
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير السنوي
-إس بي سي ألسهم شركات البناء واألسمنت السعودية  صندوق إتش -  

(HSBC Saudi Construction and Cement Companies Equity 
Fund)  

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عند الطلب مجانا   *جميع تقارير الصندوق متوفرة



 

2 
 

 قائمة المحتويات

 3........................................................................................................ إدارية معلومات .1

 4.....................................................................................................الصندوق معلومات .2

 5......................................................................................................... الصندوق مدير .3

 7....................................................................................................... الحفظ أمين بيان .4

 7............................................................................................... القانوني المحاسب بيان .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 معلومات إدارية .1

 صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واألسمنت السعودية
(HSBC Saudi Construction and Cement Companies Equity 

Fund) 

 اسم الصندوق .أ

  مدير الصندوق .ب 

 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
 ، شارع العليا )حي المروج(7267س بي سي مبنى إتش إ
 ، 2255-12283الرياض 

 .المملكة العربية السعودية
 920022688الرقم الموحد 

 +96612992385فاكس 
 www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

 اسمه

 عنوانه

 مدير الصندوق من الباطن )إن وجد( .ج 

 ال يوجد
 اسمه

 عنوانه

 أمين الحفظ .د 

 س بي سي المحدودةشركة إتش إ

 ، شارع العليا )حي المروج(7267س بي سي مبنى إتش إ
 ، 2255-12283الرياض 

 .المملكة العربية السعودية
 920022688الرقم الموحد 

 +96612992385فاكس 
 www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

 
 حفظ أصول الصندوق 
 حفظ جميع المستندات الضرورية والتي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية تجاه الصندوق 
 إيداع المبالغ النقدية العائدة للصندوق في الحساب الخاص بالصندوق 
  العملية النقدية للصندوق، من خصم مبالغ االستثمار ومصاريف الصندوق وفقا  إدارة

 لشروط وأحكام الصندوق 
 يعد أمين الحفظ مسؤوال  عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات 

 

 اسمه

 عنوانه

 

 

 

 

 

 

 مسؤولياته

 المحاسب القانوني .ه 

 شركة كي بي أم جي الفوزان والسدحان

بي أم جي ، طريق صالح الدين األيوبيمبنى كي   
11663الرياض  92876ص.ب.    

 المملكة العربية السعودية
+96612914350هاتف   

 

 اسمه

 عنوانه
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 معلومات الصندوق .2

 ستثمار وسياساتهأهداف اال .أ

 إلى المدى الطويل يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط -مفتوح  -ستثمار اإن الصندوق هو صندوق 

ع ومتوافقة مأسهم شركات التشييد والبناء واألسمنت والمدرجة في سوق األسهم السعودي ستثمار في وذلك من خالل اال

ي ستثمار السيولة النقدية الزائدة فاكما يمكن لمدير الصندوق  .لجنة الرقابة للصندوق معايير الشريعة والمعتمدة من قبل

الصندوق في أدوات نقدية قصيرة األجل ومتوافقة مع المعايير الشرعية بغرض تحسين عائد الصندوق. وسوف يلتزم 

الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق، وكذلك التوجيهات الشرعية  -إن وجدت  -ستثماراالالصندوق إلتزاما  تاما  بتوجيهات 

ويتم قياس اداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء  ة الرقابة للصندوق.لجنالصادرة عن 

 واألسمنت السعودية.

 

 واألرباح سياسة توزيع الدخل .ب

 لن يتم توزيع أرباح، بل تضاف إلى أصول الصندوق بحيث يعاد استثمار الدخل وأرباح األسهم لزيادة قيمة الوحدة.

 أداء الصندوق .ج

 لاير سعودي( داء الصندوق خالل الثالث سنوات الماضيةأ( 

6201  2015 4201  Criteria/Year 

20,114,165 23,348,510 38,687,992 
 أصول الصندوقصافي قيمة 

 نهاية السنة

6.2600 6.4897 9.3268 
صافي قيمة الموجودات 

 للوحدة في نهاية السنة

للوحدةأعلى قيمة موجودات  12.2794 10.3078 6.6543  

 أقل قيمة موجودات للوحدة 8.4712 6.4658 4.4808

3,213,148 3,597,795 4,148,059 
في  عدد الوحدات المصدرة

 نهاية السنة

- - - 
قيمة األرباح الموزعة لكل 

)إن وجد( وحدة  

 نسبة المصروفات 1.79% 1.71% 1.70%

 

 

 عائدات الصندوق 

 

اإلجماليالعائد  سنة واحدة ثالث سنوات خمس سنوات  االصندوق/

 اسم الصندوق 3.54%- 30.41%- 3.96%-

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
العائد 

 االصندوق/اإلجمالي

-3.54% -30.42% 3.68% 28.81% 7.15% 29.74% -1.35% 15.05% -55.74% N/A N/A اسم الصندوق 
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 مقابل الخدمات والعموالت 

من أصول الصندوقالنسبة   نوع المصاريف أو العمولة القيمة باللاير السعودي 

من مبلغ االشراك %2حتى   رسوم االشتراك 25,592.40 

 رسوم إدارة الصندوق 332,922 1.66%

 رسوم أمين الحفظ - -

 رسوم المحاسب القانوني - -

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين - -

 رسوم رقابية - -

 رسم ترخيص المؤشر - -

 رسوم االقتراض - -

الشرعي رسوم التطهير - -  

 

 أي تغييرات جوهرية أثرت في أداء الصندوق .د

 .2016لم تحدث أي تغييرات جوهرية أثرت في أداء الصندوق في سنة 

 

 أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة .ه

3/29/ 2016تغيرات تمت في تاريخ             -          

( 1ومرفق تفاصيل التغيرات رقم )               

2016/11/28تغيرات تمت في تاريخ  -          

(2ومرفق تفاصيل التغيرات رقم )               

 

          

 أي خطأ في التسعير أو التقويم خالل الفترة .و

 ال يوجد.

 مدير الصندوق .3

 أنشطة االستثمار خالل الفترة .أ

قلل الصندوق من تعرضة لقطاع االسمنت بشكل رئيسي بسبب تباطؤ أنشطة البناء والتشييد مما أدى الى تباطؤ مبيعات 

 االسمنت و ارتفاع اسعار الطاقة.

 

 تجاوزات قيود االستثمار .ب

 ال يوجد.
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 إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
 المروج -العليا   ٧٢٦٧ إتش إس بي سي ىمبن


 ، المملكة العربية السعودية١٢٢٨٣-٢٢٥٥  الرياض


 +٩٦٦ ١ ٢٩٩-٢٣١٣هاتف  ٨٠٠-١٢٤-١٢١٢لرقم المجاني ا


 +٩٦٦ ١ ٢٩٩-٢٤٠٤فاكس: 


 www.hsbcsaudi.comالموقع االلكتروني: 
Incorporated in Riyadh with limited liability C.R.No. 1010221555, Capital SAR 500 Million (Fully Paid) 
Authorized and regulated by the Capital Market Authority, License No. 05008-37 
Chamber of Commerce Membership No. 168975 


 


 مليون لاير سعودي )مدفوع بالكامل( ٥٠٠، رأس المال ١٠١٠٢٢١٥٥٥س.ت:‘ شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في الرياض


  ٠٥٠٠٨-٣٧مرخص طبقا لنظام ولوائح هيئة السوق المالية، رخصة رقم 


 ١٦٨٩٧٥رفة التجارية الصناعية: رقم اشتراك الغ


 


 


 
28/02/1438التاريخ :     


 م28/11/2016 : الموافق 
  


 


 العزيز عميلنا


 


 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 


 والتقدير،، التحية بعد


 


 الصناديق، إدارة مجالس أعضاء ريبتغي وذلك الستثماريةا صناديقال وشروط أحكام تحديث تم قد بأنه إفادتكم نود


 . المالية السوق هيئة بموافقة أدناه موضح هو ما حسب


 التغيرات في الشروط واالحكام بتغير أعضاء مجلس إدارة الصندوق الغير مستقلين كالتالي: تتلخص


 


 اسم الصندوق الفقرة السابق المجلس المجلس الجديد


 )الصناديق الشرعية(


 )رئيس المجلس( دانيل ليما -1


 


هيثم فهد الراشد )عضو غير  -2


 مستقل(


 
قية احسان عباس حمزة باف -3


 )عضو مستقل(


 
)عضو  علي صالح علي العثيم -4


 مستقل(


 
)عضو  طارق سعد التويجري -5


 مستقل(


 
)عضو غير  ثاقب مسعود -6


 مستقل(


 
عبدالهادي محمد شحاده  -1


 )رئيس المجلس( 


 


 عبدالمجيد الحقباني )عضو(  -2


 
 احسان عباس حمزة بافقية -3


 )عضو مستقل(


 
 علي صالح علي العثيم -4


 )عضو مستقل(


 
 جريطارق سعد التوي -5


 )عضو مستقل(


 
 ثاقب مسعود -6


 )عضو غير مستقل(


أعضاء 


مجلس 


إدارة 


 الصندوق


  صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية للدخل -1


  صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات السعودية  -2


صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية  -3


 السعودية


صندوق إتش إس بي سي لفرص األسهم البتروكيماوية  -4


 ديةالسعو


صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واألسمنت  -5


 السعودية 


 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية  -6


 صندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية  -7


  صندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية ذات الدخل  -8


  صندوق إتش إس بي سي ألسهم الصين والهند المرن  -9


  األسواق العالمية الناشئة  صندوق إتش إس بي سي ألسهم -10


  صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية -11


 صندوق إتش إس بي سي  للصكوك -12


 صندوق إتش إس بي سي  الدفاعي لألصول المتنوعة -13


 صندوق إتش إس بي سي  المتوازن لألصول المتنوعة -14


 صندوق إتش إس بي سي  المتنامي لألصول المتنوعة -15


 المتداول 20ودي صندوق إتش إس بي سي   السع -16


 صندوق إتش إس بي سي  للمرابحة بالريال السعوي -17


 صندوق إتش إس بي سي  للمرابحة بالدوالر األمريكي -18







 


PUBLIC 


HSBC Saudi Arabia Limited 


HSBC Bldg., 7267 Olaya,-Al-Murooj District 


Riyadh, 12283-2255, Kingdom of Saudi Arabia 


Toll Free No. 800-124-1212 Tel. No. +966 1 299-2313 


Fax: +966 1 299-2404 


Web: www.hsbcsaudi.com 


 


 لعربية السعودية المحدودةإتش إس بي سي ا
 المروج -العليا   ٧٢٦٧ إتش إس بي سي ىمبن


 ، المملكة العربية السعودية١٢٢٨٣-٢٢٥٥  الرياض 


 +٩٦٦ ١ ٢٩٩-٢٣١٣هاتف  ٨٠٠-١٢٤-١٢١٢الرقم المجاني 


 +٩٦٦ ١ ٢٩٩-٢٤٠٤فاكس: 


 www.hsbcsaudi.comالموقع االلكتروني: 
Incorporated in Riyadh with limited liability C.R.No. 1010221555, Capital SAR 500 Million (Fully Paid) 
Authorized and regulated by the Capital Market Authority, License No. 05008-37 


Chamber of Commerce Membership No. 168975 


 مليون لاير سعودي )مدفوع بالكامل( ٥٠٠، رأس المال ١٠١٠٢٢١٥٥٥س.ت:‘ شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في الرياض


  ٠٥٠٠٨-٣٧مرخص طبقا لنظام ولوائح هيئة السوق المالية، رخصة رقم 


 ١٦٨٩٧٥رقم اشتراك الغرفة التجارية الصناعية: 


 )الصناديق التقليدية(


 دانيل ليما )رئيس المجلس( -1


 


ثاقب مسعود )عضو غير  -2


 مستقل(


 


 احسان عباس حمزة بافقية -3


 )عضو مستقل(


 
 علي صالح علي العثيم -4


 )عضو مستقل(


 
 ق سعد التويجريطار -5


 )عضو مستقل(


 عبد الهادي محمد شحاده -1


 )رئيس المجلس(


 
 احسان عباس حمزة بافقية -2


 )عضو مستقل(


 
 علي صالح علي العثيم -3


 )عضو مستقل(


 
 طارق سعد التويجري -4


 )عضو مستقل(


أعضاء 


مجلس 


إدارة 


 الصندوق


 صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية  -1


  ت المالية السعودية صندوق إتش إس بي سي ألسهم المؤسسا -2


 


طبقاً لالئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية فسوف تعتبر الشروط واألحكام كما نود أن ننوه 


تاريخ هذا اإلشعار، هذا ويمكنك الحصول على األحكام والشروط المعدلة  من يوماً  60 مرور المعدلة نافذة بعد


  www.hsbcsaudi.comللصناديق في موقعنا اإلكتروني 


 


 


 


 


 


 مع خالص الشكر والتقدير،


 


 


 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة


 



http://www.hsbcsaudi.com/
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تعديلات رقم 2
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العربية السعودية المحدودةتغيرات شروط وأحكام صناديق األسهم لشركة إتش إس بي سي   


RESTRICTED 


 األسباب التعديل المقترح الوضع الحالي الفقرة اسم الصندوق م
  السعودية لألسهم سي بي إس إتش صندوق 1


للدخل السعودية لألسهم سي بي إس إتش صندوق    
   السعودية المالية المؤسسات ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   السعودية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق
السعودية الصناعية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق  
السعودية البتروكيماوية األسهم لفرص سي بي إس إتش صندوق  
 واألسمنت البناء شركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق


  السعودية
  السعودية لألسهم المرن سي بي إس إتش صندوق
  الخليجية لألسهم سي بي إس إتش صندوق
   الخليجية ذات الدخل لألسهم سي بي إس إتش صندوق
   المرن والهند الصين ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   الناشئة العالمية األسواق ألسهم سي بي إس إتش صندوق
العالمية األسهم لمؤشر سي بي إس إتش صندوق    


 إشعار في
بداية 


الشروط 
 واألحكام 


تم إضافة إشعار في بداية الشروط  غير مضاف 


 واألحكام 
توضيح محتوى 


 الشروط واألحكام 


  السعودية لألسهم سي بي إس إتش صندوق 2
للدخل السعودية لألسهم سي بي إس إتش صندوق    
   السعودية المالية المؤسسات ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   السعودية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق
السعودية الصناعية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق  
السعودية البتروكيماوية األسهم لفرص سي بي إس إتش صندوق  
 واألسمنت البناء شركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق


  السعودية
  السعودية لألسهم المرن سي بي إس إتش صندوق
  الخليجية لألسهم سي بي إس إتش صندوق
   الخليجية ذات الدخل لألسهم سي بي إس إتش صندوق
   المرن والهند الصين ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   الناشئة العالمية األسواق ألسهم سي بي إس إتش صندوق
العالمية األسهم لمؤشر سي بي إس إتش صندوق    


 
 
 
 


 تعريفات


 


يتضمن القسم أسماء 


المصطلحات المستخدمة 


 الصندوق.في 


 :التعاريف التاليةتم إضافة 
 بنك محلي  -
 استراتيجية نشطة -
 االستثنائية الظروف -
 التنازلي النهج -
 التصاعدي النهج -
 النظير لطرفا -
 درجه االستثمار -
 المرابحة -
 صناديق المرابحة -


 ةالمعيار الشرعي -


الشروط تماشيا مع 
الموافق  واألحكام


خرا من قبل مؤ عليها
. هيئة السوق المالية


ورغبة في توضح 
 بعض المصطلحات.


  السعودية لألسهم سي بي إس إتش صندوق 3
للدخل السعودية لألسهم سي بي إس إتش صندوق    
   السعودية المالية المؤسسات ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   السعودية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق
السعودية الصناعية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق  
السعودية البتروكيماوية األسهم لفرص سي بي إس إتش صندوق  
 واألسمنت البناء شركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق


  السعودية
  السعودية لألسهم المرن سي بي إس إتش صندوق
  الخليجية لألسهم سي بي إس إتش صندوق
   الدخلالخليجية ذات  لألسهم سي بي إس إتش صندوق
   المرن والهند الصين ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   الناشئة العالمية األسواق ألسهم سي بي إس إتش صندوق
العالمية األسهم لمؤشر سي بي إس إتش صندوق    


اسم 
 الصندوق


سم الصندوق يوجد ا


 باللغة العربية فقط


تم إضافة اسم الصندوق باللغة 


 اإلنجليزية.


الشروط تماشيا مع 
الموافق  واألحكام


مؤخرا  من قبل  عليها
 .هيئة السوق المالية


  السعودية لألسهم سي بي إس إتش صندوق 4
للدخل السعودية لألسهم سي بي إس إتش صندوق    
   السعودية المالية المؤسسات ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   السعودية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق
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عنوان مدير 
 الصندوق


لتحديث العمالء   تم تحديث العنوان وأرقام الهواتف مضاف 
 بالعنوان.
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المؤشر    الخليجية ذات الدخل لألسهم سي بي إس إتش صندوق 5
 اإلسترشادي


"S&P GCC Shariah 


Composite Index" 


S&P GCC Composite Shariah 


Dividend 15% 
 المؤشر تغيير تم


  مؤشرب اإلسترشادي
اخر  سترشاديإ


أهداف  مع يتماشى
واستراتيجية الصندوق 


 بشكل أفضل.
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   السعودية المالية المؤسسات ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   السعودية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق
السعودية الصناعية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق  
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   الناشئة العالمية األسواق ألسهم سي بي إس إتش صندوق
العالمية األسهم لمؤشر سي بي إس إتش صندوق    


 
 


أهداف 
 الصندوق


 
هداف الصندوق أ


مفصله تحت هذه 
 ئية.الجز


 
 ال يوجد تغيير جوهري.


 
تم إعادة صياغة بعض أهداف 


الصندوق لتظهر التفاصيل بشكل 
أوضح وتم أيضا ذكر المؤشر 


 اإلسترشادي ضمن فقرة األهداف.
للتفاصيل يرجى مراجعة الملحق رقم 


(1 ) 


 
 


تفصيل وتوضيح 
األهداف بصورة 


 أوضح للعمالء.
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استراتيجية 
 االستثمار


استراتيجية مختصرة 


وتشمل الية تحقيق 


 الصندوق.أهداف 


تم تفصيل استراتيجية االستثمار 


بحيث تشمل وتوضيح كيفية تحقيق 


األهداف بصورة أوضح وتم إضافة 


ترقيم للفقرات الفرعية وجدول 


 يوضح نسب االستثمار للصندوق.


للتفاصيل يرجى مراجعة الملحق رقم 


(2) 


متطلبات  مع تماشيا
الئحة صناديق 


 االستثمار.
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للدخل السعودية لألسهم سي بي إس إتش صندوق    
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   السعودية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق
السعودية الصناعية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق  
السعودية البتروكيماوية األسهم لفرص سي بي إس إتش صندوق  
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  السعودية
  السعودية لألسهم المرن سي بي إس إتش صندوق
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   الناشئة العالمية األسواق ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   العالمية األسهم لمؤشر سي بي إس إتش صندوق


 
 
 


المخاطر 
الرئيسية 
لالستثمار 


في 
 الصندوق


قسم اإلفصاح عن 
المخاطر يحتوي فقط 


جوانب  5حوالي  على
 من المخاطر.


: التاليشمل يلطر اخالمتم تعديل قسم 
مية، انظالالمخاطر السياسية و / أو 


أسعار الفائدة، مخاطر مخاطر 
، نظيرالطرف الومخاطر  يةاالئتمان


طر النتائج المالية المتوقعة اخم
لشركات المدرجة، والمخاطر ل


 اتشركالالمصدر ومخاطر بالمتعلقة 
موظفي طر االعتماد اخمصغيرة، وال


، ومخاطر االقتراض مدير الصندوق
مخاطر وومخاطر إعادة االستثمار، 


 المصالح تضاربمخاطر التقنية، و
للشركات  ةالقانوني مخاطروال


 .تبياناال عدم صحة ومخاطر


على ضوء التغير 
المقترح في نطاق 


االستثمار ليشمل جميع 
انواع المخاطر 
المحتملة. ليكون 


المستثمر على علم 
ودراية كاملة بأن 


الصندوق معرض لعدة 
 مخاطر مختلفة.
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  الخليجية لألسهم سي بي إس إتش صندوق
   الخليجية ذات الدخل لألسهم سي بي إس إتش صندوق


 
 
 
 
 


الرسوم 
 يفروالمصا


يحتوي هذا الجزء على 
رسوم المصاريف 
االدارية و رسوم 
 مصاريف التعامل.


 تم إضافة االتي:


 :رسوم االستثمار في صناديق أخرى


إذا استثمر الصندوق في صندوق 


واحد أو أكثر، تمشيا مع استراتيجيته 


االستثمارية فسوف يتحمل الصندوق 


رسوم االستثمار. سيتم الكشف عن 


أي رسوم من هذا القبيل في ملخص 


 
توضيح رغبة في ال


للمستثمر عن رسوم 
 في صناديق االستثمار


.المرابحة  
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   المرن والهند الصين ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   الناشئة العالمية األسواق ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   العالمية األسهم لمؤشر سي بي إس إتش صندوق


 اإلفصاح المالي.
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السعودية الصناعية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق  
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التصفية 
وتعيين 
 مصف


لهيئة السوق المالية 
السلطة في تعيين بديل 


لمدير الصندوق أو 
تسسيل للصندوق أو 
أيإجراء تراه الهيئة 


مناسبا كما يتماشى مع 
الحالت المدرجة في 


الئحة صناديق 
الصادرة عن االستثمار 


 الهيئة.


لهيئه الحاالت التي يحق لتم اضافة 
تعيين مدير بديل للصندوق أو مصف 
أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً، وذلك 


 وفقاً لالئحة صناديق االستثمار.


  
ليتماشى هذا الجزء 
بشكل أفضل مع الئحة 


 . صناديق االستثمار
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السعودية الصناعية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق  
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أعضاء 
مجلس إدارة 


 الصندوق


 المجلس الحالي :
 


 األعضاء المستقلين:
 


زيد عبد  -1
الرحمن 


 القويـز
ناصر محمد  -2


 المغيليث
 


 األعضاء غير المستقلين 
عبدالهادي  -3


 شهادة 
عبدالمجيد  -4


 الحقباني
 ثاقب مسعود -5


 


 المجلس الجديد:
 


لين في استبدال العضوين المستقتم 
 مجلس إدارة الصندوق بأعضاء


 مستقلين جدد.
 إحسان عباس بافقيه -1


 
 علي صالح العثيم -2


 


 طارق سعد التويجري -3
 


 األعضاء غير المستقلين 
 


 عبدالهادي شحادة -4
 عبدالمجيد الحقباني -5


 ثاقب مسعود -6
 


 تم إضافة الجملة التالية:
 إدارة مجلس أعضاء من أيا يعمل ال


 صناديق إدارة مجالس في الصندوق
 .السعودية العربية المملكة في أخرى


 
نظرا الستقالة 


 األعضاء المستقلين
مجالس  من صناديق


إدارة صناديق إتش 
وهم زيد  إس بي سي


القويز و ناصر 
 .المغيليث


 
تم إضافة الجملة لرفع 
مستوى الشفافية في 


 هذا القسم.
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  السعودية لألسهم سي بي إس إتش صندوق


 


أعضاء 
مجلس إدارة 


 الصندوق


 المجلس الحالي: 
 


 األعضاء غير المستقلين 
عبدالعزيز  -1


سليمان 
 الجريد 


نادر وليد  -2
 صالح 


عبدالهادي  -3
 شحاده


 
 األعضاء المستقلين:


 
زيد عبد  -4


الرحمن 
 القويـز


ناصر محمد  -5


تم استقالة عضوين  غير مستقلين 
 وهما  


 عبدالعزيز سليمان الجريد  -
 نادر وليد صالح  -
 


 وتم استقالة عضوين مستقلين وهما: 
 زيد عبد الرحمن القويـز -
 ناصر محمد المغيليث -
 


تم استبدال األعضاء بثالثة أعضاء 
أعاله بثالثة أعضاء مستقلين جدد 


 كما هو موضح أدناه 
 


عبدالهادي شحاده تاذ األس -1
 (ضو مستقل بالمجلس)ع


 
 إحسان عباس بافقيه -2


 الستقالة نظرا
عضوين غير مستقلين 


 إدارة مجالسمن 
الغير  صناديقال


متوافقة مع الشريعة 
 اإلسالمية
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 المغيليث
 


 
 علي صالح العثيم -3


 


 طارق سعد التويجري -4
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  السعودية
  السعودية لألسهم المرن سي بي إس إتش صندوق
  الخليجية لألسهم سي بي إس إتش صندوق
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   العالمية األسهم لمؤشر سي بي إس إتش صندوق


 
 


مدير 
 الصندوق


يتضمن قسم مدير 
الصندوق على عنوان 
مدير الصندوق، بيان 
بأن مدير الصندوق 


مصرح له من قبل هيئة 
السوق المالية، ورقم 
ترخيص هيئة السوق 
المالية ، صالحيات 


 صندوق .
 


 
عمال األوراق تم التعديل ليشمل أ


إتش إس بي  المالية المرخصه لي
 وتم. العربية السعودية المحدودةسي 


إضافة قسم حول "تضارب أيضا 
وتم ترقيم الفقرات  ".المصالح


  . من الفقرة األساسية الفرعية
 


 
 15تماشيا مع الفقرة 


من  1من الملحق رقم 
الئحة صناديق 


 االستثمار.
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  السعودية
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 تم تحديث عنوان أمين الحفظ مضاف أمين الحفظ


 
 
 
 
 
 


 تحديث للعنوان
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السعودية الصناعية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق  
السعودية البتروكيماوية األسهم لفرص سي بي إس إتش صندوق  
 واألسمنت البناء شركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق


  السعودية
  السعودية لألسهم المرن سي بي إس إتش صندوق
  الخليجية لألسهم سي بي إس إتش صندوق
   الخليجية ذات الدخل لألسهم سي بي إس إتش صندوق
   المرن والهند الصين ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   الناشئة العالمية األسواق ألسهم سي بي إس إتش صندوق
العالمية األسهم لمؤشر سي بي إس إتش صندوق    


 
 
 
 
 


مراجع 
 مراجع الحاسابات تم تحديث عنوان مضاف الحسابات


 
 
 
 
 
 
للعنوان تحديث  
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القوائم 
 المالية


يحتوي هذا الجزء على 
معلومات القوائم المالية 


ويشمل المده التي 
تصدر فيها القوائم 


على وكيفيه الحصول 
 القوائم الماليه مجانا.


 تم إضافة الجملة التالية:
 في الراغبين أو للمشتركين ويمكن


 من نسخ على الحصول االشتراك
 موقع على المنشورة  المالية القوائم


 www.tadawul.com.sa تداول


 
 
 


إلبالغ المستثمرين 
عن توافر البيانات 


 المالية المدققة.
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الضوابط 
الشرعية 
 للصندوق


يحتوي القسم على 
أسماء أعضاء اللجنه 


 الشرعية.


تم تعديل عنوان القسم ليصبح 
المعايير الشرعيه للصندوق. و تم 


 معايير شرعية للصندوقال تعديل
وتشمل بشكل خاص قطاع الدعاية 


وتم أيضا  .واإلعالن والقطاع المالي
شيخ نظام محمد اليعقوبي إضافة ال


 ة الشرعية.لهيئإلى ا


تمشيا  هذا التغيريأتي 
 الشروط واألحكام مع


 مؤخرا الموافق عليها
 قبل هيئة السوق من


لتعديل المعايير  المالية
 الشرعية للصندوق.
تأتي إضافة عضو 
جديد إلى اللجنة 


الشرعية لتوسيع نطاق 
اللجنة وإضافة خبرات 


 لها.
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إجراءات 
االشتراك 
واالسترداد 


في 
 الصندوق


 مضاف


وترقيم  المواضيع التاليه حديثتم ت
 :الفقرات الفرعية


 
أيام التعامل التي سيتم فيها بيع  • 
حدات صندوق االستثمار و


 .واستردادها
 طلبات لتقديم النهائي الموعد •


 واالسترداد االشتراك
تفصل بين أقصى فترة زمنية  •


 الصندوق االشتراك واالستثمار في
االشتراك  إجراءات تقديم طلبات •


 واالسترداد
 بين تفصل زمنية فترة أقصى •


 قيمة الوحداتودفع  االسترداد
 المستردة للمستثمرين


 التي الوحدات لقيمة األدنى الحد •
 أو بيعها أو امتالكها المستثمر على


 استردادها
 الحاالت الصندوق، مدير صالحية  •


 رفض أو تأجيل فيها يمكنه التي
 االسترداد أو االشتراك


 
للتفاصيل يرجى مراجعة الملحق رقم 


(3) 


 
الشروط تماشيا مع 
الموافق  واألحكام


مؤخرا  من قبل  عليها
و  هيئة السوق المالية


للتوافق مع الئحة 
صناديق االستثمار. 
مما يرفع مستوى 
 الوضوح والشفافية.
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  السعودية لألسهم المرن سي بي إس إتش صندوق
  الخليجية لألسهم سي بي إس إتش صندوق
   الخليجية ذات الدخل لألسهم سي بي إس إتش صندوق
   المرن والهند الصين ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   الناشئة العالمية األسواق ألسهم سي بي إس إتش صندوق
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تقويم أصول 
 الصندوق


 مضاف


تم تعديل هذا القسم بحيث يحتوي 
قيمة  على أيام التقييم و كيفيت حساب


صافي أصول الصندوق. وتم أيضا 
إضافة المعلومات الخاصه بنشر قيمة 


صافي األصول. وتم أيضا إضافة 
 المؤقت التعليق جزء بعنوان "


 األصول، قيمة صافي لحساب
 ."واالسترداد االشتراك


 وتم ترقيم الفقرات الفرعية.


الشروط تماشيا مع 
الموافق  واألحكام


مؤخرا  من قبل  عليها
و  هيئة السوق المالية


للتوافق مع الئحة 
 صناديق االستثمار.
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  السعودية


 
 


تضارب 
 مضاف المصالح


 اإلضافية المعلومات بعض إدراج تم
 الصندوق لمدير المسؤولية حول


 إلى تؤدي قد التي الحاالت وبعض
 .المصالح في تضارب


 لرفع مستوى الوعي
بخصوص والشفافية 


و تضارب المصالح 
دور مدير الصندوق 


 في هذا الجانب.
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   المرن والهند الصين ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   الناشئة العالمية األسواق ألسهم سي بي إس إتش صندوق
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جراءات إ
 الشكاوي


 تم تحديث معلومات االتصال  مضاف


 
 
 
 
 


 تحديث فقط.


  السعودية لألسهم سي بي إس إتش صندوق 22
للدخل السعودية لألسهم سي بي إس إتش صندوق    
   السعودية المالية المؤسسات ألسهم سي بي إس إتش صندوق
   السعودية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق
السعودية الصناعية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق  
السعودية البتروكيماوية األسهم لفرص سي بي إس إتش صندوق  
 واألسمنت البناء شركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق


  السعودية
  السعودية لألسهم المرن سي بي إس إتش صندوق
  الخليجية لألسهم سي بي إس إتش صندوق
   الدخلالخليجية ذات  لألسهم سي بي إس إتش صندوق
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النظام 
 مضاف المطبق


تم دمج قسم النظام المطبق وقسم 
 اللغة والتقويم ليصبح االتي:


 
تخضع هذه الشروط واألحكام 
لألنظمة السارية والمعمول بها في 


طبقاً المملكة العربية السعودية. 
للوائح صناديق االستثمار الصادرة 
عن الهيئة فإن اللغة الرسمية لهذه 
االتفاقية هي اللغة العربية وسوف 
يعتد بالنص العربي للشروط و 
األحكام  بالنسبة للنظر في كافة 


شئة. تكون جميع الشكاوى النا
الفترات الزمنية الواردة في هذه 
الشروط واألحكام وفقاً للتقويم 


 الميالدي.


 
 
 
 
 
 


تماشيا مع الئحة 
 صناديق االستثمار
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ملخص 
 اإلفصاح
 مضاف المالي


تم ترقيم الفقرات الفرعية للفقرة 
 وإضافة بعض المعلومات.


الشروط تماشيا مع 
الموافق  واألحكام


مؤخرا  من قبل  عليها
و  هيئة السوق المالية


للتوافق مع الئحة 
 صناديق االستثمار.
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(1الملحق رقم )  


 الصندوق  الفقرة  الوضح الحالي  الوضع المقترح
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في   -مفتوح –أن الصندوق هو صندوق استثمار 


رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خالل االستثمار في 


 أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي وقد يشمل هذا االستثمار سهمي


وفقاً لمكونات مؤشر تداول  وذلك ساب تكافل "ساب" و السعودي البريطاني كالبن


لألسهم السعودية. يتم قياس اداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر سوق األسهم السعودي 


ويمكن الحصول على أداء المؤشر وتفاصيله عن طريق موقع بلومبرغ 


www.bloomberg.com رباح وحدات الصندوق على ألن يتم توزيع  . كما أنه


ويعتبر الصندوق وعاًء لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار األرباح المتحققة  المشتركين


وف تنعكس على قيمة وبالتالي فإن إعادة استثمار دخل الصندوق سفي الصندوق. 


 وسعر الوحدات.


يهدف  -مفتوح –أن الصندوق هو صندوق استثمار 
إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى المتوسط 


وذلك من خالل االستثمار في أسهم  إلى المدى الطويل
الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي وقد 
يشمل هذا االستثمار سهمي البنك السعودي البريطاني 
"ساب" و ساب تكافل وذلك وفقاً لمكونات مؤشر 
تداول لألسهم السعودية. كما يمكن لمدير الصندوق 
استثمار السيولة النقدية الزائدة في الصندوق في 
أدوات نقدية قصيرة األجل بغرض تحسين عائد 
الصندوق. كما أنه لن يتم توزيع أرباح وحدات 
الصندوق على المشتركين ويعتبر الصندوق وعاًء 
لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار األرباح المتحققة في 


 الصندوق.


أهداف 
 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
  السعودية لألسهم


 


المدددى الطويددل إلددى تحقيددق نمددو رأس مددالي  وتوزيددع الدددخل  يهدددف الصددندوق علددى 


وذلك من خدالل االسدتثمار فدي أسدهم الشدركات المدرجدة فدي سدوق األسدهم السدعودي 


التي تستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية  حسدب الموضدح فدي 


ارنة بأداء مؤشر ( من هذه األحكام والشروط.  يتم قياس اداء الصندوق مق20المادة )


ستاندرد أند بدورز الشدرعي للسدعودية ويمكدن الحصدول علدى أداء المؤشدر وتفاصديله 


 www.bloomberg.comعن طريق موقع بلومبرغ 


يهدددف مدددير الصددندوق إلددى توزيددع أي دخددل يحققدده الصددندوق لمددالكي الوحدددات طبقددا 


تم تحديدد لموافقة مجلس إدارة الصندوق وذلك على أسداس نصدف سدنوي. هدذا، ولدم يد


مستوى الدخل المدوزع، بدل سديعتمد علدى الددخل المحقدق مدن قبدل الصدندوق. وإذا لدم 


يحقق الصندوق أي دخل خدالل أيدة فتدرة معيندة فلدن يدوزع الصدندوق أي دخدل خدالل 


تلك الفترة ولمجلس إدارة الصندوق طبقا لتقديره وحده وقف توزيع الدخل إذا رأى أن 


ا بالنسدبة األربداح الدرأس ماليدة فلدن يدتم توزيعهدا ذلك في مصلحة ُمالك الوحددات. أمد


ة شدهري مدارس وسدبتمبر لمالكي الوحدات. وسوف يتحدد  توزيع هذا الدخل في نهايد


ويستحق الدخل الموزع لجميع ُمدالك الوحددات المسدجلين كمدا فدي  خدر  من كل عام. 


يددوم تقددويم فددي شددهري مددارس وسددبتمبر. وسددوف يقيددد الدددخل المددوزع فددي الحسددابات 


عمدل مدن نهايدة يدوم  20المحددة لُمالك الوحدات ويتم دفع الدخل الموزع خالل فتدرة 


 شهري مارس وسبتمبر.


يهدف الصندوق على المدى الطويل إلى تحقيق نمو 
رأس مالي  وتوزيع الدخل  وذلك من خالل االستثمار 
في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي 


عية المعتمدة من قبل الهيئة التي تستوفي المعايير الشر
من هذه ( 18الشرعية  حسب الموضح في المادة )


  .األحكام والشروط
يهدف مدير الصندوق إلى توزيع أي دخل يحققه 
الصندوق لمالكي الوحدات طبقا لموافقة مجلس إدارة 
الصندوق وذلك على أساس نصف سنوي. هذا، ولم 


على يتم تحديد مستوى الدخل الموزع، بل سيعتمد 
الدخل المحقق من قبل الصندوق. وإذا لم يحقق 
الصندوق أي دخل خالل أية فترة معينة فلن يوزع 
الصندوق أي دخل خالل تلك الفترة ولمجلس إدارة 
الصندوق طبقا لتقديره وحده وقف توزيع الدخل إذا 
رأى أن ذلك في مصلحة ُمالك الوحدات. أما بالنسبة 


وزيعها لمالكي الوحدات. األرباح الرأس مالية فلن يتم ت
وسوف يتحدد  توزيع هذا الدخل في نهاية شهري 


  .مارس وسبتمبر من كل عام
ويستحق الدخل الموزع لجميع ُمالك الوحدات 
المسجلين كما في  خر يوم تقويم في شهري مارس 
وسبتمبر. وسوف يقيد الدخل الموزع في الحسابات 


الموزع خالل المحددة لُمالك الوحدات ويتم دفع الدخل 
 .يوم عمل من نهاية شهري مارس وسبتمبر 20فترة 


 وليس  هنالك أي ضمان بتحقيق أهداف الصندوق .


أهداف 
 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
للدخل السعودية لألسهم    


 


يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في  رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى 


الطويل وذلك من خالل االستثمار في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في سوق 


األسهم السعودي وتشمل البنوك والمصارف والخدمات المالية. ويعتبر الصندوق 


تحققة في الصندوق وبالتالي فإن وعاًء لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار األرباح الم


إعادة االستثمار سوف تنعكس على قيمة وسعر الوحدات. يتم قياس اداء الصندوق 


مقارنة بأداء مؤشر تداول للمصارف والخدمات المالية ويمكن الحصول على أداء 


 .www.bloomberg.comالمؤشر وتفاصيله عن طريق موقع بلومبرغ 


 


يهدف إلى  -مفتوح -إن الصندوق هو صندوق استثمار
تحقيق نمو على رأس المال على المدى المتوسط إلى 
المدى الطويل وذلك من خالل االستثمار في أسهم 
المؤسسات المالية المدرجة في سوق األسهم السعودي 
وتشمل البنوك والمصارف والخدمات المالية وقد 


 ستثمار سهم البنك السعودي البريطانييشمل هذا اال
"ساب". سوف يتم مقارنة أداء الصندوق بمؤشر 
تداول للمصارف والخدمات المالية. كما يمكن لمدير 
الصندوق استثمار السيولة النقدية الزائدة في الصندوق 
في أسواق النقد قصيرة األجل بغرض تحسين عائد 


دات الصندوق. كما أنه لن يتم توزيع أرباح وح
الصندوق على المشتركين ويعتبر الصندوق وعاًء 
لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار األرباح المتحققة في 
الصندوق وبالتالي فإن إعادة االستثمار سوف تنعكس 


 على قيمة وسعر الوحدات.


 


أهداف 
 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
 المالية المؤسسات ألسهم


   السعودية


 



http://www.bloomberg.com/
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يهدددف إلددى تنميدده  رأس المددال علددى  -مفتددوح –اسددتثمار  أن الصددندوق هددو صددندوق


 المددى المتوسددط إلددى المدددى الطويدل وذلددك مددن خددالل االسدتثمار فددي محفظددة متنوعدده


مدرجة في سوق األسهم السعودي وتستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة 


يدداس اداء ( مددن هددذه الشددروط واألحكددام. يددتم ق 20الشددرعية والموضددحة فددي البنددد ) 


الصندوق مقارنة بأداء مؤشر ستاندرد أند بورز الشدرعي للسدعودية ويمكدن الحصدول 


 www.bloomberg.comعلى أداء المؤشر وتفاصيله عن طريق موقع بلومبرغ 


كمدا أن الصدندوق هدو وعدداء لتدراكم الددخل حيدث يعدداد اسدتثمار األربداح المتحققدة فددي 


الي فددإن إعددادة اسددتثمار دخددل الصددندوق الصددندوق وال تددوزع لُمددالك الوحدددات، وبالتدد


  سوف تنعكس على قيمة وسعر الوحدات.


يهدف  -مفتوح –أن الصندوق هو صندوق استثمار 
إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى المتوسط 
إلى المدى الطويل وذلك من خالل االستثمار في 
محفظة استثمارية مكونه من شركات متوافقة مع 


إلسالمية كما هي محددة من قبل لجنة أحكام الشريعة ا
الرقابة الشرعية للصندوق )تجدون وصفاً لطريقة 
اختيار األسهم المتوافقة مع الشريعة حسب تحديد 
اللجنة(، ومدرجة في سوق األسهم السعودي وقد يشمل 
هذا االستثمار سهم ساب تكافل. كما يمكن لمدير 


الصندوق  الصندوق استثمار السيولة النقدية الزائدة في
في أدوات نقدية قصيرة األجل بغرض تحسين عائد 
الصندوق. كما أنه لن يتم توزيع أرباح وحدات 
الصندوق على المشتركين ويعتبر الصندوق وعاًء 
لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار األرباح المتحققة في 
الصندوق وبالتالي فإن إعادة االستثمار سوف تنعكس 


 .على قيمة وسعر الوحدات


أهداف 
 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
   السعودية الشركات ألسهم


 


يهدف إلى تحقيق نمو في  رأس المال  -مفتوح –أن الصندوق هو صندوق استثمار 


على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خالل االستثمار في محفظة متنوعه 


السعودي وتستوفي المعايير من أسهم الشركات الصناعية المدرجة في سوق االسهم 


( من هذه الشروط 20الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية والموضحة في البند )


واألحكام. يتم قياس اداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر إتش إس بي سي ألسهم 


الشركات الصناعية السعودية الشرعي ويمكن الحصول على أداء المؤشر وتفاصيله 


، ويعتبر الصندوق وعاًء www.bloomberg.comومبرغ عن طريق موقع بل


لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار األرباح المتحققة في الصندوق وبالتالي فإن إعادة 


 االستثمار سوف تنعكس على قيمة وسعر الوحدات.


 


يهدف  -مفتوح –أن الصندوق هو صندوق استثمار 
إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى المتوسط 
إلى المدى الطويل وذلك من خالل االستثمار في أسهم 
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويعتبر 
الصندوق وعاًء لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار 
األرباح المتحققة في الصندوق وبالتالي فإن إعادة 


 .االستثمار سوف تنعكس على قيمة وسعر الوحدات


أهداف 
 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
 الصناعية الشركات ألسهم


 السعودية
 


يهدف إلدى تحقيدق نمدو رأس مدالي علدى  -مفتوح –إن الصندوق هو صندوق استثمار 


المدددى المتوسددط إلددى المدددى الطويددل وذلددك مددن خددالل االسددتثمار فددي أسددهم شددركات 


بتروكيماوية مدرجة في سوق األسهم السعودي وتسدتوفي المعدايير الشدرعية المعتمددة 


 ( من هذه الشروط واألحكام. 20لهيئة الشرعية والموضحة في البند )من قبل ا


سدددوف تتركدددز أصدددول الصدددندوق وتددددار بفعاليدددة فدددي شدددركات البتروكيماويدددات دون 


االرتباط بمؤشر إسترشادي محدد  أو أوزان محددة ألسهم قطداع البتروكيماويدات فدي 


ن الصددندوق هددو سددوق األسددهم السددعودي أو بالمؤشددر اإلسترشددادي للصددندوق. كمددا أ


وعدداء لتددراكم الدددخل حيددث يعدداد اسددتثمار األربدداح المتحققددة فددي الصددندوق وال تددوزع 


لُمالك الوحدات، وبالتالي فإن إعادة استثمار دخل الصندوق سوف تدنعكس علدى قيمدة 


 وسعر الوحدات.


إن الصندوق هو صندوق استثمار "مفتوح" يهدف إلى 
على المدى المتوسط إلى المدى  ماليتحقيق نمو رأس 


الطويل وذلك من خالل االستثمار أسهم شركات 
 مدرجة في سوق األسهم السعودي بتروكيماوية 


وتستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة 
( من هذه الشروط 18الشرعية والموضحة في البند ) 


وتدار بفعالية سوف تتركز أصول الصندوق  واألحكام.
دون االرتباط بمؤشر  ركات البتروكيماويات في ش


أو أوزان محددة ألسهم قطاع  محددإسترشادي 
أو بالمؤشر  البتروكيماويات في سوق األسهم السعودي


كما أن الصندوق هو وعاء  اإلسترشادي للصندوق.
لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار األرباح المتحققة في 


لتالي فإن وباوال توزع لُمالك الوحدات الصندوق 
سوف تنعكس على قيمة  استثمار دخل الصندوقإعادة 


ليس هناك أي ضمان بأن يحقق  وسعر الوحدات.
 الصندوق أهدافه االستثمارية.


أهداف 
 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
 األسهم لفرص


السعودية البتروكيماوية  


يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك 
من خالل االستثمار في محفظة استثمارية تتضمن أسهم شركات  مدرجة في سوق 
األسهم السعودي و تتخصص في قطاع التشييد و البناء  وقطاع األسمنت وتستوفي 


( من هذه 20عية والموضحة في البند )المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشر
الشروط واألحكام. يتم قياس اداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر إتش إس بي سي 
ألسهم شركات البناء واألسمنت السعودية ويمكن الحصول على أداء المؤشر 


. كما أنه لن يتم www.bloomberg.comوتفاصيله عن طريق موقع بلومبرغ 
دوق على المشتركين ويعتبر الصندوق وعاًء لتراكم الدخل توزيع أرباح وحدات الصن


حيث يعاد استثمار األرباح المتحققة في الصندوق وبالتالي فإن إعادة االستثمار سوف 


 .تنعكس على قيمة وسعر الوحدات


يهدف  -مفتوح –إن الصندوق هو صندوق استثمار 
إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى المتوسط 


الطويل وذلك من خالل االستثمار في  إلى المدى
محفظة استثمارية تتضمن أسهم شركات متوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية مختارة مدرجة في سوق 
األسهم السعودي وتشمل الشركات التي تتخصص في 
تشييد المباني وإنتاج مواد البناء والمتاجرة فيها، وتنفيذ 


ماتها وكذلك مشاريع البنية األساسية وتأمين مستلز
. سوف يتم مقارنة اإلسمنتالشركات العاملة في إنتاج 


الصندوق بمؤشر إتش إس بي سي ألسهم شركات  أداء
السعودية )تجدون في الملحق المرفق  واإلسمنتالبناء 


وصفاً للمؤشر(. كما يمكن لمدير الصندوق استثمار 
السيولة النقدية الزائدة في الصندوق في أسواق النقد 


األجل بغرض تحسين عائد الصندوق. كما أنه قصيرة 
لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على المشتركين 


أهداف 
 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
 البناء شركات ألسهم


السعودية واألسمنت  
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ويعتبر الصندوق وعاًء لتراكم الدخل حيث يعاد 
استثمار األرباح المتحققة في الصندوق وبالتالي فإن 
إعادة االستثمار سوف تنعكس على قيمة وسعر 


 الوحدات.
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في  -مفتوح –إن الصندوق هو صندوق استثمار 


رأس المال على المدى الطويل وذلك من خالل االستثمار في أسهم شركات مدرجة 


في سوق األسهم السعودي و  متوافقة مع المعايير الشرعية اإلسالمية طبقاً للمعايير 


صندوق رباح وحدات الألن يتم توزيع  كما أنه .الصادرة من الهيئة الشرعية للصندوق


ويعتبر الصندوق وعاًء لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار األرباح  المشتركينعلى 


المتحققة في الصندوق وبالتالي فإن إعادة االستثمار سوف تنعكس على قيمة وسعر 


 الوحدات.


أند د ستاندر لن يكون اداء الصندوق مرتبطا بأي مؤشر لألسهم, ولكن سيكون مؤشر


 .هو معيار المقارنة ألداء الصندوقالشرعي للسعودية  زبور


 


يهدف  -مفتوح –إن الصندوق هو صندوق استثمار 
إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل وذلك 
من خالل االستثمار في أسهم شركات مدرجة في 
سوق األسهم السعودي و  متوافقة مع أحكام الشريعة 


رعية اإلسالمية طبقاً للمعايير الصادرة من الهيئة الش
للصندوق وقد يشمل هذا االستثمار سهم ساب تكافل. 
وتعمل إدارة الصندوق على التركيز في اختيار عدد 
قليل من األسهم وإدارتها بطريقة نشطه مع المرونة 
بغية تحقيق عوائد للمستثمرين دون االرتباط بمؤشر 
أو باألوزان النسبية لمؤشرات السوق كما يمكن لمدير 


السيولة النقدية الزائدة في الصندوق الصندوق استثمار 
في أدوات نقدية قصيرة األجل متوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية بغرض تحسين عائد الصندوق. كما 
أنه لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على 
المشتركين ويعتبر الصندوق وعاًء لتراكم الدخل حيث 


وبالتالي يعاد استثمار األرباح المتحققة في الصندوق 
فإن إعادة االستثمار سوف تنعكس على قيمة وسعر 


  .الوحدات
سوف لن يكون اداء الصندوق مرتبطا باي مؤشر 
لألسهم, ولكن سيكون مؤشر ستاندرد أند بورز 
الشرعي للسعودية هو معيار المقارنة ألداء الصندوق 
. يتم تحديد مجال استثمار الصندوق بناًء على التوافق 


 . لجنة الشرعيةمع معايير ال


أهداف 
 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
السعودية لألسهم المرن  


يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في  رأس المال المستثمر على المدى المتوسط إلى 
المدى الطويل وذلك من خالل االستثمار في أسهم شركات مدرجة في مختلف أسواق 


)السعودية، األمارات العربية المتحدة ، األسهم في دول مجلس التعاون الخليجي 
البحرين ، الكويت ، عمان وقطر( وتستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة 


( من هذه الشروط واألحكام. يتم قياس اداء 20الشرعية والموضحة في البند )
الصندوق مقارنة بأداء مؤشر ستاندارد أند بورز الشرعي المركب لدول الخليج 


يمكن الحصول على أداء المؤشر وتفاصيله عن طريق موقع بلومبرغ و
www.bloomberg.com   كما أنه لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على


المشتركين ويعتبر الصندوق وعاًء لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار األرباح المتحققة 
 تالي فإن إعادة االستثمار سوف تنعكس على قيمة وسعر الوحدات. في الصندوق وبال


 


يهدف إلى  -مفتوح -إن الصندوق هو صندوق استثمار
تحقيق نمو على رأس المال المستثمر على المدى 
المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خالل االستثمار 
في أسهم شركات مدرجة في مختلف أسواق األسهم 


التعاون الخليجي متوافقة مع الشريعة في دول مجلس 
اإلسالمية  , كما هي محددة من قبل لجنة الرقابة 
الشرعية للصندوق ) تجدون طيه وصفا لطريقة 
اختيار األسهم المتوافقة مع الشريعة حسب تحديد 
اللجنة (. كما يمكن لمدير الصندوق استثمار السيولة 


ة األجل النقدية الزائدة في أدوات أسواق النقد قصير
والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بغرض 
تحسين عائد الصندوق. كما أنه لن يتم توزيع أرباح 
وحدات الصندوق على المشتركين ويعتبر الصندوق 
وعاًء لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار األرباح 
المتحققة في الصندوق وبالتالي فإن إعادة االستثمار 


 .ر الوحداتسوف تنعكس على قيمة وسع


أهداف 
 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
  الخليجية لألسهم


 


يهددددف صدددندوق إتدددش إس بدددي سدددي لألسدددهم الخليجيدددة ذات الددددخل إلدددى تحقيدددق نمدددو 


مددن خدالل االسددتثمار فددي  رأسدمالي علددى المدددى الطويدل باإلضددافة إلددى توزيدع الدددخل


المعدايير الشدرعية أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم الخليجيدة التدي تسدتوفي 


( مددن هدددذه الشدددروط 20المعتمدددة مدددن قبددل الهيئدددة الشددرعية والمدرجدددة فددي الفقدددرة )


يتم قياس اداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر سدتانداردز أندد بدورز المركدب  واألحكام.


% للسددهم المتوافقددة مددع الشددريعة ويمكددن 15لألسددهم الدددخل الخليجيددة بددوزن أقصددى 


فاصددددددديله عدددددددن طريدددددددق موقدددددددع بلدددددددومبرغ الحصدددددددول علدددددددى أداء المؤشدددددددر وت


www.bloomberg.com.   سوف يكون الصندوق بمثابة صندوق لتوزيع الددخل


 بحيث يتم توزيع الدخل الذي يحققه الصندوق الى ُمالك الوحدات بشكل نصف سدنوي


ولمجلس إدارة الصندوق وحده حق ايقاف التوزيع إذا رأى ما يستدعي ذلك. ويستثنى 


 الرأس مالية التي يحققها الصندوق.من التوزيع األرباح 


سيتم تحديد توزيع الدخل في نهاية مارس وسبتمبر من كل عام. يستحق جميع مالكي 


يعتبر صندوق إتش إس بي سي لألسهم  الخليجية ذات 
الدخل  صندوقاً استثمارياً مفتوحاً  ويهدف إلى تحقيق 
نمو رأسمالي على المدى الطويل باإلضافة إلى توزيع 
الدخل . سوف يكون الصندوق بمثابة صندوق لتوزيع 


يع الدخل الذي يحققه الصندوق الدخل بحيث يتم توز
الى ُمالك الوحدات بشكل نصف سنوي ولمجلس إدارة 
الصندوق وحده حق ايقاف التوزيع إذا رأى ما 
يستدعي ذلك. ويستثنى من التوزيع األرباح الرأس 
مالية التي يحققها الصندوق. وليس  هنالك أي ضمان 


 بالوفاء بأهداف الصندوق .


أهداف 
 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
الخليجية ذات  لألسهم
   الدخل
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الوحدات المسجلين في يوم التقويم األخير في مارس وسبتمبر لتوزيعات الدخل. 


ستقيد توزيع الدخل من هذا القبيل إلى الحساب المخصص لمالكي الوحدات. سوف 


 يوم عمل من نهاية مارس وسبتمبر.  20لدخل في غضون يتم دفع ا


 المدى إلى المتوسط  المدى على المال رأس  في نمو تحقيق إلى الصندوق يهدف
 الصين و الهند أسهم بأسواق مدرجة شركات أسهم في االستثمار خالل من الطويل


 في والموضحة الشرعية الهيئة قبل من المعتمدة الشرعية المعايير وتستوفي المنظمة
 شركات أسهم في الصندوق يستثمر كما. واألحكام الشروط هذه من( 20) البند


 أو أساسي عمل نشاط الشركات لهذه تكون أن شرط العالمية البورصات في مدرجة
 مؤشر بأي مرتبطا الصندوق اداء يكون ولن. الصين و الهند في استثمارية ارتباطات


 ويعتبر المشتركين على الصندوق وحدات أرباح توزيع يتم لن أنه كما لألسهم
 الصندوق في المتحققة األرباح استثمار يعاد حيث الدخل لتراكم وعاءً  الصندوق


 .الوحدات وسعر قيمة على تنعكس سوف االستثمار إعادة فإن وبالتالي


يهدف  -مفتوح –إن الصندوق هو صندوق استثمار 
إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى  المتوسط 


المدى الطويل من خالل االستثمار المتوافق مع إلى 
أحكام الشريعة في أسهم شركات مدرجة بأسواق أسهم 
الهند و الصين المنظمة, كما يستثمر الصندوق في 
أسهم شركات مدرجة في البورصات العالمية شرط أن 
تكون لهذه الشركات نشاط عمل أساسي أو ارتباطات 


يمكن لمدير استثمارية في الهند و الصين، كما 
الصندوق استثمار السيولة النقدية الزائدة في الصندوق 
بالطريقة الشرعية في أسواق النقد قصيرة األجل 
بغرض تحسين عائد الصندوق. كما أنه لن يتم توزيع 
أرباح وحدات الصندوق على المشتركين ويعتبر 
الصندوق وعاًء لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار 


الصندوق وبالتالي فإن إعادة  األرباح المتحققة في
 .االستثمار سوف تنعكس على قيمة وسعر الوحدات


أهداف 
 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
 والهند الصين ألسهم
   المرن


 


يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في  رأس المال المستثمر على المدى الطويل وذلك 


شركات مدرجة بأسواق من خالل االستثمار في محفظة استثمارية تتضمن أسهم 


األسهم الناشئة  وتستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية 


( من هذه الشروط واألحكام. يتم قياس اداء الصندوق 20والموضحة في البند )


مقارنة بأداء مؤشر إسترشادي مركب خاص بالصندوق يشمل مؤشر داوجونز 


سيا، الهند والصين ومؤشر داوجونز اإلسالمي اإلسالمي ألسواق أسهم البرازيل، رو


ألسواق األسهم  الناشئة ويمكن الحصول على أداء المؤشر وتفاصيله عن طريق 


. . كما أنه لن يتم توزيع أرباح وحدات  www.bloomberg.comموقع بلومبرغ 


وعاًء لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار الصندوق على المشتركين ويعتبر الصندوق 


األرباح المتحققة في الصندوق وبالتالي فإن إعادة االستثمار سوف تنعكس على قيمة 


 وسعر الوحدات. 


يهدف  -مفتوح –إن الصندوق هو صندوق استثمار 
إلى تحقيق نمو على رأس المال المستثمر على المدى 
الطويل وذلك من خالل االستثمار في محفظة 
استثمارية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تتضمن أسهم 
شركات مدرجة بأسواق األسهم الناشئة والتي تخضع 
ألنظمة السوق المدرجة فيها، كما يستثمر الصندوق 
في أسهم شركات مدرجة في البورصات العالمية غير 
الناشئة بشرط أن تكون لهذه الشركات نشاط عمل 


في األسواق الناشئة  أساسي أو ارتباطات استثمارية
ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. كما يمكن 
لمدير الصندوق استثمار السيولة النقدية الزائدة في 
أدوات أسواق النقد قصيرة األجل والمتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية بغرض تحسين عائد الصندوق. كما 
أنه لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على 


شتركين ويعتبر الصندوق وعاًء لتراكم الدخل حيث الم
يعاد استثمار األرباح المتحققة في الصندوق وبالتالي 
فإن إعادة االستثمار سوف تنعكس على قيمة وسعر 


 .الوحدات


أهداف 
 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
 العالمية األسواق ألسهم


 الناشئة


المتوسط الى   المستثمر على المدىيهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في  رأس المال 


المدى الطويل وذلك من خالل االستثمار في صندوق أجنبي )صندوق أسهم اتش اس 


بي سي أمانة لمؤشر األسهم العالمية( التابع لشركة اتش اس بي سي لصناديق 


محفظة  ويستثمر الصندوق األجنبي معظم أصوله في االستثمار أس  ي سي إيه في .


وتستوفي  100ون من أسهم شركات مؤشر داو جونز اإلسالمي تيتانز استثمارية تتك


( من  20المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية والموضحة في البند ) 


يتم قياس اداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر داو جونز  هذه الشروط واألحكام.


فاصيله عن طريق موقع ويمكن الحصول على أداء المؤشر وت 100اإلسالمي تيتانز 


كما أنه لن يتم توزيع أرباح وحدات   www.bloomberg.comبلومبرغ 


الصندوق على المشتركين ويعتبر الصندوق وعاًء لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار 


األرباح المتحققة في الصندوق وبالتالي فإن إعادة االستثمار سوف تنعكس على قيمة 


 وسعر الوحدات. 


 


هو صندوق استثمار "مفتوح" يهدف إلى إن الصندوق 
تحقيق نمو على رأس المال المستثمر على المدى  
المتوسط الى المدى الطويل وذلك من خالل االستثمار 
في صندوق أجنبي )صندوق مؤشر أسهم اتش اس بي 


تابع لشركة اتش اس بي سي سي أمانة العالمي( ال
                                                        االستثمار                                                                                                                     لصناديق


أس  ي سي إيه في . ويستثمر الصندوق األجنبي 
افقة مع معظم أصوله في محفظة استثمارية متو


الشريعة اإلسالمية التي تتكون من أسهم شركات 
. كما يمكن 100مؤشر داو جونز اإلسالمي تيتانز 


لمدير الصندوق استثمار السيولة النقدية الزائدة في 
أدوات أسواق النقد قصيرة األجل والمتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية بغرض تحسين عائد الصندوق. كما 


ع أرباح وحدات الصندوق على أنه لن يتم توزي
المشتركين ويعتبر الصندوق وعاًء لتراكم الدخل حيث 
يعاد استثمار األرباح المتحققة في الصندوق وبالتالي 
فإن إعادة االستثمار سوف تنعكس على قيمة وسعر 


 الوحدات.


أهداف 
 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
العالمية األسهم لمؤشر  
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(2الملحق رقم )  


المقترحالوضع   الصندوق  الفقرة  الوضح الحالي  
 :يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق من خالل التالي


 
االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي وذلك وفقا  لمؤشر تداول  9-1


  .الصندوقلألسهم السعودية و االستثمار في الطروحات األولية للشركات التي تتماشى مع أهداف 
سيتم تركيز استثمارات الصندوق في مجموعة مختارة من أسهم الشركات المدرجة في سوق  9-2


األسهم السعودي. ويمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية 
روحة الصندوق في االستثمار على أن تكون باللاير السعودي ومرخصة من هيئة السوق المالية ومط


طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما وسيقوم 
مدير الصندوق  باختيار هذه الصناديق بناًء على عدة عوامل مثل ،على سبيل الذكر  وليس  الحصر، 


لصناديق . وإن هذه خبرات  مدراء  هذه الصناديق واستراتيجيات االستثمار  واألداء السابق لهذه ا
  .٪ من صافي قيمة أصول الصندوق10االستثمارات لن تتجاوز أكثر من 


 


وصناديق أسواق  الصندوق على شكل نقد أو في أدواتيمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول *


 االستثنائية. في ظل الظروف 100النقد حتى % 


 
في أي وقت من األوقات غير مالئمة برأي مدير  إذا كانت تقييمات الشركات في سوق األسهم السعودية


%(  100الصندوق في ظل الظروف االستثنائية، يجوز لمدير الصندوق، االحتفاظ بغالبية أو كل)
أصول الصندوق نقدا أو في المرابحة أو صناديق المرابحة. على أن ال يتجاوز الحد األقصى النكشاف 


% من صافي قيمة أصول 10المرابحة ما نسبته الصندوق لطرف نظير واحد بالنسبة لعمليات 
الصندوق ، وبالمثل،  ال يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد  في صناديق 


 .% من صافي قيمة أصول الصندوق10المرابحة ما نسبته 
ة يجب أن يكون االستثمار في عمليات المرابحة لدى أطراف نظيره  ذات تقييم ائتماني من  درج


االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقييم ائتماني، بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر، ستاندارد 
لكال الوكالتين( ووكالة موديز )الحد األدنى  BBB– أند بورز، وفيتش )الحد األدنى لدرجة التقييم


يق  باللاير ،  أما االستثمارات في صناديق المرابحة  فتنحصر في صناد(Baa3 لدرجة التقييم
السعودي ومرخصة من هيئة السوق المالية ومطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من 


  .قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما
 


اختيار األسهم التي يتوقع مدير الصندوق أن  تحقق نموا في راس المال. كما يمكن للصندوق  9-3
عة لمدير الصندوق على سبيل المثال ساب و ساب تكافل. سوف يبني مدير االستثمار في الشركات التاب


الصندوق قراراته االستثمارية بناًء على تحليل أساسيات الشركات في سوق األسهم السعودي. ويتخذ 
مدير الصندوق النهج التصاعدي والتنازلي في تحليل الشركات وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرار 


وزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان االلتزام باستراتيجية االستثمار و تحديد أ
  .الصندوق. وسوف يتبع استراتيجية استثمار نشطة


 .لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا  9-4
 


تثمار وأي تحديثات يلتزم الصندوق بالقيود على االستثمار وفقا لما ورد في الئحة صناديق االس 9-5
 .عليها


( من الئحة صناديق االستثمار )"قيود  39تخضع استثمارات أصول الصندوق لقيود المادة ) 
  (".االستثمار


 
يحق للصندوق الحصول على قروض متوافقة مع المعايير الشرعية على أال  يتجاوز اقتراض  9-6


االستثمار في الطروحات األولية %( من صافي قيمة أصوله وذلك لغرض 10الصندوق ما نسبه )
على أن ال يتجاوز مدة القرض سنة واحدة من تاريخ الحصول  عليه، باستثناء االقتراض من مديره أو 


 .أي من تابعيه لتغطية طلبات االسترداد
 


 .سيستثمر الصندوق في سوق األسهم السعودية فقط  9-7


 الحد


 األعلى
 االستثمار نوع األدنى الحد


100% 90% 
 األسهم سوق في المدرجة الشركات أسهم


 األولية(  ت)تشمل االكتتابا السعودي


10% 0% 
نقدا و/أو في أسواق النقد و/أو صناديق 


 أسواق النقد 


10% 0% 
 أو األهداف ذات األخرى االستثمار صناديق


 المماثلة االستراتيجيات


استثمار نشطه من  استراتيجيةيتبع الصندوق  
لمدرجة خالل االستثمار في أسهم الشركات ا


في سوق األسهم السعودي وذلك وفقا  لمؤشر 
تداول لألسهم السعودية. وسوف يلتزم 


إن  -الصندوق التزاماً تاماً بتوجيهات االستثمار
الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق.   -وجدت


كما يحق للمدير طبقاً لظروف السوق 
وبموجب موافقة أعضاء مجلس اإلدارة 


ول الصندوق االحتفاظ بجزء من أو بكل أص
على شكل نقد سائل أو في أدوات مالية 


 .قصيرة األجل إلى أن يتم إعادة استثمارها
لن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبه 


%( من صافي قيمة أصوله باستثناء 10)
االقتراض من مديره أو أي من تابعيه لتغطية 


 .طلبات االسترداد
سيتم فصل أموال الصندوق عن أموال المدير 


ة وغيره من الصناديق األخرى لدى والشرك
المدير، وتحفظ تلك األموال المملوكة 


للصندوق لدى مؤسسات مالية مرموقة يتم 
  اختيارها من قبل المدير.


استراتيجية 
 االستثمار


 إس إتش صندوق
 لألسهم سي بي


  السعودية
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ر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في يمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد أو أكث  9-8


االستثمار على أن تكون باللاير السعودي ومرخصة من هيئة السوق المالية ومطروحة طرحا عاما في 
المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما. وإن هذه االستثمارات لن 


  .صندوق٪ من صافي قيمة أصول ال10تتجاوز أكثر من 
% 10لن يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد  في صناديق المرابحة ما نسبته 


 .من صافي قيمة أصول الصندوق
 


 .لن يستثمر مدير الصندوق أصول الصندوق في المشتقات المالية 9-9
 :سوف يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق من خالل التالي


االستثمار في محفظة من أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق األسهم السعودي والتي  9-1
( 20تستوفي المعايير الشرعية  حسب الموضح والمفسر من قبل الهيئة الشرعية والموضح في الفقرة )


ف من هذه األحكام والشروط وايضا االستثمار في االكتتابات األولية للشركات التي تستوفي األهدا
 .االستثمارية للصندوق


 
سيتم تركيز استثمارات الصندوق في مجموعة مختارة من أسهم الشركات المدرجة في سوق  9-2


األسهم السعودي والتي تنطبق عليها المعايير الشرعية.  يمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد 
المعايير الشرعية للصندوق باللاير  أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في االستثمار ومتوافقة مع


السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من 
قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما. وسيقوم مدير الصندوق  باختيار هذه الصناديق بناًء 


الحصر، خبرات  مدراء  هذه الصناديق   و على عدة عوامل مثل ،على سبيل الذكر  وليس  
استراتيجيات االستثمار  واألداء السابق لهذه الصناديق . وإن هذه االستثمارات لن  تتجاوز أكثر من 


  .٪ من صافي قيمة أصول الصندوق10
 


 الحد


 األعلى


 الحد


 األدنى
 االستثمار نوع


100% 90% 


األسهم  المدرجة في سوق األسهم السعودي والتي 


تحقق عوائد مجزية و/أو التي يحتمل أن تحقق نموا في 


 األولية( ت)تشمل االكتتابا رأس المال.


10% 0% 
نقدا و/أو في المرابحة و/أو صناديق المرابحة المعتمدة 


 من الهيئة الشرعية


10% 0% 
 أو األهداف ذات األخرى االستثمار صناديق


 المماثلة االستراتيجيات


 
أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات  يمكن لمدير الصندوق *


 .في ظل الظروف االستثنائية 100وصناديق أسواق النقد حتى % 
 


إذا كانت تقييمات الشركات في سوق األسهم السعودية في أي وقت من األوقات غير مالئمة برأي مدير 
%(  100ندوق، االحتفاظ بغالبية أو كل )الصندوق في ظل الظروف االستثنائية، يجوز لمدير الص


أصول الصندوق نقدا أو في المرابحة أو صناديق المرابحة المعتمدة من الهيئة الشرعية. على أن ال 
% 10يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد بالنسبة لعمليات المرابحة ما نسبته 


يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير من صافي قيمة أصول الصندوق ، وبالمثل،  ال 
 .% من صافي قيمة أصول الصندوق10واحد  في صناديق المرابحة ما نسبته 


يجب أن يكون االستثمار في عمليات المرابحة لدى أطراف نظيره  ذات تقييم ائتماني من  درجة 
بيل الذكر وليس الحصر، ستاندارد االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقييم ائتماني، بما في ذلك على س


لكال الوكالتين( ووكالة موديز )الحد األدنى  BBB– أند بورز، وفيتش )الحد األدنى لدرجة التقييم
، أما االستثمارات في صناديق المرابحة  فتنحصر في الصناديق  المتوافقة مع (Baa3 لدرجة التقييم


رخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والم
  .عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما


 
اختيار األسهم التي يتوقع مدير الصندوق أن تواصل تحقيق العوائد  خذا في االعتبار استمرارية  9-3


لى تحقيق التدفقات النقدية، وأيضا االستثمار في أسهم ربحية الشركات المستثمر بها وأيضا قدرتها ع
الشركات ذات الفرص المحتملة في تحقيق النمو الرأسمالي. ويمكن للصندوق أيضا االستثمار في 
إحدى الشركات التابعة لمدير الصندوق، وهي شركة ساب تكافل. وسوف يبني مدير الصندوق قراراته 


ات الشركات في سوق األسهم السعودي. ويتخذ مدير الصندوق االستثمارية بناًء على تحليل أساسي


سوف يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف 
 ل التالي:الصندوق من خال


 


  االستثمار في محفظة من أسهم
الشركات السعودية المدرجة في 


سوق األسهم السعودي والتي 
تستوفي المعايير الشرعية  حسب 
الموضح والمفسر من قبل الهيئة 


( 18الشرعية والموضح في الفقرة )
من هذه األحكام والشروط وايضا 


االستثمار في االكتتابات األولية 
توفي األهداف للشركات التي تس


 االستثمارية للصندوق.


  اختيار األسهم التي يتوقع مدير
الصندوق أن تواصل تحقيق العوائد 
 خذا في االعتبار استمرارية ربحية 


الشركات المستثمر بها وأيضا 
قدرتها على تحقيق التدفقات النقدية، 
وأيضا االستثمار في أسهم الشركات 


ذات الفرص المحتملة في تحقيق 
 الرأسمالي.النمو 


  يمكن للصندوق أيضا االستثمار في
إحدى الشركات التابعة لمدير 


 الصندوق، وهي شركة ساب تكافل.
 


يجب أن ال يتجاوز انكشاف الصندوق 
ألية فئة من األوراق المالية الصادرة 


من قبل مصدر واحد سواء في السوق 
% من 10الرئيسية أو الثانوية، نسبة 


إال أنه صافي قيمة أصول الصندوق. 
يجوز للصندوق استثمار أكثر من 


% من صافي قيمة أصول 10
الصندوق في أسهم صادرة من قبل أي 


مصدر واحد شريطة أن ال يتجاوز ذلك 
االستثمار القيمة السوقية  لإلصدار 


والمعبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي 
 .القيمة السوقية


سوف يبني مدير الصندوق قراراته 
على تحليل أساسيات االستثمارية بناًء 


الشركات ذات العالقة، كم سوف يسعى 
مدير الصندوق  لتنويع المخاطر من 


خالل االستثمار في قطاعات مختلفة في 
   .سوق األسهم السعودي


لن يستخدم مدير الصندوق األدوات 
االستثمارية/األوراق المالية التالية في 


 استثماراته:


 العقود المستقبلية 
Futures. 


  الخياراتعقودOptions  


 عقود المبادالت      
Swap   


   األسهم الممتازة 
 


استراتيجية 
 االستثمار


 إس إتش صندوق
 لألسهم سي بي


للدخل السعودية    
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النهج التصاعدي والتنازلي في تحليل الشركات وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرار االستثمار و تحديد 
أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان االلتزام باستراتيجية الصندوق. وسوف يتبع 


  .استراتيجية استثمار نشطة
  


 .لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا 9-4
 
يلتزم الصندوق بالقيود على االستثمار وفقا لما ورد في الئحة صناديق االستثمار وأي تحديثات  9-5


 .عليها
( من الئحة صناديق االستثمار )"قيود 39تخضع استثمارات أصول الصندوق لقيود المادة )


 .االستثمار"(. و سوف تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية
 
يجوز للصندوق الحصول على قروض متوافقة مع المعايير الشرعية على أال  يتجاوز اقتراض  9-6


%( من صافي قيمة أصوله وذلك لغرض االستثمار في الطروحات األولية 10الصندوق ما نسبه  )
اوز مدة القرض سنة واحدة من تاريخ الحصول  عليه، باستثناء االقتراض من مديره أو على أن ال يتج


 .أيا من تابعية لتغطية  طلبات االسترداد
 
 .سيستثمر الصندوق في سوق األسهم السعودية فقط وصناديق متوافقة مع المعايير الشرعية 9-7
 
يا مع استراتيجية الصندوق في يمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد أو أكثر، تماش 9-8


االستثمار ومتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية 
والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو 


  .٪ من صافي قيمة أصول الصندوق10كالهما. وإن هذه االستثمارات لن تتجاوز أكثر من 
% 10لن يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد  في صناديق المرابحة ما نسبته 


  .من صافي قيمة أصول الصندوق
 


 .لن يستثمر مدير الصندوق أصول الصندوق في المشتقات المالية  9-9


إذا كانت تقييمات الشركات في سوق األسهم 
السعودية في أي وقت من األوقات غير 


مالئمة برأي مدير الصندوق ، يجوز لمدير 
%( 100الصندوق، االحتفاظ بغالبية أو كل )


أصول الصندوق نقدا أو في ودائع  جلة أو 
ق تمويل التجارة المعتمدة من الهيئة صنادي


الشرعية. على أن ال يتجاوز الحد األقصى 
النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد بالنسبة 


% من صافي قيمة 10للودائع اآلجلة مانسبته 
أصول الصندوق ، وبالمثل،  ال يتجاوز الحد 


األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير 
مانسبته واحد  في صناديق تمويل التجارة  


 .% من صافي قيمة أصول الصندوق10
يجب أن يكون االستثمار في الودائع اآلجلة 
لدى أطراف نظيره ذات تقييم ائتماني من  


درجة االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقييم 
ائتماني مرموقة، بما في ذلك على سبيل الذكر 


وليس الحصر، ستاندارد أند بورز، وفيتش 
لكال  BBB– التقييم)الحد األدنى لدرجة 


الوكالتين( ووكالة موديز )الحد األدنى لدرجة 
، ويمكن أن تشمل إيداعات (Baa3 التقييم


لدى الشركات التابعة لمدير الصندوق. أما 
االستثمارات في صناديق تمويل التجارة 


فتنحصر في الصناديق المعتمدة من قبل هيئة 
السوق المالية، ويمكن أن تشمل استثمارات 


ناديق يديرها مدير الصندوق. يجب أن في ص
ال يتجاوز الحد األقصى اإلجمالي ألية 


استثمارات في صناديق تمويل التجارة ، في 
% من صافي قيمة 50أي وقت من األوقات، 


اصول الصندوق، وبالمثل، يجب أن ال يزيد 
إجمالي المبالغ المستثمرة في ودائع  جلة، في 


من  %50أي وقت من األوقات، عن نسبة 
 .صافي قيمة أصول الصندوق


 
يجوز للصندوق ا الحصول على تمويل لغاية 


%  من صافي قيمة أصوله إال في حالة 10
الحصول على التمويل من مدير الصندوق أو 


أيا من الشركات التابعة له للوفاء بطلبات 
االسترداد. على أن يكون ذاك التمويل من قبل 


عتمدة من الصندوق طبقا للمعايير الشرعية الم
 قبل الهيئة الشرعية.


 
وتخضع االستراتيجيات االستثمارية للصندوق 


لكافة قيود صناديق االستثمار الصادرة عن 
هيئة السوق المالية والمشمولة في الئحة 


صناديق االستثمار ، بما في حدود المخاطر 
المحددة لألطراف النظيره ، األوراق المالية 


 االستثمار . الفردية واالستثمار في صناديق


 يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق من خالل التالي:


االستثمار في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في سوق األسهم السعودي وتشمل البنوك  9-1


والمصارف وشركات الخدمات المالية المدرجة في سوق األسهم السعودي وذلك وفقاً لمؤشر تداول 


مع للمصارف والخدمات المالية. باإلضافة إلى االستثمار في الطروحات األولية للشركات التي تتماشى 


 أهداف الصندوق. 


 في المدرجة المؤسسات المالية أسهم من مختارة مجموعة في الصندوق استثمارات تركيز سيتم  9-2


السعودي. ويمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية  األسهم سوق


ة السوق المالية ومطروحة الصندوق في االستثمار على أن تكون باللاير السعودي ومرخصة من هيئ


طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما. وسيقوم 


استثمار نشطه من  استراتيجيةيتبع الصندوق 
خالل االستثمار في أسهم المؤسسات المالية 
المدرجة في سوق األسهم السعودي وتشمل 
البنوك والمصارف وشركات الخدمات المالية 
المدرجة في سوق األسهم السعودي وذلك وفقاً 
لمؤشر تداول للمصارف والخدمات المالية. 
وسوف يلتزم الصندوق التزاماً تاماً بتوجيهات 


الصادرة عن مجلس  -إن وجدت -ستثمار اال
إدارة الصندوق. كما يحق للمدير طبقاً 
لظروف السوق وبموجب موافقة أعضاء 
مجلس اإلدارة االحتفاظ بجزء من أو بكل 
أصول الصندوق على شكل نقد سائل أو في 
أدوات مالية قصيرة األجل إلى أن يتم إعادة 


لن يتجاوز اقتراض الصندوق ما  .استثمارها


استراتيجية 
 االستثمار


 إس إتش صندوق
 ألسهم سي بي


 المالية المؤسسات
   السعودية
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مدير الصندوق  باختيار هذه الصناديق بناًء على عدة عوامل مثل ،على سبيل الذكر  وليس  الحصر، 


واألداء السابق لهذه الصناديق. وإن هذه   خبرات  مدراء  هذه الصناديق   و استراتيجيات االستثمار


 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10االستثمارات لن تتجاوز أكثر من 


 نوع االستثمار الحد األدنى الحد األعلى


100% 90% 
أسهم المؤسسات المالية المدرجة في سوق األسهم السعودي 


 )تشمل االكتتابات األولية(


 نقدا و/أو أسواق النقد  و/أو صناديق أسواق النقد   0% 10%


10% 0% 
صناديق االستثمار األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيات 


 المماثلة


* يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات 


 في ظل الظروف االستثنائية. 100وصناديق أسواق النقد حتى % 


إذا كانت تقييمات الشركات في سوق األسهم السعودية في أي وقت من األوقات غير مالئمة برأي مدير 


%( 100، يجوز لمدير الصندوق، االحتفاظ بغالبية أو كل) الصندوق في ظل الظروف االستثنائية


النكشاف  أصول الصندوق نقدا أو في المرابحة أو صناديق المرابحة. على أن ال يتجاوز الحد األقصى


% من صافي قيمة أصول 10الصندوق لطرف نظير واحد بالنسبة لعمليات المرابحة ما نسبته 


 الصندوق ، وبالمثل،  ال يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد  في صناديق


 % من صافي قيمة أصول الصندوق.10المرابحة ما نسبته 


 


مرابحة لدى أطراف نظيره  ذات تقييم ائتماني من  درجة يجب أن يكون االستثمار في عمليات ال


االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقييم ائتماني، بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر، ستاندارد 


لكال الوكالتين( ووكالة موديز )الحد األدنى  BBB–أند بورز، وفيتش )الحد األدنى لدرجة التقييم 


ا االستثمارات في صناديق المرابحة  فتنحصر في الصناديق التي تتعامل (، أمBaa3لدرجة التقييم 


باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية 


 السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما.


 


الصندوق أن تحقق نموا في راس المال. كما التي يتوقع مدير  المؤسسات المالية اختيار أسهم 9-3


يمكن للصندوق االستثمار في الشركات التابعة لمدير الصندوق على سبيل المثال ساب. سوف يبني 


المؤسسات  مدير الصندوق قراراته االستثمارية بناًء على تحليل أساسيات الشركات ذات العالقة بقطاع


ير الصندوق النهج التصاعدي والتنازلي في تحليل المالية في سوق األسهم السعودي. ويتخذ مد


الشركات وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرار االستثمار و تحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل 


 مستمر لضمان االلتزام باستراتيجية الصندوق. وسوف يتبع استراتيجية استثمار نشطة.  


 


 .سابقا ذكرها تم التي غير يةمال أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن 9-4


 


 تحديثات وأي االستثمار صناديق الئحة في ورد لما وفقا االستثمار على بالقيود الصندوق يلتزم 9-5
 قيود"( االستثمار صناديق الئحة من ( 39 ) المادة لقيود الصندوق أصول استثمارات تخضع .عليها


 .)"االستثمار
متوافقة مع المعايير الشرعية على أال  يتجاوز اقتراض يحق للصندوق الحصول على قروض  9-6


%( من صافي قيمة أصوله لغرض االستثمار في الطروحات األولية على أن 10الصندوق ما نسبه )


ال يتجاوز مدة القرض سنة واحدة من تاريخ الحصول عليه،  باستثناء االقتراض من مديره أو أي من 


 تابعيه لتغطية طلبات االسترداد.


 فقط. السعودية األسهم المؤسسات المالية بسوق في أسهم الصندوق سيستثمر  9-7


يمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية  الصندوق في   9-8


%( من صافي قيمة أصوله 10نسبه )
باستثناء االقتراض من مديره أو أي من تابعيه 


سيتم فصل أموال   .لتغطية طلبات االسترداد
الصندوق عن أموال المدير والشركة وغيره 
من الصناديق األخرى لدى المدير، وتحفظ 
تلك األموال المملوكة للصندوق لدى مؤسسات 


 .قبل المدير مالية مرموقة يتم اختيارها من
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االستثمار على أن تكون باللاير السعودي ومرخصة من هيئة السوق المالية ومطروحة طرحا عاما في 


ة السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما. وإن هذه االستثمارات لن المملكة العربي


 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10تتجاوز أكثر من 


% 10المرابحة ما نسبته  لن يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد  في صناديق


 من صافي قيمة أصول الصندوق. 


 


 مدير الصندوق أصول الصندوق في المشتقات المالية.لن يستثمر  9-9


 
 يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق من خالل التالي:


االستثمار في أسهم شركات مدرجة في سوق األسهم السعودي والتي تستوفي المعايير  9-1


( من هذه 20الهيئة الشرعية والمدرج في البند )الشرعية حسب الموضح والمفسر من قبل 


الشروط واألحكام  وايضا االستثمار في االكتتابات األولية للشركات التي تستوفي األهداف 


 االستثمارية للصندوق. 


 في المدرجة الشركات أسهم من مختارة مجموعة في الصندوق استثمارات تركيز سيتم  9-2


.  يمكن للصندوق االستثمار في الشرعية المعايير عليها قتنطب والتي السعودي األسهم سوق


االستثمار ومتوافقة مع المعايير الصندوق في شيا مع استراتيجية اصندوق واحد أو أكثر، تم


الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا 


ير الصندوق أو أي مدير آخر أو كالهما. عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مد


بناًء على عدة عوامل مثل ،على سبيل الذكر   قيالصندوق  باختيار هذه الصناد ريوسيقوم مد


و استراتيجيات االستثمار  واألداء السابق    قيوليس  الحصر، خبرات  مدراء  هذه الصناد


٪ من صافي قيمة أصول 10تتجاوز أكثر من  لن ن هذه االستثمارات إ. وقيلهذه الصناد


  الصندوق.


الحد 


 األعلى


الحد 


 األدنى
 نوع االستثمار


100% 90% 
أسھم الشركات المدرجة في سوق األسھم السعودي والتي 


 )تشمل االكتتابات األولية(  تنطبق عليھا المعايير الشرعية


10% 0% 
المعتمدة من نقدا و/أو في المرابحة و/أو صناديق المرابحة 


 الھيئة الشرعية


10% 0% 
صناديق االستثمار األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيات 


 المماثلة
* يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق 


 في ظل الظروف 100النقد حتى % 


 االستثنائية.


الشركات في سوق األسهم السعودية في أي وقت من األوقات غير مالئمة إذا كانت تقييمات 


، يجوز لمدير الصندوق، االحتفاظ بغالبية في ظل الظروف االستثنائية برأي مدير الصندوق


أو صناديق المرابحة المعتمدة من  المرابحة%( أصول الصندوق نقدا أو في 100أو كل)


الهيئة الشرعية. على أن ال يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد 


% من صافي قيمة أصول الصندوق ، وبالمثل،  ال 10 نسبته ما المرابحة لعملياتبالنسبة 


نسبته  ما المرابحة يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد  في صناديق


 % من صافي قيمة أصول الصندوق.10


المرابحة لدى أطراف نظيره  ذات تقييم ائتماني من   عملياتيجب أن يكون االستثمار في 


استثمار نشطه من  استراتيجيةيتبع الصندوق 
خالل االستثمار في أسهم الشركات المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية كما هي محددة 
من قبل اللجنة الشرعية للصندوق والمدرجة 
في سوق األسهم السعودي. وسوف يلتزم 


إن  -الصندوق التزاماً تاماً بتوجيهات االستثمار
الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق.  -وجدت


كما يحق للمدير طبقاً لظروف السوق 
وبموجب موافقة أعضاء مجلس اإلدارة 
االحتفاظ بجزء من أو بكل أصول الصندوق 
على شكل نقد سائل أو في أدوات مالية 
قصيرة األجل "متوافقة مع الشريعة" إلى أن 


لن يتجاوز اقتراض  .يتم إعادة استثمارها
%( من صافي قيمة 10ا نسبه )الصندوق م


أصوله باستثناء االقتراض من مديره أو أي 
سيتم  .من تابعيه لتغطية طلبات االسترداد


فصل أموال الصندوق عن أموال المدير 
والشركة وغيره من الصناديق األخرى لدى 
المدير، وتحفظ تلك األموال المملوكة 
للصندوق لدى مؤسسات مالية مرموقة يتم 


 . ن قبل المديراختيارها م


استراتيجية 
 االستثمار


 إس إتش صندوق
 ألسهم سي بي


 السعودية الشركات
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درجة االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقييم ائتماني، بما في ذلك على سبيل الذكر وليس 


لكال الوكالتين(  BBB–قييم الحصر، ستاندارد أند بورز، وفيتش )الحد األدنى لدرجة الت


(،  ويمكن أن تشمل إيداعات لدى الشركات Baa3ووكالة موديز )الحد األدنى لدرجة التقييم 


فتنحصر في الصناديق    مرابحةال قالتابعة لمدير الصندوق. أما االستثمارات في صنادي


ة السوق المالية المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئ


والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير 


 آخر أو كالهما. 


. كما يمكن اختيار األسهم التي يتوقع مدير الصندوق أن  تحقق نموا في راس المال 9-3


ساب تكافل.   للصندوق االستثمار في الشركات التابعة لمدير الصندوق على سبيل المثال


في سوق سوف يبني مدير الصندوق قراراته االستثمارية بناًء على تحليل أساسيات الشركات 


ويتخذ مدير الصندوق النهج التصاعدي والتنازلي في تحليل الشركات  األسهم السعودي.


وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرار االستثمار و تحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل 


 وسوف يتبع استراتيجية استثمار نشطة.   لضمان االلتزام باستراتيجية الصندوق. مستمر


 


 .سابقا ذكرها تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن  9-4


 وأي االستثمار صناديق الئحة في ورد لما وفقا االستثمار على بالقيود الصندوق يلتزم 9-5


 صناديق الئحة من ( 39 ) المادة لقيود الصندوق أصول استثمارات تخضع .عليها تحديثات


 المعايير مع متوافقة الصندوق كافة استثمارات تكون سوف و .)"االستثمار قيود"( االستثمار


 .الشرعية
 


يحق للصندوق الحصول على قروض متوافقة مع المعايير الشرعية على أال  يتجاوز  9-6


وذلك لغرض االستثمار في %( من صافي قيمة أصوله 10اقتراض الصندوق ما نسبه )


 ،عليهالطروحات األولية على أن ال يتجاوز مدة القرض سنة واحدة من تاريخ الحصول 


 من تابعيه لتغطية طلبات االسترداد.باستثناء االقتراض من مديره أو أي 


 المعايير مع متوافقة وصناديق فقط السعودية األسهم سوق في الصندوق سيستثمر  9-7


 .الشرعية


الصندوق  شيا مع استراتيجيةايمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد أو أكثر، تم  9-8


السعودي والمرخصة من هيئة  االستثمار ومتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق باللاير في


السوق المالية والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق 


٪ من صافي قيمة 10تتجاوز أكثر من  نن هذه االستثمارات لإأو أي مدير آخر أو كالهما. و


  أصول الصندوق.


 المالية. لن يستثمر مدير الصندوق أصول الصندوق في المشتقات  9-9


 :التالي خالل من الصندوق أهداف لتحقيق الصندوق مدير يسعى


 
 في السعودية المالية السوق في والمدرجة السعودية الصناعية الشركات أسهم في االستثمار 9-1


 والزراعة الصناعي واالستثمار والبناء والتشييد وكيماويات البتر الصناعات: التالية القطاعات
 الشرعية الهيئة قبل من والمفسر الموضح حسب الشرعية المعايير تستوفي والتي الغذائية والصناعات


 االولية الطروحات في االستثمار إلى باإلضافة. واألحكام الشروط هذه من( 20) البند في والمدرج


   .الصندوق أهداف مع تتوافق التي للشركات


 


 في المدرجة الصناعية الشركات أسهم من مختارة مجموعة في الصندوق استثمارات تركيز سيتم  9-2


 صندوق في االستثمار للصندوق يمكن.  الشرعية المعايير عليها تنطبق والتي السعودي األسهم سوق


استثمار نشطه من  استراتيجيةيتبع الصندوق 
خالل االستثمار في أسهم الشركات الصناعية 
السعودية المتوافقة مع أحكام الشريعة كما هي 
محددة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق 
والمدرجة في السوق المالية السعودية في 
القطاعات التالية: الصناعات البتر وكيماويات 


واالستثمار الصناعي  والتشييد والبناء
والزراعة والصناعات الغذائية  . كما يحق 
للمدير طبقاً لظروف السوق وبموجب موافقة 
أعضاء مجلس اإلدارة االحتفاظ بجزء من أو 
بكل أصول الصندوق على شكل نقد سائل أو 


استراتيجية 
 االستثمار


 إس إتش صندوق
 ألسهم سي بي


 الصناعية الشركات
 السعودية
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 للصندوق الشرعية المعايير مع ومتوافقة االستثمار في الصندوق استراتيجية مع تماشيا أكثر، أو واحد
 العربية المملكة في عاما طرحا والمطروحة المالية السوق هيئة من والمرخصة السعودي باللاير


 هذه باختيار  الصندوق مدير وسيقوم. كالهما أو  خر مدير أي أو الصندوق مدير قبل من السعودية
   الصناديق هذه  مدراء  خبرات الحصر،  وليس  الذكر سبيل ،على مثل عوامل عدة على بناءً  الصناديق


 من أكثر تتجاوز  لن االستثمارات هذه وإن. الصناديق لهذه السابق واألداء  االستثمار استراتيجيات و
  .الصندوق أصول قيمة صافي من٪ 10


 


 الحد


 األعلى


 الحد


 األدنى
 االستثمار نوع


100% 90% 


مع المعايير الشرعية كما هي أسهم الشركات الصناعية المتوافقة 


محددة من قبل الهيئة  الشرعية للصندوق والمدرجة في السوق 


المالية السعودية في القطاعات التالية: الصناعات 


البتروكيماويات والتشييد والبناء واالستثمار الصناعي والزراعة 


 )تشمل االكتتابات األولية( والصناعات الغذائية


10% 0% 
المرابحة و/أو صناديق المرابحة المعتمدة من الهيئة نقدا و/أو في 


 الشرعية


10% 0% 
 االستراتيجيات أو األهداف ذات األخرى االستثمار صناديق


 المماثلة


 


 أدوات في أو نقد شكل على الصندوق أصول من أعلى بنسبة يحتفظ أن الصندوق لمدير يمكن *


 .االستثنائية الظروف ظل في 100%  حتى النقد أسواق وصناديق


 
 مدير برأي مالئمة غير األوقات من وقت أي في السعودية األسهم سوق في الشركات تقييمات كانت إذا


%(  100)كل أو بغالبية االحتفاظ الصندوق، لمدير يجوز االستثنائية، الظروف ظل في الصندوق


 ال أن على. الشرعية الهيئة من المعتمدة المرابحة صناديق أو المرابحة في أو نقدا الصندوق أصول
% 10 نسبته ما المرابحة لعمليات بالنسبة واحد نظير لطرف الصندوق النكشاف األقصى الحد يتجاوز


 نظير لطرف الصندوق النكشاف األقصى الحد يتجاوز ال  وبالمثل، ، الصندوق أصول قيمة صافي من
 .الصندوق أصول قيمة صافي من% 10 نسبته ما المرابحة صناديق في  واحد


 درجة  من ائتماني تقييم ذات  نظيره أطراف لدى المرابحة عمليات في االستثمار يكون أن يجب
 ستاندارد الحصر، وليس الذكر سبيل على ذلك في بما ائتماني، تقييم وكالة قبل من ممنوحة االستثمار


 لدرجة األدنى الحد) موديز ووكالة( الوكالتين لكال BBB– التقييم لدرجة األدنى الحد) وفيتش بورز، أند


 المعايير مع المتوافقة  الصناديق في فتنحصر  المرابحة صناديق في االستثمارات أما ،(Baa3 التقييم


 في عاما طرحا والمطروحة المالية السوق هيئة من والمرخصة السعودي باللاير للصندوق الشرعية
  .كالهما أو  خر مدير أي أو الصندوق مدير قبل من السعودية العربية المملكة


 راس في نموا تحقق  أن الصندوق مدير يتوقع التي السعودية الصناعية الشركات أسهم اختيار 9-3


 ذات الشركات أساسيات تحليل على بناءً  االستثمارية قراراته الصندوق مدير يبني وسوف. المال
 النهج الصندوق مدير ويتخذ. السعودي األسهم سوق في السعودية الصناعية بالشركات العالقة


 أوزان تحديد و االستثمار قرار اتخاذ يتم ذلك على وبناء الشركات تحليل في والتنازلي التصاعدي
 استراتيجية يتبع وسوف. الصندوق باستراتيجية االلتزام لضمان مستمر بشكل ومراجعتها االستثمارات


   .نشطة استثمار


 
 .سابقا ذكرها تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن  9-4


 
 تحديثات وأي االستثمار صناديق الئحة في ورد لما وفقا االستثمار على بالقيود الصندوق يلتزم 9-5


 .عليها


 قيود)" االستثمار صناديق الئحة من(  39)  المادة لقيود الصندوق أصول استثمارات تخضع


 .الشرعية المعايير مع متوافقة الصندوق استثمارات كافة تكون سوف و"(. االستثمار


 
 تمويل نسبة يتجاوز  أال على الشرعية المعايير مع متوافقة قروض على الحصول للصندوق يحق 9-6


 وذلك أصوله قيمة صافي من المائة في%( 10) عشرة نسبته ما االسترداد طلبات لتغطية الصندوق


 تاريخ من واحدة سنة القرض مدة يتجاوز ال أن على األولية الطروحات في االستثمار لغرض


 .االسترداد طلبات لتغطية له التابعة الشركات من أيا أو مديره من االقتراض باستثناء  عليه،  الحصول


 


في أدوات مالية قصيرة األجل متوافقة مع 
 .الشريعة إلى أن يتم إعادة استثمارها


تتجاوز نسبة تمويل الصندوق لتغطية لن 
%( في 10طلبات االسترداد ما نسبته عشرة )


المائة من صافي قيمة أصوله باستثناء 
االقتراض من مديره أو أيا من الشركات 


 .التابعة له لتغطية طلبات االسترداد
سيتم فصل أموال الصندوق عن أموال المدير 
والشركة وغيره من الصناديق األخرى لدى 


مدير، وتحفظ تلك األموال المملوكة ال
للصندوق لدى مؤسسات مالية مرموقة يتم 


  .اختيارها من قبل المدير
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 والصناديق فقط السعودية األسهم بسوق الصناعية الشركات أسهم في الصندوق سيستثمر  9-7


 .الشرعية المعايير مع المتوافقة


 


 في الصندوق استراتيجية مع تماشيا أكثر، أو واحد صندوق في االستثمار للصندوق يمكن  9-8


 المالية السوق هيئة من والمرخصة السعودي باللاير للصندوق الشرعية المعايير مع ومتوافقة االستثمار
 أو  خر مدير أي أو الصندوق مدير قبل من السعودية العربية المملكة في عاما طرحا والمطروحة


  .الصندوق أصول قيمة صافي من٪ 10 من أكثر تتجاوز لن االستثمارات هذه وإن. كالهما


% 10 نسبته ما المرابحة صناديق في  واحد نظير لطرف الصندوق النكشاف األقصى الحد يتجاوز لن


 .الصندوق أصول قيمة صافي من


 
 .المالية المشتقات في الصندوق أصول الصندوق مدير يستثمر لن 9-9


 سوف يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق من خالل التالي:


بتروكيماوية مدرجة في سوق األسهم السعودي والتي تستوفي االستثمار في أسهم شركات  9-1


( من هذه  20المعايير الشرعية حسب الموضح والمفسر من قبل الهيئة الشرعية والمدرج في البند )


وايضا االستثمار في االكتتابات األولية للشركات التي تستوفي األهداف االستثمارية   الشروط واألحكام


 للصندوق.


ركيز استثمارات الصندوق في مجموعة مختارة من أسهم الشركات البتروكيماوية سيتم ت  9-2


المدرجة في سوق األسهم السعودي والتي تنطبق عليها المعايير الشرعية.  يمكن للصندوق االستثمار 


في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في االستثمار ومتوافقة مع المعايير 


صندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا عاما في الشرعية لل


المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما. وسيقوم مدير الصندوق  


 باختيار هذه الصناديق بناًء على عدة عوامل مثل ،على سبيل الذكر  وليس  الحصر، خبرات  مدراء 


هذه الصناديق   و استراتيجيات االستثمار  واألداء السابق لهذه الصناديق. وإن هذه االستثمارات لن  


 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10تتجاوز أكثر من 


 نوع االستثمار الحد األدنى الحد األعلى


100% 90% 
شركات بتروكيماوية متوافقة مع المعايير الشرعية مختارة 


 األسهم السعودي. )تشمل االكتتابات األولية( ومدرجة في سوق


10% 0% 
نقدا و/أو في المرابحة و/أو صناديق المرابحة المعتمدة من 


 الهيئة الشرعية


10% 0% 
صناديق االستثمار األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيات 


 المماثلة


نقد أو في أدوات  * يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل


 االستثنائية. في ظل الظروف 100وصناديق أسواق النقد حتى % 


إذا كانت تقييمات الشركات في سوق األسهم السعودية في أي وقت من األوقات غير مالئمة برأي مدير 


%(  100الصندوق في ظل الظروف االستثنائية، يجوز لمدير الصندوق، االحتفاظ بغالبية أو كل)


دوق نقدا أو في المرابحة أو صناديق المرابحة المعتمدة من الهيئة الشرعية. على أن ال أصول الصن


% 10يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد بالنسبة لعمليات المرابحة ما نسبته 


من صافي قيمة أصول الصندوق ، وبالمثل،  ال يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير 


 % من صافي قيمة أصول الصندوق.10احد  في صناديق المرابحة ما نسبته و


يجب أن يكون االستثمار في عمليات المرابحة لدى أطراف نظيره  ذات تقييم ائتماني من  درجة 


االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقييم ائتماني، بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر، ستاندارد 


لكال الوكالتين( ووكالة موديز )الحد األدنى  BBB–)الحد األدنى لدرجة التقييم  أند بورز، وفيتش


(، أما االستثمارات في صناديق المرابحة  فتنحصر في الصناديق  المتوافقة مع Baa3لدرجة التقييم 


المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا 


 في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما. عاما


 


الصندوق لتحقيق أهداف سوف يسعى مدير 


 الصندوق من خالل التالي:


  االستثمار في أسهم شركات


بتروكيماوية مدرجة في سوق 


األسهم السعودي والتي تستوفي 


المعايير الشرعية حسب 


الموضح والمفسر من قبل الهيئة 


الشرعية والمدرج في البند 


( من هذه الشروط 18)


واألحكام  وايضا االستثمار في 


األولية للشركات التي االكتتابات 


تستوفي األهداف االستثمارية 


 للصندوق.


  اختيار األسهم  في قطاع


البتروكيماويات التي يتوقع مدير 


الصندوق أن  تحقق نموا في 


 راس المال


يجب أن ال يتجاوز انكشاف 


الصندوق ألية فئة من األوراق 


المالية الصادرة من قبل مصدر 


واحد سواء في السوق الرئيسية 


% من 10الثانوية، نسبة  أو


صافي قيمة أصول الصندوق. 


إال أنه يجوز للصندوق استثمار 


% من صافي قيمة 10أكثر من 


أصول الصندوق في أسهم 


صادرة من قبل أي مصدر واحد 


شريطة أن ال يتجاوز ذلك 


االستثمار القيمة السوقية  


لإلصدار والمعبر عنه كنسبة 


 مئوية من إجمالي القيمة السوقية.


وف يبني مدير الصندوق قراراته س
االستثمارية بناًء على تحليل أساسيات 


الشركات ذات العالقة في قطاع 
البتروكيماويات، وسوف يتبع 


استراتيجية 
 االستثمار


 إس إتش صندوق
 لفرص سي بي


 األسهم
 البتروكيماوية


 السعودية
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اختيار األسهم  في قطاع البتروكيماويات التي يتوقع مدير الصندوق أن  تحقق نموا في راس  9-3


المال. وسوف يبني مدير الصندوق قراراته االستثمارية بناًء على تحليل أساسيات الشركات ذات 


بقطاع البتروكيماويات في سوق األسهم السعودي، ويتخذ مدير الصندوق النهج التصاعدي   العالقة


والتنازلي في تحليل الشركات وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرار االستثمار و تحديد أوزان االستثمارات 


ار ومراجعتها بشكل مستمر لضمان االلتزام باستراتيجية الصندوق . وسوف يتبع استراتيجية استثم


 نشطة.  


 


 لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا.  9-4


 


يلتزم الصندوق بالقيود على االستثمار وفقا لما ورد في الئحة صناديق االستثمار وأي تحديثات  9-5


 عليها.


)"قيود  ( من الئحة صناديق االستثمار 39تخضع استثمارات أصول الصندوق لقيود المادة ) 


 االستثمار"(. و سوف تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية.


 


يحق للصندوق الحصول على قروض متوافقة مع المعايير الشرعية على أال يتجاوز اقتراض  9-6


%(  من صافي قيمة أصوله وذلك لغرض االستثمار في الطروحات األولية 10الصندوق ما نسبته )


ال يتجاوز مدة القرض سنة واحدة من تاريخ الحصول  عليه، باستثناء االقتراض من مديره أو  على أن


 أي من تابعيه لتغطية طلبات االسترداد.


 


سيستثمر الصندوق في قطاع البتروكيماويات بسوق األسهم السعودية فقط والصناديق المتوافقة   9-7


 مع المعايير الشرعية.


 


ثمار في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في يمكن للصندوق االست  9-8


االستثمار ومتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية 


والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو 


 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10االستثمارات لن تتجاوز أكثر من كالهما. وإن هذه 


% 10لن يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد  في صناديق المرابحة ما نسبته 


 من صافي قيمة أصول الصندوق.


 


 لن يستثمر مدير الصندوق أصول الصندوق في المشتقات المالية. 9-9


 استراتيجية استثمار نشطة.  
لن يستخدم مدير الصندوق األدوات 
االستثمارية/األوراق المالية التالية في 


 :استثماراته
 .Futures العقود المستقبلية •
  Optionsعقود الخيارات •
   Swap عقود المبادالت •
 األسهم الممتازة •
 


إذا كانت تقييمات الشركات في سوق األسهم 
السعودية في أي وقت من األوقات غير 


مالئمة برأي مدير الصندوق  ، يجوز لمدير 
%( 100الصندوق، االحتفاظ بغالبية أو كل)


أصول الصندوق نقدا أو في ودائع  جلة أو 
صناديق تمويل التجارة المعتمدة من الهيئة 


حد األقصى الشرعية. على أن ال يتجاوز ال
النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد بالنسبة 


% من صافي قيمة 10للودائع اآلجلة مانسبته 
أصول الصندوق ، وبالمثل،  ال يتجاوز الحد 


األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير 
واحد  في صناديق تمويل التجارة  مانسبته 


 .% من صافي قيمة أصول الصندوق10
الودائع اآلجلة  يجب أن يكون االستثمار في


لدى أطراف نظيره  ذات تقييم ائتماني من  
درجة االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقييم 


ائتماني مرموقة، بما في ذلك على سبيل الذكر 
وليس الحصر، ستاندارد أند بورز، وفيتش 


لكال  –BBB )الحد األدنى لدرجة التقييم
الوكالتين( ووكالة موديز )الحد األدنى لدرجة 


،  ويمكن أن تشمل إيداعات  Baa3) لتقييما
لدى الشركات التابعة لمدير الصندوق. أما 


االستثمارات في صناديق تمويل التجارة 
فتنحصر في الصناديق المعتمدة من قبل هيئة 


السوق المالية، ويمكن أن تشمل استثمارات 
في صناديق يديرها مدير الصندوق.  يجب أن 


جمالي ألية ال يتجاوز الحد األقصى اإل
استثمارات في صناديق تمويل التجارة ، في 


% من صافي قيمة 50أي وقت من األوقات، 
اصول الصندوق ، وبالمثل، يجب أن ال يزيد 
إجمالي المبالغ المستثمرة في ودائع  جلة، في 


% من 50أي وقت من األوقات، عن نسبة 
 . صافي قيمة أصول الصندوق


لغاية  يجوز للصندوق الحصول على تمويل
%  من صافي قيمة أصوله إال في حالة 10


الحصول على التمويل من مدير الصندوق أو 
أيا من الشركات التابعة له للوفاء بطلبات 


االسترداد، على أن يكون ذاك التمويل من قبل 
الصندوق طبقا للمعايير الشرعية المعتمدة من 


 .قبل الهيئة الشرعية
للصندوق  وتخضع االستراتيجيات االستثمارية


لكافة قيود صناديق االستثمار الصادرة عن 
هيئة السوق المالية والمشمولة في الئحة 


صناديق االستثمار، بما في حدود المخاطر 
المحددة لألطراف النظيره ، وحدود مخاطر 


األوراق المالية الفردية واالستثمار في 
 صناديق االستثمار .


 يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق من خالل التالي:


 


المدرجة في سوق األسهم السعودي والمتوافقة مع  االستثمار في اسهم شركات البناء واألسمنت 9-1


المعايير الشرعية. ويمكن للصندوق االستثمار في الطروحات األولية للشركات التي تتماشى مع أهداف 


يتبع الصندوق استراتيجية استثمار فعالة من 
خالل االستثمار في اسهم  شركات متوافقة مع 


ارة مدرجة في أحكام الشريعة اإلسالمية مخت
سوق األسهم السعودي وذلك وفقاً لمؤشر إتش 


 واإلسمنتإس بي سي ألسهم شركات البناء 
السعودية. وسوف يلتزم الصندوق التزاماً تاماً 


استراتيجية 
 االستثمار


 إس إتش صندوق
 ألسهم سي بي


 البناء شركات
 واألسمنت
 السعودية
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 الصندوق.  


سيتم تركيز استثمارات الصندوق في مجموعة مختارة من أسهم شركات البناء واألسمنت   9-2


ي والتي تنطبق عليها المعايير الشرعية.  يمكن للصندوق االستثمار المدرجة في سوق األسهم السعود


في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في االستثمار ومتوافقة مع المعايير 


الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا عاما في 


ية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما. وسيقوم مدير الصندوق  المملكة العربية السعود


باختيار هذه الصناديق بناًء على عدة عوامل مثل ،على سبيل الذكر  وليس  الحصر، خبرات  مدراء  


هذه الصناديق   و استراتيجيات االستثمار  واألداء السابق لهذه الصناديق. وإن هذه االستثمارات لن  


 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10اوز أكثر من تتج


الحد 
 األعلى


الحد 
 األدنى


 نوع االستثمار


100% 90% 


أسهم الشركات المتخصصة في البناء؛ إنتاج  و بيع مواد البناء، تنفيذ 
مشاريع البنية التحتية بضائع والمواد؛ وشركات اإلسمنت  المتوافقة 


المالية السعودية )تشمل  مع المعايير الشرعية  ومدرجة في السوق
 االكتتابات األولية(


10% 0% 
نقدا و/أو في المرابحة و/أو صناديق المرابحة المعتمدة من الهيئة 


 الشرعية


 صناديق االستثمار األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيات المماثلة 0% 10%


شكل نقد أو في أدوات * يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على 


 االستثنائية. في ظل الظروف 100وصناديق أسواق النقد حتى % 


 


إذا كانت تقييمات الشركات في سوق األسهم السعودية في أي وقت من األوقات غير مالئمة برأي مدير 


%(  100الصندوق في ظل الظروف االستثنائية، يجوز لمدير الصندوق، االحتفاظ بغالبية أو كل)


الصندوق نقدا أو في المرابحة أو صناديق المرابحة المعتمدة من الهيئة الشرعية. على أن ال أصول 


% 10يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد بالنسبة لعمليات المرابحة ما نسبته 


ير من صافي قيمة أصول الصندوق ، وبالمثل،  ال يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظ


 % من صافي قيمة أصول الصندوق.10واحد  في صناديق المرابحة ما نسبته 


يجب أن يكون االستثمار في عمليات المرابحة لدى أطراف نظيره  ذات تقييم ائتماني من  درجة 


االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقييم ائتماني، بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر، ستاندارد 


لكال الوكالتين( ووكالة موديز )الحد األدنى  BBB–فيتش )الحد األدنى لدرجة التقييم أند بورز، و


(، أما االستثمارات في صناديق المرابحة  فتنحصر في الصناديق  المتوافقة مع Baa3لدرجة التقييم 


المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا 


 عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما.


 


االستثمار في الشركات المتخصصة في البناء؛ إنتاج  و بيع مواد البناء، تنفيذ مشاريع البنية  9-3


تحقق نموا واختيار األسهم التي يتوقع مدير الصندوق أن   التحتية بضائع والمواد؛ وشركات اإلسمنت.


سوف يبني مدير الصندوق قراراته االستثمارية بناًء على تحليل أساسيات الشركات  في راس المال.


ذات العالقة بشركات البناء واألسمنت في سوق األسهم السعودي. ويتخذ مدير الصندوق النهج 


و تحديد أوزان التصاعدي والتنازلي في تحليل الشركات وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرار االستثمار 


االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان االلتزام باستراتيجية الصندوق. وسوف يتبع استراتيجية 


 استثمار نشطة.    


 لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا.  9-4


صناديق االستثمار وأي تحديثات يلتزم الصندوق بالقيود على االستثمار وفقا لما ورد في الئحة  9-5


 عليها.


الصادرة  -إن وجدت -بتوجيهات االستثمار 
عن مجلس إدارة الصندوق. كما يحق للمدير 
طبقاً لظروف السوق وبموجب موافقة أعضاء 


اإلدارة  االحتفاظ بجزء من أو بكل مجلس 
أصول الصندوق على شكل نقد سائل أو في 
أدوات مالية قصيرة األجل متوافقة مع 


 .الشريعة إلى أن يتم إعادة استثمارها
 


لن تتجاوز نسبة تمويل  الصندوق لتغطية 
%( في 10ما نسبته عشرة ) االستردادطلبات 


المائة من صافي قيمة أصوله باستثناء 
تراض من مديره أو أيا من الشركات االق


التابعة له لتغطية طلبات االسترداد. سوف يتم 
تنفيذ أي عمليات تمويل بواسطة الصندوق 


 .بطريقة متوافقة مع الشريعة
 


سيتم فصل أموال الصندوق عن أموال المدير 
والشركة وغيره من الصناديق األخرى لدى 
المدير، وتحفظ تلك األموال المملوكة 


وق لدى مؤسسات مالية مرموقة يتم للصند
 .اختيارها من قبل المدير
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( من الئحة صناديق االستثمار )"قيود 39تخضع استثمارات أصول الصندوق لقيود المادة )


 االستثمار"(. و سوف تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية.


 ال  يتجاوز نسبة تمويليحق للصندوق الحصول على قروض متوافقة مع المعايير الشرعية على أ 9-6


%( في المائة من صافي قيمة أصوله وذلك 10لتغطية طلبات اإلسترداد ما نسبته عشرة ) الصندوق 


لغرض االستثمار في الطروحات األولية على أن ال يتجاوز مدة القرض سنة واحدة من تاريخ 


  ه لتغطية طلبات االسترداد.الحصول عليه، باستثناء االقتراض من مديره أو أيا من الشركات التابعة ل


أسهم شركات البناء واألسمنت بسوق األسهم السعودية فقط والصناديق  سيستثمر الصندوق في  9-7


 المتوافقة مع المعايير الشرعية.


يمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في   9-8


ر الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية االستثمار ومتوافقة مع المعايي


والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو 


 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10كالهما. وإن هذه االستثمارات لن تتجاوز أكثر من 


% 10اف الصندوق لطرف نظير واحد  في صناديق المرابحة ما نسبته لن يتجاوز الحد األقصى النكش


 من صافي قيمة أصول الصندوق.


 لن يستثمر مدير الصندوق أصول الصندوق في المشتقات المالية. 9-9


 يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق من خالل التالي:


المعايير الشرعية   االستثمار في  الشركات المدرجة في سوق االسهم السعودي والتي تستوفي 9-1


( من هذه الشروط واألحكام. وايضا االستثمار في االكتتابات 20حسب الموضح والمدرج في البند )


 األولية للشركات التي تستوفي األهداف االستثمارية للصندوق المتوافقة مع المعايير الشرعية. 


 


شركات المدرجة في سوق سيتم تركيز استثمارات الصندوق في مجموعة مختارة من أسهم ال  9-2


األسهم السعودي والتي تنطبق عليها المعايير الشرعية.  يمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد 


أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في االستثمار ومتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق باللاير 


رحا عاما في المملكة العربية السعودية من السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة ط


قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما. وسيقوم مدير الصندوق  باختيار هذه الصناديق بناًء 


على عدة عوامل مثل ،على سبيل الذكر  وليس  الحصر، خبرات  مدراء  هذه الصناديق 


يق. وإن هذه االستثمارات لن  تتجاوز أكثر من واستراتيجيات االستثمار  واألداء السابق لهذه الصناد


 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10


الحد 
 األعلى


الحد 
 األدنى


 نوع االستثمار


100
% 


90% 
أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي والتي تنطبق عليها 


 المعايير الشرعية )تشمل االكتتابات األولية(


 و/أو صناديق المرابحة المعتمدة من الهيئة الشرعية نقدا و/أو في المرابحة 0% 10%


 صناديق االستثمار األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيات المماثلة 0% 10%


* يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات 


 االستثنائية. في ظل الظروف 100وصناديق أسواق النقد حتى % 


إذا كانت تقييمات الشركات في سوق األسهم السعودية في أي وقت من األوقات غير مالئمة برأي مدير 


%(  100الصندوق في ظل الظروف االستثنائية، يجوز لمدير الصندوق، االحتفاظ بغالبية أو كل)


على أن ال أصول الصندوق نقدا أو في المرابحة أو صناديق المرابحة المعتمدة من الهيئة الشرعية. 


% 10يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد بالنسبة لعمليات المرابحة ما نسبته 


من صافي قيمة أصول الصندوق ، وبالمثل،  ال يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير 


 % من صافي قيمة أصول الصندوق.10واحد  في صناديق المرابحة ما نسبته 


يتبع الصندوق إستراتيجية استثمار نشطه من 
خالل االستثمار في أسهم الشركات المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية كما هي محددة 
من قبل الهيئة الشرعية للصندوق والمدرجة 
في سوق األسهم السعودي. وسوف يلتزم 


إن  -الصندوق التزاماً تاماً بتوجيهات االستثمار
ة عن مجلس إدارة الصندوق. الصادر -وجدت


كما يحق للمدير طبقاً لظروف السوق 
وبموجب موافقة أعضاء مجلس اإلدارة 
االحتفاظ بجزء من أو بكل أصول الصندوق 
على شكل سيولة أو في أدوات مالية قصيرة 
األجل متوافقة مع الشريعة إلى أن يتم إعادة 
استثمارها، وذلك لمقابلة متطلبات االستثمار. 


مدير الصندوق بالقيود الواردة في المادة  يلتزم
لن يتجاوز  .من الئحة صناديق االستثمار 39


%( من 10اقتراض الصندوق ما نسبته)
صافي قيمة أصوله باستثناء االقتراض من 
مديره أو أي من تابعيه لتغطية طلبات 


سيتم فصل أموال الصندوق عن  .االسترداد
ديق أموال المدير والشركة وغيره من الصنا


األخرى لدى المدير، وتحفظ تلك األموال 
المملوكة للصندوق لدى مؤسسات مالية 


 .مرموقة يتم اختيارها من قبل المدير


استراتيجية 
 االستثمار


 إس إتش صندوق
 المرن سي بي


السعودية لألسهم  
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يكون االستثمار في عمليات المرابحة لدى أطراف نظيره  ذات تقييم ائتماني من  درجة يجب أن 


االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقييم ائتماني، بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر، ستاندارد 


دنى لكال الوكالتين( ووكالة موديز )الحد األ BBB–أند بورز، وفيتش )الحد األدنى لدرجة التقييم 


أما االستثمارات في صناديق المرابحة  فتنحصر في الصناديق  المتوافقة مع  (،Baa3لدرجة التقييم 


المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا 


 ما.عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كاله


 


االستثمار في محفظة ذات تركيز في اختيار الشركات وإدارتها بطريقة نشطه مع المرونة بغية  9-3


تحقيق عوائد للمستثمرين دون االرتباط بمؤشر أو باألوزان النسبية لمؤشرات. سوف يبني مدير 


ودي. ويتخذ الصندوق قراراته االستثمارية بناًء على تحليل أساسيات الشركات في سوق األسهم السع


مدير الصندوق النهج التصاعدي والتنازلي في تحليل الشركات وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرار 


االستثمار و تحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان االلتزام باستراتيجية 


 الصندوق. وسوف يتبع استراتيجية استثمار نشطة.  


 


 ر في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا.لن يقوم الصندوق باالستثما  9-4


 


يلتزم الصندوق بالقيود على االستثمار وفقا لما ورد في الئحة صناديق االستثمار وأي تحديثات  9-5


 عليها.


( من الئحة صناديق االستثمار )"قيود  39تخضع استثمارات أصول الصندوق لقيود المادة ) 


 ارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية.االستثمار"(. و سوف تكون كافة استثم


 


يحق للصندوق الحصول على قروض متوافقة مع المعايير الشرعية على أال ي يتجاوز اقتراض  9-6


%( من صافي قيمة أصوله وذلك لغرض االستثمار في الطروحات األولية 10الصندوق ما نسبته )


لحصول عليه، باستثناء االقتراض من مديره أو على أن ال يتجاوز مدة القرض سنة واحدة من تاريخ ا


 أي من تابعيه لتغطية طلبات االسترداد.


 سيستثمر الصندوق في سوق األسهم السعودية فقط وصناديق متوافقة مع المعايير الشرعية.  9-7


 


يمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في   9-8


االستثمار ومتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية 


 خر أو والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير 


 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10كالهما. وإن هذه االستثمارات لن تتجاوز أكثر من 


% 10لن يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد في صناديق المرابحة ما نسبته 


 من صافي قيمة أصول الصندوق.


 


 ة.لن يستثمر مدير الصندوق أصول الصندوق في المشتقات المالي 9-9
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 يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق من خالل التالي:


الشركات المدرجة في مختلف أسواق األسهم في دول مجلس التعاون يستثمر الصندوق في أسهم  9-1


الخليجي )السعودية، األمارات العربية المتحدة ، البحرين ، الكويت ، عمان وقطر( وتستوفي المعايير 


( من هذه الشروط واألحكام. كما 20الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية والموضحة في البند )


 مشاركة في الطروحات األولية للشركات التي تتماشى مع أهداف الصندوق.  يمكن للصندوق ال


 


الشركات المدرجة في مختلف  أسهم من مختارة مجموعة في الصندوق استثمارات تركيز سيتم 9-2


المعايير الشرعية.  يمكن للصندوق  عليها تنطبق والتي أسواق األسهم في دول مجلس التعاون الخليجي


ندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في االستثمار ومتوافقة مع االستثمار في ص


المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا 


عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما. وسيقوم مدير 


وق  باختيار هذه الصناديق بناًء على عدة عوامل مثل ،على سبيل الذكر  وليس  الحصر، الصند


خبرات  مدراء  هذه الصناديق   و استراتيجيات االستثمار  واألداء السابق لهذه الصناديق. وإن هذه 


 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10االستثمارات لن  تتجاوز أكثر من 


 


الحد 
 األعلى


 نوع االستثمار األدنىالحد 


100% 90% 
أسهم الشركات المدرجة  في مختلف أسواق األسهم في دول 


مجلس التعاون الخليجي والتي تنطبق عليها المعايير الشرعية 
 )تشمل االكتتابات األولية(


10% 0% 
نقدا و/أو في المرابحة و/أو صناديق المرابحة المعتمدة من 


 الهيئة الشرعية


10% 0% 
االستثمار األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيات  صناديق
 المماثلة


* يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات 


 االستثنائية. في ظل الظروف 100وصناديق أسواق النقد حتى % 


 


من األوقات غير مالئمة برأي إذا كانت تقييمات الشركات في أسواق األسهم الخليجية في أي وقت 


مدير الصندوق في ظل الظروف االستثنائية، يجوز لمدير الصندوق، االحتفاظ بغالبية أو كل 


%( أصول الصندوق نقدا أو في المرابحة أو صناديق المرابحة المعتمدة من الهيئة الشرعية. 100)


بالنسبة لعمليات المرابحة ما على أن ال يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد 


% من صافي قيمة أصول الصندوق، وبالمثل،  ال يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق 10نسبته 


 % من صافي قيمة أصول الصندوق.10المرابحة ما نسبته  لطرف نظير واحد  في صناديق


 


ائتماني من  درجة  يجب أن يكون االستثمار في عمليات المرابحة لدى أطراف نظيره  ذات تقييم


االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقييم ائتماني، بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر، ستاندارد 


لكال الوكالتين( ووكالة موديز )الحد األدنى  BBB–أند بورز، وفيتش )الحد األدنى لدرجة التقييم 


فتنحصر في الصناديق  المتوافقة مع  (، أما االستثمارات في صناديق المرابحة Baa3لدرجة التقييم 


المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا 


 عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما.


 


في راس المال. كما يمكن للصندوق  اختيار األسهم التي يتوقع مدير الصندوق أن  تحقق نموا 9-3


االستثمار في الشركات التابعة لمدير الصندوق على سبيل المثال ساب تكافل. وسوف يبني مدير 


يستثمر الصندوق في أسهم الشركات المدرجة 
في دول مجلس  في مختلف أسواق األسهم


التعاون الخليجي )السعودية، األمارات العربية 
المتحدة ، البحرين ، الكويت ، عمان وقطر(. 
يدار الصندوق بفعالية بغية تحقيق عوائد 
للمستثمرين من خالل االستثمار في محفظة 
من األسهم المتوافقة مع الشريعة. وسوف 
يلتزم الصندوق التزاماً تاماً بتوجيهات 


ار الشرعية لألسهم المعتمدة من قبل االستثم
لجنة الرقابة الشرعية. كما يحق للمدير 
وبموجب الموافقة المسبقة من أعضاء مجلس 
اإلدارة االحتفاظ بجزء من أو بكل أصول 
الصندوق في شكل نقد سائل أو في أدوات 
مالية قصيرة األجل متوافقة مع الشريعة إلى 


  .أن يتم إعادة استثمارها
 


يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبه لن 
%( من صافي قيمة أصوله باستثناء 10)


االقتراض من مديره أو أي من تابعيه لتغطية 
 .طلبات االسترداد


 
سيتم فصل أموال الصندوق عن أموال المدير 
والشركة وغيره من الصناديق األخرى لدى 
المدير، وتحفظ تلك األموال المملوكة 


ية مرموقة يتم للصندوق لدى مؤسسات مال
 .اختيارها من قبل المدير


استراتيجية 
 االستثمار


 إس إتش صندوق
 لألسهم سي بي


  الخليجية
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الصندوق قراراته االستثمارية بناًء على تحليل أساسيات الشركات في أسواق األسهم الخليجية. ويتخذ 


الشركات وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرار مدير الصندوق النهج التصاعدي والتنازلي في تحليل 


االستثمار وتحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان االلتزام باستراتيجية الصندوق. 


 وسوف يتبع استراتيجية استثمار نشطة.


 


 لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا.  9-4


 


بالقيود على االستثمار وفقا لما ورد في الئحة صناديق االستثمار وأي تحديثات يلتزم الصندوق  9-5


 عليها.


( من الئحة صناديق االستثمار ("قيود  39تخضع استثمارات أصول الصندوق لقيود المادة ) 


 االستثمار"). و سوف تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية.


 


يتجاوز اقتراض   الحصول على قروض متوافقة مع المعايير الشرعية على أاليحق للصندوق  9-6


%( من صافي قيمة أصوله وذلك لغرض االستثمار في الطروحات األولية 10الصندوق ما نسبه )


على أن ال يتجاوز مدة القرض سنة واحدة من تاريخ الحصول عليه، باستثناء االقتراض من مديره أو 


 طلبات االسترداد. أي من تابعيه لتغطية


سيستثمر الصندوق في أسواق األسهم في دول مجلس التعاون الخليجي )السعودية، األمارات   9-7


 العربية المتحدة ، البحرين ، الكويت ، عمان وقطر(  فقط وصناديق متوافقة مع المعايير الشرعية.


 


ستراتيجية الصندوق في يمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع ا  9-8


االستثمار ومتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية 


والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو 


في قيمة أصول الصندوق. لن يتجاوز ٪ من صا10كالهما. وإن هذه االستثمارات لن تتجاوز أكثر من 


% من صافي 10الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد  في صناديق المرابحة ما نسبته 


 قيمة أصول الصندوق.


 لن يستثمر مدير الصندوق أصول الصندوق في المشتقات المالية. 9-9


 يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق من خالل التالي:


يستثمر الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في مختلف أسواق األسهم في دول مجلس التعاون  9-1


األمارات العربية المتحدة ، البحرين ، الكويت ، عمان وقطر( وتستوفي المعايير الخليجي )السعودية، 


( من هذه الشروط واألحكام. كما 20الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية والموضحة في البند )


يمكن للصندوق المشاركة في الطروحات األولية للشركات التي تتماشى مع أهداف الصندوق وتستوفي 


 يير الشرعية.  المعا


الشركات المدرجة في مختلف  أسهم من مختارة مجموعة في الصندوق استثمارات تركيز سيتم  9-2


المعايير الشرعية.  يمكن للصندوق  عليها تنطبق والتي أسواق األسهم في دول مجلس التعاون الخليجي


الستثمار ومتوافقة مع االستثمار في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في ا


المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا 


وسيقوم مدير  عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما


سبيل الذكر  وليس  الحصر،  الصندوق  باختيار هذه الصناديق بناًء على عدة عوامل مثل ،على


خبرات  مدراء  هذه الصناديق واستراتيجيات االستثمار  واألداء السابق لهذه الصناديق. وإن هذه 


 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10االستثمارات لن  تتجاوز أكثر من 


 


يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل 
االستثمار في أسهم الشركات المتوافقة مع 
الشريعة والمدرجة في أسواق األسهم في دول 


سوف يستثمر  .مجلس التعاون الخليجي
الصندوق فقط في أسهم الشركات التي تستوفي 
المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة 
الشرعية. يستهدف الصندوق عوائد التوزيعات 
النقدية أعلى من متوسط عوائد التوزيعات 
النقدية المرتبطة بالمؤشر اإلسترشادي ، 
مؤشر ستانداردز أند بورز المركب لألسهم 


متوافقة مع الشريعة. يسعى مدير الخليجية ال
الصندوق لالستثمار في اسهم يتوقع لها تحقيق 
عوائد توزيعات نقدية مستديمة مع االخذ في 
االعتبار مصادر ربحية هذه الشركات وكذلك 
قدرتها على المحافظة على تدفقات نقدية 


 .ونسب توزيع نقدية
وسوف يبذل مدير الصندوق جهده الختيار 


قق عوائد مستديمة وليس األسهم التي تح
األسهم ذات العوائد األعلى في وقت من 
األوقات وذلك للمحافظة على مستوى متناسق 


  .من دخل األرباح
يبني مدير الصندوق قراراته االستثمارية بناًء 
على التحليل االساسي للشركات ذات العالقة. 


استراتيجية 
 االستثمار


 إس إتش صندوق
 لألسهم سي بي


الخليجية ذات 
   الدخل
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 الحد األعلى
الحد 
 األدنى


 نوع االستثمار


100% 90% 
أسواق األسهم الخليجية التي أسهم الشركات المدرجة في 


 تستوفي المعايير الشرعية )تشمل االكتتابات االولية(


10% 0% 
نقدا و/أو في المرابحة و/أو صناديق المرابحة المعتمدة من 


 الهيئة الشرعية


10% 0% 
صناديق االستثمار األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيات 


 المماثلة


بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات * يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ 


 االستثنائية. في ظل الظروف 100وصناديق أسواق النقد حتى % 


 


إذا كانت تقييمات الشركات في أسواق األسهم الخليجية في أي وقت من األوقات غير مالئمة برأي 


%( 100حتفاظ بغالبية أو كل)مدير الصندوق في ظل الظروف االستثنائية، يجوز لمدير الصندوق، اال


أصول الصندوق نقدا أو في المرابحة أو صناديق المرابحة المعتمدة من الهيئة الشرعية. على أن ال 


% 10يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد بالنسبة لعمليات المرابحة ما نسبته 


األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير  من صافي قيمة أصول الصندوق، وبالمثل،  ال يتجاوز الحد


 % من صافي قيمة أصول الصندوق.10المرابحة ما نسبته  واحد  في صناديق


 


يجب أن يكون االستثمار في عمليات المرابحة لدى أطراف نظيره  ذات تقييم ائتماني من  درجة 


وليس الحصر، ستاندارد االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقييم ائتماني، بما في ذلك على سبيل الذكر 


لكال الوكالتين( ووكالة موديز )الحد األدنى  BBB–أند بورز، وفيتش )الحد األدنى لدرجة التقييم 


(، أما االستثمارات في صناديق المرابحة  فتنحصر في الصناديق  المتوافقة مع Baa3لدرجة التقييم 


ئة السوق المالية والمطروحة طرحا المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هي


 عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما. 


 


سوف يبني مدير الصندوق قراراته االستثمارية بناًء على تحليل أساسيات الشركات في أسواق  9-3


ازلي في تحليل الشركات وبناء على ذلك األسهم الخليجية. ويتخذ مدير الصندوق النهج التصاعدي والتن


يتم اتخاذ قرار االستثمار وتحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان االلتزام 


باستراتيجية الصندوق. وسوف يتبع استراتيجية استثمار نشطة. ويسعى مدير الصندوق لالستثمار في 


مة مع االخذ في االعتبار مصادر ربحية هذه نقدية مستدي توزيعات أسهم يتوقع لها تحقيق عوائد


الشركات وكذلك قدرتها على المحافظة على تدفقات نقدية ونسب توزيع نقدية. كما يمكن لمدير 


 الصندوق اختيار األسهم التي يتوقع أن  تحقق نموا في رأس المال. 


 .سابقا ذكرها تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن  9-4
 
 تحديثات وأي االستثمار صناديق الئحة في ورد لما وفقا االستثمار على بالقيود الصندوق يلتزم 9-5


 .عليها
 قيود"( االستثمار صناديق الئحة من ( 39 ) المادة لقيود الصندوق أصول استثمارات تخضع


 .الشرعية المعايير مع متوافقة الصندوق كافة استثمارات تكون سوف و .)"االستثمار
 
يتجاوز تمويل  يحق للصندوق الحصول على قروض متوافقة مع المعايير الشرعية على أال 9-6 


وذلك لغرض االستثمار  %( من صافي قيمة أصوله10الصندوق لتغطية طلبات االسترداد ما نسبته )


اء في الطروحات األولية على أن ال يتجاوز مدة القرض سنة واحدة من تاريخ الحصول  عليه، باستثن


 التمويل من مديره أو أي من تابعيه لتغطية طلبات االسترداد. 


 


وسوف يسعى مدير الصندوق  لتنويع 
في أسواق المخاطر من خالل االستثمار 


وقطاعات مختلفة في دول مجلس التعاون 
  .الخليجي


يلتزم الصندوق التزاماً تاماً بتوجيهات 
"إن وجدت" الصادرة عن مجلس  االستثمار


إدارة الصندوق. كما يحق للمدير طبقاً 
لظروف السوق وحسب رأي مدير الصندوق 
االحتفاظ بجزء من أو بكل أصول الصندوق 


دوات مالية قصيرة على شكل سيولة أو في أ
األجل متوافقة مع الشريعة مثل صناديق 
المتاجرة و/أو الودائع االستثمارية المتوافقة 


  . مع الشريعة مثل المرابحة
 
االستثمارية للصندوق  االستراتيجياتتخضع 


لقيود صناديق االستثمار صادرة عن هيئة 
  .السوق المالية


 
لن يتجاوز تمويل الصندوق لتغطية طلبات 


%( من صافي قيمة 10) السترداد ما نسبتها
أصوله باستثناء التمويل من مديره أو أي من 
الشركات التابعة له. سوف يتم تنفيذ أي 
عمليات تمويل بواسطة الصندوق بطريقة 


 .متوافقة مع الشريعة
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أسواق األسهم في دول مجلس التعاون الخليجي )السعودية، األمارات  في الصندوق سيستثمر  9-7


 .الشرعية المعايير مع متوافقة وصناديق فقط العربية المتحدة ، البحرين ، الكويت ، عمان وقطر( 


 


يمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في   9-8


االستثمار ومتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية 


 خر أو والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير 


 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10كالهما. وإن هذه االستثمارات لن تتجاوز أكثر من 


% 10المرابحة ما نسبته  لن يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد  في صناديق


 من صافي قيمة أصول الصندوق. 


 لية.لن يستثمر مدير الصندوق أصول الصندوق في المشتقات الما  9-9


 
 الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق من خالل التالي:يسعى مدير 


والتي تستوفي المعايير  االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصات الهند والصين 9-1


( من هذه الشروط 20الشرعية حسب الموضح والمفسر من قبل الهيئة الشرعية والمدرج في البند )


ولية للشركات التي تستوفي األهداف االستثمارية واألحكام  وأيضا االستثمار في االكتتابات األ


 للصندوق.


في األوراق المالية بما تعادل األسهم في الصين والهند، وكذلك  الصندوق استثمارات تركيز سيتم 9-2


االستثمار في الشركات المدرجة في بورصات خارج الصين والهند وتنفذ جزءا كبيرا من أنشطتها 


وتستوفي المعايير الشريعة. ويمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد وأعمالها في الصين والهند 


أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في االستثمار ومتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق  


ومرخصة من هيئة السوق المالية ومطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير 


ير  خر أو كالهما. وسيقوم مدير الصندوق  باختيار هذه الصناديق بناًء على عدة الصندوق أو أي مد


عوامل مثل ،على سبيل الذكر  وليس  الحصر، خبرات  مدراء  هذه الصناديق   و استراتيجيات 


٪ من صافي 10االستثمار  واألداء السابق لهذه الصناديق. وإن هذه االستثمارات لن  تتجاوز أكثر من 


 ول الصندوق. قيمة أص


الحد 
 األعلى


الحد 
 األدنى


 نوع االستثمار


100% 90% 
األسهم في الصين والهند، وكذلك االستثمار في الشركات المدرجة 
في بورصات خارج الصين والهند وتنفذ جزءا كبيرا من أنشطتها 


 وأعمالها في الصين والهند وتستوفي المعايير الشريعة


10% 0% 
و/أو صناديق المرابحة المعتمدة من الهيئة نقدا و/أو في المرابحة 


 الشرعية


 صناديق االستثمار األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيات المماثلة 0% 10%


* يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات 


 االستثنائية. في ظل الظروف 100وصناديق أسواق النقد حتى % 


 


إذا كانت تقييمات الشركات في االسواق التي يستثمر فيها الصندوق في أي وقت من األوقات غير 


مالئمة برأي مدير الصندوق، يجوز لمدير الصندوق في ظل الظروف االستثنائية، االحتفاظ بغالبية أو 


يئة %(  أصول الصندوق نقدا أو في المرابحة أو صناديق المرابحة المعتمدة من اله100كل )


الشرعية. على أن ال يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد بالنسبة لعمليات 


% من صافي قيمة أصول الصندوق ، وبالمثل،  ال يتجاوز الحد األقصى 10المرابحة ما نسبته 


% من صافي قيمة أصول 10النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد  في صناديق المرابحة ما نسبته 


صات خارج الهند والصين على أن تكون بور
هذه الشركات متوافقة مع الضوابط الشرعية 
الصادرة عن الهيئة الشرعية. ومن الممكن 
وبحسب قواعد االستثمار أن يستثمر اغلب 
أصول الصندوق في سوق واحد وسوف تدار 
أصول الصندوق بفعالية و مرونة بغية تحقيق 


شر أو عوائد للمستثمرين دون االرتباط بمؤ
باألوزان النسبية لمؤشرات السوق على أن ال 
يتجاوز االستثمار في دولة واحدة ما نسبته 


% من موجودات الصندوق مع عدم وجود 70
حد أدنى لالستثمار في دولة واحدة، وذلك من 
خالل االستثمار في شركات ذات قيم سوقية 
مختلفة. وبموجب موافقة أعضاء مجلس 


اً لظروف السوق وفي اإلدارة يحق للمدير طبق
حال لم تكن هناك أي فرص لالستثمار في 
أسواق أسهم الهند والصين حسب تقديره 
االستثمار في أدوات استثمارية عالية السيولة 
متوافقة مع الشريعة حتى يتم إعادة استثمارها 
وسوف يلتزم مدير الصندوق التزاماً تاماً 
بتوجيهات االستثمار "إن وجدت" الصادرة 


 .لهيئة الشرعية ومجلس إدارة الصندوقعن ا
 


%( 10لن يتجاوز تمويل الصندوق ما نسبته )
ل من يمن صافي قيمة أصوله باستثناء التمو


مديره أو أي من تابعيه لتغطية طلبات 
االسترداد. على أن يكون ذلك التمويل متوافقاً 


 .مع أحكام الشريعة اإلسالمية
  


المدير يتم فصل أموال الصندوق عن أموال 
والشركة وغيره من الصناديق األخرى لدى 
المدير، وتحفظ تلك األموال المملوكة 
للصندوق لدى مؤسسات مالية مرموقة يتم 


 .اختيارها من قبل المدير


 


استراتيجية 
 االستثمار


 إس إتش صندوق
 ألسهم سي بي


 والهند الصين
   المرن
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 ندوق.الص


يجب أن يكون االستثمار في عمليات المرابحة لدى أطراف نظيره  ذات تقييم ائتماني من  درجة 


االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقييم ائتماني، بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر، ستاندارد 


موديز )الحد األدنى لكال الوكالتين( ووكالة  BBB–أند بورز، وفيتش )الحد األدنى لدرجة التقييم 


(، أما االستثمارات في صناديق المرابحة  فتنحصر في الصناديق  المتوافقة مع Baa3لدرجة التقييم 


المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا 


 دير  خر أو كالهما.عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي م


 


سوف يبني مدير الصندوق قراراته االستثمارية بناًء على تحليل أساسيات الشركات في سوق  9-3


األسهم. ويتخذ مدير الصندوق النهج التصاعدي والتنازلي في تحليل الشركات وبناء على ذلك يتم اتخاذ 


تمر لضمان االلتزام باستراتيجية قرار االستثمار و تحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مس


الصندوق. وسوف يتبع استراتيجية استثمار نشطة. ومن الممكن وبحسب قواعد االستثمار أن يستثمر 


اغلب أصول الصندوق في سوق واحد. وسوف تدار أصول الصندوق بفعالية و مرونة بغية تحقيق 


مؤشرات السوق على أن ال يتجاوز عوائد للمستثمرين دون االرتباط بمؤشر أو باألوزان النسبية ل


% من موجودات الصندوق مع عدم وجود حد أدنى لالستثمار 70االستثمار في دولة واحدة ما نسبته 


 في دولة واحدة، وذلك من خالل االستثمار في شركات ذات قيم سوقية مختلفة. 


 


 سابقا.لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها   9-4


 


يلتزم الصندوق بالقيود على االستثمار وفقا لما ورد في الئحة صناديق االستثمار وأي تحديثات  9-5


 عليها.


( من الئحة صناديق االستثمار ("قيود  39تخضع استثمارات أصول الصندوق لقيود المادة ) 


 شرعية.االستثمار"). و سوف تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير ال


 


يحق للصندوق الحصول على قروض متوافقة مع المعايير الشرعية على أال  يتجاوز اقتراض    9-6


%( من صافي قيمة أصوله وذلك لغرض االستثمار في الطروحات األولية 10الصندوق ما نسبته )


مديره أو  على أن ال يتجاوز مدة القرض سنة واحدة من تاريخ الحصول  عليه، باستثناء االقتراض  من


 أي من تابعيه لتغطية طلبات االسترداد. 


 


سيستثمر الصندوق في أسواق األسهم في الصين والهند و الشركات المدرجة في بورصات   9-7


خارج الصين والهند وتنفذ جزءا كبيرا من أنشطتها وأعمالها في الصين والهند فقط والصناديق 


 المتوافقة مع المعايير الشرعية.


 


للصندوق االستثمار في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في  يمكن  9-8


االستثمار ومتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية 


والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو 


 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10هما. وإن هذه االستثمارات لن تتجاوز أكثر من كال


% 10لن يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد  في صناديق المرابحة ما نسبته 


 من صافي قيمة أصول الصندوق. 


 


 لن يستثمر مدير الصندوق أصول الصندوق في المشتقات المالية. 9-9
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 التالي:يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق من خالل 


يستثمر الصندوق في أسهم األسواق الناشئة  و/أو أسهم شركات مدرجة في البورصات العالمية  9-1


بشرط أن تكون لهذه الشركات نشاط أو عمل أساسي أو ارتباطات استثمارية في األسواق الناشئة 


( من هذه 20وتستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية والموضحة في البند )


الشروط واألحكام. ويمكن للصندوق المشاركة في الطروحات األولية للشركات التي تتوافق مع أهداف 


 الصندوق.  


 


سيتم تركيز استثمارات الصندوق في مجموعة مختارة من أسهم األسواق الناشئة و أسهم   9-2


شركات مدرجة في البورصات العالمية بشرط أن تكون لهذه الشركات نشاط أو عمل أساسي أو 


ارتباطات استثمارية في األسواق الناشئة والتي تنطبق عليها المعايير الشرعية.  يمكن للصندوق 


مار في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في االستثمار ومتوافقة مع االستث


المعايير الشرعية للصندوق ومرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا عاما في المملكة 


ر العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو كالهما. وسيقوم مدير الصندوق  باختيا


هذه الصناديق بناًء على عدة عوامل مثل ،على سبيل الذكر  وليس  الحصر، خبرات  مدراء  هذه 


الصناديق   و استراتيجيات االستثمار  واألداء السابق لهذه الصناديق. وإن هذه االستثمارات لن  


 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10تتجاوز أكثر من 


 


الحد 
 األعلى


الحد 
 األدنى


 ستثمارنوع اال


100% 90% 


أسهم األسواق الناشئة و أسهم شركات مدرجة في البورصات العالمية 
بشرط أن تكون لهذه الشركات نشاط أو عمل أساسي أو ارتباطات 


استثمارية في األسواق الناشئة والتي تنطبق عليها المعايير الشرعية 
 )تشمل االكتتابات األولية(


10% 0% 
و/أو صناديق المرابحة المعتمدة من الهيئة نقدا و/أو في المرابحة 


 الشرعية


 صناديق االستثمار األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيات المماثلة 0% 10%


* يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات 


 االستثنائية. في ظل الظروف 100وصناديق أسواق النقد حتى % 


 


إذا كانت تقييمات الشركات في االسواق التي يستثمر فيها الصندوق في أي وقت من األوقات غير 


مالئمة برأي مدير الصندوق في ظل الظروف االستثنائية، يجوز لمدير الصندوق، االحتفاظ بغالبية أو 


ئة الشرعية. %(  أصول الصندوق نقدا أو في المرابحة أو صناديق المرابحة المعتمدة من الهي100كل)


على أن ال يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد بالنسبة لعمليات المرابحة ما 


% من صافي قيمة أصول الصندوق ، وبالمثل،  ال يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق 10نسبته 


 دوق.% من صافي قيمة أصول الصن10لطرف نظير واحد  في صناديق المرابحة ما نسبته 


يجب أن يكون االستثمار في عمليات المرابحة لدى أطراف نظيره  ذات تقييم ائتماني من  درجة 


االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقييم ائتماني، بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر، ستاندارد 


موديز )الحد األدنى لكال الوكالتين( ووكالة  BBB–أند بورز، وفيتش )الحد األدنى لدرجة التقييم 


(، أما االستثمارات في صناديق المرابحة  فتنحصر في الصناديق  المتوافقة مع Baa3لدرجة التقييم 


المعايير الشرعية للصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا 


 دير  خر أو كالهما.عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي م


 


وسوف يبني مدير  اختيار الشركات التي يرى مدير الصندوق أن لها نمو في رأس المال. 9-3


يستثمر الصندوق في أسهم وأدوات األسهم في 
األسواق الناشئة  و/أو أسهم شركات مدرجة 
في البورصات العالمية بشرط أن تكون لهذه 


عمل أساسي أو ارتباطات الشركات نشاط 
استثمارية في األسواق الناشئة. يدار الصندوق 
بفاعلية بغية تحقيق عوائد للمستثمرين من 
خالل االستثمار في محفظة من األسهم 
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وسوف يلتزم 
الصندوق التزاماً تاماً بتوجيهات االستثمار 


هيئة الشرعية لألسهم المعتمدة من قبل ال
الشرعية. كما يحق للمدير وبموجب الموافقة 
المسبقة من اعضاء مجلس اإلدارة االحتفاظ 
بجزء من أو بكل أصول الصندوق في شكل 
نقد سائل أو في أدوات مالية قصيرة األجل 
متوافقة مع الشريعة إلى أن يتم إعادة 


  .استثمارها
 


لن تتجاوز نسبة اقتراض الصندوق لتغطية 
ما نسبته عشرة في المائة  االستردادطلبات 


%(  من صافي قيمة أصوله باستثناء 10)
االقتراض من مديره أو من أي من الشركات 


  .التابعة له لتغطية طلبات االسترداد
 


سيتم فصل أموال الصندوق عن أموال المدير 
والشركة وغيره من الصناديق االخرى لدى 
المدير ، وتحفظ تلك األموال المملوكة 
للصندوق لدى مؤسسات مالية مرموقة يتم 


 .اختيارها من قبل المدير


استراتيجية 
 االستثمار


 إس إتش صندوق
 ألسهم سي بي


 العالمية األسواق
 الناشئة
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الصندوق قراراته االستثمارية بناًء على تحليل أساسيات الشركات في أسواق األسهم الناشئة. ويتخذ 


ذلك يتم اتخاذ قرار  مدير الصندوق النهج التصاعدي والتنازلي في تحليل الشركات وبناء على


االستثمار و تحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان االلتزام باستراتيجية 


 الصندوق. وسوف يتبع استراتيجية استثمار نشطة.


 


 لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا.  9-4


 


تثمار وفقا لما ورد في الئحة صناديق االستثمار وأي تحديثات يلتزم الصندوق بالقيود على االس 9-5


 عليها.


"قيود (( من الئحة صناديق االستثمار 39تخضع استثمارات أصول الصندوق لقيود المادة )


 . و سوف تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية.)االستثمار"


قة مع المعايير الشرعية على أال  تتجاوز نسبة يحق للصندوق الحصول على قروض متواف 9-6


%( من صافي قيمة أصوله وذلك لغرض االستثمار 10اقتراض الصندوق ما نسبته عشرة في المائة )


في الطروحات األولية على أن ال يتجاوز مدة القرض سنة واحدة من تاريخ الحصول عليه، باستثناء 


 تابعة له لتغطية طلبات االسترداد. االقتراض من مديره أو من أي من الشركات ال


 سيستثمر الصندوق في سوق األسهم الناشئة فقط وصناديق متوافقة مع المعايير الشرعية.  9-7


 


يمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في   9-8


السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية  االستثمار ومتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق باللاير


والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير  خر أو 


 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10كالهما. وإن هذه االستثمارات لن تتجاوز أكثر من 


% 10في صناديق المرابحة ما نسبته   لن يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد


 من صافي قيمة أصول الصندوق.


 


 لن يستثمر مدير الصندوق أصول الصندوق في المشتقات المالية.  9-9


 
ويستثمر إلى حد كبير كل الئحة صناديق االستثمار إن الصندوق مهيكل كصندوق عالمي بموجب  9-1


وإن االستراتيجيات )صندوق إتش إٍس بي سي أمانة لمؤشر األسهم العالمية(  أصوله في صندوق أجنبي


االستثمارية لذلك الصندوق هي نفس استراتيجيات الصندوق األجنبي الذي تستثمر فيه. وسوف يلتزم 


الصندوق األجنبي التزاماً تاماً بتوجيهات االستثمار الشرعية لألسهم المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية 


 ( من هذه الشروط واألحكام.20رجة في المادة )المد


سيتم استثمار جميع أصول الصندوق في وحدات )صندوق إتش إٍس بي سي أمانة لمؤشر    9-2


األسهم العالمية( وهو صندوق مفتوح  لالستثمار في األسهم العالمية وأحد صناديق إتش إس بي سي 


ق بناًء على عدة عوامل مثل ،على سبيل الذكر  وتم  اختيار هذا الصندو . أمانة  أس أي سي إي في


 وليس  الحصر، خبرات  مدير  الصندوق   و استراتيجيات االستثمار  واألداء السابق لهذا الصندوق.


 نوع االستثمار الحد األدنى الحد األعلى


100% 90% 
االستثمار في صندوق أجنبي )صندوق مؤشر أسهم اتش 


العالمية( التابع لشركة  اس بي سي أمانة لمؤشر األسهم ا
 اتش اس بي سي لصناديق االستثمار أس  ي سي إيه في


10% 0% 
نقدا و/أو في المرابحة و/أو صناديق المرابحة المعتمدة من 


 الهيئة الشرعية


 الصندوق على شكل نقد أو في أدوات* يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول 


 في ظل الظروف االستثنائية. 100 وصناديق أسواق النقد حتى %


إن الصندوق مهيكل كصندوق عالمي بموجب 
الئحة صناديق االستثمار ويستثمر إلى حد 
كبير كل أصوله في صندوق أجنبي وأن 
االستراتيجيات االستثمارية لذلك الصندوق هي 
نفس استراتيجيات الصندوق األجنبي الذي 
تستثمر فيه. ويتبع الصندوق األجنبي 


تراتيجية االستثمار غير نشطة من خالل اس
االستثمار في أسهم شركات متوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية ومكونة لمؤشر داو جونز 


ويدار الصندوق  100اإلسالمي تيتانز 
بسياسة متحفظة بغية تحقيق عوائد للمستثمرين 
ويهدف الصندوق لتحقيق أداء مماثل أو أفضل 


إلسالمي تيتانز من أداء مؤشر داو جونز ا
. و سوف يلتزم الصندوق األجنبي 100


التزاماً تاماً بتوجيهات االستثمار الشرعية 
لألسهم المعتمدة من قبل لجنة الرقابة الشرعية 
)تجدون تفاصيل للمعايير المستخدمة من 
اللجنة الشرعية في الملحق(. كما يحق للمدير 
وبموجب الموافقة المسبقة من أعضاء مجلس 


ة االحتفاظ بجزء من أو بكل أصول اإلدار
الصندوق في شكل نقد سائل أو في أدوات 
مالية قصيرة األجل متوافقة مع الشريعة إلى 


لن يتجاوز اقتراض  .أن يتم إعادة استثمارها


استراتيجية 
 االستثمار


 إس إتش صندوق
 لمؤشر سي بي


العالمية األسهم  
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الستثمار في أسهم شركات ا يتبع الصندوق األجنبي استراتيجية استثمار غير نشطة من خالل 9-3


ويدار الصندوق  100 متوافقة مع المعايير الشرعية  ومكونة لمؤشر داو جونز اإلسالمي تيتانز


بسياسة متحفظة بغية تحقيق عوائد للمستثمرين ويهدف الصندوق لتحقيق أداء مماثل أو أفضل من أداء 


 .100مؤشر داو جونز اإلسالمي تيتانز 


 


 لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا.  9-4


 


ر وفقا لما ورد في الئحة صناديق االستثمار وأي تحديثات يلتزم الصندوق بالقيود على االستثما 9-5


( من الئحة صناديق االستثمار )"قيود 41تخضع استثمارات أصول الصندوق لقيود المادة ) عليها.


 االستثمار"(. و سوف تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية.


 


مع المعايير الشرعية على أال  يتجاوز اقتراض يحق للصندوق الحصول على قروض متوافقة  9-6


%( من صافي قيمة أصوله وذلك لتغطية طلبات االسترداد على أن ال يتجاوز 10الصندوق ما نسبه )


مدة القرض سنة واحدة من تاريخ الحصول  عليه، باستثناء االقتراض من مديره أو أي من تابعيه 


 لتغطية طلبات االسترداد.


دوق في وحدات الصندوق األجنبي )صندوق إتش إٍس بي سي أمانة لمؤشر سيستثمر الصن  9-7


 األسهم العالمية( فقط. 


% من أصوله في )صندوق إتش إٍس بي سي أمانة لمؤشر 100سيستثمر الصندوق إلى حد   9-8


 .األسهم العالمية( وهو صندوق مفتوح  لالستثمار في األسهم العالمية


 أصول الصندوق في المشتقات المالية.لن يستثمر مدير الصندوق  9-9


%( من صافي قيمة 10الصندوق ما نسبه )
أصوله باستثناء االقتراض من مديره أو أي 


سيتم  .من تابعيه لتغطية طلبات االسترداد
فصل أموال الصندوق عن أموال المدير 
والشركة وغيره من الصناديق األخرى لدى 
المدير ، وتحفظ تلك األموال المملوكة 
للصندوق لدى مؤسسات مالية مرموقة يتم 


 .اختيارها من قبل المدير
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(3رقم )الملحق   


 الصندوق  الفقرة  الوضح الحالي  الوضع المقترح
 واالسترداد االشتراك إجراءات -25


 ذات شركة أو كمؤسسة اعتبارية شخصية أو فرد شخص المشترك يكون أن يجوز
 ألفراد وعالميا محليا الصندوق تسويق يتم وسوف وغيرهم، محدودة مسئولية


 األسهم سوق في االستثمار إلى تهدف وشركات وصاية وشركات ومؤسسات
 في استثمارات أية فإن أكثر أو شخصين المشترك كون حالة وفي. السعودي
 والذين األشخاص لهؤالء مشتركاً  ملكاً  تعتبر( ذلك خالف يحدد لم ما) الصندوق
 أي من أو كليهما من الصادرة الخطية للتعليمات وفقاً  بالتصرف المدير يفوضون


 مسئولية ذات شركة أو وصاية، شركة أو مؤسسة المشترك كون حالة وفي. منهم
 المدير تزويد الصندوق في باالستثمار له السماح قبل عليه يتوجب فإنه محدودة
 وصك األساسي والنظام المشاركة اتفاقية أو التأسيس وعقد التجاري سجله من بصور


 تقدم أن على الشركة إدارة مجلس قرارات من صور األمر اقتضى وإذا الوصاية،
 في االشتراك طلب رفض في بالحق المدير ويحتفظ للمدير مرضية بصورة جميعها


 .المقدمة المستندات من جزء أي عن المدير رضاء عدم حالة


 
 :واستردادها االستثمار صندوق وحدات بيع فيها سيتم التي التعامل أيام 25-1


 وفي.  الرسمية العطل باستثناء أسبوع كل من الثالثاء و االحد يومي هو التعامل يوم
 يوم في االسترداد أو االشتراك عملية فستتم رسمية عطلة يوم التعامل يوم كان حال


 .السعودية العربية المملكة في عمل يوم يكون ان على التالي التعامل


 
 :واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد 25-2


 بتوقيت مساء 4:30 الساعة قبل هو  واالسترداد االشتراك طلبات الستالم موعد  خر


 الساعة وقبل األثنين، يوم  لتقويم   بالنسبة  األحد يوم  السعودية العربية المملكة
 يوم   لتقويم   بالنسبة الثالثاء يوم  السعودية العربية المملكة بتوقيت مساء 4:30


 األربعاء
 


 :الصندوق في واالستثمار االشتراك بين تفصل زمنية فترة أقصى 25-3


 المملكة بتوقيت مساء 4:30 الساعة  قبل االشتراك مبلغ و الطلب استالم تم إذا


 تم حال وفي. التعامل يوم نفس في نافذاً  فسيكون ، التعامل يوم في  السعودية العربية
 التعامل ليوم طلب انه على معاملته فسيتم المحدد الوقت بعد المبلغ أو الطلب استالم
         .التالي


 :واالسترداد االشتراك طلبات تقديم إجراءات  25-4


 نموذج تعبئة بالصندوق االشتراك في الراغب على يجب: االشتراك إجراءات
 الصندوق في باالشتراك والخاصة واألحكام الشروط هذه توقيع إلى إضافة االشتراك
 للمشتركين ويمكن. لالشتراك الالزم بالمبلغ مصحوبة الصندوق مدير إلى وتسليمها


 مرتبطاً  اإلنترنت عبر االشتراك يكون وسوف. اإلنترنت طريق عن وحدات شراء
 الصندوق مدير يكون ولن بنجاح،  الصندوق لمدير االشتراك معلومات بوصول
 مدير عن ناتج غير فني خلل بسبب المعلومات استالم في فشل أي عن مسئوال


  . االشتراك عملية ينجح ال قد والذي الصندوق


 من جزء أي أو كل استرداد طلب الوحدات لحاملي يجوز: االسترداد إجراءات
 إلى وتسليمه االسترداد، نموذج وتوقيع استكمال خالل من وذلك به الخاصة الوحدات


 فشل عن مسئولية أية الصندوق مدير يتحمل وال. اإلنترنت عبر أو الصندوق مدير
 عملية ينجح ال قد والذي الصندوق مدير عن ناتج غير إلكترونيا، االسترداد
 الصندوق مدير استالم حال في فقط نافذاً  االسترداد طلب يعتبر وسوف. االسترداد


 للشروط االسترداد طلبات وتخضع المحددة الشروط مستوفياً  استرداد لطلب


 .الصندوق ملخص في الموضحة


 
 المستردة الوحدات قيمة ودفع االسترداد بين تفصل زمنية فترة أقصى  25-5


  :للمستثمرين


 ليوم التالي الثاني العمل يوم نهاية قبل  للمستثمرين المستردة الوحدات قيمة دفع يتم


  .المعتمد التقويم


 
 :استردادها أو بيعها أو امتالكها المستثمر على التي الوحدات لقيمة األدنى الحد 25-6


 (سعودي لاير اآلف خمسة) 5,000 هو لالشتراك األدنى الحد


 (سعودي لاير وخمسمائة ألفان) 2,500 هو اإلضافي لالشتراك األدنى الحد


  (سعودي لاير وخمسمائة ألفان) 2,500 هو لالسترداد األدنى الحد 


 (سعودي لاير اآلف خمسة)5,000  هو المتبقي للرصيد األدنى الحد


( ا) 50  المادة) الهيئة قبل من الصادرة االستثمار صناديق الئحة في ورد لما استثناء


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية 
اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة 


يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا  وغيرهم، وسوف
ألفراد ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى 


االستثمار في سوق األسهم السعودي. وفي حالة كون 
المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في 


الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً 
صرف لهؤالء األشخاص والذين يفوضون المدير بالت


وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي 
منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة 


وصاية، أو شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب 
عليه قبل السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد 
المدير بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو 


األساسي وصك الوصاية، وإذا اتفاقية المشاركة والنظام 
اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة 
على أن تقدم جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ 
المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في حالة عدم 


 .رضاء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمة
 


يجب على الراغب في االشتراك  إجراءات االشتراك:


وق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه بالصند
الشروط واألحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 
وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم 


لالشتراك او بالتفويض بخصم ذلك المبلغ من الحساب. 
ويمكن للمشتركين استخدام الوسائط اإللكترونية التي 


شتراك في الصندوق كخدمة يوفرها مدير الصندوق لال
التعامل المصرفي من خالل اإلنترنت أو الهاتف 


المصرفي أو أجهزة الصرف اآللي. وسوف يكون 
االشتراك عبر هذه الوسائل مرتبطاً بوصول معلومات 


االشتراك للشركة بنجاح، ولن يكون المدير مسئوال عن 
أي فشل في استالم المعلومات بسبب خلل فني غير ناتج 


  . عملية االشتراك حال ينجدير الصندوق والذي قد عن م
 


يعتبر الطلب نافذا فقط في حالة استالم المبلغ الالزم 
الصندوق أيام االشتراك أو ما قبل ذلك  لشراء وحدات


حسب المحدد في ملخص الصندوق . وفي حالة الدفع 
بواسطة شيك فإن االشتراك يصبح نافذاً فقط اعتباراً من 


الذي يلي تحصيل قيمة الشيك مباشرة. أما يوم التقويم 
مبلغ االشتراك المستلم من المشترك بعد الموعد المحدد 
في ملخص الصندوق فيعتبر نافذاً فقط اعتباراً من يوم 


 .التقويم التالي
 


يجوز للمشترك طلب استرداد كل  إجراءات االسترداد:


أو أي جزء من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل 
توقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى الشركة استكمال و


أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية التي توفرها الشركة 
كالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الهاتف المصرفي 
أو أجهزة الصرف اآللي. وال يتحمل مدير الصندوق أو 
الشركة أية مسئولية عن فشل االسترداد إلكترونيا، غير 


عملية  حال ينجصندوق والذي قد ناتج عن مدير ال
االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط في 


حال استالم الشركة لطلب استرداد مستوفياً الشروط 
المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضحة 


 . في ملخص الصندوق
 


يمكن االشتراك في الصندوق في أي يوم  أيام االشتراك:


عمل من أيام األسبوع. وسوف يعتبر أي استثمار من 
قبل أي مشترك نافذاً وسيكون مبنياً على السعر اآلجل 


إجراءات 
االشتراك 


واالسترداد 
في 


 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
  السعودية لألسهم
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 في واحد مشترك تملك لنسبة أعلى حد هناك يكون فلن"( المستثمر على القيود"
 .الصندوق وحدات


 
 االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكنه التي الحاالت الصندوق، مدير صالحية 25-7


 :االسترداد أو


 


 :االسترداد عملية تأجيل


 من أي في التالي التعامل ليوم االسترداد طلبات أي تأجيل الصندوق لمدير يجوز
 :التالية الحاالت


 


 في  خر لصندوق التحويل أو االسترداد طلبات إجمالي تجاوز حالة في •


 يؤجل أن للمدير يمكن فإنه القائمة الوحدات عدد إجمالي من%  10  تعامل يوم أي


 عدم يضمن بشكل كلياً  أو جزئياً   خر، صندوق إلى التحويل أو االسترداد عملية
 تنفيذ يتم وسوف. الصندوق لهذا بالنسبة%  10وهو به المسموح المستوى تجاوز


 التحويل أو االسترداد طلبات كافة وستنفذ. تناسبي أساس على االسترداد طلبات كافة
 المستلمة والتحويل االسترداد لطلبات بالنسبة كأولوية أعاله الموضح حسب التناسبية


  .دائماً % 10 الـ نسبة مراعاة مع التالية التقويم دورة بخصوص


 أو عام، بشكل للصندوق الرئيسية األسواق أحد في التداول تعليق تم إذا •


 على تؤثر بأنها الصندوق مدير يعتقد والتي الصندوق، أصول من بجزء يتعلق فيما
 االسترداد تأجيل أو تأخير الصندوق لمدير يجوز للصندوق، الصافية األصول قيمة


 .القادم التعامل ليوم


 في بالمشترك الخاص االستثمار تخفيض في للوحدات استرداد أي تسبب ما وإذا
 كامل استرداد فسيتم الصندوق بملخص الموضح األدنى الحد دون ما إلى الصندوق


  .الصندوق بعملة المستردة المبالغ وتدفع االستثمار قيمة


 
 إذا الصندوق في المشتركين اشتراك رفض بحق المدير يحتفظ:  االشتراك رفض


 السارية باألنظمة لإلخالل يؤدي قد األخرى، األمور بين من االشتراك، هذا أن رأى
 .آلخر وقت من الهيئة تفرضها التي أو الصندوق على


المعتمد في أقرب يوم تقويم حسب المحدد في ملخص 
 .الصندوق
 


سوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد  أيام االسترداد:


قويم وبعد وقت االنقطاع المحدد في الواردة في أي يوم ت
 .ملخص الصندوق في يوم التقويم التالي


 
في حالة تجاوز إجمالي طلبات  تأجيل عملية االسترداد:


االسترداد أو التحويل لصندوق  خر في أي يوم تقويم 
فإنه يمكن  % من إجمالي عدد الوحدات ألقائمه 10


للمدير أن يؤجل عملية االسترداد أو التحويل إلى 
صندوق  خر، جزئياً أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز 


% بالنسبة لهذا  10المستوى المسموح به وهو
الصندوق. وسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على 


أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل 
سب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات التناسبية ح


االسترداد والتحويل المستلمة بخصوص دورة التقويم 
% دائماً. وإذا ما تسبب 10التالية مع مراعاة نسبة الـ 


أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص 
بالمشترك في الصندوق إلى ما دون الحد األدنى 


داد كامل قيمة الموضح بملخص الصندوق فسيتم استر
االستثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق إما 
عن طريق قيدها في حساب المشترك لدى الشركة أو 


تدفع بواسطة شيك مصرفي أو حوالة تلكسيه وذلك وفقاً 
لتعليمات المشترك بعد اقتطاع األجور الخاصة بالتحويل 


 .أو التلكس
 


اشتراك  يحتفظ المدير بحق رفض  رفض االشتراك:


المشتركين في الصندوق إذا رأى أن هذا االشتراك، من 
بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة 


السارية على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت 
 .آلخر


 واالستردادإجراءات االشتراك  -25
يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات 
مسئولية محدودة وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا ألفراد 
ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى االستثمار في سوق األسهم 


استثمارات في  السعودي. وفي حالة كون المشترك شخصين أو أكثر فإن أية
الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً لهؤالء األشخاص والذين 
يفوضون المدير بالتصرف وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي 
منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة وصاية، أو شركة ذات مسئولية 


ماح له باالستثمار في الصندوق تزويد المدير محدودة فإنه يتوجب عليه قبل الس
بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو اتفاقية المشاركة والنظام األساسي وصك 
الوصاية، وإذا اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة على أن تقدم 
جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في 


 .الة عدم رضاء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمةح
 :أيام التعامل التي سيتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها 25-1 


يوم التعامل هو يومي االحد و الثالثاء من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية. وفي 
أو االسترداد في يوم  حال كان يوم التعامل يوم عطلة رسمية فستتم عملية االشتراك


 .التعامل التالي على ان يكون يوم عمل في المملكة العربية السعودية
 


 :الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد 25-2 
مساء بتوقيت  4:30 خر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد هو قبل الساعة 


سبة   لتقويم يوم األثنين، وقبل الساعة المملكة العربية السعودية  يوم األحد  بالن
 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الثالثاء بالنسبة لتقويم يوم األربعاء 4:30


 
 :أقصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق 25-3 


العربية مساء بتوقيت المملكة  4:30إذا تم استالم طلب و مبلغ االشتراك قبل  الساعة 
السعودية  في يوم التعامل ، فسيكون نافذاً في نفس يوم التعامل. وفي حال تم استالم 


 .الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته على انه طلب  ليوم التعامل التالي
        


 
 :إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد  25-4 


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية 
اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة 
وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا 
ألفراد ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى 


السعودي. وفي حالة كون االستثمار في سوق األسهم 
المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في 
الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً 
لهؤالء األشخاص والذين يفوضون المدير بالتصرف 
وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي 
منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة 


أو شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب  وصاية،
عليه قبل السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد 
المدير بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو 
اتفاقية المشاركة والنظام األساسي وصك الوصاية، وإذا 
اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة 


للمدير ويحتفظ على أن تقدم جميعها بصورة مرضية 
المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في حالة عدم 


 .رضاء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمة
 


يجب على الراغب في االشتراك إجراءات االشتراك: 


بالصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه 
الشروط واألحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 
وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم 
لالشتراك او بالتفويض بخصم ذلك المبلغ من الحساب. 


رونية التي ويمكن للمشتركين استخدام الوسائط اإللكت
يوفرها مدير الصندوق لالشتراك في الصندوق كخدمة 
التعامل المصرفي من خالل اإلنترنت أو الهاتف 
المصرفي أو أجهزة الصرف اآللي. وسوف يكون 
االشتراك عبر هذه الوسائل مرتبطاً بوصول معلومات 
االشتراك للشركة بنجاح، ولن يكون المدير مسئوال عن 


إجراءات 
االشتراك 


واالسترداد 
في 


 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
للدخل السعودية لألسهم    
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الراغب في االشتراك بالصندوق تعبئة نموذج إجراءات االشتراك: يجب على 
االشتراك إضافة إلى توقيع هذه الشروط واألحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 
وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم لالشتراك. ويمكن للمشتركين 


طاً شراء وحدات عن طريق اإلنترنت. وسوف يكون االشتراك عبر هذه الوسائل مرتب
بوصول معلومات االشتراك لمدير الصندوق بنجاح، ولن يكون مدير الصندوق 
مسئوال عن أي فشل في استالم المعلومات بسبب خلل فني غير ناتج عن مدير 


 . الصندوق والذي قد ال ينجح عملية االشتراك
 


إجراءات االسترداد: يجوز لحاملي الوحدات طلب استرداد كل أو أي جزء من 
لخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى الوحدات ا


مدير الصندوق أو إرساله عبر اإلنترنت. وال يتحمل مدير الصندوق أية مسئولية عن 
فشل االسترداد إلكترونيا، غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد ال ينجح عملية 


فقط في حال استالم مدير الصندوق  االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً 
لطلب استرداد مستوفياً الشروط المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط 


 .الموضحة في ملخص الصندوق
 
 


أقصى فترة زمنية تفصل بين االسترداد ودفع قيمة الوحدات المستردة  25-5
  :للمستثمرين


يوم العمل الثاني التالي ليوم  يتم دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين  قبل نهاية
  التقويم المعتمد


الحد األدنى لقيمة الوحدات التي على المستثمر امتالكها أو بيعها أو  25-6
 :استردادها


 ()خمسة اآلف لاير سعودي 5,000الحد األدنى لالشتراك هو 
 ()ألفان وخمسمائة لاير سعودي 2,500الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي هو 


  ()ألفان وخمسمائة لاير سعودي 2,500األدنى لالسترداد هو الحد  
 ()خمسة اآلف لاير سعودي5,000الحد األدنى للرصيد المتبقي هو  


)ا(  50استثناء لما ورد في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل الهيئة )المادة  
واحد في "القيود على المستثمر"( فلن يكون هناك حد أعلى لنسبة تملك مشترك 


 .وحدات الصندوق
 


صالحية مدير الصندوق، الحاالت التي يمكنه فيها تأجيل أو رفض االشتراك  25-7
 :أو االسترداد


 
  :تأجيل عملية االسترداد


يجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلبات االسترداد ليوم التعامل التالي في أي من 
 :الحاالت التالية


 
السترداد أو التحويل لصندوق  خر في في حالة تجاوز إجمالي طلبات ا •


% من إجمالي عدد الوحدات القائمة فإنه يمكن للمدير أن يؤجل  10أي يوم تعامل  
عملية االسترداد أو التحويل إلى صندوق  خر، جزئياً أو كلياً بشكل يضمن عدم 


% بالنسبة لهذا الصندوق. وسوف يتم تنفيذ  10تجاوز المستوى المسموح به وهو
لبات االسترداد على أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل كافة ط


التناسبية حسب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات االسترداد والتحويل المستلمة 
  .% دائماً 10بخصوص دورة التقويم التالية مع مراعاة نسبة الـ 


لصندوق بشكل عام، أو إذا تم تعليق التداول في أحد األسواق الرئيسية ل •
فيما يتعلق بجزء من أصول الصندوق، والتي يعتقد مدير الصندوق بأنها تؤثر على 
قيمة األصول الصافية للصندوق، يجوز لمدير الصندوق تأخير أو تأجيل االسترداد 


 .ليوم التعامل القادم
وإذا ما تسبب أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص بالمشترك في 
الصندوق إلى ما دون الحد األدنى الموضح بملخص الصندوق فسيتم إعادة  كامل 


  .قيمة االستثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق
 


رفض االشتراك:  يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك المشتركين في الصندوق إذا 
نظمة السارية رأى أن هذا االشتراك، من بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باأل


 على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت آلخر.


علومات بسبب خلل فني غير ناتج أي فشل في استالم الم
 . عن مدير الصندوق والذي قد الينجح عملية االشتراك


 
يعتبر الطلب نافذا فقط في حالة استالم المبلغ الالزم 
لشراء وحدات الصندوق أيام االشتراك أو ما قبل ذلك 
حسب المحدد في ملخص الصندوق . وفي حالة الدفع 


فقط اعتباراً من  بواسطة شيك فإن االشتراك يصبح نافذاً 
يوم التقويم الذي يلي تحصيل قيمة الشيك مباشرة. أما 
مبلغ االشتراك المستلم من المشترك بعد الموعد المحدد 


فيعتبر نافذاً فقط اعتباراً من يوم  ملخص الصندوقفي 
 .التقويم التالي


 
يجوز للمشترك طلب استرداد كل  إجراءات االسترداد:


خاصة به وذلك من خالل أو أي جزء من الوحدات ال
استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى الشركة 
أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية التي توفرها الشركة 
كالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الهاتف المصرفي 
أو أجهزة الصرف اآللي. وال يتحمل مدير الصندوق أو 


إلكترونيا، غير الشركة أية مسئولية عن فشل االسترداد 
ناتج عن مدير الصندوق والذي قد الينجح عملية 
االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط في 
حال استالم الشركة لطلب استرداد مستوفياً الشروط 
المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضحة 


 .في ملخص الصندوق
 


ق في أي يوم يمكن االشتراك في الصندو أيام االشتراك:


عمل من أيام األسبوع. وسوف يعتبر أي استثمار من 
قبل أي مشترك نافذاً وسيكون مبنياً على السعر اآلجل 


ملخص المعتمد في أقرب يوم تقويم حسب المحدد في 
 .الصندوق
 


سوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد أيام االسترداد: 


المحدد في الواردة في أي يوم تقويم وبعد وقت االنقطاع 
 .في يوم التقويم التالي ملخص الصندوق


 
في حالة تجاوز إجمالي طلبات  تأجيل عملية االسترداد:


االسترداد أو التحويل لصندوق  خر في أي يوم تقويم 
% من إجمالي عدد الوحدات ألقائمه فإنه يمكن  10


للمدير أن يؤجل عملية االسترداد أو التحويل إلى 
كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز  صندوق  خر، جزئياً أو


% بالنسبة لهذا  10المستوى المسموح به وهو
الصندوق. وسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على 
أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل 
التناسبية حسب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات 


التقويم  االسترداد والتحويل المستلمة بخصوص دورة
% دائماً. وإذا ما تسبب 10التالية مع مراعاة نسبة الـ 


أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص 
بالمشترك في الصندوق إلى ما دون الحد األدنى 


فسيتم استرداد كامل قيمة  ملخص الصندوقالموضح ب
االستثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق إما 


ا في حساب المشترك لدى الشركة أو عن طريق قيده
تدفع بواسطة شيك مصرفي أو حوالة تلكسيه وذلك وفقاً 
لتعليمات المشترك بعد اقتطاع األجور الخاصة 


 .بالتحويل
 


يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك  رفض االشتراك: 


المشتركين في الصندوق إذا رأى أن هذا االشتراك، من 
خالل باألنظمة بين األمور األخرى، قد يؤدي لإل


السارية على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت 
 .آلخر


  واالسترداد االشتراك إجراءات  -25


 ذات شركة أو كمؤسسة اعتبارية شخصية أو فرد شخص المشترك يكون أن يجوز


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية 
اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة 


إجراءات 
االشتراك 


 سي بي إس إتش صندوق
 المالية المؤسسات ألسهم
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 ألفراد وعالميا محليا الصندوق تسويق يتم وسوف وغيرهم، محدودة مسئولية
 األسهم سوق في االستثمار إلى تهدف وشركات وصاية وشركات ومؤسسات


 في استثمارات أية فإن أكثر أو شخصين المشترك كون حالة وفي. السعودي
 والذين األشخاص لهؤالء مشتركاً  ملكاً  تعتبر( ذلك خالف يحدد لم ما) الصندوق
 أي من أو كليهما من الصادرة الخطية للتعليمات وفقاً  بالتصرف المدير يفوضون


 مسئولية ذات شركة أو وصاية، شركة أو مؤسسة المشترك كون حالة وفي. منهم
 المدير تزويد الصندوق في باالستثمار له السماح قبل عليه يتوجب فإنه محدودة
 وصك األساسي والنظام المشاركة اتفاقية أو التأسيس وعقد التجاري سجله من بصور


 تقدم أن على الشركة إدارة مجلس قرارات من صور األمر اقتضى وإذا الوصاية،
 في االشتراك طلب رفض في بالحق المدير ويحتفظ للمدير مرضية بصورة جميعها


 في ورد لما استثناء. المقدمة المستندات من جزء أي عن المدير رضاء عدم حالة
"( المستثمر على القيود" 50 المادة) الهيئة قبل من الصادرة االستثمار صناديق الئحة


 .الصندوق وحدات في واحد مشترك تملك لنسبة أعلى حد هناك يكون فلن


 
 :واستردادها االستثمار صندوق وحدات بيع فيها سيتم التي التعامل أيام 25-1


 وفي.  الرسمية العطل باستثناء أسبوع كل من الثالثاء و االحد يومي هو التعامل يوم
 يوم في االسترداد أو االشتراك عملية فستتم رسمية عطلة يوم التعامل يوم كان حال


 .السعودية العربية المملكة في عمل يوم يكون ان على التالي التعامل


 
 :واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد 25-2


 بتوقيت مساء 4:30 الساعة قبل هو  واالسترداد االشتراك طلبات الستالم موعد  خر


 الساعة وقبل األثنين، يوم   لتقويم   بالنسبة  األحد يوم  السعودية العربية المملكة
 يوم  لتقويم  بالنسبة الثالثاء يوم  السعودية العربية المملكة بتوقيت مساء 4:30


 .األربعاء


 


 :الصندوق في واالستثمار االشتراك بين تفصل زمنية فترة أقصى 25-3


 العربية المملكة بتوقيت مساء 4:30 الساعة  قبل االشتراك مبلغ و طلب استالم تم إذا


 استالم تم حال وفي. التعامل يوم نفس في نافذاً  فسيكون التعامل، يوم في  السعودية
   .التالي التعامل ليوم طلب انه على معاملته فسيتم المحدد الوقت بعد المبلغ أو الطلب


      
 


 :واالسترداد االشتراك طلبات تقديم إجراءات  25-4


 نموذج تعبئة بالصندوق االشتراك في الراغب على يجب: االشتراك إجراءات
 الصندوق في باالشتراك والخاصة واألحكام الشروط هذه توقيع إلى إضافة االشتراك
 للمشتركين ويمكن.  لالشتراك الالزم بالمبلغ مصحوبة الصندوق مدير إلى وتسليمها


 مرتبطاً  اإلنترنت عبر االشتراك يكون وسوف. اإلنترنت   طريق عن وحدات شراء
 عن مسئوال المدير يكون ولن بنجاح،  الصندوق لمدير االشتراك معلومات بوصول


 والذي الصندوق مدير عن ناتج غير فني خلل بسبب المعلومات استالم في فشل أي
  .االشتراك عملية ينجح ال قد


 من جزء أي أو كل استرداد طلب الوحدات لحاملي يجوز: االسترداد إجراءات
 إلى وتسليمه االسترداد، نموذج وتوقيع استكمال خالل من وذلك به الخاصة الوحدات


 مسئولية أية الشركة أو الصندوق مدير يتحمل وال. اإلنترنت عبر أو الصندوق مدير
 عملية ينجح ال قد والذي الصندوق مدير عن ناتج غير إلكترونيا، االسترداد فشل عن


 لطلب الشركة استالم حال في فقط نافذاً  االسترداد طلب يعتبر وسوف. االسترداد
 في الموضحة للشروط االسترداد طلبات وتخضع المحددة الشروط مستوفياً  استرداد
 . الصندوق ملخص


 
 المستردة الوحدات قيمة ودفع االسترداد بين تفصل زمنية فترة أقصى  25-5


  :للمستثمرين


 ليوم التالي الثاني العمل يوم نهاية قبل  للمستثمرين المستردة الوحدات قيمة دفع يتم
  .المعتمد التقويم


 
 :استردادها أو بيعها أو امتالكها المستثمر على التي الوحدات لقيمة األدنى الحد 25-6


 (سعودي لاير اآلف خمسة) 5,000 هو لالشتراك األدنى الحد


 (سعودي لاير وخمسمائة ألفان) 2,500 هو اإلضافي لإلشتراك األدنى الحد


  (سعودي لاير وخمسمائة ألفان) 2,500 هو لالسترداد األدنى الحد 


 (سعودي لاير اآلف خمسة)5,000  هو المتبقي للرصيد األدنى الحد


( ا) 50  المادة) الهيئة قبل من الصادرة راالستثما صناديق الئحة في ورد لما استثناء


 في واحد مشترك تملك لنسبة أعلى حد هناك يكون فلن"( المستثمر على القيود"


 .الصندوق وحدات


 


م، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا وغيره
ألفراد ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى 
االستثمار في سوق األسهم السعودي. وفي حالة كون 
المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في 
الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً 


ير بالتصرف لهؤالء األشخاص والذين يفوضون المد
وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي 
منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة 
وصاية، أو شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب 
عليه قبل السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد 
المدير بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو 


النظام األساسي وصك الوصاية، وإذا اتفاقية المشاركة و
اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة 
على أن تقدم جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ 
المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في حالة عدم 
رضاء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمة. 


ادرة استثناء لما ورد في الئحة صناديق االستثمار الص
"القيود على المستثمر"( فلن  50من قبل الهيئة )المادة 


يكون هناك حد أعلى لنسبة تملك مشترك واحد في 
 .وحدات الصندوق


 
يجب على الراغب في االشتراك  إجراءات االشتراك:


بالصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه 
الشروط واألحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 
وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم 
لالشتراك او بالتفويض بخصم ذلك المبلغ من الحساب. 
ويمكن للمشتركين استخدام الوسائط اإللكترونية التي 
يوفرها مدير الصندوق لالشتراك في الصندوق كخدمة 
التعامل المصرفي من خالل اإلنترنت أو الهاتف 


اآللي. وسوف يكون  المصرفي أو أجهزة الصرف
االشتراك عبر هذه الوسائل مرتبطاً بوصول معلومات 
االشتراك للشركة بنجاح، ولن يكون المدير مسئوال عن 
أي فشل في استالم المعلومات بسبب خلل فني غير ناتج 


  .ينجح عملية االشتراك عن مدير الصندوق والذي قد ال
الالزم  يعتبر الطلب نافذا فقط في حالة استالم المبلغ


لشراء وحدات الصندوق أيام االشتراك أو ما قبل ذلك 
حسب المحدد في ملخص الصندوق. وفي حالة الدفع 
بواسطة شيك فإن االشتراك يصبح نافذاً فقط اعتباراً من 
يوم التقويم الذي يلي تحصيل قيمة الشيك مباشرة. أما 
مبلغ االشتراك المستلم من المشترك بعد الموعد المحدد 


لخص الصندوق فيعتبر نافذاً فقط اعتباراً من يوم في م
التقويم التالي. كما أن أقصى فترة زمنية بين االشتراك 


 .واالستثمار في الصندوق ستكون يوم عمل واحد فقط
 


يجوز للمشترك طلب استرداد كل  إجراءات االسترداد:


أو أي جزء من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل 
االسترداد، وتسليمه إلى الشركة  استكمال وتوقيع نموذج


أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية التي توفرها الشركة 
كالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الهاتف المصرفي 
أو أجهزة الصرف اآللي. وال يتحمل مدير الصندوق أو 
الشركة أية مسئولية عن فشل االسترداد إلكترونيا، غير 


ينجح عملية  قد ال ناتج عن مدير الصندوق والذي
االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط في 
حال استالم الشركة لطلب استرداد مستوفياً الشروط 
المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضحة 


 .في ملخص الصندوق
 


يمكن االشتراك في الصندوق في أي يوم  أيام االشتراك:


يعتبر أي استثمار من عمل من أيام األسبوع. وسوف 
قبل أي مشترك نافذاً وسيكون مبنياً على السعر التالي 
المعتمد في أقرب يوم تقويم حسب المحدد في ملخص 


 .الصندوق


واالسترداد 
في 


 الصندوق


   السعودية


 







العربية السعودية المحدودةتغيرات شروط وأحكام صناديق األسهم لشركة إتش إس بي سي   


RESTRICTED 


 االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكنه التي الحاالت الصندوق، مدير صالحية 25-7


 :االسترداد أو


 


  :االسترداد عملية تأجيل


 من أي في التالي التعامل ليوم االسترداد طلبات أي تأجيل الصندوق لمدير يجوز
 :التالية الحاالت


 


 في  خر لصندوق التحويل أو االسترداد طلبات إجمالي تجاوز حالة في •


 يؤجل أن للمدير يمكن فإنه القائمة الوحدات عدد إجمالي من%  10  تعامل يوم أي


 عدم يضمن بشكل كلياً  أو جزئياً   خر، صندوق إلى التحويل أو االسترداد عملية
 تنفيذ يتم وسوف. الصندوق لهذا بالنسبة%  10وهو به المسموح المستوى تجاوز


 التحويل أو االسترداد طلبات كافة وستنفذ. تناسبي أساس على االسترداد طلبات كافة
 المستلمة والتحويل االسترداد لطلبات بالنسبة كأولوية أعاله الموضح حسب التناسبية


  .دائماً % 10 الـ نسبة مراعاة مع التالية التقويم دورة بخصوص


 أو عام، بشكل للصندوق الرئيسية األسواق أحد في التداول تعليق تم إذا •


 على تؤثر بأنها الصندوق مدير يعتقد والتي الصندوق، أصول من بجزء يتعلق فيما
 االسترداد تأجيل أو تأخير الصندوق لمدير يجوز للصندوق، الصافية األصول قيمة


 .القادم التعامل ليوم


 
 في بالمشترك الخاص االستثمار تخفيض في للوحدات استرداد أي تسبب ما وإذا


 كامل  إعادة فسيتم الصندوق بملخص الموضح األدنى الحد دون ما إلى الصندوق
 .الصندوق بعملة المستردة المبالغ وتدفع االستثمار قيمة


 إذا الصندوق في المشتركين اشتراك رفض بحق المدير يحتفظ:  االشتراك رفض
 السارية باألنظمة لإلخالل يؤدي قد األخرى، األمور بين من االشتراك، هذا أن رأى


 .آلخر وقت من الهيئة تفرضها التي أو الصندوق على


 
سوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد  أيام االسترداد:


الواردة في أي يوم تقويم وبعد وقت االنقطاع المحدد في 
 .التالي ملخص الصندوق في يوم التقويم


 
في حالة تجاوز إجمالي طلبات  تأجيل عملية االسترداد:


االسترداد أو التحويل لصندوق  خر في أي يوم تقويم 
% من إجمالي عدد الوحدات ألقائمه فإنه يمكن  10


للمدير أن يؤجل عملية االسترداد أو التحويل إلى 
صندوق  خر، جزئياً أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز 


% بالنسبة لهذا  10مسموح به وهوالمستوى ال
الصندوق. وسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على 
أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل 
التناسبية حسب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات 
االسترداد والتحويل المستلمة بخصوص دورة التقويم 


% دائماً. وإذا ما تسبب 10التالية مع مراعاة نسبة الـ 
أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص 
بالمشترك في الصندوق إلى ما دون الحد األدنى 
الموضح بملخص الصندوق فسيتم استرداد كامل قيمة 
االستثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق إما 
عن طريق قيدها في حساب المشترك لدى الشركة أو 


بواسطة شيك مصرفي أو حوالة تلكسيه وذلك وفقاً تدفع 
لتعليمات المشترك بعد اقتطاع األجور الخاصة بالتحويل 


 .أو التلكس
 


يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك  رفض االشتراك: 


المشتركين في الصندوق إذا رأى أن هذا االشتراك، من 
بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة 


لصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت السارية على ا
 .آلخر


 إجراءات االشتراك واالسترداد -25
يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات 


وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا ألفراد  مسئولية محدودة وغيرهم،
ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى االستثمار في سوق األسهم 
السعودي. وفي حالة كون المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في 
الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً لهؤالء األشخاص والذين 


بالتصرف وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي  يفوضون المدير
منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة وصاية، أو شركة ذات مسئولية 
محدودة فإنه يتوجب عليه قبل السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد المدير 


نظام األساسي وصك بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو اتفاقية المشاركة وال
الوصاية، وإذا اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة على أن تقدم 
جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في 


 .حالة عدم رضاء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمة
 


 :وق االستثمار واستردادهاأيام التعامل التي سيتم فيها بيع وحدات صند 25-1
يوم التعامل هو يومي االحد و الثالثاء من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية.  وفي 
حال كان يوم التعامل يوم عطلة رسمية فستتم عملية االشتراك أو االسترداد في يوم 


 .التعامل التالي على ان يكون يوم عمل في المملكة العربية السعودية
 


 :النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالستردادالموعد  25-2
مساء بتوقيت  4:30 خر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد  هو قبل الساعة 


المملكة العربية السعودية  يوم األحد  بالنسبة   لتقويم   يوم األثنين، وقبل الساعة 
لنسبة   لتقويم   يوم مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية  يوم الثالثاء با 4:30


 األربعاء
 


 :أقصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق 25-3
مساء بتوقيت المملكة العربية  4:30إذا تم استالم طلب و مبلغ االشتراك قبل  الساعة 


السعودية في يوم التعامل، فسيكون نافذاً في نفس يوم التعامل. وفي حال تم استالم 
 .و المبلغ بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته  على انه طلب  ليوم التعامل التاليالطلب أ
        


 
 :إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد  25-4


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية 
كمؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة اعتبارية 


وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا 
ألفراد ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى 
االستثمار في سوق األسهم السعودي. وفي حالة كون 
المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في 


تركاً الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مش
لهؤالء األشخاص والذين يفوضون المدير بالتصرف 
وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي 
منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة 
وصاية، أو شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب 
عليه قبل السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد 


جاري وعقد التأسيس أو المدير بصور من سجله الت
اتفاقية المشاركة والنظام األساسي وصك الوصاية، وإذا 
اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة 
على أن تقدم جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ 
المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في حالة عدم 


 رضاء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمة.
 


يجب على الراغب في االشتراك  ات االشتراك:إجراء


بالصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه 
الشروط واألحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 
وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم 
لالشتراك او بالتفويض بخصم ذلك المبلغ من الحساب. 


لوسائط اإللكترونية التي ويمكن للمشتركين استخدام ا
يوفرها مدير الصندوق لالشتراك في الصندوق كخدمة 
التعامل المصرفي من خالل اإلنترنت أو الهاتف 
المصرفي أو أجهزة الصرف اآللي. وسوف يكون 
االشتراك عبر هذه الوسائل مرتبطاً بوصول معلومات 
االشتراك للشركة بنجاح، ولن يكون المدير مسئوال عن 


في استالم المعلومات بسبب خلل فني غير ناتج أي فشل 
 عن مدير الصندوق والذي قد الينجح عملية االشتراك. 


إجراءات 
االشتراك 


واالسترداد 
في 


 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
   السعودية الشركات ألسهم
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إجراءات االشتراك: يجب على الراغب في االشتراك بالصندوق تعبئة نموذج 
باالشتراك في الصندوق االشتراك إضافة إلى توقيع هذه الشروط واألحكام والخاصة 


وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم لالشتراك ويمكن للمشتركين 
شراء وحدات عن طريق اإلنترنت. وسوف يكون االشتراك عبر اإلنترنت مرتبطاً 
بوصول معلومات االشتراك لمدير الصندوق  بنجاح، ولن يكون مدير الصندوق 


المعلومات بسبب خلل فني غير ناتج عن مدير  مسئوال عن أي فشل في استالم
  .الصندوق والذي قد ال ينجح عملية االشتراك


إجراءات االسترداد: يجوز لحاملي الوحدات  طلب استرداد كل أو أي جزء من 
الوحدات الخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى 


وال يتحمل مدير الصندوق أية مسئولية عن فشل  مدير الصندوق  أو عبر اإلنترنت.
االسترداد إلكترونيا، غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد ال ينجح عملية 
االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط في حال استالم الشركة لطلب 
 استرداد مستوفياً الشروط المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضحة في


 .ملخص الصندوق
أقصى فترة زمنية تفصل بين االسترداد ودفع قيمة الوحدات المستردة   25-5


  :للمستثمرين
يتم دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين  قبل نهاية يوم العمل الثاني التالي ليوم 


 .التقويم المعتمد
يعها أو الحد األدنى لقيمة الوحدات التي على المستثمر امتالكها أو ب 25-6


 :استردادها
 ()خمسة اآلف لاير سعودي 5,000الحد األدنى لالشتراك هو 


 ()ألفان وخمسمائة لاير سعودي 2,500الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي هو 
  ()ألفان وخمسمائة لاير سعودي 2,500الحد األدنى لالسترداد هو  


 ()خمسة اآلف لاير سعودي5,000الحد األدنى للرصيد المتبقي هو  
)ا(  50استثناء لما ورد في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل الهيئة )المادة  


"القيود على المستثمر"( فلن يكون هناك حد أعلى لنسبة تملك مشترك واحد في 
 .وحدات الصندوق


 
 


صالحية مدير الصندوق، الحاالت التي يمكنه فيها تأجيل أو رفض االشتراك  25-7
 :أو االسترداد


  :أجيل عملية االستردادت
يجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلبات االسترداد ليوم التعامل    التالي في أي من 


 :الحاالت التالية
 


  في حالة تجاوز إجمالي طلبات االسترداد أو التحويل لصندوق  خر في
% من إجمالي عدد الوحدات القائمة فإنه يمكن  10أي يوم تعامل  
عملية االسترداد أو التحويل إلى صندوق  خر، جزئياً للمدير أن يؤجل 


%  10أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز المستوى المسموح به وهو
بالنسبة لهذا الصندوق. وسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على 
أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل التناسبية حسب 


لنسبة لطلبات االسترداد والتحويل المستلمة الموضح أعاله كأولوية با
  .% دائماً 10بخصوص دورة التقويم التالية مع مراعاة نسبة الـ 


  إذا تم تعليق التداول في أحد األسواق الرئيسية للصندوق بشكل عام، أو
فيما يتعلق بجزء من أصول الصندوق، والتي يعتقد مدير الصندوق بأنها 


ية للصندوق، يجوز لمدير الصندوق تؤثر على قيمة األصول الصاف
 .تأخير أو تأجيل االسترداد ليوم التعامل   القادم


 
وإذا ما تسبب أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص بالمشترك في 
الصندوق إلى ما دون الحد األدنى الموضح بملخص الصندوق فسيتم استرداد كامل 


  .ة بعملة الصندوققيمة االستثمار وتدفع المبالغ المسترد
رفض االشتراك:  يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك المشتركين في الصندوق إذا 
رأى أن هذا االشتراك، من بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة السارية 


 .على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت آلخر


يعتبر الطلب نافذا فقط في حالة استالم المبلغ الالزم 
لشراء وحدات الصندوق أيام االشتراك أو ما قبل ذلك 
حسب المحدد في ملخص الصندوق. وفي حالة الدفع 


يصبح نافذاً فقط اعتباراً من  بواسطة شيك فإن االشتراك
يوم التقويم الذي يلي تحصيل قيمة الشيك مباشرة. أما 
مبلغ االشتراك المستلم من المشترك بعد الموعد المحدد 
في ملخص الصندوق فيعتبر نافذاً فقط اعتباراً من يوم 


 التقويم التالي.
  


يجوز للمشترك طلب استرداد كل  إجراءات االسترداد:


أو أي جزء من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل 
استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى الشركة 
أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية التي توفرها الشركة 
كالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الهاتف المصرفي 


ل مدير الصندوق أو أجهزة الصرف اآللي. . وال يتحم
أو الشركة أية مسئولية عن فشل االسترداد إلكترونيا، 


ينجح عملية  غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد ال
االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط في 
حال استالم الشركة لطلب استرداد مستوفياً الشروط 
المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضحة 


 ي ملخص الصندوقف
يمكن االشتراك في الصندوق في أي يوم أيام االشتراك: 


عمل من أيام األسبوع. وسوف يعتبر أي استثمار من 
قبل أي مشترك نافذاً وسيكون مبنياً على السعر اآلجل 
المعتمد في أقرب يوم تقويم حسب المحدد في ملخص 


 الصندوق.
االسترداد سوف يتم تنفيذ كافة طلبات  أيام االسترداد:


الواردة في أي يوم تقويم و بعد وقت االنقطاع المحدد 
 في ملخص الصندوق في يوم التقويم التالي.


في حالة تجاوز إجمالي طلبات تأجيل عملية االسترداد: 


االسترداد أو التحويل لصندوق  خر في أي يوم تقويم 
% من إجمالي عدد الوحدات ألقائمه فإنه يمكن  10


عملية االسترداد أو التحويل إلى  للمدير أن يؤجل
صندوق  خر، جزئياً أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز 


% بالنسبة لهذا  10المستوى المسموح به وهو
الصندوق. وسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على 
أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل 


النسبة لطلبات التناسبية حسب الموضح أعاله كأولوية ب
االسترداد والتحويل المستلمة بخصوص دورة التقويم 


% دائماً. وإذا ما تسبب 10التالية مع مراعاة نسبة الـ 
أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص 
بالمشترك في الصندوق إلى ما دون الحد األدنى 
الموضح بملخص الصندوق فسيتم استرداد كامل قيمة 


تدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق إما االستثمار و
عن طريق قيدها في حساب المشترك لدى الشركة أو 
تدفع بواسطة شيك مصرفي أو حوالة تلكسيه وذلك وفقاً 
لتعليمات المشترك بعد اقتطاع األجور الخاصة بالتحويل 


 أو التلكس.
يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك   رفض االشتراك:


وق إذا رأى أن هذا االشتراك، من المشتركين في الصند
بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة 
السارية على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت 


 آلخر.


 واالسترداد االشتراك إجراءات -25


 ذات شركة أو كمؤسسة اعتبارية شخصية أو فرد شخص المشترك يكون أن يجوز
 ألفراد وعالميا محليا الصندوق تسويق يتم وسوف وغيرهم، محدودة مسئولية


 األسهم سوق في االستثمار إلى تهدف وشركات وصاية وشركات ومؤسسات
 في استثمارات أية فإن أكثر أو شخصين المشترك كون حالة وفي. السعودي
 والذين األشخاص لهؤالء مشتركاً  ملكاً  تعتبر( ذلك خالف يحدد لم ما) الصندوق
 أي من أو كليهما من الصادرة الخطية للتعليمات وفقاً  بالتصرف المدير يفوضون


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية 
اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة 
وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا 
ألفراد ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى 
االستثمار في سوق األسهم السعودي. وفي حالة كون 


في المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات 
الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً 
لهؤالء األشخاص والذين يفوضون المدير بالتصرف 


إجراءات 
االشتراك 


واالسترداد 
في 


 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
 الصناعية الشركات ألسهم


 السعودية
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 مسئولية ذات شركة أو وصاية، شركة أو مؤسسة المشترك كون حالة وفي. منهم
 المدير تزويد الصندوق في باالستثمار له السماح قبل عليه يتوجب فإنه محدودة
 وصك األساسي والنظام المشاركة اتفاقية أو التأسيس وعقد التجاري سجله من بصور


 تقدم أن على الشركة إدارة مجلس قرارات من صور األمر اقتضى وإذا الوصاية،
 في االشتراك طلب رفض في بالحق المدير ويحتفظ للمدير مرضية بصورة جميعها


 .المقدمة المستندات من جزء أي عن المدير رضاء عدم حالة


 
 :واستردادها االستثمار صندوق وحدات بيع فيها سيتم التي التعامل أيام 25-1


 وفي.  الرسمية العطل باستثناء أسبوع كل من الثالثاء و االحد يومي هو التعامل يوم
 يوم في االسترداد أو االشتراك عملية فستتم رسمية عطلة يوم التعامل يوم كان حال


 .السعودية العربية المملكة في عمل يوم يكون ان على التالي التعامل


 
 :واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد 25-2


 بتوقيت مساء 4:30 الساعة قبل هو  واالسترداد االشتراك طلبات الستالم موعد  خر


 الساعة وقبل األثنين، يوم   لتقويم   بالنسبة  األحد يوم  السعودية العربية المملكة
 يوم   لتقويم   بالنسبة الثالثاء يوم  السعودية العربية المملكة بتوقيت مساء 4:30


 األربعاء
 


 :الصندوق في واالستثمار االشتراك بين تفصل زمنية فترة أقصى 25-3


 العربية المملكة بتوقيت مساء 4:30 الساعة  قبل االشتراك مبلغ و طلب استالم تم إذا


 استالم تم حال وفي. التعامل يوم نفس في نافذاً  فسيكون ، التعامل يوم في  السعودية
 التعامل ليوم   طلب انه على  معاملته فسيتم المحدد الوقت بعد المبلغ أو الطلب
  .التالي


 
 :واالسترداد االشتراك طلبات تقديم إجراءات  25-4


 نموذج تعبئة بالصندوق االشتراك في الراغب على يجب: االشتراك إجراءات
 الصندوق في باالشتراك والخاصة واألحكام الشروط هذه توقيع إلى إضافة االشتراك
 للمشتركين ويمكن. لالشتراك الالزم بالمبلغ مصحوبة الصندوق مدير إلى وتسليمها


 مرتبطاً  اإلنترنت عبر االشتراك يكون وسوف. اإلنترنت طريق عن وحدات شراء
 فشل أي عن مسئوال المدير يكون ولن بنجاح، للشركة االشتراك معلومات بوصول


 ال قد والذي الصندوق مدير عن ناتج غير فني خلل بسبب المعلومات استالم في
 . االشتراك عملية ينجح


 من جزء أي أو كل استرداد طلب الوحدات لحاملي يجوز: االسترداد إجراءات
 إلى وتسليمه االسترداد، نموذج وتوقيع استكمال خالل من وذلك به الخاصة الوحدات


 فشل عن مسئولية أية الصندوق مدير يتحمل وال. اإلنترنت عبر أو الصندوق مدير
 عملية ينجح ال قد والذي الصندوق مدير عن ناتج غير إلكترونيا، االسترداد
 الصندوق مدير استالم حال في فقط نافذاً  االسترداد طلب يعتبر وسوف. االسترداد


 للشروط االسترداد طلبات وتخضع المحددة الشروط مستوفياً  استرداد لطلب
 . الصندوق ملخص في الموضحة


 


 المستردة الوحدات قيمة ودفع االسترداد بين تفصل زمنية فترة أقصى  25-5


  :للمستثمرين


 ليوم التالي الثاني العمل يوم نهاية قبل  للمستثمرين المستردة الوحدات قيمة دفع يتم
  المعتمد التقويم
 :استردادها أو بيعها أو امتالكها المستثمر على التي الوحدات لقيمة األدنى الحد 25-6


 (سعودي لاير اآلف خمسة) 5,000 هو لالشتراك األدنى الحد


 (سعودي لاير وخمسمائة ألفان) 2,500 هو اإلضافي لالشتراك األدنى الحد


  (سعودي لاير وخمسمائة ألفان) 2,500 هو لالسترداد األدنى الحد 


 (سعودي لاير اآلف خمسة)5,000  هو المتبقي للرصيد األدنى الحد


( ا) 50  المادة) الهيئة قبل من الصادرة االستثمار صناديق الئحة في ورد لما استثناء


 في واحد مشترك تملك لنسبة أعلى حد هناك يكون فلن"( المستثمر على القيود"
 .الصندوق وحدات


 االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكنه التي الحاالت الصندوق، مدير صالحية 25-7


 :االسترداد أو


  :االسترداد عملية تأجيل


 من أي في التالي التعامل ليوم االسترداد طلبات أي تأجيل الصندوق لمدير يجوز
 :التالية الحاالت


 


 في  خر لصندوق التحويل أو االسترداد طلبات إجمالي تجاوز حالة في 
 يمكن فإنه القائمة الوحدات عدد إجمالي من%  10  تعامل يوم أي


وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي 
منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة 
وصاية، أو شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب 


ستثمار في الصندوق تزويد عليه قبل السماح له باال
المدير بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو 
اتفاقية المشاركة والنظام األساسي وصك الوصاية، وإذا 
اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة 
على أن تقدم جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ 
المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في حالة عدم 


 .ء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمةرضا
 


يجب على الراغب في االشتراك  إجراءات االشتراك:


بالصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه 
الشروط واألحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 
وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم 


ذلك المبلغ من الحساب. لالشتراك او بالتفويض بخصم 
ويمكن للمشتركين استخدام الوسائط اإللكترونية التي 
يوفرها مدير الصندوق لالشتراك في الصندوق كخدمة 
التعامل المصرفي من خالل اإلنترنت أو الهاتف 
المصرفي أو أجهزة الصرف اآللي. وسوف يكون 
االشتراك عبر هذه الوسائل مرتبطاً بوصول معلومات 


للشركة بنجاح، ولن يكون المدير مسئوال عن االشتراك 
أي فشل في استالم المعلومات بسبب خلل فني غير ناتج 


 . عن مدير الصندوق والذي قد الينجح عملية االشتراك
يعتبر الطلب نافذا فقط في حالة استالم المبلغ الالزم 
لشراء وحدات الصندوق أيام االشتراك أو ما قبل ذلك 


الصندوق. وفي حالة الدفع حسب المحدد في ملخص 
بواسطة شيك فإن االشتراك يصبح نافذاً فقط اعتباراً من 
يوم التقويم الذي يلي تحصيل قيمة الشيك مباشرة. أما 
مبلغ االشتراك المستلم من المشترك بعد الموعد المحدد 
في ملخص الصندوق فيعتبر نافذاً فقط اعتباراً من يوم 


 .التقويم التالي
 


يجوز للمشترك طلب استرداد كل  ترداد:إجراءات االس


أو أي جزء من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل 
استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى الشركة 
أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية التي توفرها الشركة 
كالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الهاتف المصرفي 


يتحمل مدير الصندوق أو أو أجهزة الصرف اآللي. وال 
الشركة أية مسئولية عن فشل االسترداد إلكترونيا، غير 
ناتج عن مدير الصندوق والذي قد الينجح عملية 
االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط في 
حال استالم الشركة لطلب استرداد مستوفياً الشروط 


ة المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضح
 .في ملخص الصندوق


 


يمكن االشتراك في الصندوق في أي يوم  أيام االشتراك:


عمل من أيام األسبوع. وسوف يعتبر أي استثمار من 
قبل أي مشترك نافذاً وسيكون مبنياً على السعر اآلجل 
المعتمد في أقرب يوم تقويم حسب المحدد في ملخص 


 الصندوق.
 


طلبات االسترداد سوف يتم تنفيذ كافة  أيام االسترداد:


الواردة في أي يوم تقويم و بعد وقت االنقطاع المحدد 
 في ملخص الصندوق في يوم التقويم التالي.


 


في حالة تجاوز إجمالي طلبات  تأجيل عملية االسترداد:


االسترداد أو التحويل لصندوق  خر في أي يوم تقويم 
% من إجمالي عدد الوحدات ألقائمه فإنه يمكن  10


أن يؤجل عملية االسترداد أو التحويل إلى للمدير 
صندوق  خر، جزئياً أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز 


% بالنسبة لهذا  10المستوى المسموح به وهو
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 جزئياً   خر، صندوق إلى التحويل أو االسترداد عملية يؤجل أن للمدير
%  10وهو به المسموح المستوى تجاوز عدم يضمن بشكل كلياً  أو


 على االسترداد طلبات كافة تنفيذ يتم وسوف. الصندوق لهذا بالنسبة
 حسب التناسبية التحويل أو االسترداد طلبات كافة وستنفذ. تناسبي أساس


 المستلمة والتحويل االسترداد لطلبات بالنسبة كأولوية أعاله الموضح


  .دائماً % 10 الـ نسبة مراعاة مع التالية التقويم دورة بخصوص


 أو عام، بشكل للصندوق الرئيسية األسواق أحد في التداول تعليق تم إذا 
 بأنها الصندوق مدير يعتقد والتي الصندوق، أصول من بجزء يتعلق فيما


 الصندوق لمدير يجوز للصندوق، الصافية األصول قيمة على تؤثر
 .القادم التعامل ليوم االسترداد تأجيل أو تأخير


 في بالمشترك الخاص االستثمار تخفيض في للوحدات استرداد أي تسبب ما وإذا
 قيمة كامل إعادة فسيتم الصندوق بملخص الموضح األدنى الحد دون ما إلى الصندوق
 .الصندوق بعملة المستردة المبالغ وتدفع االستثمار


 
 إذا الصندوق في المشتركين اشتراك رفض بحق المدير يحتفظ:  االشتراك رفض


 السارية باألنظمة لإلخالل يؤدي قد األخرى، األمور بين من االشتراك، هذا أن رأى


 .آلخر وقت من الهيئة تفرضها التي أو الصندوق على


الصندوق. وسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على 
أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل 


ولوية بالنسبة لطلبات التناسبية حسب الموضح أعاله كأ
االسترداد والتحويل المستلمة بخصوص دورة التقويم 


% دائماً. وإذا ما تسبب 10التالية مع مراعاة نسبة الـ 
أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص 
بالمشترك في الصندوق إلى ما دون الحد األدنى 
الموضح بملخص الصندوق فسيتم استرداد كامل قيمة 


تثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق إما االس
عن طريق قيدها في حساب المشترك لدى الشركة أو 
تدفع بواسطة شيك مصرفي أو حوالة تلكسيه وذلك وفقاً 
لتعليمات المشترك بعد اقتطاع األجور الخاصة بالتحويل 


 أو التلكس.
 


يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك  رفض االشتراك: 


في الصندوق إذا رأى أن هذا االشتراك، من المشتركين 
بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة 
السارية على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت 


 آلخر.


 واالستردادإجراءات االشتراك  -25


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات 


مسئولية محدودة وغيرهم ، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا ألفراد 


ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى االستثمار في سوق األسهم 


ة استثمارات في السعودي. وفي حالة كون المشترك شخصين أو أكثر فإن أي


الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً لهؤالء األشخاص والذين 


يفوضون المدير بالتصرف وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي 


منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة وصاية، أو شركة ذات مسئولية 


سماح له باالستثمار في الصندوق تزويد المدير محدودة فإنه يتوجب عليه قبل ال


بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو اتفاقية المشاركة والنظام األساسي وصك 


الوصاية، وإذا اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة على أن تقدم 


جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في 


حالة عدم رضاء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمة. لقد تم الموافقة من قبل 


الهيئة على استثناء ما ورد في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبلها )المادة 


 "القيود على المستثمر"(. 50


 


 أيام التعامل التي سيتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها: 25-1


الرسمية.   العطل باستثناء كل أسبوع من التعامل للصندوق هي كل يوم عمل أيام
 في االسترداد أو االشتراك عملية فستتم رسمية عطلة يوم يوم التعامل كان حال وفي
 عمل في المملكة العربية السعودية. يوم يكون ان على التالي التعامل يوم
 


 واالسترداد: االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد 25-2


مساء  4:30هو قبل الساعة   خر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد 
 بتوقيت المملكة العربية السعودية  من أي يوم عمل.


 


 أقصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق: 25-3


مساء بتوقيت المملكة  4:30إذا تم استالم طلب و مبلغ االشتراك قبل  الساعة 


العربية السعودية  في يوم التعامل ، فسيكون نافذاً في نفس يوم التعامل. وفي حال تم 


استالم الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته  على انه طلب   ليوم 


 التعامل التالي.        


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية 
دة اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدو


وغيرهم ، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا 
ألفراد ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى 


االستثمار في سوق األسهم السعودي. وفي حالة كون 
المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في 


الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً 
وضون المدير بالتصرف لهؤالء األشخاص والذين يف


وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي 
منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة 


وصاية، أو شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب 
عليه قبل السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد 
المدير بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو 


لمشاركة والنظام األساسي وصك الوصاية، وإذا اتفاقية ا
اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة 
على أن تقدم جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ 
المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في حالة عدم 


رضاء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمة. لقد 
تثناء ما ورد في الئحة تم الموافقة من قبل الهيئة على إس


 50صناديق االستثمار الصادرة من قبلها )المادة 
 "القيود على المستثمر"(.


 
يجب على الراغب في االشتراك  إجراءات االشتراك:


بالصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه 
الشروط واألحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 


ق مصحوبة بالمبلغ الالزم وتسليمها إلى مدير الصندو
لالشتراك أو بالتفويض بخصم ذلك المبلغ من الحساب. 


ويمكن للمشتركين استخدام الوسائط اإللكترونية التي 
يوفرها مدير الصندوق لالشتراك في الصندوق كخدمة 


التعامل المصرفي من خالل اإلنترنت أو الهاتف 
المصرفي أو أجهزة الصرف اآللي. وسوف يكون 


اك عبر هذه الوسائل مرتبطاً بوصول معلومات االشتر
االشتراك للشركة بنجاح، ولن يكون المدير مسئوال عن 


أي فشل في استالم المعلومات بسبب خلل فني غير ناتج 
 . عن مدير الصندوق والذي قد الينجح عملية االشتراك
يعتبر الطلب نافذا فقط في حالة استالم المبلغ الالزم 


وق أيام االشتراك أو ما قبل ذلك لشراء وحدات الصند
حسب المحدد في ملخص الصندوق. وفي حالة الدفع 


بواسطة شيك فإن اإلشتراك يصبح نافذاً فقط اعتباراً من 
يوم التقويم الذي يلي تحصيل قيمة الشيك مباشرة. أما 


مبلغ اإلشتراك المستلم من المشترك بعد الموعد المحدد 
فقط اعتباراً من يوم  في ملخص الصندوق فيعتبر نافذاً 


التقويم التالي. كما أن أقصى فترة زمنية بين االشتراك 


إجراءات 
االشتراك 


واالسترداد 
في 


 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
 البتروكيماوية األسهم لفرص


 السعودية
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 جراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد:إ  25-4


يجب على الراغب في االشتراك بالصندوق تعبئة  إجراءات االشتراك:


نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه الشروط واألحكام والخاصة 


باالشتراك في الصندوق وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ 


اء وحدات عن طريق اإلنترنت. الالزم لالشتراك. ويمكن للمشتركين شر


وسوف يكون االشتراك عبر هذه الوسائل مرتبطاً بوصول معلومات 


االشتراك لمدير الصندوق  بنجاح، ولن يكون مدير الصندوق  مسئوال عن 


أي فشل في استالم المعلومات بسبب خلل فني غير ناتج عن مدير الصندوق 


 والذي قد ال ينجح عملية االشتراك . 


 


يجوز لحاملي الوحدات طلب استرداد كل أو جزء من  االسترداد: إجراءات


الوحدات الخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، 


وتسليمه إلى مدير الصندوق  أو إرساله عبر اإلنترنت. وال يتحمل مدير 


الصندوق أو الشركة أية مسئولية عن فشل االسترداد إلكترونيا، غير ناتج عن 


دير الصندوق والذي قد ال ينجح عملية االسترداد. وسوف يعتبر طلب م


االسترداد نافذاً فقط في حال استالم مدير الصندوق  لطلب استرداد مستوفياً 


الشروط المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضحة في ملخص 


 الصندوق.


ودفع قيمة الوحدات المستردة  االسترداد بين تفصل زمنية فترة أقصى  25-5


 للمستثمرين: 


يتم دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين  قبل نهاية يوم العمل الثاني التالي ليوم 


 التقويم المعتمد .


 أو بيعها أو امتالكها المستثمر على التي الوحدات لقيمة األدنى الحد 25-6


 استردادها:


 اآلف لاير سعودي()خمسة  5,000الحد األدنى لالشتراك هو 


 )ألفان وخمسمائة لاير سعودي( 2,500الحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو 


 )ألفان وخمسمائة لاير سعودي(  2,500الحد األدنى لالسترداد هو  


 )خمسة اآلف لاير سعودي(5,000 الحد األدنى للرصيد المتبقي هو 


)ا(  50قبل الهيئة )المادة  استثناء لما ورد في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من 


"القيود على المستثمر"( فلن يكون هناك حد أعلى لنسبة تملك مشترك واحد في 


 وحدات الصندوق.


 رفهض أو تأجيهل فيهها يمكنه  التي الحاالت الصندوق، مدير صالحية 25-7
 االسترداد: أو االشتراك


 
االسترداد ليوم يجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلبات  تأجيل عملية االسترداد:


 التعامل التالي في أي من الحاالت التالية:


  في حالة تجاوز إجمالي طلبات االسترداد أو التحويل لصندوق  خر في


% من إجمالي عدد الوحدات القائمة فإنه يمكن  10أي يوم تعامل  


للمدير أن يؤجل عملية االسترداد أو التحويل إلى صندوق  خر، جزئياً 


%  10ضمن عدم تجاوز المستوى المسموح به وهوأو كلياً بشكل ي


بالنسبة لهذا الصندوق. وسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على 


أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل التناسبية حسب 


 واالستثمار في الصندوق ستكون يوم عمل واحد فقط.
 


يجوز للمشترك طلب استرداد كل  إجراءات االسترداد: 


أو جزء من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل 
استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى الشركة 


أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية التي توفرها الشركة 
كالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الهاتف المصرفي 


الصندوق أو  أو أجهزة الصرف اآللي. وال يتحمل مدير
الشركة أية مسئولية عن فشل االسترداد إلكترونيا، غير 


ناتج عن مدير الصندوق والذي قد الينجح عملية 
االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط في 


حال استالم الشركة لطلب استرداد مستوفياً الشروط 
المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضحة 


 الصندوق.في ملخص 
 


يمكن االشتراك في الصندوق في أي يوم  أيام االشتراك:


عمل من أيام األسبوع. وسوف يعتبر أي استثمار من 
قبل أي مشترك نافذاً وسيكون مبنياً على السعرالتالي 


المعتمد في أقرب يوم تقويم حسب المحدد في ملخص 
 الصندوق.


 
ترداد سوف يتم تنفيذ كافة طلبات االس أيام االسترداد:


الواردة قبل الموعد المحدد إلستالم طلبات اإلسترداد في 
يوم التقويم التالي لتقديم طلبات االسترداد، بحسب ماهو 


 محدد في ملخص الصندوق.
 


في حالة تجاوز إجمالي طلبات  تأجيل عملية االسترداد:


االسترداد أو التحويل لصندوق  خر في أي يوم تقويم 
دات القائمه فإنه يمكن % من إجمالي عدد الوح 10


للمدير أن يؤجل عملية االسترداد أو التحويل إلى 
صندوق  خر، جزئياً أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز 


% بالنسبة لهذا  10المستوى المسموح به وهو
الصندوق. وسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على 


أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل 
التناسبية حسب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات 


االسترداد والتحويل المستلمة بخصوص دورة التقويم 
% دائماً. وإذا ما تسبب 10التالية مع مراعاة نسبة الـ 


أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص 
بالمشترك في الصندوق إلى ما دون الحد األدنى 


فسيتم استرداد كامل قيمة  الموضح بملخص الصندوق
االستثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق إما 
عن طريق قيدها في حساب المشترك لدى الشركة أو 


تدفع بواسطة شيك مصرفي أو حوالة تلكسية وذلك وفقاً 
لتعليمات المشترك بعد اقتطاع األجور الخاصة بالتحويل 


 أو التلكس.
 


دير بحق رفض اشتراك يحتفظ الم رفض االشتراك: 


المشتركين في الصندوق إذا رأى أن هذا االشتراك، من 
بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة 


السارية على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت 
 آلخر.
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الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات االسترداد والتحويل المستلمة 


% دائماً. إذا تم 10لية مع مراعاة نسبة الـ بخصوص دورة التقويم التا


تعليق التداول في أحد األسواق الرئيسية للصندوق بشكل عام، أو فيما 


يتعلق بجزء من أصول الصندوق، والتي يعتقد مدير الصندوق بأنها 


تؤثر على قيمة األصول الصافية للصندوق، يجوز لمدير الصندوق 


 امل القادم.تأخير أو تأجيل االسترداد ليوم التع


 


وإذا ما تسبب أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص بالمشترك في 


الصندوق إلى ما دون الحد األدنى الموضح بملخص الصندوق فسيتم إعادة  كامل 


 قيمة االستثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق. 


يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك المشتركين في الصندوق   رفض االشتراك:


إذا رأى أن هذا االشتراك، من بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل 


 باألنظمة السارية على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت آلخر.


 إجراءات االشتراك واالسترداد  -25


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات 


مسئولية محدودة وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا ألفراد 


ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى االستثمار في سوق األسهم 


ون المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في السعودي. وفي حالة ك


الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً لهؤالء األشخاص والذين 


يفوضون المدير بالتصرف وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي 


ة منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة وصاية، أو شركة ذات مسئولي


محدودة فإنه يتوجب عليه قبل السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد المدير 


بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو اتفاقية المشاركة والنظام األساسي وصك 


الوصاية، وإذا اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة على أن تقدم 


ر بالحق في رفض طلب االشتراك في جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ المدي


حالة عدم رضاء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمة. إستثناء لما ورد في 


"القيود على المستثمر"(  50الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل الهيئة )المادة 


 فلن يكون هناك حد أعلى لنسبة تملك مشترك واحد في وحدات الصندوق.


 التعامل التي سيتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها:أيام  25-1


الرسمية.   العطل باستثناء كل أسبوع من أيام التعامل للصندوق هي كل يوم عمل
 في االسترداد أو االشتراك عملية فستتم رسمية عطلة يوم يوم التعامل كان حال وفي
 كة العربية السعودية.عمل في الممل يوم يكون ان على التالي التعامل يوم


 
 واالسترداد: االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد 25-2


مساء  4:30هو قبل الساعة   خر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد 
 بتوقيت المملكة العربية السعودية  من أي يوم عمل.


 


 أقصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق: 25-3


مساء بتوقيت المملكة  4:30إذا تم استالم طلب و مبلغ االشتراك قبل  الساعة 


العربية السعودية  في يوم التعامل ، فسيكون نافذاً في نفس يوم التعامل. وفي حال تم 


استالم الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته  على انه طلب   ليوم 


 التعامل التالي.        


 جراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد:إ  25-4


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية 
اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة 
وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا 
ألفراد ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى 
االستثمار في سوق األسهم السعودي. وفي حالة كون 


في المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات 
الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً 
لهؤالء األشخاص والذين يفوضون المدير بالتصرف 
وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي 
منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة 
وصاية، أو شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب 


ستثمار في الصندوق تزويد عليه قبل السماح له باال
المدير بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو 
اتفاقية المشاركة والنظام األساسي وصك الوصاية، وإذا 
اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة 
على أن تقدم جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ 
المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في حالة عدم 


ء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمة. رضا
لما ورد في الئحة صناديق االستثمار الصادرة  استثناء


"القيود على المستثمر"( فلن  50من قبل الهيئة )المادة 
يكون هناك حد أعلى لنسبة تملك مشترك واحد في 


 وحدات الصندوق.
 


يجب على الراغب في االشتراك  إجراءات االشتراك:


تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه بالصندوق 
الشروط واألحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 
وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم 
لالشتراك او بالتفويض بخصم ذلك المبلغ من الحساب. 
ويمكن للمشتركين استخدام الوسائط اإللكترونية التي 


راك في الصندوق كخدمة يوفرها مدير الصندوق لالشت
التعامل المصرفي من خالل اإلنترنت أو الهاتف 
المصرفي أو أجهزة الصرف اآللي. وسوف يكون 
االشتراك عبر هذه الوسائل مرتبطاً بوصول معلومات 
االشتراك للشركة بنجاح، ولن يكون المدير مسئوال عن 
أي فشل في استالم المعلومات بسبب خلل فني غير ناتج 


 . ينجح عملية االشتراك الصندوق والذي قد ال عن مدير
 


يعتبر الطلب نافذا فقط في حالة استالم المبلغ الالزم 
لشراء وحدات الصندوق أيام االشتراك أو ما قبل ذلك 
حسب المحدد في ملخص الصندوق. وفي حالة الدفع 
بواسطة شيك فإن اإلشتراك يصبح نافذاً فقط اعتباراً من 


لي تحصيل قيمة الشيك مباشرة. أما يوم التقويم الذي ي


إجراءات 
االشتراك 


واالسترداد 
في 


 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
 البناء شركات ألسهم


السعودية واألسمنت  
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يجب على الراغب في االشتراك بالصندوق تعبئة نموذج  إجراءات االشتراك:


االشتراك إضافة إلى توقيع هذه الشروط واألحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 


 وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم لالشتراك. ويمكن للمشتركين


اء وحدات عن طريق اإلنترنت.. وسوف يكون االشتراك عبر اإلنترنت مرتبطاً شر


بوصول معلومات االشتراك لمدير الصندوق بنجاح، ولن يكون المدير مسئوال عن 


أي فشل في استالم المعلومات بسبب خلل فني غير ناتج عن مدير الصندوق والذي 


 قد ال ينجح عملية االشتراك .


 


يجوز لحاملي الوحدات طلب استرداد كل أو أي جزء من  إجراءات االسترداد:


الوحدات الخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى 


مدير الصندوق أو عبر اإلنترنت. وال يتحمل مدير الصندوق أو الشركة أية مسئولية 


ي قد ال ينجح عملية عن فشل االسترداد إلكترونيا، غير ناتج عن مدير الصندوق والذ


االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط في حال استالم الشركة لطلب 


استرداد مستوفياً الشروط المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضحة في 


  ملخص الصندوق


ودفع قيمة الوحدات المستردة  االسترداد بين تفصل زمنية فترة أقصى  25-5


 : للمستثمرين


يتم دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين  قبل نهاية يوم العمل الثاني التالي ليوم 


 التقويم المعتمد .


 


 أو بيعها أو امتالكها المستثمر على التي الوحدات لقيمة األدنى الحد 25-6


 استردادها:


 )خمسة اآلف لاير سعودي( 5,000الحد األدنى لالشتراك هو 


 )ألفان وخمسمائة لاير سعودي( 2,500لالشتراك اإلضافي هو الحد األدنى 


 )ألفان وخمسمائة لاير سعودي(  2,500الحد األدنى لالسترداد هو  


 )خمسة اآلف لاير سعودي(5,000 الحد األدنى للرصيد المتبقي هو 


)ا(  50استثناء لما ورد في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل الهيئة )المادة  


لقيود على المستثمر"( فلن يكون هناك حد أعلى لنسبة تملك مشترك واحد في "ا


 وحدات الصندوق.


 االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكن  التي الحاالت الصندوق، مدير صالحية 25-7
 االسترداد: أو
 


  تأجيل عملية االسترداد:


التالي في أي من يجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلبات االسترداد ليوم التعامل 


 الحاالت التالية:


في حالة تجاوز إجمالي طلبات االسترداد أو التحويل لصندوق  خر في أي  -


% من إجمالي عدد الوحدات القائمة فإنه يمكن للمدير أن  10يوم تعامل  


يؤجل عملية االسترداد أو التحويل إلى صندوق  خر، جزئياً أو كلياً بشكل 


% بالنسبة لهذا الصندوق.  10لمسموح به وهويضمن عدم تجاوز المستوى ا


وسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على أساس تناسبي. وستنفذ كافة 


طلبات االسترداد أو التحويل التناسبية حسب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة 


لطلبات االسترداد والتحويل المستلمة بخصوص دورة التقويم التالية مع 


مبلغ اإلشتراك المستلم من المشترك بعد الموعد المحدد 
في ملخص الصندوق فيعتبر نافذاً فقط اعتباراً من يوم 
التقويم التالي. كما أن أقصى فترة زمنية بين االشتراك 


 .واالستثمار في الصندوق ستكون يوم عمل واحد فقط


 


للمشترك طلب استرداد كل أو يجوز  إجراءات االسترداد:
أي جزء من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل 
استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى الشركة 
أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية التي توفرها الشركة 
كالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الهاتف المصرفي 


لصندوق أو أو أجهزة الصرف اآللي. وال يتحمل مدير ا
الشركة أية مسئولية عن فشل االسترداد إلكترونيا، غير 


ينجح عملية  ناتج عن مدير الصندوق والذي قد ال
االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط في 
حال استالم الشركة لطلب استرداد مستوفياً الشروط 


  المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضحة
 الصندوق .في ملخص 


 
يمكن االشتراك في الصندوق في أي يوم  أيام االشتراك:


عمل من أيام األسبوع. وسوف يعتبر أي استثمار من 
قبل أي مشترك نافذاً وسيكون مبنياً على السعر التالي 
المعتمد في أقرب يوم تقويم حسب المحدد في ملخص 


 الصندوق.
 


سترداد سوف يتم تنفيذ كافة طلبات اال أيام االسترداد:
في  االستردادطلبات  الستالمالواردة قبل الموعد المحدد 


هو  يوم التقويم التالي لتقديم طلبات االسترداد، بحسب ما
 محدد في ملخص الصندوق.


 
في حالة تجاوز إجمالي طلبات  تأجيل عملية االسترداد:


االسترداد أو التحويل لصندوق  خر في أي يوم تقويم 
فإنه يمكن  القائمة% من إجمالي عدد الوحدات  10


للمدير أن يؤجل عملية االسترداد أو التحويل إلى 
صندوق  خر، جزئياً أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز 


% بالنسبة لهذا  10المستوى المسموح به وهو
صندوق. وسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على ال


أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل 
التناسبية حسب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات 
االسترداد والتحويل المستلمة بخصوص دورة التقويم 


% دائماً. وإذا ما تسبب 10التالية مع مراعاة نسبة الـ 
اد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص أي استرد


بالمشترك في الصندوق إلى ما دون الحد األدنى 
الموضح بملخص الصندوق فسيتم استرداد كامل قيمة 
االستثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق إما 
عن طريق قيدها في حساب المشترك لدى الشركة أو 


وذلك وفقاً  تدفع بواسطة شيك مصرفي أو حوالة تلكسية
لتعليمات المشترك بعد اقتطاع األجور الخاصة بالتحويل 


 أو التلكس.
 


يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك رفض االشتراك: 
المشتركين في الصندوق إذا رأى أن هذا االشتراك، من 
بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة 


قت السارية على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من و
 آلخر.
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 % دائماً. 10مراعاة نسبة الـ 


إذا تم تعليق التداول في أحد األسواق الرئيسية للصندوق بشكل عام، أو فيما  -


يتعلق بجزء من أصول الصندوق، والتي يعتقد مدير الصندوق بأنها تؤثر 


على قيمة األصول الصافية للصندوق، يجوز لمدير الصندوق تأخير أو تأجيل 


 االسترداد ليوم التعامل القادم.


 


سبب أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص بالمشترك في وإذا ما ت


الصندوق إلى ما دون الحد األدنى الموضح بملخص الصندوق فسيتم استرداد كامل 


 قيمة االستثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق.


 


يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك المشتركين في الصندوق إذا   رفض االشتراك:


أن هذا االشتراك، من بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة السارية  رأى


 على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت آلخر.


 
 إجراءات االشتراك واالسترداد  -25


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات 


وعالميا ألفراد  مسئولية محدودة وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا


ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى االستثمار في سوق األسهم 


السعودي. وفي حالة كون المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في 


الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً لهؤالء األشخاص والذين 


ية الصادرة من كليهما أو من أي يفوضون المدير بالتصرف وفقاً للتعليمات الخط


منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة وصاية، أو شركة ذات مسئولية 


محدودة فإنه يتوجب عليه قبل السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد المدير 


بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو اتفاقية المشاركة والنظام األساسي وصك 


ا اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة على أن تقدم الوصاية، وإذ


جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في 


 حالة عدم رضاء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمة.


 


 أيام التعامل التي سيتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها: 25-1


 الرسمية.  وفي العطل باستثناء كل أسبوع من الثالثاء و االحد يومي التعامل هويوم 
 يوم في االسترداد أو االشتراك عملية فستتم رسمية عطلة يوم يوم التعامل كان حال


 عمل في المملكة العربية السعودية. يوم يكون ان على التالي التعامل
 


 واالسترداد: االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد 25-2


مساء  4:30هو قبل الساعة   خر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد 
بتوقيت المملكة العربية السعودية  يوم األحد  بالنسبة   لتقويم   يوم األثنين، وقبل 


مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية  يوم الثالثاء بالنسبة   لتقويم    4:30الساعة 
 يوم األربعاء


 


 أقصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق: 25-3


مساء بتوقيت المملكة  4:30إذا تم استالم طلب و مبلغ االشتراك قبل  الساعة 


العربية السعودية  في يوم التعامل ، فسيكون نافذاً في نفس يوم التعامل. وفي حال تم 


سيتم معاملته  على انه طلب ليوم التعامل استالم الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد ف


 التالي.        


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية 
اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة 
وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا 


ة وشركات تهدف إلى ألفراد ومؤسسات وشركات وصاي
االستثمار في سوق األسهم السعودي. وفي حالة كون 
المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في 
الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً 
لهؤالء األشخاص والذين يفوضون المدير بالتصرف 
وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي 


وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة  منهم.
وصاية، أو شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب 
عليه قبل السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد 
المدير بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو 
اتفاقية المشاركة والنظام األساسي وصك الوصاية، وإذا 


ارة الشركة اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إد
على أن تقدم جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ 
المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في حالة عدم 


 .رضاء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمة
 


يجب على الراغب في االشتراك  إجراءات االشتراك:


بالصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه 
والخاصة باالشتراك في الصندوق  الشروط واألحكام


وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم 
لالشتراك او بالتفويض بخصم ذلك المبلغ من الحساب. 
ويمكن للمشتركين استخدام الوسائط اإللكترونية التي 
يوفرها مدير الصندوق لالشتراك في الصندوق كخدمة 


الهاتف  التعامل المصرفي من خالل اإلنترنت أو
المصرفي أو أجهزة الصرف اآللي. وسوف يكون 
االشتراك عبر هذه الوسائل مرتبطاً بوصول معلومات 
االشتراك للشركة بنجاح، ولن يكون المدير مسئوال عن 
أي فشل في استالم المعلومات بسبب خلل فني غير ناتج 


 .ينجح عملية االشتراك عن مدير الصندوق والذي قد ال
 


افذا فقط في حالة استالم المبلغ الالزم يعتبر الطلب ن
لشراء وحدات الصندوق أيام االشتراك أو ما قبل ذلك 
حسب المحدد في ملخص الصندوق . أما مبلغ االشتراك 
المستلم من المشترك بعد الموعد المحدد في ملخص 
الصندوق فيعتبر نافذاً فقط اعتباراً من يوم التقويم 


 .التالي
 


يجوز للمشترك طلب استرداد كل  إجراءات االسترداد: 


إجراءات 
االشتراك 


واالسترداد 
في 


 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
السعودية لألسهم المرن  







العربية السعودية المحدودةتغيرات شروط وأحكام صناديق األسهم لشركة إتش إس بي سي   


RESTRICTED 


 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد:  25-4


يجب على الراغب في االشتراك بالصندوق تعبئة نموذج  إجراءات االشتراك:


االشتراك إضافة إلى توقيع هذه الشروط واألحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 


ويمكن للمشتركين . دير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم لالشتراكوتسليمها إلى م


شراء وحدات في الصندوق عن طريق اإلنترنت. وسوف يكون االشتراك عبر 


اإلنترنت مرتبطاً بوصول معلومات االشتراك لمدير الصندوق  بنجاح، ولن يكون 


غير ناتج  مدير الصندوق مسئوال عن أي فشل في استالم المعلومات بسبب خلل فني


 ينجح عملية االشتراك . عن مدير الصندوق والذي قد ال


يجوز لحاملي الوحدات  طلب استرداد كل أو أي جزء من  إجراءات االسترداد:


الوحدات الخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى 


مدير الصندوق عبر اإلنترنت. وال يتحمل مدير الصندوق أية مسئولية عن فشل 


ينجح عملية  االسترداد إلكترونيا، بسبب غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد ال


االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط في حال استالم مدير الصندوق 


لطلب استرداد مستوفياً الشروط المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط 


 الموضحة في ملخص الصندوق.


 


 


ودفع قيمة الوحدات المستردة  االسترداد بين تفصل زمنية فترة أقصى  25-5


 للمستثمرين: 


يتم دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين قبل نهاية يوم العمل الثاني التالي ليوم 


 التقويم المعتمد. 


 


 أو بيعها أو امتالكها المستثمر على التي الوحدات لقيمة األدنى الحد 25-6


 استردادها:


 اآلف لاير سعودي()خمسة  5,000الحد األدنى لالشتراك هو 


 )ألفان وخمسمائة لاير سعودي( 2,500الحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو 


 )ألفان وخمسمائة لاير سعودي(  2,500الحد األدنى لالسترداد هو  


 )خمسة اآلف لاير سعودي(5,000 الحد األدنى للرصيد المتبقي هو 


)ا(  50قبل الهيئة )المادة  استثناء لما ورد في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من 


"القيود على المستثمر"( فلن يكون هناك حد أعلى لنسبة تملك مشترك واحد في 


 وحدات الصندوق.


 


 االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكن  التي الحاالت الصندوق، مدير صالحية 25-7


 االسترداد: أو


 تأجيل عملية االسترداد:


االسهترداد ليهوم التعامهل التهالي فهي أي مهن يجوز لمهدير الصهندوق تأجيهل أي طلبهات 
 الحاالت التالية:


 


  في حالة تجاوز إجمالي طلبات االسترداد أو التحويل لصندوق


% من إجمالي عدد الوحدات القائمة  10 خر في أي يوم تعامل  


فإنه يمكن للمدير أن يؤجل عملية االسترداد أو التحويل إلى 


يضمن عدم تجاوز المستوى صندوق  خر، جزئياً أو كلياً بشكل 


أو أي جزء من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل 
استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى الشركة 
أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية التي توفرها الشركة 
كالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الهاتف المصرفي 


مدير الصندوق أو أو أجهزة الصرف اآللي. وال يتحمل 
الشركة أية مسئولية عن فشل االسترداد إلكترونيا، غير 
ناتج عن مدير الصندوق والذي قد الينجح عملية 
االسترداد وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط في 
حال استالم الشركة لطلب استرداد مستوفياً الشروط 
المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضحة 


 .خص الصندوقفي مل
 


يمكن االشتراك في الصندوق في أي يوم  أيام االشتراك:


عمل من أيام األسبوع. وسوف يعتبر أي استثمار من 
قبل أي مشترك نافذاً وسيكون مبنياً على السعر اآلجل 
المعتمد في أقرب يوم تقويم  كالتالي حتى نهاية عمل 
يوم األحد لتقويم يوم االثنين وحتى نهاية عمل يوم 


 .الثالثاء لتقويم يوم األربعاء
 


يمكن االسترداد من الصندوق في أي  أيام االسترداد:


يوم عمل من أيام األسبوع. وسوف يعتبر أي استرداد 
من قبل أي مشترك نافذاً وسيكون مبنياً على السعر 
اآلجل المعتمد في أقرب يوم تقويم كالتالي حتى نهاية 


وحتى نهاية عمل يوم عمل يوم األحد لتقويم يوم االثنين 
 .الثالثاء لتقويم يوم األربعاء


 


في حالة تجاوز إجمالي طلبات  تأجيل عملية االسترداد:
االسترداد أو التحويل لصندوق  خر في أي يوم تقويم 


% من إجمالي عدد الوحدات القائمة فإنه يمكن  10
للمدير أن يؤجل عملية االسترداد أو التحويل إلى 


أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز  صندوق  خر، جزئياً 
% بالنسبة لهذا  10المستوى المسموح به وهو


الصندوق. وسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على 
أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل 
التناسبية حسب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات 


ورة التقويم االسترداد والتحويل المستلمة بخصوص د
% دائماً. وإذا ما تسبب 10التالية مع مراعاة نسبة الـ 


أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص 
بالمشترك في الصندوق إلى ما دون الحد األدنى 
الموضح بملخص الصندوق فسيتم استرداد كامل قيمة 
االستثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق إما 


يدها في حساب المشترك لدى الشركة أو عن طريق ق
تدفع بواسطة شيك مصرفي أو حوالة تلكسيه وذلك وفقاً 
لتعليمات المشترك بعد اقتطاع األجور الخاصة بالتحويل 


 .أو التلكس
 


يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك  رفض االشتراك: 
المشتركين في الصندوق إذا رأى أن هذا االشتراك، من 


، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة بين األمور األخرى
السارية على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت 


 .آلخر







العربية السعودية المحدودةتغيرات شروط وأحكام صناديق األسهم لشركة إتش إس بي سي   


RESTRICTED 


% بالنسبة لهذا الصندوق. وسوف يتم تنفيذ  10المسموح به وهو


كافة طلبات االسترداد على أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات 


االسترداد أو التحويل التناسبية حسب الموضح أعاله كأولوية 


بالنسبة لطلبات االسترداد والتحويل المستلمة بخصوص دورة 


 % دائماً.10التقويم التالية مع مراعاة نسبة الـ 


  تم تعليق التداول في أحد األسواق الرئيسية للصندوق بشكل إذا


عام، أو فيما يتعلق بجزء من أصول الصندوق، والتي يعتقد مدير 


الصندوق بأنها تؤثر على قيمة األصول الصافية للصندوق، يجوز 


 لمدير الصندوق تأخير أو تأجيل االسترداد ليوم التعامل القادم.


 


وحدات في تخفيض االستثمار الخاص بالمشترك في وإذا ما تسبب أي استرداد لل


الصندوق إلى ما دون الحد األدنى الموضح بملخص الصندوق فسيتم استرداد كامل 


 قيمة االستثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق.


 


يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك المشتركين في الصندوق إذا   رفض االشتراك:


من بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة السارية  رأى أن هذا االشتراك،


 على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت آلخر.


 
 إجراءات االشتراك واالسترداد -25


ذات  يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية اعتبارية كمؤسسة أو شركة


مسئولية محدودة وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا ألفراد 


ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى االستثمار في أسهم األسواق 


الخليجية التي تستوفي المعايير  الشرعية للصندوق . وفي حالة كون المشترك 


حدد خالف ذلك( تعتبر شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في الصندوق )ما لم ي


ملكاً مشتركاً لهؤالء األشخاص والذين يفوضون المدير بالتصرف وفقاً للتعليمات 


الخطية الصادرة من كليهما أو من أي منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو 


شركة وصاية، أو شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب عليه قبل السماح له 


زويد المدير بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو باالستثمار في الصندوق ت


اتفاقية المشاركة  والنظام األساسي وصك الوصاية، وإذا اقتضى األمر صور من 


قرارات مجلس إدارة الشركة على أن تقدم جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ 


من  المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في حالة عدم رضاء المدير عن أي جزء


 المستندات المقدمة.


 


 أيام التعامل التي سيتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها: 25-1


 الرسمية.  وفي العطل باستثناء كل أسبوع من الثالثاء و االحد يومي يوم التعامل هو
 يوم في االسترداد أو االشتراك عملية فستتم رسمية عطلة يوم يوم التعامل كان حال


 عمل في المملكة العربية السعودية. يوم يكون ان على التالي التعامل
 


 واالسترداد: االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد 25-2


مساء  4:30هو قبل الساعة   خر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد 
وقبل بتوقيت المملكة العربية السعودية  يوم األحد  بالنسبة   لتقويم   يوم األثنين، 


مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية  يوم الثالثاء بالنسبة   لتقويم    4:30الساعة 
 يوم األربعاء


 


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية 
ودة اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات مسئولية محد


وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا 
ألفراد ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى 
االستثمار في أسهم األسواق الخليجية المتوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية. وفي حالة كون المشترك 
شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في الصندوق )ما 


ر ملكاً مشتركاً لهؤالء لم يحدد خالف ذلك( تعتب
األشخاص والذين يفوضون المدير بالتصرف وفقاً 
للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي منهم. 
وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة وصاية، أو 
شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب عليه قبل 
السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد المدير بصور 


ن سجله التجاري وعقد التأسيس أو اتفاقية المشاركة  م
والنظام األساسي وصك الوصاية، وإذا اقتضى األمر 
صور من قرارات مجلس إدارة الشركة على أن تقدم 
جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ المدير بالحق 
في رفض طلب االشتراك في حالة عدم رضاء المدير 


 .دمةعن أي جزء من المستندات المق
 


يجب أن ال يتجاوز استثمار أي مالك وحدات في 
%( من صافي قيمة أصول 10الصندوق ما نسبته )


الصندوق عند االشتراك ولن ينطبق هذا القيد على 
استثمارات مدير الصندوق. إذا أدى أي استرداد الحق 
من قبل مالكي وحدات  خرين إلى تجاوز استثمار مالك 


صافي قيمة أصول %( من 10)  وحدات حالي نسبة
الصندوق، فإنه ال يطلب منه استرداد أي من وحداته، 
ولكن يحظر عليه تملك أي وحدات أضافية في 
الصندوق طالما ظلت نسبة تملكه في الصندوق 


 .%( أو أكثر10)
 


يجب على الراغب في االشتراك  إجراءات االشتراك:


بالصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه 
الشروط و األحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 
وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم 


إجراءات 
االشتراك 


واالسترداد 
في 


 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
  الخليجية لألسهم
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 أقصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق: 25-3


مساء بتوقيت المملكة  4:30إذا تم استالم طلب و مبلغ االشتراك قبل  الساعة 


العربية السعودية  في يوم التعامل ، فسيكون نافذاً في نفس يوم التعامل. وفي حال تم 


استالم الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته  على انه طلب   ليوم 


 التعامل التالي.        


 جراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد:إ  25-4


يجدددب علدددى الراغدددب فدددي االشدددتراك بالصدددندوق تعبئدددة نمدددوذج  إجهههراءات االشهههتراك:


االشتراك إضافة إلى توقيع هذه الشروط و األحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 


 وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بدالمبلغ الدالزم لالشدتراك. ويمكدن للمشدتركين


راء وحدات عن طريق اإلنترندت. وسدوف يكدون االشدتراك عبدر اإلنترندت مرتبطداً ش


بوصددول معلومددات االشددتراك لمدددير الصددندوق  بنجدداح، ولددن يكددون مدددير الصددندوق 


مسددئوال عددن أي فشددل فددي اسددتالم المعلومددات بسددبب خلددل فنددي غيددر ندداتج عددن مدددير 


 الصندوق والذي قد ال ينجح عملية االشتراك. 


 


يجوز لحاملي الوحدات طلب استرداد كل أو جزء من  سترداد :إجراءات اال


الوحدات الخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه 


إلى مدير الصندوق أو عبر اإلنترنت. وال يتحمل مدير الصندوق أية مسئولية عن 


ال ينجح عملية فشل االسترداد إلكترونيا، غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد 


االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط في حال استالم الشركة لطلب 


استرداد مستوفياً الشروط المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضحة في 


 ملخص الصندوق.


ودفع قيمة الوحدات المستردة  االسترداد بين تفصل زمنية فترة أقصى  25-5


 للمستثمرين: 


م دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين قبل نهاية يوم العمل الرابع التالي ليوم يت


 التقويم المعتمد.


 


 أو بيعها أو امتالكها المستثمر على التي الوحدات لقيمة األدنى الحد 25-6


 استردادها:


 )خمسة اآلف لاير سعودي( 5,000الحد األدنى لالشتراك هو 


 )ألفان وخمسمائة لاير سعودي( 2,500اإلضافي هو الحد األدنى لالشتراك 


 )ألفان وخمسمائة لاير سعودي(  2,500الحد األدنى لالسترداد هو  


 )خمسة اآلف لاير سعودي(5,000 الحد األدنى للرصيد المتبقي هو 


)ا(  50استثناء لما ورد في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل الهيئة )المادة  


المستثمر"( فلن يكون هناك حد أعلى لنسبة تملك مشترك واحد في  "القيود على


 وحدات الصندوق.


 


 االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكن  التي الحاالت الصندوق، مدير صالحية 25-7
 االسترداد: أو
 


  تأجيل عملية االسترداد:


من يجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلبات االسترداد ليوم التعامل التالي في أي 


 الحاالت التالية:


لالشتراك وذلك بالتفويض بخصم ذلك المبلغ من 
الحساب. ويمكن للمشتركين استخدام الوسائط 


لكترونية التي يوفرها مدير الصندوق  لالشتراك في اإل
الصندوق كخدمة التعامل المصرفي من خالل اإلنترنت 
أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي. وسوف 
يكون االشتراك عبر هذه الوسائل مرتبطاً بوصول 
معلومات االشتراك للشركة بنجاح، ولن يكون المدير 


م المعلومات بسبب خلل مسئوال عن أي فشل في استال
فني غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد الينجح 


 . عملية االشتراك
يعتبر الطلب نافذا فقط في حالة استالم المبلغ الالزم 
لشراء وحدات الصندوق أيام االشتراك أو ما قبل ذلك 
حسب المحدد في ملخص الصندو. وفي حالة الدفع 


ذاً فقط اعتباراً من بواسطة شيك فإن االشتراك يصبح ناف
يوم التقويم الذي يلي تحصيل قيمة الشيك مباشرة. أما 
مبلغ االشتراك المستلم من المشترك بعد الموعد المحدد 
في ملخص الصندوق فيعتبر نافذاً فقط اعتباراً من يوم 


 .التقويم التالي
 


يجوز للمشترك طلب استرداد كل إجراءات االسترداد : 


خاصة به وذلك من خالل أو جزء من الوحدات ال
استكمال وتوقيع نموذج االسترداد ، وتسليمه إلى 
الشركة أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية التي توفرها 
الشركة كالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الهاتف 
المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي. وال يتحمل مدير 


د الصندوق أو الشركة أية مسئولية عن فشل االستردا
إلكترونيا، غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد 
الينجح عملية االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد 
نافذاً فقط في حال استالم الشركة لطلب استرداد مستوفياً 
الشروط المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط 


 .الموضحة في ملخص الصندوق
 


بات االشتراك سوف يتم تنفيذ كافة طلأيام االشتراك: 


الواردة قبل الموعد المحدد ألي يوم تقويم . وسوف 
يعتبر أي استثمار من قبل أي مشترك نافذاً وسيكون 
مبنياً على السعر  التالي المعتمد في أقرب يوم تقويم 


 .بحسب ما هو محدد في ملخص الصندوق
 


سوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد أيام االسترداد: 


الموعد المحدد الستالم طلبات االسترداد الواردة قبل 
ألي يوم تقويم ، بحسب ما هو محدد في ملخص 


 .الصندوق وإال سيتم تنفيذ الطلب في يوم التقويم التالي
 


في حالة تجاوز إجمالي طلبات : تأجيل عملية االسترداد


%( من إجمالي 10االسترداد في أي يوم تقويم نسبة )
مكن للمدير أن يؤجل عملية عدد الوحدات  ألقائمه فإنه ي


االسترداد إلى يوم تقويم التالي جزئياً أو كلياً بشكل 
يضمن عدم تجاوز المستوى المسموح به وهو  


%( من أجمالي عدد الوحدات ألمصدره لهذا 10)
الصندوق.  فسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على 


ة أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد التناسبي
حسب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات االسترداد 
المستلمة بخصوص دورة التقويم التالية مع مراعاة نسبة 


%( دائماً. وإذا ما تسبب أي استرداد للوحدات 10الـ )
في تخفيض االستثمار الخاص بالمشترك في الصندوق 
إلى ما دون الحد األدنى الموضح بملخص الصندوق 


ندوق تنفيذ االسترداد على كامل قيمة فيحق لمدير الص
االستثمار. هذا وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق 
إما عن طريق قيدها في حساب المشترك لدى الشركة 
أو تدفع بواسطة شيك مصرفي أو حوالة تلكسيه وذلك 
وفقاً لتعليمات المشترك بعد اقتطاع األجور الخاصة 


 .بالتحويل أو التلكس
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في حالة تجاوز إجمالي طلبات االسترداد أو التحويل لصندوق  خر في أي يوم  - 


% من إجمالي عدد الوحدات القائمة فإنه يمكن للمدير أن يؤجل عملية  10تعامل  


االسترداد أو التحويل إلى صندوق  خر، جزئياً أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز 


% بالنسبة لهذا الصندوق. وسوف يتم تنفيذ كافة  10وهو المستوى المسموح به


طلبات االسترداد على أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل 


التناسبية حسب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات االسترداد والتحويل المستلمة 


 . % دائماً 10بخصوص دورة التقويم التالية مع مراعاة نسبة الـ 


إذا تم تعليق التداول في أحد األسواق الرئيسية للصندوق بشكل عام، أو فيما يتعلق  -


بجزء من أصول الصندوق، والتي يعتقد مدير الصندوق بأنها تؤثر على قيمة 


األصول الصافية للصندوق، يجوز لمدير الصندوق تأخير أو تأجيل االسترداد ليوم 


 التعامل القادم.


سترداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص بالمشترك في وإذا ما تسبب أي ا


الصندوق إلى ما دون الحد األدنى الموضح بملخص الصندوق فسيتم استرداد كامل 


 قيمة االستثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق.


 


يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك المشتركين في الصندوق إذا   االشتراك:رفض 


رأى أن هذا االشتراك، من بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة السارية 


 على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت آلخر.


 


 
يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك   راك:رفض االشت


المشتركين في الصندوق إذا رأى أن هذا االشتراك، من 
بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة 
السارية على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت 


 .آلخر


 


 إجراءات االشتراك واالسترداد -25


ُُ فرداً أو شخصاً مشتركاً أو مؤسسة أو شركة  يجوز أن يكون المشترك شخصاً
توصية أو شركة ذات مسئولية محدودة وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا 
وعالميا ألفراد و مؤسسات وشركات توصية وشركات تهدف إلى االستثمار في 


وفي حالة كون المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في  األسهم الخليجية.
الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً لهؤالء األشخاص الذين 
يفوضون المدير بالتصرف وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي 


ذات مسئولية منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة توصية، أو شركة 
محدودة فإنه يتوجب عليه قبل السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد مدير 
الصندوق بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو اتفاقية المشاركة والنظام 
األساسي وصك التوصية، وإذا اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة 


ير الصندوق ويحتفظ مدير الصندوق بالحق على أن تقدم جميعها بصورة مرضية لمد
في رفض طلب االشتراك في حالة عدم رضاء مدير الصندوق عن أي جزء من 


 المستندات المقدمة. 
 


 أيام التعامل التي سيتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها: 25-1


 الرسمية.  وفي العطل باستثناء كل أسبوع من الثالثاء و االحد يومي يوم التعامل هو
 يوم في االسترداد أو االشتراك عملية فستتم رسمية عطلة يوم يوم التعامل كان حال


 عمل في المملكة العربية السعودية. يوم يكون ان على التالي التعامل
 


 واالسترداد: االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد 25-2


مساء  4:30قبل الساعة هو   خر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد 
بتوقيت المملكة العربية السعودية  يوم األحد  بالنسبة   لتقويم   يوم األثنين، وقبل 


مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية  يوم الثالثاء بالنسبة   لتقويم    4:30الساعة 
 يوم األربعاء


 


 وق:أقصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصند 25-3


مساء بتوقيت المملكة  4:30إذا تم استالم طلب و مبلغ االشتراك قبل  الساعة 


العربية السعودية  في يوم التعامل ، فسيكون نافذاً في نفس يوم التعامل. وفي حال تم 


ُُ فرداً أو شخصاً  يجوز أن يكون المشترك شخصاً
مشتركاً أو مؤسسة أو شركة توصية أو شركة ذات 
مسئولية محدودة وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق 


يا ألفراد و مؤسسات وشركات توصية محليا وعالم
وشركات تهدف إلى االستثمار في األسهم الخليجية. 
وفي حالة كون المشترك شخصين أو أكثر فإن أية 
استثمارات في الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر 
ملكاً مشتركاً لهؤالء األشخاص الذين يفوضون المدير 


ة من كليهما أو بالتصرف وفقاً للتعليمات الخطية الصادر
من أي منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة 
توصية، أو شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب 
عليه قبل السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد 
مدير الصندوق بصور من سجله التجاري وعقد 
التأسيس أو اتفاقية المشاركة والنظام األساسي وصك 


قتضى األمر صور من قرارات مجلس التوصية، وإذا ا
إدارة الشركة على أن تقدم جميعها بصورة مرضية 
لمدير الصندوق ويحتفظ مدير الصندوق بالحق في 
رفض طلب االشتراك في حالة عدم رضاء مدير 
الصندوق عن أي جزء من المستندات المقدمة. سيكون 
الصندوق قابل لالشتراك واالسترداد خالل أيام التعامل 


خر موعد الستالم طلبات االشتراك و االسترداد هو ،و 
الساعة الرابعه مساًء من كل يوم األحد والثالثاء حسب 


 .توقيت المملكة العربية السعودية
يجب أن ال تتعدى استثمارات أي مستثمر من مالك 


% من صافي قيمة أصول 10الوحدات في الصندوق 
عدا خالل فترة االشتراك  الصندوق عند االستثمار،ما


األولي. وال ينطبق حد مالك الوحدات الفردي على 
االستثمارات من قبل مدير الصندوق. وإذا ما كانت 
عمليات االسترداد الالحقة من قبل حاملي الوحدات 
اآلخرين تؤدي إلى تجاوز استثمارات أي حامل وحدات 


% من صافي قيمة أصول الصندوق فلن 10حالي نسبة 
لحامل الوحدات في هذه الحالة استرداد الوحدات  يسمح


إجراءات 
االشتراك 


واالسترداد 
في 


 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
   الخليجية ذات الدخل لألسهم
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استالم الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته  على انه طلب   ليوم 


 التعامل التالي.         


 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد:  25-4


  إجراءات االشتراك:


يجب على الراغبين في االشتراك بالصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع 
هذه الشروط واألحكام الخاصة باالشتراك في الصندوق وتسليمها إلى مدير الصندوق 


للمشتركين شراء وحدات عن طريق ويمكن  مصحوبة  بالمبلغ الالزم لالشتراك.
اإلنترنت. وسوف يكون االشتراك عبر االنترنت مرتبطاً بوصول معلومات االشتراك 
لمدير الصندوق بنجاح، ولن يكون المدير مسئوال عن أي فشل في استالم المعلومات 


 .  ينجح عملية االشتراك بسبب خلل فني غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد ال
 
  ات االسترداد:إجراء 


يجوز لكل مالك وحدات طلب استرداد كل أو بعض من الوحدات الخاصة به وذلك 
من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى مدير الصندوق أو إرساله 
عبر اإلنترنت. وال يتحمل مدير الصندوق أو الشركة أية مسئولية عن فشل االسترداد 


ينجح عملية االسترداد. وتخضع  مدير الصندوق والذي قد ال إلكترونيا، غير ناتج عن
 طلبات االسترداد للشروط الموضحة في ملخص الصندوق.


 
ودفع قيمة الوحدات المستردة  االسترداد بين تفصل زمنية فترة أقصى  25-5


 للمستثمرين: 


التالي ليوم يتم دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين قبل نهاية يوم العمل الرابع 


 المعتمد. التقويم


 


 أو بيعها أو امتالكها المستثمر على التي الوحدات لقيمة األدنى الحد 25-6


 استردادها:


 )خمسة اآلف لاير سعودي( 5,000الحد األدنى لالشتراك هو 


 )ألفان وخمسمائة لاير سعودي( 2,500الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي هو 


 )ألفان وخمسمائة لاير سعودي(  2,500الحد األدنى لالسترداد هو  


 )خمسة اآلف لاير سعودي(5,000 الحد األدنى للرصيد المتبقي هو 


)ا(  50استثناء لما ورد في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل الهيئة )المادة  


"القيود على المستثمر"( فلن يكون هناك حد أعلى لنسبة تملك مشترك واحد في 


 الصندوق.وحدات 


 


 االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكن  التي الحاالت الصندوق، مدير صالحية 25-7


 االسترداد: أو


  تأجيل عملية االسترداد:


يجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلبات االسترداد ليوم التعامل التالي في أي من 
 الحاالت التالية:


 
 يل لصندوق في حالة تجاوز إجمالي طلبات االسترداد أو التحو


% من إجمالي عدد الوحدات القائمة  10 خر في أي يوم تعامل  
فإنه يمكن لمدير الصندوق أن يؤجل عملية  في يوم التقويم السابق


االسترداد بشكل يضمن عدم تجاوز المستوى المسموح به 
% بالنسبة لهذا الصندوق. وإذا تجاوز إجمالي االسترداد  10وهو


%، فسوف يتم تنفيذ كافة 10في أي يوم تعامل  محدد نسبة 
طلبات االسترداد على أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات 
االسترداد أو التحويل التناسبية حسب الموضح أعاله كأولوية 


صوص دورة بالنسبة لطلبات االسترداد والتحويل المستلمة بخ
 % دائماً. 10التقويم التالية مع مراعاة نسبة الـ 


  إذا تم تعليق التداول في أحد األسواق الرئيسية للصندوق بشكل


عام، أو فيما يتعلق بجزء من أصول الصندوق، والتي يعتقد مدير 


 .بل سيمنع من حيازة المزيد من الوحدات
 


يجب على الراغبين في االشتراك  إجراءات االشتراك:


بالصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه 
الشروط واألحكام الخاصة باالشتراك في الصندوق 


( بالمبلغ 1) وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة
( بالتفويض بخصم ذلك المبلغ 2الالزم لالشتراك او )


من الحساب بالبنك الذي يتعاملون معه. الحد األدنى 
 .لاير سعودي 5,000لالشتراك هو 


ويمكن للمشتركين استخدام الوسائط اإللكترونية التي 
يوفرها مدير الصندوق أو الشركات التابعة لالشتراك 


عامل المصرفي من خالل في الصندوق كخدمة الت
اإلنترنت. وسوف يكون االشتراك عبر هذه الوسائل 
مرتبطاً بوصول معلومات االشتراك للشركة بنجاح، 
ولن يكون المدير مسئوال عن أي فشل في استالم 
المعلومات بسبب خلل فني غير ناتج عن مدير 


  . ينجح عملية االشتراك الصندوق والذي قد ال
فقط في حالة استالم المبلغ الالزم يعتبر الطلب نافذا 


لشراء وحدات الصندوق في أخر يوم قبول االشتراك أو 
ما قبل ذلك حسب الموعد المحدد في ملخص الصندوق. 
وفي حالة كون الدفع بواسطة شيك  فسيكون االشتراك 
نافذا فقط بعد يوم من يوم التقويم الذي يلي تحصيل مبلغ 


تلم من المشترك بعد الشيك. أما مبلغ االشتراك المس
الموعد المحدد في ملخص الصندوق فيعتبر نافذاً فقط 


 .اعتباراً من يوم التقويم التالي
في الظروف العادية من المتوقع أن يتم استثمار اي مبلغ 
اشتراك يتلقاه مدير الصندوق من قبل الصندوق خالل 
فترة أسبوع واحد من تاريخ استالم طلب مستوفي 


في حالة استالم طلب االشتراك في  لشروط االشتراك.
الوحدات خالل فترة تم فيها إيقاف التقويم أو إيقاف ذلك 
مؤقتا فعندها ال يتم إنجاز ذلك الطلب حتى إعادة بدء 


 .التقويم
 


يجوز لكل مالك وحدات طلب : إجراءات االسترداد 


استرداد كل أو بعض من الوحدات الخاصة به وذلك من 
نموذج االسترداد، وتسليمه إلى خالل استكمال وتوقيع 


مدير الصندوق أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية التي 
توفرها الشركة كالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت. وال 
يتحمل مدير الصندوق أو الشركة أية مسئولية عن فشل 
االسترداد إلكترونيا، غير ناتج عن مدير الصندوق 


د. وتخضع طلبات ينجح عملية االستردا والذي قد ال
 .االسترداد للشروط الموضحة في ملخص الصندوق


سوف يتم دفع متحصالت االسترداد في حسابات 
المشتركين خالل فترة أربعة أيام عمل بعد يوم التقويم، 
وبعد استالم نموذج استرداد مستوفي لشروط االسترداد 


 .من قبل مدير الصندوق
عودي. وإذا لاير س 2,500الحد األدنى لالسترداد هو 


ما نتج عن اي عملية استرداد للوحدات في تخفيض 
االستثمار الخاص بمالك الوحدات في الصندوق إلى ما 


لاير سعودي  5,000دون الحد األدنى لالشتراك هو 
فسيتم استرداد كامل قيمة االستثمار، وتدفع المبالغ 
المستردة بعملة الصندوق إما عن طريق قيدها في 


ات أو حوالة تلكسيه وذلك وفقاً حساب مالك الوحد
لتعليمات ُمالك الوحدات بعد اقتطاع األجور الخاصة 


 .بالتحويل أو التلكس
 


التعليق المؤقت لحساب صافي قيمة األصول، االشتراك 
يجوز لمدير الصندوق بناًء على أي حدث  :واالسترداد


سياسي أو اقتصادي أو نقدي أو إخفاق في وسائل 
االتصاالت أو إخفاق في نظام التحويل العالمي لألموال 
أو إقفال السوق أو القوة القاهرة أو أية ظروف خارجة 
عن نطاق إرادته ومسئوليته وصالحياته أن يعلق مؤقتا 
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الصندوق بأنها تؤثر على قيمة األصول الصافية للصندوق، يجوز 


 يل االسترداد ليوم التعامل القادم.لمدير الصندوق تأخير أو تأج


 
وإذا ما تسبب أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص بالمشترك في 
الصندوق إلى ما دون الحد األدنى الموضح بملخص الصندوق فسيتم استرداد كامل 


 قيمة االستثمار.
   رفض االشتراك:


الصندوق إذا رأى أن هذا يحتفظ مدير الصندوق بحق رفض اشتراك المشتركين في 
التي تفرضها الهيئة  االشتراك، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة السارية على الصندوق أو


 من وقت آلخر.


 حساب صافي قيمة األصول وكافة
االشتراكات/االسترداد وذلك بعد الحصول على موافقة 
مجلس إدارة الصندوق إذا ما أدت الظروف المذكورة 
أعاله إلى اعتبار امتالك أو بيع أو تقويم األصول في 


 .الصندوق غير عملي أو غير ممكن
 


يمكن استقبال طلب االشتراك في أيام االشتراك: 


ع. وسوف الصندوق في أي يوم عمل من أيام األسبو
يعتبر أي اشتراك من قبل أي مشترك نافذاً وسيكون 
مبنياً على سعر يوم تنفيذ طلب االشتراك وليس يوم 
تقديم الطلب. علماً بان  خر موعد الستالم طلبات 


مساء بتوقيت المملكة  الرابعةاالشتراك هو الساعة 
العربية السعودية  يوم األحد والثالثاء  بالنسبة لتقويم 


 .نين واألربعاءيوم االث
 


يمكن استقبال طلب االسترداد من أيام االسترداد: 


الصندوق في أي يوم عمل من أيام األسبوع. وسوف 
يعتبر أي استرداد من قبل أي مستثمر نافذاً وسيكون 
مبنياً على سعر يوم تنفيذ طلب االسترداد وليس يوم 


تالم طلبات تقديم الطلب. علماً بان  خر موعد الس
مساء بتوقيت المملكة  الرابعةاالسترداد هو الساعة 


العربية السعودية  يوم األحد والثالثاء  بالنسبة لتقويم 
 .يوم االثنين واألربعاء


 
في حالة تجاوز إجمالي طلبات : تأجيل عملية االسترداد


التحويل لصندوق  خر في أي يوم تقويم  االسترداد أو
الوحدات القائمة في يوم التقويم % من إجمالي عدد  10


السابق فإنه يمكن لمدير الصندوق أن يؤجل عملية 
االسترداد بشكل يضمن عدم تجاوز المستوى المسموح 


% بالنسبة لهذا الصندوق. وإذا تجاوز  10به وهو
%، 10إجمالي االسترداد في أي يوم تقويم محدد نسبة 


اس فسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على أس
تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل 
التناسبية حسب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات 
االسترداد والتحويل المستلمة بخصوص دورة التقويم 


 .% دائماً 10التالية مع مراعاة نسبة الـ 
 


يحتفظ مدير الصندوق بحق رفض   رفض االشتراك:


إذا رأى أن هذا  اشتراك المشتركين في الصندوق
االشتراك، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة السارية على 


 .التي تفرضها الهيئة من وقت آلخر الصندوق أو
 


 إجراءات االشتراك واالسترداد  -25


أو شخصية اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات  يجوز أن يكون المشترك شخص فرد


مسئولية محدودة وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا ألفراد 


متوافق مع المعايير  ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى استثمار


الشرعية في أسواق أسهم الهند والصين. وفي حالة كون المشترك شخصين أو أكثر 


ت في الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً لهؤالء فإن أية استثمارا


األشخاص والذين يفوضون المدير بالتصرف وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من 


كليهما أو من أي منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة وصاية، أو شركة 


الستثمار في الصندوق ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب عليه قبل السماح له با


تزويد المدير بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو اتفاقية المشاركة والنظام 


األساسي وصك الوصاية، وإذا اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة 


على أن تقدم جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ المدير بالحق في رفض طلب 


 ضاء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمة. االشتراك في حالة عدم ر


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية 
اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة 
وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا 


ية وشركات تهدف إلى ألفراد ومؤسسات وشركات وصا
االستثمار في أسواق أسهم الهند والصين. وفي حالة 
كون المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في 
الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً 
لهؤالء األشخاص والذين يفوضون المدير بالتصرف 
 وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي


منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة 
وصاية، أو شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب 
عليه قبل السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد 
المدير بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو 
اتفاقية المشاركة والنظام األساسي وصك الوصاية، وإذا 


جلس إدارة الشركة اقتضى األمر صور من قرارات م
على أن تقدم جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ 
المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في حالة عدم 


  .رضاء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمة
 


يجب أن ال يتجاوز استثمار أي مالك وحدات في 


إجراءات 
االشتراك 


واالسترداد 
في 


 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
   المرن والهند الصين ألسهم


 







العربية السعودية المحدودةتغيرات شروط وأحكام صناديق األسهم لشركة إتش إس بي سي   


RESTRICTED 


 أيام التعامل التي سيتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها: 25-1


 الرسمية.  وفي العطل باستثناء كل أسبوع من األربعاء و األحد يومي يوم التعامل هو
 يوم في االسترداد أو االشتراك عملية فستتم رسمية عطلة يوم يوم التعامل كان حال


 عمل في المملكة العربية السعودية. يوم يكون ان على التالي التعامل
 


 واالسترداد: االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد 25-2


مساء  4:30هو قبل الساعة   خر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد 
لتقويم يوم األثنين، وقبل   بتوقيت المملكة العربية السعودية  يوم األحد  بالنسبة 


مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية  يوم األربعاء بالنسبة لتقويم  4:30الساعة 
 يوم الخميس


 


 أقصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق: 25-3


مساء بتوقيت المملكة  4:30إذا تم استالم طلب و مبلغ االشتراك قبل  الساعة 


ة السعودية  في يوم التعامل ، فسيكون نافذاً في نفس يوم التعامل. وفي حال تم العربي


استالم الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته  على انه طلب   ليوم 


 التعامل التالي.        


 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد:  25-4


يجب على الراغب في االشتراك بالصندوق تعبئة نموذج  إجراءات االشتراك:


االشتراك إضافة إلى توقيع هذه الشروط واألحكام والخاصة باالشتراك في 


الصندوق وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم لالشتراك. ويمكن 


للمشتركين شراء وحدات عن طريق اإلنترنت. وسوف يكون االشتراك عبر 


ولن يكون  ت مرتبطاً بوصول معلومات االشتراك لمدير الصندوق  بنجاح،االنترن


المدير مسئوال عن أي فشل في استالم المعلومات بسبب خلل فني غير ناتج عن 


 مدير الصندوق والذي قد ال ينجح عملية االشتراك . 


يجوز لحاملي الوحدات  طلب استرداد كل أو أي جزء من  إجراءات االسترداد:


الخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى  الوحدات


مدير الصندوق أو إرساله عبر اإلنترنت. وال يتحمل مدير الصندوق أية مسئولية عن 


فشل االسترداد إلكترونيا، غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد ال ينجح عملية 


اً فقط في حال استالم الشركة لطلب االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذ


استرداد مستوفياً الشروط المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضحة في 


 . ملخص الصندوق


ودفع قيمة الوحدات المستردة  االسترداد بين تفصل زمنية فترة أقصى  25-5


 للمستثمرين: 


العمل الرابع التالي ليوم يتم دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين قبل نهاية يوم 


 التقويم المعتمد.


 


 أو بيعها أو امتالكها المستثمر على التي الوحدات لقيمة األدنى الحد 25-6


 استردادها:


 )ألفا دوالر أمريكي( 2,000الحد األدنى لالشتراك هو 


 دوالر أمريكي( )ألف 1,000الحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو 


 )ألف دوالر أمريكي(  1,000الحد األدنى لالسترداد هو  


 )ألفا دوالر أمريكي( 2,000 الحد األدنى للرصيد المتبقي هو 


)ا(  50استثناء لما ورد في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل الهيئة )المادة  


في "القيود على المستثمر"( فلن يكون هناك حد أعلى لنسبة تملك مشترك واحد 


%( من صافي قيمة أصول 10الصندوق ما نسبته )
ولن ينطبق هذا القيد على  الصندوق عند االشتراك


استثمارات مدير الصندوق. إذا أدى أي استرداد من قبل 
مالكي وحدات  خرين إلى تجاوز استثمار مالك وحدات 


%( من صافي 10حالي أحد المالك القائمين نسبة )
قيمة أصول الصندوق، فإنه ال يطلب منه استرداد أي 


فية من وحداته، ولكن يحظر عليه تملك أي وحدات إضا
في الصندوق طالما ظلت نسبة تملكه في الصندوق 


 .%( أو أكثر10)
 
يجب على الراغب في االشتراك  االشتراك: تإجراءا


بالصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه 
الشروط واألحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 
وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم 
لالشتراك أو بالتفويض بخصم ذلك المبلغ من الحساب. 


رونية التي ويمكن للمشتركين استخدام الوسائط اإللكت
يوفرها مدير الصندوق لالشتراك في الصندوق كخدمة 
التعامل المصرفي من خالل اإلنترنت أو الهاتف 
المصرفي أو أجهزة الصرف اآللي. وسوف يكون 
االشتراك عبر هذه الوسائل مرتبطاً بوصول معلومات 
االشتراك للشركة بنجاح، ولن يكون المدير مسئوال عن 


علومات بسبب خلل فني غير ناتج أي فشل في استالم الم
  .عملية االشتراك حال ينجعن مدير الصندوق والذي قد 


 
يعتبر الطلب نافذا فقط في حالة استالم المبلغ الالزم 
لشراء وحدات الصندوق أيام االشتراك أو ما قبل ذلك 
حسب المحدد في ملخص الصندوق. وفي حالة الدفع 


نافذاً فقط اعتباراً من بواسطة شيك فإن االشتراك يصبح 
يوم التقويم الذي يلي تحصيل قيمة الشيك مباشرة. أما 
مبلغ االشتراك المستلم من المشترك بعد الموعد المحدد 
في ملخص الصندوق فيعتبر نافذاً فقط اعتباراً من يوم 
التقويم التالي. كما أن أقصى فترة زمنية بين االشتراك 


 .م عمل واحد فقطواالستثمار في الصندوق ستكون يو
 


يجوز للمشترك طلب استرداد كل  إجراءات االسترداد:


أو أي جزء من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل 
استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى الشركة 
أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية التي توفرها الشركة 


في كالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الهاتف المصر
أو أجهزة الصرف اآللي. وال يتحمل مدير الصندوق أو 
الشركة أية مسئولية عن فشل االسترداد إلكترونيا، غير 


عملية  حال ينجناتج عن مدير الصندوق والذي قد 
االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط في 
حال استالم الشركة لطلب استرداد مستوفياً الشروط 


طلبات االسترداد للشروط الموضحة  المحددة وتخضع
 . في ملخص الصندوق


 
يمكن االشتراك في الصندوق في أي يوم  أيام االشتراك:


عمل من أيام األسبوع. وسوف يعتبر أي استثمار من 
قبل أي مشترك نافذاً وسيكون مبنياً على السعر التالي 
المعتمد في أقرب يوم تقويم حسب المحدد في ملخص 


 .الصندوق
 


سوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد  م االسترداد:أيا


الواردة قبل الموعد المحدد الستالم طلبات االسترداد في 
يوم التقويم التالي لتقديم طلبات االسترداد، بحسب ما هو 


 .محدد في ملخص الصندوق
 


في حالة تجاوز إجمالي طلبات  تأجيل عملية االسترداد:


 خر في أي يوم تقويم االسترداد أو التحويل لصندوق 
% من إجمالي عدد الوحدات ألقائمه فإنه يمكن  10


للمدير أن يؤجل عملية االسترداد أو التحويل إلى 
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 وحدات الصندوق.


 


 االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكن  التي الحاالت الصندوق، مدير صالحية 25-7
 االسترداد: أو
 


  تأجيل عملية االسترداد:


يجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلبات االسترداد ليوم التعامل التالي في أي من 


 الحاالت التالية:


 


رداد أو التحويل لصندوق  خر في أي يوم في حالة تجاوز إجمالي طلبات االست - 


% من إجمالي عدد الوحدات القائمة فإنه يمكن للمدير أن يؤجل عملية  10تعامل  


االسترداد أو التحويل إلى صندوق  خر، جزئياً أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز 


% بالنسبة لهذا الصندوق. وسوف يتم تنفيذ كافة  10المستوى المسموح به وهو


طلبات االسترداد على أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل 


التناسبية حسب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات االسترداد والتحويل المستلمة 


 % دائماً. 10بخصوص دورة التقويم التالية مع مراعاة نسبة الـ 


 


إذا تم تعليق التداول في أحد األسواق الرئيسية للصندوق بشكل عام، أو فيما يتعلق - 


بجزء من أصول الصندوق، والتي يعتقد مدير الصندوق بأنها تؤثر على قيمة 


األصول الصافية للصندوق، يجوز لمدير الصندوق تأخير أو تأجيل االسترداد ليوم 


 التعامل القادم.


للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص بالمشترك في  وإذا ما تسبب أي استرداد


الصندوق إلى ما دون الحد األدنى الموضح بملخص الصندوق فسيتم إعادة  كامل 


 قيمة االستثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق.


يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك المشتركين في الصندوق إذا   رفض االشتراك:


، من بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة السارية رأى أن هذا االشتراك


 على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت آلخر.


 


صندوق  خر، جزئياً أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز 
% بالنسبة لهذا  10المستوى المسموح به وهو


الصندوق. وسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على 
بي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد أو التحويل أساس تناس


التناسبية حسب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات 
االسترداد والتحويل المستلمة بخصوص دورة التقويم 


% دائماً. وإذا ما تسبب 10التالية مع مراعاة نسبة الـ 
أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص 


إلى ما دون الحد األدنى بالمشترك في الصندوق 
الموضح بملخص الصندوق فسيتم استرداد كامل قيمة 
االستثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق إما 
عن طريق قيدها في حساب المشترك لدى الشركة أو 
تدفع بواسطة شيك مصرفي أو حوالة تلكسيه وذلك وفقاً 


لتحويل لتعليمات المشترك بعد اقتطاع األجور الخاصة با
 .أو التلكس


 
يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك   رفض االشتراك:


المشتركين في الصندوق إذا رأى أن هذا االشتراك، من 
بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة 
السارية على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت 


 .آلخر


 إجراءات االشتراك واالسترداد -25


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات 


مسئولية محدودة وغيرهم ، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا ألفراد 


في أسهم األسواق ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى االستثمار 


العالمية الناشئة المتوافقة مع المعايير الشرعية اإلسالمية. وفي حالة كون المشترك 


شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر 


ملكاً مشتركاً لهؤالء األشخاص والذين يفوضون المدير بالتصرف وفقاً للتعليمات 


ن كليهما أو من أي منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو الخطية الصادرة م


شركة وصاية، أو شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب عليه قبل السماح له 


باالستثمار في الصندوق تزويد المدير بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو 


مر صور من اتفاقية المشاركة  والنظام األساسي وصك الوصاية، وإذا اقتضى األ


قرارات مجلس إدارة الشركة على أن تقدم جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ 


المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في حالة عدم رضاء المدير عن أي جزء من 


 المستندات المقدمة.


و شخصية يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أ
اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة 
وغيرهم ، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا 
ألفراد ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى 
االستثمار في أسهم األسواق العالمية الناشئة المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفي حالة كون المشترك 


فإن أية استثمارات في الصندوق )ما  شخصين أو أكثر
لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً لهؤالء 
األشخاص والذين يفوضون المدير بالتصرف وفقاً 
للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما أو من أي منهم. 
وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة وصاية، أو 


قبل  شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب عليه
السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد المدير بصور 


من سجله التجاري وعقد التأسيس أو اتفاقية المشاركة  
والنظام األساسي وصك الوصاية، وإذا اقتضى األمر 
صور من قرارات مجلس إدارة الشركة على أن تقدم 
جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ المدير بالحق 


تراك في حالة عدم رضاء المدير في رفض طلب االش
 عن أي جزء من المستندات المقدمة.


 
يجب ان ال يتجاوز استثمار أي مالك وحدات في 


إجراءات 
االشتراك 


واالسترداد 
في 


 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
 العالمية األسواق ألسهم


 الناشئة
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 أيام التعامل التي سيتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها: 25-1


الرسمية.   العطل باستثناء كل أسبوع من األربعاء و األثنين يومي يوم التعامل هو
 في االسترداد أو االشتراك عملية فستتم رسمية عطلة يوم يوم التعامل كان حال وفي
 عمل في المملكة العربية السعودية. يوم يكون ان على التالي التعامل يوم
 


 واالسترداد: االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد 25-2


ظهراً  12:00هو قبل الساعة   خر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد 
بتوقيت المملكة العربية السعودية  يوم األثنين  بالنسبة لتقويم  يوم الثالثاء، وقبل 


ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية  يوم األربعاء بالنسبة لتقويم  2:001الساعة 
 .يوم الخميس


 
 أقصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق: 25-3


ظهراً بتوقيت المملكة  12:00إذا تم استالم طلب و مبلغ االشتراك قبل  الساعة  


العربية السعودية  في يوم التعامل ، فسيكون نافذاً في نفس يوم التعامل. وفي حال تم 


فسيتم معاملته  على انه طلب   ليوم استالم الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد 


 التعامل التالي.        


 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد:  25-4


يجب على الراغب في االشتراك بالصندوق تعبئة نموذج  إجراءات االشتراك:


االشتراك إضافة إلى توقيع هذه الشروط و االحكام والخاصة باالشتراك في 


لى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم الصندوق وتسليمها إ


وسوف  .شراء وحدات عن طريق اإلنترنت ويمكن للمشتركين.لالشتراك


يكون االشتراك عبر اإلنترنت مرتبطاً بوصول معلومات االشتراك لمدير 


الصندوق  بنجاح، ولن يكون مدير الصندوق مسئوال عن أي فشل في استالم 


ج عن مدير الصندوق والذي قد ال ينجح المعلومات بسبب خلل فني غير نات


 عملية االشتراك .


لحاملي الوحدات طلب استرداد كل أو جزء من  يجوز  إجراءات االسترداد :


الوحدات الخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، 


وتسليمه إلى  مدير الصندوق أو عبر اإلنترنت. وال يتحمل مدير الصندوق  


مسئولية عن فشل االسترداد إلكترونيا، غير ناتج عن مدير الصندوق أية 


والذي قد ال ينجح عملية االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط 


في حال استالم مدير الصندوق لطلب استرداد مستوفياً الشروط المحددة 


وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضحة في ملخص الصندوق يجوز 


ملي الوحدات  طلب استرداد كل أو أي جزء من الوحدات الخاصة به لحا


وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد، وتسليمه إلى مدير 


الصندوق  أو عبر اإلنترنت. وال يتحمل مدير الصندوق أية مسئولية عن فشل 


ة ينجح عملي االسترداد إلكترونيا، غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد ال


 االسترداد.


ودفع قيمة الوحدات المستردة  االسترداد بين تفصل زمنية فترة أقصى  25-5


 للمستثمرين: 


يتم دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين قبل نهاية يوم العمل الرابع التالي ليوم 


 التقويم المعتمد.


 


 أو بيعها أو امتالكها المستثمر على التي الوحدات لقيمة األدنى الحد 25-6


 استردادها:


%( من صافي قيمة أصول 10الصندوق ما نسبته )
الصندوق عند االشتراك ولن ينطبق هذا القيد على 
استثمارات مدير الصندوق. إذا أدى أي استرداد الحق 


 خرين إلى تجاوز استثمار مالك  من قبل مالكي وحدات
   وحدات حالي نسبة


%( من صافي قيمة أصول الصندوق، فإنه ال 10)
يطلب منه استرداد أي من وحداته، ولكن يحظر عليه 
تملك أي وحدات اضافية في الصندوق طالما ظلت نسبة 


 .%( أو اكثر10تملكه في الصندوق )
 


راك يجب على الراغب في االشت إجراءات االشتراك:


بالصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه 
الشروط و االحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 
وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم 
لإلشتراك وذلك بالتفويض بخصم ذلك المبلغ من 
الحساب. ويمكن للمشتركين استخدام الوسائط 


ير الصندوق  لالشتراك في اإللكترونية التي يوفرها مد
الصندوق كخدمة التعامل المصرفي من خالل اإلنترنت 
أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي. وسوف 
يكون اإلشتراك عبر هذه الوسائل مرتبطاً بوصول 
معلومات االشتراك للشركة بنجاح، ولن يكون المدير 
مسئوال عن أي فشل في استالم المعلومات بسبب خلل 


ي غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد الينجح فن
 .عملية االشتراك


يعتبر الطلب نافذا فقط في حالة استالم المبلغ الالزم 
لشراء وحدات الصندوق  أيام االشتراك أو ما قبل ذلك 
حسب المحدد في ملخص الصندوق . وفي حالة الدفع 


يصبح نافذاً فقط اعتباراً من  بواسطة شيك فإن اإلشتراك
يوم التقويم الذي يلي تحصيل قيمة الشيك مباشرة. أما 
مبلغ اإلشتراك المستلم من المشترك بعد الموعد المحدد 
في ملخص الصندوق فيعتبر نافذاً فقط اعتباراً من يوم 


 .التقويم التالي
 


يجوز للمشترك طلب استرداد كل  إجراءات االسترداد :


لوحدات الخاصة به وذلك من خالل أو جزء من ا
استكمال وتوقيع نموذج االسترداد ، وتسليمه إلى 
الشركة أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية التي توفرها 
الشركة كالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الهاتف 
المصرفي أو أجهزة الصراف اآلليوال يتحمل مدير 


السترداد الصندوق أو الشركة أية مسئولية عن فشل ا
إلكترونيا، غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد 
الينجح عملية االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد 
نافذاً فقط في حال استالم الشركة لطلب استرداد مستوفياً 
الشروط المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط 


 الموضحة في ملخص الصندوق.
 


كافة طلبات االشتراك سوف يتم تنفيذ  أيام االشتراك:


الواردة قبل الموعد المحدد ألي يوم تقويم . وسوف 
يعتبر أي استثمار من قبل أي مشترك نافذاً وسيكون 
مبنياً على السعر  التالي المعتمد في أقرب يوم تقويم 


 بحسب ما هو محدد في ملخص الصندوق.
 


سوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد  أيام االسترداد:


ة قبل الموعد المحدد إلستالم طلبات اإلسترداد الوارد
ألي يوم تقويم ، بحسب ماهو محدد في ملخص 


 الصندوق وإال سيتم تنفيذ الطلب في يوم التقويم التالي.
 


في حالة تجاوز إجمالي طلبات  تأجيل عملية االسترداد:


%( من إجمالي 10االسترداد في أي يوم تقويم نسبة )
إنه يمكن للمدير أن يؤجل عملية عدد الوحدات  القائمه ف


االسترداد إلى يوم تقويم التالي جزئياً أو كلياً بشكل 
يضمن عدم تجاوز المستوى المسموح به وهو  
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 )خمسة االف دوالر أمريكي( 5,000الحد األدنى لالشتراك هو 


 دوالر أمريكي( )ألفي وخمسمائة 2,500الحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو 


 )ألفي وخمسمائة دوالر أمريكي(  2,500الحد األدنى لالسترداد هو  


 )خمسة االف دوالر أمريكي( 5,000 الحد األدنى للرصيد المتبقي هو 


)ا(  50استثناء لما ورد في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل الهيئة )المادة  


"القيود على المستثمر"( فلن يكون هناك حد أعلى لنسبة تملك مشترك واحد في 


 وحدات الصندوق.


 


 الشتراكا رفض أو تأجيل فيها يمكن  التي الحاالت الصندوق، مدير صالحية 25-7
 االسترداد: أو
 


  تأجيل عملية االسترداد:


يجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلبات االسترداد ليوم التعامل التالي في أي من 


 الحاالت التالية:


 


  في حالة تجاوز إجمالي طلبات االسترداد أو التحويل لصندوق


% من إجمالي عدد الوحدات القائمة  10 خر في أي يوم تعامل  


كن للمدير أن يؤجل عملية االسترداد أو التحويل إلى فإنه يم


صندوق  خر، جزئياً أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز المستوى 


% بالنسبة لهذا الصندوق. وسوف يتم تنفيذ  10المسموح به وهو


كافة طلبات االسترداد على أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات 


ح أعاله كأولوية االسترداد أو التحويل التناسبية حسب الموض


بالنسبة لطلبات االسترداد والتحويل المستلمة بخصوص دورة 


 % دائماً. 10التقويم التالية مع مراعاة نسبة الـ 


  إذا تم تعليق التداول في أحد األسواق الرئيسية للصندوق بشكل


عام، أو فيما يتعلق بجزء من أصول الصندوق، والتي يعتقد مدير 


قيمة األصول الصافية للصندوق، يجوز  الصندوق بأنها تؤثر على


 لمدير الصندوق تأخير أو تأجيل االسترداد ليوم التعامل القادم.


 


وإذا ما تسبب أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص بالمشترك 


في الصندوق إلى ما دون الحد األدنى الموضح بملخص الصندوق فسيتم 


 المبالغ المستردة بعملة الصندوق. إعادة  كامل قيمة االستثمار وتدفع 


 


يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك المشتركين في الصندوق   االشتراك:رفض 


إذا رأى أن هذا االشتراك، من بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل 


 باألنظمة السارية على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت آلخر.


 


%( من اجمالي عدد الوحدات المصدره لهذا 10)
الصندوق.  فسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على 


ناسبية أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد الت
حسب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات االسترداد 
المستلمة بخصوص دورة التقويم التالية مع مراعاة نسبة 


%( دائماً. وإذا ما تسبب أي استرداد للوحدات 10الـ )
في تخفيض االستثمار الخاص بالمشترك في الصندوق 
إلى ما دون الحد األدنى الموضح بملخص الصندوق 


ر الصندوق تنفيذ األسترداد على كامل قيمة فيحق لمدي
األستثمار. هذا وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق 
إما عن طريق قيدها في حساب المشترك لدى الشركة 
أو تدفع بواسطة شيك مصرفي أو حوالة تلكسية وذلك 
وفقاً لتعليمات المشترك بعد اقتطاع األجور الخاصة 


 بالتحويل أو التلكس.
 
يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك   االشتراك:رفض 


المشتركين في الصندوق إذا رأى أن هذا االشتراك، من 
بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة 
السارية على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت 


 آلخر.


 


 واالسترداد االشتراك إجراءات -25


 كمؤسسة اعتبارية شخصية أو فرد شخص المشترك يكون أن يجوز
 تسويق يتم وسوف وغيرهم، محدودة مسئولية ذات شركة أو


 وشركات وصاية وشركات ومؤسسات ألفراد وعالميا محليا الصندوق
  المعايير مع المتوافقة العالمية األسواق أسهم في االستثمار إلى تهدف


 فإن أكثر أو شخصين المشترك كون حالة وفي. اإلسالمية الشرعية


يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية 
اعتبارية كمؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة 


يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا  وغيرهم، وسوف
ألفراد ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى 
االستثمار في أسهم األسواق العالمية المتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية. وفي حالة كون المشترك شخصين 
أو أكثر فإن أية استثمارات في الصندوق )ما لم يحدد 


لهؤالء األشخاص خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشتركاً 


إجراءات 
االشتراك 


واالسترداد 
في 


 الصندوق


 سي بي إس إتش صندوق
العالمية األسهم لمؤشر  
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 ملكاً  تعتبر( ذلك خالف يحدد لم ما) الصندوق في استثمارات أية
ً  بالتصرف المدير يفوضون والذين األشخاص لهؤالء مشتركاً   وفقا


 كون حالة وفي .منهم أي من أو كليهما من الصادرة الخطية للتعليمات
 محدودة مسئولية ذات شركة أو وصاية، شركة أو مؤسسة المشترك


 تزويد الصندوق في باالستثمار له السماح قبل عليه يتوجب فإنه
  المشاركة اتفاقية أو التأسيس وعقد التجاري سجله من بصور المدير


 من صور األمر اقتضى وإذا الوصاية، وصك األساسي والنظام
 مرضية بصورة جميعها تقدم أن على الشركة إدارة مجلس قرارات


 عدم حالة في االشتراك طلب رفض في بالحق المدير ويحتفظ للمدير
 .المقدمة المستندات من جزء أي عن المدير رضاء


 
 


 االستثمار صندوق وحدات بيع فيها سيتم التي التعامل أيام 25-1


 :واستردادها


 باستثناء أسبوع كل من األربعاء و األثنين يومي هو التعامل يوم
 فستتم رسمية عطلة يوم التعامل يوم كان حال وفي.  الرسمية العطل
 يكون ان على التالي التعامل يوم في االسترداد أو االشتراك عملية


 .السعودية العربية المملكة في عمل يوم


 
 :واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد 25-2


 الساعة قبل هو واالسترداد االشتراك طلبات الستالم موعد  خر
   بالنسبة  األثنين يوم  السعودية العربية المملكة بتوقيت مساء 4:30


 المملكة بتوقيت مساء 4:30 الساعة وقبل الثالثاء، يوم   لتقويم


 .الخميس يوم   لتقويم   بالنسبة األربعاء يوم  السعودية العربية


 
 في واالستثمار االشتراك بين تفصل زمنية فترة أقصى 25-3


 :الصندوق


 بتوقيت مساء 4:30 الساعة  قبل االشتراك مبلغ و طلب استالم تم إذا


 نفس في نافذاً  فسيكون ، التعامل يوم في  السعودية العربية المملكة
 المحدد الوقت بعد المبلغ أو الطلب استالم تم حال وفي. التعامل يوم


  .التالي التعامل ليوم   طلب انه على  معاملته فسيتم


 
 :واالسترداد االشتراك طلبات تقديم إجراءات  25-4


 بالصندوق االشتراك في الراغب على يجب: االشتراك إجراءات
 األحكام و الشروط هذه توقيع إلى إضافة االشتراك نموذج تعبئة


 الصندوق مدير إلى وتسليمها الصندوق في باالشتراك والخاصة
 وحدات شراء للمشتركين ويمكن لالشتراك الالزم بالمبلغ مصحوبة


 عبر االشتراك يكون وسوف. اإلنترنت طريق عن الصندوق في
  الصندوق لمدير االشتراك معلومات بوصول مرتبطاً  األنترنت


 المعلومات استالم في فشل أي عن مسئوال المدير يكون ولن بنجاح،
 ينجح ال قد والذي الصندوق مدير عن ناتج غير فني خلل بسبب
  .االشتراك عملية


 من جزء أو كل استرداد طلب للمشترك يجوز:  االسترداد إجراءات
 نموذج وتوقيع استكمال خالل من وذلك به الخاصة الوحدات


. اإلنترنت عبر إرساله أو  الصندوق مدير إلى وتسليمه ، االسترداد
 إلكترونيا، االسترداد فشل عن مسئولية أية الصندوق مدير يتحمل وال


 و. االسترداد عملية ينجح ال قد والذي الصندوق مدير عن ناتج غير
 لطلب الشركة استالم حال في فقط نافذاً  االسترداد طلب يعتبر سوف


 للشروط االسترداد طلبات وتخضع المحددة الشروط مستوفياً  استرداد
 .الصندوق ملخص في الموضحة


والذين يفوضون المدير بالتصرف وفقاً للتعليمات 
الخطية الصادرة من كليهما أو من أي منهم. وفي حالة 
كون المشترك مؤسسة أو شركة وصاية، أو شركة ذات 
مسئولية محدودة فإنه يتوجب عليه قبل السماح له 
باالستثمار في الصندوق تزويد المدير بصور من سجله 


عقد التأسيس أو اتفاقية المشاركة  والنظام التجاري و
األساسي وصك الوصاية، وإذا اقتضى األمر صور من 
قرارات مجلس إدارة الشركة على أن تقدم جميعها 
بصورة مرضية للمدير ويحتفظ المدير بالحق في رفض 
طلب االشتراك في حالة عدم رضاء المدير عن أي 


 .جزء من المستندات المقدمة
 


يتجاوز استثمار أي مالك وحدات في يجب أن ال 
%( من صافي قيمة أصول 10الصندوق ما نسبته )


الصندوق عند االشتراك ولن ينطبق هذا القيد على 
استثمارات مدير الصندوق. إذا أدى أي استرداد الحق 
من قبل مالكي وحدات  خرين إلى تجاوز استثمار مالك 


   وحدات حالي نسبة
%( من صافي قيمة أصول الصندوق، فإنه ال 10)


يطلب منه استرداد أي من وحداته، ولكن يحظر عليه 
في الصندوق طالما ظلت نسبة  إضافيةتملك أي وحدات 


 .%( أو أكثر10تملكه في الصندوق )
 


يجب على الراغب في االشتراك  إجراءات االشتراك:


ع هذه بالصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقي
الشروط و األحكام والخاصة باالشتراك في الصندوق 
وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم 
لالشتراك وذلك بالتفويض بخصم ذلك المبلغ من 
الحساب. ويمكن للمشتركين استخدام الوسائط 
اإللكترونية التي يوفرها مدير الصندوق  لالشتراك في 


مصرفي من خالل اإلنترنت الصندوق كخدمة التعامل ال
أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي. وسوف 
يكون االشتراك عبر هذه الوسائل مرتبطاً بوصول 
معلومات االشتراك للشركة بنجاح، ولن يكون المدير 
مسئوال عن أي فشل في استالم المعلومات بسبب خلل 


 حال ينجفني غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد 
عملية االشتراك .يعتبر الطلب نافذا فقط في حالة استالم 
المبلغ الالزم لشراء وحدات الصندوق أيام االشتراك أو 
ما قبل ذلك حسب المحدد في ملخص الصندوق . وفي 
حالة الدفع بواسطة شيك فإن االشتراك يصبح نافذاً فقط 
اعتباراً من يوم التقويم الذي يلي تحصيل قيمة الشيك 


. أما مبلغ االشتراك المستلم من المشترك بعد مباشرة
الموعد المحدد في ملخص الصندوق فيعتبر نافذاً فقط 


 .اعتباراً من يوم التقويم التالي
 
يجوز للمشترك طلب استرداد كل  إجراءات االسترداد :


أو جزء من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل 
ى استكمال وتوقيع نموذج االسترداد ، وتسليمه إل


الشركة أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية التي توفرها 
الشركة كالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الهاتف 
المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي. وال يتحمل مدير 
الصندوق أو الشركة أية مسئولية عن فشل االسترداد 


ال إلكترونيا، غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد 
سترداد. و سوف يعتبر طلب االسترداد عملية اال حينج


نافذاً فقط في حال استالم الشركة لطلب استرداد مستوفياً 
الشروط المحددة وتخضع طلبات االسترداد للشروط 


 .الموضحة في ملخص الصندوق
 


سوف يتم تنفيذ كافة طلبات االشتراك أيام االشتراك: 


الواردة قبل الموعد المحدد ألي يوم تقويم. وسوف 
بر أي استثمار من قبل أي مشترك نافذاً وسيكون يعت


مبنياً على السعر  التالي المعتمد في أقرب يوم تقويم 







العربية السعودية المحدودةتغيرات شروط وأحكام صناديق األسهم لشركة إتش إس بي سي   


RESTRICTED 


 
 الوحدات قيمة ودفع االسترداد بين تفصل زمنية فترة أقصى  25-5


  :للمستثمرين المستردة


 العمل يوم نهاية قبل للمستثمرين المستردة الوحدات قيمة دفع يتم
 .التقويم ليوم التالي الخامس


 
 أو امتالكها المستثمر على التي الوحدات لقيمة األدنى الحد 25-6


 :استردادها أو بيعها


 (أمريكي دوالر ألفان) 2,000 هو لالشتراك األدنى الحد


 (أمريكي دوالر ألف) 1,000 هو اإلضافي لإلشتراك األدنى الحد


  (أمريكي دوالر ألف) 1,000 هو لالسترداد األدنى الحد 


 (أمريكي دوالر ألفان) 2,000  هو المتبقي للرصيد األدنى الحد


 الهيئة قبل من الصادرة االستثمار صناديق الئحة في ورد لما استثناء
 أعلى حد هناك يكون فلن"( المستثمر على القيود( "ا) 50  المادة)


 .الصندوق وحدات في واحد مشترك تملك لنسبة


 
 


 أو تأجيل فيها يمكنه التي الحاالت الصندوق، مدير صالحية 25-7


 :االسترداد أو االشتراك رفض


  :االسترداد عملية تأجيل


 التالي التعامل ليوم االسترداد طلبات أي تأجيل الصندوق لمدير يجوز
 :التالية الحاالت من أي في


 


  تعامل يوم أي في االسترداد طلبات إجمالي تجاوز حالة في •


 أن للمدير يمكن فإنه القائمة الوحدات عدد إجمالي من%( 10) نسبة


 بشكل كلياً  أو جزئياً  التالي  التعامل يوم إلى االسترداد عملية يؤجل
 أجمالي من%( 10)  وهو به المسموح المستوى تجاوز عدم يضمن


 طلبات كافة تنفيذ يتم فسوف. الصندوق لهذا المصدرة الوحدات عدد
 التناسبية االسترداد طلبات كافة وستنفذ. تناسبي أساس على االسترداد


 المستلمة االسترداد لطلبات بالنسبة كأولوية أعاله الموضح حسب
  .دائماً %( 10) الـ نسبة مراعاة مع التالية التقويم دورة بخصوص


 للصندوق الرئيسية األسواق أحد في التداول تعليق تم إذا •


 يعتقد والتي الصندوق، أصول من بجزء يتعلق فيما أو عام، بشكل
 للصندوق، الصافية األصول قيمة على تؤثر بأنها الصندوق مدير


 .القادم التعامل ليوم االسترداد تأجيل أو تأخير الصندوق لمدير يجوز


 
 الخاص االستثمار تخفيض في للوحدات استرداد أي تسبب ما وإذا


 بملخص الموضح األدنى الحد دون ما إلى الصندوق في بالمشترك
 هذا. االستثمار قيمة كامل إعادة الصندوق لمدير فيحق الصندوق


 .الصندوق بعملة المستردة المبالغ وتدفع


 في المشتركين اشتراك رفض بحق المدير يحتفظ:  االشتراك رفض
 قد األخرى، األمور بين من االشتراك، هذا أن رأى إذا الصندوق


 تفرضها التي أو الصندوق على السارية باألنظمة لإلخالل يؤدي
 .آلخر وقت من الهيئة


 .بحسب ما هو محدد في ملخص الصندوق
 


سوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد  أيام االسترداد:


الواردة قبل الموعد المحدد الستالم طلبات االسترداد 
محدد في ملخص  ألي يوم تقويم ، بحسب ما هو


 .الصندوق وإال سيتم تنفيذ الطلب في يوم التقويم التالي
 


في حالة تجاوز إجمالي طلبات  تأجيل عملية االسترداد:


%( من إجمالي 10االسترداد في أي يوم تقويم نسبة )
فإنه يمكن للمدير أن يؤجل عملية  القائمةعدد الوحدات  


و كلياً بشكل االسترداد إلى يوم تقويم التالي جزئياً أ
يضمن عدم تجاوز المستوى المسموح به وهو  


لهذا  المصدرة%( من أجمالي عدد الوحدات 10)
الصندوق.  فسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على 
أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات االسترداد التناسبية 
حسب الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات االسترداد 


وص دورة التقويم التالية مع مراعاة نسبة المستلمة بخص
%( دائماً. وإذا ما تسبب أي استرداد للوحدات 10الـ )


في تخفيض االستثمار الخاص بالمشترك في الصندوق 
إلى ما دون الحد األدنى الموضح بملخص الصندوق 
فيحق لمدير الصندوق تنفيذ االسترداد على كامل قيمة 


المستردة بعملة الصندوق االستثمار. هذا وتدفع المبالغ 
إما عن طريق قيدها في حساب المشترك لدى الشركة 
أو تدفع بواسطة شيك مصرفي أو حوالة تلكسيه وذلك 
وفقاً لتعليمات المشترك بعد اقتطاع األجور الخاصة 


 .بالتحويل أو التلكس
 


:  يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك   رفض االشتراك:


ى أن هذا االشتراك، من المشتركين في الصندوق إذا رأ
بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل باألنظمة 
السارية على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من وقت 


 .آلخر
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 خالل الفترةتقرير عن أداء صندوق االستثمار  .ج

ا حيث أنهى العام  السعودية واألسمنت البناء شركات ألسهم سي بي إس إتش مؤشر، شهد 2016خالل العام  ا واضح  انتعاش 

. وقد انقسم أداء المؤشر خالل العام إلى أداء سلبي )أول تسعة أشهر( وأداء إيجابي )خالل الربع %2.5بعائد بلغت نسبته 

تقريبا بسبب حدوث عدد  %18.4ل فترة التسعة أشهر األولى، تراجع أداء المؤشر بنسبة (. وخال2016األخير من العام 

من المستجدات الجوهرية من بينها زيادة أسعار الكهرباء، وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي، والتخفيض الكبير في 

حيث ارتفع بنسبة  2016خير من العام بدالت موظفي القطاع الحكومي. في المقابل، تحسن أداء المؤشر خالل الربع األ

مليار لاير سعودي من مستحقات القطاع الخاص، واالتجاهات  100تقريبا على خلفية اعالن الحكومة بشأن تسوية  25.5%

في سوق النفط بعد النجاح في التوصل إلى االتفاق بين الدول المصدرة )األوبك( وغير المصدرة للنفط على تخفيض االنتاج 

تقريبا متراجعا عن  %3.5لك عوامل رئيسة في ارتفاع وتحسن السوق. خالل العام، انخفض أداء الصندوق بنسبة وكانت ت

 . %6.0المؤشر االسترشادي بنسبة 

 

أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة  .د

 الصندوق خالل الفترة

يوجد معلومات أخرى عن الصندوق غير ما تم ذكره في هذا التقرير وشروط واحكام الصندوق و القوائم المالية الخاصة ال 

بالصندوق، وعلى المستثمر الحرص على قراءة الشروط واألحكام وجميع المستندات األخرى الخاصة بالصندوق و/أو أخذ 

 ائب و/أو المستشار القانوني قبل اتخاذ أي قرار استثماري.المشورة من المستشار االستثماري و/أو مستشار الضر

 

 

على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق )إذا كان الصندوق يستثمر نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة  .ه

 بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى(

 ال ينطبق.

 

 أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة .و

يستلم مدير الصندوق التقارير واالبحاث المصدرة عن طريق الوسيط الذي يقوم بتنفيذ العمليات من خاللة والتي تكون متاحة 

 لجميع عمالء الوسيط،  باالضافة الى ترتيب اجتماعات مع الشركات المدرجة بناء على طلب مدير الصندوق للقاء بهم. 
 

 لصندوقستثمار مدير الصندوق أو طرف نظير في اا .ز

 ال يستثمر مدير الصندوق أو أي طرف نظير في هذا الصندوق.

 

 ممارسات التصويت السنوية .ح

 ال ينطبق.

 

 حاالت تضارب المصالح التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق .ط

اديق األسهم المحلية وصناالستعانة بإدارة الوساطة بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة في تداول صناديق 

 األسهم الخليجية والتي تم مناقشتها مع مجلس إدارة الصندوق والموافقة عليها بناء على طبيعة عمل السوق السعودي "تداول".
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .ي
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 تاريخ االجتماع تفاصيل الموافقة الموضوع 

تقييم قدرة مجلس 
 إدارة الصندوق

وفقا  لمتطلبات الالئحة، تم تقييم قدرة مجلس إدارة 

الصندوق ووافق مجلس إدارة الصندوق على أن 

األعضاء الحاليين بمجلس اإلدارة لديهم القدرة 

الكافية لإلشراف على الصناديق تحت مجلس 

 إدارة الصندوق ذو الصلة.  

 2016ديسمبر  22

وافق مجلس إدارة الصندوق على سياسة  سياسة التصويت 

التصويت الخاصة بالصناديق االستثمارية 

المشتركة لشركة إتش إس بي سي العربية 

السعودية المحدودة وتمت الموافقة على السماح 

لمدير الصندوق بحضور الجمعية العامة 

السنوية، إال أنه لن يمارس حقوق التصويت 

 النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.  

2016أكتوبر  27  

سياسة االشتراك في 

 االكتتاب العام المبدئي 

وافق مجلس إدارة الصندوق على سياسة 

المشاركة في مرحلة بناء سجل األوامر 

 لالكتتابات األولية للشركات.  

2016أكتوبر  27  

الموافقة على المراجع 

 المالي 

وافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين شركة 

كي بي إم جي لتكون المراجع المالي للصناديق 

االستثمارية لشركة إتش إس بي سي العربية 

 السعودية. 

2016أكتوبر  27  

 

 بيان أمين الحفظ .4

          بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باآلتي:   

  ستثمار وشروط وأحكام الصندوق.االإصدار وتحويل واسترداد الوحدات وفقا ألحكام الئحة صناديق 

  ستثمار وشروط وأحكام الصندوق.االتقويم وحساب سعر الوحدات وفقا ألحكام الئحة صناديق 

  ستثمار.االمخالفة أي من قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض المطبقة على الئحة صناديق 

 ال ينطبق، المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.   

 بيان المحاسب القانوني .5

      بيان مبني على رأيه اآلتي:   

  أن القوائم القوائم المالية أعدت وروجعت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام

 الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. 

   ي.من القوائم المالية للصندوق رأي المحاسب القانون 2في صفحة  1مرفق ملحق رقم 

  أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن

 ال ينطبق، الفترة المحاسبية لتلك القوائم. 

 المسؤوليات المنوطة بالمحاسب القانوني ال تشمل إبداءه لهذا الرأي

 المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة. أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة للمركز 

 من القوائم المالية للصندوق رأي المحاسب القانوني. 2في صفحة  1مرفق ملحق رقم 
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  (1)ملحق رقم 

 


























