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 شروط وأحكام صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي
 صندوق أسواق نقد استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 

 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال -مدير الصندوق 

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

صندوق ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في الشروط واألحكام. كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير ال

 ويؤكدون أن املعلومات والبيانات الواردة في الشروط واألحكام غير مضللةبصحة واكت
ً
 ". مال املعلومات الواردة في الشروط واألحكام، ويقرون أيضا

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

ا على طرح وحدات تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وال تعطي هيئة السوق املالية أَي توصية بشأن جدوى الستثمار في الصندوق من عدمه، وال تعني موافقته

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

در للمرابحة بالريال السعودي على أنه صندوق استثمار متوافق مع معايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعنية تم اعتماد صندوق الب ◼

 .لصندوق االستثمار

ت كاملة، إن شروط وأحكام صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلوما ◼

 .واضحة، صحيحة، غير مضللة، محدثة ومعدلة

روط ننصح املستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى لصندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي وفهمها، وفي حال تعذر فهم ش" ◼

 ."وأحكام الصندوق، ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهي

 .دوالر األمريكير مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق البدر للمرابحة بالبتوقيع هذه الشروط واألحكام يق ◼

 .يمكن للمستثمرين االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره ◼

 

 :التاليةوالتي تعكس التغييرات صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام 

 .تعيين مراجع حسابات جديد ◼

 

 م04/08/2022هـ املوافق 06/01/1444وذلك بحسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 
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 ملخص الصندوق 
 1 اسم صندوق االستثمار صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي.

اإلسالمية.مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة أسواق نقد استثماري صندوق   2 فئة الصندوق/نوع الصندوق  

 3 اسم مدير الصندوق  شركة السعودي الفرنس ي كابيتال

 4  هدف الصندوق  يهدف الصندوق إلى توفير السيولة واملحافظة على رأس املال.

 5 مستوى املخاطر منخفضة.

 )ألفي( ريال سعودي.2,000االشتراك: 

 )ألف( ريال سعودي. 1,000االسترداد: 

 )ألف( ريال سعودي. 1,000 اإلضافي:االشتراك 

االضافي  لالشتراك واالشتراكالحد األدنى 

 واالسترداد
6 

 7 أيام التعامل  كل يوم عمل في اململكة العربية السعودية.

 8 أيام اإلعالن يوم العمل الالحق ليوم التعامل.

االستردادموعد دفع قيمة  خالل أربعة أيام عمل من يوم التعامل.  9 

ريال سعودي. 10  
 )القيمةسعر الوحدة عند الطرح األولي 

 االسمية(
10 

 11 عملة الصندوق  الريال السعودي.

ستحقاق ال مدة صندوق االستثمار وتاريخ ا إن صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي هو صندوق مفتوح غير محدد املدة.  12 

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

م.2009  
31 تاريخ بداية الصندوق   

م، وقد تم آخر تحديث في  1999سبتمبر 01هـ املوافق  1420جمادى األولى  21صدرت شروط وأحكام الصندوق في 

 .م2022 فبراير 08هـ املوافق  1443رجب  07تاريخ  

تاريخ إصدار الشروط واألحكام، وآخر 

 تحديث لها
41  

51  رسوم االسترداد املبكر  ال يوجد.  

1 . Week SAR deposit rate-20bps 61 املؤشر االسترشادي  

71 اسم مشغل الصندوق  شركة السعودي الفرنس ي كابيتال  

 شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية

 HSBC Saudi Arabia Limited 
81 اسم أمين الحفظ  

 19 اسم مراجع الحسابات شركة برايس ووترهاوس كوبرز 

من صافي أصول الصندوق، وينطبق ذلك على جميع مالكي الوحدات حيث ستتم  -بحد أقص ى–% في السنة 0.50

 معاملتهم باملساواة.

 رسوم إدارة الصندوق 
20 

واالستردادرسوم االشتراك  ال يوجد.  12  

، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في اخر يوم 0.02
ً
% سنويا

( ريال سعودي كرسوم معامالت.هللة وخمسون عشر رياال  اثني)مئة و  112.50باإلضافة الى  شهر،عمل من كل   

 رسوم أمين الحفظ
22  

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

.في مخلص اإلفصاح املالي السنوي  ذلك في حال حدوثه  

 مصاريف التعامل
32  

, رسوم التسجيل )تداول(, رسوم والتدقيقمعامالت, رسوم املراجعة  ) رسومتم احتساب الرسوم واملصاريف التالية 

ب. -9أعضاء مجلس إدارة الصندوق( كما هو موضح في  وأتعابالتمويل, رسوم الجهات الرقابية   

 رسوم ومصاريف أخرى 
42  

52 رسوم األداء ال يوجد  

62 توزيعات نقدية ال ينطبق.  
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12:00يوم العمل السابق ليوم التعامل قبل الساعة   بتوقيت اململكة. 
ً
ظهرا املوعد النهائي لتقديم تعليمات االشتراك  

لكل يوم تعامل واالسترداد  
72  
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 تعريفات
 الصندوق  صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي.

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

 االستثمار والقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة.
 مدير الصندوق 

  أمين الحفظ .للقيام بنشاطات حفظ األوراق املالية يرخص له بموجب الئحة مؤسسات السوق املاليةشخص 

 عملة الصندوق  العملة التي يتم تقييم سعر وحدات الصندوق بناء عليها.

 اململكة اململكة العربية السعودية.

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

 بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
 الهيئة

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

 في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصـــندوق برنامج اســـتثمار مشـــتر 
ً
ك يهدف إلى إتاحة الفرصـــة للمســـتثمرين فيه باملشـــاركة جماعيا

 مقابل رسوم محددة.
 صندوق االستثمار

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

 الوحدة الوحدات التي يملكها املشترك في الصندوق.

 Week 1املؤشـــر الذي يقارن به أداء الصـــندوق وهو متوســـا ســـعر الفائدة املتداولة بين البنوك الســـعودية ومؤشـــر الصـــندوق 

SAR Deposit-20 bps . 
 املؤشر االسترشادي

 لالئحة صــــــــــــــناديق االســــــــــــــتثمار  مجلس 
ً
 االســــــــــــــتثمار صــــــــــــــندوق  مدير أعمال ملراقبة يقوم مدير الصــــــــــــــندوق بتعيين أعضــــــــــــــائه وفقا

 .واالشراف عليها
 مجلس اإلدارة

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

 الشريعة اإلسالمية.
اللجنة الشرعيةالهيئة الشرعية/  

 يوم العمل اململكة.يوم العمل الرسمي حين تكون األسواق املالية مفتوحة للعمل في 

 يوم التعامل يوم يتم فيه تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد الخاصة بوحدات صندوق االستثمار.

 يوم اإلعالن هي األيام التي يعلن فيها عن أسعار الوحدات.

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

 فترة القيد األخيرة املوعد ال هائي لتقديم تعليمات بيع واسترداد وحدات الصندوق.

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

 عند شراء وحدات في الصندوق.
ً
 رسوم االشتراك رسوم تدفع مقدما

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

 الحد األدنى لالشتراك الحد األدنى ملبلغ املال املطلوب لالشتراك بالصندوق.

الشـــركات املؤهلة لالســـتثمار فيها من قبل املعايير الشـــرعية املعتمدة من الةجنة الشـــرعية للصـــندوق، والتي يتم بناًء عليها تحديد 

 الصندوق.
 املعايير الشرعية

 املدة معدل عدد السنوات التي يقاس فيها مدى تأثر أسعار األصول بتغيرات نسب الفائدة.

 إليه ربو معلوم متفق عليه والسداد في تاريخ الحق متفق عليه.
ً
 املرابحة هي البيع بثمن التكلفة مضافا

راكة بين املضـــــارب )الطرف األول وهو الصـــــندوق( او أك ر، ومؤســـــســـــة مالية )الطرف الثاني( حيث يوكل املضـــــارب هي اتفاقية شـــــ

 الطرف الثاني بالعمل والتصرف في ماله لغرض تحقيق ربو.
 املضاربة

في ملكية أصول تعني شهادات الصكوك التي يستثمر فيها الصندوق وهي شهادة ذات قيمة متساوية تمثل نصيبا شائعا غير مجزأ 

حقيقية أو في منفعتها أو حقوق امتياز أو في ملكية أصل ملشروع معين يستوفي املتطلبات الشرعية وما يترتب على ذلك من حقوق 

 مالية.

 الصكوك

إتفاق ببيع أوراق مالية او أصـــول مثل الصـــكوك بســـعر محدد، مع التعهد بشـــرايها من املشـــتري في تاريخ محدد بســـعر متفق عليه 

 ين الطرفين.ب
 إتفاقيات إعادة الشراء
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إتفاق بشـــراء أوراق مالية او أصـــول مثل الصـــكوك بســـعر محدد، مع التعهد ببيعها على املشـــترى منه في تاريخ محدد بســـعر متفق 

 عليه بين الطرفين.
 إتفاقيات إعادة الشراء املعاكس

ــــــــــــــلع( وتكون لتلك هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية  ــــــــــــــة وسـ ــــــــــــــالت أجنبيـ ــــــــــــــندات وعمـ أخرى )سـ

ــــــــــــــــــين البائع واملشــــتري ومن  العقود املالية مدة زمنية محددة باإلضــــافة إلى ســــعر وشــــروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بـ

يتم تحديده وقت )وهو اتفاق بين طرفين لبيع سلعة محددة في املستقبل مقابل سعر   Futuresهــــــــــذه العقود عقود املستقبليات

)وهو اتفاق بين طرفين لبيع   Optionsالتعاقد ويتم ادراجه في البورصـــــــــــــــة حيث تعمل كوســــــــــــــيا بين الطرفين(، عقود الخيارات

ـــلعة محددة في املســــــــــتقبل مقابل ســــــــــعر يتم تحديده وقت التعاقد مع إعطاء الحق ألحد الطرفين في بيع او شــــــــــراء األصــــــــــل من  ســـــــ

، ويتم ادراجه في البورصــة(، العقود اآلجلة 
ً
)وهو اتفاق بين طرفين لبيع ســلعة  Forwardsالطرف اآلخر بســعر متفق عليه مقدما

)هي عبارة عن اتفاقيات على تبادل مســـــتقبلي SWAP املســـــتقبل مقابل ســـــعر يتم تحديده وقت التعاقد( ، املبــــــــــــــــــــادالت  محددة في

 لصــــــــــــــيغة تم ترتي ها 
ً
للتدفقات النقدية أو ألصـــــــــــــــل معين يمتلكه أحد الطرفين مقابل تدفق أو أصـــــــــــــــل يمتلكه الطرف اآلخر وفقا

( وأي عقـود مشـتقات أخـرى، علـى أن تكـو 
ً
 ن متوافقـة مـع الضـوابا الشـرعية للصندوق.مسبقا

 عقود املشتقات

 113هي ضــــــريبة القيمة املضــــــافة املطبقة بموجب أحكام نظام ضــــــريبة القيمة املضــــــافة الصــــــادر بموجب املرســــــوم امللكي رقم م/

 هـ والئحته التنفيذية.2/11/1438بتاريخ 
 ضريبة القيمة املضافة ونظامها
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 الشروط واألحكام
 صندوق االستثمار:  .1

 .ونوعه فئته االستثمار، صندوق  اسم .أ

 .متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مفتوح أسواق نقد استثماري صندوق  ،البدر للمرابحة بالريال السعودي صندوق 

 

 .االستثمار، وآخر تحديث صندوق تاريخ إصدار شروط وأحكام  .ب

ـــق  1420جمـــــــادى األولــــــــى  21صـــــــدرت شــــــــروط وأحكـــــــام الصــــــــندوق فــــــــي  ـــق  1443رجـــــــب  07 م، وقـــــــد تــــــــم آخــــــــر تحـــــــديث فــــــــي تــــــــاريخ 1999ســــــــبتمبر 01هـــــــــ املوافــــ هـــــــــ املوافـــــ

 م.2022 فبراير 08

 

افقة الهيئة على  .ج  .االستثمار صندوق  طرح وحداتتاريخ مو

 م.2009فبراير  03هـ املوافق  1430صفر  08تم الحصول على موافقة الهيئة على االستمرار في وحدات الصندوق بتاريخ 

 

 .االستثمار، وتاريخ استحقاق الصندوق  صندوق مدة  .د

 إن صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي هو صندوق مفتوح غير محدد املدة.

 

 النظام املطبق:  .2

واألنظمة واللوائو لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية  السعودي الفرنس ي )مدير الصندوق( خاضعان صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي. وشركةإن 

 ذات العالقة املطبقة في اململكة العربية السعودية األخرى 

 

 سياسات االستثمار وممارساته: .3

 األهداف االستثمارية للصندوق. .أ

عن طريق االســـتثمار بأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشـــريعة إن صـــندوق البدر للمرابحة بالريال الســـعودي هو صـــندوق أســـواق نقد مفتوح يهدف إلى تحقيق عوائد 

 اإلسالمية مع الحفاظ على رأس املال وتوفير السيولة.

 

 أنواع األوراق املالية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل أساس ي. .ب

ســــبيل  اإلســــالمية علىيســــتثمر الصــــندوق في عمليات التمويل املتوافقة مع الشــــريعة اإلســــالمية اســــتثمار أصــــوله في عمليات التمويل املتوافقة مع الشــــريعة  ◼

 املثال ال الحصر عمليات املرابحة واملضاربة.

 الفرنس ي.لبنك السعودي يستثمر الصندوق مع مؤسسات مالية مختلفة في األسواق العاملية، قد تشمل من بي ها ا ◼

 قد تكون استثمارات الصندوق بعمالت مختلفة غير عملة الصندوق )الريال السعودي( وذلك بما يتفق مع استراتيجيات االستثمار. ◼

 % من أصول الصندوق.35نسبته  عماتزيد وقت الشراء  أاليحق ملدير الصندوق تقييم وشراء الصكوك على  ◼

اديق االستثمارية العامة ذات االستراتيجية املشابهة واملتوافقة مع املعايير الشرعية واملرخصة من هيئة السوق املالية يستثمر الصندوق في وحدات الصن ◼

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.20او لهيئة رقابية مماثلة خارج اململكة ذات مستوى املخاطر املماثلة بنسبة ال تتجاوز 

 الصندوق.% من صافي قيمة أصول 5ال تتجاوز  لشراء واتفاقيات إعادة الشراء املعاكس بنسبةيستثمر الصندوق في اتفاقيات إعادة ا ◼

 

 سياسة تركيز االستثمار. .ج

سبيل املثال  اإلسالمية علىأصوله في عمليات التمويل املتوافقة مع الشريعة  اإلسالمية استثمارتتركز استثمارات الصندوق في عمليات التمويل املتوافقة مع الشريعة 

 الفرنس ي.في األسواق العاملية، قد تشمل من بي ها البنك السعودي  مالية مختلفةال الحصر عمليات املرابحة واملضاربة، كما يحق للصندوق أن يستثمر مع مؤسسات 

 تيجيات االستثماروقد تكون استثمارات الصندوق بعمالت مختلفة غير عملة الصندوق )الريال السعودي( وذلك بما يتفق مع استرا
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 نسبة االستثمار . .د

 :بحدها األدنى واالعلى لصندوق نسب استثمارات ا التالي الجدول  يوضح

 

 

 

 

 

 

إحدى وكاالت التصـنيف االئتماني الدولية: سـتاندرد آند بورز  سـتثمارات الصـندوق واألطراف النظيرة حسـب ما تحددهال الحد األدنى للتصـنيف االئتماني يتم تحديد  -

الداخلية املعتمدة لدى مدير الصـــــــــندوق. ملدير الصـــــــــندوق الحق املطلق في تصـــــــــنيف أداة اســـــــــتثمار او عن طريق الية التقييم موديز / فيتش / كابيتال انتيليجنس  /

عن طريق املصـــــــادر  معينة او طرف نظير )تصـــــــنيف ائتماني اســـــــتثماري او اقل من التصـــــــنيف االئتماني االســـــــتثماري( وقد يعتمد في تقديره على األبحا  الداخلية او

 الخارجية لتحديد التصنيف.

ق أو ملدير الصــــــــندوق اإلبقاء على جزء أكبر أو كل أصــــــــول الصــــــــندوق على صــــــــورة نقد أو على شــــــــكل اســــــــتثمارات قصــــــــيرة األجل في حال اعتقد أن ظروف الســــــــو يحق  -

 
ً
 .الظروف االقتصادية غير مالئمة نسبيا

 

 أسواق األوراق املالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته. .ه

 السوق السعودي. ومن بي هاالعاملية  والدخل الثابتأسواق النقد 

 

 في وحدات الصندوق. استثمار مدير الصندوق  .و 

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

واملوقع االلكتروني  تفاصـــــــيل اســـــــتثماراته في وحدات الصـــــــندوق، وذلك ب هاية كل ربع في املوقع االلكتروني ملدير الصـــــــندوق وســـــــيقوم مدير الصـــــــندوق باإلفصـــــــاح عن 

مماثلة لوحدات  الية، وســــــــــــوف يعامل هذا االســــــــــــتثمار معاملةوكذلك في التقارير الدورية التي يصــــــــــــدرها مدير الصــــــــــــندوق وفي القوائم امل تداول الســــــــــــعوديةلشــــــــــــركة 

 ن في الصندوق.املشتركي

 

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

كبار املالك باإلضــــافة لعدد من النســــب يث يركز على التصــــنيف االئتماني و يقوم مدير الصــــندوق بدراســــة وتحليل الجهات املســــتلمة للودائع النقدية واالســــالمية، ح

 لجهة عن جهة اخرى. أكبراملحاسبية التي تعطي وزن 

 

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

 جميع األوراق املالية التي ال تقع ضمن املجال االستثماري للصندوق املنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه املادة.

 

 القيود على أنواع األوراق املالية التي يستثمر فيه الصندوق. .ط

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

افي قيمة أصــــــوله وذلك حســــــب التقدير % من صــــــ10يحق للصــــــندوق الحصــــــول على تمويل متوافق مع الشــــــريعة اإلســــــالمية على أن ال تتجاوز نســــــبة االقتراض  ◼

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

 % من أصول الصندوق.35يحق ملدير الصندوق تقييم وشراء الصكوك على أن ال تزيد وقت الشراء عن ما نسبته  ◼

وحدات الصناديق االستثمارية العامة املشابهة واملتوافقة مع املعايير الشرعية واملرخصة من هيئة السوق املالية او لهيئة رقابية  يحق للصندوق االستثمار في ◼

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.20مماثلة خارج اململكة ذات مستوى املخاطر املماثلة بنسبة ال تتجاوز 

 

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %0 النقد، أدوات أسواق النقد 

 %35 %0 صكوك

 %20 %0 ذات الطرح العام ناديق أدوات أسواق النقدص

 %5 %0 الشراء واتفاقيات إعادة الشراء املعاكساتفاقيات إعادة 
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وشــــــــــــروط وأحكام لبدر للمرابحة بالريال الســــــــــــعودي بالقيود والحدود التي تفرضــــــــــــها الئحة صــــــــــــناديق االســــــــــــتثمار يلتزم مدير الصــــــــــــندوق خالل إدارته لصــــــــــــندوق ا

 .الصندوق 

 

 حد استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار أخرى. .ي

املعايير الشرعية واملرخصة من هيئة السوق املالية  يحق للصندوق االستثمار في وحدات الصناديق االستثمارية العامة ذات االستراتيجية املشابهة واملتوافقة مع

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.20او لهيئة رقابية مماثلة خارج اململكة ذات مستوى املخاطر املماثلة بنسبة ال تتجاوز 

 

فيما يتعلق برهن أصالالالالالول  وسالالالالالياسالالالالالتهاالقتراض، وسالالالالالياسالالالالالة مدير الصالالالالالندوق بشالالالالالان ممارسالالالالالة ه   الصالالالالالالحيات، و  اإلقراضالصالالالالالندوق في  صالالالالالالحيات .ك

 .الصندوق 

% من صـافي قيمة أصـوله وذلك حسـب التقدير املطلق 10يحق للصـندوق الحصـول على تمويل متوافق مع الشـريعة اإلسـالمية على أن ال تتجاوز نسـبة االقتراض 

 دادات.ملدير الصندوق باستثناء االقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية االستر 

 

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير. .ل

 ال يوجد

 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق. .م

ت التي تطرأ على يدير الصـــــندوق محفظة اســـــتثماراته واملوجودات أخرى من خالل مراقبة العائد على صـــــافي املوجودات وصجراء التعديالت عليها على ضـــــوء التغيرا

 لشرو 
ً
 ط وأحكام الصندوق. يعتمد هيكل رأس املال على إصدار الوحدات واستردادها. ظروف السوق وفقا

 لســـــــــــــياســـــــــــــته االســـــــــــــتثمارية. ويتم تصـــــــــــــنيف االســـــــــــــتثمارات كاســـــــــــــتثمارات مقتناه بالتكلفة
ً
املطفأة  يحتفظ الصـــــــــــــندوق باالســـــــــــــتثمارات في أدوات مالية مختلفة وفقا

الســــــيولة، ريعة. يتعرض الصــــــندوق ملخاطر أســــــعار العموالت الخاصــــــة ومخاطر االئتمان ومخاطر واســــــتثمارات متاحة للبيع أي صــــــكوك وودائع متوافقة مع الشــــــ

 وتكون إدارتها كالتالي:

 

يتعرض الصـــــــــــندوق ملخاطر أســـــــــــعار العموالت على موجوداته التي تحمل عمولة بما فيها الصـــــــــــكوك املقتناه بالتكلفة  - مخاطر أسالالالالالالالالعار العموالت الخاصالالالالالالالالة ◼

 املتوافقة مع الشريعة. ولةحد من هذه املخاطر يقوم مدير الصندوق بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت بصورة منتظمة.املطفأة والودائع 

 

يتعرض الصــــندوق ملخاطر االئتمان بشــــأن األرصــــدة لدى البنوك واالســــتثمارات املقتناه بالتكلفة املطفأة والودائع املتوافقة مع الشــــريعة  - خاطر االئتمانم ◼

م املدينة األخرى. يســــــــاى مدير الصــــــــندوق لةحد من مخاطر االئتمان بالتعامل مع أطراف ذات تصــــــــنيف ائتماني جيد ومراقبة التعرض ووضــــــــع حدود والذم

مان وتعد القيمة الدفترية أقصـــــ ى مخاطر االئت لالســــتثمارات الفردية. لم يحدد مدير الصـــــندوق أي تركيز جوهري ملخاطر االئتمان ناتجة من االســـــتثمارات،

 املتعلقة باملوجودات املالية.

 

 املؤشر االسترشادي. .ن

 (.Week SAR deposit rate-20bps1املؤشر االسترشادي للصندوق هو )

 وهو مؤشر عام، يحصل عليه مدير الصندوق من خالل موقع بلومبيرغ.

 

 عقود املشتقات. .س

 والتحوط من مخاطر تقلب األسعار.قد يستخدم مدير الصندوق عقود املشتقات بغرض تحقيق أهداف االستثمار 

 

افق عليه من هيئة السوق املالية بشان أي قيود أو حدود على االستثمار. .ع  أي إعفاءات مو

 ال يوجد.

 

 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق: .4

 النقد.قد يتعرض الصندوق للتقلبات في قيمة وحداته نتيجة لتكوين استثماراته التي تتركز في أدوات أسواق  .أ

 على أداء الصندوق  إن .ب
ً
 في املستقبل.األداء السابق لصندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي واألداء السابق للمؤشر االسترشادي للصندوق، ال يعد مؤشرا
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 السابق.ال يوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء  .ج

 لدى أي بنك، حيث أن أصـــــــول ا .د
ً
لصـــــــندوق بطبيعتها يحذر مدير الصـــــــندوق املســـــــتثمرين من أن االســـــــتثمار في صـــــــندوق البدر للمرابحة بالريال الســـــــعودي ال يعد إيداعا

.
ً
 عرضة لتذبذب األسعار ارتفاعا وانخفاضا

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

مة أصـــــــــول الصـــــــــندوق املخاطر الرئيســـــــــية املحتملة واملرتبطة باالســـــــــتثمار في الصـــــــــندوق، واملخاطر املعرض لها الصـــــــــندوق وأي ظروف من املحتمل أن تؤثر في صـــــــــافي قي .و

 وعائداته.

 

التي يتعامل الصندوق من خاللها. وعليه فإن الصندوق  مخاطر عدم التسديد من قبل أطراف املؤسسات املالية - لقة باالئتمان واألطراف املقابلةاملخاطر املتع ◼

يســــــــاى مدير الصــــــــندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة توزيع االئتمان ووضــــــــع حدود  معرض ملخاطر االئتمان في محافظه االســــــــتثمارية والعوائد.

 التي يتعامل معها الصندوق.الستثمارات مع املؤسسات املالية ل

 

 قد يؤثر تذبذب أسعار السلع على قيمة وأرباح الصندوق. - لعمخاطر الس ◼

 

أما عملة الصـــــندوق األســـــاســـــية فدي الريال الســـــعودي والعمالت في صـــــرف أســـــعار العمالت األجنبية  قد تتقلب قيمة األوراق املالية نتيجة لتغير  - مخاطر العملة ◼

 تساهم في الحماية من التقلبات في األسعار. األخرى ويقوم مدير الصندوق حسب تقديره باستخدام أدوات مالية

 

 .زمة للوفاء بااللتزامات املاليةهي املخاطر التي قد يتعرض لها الصندوق في توفير السيولة الال   - مخاطر السيولة ◼

 

االقتصــــــــاد العــــــــاملي. قــــــــد  تتمتــــــــع اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية باقتصــــــــاد قــــــــوي، وهــــــــو خاضــــــــع لشــــــــروط وأحــــــــوال الســــــــوق العــــــــاملي ونمــــــــو - املخالالالالالالالالاطر االقتصالالالالالالالالادية ◼

يتـــــــــأثر االقتصـــــــــاد الســـــــــعودي بعوامـــــــــل عديـــــــــدة مثـــــــــل: تذبـــــــــذب أســـــــــعار الـــــــــنفا، نســـــــــب األربـــــــــاح، الت ـــــــــخم، الســـــــــيولة، تـــــــــدفق ر وس األمـــــــــوال، وعوامـــــــــل أخـــــــــرى 

 على قيمة األوراق املالية التابعة للصندوق.ن لها تأثيرات إيجابية أو سلبية قد يكو 

 

قــــــــد تنطــــــــوي األوراق املاليــــــــة األجنبيــــــــة واألوراق املاليــــــــة الصــــــــادرة عــــــــن شــــــــركات ومؤسســــــــات ماليــــــــة لهــــــــا اعمــــــــال فــــــــي  - يالالالالالالالالةاالسالالالالالالالالتثمار فالالالالالالالالي األسالالالالالالالالواق العاملمخالالالالالالالالاطر  ◼

الخــــــــــــارج علـــــــــــــى مخـــــــــــــاطر تتعلـــــــــــــق بــــــــــــالظروف السياســـــــــــــية واالقتصـــــــــــــادية والنظاميـــــــــــــة فـــــــــــــي هــــــــــــذه الـــــــــــــدول، وتشـــــــــــــمل هـــــــــــــذه املخــــــــــــاطر خطـــــــــــــر التغييـــــــــــــر فـــــــــــــي األوضـــــــــــــاع 

ـــكوك الناتجــــــــــة عــــــــــن التغيــــــــــرات السياســــــــــية العامليــــــــــة واإلقليميــــــــــة او النظاميــــــــــة االقتصــــــــــادية كاالنكمــــــــــا  االقتصــــــــــادي ومعــــــــــدالت  الت ــــــــــخم او السياســــــــــية كالشـــــــ

 كانهيــــــــار النظــــــــام املــــــــالي لهــــــــذه الــــــــدول، وكــــــــذلك التغيــــــــرات فــــــــي البيئــــــــة التنظيميــــــــة والتشــــــــريعات وأنظمــــــــة املحاســــــــبة واللــــــــوائو املحليــــــــة والحكوميــــــــة ممــــــــ
ً
ا يــــــــؤثر ســــــــلبا

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 

يقبـــــــــل املشـــــــــترك أن قيمـــــــــة أصـــــــــول الصـــــــــندوق يمكـــــــــن أن تتـــــــــأثر بعوامـــــــــل مختلفـــــــــة ولكـــــــــن غيـــــــــر محـــــــــدودة، م هـــــــــا عوامـــــــــل  - املخالالالالالالالالالاطر املتعلقالالالالالالالالالة باحالالالالالالالالالدا  معينالالالالالالالالالة ◼

ـــــة ــــ ـــــريعات واألنظمـ ــــ ـــــق بالتشـ ــــ ـــــل تتعلـ ــــ ـــــادية وعوامـ ــــ ــــــية واقتصـ مــــــــــة وحــــــــــدات الصــــــــــندوق معرضــــــــــة للصــــــــــعود والهبــــــــــوط، يفهــــــــــم املشــــــــــترك ويوافــــــــــق علــــــــــى أن قي .سياســــ

الصـــــــــندوق لـــــــــن يكـــــــــون ملـــــــــزم بقبـــــــــول طلـــــــــب اســـــــــترداد الوحـــــــــدات بقيمـــــــــة الطـــــــــرح، ويتحمـــــــــل مالـــــــــك الوحـــــــــدات املســـــــــئولية عـــــــــن أي خســـــــــارة ماليـــــــــة قـــــــــد أن مـــــــــدير و 

بع صـــــــندوق تترتـــــــب علـــــــى االســـــــتثمار فـــــــي الصـــــــندوق، علمـــــــا بـــــــأن االســـــــتثمار بالصـــــــندوق ال يعـــــــد إيـــــــداعا لـــــــدى أي بنـــــــك محلـــــــي. يســـــــوق أو يبيـــــــع األوراق املاليـــــــة أو تـــــــا

 االستثمار.

 

القــــــــــــرارات الحكوميــــــــــــة أو الحــــــــــــروب أو   -علــــــــــــى ســــــــــــبيل الــــــــــــذكر ال الحصــــــــــــر -هــــــــــــي املخــــــــــــاطر الناتجــــــــــــة عــــــــــــن ظــــــــــــروف قــــــــــــاهرة مثــــــــــــل  - مخالالالالالالالالالالالالاطر الظالالالالالالالالالالالالروف القالالالالالالالالالالالالاهرة ◼

اق أو االضــــــــــــطرابات املدنيــــــــــــة أو العصــــــــــــيان املــــــــــــدني أو الكــــــــــــوار  الطبيعيــــــــــــة أو الحصــــــــــــار االقتصــــــــــــادي أو املقاطعــــــــــــة التجاريــــــــــــة أو القــــــــــــرارات التشــــــــــــريعية ل ســــــــــــو 

ـــق التـــــــــــداول أو عـــــــــــدم الـــــــــــتمكن مـــــــــــن التواصـــــــــــل مـــــــــــع الســـــــــــوق ألي ســـــــــــبب ـكــــــــــان أو تعطـــــــــــل لنظـــــــــــام الحاســـــــــــب اآللـــــــــــي أو أي ســـــــــــبب ال يخضـــــــــــع لســـــــــــيطرة مـــــــــــدير  تعليــــــــ

 ملـــــــا يقت
ً
ضـــــــيه الصـــــــندوق أو الصـــــــناديق التـــــــي يســـــــتثمر فيهـــــــا.  فـــــــي حـــــــال وقـــــــوع أي مـــــــن أحـــــــدا  الظـــــــروف القـــــــاهرة فســـــــيتم تأجيـــــــل أي التـــــــزام علـــــــى الصـــــــندوق وفقـــــــا

وتجـــــــدر اإلشـــــــارة إلـــــــى  رة. كمـــــــا ســـــــيقوم مـــــــدير الصـــــــندوق بـــــــإعالن حـــــــد  القـــــــوة القـــــــاهرة وســـــــيكون ملـــــــزم لجميـــــــع املســـــــتثمرين فـــــــي الصـــــــندوق.  حـــــــد  القـــــــوة القـــــــاه

 تجــــــــاه مــــــــالكي الوحـــــــدات ألي خســــــــارة مؤقتــــــــة أو دائمـــــــة الســــــــتثماراتهم ســــــــواء بشــــــــكل مباشـــــــر أو غيــــــــر مباشــــــــر بســــــــبب أي
ً
 أن مـــــــدير الصــــــــندوق لــــــــن يكـــــــون مســــــــئوال

 قوة قاهرة.

 



 شروط وأحكام صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي |
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 فــــــــــإن شــــــــــروط و إ - حالالالالالالالالالالالة الوفالالالالالالالالالالاة مخالالالالالالالالالالاطر  ◼
ً
أحكــــــــــام الصــــــــــندوق وكافــــــــــة مســــــــــتنداته األخــــــــــرى ســــــــــتكون ملزمــــــــــة للورثــــــــــة ومنفــــــــــذي الوصــــــــــية ذا ـكـــــــــان املشــــــــــترك فــــــــــردا

 عنـــــــد وفـــــــ
ً
اة ومـــــــديري التركـــــــة واملمثلـــــــين الشخصـــــــيين ومـــــــؤتمني وخلفـــــــاء املشـــــــترك، ولـــــــن تلعـــــــى موافقـــــــة مالـــــــك الوحـــــــدات علـــــــى هـــــــذه مســـــــتندات الصـــــــندوق تلقائيـــــــا

ـــز املشــــــــت  فـــــــإن هــــــــذه االتفاقيـــــــة لــــــــن تلعــــــــى بشـــــــكل تلقــــــــائي عنـــــــد وفــــــــاة أو إفـــــــالس أو حــــــــل أي شـــــــريك أو مســــــــاهم فيهــــــــا.   رك. أو عجــــ
ً
 قانونيــــــــا

ً
وصذا ـكــــــان املشــــــــترك كيانـــــــا

 لتقـــــــــديره املطلـــــــــق وقـــــــــف أي تعـــــــــامالت تتعلـــــــــق بهـــــــــذه االتفاقيـــــــــة لحـــــــــين تســـــــــلم مـــــــــدير 
ً
وبغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن هـــــــــذه الشـــــــــروط فإنـــــــــه يحـــــــــق ملـــــــــدير الصـــــــــندوق ووفقـــــــــا

 لـــــــــــه للصـــــــــــالحية املخولـــــــــــة للورثـــــــــــة ومنفـــــــــــذي الوصـــــــــــية ومـــــــــــديري التركـــــــــــة واملمثلـــــــــــين الصـــــــــــندوق أمـــــــــــر 
ً
 مـــــــــــن املحكمـــــــــــة أو توكيـــــــــــل أو أي دليـــــــــــل أخـــــــــــر يكـــــــــــون مرضـــــــــــيا

ً
ا

 الشخصيين واملؤتمنين أو الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعامالت.

 

ـــن تقلـــــــب قيمـــــــة األدوات املاليـــــــة نت - مخالالالالالالالاطر تقلبالالالالالالالات معالالالالالالالدالت الفائالالالالالالالدة ◼ يجـــــــة للتغيـــــــر فـــــــي معـــــــدل الفائـــــــدة، وتعتبـــــــر األدوات املاليـــــــة هـــــــي هـــــــي املخـــــــاطر الناتجـــــــة عــــ

ســــــــــواق االســـــــــواق التـــــــــي يــــــــــتم فيهـــــــــا تــــــــــداول األوراق املاليـــــــــة بأنواعهــــــــــا مثـــــــــل أســــــــــواق األوراق املاليـــــــــة مـــــــــن أســــــــــهم وســـــــــندات وأســــــــــواق املشـــــــــتقات وأســــــــــواق الســـــــــلع وأ

 على أداء الصندوق وسعر ا
ً
 لوحدة.الدين املالي من ديون قصيرة األجل، مما يؤثر سلبا

 

تتمثــــــــل مخــــــــاطر االســــــــتثمارات الشــــــــرعية فــــــــي حــــــــال خــــــــروج أحــــــــد االســــــــتثمارات عــــــــن املعــــــــايير الشــــــــرعية للصــــــــندوق  - اطر متعلقالالالالالالالالة باالسالالالالالالالالتثمارات الشالالالالالالالالرعيةمخالالالالالالالال ◼

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
ً
 مما يؤدي الى التخلص من هذه االستثمارات بأسعار قد تكون غير مناسبة مما يؤثر سلبا

 

لــــــــن يســــــــتثمر الصــــــــندوق اال فــــــــي صــــــــناديق مماثلــــــــة لــــــــه فــــــــي االســــــــتراتيجية ومســــــــتوى املخــــــــاطر، لكــــــــن قــــــــد  -األخالالالالالالالالرى ثمار فالالالالالالالالي صالالالالالالالالناديق االسالالالالالالالالتثمار مخالالالالالالالالاطر االسالالالالالالالالت ◼

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
ً
 تنتج مخاطر بسبب تقلبات سعر وحدة الصندوق املستثمر فيه مما يؤثر سلبا

 

 آلية تقييم املخاطر: .5

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

 

 لالستثمار في الصندوق:  الفئة املستهدفة  .6

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

 

 قيود / حدود االستثمار: .7

% من صـافي قيمة أصـوله وذلك حسـب التقدير املطلق 10متوافق مع الشـريعة اإلسـالمية على أن ال تتجاوز نسـبة االقتراض يحق للصـندوق الحصـول على تمويل  ◼

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

 % من أصول الصندوق.35قت الشراء عن ما نسبته يحق ملدير الصندوق تقييم وشراء الصكوك على أن ال تزيد و  ◼

من هيئة السوق املالية يحق للصندوق االستثمار في وحدات الصناديق االستثمارية العامة ذات االستراتيجية املشابهة واملتوافقة مع املعايير الشرعية واملرخصة  ◼

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.20بة ال تتجاوز او لهيئة رقابية مماثلة خارج اململكة ذات مستوى املخاطر املماثلة بنس

 .وشروط وأحكام الصندوق ستثمار كما يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق اال 

 

 العملة: .8

 عملة الصندوق هي الريال السعودي.

 ألسعار الصرف السائدة املتوفرة لدى مدير في حال تم استالم مبلغ اال 
ً
شتراك بعملة تخالف عملة الصندوق سيقوم مدير الصندوق بتحويلها إلى عملة الصندوق طبقا

 الصندوق.

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .9

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

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

 

 رسوم الحفظ

 

، تحســـب بشـــكل يومي ويتم خصـــمها بشـــكل شـــهري على أســـاس صـــافي قيمة أصـــول الصـــندوق في 0.02
ً
% ســـنويا

كرسوم ( ريال سعودي هللة وخمسون عشر رياال  اثني)مئة و  112.50باإلضافة الى  شهر،اخر يوم عمل من كل 

 معامالت.
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 رسوم اإلدارة

من صــــافي قيمة أصــــول الصــــندوق كأتعاب إدارة  -بحد أقصــــ ى–% في الســــنة 0.50يحصــــل مدير الصــــندوق على 

مســـــتحقة، تحتســـــب بصـــــورة تراكمية بشـــــكل يومي ويتم خصـــــمها بشـــــكل شـــــهري. وينطبق ذلك على جميع مالكي 

 الوحدات حيث ستتم معاملتهم باملساواة.

والتدقيقرسوم املراجعة   
وثالثون ألف( ريال سعودي كحد أقص ى في السنة، ويتم احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية  ثالثة) 33,000

 بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.

 رسوم التسجيل )تداول(
احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم  السنة ويتم)خمسة آالف( ريال سعودي في  5,000

 على أساس سنوي.

 رسوم التمويل
في اإلفصـــــــــــــاح عن ذلك في حال حدوثه  حســـــــــــــب أســـــــــــــعار التمويل الســـــــــــــائدة للبنوك العاملة في اململكة، وســـــــــــــيتم

 مةخص اإلفصاح املالي السنوي 

 ال يوجد. أتعاب اللجنة الشرعية

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

 مصاريف التعامل
يتحمل الصــــــــــــندوق مســــــــــــؤولية الوفاء بأي رســــــــــــوم تنظيمية أو مصــــــــــــاريف تتعلق بعمليات االســــــــــــتثمار، وســــــــــــيتم 

 .في مةخص اإلفصاح املالي السنوي  اإلفصاح عن ذلك في حال حدوثه

أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي 

 الوحدات
 ال يوجد.

االسترشادي رسوم املؤشر   ال يوجد. 

 رسوم الجهات الرقابية 
وخمســـــمائة( ريال ســـــعودي في الســـــنة ويتم احتســـــاب تلك األتعاب بصـــــورة تراكمية بشـــــكل  ســـــبعة آالف) 7,500

 يومي وتخصم على أساس سنوي.

 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 
ً
 عاما
ً
  وهذه األتعاب تشـــــــمل جميع صـــــــناديق شـــــــركة الســـــــعودي الفرنســـــــ ي كابيتال املطروحة طرحا

ً
بأن تلك علما

 األتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص

ابها بصـــورة تراكمية في حصـــة كل صـــندوق من تلك األتعاب بناًء على صجم األصـــول نســـبة وتناســـب، ويتم احتســـ

 يم وتخصم على أساس سنوي.يكل يوم تق

شـــركة الســـعودي يقدر الحد األقصـــ ى الســـنوي إلجمالي أتعاب ومصـــاريف أعضـــاء مجلس إدارة جميع صـــناديق 

)ســـــــــــــتون ألف ( ريال ســـــــــــــعودي وتقدر حصـــــــــــــة الصـــــــــــــندوق من هذه األتعاب بـ  60,000الفرنســـــــــــــ ي كابيتال بمبلغ 

ريال ســــعودي في الســــنة  حصــــة  )ثالثة و عشــــرون ألفا و ســــبع مائة و ســــتون و خمســــة عشــــر هللة( 23,760.15

 ألصـــــــــول الصـــــــــندوق )زيادة 
ً
 وفقا
ً
(، علما بأن كل عضـــــــــو الصـــــــــندوق من هذه  األتعاب ســـــــــتتغير ســـــــــنويا

ً
أو نقصـــــــــا

 أقصــ ى بحد ( )خمســة عشــر ألف ( ريال ســعودي عن كل اجتماع 15,000مســتقل )عضــوين( ســيتقالــ ى مبلغ 

ــــــنة في اجتماعين  صـــــــناديق جميع عن وذلك ،)الصـــــــندوق  إدارة مجلس اجتماعات لعدد األدنى الحد وهو السـ

  .العامة الفرنس ي السعودي شركة
 

 للنسب التي ينص واملصاريف واألتعاب املذكورة أعاله التي يتحملها الصندوق ال تشمل ضريبة القيمة املضافة والتي يدفعها الصندوق ملدير الصندوق بشكل م*  جميع الرسوم 
ً
نفصل وفقا

بية الســــعودية، وســــيتم دفع أي ضــــرائب مســــتحقة إضــــافة إلى عليها نظام ضــــريبة القيمة املضــــافة، كما ال تشــــمل أي من الضــــرائب املفروضــــة أو التي ســــتفرض مســــتقبال في اململكة العر 

 الرسوم واملصاريف واألتعاب املستحقة ويتم خصمها من أصول الصندوق.

 *  في جميع األحوال لن يتم خصم إال الرسوم و املصاريف الفعلية.

 

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

 وقت دفعها طريقة احتسابها توضيح الرسوم

.0.02 رسوم الحفظ
ً
 تحسب بشكل يومي. % سنويا

تدفع بشــــــــــكل شــــــــــهري على أســــــــــاس صــــــــــافي 

قيمة أصـــــــول الصـــــــندوق في اخر يوم عمل 

 من كل شهر.

 ريال سعودي. 112.50 رسوم معامالت
مبلغ مقطوع يـــدفع ألمين الحفظ عن كـــل 

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

 اإلدارة رسوم
0.50 

ً
. -ىبحد أقصــــــــــ –% ســــــــــنويا

وينطبق ذلـــــك على جميع مـــــالكي 
 تدفع بشكل شهري. تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.
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الوحدات حيث ســــــتتم معاملتهم 

 باملساواة.

 والتدقيقرسوم املراجعة 
ريـــــــال ســـــــــــــــعودي كحـــــــد  33,000

 أقص ى في السنة.
 سنوي.تدفع على أساس نصف  تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.

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

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

 رسوم التعامل
رســوم تنظيمية أو مصــاريف تتعلق بعمليات االســتثمار، وســيتم اإلفصــاح عن ذلك يتحمل الصــندوق مســؤولية الوفاء بأي 

 .في مةخص اإلفصاح املالي السنوي  في حال حدوثه

 ال يوجد. أتعاب اللجنة الشرعية

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

أتعاب خدمات تتعلق بسجل 

 مالكي الوحدات
 ال يوجد.

 ال يوجد. االسترشادي رسوم املؤشر 

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

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق 

تقــــــدر حصــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــنــــــدوق  -

ريـــــال ســــــــــــــعودي  23,760.15

، وهي حصــــــة تقديرية 
ً
ســــــنويا

 ألصول 
ً
 وفقا
ً
قد تتغير سنويا

 الصندوق.

 

ــافــــة إلى  -  15,000.00بــــاإلضــــــــــــــــ

كل عضو مستقل )عضوين( 

ـــحـــــــدعـــــــن كـــــــل  ــمـــــــاع( بــــ  اجـــــــتـــــ

 الســــنة في اجتماعين أقصــــ ى

 لــــــعـــــــدد األدنــــــى الــــــحـــــــد وهــــــو

 إدارة مـــجـــلـــس اجـــتـــمـــــــاعـــــــات

 .)الصندوق 

 تدفع على أساس سنوي. يم.يتحسب بصورة تراكمية كل يوم تق

 

ألصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر  اإلجمالية نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمةح ي يوضجدول افتراض  .ج

 الصندوق ويشمل نسبة التكاليف املتكررة وغير املتكررة.

 كنسبة مئوية املبلغ بالريال السعودي التصنيف 

 %0.0003 5,250 مكرر  رسوم التسجيل تداول 

 %0.0005 7,500 مكرر  رسوم الجهات الرقابية

 %0.0027 33,000 مكرر  أتعاب املحاسب القانوني

 %0.0016 24,499 مكرر  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 - - - رسوم احتساب املؤشر

 - - - رسوم الصفقات

 - - - رسوم التمويل

 %0.0005 7,354 غير مكرر  أخرى 

 %0.0160 242,718 مكرر  رسوم الحفظ

 %0.4541 6,870,122 مكرر  رسوم االدارة
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 - - - املراجعة الشرعية

 على املحملة التكاليفاجمالي 

 الصندوق 

 :املتكررة التكاليف نسبة

 

 املتكررة غير التكاليف نسبة

7,186,889 

 

7,354 

0.4750% 

 

0.0005% 

 

تفاصالالالالالالالاليل مقابالالالالالالالالل الصالالالالالالالالفقات التالالالالالالالالي يجالالالالالالالالوز فرضالالالالالالالالها فيمالالالالالالالالا يتعلالالالالالالالالق برسالالالالالالالالوم االشالالالالالالالالتراك واالسالالالالالالالالترداد ونقالالالالالالالالل امللكيالالالالالالالالة التالالالالالالالالي يالالالالالالالالدفعها مالالالالالالالالالكو الوحالالالالالالالالدات  .د

 املقابل.وطريقة احتساب ذلك 

 ال يوجد أي رسوم مفروضة على االشتراك، االسترداد أو االسترداد املبكر. ◼

 :تكون رسوم التحويل مستحقة على مالكي الوحدات وهي على النحو التالي ◼

االلتـــــــزام يعامــــــل التحويــــــل بـــــــين صــــــناديق الســـــــعودي فرنســــــ ي كابيتـــــــال كمــــــا لـــــــو كانــــــت طلـــــــب اســــــترداد مـــــــن صــــــندوق وطلـــــــب اشــــــتراك فـــــــي صــــــندوق آخـــــــر مــــــع  ▪

بهـــــــذه الشـــــــروط واألحكـــــــام والشـــــــروط واألحكـــــــام الخاصـــــــة بالصـــــــناديق املحـــــــول اليهـــــــا التـــــــي ينـــــــوي املشـــــــترك االســـــــتثمار فيهـــــــا. كمـــــــا يـــــــتم حســـــــم أي مصـــــــاريف 

خاصــــــــة باالشــــــــتراك فــــــــي الصــــــــندوق املحــــــــول اليــــــــه إن وجــــــــدت إضــــــــافة إلــــــــى الضــــــــرائب املفروضــــــــة، إذا ـكـــــــان هنالــــــــك فــــــــرق فــــــــي العملــــــــة بــــــــين الصــــــــناديق التــــــــي 

 لسعر الصرف السائد في ذلك الوقت. وقع
ً
 بي ها التحويل، يقوم املدير بتحويل املتحصل وفقا

 

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

، وينطبــــــــق ذلــــــــك علــــــــى جميــــــــع 
ً
يجــــــــوز ملــــــــدير الصــــــــندوق مــــــــنو تخفيضــــــــات علــــــــى أتعــــــــاب إدارة الصــــــــندوق ملــــــــالكي الوحــــــــدات او إلغاءهــــــــا متــــــــى مــــــــا رأى ذلــــــــك مناســــــــبا

 مالكي الوحدات حيث ستتم معاملتهم باملساواة. 

 

 .والضريبة بالزكاة املتعلقة املعلومات .و 

 الدخل حيثما ينطبق.م وأنظمة الهيئة العامة للزكاة و يخضع الصندوق ألحكا

 لنظـــــــــام القيمـــــــــة املضـــــــــافة والئحتـــــــــ
ً
ه كمـــــــــا تطبـــــــــق ضـــــــــريبة القيمـــــــــة املضـــــــــافة علـــــــــى الصـــــــــندوق فيمـــــــــا يتعلـــــــــق برســـــــــوم اإلدارة والرســـــــــوم واملصـــــــــاريف األخـــــــــرى وفقـــــــــا

 التنفيذية.

ســـــــــيتم اإلفصـــــــــاح عـــــــــن مصـــــــــاريف وتقـــــــــع مســـــــــؤولية إخـــــــــراج الزـكــــــــاة عـــــــــن الوحـــــــــدات االســـــــــتثمارية التـــــــــي يملكهـــــــــا املســـــــــتثمرون علـــــــــى مـــــــــالكي تلـــــــــك الوحـــــــــدات، كمـــــــــا 

 الضريبة املطبقة على الصندوق في القوائم املالية للصندوق.

 

 أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق. .ز 

 يجوز ملدير الصندوق ابرام ترتيبات العمولة الخاصة إذا توافرت الشروط اآلتية:

 الشروط ملدير الصندوق.إذا قام الشخص املسؤول عن تنفيذ الصفقة بتقديم خدمات التنفيذ بأفضل  ◼

 إذا جاز اعتبار السلع أو الخدمات التي يتلقاها مدير الصندوق بشكل معقول على أنها ملنفعة عمالء مدير الصندوق. ◼

 في تلك الظروف. ◼
ً
  إذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة ملقدم السلع أو الخدمات معقوال

 

 او خـــــــــدمات لقــــــــــاء عمولـــــــــة يــــــــــتم دفعهـــــــــا مقابــــــــــل الخدمـــــــــة التــــــــــي  ويقصـــــــــد بترتيبـــــــــات العمولــــــــــة الخاصـــــــــة الترتيبــــــــــات التـــــــــي
ً
يتلقــــــــــى بموج هـــــــــا مــــــــــدير الصـــــــــندوق ســــــــــلعا

 توجه من خالل مزود الخدمة.

 

مثالالالالالالالالال افتراضالالالالالالالال ي يوضالالالالالالالالح جميالالالالالالالالع الرسالالالالالالالالوم واملصالالالالالالالالاريف ومقابالالالالالالالالل الصالالالالالالالالفقات التالالالالالالالالي دفعالالالالالالالالت مالالالالالالالالن أصالالالالالالالالول الصالالالالالالالالندوق أو مالالالالالالالالن قبالالالالالالالالل مالالالالالالالالالك الوحالالالالالالالالدات  .ح

 على أساس عملة الصندوق.

 الريال السعوديب كنسبة مئوية الرسوم

 2,000.00  مبلغ االشتراك

 0.0088 %0.0004 التسجيل تداول رسوم 

 0.0126 %0.0006 رسوم الجهات الرقابية

 0.6600 %0.033 يأتعاب املحاسب القانون

 0.0172 %0.0009 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة



 شروط وأحكام صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي |

 
 

Page 14 of 29 

 0 %0.0000 رسوم احتساب املؤشر

 0.0107 %0.0005 الصفقاترسوم 

 0 %0.0000 التمويل رسوم

 0.0100 %0.0005 اخرى 

 0.4200 %0.0210 رسوم الحفظ

 10.4972 %0.5249 رسوم االدارة

 11.0331  اجمالي الرسوم

 

 يم والتسعير:يالتق .10

 يم كل أصل يملكه صندوق االستثمار.يطريقة تق .أ

 م ها املستحقات الخاصة بالصندوق يلى أساس العملة ويكون تحديد التقيم عيفي كل يوم تعامل، يتم التق
ً
يم بناًء على جميع األصول التي تضمها املحفظة مخصوما

 :يم على نوع األصل كما يلييفي ذلك الوقت. وتعتمد طريقة التق

األرباح املتراكمة حتى يوم  يتم تحديد قيمة أصول الصندوق التي يتم استثمارها في أدوات سوق النقد )املرابحة( على أساس القيمة األسمية باإلضافة إلى ◼

 .يميالتق

 .يم الصكوك غير املدرجة باستخدام القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح املتراكمةييتم تق ◼

ك يم الصكوك املدرجة أو املتداولة في أي سوق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي، فسيتم استخدام سعر آخر صفقة تمت في ذليأما بالنسبة ألغراض تق ◼

يم باستخدام القيمة الدفترية باإلضافة إلى يباستخدام هذه الطريقة فيجوز التقالسوق أو النظام. وصذا كانت ظروف تلك السوق أو ذلك النظام ال تسمو 

 .األرباح املتراكمة

 .الصندوق في صندوق استثماري آخر، سيستخدم آخر سعر وحدة معلن عنه في كل يوم تعامل في حال استثمر ◼

وبعد التحقق  ة إلى أي استثمار آخر يعتمد مدير الصندوق على القيمة العادلة التي يحددها بناء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين الحفظبالنسب ◼

 للصندوق. مراجع الحساباتم ها من قبل 

 

 يم وتكرارها.يعدد نقاط التق .ب

 .السعودية وذلك خمس مرات في االسبوع.يم أصول الصندوق كل يوم عمل في اململكة العربية ييتم تق

 

 .التسعيرالخطا في يم أو يالتقالخطا في اإلجراءات التي ستتخ  في حالة  .ج

 يم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ، سيقوم مدير الصندوق بما يلي:يفي حال تق

 .يم أو التسعير الخاطئيتوثيق حالة التق ◼

 يم أو التسعير دون تأخير.يجميع أخطاء التقتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن  ◼

 عن أي خطأ في التق إبالغ ◼
ً
 ٪أو أك ر من سعر الوحدة. 0.5يم أو التسعير يشكل ما نسبته يالهيئة فورا

 يــــــــاإلفصــــــــاح عــــــــن حالــــــــة التق ◼
ً
تقــــــــارير الصــــــــندوق  وفــــــــي شــــــــركة تــــــــداول الســــــــعوديةاإللكترونــــــــي واملوقــــــــع اإللكترونــــــــي لفــــــــي موقعــــــــه يم أو التســــــــعير الخــــــــاطئ فــــــــورا

 العام.

 

 طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفي  طلبات االشتراك واالسترداد. .د

مــــــــة الوحــــــــدة ألغـــــــــراض يتمثــــــــل ســــــــعر الوحــــــــدة عنــــــــد االشــــــــتراك أو ســــــــعر الوحــــــــدة عنــــــــد االســــــــترداد فــــــــي صــــــــافي قيمــــــــة االصــــــــول لكــــــــل وحــــــــدة، حيــــــــث يــــــــتم احتســــــــاب قي

يل االشــــــــــتراك أو االســــــــــترداد بخصــــــــــم جميــــــــــع املبــــــــــالغ املطلوبــــــــــة علــــــــــى صــــــــــندوق البــــــــــدر للمرابحــــــــــة بالريــــــــــال الســــــــــعودي)التزامات الصــــــــــندوق( بمــــــــــا فــــــــــي ذلــــــــــك علــــــــــى ســــــــــب

بقســـــــمة الـــــــرقم النـــــــاتج ، مـــــــن إجمـــــــالي قيمـــــــة األصـــــــول، ويحـــــــدد ســـــــعر الوحـــــــدة الشـــــــروط واألحكـــــــام( مـــــــن هـــــــذه  9املثـــــــال ولـــــــيس الحصـــــــر الرســـــــوم املحـــــــددة بـــــــالفقرة ) 

تغيــــــــر  مـــــــن هـــــــذه العمليـــــــة علـــــــى إجمـــــــالي عـــــــدد وحـــــــدات الصـــــــندوق القائمـــــــة فـــــــي تـــــــاريخ يـــــــوم التعامـــــــل ذو العالقـــــــة، كمـــــــا تجـــــــدر اإلشـــــــارة إلـــــــى أنـــــــه ال يوجـــــــد ظـــــــروف قـــــــد

 من طريقة التسعير املذكورة.

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها. .ه

ـــالن )خمســــــة مـــــــرات فــــــي االســــــبوعســــــيقوم مــــــدير الصــــــندوق بنشـــــــر ســــــعر الوحــــــدة كـــــــل يــــــوم ا وموقــــــع مــــــدير الصـــــــندوق  الســـــــعوديةتــــــداول ( علـــــــى موقــــــع شــــــركة إلعـــ

 الرسمي.
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 :التالتعام .11

 تفاصيل الطرح األولي. .أ

 م.1999سبتمبر  1هـ املوافق  1420جمادى األولى  21 : تاريخ بدء الطرح

 م.1999هـ املوافق 1420انتهت فترة الطرح في عام  : مدة الطرح

 ريال سعودي 10 : عند الطرحسعر الوحدة 

 

 االشالالالالالالالالالتراك طلبالالالالالالالالالات شالالالالالالالالالان فالالالالالالالالالي الصالالالالالالالالالندوق  مالالالالالالالالالدير  مسالالالالالالالالالؤولياتو  ،التالالالالالالالالالاريخ املحالالالالالالالالالدد واملواعيالالالالالالالالالد النهائيالالالالالالالالالة لتقالالالالالالالالالديم طلبالالالالالالالالالات االشالالالالالالالالالتراك واالسالالالالالالالالالترداد .ب

 واالسترداد

 بتوقيـــــــت اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية فـــــــي 12:00آخـــــــر موعـــــــد الســـــــتالم طلبـــــــات االشـــــــتراك واالســـــــترداد هـــــــو قبـــــــل الســـــــاعة  
ً
كـــــــل يـــــــوم تعامـــــــل، تجـــــــدر اإلشـــــــارة  ظهـــــــرا

 إلى أن أيام التعامل هي كل يوم عمل للسوق املالية السعودية

 الصندوق:مدير مسؤوليات 

 بتوقيت اململكة العربية الســـــعودية من  12:00الســـــاعة  -تنفيذ طلبات االشـــــتراك واالســـــترداد املســـــتوفية للمتطلبات واملســـــتلمة قبل فترة القيد األخيرة  ◼
ً
ظهرا

 بناًء على سعر وحدة الصندوق املحتسب في يوم التعامل املعني. -تعاملكل يوم 

 .أو شروط وأحكام الصندوق  تنفذ طلبات االشتراك واالسترداد بحيث ال تتعارض مع اي أحكام تتضم ها الئحة صناديق االستثمار ◼

 .التالي ليوم التعامل الذي حدد فيه سعر االسترداد كحد أقص ىأن يدفع ملالكي الوحدات عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الرابع  ◼

 

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

 إجراءات االشتراك: ◼

 
ً
 باإلضـــــــافةيمكـــــــن للمســـــــتثمرين االشـــــــتراك فـــــــي الصـــــــندوق مـــــــن خـــــــالل تســـــــليم مـــــــدير الصـــــــندوق نمـــــــوذج طلـــــــب االشـــــــتراك ـكــــــامال

ً
إلـــــــى أي مســـــــتندات  وموقعـــــــا

طلـــــــــب االشـــــــــتراك عنـــــــــد اســـــــــتالم  وســـــــــيتم قبـــــــــول أخـــــــــرى قـــــــــد يطل هـــــــــا مـــــــــدير الصـــــــــندوق، او عـــــــــن طريـــــــــق القنـــــــــوات اإللكترونيـــــــــة الخاصـــــــــة بمـــــــــدير الصـــــــــندوق 

 بتوقيــــــــت اململكــــــــة ال 12:00فتــــــــرة القيــــــــد األخيــــــــرة الســــــــاعة  واملســــــــتلمة قبــــــــلجميــــــــع طلبــــــــات االشــــــــتراك الوافيــــــــة  ويــــــــتم تنفيــــــــذمبلــــــــغ االســــــــتثمار، 
ً
عربيــــــــة ظهــــــــرا

 بناًء على سعر وحدة الصندوق املحتسب في يوم التعامل املعني. -السعودية من كل يوم تعامل

 

 :إجراءات االسترداد   ◼

او عن  يجوز للمشترك طلب استرداد كلي أو جزئي من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد و تسليمه ملدير الصندوق،

 12:00اإللكترونية الخاصة بمدير الصندوق فترة القيد املحددة هي آخر موعد الستالم طلبات االسترداد وهي  كل يوم تعامل قبل الساعة  طريق القنوات

لصندوق في  وحدة ا ظهرا بتوقيت اململكة العربية السعودية، جميع طلبات االسترداد الوافية و املستلمة قبل فترة القيد األخيرة يتم تنفيذها بناء على سعر

اته أو جزء م ها يوم  التعامل املعني، و يتم  إعالن سعر الوحدة في يوم العمل الالحق ليوم التعامل املعني،  كما يجوز للمشترك أن يطلب تحويل استثمار 

 ندوق الثاني.من صندوق إلى آخر ويعامل طلب التحويل في مثل هذه الحالة كطلب استرداد مستقل من الصندوق األول واشتراك في الص

 

 في وحدات الصندوق. القيود على التعامل .د

والحدود التي تفرضـــــــــــها الئحة صـــــــــــناديق االســـــــــــتثمار وشـــــــــــروط وأحكام  دبالقيو  الســـــــــعودي.للمرابحة بالريال  البدر لصـــــــــــندوق إدارته يلتزم مدير الصـــــــــــندوق خالل 

 .أو مخالفة شروط وأحكام الصندوق رأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق املالية  إذاويحق ملدير الصندوق رفض أي اشتراك  الصندوق،

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

 

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  

 

 في تلك الحاالت. واإلجراءات املتبعةالحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق،  .ه
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قــــــــــد يـــــــــؤدي إلـــــــــى مخالفــــــــــة أنظمـــــــــة هيئــــــــــة الســـــــــوق املاليـــــــــة أو مخالفــــــــــة شـــــــــروط وأحكــــــــــام يحـــــــــق ملـــــــــدير الصــــــــــندوق رفـــــــــض أي اشـــــــــتراك إذا رأى أن هــــــــــذا االشـــــــــتراك  ◼

 .الصندوق 

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

ـــــا ▪ ـــــا فيهــــ ـــــــترداد بمــــ ـــــات االســ ـــــة طلبــــ ــــــاوزت قيمــــ ـــــل، إذا تجـــ ـــــوم تعامــــ ــــــــي أي يــــ % مـــــــــن 10تحويـــــــــل الوحـــــــــدات إلـــــــــى صـــــــــندوق آخـــــــــر لـــــــــدى مـــــــــدير الصـــــــــندوق نســـــــــبة  فـ

 لتقــــــــديره املطلــــــــق أن يؤجــــــــل أيــــــــة طلبــــــــات اســــــــترداد و/أو تحويــــــــل وحــــــــدات إلــــــــى صــــــــندوق 
ً
صــــــــافي قيمــــــــة أصــــــــول الصــــــــندوق فــــــــيمكن ملــــــــدير الصــــــــندوق وفقــــــــا

مـــــــن صـــــــافي قيمـــــــة أصـــــــول الصـــــــندوق وســـــــيتم % 10آخـــــــر لـــــــدى مـــــــدير الصـــــــندوق علـــــــى أســـــــاس تناســـــــ ي بحيـــــــث ال يتجـــــــاوز إجمـــــــالي قيمـــــــة الطلبـــــــات نســـــــبة 

 لنسبة 
ً
 % من صافي قيمة األصول.10تنفيذ طلبات االسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل الالحق مباشرة مع خضوعها دائما

ي يملكهــــــــا صــــــــندوق االســــــــتثمار، امــــــــا إذا تــــــــم تعليــــــــق التعامــــــــل فــــــــي الســــــــوق الرئيســــــــية التــــــــي يــــــــتم فيهــــــــا التعامــــــــل مــــــــع االوراق املاليــــــــة او االصــــــــول االخــــــــرى التــــــــ ▪

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

ـــق إذا انخفــــــــض اســـــــــتثمار املشـــــــــترك فـــــــــي الصـــــــــندوق الـــــــــى مـــــــــا دون حـــــــــد االســـــــــتثمار االدنــــــــى املـــــــــذكور فـــــــــي الشـــــــــروط واالحكـــــــــام بســـــــــبب اســـــــــترداده، حين ▪ ئـــــــــذ يحــــــ

 ملدير الصندوق اعادة ما تبقى من قيمة االستثمار للمشترك.

يحـــــــــق ملـــــــــدير الصــــــــــندوق تأجيـــــــــل تنفيـــــــــذ طلبــــــــــات االســـــــــترداد فـــــــــي حــــــــــال عـــــــــدم تمكــــــــــن الصـــــــــندوق مـــــــــن بيع/تســــــــــييل األصـــــــــول التـــــــــي يملكهــــــــــا ألي ســـــــــبب مــــــــــن  ▪

 .االسباب

 

خارجــــــــة عــــــــن إرادتــــــــه تمنعــــــــه مــــــــن تنفيــــــــذ هــــــــذه الطلبــــــــات مثــــــــل انقطــــــــاع يحــــــــق ملــــــــدير الصــــــــندوق تعليــــــــق االشــــــــتراك واالســــــــترداد فــــــــي حالــــــــة حــــــــدو  ظــــــــروف قــــــــاهرة  ◼

اء الكهربـــــــــاء أو حـــــــــدو  خلـــــــــل فـــــــــي األنظمـــــــــة التقنيـــــــــة أو الحـــــــــروب أو املشـــــــــاكل السياســـــــــية أو الكـــــــــوار  الطبيعيـــــــــة، علـــــــــى أن يرفـــــــــع هـــــــــذا التعليـــــــــق بمجـــــــــرد انقضـــــــــ

 الحد  الذي أدى إلى تعليق االشتراك أو االسترداد.

 

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

ال يتجاوز  حيثما ينطبق، ســـيقوم مدير الصـــندوق بتأجيل أية طلبات اســـترداد و/أو تحويل وحدات إلى صـــندوق آخر لدى مدير الصـــندوق على أســـاس تناســـ ي بحيث

ســـــــترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل الالحق مباشـــــــرة مع % من صـــــــافي قيمة أصـــــــول الصـــــــندوق وســـــــيتم تنفيذ طلبات اال 10إجمالي قيمة الطلبات نســـــــبة 

 لنسبة 
ً
 % من صافي قيمة األصول.10خضوعها دائما

 

 األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين. .ز 

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

 اليوم، كما تجدر اإلشارة إلى أنه لن يقوم مدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات الى مستثمرين اخرين بأسعار خاصة.السعودية وذلك حسب سعر الوحدة في ذلك 

 

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

 

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  

 

 الصندوق جمعه، ومدى تاثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق.الحد األدنى للمبلغ ال ي ينوي مدير  .ط

 ال ينطبق، حيث أن صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي هو صندوق قائم.

 

 سياسة التوزيع: .12

 بيان سياسة توزيع الدخل واألرباح. .أ

سعر دة االستثمار إيجابيا على قيمة و األرباح املتحققة في الصندوق وبالتالي سينعكس إعالن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على املستثمرين حيث يعاد استثمار 

 الوحدات.

 

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع. .ب
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 ال ينطبق.

 

 كيفية دفع التوزيعات. .ج

 ال ينطبق.

 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات: .13

 التقارير املالية املقدمة ملالكي الوحدات. .أ

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

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

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

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

 ل هائية املراجعة عن الفترة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. الصندوق وتصفيته، متضمنه القوائم املالية ا

 

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق. .ب

 وذلك بنشرها على  ◼
ً
املوقع اإللكتروني ملدير سيتم إطالع مالكي وحدات الصندوق ومالكي الوحدات املحتملين على التقارير السنوية والقوائم املالية األولية مجانا

 لشركة تداول السعودية. واملوقع االلكترونيدوق الصن

 وذلك بنشره على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  ◼
ً
 لشركة تداول السعودية. واملوقع االلكترونيسيتم تقديم البيان الربع سنوي مجانا

 

 القوائم املالية السنوية للصندوق. .ج

مضـــمنه في التقارير الســـنوية وذلك على املوقع اإللكتروني ملدير الصـــندوق واملوقع االلكتروني لشـــركة تداول ســـيقوم مدير الصـــندوق بإتاحة القوائم املالية الســـنوية 

 السعودية.

 

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

 ال ينطبق، حيث أن صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي هو صندوق قائم.

 

 مالكي الوحدات:سجل  .14

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

 على ملكية الوحدات املثبتة فيه. ◼
ً
 قاطعا

ً
 يعد سجل مالكي الوحدات دليال

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

 لســـــــــجل مــــــــالكي الوحــــــــدات إلـــــــــى أي مالــــــــك وحـــــــــدات  ◼
ً
يكــــــــون ســــــــجل مـــــــــالكي الوحــــــــدات متــــــــاح ملعاينـــــــــة الهيئــــــــة عنــــــــد طل هـــــــــا، كمــــــــا يقــــــــدم مـــــــــدير الصــــــــندوق مةخصــــــــا

 عند الطلب )على أن يظهر ذلك املةخص جميع املعلومات املرتبطة بمالك الوحدات املعني فقا(.
ً
 مجانا

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

 .وعنوانه، وأرقام التواصلمالك الوحدات،  اسم ▪

 أخــــــــرى  تعريــــــــف وســــــــيلة أي أو ،بحســــــــب الحــــــــال التجــــــــاري  هســــــــجلأو رقــــــــم  هســــــــفر رقــــــــم جــــــــواز  أوتــــــــه اقام رقــــــــمملالــــــــك الوحــــــــدات أو الهويــــــــة الوطنيــــــــة  رقــــــــم ▪

 .الهيئة تحددها

 الوحداتجنسية مالك  ▪

 .السجل في وحداتالمالك  تسجيل تاريخ ▪

 .وحدات مالك كل أجراها التي الصندوق  بوحدات املتعلقة الصفقات جميع بيانات ▪

 .وحدات مالك لكل اململوكة)بما في ذلك أجزاء الوحدات( الحالي لعدد الوحدات  الرصيد ▪

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

 

 الوحدات: اجتماع مالكي .15
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 الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات. .أ

 يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات بمبادرة منه. ◼

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

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

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

 

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات. .ب

، باإلضـــــــــــــافة إلى شـــــــــــــركة تداول الســـــــــــــعوديةاملوقع االلكتروني لوقع االلكتروني ملدير الصـــــــــــــندوق و االعالن على املتكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات عن طريق  ◼

 قبــل االجتمــاع، على أن يحــدد اإلعالن 21( أيــام على األقــل من االجتمــاع بمــدة ال تزيــد عن )10إرســــــــــــــــال إشــــــــــــــعــار إلى مــالكي الوحــدات وأمين الحفظ قبــل )
ً
( يومــا

 تماع، مكانه ووقته والبنود املقترحة.واالشعار تاريخ االج

 ومكتمل النصـــــــاب في حال حضـــــــور عدد من مالكي الوحدات ممن يملكون مجتمعين  ◼
ً
% على األقل من قيمة وحدات الصـــــــندوق، وفي 25يكون االجتماع صـــــــحيحا

ال إشـــــعار املوقع االلكتروني للســـــوق وبإرســـــكتروني و ن عن ذلك في موقعه االلحال عدم اســـــتيفاء النصـــــاب ســـــيقوم مدير الصـــــندوق بالدعوة الجتماع ثان  باإلعال 

 كانت نســــــــــــــبة وحدات الصــــــــــــــندوق 5أمين الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن )كتابي ملالكي الوحدات و 
ً
 أيا
ً
( أيام، ويعد االجتماع الثاني صــــــــــــــحيحا

 املمثلة في االجتماع.

 للضوابا التي تضعها الهيئة.اوالتها و لوحدات واالشتراك في مدقد يتم عقد اجتماعات مالكي ا ◼
ً
 التصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا

 

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

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

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

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

 

 حقوق مالكي الوحدات: .16

  قائمة بحقوق مالكي الوحدات. .أ

 امتالك الوحدات املشترك بها في الصندوق. ◼

والئحة صــــناديق االســــتثمار، بما في ذلك على ســــبيل املثال ال الحصــــر حقوق  وأحكام الصــــندوق ممارســــة حقوقه املرتبطة بالوحدات التي تملكها حســــب شــــروط  ◼

 التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

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

 التغييرات األساسية في شروط وأحكام الصندوق. املوافقة على ◼

 لهذه الشـــروط واألحكام بما ال يتعارض مع أحكام الئحة أي تغيير في شـــروط وأحكام الصـــندوق اإلشـــعار ب ◼
ً
، والحصـــول على مةخص بهذا التغيير قبل ســـريانه وفقا

 صناديق االستثمار.

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

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

 الحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طل ها. ◼

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

 

 التصويت املرتبطة بالصندوق. بحقوق  مدير الصندوق فيما يتعلقسياسة   .ب

 بالتصـــــــويت، ولكـــــــن فـــــــي حـــــــال املشـــــــاركة فـــــــي التصـــــــويت، فبشـــــــكل عـــــــام يكـــــــون التصـــــــويت متناســـــــق مـــــــن توصـــــــيات ادارة الشـــــــركة إمـــــــا 
ً
مـــــــدير الصـــــــندوق لـــــــيس ملزمـــــــا

ـــكل غيــــــــر  ـــر او بشــــ ـــكل مباشــــ مباشـــــــر عـــــــن طريــــــــق تصـــــــويت األغلبيـــــــة. وكــــــــذلك مـــــــن املمكـــــــن ان يصــــــــوت مـــــــدير الصـــــــندوق ضــــــــد توصـــــــيات ادارة الشـــــــركة إذا ـكـــــــان بشــــ

 يعتقد ان ذلك يخدم مصالح حملة الوحدات بالشكل االمثل.

 

 مسؤولية مالكي الوحدات : .17

 عن ديون والتزامات الصندوق. فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات
ً
 مسؤوال
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 خصائص الوحدات : .18

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

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

 

 التغيرات في شروط و أحكام الصندوق: .19

 وأحكام الصندوق. املنظمة لتغيير شروطاألحكام  .أ

 لتقد
ً
يره فقا يخضـــــــع تغيير شـــــــروط وأحكام الصـــــــندوق ألحكام الئحة صـــــــناديق االســـــــتثمار الصـــــــادرة عن هيئة الســـــــوق املالية، حيث يجوز ملدير الصـــــــندوق طبقا

إشــعار الهيئة ومالكي  التغييرات األســاســية املقترحة، أو والهيئة علىأي وقت بناًء شــريطة الحصــول على موافقة مالكي الوحدات  واألحكام فيتعديل هذه الشــروط 

 الوحدات بالتغييرات املهمة وواجبة اإلشعار.

 .لشركة تداول السعوديةوسيتم توفير نسخه من هذه الشروط واألحكام في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني 

 

 في شروط وأحكام الصندوق. ستتبع لإلشعار عن أي تغييراتاإلجراءات التي  .ب

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

ســـــــيقوم مدير الصـــــــندوق بالحصـــــــول على موافقة الهيئة بعد الحصـــــــول عل موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أســـــــاســـــــ ي مقترح في الصـــــــندوق، بعد ذلك  ◼

الصـــــندوق بإشـــــعار مالكي الوحدات عن تفاصـــــيل هذه التغييرات من خالل اإلعالن على املوقع اإللكتروني ملدير الصـــــندوق واملوقع االلكتروني  ســـــيقوم مدير

 ( أيام من سريان التغيير.10لشركة تداول السعودية قبل )

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

 بأي تغييرات غير أساسية على شروط وأحكام الصندوق قبل سريانها بمدة ال تق ◼
ً
( 10ل عن )سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 أيام.

 

 إنهاء وتصفية صندوق االستثمار: .20

 واإلجراءات الخاصة ب لك.الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق  .أ

 وصشـــعار الهيئة ومالكي الوحدات خالل ) ◼
ً
( أيام عمل من وقوع 5عند حدو  أي حد  يوجب إنهاء الصـــندوق، ســـيقوم مدير الصـــندوق بإنهاء الصـــندوق فورا

 الحد  الذي أوجب إنهاء الصندوق.

أخرى من هيئة الســــــــــــوق املالية التي قد يتم إنهاء الصــــــــــــندوق بموج ها، في حال عدم اســــــــــــتيفاء أي من متطلبات الئحة صــــــــــــناديق االســــــــــــتثمار أو أي متطلبات  ◼

 سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وصشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك.

ســــيقوم مدير الصــــندوق بإعداد خطة وصجراءات إنهاء الصــــندوق بما يحقق مصــــةحة مالكي الوحدات، والحصــــول على موافقة مجلس إدارة الصــــندوق على  ◼

 هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن. 

 بتفاصـــيل خطة وصجراءات إنهاء الصـــندوق قبل مدة ال تقل عن ) ◼
ً
 من التاريخ املزمع 21ســـيقوم مدير الصـــندوق بإشـــعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

ً
( يوما

 إنهاء الصندوق فيه.

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

 

 .اإلجراءات املتبعة لتصفية الصندوق  .ب

تحقات في حال انتهاء مدة الصندوق ولم َيِتم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خالل مدته، سيقوم مدير الصندوق بتصفية األصول وتوزيع مس ◼

 من تاريخ انتهاء مدة الصندوق. ( أشهر6مالكي الوحدات عليهم خالل مدة ال تتجاوز )

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

 بانتهاء تصـــفية الصـــندوق خالل ) ◼
ً
( أيام من انتهاء تصـــفية الصـــندوق، وتوزيع مســـتحقات 10ســـيقوم مدير الصـــندوق بإشـــعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 مالكي الوحدات فور انتهاء الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما ال يتعارض مع مصةحة مالكي الوحدات. 

موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لشـــــركة تداول الســـــعودية عن انتهاء مدة الصـــــندوق ومدة تصـــــفيته وتزويد مالكي  ســـــيقوم مدير الصـــــندوق باإلعالن في ◼

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

 أي أتعاب ستخصم من أصول الصندوق.في حال انتهاء مدة الصندوق لن يتقال ى مدير الصندوق  ◼

 

 مدير الصندوق: .21

 .مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياتهاسم  .أ
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 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال )مدير الصندوق(

 عن االلتزام بأحكام الئحة صــناديق االســتثمار وجميع اللوائو واألنظمة ذات العالقة، ســواًء أدى مســؤولياته 
ً
وواجباته بشــكل مباشــر أم يعد مدير الصــندوق مســؤوال

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

ويلتزم ق، كما يعمل مدير الصــــندوق ملصــــةحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صــــناديق االســــتثمار والئحة مؤســــســــات الســــوق املالية وشــــروط وأحكام الصــــندو 

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

 إدارة الصندوق. ◼

 طرح وحدات الصندوق. ◼

 .للصندوق  اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق  عمليات إدارة ◼

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

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

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

 ئة حسب أحكام األنظمة واللوائو الصادرة عن هيئة السوق املالية حيثما ينطبق.االلتزام بمتطلبات املوافقة واالشعارات املقدمة للهي ◼

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخه. .ب

 م2011يناير  30 املوافق 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

 23454ص.ب.: 

 11426الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +966112826666الهاتف: 

 

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

www.sfc.sa 

 

 رأس املال املدفوع ملدير الصندوق. .ه

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

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 عن االلتزام بأحكام الئحة صــناديق االســتثمار وجميع اللوائو واألنظمة ذات العالقة، ســواًء أدى مســؤولياته وو 
ً
اجباته بشــكل مباشــر أم يعد مدير الصــندوق مســؤوال

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

شــــروط وأحكام الصــــندوق، ويلتزم و  الئحة مؤســــســــات الســــوق املاليةو ة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صــــناديق االســــتثمار كما يعمل مدير الصــــندوق ملصــــةح

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

 إدارة الصندوق. ◼

 م2020 السنة

 380,073,678 اإليراد

 272,431,039 املصاريف

 124,851,350 األرباح

http://www.sfc.sa/
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 الصندوق.طرح وحدات  ◼

 .للصندوق  اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق  عمليات إدارة ◼

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

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

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

 االلتزام بمتطلبات املوافقة واالشعارات املقدمة للهيئة حسب أحكام األنظمة واللوائو الصادرة عن هيئة السوق املالية حيثما ينطبق. ◼

 

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

 ال يوجد.

 ســـــــــيقوم مـــــــــدير الصـــــــــندوق بعمـــــــــل 
ً
ويقـــــــــر مـــــــــدير الصـــــــــندوق بعـــــــــدم وجـــــــــود أي تضـــــــــارب مصـــــــــالح، وفـــــــــي حـــــــــال نشـــــــــوء أو حـــــــــدو  أي تضـــــــــارب فـــــــــي املصـــــــــالح مســـــــــتقبال

 الالزم فيما يحقق مصةحة مالكي الوحدات واإلفصاح عن ذلك التضارب في تقارير الصندوق الدورية.

 

 

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

 للصندوق من الباطن للصندوق، على أن يدفع مدير الصندوق أ
ً
تعاب ومصاريف أي يجوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أك ر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا

 مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.

 

 أو استبداله. مدير الصندوق املنظمة لعزل األحكام  .ي

 من إدارة الصندوق حسب ما تفتضيه مصةحة مالكي الوحدات على أن يرتب لتعيين مدير صندوق بديل ويخضع  ◼
ً
ذلك يحق ملدير الصندوق االنسحاب طوعا

 ألحكام ولوائو هيئة السوق املالية.

 لتعيين مدير ◼
ً
، وذلك في حال  للهيئة حق عزل مدير الصـــندوق واتخاذ أي اجراء تراه مناســـبا

ً
صـــندوق بديل لذلك الصـــندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناســـبا

 وقوع أي من الحاالت التالية:

ة توقف مدير الصـــندوق عن ممارســـة نشـــاط إدارة االســـتثمارات وتشـــغيل الصـــناديق أو نشـــاط إدارة االســـتثمارات دون إشـــعار الهيئة بذلك بموجب الئح ▪

 مؤسسات السوق املالية.

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

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

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

وفاة مدير املحفظة االســـــتثمارية الذي يدير الصـــــندوق أو عجزه أو اســـــتقالته مع عدم وجود شـــــخص آخر مســـــجل لدى مدير الصـــــندوق قادر على إدارة  ▪

 أصول الصندوق.

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

 

 للفقرة الســــــــــابقة، يتعين على مدير الصــــــــــندوق التعاون بشــــــــــكل كامل لتســــــــــهيل النقل الســــــــــلس للمســــــــــؤولي
ً
 من صــــــــــالحياتها وفقا

ً
ات ملدير إذا مارســــــــــت الهيئة أيا

 لتقدير الهيئة املحض حيثما –الصــــــــندوق البديل. ويجب على أمين مدير الصــــــــندوق أن ينقل 
ً
 ووفقا

ً
 ومناســــــــبا

ً
إلى مدير الصــــــــندوق البديل   -كان ذلك ضــــــــروريا

 جميع العقود املرتبطة بالصندوق بما يتماش ى مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.

 

 مشغل الصندوق: .22

 اسم مشغل الصندوق. .أ

 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال

 

 وتاريخه. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية .ب

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

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ملشغل الصندوق. .ج

 السعودي الفرنس ي كابيتال 
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 طريق امللك فهد

 23454ص.ب.: 

 11426الرياض 

 العربية السعوديةاململكة 

 +966112826666الهاتف: 

 

 األدوار األساسية ملشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق. .د

 تشغيل الصندوق. ◼

 عن تقيــيم أصــول الصــندوق.  ◼
ً
 مشغل الصندوق مسؤوال

 عن التقييم أو التسعير الخاطئ.  ◼
ً
 عن تســعير الوحدات ومسؤوال

ً
 يكون مشغل الصندوق مسؤوال

◼ .
ً
 وعادال

ً
 كامال
ً
 عن تقييم أصول الصندوق تقييما

ً
 مشغل الصندوق مسؤوال

 يقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل ملالكي الوحدات وحفظه وتحديثه. ◼

 االحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق. ◼

 قائمة للصندوق.االحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرة وامللغاه، وبسجل محد  يوضح رصيد الوحدات ال ◼

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

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

 

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

 ال يحق ملشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن. 

 

 فيما يتعلق بالصندوق. .و
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفا

 .ال يوجد

 

 أمين الحفظ : .23

 اسم أمين الحفظ. .أ

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

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخه. .ب

ـــق  1426ذو الحجــــــــــة  05(. تــــــــــم الحصــــــــــول علــــــــــى التــــــــــرخيص مــــــــــن هيئــــــــــة الســــــــــوق املاليــــــــــة بتــــــــــاريخ 37/05008)تــــــــــرخيص هيئــــــــــة الســــــــــوق املاليــــــــــة رقــــــــــم   05هـــــــــــ املوافـــــــ

 م.2006يناير 

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ. .ج

 االدارة العامة

 7267 املروج –العليا 

 12283الرياض  2255ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 5920 92000 966+هاتف 

 2385 299 11 966+فاكس 

 SaudiArabia@HSBC.comالبريد االلكتروني: 

  www.HSBCSaudi.com املوقع اإللكتروني:

 

 األدوار األساسية ألمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق. .د
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 ألحكــــــــام الئحــــــــة صــــــــناديق االســــــــتثمار، ســــــــواء أدى مســــــــؤولياته بشــــــــ ◼
ً
 عــــــــن التزاماتــــــــه وفقــــــــا

ً
 يعــــــــد أمــــــــين الحفــــــــظ مســــــــؤوال

ً
 ثالثــــــــا

ً
كل مباشــــــــر أم كلــــــــف بهــــــــا طرفــــــــا

 بموجب أحكام هذه الئحة صناديق االستثمار أو الئحة مؤسسات السوق املالية.

 تجــــــــاه مــــــــدير الصــــــــندوق ومــــــــالكي الوحــــــــدات عــــــــن خســــــــائر الصــــــــندوق الناجمــــــــة بســــــــبب احتيالــــــــه أو إهمالــــــــه أو ســــــــوء تصــــــــرفه  ◼
ً
يعـــــــد أمــــــــين الحفــــــــظ مســــــــؤوال

 أو تقصيره املتعمد.

ـــظ مســــــــ ◼  عــــــــن حفــــــــظ أصــــــــول الصــــــــندوق وحمايتهــــــــا لصــــــــالح مــــــــالكي الوحــــــــدات، وهــــــــو مســــــــؤول كــــــــذلك عــــــــن اتخــــــــاذ جميــــــــع اإلجــــــــراءات يعــــــــد أمــــــــين الحفـــــ
ً
ؤوال

 اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 

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

 لةحفظ أو اي من تابعيه با
ً
 لةحفظ من الباطن، على أن يدفع أمين الحفظ أتعاب ومصــــــــــــــاريف أي يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث بالعمل أمينا

ً
لعمل أمينا

 أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

 

 فيما يتعلق بالصندوق  .و
ً
 ثالثا

ً
 .املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 لةحفظ                                 
ً
 لةحفظ من الباطن.يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث بالعمل أمينا

ً
 أو اي من تابعيه بالعمل أمينا

 

 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله. .ز 

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

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

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

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

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

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

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

مالكي الوحدات ويجب اشــعار يجوز ملدير الصــندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشــعار كتابي إذا رأى بشــكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصــةحة  ▪

 في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني لشركة تداو 
ً
 وبشكل كتابي، واالفصاح فورا

ً
 ل السعودية.الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا

 للفقرة الســــــابقة، يتعين على مدير الصــــــندو  ▪
ً
 من صــــــالحياتهم وفقا

ً
ق تعيين أمين حفظ بديل بحســــــب أحكام إذا مارســــــت الهيئة أو مدير الصــــــندوق أيا

 الئحة صــــــناديق االســــــتثمار الصــــــادرة عن هيئة الســــــوق املالية، كما يتعين على مدير الصــــــندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون بشــــــكل كامل لتســــــهيل

 حيثما كان ذلك ضــــــــــرو –النقل الســــــــــلس للمســــــــــؤوليات ألمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل 
ً
 ومناســــــــــبا

ً
إلى أمين الحفظ  -ريا

 البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق.

 

 مجلس إدارة الصندوق: .24

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

  

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

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

  عضو مستقل  – السيد/ محمد فتو هللا عبد الخالق البخاري 

  عضو مستقل  – السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد

 

 نب ة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق. .ب

 السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان.

ســــــــــنة فـــــــــــي  13رئــــــــــيس مصــــــــــرفية الحســــــــــابات الخاصـــــــــــة لــــــــــدى البنــــــــــك الســـــــــــعودي الفرنســــــــــ ي، إدارة ال ــــــــــروات لــــــــــدى شـــــــــــركة الســــــــــعودي الفرنســــــــــ ي كابيتـــــــــــال، بخبــــــــــرة 

م 2005الخــــــــــدمات االستشــــــــــارية مــــــــــع البنــــــــــك األهلــــــــــي فــــــــــي مجــــــــــال البورصــــــــــة العامليــــــــــة واملنتجــــــــــات االســــــــــتثمارية. انضــــــــــم إلــــــــــى البنــــــــــك الســــــــــعودي الفرنســــــــــ ي فــــــــــي عــــــــــام 

م، ثـــــــــم 2015ة االســـــــــتثمارات لقســـــــــم مدينـــــــــة جـــــــــدة. تـــــــــم تعيينـــــــــه كـــــــــرئيس إدارة ال ـــــــــروات املكلـــــــــف فـــــــــي شـــــــــركة الســـــــــعودي الفرنســـــــــ ي كابيتـــــــــال فـــــــــي مـــــــــايو كـــــــــرئيس إدار 
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، حاصـــــــل علـــــــى شـــــــهادة البكـــــــالوريوس فـــــــي إدارة األعمـــــــال فـــــــي عـــــــام 2018انضـــــــم إلـــــــى شـــــــركة الســـــــعودي الفرنســـــــ ي كابيتـــــــال كـــــــرئيس إدارة ال ـــــــروات حتـــــــى شـــــــهر مـــــــايو 

 م.2004املعهد املصرفي في عام  –السعودي  البنك املركزي ة مخطا مالي مؤهل من م وشهاد1995

 

 السيد/ عبدهللا سليمان عبدالعزيز العريني.

ســـــــــنة فــــــــي قطـــــــــاع البنـــــــــوك داخـــــــــل اململكـــــــــة، أصــــــــبو الســـــــــيد عبـــــــــد هللا رئـــــــــيس للوســـــــــاطة  14رئــــــــيس الوســـــــــاطة لـــــــــدى شـــــــــركة الســــــــعودي الفرنســـــــــ ي كابيتـــــــــال، بخبـــــــــرة 

م فــــــــي شــــــــركة الســــــــعودي الفرنســــــــ ي كابيتــــــــال. حاصــــــــل 2014م. تــــــــم تعيينــــــــه كــــــــرئيس للوســــــــاطة عــــــــام 2011املكلــــــــف فــــــــي شــــــــركة الســــــــعودي الفرنســــــــ ي كابيتــــــــال عــــــــام 

 م.  1999بكالوريوس في إدارة األعمال الدولية من جامعة امللك سعود عام على شهادة ال

 

 السيد/ محمد فتح هللا عبد الخالق البخاري.

ســــــــــــنة فــــــــــــي قطـــــــــــاع البنــــــــــــوك واالســــــــــــتثمار فــــــــــــي داخــــــــــــل اململكـــــــــــة وخارجهــــــــــــا، حــــــــــــائز علــــــــــــى درجــــــــــــة  25يمتلـــــــــــك الســــــــــــيد محمــــــــــــد فــــــــــــتو هللا البخــــــــــــاري خبـــــــــــرة تزيــــــــــــد عــــــــــــن  

م.  الســــــــــيد محمــــــــــد متقاعــــــــــد اآلن وقــــــــــد ـكـــــــــان أخــــــــــر منصــــــــــب تقلــــــــــده هــــــــــو مــــــــــدير 1972ليــــــــــزي مــــــــــن جامعــــــــــة امللــــــــــك ســــــــــعود فــــــــــي عــــــــــام البكــــــــــالوريوس فــــــــــي األدب االنج

 م.2011املطابقة وااللتزام لدى شركة العربي الوطني لالستثمار في عام 

 

 السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد.

داخـــــــل اململكـــــــة، أصـــــــبو الســـــــيد هـــــــاني مـــــــدير صـــــــندوق فـــــــي البنـــــــك الســـــــعودي ســـــــنة فـــــــي قطـــــــاع البنـــــــوك واالســـــــتثمار  11شـــــــريك فـــــــي شـــــــركة انفســـــــت كـــــــورب، بخبـــــــرة 

أصــــــــبو شــــــــريك فــــــــي شــــــــركة  2012م كنائـــــــب رئــــــــيس إدارة ال ــــــــروات الخاصــــــــة، فــــــــي عـــــــام 2008م. انضــــــــم إلــــــــى شـــــــركة مورغــــــــان ســــــــتانلي فــــــــي عــــــــام 2004الفرنســـــــ ي عــــــــام 

 ر  للتكنلوجيا.انفست كورب. حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة التكنلوجيا من جامعة وينت وو 

 

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق. .ج

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

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

، املوافقــــــــــــة أو  ◼
ً
 لالئحــــــــــــة صــــــــــــناديق اإلشــــــــــــراف، ومتــــــــــــى ـكـــــــــــان ذلــــــــــــك مناســــــــــــبا

ً
املصــــــــــــادقة علــــــــــــى أي تضــــــــــــارب مصــــــــــــالح يفصــــــــــــح عنــــــــــــه مــــــــــــدير الصــــــــــــندوق وفقــــــــــــا

 االستثمار.

االجتمـــــــــاع مـــــــــرتين ســـــــــنويا علـــــــــى األقـــــــــل مـــــــــع مســـــــــؤول املطابقـــــــــة وااللتـــــــــزام لـــــــــدى مـــــــــدير الصـــــــــندوق و/أو لجنـــــــــة املطابقـــــــــة وااللتـــــــــزام ومســـــــــؤول التبليـــــــــغ عـــــــــن  ◼

 دير الصندوق بجميع اللوائو واألنظمة املتبعة.من التزام م لديه، للتأكدغسيل األموال وتمويل اإلرهاب 

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

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

الصــــــــندوق بمســـــــؤولياته بمــــــــا يحقـــــــق مصــــــــةحة مــــــــالكي الوحـــــــدات وفقــــــــا لشـــــــروط وأحكــــــــام الصــــــــندوق، وأحكـــــــام الئحــــــــة صــــــــناديق التأكـــــــد مــــــــن قيـــــــام مــــــــدير  ◼

 االستثمار.

 العمل بأمانة وحسن نية واهتمام وعناية وحرص وبما يحقق مصةحة الصندوق ومالكي وحداته. ◼

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

 

 تفاصيل مكافآت مجلس إدارة الصندوق. .د

 الــــــــذي يشــــــــرف عليــــــــه املجلــــــــس  إن مكافــــــــآت مجلــــــــس إدارة الصــــــــندوق تشــــــــمل جميــــــــع صــــــــناديق شــــــــركة الســــــــعودي الفرنســــــــ ي كابيتــــــــال
ً
 عامــــــــا

ً
املطروحــــــــة طرحــــــــا

 بــــــــأن تلــــــــك األتعــــــــاب ســــــــتكون متغيــــــــرة بشــــــــكل ســــــــنوي حيــــــــث ســــــــيتم تخصــــــــيص حصــــــــة كــــــــل صــــــــندوق مــــــــن تلــــــــك األتعــــــــاب
ً
بنــــــــاًء علــــــــى صجــــــــم األصــــــــول نســــــــبة  علمــــــــا

 يم وتخصم على أساس سنوي. يابها بصورة تراكمية في كل يوم تقوتناسب، ويتم احتس

 60,000يقـــــــــــدر الحـــــــــــد األقصـــــــــــ ى الســـــــــــنوي إلجمـــــــــــالي أتعـــــــــــاب ومصـــــــــــاريف أعضـــــــــــاء مجلـــــــــــس إدارة جميـــــــــــع صـــــــــــناديق شـــــــــــركة الســـــــــــعودي الفرنســـــــــــ ي كابيتـــــــــــال بمبلـــــــــــغ 

 ريال سعودي في السنة. 23,760.15الصندوق من هذه األتعاب بـ )ستون ألف( ريال سعودي وتقدر حصة 

  ندوق مــــــــــن هــــــــــذهكمــــــــــا تجــــــــــدر اإلشــــــــــارة بــــــــــأن حصــــــــــة الصــــــــــ
ً
 وفقــــــــــا

ً
( األتعــــــــــاب ســــــــــتتغير ســــــــــنويا

ً
، وبــــــــــأن كــــــــــل عضــــــــــو مســـــــــــتقل ألصــــــــــول الصــــــــــندوق )زيــــــــــادة أو نقصــــــــــا

 اجتماعـــات لعـــدد األدنـــى الحـــد وهـــو الســـنة فـــي اجتمـــاعين أقصـــ ى اجتمـــاع( بحـــد)خمســـة عشـــر ألـــف( ريـــال ســـعودي عـــن كـــل  15,000سيتقالــ ى مبلـــغ 

. الفرنس ي السعودي شركة صناديق جميع عن وذلك ،) الصندوق  إدارة مجلس
ً
 عاما
ً
 املطروحة طرحا

 

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

 إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.ال يوجد اي تعارض مصالح متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس 
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 مجالس إدارة الصناديق األخرى التي يشارك فيها أعضاء مجلس إدارة الصندوق. .و

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

 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 للمتاجرة باألسهم الخليجيةالقصر العقاري 

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس البدر للمرابحة بالريال السعودي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس األسواق املالية بالريال السعودي

 مستقل عضو عضو مستقل عضو رئيس املجلس االستثمار باألسهم السعودية

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس الدانة للمتاجرة باألسهم الخليجية

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

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس السعودي الفرنس ي للطروحات األولية الخليجي

 عضو مستقل عضو مستقل - عضو تعليم ريت

 - عضو مستقل - - بنيان ريت

 

 لجنة الرقابة الشرعية: .25

 .أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهالتهم .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( (1

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

 اإلسالمي. يجمع الفقداملعضو  ◼

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

 . الخليج ودول  السعودية 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( (2

 .الدولي اإلسالمي الفقدي 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 (3
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 .السعودية في العلماء كبار هيئة عضو ◼

 .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 (4

 .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 ◼

 

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية. .ب

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

 

 مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية. .ج

 لن يتم تحميل أتعاب الهيئة الشرعية على الصندوق.

 

اإلجالالالالالالالالالالالراءات املتبعالالالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالالالي حالالالالالالالالالالالال عالالالالالالالالالالالدم واملراجعالالالالالالالالالالالة الدوريالالالالالالالالالالالة لتلالالالالالالالالالالالك األصالالالالالالالالالالالول و املعالالالالالالالالالالالايير املطبقالالالالالالالالالالالة لتحديالالالالالالالالالالالد شالالالالالالالالالالالرعية األصالالالالالالالالالالالول املعالالالالالالالالالالالدة لالسالالالالالالالالالالالتثمار  .د

افق مع املعايير الشرعية.  التو

ملؤسســــــــات املاليــــــــة غيــــــــر دوات اســــــــواق النقــــــــد والــــــــدخل الثابــــــــت باســــــــتثناء اأمحــــــــل االســــــــتثمار هــــــــي االســــــــتثمار فــــــــي  إن املعــــــــايير املطبقــــــــة لتحديــــــــد شــــــــرعية األدوات

 االسالمية.

يـــــــــتم مراجعــــــــــة شــــــــــرعية أصـــــــــول الصــــــــــندوق بشــــــــــكل دوري، وفـــــــــي حــــــــــال ان األصــــــــــول املســـــــــتثمر فيهــــــــــا أصــــــــــبحت غيـــــــــر متوافقــــــــــة مــــــــــع أحكـــــــــام الشــــــــــريعة االســــــــــالمية، 

 يلتزم الصندوق بالتخارج من هذه االستثمارات.

 

 مستشار االستثمار: .26

 ال يوجد.

 

 املوزع: .27

 ال يوجد.

 

 مراجع الحسابات: .28

 اسم مراجع الحسابات. .أ

 شركة برايس ووترهاوس كوبرز 

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ملراجع الحسابات. .ب

 الرياض -برج اململكة شارع امللك فهد 

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

 + 966112110400رقم الهاتف: 

 +966112110401رقم الفاكس: 

 www.pwc.com/middle-eastاملوقع االلكتروني: 

 

http://www.pwc.com/middle-east
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 األدوار األساسية ملراجع الحسابات ومسؤولياته. .ج

 ملعايير املحا
ً
الهيئة ســـــــــبة الصـــــــــادرة عن يقوم مراجع الحســـــــــابات بإعداد وتقديم ومراجعة القوائم املالية املرحلية والســـــــــنوية واملصـــــــــادقة على القوائم الســـــــــنوية وفقا

 السعودية للمحاسبيين القانونيين.

 

 الحسابات لصندوق االستثمار. املنظمة الستبدال مراجع األحكام .د

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

 ملراجع الحسابات تتعلق بتأدية مهامه.في حال وجود ادعاءات قائمة وجوهرية حول سوء السلوك املنهي  ◼

◼ .
ً
 إذا لم يعد مراجع الحسابات مستقال

 لدى الهيئة. ◼
ً
 إذا لم يعد مراجع الحسابات مسجال

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

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

 

 

 

 أصول الصندوق: .29

تعتبر إن أصـــول صـــندوق البدر للمرابحة بالريال الســـعودي محفوظة بواســـطة أمين حفظ لصـــالح صـــندوق االســـتثمار واململوك ملالكي وحدات الصـــندوق، وال  ◼

 
ً
 ألمين الحفظ وليس له حق التصرف بها إال وفقا

ً
 لشروط وأحكام هذا الصندوق.هذه األصول ملكا

يجب على أمين الحفظ فصـــل أصـــول كل صـــندوق اســـتثماري عن أصـــوله وعن أصـــول عمالئه اآلخرين، ويجب أن تحدد تلك األصـــول بشـــكل مســـتقل من خالل  ◼

لسجالت الضرورية وغيرها من أن يحتفظ بجميع ا، و تسجيل األوراق املالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق 

 املستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.

ال يجوز أن يكون ملدير الصـــــــــــندوق أو مدير ي ملالكي الوحدات ملكية مشـــــــــــاعة. و إن أصـــــــــــول صـــــــــــندوق البدر للمرابحة بالريال الســـــــــــعودي مملوكة بشـــــــــــكل جماع ◼

أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشـــورة أو املوزع أي مصـــةحة في أصـــول الصـــندوق أو مطالبة  مشـــغل الصـــندوق أو الصـــندوق من الباطن أو

أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم  مشــــــغل الصــــــندوق أو فيما يتعلق بتلك األصــــــول، إال إذا كان مدير الصــــــندوق أو مدير الصــــــندوق الباطن أو

أفصـــح ع ها في أحكام الئحة صـــناديق االســـتثمار و  كان مســـموحا بهذه املطالبات بموجب ملكيته، أووحدات الصـــندوق، وذلك في حدود املشـــورة أو املوزع مالكا ل

 .األحكاموط و هذه الشر 

 

 معالجة الشكوى: .30

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

كمــــــــــا يمكــــــــــن ألي مــــــــــن مــــــــــالكي الوحــــــــــدات تقــــــــــديم أي شــــــــــكوى مــــــــــن خــــــــــالل إرســــــــــال خطــــــــــاب شــــــــــكوى يتضــــــــــمن توقيــــــــــع مالــــــــــك الوحــــــــــدات، رقــــــــــم هــــــــــاتف، رقــــــــــم فــــــــــاكس 

 :وعنوان بريدي على أحد الوسائل التالية

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

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

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

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

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

 

 معلومات أخرى: .31

واإلجالالالالالالالالراءات التالالالالالالالالي سالالالالالالالاليتبعها مالالالالالالالالدير الصالالالالالالالالندوق ملعالجالالالالالالالالة تعالالالالالالالالارض املصالالالالالالالالالح وأي تعالالالالالالالالارض مصالالالالالالالالالح محتمالالالالالالالالل و/أو فعلالالالالالالالالي سالالالالالالالاليتم  إن السياسالالالالالالالالات .أ

 تقديمها ملالكي وحدات الصندوق عند طلبها دون مقابل.

 

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

 

 املستندات املتاحة ملالكي الوحدات. .ج

 شروط وأحكام الصندوق. ◼

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

 التقارير الدورية للصندوق. ◼

 املالية املدققة للصندوق. القوائم ◼

 القوائم املالية ملدير الصندوق. ◼

 

 –ال يوجالالالالالالالالد أي معلومالالالالالالالالة أخالالالالالالالالرى معروفالالالالالالالالة، أو ينبسالالالالالالالالي أن يعرفهالالالالالالالالا مالالالالالالالالدير الصالالالالالالالالندوق أو مجلالالالالالالالالس إدارة الصالالالالالالالالندوق بشالالالالالالالالكل معقالالالالالالالالول، وقالالالالالالالالد يطلبهالالالالالالالالا  .د

الالالالالالامالشالالالالالالالروط و المالالالالالالالالكو الوحالالالالالالالدات الحالالالالالالالاليون أو املحتملالالالالالالالون أو مالالالالالالالن املتوقالالالالالالالع أن تتضالالالالالالالمنها  -بشالالالالالالالكل معقالالالالالالالول  التالالالالالالالي سالالالالالالاليتخ  قالالالالالالالرار االسالالالالالالالتثمار  حكال

 بناًء عليها

 

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

 مــــــــن هيئــــــــة الســــــــوق ال يخضــــــــع الصــــــــندوق ألي إعفــــــــاء مــــــــن أي مــــــــن قيــــــــود الئحــــــــة االســــــــتثمار، بخــــــــالف اإلعفــــــــاءات العامــــــــة التــــــــي صــــــــدرت أو قــــــــد تصــــــــدر مســــــــتقب
ً
ال

 املالية بشأن صناديق االستثمار كافة.

 

 .صناديق أسواق النقد .32

 إن االشتراك في أي وحدة من ه ا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي. .أ

 

عرضالالالالالالالالالة للصالالالالالالالالالعود  إن مالالالالالالالالالدير الصالالالالالالالالالندوق غيالالالالالالالالالر ملالالالالالالالالالزم بقبالالالالالالالالالول طلالالالالالالالالالب اسالالالالالالالالالترداد الوحالالالالالالالالالدات بسالالالالالالالالالعر االشالالالالالالالالالتراك، و ن قيمالالالالالالالالالة الوحالالالالالالالالالدات وايراداتهالالالالالالالالالا .ب

 والهبوط.

 

 املنهجية التي سيتبعها مدير الصندوق لتصنيف استثمارات الصندوق واألطراف النظيرة التي سيتعامل معها الصندوق. .ج

 سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتقييم املؤسسات املالية التي يتعامل معها بشكل دوري.

 

البنالالالالالالك التالالالالالالي يتعامالالالالالالل معهالالالالالالا خالالالالالالارج اململكالالالالالالة، خاضالالالالالالعة لهيئالالالالالالة رقابيالالالالالالة مماثلالالالالالالة يقالالالالالالر مالالالالالالدير الصالالالالالالندوق بالالالالالالان كافالالالالالالة مصالالالالالالادر صالالالالالالفقات أسالالالالالالواق النقالالالالالالد  .د

 .السعودي املركزي 

 

يقالالالالالالر مالالالالالالدير الصالالالالالالندوق بالالالالالالان الجهالالالالالالة املصالالالالالالدرة لعقالالالالالالود املشالالالالالالتقات التالالالالالالي قالالالالالالد يسالالالالالالتثمر فيهالالالالالالا بغالالالالالالرض التحالالالالالالوط، خاضالالالالالالعة لقواعالالالالالالد الكفايالالالالالالة املاليالالالالالالة  .ه

 الصادرة عن الهيئة أو الصادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة.
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 إقرار من مالك الوحدات: .33

إلطالع على خصائص الوحدات التي لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام الخاصة بصندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي وفهم ما جاء فيهم واملوافقة عليهم واإلقرار با

 والتوقيع عليها.تم اإلشتراك بها في الصندوق، وتم الحصول على نسخة من هذه االتفاقية 

   املشتركين أسماء/  املشترك اسم

   االستثماري  الحساب رقم

   التاريخ

   الفرع أو  املوقع

   التوقيع

 

 .فقط وموظفيه كابيتال الفرنس ي السعودي شركة الستخدام

   املختص املوظف اسم

   التاريخ

 

(: ملخص اإلفصاح املالي1ملحق )  

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

 المبلغ )لاير سعودي( نوع الرسوم

 36,800.00 أتعاب املحاسب القانوني

 7,500.00 رسوم الجهات الرقابية

 242,718 رسوم الحفظ

 - الصفقاترسوم 

 24,499 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 6,870,122 رسوم االدارة

 5,250.00  تداول التسجيل رسوم 

 - رسوم التعامل

 - رسوم احتساب املؤشر

 7,354 اخرى 

 

 

 

  

    
 سالم بن زكي الخنيزي 

 عضو مجلس اإلدارة – الرئيس التنفيذي

 هيفاء بنت فهد القوفي  

  رئيس االلتزام والحوكمة والقانونية

 


