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األمريكي بالدوالر  للمرابحة البدر صندوق  

 معلومات صندوق االستثمار : (أ

 

  اسم صندوق االستثمار 

 

 صندوق البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي.

 

 .أهداف وسياسات االستثمار وممارسته 

أحكام الشريعة اإلسالمية. إن أهداف االستثمار في هذا الصندوق هو لتحقيق عوائد هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع 

 عن طريق االستثمار بأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. مع الحفاظ على رأس املال و توفير السيولة.

ة بتوفير السيولة و املحافظة على رأس يعمل مدير الصندوق حسب مرئياته على تحقيق أهداف الصندوق االستثمارية املتمثل

 املال عن طريق االستراتيجيات و الضوابط التالية:

   عمليات املرابحة واملضاربةعلى سبيل املثال ال الحصر استثمار أصوله في عمليات التمويل املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

  من أصول الصندوق 35لشراء عن ما نسبته تقييم و شراء الصكوك على أن ال تزيد وقت ايحق ملدير الصندوق % 

  تكون استثمارات الصندوق مع مؤسسات مالية  مختلفة في األسواق الخليجية ،قد تشمل من بينها البنك السعودي الفرنس ي

. 

  قد تكون استثمارات الصندوق بعمالت مختلفة غير عملة الصندوق الدوالر األمريكي وذلك بما يتفق مع استراتيجيات

 ماراالستث

% من صافي قيمة أصول الصندوق 10التمويل ,شريطة أن ال يتجاوز املبلغ املقترض الحصول على يحق للصندوق أن يسعى إلى 

 .,باستثناء االقتراض من مدير  الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية االستردادات

 

 .سياسة توزيع الدخل واألرباح 

 

الصندوق على املستثمرين حيث يعاد استثمار األرباح املتحققة في الصندوق و بالتالي سيتعكس لن يتم توزيع أرباح وحدات 

 إعادة االستثمار إيجابيا على قيمة و سعر الوحدات.
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األمريكي بالدوالر  للمرابحة البدر صندوق  

 

 أداء الصندوق: (ب

 

  جدول مقارنة يغطي السنوات املالية الثالث األخيرة 

 

السنة

صافي قيمة أصول 

الصندوق )نهاية 

السنة املالية(*

عدد صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة*

الوحدات 

املصدرة 

)نهاية السنة 

املالية(

األرباح 

املوزعة 

لكل وحدة

نسبة 

املصروفات
نهاية السنة 

املالية
أقلأعلى

2016 30,559,605.00 1.57 1.5685 1.5558 19,469,641 - 0.45% 

201728,816,605.00 1.5835 1.5833 1.5685 18,198,229 - 0.45% 

201827,733,857.44 1.606 1.6059 1.5835 17,269,386 - 0.49% 



 

 .العائد اإلجمالي لسنة واحدة ، وثالث سنوات ، وخمس سنوات ، منذ التأسيس













 

 .العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية

العائد اإلجماليالسنة

 %1.4209سنة

 %3.2266ثالث سنوات

 %4.5641خمس سنوات

 %60.6000منذ التأسيس

20092010201120122013السنة



2014



20152016



2017



2018

العائد 

االجمالي 
1.5336% 

0.3061

% 
0.3648% 

0.7469

% 

0.7610

% 

0.6901

% 

0.6014

% 

0.8870

% 

0.8856

% 

1.4209

% 
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األمريكي بالدوالر  للمرابحة البدر صندوق  

 

  .الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام .و إجمالي نسبة املصروفات



املبلغ )ريال سعودي(نوع الرسوم

 36,750.00رسوم املراجعة و التدقيق

 7,500.00الرسوم الرقابية

 25,515.00رسوم الحفظ

 1,635.00أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 438,780.00رسوم اإلدارة

 5,250.00)تداول( التسجيل رسوم

 قيمة صافي متوسط الى املصروفات نسبة إجمالي

الصندوق أصول

0.49% 

 * أي ظروف قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها .

.رسوم أي من اإلعفاء الصندوق  مدير فيها قرر  ظروف أي يوجد وال %0.4 إلى االدارة رسوم تخفيض الصندوق  مدير قرر 



 . التغييرات جوهرية التي حدثت خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق 

  ال يوجد

 

  ممارسات التصويت السنوية

 ال يوجد

 

 تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي



  , م.2018 -05 -13االجتماع املنعقد في الرياض 

 

املواضيع التي تمت مناقشتها:

 

  عامة على أداء الصناديق والحصة السوقية.نظرة 

 .نظرة عامة على االقتصاد واألسواق بشكل عام 

 .مراجعة تقرير املطابقة وااللتزام واملتضمن التزام الصندوق باللوائح والقوانين 



 
 

Page 5 of 9 
 

األمريكي بالدوالر  للمرابحة البدر صندوق  

 

:التي تم اتخاذها القرارات



 .ال يوجد 

 

  , م.2018- 12 -12االجتماع املنعقد في الرياض 

 

تمت مناقشتها:املواضيع التي 

 .نظرة عامة على أداء الصناديق والحصة السوقية 

 .نظرة عامة على االقتصاد واألسواق بشكل عام 

 .مراجعة تقرير املطابقة وااللتزام واملتضمن التزام الصندوق باللوائح والقوانين 

التي تم اتخاذها: القرارات

 .ال يوجد 

 

مدير الصندوق:ج( 



 .اسم وعنوان مدير الصندوق



 (37/11153، ترخيص هيئة السوق املالية رقم ) 1010231217سجل تجاري رقم  –السعودي الفرنس ي كابيتال 

  طريق امللك فهد مع شارع األمير محمد  اململكة العربية السعودية تقاطع 11426الرياض  23454املركز الرئيس ي : ص.ب

 بن عبدالعزيز ) شارع التحلية (

  (011)2826725فاكس  –( 011) 2826666هاتف 

 :املوقع اإللكترونيwww.sfc.sa  

 

 .)اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار )إن وجد 

 ال يوجد
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األمريكي بالدوالر  للمرابحة البدر صندوق  

 . مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة

 

كان  ثبات ملحوظ ألسعار الفائدة بفعل عدد من العوامل واملتغيرات االقتصادية والسياسية.  فقد 2018لقد شهد عام 

  2018لثبات أسعار النفط خالل 
 
  أثرا

 
 . بالغا

 

  .تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة 

 

 االسالمية التي مثلت ما يقارب   نحصر استثمارات صندوق البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي بشكل عام في الودائع النقديةت

شهرا،  12. تختلف مدة االستثمار في الودائع ولكنها ال تتجاوز 2018% من حجم استثمارات الصندوق على مدى عام 98

 أشهر. 6و  3قمنا باالستثمار غالبا في املدد القصيرة ما بين  2018خالل عام 

  2.30أشهر عند  3وسط سعر ليبور ملدة ثبات في أسعار الفائدة، حيث كان مت 2018لقد شهد عام .% 

  في شهر 1.76، حيث حقق الصندوق  2018لقد حقق صندوق البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي أداء متميز خالل عام %

 ديسمبر و هو أعلى أداء حققه الصندوق خالل السنة.

 

 

  خالل الفترة.تفاصيل التغييرات التي حدثت على شروط واحكام ومذكرة معلومات الصندوق 



  صناديق االستثمار املعدلةالئحة تعديل الشروط و األحكام حسب. 

 ن يتعيHSBC .كأمين حفظ للصندوق 

  تحديث املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك و االسترداد ليكون يوم العمل السابق لكل يوم تعامل معني قبل الساعة

 بتوقيت اململكة، ويكون يوم اإلعالن هو  12
 
 يوم العمل الالحق ليوم التعامل. ظهرا

  ريال على أن تخصم على أساس نصف سنوي. 38,000زيادة رسوم املراجعة و التدقيق لتصبح 

  تعيين إيرنست اند يونقErnst & Young  عن كي بي إم جي 
 
 .KPMGكمحاسب قانوني للصندوق بديال

  :ن ألف( ريال سعودي كحد أقص ى في السنة.)خمسة وثالثو  35,000تغيير في رسوم املراجعة و التدقيق لتصبح 

 .تحديث الحاالت التي يوجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق, واإلجراءات املتبعة في تلك الحالة 

 .تحديث اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل 

 تحديد صافي سعر الوحدة في كل يوم تقويم. إعادة تعريف )نقطة التقويم( لتوضيح الوقت الذي يتم على أساسه 

 

  املعلومات األخرى التي من شأنها  تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن

 أنشطة الصندوق خالل الفترة.

 ال يوجد
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األمريكي بالدوالر  للمرابحة البدر صندوق  



  عن نسبة رسوم االدارة إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى ، يجب اإلفصاح

 املحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق.

 ال يستثمر صندوق البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي في صناديق استثمار أخرى.

 

 . العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، ماهيتها وطريقة االستفادة منها 

 ال يوجد

 بيانات واملعلومات األخرى التي أوجبت الئحة صناديق االستثمار تضمينها بهذا التقرير.ال 

 

 .أي استثمارات من مدير الصندوق في وحدات الصندوق 

 ال توجد هناك أي استثمارات من مدير الصندوق في وحدات الصندوق.

 .أي تعارض مصالح 

 ال يوجد أي تعارض مصالح.

  أي مخالفات لقيود االستثمار. 

 فقرة )ز( من الئحة صناديق االستثمار:   48عدم االلتزام باملادة ،  2018يوليو  12

% من صافي قيمة أصول الصندوق 9.58أيام في الصندوق  7بلغت نسبة السيولة النقدية املتاحة خالل 

 % املسموح بها بسبب إجراء اتخذه مدير الصندوق.10مقابل نسبة 

 م.2018ليو يو  17تم تصحيح هذا التجاوز في 

 .في تقويم أصل من أصول الصندوق أو في حساب سعر الوحدة 
ْ
 أي خطا

 لم يكن هناك أي خطأ في تقويم أصل من أصول الصندوق أو في حساب سعر الوحدة.

 

 

 

أمين الحفظ:د( 



 . اسم وعنوان أمين الحفظ 

 

 شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية HSBC Saudi Arabia Limited 

  العامةاالدارة 
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األمريكي بالدوالر  للمرابحة البدر صندوق  

  7267املروج  –العليا 

  .12283الرياض  2255ص.ب 

 اململكة العربية السعودية 

  966 92000 5920هاتف+ 

 966 11 299 2385 فاكس+ 

 www.HSBCSaudi.com 

  البريد االلكترونيSaudiArabia@HSBC.com 



 



 أمين الحفظ.  وصف موجز لواجبات ومسؤوليات 

 التالية: يقوم أمين الحفظ باملسؤوليات والواجبات

  ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل 
 
 عن التزاماته وفقا

 
يعد أمين الحفظ مسؤوال

 بموجب أحكام هذه الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص لهم. 
 
 ثالثا

 
 مباشر أم كلف بها  طرفا

 تجاه مدير الصندوق ومالكي ا 
 
لوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو يعد أمين الحفظ مسؤوال

 إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد.

  عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن 
 
يعد أمين الحفظ مسؤوال

 اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق 

 

  إصدار ونقل واستراد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط الحفظ املتعلق ببيان أمين

وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات و تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار 

وصالحيات االقتراض وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات و مخالفة أي من قيود وحدود االستثمار 

 املعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.

 املسؤوليات املنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.
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األمريكي بالدوالر  للمرابحة البدر صندوق  

هـ( املحاسب القانوني:


 اسم وعنوان املحاسب القانوني .  (1

 Ernst & Youngإيرنست اند يونق 

 14والدور  6الدور 

 شارع امللك فهد -برج الفيصلية

 11461الرياض  2732ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 2734740هاتف: 

 +966 11 2734730فاكس: 

 

 بيان املحاسب القانوني (2

 نؤكد أن تقرير القوائم املالية املعد من قبل املحاسب القانوني يشمل رأيه حول ما يلي:

ع ةاملالي وائمالق أن .1
ُ
  وروجعت ّدتأ

 
 انونيينالق بينللمحاس عوديةالس ةالهيئ عهن ادرةالص بةاملحاس اييرملع وفقها

 .املعلومات ومذكرة ندوق الص اموأحك روطوش تثماراالس ناديقص ةالئح اموأحك

 االستثمار صندوق  ألصول  ائروالخس األرباح افيوص الدخل افيلص وعادلة حيحةص ورةص دمتق ةاملالي وائمالق أن .2

 .القوائم لهذه املحاسبية الفترة عن

 .الفترة ةنهاي في تثماراالس ندوق لص اليامل زللمرك ةوعادل صحيحة صورة تقدم املالية القوائم أن .3





، الرياض 23454، صندوق بريد  ١٠١٠٢٣۱٢١٧السعودي الفرنس ي كابيتال، شركة مساهمة مقفلة مملوكة للبنك السعودي الفرنس ي، سجل تجاري رقم  

 (١۱۱٥٣-٣٧الرياض.  مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بترخيص رقم ) –، اململكة العربية السعودية، املركز الرئيس ي 11426

 

 
 
 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل كما تكون هذه التقارير متوفرة على موقع مدير الصندوق اإللكتروني مجانا

www.sfc.sa  (وعلى وموقع السوق املالية السعودية )تداول  

 








































