
 

   
 سالم بن زكي الخنيزي 

 عضو مجلس اإلدارة -الرئيس التنفيذي

 هيفاء بنت فهد القوفي  

  رئيس االلتزام والحوكمة والقانونية

 

Public 

 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال -مدير الصندوق 

الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين روجعت شروط وأحكام  ◼

علومات ة واكتمال املكامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في الشروط واألحكام. كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصح

 ويؤكدون أن املعلومات والبيانات الواردة في الشروط واألحكام غير مضللة
ً
 ". الواردة في الشروط واألحكام، ويقرون أيضا

تعلق أَي تأكيد يوافقت هيئة السوق املالية على طرح وحدات صندوق االستثمار. ال تتحمل الهيئة أَي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق، وال تعطي " ◼

دات الصندوق وتوصيتها بدقتها أو اكتمالها، وال تعطي هيئة السوق املالية أَي توصية بشأن جدوى الستثمار في الصندوق من عدمه، وال تعني موافقتها على طرح وح

 ".باالستثمار فيه، وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله

تاجرة باألسهم السعودية على أنه صندوق استثمار متوافق مع معايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعنية لصندوق تم اعتماد صندوق الصفاء للم ◼

 .االستثمار

املة، واضحة، إن شروط وأحكام صندوق الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات ك  ◼

 .صحيحة، غير مضللة، محدثة ومعدلة

شروط وأحكام  ننصح املستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى لصندوق الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية وفهمها، وفي حال تعذر فهم" ◼

 ."الصندوق، ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهي

 .مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية بتوقيع هذه الشروط واألحكام يقر ◼

 يمكن للمستثمرين االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره. ◼

 

 :التاليةوالتي تعكس التغييرات السعودية  الصفاء للمتاجرة باألسهمهذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق 

 .تعيين مراجع حسابات جديد ◼

 

 م04/08/2022هـ املوافق 06/01/1444وذلك بحسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 
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 الصندوق  ملخص

السعودية باألسهم للمتاجرة الصفاء صندوق   1 اسم صندوق االستثمار 

اإلسالمية.أحكام الشريعة مفتوح متوافق مع  عام ي استثمار  أسهم صندوق  نوع الصندوق /الصندوق  فئة   2 

كابيتال الفرنس ي السعودي شركة الصندوق  مدير  اسم   3 

طريق االستثمار في األسهم املدرجة في بورصة األسهم السعودية   عنطويل التوسط إلى املاملدى  على للنمو الصندوق  يهدف  4  لصندوق ا هدف 

.مرتفعة املخاطر مستوى    5 

)ألفي( ريال سعودي 2000: شتراكلال  األدنى الحد  

.سعودي ريال)ألف(  1,000األدنى لالشتراك اإلضافي  الحد  

.سعودي ريال)ألف(  1,000سترداد: لال  األدنى الحد  

واالشتراك  الحد األدنى لالشتراك

 االضافي واالسترداد
6 

السعودية(.االثنين واألربعاء والخميس )على أن تكون أيام عمل باململكة العربية   7  التقييمتعامل / الأيام  

.التعامل ليوم الالحق العمل يوم اإلعالن أيام   8 

.التعامل يوم من عمل أيام أربعة خالل االسترداد قيمة دفع موعد   9 

.سعودي ريال 10  
 األولي الطرح عند الوحدة سعر 

(االسمية )القيمة  
10 

سعودي ريال  11 عملة الصندوق  

.املدة محدد غير مفتوح عام استثماري  صندوق  السعودية باألسهم للمتاجرة الصفاء صندوق  إن  
 وتاريخ االستثمار  صندوق  مدة

الصندوق  استحقاق  
12 

.م2009 فبراير 03 املوافق هـ 1430 صفر 08تم الحصول على موافقة الهيئة على االستمرار في وحدات  الصندوق  بداية تاريخ   31  

رجب  07تاريخ  في تحديث آخرتم  وقدم، 0520 يوليو 17 املوافقهـ 2614 جماد اآلخر 11 في الصندوق  وأحكام شروط صدرت

م.2202 فبراير08هـ املوافق 1443  

 واألحكام، الشروط إصدار  تاريخ

لها تحديث وآخر   
41  

.يوجد ال 51  رسوم االسترداد املبكر    

S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Total Return Index   61 املؤشر االسترشادي  

الصندوق  مشغل اسم شركة السعودي الفرنس ي كابيتال  71  

  شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية

(HSBC Saudi Arabia) 
الحفظ أمين اسم  81  

الحسابات مراجع اسم شركة  برايس ووترهاوس كوبرز   91  

من صافي أصول الصندوق. –% في السنة 1.75 الصندوق  إدارة رسوم   20 

  تدفع% 3 حتىاالشتراك:  رسوم
ً
.االشتراك مبلغ إجمالي من مقدما  

  يوجد الاالسترداد:  رسوم
واالستردادرسوم االشتراك   12  

0.07 %،
ً
صافي قيمة أصول الصندوق في اخر يوم عمل من  أساس على شهري  بشكل خصمها ويتم يومي بشكل تحسب سنويا

.معامالت كرسوم سعودي ريال( هللة وخمسون  رياال عشر واثني)مئة  112.50 الى باإلضافة شهر،كل   
الحفظ أمين رسوم  22  

 في ذلك عن اإلفصاح وسيتم االستثمار، بعمليات تتعلق مصاريف أو تنظيمية رسوم بأي الوفاء مسؤولية الصندوق  يتحمل

.ملخص اإلفصاح املالي السنوي  في حدوثه حال  
التعامل مصاريف  32  

تم احتساب الرسوم واملصاريف التالية )رسوم معامالت, رسوم املراجعة والتدقيق, رسوم التسجيل )تداول(, رسوم التمويل, 

ب. -9موضح في  كما هو الصندوق(أتعاب أعضاء مجلس إدارة و  التطهير, رسوم املؤشر االسترشادي, رسوم الجهات الرقابية  
أخرى  ومصاريف رسوم  42  
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األداء رسوم ال يوجد  52  
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تتعريفا  

 الصندوق  .السعودية باألسهم للمتاجرة الصفاء صندوق 

الئحة صـــــــناديق مؤســـــــســـــــة الســـــــوق املالية التي تتولى إدارة أصـــــــول صـــــــندوق االســـــــتثمار و دارة أعماله وطرح وحداته وفًقا ألحكام 

 االستثمار والقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة.
الصندوق  مدير   

الصندوق  عملة عليها بناء الصندوق  وحدات سعر تقييم يتم التي العملة  

 اململكة .السعودية العربية اململكة

موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضــــــه للقيام هيئة الســــــوق املالية شــــــاملة حيثما يســــــمو النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو  

 بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
 الهيئة

االستثمار صناديق الئحة .املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة  

 مج املشـــاركةب إتاحة الفرصـــة للمســـتثمرين فيه لىبرنامج اســـتثمار مشـــرتك يهدف إ
ً
، ويديره مدير الصـــندوق برنامجأرباح ال فياعيا

 ددة.محمقابل رسوم 
  ستثمار ال ا صندوق 

الوحدات مالك /املشترك .االستثمار صندوق  في وحدات يملك الذي الشخص  

 الوحدة الوحدات التي يملكها املشترك في الصندوق.

االسترشادي املؤشر  هو مرجع للسوق من خالله يمكن قياس أداء صندوق االستثمار.  

 لالئحة صناديق  مجلس
ً
واالشراف  االستثمار صندوق  مدير أعمال االستثمار ملراقبةيقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقا

 .عليها
اإلدارة مجلس  

ألحكام  املتوافقة االســـتثمارية املنتجات بشـــأن املشـــورة لتقديم الصـــندوق  مدير قبل من تعيينهم تم الشـــريعة علماء من مجموعة

 .اإلسالميةالشريعة 
الشرعية اللجنةالهيئة الشرعية/  

العمل يوم .يوم العمل الرسمي حين تكون البنوك واألسواق املالية مفتوحة للعمل في اململكة  

التعامل يوم ستردادها.وا وحدات صندوق استثمارفي فيه االشتراك  مكنيوم ي  

اإلعالن أيام .الوحدات أسعار عن فيها يعلن التي األيام هي  

التقييم نقطة ..وحدة لكل األصول  قيمة صافي احتساب أساسها على يتم التي تعامل يوم كل في الزمنية النقطة   

األخيرة القيد فترة وحدات الصندوق. بيع واستردادلتقديم تعليمات  النهائي املوعد  

الوحدة سعر  .القائمة الوحدات عدد إجمالي على الصندوق  أصول  صافي بتقسيم تحسب والتي الصندوق  وحدة قيمة  

  تدفع رسوم
ً
االشتراك رسوم .الصندوق  في وحدات شراء عند مقدما  

الصندوق  إدارة رسوم .الصندوق  ملدير دفعها يتم التي االستشارية بالخدمات املتعلقة واألتعاب واملصاريف التعويض  

لالشتراك األدنى الحد .بالصندوق  لالشتراك املطلوب املال ملبلغ األدنى الحد  

 قبل من فيها لالســـتثمار املؤهلة الشـــركات تحديد عليها بناءً  يتم والتي للصـــندوق، الشـــرعية اللجنة من املعتمدة الشـــرعية املعايير

 .الصندوق 
 الشرعية املعايير 
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 واألحكام الشروط
 االستثمار: صندوق  .1

 االستثمار، فئته ونوعه. صندوق  اسم .أ

 .الشرعية اللجنة معاييرمفتوح متوافق مع  عام السعودية. صندوق أسهم استثماري صندوق الصفاء للمتاجرة باألسهم 

 

  لها تحديث وآخر  ،صندوق االستثمار حكامأو  شروط إصدار  تاريخ .ب

 .م2022فبراير  08هـ املوافق 1443 رجب 07تاريخ في تحديث آخرتم  وقدم، 2005 يوليو 17 املوافقهـ 1426 جماد اآلخر 11 في لصندوق اصدرت شروط وأحكام 

 

افقة الهيئة على طرح وحدات  تاريخ  .ج   .صندوق المو

 .م2009 فبراير 03 املوافق هـ 1430 صفر 08 بتاريخ الصندوق  وحدات في االستمرار على الهيئة موافقة على الحصول  تم

 

 ينطبق(: )حيثماالصندوق  وتاريخ استحقاقصندوق االستثمار  مدة .د

 .املدة محدد غير مفتوح عام استثماري  صندوق  السعودية باألسهم للمتاجرة الصفاء صندوق  إن

 

 :املطبق النظام .2

 واللوائو واألنظمة التنفيذية ولوائحه املالية السوق  لنظام خاضعانالسعودي الفرنس ي كابيتال )مدير الصندوق(  وشركة السعودية باألسهم للمتاجرة الصفاء صندوق  إن

 .السعودية العربية اململكة في املطبقة العالقة ذات األخرى 

 

 : وممارساتهاالستثمار  سياسات .3

 األهداف االستثمارية للصندوق. .أ

ـــط املدى على نمو لتحقيق يهدف مفتوح أســــــهم صــــــندوق  هو الســــــعودية باألســــــهم للمتاجرة الصــــــفاء صــــــندوق إن   طريق عن االســــــترشــــــادي املؤشــــــر يفوق  الطويل إلى املتوســـ

 .الشريعة اإلسالمية مع واملتوافقة السعودي األسهم سوق  في املدرجة األسهم في االستثمار

 

 .أساس ي بشكل فيها الصندوق  يستثمر  سوف التي املالية األوراق أنواعب. 

% من صـــــافي قيمة الصـــــندوق 15)نمو( وبحد اقصـــــ ى  والســـــوق املوازية( تاســـــ ي) الرئيســـــية وق يتضـــــمن املجال االســـــتثماري للصـــــندوق في الشـــــركات املدرجة في الســـــ ◼

 .الشرعية لجنةاملوضوعة من قبل ال أحكام الشريعة اإلسالمية مع واملتوافقة)نمو(،  ةللسوق املوازي

 .غيرها( و ETF) املتداولة لكيةاملوصناديق ( REIT) ريت املطروحة العقارية الصناديق مثل االخرى  املالية الوسائل جميع في االستثمار للصندوق  يحق ◼

 .الشريعة مع املتوافقة النقد صناديق دواتأو  األجل قصيرة املصرفية الودائع في الفائض النقد استثمار الصندوق  ملدير يحق ◼

 

 .االستثمار تركيز  سياسة  .ج

)نمو( واملتوافقة  ةالصندوق للسوق املوازي% من صافي قيمة 15)تاس ي(، وبحد اقص ى  الرئيسيةاستثمارات الصندوق في أسهم الشركات املدرجة في السوق  تتركز ◼

 .الشريعة اإلسالمية مع

% من صـــــافي قيمة الصـــــندوق 15)نمو( وبحد اقصـــــ ى  املوازيةوالســـــوق ( تاســـــ ي) الرئيســـــية وق يتضـــــمن املجال االســـــتثماري للصـــــندوق في الشـــــركات املدرجة في الســـــ ◼

 .املوضوعة من قبل الهيئة الشرعية أحكام الشريعة اإلسالميةمع  ةاملتوافقو للسوق املوازي )نمو(، 

 .( وغيرهاETF) املتداولة املؤشرات وصناديق( REIT) ريت املطروحة العقارية الصناديق مثل االخرى  املالية الوسائل جميع في االستثمار للصندوق  يحق ◼

 

 االستثمار. نسبة .د

 :بحدها األدنى واالعلى لصندوق نسب استثمارات ا التالي الجدول  يوضح

 الحد األعلى الحد األدنى االستثمارنوع 

 %100 %0 أسهم

 %100 %0 النقد، أدوات أسواق النقد

 

 .استثماراته فيها الصندوق  ويبيع يشتري  أن يحتمل التي املالية األوراق أسواق .ه
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 )تاس ي(. الرئيسية السعودية األسهم سوق  ◼

 )نمو(. املوازية السعودية األسهم سوق  ◼

 

 وحدات الصندوق.استثمار مدير الصندوق في  .و 

 .يملكونها التي بالوحدات املرتبطة التصويت حقوق  تابعيه من أي أو هو يمارس ال أن على لحسابه الصندوق  في االستثمار وتابعيه الصندوق  ملدير يجوز 

االلكتروني لشركة  واملوقع الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع في ربع كل بنهاية وذلك الصندوق، وحدات في استثماراته تفاصيل عن باإلفصاح الصندوق  مدير وسيقوم

 في املشتركين لوحدات مماثلة معاملة االستثماروكذلك في التقارير الدورية التي يصدرها مدير الصندوق وفي القوائم املالية، وسوف يعامل هذا  تداول السعودية

 .الصندوق 

 

 التي يستخدمها مدير الصندوق بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية للصندوق  واألساليب واألدواتاملعامالت ز. 

 باإلضافة إلى دراسة قطاعات ال
ً
 وعامليا

ً
 يقوم مدير الصندوق باختيار األسهم باالعتماد على خبرته في تقييم األوضاع االقتصادية محليا

ً
سوق وشركاته وتحليلها تحليال

 لتقييم وضع الشركة من ناحية 
ً
في عين االعتبار سيولة األسهم ومدى ترابطها مع بعضها البعض الصندوق النمو والربحية واإلدارة. وكما قد يأخذ مدير أساسيا

 .وتذبذبها باإلضافة إلى سلوكيات املستثمرين وعوامل أخرى متعددة

 

 أنواع األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق.  .ح

 .(3الفقرة ))ب( من  الفرعية الفقرةعليها في األوراق املالية التي ال تقع ضمن املجال االستثماري للصندوق املنصوص  جميع ◼

 لن يقوم الصندوق باالستثمار بوحدات صناديق أخرى. ◼

 لن يقوم الصندوق باالستثمار باملشتقات املالية. ◼

 

 .ايمكن للصندوق االستثمار فيه التي األخرى  األصول  أو على أنواع األوراق املالية  القيود. ط

 يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع املعايير الشرعية املعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق. لن ◼

 يستثمر الصندوق في أسهم شركات مدرجة باستثناء: ◼
 

 .(ماعدا املصارف اإلسالمية وشركات التأمين اإلسالمية)املؤسسات املالية  ▪

 :التالية الخصائص ذات الشركات أسهم ▪

 للقيمة السوقية للشركة أو إلجمالي أصول الشركة أيهما أكبر.  12% ملعدل 33ديون ربوية تتجاوز  ▪
ً
 شهرا

 % من اإليرادات االجمالية.5أحكام الشريعة اإلسالمية يتجاوز  مع متوافق غيرالدخل الربوي او أي دخل  ▪

أحكام صناديق االستثمار وشروط و الحدود التي تفرضها الئحة اجرة باألسهم السعودية بالقيود و لصندوق الصفاء للمتيلتزم مدير الصندوق خالل إدارته  ◼

 الصندوق.

 

 أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون. صندوق حد استثمار أصول الصندوق في وحدات   .ي

 أخرى سواًء كانت صناديق االستثمار التي يديرها مدير الصندوق أو الصناديق تحت إدارة مدراء صندوق آخرون.لن يستثمر الصندوق أصوله في وحدات صناديق 

 

فيما يتعلق برهن أصول  وسياستهمدير الصندوق بشأن ممارسة هذه الصالحيات،  االقتراض، وسياسةو  اإلقراضالصندوق في  صالحيات. ك

 الصندوق.

ه وذلك حسب التقدير املطلق ملدير ٪ من صافي قيمة أصول10يتجاوز املبلغ املقترض  أال الشريعة اإلسالمية علىتوافق مع يحق للصندوق الحصول على تمويل م

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

 

 .نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحدل. 

 ال يوجد.

 

 

 

 .الصندوق  مخاطر  إلدارة الصندوق  مدير  سياسةم. 
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 باالعتبار األخذ مع عليها التعديالت ويجري  الوحدات ملالكي العائدة املوجودات صافي من العائد مراقبة خالل من األخرى  واملوجودات استثماراته محفظة الصندوق  يدير

  .الوحدات واسترداد إصدار على الرأسمالي الهيكل يعتمد. السوق  ظروف في التغيرات

 الصندوق  مدير يراقب. االستثمار أهداف تحقيق بهدف الصندوق  مدير من املقدمة التوجيهات مراعاة مع الفرعي الصندوق  مدير قبل من املوجودات تخصيص يتم

   .االستثمارات محفظة ومكونات املستهدف التوزيع عن الناتج التغيير

  مختلفة مالية أدوات في بمراكز الصندوق  يحتفظ
ً
  ."اإلتجار بغرض مقتناه" كاستثمارات االستثمارات كافة تصنيف ويتم. االستثمارية لسياسته وفقا

  :يلي كما إدارتها سياسة وتكون  ،.العمالت ومخاطر السيولة ومخاطر األسهم أسعار ومخاطر االئتمان ملخاطر الصندوق  يتعرض

 

 مدير عن الصادرة الضوابط منتظمة بصورة الصندوق  مدير ويراقب. البنوك لدى بأرصدته املتعلقة االئتمان ملخاطر الصندوق  يتعرض - االئتمان مخاطر  ◼

 جوهري  تركيز وجود الصندوق  ملدير يتبين لم. مرتفع ائتماني تصنيف ذات بنوك لدى البنكية باألرصدة االحتفاظ يتم. االئتمان مخاطر إلدارة الفرعي الصندوق 

  .املالية باملوجودات املتعلقة االئتمان مخاطر أقص ى الدفترية القيمة وتعد. االستثمارات عن ناتج

 

 التوزيع أساس على االستثمارية املحفظة تنويع خالل من املخاطر هذه إلدارة الفرعي الصندوق  ملدير التوجيهات الصندوق  مدير يوفر - األسهم أسعار  مخاطر  ◼

 إلدارة الفرعي الصندوق  مدير عن الصادرة الضوابط منتظمة بصورة الصندوق  مدير ويراقب. األسهم ألسعار املنتظمة واملراقبة الصناعي والتركيز الجغرافي

 ا.به املتعلقة األسهم أسعار مخاطر

 

 طلبات بمقابلة املتعلقة السيولة ملخاطر الصندوق  يتعرض وبالتالي تعامل يوم كل في الوحدات استرداد على الصندوق  وشروط أحكام تنص - السيولة مخاطر  ◼

. قصيرة زمنية فترة خالل بسهولة تسييلها يمكن متداولة أسهم في االستثمارات تتم حيث بسهولة للتحقق قابلة الصندوق  استثمارات تعتبر. الوحدات استرداد

 مراقبة خالل من السيولة مخاطر وتدار. استحقاقها دعن التزامات أي ملقابلة الكافية األموال توفر لضمان للسيولة التوجيهات بعض بوضع الصندوق  مدير قام

 .استحقاقها عند املالية بااللتزامات للوفاء املتوفرة السيولة كفاية ملدى بانتظام الصندوق  مدير

 

ي. األمريك بالدوالر بالكامل يرتبط ال الذي الكويتي الدينار باستثناء األمريكي بالدوالر أسعارها ترتبط بلدان في الصندوق  استثمارات أهم تتم - العمالت مخاطر  ◼

 إن. املالية القوائم على جوهري  بشكل األجنبية العمالت صرف أسعار تغير فيها يؤثر بلدان في لالستثمار الفرعي الصندوق  ملدير توجيهات الصندوق  مدير يقدم

 .جوهري  تأثير لها ليس أجنبية بعمالت تتم التي األخرى  املعامالت

 

 .االسترشادي املؤشر ن. 

 (.(GCC Shariah Capped Equity Index للصندوق هو االسترشادي املؤشر

، يتم احتساب املؤشر واملقوم بالدوالر االمريكي بشكل يومي كما يتم إعادة تقييم املؤشر Price Return أساس على( S&P Custom Indices) باحتسابه تقوم الذي

 بشكل ربع سنوي من قبل مزود املؤشر.

 

 .املشتقات عقودس. 

 .املالية املشتقات بعقود باالستثمار الصندوق  يقوم لن

افق إعفاءات أيع.   .االستثمار على حدود أو  قيود أي بشأن املالية السوق  هيئة من عليه مو

 .يوجد ال

 

 :الصندوق  في لالستثمار  الرئيسية املخاطر  .4

 

 .العالي بالتذبذب تتسم والتي املدرجة الشركات أسهم في تتركز التي استثماراته لتكوين نتيجة وحداته قيمة في املرتفعة للتقلبات الصندوق  يتعرض أن املرجح من .أ

  يعد ال للصندوق، االسترشادي للمؤشر السابق واألداء السعودية باألسهم للمتاجرة الصفاء لصندوق  السابق األداء إن .ب
ً
 في الصندوق  أداء على مؤشرا

 .املستقبل

 .السابق األداء يماثل أو يتكرر  سوف باملؤشر مقارنة أداءه أو للصندوق  املطلق األداء أن الوحدات ملالكي ضمان يوجد ال .ج

  يعد ال الســـــعودية باألســـــهم للمتاجرة الصـــــفاء صـــــندوق  في االســـــتثمار أن من املســـــتثمرين الصـــــندوق  مدير يحذر .د
ً
 أصـــــول  أن حيث بنك، أي لدى إيداعا

  ارتفاعا األسعار لتذبذب عرضة بطبيعتها الصندوق 
ً
 .وانخفاضا

 .الصندوق  في االستثمار عند األموال خسارة مخاطر من املستثمرين الصندوق  مدير يحذر .ه



 شروط وأحكام صندوق الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية |

 
 

Page 8 of 27 Public 

 أصــول  قيمة صــافي في تؤثر أن املحتمل من ظروف وأي الصــندوق  لها املعرض واملخاطر الصــندوق، في باالســتثمار واملرتبطة املحتملة الرئيســية املخاطر .و

 .وعائداته الصندوق 

 

يســــتثمر الصــــندوق بصــــورة أســــاســــية في األســــهم املتداولة والتي تتعرض ملخاطر التذبذب الســــعري  - األسهههههم املتداولة ومخاطر السههههوق ر مخاط ◼

ومخاطر الســـــــوق، حيث أن االســـــــتثمارات في األســـــــهم بطبيعتها تعتبر اســـــــتثمارات عالية املخاطر إلى جانب إمكانية حدو  هبوط مفا   في قيمتها 

 املال. واحتمال خسارة رأس

 

  القطاعات من غيرها دون  املال أســــــــــــواق في القطاعات بعض تتأثر - معينة بقطاعات املتعلقةاملخاطر  ◼
ً
  أو ســــــــــــلبا

ً
 أداء على يؤثر قد وهذا إيجابا

  الصندوق 
ً
 .القطاع هذا في االستثمار بحجم قياسا

 

 الالزمة للوفاء بااللتزامات املالية.هي املخاطر التي يتعرض لها الصندوق في توفير السيولة  - مخاطر السيولة ◼

 

العام الذي يؤثر في ربحية الشـــركات وفي مســـتوى  االقتصـــاديســـواق املالية التي يســـتثمر فيها الصـــندوق بالوضـــع األ ترتبط  - املخاطر االقتصهههادية ◼

 صندوق. داء الأتؤثر سلبا و يجابا على  االقتصاديةت الفائدة والبطالة، لذلك فإن التقلبات ال التضخم ومعد

 

افق مع  ◼ هذا النوع من املخاطر ينشـأ عندما يتضـح أن األسـهم املسـتثمر فيها أصـبحت غير  - املعايير الشهرعيةو  الضهواب املخاطر املتعلقة بالتو

بالتوافق مع متوافقة مع الضـــــــــــوابط واملعايير الشـــــــــــرعية، وعليه يلتزم الصـــــــــــندوق بتصـــــــــــفيتها نتيجة لذلك. في بعض الحاالت لغرض التقيد التام 

وربما الضوابط واملعايير الشرعية للصندوق قد يلجأ مدير الصندوق إلى بيع األسهم في توقيت غير مالئم. مما يؤدي إلى احتمال انخفاض العائد، 

 تحمل خسائر في تلك العملية.

 

ل مختلفة ولكن غير محدودة، منها عوامل يقبل املشـــــــــــترك أن قيمة أصـــــــــــول الصـــــــــــندوق يمكن أن تتأثر بعوام - املخاطر املتعلقة بأحداث معينة ◼

 سياسية واقتصادية وعوامل تتعلق بالتشريعات واألنظمة.

 

القرارات الحكوميـــة أو الحروب أو   -على ســــــــــــبيـــل الـــذكر ال الحصــــــــــــر - مثـــل قـــاهرة ظروف عن النـــاتجـــة املخـــاطر هي - الظروف القهههاهرة مخهههاطر  ◼

اق أو االضــــطرابات املدنية أو العصــــيان املدني أو الكوار  الطبيعية أو الحصــــار االقتصــــادي أو املقاطعة التجارية أو القرارات التشــــريعية ل ســــو 

طل لنظام الحاســــــــب اآللي أو أي ســــــــبب ال يخضــــــــع لســــــــيطرة مدير تعليق التداول أو عدم التمكن من التواصــــــــل مع الســــــــوق ألي ســــــــبب كان أو تع

 ملا يقت
ً
ضيه الصندوق أو الصناديق التي يستثمر فيها.  في حال وقوع أي من أحدا  الظروف القاهرة فسيتم تأجيل أي التزام على الصندوق وفقا

 لزم لجميع املستثمرين في الصندوق.  سيقوم مدير الصندوق بإعالن حد  القوة القاهرة وسيكون م كماحد  القوة القاهرة. 

 تجاه مالكي الوحدات ألي خســــارة مؤقتة أو دائمة الســــتثماراتهم ســــواء بشــــكل مباشــــر أو  وتجدر
ً
اإلشــــارة إلى أن مدير الصــــندوق لن يكون مســــئوال

 غير مباشر بسبب أي قوة قاهرة.

 

 فإن  - الوفاة حالة مخاطر  ◼
ً
ســــــــتكون ملزمة للورثة ومنفذي الوصــــــــية  األخرى  مســــــــتنداته وكافة الصــــــــندوق  وأحكام شــــــــروطإذا كان املشــــــــترك فردا

 عند وفاة  الصندوق  مستنداتعلى هذه  الوحدات مالكموافقة  ىومديري التركة واملمثلين الشخصيين ومؤتمني وخلفاء املشترك، ولن تلغ
ً
تلقائيا

 أو عجز املشترك. 

 فإن هذه االتفاقية لن ت
ً
 قانونيا

ً
لغى بشــكل تلقائي عند وفاة أو إفالس أو حل أي شــريك أو مســاهم فيها.  وبغض النظر عن و ذا كان املشــترك كيانا

 من 
ً
 لتقديره املطلق وقف أي تعامالت تتعلق بهذه االتفاقية لحين تســــــــــلم مدير الصــــــــــندوق أمرا

ً
هذه الشــــــــــروط فإنه يحق ملدير الصــــــــــندوق ووفقا

 له للصـالحي
ً
ة املخولة للورثة ومنفذي الوصـية ومديري التركة واملمثلين الشـخصـيين واملؤتمنين أو املحكمة أو توكيل أو أي دليل أخر يكون مرضـيا

 الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعامالت.

 

 :آلية تقييم املخاطر .5

 آلية داخلية لتقييم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق.النظم اإلدارية و بوجود مدير الصندوق يقر 



 شروط وأحكام صندوق الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية |

 
 

Page 9 of 27 Public 

 

 الصندوق:  فياملستهدفة لالستثمار  الفئة  .6

 .الصندوق جميع الفئات املالئمة من أفراد وشركات بحسب أهداف الصندوق واملخاطر املرتبطة به يستهدف

 

 :االستثمار حدود/  قيود .7

 يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع املعايير الشرعية املعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق. لن ◼

 شركات مدرجة باستثناء:يستثمر الصندوق في أسهم  ◼

 املؤسسات املالية )ماعدا املصارف اإلسالمية وشركات التأمين اإلسالمية( ▪

 شركات ذات الخصائص التالية: ▪

 للقيمة السوقية للشركة أو إلجمالي أصول الشركة أيهما أكبر.  12% ملعدل 33ديون ربوية تتجاوز  ▪
ً
 شهرا

 % من اإليرادات االجمالية.5الشريعة اإلسالمية يتجاوز أحكام  مع متوافق غيرالدخل الربوي او أي دخل  ▪

وذلك حسب التقدير املطلق ملدير  ه٪ من صافي قيمة أصول10يتجاوز املبلغ املقترض  أالالشريعة اإلسالمية على  مويل متوافق معيحق للصندوق الحصول على ت

 عة لها لتغطية االستردادات.باستثناء االقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التاب الصندوق 

 يقوم الصندوق باالستثمار بوحدات صناديق أخرى.لن  ▪

 لن يقوم الصندوق باالستثمار باملشتقات املالية. ▪

 

 .الصندوق  وشروط وأحكام االستثمار صناديق الئحة تفرضها التي والحدود بالقيود السعودية باألسهم للمتاجرة الصفاء لصندوق  إدارته خالل الصندوق  ويلتزم مدير

 

 :العملة .8

 .السعودي الريال هي الصندوق  عملة

  الصــــــندوق  عملة إلى بتحويلها الصــــــندوق  مدير ســــــيقوم الصــــــندوق  عملة تخالف بعملة االشــــــتراك مبلغ اســــــتالم تم حال في
ً
 مدير لدى املتوفرة الســــــائدة الصــــــرف ألســــــعار طبقا

 .الصندوق 

 

 :واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل .9

 .احتسابها وطريقة الصندوق  أصول  من املدفوعات جميع تفاصيل بيان .أ

 :جميع أنواع املدفوعات تكون مستحقة من أصول الصندوق، وتكون تلك الرسوم واملصاريف على النحو التالي

 

الحفظ رسوم  

 

0.07 %،
ً
ـــكل تحســــــب ســــــنويا ـــكل خصــــــمها ويتم يومي بشـــ  شــــــهر،صــــــافي قيمة أصــــــول الصــــــندوق في اخر يوم عمل من كل  أســــــاس على شــــــهري  بشـــ

 .معامالت كرسوم سعودي ريال( هللة وخمسون  رياال عشر واثني)مئة  112.50 الى باإلضافة

 رسوم اإلدارة
تحتسب بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم  ،% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة مستحقة1.75يحصل مدير الصندوق 

 خصمها بشكل شهري. 

والتدقيقرسوم املراجعة   
احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس  السنة ويتمألف( ريال سعودي كحد أقص ى في  وثالثون  ثالثة) 33,000 

 نصف سنوي.

 احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي. السنة ويتم)خمسة اآللف( ريال سعودي في  5,000 رسوم التسجيل )تداول(

 .ملخص اإلفصاح املالي السنوي  في حدوثه حال في ذلك عن اإلفصاح وسيتم ،حسب أسعار التمويل السائدة رسوم التمويل

الشرعية اللجنة أتعاب  .يوجد ال 

 التطهير

 الصـــــــندوق  مدير ســـــــيقوم حيث املســـــــاهمة، الشـــــــركات في الصـــــــندوق  اســـــــتثمارات تنقية بموجبها يتم التي التطهير مصـــــــاريف الصـــــــندوق  يتحمل

ـــالمية مطابق الغير الدخل بتحديد  في لصــــــــرفه وذلك خاص حســــــــاب في وايداعه الصــــــــندوق  من املبلغ خصــــــــم ســــــــيتم عليه وبناء للشــــــــريعة اإلســـــ

 .ملخص اإلفصاح املالي السنوي  فيحال حدوثه  ذلك عن اإلفصاح وسيتم الخيرية، األعمال
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 رسوم التعامل
 في حدوثه حال في ذلك عن اإلفصـــــاح وســـــيتم االســـــتثمار، بعمليات تتعلق مصـــــاريف أو تنظيمية رســـــوم بأي الوفاء مســـــؤولية الصـــــندوق  يتحمل

 .ملخص اإلفصاح املالي السنوي 

 

 مصاريف التوزيع
 ال يوجد.

 

تتعلق أتعاب خدمات 

تبسجل مالكي الوحدا  

 ال يوجد.

 رسوم املؤشر االسترشادي
ـــكل تراكمية بصـــــورة االتعاب تلك احتســـــاب ويتم أقصـــــ ى، كحد الســـــنة في ســـــعودي ريال( ألف وثالثون ) 30,000  أســـــاس على وتخصـــــم يومي بشــ

 .سنوي 

 احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.)سبعة اآللف وخمسمائة( ريال سعودي في السنة ويتم  7,500 رسوم الجهات الرقابية 

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق 

 بأن تلك األتعاب ســتكون متغيرة بشــكل ســنوي حيث ســيتم 
ً
هذه األتعاب تشــمل جميع صــناديق شــركة الســعودي الفرنســ ي كابيتال العامة علما

ويتم احتســابها بصــورة تراكمية في كل يوم  ،لى حجم األصــول لكل صــندوق نســبة وتناســبتخصــيص حصــة كل صــندوق من تلك األتعاب بناًء ع

 يم وتخصم على أساس سنوي. يتق

-60,000يقدر الحد األقصــ ى الســنوي إلجمالي أتعاب ومصــاريف أعضــاء مجلس إدارة جميع صــناديق شــركة الســعودي الفرنســ ي كابيتال بمبلغ 

( ريال ســعودي في الســنة إن ســتة آالف ومئتان وثالثة وثمانون ) 6,283ســعودي وتقدر حصــة الصــندوق من هذه األتعاب ب  ريال( ألف)ســتون 

 
ً
( ســـــنويا

ً
 ألصـــــول الصـــــندوق )زيادة أو نقصـــــا

ً
 وفقا

ً
  ،حصـــــة الصـــــندوق من هذه  األتعاب ســـــتتغير ســـــنويا

ً
بأن كل عضـــــو مســـــتقل )عضـــــوين(  علما

ـــر ألف  15,000ســـــــيتقاغـــــــ ى مبلغ   الحد وهو الســـــــنة في اجتماعين أقصـــــــ ى ( ريال ســـــــعودي عن كل اجتماع عن كل اجتماع  )بحد)خمســـــــة عشــــ

 العامة. الفرنس ي السعودي شركة صناديق جميع عن وذلك الصندوق(، إدارة مجلس اجتماعات لعدد األدنى

 أي دفع وســيتم الســعودية، العربية اململكة في مســتقبال ســتفرض التي أو املفروضــة الضــرائب من أي أو املضــافة القيمة ضــريبة تشــمل ال الصــندوق  يتحملها التي أعاله املذكورة واألتعاب واملصــاريف الرســوم جميع*  

 .الصندوق  أصول  من خصمها ويتم املستحقة واألتعاب واملصاريف الرسوم إلى إضافة مستحقة ضرائب

 .الفعلية واملصاريف الرسوم إال خصم يتم لن األحوال جميع في*  

 

 .الصندوق  مدير  قبل من دفعها ووقت حسابها وكيفية واملصاريف، الرسوم جميع .ب

 دفعها وقت احتسابها طريقة توضيح الرسوم

  تدفع .االشتراك قيمة من تحسب %3 االشتراك رسوم
ً
 .اشتراك عملية كل عند مقدما

 

 الحفظ رسوم

 

0.07 % 
ً
 .يومي بشكل تحسب .سنويا

صافي  أساس على شهري  بشكل تدفع

قيمة أصول الصندوق في اخر يوم عمل 

 من كل شهر.

 .سعودي ريال 112.50 معامالت رسوم
 كل عن الحفظ ألمين يدفع مقطوع مبلغ

 .عملية
 .شهر كل نهاية في -وجد إن– يدفع

.1.75 رسوم اإلدارة
ً
 بشكل شهري. تدفع بصورة تراكمية بشكل يومي. تحسب % سنويا

 .سنوي  نصف أساس على تدفع بصورة تراكمية بشكل يومي. تحسب ريال سعودي كحد أقص ى في السنة. 33,000 والتدقيقرسوم املراجعة 

 .سنوي  أساس على تدفع بصورة تراكمية بشكل يومي. تحسب ريال سعودي. 5,000 رسوم التسجيل )تداول(

 .ملخص اإلفصاح املالي السنوي  في حدوثه حال في ذلك عن اإلفصاح وسيتم ،حسب أسعار التمويل السائدة رسوم التمويل

 رسوم التعامل
 في حدوثه حال في ذلك عن اإلفصاح وسيتم االستثمار، بعمليات تتعلق مصاريف أو تنظيمية رسوم بأي الوفاء مسؤولية الصندوق  يتحمل

 .ملخص اإلفصاح املالي السنوي 
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 .يوجد ال الشرعية اللجنة أتعاب

 بشكل ربع سنوي. -إن وجدت–تدفع  ربع سنوي. بشكلتحسب  أ -9كما هو موضح في  التطهير

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

أتعاب خدمات تتعلق 

 تبسجل مالكي الوحدا
 ال يوجد.

 .سنوي  أساس على تدفع بصورة تراكمية بشكل يومي. تحسب ريال سعودي كحد أقص ى في السنة. 31,875 رسوم املؤشر االسترشادي

. 7,500 رسوم الجهات الرقابية
ً
 .سنوي  أساس على تدفع بصورة تراكمية بشكل يومي. تحسب ريال سعودي سنويا

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق 

سعودي  ريال) 6,283حصة الصندوق  تقدر -

 
ً
 وفقا

ً
، وهي حصة تقديرية قد تتغير سنويا

ً
سنويا

 ألصول الصندوق.

 

كل عضو مستقل )عضوين(  15,000إلى  باإلضافة -

 أقص ى عن كل اجتماع عن كل اجتماع )بحد

 لعدد األدنى الحد وهو السنة في اجتماعين

 عن وذلك الصندوق(، إدارة مجلس اجتماعات

 العامة. الفرنس ي السعودي شركة صناديق جميع

 .سنوي  أساس على تدفع .يميتق يوم كل تراكمية بصورة تحسب

 

إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر  يوضح نسبة تكاليف الصندوق جدول افتراض ي  .ج

 الصندوق ويشمل نسبة التكاليف املتكررة وغير املتكررة.

 كنسبة مئوية املبلغ بالريال السعودي التصنيف 

 %0.0014 5,250 مكرر  رسوم التسجيل تداول 

 %0.0020 7,500 مكرر  رسوم الجهات الرقابية

 %0.0069 33,000 مكرر  الحسابات مراجعأتعاب 

مكافآت أعضاء مجلس 

 اإلدارة

 %0.0023 8,619 مكرر 

 %0.0079 30,000 مكرر  رسوم احتساب املؤشر

 %0.1370 521,787 مكرر  رسوم الصفقات

 %0.0000 - مكرر  رسوم التمويل

 %0.0129 49,073 غير مكرر  اخرى 

 %0.0793 301,811 مكرر  الحفظرسوم 

 %1.8473 7,034,739 مكرر  رسوم االدارة

 - - - املراجعة الشرعية

 املحملة التكاليفاجمالي 

 الصندوق  على

 :املتكررة التكاليف نسبة

 :تكررةامل غير التكاليف نسبة

7,942,706 

49,073 

2.0867% 

0.0129 % 
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 امللكية التي يدفعها مالكي الوحدات، وطريقة احتسابها ونقل واالستردادتفاصيل مقابل الصفقات املفروضة على االشتراك  .د

 :ونقل امللكية مستحقة على مالكي الوحدات وتكون تلك الرسوم واملصاريف على النحو التالي واالسترداد االشتراكالصفقات املفروضة على  تكون 

 3تزيد عن  اليتم احتساب رسوم االشتراك كنسبة  ◼
ً
 املضافة القيمة لضريبة شاملة غير ،اجمالي مبلغ االشتراك عند شراء وحدات في الصندوق  من% تدفع مقدما

 .الصندوق  ملدير االشتراك لرسوم إضافة املفروضة الضرائب دفع على العميل ويوافق املفروضة، الضرائب من أي أو

 .مبكر استرداد رسوم او استردادرسوم  أييوجد  ال ◼

 األحكامبهذه الشروط و  االلتزامكما لو كانت طلب استرداد من صندوق وطلب اشتراك في صندوق آخر مع  كابيتال فرنس ي السعودي صناديق بين التحويلعامل ي ◼

 اليه املحول في الصــندوق  باالشــتراكيتم حســم أي مصــاريف خاصــة  يثحفيها.  االســتثمارالتي ينوي املشــترك  اليها املحول الخاصــة بالصــناديق  األحكاموالشــروط و 

، يقوم املدير بتحويل املتحصـــــــــــل وفقا لســـــــــــعر التحويلإن وجدت إضـــــــــــافة إلى الضـــــــــــرائب املفروضـــــــــــة، إذا كان هنالك فرق في العملة بين الصـــــــــــناديق التي وقع بينها 

 .الوقت ذلك في دالصرف السائ

 

 .الخاصة والعموالت التخفيضات بشأن الصندوق  مدير  وسياسة الخاصة والعموالت بالتخفيضات املتعلقة املعلومات .ه

 .ينطبق ال

 

 .والضريبة بالزكاة املتعلقة املعلومات .و 

 .ينطبق حيثما والدخل للزكاة العامة الهيئة وأنظمة ألحكام الصندوق  يخضع

 على املطبقة الضــــــريبة مصــــــاريف عن اإلفصــــــاح ســــــيتم كما الوحدات، تلك مالكي على املســــــتثمرون يملكها التي االســــــتثمارية الوحدات عن الزكاة إخراج مســــــؤولية وتقع

 .للصندوق  املالية القوائم في الصندوق 

 

 .الصندوق  مدير  يبرمها خاصة عمولة أي .ز 

 .يوجد ال

 

 عملة أسههاس على الوحدات مالك قبل من أو  الصههندوق  أصههول  من دفعت التي الصههفقات ومقابل واملصههاريف الرسههوم جميع يوضههح افتراضهه ي مثال .ح

 .الصندوق 

 السعودي بالريال مئوية كنسبة )مليون  100 املفترض الصندوق  حجم (الرسوم

 2,000.00  مبلغ االشتراك

 0.0251 %0.0013 تداول  التسجيلرسوم 

 0.0359 %0.0018 رسوم الجهات الرقابية

 0.6600 %0.033 القانوني املحاسبأتعاب 

 0.0173 %0.0009 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 0.1435 %0.0072 رسوم احتساب املؤشر

 0.1763 %0.0088 الصفقاترسوم 

 0 %0.0000 رسوم التمويل

 0.0919 %0.0046 اخرى 

 1.4696 %0.0735 الحفظ رسوم

 36.7110 %1.8356 االدارة رسوم

 38.8314  اجمالي الرسوم

 اإلجمالي لالشتراك.من املبلغ  % 3: حتى االشتراكرسوم  *

 

 :والتسعير يميالتق .10

 .االستثمار صندوق  يملكه أصل كل يميتق طريقة .أ

 عالية بنســـبة الصـــندوق  فيها يســـتثمر التي األســـواق أحد تكن مالم املالية، الســـوق  إغالق ســـعر أســـاس على الصـــندوق  أصـــول  صـــافي قيمة تحديد يتم تعامل، يوم كل في 

 .التالي التعامل يوم في مييالتق يتم الحالة هذه مثل وفي اليوم، ذلك في مغلقة
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 .وتكرارها يميالتق نقاط عدد .ب

 خميس )ثال  مرات في ألسبوع(. و  أربعاءو  ينأثنيم أصول الصندوق كل يوم ييتم تق

 

 .الخطأ في التسعير أو  يميالتقالخطأ في  حالة في ستتخذ التي اإلجراءات .ج

 مدير الصندوق بما يلي: سيقوموحدة بشكل خاطئ، الب سعر االعام بشكل خاطئ أو حس يم أصل من أصول الصندوق يحال تق في

 .الخاطئ التسعير أو يميالتق حالةتوثيق  ◼

 ر.ير دون تأخييم أو التسعيأخطاء التق جميع( عن السابقينالوحدات  مالكي ذلك في)بما  املتضررينمالكي الوحدات  جميع تعويض ◼

 عن أي خطأ  الهيئة إبالغ ◼
ً
 ٪أو أكثر من سعر الوحدة. 0.5 نسبتهما  يشكل التسعيرأو  يميالتق فيفورا

  الخاطئ التسعير أو يميالتق حالة عن اإلفصاح ◼
ً
 .العام الصندوق  تقارير وفي تداول السعودية شركةل اإللكتروني واملوقع اإللكتروني موقعه في فورا

 

 .واالسترداد االشتراك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر  احتساب ةطريق د.

صــول لكل وحدة، حيث يتم احتســاب قيمة الوحدة ألغراض االشــتراك أو االســترداد ال ســترداد في صــافي قيمة اال شــتراك أو ســعر الوحدة عند اال يتمثل ســعر الوحدة عند ا

املحددة الحصــــــر الرســــــوم وق( بما في ذلك على ســــــبيل املثال وليس بخصــــــم جميع املبالغ املطلوبة على صــــــندوق الصــــــفاء للمتاجرة باألســــــهم الســــــعودية )التزامات الصــــــند

من إجمالي قيمة األصــــــــــول، ويحدد ســــــــــعر الوحدة بقســــــــــمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصــــــــــندوق الشــــــــــروط واألحكام ( من هذه  9بالفقرة ) 

 .املذكورة التسعير طريقة من تغير قد ظروف يوجد ال أنه إلى اإلشارة تجدر كما ،القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العالقة

 

 .وتكرارها الوحدة سعر  نشر  ووقت مكان .ه

 .الرسمي الصندوق  مدير وموقع السعودية تداول شركة  موقع على( االسبوع في مرات ثالثة) اإلعالن يوم كل الوحدة سعر بنشر الصندوق  مدير سيقوم

 

 :تالتعامال  .11

 .األولي الطرح تفاصيل .أ

 .م 2005 يوليو 17 املوافق هـ 1426 اآلخر جمادى 11 : الطرح بدء تاريخ

 م.2005 املوافقهـ 1426 عام في الطرح من االنتهاء تم : الطرح مدة

 .سعودي ريال 10 : الطرح عند الوحدة سعر

 

 .واالسترداد االشتراك طلبات شأن في الصندوق  مدير  مسؤولياتو  .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائية واملواعيد املحدد التاريخ .ب

  12:00 الساعة قبل هو واالسترداد االشتراك طلبات الستالم موعد آخر
ً
 .تعامل يوم كل في السعودية العربية اململكة بتوقيت ظهرا

 :مسؤول عن مدير الصندوق 

  12:00 الســــاعة - األخيرة القيد فترة قبل واملســــتلمة للمتطلبات املســــتوفية واالســــترداد االشــــتراك طلبات تنفيذ ◼
ً
 كل من الســــعودية العربية اململكة بتوقيت ظهرا

 .املعني التعامل يوم في املحتسب الصندوق  وحدة سعر على بناءً  -تعامل يوم

 .أو شروط وأحكام الصندوق  االستثمارصناديق  الئحةتتعارض مع اي أحكام تتضمنها  البحيث  واالسترداد االشتراكتنفذ طلبات  ◼

 .كحد أقص ى االستردادسعر  فيهحدد  الذي التعامل ليومالتالي  الرابعقبل موعد إقفال العمل في اليوم  االستردادن يدفع ملالكي الوحدات عوائد أ ◼

 

 .استردادها أو  الوحدات في باالشتراك الخاصة الطلبات تقديم إجراءات .ج

 :االشتراك إجراءات ◼

 باإلضــــافة إلى أي مســــتندات أخرى قد يطلبها يمكن للمســــتثمرين االشــــتراك في الصــــندوق من 
ً
 وموقعا

ً
خالل تســــليم مدير الصــــندوق نموذج طلب االشــــتراك كامال

ـــــة اإللكترونية القنوات طريق عن وأ ،مدير الصـــــــندوق   جميع تنفيذ ويتم االســـــــتثمار، مبلغ اســـــــتالم عند االشـــــــتراك طلب قبول  وســـــــيتم الصـــــــندوق  بمدير الخاصــ

  12:00 الســــــــاعة األخيرة القيد فترة قبل واملســــــــتلمة الوافية االشــــــــتراك طلبات
ً
 وحدة ســــــــعر على بناءً  -تعامل يوم كل من الســــــــعودية العربية اململكة بتوقيت ظهرا

 .املعني التعامل يوم في املحتسب الصندوق 

 :االسترداد إجراءات   ◼

 نموذج وتوقيع اســتكمال خالل منيجوز للمشــترك طلب اســترداد كلي أو جزئي )مع الحفاظ على الحد األدنى لرصــيد االســتثمار( من الوحدات الخاصــة به وذلك 

ـــــة اإللكترونية القنوات طريق عن وأ الصــــــــــــندوق، ملدير وتســــــــــــليمه االســــــــــــترداد ــــ  طلبات الســــــــــــتالم موعد آخر هي املحددة القيد فترة إن. الصــــــــــــندوق  بمدير الخاصـــ

  12:00 الساعة قبل تعامل يوم كل وهي االسترداد
ً
  السعودية، العربية اململكة بتوقيت ظهرا

ً
 القيد فترة قبل املستلمةو  املكتملة االسترداد طلبات جميع بأن علما

 يجوز  كما املعني، التعامل ليوم الالحق العمل يوم في الوحدة ســـــــــــعر إعالن  يتم و ، املعني التعامل  يوم  في الصـــــــــــندوق  وحدة ســـــــــــعر على بناء تنفيذها يتم األخيرة
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 األول  الصـــندوق  من مســـتقل اســـترداد كطلب الحالة هذه مثل في التحويل طلب ويعامل آخر إلى صـــندوق  من منها جزء أو اســـتثماراته تحويل يطلب أن للمشـــترك

 .الثاني الصندوق  في واشتراك

 

 .الصندوق  وحدات في التعامل على القيود .د

 الصــندوق،وشــروط وأحكام  االســتثمارصــناديق  الئحةبالقيود والحدود التي تفرضــها الخليجية  باألســهم للمتاجرةالصــفاء إدارته لصــندوق  خاللمدير الصــندوق  يلتزم

 .شروط وأحكام الصندوق  مخالفةهيئة السوق املالية أو  أنظمة مخالفةرأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى  إذاملدير الصندوق رفض أي اشتراك  ويحق

 :يستردها أو الوحدات مالك يملكها أن يجب والتي قيمتها أو للوحدات األدنى الحد أدناه الجدول  يوضح كما

 

االستثمار ورصيد املبدئي لالشتراك األدنى الحد  سعودي ريال( ألفي) 2,000  

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

لالسترداد األدنى الحد  سعودي ريال)ألف(  1,000  

 

 .الحاالت تلك في املتبعة واإلجراءات يعلق، أو  الوحدات في التعامل معها يؤجل التي الحاالت .ه

 .شروط وأحكام الصندوق  مخالفةهيئة السوق املالية أو  أنظمة مخالفةأن هذا االشتراك قد يؤدي إلى  رأى إذاملدير الصندوق رفض أي اشتراك  يحق ◼

 :التالية الحاالت من أي في وذلك التالي، التعامل يوم حتى مفتوح استثمار صندوق  من استرداد طلب أي تلبية تأجيل الصندوق  ملدير يجوز  ◼

 أصول  قيمة صافي من% 10 نسبة الصندوق  مدير لدى آخر صندوق  إلى الوحدات تحويل فيها بما االسترداد طلبات قيمة تجاوزت إذا تعامل، يوم أي في ▪

  الصندوق  ملدير فيمكن الصندوق 
ً
 أساس على الصندوق  مدير لدى آخر صندوق  إلى وحدات تحويل أو/و استرداد طلبات أية يؤجل أن املطلق لتقديره وفقا

 يوم في تأجيلها تم التي والتحويل االسترداد طلبات تنفيذ وسيتم الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 10 نسبة الطلبات قيمة إجمالي يتجاوز  ال بحيث تناسبي

  خضوعها مع مباشرة الالحق التعامل
ً
 .األصول  قيمة صافي من% 10 لنسبة دائما

 بالنسبة او عام بشكل اما االستثمار، صندوق  يملكها التي االخرى  االصول  او املالية االوراق مع التعامل فيها يتم التي الرئيسية السوق  في التعامل تعليق تم إذا ▪

 .الصندوق  اصول  قيمة صافي الى نسبة مهمة انها معقول  بشكل الصندوق  مدير يرى  التي الصندوق  اصول  الى

 اعادة الصندوق  ملدير يحق حينئذ استرداده، بسبب واالحكام الشروط في املذكور  االدنى االستثمار حد دون  ما الى الصندوق  في املشترك استثمار انخفض إذا ▪

 .للمشترك االستثمار قيمة من تبقى ما

 .االسباب من سبب ألي يملكها التي األصول تسييل /بيع من الصندوق  تمكن عدم حال في االسترداد طلبات تنفيذ تأجيل الصندوق  ملدير يحق ▪

 حدو  أو الكهرباء انقطاع مثل الطلبات هذه تنفيذ من تمنعه إرادته عن خارجة قاهرة ظروف حدو  حالة في واالسترداد االشتراك تعليق الصندوق  ملدير يحق ◼

 االشتراك تعليق إلى أدى الذي الحد  انقضاء بمجرد التعليق هذا يرفع أن على الطبيعية، الكوار  أو السياسية املشاكل أو الحروب أو التقنية األنظمة في خلل

 .االسترداد أو

 

 .ستؤجل التي االسترداد طلبات اختيار  بمقتضاها يجري  التي اإلجراءات .و 

 يتجاوز  ال بحيث تناســــــبي أســــــاس على الصــــــندوق  مدير لدى آخر صــــــندوق  إلى وحدات تحويل أو/و اســــــترداد طلبات أية بتأجيل الصــــــندوق  مدير ســــــيقومينطبق،  حيثما

ــــــبة الطلبات قيمة إجمالي  مع مباشـــــــــــرة الالحق التعامل يوم في تأجيلها تم التي والتحويل االســـــــــــترداد طلبات تنفيذ وســـــــــــيتم الصـــــــــــندوق  أصـــــــــــول  قيمة صـــــــــــافي من% 10 نســـــ

  خضوعها
ً
 .األصول  قيمة صافي من% 10 لنسبة دائما

 

 .آخرين مستثمرين إلى الوحدات ملكية لنقل املنظمة األحكام .ز 

 السعودية العربية اململكة في املطبقة العالقة ذات األخرى  واللوائو واألنظمة التنفيذية ولوائحها السعودية املالية السوق  هيئة لنظام التابعة األحكام هي املنظمة األحكام

 .اليوم ذلك في الوحدة سعر حسب وذلك

 
 .استردادها أو  نقلها أو  فيها االشتراك الوحدات مالك على يجب التي الوحدات قيمة أو  لعدد األدنى الحد .ح

 الحد األدنى لالشتراك املبدئي ورصيد االستثمار  )ألفي( ريال سعودي 2,000

األدنى لالشتراك اإلضافيالحد   )ألف( ريال سعودي 1,000  

 الحد األدنى لالسترداد  )ألف( ريال سعودي 1,000
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 .الصندوق  في األدنى الحد ذلك إلى الوصول  عدم اإلجراء املتخذ في حالو  جمعه، الصندوق  مدير  ينوي  الذي للمبلغ األدنى الحد .ط

 .قائم صندوق  هو الخليجية باألسهم للمتاجرة صفاءال صندوق  أن حيث ينطبق، ال

 

 :التوزيع سياسة .12

 ، بما في ذلك تفاصيل عن التوزيعات التي ال يطالب بها.واألرباح الدخل توزيع سياسة بيان .أ

وسعر  قيمة على إيجابيا االستثمار إعادة سينعكس وبالتالي الصندوق  في املتحققة األرباح استثمار يعاد حيث املستثمرين على الصندوق  وحدات أرباح توزيع يتم لن

 .الوحدات

 .والتوزيع لالستحقاق التقريبي التاريخ .ب

 .ينطبق ال

 .التوزيعات دفع كيفية .ج

 .ينطبق ال

 

 :الوحدات مالكي إلى التقارير  تقديم .13

 .الوحدات ملالكي املقدمة املالية التقارير  .أ

 .التقرير فترة نهاية من أشهر( 3) تتجاوز  ال مدة خالل الوحدات ملالكي ويقدمها السنوية التقارير الصندوق  مدير سيعد ◼

 ( 30) تتجاوز  ال مدة خالل الوحدات ملالكي ويقدمها األولية القوائم املالية الصندوق  مدير سيعد ◼
ً
 .التقرير فترة نهاية من يوما

 ( أيام من نهاية الربع املعني.  10سيعد مدير الصندوق البيانات ربع السنوية ويقدمها ملالكي الوحدات خالل مدة ال تتجاوز ) ◼

 من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق 70في حال إنهاء الصندوق، سيعد مدير الصندوق تقرير إنهاء الصندوق وتقديمه ملالكي الوحدات خالل مدة ال تزيد على ) ◼
ً
( يوما

 وتصفيته، متضمنه القوائم املالية النهائية املراجعة عن الفترة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 

 

 .الصندوق  تقارير  إتاحة ئلووسا أماكن .ب

  والســــــــــــــنوية األولية والقوائم املالية الســــــــــــــنوية التقارير على املحتملين الوحدات ومالكي الصــــــــــــــندوق  وحدات مالكي إطالع ســــــــــــــيتم ◼
ً
 املوقع على بنشــــــــــــــرها وذلك مجانا

 .للسوق  االلكتروني واملوقع الصندوق  ملدير اإللكتروني

 وذلك بنشره على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني  سنوي الربع  البيان تقديم سيتم ◼
ً
 للسوق.مجانا

 

 .للصندوق  السنوية املالية القوائم .ج

 للسوق. االلكتروني واملوقع الصندوق  ملدير اإللكتروني املوقع على وذلك السنوية التقارير في مضمنه السنوية املالية القوائم بإتاحة الصندوق  مدير سيقوم

 

 .للصندوق  املالية السنة نهاية في مراجعة مالية قائمة أول  افر و د بتيفي إقرار  .د

 .قائم صندوق  هو الخليجية باألسهم للمتاجرة صفاءال صندوق  أن حيث ينطبق، ال

 

 :الوحدات مالكي سجل .14

 .اململكة في وحفظه الوحدات بمالكي سجل بإعداد الصندوق  مدير يقوم ◼

  الوحدات مالكي سجل يعد ◼
ً
  دليال

ً
 .فيه املثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

  بتحديثه ويلتزم السجل في الوحدات مالكي معلومات بحفظ الصندوق  مدير يقوم ◼
ً
 .فيه املسجلة البيانات على يطرأ تغيير أي حدو  عند فورا

  الصـــــــندوق  مدير يقدم كما طلبها، عند الهيئة ملعاينة متاح الوحدات مالكي ســـــــجل يكون  ◼
ً
  وحدات مالك أي إلى الوحدات مالكي لســـــــجل ملخصـــــــا

ً
 الطلب عند مجانا

 (.فقط املعني الوحدات بمالك املرتبطة املعلومات جميع امللخص ذلك يظهر أن)على 

 :التالية البيانات على - أدنى كحد - الوحدات مالكي سجل يحتوي  العالقة، ذات اللوائو بأحكام يخل ال بما ◼

 .التواصل وعنوانه، وأرقاممالك الوحدات،  اسم ▪

 أخــــــــــرى  تعريــــــــــف وســــــــــيلة أي أو ،بحســــــــــب الحــــــــــال التجـــــــــاري  هســــــــــجلأو رقــــــــــم  هســــــــــفر رقــــــــــم جــــــــــواز  أوتـــــــــه اقام رقــــــــــمملالــــــــــك الوحــــــــــدات أو الهويــــــــــة الوطنيــــــــــة  رقـــــــــم ▪

 .الهيئة تحددها

 جنسية مالك الوحدات ▪

 .السجل في وحداتالمالك  تسجيل تاريخ ▪

 .وحدات مالك كل أجراها التي الصندوق  بوحدات املتعلقة الصفقات جميع بيانات ▪
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 .وحدات مالك لكل اململوكة)بما في ذلك أجزاء الوحدات( الحالي لعدد الوحدات  الرصيد ▪

 .وحدات مالك لكل اململوكة الوحدات على حق أو قيد أي ▪

 

 :الوحدات مالكي اجتماع .15

 .الوحدات ملالكي اجتماع عقد إلى فيها يدعى التي الظروف .أ

 ، على أن ال يتعارض موضوع الدعوة مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباتهمنه بمبادرة الوحدات ملالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  ملدير يجوز  ◼

 .الحفظ أمين من كتابي طلب تسلم من أيام( 10) خالل الوحدات مالكي اجتماع إلى الدعوة الصندوق  مدير على يجب ◼

 يملكون  الــذين الوحــدات مــالكي من أكثر أو مــالــك من كتــابي طلــب تســــــــــــــلم من أيــام( 10) خالل الوحــدات مــالكي اجتمــاع إلى الــدعوة الصــــــــــــــنــدوق  مــدير على يجــب ◼

 .الصندوق  وحدات قيمة من األقل على% 25 منفردين أو مجتمعين

 

 .الوحدات ملالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات .ب

 مالكي إلى إشــعار إرســال إلى باإلضــافة للســوق، االلكتروني واملوقع الصــندوق  ملدير االلكتروني املوقع على االعالن طريق عن الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون  ◼

 ( 21) عن تزيد ال بمدة االجتماع من األقل على أيام( 10) قبل الحفظ وأمين الوحدات
ً
 مكانه االجتماع، تاريخ واالشـــــــــــــعار اإلعالن يحدد أن على االجتماع، قبل يوما

 .املقترحة والبنود ووقته

  االجتماع يكون  ◼
ً
 وفي الصــــــــــندوق، وحدات قيمة من األقل على% 25 مجتمعين يملكون  ممن الوحدات مالكي من عدد حضــــــــــور  حال في النصــــــــــاب ومكتمل صــــــــــحيحا

 إشــــــعار وبإرســــــال للســــــوق  االلكتروني واملوقع االلكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن ثان   الجتماع بالدعوة الصــــــندوق  مدير ســــــيقوم النصــــــاب اســــــتيفاء عدم حال

  الثاني االجتماع ويعد أيام،( 5) عن تقل ال بمدة الثاني االجتماع موعد قبل الحفظ وأمين الوحدات ملالكي كتابي
ً
  صحيحا

ً
 املمثلة الصندوق  وحدات نسبة كانت أيا

 .االجتماع في

  الحديثة التقنية وسائل بواسطة قراراتها على والتصويت مداوالتها في واالشتراك الوحدات مالكي اجتماعات عقد يتم قد ◼
ً
 .الهيئة تضعها التي للضوابط وفقا

 

 .الوحدات مالكي اجتماعات في التصويت وحقوق  الوحدات مالكي تصويت طريقة .ج

 .الوحدات مالكي اجتماع في لتمثيله له وكيل تعيين وحدات مالك لكل يحق ◼

 .الصندوق  في يمتلكها وحدة كل عن واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل يحق ◼

  التصويت سيكون  الحديثة التقنية وسائل بواسطة االجتماعات عقد حالة في ◼
ً
 .الهيئة تضعها التي الضوابط حسب لذلك وفقا

 

 :الوحدات مالكي حقوق  .16

  قائمة بحقوق مالكي الوحدات. .أ

 .الصندوق  في بها املشترك الوحدات امتالك ◼

 حقوق  الحصــــــر ال املثال ســــــبيل على ذلك في بما االســــــتثمار، صــــــناديق والئحة الصــــــندوق وأحكام  شــــــروط حســــــب تملكها التي بالوحدات املرتبطة حقوقه ممارســــــة ◼

 .الوحدات مالكي اجتماعات في التصويت

 .الصندوق  وحدات في مالي استثمار بأي الخاص السنوي  الوحدات سجل بيان على الحصول  ◼

 .الصندوق  وأحكام شروط في األساسية التغييرات على املوافقة ◼

  ســـــريانه قبل التغيير بهذا ملخص على والحصـــــول  الصـــــندوق، وأحكام شـــــروط في تغيير بأي اإلشـــــعار ◼
ً
 الئحة أحكام مع يتعارض ال بما واألحكام الشـــــروط لهذه وفقا

 .االستثمار صناديق

 .-وجدت إن– استرداد رسوم أي فرض دون  الصندوق  وأحكام شروط في تغيير أي سريان قبل الوحدات استرداد ◼

 .مقابل دون  العربية باللغة الصندوق  وأحكام شروط من محدثة نسخة على الحصول  ◼

 .طلبها عند مقابل بدون  للصندوق  املراجعة املالية القوائم على الحصول  ◼

  االستثمار صندوق  بإنهاء الصندوق  مدير برغبة اإلشعار ◼
ً
 .االستثمار صناديق الئحة أحكام مع يتعارض ال وبما الصندوق  وأحكام لشروط وفقا

 

 .الذي يديره لصندوق أي أصول لفيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة ب الصندوق  مدير  ياسةس  .ب

  ليس الصــــندوق  مدير
ً
 او مباشــــر بشــــكل إما الشــــركة ادارة توصــــيات من متناســــق التصــــويت يكون  عام فبشــــكل التصــــويت، في املشــــاركة حال في ولكن بالتصــــويت، ملزما

 حملة مصـــالح يخدم ذلك نأ يعتقد كان إذا الشـــركة دارةإ توصـــيات ضـــد الصـــندوق  مدير يصـــوت نأ املمكن من وكذلك. األغلبية تصـــويت طريق عن مباشـــر غير بشـــكل

 .مثلاأل  بالشكل الوحدات
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 :الوحدات مالكي مسؤولية .17

  الوحدات مالك يكون  ال منه، جزء أو الصندوق  في الستثماره الوحدات مالك خسارة عدا فيما
ً
 .الصندوق  والتزامات ديون  عن مسؤوال

 

 :الوحدات خصائص .18

 الصندوق. قيمة إجمالي املصدرة الوحدات قيمة إجمالي يشكل أن على ذاتها، والحقوق  املميزات ولها القيمة في متساوية لوحدات الصندوق  ينقسم

 الوحدات في الصندوق لن يقوم مدير الصندوق بإصدار شهادات ملكية للمستثمرين في وحدات الصندوق بل سيحتفظ بسجل يوضح جميع مالك 

 

 التغيرات في شروط و أحكام الصندوق: .19

افقات واإلشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار الصندوق  وأحكام شروط لتغيير  املنظمة األحكام .أ  .واملو

  الصندوق  ملدير يجوز  حيث املالية، السوق  هيئة عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة ألحكام الصندوق  وأحكام شروط تغيير يخضع
ً
 هذه تعديل فقط لتقديره طبقا

التغييرات األســـاســـية املقترحة، أو إشـــعار الهيئة ومالكي الوحدات بالتغييرات  على والهيئة الوحدات مالكي موافقة على الحصـــول  شـــريطة وقت أي في واألحكام الشـــروط

 .غير األساسية

 .للسوق اإللكتروني  واملوقع الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع في واألحكام الشروط هذه من نسخه توفير وسيتم

 

 .الصندوق  وأحكام شروط في تغييرات أي عن لإلشعار  ستتبع التي اإلجراءات .ب

 :التالية اآللية وفق واألحكام الشروط في بالتغييرات الوحدات ومالكي الهيئة إشعار سيتم االستثمار، صناديق الئحة أحكام مع يتعارض ال بما

موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أساس ي مقترح في الصندوق، بعد ذلك سيقوم  على الحصول  بعد الهيئة موافقة على بالحصول  الصندوق  مدير سيقوم ◼

شركة تداول ل االلكترونيواملوقع  الصندوق  ملدير اإللكتروني املوقع على اإلعالن خالل من التغييرات هذه تفاصيل عن الوحدات مالكي بإشعارمدير الصندوق 

 ( أيام من سريان التغيير.10قبل ) السعودية

 سيقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساس ي أو غير أساس ي على شروط وأحكام الصندوق.  ◼

 بأي تغييرات  بإشعارمدير الصندوق  سيقوم ◼
ً
 .أيام( 10) ال تقل عن قبل سريانها بمدة أساسية على شروط وأحكام الصندوق  غيرالهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 

 صندوق االستثمار: وتصفية إنهاء .20

 .واإلجراءات الخاصة بذلك الصندوق  إنهاء تستوجب التي الحاالت .أ

 و شعار الهيئة  ◼
ً
( أيام عمل من وقوع الحد  5خالل ) الوحداتومالكي عند حدو  أي حد  يوجب إنهاء الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فورا

 الذي أوجب إنهاء الصندوق.

وجبها، ســـــــيقوم في حال عدم اســـــــتيفاء أي من متطلبات الئحة صـــــــناديق االســـــــتثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة الســـــــوق املالية التي قد يتم إنهاء الصـــــــندوق بم ◼

 دات بذلك.مدير الصندوق بإنهاء الصندوق و شعار الهيئة ومالكي الوح

هذه ســــــيقوم مدير الصــــــندوق بإعداد خطة و جراءات إنهاء الصــــــندوق بما يحقق مصــــــلحة مالكي الوحدات، والحصــــــول على موافقة مجلس إدارة الصــــــندوق على  ◼

 الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن. 

 بتفاصــــيل خطة و جراءات إنهاء الصــــندوق قبل مدة ال تقل عن ) بإشــــعارســــيقوم مدير الصــــندوق  ◼
ً
 من التاريخ املزمع إنهاء 21الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

ً
( يوما

 الصندوق فيه.

 بانتهاء الصندوق خالل ) ◼
ً
 ( أيام من انتهاء مدة الصندوق. 10سيتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 

 صندوق.اإلجراءات املتبعة لتصفية ال .ب

م مدير الصـندوق مرحلة بيع أصـول الصـندوق خالل مدته، سـيقوم مدير الصـندوق بتصـفية األصـول وتوزيع مسـ ◼ تحقات مالكي في حال انتهاء مدة الصـندوق ولم َيتم

 ( أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق.6الوحدات عليهم خالل مدة ال تتجاوز )

 الصندوق على خطة و جراءات تصفية الصندوق قبل القيام بأي إجراء.سيحصل مدير الصندوق على موافقة مجلس إدارة  ◼

 بانتهاء تصـــــفية الصـــــندوق خالل ) الصـــــندوق  مدير ســـــيقوم ◼
ً
تصـــــفية الصـــــندوق، وتوزيع مســـــتحقات مالكي  انتهاء( أيام من 10بإشـــــعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 تعارض مع مصلحة مالكي الوحدات. الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما ال ي انتهاءالوحدات فور 

وتزويد مالكي الوحدات  ومدة تصــفيته الصــندوق  مدة انتهاء عن شــركة تداول الســعوديةلباإلعالن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني  ســيقوم مدير الصــندوق  ◼

 من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق 70بتقرير إنهاء الصندوق خالل مدة ال تزيد على )
ً
 .أو تصفيته ( يوما

 .الصندوق  أصول  من ستخصم أتعاب أي الصندوق  مدير يتقاغ ى لن الصندوق  مدة انتهاء حال في ◼
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 :الصندوق  مدير  .21

 .ومسؤولياته وواجباته الصندوق  مدير اسم  .أ

 السعودي الفرنس ي كابيتال  شركة

 عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار وجميع اللوائو واألنظمة ذات العالقة، سواًء أدى مسؤولياته وو  ◼
ً
اجباته بشكل مباشر أم يعد مدير الصندوق مسؤوال

 .مؤسسات السوق املاليةكلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة 

 .الصندوق  وشروط وأحكام مؤسسات السوق املاليةيعمل مدير الصندوق ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة   ◼

 بالتالي: بواجبات األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يضمن العمل وبذل الحرص املعقول بما يحقق مصالحهم، ويكون مسؤول عن القياممدير الصندوق يلتزم   ◼
 

 إدارة الصندوق. ▪

 إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.  ▪

 طرح وحدات الصندوق. ▪

 ، واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة.وأنها كاملةالتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها  ▪

 ندوق، وضمان سرعة التعامل معها.وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الص ▪

 تطبيق برنامج املطابقة وااللتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها. ▪

 التأكد من أن تكون جميع االفصاحات كاملة وواضحة وغير مضللة. ▪

 وتزويدها ملالكي الوحدات.  13إعداد التقارير الالزمة واملذكورة في الفقرة  ▪

 طلبات املوافقة واالشعارات املقدمة للهيئة حسب أحكام األنظمة واللوائو الصادرة عن هيئة السوق املالية حيثما ينطبق.متااللتزام ب ▪

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخه. .ب

 م30/01/2011املوافق  هـ.26/02/1432وتاريخ  (11153-37شركة السعودي الفرنس ي كابيتال شركة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بترخيص رقم ) 

 

 العنوان املسجل وعنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق. .ج

 طريق امللك فهد -املركز الرئيس ي 

 اململكة العربية السعودية - 11426الرياض  23454 ص.ب.:

 +966112826666الهاتف: 

 011-2826725فاكس: 

 

 وعنوان أي موقع إلكتروني مرتب  بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن الصندوق إن وجد. عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  .د

www.sfc.sa 
 

 رأس املال املدفوع ملدير الصندوق. .ه

 .سعودي ريال مليون  مئة خمس( 500,000,000) لشركة السعودي الفرنس ي كابيتال املدفوع املال رأس

 

 مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة املالية السابقة. الصندوق  ملدير  املالي باملعلومات ملخص .و

 

 م2020 السنة

 380,073,678 اإليراد

 272,431,039 املصاريف

 124,851,350 األرباح

 

 يتعلق بصندوق االستثمار. فيما ومسؤولياته الصندوق  ملدير  األساسية األدوار  .ز

  الصـــــندوق  مدير يعد
ً
ـــكل وواجباته مســـــؤولياته أدى ســـــواءً  العالقة، ذات واألنظمة اللوائو وجميع االســـــتثمار صـــــناديق الئحة بأحكام االلتزام عن مســـــؤوال  أم مباشـــــر بشــ

 مؤسسات السوق املالية. والئحة االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب خارجية جهة بها كلف

http://www.sfc.sa/
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  وأحكام مؤســـــــــــســـــــــــات الســـــــــــوق املالية والئحة االســـــــــــتثمار صـــــــــــناديق الئحة أحكام بموجب الوحدات مالكي ملصـــــــــــلحة الصـــــــــــندوق  مدير يعمل كما
ً
 وأحكام شـــــــــــروط من كال

 :بالتالي القيام عن مسؤول ويكون  مصالحهم، يحقق بما املعقول  الحرص وبذل العمل يضمن والذي الوحدات، مالكي تجاه األمانة بواجبات ويلتزم الصندوق،

 إدارة الصندوق. ◼

 إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.  ◼

 طرح وحدات الصندوق. ◼

 ، واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة.وأنها كاملةالتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها  ◼

 عها.وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل م ◼

 تطبيق برنامج املطابقة وااللتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها. ◼

 التأكد من أن تكون جميع االفصاحات كاملة وواضحة وغير مضللة. ◼

 وتزويدها ملالكي الوحدات.  13إعداد التقارير الالزمة واملذكورة في الفقرة  ◼

 قدمة للهيئة حسب أحكام األنظمة واللوائو الصادرة عن هيئة السوق املالية حيثما ينطبق.طلبات املوافقة واالشعارات املمتااللتزام ب ◼

 

 جوهرية أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق. أهمية عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أنشطة .ح

 سيقوم مدير ويقر مدير الصندوق بدم وجود أي تعارض مصالح، .يوجد ال
ً
وفي حال نشوء أو حدو  أي تعارض في املصالح مستقبال  

تعارض في تقارير الصندوق الدوريةالصندوق بعمل الالزم فيما يحقق مصلحة مالكي الوحدات واالفصاح عن ذلك ال  

 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن. .ط

 للصـــــندوق من الباطن للصـــــندوق، على أن يدفع مدير الصـــــندوق أتعاب ومصـــــاريف أي يجوز ملدير الصـــــندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو 
ً
أي من تابعيه بالعمل مديرا

 مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.

 

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله  .ي

  االنســــحاب الصــــندوق  ملدير يحق ◼
ً
 ذلك ويخضــــع بديل صــــندوق  مدير لتعيين يرتب أن على الوحدات مالكي مصــــلحة تفتضــــيه ما حســــب الصــــندوق  إدارة من طوعا

 .املالية السوق  هيئة ولوائو ألحكام

  تراه اجراء أي واتخاذ الصــــــــندوق  مدير عزل  حق للهيئة ◼
ً
، تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو الصــــــــندوق  لذلك بديل صــــــــندوق  مدير لتعيين مناســــــــبا

ً
 حال في وذلك مناســــــــبا

 :التالية الحاالت من أي وقوع

دون إشـــــعار الهيئة بذلك بموجب الئحة  إدارة االســـــتثمارات وتشـــــغيل الصـــــناديق أو نشـــــاط إدارة االســـــتثماراتتوقف مدير الصـــــندوق عن ممارســـــة نشـــــاط  ▪

 .مؤسسات السوق املالية

 سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. أو تإدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثماراإلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط  ▪

  إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثماراتممارسة نشاط ترخيصه في تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء  ▪

  الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق  مدير أن الهيئة رأت إذا ▪
ً
 .التنفيذية اللوائو أو باألنظمة بااللتزام – جوهريا

 أصول  إدارة على قادر الصندوق  مدير لدى مسجل آخر شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو الصندوق  يدير الذي االستثمارية املحفظة مدير وفاة ▪

 .الصندوق 

 .جوهرية أهمية ذات أنها معقولة أسس على املالية السوق  هيئة ترى  أخرى  حالة أي ▪

 

  الهيئة مارســــت إذا
ً
  صــــالحياتها من أيا

ً
ــهيل كامل بشــــكل التعاون  الصــــندوق  مدير على يتعين الســــابقة، للفقرة وفقا  الصــــندوق  ملدير للمســــؤوليات الســــلس النقل لتســ

  ذلك كان حيثما – ينقل أن الصــــــــــــندوق  مدير أمين على ويجب. البديل
ً
  ضــــــــــــروريا

ً
  ومناســــــــــــبا

ً
 عقودال جميع البديل الصــــــــــــندوق  مدير إلى  -املحض الهيئة لتقدير ووفقا

 .االستثمار صناديق الئحة أحكام مع يتماش ى بما بالصندوق  املرتبطة

 

 الصندوق: شغلم .22

 .اسم مشغل الصندوق  .أ

 .شركة السعودي الفرنس ي كابيتال

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخه. .ب

 م.30/01/2011املوافق هـ. 26/02/1432( وتاريخ 11153-37شركة السعودي الفرنس ي كابيتال شركة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بترخيص رقم )
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 العنوان املسجل وعنوان العمل ملشغل الصندوق. .ج

 طريق امللك فهد -املركز الرئيس ي 

 السعوديةاململكة العربية  - 11426الرياض  23454 ص.ب.:

 +966112826666الهاتف: 

 011-2826725فاكس: 

 

 األدوار األساسية ملشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق. .د

 .الصندوق  تشغيل ◼

◼  
ً
 عن تقيــيم أصــول الصــندوق.  مشغل الصندوق مسؤوال

 عن  ◼
ً
 عن تســعير الوحدات ومسؤوال

ً
 تسعير الخاطئ. ال أو التقييميكون مشغل الصندوق مسؤوال

  الصندوق  مشغل ◼
ً
  الصندوق  أصول  تقييم عن مسؤوال

ً
  تقييما

ً
  كامال

ً
 .وعادال

 وتحديثه. حفظهيقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل ملالكي الوحدات و  ◼

 .الصندوق  بتشغيل الصلة ذات والسجالتاالحتفاظ بالدفاتر  ◼

 .للصندوق  القائمة الوحدات رصيد يوضح محد  وبسجل ،وامللغاة الصادرة الوحدات لجميع بسجل االحتفاظ ◼

  الصندوق  مشغل يكون  ◼
ً
 .الوحدات مالكي على األرباح توزيع عملية عن مسؤوال

 مشغل الصندوق  ◼
ً
 جميع طلبات االشتراك واالسترداد وتنظيمها.  تنفيذ عن مسؤوال

 

 صندوق من الباطن. مشغل تعيين في الصندوق  مشغل حق .ه

 يحق ملشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن. 

 

 فيما يتعلق بالصندوق. .و
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفا

 .يوجد ال

 

 :الحفظ أمين .23

 .الحفظ أمين اسم .أ

 ( HSBC Saudi Arabia)اتش اس بي س ي العربية السعودية  شركة

 

 .وتاريخه املالية السوق  هيئة عن الصادر  الترخيص رقم .ب

ـــــة تـــــــــرخيص ـــــة الســـــــــوق  هيئــــ ـــــة مـــــــــن التـــــــــرخيص علـــــــــى الحصـــــــــول  تـــــــــم(. 37/05008) رقـــــــــم املاليــــ ـــــة الســـــــــوق  هيئــــ ـــــة ذو 05 بتـــــــــاريخ املاليــــ ـــق هــــــــــ 1426 الحجــــ ــاير 05 املوافــــــ  ينـــــــ

 م.2006

 

 .الحفظ ألمين العمل وعنوان املسجل العنوان .ج

 7267 املروج –العليا  - االدارة العامة

 اململكة العربية السعودية - 12283الرياض  2255ص.ب. 

 5920 92000 966+هاتف 

 2385 299 11 966+فاكس 

 SaudiArabia@HSBC.comااللكتروني:  البريد

 

 .االستثمار بصندوق  يتعلق فيما الحفظ أمين ومسؤوليات األساسية األدوار  .د

  الحفظ أمين يعد ◼
ً
  التزاماته عن مســـؤوال

ً
  بها كلف أم مباشـــر بشـــكل مســـؤولياته أدى ســـواء االســـتثمار، صـــناديق الئحة ألحكام وفقا

ً
  طرفا

ً
 هذه أحكام بموجب ثالثا

 . مؤسسات السوق املالية الئحة أو االستثمار صناديق الئحة

  الحفظ أمين يعد ◼
ً
 .املتعمد تقصيره أو تصرفه سوء أو إهماله أو احتياله بسبب الناجمة الصندوق  خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق  مدير تجاه مسؤوال

mailto:SaudiArabia@HSBC.com
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  الحفظ أمين يعد ◼
ً
 فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ عن كذلك مســـــؤول وهو الوحدات، مالكي لصـــــالح وحمايتها الصـــــندوق  أصـــــول  حفظ عن مســـــؤوال

 .الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق

 

 .الباطن من حفظ أمين تعيين في الحفظ أمين حق .ه

  بالعمل ثالث طرف تكليف الحفظ ألمين يجوز 
ً
  بالعمل تابعيه من اي أو للحفظ أمينا

ً
 أمين أي ومصــــــــــــاريف أتعاب الحفظ أمين يدفع أن على الباطن، من للحفظ أمينا

 .الخاصة موارده من الباطن من حفظ

 

  الحفظ أمين بها كلف التي املهام  .و
ً
  طرفا

ً
 .بالصندوق  يتعلق فيما ثالثا

 .يوجد ال

 

 .استبداله أو  الحفظ أمين لعزل  املنظمة األحكام .ز 

  تراه اجراء أي واتخاذ واستبداله الحفظ أمين عزل  املالية السوق  لهيئة يحق ◼
ً
 :التالية الحاالت من اي وقوع حال في مناسبا

 مؤسسات السوق املالية. الئحة بموجب الهيئة إشعار دون  الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أمين توقف ▪

 .الهيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء ▪

 . الحفظ نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الحفظ أمين من الهيئة إلى طلب تقديم ▪

  تراه بشكل أخل قد الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا ▪
ً
 .التنفيذية لوائحه أو النظام بالتزام جوهريا

 . جوهرية أهمية ذات أنها – معقولة أسس على بناءً  – الهيئة ترى  أخرى  حالة أي ▪

 

 :التالية الحاالت في واستبداله الحفظ أمين عزل  الصندوق  ملدير يحق ◼

 الهيئة اشعار ويجب الوحدات مالكي مصلحة في الحفظ أمين عزل  أن معقول  بشكل رأى إذا كتابي إشعار بموجب الحفظ أمين عزل  الصندوق  ملدير يجوز  ▪

  بذلك الوحدات ومالكي
ً
  واالفصاح كتابي، وبشكل فورا

ً
 .السعودية لشركة تداول  اإللكتروني واملوقع الصندوق  ملدير اإللكتروني املوقع في فورا

 

  الصــندوق  مدير أو الهيئة مارســت إذا
ً
  صــالحياتهم من أيا

ً
 صــناديق الئحة أحكام بحســب بديل حفظ أمين تعيين الصــندوق  مدير على يتعين الســابقة، للفقرة وفقا

ـــكل التعاون  املعزول الحفظ وأمين الصــــــندوق  مدير على يتعين كما املالية، الســــــوق  هيئة عن الصــــــادرة االســــــتثمار  للمســــــؤوليات الســــــلس النقل لتســــــهيل كامل بشـــ

  ذلك كان حيثما– ينقل أن املعزول الحفظ أمين على ويجب. البديل الحفظ ألمين
ً
  ضروريا

ً
 .بالصندوق  املرتبطة العقود جميع البديل الحفظ أمين إلى -ومناسبا

 

 :الصندوق  إدارة مجلس .24

 .العضوية نوع بيان مع الصندوق  إدارة مجلس أعضاء أسماء .أ

 (املجلس رئيس) عضو غير مستقل  – فرحان أحمد طالب إيهاب /السيد

 (املجلس رئيس نائب) عضو غير مستقل  – العريني عبدالعزيز سليمان عبدهللا  /السيد

  عضو مستقل  – البخاري  الخالق عبد هللا فتو محمد /السيد

  عضو مستقل  – عبيد أحمد إبراهيم هاني /السيد

 

 .الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مؤهالت عن نبذة .ب

 .فرحان أحمد طالب إيهاب /السيد

 واملنتجات العاملية البورصة مجال في األهلي البنك مع االستشارية الخدمات في سنة 13 بخبرة الفرنس ي، السعودي البنك لدى الخاصة الحسابات مصرفية رئيس

 شـــركة في املكلف الثروات إدارة كرئيس تعيينه تم. جدة مدينة لقســـم االســـتثمارات إدارة كرئيس م2005 عام في الفرنســـ ي الســـعودي البنك إلى انضـــم. االســـتثمارية

 شـــــهادة على حاصـــــل، 2018 مايو شـــــهر حتى الثروات إدارة كرئيس كابيتال الفرنســـــ ي الســـــعودي شـــــركة إلى انضـــــم ثم م،2015 مايو في كابيتال الفرنســـــ ي الســـــعودي

 .م2004 عام في املصرفي املعهد –السعودي  البنك املركزي  من مؤهل مالي مخطط وشهادة م1995 عام في األعمال إدارة في البكالوريوس

 

 .العريني العزيز  عبد سليمان هللا عبد /السيد

 شـــركة في املكلف للوســـاطة رئيس هللا عبد الســـيد أصـــبو اململكة، داخل البنوك قطاع في ســـنة 14 بخبرة كابيتال، الفرنســـ ي الســـعودي شـــركة لدى الوســـاطة رئيس

 إدارة في البكالوريوس شــهادة على حاصــل. كابيتال الفرنســ ي الســعودي شــركة في م2014 عام للوســاطة كرئيس تعيينه تم. م2011 عام كابيتال الفرنســ ي الســعودي

 .  م1999 عام سعود امللك جامعة من الدولية األعمال
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 .البخاري  الخالق عبد هللا فتح محمد /السيد

ــــــنة 25 عن تزيد خبرة البخاري  هللا فتو محمد الســــــــــــــيد يمتلك  ــــ  األدب في البكالوريوس درجة على حائز وخارجها، اململكة داخل في واالســــــــــــــتثمار البنوك قطاع في ســــ

 الوطني العربي شــــركة لدى وااللتزام املطابقة مدير هو تقلده منصــــب أخر كان وقد اآلن متقاعد محمد الســــيد.  م1972 عام في ســــعود امللك جامعة من االنجليزي 

 .م2011 عام في لالستثمار

 

 .عبيد أحمد إبراهيم هاني /السيد

 عام الفرنســـ ي الســـعودي البنك في صـــندوق  مدير هاني الســـيد أصـــبو اململكة، داخل واالســـتثمار البنوك قطاع في ســـنة 11 بخبرة كورب، انفســـت شـــركة في شـــريك

 على حائز. كورب انفســــــت شــــــركة في شــــــريك أصــــــبو 2012 عام في الخاصــــــة، الثروات إدارة رئيس كنائب م2008 عام في ســــــتانلي مورغان شــــــركة إلى انضــــــم. م2004

 .للتكنلوجيا وور  وينت جامعة من التكنلوجيا إدارة في البكالوريوس شهادة

 

 

 مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته.أدوار  .ج

 والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها. والقراراتاملوافقة على جميع العقود  ◼

 .الصندوق  بأصول  املتعلقة التصويت بحقوق  يتعلق فيما مكتوبة سياسة اعتماد ◼

، املوافقة أو املصادقة على أي تضارب مصالح  ◼
ً
 لالئحة صناديق االستثمار.اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا

ً
 يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

األموال وتمويل  غســـــلاالجتماع مرتين ســـــنويا على األقل مع مســـــؤول املطابقة وااللتزام لدى مدير الصـــــندوق و/أو لجنة املطابقة وااللتزام ومســـــؤول التبليغ عن  ◼

 نظمة املتبعة.من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائو واأل  لديه، للتأكداإلرهاب 

 في حالة تعيينه وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار. املصفىإقرار أي توصية يرفعها  ◼

 أم غيره بالئحة صناديق االستثمار. ◼
ً
 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق وأي مستند أخر سواء كان عقدا

 الكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة م ◼

 .وحداته ومالكينية واهتمام وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة الصندوق  حسنالعمل بأمانة و  ◼

 .املجلس اتخذها التي والقرارات االجتماعات وقائع جميع تبين التي االجتماعات محاضر تدوين ◼

 

 

 مجلس إدارة الصندوق. أعضاء مكافآت لتفاصي د.

 بأن تلك األتعاب ســـت إن ◼
ً
كون مكافآت مجلس إدارة الصـــندوق تشـــمل جميع صـــناديق شـــركة الســـعودي الفرنســـ ي كابيتال العامة الذي يشـــرف عليه املجلس علما

م احتســـابها بصـــورة تراكمية في كل ويت ،متغيرة بشـــكل ســـنوي حيث ســـيتم تخصـــيص حصـــة كل صـــندوق من تلك األتعاب بناًء على حجم األصـــول نســـبة وتناســـب

 يم وتخصم على أساس سنوي. ييوم تق

 ريال)سـتون ألف(  60,000يقدر الحد األقصـ ى السـنوي إلجمالي أتعاب ومصـاريف أعضـاء مجلس إدارة جميع صـناديق شـركة السـعودي الفرنسـ ي كابيتال بمبلغ  ◼

 .السنة في سعودي ريال) ومئتان وثالثة وثمانون ستة آالف  ) 6,283 بـ األتعاب هذه من الصندوق  حصة وتقدر سعودي

  ســـــتتغير األتعاب هذه من الصـــــندوق  حصـــــة بأن اإلشـــــارة تجدر كما ◼
ً
  ســـــنويا

ً
( زيادة) الصـــــندوق  ألصـــــول  وفقا

ً
بأن كل عضـــــو مســـــتقل ســـــيتقاغـــــ ى مبلغ و  ،أو نقصـــــا

 إدارة مجلس اجتماعات لعدد األدنى الحد وهو الســـــنة في اجتماعين أقصـــــ ى بحد) اجتماع)خمســـــة عشـــــر ألف( ريال ســـــعودي عن كل اجتماع عن كل  15,000

 العامة. الفرنس ي السعودي شركة صناديق جميع عن وذلك الصندوق(،

 

 أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق. .ه

 .الصندوق  ومصالح الصندوق  إدارة مجلس عضو مصالح بين محتمل أو متحقق مصالح تعارض يأ يوجد ال

 

 

 

 

 

 

 



 شروط وأحكام صندوق الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية |

 
 

Page 23 of 27 Public 

 بجميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق. بيان .و 

 :كالتالي كابيتال الفرنس ي السعودي شركة إدارة تحت أخرى  صناديق مجالس في الصندوق  إدارة مجلس أعضاء يشارك

 الصندوق 
 عضو مجلس اإلدارة

 محمد البخاري  هاني عبيد عبدهللا العريني ايهاب فرحان

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس األسواق املالية بالدوالر األمريكي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس الخليجيةالقصر العقاري للمتاجرة باألسهم 

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس البدر للمرابحة بالريال السعودي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس األسواق املالية بالريال السعودي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس االستثمار باألسهم السعودية

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس للمتاجرة باألسهم السعوديةالصفاء 

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس السعودي الفرنس ي لألسهم السعودية للدخل

السعودي الفرنس ي للطروحات األولية 

 الخليجي
 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس

 عضو مستقل عضو مستقل - عضو تعليم ريت

 - عضو مستقل - - بنيان ريت

 

 :الشرعية الرقابة لجنة .25

 .ومؤهالتهم الشرعية الرقابة لجنة أعضاءأسماء  .أ

 لقد تمت املوافقة على هذا الصندوق من قبل الهيئة الشرعية التابعة للبنك السعودي الفرنس ي، التي تتكون من:

 

 الشيخ/ عبد هللا املنيع )رئيس الهيئة الشرعية( ◼

 العلماء في اململكة العربية السعودية واملستشار بالديوان امللكي.عضو هيئة كبار  ▪

 اإلسالمي. يجمع الفقهاملعضو  ▪

 راجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.عضو الهيئة الشرعية لهيئة املحاسبة وامل ▪

 . الخليج ودول  عوديةالس العربية اململكة في املالية واملؤسسات البنوك في شرعية هيئات مجموعة فيونائب رئيس وعضو  رئيس ▪

 رئيس في مجموعة جمعيات خيرية في اململكة العربية السعودية. ▪

 

 الشيخ د./ محمد بن علي القري )املستشار الشرعي( ◼

 .الدولي اإلسالمي الفقهي املجمع في خبير ▪

 .اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة املحاسبة لهيئة الشرعي املجلس عضو ▪

 .اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة املحاسبة هيئة األمناء مجلس عضو ▪

 بنك دبي اإلسالمي والعديد من البنوك اإلسالمية.  -لجنة الرقابة الشرعية  رئيس ▪

 .اإلسالمية املالية واملنظمات الهيئات من العديد لدى شرعي مستشار ▪

 

 بن محمد املطلق )عضو الهيئة الشرعية( / عبد هللا الشيخ ◼

 .السعودية في العلماء كبار هيئة عضو ▪
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 .امللكي الديوان في مستشار ▪

 قسم الفقه املقارن جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.  رئيس ▪

 .السعودية العربية اململكة في بالبنوك الشرعية الهيئات من العديد في عضو ▪

 )أيوفي(. اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة املحاسبة هيئة مثل شرعية مجالس عدة في عضو ▪

 

 ال الشيخ )عضو الهيئة الشرعية( كأ.د / هشام بن عبد املل الشيخ ◼

 .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة في للقضاء العالي باملعهد الشرعية السياسة أستاذ ▪

 (.الحسنة)القدوة  الفرنس ي السعودي البنك في الشرعية الهيئة برنامج من خريج ▪

 .الجهات من العديد في شرعي مستشار ▪

 

 .ومسؤولياتهم الشرعية الرقابة لجنة أدوار  .ب

 .املوضوعة املعايير عن الخروج عدم في الصندوق  داءأ ومراقبة الشريعة مع املتوافقة املعايير تحديد هو الرقابة لجنة دور 

 

 .الشرعية الرقابة لجنة أعضاء مكافآتتفاصيل  .ج

 .الصندوق  على الشرعية الهيئة أتعاب تحميل يتم لن

 

افقلتلك األصهههههول واإلجراءات املتبعة في حال عدم ا الدورية واملراجعةاملعايير املطبقة لتحديد شهههههرعية األصهههههول املعدة لالسهههههتثمار  لتفاصهههههي د.  مع لتو

 . الشرعية املعايير 

 املعايير املطبقة لتحديد شرعية األسهم املدرجة محل االستثمار هي االستثمار في أسهم شركات مدرجة باستثناء: إن
 

 املؤسسات املالية )ماعدا املصارف اإلسالمية وشركات التأمين اإلسالمية(. ◼

 شركات ذات الخصائص التالية: ◼

 للقيمة السوقية للشركة. 12% ملعدل 33ديون ربوية تتجاوز  ▪
ً
 شهرا

 للقيمة السوقية للشركة. 12% ملتوسط مدة 49النقد والديون املستحقة للشركة تتجاوز  ▪
ً
 شهرا

 % من اإليرادات االجمالية.5أحكام الشريعة اإلسالمية يتجاوز  مع متوافق غيرالدخل الربوي او أي دخل  ▪

ـــكل الصــــــــندوق  أصــــــــول  شــــــــرعية مراجعة ويتم  الصــــــــندوق  يلتزم ،الضــــــــوابط واملعايير الشــــــــرعية مع متوافقة غير أصــــــــبحت فيها املســــــــتثمر األســــــــهم أن حال وفي يومي، بشـــــ

 .لذلك نتيجة بتصفيتها

 
 

 : االستثمار مستشار  .26

 .يوجد ال

 

 

 :املوزع .27

 .يوجد ال

 

 

 مراجع الحسابات: .28

 اسم مراجع الحسابات. .أ

 شركة  برايس ووترهاوس كوبرز 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ملراجع الحسابات. .ب

 الرياض - شارع امللك فهدبرج اململكة 

 اململكة العربية السعودية – 11482 الرياض - 8282. ب.ص

 + 966112110400: الهاتف رقم
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 +966112110401: الفاكس رقم

 www.pwc.com/middle-east: االلكتروني املوقع

 

 .ومسؤولياته الحسابات ملراجع األساسية األدوار  .ج

 يها عل واملصـــــــادقةوالنصـــــــف ســـــــنوية  الســـــــنوية املالية القوائم ومراجعة وتقديم بإعداد مراجع الحســـــــابات يقوم
ً
 الســـــــعودية الهيئة عن الصـــــــادرة املحاســـــــبة ملعايير وفقا

 .القانونيين للمحاسبيين

 
 .االستثمار لصندوق  مراجع الحسابات الستبدال املنظمة األحكام .د

 :التالية الحاالت ف الصندوق  إدارة مجلس موافقة على الحصول  بعدمراجع الحسابات  استبدال الصندوق  ملدير يحق

 .مهامه تأديةراجع الحسابات تتعلق بمل املنهي السلوك سوء حول  جوهريةو  قائمة ادعاءات وجود حال في ◼

  مراجع الحسابات يعد لم إذا ◼
ً
 .مستقال

 لدى الهيئة. ◼
ً
 إذا لم يعد مراجع الحسابات مسجال

 .مرض بشكل املراجعة مهام لتأدية الكافية والخبرات املؤهالت يملك ال مراجع الحسابات أن الصندوق  أدارة مجلس قرر  إذا ◼

  الهيئة طلبت إذا ◼
ً
 .للصندوق  املعين الحسابات مراجع تغير املحض لتقديرها وفقا

 

 

 :الصندوق  أصول  .29

 تعتبر وال الصندوق، وحدات ملالكي واململوك االستثمار صندوق  لصالح حفظ أمين بواسطة محفوظة السعودية باألسهم للمتاجرة الصفاء صندوق  أصول  إن ◼

  األصول  هذه
ً
  إال بها التصرف حق له وليس الحفظ ألمين ملكا

ً
 .الصندوق  هذا وأحكام لشروط وفقا

ـــكل األصــــول  تلك تحدد أن ويجب اآلخرين، عمالئه أصــــول  وعن أصــــوله عن اســــتثماري  صــــندوق  كل أصــــول  فصــــل الحفظ أمين على يجب ◼  خالل من مســــتقل بشـ

 من وغيرها الضـــرورية الســـجالت بجميع يحتفظ وأن الصـــندوق، ذلك لصـــالح الحفظ أمين باســـم اســـتثمار صـــندوق  لكل األخرى  واألصـــول  املالية األوراق تســـجيل

 .التعاقدية التزاماته تأدية تؤيد التي املستندات

ـــكل مملوكة الســـــعودية باألســـــهم للمتاجرة الصـــــفاء صـــــندوق  أصـــــول  إن ◼  مدير أو الصـــــندوق  ملدير يكون  أن يجوز  ال و. مشـــــاعة ملكية الوحدات ملالكي جماعي بشــ

 مطالبة أو الصـــــندوق  أصـــــول  في مصـــــلحة أي املوزع أو املشـــــورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الصـــــندوق  مشـــــغل أو الباطن من الصـــــندوق 

 مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمينأو  الصـــــــــندوق  مشـــــــــغل أو الباطن الصـــــــــندوق  مدير أو الصـــــــــندوق  مدير كان إذا إال األصـــــــــول، بتلك يتعلق فيما

 في عنها أفصــح و االســتثمار صــناديق الئحة أحكام بموجب املطالبات بهذه مســموحا كان أو ملكيته، حدود في ذلك و الصــندوق، لوحدات مالكا املوزع أو املشــورة

 .األحكام و الشروط هذه

 

 :الشكوى  معالجة .30

 .مقابل دون  طلبها عند لهم تقديمها وسيتم الوحدات ملالكي متاحة بالصندوق  املتعلقة الشكاوى  معالجة إجراءات إن

 أحد على بريدي وعنوان فاكس رقم هاتف، رقم الوحدات، مالك توقيع يتضمن شكوى  خطاب إرسال خالل من شكوى  أي تقديم الوحدات مالكي من ألي يمكن كما

 :التالية الوسائل

 .الصندوق  ملدير الرئيس ي املكتب في العمالء خدمة قسم زيارة ◼

 .8001243232 املجاني الهاتف على الصندوق  مدير لدى العمالء بخدمة االتصال ◼

 .011-2826623 رقم الفاكس على الصندوق  مدير الى الشكوى  ارسال ◼

    complaints@fransicapital.com.sa الصندوق  ملدير االلكتروني البريد خالل من ◼

 .تاريخها من عمل أيام 5 خالل عليها والرد الشكوى  تسوية على الصندوق  مدير سيعمل

 

 معلومات أخرى: .31

تعههههههههارض مصههههههههالح محتمههههههههل و/أو فعلههههههههي سههههههههيتم إن السياسههههههههات واإلجههههههههراءات التههههههههي سههههههههيتبعها مههههههههدير الصههههههههندوق ملعالجههههههههة تعههههههههارض املصههههههههالح وأي  .أ

 تقديمها ملالكي وحدات الصندوق عند طلبها دون مقابل.

 .الصندوق  في االستثمار  عن أو  من ناش ئ نزاع أي في بالنظر  املختصة القضائية الجهة .ب

 .املالية األوراق املنازعات في الفصل لجنة هي الصندوق  في االستثمار عن أو من ناش ئ نزاع أي في بالنظر املختصة القضائية الجهة إن

 

http://www.pwc.com/middle-east
mailto:complaints@fransicapital.com.sa
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 .الوحدات ملالكي املتاحة املستندات .ج

 .الصندوق  وأحكام شروط ◼

  الصندوق  يكون  التي واألحكام الشروط في املذكورة العقود كافة ◼
ً
 .فيها طرفا

 .للصندوق  الدورية التقارير ◼

 .للصندوق  املدققة املالية القوائم ◼

 .الصندوق  ملدير املالية القوائم ◼

 

 –معلومههههههههة أخههههههههرى معروفههههههههة، أو ينبقههههههههي أن يعرفههههههههها مههههههههدير الصههههههههندوق أو مجلههههههههس إدارة الصههههههههندوق بشههههههههكل معقههههههههول، وقههههههههد يطلبههههههههها ال يوجههههههههد أي  .د

ههههههههههام  أو مهههههههههههن املتوقهههههههههههع أن تتضهههههههههههمنها أو مستشهههههههههههاروهم املهنيهههههههههههون  مهههههههههههالكو الوحهههههههههههدات الحهههههههههههاليون أو املحتملهههههههههههون  -بشهههههههههههكل معقهههههههههههول  شهههههههههههروط وأحكه

 التي سيتخذ قرار االستثمار بناًء عليهاالصندوق 

 

افق االستثمار  الئحة قيود من عفاءإ أي .ه  .وممارساته االستثمار  سياسات في ذكرت التي ماعدا املالية السوق  هيئة عليها تو

ـــــة قيــــــــود مــــــــن أي مــــــــن إعفــــــــاء ألي الصــــــــندوق  يخضــــــــع ال ـــالف االســــــــتثمار، الئحـــ ـــــة اإلعفــــــــاءات بخـــــ   تصــــــــدر قــــــــد أو صــــــــدرت التــــــــي العامـــ
ً
ـــــة مــــــــن مســــــــتقبال  الســــــــوق  هيئـــ

 .كافة االستثمار صناديق بشأن املالية

 

 :الوحدات مالك من إقرار  .32

 خصــــائص على باالطالع واإلقرار عليهم واملوافقة فيهم جاء ما وفهم الســــعودية باألســــهم للمتاجرة الصــــفاء بصــــندوق  الخاصــــةب واألحكام الشــــروط بقراءة قمنا/قمت لقد

 .عليها والتوقيع االتفاقية هذه من نسخة على الحصول  وتم الصندوق، في بها االشتراك تم التي الوحدات

 

   املشتركين أسماء/  املشترك اسم

   االستثماري  الحساب رقم

   التاريخ

   الفرع أو  املوقع

   التوقيع

 

 .فق  وموظفيه كابيتال الفرنس ي السعودي شركة الستخدام

   املختص املوظف اسم

   التاريخ
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(: ملخص اإلفصاح املالي1ملحق )  

 .)متضمنة ضريبة القيمة املضافة حيثما ينطبق( 2020لعام  املدققة األرقام

 املبلغ )ريال سعودي( نوع الرسوم

 36,800 أتعاب املحاسب القانوني

 7,500 رسوم الجهات الرقابية

 301,811 رسوم الحفظ

 521,787 رسوم الصفقات

 8,619 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 7,034,739 رسوم االدارة

 5,250 تداول  التسجيل رسوم

 30,000 رسوم احتساب املؤشر

 49,073 اخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    
 سالم بن زكي الخنيزي 

 عضو مجلس اإلدارة – الرئيس التنفيذي

 هيفاء بنت فهد القوفي  

  رئيس االلتزام والحوكمة والقانونية

 

 


