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

 ( .تداول) السعودية المالية السوق وموقع وعلى www.sfc.sa مجانا   اإللكتروني

 

 رقم تجاري سجل الفرنسي، السعودي للبنك مملوكة مقفلة مساهمة شركة كابيتال، الفرنسي السعودي

.  الرياض – الرئيسي المركز السعودية، العربية المملكة ،11426 الرياض ،23454 بريد صندوق ، ١٠١٠٢٣١٢١٧

 (١١١٥٣-٣٧) رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من مرخصة
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 اسم صندوق االستثمار: .أ 
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 اسم وعنوان مدير الصندوق. .1

، ترخيص هيئة السوق المالية رقم  1010231217سجل تجاري رقم  -شركة السعودي الفرنسي كابيتال 

(37/11153.) 

  11426الرياض  23454ص.ب  الرئيسي:المركز 
 المملكة العربية السعودية.
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 اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار )إن وجد(. .2

 ال يوجد

 

 األرباح الموزعة عن كل وحدة. .3

يلا  المساترمريو حياع يعااد  بحسب ماا نصاع يليار شاروح ومحكاام الصاندوق لاو ياتم توزياح مربااص وحاداع الصاندوق

 استرمار األرباص المتحققة في الصندوق وبالتالي سينعكس إيادة االسترمار إيجابيا يل  قيمة وسعر الوحداع.

 

 مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة. .4

 وتام رباحياوم.  120لم يتم اضاافة مي صاكول للصاندوق لزلتازام بالمتوساح المارجي لتااريق االساتحقاق بماا ال يتجااوز 

 .الودائح االسزمية ألجل قصير

 

 تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة. .5

مسعار  ال  رباع، مما مدى 2019مسعار الفائدة خزل النصف األول مو  بتربيعلقد قامع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية 

ح العائد حت  تاريخر في نهاية األشهر الساتة يل  مداء الصندوق بشكل ملحوظ حيع كاو متوس مررالسوق مما ي الفائدة ف

 %2.26 نسابة (Week LIBOR rate-20bps 1)ي حقاق المششار االسترشاادبينماا  .%1.99يناد  2019األولا  لعاام 

 .نفس الفترة خزل
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 تفاصيل أي تغييرات على شروط وأحكام الصندوق. .6

 

 السبب التغيير التاريخ

تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب تعيين    28/04/2019

عضو مجلس اإلدارة األستاذ وليد الخثالن )عضو غير 

 مستقل(

 تعييو السيد/ وليد الخرزو يضو غير مستقل في مجلس إدارة الصندوق

18/06/2019 

 تغيير واجب اإلشعار  

 Member of Crowe Horwath -تعييو العظم والسديري محاسبوو قانونيوو

 . Ernst  &Youngكمحاسب قانوني للصندوق بدالً يو إيرنسع اند يونق 

)ارناو ورزروو ملف( لاير  32.000تغيير في رسوم المراجعة و التدقيق لتصبي: 

 سعودي كحد مقص  في السنة.

 إيادة تعريف نقحة التقويم وحريقة تقويم كل مصل مو مصول الصندوق.

 ع الخاصة باالشترال في الوحداع مو استردادها.تحديع إجراءاع تقديم الحلبا

تحديع النبذة الشخصية لعضو مجلس اإلدارة السيد/ إيهاب فرحاو بما يعكس 

 الوضح الحالي.

تحديع قائمة الصناديق التي يشرف يليها ميضاء مجلس إدارة الصندوق بما 

 يعكس الوضح الحالي.

 

 

الوحدات منن اتخناق انرار مندروب ومبنني علنى معلومنات كانينة بشنأن المعلومات األخرى التي من شأنها تمكن مالكي  .7

 أنشطة الصندوق خالل الفترة.

  يوجدال

 

إقا كننان صننندوق االسننتثمار يسننتثمر بشننكل كبيننر ننني صننناديق اسننتثمار أخننرىل نسننبة رسننوم االدارة المحتسننبة علننى  .8

 الصندوق والصناديق التي يستثمر نيها الصندوق.

  يوجدال

 

 

 صة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة.العموالت الخا .9

  يوجدال

 

 البيانات والمعلومات األخرى التي أوجبت الئحة صناديق االستثمار تضمينها بهقا التقرير.  .10

 

 مي استرماراع مو مدير الصندوق في وحداع الصندوق. ال يوجد -

 مي تعارض مصالي. ال يوجد -

 مصول الصندوق مو في حساب سعر الوحدة.مي خحاْ في تقويم مصل مو لم يكو هنال  -

 




























