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 يئة السوق الماليةه مجلس يلتزم مدير الصندوق بالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن 

 

  للطروحات األولية الخليجي صندوق السعودي الفرنسي

Saudi Fransi GCC IPO Fund 

 

  الشرعية معاييرصندوق مفتوح متوافق مع 

 

 

 الشروط و األحكام

السعودية هيئة السوق المالية في المملكة العربية  مجلس صدرت بموجب الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل

صندوقالتحتوي على إفصاح كامل و صحيح بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة ب وهي  

 

 معلومات مهمة للمستثمرين

 

وفي حال عدم الوضوح ينبغي التماس مشورة مالية من مستشارك الشروط واألحكام ننصح جميع المستثمرين قبل االستثمار في الصندوق قراءة 

 التالي:المالي وذلك لبيان 

 

 .مدى مالئمة االستثمار في الصندوق لتحقيق أهدافك االستثمارية 

 .مدى قابلية المستثمرين لتحمل  أية خسائر محتملة لرأس المال كنتيجة للمخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق 

 

  .عنه ستتم على مسؤوليتهم الخاصة بموجب هذا التنبيه نؤكد على المستثمرين أن قرار االستثمار في الصندوق والمخاطر الناجمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سعودي لاير
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 الصندوق ملخص

 

 الصندوق سما  للطروحات األولية الخليجي  صندوق السعودي الفرنسي

 العملة النقدية للصندوق لاير سعودي

من الشروط واألحكام " المخاطر الرئيسية لالستثمار في  10 فقرة الرجاء قراءة  المخاطر مرتفع

 الصندوق "
 درجة المخاطرة للصندوق

 نوع الصندوق صندوق مفتوح

الطروحات يهدف الصندوق لتنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في  

 أسواق في التي لم يمض على إدراجها ثالث سنوات حديثا  و أسهم الشركات المدرجة األولية 

حقوق الأسهم  له الصالحية باالستثمار فيالصندوق  وكذلك .التعاونمجلس  في دولاألسهم 

واالستثمار كذلك في األسهم التي تم  السوق األسهم السعوديةللشركات المدرجة في  األولوية

 يهدف .األولية الخاصة بهذه األسهمتسجيلها وقبول ادراجها في السوق الموازية وحقوق 

  الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء المؤشر االسترشادي.

 االستثمارية للصندوق األهداف

 IdealRatings IPO Index ( للطروحات األولية جمؤشرأي دييل ريتن)  

 IdealRatingsو الذي تقوم باحتسابه و إعداده شركة  
 للصندوقالمؤشر االسترشادي 

 لالشتراك ورصيد االستثمار األدنىالحد  )ألفي( لاير سعودي 2,000

 اإلضافيلالشتراك  األدنىالحد  )ألف( لاير سعودي 1,000

 لالسترداد األدنىالحد  )ألف( لاير سعودي 1,000

 العربية السعودية. يوم العمل السابق ليوم التعامل قبل الساعة الثانية عشر ظهرا  بتوقيت المملكة

باستثناء أيام العطل الرسمية التي تكون فيها األسواق التي يتعامل معها الصندوق مغلقة. وفي حال 

وافق يوم التعامل يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق 

 لي.وتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد في يوم التقويم والتعامل التا

أو  االشتراكالموعد النهائي لتقديم تعليمات 

 االسترداد

باستثناء أيام العطل الرسمية األربعاء عندما تكون أيام عمل في المملكة العربية السعودية األحد و

التي يكون فيها سوق األسهم مقفل. وفي حال وافق يوم التقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في 

السعودية فيستم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد في المملكة العربية 

 يوم التقويم والتعامل التالي

 التقويمو أيام التعامل

 يوم إعالن سعر وحدة الصندوق التقويمليوم  التالييوم العمل 

التقويم التي تم إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة قبل  سيتم دفع قيمة الوحدات المستردة 

 فيها تحديد سعر االسترداد

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة 

 للمستثمرين

الخاص بكل مستثمر، و يتم سدادها مقدما  لكل عملية  مبلغ االشتراك جماليإمن كحد أقصى  % 3

 شراء
 رسوم االشتراك

"الرسوم  11% سنويا  تحسم من صافي قيمة أصول الصندوق )الرجاء الرجوع للفقرة 1.75

 والمصاريف"(
 االدارة أتعاب

 رسوم االسترداد/ رسوم االسترداد المبكر ال يوجد

 الصندوقتشغيل تاريخ بدء  24/6/2015الموافق   7/9/1436

 فترة الطرح األولي م21/6/2015 الموافق 4/9/1436إلى م14/6/2015 الموافق 27/8/1436 من

 الصندوقسعر الوحدة عند بدء  لاير سعودي 10

 في ما يلي: الصندوق رال يستثم

 )المؤسسات المالية: )ماعدا المصارف اإلسالمية وشركات التأمين اإلسالمية 

 :شركات ذات الخصائص التالية 
 للقيمة السوقية للشركة. ١٢لمتوسط مدة  ٪ ٣٣ديون ربوية تتجاوز   -
 للقيمة السوقية للشركة.شهرا ١٢لمتوسط مدة ٪ ٤٩النقد والديون المستحقة للشركة تتجاوز  -

  شهرا  للقيمة السوقية  ١٢لمتوسط مدة ٪ ٣٣عندما تتجاوز االستثمارات الربوية قصيرة األمد
 .للشركة

 من اإليرادات ٥يتجاوز  الشرعيةالمعايير  الدخل الربوي أو أي دخل غير متوافق مع ٪
 اإلجمالية

 

بناء  على المعايير الشرعية  قيود االستثمار

 للصندوقالمعتمدة 
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 الصندوق دليل 

 

 

 اسم صندوق االستثمار:

 
 للطروحات األولية  الخليجيصندوق السعودي الفرنسي 

 

 مدير الصندوق:ل المكتب الرئيس عنوان

 

 شركة السعودي الفرنسي كابيتال

 11426الرياض  23454المركز الرئيسي : ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 2826666 11 966+ هاتف 

  www.fransitadawul.com.saالموقع اإللكتروني: 
 

 أمين الحفظ:

 

 

 

 

 

 شركة السعودي الفرنسي كابيتال

 11426الرياض  23454المركز الرئيسي : ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 2826666 11 966+:  هاتف

  www.fransitadawul.com.saاإللكتروني:الموقع 

 
 أمين الحفظ من الباطن:

 تم تعيين شركة

SICO Funds Services Co BSC(c) 

كأمين حفظ من الباطن لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة 

 العربية السعودية

 مملكة البحرينالمنامة ,  20233 ص.ب

 777 17531 (973+):  فاكس

 

 

 مراجع الحسابات:

 

 

 KPMG Al Fozan & Alكي بي إ م جي الفوزان والسدحان  

Sadhan. 

 برج كي بي إم جي

 شارع صالح الدين األيوبي

 11663الرياض   92876ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 8748500 11 966+هاتف:
 8748600 11 966+ فاكس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfc.sa/
http://www.sfc.sa/
http://www.fransitadawul.com.sa/
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 قائمة المصطلحات

 السوق والذي من خالله يمكن قياس جودة أداء صندوق االستثمار ألداءهو مرجع  المؤشر االسترشادي 

مجلس إدارة الصندوق يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقا  لالئحة صناديق االستثمار لمراقبة أعمال مدير  مجلس اإلدارة

 صندوق االستثمار

 للتداول التي يتعامل فيها الصندوق مفتوحة المال أسواق الذي  تكون فيهيوم ال يوم العمل

 في المملكة العربية السعودية  هيئة السوق المالية الهيئة

 الموعد النهائي لقبول طلبات االشتراك أو االسترداد فترة القيد األخيرة

 الصندوق العملة التي يتم بناء عليها تقويم  سعر وحدات عملة الصندوق

 هيئة السوق الماليةعن مجلس  الئحة صناديق االستثمار الصادرة  الئحة صناديق االستثمار

شخص مرخص له بممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم يكون مسئوال  عن إدارة وحفظ  مدير الصندوق

 أصول صندوق االستثمار

 المملكة العربية السعودية المملكة

الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي ) مملكة البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، و  الخليجي  التعاوندول مجلس 

 ( اإلمارات العربية المتحدة

 التي يتقاضاها مدير الصندوق لقاء إدارة صندوق االستثمار الرسوم إدارة الصندوق أتعاب

برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا  في أرباح البرنامج، ويديره  صندوق االستثمار

 مدير الصندوق مقابل رسوم محددة

 قيمة وحدة الصندوق و التي تحسب بتقسيم صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات القائمة سعر الوحدة

مجموعة من علماء الشريعة تم تعيينهم من قبل مدير الصندوق لتقديم المشورة بشأن مدى توافق المنتجات  الشرعية اللجنة

  الشرعية المعاييراالستثمارية مع 

 رسوم تدفع مقدما  عند شراء وحدات في الصندوق رسوم االشتراك

 المستثمر في الصندوق المشترك / مالك الوحدات

 للطروحات األولية  الخليجي الفرنسي صندوق السعودي  الصندوق

 اليوم الذي يتم فيه بيع و استرداد وحدات الصندوق يوم التعامل

 هو اليوم الذي يعلن فيه مدير الصندوق سعر الوحدة في الصندوق يوم اإلعالن
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  لالكتتاب ألول مرة عاما   ا  طرحالطروحات األولية العامة ألسهم الشركات التي يتم طرحها  الطروحات األولية

 تملكهم نسب مع يتناسب بما فيها الطروحات  في الحق المصدر لمساهمي إضافية أسهم طرح أولوية حقوق

( من هذه الشروط و 26كما هو موضح في الفقرة ) تقويم الوقت الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة  في كل يوم نقطة/وقت التقويم  

 األحكام

 أي شخص طبيعي يتم تعيينه عضوا  في مجلس إدارة صندوق االستثمار وفقا  لالئحة صناديق االستثمار الصندوق عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة صندوق 

 مستقل

عضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفا  أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو أي تابع له، أو أي مدير 

الصندوق، و ليس لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي صندوق بالباطن أو أمين حفظ 

 مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق

 بسيولتها تتسم التي و ،(المرابحة عقود فيها بما) التجارة تمويل عقود و األجل قصيرة المالية األوراق و الودائع النقد أسواق أدوات

  المخاطر قلة و العالية

 وفقا   التجارة تمويل وعقود األجل قصيرة المالية واألوراق الودائع في االستثمار الوحيد هدفه استثمار صندوق النقد أسواق صندوق

 االستثمار صناديق لالئحة

 لالستثمار المؤهلة الشركات تحديد عليها بناء   يتم التي و للصندوق، الشرعية اللجنة من المعتمدة الشرعية المعايير الشرعية المعايير

 األحكام و الشروط هذه من(  3-21) فقرة في الموضحة و الصندوق، قبل من فيها

Correlation مدى ترابط السهم بسهم ا خر أو ترابط سهم يمؤشر 
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 الشروط واألحكام

 

 صندوق االستثمار سما .1

 (Saudi Fransi GCC IPO Fund ) للطروحات األولية  الخليجيصندوق السعودي الفرنسي 

 مدير الصندوق:المكتب الرئيس ل. عنوان 2

  شركة السعودي الفرنسي كابيتال

  23454ص.ب 

  11426الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 2826666 11 966+ :هاتف

  .fransitadawul.com.sawww  :الموقع اإللكتروني

 . تاريخ البدء:3

 04/9/1436  بنهاية يوم وتنتهي 14/6/2015 الموافق 27/8/1436  في تاريخفي الصندوق  االشتراكاتتبدأ فترة الطرح األولي لوحدات الصندوق و قبول  1-3

 21/6/2015 الموافق

 م. 24/6/2015 الموافق  7/9/1436 تاريخفي وق لصندأ تشغيل اسيبد 2-3

 :. الهيئة المنظمة4

للقيام بنشاطات التعامل بصفة أصيل ووكيل (. 37/11153. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخضع إلشراف ورقابة هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم)

 واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ.

 . تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق أو آخر تحديث لها:5

   1/6/2015الموافق  14/8/1436  بتاريخ صدرت هذه الشروط واألحكام - 

 م.2017-02 -02هـ الموافق 1438-05 -05في تاريخ تم تحديث الشروط واالحكام  -

 . االشتراك 6

)ألف(  1,000لالسترداد الحد األدنى )ألف( لاير سعودي.  1,000  إلضافيا لإلشتراك )ألفي( لاير سعودي، والحد األدنى 2,000مبلغ الحد األدنى لالشتراك المبدئي 

 . )ألفي( لاير سعودي 2,000 الحد األدنى للرصيد ، ولاير سعودي

 . عملة الصندوق:7

ر الصرف السائدة الريال السعودي، إذا تم استالم مبلغ االشتراك بعملة تخالف عملة الصندوق سيقوم مدير الصندوق بتحويلها إلى عملة الصندوق طبقا  ألسعا

 . نك السعودي الفرنسي.البوالمتوفرة لدى 

 :. أهداف صندوق االستثمار8

 حديثا   المدرجة الشركات أسهم ودول مجلس التعاون الخليجي  في األولية الطروحات في االستثمار خالل من الطويل المدى على المال رأس لتنمية الصندوق يهدف

 األولويةحقوق ال أسهم  الصالحية باالستثمار في  الصندوق لهوكذلك  .الخليجي التعاوندول مجلس أسواق األسهم في  في سنوات ثالث إدراجها على يمض لم التي

كذلك في األسهم التي تم تسجيلها وقبول ادراجها في السوق الموازية  واالستثمار األسهم السعودية والمتوافقة مع المعايير الشرعية سوق للشركات المدرجة في

نوع الصندوق هو صندوق استثماري   .للصندوق االسترشادي المؤشر أداء معدل يفوق أداء تحقيق إلى الصندوق يهدف كما . وحقوق األولوية الخاصة بهذه األسهم 

 .الشرعيةمفتوح متوافق مع معايير 
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باستثناء األوراق المالية الغير  تكل القطاعافي جميع  الشركات المدرجة في أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي و في الصندوق هو صندوق اسهم يستثمر 

. المجال االستثماري للمؤشر هو ندوقلن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على المستثمرين حيث يعاد استثمار األرباح المتحققة في الصمطابقة للمعايير الشرعية. 

االسهم في دول مجلس التعاون الخليجي المتوافقة في أسواق   إدراجها علىالتي لم تمضي ثالث سنوات  و أسهم الشركات المدرجة حديثا  األولية  الطروحات عدد من

، يمكن الحصول على معلومات المؤشر IdealRatings IPO Indexهو   ومسمى المؤشر  IdealRatingsمع المعايير الشرعية المنتقاة من قبل شركة 

 www.fransitadawul.com.sa االسترشادي من خالل الموقع االلكتروني لمدير للصندوق.

  االستثمار الرئيسية: استراتيجيات . 9

 : أهدافه تحقيق أجل من الصندوق يطبقها التي الرئيسة لالستراتيجيات ملخص يلي فيما

 بشكل أساسي: فيهاوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق أنوع )أو أنواع(   1-9

األولية و أسهم الشركات المدرجة حديثا  التي لم يمض على إدراجها ثالث سنوات في أسواق األسهم في دول مجلس  الطروحاتسيقوم الصندوق باالستثمار في 

كذلك في األسهم التي تم  واالستثماراألسهم السعودية سوق  للشركات المدرجة في  األولويةأسهم حقوق  وكذلك الصندوق له الصالحية باالستثمار في، التعاون

 . تسجيلها وقبول ادراجها في السوق الموازية وحقوق األولوية الخاصة بهذه األسهم  

 ستثمارالسياسة تركيز ا  9-2

 اللجنةمن قبل  لمعتمدةاالمعايير الشرعية  المتوافقة مع التي لم يمض على إدراجها أكثر من ثالث سنوات لشركاتا في باالستثمارسيقوم الصندوق  لتحقيق أهدافه

سوق األسهم للشركات المدرجة في ة األولويأسهم الحقوق  االستثمار في ، باإلضافة إلى .الخليجي في دول مجلس التعاوناألسهم  أسواقالمدرجة في  الشرعية و

. وستكون حدود االستثمار  كذلك في األسهم التي تم تسجيلها وقبول ادراجها في السوق الموازية وحقوق األولوية الخاصة بهذه األسهم   واالستثمار فقطالسعودية 

 حسب نوع االستثمار كما موضح في الجدول التالي:

 نوع االستثمار
  من األدنى الحد

 الصندوق أصول
 من األعلى الحد

 الصندوق أصول 

 الطروحات األولية و األسهم المدرجة حديثا  ) ثالث سنوات أو أقل(

%25 دول مجلس التعاون الخليجيفي أسواق األسهم   100% 

 %50 %0 صناديق أسواق النقد وحدات 

 

%75 %0 سيولة نقدية أو أدوات أسواق النقد  

%25 %0  ةللشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي  األولويةأسهم حقوق   

%0 أسهم سعودية وخليجية يتستثمر فمحلية صناديق وحدات   25%  

 

شركات صغيرة ومتوسطة الحجم مدرجة في األسواق أسهم 

%0 الخليجية  25%  

% 0 السوق الموازي   25%  
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 وستكون حدود االستثمار حسب المنطقة الجغرافية كما موضح في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، و تشمل إعادة الموازنة بيع األسهم التي  االسترشاديبإعادة موازنة محفظة الصندوق لتتماشى مع إعادة موازنة المؤشر  ربع سنويسيقوم مدير الصندوق بشكل 

 تجاوز فترة طرحها ثالث سنوات، 

ون هناك فرص عندما ال تك في بعض الظروفوذلك  نقد، صورة في الصندوق كحد أقصى من أصول %75 بحوالي االحتفاظ تقديره حسب الصندوق لمدير يحق

 كمثال وليس للحصر( المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق) 10الطروحات األولية يمكن مراجعة فقرة  في انخفاض عدد فرص االستثمار استثمارية كافية مثل

 :هي أدوات أسواق النقد االستثمار في وضوابط ،

 قد  المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ماليةالمؤسسات الي فبشكل مباشر  معايير الشرعيةالمتوافقة مع  في الودائع المصرفية االستثمار

 .تشمل بينها البنك السعودي الفرنسي

 سيعتمد مدير الصندوق على تصنيفه الخاص باختيار الوديعة المصرفية وذلك حسب جاذبية العائد 

 تكون بعملة الريال السعودي 

  واحد ر% من أصول الصندوق لدى جهة واحده أو مصد15من ال يمكن تخصيص أكثر 

 ضوابط التالية:وصناديق أسواق النقد  في % كحد أقصى من أصول الصندوق50االحتفاظ بحوالي  له يحق كما

 السعودية والمرخصة من والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية  الشرعية معايير مع المتوافقة النقد أسواق صناديق في مباشر غير استثمار تكون

 قبل هيئة السوق المالية

  من قبل  والمرخصةالمتوافقة مع معايير الشرعية و ايضا  الصناديق التابعة لمدراء آخرون والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعوديةتشمل

 هيئة السوق المالية.

  ( من صافي قيمة أصول 10تجاوز إجمالي الوحدات التي تم تملكها ما نسبته )ال يجوز لصندوق االستثمار تملك وحدات صندوق استثمار آخر إذا%

 %( من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته. 10الصندوق الذي قام بالتملك، أو ما نسبته )

 العائد جاذبية حسب وذلكصناديق أسواق النقد  باختيار الخاص تصنيفه على الصندوق مدير سيعتمد. 

  بعملة الريال السعوديتكون. 
 

 هذه الصناديق قد تشمل , أسهم سعودية وخليجية تستثمر في   محلية صناديقوحدات  في % كحد أقصى من أصول الصندوق25االحتفاظ بحوالي  له يحق

المتوافقة مع معايير و السعوديةآخرون والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية صناديق السعودي الفرنسي كابيتال و /أو صناديق تابعة لمدراء 

 من قبل هيئة السوق المالية. والمرخصةالشرعية 

 

  شركات صغيرة ومتوسطة الحجم مدرجة في األسواق الخليجية يتم تحديدها من قبل مدير الصندوق باستخدام التصنيفات المتبعة وفقا أسهم االستثمار في

 لممارسات السوق

 :ستثماريةاالستثمار بغرض إدارة محفظته النيابة عن صندوق ا استخدامهادوات التي يمكن أساليب وألت واالالمعام أنواع  9-3

 الدول
  من األدنى الحد

 الصندوق أصول
 من األعلى الحد

 الصندوق أصول 

 %100 %0 المملكة العربية السعودية

 %50 %0 اإلمارات العربية المتحدة

 %50 %0 عمان

 %50 %0 مملكة البحرين

 %50 %0 قطر

 %50 %0 الكويت
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حليل األساسي والفني للشركات التي عند اختيار األسهم سيقوم مدير الصندوق باستخدام خبراته وموارده لتقييم االقتصاد الكلي عالميا  وإقليميا  ومحليا  باإلضافة إلى الت

أو ما فيها وعوامل أخرى على سبيل الذكر ال الحصر الحالة المعنوية للمستثمرين ومدى حدة تذبذب األسواق ودرجة الترابط الموجودة بين األسهم  يستهدف االستثمار

 (.Correlationيعرف ب )

 في محفظة الصندوق إدراجهايمكن  الوراق المالية التي ألأنواع ا  9-4

 2-9سابقا بالفقرة  ذكرهاستثمار في أوراق مالية غير التي تم اللن يقوم الصندوق با

 :فيهاستثمار الوراق المالية التي يمكن للصندوق األأي قيد أخر على نوع )أو أنواع ( ا  9-5

الصندوق بقيود االستثمار الواردة في المادة . ويلتزم من اللجنة الشرعية للصندوق لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة

 ( من الئحة صناديق االستثمار.39)

 قتراض:الحيات الصندوق في االص  9-6

% من صافي قيمة أصوله. باستثناء االقتراض من مدير 10على أن ال تتجاوز نسبة االقتراض  الشرعيةالمعايير يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع 

كم  .من الئحة صناديق االستثمار وذلك حسب التقدير المطلق لمدير الصندوق 49حسب المادة   االسترداد . طلبات لتغطية هأي من الشركات التابعة لالصندوق أو 

تم  حيث. سنة ال تتعدىوستكون المدة  % من صافي قيمة أصوله10على أن ال تتجاوز نسبة االقتراض  االستثمار في الصندوق  بهدفاالقتراض  يحق للصندوق

 موافقة مجلس اإلدارة على الشروط واألحكام وبالتالي مدير الصندوق له الصالحية في االقتراض حسب ما ذكر أعاله.

 :فيهاوراق المالية التي سيتم التعامل ألسواق اأ  9-7

 .السعوديةسوق االسهم في  ولويةألولية وحقوق األالطروحات ا فيهابما  دول مجلس التعاون الخليجيل سهمألاتقتصر استثمارات الصندوق في أسواق 

 .خرى ذات الطرح العامألستثمار االستثمار في وحدات صناديق االحدود ا  9-8

على أن يكون متوافقة مع المعايير الشرعية  للصندوق بالريال  من أصول الصندوق في صناديق أسواق النقد % 50ستثمار ما يعادل لمدير الصندوق االيحق 

 .(و ذلك حسب تقدير مدير الصندوق)  دي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا  عاما  في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوقالسعو

أصول الصندوق الذي تم من صافي قيمة %( 10)من صافي قيمة أصول الصندوق، أو ما نسبته %( 10)بحيث ال يتجاوز إجمالي الوحدات التي تم تملكها ما نسبته 

هذه قد تشمل ,أسهم سعودية وخليجية تستثمر في   محلية صناديقوحدات  في كحد أقصى من أصول الصندوق% 25االحتفاظ بحوالي  له يحقكما  .تملك وحداته

المتوافقة مع معايير و المملكة العربية السعوديةآخرون والمطروحة طرحا عاما في أو صناديق تابعة لمدراء /صناديق السعودي الفرنسي كابيتال و الصناديق 

 .من قبل هيئة السوق المالية والمرخصةالشرعية 

 التعامل مع أسواق المشتقات المالية:  9-9

 في سوق األسهم السعودية.  المتداولة األولويةسيقوم الصندوق باالستثمار بالمشتقات المالية وهي حقوق 

 في الصندوق:  . المخاطر الرئيسية لالستثمار10

ستثمار في الصندوق التي الا قبل االعتبار بعين التالية المخاطر أخذ بعناية المشتركين على ويتعين ،(المخاطرة مرتفع) بأنه الصندوق في االستثمار يصنف  10-1

الخاص، بالتشاور مع  همقرارالمحتملين اتخاذ  المشتركينويطلب من جميع  صول في الصندوقألستثمارية وعلى صافي قيمة االسلبا على العائدات ا التأثير شأنهامن 

المرتبطة باستثمارات الصندوق ولكنها توضح  المخاطر تمثل جميع ، إن المخاطر المذكورة أدناه الالماليين والقانونيين، وتقييم كافة المخاطر ذات الصلة مستشاريهم

دات االستثمار وصافي المخاطر الرئيسية المعروفة لمدير الصندوق بتاريخ هذه الشروط األحكام والتي قد يتعرض لها الصندوق وتؤثر سلبا في حال حدوثها على عائ

 قيمة أصول الصندوق.

  األسهم المتداولة و مخاطر السوق مخاطر 

 في الطروحات األولية و كذلك في أسهم الشركات التي لم يمضي على إدراجها في سوق األسهم أكثر من ثالث سنوات في دول مجلس التعاون وق يستثمر الصند

قد يؤثر سلبا  ، فإن هناك احتمالية حدوث هبوط مفاجئ في أسعار األسهم و بالتالي خسارة جزء من رأس المال مما . و عليهالسوق لتقلبات السعر ووالتي  تتعرض 

  على استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي وحدات الصندوق.

 المخاطر االقتصادية 

، مما سوف يؤثر سلبا  على استثمارات الصندوق و التقلبات في أسعار النفط و العمالت و التضخم في دول مجلس التعاون للتغيرات االقتصادية مثلقد يتأثر االقتصاد 

 .مالكي وحدات الصندوقأدائه و على 
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 مخاطر االستثمار في أسهم الشركات الصغيرة

، و من ذلك إمكانية عدم تحقيق تلك الشركات لألرباح المتوقعة و التذبذب يخضع االستثمار في أسهم الشركات الصغيرة إلى مخاطر أكثر من غيرها من االستثمارات 

قلة الخبرة أو سوء اإلدارة لدى هذه الشركات و عدم كفاية الموارد المالية المتاحة لها. و في حالة تحقق المخاطر العالي في أدائها، و من المخاطر أيضا  ما يعود إلى 

 على استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي وحدات الصندوق. المذكورة سيؤدي ذلك إلى تذبذب نتائج تلك الشركات و تقلبات في أسعار أسهمها مما قد يؤثر

 السيولةمخاطر 

قد يعيق ذلك قدرة مدير قد يمر السوق في مرحلة من التقلبات و عدم االستقرار مما يؤدي إلى قلة السيولة و صعوبة في تداول األسهم و الصناديق االستثمارية. و 

سلبا  على استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي  الصندوق في االستثمار أو تسييل بعض االستثمارات مما قد ينتج عنه صعوبة تلبية طلبات االسترداد مما قد يؤثر

 وحدات الصندوق.

 المحدود األداء سجل مخاطر

 سجل أداء سابق. وبالتالي ال يستطيع المستثمرون المحتملون االطالع على األداء السابق للصندوق قبل اتخاذ قرارهم باالستثمار فيه. الصندوق لدى يوجد ال

 الناشئة األسواق مخاطر

مار في األسواق الناشئة في يعتبر سوق األسهم في دول مجلس التعاون من األسواق الناشئة و المصنفة بأنها مرتفعة المخاطر. و يتمثل الخطر الرئيسي المرتبط باالستث

تقدمة لحدوث هبوط حاد في أسعار األسهم و تركز القيمة السوقية لسوق األسهم في عدد محدود من الشركات و بالتالي فهي معرضة بشكل أكبر من أسواق األسهم الم

 على استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي وحدات الصندوق.انخفاض السيولة مما قد يؤثر 

  المخاطر المتعلقة بأحداث معينة

أو تتعلق بالجهات اإلشرافية و ، منها عوامل سياسية و اقتصادية و عوامل تتعلق بالتشريعات و األنظمة  إن قيمة أصول الصندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة

، مما يؤثر ، كما قد تتأثر بالتغيرات في سياسة الحكومة و نظام الضرائب و أسعار الفائدة أو قد تتأثر بأحداث معينة تتعلق بالجهة المصدرة لألسهمالرقابيةالتنظيمية و 

  على قيمة االستثمارات التي يستثمرها الصندوق و أدائه و على مالكي الوحدات. سلبا  

 

 مخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 

فضال   ن المشتركين الذين ال يعد الريال السعودي العملة األساسية لهم معرضون لمخاطر تقلبات أسعار الصرف.الصندوق يتم بالريال السعودي، فإ و حيث أن تقويم

مما يؤثر سلبا  على قيمة االستثمارات التي يستثمرها  تأثير أسعار الصرف على تقويم األوراق المالية التي تم شرائها أو بيعها بعملة غير عملة الصندوق.عن 

 الصندوق و أدائه و على مالكي الوحدات.

 التقنيةالمخاطر 

أن أنظمة المعلومات لديه قد تتعرض لعمليات اختراق أو فيروسات أو تعطل جزئي أو كلي، و التي يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق، إال 

 الصندوق.تحد من قدرة مدير الصندوق على إدارة استثمارات الصندوق بشكل فاعل، مما قد يؤثر سلبا  على أداء الصندوق و بالتالي على مالكي وحدات 

 اتاالستثمار تركز مخاطر

ة تجة عن تركيز استثمارات الصندوق في عدد من قطاعات سوق األسهم في دول مجلس التعاون و الذي قد يجعل أداء الصندوق عرضة للتقلبات نتيجالمخاطر النا

 التغير في األوضاع الخاصة بتلك القطاعات األمر الذي قد يؤثر سلبا  على استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي وحدات الصندوق. 

 تأخر االدراج  مخاطر

. و بالتالي أي تأخر في سوق دول مجلس التعاونيستثمر الصندوق في الطروحات األولية ألسهم الشركات الخليجية. و هذه الطروحات مرتبطة بموعد إدراج األسهم 

لى استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي وحدات في إدراج أسهم الشركات المكتتب بها قد يحد من الخيارات االستثمارية لمدير الصندوق مما قد يؤثر سلبا  ع

 الصندوق.

 المصالح تضارب مخاطر

أو في  ،الصندوقتنشأ هذه المخاطر في األوضاع التي تتأثر فيها موضوعية و استقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه على حساب 

ى قرارات مدير حالة نشوء تضارب في المصالح بين الصندوق و صناديق استثمارية أخرى أو محافظ استثمارية مدارة من قبل مدير الصندوق و الذي قد يؤثر عل

 مما قد يؤثر سلبا  على استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي وحدات الصندوق. ،هالصندوق في اختيار استثمار

 الطبيعية لكوارثا مخاطر

دة مدير الصندوق مثل تؤثر الكوارث الطبيعية على أداء كافة القطاعات االقتصادية و االستثمارية و التي قد يكون لها تأثير سلبي على أداء الصندوق خارج إرا

 أدائه و على مالكي وحدات الصندوق. مما قد يؤثر سلبا  على استثمارات الصندوق و ،الزلزال و البراكين و التقلبات الجوية الشديدة و غيرها

 التخصيص تضاؤل نسبة

ياد عدد الشركات و حيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات المرخصة و صناديق االستثمار لعملية بناء سجل األوامر فإنه من الممكن تضاؤل نسبة التخصيص بسبب ازد

الصندوق فرصة لزيادة عوائده و التي كان من الممكن أن تنعكس على سعر الوحدة مما قد يؤثر سلبا  على ، مما قد يفقد الطروحاتالصناديق و األفراد المشتركين في 

 استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي وحدات الصندوق.
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 الكبيرة االسترداد عمليات مخاطر

، قد يكون من الصعب على الصندوق توفير أموال كافية لتلبية تعامل معين في حالة ورود طلبات استرداد كبيرة تتجاوز العشرة بالمائة من أصول الصندوق في يوم

ة مما قد يؤثر سلبا  على طلبات االسترداد مما قد ينتج عنه تأجيل طلبات االسترداد إضافة إلى أنه قد يضطر الصندوق إلى تسييل جزء من أصوله في أوقات غير مالئم

 دات الصندوق.استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي وح

 األولية الطروحات االستثمار في مخاطر

مخاطر محدودية األسهم أسهم الشركات العامة يتم طرحها طرحا  عاما  من خالل الطروحات األولية في السوق األولي. و قد يتضمن االستثمار في الطروحات األولية 

كما أن معرفة المستثمر بالشركة المصدرة لألسهم قد تكون غير كافية أو قد يكون لها تاريخ أداء المتاحة لالكتتاب فيها من خالل فترة الطروحات األولية العامة. 

ال  تشغيليا  على ، كما أن الشركات المصدرة لألوراق المالية قد تنتمي لقطاعات اقتصادية جديدة، و بعض الشركات قد تكون في مرحلة التطوير و ال تحقق دخمحدود

 د من مخاطر االكتتاب في أسهمها، مما قد يؤثر سلبا  على استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي وحدات الصندوق.المدى القصير مما يزي

 الشرعية بالمعايير المرتبطة المخاطر

الصندوق أقل من صناديق استثمار إن طبيعة استثمارات الصندوق و المقتصرة فقط على االستثمارات المتوافقة مع المعايير الشرعية قد تؤدي إلى أن يكون أداء 

، ففي حال أن أسهم بعض الشركات لم تعد تتوافق مع المعايير الشرعية المتبعة من قبل أخرى ال تتبع أي معايير شرعية فيما يتعلق باستثماراتها. باإلضافة إلى ذلك

مما قد يؤثر سلبا  على استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي وحدات الصندوق فإن مدير الصندوق قد يضطر على التخلص من تلك األسهم بأسعار غير مناسبة، 

 الصندوق.

 المخاطر المتعلقة بالمصدر

وضاع المالية للمصدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو الطلب أو على منتجاته أو خدماته. وتشمل هذه المخاطر تعرض المصدر إلجراءات األ في التغير مخاطر وهي

 على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق. خالفات قد يرتكبها مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمه مما قد يؤثر سلبا  قانونية بسبب م

 مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية

 خرى التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها إلى نفس المخاطر الواردة في فقرة " المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق " من هذه الشروطاأل الصناديق تتعرض

 على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق. ا  سلب يؤثر قدواألحكام مما 

 مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني

على  تصنيف االئتماني ألي من أدوات أسواق النقد التي يستثمر بها الصندوق، قد يضطر مدير الصندوق إلى التخلص منها، مما قد يؤثر سلبا  في حالة انخفاض ال

 استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

 مخاطر تقلبات أسعار الفائدة

على استثمارات  ؤثر على قيمة األوراق المالية وأسهم الشركات التي يستثمر بها الصندوق مما قد يؤثر سلبا  هي المخاطر الناتجة عن تغير أسعار الفائدة، والتي قد ت

 الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

 عدم كفاية اإلفصاح في نشرة الطروحات األوليةمخاطر 

المدرجة في  تتعلق مخاطر اإلفصاح بإمكانية وجود بيانات غير صحيحة في نشرة إصدار الطروحات األولية أو إغفال بيانات جوهرية فيها أو قيام الشركات

االستثمار على المعلومات  إفصاحاتها الدورية بإغفال بيانات جوهرية أو تقديم بيانات غير صحيحة. وبالنظر العتماد مدير الصندوق بشكل جوهري في اتخاذ قرار

في حالة إغفال بيانات جوهرية أو وجود بيانات غير صحيحة في نشرات إصدار  قائما   التي يفصح عنها فإن مخاطر اتخاذ قرار استثماري غير سليم تظل احتماال  

 على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق. الشركات مما قد يؤثر سلبا  

 توقعات المالية المستقبليةمخاطر ال

دوات الهامة التي يبني عليها مدير الصندوق األ من تعتبر المستقبل في تمرارهاتوقعات النتائج المالية المستقبلية للشركات وتوفر العوامل الالزمة لتحقيق العوائد واس

إعالن النتائج المالية  إلى انحراف نتائج عمليات الصندوق عن التوقعات. كما أنه وبعدقرارته االستثمارية. إال أن تلك التوقعات قد تحقق بالشكل المتوقع مما قد يؤدي 

على  سهمها مما قد يؤثر سلبا  أن السعر السوقي لسهمها قد يتحرك في اتجاه مخالف لتلك التوقعات. كما في حال انخفاض ربحية الشركات التي تتدرج إللشركة ف

 ي وحدات الصندوق.استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالك

 الطروحات األولية فرص االستثمار في مخاطر انخفاض

على استثمارات  الطروحات األولية في بعض األحيان، مما يقلل من فرص الصندوق في تحقيق عوائد متواصلة والذي قد يؤثر سلبا   فرص االستثمار قد ينخفض عدد

 الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

 سياسية ال مخاطر

ى استثمارات الصندوق قد يتأثر سوق األسهم في دول مجلس التعاون بالتطورات السياسية المحلية أو العالمية مثل أعمال الشغب و الحروب مما سوف يؤثر سلبا  عل

 وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق .

 االقتراض مخاطر

فقد يترتب على  ،سداد المبالغ المقترضة في وقتها المحدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوقفي حالة اقتراض الصندوق لغرض إدارة الصندوق و تأخره عن 
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مما قد يؤثر سلبا  على استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي وحدات ذلك رسوم تأخير سداد أو اضطرار مدير الصندوق لتسييل بعض استثماراته لسداد القروض 

 الصندوق.

 القانونية مخاطر

تنظيمية من قبل  إن الشركات و صناديق االستثمار التي يستثمر فيها الصندوق معرضين للمخاطر القانونية حيث أنهم معرضين إلى الخضوع إلجراءات أو عقوبات

لى ذلك، قد يتأثر الوضع المالي ، و كذلك قد يكونوا طرفا  في دعاوى قضائية. إضافة إالجهات الرقابية المعنية باإلشراف على أعمالهم أو من قبل أطراف أخرى

تلك الشركات أو الصناديق للشركات نتيجة إلصدار قوانين و أنظمة جديدة أو حدوث تغييرات في األنظمة الحالية مما قد يؤثر سلبا  على قيمة استثمارات الصندوق في 

 و الذي بدوره قد يؤثر على أداء الصندوق و على مالكي وحدات الصندوق.

 الصندوق مدير موظفي على اداالعتم مخاطر

 و الصندوق بأعمال المرتبطين الموظفين و التنفيذيين المدراء بخسارة يتأثر قد الصندوق فإن بالتالي و ،يعتمد مدير الصندوق على العنصر البشري بشكل كبير

 أداء على سلبي بشكل ينعكس قد مما الصندوق، استثمارات إدارة على سلبا   يؤثر قد الذي و القصير المدى على الخبرة من ذاته المستوى على بدائل توفير صعوبة

 . الوحدات مالكي استثمارات على بدوره يؤثر بالتالي و الصندوق

  المخاطر االئتمانية

 

، مما ينتج عنه خسارة المبلغ  الذي تم بالتزاماتهالمتعلقة باالستثمار في أدوات أسواق النقد هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي مدين في الوفاء المخاطر االئتمانية 

 استثماره أو جزء منه أو التأخر في استرجاعه و الذي قد يؤثر سلبا  على استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي وحدات الصندوق.

 مخاطر تعليق تداول

 وشبكات اآللي الحاسوب أنظمة في عطل يحصل أوقد الصندوق بها يعمل التي األسواق جميع أو أحد في التداول تعليق يتم قد كان سبب وألي األحيان بعض في

 قد يؤثر سلبا  على استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي وحدات الصندوق. بدوره مما تقنية ألسباب االتصال

 مخاطر الضريبة و الزكاة

المترتبة على االشتراك أو االحتفاظ أو االسترداد للوحدات بموجب القوانين السارية في البلدان التي يحملون  قد يتحمل مالكي الوحدات اآلثار الضريبية و الزكوية

دت على استثماراتهم في جنسيتها أو رخصة اإلقامة فيها أو تعتبر محل إقامة عادية لهم أو موطنا  مختارا . و يتحمل مالكي الوحدات دفع الضريبة و الزكاة إن وج

 و الذي قد يؤثر سلبا  على استثمارات الصندوق و أدائه و على مالكي وحدات الصندوق.زيادة في رأس المال الناشئة عنها أو على أي  الصندوق

 

 ةمخاطر فرص المشاركة في الطروحات األولي  

 األولية الطروحات في للمشاركة الدعوة بتلقي للصندوق ضمان يوجد ال حيث الشركات األولية ألسهم الطروحات في بمشاركته تتعلق صعوبات الصندوق تواجه قد

يؤثر سلبا  على استثمارات مما بدوره قد  الوحدة سعر على يجابا  إ تنعكس أن الممكن من كان والتي عوائده لزيادة الفرصة الصندوق يفقد الشركات مما بعض ألسهم

 الصندوق و أدائه و على مالكي وحدات الصندوق.

 
معرض  شارة إلى أن سعر الوحدةإلستثمار في الصندوق. وتجدر االالوحدات ويتحمل كامل المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تنتج عن اقر مالك ي  10-2

 .يستلم المشترك كامل المبلغ المستثمر السترداد، قد النخفاض، وعند اال

 

 صندوق االستثمار.لإيداعا لدى بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع  االستثمار في الصندوق اليعد. 10-3

 . الرسوم والمصاريف:11

 على الصندوق يتحمل دفع المصاريف التالية:
 

  رسوم االشتراك لكل عملية شراء% كحد أقصى من إجمالي مبلغ االشتراك الخاص بكل مستثمر، و يتم سدادها مقدما  و 3

من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة مستحقة تحتسب بصورة تراكمية بشكل  سنويا  % 1.75يحصل مدير الصندوق 

 "الرسوم والمصاريف"( 11يومي ويتم خصمها بشكل شهري )الرجاء الرجوع الفقرة رقم 
  أتعاب  اإلدارة

  

ماعدا األوراق المالية المدرجة في الكويت حيث سيتم احتسابها على % سنويا  من القيمة السوقية اليومية لألوراق المالية 0.15

%  سنويا  من القيمة السوقية اليومية لألوراق المالية المدرجة في الكويت. حيث أن هذه الرسوم تحتسب بصورة 0.20اساس  

 تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها كل ربع سنة.

  الحفظ أمينمصاريف 

  

)خمسة االف ( لاير سعودي في السنة.   ويتم احتساب تلك األتعاب  بصورة تراكمية  بشكل يومي وتخصم على  5,000 

 أساس سنوي

رسوم نشر بيانات 

الصندوق على موقع 

 تداول
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)سبعة االف وخمسمائة( لاير سعودي في السنة .   ويتم احتساب تلك األتعاب  بصورة تراكمية  بشكل يومي وتخصم  7,500 

 على أساس سنوي
  الرسوم الرقابية

في السنة.  ويتم احتساب تلك األتعاب  بصورة كحد أقصى ( لاير سعودي   ستة وثالثون ألف وسبعمائة وخمسون)  36,750

 بشكل يومي وتخصم على أساس سنويتراكمية  
 أتعاب مراجع الحسابات

علما  بأن تلك )عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقار(هذه األتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال  

األتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك االتعاب بناء  على حجم األصول نسبة 

وتناسب.   ويتم احتسابها  بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم  على أساس سنوي.  يقدر الحد األقصى السنوي إلجمالي 

)عدا الصندوق السعودي الفرنسي ميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال  أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة ج
اثنا عشر ألف وثالثمائة )12,374ألف( لاير سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه األتعاب ب  ستون) 60,000بمبلغ للعقار(

وفقاً ألصول الصندوق )زيادة أو حصة الصندوق من هذه  األتعاب ستتغير سنوياً  ( لاير سعودي في السنة وأربعة وسبعون

)خمسة عشر ألف( لاير عن كل اجتماع )بحد أقصى أربع اجتماعات  15,000علما  بأن كل عضو سيتقاضى مبلغ نقصاً(.

 بالسنة(  

أعضاء مجلس مكافآت  

  المستقلين إدارة الصندوق

  التمويل مصاريف العاملة في المملكة العربية السعودية في حينهتخضع أي تمويالت للصندوق لرسوم التمويل الشرعي السائدة لدى البنوك 

 لاير سعودي في السنة.  ويتم احتساب تلك األتعاب  بصورة تراكمية  بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي  31,875
رسوم المؤشر 

  االسترشادي

كابيتال , سيتم التنازل عن رسوم االدارة أو في حال  استثمار الصندوق في وحدات صناديق مدارة من السعودي الفرنسي -

إعادة دفعها بالكامل لصالح الصندوق . أما في حال االستثمار في وحدات صناديق تابعة لمدراء أخرون غير السعودي الفرنسي 

 كابيتال فسوف يتم خصم رسوم االدارة من الصندوق .

لن يتحمل صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولية أي رسوم اشتراك عند اشتراكه في صناديق مدارة عن -

 عن طريق مدراء أخرون.طريق السعودي الفرنسي كابيتال او 

رسوم الصناديق التي 

 يستثمر بها الصندوق

في   .من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا  % 0.15حد أقصى  يتم تحميل الصندوق رسوم العمليات والتحويل والضرائب

 م إال الرسوم و المصاريف الفعليةجميع األحوال لن يتم خص

 

 المصاريف  األخرى

لبيان مبالغ الرسوم و  التفصيل)ملخص  اإلفصاح المالي(  لمزيد من  36في جميع األحوال لن يتم خصم إال الرسوم و المصاريف الفعلية.  الرجاء االطالع على فقرة 

 المصاريف.

 . مصاريف التعامل:12

وق من األسواق التي سيتحمل الصندوق أي مصاريف تعامل ناتجة عن عمليات شراء وبيع األوراق المالية بناءا  على رسوم التداول المتفق عليها مع الوسيط لكل س

لقيام بعمليات شراء أو بيع. وسيتم االفصاح عن إجمالي قيمتها في ملخص اإلفصاح المالي عند نهاية كل يستثمر الصندوق فيها ويتم سدادها من أصول الصندوق عند ا

 سنة مالية.

 

 . التصفية وتعيين مصف:13

من الئحة صناديق االستثمار الصادرة  22لهيئة السوق المالية صالحية تعيين مدير صندوق بديل أو مصف للصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا  وذلك وفقا  للمادة 

 السوق المالية. هيئةمجلس من 

 . مجلس إدارة الصندوق:14

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق  1-14

 . مستقلين منهم اثنان عضاءأ أربعة  من الصندوق دارةإ مجلس يتكون 

 :مجلس(ال)رئيس  في السعودي الفرنسي كابيتالرئيس إدارة الثروات    -فرحان أحمد السيد/ إيهاب طالب 

سنوات في الخدمات االستشارية مع البنك األهلي في مجال البورصة العالمية والمنتجات االستثمارية. انضم إلى البنك السعودي الفرنسي  13رة خب

 .2015تم تعيينه كرئيس إدارة الثروات المكلف في السعودي الفرنسي كابيتال في مايو  مدينة جدة.لكرئيس إدارة االستثمارات  2005في عام 

في  المعهد المصرفي –و شهادة مخطط مالي مؤهل من مؤسسة النقد العربي  1995في عام  لى شهادة البكالوريوس في إدارة األعمالحاصل ع

 .2004عام 

 

 

 (:نائب رئيس المجلسرئيس إدارة الوساطة ) –عبدهللا سليمان عبدالعزيز العريني   /السيد

. تم تعيينه 2011المكلف في السعودي الفرنسي كابيتال عام  أصبح السيد عبدهللا رئيس للوساطة ،سنة في قطاع البنوك داخل المملكة 14خبرة 

في السعودي الفرنسي كابيتال. حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال الدولية من جامعة الملك سعود عام  2014كرئيس للوساطة عام 
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1999 .    

 

 البخاري )عضو مستقل( :عبدالخالق السيد/ محمد فتح هللا 

حائز على درجة ، في قطاع البنوك واالستثمار في داخل المملكة وخارجها ةيمتلك السيد محمد فتح هللا البخاري خبرة تزيد عن خمسة وعشرين سن

السيد محمد متقاعد اآلن وكان أخر منصب تقلده هو مدير المطابقة   .1972في عام  البكالوريوس في األدب االنجليزي من جامعة الملك سعود

 .2011في عام  وااللتزام لشركة العربي الوطني لالستثمار

 

 عبيد )عضو مستقل(: أحمد هاني إبراهيم /السيد

. انضم إلى 2004أصبح السيد هاني مدير صندوق في البنك السعودي الفرنسي عام  ،سنة في قطاع البنوك و االستثمار داخل المملكة 11خبرة 

كنائب رئيس إدارة الثروات الخاصة. حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة التكنلوجيا من جامعة وينت  2008مورغان ستانلي في عام  شركة

 شريك في شركة انفست كورب حتى تاريخه .  2012. أصبح السيد هاني في عام  2002في عام   وورث للتكنلوجيا

 .إضافي عام لمدة التلقائي للتمديد قابلة سنتين هي الصناديق دارةإ مجلس أعضاء مدة

 إدارة الصندوق: أعضاء مسؤوليات  2-14

 : ياآلتتشمل مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، 

 فيها. ا  الجوهرية التي يكون الصندوق طرفوالقرارات والتقارير  . الموافقة على جميع العقود ١

 أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا  لالئحة صناديق االستثمار.  المصادقة على، ومتى كان ذلك مناسب ا . اإلشراف، ٢

/أو لجنة المطابقة وااللتزام ومسؤول التبليغ عن غسيل األموال  وتمويل . االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق و٣

 التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.للتأكد من اإلرهاب لديه،  

 .و ذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار في حالة تعيينه المصفى. إقرار أي توصية يرفعها ٤

 بالئحة صناديق االستثمار.  وأي مستند آخر سواء كان عقدا  أم غيرهروط وأحكام الصندوق . التأكد من اكتمال والتزام ش٥

 لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام الئحة صناديق االستثمار. ا  . التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفق٦

 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. .٧

 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صناديق استثمار أخرى  14-3

 :* جميع الصناديق التي سوف يتولى مجلس الصندوق إدارتها

 األمريكي بالدوالر للمرابحة البدر صندوق .1 السعودي بالريال للمرابحة البدر صندوق. 2

 األمريكي بالدوالر المالية األسواق صندوق. 3 السعودي بالريال المالية األسواق صندوق. 4

 السعودية باألسهم للمتاجرة الصفاء صندوق. 5 السعودية باألسهم االستثمار صندوق. 6

 الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق.7 الخليجية باألسهم للمتاجرة الدانة صندوق.  8

 والصين الهند روسيا، البرازيل، بأسهم للمتاجرة الفرسان صندوق. 9 .النامية اآلسيوية لألسهم النقاء صندوق .10

                                               الناشئة لألسواق الثابت للدخل الفرنسي السعودي صندوق. 11 السعودي الفرنسي لألسهم السعودية للدخل  صندوق. 12

 السعودي الفرنسي للعقار صندوق .13 .صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولية14

 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق  14-4

من هذه الشروط  36الفقرة  المالي الوارد في فصاحالا . يُرجى العودة إلى ملخصيقدمونهاالمستقلين بدل أتعاب لقاء الخدمات التي  دارةالا لسيتلقى أعضاء مج

 واألحكام لالطالع على مكافئة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.
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 :مدير الصندوق .15

 مدير الصندوق:  15-1

 شركة السعودي الفرنسي كابيتال 

  11426الرياض  23454المركز الرئيسي : ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 2826666 11 966+ :هاتف 

  www. fransitadawul.com.saاإللكتروني:الموقع 

ال يوجد أي عمل أو مصلحة أخرى ألعضاء مجلس إدارة الصندوق أو مدير الصندوق يحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق وال يوجد تضارب مصالح   15-2

 الصندوق يحتمل أن يؤثر على تأدية التزاماته تجاه الصندوق.جوهري من طرف مدير 

صالح يقر مدير الصندوق بأنه ال يوجد عمل أو مصلحة خاصة به يحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق وال يرجح أن ينشأ عن األنشطة التجارية أو الم 15-3

 للمصالح من شأنه التأثير سلبا على أداء واجباته تجاه الصندوق جوهرياألخرى ذات الصلة بمدير الصندوق أي تضارب 

 .لم يقم مدير الصندوق بتكليف طرف آخر تأدية مهام تتعلق بالصندوق    15-4

 بموجب المالية السوق هيئة ورقابة إلشراف تخضع وهي لهم المرخص األشخاص الئحة بموجب له مرخص شخص وهي كابيتال الفرنسي السعودي شركة  15-5

 والحفظ المشورة وتقديم والترتيب واإلدارة بصفة أصيل ووكيل التعامل بنشاطات للقيام( 37/11153) رقم ترخيص

 . أمين الحفظ:16

 شركة السعودي الفرنسي كابيتالأمين الحفظ:   1-16

 عنوان أمين الحفظ  16-2

 شركة السعودي الفرنسي كابيتال 

  11426الرياض  23454المركز الرئيسي : ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 2826666 11 966+ :هاتف

   www.sfc.sa: اإللكتروني الموقع

  :من الباطن  أمين الحفظ

 SICO Funds Services Co BSC(c) تم تعيين شركة

 كأمين حفظ من الباطن لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية

 :عنوان أمين الحفظ من الباطن

 مملكة البحرين المنامة , 20233ص.ب 

 777 17531 (973+)فاكس : 

 . مراجع الحسابات:71

 .KPMG Al Fozan & Al Sadhanكي بي إ م جي الفوزان والسدحان     17-1

 مراجع الحساباتعنوان    17-2

 برج كي بي إم جي

 شارع صالح الدين األيوبي

  11663الرياض   92876ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية 

 8748500 11 966+:هاتف

 8748600 11 966+فاكس: 

 . القوائم المالية السنوية المراجعة :81

،يتم إعدادهما وفحصهما طبقا  للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة وأخرى سنوية مدققةيتم إعداد   18-1

 .(SCOPA)السعودية في المملكة العربية  القانونين

http://www.sfc.sa/
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من قبل مراجع الحسابات الخارجي  القوائم المالية السنوية المراجعة بتقديمطبقا  لنظام هيئة السوق المالية  ماليةنهاية كل سنة   عندمدير الصندوق  يتعهد  2-18

 يوما   45تقدم في غضون و كما سيتم نشر القوائم المالية األولية المفحوصة   المالية للصندوق نهاية السنةمن  يوما  تقويميا   90وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز 
متوفرة مجانا  لدى مدير الصندوق  وبإمكان مالكي الوحدات ونصف السنوية الغير مدققة  . ستكون القوائم السنوية المراجعة المالية للصندوق من نهاية الفترة تقويميا  

 م. 2015صورة منها وذلك على العنوان المذكور أعاله. ستتوفر أول قائمة مالية مراجعة بنهاية سنة الحاليين والمحتملين الحصول على 

 م. 2015ديسمبر  31 بحلول وتنتهي الصندوق تشغيل بدء عند تبدأ التي للفترةالمراجعة   السنوية المالية القوائم أول إعداد سيتمو  18-3

 . خصائص الوحدات: 19

إصدار عدد غير محدد من الوحدات في الصندوق وتكون لتلك الوحدات الخصائص نفسها و تمثل كل وحدة حصة مشتركة مشاعة ومتساوية يجوز لمدير الصندوق 

. سيحتفظ مدير الصندوق بسجل يوضح جميع . لن يقوم مدير الصندوق بإصدار شهادات ملكية للمستثمرين في وحدات الصندوق بلمع كل وحدة أخرى في الصندوق

 الوحدات في الصندوق.مالك 

 20. معلومات أخرى:

 وفاة المشترك

ء المشترك، ولن تلغى إذا كان المشترك فردا  فإن هذه الشروط واألحكام ستكون ملزمة للورثة ومنفذي الوصية ومديري التركة والممثلين الشخصيين ومؤتمني وخلفا

هذه االتفاقية لن تلغى بشكل تلقائي عند وفاة أو موافقة المشترك على هذه الشروط واألحكام تلقائيا  عند وفاة أو عجز المشترك.  وإذا كان المشترك كيانا  قانونيا  فإن 

ق بهذه االتفاقية لحين إفالس أو حل أي شريك أو مساهم فيها.  وبغض النظر عن هذه الشروط فإنه يحق لمدير الصندوق ووفقا  لتقديره المطلق وقف أي تعامالت تتعل

مرضيا  له للصالحية المخولة  للورثة ومنفذي الوصية ومديري التركة والممثلين الشخصيين  تسلم مدير الصندوق أمرا  من المحكمة أو توكيل أو أي دليل أخر يكون

 والمؤتمنين أو الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعامالت. 

 :للمعايير الشرعية. صناديق االستثمار المطابقة 12

 و مؤهالتهمأسماء أعضاء اللجنة الشرعية      21-1

 الشرعية من: اللجنةتتكون  الشرعية التابعة للبنك السعودي الفرنسي اللجنةلقد تمت الموافقة على هذا الصندوق من قبل 

عضو هيئة كبار العلماء، عضو المجلس األعلى لألوقاف، رئيس مجموعة الهيئات الرقابية للمؤسسات المالية، عضو  -الشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع: ١

 فقهي اإلسالمي بمنظمة الدول اإلسالمية، رئيس محكمة تميز متقاعد.المجمع ال

بروفسور في االقتصاد اإلسالمي، عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في مملكة   -الدكتور محمد علي القري: ٢

عالمية، خبير في المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي، عضو في العديد من الهيئات الشرعية البحرين، عضو في مجلس الشريعة لألسواق المالية اإلسالمية ال

 لعدة بنوك.

حاصل على الدكتوراه في الفقه اإلسالمي المقارن، ماجستير في الشريعة اإلسالمية وماجستير في الحقوق، عضو مجمع  -الدكتور عبد الستار أبو غدة: ٣

 الفقه اإلسالمي الدولي وعضو المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة اإلسالمية.

 الصندوق. علىالشرعية  اللجنةأتعاب  تحميللن يتم     21-2

  التي ستستخدمها اللجنة الشرعية المعايير الشرعية    21-3

 :يليا م في الصندوق رال يستثم

 )المؤسسات المالية: )ماعدا المصارف اإلسالمية وشركات التأمين اإلسالمية 

 :شركات ذات الخصائص التالية 
 للقيمة السوقية للشركة. ١٢لمتوسط مدة  ٪ ٣٣ديون ربوية تتجاوز   -
 شهرا للقيمة السوقية للشركة.١٢لمتوسط مدة ٪ ٤٩النقد والديون المستحقة للشركة تتجاوز  -

  شهرا  للقيمة السوقية للشركة ١٢لمتوسط مدة ٪ ٣٣عندما تتجاوز االستثمارات الربوية قصيرة األمد. 

  من اإليرادات اإلجمالية٥يتجاوز   معايير الشرعيةالالدخل الربوي أو أي دخل غير متوافق مع ٪ 
 

 22. صناديق االستثمار العالمية:

 صندوق استثمار عالمي . رال يعتبحيث  قال ينطب.



 

INTERNAL USE 

Page 17 of 25 

 

 23. الطرح األولي:

خالل فترة الطرح ولن يستثمر مدير الصندوق مبالغ االشتراك  .ماليين( لاير سعودي عشرة) 10,000,000الحد األدنى الذي يجب جمعه في فترة الطرح األولي هو  

 االحتفاظ بمبالغ االشتراكات خالل فترة الطرح األولي لحين بدء عمل الصندوق األولي في أي صناديق أدوات النقد أو مرابحات لدى البنوك وسيتم

 . استثمار مدير الصندوق في الصندوق:42

وينطبق على اشتراك مدير الصندوق ما ينطبق على مالك الوحدات اآلخرين في  يجوز لمدير الصندوق االستثمار في الصندوق خالل أو بعد فترة الطرح األولي

وذلك من خالل القوائم المالية السنوية  سنه مالية كلوسيتم االفصاح عن اجمالي هذه االستثمارات في نهاية  كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق.ق الصندو

 الماليللصندوق وكذلك بملخص االفصاح 

 25.  إجراءات االشتراك واالسترداد:

 استردادهاستثمار و الأيام التعامل التي سيتم فيها بيع وحدات صندوق ا    25-1

 أيام العطل الرسمية/وفي حال كان يوم عطله سيتم تأجيل يوم التعامل الى يوم التعامل التالي. باستثناء ستكون أيام التعامل هي أيام األحد واالربعاء من كل أسبوع

 الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها    25-2

. في حال تم بتوقيت المملكة العربية السعودية ظهرا   ١٢هو يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل وذلك قبل الساعة  و االسترداد  الستالم طلبات االشتراك النهائي موعدال

 ي سيتم تنفيذه في يوم التعامل الالحقاستالم الطلب بعد الموعد النهائ

 ستثمار في الصندوقالشتراك واالفترة زمنية تفصل بين اال    25-3 

ي نفس يوم التعامل قصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق هي ثالثة أيام عمل . يتم تنفيذ طلب االشتراك بناء على سعر وحدة الصندوق فأن أ

 المعني وفي حال تم استالم الطلب أو مبلغ بعد الوقت المحدد فيستم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي. 

 إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات أو استردادها     25-4

 :شتراكإجراءات اال

فتح حساب استثماري و  يتوجب على العميل الجديد قبل اشتراكه في الصندوق أن يقوم بفتح حساب استثماري لدى الشركة، و يتم ذلك عن طريق إكمال و توقيع اتفاقية

العناية  الواجبة  تجاه العميل، كما تشمل استبيان تحليل المخاطر و تفاصيل االستثمار باإلضافة إلى شروط و أحكام اتفاقية فتح  التي تشمل على نموذج معرفة العميل و

في نموذج "معرفة العميل" الواردة  3-5حساب استثماري كما هو منصوص عليه في المادة الثامنة من قواعد مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب و الملحق 

 الئحة األشخاص المرخص لهم.

 بمدير الخاصة عن طريق القنوات اإللكترونية وا يمكن للمستثمرين االشتراك في الصندوق من خالل تسليم مدير الصندوق نموذج طلب االشتراك كامال  وموقعا  
تراك بعملة تخالف عملة الصندوق سيقوم مدير الصندوق بتحويلها إلى طلب االشتراك عند استالم مبلغ االستثمار، و إذا تم استالم مبلغ االشقبول  . وسيتم الصندوق

لالشتراك  دنىاأل)ألفي( لاير سعودي والحد  2,000عملة الصندوق طبقا  ألسعار الصرف السائدة المتوفرة لدى مدير الصندوق.  إن الحد األدنى المبدئي لالشتراك هو 

 )ألف( لاير سعودي  1,000اإلضافي هو 

  االسترداد:إجراءات 

عن طريق  وا دوقيجوز للمشترك التقدم بطلب استرداد كلي أو جزئي للوحدات الخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد وتسليمه لمدير الصن
بتوقيت المملكة  ا  ظهر ١٢. آخر موعد الستالم طلبات االسترداد هو يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل قبل الساعة الصندوق بمدير الخاصة القنوات اإللكترونية

 العربية السعودية. 

 ،أعاله الموضحة واالستردادسيتم التعامل معها باجراءات االشتراك  حال التنقل بين الصناديق التابعة لمدير الصندوقفي 

 الوحدات لمالكيالسترداد ودفع عوائد االسترداد بين ا فترة زمنيةأقصى   25-5

 كون بالريال السعودي.وسي التي تم فيها تحديد سعر االسترداد. لنقطة التقويمسيتم توفير مبالغ االسترداد لمالكي الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي 

 الوحدات أو يستردهاالحد األدنى للوحدات التي يجب أن يملكها مالك    25-6
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 الحد األدنى  لالشتراك المبدئي ورصيد االستثمار )ألفي( لاير سعودي 2,000

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي )ألف( لاير سعودي 1,000

 الحد األدنى لالسترداد )ألف( لاير سعودي 1,000

 أي صالحيات لمدير الصندوق والظروف التي يمكنه فيها تعليق االشتراك أو االسترداد أو تأجيل أي من ذلك أو رفضه   25-7

يجوز  ، كماذا رأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية أو مخالفة شروط وأحكام الصندوقإحق لمدير الصندوق رفض أي اشتراك ي
 :ثنتيناالصندوق استثمار مفتوح حتى يوم التعامل التالي، وذلك في أي من الحالتين  استرداد منلمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب 

 

%( أو أكثر من صافي قيمة أصول صندوق 10ذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل )إ 1
 بالنسبة والتناسب.  ستكون المؤجلة عند حدوث تأجيل تلبية الطلبات حتى اليوم التعامل التالي فأن االفضلية تنفيذ تلك الطلبات .االستثمار

إما بشكل عام أو  إذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل مع األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها صندوق االستثمار ، 2

 بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة نسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق

ع الكهرباء أو كما يحق لمدير الصندوق تعليق االشتراك و االسترداد في حالة حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادته تمنعه من تنفيذ هذه الطلبات مثل انقطا
 حدوث خلل في األنظمة التقنية أو الحروب أو المشاكل السياسية أوالكوارث الطبيعية.

ماتبقى  بسبب استرداده، حينئذ يحق لمدير الصندوق إعادة الشروط واألحكام إذا انخفض استثمار المشترك في الصندوق إلى ما دون حد االستثمار األدنى المذكور في 

 .قيمة االستثمار للمشتركمن 

 26. تقويم  أصول صندوق االستثمار:

  طريقة تحديد قيمة إجمالي أصول الصندوق    26-1

 :طريفة التقويم حسب كل ورق مالية كما مبين في الجدول التالي

 تقويمها  طريقة قةالور نوع

اذا  بناء  على سعر الطرح  بعد عملية التخصيص. يتم تحديد قيمة أصول الصندوق المستثمرة في الطروحات األولية لألسهم قبل إدراجها الطروحات األولية 

بناء  على قيم إغالق األسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في أيام التقويم والتي ستكون أيام األحد فيكون  كان السهم مدرج 

 اذا كان السهم مدرج . واألربعاء من كل أسبوع مالم تكن أحد األسواق التي يستثمر فيها الصندوق مغلقة في  ذلك اليوم

في السوق المالية  قبل الطرح األولوية الحقوق أسهم يتم تحديد قيمة أصول الصندوق المستثمرة في األسهم حقوق األولوية عند سعر حقوق األولوية

في أيام التقويم والتي ستكون أيام األحد  السوق المالية السعوديةمدرج  فيكون بناء  على قيم إغالق  أسهم حقوق األولويةاذا كان . السعودية

 واألربعاء من كل أسبوع مالم تكن أحد األسواق التي يستثمر فيها الصندوق مغلقة في  ذلك اليوم اذا كان السهم مدرج .

 لمستحقة حتى نقطة التقويمنحدد قيمة األصول المستثمرة في أدوات أسواق النقد على أساس تكلفة العقد مضاف إليه األرباح ا أدوات اسواق النقد

 على أساس تكلفة العقد مضاف إليه األرباح المستحقة حتى نقطة التقويم المرابحاتنحدد قيمة األصول المستثمرة في  مرابحات

 نحدد قيمة األصول المستثمرة ر في صناديق أسواق النقد يتم استخدام آخر سعر وحدة معلن   صناديق أسواق النقد

  : جمالي قيمة أصوله وذلك على النحو التاليإبطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من وسيتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق 

وأتعاب مراجع الحسابات و الرسوم الرقابية و  المستقلين أعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافأةخصم المصاريف الثابتة والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر . أ

  . من هذه الشروط واالحكام 11والرسوم األخرى المذكورة في الفقرة رقم  نشر بيانات الصندوق على موقع تداولرسوم  

 خصم أتعاب اإلدارة ورسوم الحفظ من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة.. ب

 عدد مرات التقويم وفي أي وقت من اليوم يتم التقويم      26-2

عند الساعة  دول مجلس التعاون الخليجي سهمألاعند إقفال جميع أسواق  من كل أسبوع )مرتين في األسبوع(  واألربعاءاألحد يجري تقويم الصندوق في يومي 

يوم العمل  سيكون في نهايةيكون يوم التقويم  ، حينئذ مغلقة في  ذلك اليوم بشكل معقولأحد األسواق التي يستثمر فيها الصندوق  تكانحال وفي  ،الخامسة مساءا  

 .التالي 

 ستردادالشتراك واالطريقة حساب أسعار ا     26-3



 

INTERNAL USE 

Page 19 of 25 

 

يتم احتساب قيمة الوحدة ألغراض االشتراك أو االسترداد بخصم  صول لكل وحدة،السترداد في صافي قيمة االشتراك أو سعر الوحدة عند االيتمثل سعر الوحدة عند ا

( من إجمالي قيمة األصول، 11جميع المبالغ المطلوبة على هذا الصندوق )التزامات الصندوق( بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الرسوم المحددة بالفقرة )

تأخير تقويم  الصندوق يجوز لمدير . ذو العالقة التقويمى إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية عل

، إذا قرر مدير الصندوق بشكل مدة يومين عمل من الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بعمليات الشراء واالستردادل اصول الصندوق في حال الظروف المعقولة 

ية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشكل يمكن التعويل عليه ) بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الظروف التي يقفل فيها السوق معقول عدم إمكان

ي شروط  وأحكام إليه ف الرئيسي في وقت تقويم األصل المتعامل به( بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق المسبقة على هذا التأخير في التقويم واإلشارة

 الصندوق.

 مكان نشر سعر الوحدات وعدد مرات النشر     26-4

و   www.tadawul.com.sa (سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر الوحدة في يوم العمل الذي يلي كل يوم تقويم على موقع شركة السوق المالية السعودية ) تداول

عند الساعة الخامسة مساءا . ،  (.االسبوع في مرتين) والخميس من كل أسبوع االثنينوذلك يومي  www. fransitadawul.com.sa موقع مدير الصندوق الرسمي 

 حدة في يوم العمل الالحق ليوم التعامل المعني..ويتم إعالن سعر الو

 27.رسوم االسترداد المبكر: 

الصندوقن يكون هناك أي رسوم استرداد مبكر على المستثمرين في ل  

 28. إنهاء الصندوق: 

 ( يوما  ٦٠السوق المالية، سيقوم مدير الصندوق بإشعار المستثمرين قبل ستين )مجلس هيئة  يحتفظ مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق بعد الحصول على موافقة

المستثمرين خالل على األقل من إنهاء الصندوق. وفي هذه الحالة سيتم تصفية أصول الصندوق وتأدية التزاماته وتوزيع ما يتبقى من حصيلة هذه التصفية إلى  تقويميا

كما يمكن لمدير الصندوق انهاء  ا  ملزمو  ا  نهائيأربعة أيام عمل من يوم االنهاء بنسبة ما تمثله وحداتهم إلى إجمالي الوحدات. وسوف يكون قرار مدير الصندوق 

ال يكفي لتبرير تشغيل الصندوق أو أن هناك تغييرا  في النظم أو اللوائح أو  و عندما قيمة األصول التي يديرها الصندوق، أو معدل العائد المتوقع الصندوق عند هبوط

حدثا  متوقعا  سيؤدي إلى اعتبار وجود الصندوق غير نظامي..  إذا لم يتم جمع الحد  الصندوق، أو أن هناك إلنهاءظروفا  يمكن أن يعتبرها مدير الصندوق سببا  

الصندوق سيعيد مبالغ  األدنى، فإنه يجوز لمدير الصندوق تمديد فترة الطرح األولي حتى أربعة أسابيع إضافية.  إذا لم يتم جمع الحد األدنى للصندوق فإن مدير

 حسم ويلغي طرح الصندوق.االشتراكات على المشتركين دون أي 

 29. رفع التقارير لمالكي الوحدات:

صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وسجل بصفقات توضح فيه  كحد أعلى سيقوم مدير الصندوق بإعداد تقارير لمالكي الوحدات نهاية كل ربع سنة ميالدية

 المشترك بتزويده لمدير الصندوق عنوان قامللمشترك إلى أخر وترسل  قيمتها,المشترك في الصندوق وعدد وحداته التي يملكها وصافي 

 30. تضارب المصالح:

ك مصالح يجب على مدير الصندوق أن يتجنب أي تضارب محتمل في المصالح يمكن أن ينشأ بين مصالح "مدير الصندوق" أو أي جهة ذات عالقة  )بما في ذل

أي طرف آخر يكون قد أوكل إليه جزء أو كامل صالحيات مدير الصندوق( ومصالح المشتركين في الصندوق، مدراء صناديق االستثمار التابعة ألي جهة أخرى، أو 

من عدم إعطاء  ا  على وضع مصالح حاملي الوحدات قبل مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة، والتحقق دائم ا  و يجب على مدير الصندوق العمل دائم

جراءات التي ستتبع األولوية لمصالح مشتركين معينين في الصندوق على مصالح المشتركين اآلخرين في نفس الصندوق. كما سيقوم مدير الصندوق بتقديم اإل

 . ودون أي مقابل لمعالجة تضارب المصالح عند طلبها

 31. سياسة حقوق التصويت:

وااللتزام، يوافق مجلس اإلدارة على السياسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق التصويت الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالية بعد التشاور مع مسؤول المطابقة 

 التي تشكل جزءا  من أصوله.

 ممارسة حقوق التصويت. يقّرر مدير الصندوق، بعد استشارة مسؤول المطابقة وااللتزام، جواز ممارسة أي حق تصويت، وفي حال تّم ذلك، يقّرر كيفية

 .ن الصندوقال يستطيع مالك الوحدات أن يطلب من مدير الصندوق التصويت بأي طريقة خاصة، أو االمتناع عن التصويت، لصالح أي من الشركات المملوكة م
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 32. تعديل شروط وأحكام الصندوق: 

التغييرات جوهرية. كما يجوز لمدير الصندوق طبقا  لتقديره تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت شريطة الحصول على موافقة هيئة السوق المالية إذا كانت تلك 

قبل تاريخ سريانها  www. fransitadawul.com.saفي الموقع االلكتروني لمدير الصندوق سيقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات بالتغييرات الجوهرية 

 www. fransitadawul.com.sa( يوما  تقويميا  على األقل وسيتم توفير نسخه من هذه الشروط واألحكام في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق ٦٠بستين )

 33. إجراءات الشكاوي :

في حالة وجود أي شكوى تتعلق بالصندوق فإنه على المستثمر االتصال بخدمة وطلبهم ودون أي مقابل  تتاح إجراءات معالجة الشكوى/الشكاوى للمشتركين بناًءعلى
 .www   :( ،الموقع اإللكتروني011) 2826623أو إرسال الشكوى إلى فاكس رقم  8001243232العمالء لدى مدير الصندوق على الهاتف المجاني 

fransitadawul.com.sa يوماً تقويمياً  30الل وسيتم تسوية الشكوى خ. 

إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشترك أيضاً إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات  -كما ، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية 
الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء  ( يوم تقويمياً من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت90األوراق المالية بعد مضي مدة )

 المدة

.علماً بأن اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى سيتم تقديمها عند طلبها  

 34. النظام المطبق:

 واللوائح التنفيذية التي تصدر عن مجلس هيئة السوق المالية.    السارية المفعول المملكة العربية السعودية ألنظمة تخضعلصندوق  شروط و أحكام

 35. االلتزام بالئحة صناديق االستثمار:

تحتوي  هيئة السوق المالية. مجلسألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن  موافقة  ووثائق الصندوق األخرى يقر مدير الصندوق بأن هذه الشروط واألحكام

 وصحيح بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق.على إفصاح كامل 

 

 

 

 

 الستعمال  شركة السعودي الفرنسي كابيتال و موظفيه فقط

  اسم الموظف المختص

  التوقيع والتاريخ

  الموقع أو الفرع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للطروحات األولية وفهم ما جاء فيها  الخليجيلقد قمت/ قمنا بقراءة الشروط واألحكام الخاصة بصندوق السعودي الفرنسي 
 .والموافقة عليها وتم الحصول على نسخة  منها

  اسم المشترك / أسماء المشتركين

  االستثماري رقم الحساب

  توقيع المشترك
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 36. ملخص اإلفصاح المالي

 المصاريف و الرسوم- 36-1

 عملة الصندوق الريال السعودي

  رسوم االشتراك لكل عملية شراء% كحد أقصى من إجمالي مبلغ االشتراك الخاص بكل مستثمر، و يتم سدادها مقدما  و 3

من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة مستحقة تحتسب بصورة تراكمية بشكل  % سنويا  1.75يحصل مدير الصندوق 

إجمالي  –) إجمالي أصول الصندوق متضمنا النقدية والنقدية تحت التحصيل  ، والمعادلة هييومي ويتم خصمها بشكل شهري

 365ة ( / النسبة المئوية لألتعاب اإلدار× إجمالي التكاليف  –التزامات الصندوق 

  أتعاب  اإلدارة

 ال يوجد
رسوم االسترداد  

  المبكر

  رسوم االسترداد ال يوجد

لألوراق المالية ماعدا األوراق المالية المدرجة في الكويت حيث سيتم احتسابها على  % سنويا  من القيمة السوقية اليومية0.15

%  سنويا  من القيمة السوقية اليومية لألوراق المالية المدرجة في الكويت. حيث أن هذه الرسوم تحتسب بصورة 0.20اساس  

 تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها كل ربع سنة.

 مصاريف أمين الحفظ

.  ويتم احتساب تلك األتعاب  بصورة سنويا  كحد أقصى ( لاير سعودي ستة وثالثون ألف وسبعمائة وخمسون ) 36,750

) ، والمعادلة لحسبة األتعاب بشكل يومي من إجمالي قيمة أصول الصندوق تراكمية  بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي 

 يوم 365( ÷ مبلغ األتعاب

أتعاب مراجع 

 الحسابات

  مصاريف التمويل العاملة في المملكة العربية السعودية في حينه تمويالت للصندوق لرسوم التمويل الشرعي السائدة لدى البنوكتخضع أي 

الرسوم  بصورة تراكمية  بشكل يومي وتخصم على أساس  . ويتم احتساب تلك )خمسة االف ( لاير سعودي سنويا   5,000 

 يوم 365( ÷ مبلغ الرسوم) والمعادلة لحسبة الرسوم بشكل يومي  من إجمالي قيمة أصول الصندوق سنوي 

رسوم نشر بيانات 

الصندوق على موقع 

 تداول

 ال يوجد
أتعاب خدمات تتعلق 

  بسجل مالكي الوحدات

في   .من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا  % 0.15حد أقصى  يتم تحميل الصندوق رسوم العمليات والتحويل والضرائب

 م إال الرسوم و المصاريف الفعليةجميع األحوال لن يتم خص
 المصاريف  األخرى

من .  ويتم احتساب تلك األتعاب  بصورة تراكمية  بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي لاير سعودي سنويا   31,875

 إجمالي قيمة أصول الصندوق

رسوم المؤشر 

  االسترشادي

 أتعاب اللجنة الشرعية لن يتم تحميل أتعاب اللجنة  الشرعية على الصندوق   

.   ويتم احتساب تلك األتعاب  بصورة تراكمية  بشكل يومي وتخصم )سبعة االف وخمسمائة( لاير سعودي سنويا   7,500 

 الصندوق من إجمالي قيمة أصول على أساس سنوي 
  الرسوم الرقابية

 مصاريف التوزيع  ال يوجد

 ال يوجد

أتعاب ومصاريف 

التشغيل قبل بدء 

  الصندوق

 ليس صندوق قابضا  
مصاريف صندوق 

  القابض

، يتم خصمها من قيمة عملية البيع والشراء في سواق التي يستثمر بها الصندوقوم المتفق عليها مع الوسيط في األحسب الرس

في ية للصندوق وفي القوائم المالية للصندوق عند نهاية السنة المال إجمالي مصاريف التعامل ، ويتم اإلفصاح عن وقت التعامل

 ملخص اإلفصاح المالي

  مصاريف التعامل

على األداء السابق للصندوق  طالعيستطيع المستثمرون المحتملون اإل ال يوجد لدى الصندوق سجل أداء سابق. و بالتالي ال

 قبل اتخاذ قراراهم باالستثمار فيه.
  األداء السابق
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علما  بأن تلك عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقار()هذه األتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال  

تعاب بناء  على حجم األصول نسبة تم تخصيص حصة كل صندوق من تلك األاألتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سي

وتناسب.   ويتم احتسابها  بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم  على أساس سنوي.  يقدر الحد األقصى السنوي إلجمالي 

)عدا الصندوق السعودي الفرنسي جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال   أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة
اثنا عشر ألف ) 12,374األتعاب ب  ألف( لاير سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه ستون) 60,000 بمبلغ للعقار(

حصة الصندوق من هذه  األتعاب ستتغير سنوياً وفقاً ألصول الصندوق )زيادة  .( لاير سعودي في السنة وثالثمائة وأربعة وسبعون 

)خمسة عشر ألف( لاير عن كل اجتماع )بحد أقصى أربع اجتماعات  15,000علما  بأن كل عضو سيتقاضى مبلغ .أو نقصاً(.

 بالسنة( تخصم سنويا  من إجمالي قيمة أصول الصندوق  

 

كافآت  أعضاء مجلس م

إدارة 

 المستقلين  الصندوق

كابيتال , سيتم التنازل عن رسوم االدارة أو في حال  استثمار الصندوق في وحدات صناديق مدارة من السعودي الفرنسي 

إعادة دفعها بالكامل لصالح الصندوق . أما في حال االستثمار في وحدات صناديق تابعة لمدراء أخرون غير السعودي 

 الفرنسي كابيتال فسوف يتم خصم رسوم االدارة من الصندوق .

ة أي رسوم اشتراك عند اشتراكه في صناديق مدارة عن لن يتحمل صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولي-

 طريق السعودي الفرنسي كابيتال او عن طريق مدراء أخرون.

رسوم الصناديق التي 

 يستثمر بها الصندوق

 ال ينطبق
الترتيبات المالية 

  للصندوق األجنبي

 )ألفي( لاير سعودي 2,000

 الحد األدنى  لالشتراك 
األولي  ورصيد 

 االستثمار

 )ألف( لاير سعودي 1,000
الحد األدنى لالشتراك 

 اإلضافي

 الحد األدنى لالسترداد )ألف( لاير سعودي 1,000

 لاير سعودي 10
سعر الوحدة عند بداية 

 طرح الصندوق

االسالمية االستثمارات في الشركات المساهمة يجب تنقيتها , حيث سيقوم مدير الصندوق بتحديد الدخل الغير مطابق للشريعة 

.وبناء عليه سيتم خصم المبلغ من الصندوق وايداعه في حساب خاص وذلك لصرفه في األعمال الخيرية  
 التطهير

 
 هذه المبالغ تعتبر تقديرية تستند على اتفاقيات تعاقدية وسيتم ذكر المصاريف الفعلية في التقرير السنوي للصندوق
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 للطروحات األولية صندوق السعودي الفرنسي الخليجي       

 2016لعام  المدققة األرقام             

 

 

 

 نسبة مصاريف التعامل هي من متوسط صافي أصول الصندوق*

 ي من قيمة الوحدات التي تم شرائها*نسبة رسوم االشتراك ه

 

 

نسبة  المصاريف من صافي قيمة أصول 

 الصندوق

 (2016ديسمبر  31كما في )

 النوع المبلغ )لاير سعودي(

 

2.0485% 

 

 

13,512,338 

 

 رسوم اإلدارة

0 
 مصاريف أمين الحفظ 0

 

0.0056% 

 

 

36,750 

 

 أتعاب المحاسب القانوني 

 

0 
 مصاريف التمويل 0

 

0.0008% 

 

 

5,000 

 

رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع 

 تداول

 

0.0048% 

 

 

31,921 

 

 رسوم المؤشر االسترشادي

 

0.0011% 

 

 

7,500 

 

 رسوم الجهات الرقابية

 

0.0200% 

 

 

140,378 

 

 مصاريف التعامل )شاملة رسوم تداول(

 

0.0019% 

 

 

12,374 

 

 مكافآت أعضاء مجلس االدارة

 

0 
 المصاريف األخرى 0

 

2.0152% 

 

 

75,486 

 

 رسوم االشتراك



 

INTERNAL USE 

Page 24 of 25 

 

 

 

 :بها والتابعة لمدراء آخرونرسوم الصناديق المستثمر 

 

 (2016)كما في نسبة المصاريف اسم الصندوق

 0.002% صندوق تمويل التجارة الدولية بالريال )السنبلة لاير(

 0.27% لاير سعودي–صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 *0.0055% صندوق البدر للمرابحة باللاير السعودي

 وتم التنازل عنها الصندوق تابع لمدير الصندوقنسبة المصاريف لصندوق البدر غير شاملة لرسوم االدارة حيث أن *

 

 

 

 

 

 

الوحدات لمالك افتراضي استثمار على بناء   التشغيل ومصاريف أتعاب يوضح جدول  

 

 

 

 الرسوم والمصاريف

 النوع كنسبة مئوية بالريال السعودي

 اجمالي مبلغ االشتراك   5000

 رسوم االشتراك * 3% 150

 المبلغ المستثمر   4850

 رسوم االدارة 2.0485% 99.35

 مصاريف أمين الحفظ 0.0000% 0.00

 أتعاب المحاسب القانوني   0.0056% 0.27

 مصاريف التمويل 0.0000% 0.00

 الوحدات في موقع تداول رسوم نشر قيمة 0.0008% 0.04

 المصاريف األخرى 0.0000% 0.00

 رسوم احتساب المؤشر 0.0048% 0.23

 رسوم الجهات الرقابية      0.0011% 0.06

 مصاريف التعامل )شاملة رسوم تداول( 0.0200% 0.97

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة     0.0019% 0.09

 اجمالي الرسوم   101.0116
    

 من المبلغ اإلجمالي لالشتراك% 3رسوم االشتراك حتى *                 
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 للطروحات األولية صندوق السعودي الفرنسي الخليجي ل  السابق ألداءا    

   مقارنة بين أداء الصندوق والمؤشر اإلرشادي

 

 2016 2015  المدة

 %8.74- الصندوق

 

-2.34% 

 

 %25.58- المؤشر

 

-5.96% 

 

 

 

 سنة       منذ البدء      المدة

 %10.87- الصندوق
 

-2.34%   

 

 %30.02- المؤشر
 

-5.96% 

 

 

 

 

 

 مالحظة:

 

 ن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبال.إ -

 ن الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق ) أو أداءه مقارنة بالمؤشر( سيتكرر أو يكون مماثال لألداء السابق.إ -
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