
 

   
 سالم بن زكي الخنيزي 

 مجلس اإلدارةعضو  -الرئيس التنفيذي

 هيفاء بنت فهد القوفي 

  رئيس االلتزام والحوكمة والقانونية

 

Public 

 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 ومنفردين روجعت شروط  ◼

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

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

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

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

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

نية عودي الفرنس ي الخليجي للطروحات األولية على أنه صندوق استثمار متوافق مع معايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعتم اعتماد صندوق الس ◼

 .لصندوق االستثمار

تثمار، وتتضمن معلومات كاملة، إن شروط وأحكام صندوق السعودي الفرنس ي الخليجي للطروحات األولية واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االس ◼

 .واضحة، صحيحة، غير مضللة، محدثة ومعدلة

تعذر فهم شروط ننصح املستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى لصندوق السعودي الفرنس ي الخليجي للطروحات األولية وفهمها، وفي حال " ◼

 ."وأحكام الصندوق، ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهي

 .حات األوليةبتوقيع هذه الشروط واألحكام يقر مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق السعودي الفرنس ي الخليجي للطرو  ◼

 يمكن للمستثمرين االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره ◼

 

 :والتي تعكس التغييرات التالية الخليجي للطروحات األوليةلسعودي الفرنس ي هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق ا

 .تعيين مراجع حسابات جديد ◼

 

 م04/08/2022هـ املوافق 06/01/1444وذلك بحسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 
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 الصندوق  ملخص
 1 اسم صندوق االستثمار .األولية للطروحات الخليجي الفرنس ي السعودي صندوق 

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

 3 الصندوق  مدير  اسم كابيتال الفرنس ي السعودي شركة

  وأسهمتنمية رأس املال على املدى الطويل من خالل االستثمار في الطروحات األولية 
ً
التي لم يمض  الشركات املدرجة حديثا

 أسهم أسواق األسهم في دول مجلس التعاون. وكذلك الصندوق له الصالحية باالستثمار في في سنوات خمسعلى إدراجها 

حقوق األولوية للشركات املدرجة في السوق األسهم السعودية واالستثمار كذلك في األسهم التي تم تسجيلها وقبول ادراجها ال

 ولية الخاصة بهذه األسهم، وتحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر االسترشادي.في السوق املوازية وحقوق األ 

 4 لصندوق ا هدف

 5 املخاطر مستوى  .مرتفعة

 )ألفي( ريال سعودي 2000: شتراكلال  األدنى الحد

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

 .يسعود ريال)ألف(  1,000لالسترداد:  األدنى الحد

 6 واالستردادالحد األدنى لالشتراك 

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

 8 اإلعالن أيام .التعامل ليوم الالحق العمل يوم

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

 .سعودي ريال 10
 األولي الطرح عند الوحدة سعر 

 (االسمية )القيمة
10 

 11 عملة الصندوق  .سعودي ريال

 .املدة محدد غير مفتوح صندوق  هو الخليجي الفرنس ي السعودي صندوق  إن
 وتاريخ االستثمار  صندوق  مدة

 الصندوق  استحقاق
12 

 بتاريخ 
ً
 عاما

ً
 11 املوافق هـ 1436 شعبان 24صدرت موافقة هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته طرحا

 .م 2015 يونيو
 13 الصندوق  بداية تاريخ

 07  تاريخ في تحديث آخر تم وقد م،2015 يونيو 01 املوافق هـ1436 شعبان 14 بتاريخ الصندوق  وأحكام شروط صدرت

 م.2022 فبراير08هـ املوافق 1443رجب 

 واألحكام، الشروط إصدار  تاريخ

 لها تحديث وآخر 
14 

 15  رسوم االسترداد املبكر  .يوجد ال

 (Ideal Ratings IPO Index ) األولية للطروحات ريتنج ايديل مؤشر  

 .Ideal Ratings   شركة وإعداده باحتسابه تقوم والذي 
61 املؤشر االسترشادي  

71 الصندوق  مشغل اسم كابيتال الفرنس ي السعودي شركة  

 اتش اس بي س ي العربية السعودية شركة

 HSBC Saudi Arabia) ( 
81 الحفظ أمين اسم  

91 الحسابات مراجع اسم شركة  برايس ووترهاوس كوبرز   

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

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

 .يوجد ال االسترداد: رسوم
12 رسوم االشتراك واالسترداد  

0.13% ،
ً
صافي قيمة أصول الصندوق في اخر يوم عمل  أساس على شهري  بشكل خصمها ويتم يومي بشكل تحسب سنويا

 )مئتان وخمس وعشرون( ريال سعودي كرسوم معامالت. 225من كل شهر، باإلضافة إلى 
22 الحفظ أمين رسوم  

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

 .اإلفصاح املالي السنوي في ملخص  حدوثه حال
32 التعامل مصاريف  
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تم احتساب الرسوم واملصاريف التالية ) رسوم معامالت, رسوم املراجعة والتدقيق, رسوم التسجيل )تداول(, رسوم 

رسوم , أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق  ,رسوم الجهات الرقابية ,رسوم املؤشر االسترشادي, التطهير التمويل,

 ب. -9كما هو موضح في  أخرى(مصاريف و  التي يستثمر بها الصندوق الصناديق 

42 أخرى  ومصاريف رسوم  

52 األداء رسوم ال يوجد  

  12:00 الساعة قبل
ً
 اململكة بتوقيت ظهرا

 تعليمات لتقديم النهائي املوعد

 يوم لكل واالسترداد االشتراك

 تعامل

26 
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 تعريفات
 الصندوق  .األولية للطروحات الخليجي الفرنس ي السعودي صندوق 

مؤسسة السوق املالية التي تتولى إدارة أصول صندوق االستثمار وإدارة أعماله وطرح وحداته وفًقا ألحكام الئحة صناديق 

 االستثمار والقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة.
الصندوق  مدير   

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

.السعودية العربية اململكة  اململكة 

 العربية اململكة قطر، دولة عمان، سلطنة الكويت، دولة البحرين، مملكة) الخليجي التعاون  مجلس في األعضاء الدول 

 (.املتحدة العربية واإلمارات السعودية،
الخليجي التعاون  مجلس دول   

املالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام هيئة السوق  

 بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
 الهيئة

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

 مج املشاركةب إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه لىبرنامج استثمار مشرتك يهدف إ
ً
، ويديره مدير الصندوق برنامجأرباح ال فياعيا

 ددة.محمقابل رسوم 
  االستثمار  صندوق 

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

 الوحدة الوحدات التي يملكها املشترك في الصندوق.

.االستثماري  الصندوق  أداء مقارنة خالله من يتم الذي املقياس هو االسترشادي املؤشر    

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

 .واالشراف عليها
اإلدارة مجلس  

ألحكام  املتوافقة االستثمارية املنتجات بشأن املشورة لتقديم الصندوق  مدير قبل من تعيينهم تم الشريعة علماء من مجموعة 

 الشريعة اإلسالمية.
اللجنة الشرعية الهيئة الشرعية /  

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

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

.الوحدات أسعار عن فيها يعلن التي األيام هي اإلعالن يوم   

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

استرداد وحدات الصندوق..بيع و لتقديم تعليمات  النهائي املوعد األخيرة القيد فترة   

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

  تدفع رسوم
ً
.الصندوق  في وحدات شراء عند مقدما االشتراك رسوم   

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

. بالصندوق  لالشتراك املطلوب املال ملبلغ األدنى الحد لالشتراك األدنى الحد    

  طرحها يتم التي الشركات ألسهم العامة األولية الطروحات
ً
  طرحا

ً
.مرة ألول  لالكتتاب عاما األولية الطروحات   

.تملكهم نسب مع يتناسب بما فيها الطروحات في املصدر ملساهمي إضافية أسهم طرح أولوية حقوق    

 وقلة العالية بسيولتها تتسم والتي ،(املرابحة عقود فيها بما) التجارة تمويل وعقود األجل قصيرة املالية واألوراق الودائع

 .املخاطر
النقد أسواق أدوات  

  التجارة تمويل وعقود األجل قصيرة املالية واألوراق الودائع في االستثمار الوحيد هدفه استثمار صندوق 
ً
 صناديق لالئحة وفقا

 .االستثمار
النقد أسواق صندوق   

خر بسهم السهم ترابط مدى
ً
.بمؤشر سهم ترابط أو ا   Correlation  / االرتباط معامل 

 قبل من فيها لالستثمار املؤهلة الشركات تحديد عليها بناءً  يتم والتي للصندوق، الشرعية اللجنة من املعتمدة الشرعية املعايير

 .الصندوق 
 الشرعية املعايير 
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 واألحكام الشروط
 :االستثمار صندوق  .1

 .ونوعه فئته االستثمار، صندوق  اسم .أ

 .أحكام الشريعة اإلسالمية مع متوافق مفتوح عاماستثمار  أسهم صندوق  صندوق السعودي الفرنس ي الخليجي للطروحات األولية.

 

 .لها تحديث وآخر  واألحكام، الشروط إصدار  تاريخ .ب

 .م2022فبراير  08هـ املوافق 1443 رجب 07تاريخ في تحديث آخر تم وقد م،2015 يونيو 01 املوافق هـ1436 شعبان 14 بتاريخ الصندوق  وأحكام شروط صدرت

 

افقة الهيئة على طرح وحدات صندوق  تاريخ .ج  :االستثمارمو

  وحداته وطرح الصندوق  هذا تأسيس على املالية السوق  هيئة موافقة صدرت
ً
  طرحا

ً
 .م 2015 يونيو 11 املوافق هـ 1436 شعبان 24 بتاريخ عاما

 

 (:ينطبقالصندوق )حيثما  استحقاق وتاريخصندوق االستثمار  مدة .د

 .املدة محدد غير مفتوح صندوق  هو الخليجي الفرنس ي السعودي صندوق  إن

 

  :املطبقالنظام  .2

 التنفيذية ولوائحه املالية السوق  لنظام خاضعانوشركة السعودي الفرنس ي كابيتال )مدير الصندوق(  األولية للطروحات الخليجي الفرنس ي السعودي صندوق  إن

 .السعودية العربية اململكة في املطبقة العالقة ذات األخرى  واللوائح واألنظمة

 

 االستثمار وممارساته:  سياسات .3

 .للصندوق  االستثمارية األهداف .أ

 الطروحات في االسـتثمار خالل من الطويل املدى على املال رأس تنمية إلى يهدف مفتوح أسـهم صـندوق  هو األولية للطروحات الخليجي الفرنسـ ي السـعودي صـندوق إن 

  املدرجة الشـــركات وأســـهم الخليجي التعاون  مجلس دول  في األولية
ً
. الخليجي التعاون  مجلس دول  في األســـهم أســـواق في ســـنوات خمس إدراجها على يمض لم التي حديثا

 األســهم في كذلك واالســتثمار الشــرعية املعايير مع واملتوافقة الســعودية األســهم ســوق  في املدرجة للشــركات األولوية الحقوق  أســهم في باالســتثمار الصــالحية له وكذلك

 االســترشــادي املؤشــر أداء معدل يفوق  أداء تحقيق إلى الصــندوق  يهدف كما. األســهم بهذه الخاصــة األولوية وحقوق  املوازية الســوق  في إدراجها وقبول  تســجيلها تم التي

 .للصندوق 

 

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

  الخليجي التعاون  مجلس دول  في األولية الطروحات ◼

  املدرجة الشركات أسهم ◼
ً
 . الخليجي التعاون  مجلس دول  في األسهم أسواق في سنوات خمس إدراجها على يمض لم التي حديثا

 . الشرعية املعايير مع واملتوافقة السعودية األسهم سوق  في املدرجة للشركات األولوية الحقوق  أسهم ◼

 .األسهم بهذه الخاصة األولوية وحقوق  املوازية السوق  في ادراجها وقبول  تسجيلها تم التي األسهم ◼

ــي الصـــــــندوق كحـــــــد أقأـــــــ ى مـــــــن أصـــــــول  %75 بحـــــــوالي االحتفـــــــا  تقـــــــديره حســـــــب الصـــــــندوق  ملـــــــدير يحـــــــق ◼  ال عنـــــــدما الظـــــــروف بعـــــــض فـــــــي وذلـــــــك نقـــــــد، صـــــــورة فـــــ

 .األولية الطروحات في االستثمار فرص عدد انخفاض مثل كافية استثمارية فرص هناك تكون 

 للســـــوق  الصــــــندوق  قيمة صــــــافي من %25 أقأــــــ ى وبحد(  نمو)  املوازية والســــــوق (  تاســــــ ي)  الرئيســــــية الســــــوق  في املدرجة الشــــــركات في االســــــتثمار للصــــــندوق  يحق ◼

 . الشرعية الهيئة قبل مناملوضوعة  أحكام الشريعة اإلسالمية مع املتوافقة و ،(  نمو)  املوازية

 .وغيرها (ETF) املتداولة لكيةامل صناديق( REIT) طروحةامل صناديق العقاريةال مثل األخرى  املالية الوسائل جميع في االستثمار ◼

 في مدرجة تكون  والتي التعاون، مجلس دول  في الرئيســـــ ي نشـــــاطها يتركز والتي التعاون  مجلس دول  في تأســـــســـــت التي الشـــــركات في االســـــتثمار الصـــــندوق  ملدير يحق ◼

 .األخرى  املالية األسواق من أي أو الخليجية املال أسواق

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

 . كحد أقأ ى من أصول الصندوق في صناديق أسواق النقد %50االحتفا  بحوالي  للصندوق  يحق كما ◼
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 .االستثمار تركيز  سياسة .ج

 

 :االستثمار نوع حسب االستثمار  تركيز  سياسة ◼

 

 االستثمار نوع
 أصول  قيمة صافي من األدنى الحد

 الصندوق 

 قيمة صافي من األعلى الحد

 الصندوق  أصول 

  واألسهمالطروحات األولية 
ً
أو أقل( في أسواق  )خمس سنواتاملدرجة حديثا

 األسهم دول مجلس التعاون الخليجي
25% 100% 

 %50 %0 صناديق أسواق النقد وحدات

 %75 %0 سيولة نقدية أو أدوات أسواق النقد

 %25 %0 ةاملدرجة في سوق األسهم السعودي األولوية للشركاتأسهم حقوق 

 %25 %0 أسهم سعودية وخليجية في تستثمر  محلية استثمار  صناديق وحدات

 %25 %0 الخليجية األسواق في مدرجة الحجم ومتوسطة صغيرة شركات أسهم

 %25 %0 املوازية السوق 

 

افية املنطقة حسب االستثمار  تركيز  سياسة ◼  :الجغر

 

 الدولة
 أصول  قيمة صافي من األدنى الحد

 الصندوق 

 أصول  قيمة صافي من األعلى الحد

 الصندوق 

 %100 %0 السعودية العربية اململكة

 %50 %0 املتحدة العربية اإلمارات

 %50 %0 عمان سلطنة

 %50 %0 البحرين مملكة

 %50 %0 قطر دولة

 %50 %0 الكويت دولة

 

 

 .االستثمار نسبة .د

 

 :واالعلىبحدها األدنى  الصندوق  استثمارات نسب التالي الجدول  يوضح

 

 االستثمار نوع
 أصول  قيمة صافي من األدنى الحد

 الصندوق 

 أصول  قيمة صافي من األعلى الحد

 الصندوق 

( 
ً
سنوات أو  خمسالطروحات األولية واألسهم املدرجة حديثا

 أقل( في أسواق األسهم دول مجلس التعاون الخليجي
25% 100% 

 %50 %0 صناديق أسواق النقد وحدات

 %75 %0 سيولة نقدية أو أدوات أسواق النقد
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املدرجة في سوق األسهم  األولوية للشركاتأسهم حقوق 

 ةالسعودي
0% 25% 

أسهم سعودية  في تستثمر  محلية استثمار  صناديق وحدات

 وخليجية
0% 25% 

 األسواق في مدرجة الحجم ومتوسطة صغيرة شركات أسهم

 الخليجية
0% 25% 

 %25 %0 املوازية السوق 

 

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

 الهيئة قبل املتوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية املوضوعة من( نمو) ةاملوازي والسوق ( تاس ي) رئيسيةال السوق  في املدرجة الشركات االستثمار للصندوق  يحق ◼

 . للصندوق الشرعية 

 في مدرجة تكون  والتي التعاون، مجلس دول  في الرئيس ي نشاطها يتركز والتي التعاون  مجلس دول  في تأسست التي الشركات في االستثمار الصندوق  ملدير يحق ◼

 االخرى  املالية االسواق من أي او الخليجية املال اسواق

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

 

 .وحدات الصندوق  فيمدير الصندوق  استثمار  .و

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

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

 في املشتركين لوحدات ماثلةم وكذلك في التقارير الدورية التي يصدرها مدير الصندوق وفي القوائم املالية، وسوف يعامل هذا االستثمار معاملة تداول السعودية

 .الصندوق 

 

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

 باإلضافة إلى التحليل  الصندوق، بها يستثمر التي األسهمعند اختيار 
ً
 ومحليا

ً
 وإقليميا

ً
سيقوم مدير الصندوق باستخدام خبراته وموارده لتقييم االقتصاد الكلي عامليا

ذب األسواق ودرجة األساس ي والفني للشركات التي يستهدف االستثمار فيها وعوامل أخرى على سبيل الذكر ال الحصر الحالة املعنوية للمستثمرين ومدى حدة تذب

 (.Correlationلترابط املوجودة بين األسهم أو ما يعرف ب )ا

 التصنيفات باستخدام الصندوق  مدير قبل من تحديدها يتم الخليجية األسواق في مدرجة الحجم ومتوسطة صغيرة شركات أسهم في االستثمار أن إلى اإلشارة وتجدر

 .السوق  ملمارسات وفقا املتبعة

 األسهم بيع املوازنة إعادة تشمل و ، سيقوم مدير الصندوق بشكل ربع سنوي بإعادة موازنة محفظة الصندوق لتتماش ى مع إعادة موازنة املؤشر االسترشادي كما

 .سنوات خمس طرحها فترة تجاوز  التي

 

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

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

 

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

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

 :مما يلي مدرجة شركات أسهم في الصندوق  يستثمرلن  ◼

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

 :التالية الخصائص ذات شركات ▪

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

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

 االستثمار في أدوات أسواق النقد هي: ضوابط ◼

 .السعودي بالريال تكون  أن ▪
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السعودي قد تشمل  البنك املركزي رخصة من قبل الية املاملؤسسات املعايير الشرعية بشكل مباشر في امل االستثمار في الودائع املصرفية املتوافقة مع ▪

 بينها البنك السعودي الفرنس ي.

 واحد. مصدر أو واحده جهة لدى الصندوق  أصول  من %15 من أكثر تخصيص يمكن ال ▪

 .العائد جاذبية حسب وذلك املصرفية الوديعة باختيار الخاص تصنيفه على الصندوق  مدير سيعتمد ▪

 

 :هياالستثمار في صناديق أسواق النقد  ضوابط ◼

 .السعودي بالريال تكون  أن ▪

وتشمل الصناديق  ،ومطروحة طرحا عاما في اململكة العربية السعودية ومرخصة من قبل هيئة السوق املالية الشرعية املعايير مع متوافقةتكون  أن ▪

 .آخرون ملدراء أو الصندوق  ملديرالتابعة 

( من صافي قيمة أصول %10يجوز لصندوق االستثمار تملك وحدات صندوق استثمار آخر إذا تجاوز إجمالي الوحدات التي تم تملكها ما نسبته ) ال ▪

 ( من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته. %10الصندوق الذي قام بالتملك، أو ما نسبته )

 .العائد جاذبية حسب وذلكصناديق أسواق النقد  ختياربا الخاص تصنيفه على الصندوق  مدير سيعتمد ▪

 

وشروط  االستثمار صناديق الئحة تفرضها التي والحدود بالقيود األولية للطروحات الخليجي الفرنس ي السعودي لصندوق  إدارته خالل الصندوق  مدير يلتزم كما

 .وأحكام الصندوق 

 

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

صناديق محلية تستثمر في أسهم سعودية وخليجية، قد تشمل هذه الصناديق  وحداتكحد أقأ ى من أصول الصندوق في  %25االحتفا  بحوالي  للصندوق  يحق

توافقة مع الضوابط واملعايير صناديق شركة السعودي الفرنس ي كابيتال و /أو صناديق تابعة ملدراء آخرون واملطروحة طرحا عاما في اململكة العربية السعودية وامل

 من قبل هيئة السوق املالية. واملرخصةالشرعية 

 

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

 .الصندوق 

كما له صالحية االقتراض بهدف االستثمار في الصندوق بحسب موافقة مجلس اإلدارة على شروط  يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع املعايير الشرعية

 ه وستكون املدة ال تتعدى سنة.٪ من صافي قيمة أصول 10 نسبة االقتراضال يتجاوز  وأحكام الصندوق على

 

 .نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد .ل

 .يوجد ال

  

 .الصندوق  مخاطر  إلدارة الصندوق  مدير  سياسة .م

 األخذ مع عليها التعديالت ويجري  الوحدات ملالكي العائدة املوجودات صافي من العائد مراقبة خالل من األخرى  واملوجودات استثماراته محفظة الصندوق  يدير

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

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

  .الشريعة مع

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

 

 وحساب العالقة ذات األطراف مع املال سوق  ودائع أو النقدية والودائع البنوك لدى بأرصدته املتعلقة االئتمان ملخاطر الصندوق  يتعرض - االئتمان مخاطر  ◼

 ائتماني تصنيف ذات بنوك لدى البنكية باألرصدة االحتفا  يتم. املال سوق  صناديق بها املحتفظ والوحدات الصندوق  مدير لدى بها املحتفظ االستثمار

 الخطورة منخفضة استثمارات فهي املال سوق  صناديق أما. البنك املركزي السعودي مرخصة محلية بنوك لدى املال سوق  بودائع االحتفا  يتم بينما مرتفع

  .املالية باملوجودات املتعلقة االئتمان مخاطر أقأ ى الدفترية القيمة وتعد. منخفضة لالستثمارات األساسية املخاطر أن حيث

 

 مدير يقوم. املستقبلية باألسعار يتعلق فيما التأكد عدم حاالت من الناتجة السوق  أسعار ملخاطر الصندوق  استثمارات تتعرض - األسهم أسعار  مخاطر  ◼

 التوجيهات الصندوق  مدير يوفر .القطاعي/الصناعي والتركيز الجغرافي التوزيع أساس على االستثمارية املحفظة تنويع خالل من املخاطر هذه بإدارة الصندوق 
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 ألسعار املنتظمة واملراقبة الصناعي والتركيز الجغرافي التوزيع أساس على االستثمارية املحفظة تنويع خالل من املخاطر هذه إلدارة الفرعي الصندوق  ملدير

 .بها املتعلقة األسهم أسعار مخاطر إلدارة الفرعي الصندوق  مدير عن الصادرة الضوابط منتظمة بصورة الصندوق  مدير ويراقب. األسهم

 

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

 البنك املركزي  من املرخصة املحلية البنوك لدى األموال بإيداع ويقوم املتاحة املال سوق  وصناديق املدرجة األسهم في الصندوق  يستثمر. الوحدات استرداد

 للوفاء املتوفرة السيولة كفاية ملدى بانتظام السيولة مخاطر الصندوق  مدير يراقب. بسهولة للتحقق قابلة الصندوق  استثمارات كافة تعتبر. السعودي

 مدير بواسطة املمنوح املكشوف على السحب تسهيالت الصندوق  يستخدم أن املحتمل من أعاله، ذكر ما إلى. باإلضافة استحقاقها عند املالية بااللتزامات

 .السيولة بمتطلبات للوفاء الصندوق 

 

 الشريعة مع املتوافقة الودائع تشمل والتي عمولة تحمل التي املوجودات على الخاصة العمولة ملخاطر الصندوق  يتعرض - الخاصة العمولة أسعار  مخاطر  ◼

 أساس على العمولة أسعار في التغيرات املخاطر هذه إلدارة الصندوق  مدير يراقب(. فيها املستثمر للصناديق األساسية املوجودات أي) املال سوق  وصناديق

  .الجاري  الحساب في األرصدة أن حيث البنكية أرصدته على جوهرية عمولة أسعار ملخاطر الصندوق  يتعرض ال .منتظم

 

 الصندوق  قدرة لضمان الوحدات ملالكي العائدة املوجودات صافي إدارة عند الصندوق  مدير يهدف - الوحدات ملالكي العائدة املوجودات صافي مخاطر  إدارة ◼

 محفظة الصندوق  مدير يدير .الوحدات ملالكي العائدة املوجودات لصافي املعقولة الحماية وضمان الوحدات ملالكي العوائد أعلى بتقديم االستمرار على

  املطلوبة التعديالت وإجراء املوجودات صافي عن الناتجة اإليرادات مراقبة خالل من األخرى  واملوجودات استثماراته
ً
 .السوق  لتغيرات وفقا

 

 .االسترشادي املؤشر  .ن

املزودة للمؤشرات.  يتم احتساب  Ideal Ratingsشركة  طريقيتم احتسابه واملقدم عن  والذي (.(Ideal Ratings IPO Index هو للصندوق  االسترشادي املؤشر

 . املؤشر حسابطروحات أولية في  أيإضافة  ويتم ،بشكل يومي كما يتم إعادة تقييم املؤشر بشكل ربع سنوي من قبل مزود املؤشر مريكياأل  دوالراملؤشر واملقوم بال

  

 .املشتقات عقود .س

 .املالية املشتقات بعقود باالستثمار الصندوق  يقوم لن

 

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

 .يوجد ال

 

 : الصندوق  في لالستثمار  الرئيسية املخاطر  .4

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

  يعد ال للصندوق، االسترشادي للمؤشر السابق واألداء األولية للطروحات الخليجي الفرنس ي السعودي لصندوق  السابق األداء إن .ب
ً
 .املستقبل في الصندوق  أداء على مؤشرا

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

 لدى أي بنك، حيث أن أصول ا مدير ينبه .د
ً
لصندوق الصندوق املستثمرين من أن االستثمار في صندوق السعودي الفرنس ي الخليجي للطروحات األولية ال يعد إيداعا

.بطبيعتها عرضة لتذبذب األسعار ارتفا
ً
 عا وانخفاضا

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

 .وعائداته الصندوق  أصول  قيمة صافي في تؤثر أن املحتمل من ظروف وأي الصندوق  لها املعرض واملخاطر الصندوق، في باالستثمار واملرتبطة املحتملة الرئيسية املخاطر .و

 

 أكثر األســهم ســوق  في إدراجها على يمضــ ي لم التي الشــركات أســهم في وكذلك األولية الطروحات فييســتثمر الصــندوق  - السالوق  ومخاطر  املتداولة األسالهم مخاطر  ◼

 وبالتالي األســـــــهم أســـــــعار في مفاجئ هبوط حدوث احتمالية هناك فإن وعليه،الســـــــوق. و  الســـــــعر لتقلباتتتعرض  والتي التعاون  مجلس دول  في ســـــــنوات خمس من

  يؤثر قد مما املال رأس من جزء خسارة
ً
 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 

ت ال العام الذي يؤثر في ربحية الشركات وفي مستوى التضخم ومعد االقتصاديسواق املالية التي يستثمر فيها الصندوق بالوضع األ ترتبط  - االقتصاديةاملخاطر  ◼

 تؤثر سلبا وإيجابا على اداء الصندوق  االقتصاديةالفائدة والبطالة، لذلك فإن التقلبات 
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 إمكانية ذلك ومن االســــتثمارات، من غيرها من أكثر مخاطر إلى الصــــغيرة الشــــركات أســــهم في االســــتثمار يخضــــع  - الصالالالغيرة الشالالالركات أسالالالهم في االسالالالتثمار  مخاطر  ◼

  املخاطر ومن أدائها، في العالي والتذبذب املتوقعة لألرباح الشـــركات تلك تحقيق عدم
ً
 كفاية وعدم الشـــركات هذه لدى اإلدارة ســـوء أو الخبرة قلة إلى يعود ما أيضـــا

 اســـــتثمارات على يؤثر قد مما أســـــهمها أســـــعار في وتقلبات الشـــــركات تلك نتائج تذبذب إلى ذلك ســـــيؤدي املذكورة املخاطر تحقق حالة وفي. لها املتاحة املالية املوارد

 .الصندوق  وحدات مالكي علىوأدائه و  الصندوق 

 

 وقد. االســـــتثمارية والصـــــناديق األســـــهم تداول  في وصـــــعوبة الســـــيولة قلة إلى يؤدي مما االســـــتقرار وعدم التقلبات من مرحلة في الســـــوق  يمر قد - مخاطر السالالالاليولة ◼

  يؤثر قد مما االســــترداد طلبات تلبية صــــعوبة عنه ينتج قد مما االســــتثمارات بعض تســــييل أو االســــتثمار في الصــــندوق  مدير قدرة ذلك يعيق
ً
 اســــتثمارات على ســــلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق 

 

ســــجل أداء ســــابق. وبالتالي ال يســــتطيع املســــتثمرون املحتملون االطالع على األداء الســــابق للصــــندوق قبل  الصــــندوق  لدى يوجد ال - املحدود األداء سالالالجل مخاطر  ◼

 اتخاذ قرارهم باالستثمار فيه.

 

 املرتبط الرئيســـــ ي الخطر ويتمثل. املخاطر مرتفعة بأنها واملصـــــنفة الناشـــــئة األســـــواق من التعاون  مجلس دول  في األســـــهم ســـــوق  يعتبر - الناشالالالالئة األسالالالالواق مخاطر  ◼

 املتقدمة األسهم أسواق من أكبر بشكل معرضة فهي وبالتالي الشركات من محدود عدد في األسهم لسوق  السوقية القيمة تركز في الناشئة األسواق في باالستثمار

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على يؤثر قد مما السيولة وانخفاض األسهم أسعار في حاد هبوط لحدوث

 

اقتصــــــــادية وعوامل تتعلق بالتشــــــــريعات قيمة أصــــــــول الصــــــــندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة، منها عوامل ســــــــياســــــــية و  إن - معينةاملخاطر املتعلقة باحداث  ◼

أســــعار الفائدة أو قد تتأثر بأحداث و ام الضــــرائب نظثر بالتغيرات في ســــياســــة الحكومة و الرقابية، كما قد تتأمة أو تتعلق بالجهات اإلشــــرافية والتنظيمية و األنظو 

 على قيمة االس
ً
 على مالكي الوحدات. تثمارات التي يستثمرها الصندوق وأدائه و معينة تتعلق بالجهة املصدرة لألسهم، مما يؤثر سلبا

 

أن تقويم الصـــــــــندوق يتم بالريال الســـــــــعودي، فإن املشـــــــــتركين الذين ال يعد الريال الســـــــــعودي العملة األســـــــــاســـــــــية لهم  وحيث - العمالت باسالالالالالالالعار  املتعلقة مخاطر  ◼

 عن تأثير أســـعار الصـــرف على تقويم األوراق املالية التي تم شـــرائها أو بيعها بعملة غير عملة
ً
الصـــندوق. مما يؤثر  معرضـــون ملخاطر تقلبات أســـعار الصـــرف. فضـــال

 على ق
ً
 على مالكي الوحدات.و  وأدائهيمة االستثمارات التي يستثمرها الصندوق سلبا

 

 أو فيروســــــات أو اختراق لعمليات تتعرض قد لديه املعلومات أنظمة أن إال الصــــــندوق، إدارة في التقنية اســــــتخدام على الصــــــندوق  مدير يعتمد - التقنية املخاطر  ◼

  يؤثر قد مما فاعل، بشـــكل الصـــندوق  اســـتثمارات إدارة على الصـــندوق  مدير قدرة من تحد والتي كلي، أو جزئي تعطل
ً
 مالكي على وبالتالي الصـــندوق  أداء على ســـلبا

 .الصندوق  وحدات

 

الناتجة عن تركيز اســـــــتثمارات الصـــــــندوق في عدد من قطاعات ســـــــوق األســـــــهم في دول مجلس التعاون والذي قد يجعل أداء  املخاطر - االسالالالالالتثمارات تركز  مخاطر  ◼

 على اســـــتثمارات الصـــــندوق وأدائه و الصـــــندوق عرضـــــة للتقلبات نتيجة التغير في األوضـــــاع الخاصـــــة بتلك القطاعات األمر الذي قد يؤث
ً
على مالكي وحدات ر ســـــلبا

 الصندوق. 

 

الصــــندوق في الطروحات األولية ألســــهم الشــــركات الخليجية. وهذه الطروحات مرتبطة بموعد إدراو األســــهم في ســــوق دول مجلس  يســــتثمر - االدراجتاخر  مخاطر  ◼

  يؤثر قد مما الصـــــندوق  ملدير االســـــتثمارية الخيارات من يحد قد بها املكتتب الشـــــركات أســـــهم إدراو في تأخر أي وبالتاليالتعاون. 
ً
 الصـــــندوق  اســـــتثمارات على ســـــلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي علىو  وأدائه

 

 تهمه معنوية أو مادية شـــخصـــية بمصـــلحة الصـــندوق  مدير قرار واســـتقاللية موضـــوعية فيها تتأثر التي األوضـــاع في املخاطر هذه تنشـــأ - املصالالال  تضالالارب مخاطر  ◼

صـــــناديق اســـــتثمارية أخرى أو محافظ اســـــتثمارية مدارة من قبل مدير الصـــــندوق تضـــــارب في املصـــــالح بين الصـــــندوق و  ، أو في حالة نشـــــوءالصـــــندوق  حســـــاب على

 على استثمارات الصندوق وأدائه و ، مما قد يؤثهقد يؤثر على قرارات مدير الصندوق في اختيار استثمار والذي 
ً
 على مالكي وحدات الصندوق.ر سلبا

 

ــل ي تأثير لها يكون  قد التيو  واالســــتثمارية االقتصــــادية القطاعات كافة أداء على الطبيعية الكوارث تؤثر - الطبيعية الكوارث مخاطر  ◼  خارو الصــــندوق  أداء على ســ

 على اســــــــــــــتثمارات الصــــــــــــــندوق وأدائه و ، مما قد يؤثوغيرها الشــــــــــــــديدة والبراكين والتقلبات الجوية الزلزال مثل الصــــــــــــــندوق  مدير إرادة
ً
وحدات على مالكي ر ســــــــــــــلبا

 الصندوق.
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 نسبة تضاؤل  املمكن من فإنه األوامر سجل بناء لعملية االستثمار وصناديق املرخصة الشركات من عدد دعوة يتم أنه حيث - التخصيص نسبة تضاؤل  مخاطر  ◼

 أن املمكن من كان والتي عوائده لزيادة فرصــــــة الصــــــندوق  يفقد قد مما الطروحات، في املشــــــتركين واألفراد والصــــــناديق الشــــــركات عدد ازدياد بســــــبب التخصــــــيص

  يؤثر قد مما الوحدة سعر على تنعكس
ً
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 

 الصــــعب من يكون  قد معين، تعامل يوم في الصــــندوق  أصــــول  من باملائة العشــــرة تتجاوز  كبيرة اســــترداد طلبات ورود حالة في - الكبيرة االسالالالترداد عمليات مخاطر  ◼

ـــطر قد أنه إلى إضـــــــافة االســـــــترداد طلبات تأجيل عنه ينتج قد مما االســـــــترداد طلبات لتلبية كافية أموال توفير الصـــــــندوق  على  من جزء تســـــــييل إلى الصـــــــندوق  يضــــ

  يؤثر قد مما مالئمة غير أوقات في أصوله
ً
 .الصندوق  وحدات مالكي علىو  وأدائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 

  طرحها يتم العامة الشـركات أسـهم - األولية الطروحاتاالستثمار في  مخاطر ◼
ً
  طرحا

ً
 في االسـتثمار يتضـمن وقد. األولي السـوق  في األولية الطروحات خالل من عاما

 لألســـــهم املصـــــدرة بالشـــــركة املســـــتثمر معرفة أن كما. العامة األولية الطروحات فترة خالل من فيها لالكتتاب املتاحة األســـــهم محدودية مخاطر األولية الطروحات

 تكون  قد الشركات وبعض جديدة، اقتصادية لقطاعات تنتمي قد املالية لألوراق املصدرة الشركات أن كما محدود، أداء تاريخ لها يكون  قد أو كافية غير تكون  قد

  تحقق ال و التطوير مرحلة في
ً
  دخال

ً
  يؤثر قد مما أســـهمها، في االكتتاب مخاطر من يزيد مما القصـــير املدى على تشـــغيليا

ً
 و أدائه و الصـــندوق  اســـتثمارات على ســـلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي على

 

ا ◼ هذا النوع من املخاطر ينشــــــأ عندما يتضــــــح أن األســــــهم املســــــتثمر فيها أصــــــبحت غير متوافقة مع  - فق مع الضالالالالالوابع واملعايير الشالالالالالرعيةاملخاطر املتعلقة بالتو

رعية، وعليه يلتزم الصـــــــــندوق بتصـــــــــفيتها نتيجة لذلك. في بعض الحاالت لغرض التقيد التام بالتوافق مع الضـــــــــوابط واملعايير الشـــــــــرعية الضـــــــــوابط واملعايير الشـــــــــ

 عملية.للصندوق قد يلجأ مدير الصندوق إلى بيع األسهم في توقيت غير مالئم. مما يؤدي إلى احتمال انخفاض العائد، وربما تحمل خسائر في تلك ال

 

وضــــاع املالية للمصــــدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو الطلب أو على منتجاته أو خدماته. وتشــــمل هذه املخاطر األ  في التغير مخاطر وهي - املخاطر املتعلقة باملصالالالدر  ◼

 
ً
اســــتثمارات الصــــندوق وأدائه وعلى  على تعرض املصــــدر إلجراءات قانونية بســــبب مخالفات قد يرتكقها مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أســــهمه مما قد يؤثر ســــلبا

 مالكي وحدات الصندوق.

 

خرى التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها إلى نفس املخاطر الواردة في فقرة " املخاطر الرئيسة األ  الصناديق تتعرض - ر االستثمار في صناديق استثماريةمخاط ◼

  يؤثر قدلالستثمار في الصندوق " من هذه الشروط واألحكام مما 
ً
 على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق. سلبا

 

في حالة انخفاض التصـــــــــــــنيف االئتماني ألي من أدوات أســـــــــــــواق النقد التي يســـــــــــــتثمر بها الصـــــــــــــندوق، قد يضـــــــــــــطر مدير  - مخاطر انخفاض التصالالالالالالالالالالنيف االئتماني ◼

 
ً
 وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.على استثمارات الصندوق  الصندوق إلى التخلص منها، مما قد يؤثر سلبا

 

هي املخاطر الناتجة عن تغير أسـعار الفائدة، والتي قد تؤثر على قيمة األوراق املالية وأسـهم الشـركات التي يسـتثمر بها الصـندوق  - مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ◼

 
ً
 على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق. مما قد يؤثر سلبا

 

تتعلق مخاطر اإلفصـــــاح بإمكانية وجود بيانات غير صـــــحيحة في نشـــــرة إصـــــدار الطروحات األولية أو  - إلفصالالالالاح في نشالالالالرة الطروحات األوليةمخاطر عدم كفاية ا ◼

النظر العتماد مدير إغفال بيانات جوهرية فيها أو قيام الشــــــــــــــركات املدرجة في إفصـــــــــــــــاحاتها الدورية بإغفال بيانات جوهرية أو تقديم بيانات غير صــــــــــــــحيحة. وب

 
ً
  الصندوق بشكل جوهري في اتخاذ قرار االستثمار على املعلومات التي يفصح عنها فإن مخاطر اتخاذ قرار استثماري غير سليم تظل احتماال

ً
في حالة إغفال  قائما

 
ً
 ت الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.على استثمارا بيانات جوهرية أو وجود بيانات غير صحيحة في نشرات إصدار الشركات مما قد يؤثر سلبا

 

 من تعتبر املســـــــتقبل في تمرارهاتوقعات النتائج املالية املســـــــتقبلية للشـــــــركات وتوفر العوامل الالزمة لتحقيق العوائد واســـــــ - اطر التوقعات املالية املسالالالالالتقبليةمخ ◼

ـــكـل املتوقع ممـا قـد يؤدي إلى انحراف نتـائج عمليـات دوات الهـامـة التي يبني عليهـا مـدير الصــــــــــــــنـدوق قرارتـه االســــــــــــــتثمـاريـة. األ  إال أن تلـك التوقعـات قـد تحقق بـالشـــــــــــ

ن الســـــــــــــعر الســـــــــــــوهي لســـــــــــــهمها قد يتحرك في اتجاه مخالف لتلك التوقعات. كما في حال إالصـــــــــــــندوق عن التوقعات. كما أنه وبعد إعالن النتائج املالية للشـــــــــــــركة ف

 سهمها مأانخفاض ربحية الشركات التي تتدرو 
ً
 على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق. ما قد يؤثر سلبا

 

قد ينخفض عدد فرص االستثمار الطروحات األولية في بعض األحيان، مما يقلل من فرص الصندوق  - ص االستثمار في الطروحات األوليةمخاطر انخفاض فر  ◼

 
ً
 على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق. في تحقيق عوائد متواصلة والذي قد يؤثر سلبا

 



 الخليجي للطروحات األوليةشروط وأحكام صندوق السعودي الفرنس ي  |

 
 

Page 12 of 33 

  يؤثر ســـوف مما والحروب الشـــغب أعمال مثل العاملية أو املحلية الســـياســـية بالتطورات التعاون  مجلس دول  في األســـهم ســـوق  يتأثر قد - سالالياسالاليةال مخاطر  ◼
ً
 ســـلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على

 

ـــــة املبالغ ســـــــــــــــداد عن وتأخره الصــــــــــــــندوق  إدارة لغرض الصــــــــــــــندوق  اقتراض حالة في - االقتراض مخاطر  ◼ ــــ ــــ  مدير إرادة عن خارجة ألســــــــــــــباب املحدد وقتها في املقترضــ

  يؤثر قد مما القروض لســــداد اســــتثماراته بعض لتســــييل الصــــندوق  مدير اضــــطرار أو ســــداد تأخير رســــوم ذلك على يترتب فقد الصــــندوق،
ً
 اســــتثمارات على ســــلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق 

 

التي يســــــتثمر فيها الصــــــندوق معرضــــــين للمخاطر القانونية حيث أنهم معرضــــــين إلى الخضــــــوع إلجراءات أو  االســــــتثمار وصــــــناديقالشــــــركات  إن - القانونية مخاطر  ◼

 في دعاوى قضـائية. إضـافة إلى أو من قبل أطراف أخرى، و أعمالهم عقوبات تنظيمية من قبل الجهات الرقابية املعنية باإلشـراف على 
ً
 ذلك،كذلك قد يكونوا طرفا

  يؤثر قد مما الحالية األنظمة في تغييرات حدوث أو جديدة وأنظمة قوانين إلصدار نتيجة للشركات املالي الوضع يتأثر قد
ً
 في الصندوق  استثمارات قيمة على سلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى الصندوق  أداء على يؤثر قد بدوره والذي الصناديق أو الشركات تلك

 

ـــكل البشـــــــــري  العنصـــــــــر على الصـــــــــندوق  مدير يعتمد - الصالالالالالالالندوق  مدير  موظفي على االعتماد مخاطر  ◼  املدراء بخســـــــــارة يتأثر قد الصـــــــــندوق  فإن وبالتالي كبير، بشــــــ

  يؤثر قد والذي القصــــــــــــــير املدى على الخبرة من ذاته املســــــــــــــتوى  على بدائل توفير وصــــــــــــــعوبة الصــــــــــــــندوق  بأعمال املرتبطين واملوظفين التنفيذيين
ً
 إدارة على ســــــــــــــلبا

 . الوحدات مالكي استثمارات على بدوره يؤثر وبالتالي الصندوق  أداء على سل ي بشكل ينعكس قد مما الصندوق، استثمارات

 

 ينتج مما بالتزاماته، الوفاء في مدين أي يخفق أن باحتمال تتعلق التي تلك هي النقد أســــواق أدوات في باالســــتثمار املتعلقةاملخاطر االئتمانية  - املخاطر االئتمانية ◼

  يؤثر قد والذي استرجاعه في التأخر أو منه جزء أو استثماره تم الذي املبلغ خسارة عنه
ً
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 

 أنظمة في عطل يحصـــل أوقد الصـــندوق  بها يعمل التي األســـواق جميع أو أحد في التداول  تعليق يتم قد كان ســـبب وألي األحيان بعض في  - تداول  تعليق مخاطر  ◼

  يؤثر قد بدوره مما تقنية ألسباب االتصال وشبكات اآللي الحاسوب
ً
 .الصندوق  وحدات مالكي علىو  وأدائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 

 القوانين بموجب للوحدات االســــــــــــــترداد أو االحتفا  أو االشــــــــــــــتراك على املترتبة والزكوية الضــــــــــــــريبية اآلثار الوحدات مالكي يتحمل قد - والزكاة الضالالالالالالالالالالريبة مخاطر  ◼

ــيتها يحملون  التي البلدان في الســــارية   أو لهم عادية إقامة محل تعتبر أو فيها اإلقامة رخصــــة أو جنســ
ً
  موطنا

ً
 والزكاة الضــــريبة دفع الوحدات مالكي ويتحمل. مختارا

  يؤثر قد والذي عنها الناشـــــئة املال رأس في زيادة أي على أو الصـــــندوق  في اســـــتثماراتهم على وجدت إن
ً
 وحدات مالكي وعلى وأدائه الصـــــندوق  اســـــتثمارات على ســـــلبا

 .الصندوق 

 

 ضــــمان يوجد ال حيث الشــــركات ألســــهم األولية الطروحات في بمشــــاركته تتعلق صــــعوبات الصــــندوق  تواجه قد - ةمخاطر فرص املشالالالاركة في الطروحات األولي   ◼

 تنعكس أن املمكن من كان والتي عوائده لزيادة الفرصـــــة الصـــــندوق  يفقد مما الشـــــركات بعض ألســـــهم األولية الطروحات في للمشـــــاركة الدعوة بتلقي للصـــــندوق 

 
ً
  يؤثر قد بدوره مما الوحدة سعر على إيجابا

ً
 .الصندوق  وحدات مالكي علىو  وأدائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 

 فإن  - الوفاة حالة مخاطر  ◼
ً
ســـــــــــتكون ملزمة للورثة ومنفذي الوصـــــــــــية ومديري التركة  األخرى  مســـــــــــتنداته وكافة الصـــــــــــندوق  وأحكام شـــــــــــروطإذا كان املشـــــــــــترك فردا

  الصــــــندوق  مســــــتنداتعلى هذه  الوحدات مالكموافقة  ىواملمثلين الشــــــخصــــــيين ومؤتمني وخلفاء املشــــــترك، ولن تل 
ً
وإذا كان  عند وفاة أو عجز املشــــــترك.  تلقائيا

 فإن هذه االتفاقية لن تل ى بشـــكل تلقائي عند وفاة أو إفالس أو حل أي شـــريك أو مســـاهم فيها.  وبغض النظر عن ه
ً
 قانونيا

ً
ذه الشـــروط فإنه يحق املشـــترك كيانا

 لتقديره املطلق وقف أي تعامالت تتعلق به
ً
 من املحكمة أو توكيل أو أي دليل أخر يكون ملدير الصــــــــــــــندوق ووفقا

ً
ذه االتفاقية لحين تســــــــــــــلم مدير الصــــــــــــــندوق أمرا

 له للصالحية 
ً
 ومنفذي الوصية ومديري التركة واملمثلين الشخصيين واملؤتمنين أو الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعامالت. للورثة املخولةمرضيا

 

 :املخاطر تقييم آلية .5

 .الصندوق  بأصول  املتعلقة املخاطر لتقييم داخلية آليةالنظم اإلدارية و  بوجودمدير الصندوق  يقر

 

 الصندوق:  فياملستهدفة لالستثمار  الفئة  .6

 .الصندوق جميع الفئات املالئمة من أفراد وشركات بحسب أهداف الصندوق واملخاطر املرتبطة به يستهدف
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 االستثمار: حدود/  قيود .7

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

 :باستثناء مدرجة شركات أسهم في الصندوق  يستثمر ◼

 (ماعدا املصارف اإلسالمية وشركات التأمين اإلسالمية)املالية  املؤسسات ▪

 :التالية الخصائص ذات شركات ▪

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

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

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق، باستثناء  10شريطة أن ال يتجاوز املبلغ املقترض يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع الضوابط واملعايير الشرعية،  ◼

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

االستثمار في الصندوق على أن ال تتجاوز نسبة  موافقة مجلس اإلدارة على هذه الشروط واألحكام وبالتالي مدير الصندوق له الصالحية في االقتراض بهدف بحسب ◼

 .سنة تتجاوز  المن صافي قيمة أصوله وستكون املدة  %10االقتراض 

 

 :االستثمار نوع حسب االستثمار  حدود

 

 االستثمار نوع
 أصول  قيمة صافي من األدنى الحد

 الصندوق 

 أصول  قيمة صافي من األعلى الحد

 الصندوق 

  واألسهمالطروحات األولية 
ً
أو أقل( في  )خمس سنواتاملدرجة حديثا

 أسواق األسهم دول مجلس التعاون الخليجي
25% 100% 

 %50 %0 صناديق أسواق النقد وحدات

 %75 %0 سيولة نقدية أو أدوات أسواق النقد

 %25 %0 ةاملدرجة في سوق األسهم السعودي األولوية للشركاتأسهم حقوق 

 %25 %0 أسهم سعودية وخليجية في تستثمر  محلية استثمار  صناديق وحدات

 %25 %0 الخليجية األسواق في مدرجة الحجم ومتوسطة صغيرة شركات أسهم

 %25 %0 املوازي  السوق 

 

افية املنطقة حسب االستثمار  حدود  :الجغر

 

 الدولة
 أصول  قيمة صافي من األدنى الحد

 الصندوق 

 قيمة صافي من األعلى الحد

 الصندوق  أصول 

 %100 %0 السعودية العربية اململكة

 %50 %0 املتحدة العربية اإلمارات

 %50 %0 عمان سلطنة

 %50 %0 البحرين مملكة

 %50 %0 قطر دولة

 %50 %0 الكويت دولة

 

 وشروط االستثمار صناديق الئحة تفرضها التي والحدود بالقيود األولية للطروحات الخليجي الفرنس ي السعودي لصندوق  إدارته خالل الصندوق  مدير يلتزم كما

 .الصندوق  وأحكام
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 :العملة .8

 .السعودي الريال هي الصندوق  عملة

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

 .الصندوق 

 

 :األتعاب و  العموالت و  الخدمات مقابل .9

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

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

 الحفظ رسوم
0.13% ،

ً
صـافي قيمة أصـول الصـندوق في اخر يوم عمل  أسـاس على شـهري  بشـكل خصـمها ويتم يومي بشـكل تحسـب سـنويا

 )مئتان وخمس وعشرون( ريال سعودي كرسوم معامالت. 225من كل شهر، باإلضافة إلى 

 رسوم اإلدارة
تحتســـــــب بصـــــــورة  ،في الســـــــنة من صـــــــافي قيمة أصـــــــول الصـــــــندوق كأتعاب إدارة مســـــــتحقة %1.75يحصـــــــل مدير الصـــــــندوق 

 تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري. 

 والتدقيقرسوم املراجعة 
ألف( ريال سـعودي كحد أقأـ ى في السـنة ويتم احتسـاب تلك األتعاب بصـورة تراكمية بشـكل يومي  وثالثون  ثالثة) 33,000

 وتخصم على أساس نصف سنوي.

 رسوم التسجيل )تداول(
ـــكل يومي وتخصــــــــم على  الســــــــنة ويتم)خمســــــــة اآللف( ريال ســــــــعودي في  5,000 احتســــــــاب تلك األتعاب بصــــــــورة تراكمية بشـــــ

 أساس سنوي.

 رسوم التمويل
في ملخص  على حســــــــــــب أســــــــــــعار التمويل الســــــــــــائدة للبنوك العاملة في اململكة، وســــــــــــيتم اإلفصــــــــــــاح عن ذلك في حال حدوثه

 .اإلفصاح املالي السنوي 

 .يوجد ال الشرعية اللجنة أتعاب

 التطهير

 مدير ســيقوم حيث املســاهمة، الشــركات في الصــندوق  اســتثمارات تنقية بموجقها يتم التي التطهير رســوم الصــندوق  يتحمل

 حساب في وايداعه الصندوق  من املبلغ خصم سيتم عليه وبناء مطابق للشريعة اإلسالمية الغير الدخل بتحديد الصندوق 

 في ملخص اإلفصاح املالي السنوي  في حال حدوثه ذلك عن اإلفصاح وسيتم الخيرية، األعمال في لصرفه وذلك خاص

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي 

 تالوحدا
 ال يوجد.

 رسوم املؤشر االسترشادي
احتســــــاب تلك األتعاب بصــــــورة  )واحد وثالثون ألف وثمانمائة وخمســــــة وســــــبعون( ريال ســــــعودي في الســــــنة.  ويتم 31,875

 تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.

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

 على أساس سنوي.

 إدارة مالالالالالالجالالالالالاللالالالالالالس أعضالالالالالالالالالالالالالالالالاء أتالالالالالالعالالالالالالاب

 الصندوق 

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

 احتســـابها ويتم. وتناســـب نســـبة األصـــول  حجم على بناءً  االتعاب تلك من صـــندوق  كل حصـــة تخصـــيص ســـيتم حيث ســـنوي 

 .  سنوي  أساس على وتخصم تقويم يوم كل في تراكمية بصورة

 الفرنســــــ ي الســــــعودي شــــــركة صــــــناديق جميع إدارة مجلس أعضــــــاء ومصــــــاريف أتعاب إلجمالي الســــــنوي  األقأــــــ ى الحد يقدر

اتنا عشــــرة ألف )12،374 ب األتعاب هذه من الصــــندوق  حصــــة وتقدر ســــعودي ريال( ألف ســــتون ) 60,000 بمبلغ كابيتال

  ســــتتغير األتعاب  هذه من الصــــندوق  حصــــة الســــنة في(  وثالثمائة وأربعة وســــبعون 
ً
  ســــنويا

ً
 أو زيادة) الصــــندوق  ألصــــول  وفقا

 
ً
  ،(نقصـــا

ً
)بحد أقأـــ ى اجتماعين في  اجتماع كل عن ريال( ألف عشـــر خمســـة) 15,000 مبلغ ســـيتقا ـــ ى عضـــو كل بأن علما

الســــــنة وهو الحد األدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة الصــــــندوق(، وذلك عن جميع صــــــناديق شــــــركة الســــــعودي الفرنســــــ ي 

 العامة.

 بها يسالالالالالتثمر  التي الصالالالالالناديق رسالالالالالوم

 الصندوق 

 أو االدارة رســـوم عن التنازل  ســـيتم كابيتال، الفرنســـ ي الســـعودي من مدارة صـــناديق وحدات في الصـــندوق  اســـتثمار حال في

 الســــــــــــعودي غير أخرون ملدراء تابعة صــــــــــــناديق وحدات في االســــــــــــتثمار حال في أما. الصــــــــــــندوق  لصــــــــــــالح بالكامل دفعها إعادة

 .الصندوق  من االدارة رسوم خصم يتم فسوف كابيتال الفرنس ي
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 عن مدارة صـــناديق يف اشـــتراكه عند اشـــتراك رســـوم أي األولية للطروحات الخليجي الفرنســـ ي الســـعودي صـــندوق  يتحمل لن

 .كابيتال الفرنس ي السعودي طريق

 املصاريف األخرى 
  %0.15 أقأ ى حد والضرائب والتحويل العمليات رسوم الصندوق  تحميل يتم

 
 في الصندوق، أصول  قيمة صافي من سنويا

 .الفعلية واملصاريف الرسوم إال خصم يتم لن األحوال جميع

 اململكة في مســـتقبال ســـتفرض التي أو املفروضـــة الضـــرائب من أي أو املضـــافة القيمة ضـــريبة تشـــمل ال الصـــندوق  يتحملها التي أعاله املذكورة واألتعاب واملصـــاريف الرســـوم جميع*  

 .الصندوق  أصول  من خصمها ويتم املستحقة واألتعاب واملصاريف الرسوم إلى إضافة مستحقة ضرائب أي دفع وسيتم السعودية، العربية

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

 

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

 وقت دفعها احتسابهاطريقة  توضيح الرسوم

 تحسب من قيمة االشتراك. . %3 رسوم االشتراك
 عند كل عملية 

ً
تدفع مقدما

 اشتراك.

 

 رسوم الحفظ

 

0.13.
ً
 % سنويا

 
 تحسب بشكل يومي.

تدفع بشكل شهري على أساس 

صافي قيمة أصول الصندوق في 

 اخر يوم عمل من كل شهر.

 ريال سعودي. 225  رسوم معامالت
يدفع ألمين الحفظ عن مبلغ مقطوع 

 كل عملية.

في نهاية كل  -إن وجد–يدفع 

 شهر.

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

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

 سنوي.

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

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

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

 .في ملخص اإلفصاح املالي السنوي  حدوثه

 ال يوجد. أتعاب اللجنة الشرعية

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

 سنوي.

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

مالكي  أتعاب خدمات تتعلق بسجل

 الوحدات
 ال يوجد.

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

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

 الصندوق 

ريال سعودي  12,374تقدر حصة الصندوق  -

 
ً
، وهي حصة تقديرية قد تتغير سنويا

ً
سنويا

 ألصول الصندوق.
ً
 وفقا

 

كل عضو مستقل  15,000باإلضافة إلى  -

اجتماع )عضوين( عن كل اجتماع عن كل 

 الحد وهو السنة في اجتماعين أقأ ى بحد)

 إدارة مجلس اجتماعات لعدد األدنى

 شركة صناديق جميع عن وذلك الصندوق(،

 العامة. الفرنس ي السعودي

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

رسوم الصناديق التي يستثمر بها 

 الصندوق 

يتحمل الصندوق رسوم االستثمار في الصناديق التي يستثمر فيها مالم تكن صناديق تحت إدارة شركة السعودي الفرنس ي 

 وسيتم اإلفصاح عن ذلك في حال حدوثه.كابيتال، 

 كحد أـقأ ى. %0.15 مصاريف أخرى 
ً
 تدفع بشكل سنوي.  سنويا

 

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

 .املتكررة وغير  املتكررة التكاليف نسبة ويشمل الصندوق 

 كنسبة مئوية املبلغ بالريال السعودي التصنيف 

 %0.0024 5,250 مكرر  رسوم التسجيل تداول 

 %0.0035 7,500 مكرر  رسوم الجهات الرقابية

 %0.0113 33,000 مكرر  أتعاب املحاسب القانوني

 %0.0024 5,202 مكرر  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 %0.0099 21,492 مكرر  رسوم احتساب املؤشر

 %0.0503 109,349 مكرر  رسوم الصفقات

 -- - مكرر  رسوم التمويل

 %0.0202 43,984 غير مكرر  أخرى 

 %0.1363 296,301 مكرر  رسوم الحفظ

 %1.8415 4,002,939 مكرر  رسوم االدارة

 -- - مكرر  املراجعة الشرعية

 على املحملة التكاليفاجمالي 

 الصندوق 

 نسبة التكاليف املتكررة:

 

 التكاليف غير املتكررة:نسبة 

4,481,033 

 

43,984 

2.0632% 

 

0.0202% 

 

 

امللكية التي يدفعها مالكو الوحدات وطريقة احتسالالاب  ونقل واالسالالتردادمقابل الصالالفقات التي يجوز فرضالالها فيما يتعلق برسالالوم االشالالتراك  تفاصالاليل .د

 ذلك املقابل.

 

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

  %3تزيد عن  اليتم احتســـاب رســـوم االشـــتراك كنســـبة  ◼
ً
 القيمة لضـــريبة شـــاملة غير ،اجمالي مبلغ االشـــتراك عند شـــراء وحدات في الصـــندوق  منتدفع مقدما

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

 او رسوم استرداد مبكر. استردادرسوم  أييوجد  ال ◼
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ــ ي الســــعودي صــــناديق بين التحويلعامل ي ◼ الشــــروط  بهذه االلتزامكما لو كانت طلب اســــترداد من صــــندوق وطلب اشــــتراك في صــــندوق آخر مع  كابيتال فرنســ

في  باالشـــــــــتراكيتم حســـــــــم أي مصـــــــــاريف خاصـــــــــة  حيثفيها.  االســـــــــتثمارالتي ينوي املشـــــــــترك  اليها املحول الخاصـــــــــة بالصـــــــــناديق  األحكاموالشـــــــــروط و  اماألحكو 

بتحويل  ، يقوم املديرالتحويلإن وجدت إضــافة إلى الضــرائب املفروضــة، إذا كان هنالك فرق في العملة بين الصــناديق التي وقع بينها  اليه املحول الصــندوق 

 .الوقت ذلك في داملتحصل وفقا لسعر الصرف السائ

 

 .الخاصة والعموالت التخفيضات بشان الصندوق  مدير  وسياسة الخاصة والعموالت بالتخفيضات املتعلقة املعلوماته. 

 ال ينطبق.

 

 .والضريبة زكاةمعلومات متعلقة بال. و 

 .ينطبق حيثما والدخل للزكاة العامة الهيئة وأنظمة ألحكام الصندوق  يخضع

 على املطبقة الضـــريبة مصـــاريف عن اإلفصـــاح ســـيتم كما الوحدات، تلك مالكي على املســـتثمرون يملكها التي االســـتثمارية الوحدات عن الزكاة إخراو مســـؤولية وتقع

 .للصندوق  املالية القوائم في الصندوق 

 

 .الصندوق  مدير  يبرمها خاصة عمولة أيز. 

 .يوجد ال

 

الصالالفقات التي دفعت من أصالالول الصالالندوق أو من قبل مالك الوحدات على أسالالاس عملة  ومقابل واملصالالاريفافتراضالال ي يوضالال  جميع الرسالالوم  مثالح. 

 الصندوق.

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

 2,000.00  مبلغ االشتراك

 0.0416 %0.0021 رسوم التسجيل تداول 

 0.0594 %0.0030 الجهات الرقابيةرسوم 

 0.6600 %0.033 أتعاب املحاسب القانوني

 0.0000 %0.0000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 0.2526 %0.0126 رسوم احتساب املؤشر

 0.2472 %0.0124 رسوم الصفقات

 0 %0.0000 رسوم التمويل

 0.5823 %0.0291 اخرى 

 2.7288 %0.1364 رسوم الحفظ

 36.6732 %1.8337 االدارةرسوم 

 40.8516  اجمالي الرسوم

 .لالشتراك االجمالي املبلغ من %3 حتى: االشتراك رسوم* 

 

 :التسعير و  مييالتق .10

 .من أصول الصندوق  أصل كل يميتق طريقة .أ

  

 طريق التقويم الورقة نوع

 الطروحات األولية

الطرح  ســــــعر على بناءً  إدراجها قبل لألســــــهم األولية الطروحات في املســــــتثمرة الصــــــندوق  أصــــــول  قيمة تحديد يتم

 . التخصيص عملية بعد

 فيكل نقطة تقويم  في الخليجي التعاون  مجلس لدول  املالية األســــواق   قيم على بناءً  مدرو فيكون  الســــهم كان إذا

 .اليوم في ذلك مغلقة الصندوق بنسبة كبيرة فيها يستثمر التي األسواق أحد تكن مالم. كل يوم تعامل
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 حقوق األولوية

قبل  الحقوق األولوية أســــهم يتم تحديد قيمة أصــــول الصــــندوق املســــتثمرة في األســــهم حقوق األولوية عند ســــعر

 .الطرح في السوق املالية السعودية

كــل يوم  فيوهي  تقويم نقطــة كــل في الســــــــــــــوق املــاليــة  بنــاًء على قيم  مــدرو فيكون  أســــــــــــــهم حقوق األولويــةـكـان  إذا

 .اليوم في ذلك مغلقة كبيرة بنسبة الصندوق  فيها يستثمر التي األسواق أحد تكن مالم تعامل.

 أدوات أسواق النقد
قيمة األصــــول املســــتثمرة في أدوات أســــواق النقد على أســــاس تكلفة العقد مضــــاف إليه األرباح املســــتحقة تحدد 

 ..في كل يوم تعامل حتى نقطة التقويم

 عمليات املرابحة
على أســـاس تكلفة العقد مضـــاف إليه األرباح املســـتحقة حتى  عمليات املرابحةقيمة األصـــول املســـتثمرة في تحدد 

 ..في كل يوم تعامل نقطة التقويم

 معلن. وحدة سعر آخر باستخدام النقد أسواق صناديق في املستثمرة األصول  قيمة تحدد صناديق أسواق النقد

 معلن. وحدة سعر آخر باستخدام الصناديق االستثمارية في املستثمرة األصول  قيمة تحدد الصناديق االستثمارية

 

 

 .وتكرارها يميالتق نقاط عدد .ب

  في ألسبوع(. مرتانخميس )و ين أثن ييوميم أصول الصندوق كل ييتم تق

 

 .رالتسعيالخطا في  أو  يميالتقالخطا في  حالة في ستتخ  التي اإلجراءات .ج

 مدير الصندوق بما يلي: سيقوموحدة بشكل خاطئ، الب سعر االصندوق العام بشكل خاطئ أو حسيم أصل من أصول يحال تق في

 .الخاطئ التسعير أو يميالتق حالةتوثيق  ◼

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

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

  الخاطئ التســعير أو يميالتق حالة عن اإلفصــاح ◼
ً
 الصــندوق  تقارير وفي شــركة تداول الســعوديةل اإللكتروني واملوقعملدير الصــندوق  اإللكتروني وقعامل في فورا

 .العام

 

 .واالسترداد االشتراك طلبات تنفي  ألغراض الوحدة سعر  احتساب ة. طريقد

صـــــــــول لكل وحدة، حيث يتم احتســـــــــاب قيمة الوحدة ألغراض االشـــــــــتراك أو ال ســـــــــترداد في صـــــــــافي قيمة اال شـــــــــتراك أو ســـــــــعر الوحدة عند اال يتمثل ســـــــــعر الوحدة عند ا

)التزامات الصــــــــندوق( بما في ذلك على ســــــــبيل املثال وليس  األولية للطروحات الخليجي الفرنســــــــ ي الســــــــعودي االســــــــترداد بخصــــــــم جميع املبالغ املطلوبة على صــــــــندوق 

، من إجمالي قيمة األصول، ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي الشروط واألحكام( من هذه  9الحصر الرسوم املحددة بالفقرة ) 

 .املذكورة التسعير طريقة من تغير قد ظروف يوجد ال أنه إلى اإلشارة تجدر كما ،مل ذو العالقةعدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ يوم التعا

 

 .وتكرارها الوحدة سعر  نشر  ووقت مكان .ه

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

 

 

 

 :التعامالت .11

 .األولي الطرح تفاصيل .أ

 . م2015يونيو  14املوافق  1436شعبان  27 : الطرح بدء تاريخ

 .عمل أيام 6 : الطرح مدة

 .سعودي ريال 10 : الطرح عند الوحدة سعر

 

 .واالسترداد االشتراك طلبات شان في الصندوق  مدير ومسؤوليات . واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائية واملواعيد املحدد التاريخ. ب

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

 مسؤوليات مدير الصندوق:
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  12:00 الساعة - األخيرة القيد فترة قبل واملستلمة للمتطلبات املستوفية واالسترداد االشتراك طلبات تنفيذ ◼
ً
 يوم كل من السعودية العربية اململكة بتوقيت ظهرا

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

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

 .كحد أقأ ى االستردادسعر  فيهحدد  الذي التعامل ليومالتالي  الرابعقبل موعد إقفال العمل في اليوم  االستردادأن يدفع ملالكي الوحدات عوائد  ◼

 

 .واالسترداد االشتراك إجراءات .ج

 :االشتراك إجراءات ◼

 باإلضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلقها مدير يمكن للمستثمرين االشتراك في الصندوق من خالل تسليم مدير الصندوق نموذو طلب 
ً
 وموقعا

ً
االشتراك كامال

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

 بتوقيت اململكة العربية الســــعودية من كل يوم تعامل 12:00الســــاعة  األخيرة القيد فترة قبل واملســــتلمة الوافية االشــــتراك
ً
بناًء على ســــعر وحدة الصــــندوق  -ظهرا

 املحتسب في يوم التعامل املعني.

 

 :االسترداد إجراءات   ◼

 نموذو وتوقيع اســــتكمال خالل من وذلك به الخاصــــة الوحدات من( االســــتثمار لرصــــيد األدنى الحد على الحفا  مع) جزئي أو كلي اســــترداد طلب للمشــــترك يجوز 

 االسترداد طلبات الستالم موعد آخر هي املحددة القيد فترة إن الصندوق  بمدير الخاصة اإللكترونية القنوات طريق عن او الصندوق، ملدير تسليمه و االسترداد

  12:00 الساعة قبليوم تعامل   كل هي و
ً
 تنفيذها يتم األخيرة القيد فترة قبل املستلمة و الوافية االسترداد اتطلب جميع السعودية، العربية اململكة بتوقيت ظهرا

 يطلب أن للمشـــــــــــــترك يجوز  كما املعني، التعامل ليوم الالحق العمل يوم في الوحدة ســـــــــــــعر إعالن  يتم و ، املعني التعامل  يوم  في الصـــــــــــــندوق  وحدة ســـــــــــــعر على بناء

 الصندوق  في واشتراك األول  الصندوق  من مستقل استرداد كطلب الحالة هذه مثل في التحويل طلب ويعامل آخر إلى صندوق  من منها جزء أو استثماراته تحويل

 .الثاني

 

 .الصندوق  وحدات في التعامل على القيود .د

ــها الســــــــعودي الفرنســــــــ ي الخليجي للطروحات األولية  صــــــــندوق إدارته لصــــــــندوق  خاللمدير الصــــــــندوق  يلتزم  االســــــــتثمارصــــــــناديق  الئحةبالقيود والحدود التي تفرضــــــ

شـــــروط  مخالفةهيئة الســـــوق املالية أو  أنظمة مخالفةرأى أن هذا االشـــــتراك قد يؤدي إلى  إذاملدير الصـــــندوق رفض أي اشـــــتراك  ويحق ،وشـــــروط وأحكام الصـــــندوق 

 .وأحكام الصندوق 

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

 

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

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

لالسترداد األدنى الحد  سعودي ريال)ألف(  1,000  

 

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

 .ندوق يحق ملدير الصندوق رفض أي اشتراك إذا رأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق املالية أو مخالفة شروط وأحكام الص ◼

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

مـــــــن صـــــــافي  %10فـــــــي أي يـــــــوم تعامـــــــل، إذا تجـــــــاوزت قيمـــــــة طلبـــــــات االســـــــترداد بمـــــــا فيهـــــــا تحويـــــــل الوحـــــــدات إلـــــــى صـــــــندوق آخـــــــر لـــــــدى مـــــــدير الصـــــــندوق نســـــــبة  ▪

 لتقـــــــــديره املطلـــــــــق أن يؤجـــــــــل أيـــــــــة طلبـــــــــات اســـــــــترداد و/أو تحويـــــــــل وحـــــــــدات إلـــــــــى صـــــــــندوق 
ً
ـــر قيمـــــــــة أصـــــــــول الصـــــــــندوق فـــــــــيمكن ملـــــــــدير الصـــــــــندوق وفقـــــــــا آخــــــ

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

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

ل في الســــــــوق الرئيســــــــية التي يتم فيها التعامل مع االوراق املالية او االصــــــــول االخرى التي يملكها صــــــــندوق االســــــــتثمار، اما بشــــــــكل عام او إذا تم تعليق التعام ▪

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

اســــترداده، حينئذ يحق ملدير الصــــندوق  واالحكام بســــببندوق الى ما دون حد االســــتثمار االدنى املذكور في الشــــروط إذا انخفض اســــتثمار املشــــترك في الصــــ ▪

 اعادة ما تبقى من قيمة االستثمار للمشترك.

 .االسبابيحق ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ طلبات االسترداد في حال عدم تمكن الصندوق من بيع/تسييل األصول التي يملكها ألي سبب من  ▪
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حالة حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادته تمنعه من تنفيذ هذه الطلبات مثل انقطاع الكهرباء أو حدوث  واالســـــترداد فييحق ملدير الصـــــندوق تعليق االشـــــتراك  ◼

ضـــاء الحدث الذي أدى إلى تعليق االشـــتراك خلل في األنظمة التقنية أو الحروب أو املشـــاكل الســـياســـية أو الكوارث الطبيعية، على أن يرفع هذا التعليق بمجرد انق

 أو االسترداد.

 

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

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

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

  خضوعها
ً
 .األصول  قيمة صافي من %10 لنسبة دائما

 

 .آخرين مستثمرين إلى الوحدات ملكية لنقل املنظمة األحكام .ز 

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

 .اليوم ذلك في الوحدة سعر حسب وذلك السعودية

 

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

 

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

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

 الحد األدنى لالسترداد  )ألف( ريال سعودي 1,000

 

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

 .قائم صندوق  هو األولية للطروحات الخليجي الفرنس ي السعودي صندوق  أن حيث ينطبق، ال

 

 :التوزيع سياسة .12

 .واألرباحسياسة توزيع الدخل  بيان .أ

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

 .الوحدات

 

 .والتوزيع لالستحقاق التقريبي التاريخ .ب

 .ينطبق ال

 

 .التوزيعات دفع كيفية .ج

 .ينطبق ال

 

 :الوحدات مالكي إلى التقارير  تقديم .13

 .الوحدات ملالكي املقدمة املالية التقارير  .أ

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

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

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

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

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

 

 .الصندوق  تقارير  إتاحة ووسائل أماكن .ب
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  األولية املالية والقوائم السنوية التقارير على املحتملين الوحدات ومالكي الصندوق  وحدات مالكي إطالع سيتم ◼
ً
 ملدير اإللكتروني املوقع على بنشرها وذلك مجانا

 .السعودية تداول  لشركة االلكتروني واملوقع الصندوق 

 وذلك بنشره على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني ل سنوي  الربع البيان تقديم سيتم ◼
ً
 .السعودية تداول  شركةمجانا

 

 .للصندوق  السنوية املالية القوائم .ج

  األولية املالية والقوائم الســـــــنوية التقارير على املحتملين الوحدات ومالكي الصـــــــندوق  وحدات مالكي إطالع ســـــــيتم
ً
 ملدير اإللكتروني املوقع على بنشـــــــرها وذلك مجانا

 .السعودية تداول  لشركة االلكتروني واملوقع الصندوق 

 

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

 .قائم صندوق  هو األولية للطروحات الخليجي الفرنس ي السعودي صندوق  أن حيث ينطبق، ال

 

 :الوحدات مالكي سجل .14

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

  الوحدات مالكي سجل يعد ◼
ً
  دليال

ً
 .فيه املثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

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

  الصــــندوق  مدير يقدم كما طلقها، عند الهيئة ملعاينة متاح الوحدات مالكي ســــجل يكون  ◼
ً
  وحدات مالك أي إلى الوحدات مالكي لســــجل ملخصــــا

ً
 الطلب عند مجانا

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

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

 .وعنوانهمالك الوحدات، جنسيته  اسم ▪

 فئة بحســـــب الهيئة تحددها أخرى  تعريف وســـــيلة أي أو التجاري، الســـــجل رقم أو الســـــفر جواز رقم أو اإلقامة رقم مثل يعادلها ما أو الوطنية الهوية رقم ▪

 .الوحدات مالك

 .السجل في وحدات مالك كل تسجيل تاريخ ▪

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

 .وحدات مالك لكل اململوكة الوحدات لعدد الحالي الرصيد ▪

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

 

 :الوحدات مالكي اجتماع .15

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

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

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

 يملكون  الـذين الوحـدات مـالكي من أكثر أو مـالـك من كتــابي طلــب تســــــــــــــلم من أيـام( 10) خالل الوحـدات مـالكي اجتمــاع إلى الـدعوة الصــــــــــــــنــدوق  مـدير على يجــب ◼

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

 

 .الوحدات ملالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات .ب

 إلى باإلضـــــــــــــافة ،شـــــــــــــركة تداول الســـــــــــــعوديةل واملوقع االلكتروني الصـــــــــــــندوق  ملدير االلكتروني املوقع على االعالن طريق عن الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون  ◼

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

 .املقترحة والبنود ووقته مكانه االجتماع، تاريخ واالشعار

  االجتماع يكون  ◼
ً
 وفي الصــــــندوق، وحدات قيمة من األقل على %25 مجتمعين يملكون  ممن الوحدات مالكي من عدد حضــــــور  حال في النصــــــاب ومكتمل صــــــحيحا

 إشـــــعار وبإرســـــال للســـــوق  االلكتروني واملوقع االلكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن ثان   الجتماع بالدعوة الصـــــندوق  مدير ســـــيقوم النصـــــاب اســـــتيفاء عدم حال

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

ً
ــــــبة كانت أيا ــــ  الصــــــــــــــندوق  وحدات نســــ

 .االجتماع في املمثلة

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

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

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

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

 

 :الوحدات مالكي حقوق  .16

  .الوحدات مالكي بحقوق  قائمة .أ

 .الصندوق  في بها املشترك الوحدات امتالك ◼

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

 .الوحدات مالكي اجتماعات في التصويت

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

 .الصندوق  وأحكام شروط في األساسية التغييرات على املوافقة ◼

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

 .االستثمار صناديق

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

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

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

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

 

 .يدير  ال ي العام الصندوق  أصول  باي املرتبطةفيما يتعلق بحقوق التصويت  الصندوق  مدير  سياسة .ب

  ليس الصــندوق  مدير
ً
 او مباشــر بشــكل إما الشــركة ادارة توصــيات من متناســق التصــويت يكون  عام فبشــكل التصــويت، في املشــاركة حال في ولكن بالتصــويت، ملزما

 حملة مصالح يخدم ذلك ان يعتقد كان إذا الشركة ادارة توصيات ضد الصندوق  مدير يصوت ان املمكن من وكذلك. األغلبية تصويت طريق عن مباشر غير بشكل

 .االمثل بالشكل الوحدات

 

 :الوحدات مالكي مسؤولية .17

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

 

 :الوحدات خصائص .18

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

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

 

 

 

 

 :الصندوق  أحكام و  شروط في التغيرات .19

 .الصندوق  وأحكام شروط لتغيير  املنظمة األحكام .أ

  الصـــندوق  ملدير يجوز  حيث املالية، الســـوق  هيئة عن الصـــادرة االســـتثمار صـــناديق الئحة ألحكام الصـــندوق  وأحكام شـــروط تغيير يخضـــع
ً
 تعديل فقط لتقديره طبقا

التغييرات األســاســية املقترحة، أو إشــعار الهيئة ومالكي الوحدات  على والهيئة الوحدات مالكي موافقة على الحصــول  شــريطة بناءً  وقت أي في واألحكام الشــروط هذه

 .األساسية غيربالتغييرات 

 .السعودية تداول  لشركةاإللكتروني  واملوقع الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع في واألحكام الشروط هذه من نسخه توفير وسيتم

 

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

 :التالية اآللية وفق واألحكام الشروط في بالتغييرات الوحدات ومالكي الهيئة إشعار سيتم االستثمار، صناديق الئحة أحكام مع يتعارض ال بما
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موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أساس ي مقترح في الصندوق، بعد ذلك سيقوم  على الحصول  بعد الهيئة موافقة على بالحصول  الصندوق  مدير سيقوم ◼

 تداول  لشركة االلكتروني واملوقع الصندوق  ملدير اإللكتروني املوقع على اإلعالن خالل من ييراتالتغ هذه تفاصيل عن الوحدات مالكي بإشعارمدير الصندوق 

 ( أيام من سريان التغيير.10قبل ) السعودية

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

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

 

 إنهاء وتصفية صندوق االستثمار: .20

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

 وإشـــــــعار الهيئة  ◼
ً
( أيام عمل من وقوع 5خالل ) الوحدات ومالكيعند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصـــــــندوق، ســـــــيقوم مدير الصـــــــندوق بإنهاء الصـــــــندوق فورا

 الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.

ية التي قد يتم إنهاء الصـــندوق بموجقها، ســـيقوم في حال عدم اســـتيفاء أي من متطلبات الئحة صـــناديق االســـتثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة الســـوق املال ◼

 مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك.

مدير الصـندوق بإعداد خطة وإجراءات إنهاء الصـندوق بما يحقق مصـلحة مالكي الوحدات، والحصـول على موافقة مجلس إدارة الصـندوق على هذه  سـيقوم ◼

 الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن. 

  الوحدات ومالكي الهيئة باشــــــــعار الصــــــــندوق  مدير ســــــــيقوم ◼
ً
 ( 21) عن تقل ال مدة قبل الصــــــــندوق  إنهاء وإجراءات خطة بتفاصــــــــيل كتابيا

ً
 املزمع التاريخ من يوما

 .فيه الصندوق  إنهاء

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

 

 .الصندوق  لتصفية املتبعة اإلجراءات .ب

 مســـتحقات وتوزيع األصـــول  بتصـــفية الصـــندوق  مدير ســـيقوم مدته، خالل الصـــندوق  أصـــول  بيع مرحلة الصـــندوق  مدير َيِتم ولم الصـــندوق  مدة انتهاء حال في ◼

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

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

 بانتهاء تصــــــفية الصــــــندوق خالل ) الصــــــندوق  مدير ســــــيقوم ◼
ً
تصــــــفية الصــــــندوق، وتوزيع مســــــتحقات  انتهاء( أيام من 10بإشــــــعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات.  انتهاءمالكي الوحدات فور 

ومدة تصـــــــــفيته وتزويد مالكي  الصـــــــــندوق  مدة انتهاء عن الســـــــــعودية تداول  لشـــــــــركةباإلعالن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني  الصـــــــــندوق  مدير ســـــــــيقوم ◼

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

 .الصندوق  أصول  من ستخصم أتعاب أي الصندوق  ديرم يتقا  ى لن الصندوق  مدة انتهاء حال في ◼

 

 :الصندوق  مدير  .21

 .ومسؤولياته وواجباته الصندوق  مدير اسم  .أ

 السعودي الفرنس ي كابيتال  شركة

 عن االلتزام بأحكام الئحة صـــــــناديق االســـــــتثمار وجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة، ســـــــواًء أدى مســـــــؤولياته وو  ◼
ً
اجباته بشـــــــكل يعد مدير الصـــــــندوق مســـــــؤوال

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

 الصندوق. وأحكام وشروط املالية السوق  مؤسساتالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة يعمل مدير الصندوق ملصلحة م  ◼

الصـــــــندوق بواجبات األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يضـــــــمن العمل وبذل الحرص املعقول بما يحقق مصـــــــالحهم، ويكون مســـــــؤول عن القيام  مديريلتزم   ◼

 بالتالي:

 

 إدارة الصندوق. ▪

 .للصندوق  اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق  عمليات إدارة ▪

 طرح وحدات الصندوق. ▪

 ، واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة.كاملة وأنهاالتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها  ▪

 ها.وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل مع ▪

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

 طلبات املوافقة واالشعارات املقدمة للهيئة حسب أحكام األنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية حيثما ينطبق.متااللتزام ب ▪
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 .وتاريخه املالية السوق  هيئة عن الصادر  الترخيص رقم .ب

 م.2011يناير  30املوافق  هـ.26/02/1432( وتاريخ 11153-37شركة السعودي الفرنس ي كابيتال شركة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بترخيص رقم ) 

 

 .الصندوق  ملدير  الرئيس املكتب وعنوان املسجل العنوان .ج

 اململكة العربية السعودية 11426الرياض  - 23454.ب.: ص املركز الرئيس ي:

 011-2826725فاكس  011-2826666هاتف: 

 

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

www.sfc.sa 
 

 .الصندوق  ملدير  املدفوع املال رأس .ه

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

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 .مؤسسات السوق املاليةستثمار والئحة كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق اال 

شــــروط وأحكام الصــــندوق، ويلتزم و  مؤســــســــات الســــوق املاليةكما يعمل مدير الصــــندوق ملصــــلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صــــناديق االســــتثمار والئحة 

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

 إدارة الصندوق. ▪

 .للصندوق  اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق  عمليات إدارة ▪

 طرح وحدات الصندوق. ▪

 ، واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة.كاملة وأنهاالتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها  ▪

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

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

 يثما ينطبقطلبات املوافقة واالشعارات املقدمة للهيئة حسب أحكام األنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية حمتااللتزام ب ▪

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

فيما ل الالزم مدير الصندوق بعم مستقبال سيقوم حلافي املص تضاربأو حدوث أي وء نشل وفي حا تضارب مصالح،بعدم وجود أي  الصندوق ويقر مدير   .يوجد ال

 .الصندوق الدورية تقارير التضارب في ذلك واإلفصاح عني الوحدات كمال يحق مصلحة

 

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

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

 مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.

 

 م2020 السنة

 380,073,678 اإليراد

 272,431,039 املصاريف

 124,851,350 األرباح

http://www.sfc.sa/
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 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله .ي

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

 .املالية السوق  هيئة ولوائح ألحكام

  تراه اجراء أي واتخاذ الصـــندوق  مدير عزل  حق للهيئة ◼
ً
، تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو الصـــندوق  لذلك بديل صـــندوق  مدير لتعيين مناســـبا

ً
 حال في وذلك مناســـبا

 :التالية الحاالت من أي وقوع

دون إشـــعار الهيئة بذلك بموجب الئحة  االســـتثمارات إدارة نشـــاط أو الصـــناديق وتشـــغيل االســـتثمارات إدارةتوقف مدير الصـــندوق عن ممارســـة نشـــاط  ▪

 .املالية السوق  مؤسسات

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

  االستثمارات إدارة نشاط أو الصناديق وتشغيل االستثمارات إدارةمارسة نشاط في م ترخيصهتقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء  ▪

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

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

 .الصندوق  أصول 

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

 

  الهيئة مارســــــــــت إذا
ً
ـــالحياتها من أيا   صـــــــ

ً
ـــكل التعاون  الصــــــــــندوق  مدير على يتعين الســــــــــابقة، للفقرة وفقا  ملدير للمســــــــــؤوليات الســــــــــلس النقل لتســــــــــهيل كامل بشـــــــ

  ذلك كان حيثما – ينقل أن الصــــــــندوق  مدير أمين على ويجب. البديل الصــــــــندوق 
ً
  ضــــــــروريا

ً
  ومناســــــــبا

ً
 البديل الصــــــــندوق  مدير إلى  -املحض الهيئة لتقدير ووفقا

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

 

 الصندوق: شغلم .22

 .الصندوق  مشغل اسم .أ

 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال

 

 .وتاريخه املالية السوق  هيئة عن الصادر  الترخيص رقم .ب

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

 

 .الصندوق  ملشغل العمل وعنوان املسجل العنوان .ج

 السعودي الفرنس ي كابيتال 

 فهد امللك طريق

 11426الرياض  - 23454.ب.: ص

 اململكة العربية السعودية

 +966112826666الهاتف: 

 

 .بالصندوق  يتعلق فيما ومسؤولياته الصندوق  ملشغل األساسية األدوار  .د

 .الصندوق  تشغيل ◼

◼  
ً
 عن تقيــيم أصــول الصــندوق.  مشغل الصندوق مسؤوال

 عن  ◼
ً
 عن تســعير الوحدات ومسؤوال

ً
 تسعير الخاطئ. ال أو التقييميكون مشغل الصندوق مسؤوال

  الصندوق  مشغل ◼
ً
  الصندوق  أصول  تقييم عن مسؤوال

ً
  تقييما

ً
  كامال

ً
 .وعادال

 وتحديثه. حفظهيقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل ملالكي الوحدات و  ◼

 .الصندوق  بتشغيل الصلة ذات والسجالتاالحتفا  بالدفاتر  ◼

 .للصندوق  القائمة الوحدات رصيد يوضح محدث وبسجل وامللغاه، الصادرة الوحدات لجميع بسجل االحتفا  ◼

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

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

 

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

 

  الصندوق  مشغل بها كلف التي املهام .و
ً
  طرفا

ً
 .بالصندوق  يتعلق فيما ثالثا

 .يوجد ال

 

 :الحفظ أمين .23

 .الحفظ أمين اسم .أ

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

 

 .وتاريخه املالية السوق  هيئة عن الصادر  الترخيص رقم .ب

  يناير 05 املوافق هـ 1426 الحجة ذو 05 بتاريخ املالية السوق  هيئة من الترخيص على الحصول  تم(. 37/05008) رقم املالية السوق  هيئة ترخيص

 

 .الحفظ ألمين العمل وعنوان املسجل العنوان .ج

 االدارة العامة

 7267 املروو –العليا 

 12283الرياض  2255ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 5920 92000 966+هاتف 

 2385 299 11 966+فاكس 

  www.HSBCSaudi.com اإللكتروني: املوقع

  SaudiArabia@HSBC.comالبريد االلكتروني: 

 

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

  الحفظ أمين يعد ◼
ً
  التزاماته عن مســـؤوال

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

ً
  طرفا

ً
 هذه أحكام بموجب ثالثا

 .املالية السوق  مؤسسات الئحة أو االستثمار صناديق الئحة

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

  الحفظ أمين يعد ◼
ً
 فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ عن كذلك مســـــؤول وهو الوحدات، مالكي لصـــــالح وحمايتها الصـــــندوق  أصـــــول  حفظ عن مســـــؤوال

 .الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق

 

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

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

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

 .الخاصة موارده من الباطن من حفظ أمين

 

  الحفظ أمين بها كلف التي املهام.  و
ً
  طرفا

ً
 .بالصندوق  يتعلق فيما ثالثا

 للحفظ من الباطن.
ً
 للحفظ أو أي من تابعيه بالعمل أمينا

ً
 يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث بالعمل أمينا

 

 .استبداله أو  الحفظ أمين لعزل  املنظمة األحكام .ز 

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

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

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

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

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

 . جوهرية أهمية ذات أنها – معقولة أسس على بناءً  – الهيئة ترى  أخرى  حالة أي ▪
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 :التالية الحاالت في واستبداله الحفظ أمين عزل  الصندوق  ملدير يحق ◼

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

  بذلك الوحدات ومالكي الهيئة
ً
  واالفصاح كتابي، وبشكل فورا

ً
 .اإللكتروني واملوقع الصندوق  ملدير اإللكتروني املوقع في فورا

 

  الصــندوق  مدير أو الهيئة مارســت إذا
ً
  صــالحياتهم من أيا

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

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

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

ً
 .بالصندوق  املرتبطة العقود جميع البديل الحفظ أمين إلى -ومناسبا

 

 :الصندوق  إدارة مجلس .24

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

 

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

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

  عضو مستقل  – البخاري  الخالق عبد هللا فتح محمد /السيد

  عضو مستقل  – عبيد أحمد إبراهيم هاني /السيد

 

 .الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مؤهالت عن نب ة .ب

 .فرحان أحمد طالب إيهاب /السيد

ــــــنة 13 بخبرة كابيتال، الفرنســـــــــ ي الســـــــــعودي شـــــــــركة لدى الثروات إدارة رئيس ـــــة مجال في األهلي البنك مع االســـــــــتشـــــــــارية الخدمات في ســـ  واملنتجات العاملية البورصــــ

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

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

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

 

 .العريني العزيز  عبد سليمان هللا عبد /السيد

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

 إدارة في البكالوريوس شـهادة على حاصـل. كابيتال الفرنسـ ي السـعودي شـركة في م2014 عام للوسـاطة كرئيس تعيينه تم. م2011 عام كابيتال الفرنسـ ي السـعودي

 .  م1999 عام سعود امللك جامعة من الدولية األعمال

 

 .البخاري  الخالق عبد هللا فتح محمد /السيد

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

 الوطني العربي شـــركة لدى وااللتزام املطابقة مدير هو تقلده منصـــب أخر كان وقد اآلن متقاعد محمد الســـيد.  م1972 عام في ســـعود امللك جامعة من االنجليزي 

 .م2011 عام في لالستثمار

 

 .عبيد أحمد إبراهيم هاني /السيد

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

 على حائز. كورب انفســـــت شـــــركة في شـــــريك أصـــــبح 2012 عام في الخاصـــــة، الثروات إدارة رئيس كنائب م2008 عام في ســـــتانلي مورغان شـــــركة إلى انضـــــم. م2004

 .للتكنلوجيا وورث وينت جامعة من التكنلوجيا إدارة في البكالوريوس شهادة

 

 .الصندوق  إدارة مجلس أعضاء ومسؤوليات أدوار  .ج

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

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

  ذلك كان ومتىاإلشراف،  ◼
ً
 لالئحة صناديق االستثمار.مناسبا

ً
 ، املوافقة أو املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

 األموال غســــــــــل عنؤول التبليغ االجتماع مرتين ســــــــــنويا على األقل مع مســــــــــؤول املطابقة وااللتزام لدى مدير الصــــــــــندوق و/أو لجنة املطابقة وااللتزام ومســــــــــ ◼

 اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة. وتمويل
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 في حالة تعيينه وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار. املصفىإقرار أي توصية يرفعها  ◼

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

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

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

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

 

 .الصندوق  إدارة مجلس مكافآت تفاصيل .د

 بأن تلك األتعاب ســـــتكون متغيرة  مكافآت مجلس إدارة الصـــــندوق تشـــــمل جميع صـــــناديق شـــــركة الســـــعودي الفرنســـــ ي كابيتال الذي يشـــــرف عليه املجلس إن
ً
علما

ويتم احتسـابها بصـورة تراكمية في كل يوم تقويم  ،حيث سـيتم تخصـيص حصـة كل صـندوق من تلك األتعاب بناًء على حجم األصـول نسـبة وتناسـببشـكل سـنوي 

 وتخصم على أساس سنوي. 

)ســتون ألف( ريال  60,000يقدر الحد األقأــ ى الســنوي إلجمالي أتعاب ومصــاريف أعضــاء مجلس إدارة جميع صــناديق شــركة الســعودي الفرنســ ي كابيتال بمبلغ 

 في السنة.ريال  (أثناء عشر ألف وثالثمائة وأربعة وسبعون )12,374 بـاألتعاب سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه 

( ، وبأن كل عضــــــو مســــــتقل ســــــيتقا ــــــ ى مب كما
ً
 ألصــــــول الصــــــندوق )زيادة أو نقصــــــا

ً
 وفقا

ً
لغ تجدر اإلشــــــارة بأن حصــــــة الصــــــندوق من هذه األتعاب ســــــتتغير ســــــنويا

لك )خمســــة عشــــر ألف( ريال ســــعودي عن كل اجتماع )بحد أقأــــ ى اجتماعين في الســــنة وهو الحد األدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة الصــــندوق(، وذ 15,000

 عن جميع صناديق شركة السعودي الفرنس ي العامة.

 

 .الصندوق أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصال  عضو مجلس إدارة الصندوق ومصال   .ه

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

 

 .الصندوق  إدارة مجلس أعضاء فيها يشارك التي األخرى  الصناديق إدارة مجالس .و

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

 

 الصندوق 
 عضو مجلس اإلدارة

 محمد البخاري  هاني عبيد عبدهللا العريني ايهاب فرحان

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس األسواق املالية بالدوالر األمريكي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجية

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس بالريال السعوديالبدر للمرابحة 

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس األسواق املالية بالريال السعودي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس االستثمار باألسهم السعودية

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس 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

 

 :الشرعية الرقابة لجنة .25
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 .ومؤهالتهم الشرعية الرقابة لجنة أعضاء أسماء .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

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

 اإلسالمي. يجمع الفقهاملعضو  ◼

 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 ◼

 السعودية.رئيس في مجموعة جمعيات خيرية في اململكة العربية  ◼

 

 الشيخ د./ محمد بن علي القري )املستشار الشرعي( (2

 .الدولي اإلسالمي الفقهي املجمع في خبير ◼

 .اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة املحاسبة لهيئة الشرعي املجلس عضو ◼

 .اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة املحاسبة هيئة األمناء مجلس عضو ◼

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

 .اإلسالمية املالية واملنظمات الهيئات من العديد لدى شرعي مستشار ◼

 

 بن محمد املطلق )عضو الهيئة الشرعية( / عبد هللا الشيخ (3

 .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 ◼

 

 ضو الهيئة الشرعية(ال الشيخ )ع 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 ◼

 

 .ومسؤولياتهم الشرعية الرقابة لجنة أدوار  .ب

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

 

 .الشرعية الرقابة لجنة أعضاء مكافآت تفاصيل .ج

 .الصندوق  على الشرعية الهيئة أتعاب تحميل يتم لن

 

افقلتلك األصالالالالالول واإلجراءات املتبعة في حال عدم ا الدورية واملراجعةاملعايير املطبقة لتحديد شالالالالالرعية األصالالالالالول املعدة لالسالالالالالتثمار  تفاصالالالالاليل. د  مع لتو

 . الشرعية املعايير 

 

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

 املؤسسات املالية )ماعدا املصارف اإلسالمية وشركات التأمين اإلسالمية(. ◼
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 شركات ذات الخصائص التالية: ◼

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

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

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

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

 .لذلك نتيجة بتصفيتها

 

 االستثمار:  مستشار  .26

 .يوجد ال

 

 :املوزع .27

 .يوجد ال

 

 :الحسابات مراجع .28

 .الحسابات مراجع اسم .أ

 برايس ووترهاوس كوبرز شركة 

 

 .الحسابات ملراجع العمل وعنوان املسجل العنوان .ب

 الرياض - برو اململكة شارع امللك فهد

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

 + 966112110400: الهاتف رقم

 +966112110401: الفاكس رقم

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

 

 .ومسؤولياته الحسابات ملراجع األساسية األدوار  .ج

ـــف الســـــنوية املالية القوائم ومراجعة وتقديم بإعداد مراجع الحســـــابات يقوم   يهاعل واملصـــــادقةســـــنوية  والنصــ
ً
 الســـــعودية الهيئة عن الصـــــادرة املحاســـــبة ملعايير وفقا

 .القانونيين للمحاسبيين

 

 .االستثمار لصندوق  الحسابات مراجع الستبدال املنظمة األحكام .د

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

 .مهامه بتأدية تتعلق الحسابات راجعمل املنهي السلوك سوء حول  جوهريةو  قائمة ادعاءات وجود حال في ◼

  الحسابات مراجع يعد لم إذا ◼
ً
 .مستقال

  الحسابات مراجع يعد لم إذا ◼
ً
 .الهيئة لدى مسجال

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

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

 

 :الصندوق  أصول  .29

 وحدات واململوك ملالكي االســــــــــتثمار صــــــــــندوق  لصــــــــــالح حفظ أمين بواســــــــــطة محفوظة األولية للطروحات الخليجي الفرنســــــــــ ي الســــــــــعودي صــــــــــندوق  أصــــــــــول  إن ◼

  األصول  هذه تعتبر وال الصندوق،
ً
  إال بها التصرف حق له وليس الحفظ ألمين ملكا

ً
 .الصندوق  هذا وأحكام لشروط وفقا

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

 من وغيرها الضرورية السجالت بجميع يحتفظ وأن الصندوق، ذلك لصالح الحفظ أمين باسم استثمار صندوق  لكل واألصول األخرى  املالية األوراق تسجيل

 .التعاقدية التزاماته تأدية تؤيد التي املستندات

http://www.pwc.com/middle-east
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 الصــندوق  ملدير يكون  أن يجوز  ال و. مشــاعة ملكية الوحدات ملالكي جماعي بشــكل مملوكة األولية للطروحات الخليجي الفرنســ ي الســعودي صــندوق  أصــول  إن ◼

 أو الصــندوق  أصــول  في مصــلحة أي املوزع أو املشــورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين مشــغل الصــندوق أو أو الباطن من الصــندوق  مدير أو

 أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أوأو مشـــغل الصـــندوق  الباطن الصـــندوق  مدير أو الصـــندوق  مدير كان إذا إال األصـــول، بتلك يتعلق فيما مطالبة

 أفصح و االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب املطالبات بهذه مسموحا كان أو ملكيته، حدود في ذلك و الصندوق، لوحدات مالكا املوزع أو املشورة مقدم

 .األحكام و الشروط هذه في عنها

 

 :الشكوى  معالجة .30

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

 أحد على بريدي وعنوان فاكس رقم هاتف، رقم الوحدات، مالك توقيع يتضــــــــــــــمن شــــــــــــــكوى  خطاب إرســــــــــــــال خالل من شــــــــــــــكوى  أي تقديم الوحدات مالكي من ألي يمكن كما

 :التالية الوسائل

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

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

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

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

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

 

 :أخرى  معلومات .31

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

 تقديمها ملالكي وحدات الصندوق عند طلبها دون مقابل.

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

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

 .الوحدات ملالكي املتاحة املستندات .ج

 .الصندوق  وأحكام شروط ◼

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

 .للصندوق  الدورية التقارير ◼

 .للصندوق  املدققة املالية القوائم ◼

 .الصندوق  ملدير املالية القوائم ◼

 

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

الالالالالالالام الصالالالالالالالالندوق مالالالالالالالالالكو الوحالالالالالالالالدات الحالالالالالالالالاليون أو املحتملالالالالالالالالون أو مالالالالالالالالن املتوقالالالالالالالالع أن تتضالالالالالالالالمنها  -بشالالالالالالالالكل معقالالالالالالالالول  التالالالالالالالالي سالالالالالالالاليتخ  قالالالالالالالالرار  شالالالالالالالالروط وأحكال

 االستثمار بناًء عليها

 

افق ت االستثمار  الئحة قيود من اتاعفاء أي .ه  .وممارساته االستثمار  سياسات في ذكرت التي ماعدا املالية السوق  هيئة عليها و

  تصــــدر قد أو صــــدرت التي العامة اإلعفاءات بخالف االســــتثمار، الئحة قيود من أي من إعفاء ألي الصــــندوق  يخضــــع ال
ً
 االســــتثمار صــــناديق بشــــأن املالية الســــوق  هيئة من مســــتقبال

 .كافة
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 :الوحدات مالك من إقرار  .32

 على باالطالع واإلقرار عليهم واملوافقة فيهم جاء ما وفهمالســـــــعودي الفرنســـــــ ي الخليجي للطروحات األولية  بصـــــــندوق الخاصـــــــة  واألحكام الشـــــــروط بقراءة قمنا/قمت لقد

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

   املشتركين أسماء/  املشترك اسم

   االستثماري  الحساب رقم

   التاريخ

   الفرع أو  املوقع

   التوقيع

 

 .فقع وموظفيه كابيتال الفرنس ي السعودي شركة الستخدام

   املختص املوظف اسم

   التاريخ
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اإلفصاح املالي(: ملخص 1ملحق )  

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

 املبلغ )ريال سعودي( نوع الرسوم

 36,800 أتعاب املحاسب القانوني

 7,500 رسوم الجهات الرقابية

 296,301 رسوم الحفظ

 109,349 الصفقاترسوم 

 5,202 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 4,002,939 االدارةرسوم 

 5,250 تداول  التسجيل رسوم

 21,492 رسوم احتساب املؤشر

 43,984 اخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 سالم بن زكي الخنيزي 

 عضو مجلس اإلدارة -الرئيس التنفيذي

 هيفاء بنت فهد القوفي  

  رئيس االلتزام والحوكمة والقانونية


