
داء
أ
و مؤشرا   ليس للصندوق السابق ال داء ضمان اأ

أ
ي شراء إن .المستقبلي لل ن علما   الطرح  بقيمة الوحدات استرداد طلب بقبول ملزم غير الصندوق مدير .محلي بنك لدى مبلغ إيداع عن يختلف الصندوق في وحدة اأ

أ
 حال في المستثمرين، لجميع مناسب الصندوق يكون ل قد .والهبوط للصعود عرضة وإيراداتها الوحدات قيمة با

خذ المستثمر على يتوجب الشك حكام و شروط وثيقة .للستثمار مستشاره من المشورة اأ و الستثمار مراكز من عليها الحصول يمكن (للصندوق المالية التقارير كما) الصندوق اأ  قبل جيدا   قراءتها المستثمر على يتوجب و الصندوق في للستثمار الرئيسية المخاطر ذلك في بما شاملة معلومات وتحوي للشركة اللك تروني الموقع من اأ
و كابيتال فرنسي السعودي إن .بالستثمار الشروع

أ
و الصندوق في تستثمر قد لها التابعة الشركات ا

أ
وراق في ا

أ
ن الممكن من .علقة ذات ماليه ا

أ
و كابيتال الفرنسي السعودي تقدم ا

أ
ن ا

أ
وراقها في الصندوق  يستثمر التي الشركات إلحدى استثمارية خدمات الماضية شهرا   12ال  خلل قدمت قد تكون ا

أ
 .المالية ا

  (٠۱١)٢٨٢٦٦٦٦ هاتف - .السعودية العربية المملكة ،11426 البريدي الرمز الرياض ،23454 بريد صندوق ,الرئيسي المركز (11153/37) المالية السوق هيئة ترخيص -١٠١٠٢٣١٢١٧ رقم تجاري  سجل  - الفرنسي السعودي للبنك مملوكة مقفلة مساهمة شركة ،كابيتال الفرنسي السعودي

 .(٠١١)٢٨٢٦٦٢١ فاكس

 صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي

دوات الستثمار طريق عن عوائد تحقيق إلى يهدف حيث الخطورة منخفض السعودي بالريال للمرابحة البدر صندوق يعتبر
أ
حكام مع متوافقة مالية با

أ
 ا

س على الحفاظ مع اإلسلمية الشريعة
أ
صوله يستثمر حيث السيولة وتوف ير المال را

أ
 عمليات مثل اإلسلمية الشريعة مع المتوافقة التمويل عمليات ف ي ا

 .الصكوك وشراء وتقييم والمضاربة المرابحة

2019مارس   

 أشهر إلى سنة ٦ 

 منخفض

 دول مجلس التعاون الخليجي

1 Week SAR deposit rate-20bps 

 الريال السعودي

ولى  21/  1999 سبتمبر 1
أ
 1420جمادى ال

 تدفع مقدما  من إجمالي مبلغ الشتراك % 1

صول الصندوق% 0.50
أ
 في السنة من صافي ا

 لاير سعودي 2000

ربعاء
أ
 يوم الثنين ويوم ال

 السبت والثنين

 ظهراً بتوقيت السعودية 12قبل الساعة 

 بالريال السعودي 1,285.43

 2019مارس  2018 2017

2.19% 1.49% 1.65% 2.31% 2.37% 

2.09% 0.74% 1.68% 2.32% 2.19% 

خر 
 
 شهر 12ا

1.12% 1.48% 1.84% 1.95% 

0.48% 0.86% 1.29% 1.98% 

داء الصندوق والمؤشر سنوي )*(  اأ  

2019مارس  31كما في    

* 

 2019نهاية مارس إلى )*(  
داء الصندوق والمؤشر سنوي    اأ
 

* * * 

صول توزيع السلع
أ
 توزيع ال

داء سنويا  
أ
 متوسط ال

 منذ بداية الطرح 

 الستثمارية الخصائص
 سعودي لاير 10 :الطرح  عند الوحدة سعر

 
 Week SAR 1 :المؤشر السترشادي للصندوق

deposit rate-20bps 
 

 منخفض :المخاطرة درجة
 

 مرابحة :الستثمار فئة
 

 السعودي الريال :الصندوق عملة

 
  / 1999 سبتمبر 1 :الصندوق طرح  بداية تاريخ
ولى جمادى 21

أ
 1420 ال

 

 اإلدارية الخصائص
 يوجد ل :الشتراك رسوم

 
صول صافي من السنة في %0.50 :اإلدارة رسوم

أ
 ا

 الصندوق
 

دنى للشتراك
أ
 لاير  سعودي 2000  :الحد ال

يام التعامل
أ
 .كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية: ا
 

   تعامل يوم لكل اللحق العمل يوم :اإلعلن يوم
 

 :والسترداد الشتراك تعليمات لتقديم النهائي الموعد
 يوم من المملكة بتوقيت ظهرا   عشر الثانية الساعة قبل

   .تعامل يوم لكل السابق العمل
 

 :للمستثمرين دفع قيمة الوحدات المستردة موعد
ربعة خلل 

أ
يام ا

أ
 من السعودية العربية المملكة في عمل ا

 التعامل يوم

 
عضاء  الشرعية الهيئة اأ
 المنيع عبدهللا الشيخ
 القري  محمد الدك تور 
   ابوغدة عبدالستار الدك تور 
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 لم شر ل  ر   ل   لس    

59%15%

27%  بلديوم

 بلتينيوم

لومنيوم
أ
%91 ا

9%

 صكوك مرابحة و مضاربة ونقد


