
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ألسهم شركات البناء  صندوق إتش إس بي سي
 واألسمنت السعودية

 

(HSBC Saudi Construction and Cement Companies Equity Fund) 
 

 )صندوق مفتوح متوافق مع معايير الشريعة(

 
 

 الشروط واألحكام
 

 

ى موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ وتم تحديثها والحصول عل م8002مايو  5صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 
 م بموجب الئحة صناديق االستثمار. 00/11/8012
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 )إشعار هام(
 

  األحكام التي ستقوم بموجبها شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة الشروط وتوضح هذه
األحكام االتفاقية بين الشروط وين. وتشكل هذه )"مدير الصندوق"( بتقديم خدمات االستثمار للمستثمر

 مدير الصندوق والمشترك.
 

 لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية  أعدت األحكام والشروط طبقا
 بالمملكة العربية السعودية.

 

 ة الصندوق ال يعتبر الصندوق كيانا قانونيا مستقال وسوف يشرف مجلس إدارة الصندوق على إدار
لضمان أن تتم طبقا لألحكام والشروط المرفقة وأيضا الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس 

 هيئة السوق المالية.
 

  على المستثمرين المحتملين قراءة الشروط واألحكام ذات العالقة بدقة تامة وأخذ كافة التصريحات في
ثمرين المحتملين الرجوع لمدير الصندوق أو االعتبار قبل االستثمار في الصندوق. ويمكن للمست

 مستشاريهم الشخصيين إذا كانت لديهم أية شكوك تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة.
 

  إن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة في أحكام وشروط الصندوق تمثل التقدير الخاص لمدير
صحيحة. ويتعين على  الصندوق وليست هناك أية ضمانات بأن تكون تلك اآلراء ووجهات النظر

المستثمرين المحتملين عدم معاملة محتويات هذه الشروط واألحكام على أنها نصيحة تتعلق باألمور 
القانونية أو الضريبية أو االستثمارية أو أية مسألة أخرى ونوصي بأن يقوموا باستشارة مستشاريهم 

 ذا الصندوق.القانونيين واالستثماريين بخصوص امتالك أو بيع الوحدات في ه
 

  ال تتحمل هيئة السوق المالية أي مسؤولية عن محتويات هذه الشروط واألحكام، وال تعطي أي تأكيدات
تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة مالية تنتج 

جب على الراغبين في شراء عما ورد في الشروط واألحكام أو عن االعتماد على أي جزء منها. وي
وحدات صندوق االستثمار المطروحة بموجب هذه الشروط واألحكام التحري عن مدى صحة 

 المعلومات المتعلقة بصندوق االستثمار. 
 

  تخضع قيمة الوحدات في الصندوق للتقلب في قيمة االستثمارات ذات العالقة. وعلى المستثمرين أن
ينطوي على بعض المخاطر )ولالطالع على هذه المخاطر، يرجى  يدركوا أن االستثمار في الصندوق

الرجوع للفقرة "مخاطر االستثمار الرئيسية" في األحكام والشروط(. إن االستثمار في الصندوق ال 
التزاما كما أنه ليس مضمونا من قبل مدير الصندوق أو أيا لدى أي بنك محلي أو  يعتبر بمثابة  وديعة 
له أو فروعه ويتحمل المستثمر كامل المسئولية عن أية خسائر مالية قد تنتج عن  من الشركات التابعة

 االستثمار في الصندوق.
 

  بالتوقيع على هذه األحكام والشروط فإن كل مشترك يوافق بأن مدير الصندوق سوف يستثمر مبالغ
 االشتراكات نيابة عنه طبقا لألحكام والشروط.
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 اسم الصندوق 
 إس بي سي ألسهم شركات البناء واألسمنت السعودية صندوق إتش 

(HSBC Saudi Construction and Cement Companies Equity Fund) 

 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة مدير الصندوق 

 اللاير السعودي عملة الصندوق والمؤشر األساسية

 اللاير السعودي مخاطر العملة

 أهداف االستثمار
يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خالل االستثمار 
في أسهم شركات التشييد والبناء و األسمنت والمدرجة في سوق األسهم السعودي والمتوافقة مع 

 المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

 تش إس بي سي ألسهم شركات البناء واألسمنت السعوديةمؤشر إ المؤشر اإلسترشادي

 مخاطر عالية مستوى المخاطر

 الحد األدنى المبدئي
 لإلشتراك

 لاير سعودي 5,000

 الحد األدنى  لإلشتراك
 اإلضافي و اإلسترداد

 لاير سعودي 2,500

 الستالم نهائي الموعد ال
 و االسترداد طلبات األشتراك

 بتوقيت المملكة العربية السعودية من أي يوم عمل  مساء  4:30قبل الساعة 

 السعر المعتمد لشراء
 واسترداد الوحدات

معلن من قبل المدير والذي يعتمد كسعر شراء واسترداد لجميع الطلبات المستوفية للشروط بما السعر ال
 فيها مواعيد تقديم الطلبات المحددة  

  أيام التقويم
ودي لكل يوم عمل في المملكة العربية السعودية وبعد اقفال سوق اسعاراغالق سوق األسهم السع

 األسهم السعودي في ذلك اليوم

 من يوم األحد إلى يوم الخميس أيام التعامل

 وحداتموعد دفع قيمة ال
 المستردة

  تمدالمستردة للمستثمرين  قبل نهاية يوم العمل  الثاني  التالي ليوم التقويم المع وحداتدفع قيمة ال يتم

 تدفع مقدما من مبلغ اإلشتراك % 2حتى  اإلشتراكم ورس

 قيمة األصول سنويا من صافي  %1.70 رسوم إدارة الصندوق 

 الرسوم والمصاريف األخرى
سوف تكون كافة الرسوم والمصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق بما في ذلك على سبيل الذكر وليس 

ية و المراجع القانونى  والرسوم  الرقابية  ورسم ترخيص الحصر  رسوم الحفظ و الخدمات اإلدار
 دارة الصندوقإشر، وغيرها.. مشمولة في  رسوم المؤ

 يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع فى سوق األسهم السعودي مصاريف التعامل

  2002مايو  24  تاريخ بداية عمل الصندوق 

 سعر الوحدة عند بداية
 الصندوق

 سعودي  لاير 00



 قائمة المحتويات
__________________________________________________________________________________________ 
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 السالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:الحمدهلل رب العالمين والصالة و

وتديره شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة ويخضع لالئحة السعودية هو صندوق  واإلسمنتصندوق إتش إس بي سي  ألسهم شركات البناء 
/  24هـ الموافق  0421/  02/  3وتاريـــخ  2001 – 202 – 0رقم صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بالقرار 

تأسست وتعمل بموجب القواعد واألنظمة النافذة  مختلطة م.  إن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة هي شركة ذات مسئولية محدودة 2001/  02
صادر من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية. يقر مدير الصندوق بأنه  0000220111في المملكة العربية السعودية وذات سجل تجاري رقم  

 .م 2001يناير 1وتاريخ  31-01002شخص مرخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة من قبل هيئة السوق المالية رخصه رقم 

 

  تعريفات
 

 لسعودية المحدودة أو أياً من حلفائها المعينين طبقاً لمتطلبات هيئة السوق الماليةشركة إتش إس بي سي العربية ا مدير الصندوق المدير/

 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة الشركة 

 مالك الوحدات أو المستثمر في الصندوق  المشترك

 صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واألسمنت السعودية  الصندوق

 بنك تجار ي اخر او أي ك السعودي البريطاني )ساب( أو أيا من فروعه أو الشركات التابعة لهالبن  البنك

 منشأة حاصلة على ترخيص بممارسة األعمال المصرفية بموجب أنظمة المملكة بنك محلي

 سوق األسهم السعودية السوق

 هـ(2/1/0424المؤرخ في  30جب األمر السامي رقم م/هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية )المنشأة بمو الهيئة

 استراتيجية نشطة
هي استراتيجية إلدارة المحافظ بحيث يتم اختيار استثمارات محددة بهدف التفوق على المؤشر اإلسترشادي على المدى 

 الطويل

 الظروف االستثنائية
 من أي نتيجة سلبي بشكل أهدافه أو الصندوق أصول على تؤثر أن الممكن من أنه الصندوق مدير يعتقد التي الحاالت هي

 المتغيرة التنظيمية أو/و السياسية أو/و االقتصادية العوامل

 النهج التنازلي
هو نهج ينطوي عليه اتخاذ القرارات االستثمارية من خالل التركيز أوال على التحليل االقتصادي ومن ثم تقييم القطاعات 

 والشركات الفردية

 صاعديالنهج الت
هو نهج ينطوي عليه اتخاذ القرارات االستثمارية من خالل التركيز أوال على اختيار الشركات الفردية. حيث يأتي التحليل 

 االقتصادي وتحليل القطاع بعد اختيار الشركات الفردية

، أو شركة استثمارية، أو منشأة في الئحة األشخاص المرخص لهم، عميال يكون شخصا مرخصا له، أو شخصا مستثنى يعني الطرف النظير

 خدمات مالية غير سعودية، وفيما عدا تلك الالئحة، فإن الطرف النظير يعني الطرف االخر في صفقة

 وتعني تقييما ائتمانيا يشير إلى مستوى عالي من الجدارة االئتمانية ومخاطر إخالل أقل نسبيا درجه االستثمار

 حة صناديق االستثمار الصادرة من قبل هيئة السوق الماليةالئ الئحة صناديق االستثمار       

 مجلس إدارة الصندوق مجلس اإلدارة

 الهيئة الشرعية هي هيئة مستقلة من علماء بارزين يشرفون على التقيد باألحكام الشرعية  الهيئة الشرعية

 المملكة العربية السعودية المملكة

 ملكية المشترك في الصندوق الوحدة

 هي البيع بثمن التكلفة مضافا إليه ربح معلوم مع السداد في تاريخ الحق متفق عليه رابحةالم

 هي الصناديق التي تستثمر غالبية أصولها في عمليات المرابحة صناديق المرابحة

 قيمة أصول الصندوق بعد خصم كافة النفقات والرسوم صافي قيمة األصول

 اب وتأكيد صافي قيمة األصول لالشتراك واالسترداد اليوم الذي يتم فيه حس يوم التقويم

 يوم العمل في المملكة العربية السعودية والذي يكون فيه سوق األسهم السعودي مفتوح  يوم العمل

  سعر وحدات الصندوق المقيم بعد الوقت المحدد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد كما هو محدد في ملخص الصندوق السعر التالي

 المعايير الشرعي

 
 .معيار التدقيق الشرعي المعتمد من قبل الهيئة الشرعية الختيار األسهم التي سوف يستثمر فيها الصندوق

"لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية" وتختص لجنة الفصل في المنازعات بالنظر في المنازعات التي تقع في نطاق  لجنة فصل المنازعات

 والسوق. الية واللوائح، والقواعد، والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق الماليةنظام السوق الم

 معلومات مختصرة توضح الشروط واألحكام األساسية للصندوق ملخص الصندوق
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 اسم صندوق االستثمار .0

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

 عنوان مدير الصندوق .2

 :عنوان مدير الصندوق، إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، هو كاآلتي
 (، شارع العليا )حي المروج1211مبنى اتش اس بي سي 

 ،2255-12283الرياض 
 .المملكة العربية السعودية

 226882200الرقم الموحد   
 +21102222321فاكس 

 www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 
 

 ءبدالتاريخ  .3

 .م2002مايو  02بدأ قبول االشتراكات في الصندوق بتاريخ 
 

 الهيئة المنظمة .4

لعربية السعودية. يخضع الصندوق لنظام السوق المالية والئحة صناديق االستثمار واللوائح التنفيذية األخرى الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة ا
 37-05008خص مرخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة من قبل هيئة السوق المالية، ترخيص رقم يقر مدير الصندوق بأنه ش

 م2001 يناير 1وتاريخ 
 

 أو اخر تحديث لها شروط وأحكام الصندوق تاريخ إصدار   .1

سوق المالية على االستمرار في طرح وحدات ، وتم تعديلها والحصول على موافقة هيئة ال م2002أبريل  02 صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ
 .م  2001نوفمبر  3الصندوق بتاريخ 

 

 االشتراك     .1

)إلفان وخمسمائة لاير سعودي(، الحد األدنى  2,500)خمسة اآلف لاير سعودي( ، الحد األدنى لإلضافة واالسترداد هو  5,000الحد األدنى لالشتراك هو 
 لاير سعودي(. )خمسة اآلف 5,000 للرصيد المتبقي هو

 

 عملة الصندوق .1

مدير حسب سعر اللاير السعودي هو عملة الصندوق. وفي حالة دفع قيمة الوحدات بعملة خالف العملة المحددة للصندوق فسيتم تحويل هذه المبالغ من قبل ال
 ب السعر التالي للوحدة. الصرف السائد لدى المدير حينئذ ويصبح االشتراك نافذاً فقط عند تسلم األموال بعملة الصندوق وحس

 

 أهداف الصندوق .2

ت  يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خالل االستثمار في محفظة استثمارية تتضمن أسهم شركا
يير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية مدرجة في سوق األسهم السعودي و تتخصص في قطاع التشييد و البناء  وقطاع األسمنت وتستوفي المعا

( من هذه الشروط واألحكام. يتم قياس اداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واألسمنت 20والموضحة في البند )
. كما أنه لن يتم توزيع أرباح وحدات www.bloomberg.comالسعودية ويمكن الحصول على أداء المؤشر وتفاصيله عن طريق موقع بلومبرغ 

ثمار سوف الصندوق على المشتركين ويعتبر الصندوق وعاًء لتراكم الدخل حيث يعاد استثمار األرباح المتحققة في الصندوق وبالتالي فإن إعادة االست
 تنعكس على قيمة وسعر الوحدات.

 
  الرئيسة الستثماراستراتيجية ا   .2

 :أهداف الصندوق من خالل التالييسعى مدير الصندوق لتحقيق 
 
في  االستثمار في اسهم شركات البناء واألسمنت المدرجة في سوق األسهم السعودي والمتوافقة مع المعايير الشرعية. ويمكن للصندوق االستثمار2-0

  ق.كات التي تتماشى مع أهداف الصندوالطروحات األولية للشر
 
 هااألسهم السعودي والتي تنطبق عليمجموعة مختارة من أسهم شركات البناء واألسمنت المدرجة في سوق سيتم تركيز استثمارات الصندوق في  2-2

ير الشرعية المعايير الشرعية.  يمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد أو أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في االستثمار ومتوافقة مع المعاي
رخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير للصندوق باللاير السعودي والم

مدراء  هذه   راتبناًء على عدة عوامل مثل ،على سبيل الذكر  وليس  الحصر، خب الصناديقالصندوق  باختيار هذه  ريآخر أو كالهما. وسيقوم مد
 من صافي قيمة أصول الصندوق. ٪00. وإن هذه االستثمارات لن  تتجاوز أكثر من الصناديقت االستثمار  واألداء السابق لهذه و استراتيجيا الصناديق

 

 االستثمار نوع األدنى الحد األعلى الحد

000% 20% 
الشركات المتخصصة في البناء؛ إنتاج  و بيع مواد البناء، تنفيذ مشاريع البنية التحتية  أسهم

المتوافقة مع المعايير الشرعية  ومدرجة في السوق   المواد؛ وشركات اإلسمنتبضائع و
 )تشمل االكتتابات األولية(المالية السعودية 

 نقدا و/أو في المرابحة و/أو صناديق المرابحة المعتمدة من الهيئة الشرعية 0% 00%
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 ماثلةالم االستراتيجيات أو األهداف ذات األخرى االستثمار صناديق 0% 00%

 في ظل الظروف 000* يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق النقد حتى % 
 .االستثنائية

 
االستثنائية، يجوز لمدير إذا كانت تقييمات الشركات في سوق األسهم السعودية في أي وقت من األوقات غير مالئمة برأي مدير الصندوق في ظل الظروف 

(  أصول الصندوق نقدا أو في المرابحة أو صناديق المرابحة المعتمدة من الهيئة الشرعية. على أن ال يتجاوز %000الصندوق، االحتفاظ بغالبية أو كل)
ول الصندوق ، وبالمثل،  ال يتجاوز الحد من صافي قيمة أص %00الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد بالنسبة لعمليات المرابحة ما نسبته 

 .من صافي قيمة أصول الصندوق %00األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد  في صناديق المرابحة ما نسبته 
 

م ائتماني، بما في ذلك يجب أن يكون االستثمار في عمليات المرابحة لدى أطراف نظيره  ذات تقييم ائتماني من  درجة االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقيي
 لكال الوكالتين( ووكالة موديز )الحد األدنى لدرجة التقييم BBB– على سبيل الذكر وليس الحصر، ستاندارد أند بورز، وفيتش )الحد األدنى لدرجة التقييم

Baa3)لصندوق باللاير السعودي والمرخصة من هيئة ، أما االستثمارات في صناديق المرابحة  فتنحصر في الصناديق  المتوافقة مع المعايير الشرعية ل
 .السوق المالية والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر أو كالهما

 
لمواد؛ وشركات اإلسمنت. واختيار االستثمار في الشركات المتخصصة في البناء؛ إنتاج  و بيع مواد البناء، تنفيذ مشاريع البنية التحتية بضائع وا 2-3

الشركات ذات األسهم التي يتوقع مدير الصندوق أن  تحقق نموا في راس المال. سوف يبني مدير الصندوق قراراته االستثمارية بناًء على تحليل أساسيات 
والتنازلي في تحليل الشركات وبناء على ذلك يتم اتخاذ في سوق األسهم السعودي. ويتخذ مدير الصندوق النهج التصاعدي  واإلسمنتالعالقة بشركات البناء 

     .ر نشطةقرار االستثمار و تحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان االلتزام باستراتيجية الصندوق. وسوف يتبع استراتيجية استثما
 
 .قالن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها ساب 2-4
 
 .يلتزم الصندوق بالقيود على االستثمار وفقا لما ورد في الئحة صناديق االستثمار وأي تحديثات عليها 2-1

( من الئحة صناديق االستثمار )"قيود االستثمار"(. و سوف تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة 32تخضع استثمارات أصول الصندوق لقيود المادة )
 .مع المعايير الشرعية

 
ما نسبته عشرة  االسترداديحق للصندوق الحصول على قروض متوافقة مع المعايير الشرعية على أال  يتجاوز نسبة تمويل  الصندوق لتغطية طلبات  2-1
الحصول  ( في المائة من صافي قيمة أصوله وذلك لغرض االستثمار في الطروحات األولية على أن ال يتجاوز مدة القرض سنة واحدة من تاريخ00%)

  .عليه، باستثناء االقتراض من مديره أو أيا من الشركات التابعة له لتغطية طلبات االسترداد
 
 .السعودية فقط والصناديق المتوافقة مع المعايير الشرعية األسهمبسوق  واإلسمنتشركات البناء  همسيستثمر الصندوق في أس 2-1
 
أكثر، تماشيا مع استراتيجية الصندوق في االستثمار ومتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق باللاير  يمكن للصندوق االستثمار في صندوق واحد أو 2-2

كالهما. وإن السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر أو 
  .من صافي قيمة أصول الصندوق ٪00أكثر من  هذه االستثمارات لن تتجاوز

 .من صافي قيمة أصول الصندوق %00لن يتجاوز الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف نظير واحد  في صناديق المرابحة ما نسبته 
 
 لن يستثمر مدير الصندوق أصول الصندوق في المشتقات المالية. 2-2
 

 ةمخاطر االستثمار الرئيس .00

دوق استثمار مرتفع المخاطر و يجب على ُمالك الوحدات العلم بأنهم قد يخسرون جزء أو كل رأس المال إذا كان سعر الوحدات  عند يعتبر الصن 00-0
استثمارات  االسترداد أقل من السعر الذي تم به االشتراك في الصندوق. ليس هناك أية ضمانات بأن يحقق الصندوق أي نمو في استثماراته. كما أن قيمة

ندوق معرضة للهبوط وعلى ُمالك الوحدات معرفة عدم ضمان الحصول على المبلغ األصلي المستثمر في الصندوق. كما ال توجد أية ضمانات بأن الص
 األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق. وعلى ُمالك الوحدات المحتملين وضع المخاطر التالية في اعتبارهم عند االستثمار في الصندوق:

 

 د صنفت المملكة العربية السعوديةسياسي جيد. وق باستقراراطر السياسية و/أو النظامية: تعتبر المملكة العربية السعودية من البلدان التي تتمتع المخ  
يقن كالتغيرات من قبل وكاالت تصنيف ائتماني عالمية في مراكز متقدمة من ناحية االستقرار السياسي. إال أن الصندوق قد يتأثر سلبا بسبب عدم الت
ت األخرى في السياسية المحلية / العالمية أو التغيرات في السياسات الحكومية أو الضريبة أو القيود على االستثمار األجنبي وهروب العملة والتطورا

 األنظمة والقواعد النافذة في المملكة العربية السعودية.
 

 أداء اقتصادي جيد حيث تعتمد المملكة على أسعار النفط بشكل كبير لدفع النمو في االقتصاد مما مخاطر اقتصادية: إن المملكة العربية السعودية تمتع ب
مة قد يعرض االقتصاد السعودي وبالتالي الشركات العاملة فيه وتلك المدرجة في سوق األسهم السعودي لمخاطر انخفاض اسعار النفط. وتعتمد قي

 هم السعودي والشركات المستثمر فيها مما يجعل قيمة أصول الصندوق عرضة  لالنخفاض.اصول الصندوق بشكل اساسي على وضع سوق األس
 

  مخاطر سيولة: قد يتعرض الصندوق لمخاطر سيولة في حال انخفاض حجم التعامالت في السوق السعودي مما يصعب معه توفير السيولة الالزمة
 لمقابلة طلبات االسترداد.

 

  في الصندوق على مخاطر السوق والتي تشمل مخاطر تذبذب اسعار األسهم المستثمر فيها وتغير الوضع مخاطر السوق: ينطوي االستثمار
االقتصادي مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اسعار أسهم الشركات المتداولة في السوق السعودي والتي تمثل مجال استثمار الصندوق 

 /يعتمد مدير الصندوق على سياسات واستراتيجيات استثمارية معينة قد تعتمد التركيز في شركات وبالتالي  انخفاض قيمة وحدات الصندوق. كذلك قد
 قطاعات معينة في سوق األسهم السعودي بغرض تحقيق اهداف الصندوق مما قد يزيد مخاطر الصندوق.

 

 معينة قد تتطلب التركيز في شركات/قطاعات معينة  مخاطر تركيز االستثمارات: سوف يعتمد مدير الصندوق على سياسات واستراتيجيات استثمارية
 في سوق األسهم السعودي بغرض تحقيق أهداف الصندوق مما قد يزيد مخاطر الصندوق مقارنة بمخاطر السوق بسبب التركيز العالي.
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 ائدة. ولذا فإن قيمة األوراق المالية وأسهم مخاطر أسعار الفائدة : هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األوراق المالية نتيجة للتغيير في أسعار الف
 الشركات يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بتقلبات أسعار الفائدة. باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة االقتراض والعوائد المطلوبة من المستثمرين. 

 

 معتمدة من الهيئة الشرعية أيضا معرضة المخاطر االئتمانية : سوف تكون استثمارات الصندوق في عمليات المرابحة أو صناديق المرابحة وال
لى خسارة للمخاطر االئتمانية  لألطراف المقابلة  ذات العالقة ألن أي إخفاق من جانب أيا من تلك األطراف في الوفاء بالتزاماته يمكن أن يؤدي إ

 رأس المال المودع من قبل الصندوق لدى هؤالء األطراف.
 

 أن المعايير الشرعية المتبعة من مدير الصندوق والموافق عليها من الهيئة  الشرعية قد تؤثر سلبا على أداء مخاطر القيود الشرعية على االستثمار :
صنيفها الصندوق مقارنة مع الصناديق المشابهة والتي ال تتبع المعايير الشرعية نفسها، كما أن أي دخل متحقق من االستثمار في شركات قد يعاد ت

عية على أنها غير متوافقة مع المعايير الشرعية المحددة سوف يخضع لعملية تطهير وتودع متحصالت عملية التطهير في بناء على المعايير الشر
 .حساب منفصل لتصرف في األعمال الخيرية وقد يؤثر هذا سلبا في أداء الصندوق

 

 ت المالية المتعاقد معها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع مخاطر الطرف النظير: هي تلك المخاطر التي تتعلق باحتمال عدم التزام أي من المؤسسا
من قبل مدير الصندوق وفقاً للشروط المتفق عليها بينهما. وتنطبق هذه المخاطر على الصندوق خالل االستثمار في عمليات المرابحة. إن أي إخفاق 

 وأسعار الوحدات.الجهات التي يتعامل معها الصندوق يؤثر سلباً على استثماراته وأدائه 
 

 ر الصندوق مخاطر النتائج المالية المتوقعة للشركات المدرجة: أحد أهم األدوات المستخدمة من قبل مدير الصندوق التخاذ قرار االستثمار هي أن مدي
يل  دقيقاً أو مطابقا لما يتم االعالن عنه يقوم بتحليل وتوقع نتائج الشركات المالية التي ينوي االستثمار بها، األمر الذي قد ال يكون فيه التوقع والتحل

 من نتائج هذه الشركات المالية وبالتالي قد يؤثر ذلك بشكل سلبي على استثمارات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وحدة الصندوق.
 

   ذلك في التأثير على أداء الصندوق في مخاطر الكوارث الطبيعية: الكوارث الطبيعية قد تؤثر على أداء القطاع االقتصادي واالستثماري؛ فد يتسبب
ؤثر ظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق. على سبيل المثال ال الحصر حدوث زالزل أو براكين أو اختالف حاد في األحوال الجوية وبالتالي قد ي

 ذلك بشكل سلبي على استثمارات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وحدة الصندوق.
 

  مصدر: هي المخاطر المتعلقة باختالف المركز المالي للمصدر تبعا للتغيرات اإلدارية أو التغيرات في الطلب على المنتجات و المخاطر المتعلقة بال
ل سلبي الخدمات؛ باإلضافة إلى مخاطر التعرض للمسائالت القانونية تبعا لألحداث الجوهرية التي قد تتسبب في نزول أسعار االسهم مما يؤثر  بشك

 رات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وحدة الصندوق. على استثما
 

  مخاطر الشركات الصغيرة : في حال استثمار الصندوق في أسهم الشركات الصغيرة، فقد يتعرض لمخاطر متعلقة بانخفاض معدل سيولة التداول
ر حجمها وبالتالي يؤثر ذلك على الصندوق بشكل سلبي على تلك األسهم مقارنة بأسهم الشركات الكبرى كما أن أسعارها أيضاً أكثر تقلباً نظراً لصغ

 بسبب التذبذب في سعر األسهم أو انخفاض أحجام التداول عليها.
 

  مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق : يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على مهارات وخبرات الموظفين المهنيين
افة إلى عوامل أخرى، وال يمكن إعطاء أي تأكيد بشأن استمرار أي من هؤالء الموظفين في وظيفته الحالية أو في العاملين لدى مدير الصندوق، إض

 العمل لدى مدير الصندوق. وبالتالي قد يؤثر ذلك على أداء الصندوق بشكل سلبي.
 

 لصندوق، قد يتأخر عن سداد المبالغ المطلوبة في الوقت مخاطر التمويل: في الحاالت التي سيقوم فيها الصندوق بالحصول على تمويل لغرض إدارة ا
المحدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوق مما قد يترتب على هذا التأخير رسوم تأخير سداد أو أن يضطر مدير الصندوق لتسييل بعض 

 سلباً على أسعار الوحدات.استثماراته لسداد المبالغ المطلوبة مما قد يؤثر على أصول الصندوق وأداءه والذي سينعكس 
 

 سعار التي تم مخاطر إعادة االستثمار : حيث أن الصندوق سيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة، فإن مبالغ التوزيعات قد ال يتم استثمارها بنفس األ
 عندها شراء األسهم من األساس. وبالتالي ارتفاع تكلفة الشراء مما قد يؤثر سلباً على سعر الوحدة.

 

  قد مخاطر التقنية : يعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء على استخدام التقنية من خالل انظمة المعلومات لديه والتي
 تتعرض ألي عطل جزئي أو كلي خارج عن إرادة مدير الصندوق، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تأخير في بعض عمليات مدير الصندوق والتأثير بشكل

 لبي على أداء الصندوق.س
 

  مخاطر تضارب المصالح : يزاول مدير الصندوق مجموعة من األنشطة التي تتضمن استثمارات مالية وخدمات استشارية. وقد تنشأ هناك حاالت
ه بشكل تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق مع مصالح الصندوق، إن أي تضارب في المصالح يحد من قدرة مدير الصندوق على أداء مهام

 موضوعي مما قد يؤثر سلباً على استثمارات الصندوق وأدائه. 
 

 المخاطر القانونية للشركات المستثمر بها : صناديق االستثمار معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة ضمن محفظة الصندوق معرضة لفرض 
شراف والرقابة عليها. أي تأثير ناجم عن أي قضية مع الغير يمكن أن تؤثر إجراءات قانونية عليها من قبل السلطات الحكومية المختصة بالتنظيم واإل

 ك الشركة.على السالمة المالية ألي شركة من الشركات المستثمر فيها، وبالتالي يمكن أن تؤثر على قيمة االستثمارات التي يستثمرها الصندوق في تل
 

 رئيسي في أسهم الشركات السعودية فسوف يقوم مدير الصندوق بفحص نشرات  مخاطر عدم صحة البيانات : بما أن الصندوق يستثمر بشكل
مال ألية اإلصدار والقوائم المالية المتاحة للمستثمرين وذلك بشكل معقول. إال أنه توجد مخاطرة في حال إعطاء معلومة غير صحيحة أو إخفاء أو إه

ر قد تؤدي إلى اتخاذ مدير الصندوق قراراً استثماريا يمكن أن يؤثر على أداء معلومة جوهرية عن السهم في التقارير الدورية ونشرات اإلصدا
 الصندوق بشكل سلبي.

 
  المخاطر المذكورة أعاله، دون أي يتحمل المشترك المسئولية كاملة عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق والناتجة عن أي من  00-2

 اإلهمال المتعمد من مدير الصندوق. ضمان من جانب مدير الصندوق ماعدا
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 االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة وديعة لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع لصندوق االستثمار.  00-3
 

 

 الرسوم والمصاريف   .00

 رسوم االشتراك واالسترداد

ن اليزيد أعلي االسترداد. على رسوم  يراء وحدات في الصندوق وال يوجد أمقدماً عند ش سوف يتم احتساب رسوم اشتراك كنسبة من مبلغ االشتراك تدفع 
 .جمالي قيمة مبلغ االشتراك في الصندوقإعلى من أكحد  %2عن 

 
  رسوم إدارة الصندوق

صندوق حسب ما هو مذكور في  دارة الإمقابل من صافي قيمة األصول سنويا(  %0.10سوف يدفع الصندوق الى مدير الصندوق رسوم ادارية تبلغ )
 ويتم تسديدها في نهاية الشهر. األصولبناء على صافي قيمة  ملخص  االفصاح المالي المرفق وسيتم احتساب الرسوم االدارية وتستحق في كل تاريخ تقويم

 
 الرسوم والمصاريف األخرى

لى سبيل الذكر وليس الحصر  رسوم الحفظ و الخدمات اإلدارية و المراجع سوف تكون كافة الرسوم والمصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق بما في ذلك ع
 م ترخيص المؤشر، وغيرها.. مشمولة في  رسوم  أدارة الصندوق.ووالرسوم  الرقابية  ورس  القانوني

 
 أخرىصناديق  االستثمار في رسوم

رسوم االستثمار في تلك الصناديق باإلضافة  تحمل الصندوقيسوف ف تثماريةشيا مع استراتيجيته االساستثمر الصندوق في صندوق واحد أو أكثر، تماإذا  
. وتشمل هذه الرسوم على سبيل الذكر وليس الحصر، رسوم االشتراك ورسوم اإلدارة وأي رسوم ومصاريف أخرى مرتبطة إلى الرسوم الموضحة أعاله

 ( من هذه الشروط واألحكام.31في الفقرة رقم )سيتم الكشف عن أي رسوم من هذا القبيل في ملخص اإلفصاح المالي  باالستثمار في تلك الصناديق.
 

 

 مصاريف التعامل .02

 .يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع في سوق األسهم السعودي

 ( من هذه الشروط واألحكام.31في الفقرة رقم )مالي لمزيد من اإليضاح بشان الرسوم المتعلقة بالصندوق يرجى قراءة ملخص  اإلفصاح ال

 

 التصفية وتعيين مصف .03

 :للهيئة صالحية تعيين مدير بديل للصندوق أو مصف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً، وذلك وفقاً لالئحة صناديق االستثمار الموضحة أدناه

 .الهيئة بذلك وفقا لالئحة األشخاص المرخص لهم توقف مدير الصندوق عن تقديم أعمال األوراق المالية دون إشعار 1-

 .تقديم طلب للهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه كمدير صندوق وفقا لالئحة األشخاص المرخص لهم 2-

و في حال وفاة مدير المحفظة االستثمارية للصندوق أو عجزه وعدم وجود أي شخص مسجل اخر لدى مدير الصندوق قادر على إدارة الصندوق، أ 3-
 .عدم توافر البديل المناسب بشكل فوري

من حيث  إذا قررت الهيئة أن مدير الصندوق او صندوق االستثمار قد أحدث مخالفة جوهرية لهذه الالئحة أو النظام أو لوائحه التنفيذية، بما يشكل 4-
 .اته تجاه المستثمرينالعدد و/أو الخطورة تهديدا على قدرة مدير الصندوق على االستمرار في تأدية واجب

 أنها ذات أهمية جوهرية. –بناء على أسس معقولة –أي حالة ترى الهيئة  -1

 

 مجلس إدارة الصندوق .04

ة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ومن بينهم عضوان مستقالن على األقل لمدة ال تزيد عن خمس سنوات. تسرة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من يتولى إدا
ندوق الحق في تغيير أعضاء المجلس بعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك، وسوف تبدأ عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ موافقة هيئة وسيكون لمدير الص

قها مع السوق المالية على استمرار طرح  الصندوق. ويجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتين سنويا على األقل لمراجعة نشاطات المدير والتحقق من تواف
 .ام الصندوق والئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل هيئة السوق المالية ولوائح االستثمار الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوقشروط وأحك

 
 إجراءات التصويت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق: -

على األقل. كما يحق لرئيس المجلس، كما يراه يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة خطية من رئيسه قبل الموعد المحدد لالجتماع بخمسة عشر يوما ً
في أي مناسبا، بدعوة أعضاء مجلس اإلدارة الجتماع غير رسمي في أي وقت خالف االجتماعات الرسمية، وتعقد االجتماعات في مقر مدير الصندوق أو 

لى األقل بمن فيهم رئيس المجلس أومن ينيبه من مكان أخر يقرره المجلس. وال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضر نصف أعضاء المجلس ع
 :األعضاء، وفي حال إنابة عضو مجلس اإلدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة بالضوابط اآلتية

 

 أن تكون اإلنابة كتابية 

 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع 

  ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي تنطوي على تضارب المصالح. وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس

 المجلس
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 *أعضاء مجلس إدارة الصندوق

أسماء أعضاء مجلس إدارة  المؤهالت الوظيفة الحالية
 الصندوق

في شركة إتش  تنفيذي للمخاطر رئيس

السعودية  إس بي سي العربية

 (2001) المحدودة

 

 

 المتحرردةالعربيررة االمررارات فرري إتررش إس برري سرري  للمخرراطرالرررئيس التنفيررذي  -

(2001) 

العربية االمارات إتش إس بي سي في  نائب الرئيس، المراجعة والتدقيق العالمية -

 (2002) المتحدة

 (2000)ااالرجواي إتش إس بي سي في بنك  الرئيس التنفيذي للعمليات،  -

كبير المدراء، مدقق داخلي في االسواق العالميرة والماليرة فري بنرك اترش إس بري  -

(2002) 

 (2001العالمية، )إتش إس بي سي عمل ورأس عدة إدارات في  -

 (2002كبير تدقيق تنفيذي، برايس وتر هاس كوبرز لندن ) -

 2000ماجستير في علم الكيمياء من كلية كنق بريطانيا، لندن.  -

 (0221) دولي ، البرتغال، اوبورتو سكولريوس بكالو -

 

  دانيل ليمـا

 )رئيس المجلس(

الرئيس التنفيذي لشركة ماسك 
(2000) 

 (2002المدير المالي لهيئة المدن الصناعية )مدن( ) -
 (2001) رئيس تطوير األعمال، اتش اس بي سي العربية السعودية -
 (2004األهلي التجاري )المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى في البنك  -
بكالوريوس تسويق من جامعه ويست منستر بوالية يوتا، الواليات  -

 (0221المتحدة األمريكية  )

 إحسان عباس حمزة بافقيه

 )عضو مستقل(

مدير استثمارات األسهم بشركة 
 (2000نسيل القابضة )

 (2002نائب الرئيس التنفيذي العام للوساطة  بشركة وساطه كابيتال ) -
 (2004كبير وسطاء في الجزيرة كابيتال )  -
الخدمات المصرفية الخاصة بمجموعة سامبا المالية  -مدير عالقه  -
(0222) 
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني دبلوم، إدارة األعمال   -
(2000) 
 (2001بكالوريوس في  إدارة األعمال من الجامعة العربية المفتوحة ) -

عد عبدالعزيز طارق س
 التويجري 

 )عضو مستقل( 

 
 رجل أعمال

 (2002عضو مجلس إدارة الخير كابيتال. ) -
 (2003عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. ) -
 (0222عضو مجلس إدارة مجموعة العثيم التجارية. ) -
 (0224نائب الرئيس في شركة العثيم  للمجوهرات )سابقا(. ) -
ريوس في  إدارة اإلعمال تخصص اإلدارة المالية من جامعة بكالو -

 (0222الملك سعود. )

 علي صالح علي العثيم

 )عضو مستقل(

 

رئيس مساندة األعمال في شركة  
إتش إس بي سي العربية السعودية 

 (2004المحدودة )

رئيس تطوير المنتجات اإلسالمية  في شركة إتش إس بي سي العربية  -
 (2001دودة )السعودية المح

 (2001رئيس إدارة المحافظ في بنك آاليد ) -
 (2003محلل قطاع االتصاالت اإلقليمية في جي بي مورغان ) -
 (0221ماجستير في إدارة األعمال من جامعة كراتشي ) -
بكالوريوس في إدارة األعمال مع مرتبة الشرف من جامعة كراتشي  -
(0224) 

 ثاقب فرحت مسعود

 )عضوا( 

قسم  –دراء تطوير المنتجات كبير م
إدارة األصول في شركة إتش إٍس بي 

سي العربية السعودية المحدودة 
(2001) 

 

بيرررت التمويرررل السررررعودي قسرررم إدارة األصرررول فررري  –مررردير تطررروير منتجرررات  -

 (2003)الكويتي

 العربري الروطنيقسرم إدارة األصرول فري شرركة  –مساعد مدير تطوير المنتجات -

 (2000)لالستثمار 

 (2001) شركة العربي الوطني لالستثمار –مشرف خدمة عمالء -

 (2001الرياض )  –ماجستير في إدارة االعمال من جامعة الفيصل  -

-اليمايررررة مررررن جامعررررة  مررررع مرتبررررة الشرررررف االعمررررالبكررررالوريوس فرررري اداره  -

 (2002)الرياض

 (2001دبلوم في المحاسبة جامعة الملك سعود )  -

 

 هيثم فهد الراشد

 وا()عض 

 
 :أعضاء مجلس إدارة الصندوق هم أعضاء في مجالس إدارة صناديق أخرى مدارة من قبل مدير الصندوق كما هو موضحة أدناه*

 * ال يعمل أي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في مجالس إدارة صناديق أخرى في المملكة العربية السعودية.
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 اء مجلس إدارة الصندوق على سبيل المثال ال الحصر اآلتي:تشمل مسئوليات أعض

 الموافقة على جميع العقود والقرارات و التقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها 

 اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق 

 المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق و مسؤول التبليغ عن غسل  االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول

 األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة

 إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حال تعيينه 

  الصندوق بالئحة صناديق االستثمارالتأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام 

 التأكد من قيام مدير الصندوق بمسئولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام الئحة صناديق االستثمار 

هيثم فهد 
  الراشد
 

فرحت   ثاقب 
 مسعود

علي صالح 
 العثيم

طارق سعد 
 التويجري

إحسان عباس 
 بافقية

  دانيل ليما
 

 اسم الصندوق

x x x x x x  باللاير  رابحةصندوق إتش إس بي سي للم
 السعودي

x x x x x x  بالدوالر مرابحة صندوق إتش إس بي سي لل
 األمريكي

 x x x x x صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية 

x x x x x x  إس بي سي لألسهم السعودية صندوق إتش
 للدخل

 x x x x x  صندوق إتش إس بي سي ألسهم المؤسسات
 المالية السعودية

x x x x x x    صندوق إتش إس بي سي  ألسهم الشركات
 السعودية

x x x x x x ألسهم الشركات  بي سي صندوق إتش إس

 الصناعية السعودية

x x x x x x سهم صندوق إتش إس بي سي لفرص األ
 البتروكيماوية السعودية

x x x x x x  صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات
 البناء واألسمنت السعودية

x x x x x x  لمؤشر األسهم   صندوق إتش إس بي سي

 العالمية

x x x x x x 
 لألسهم الخليجية  إتش إس بي سي صندوق 

x x x x x x  ألسهم الصين  إتش إس بي سي صندوق

 مرنوالهند ال

x x x x x x   صندوق إتش إس بي سي ألسهم األسواق 
  الناشئة  العالمية 

x x x x x x   صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول
 المتنوعة

x x x x x x المتوازن   سي صندوق إتش إس بي

 لألصول المتنوعة

x x x x x x المتنامي لألصول   صندوق إتش إس بي سي
 المتنوعة

x x x x x x  صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم
 السعودية

x x x x x x 
 صندوق إتش إس بي سي لمؤشر السلع

x x x x x x 20 السعودي سي بي إس إتش صندوق 
 المتداول

x x x x x x 
 صندوق إتش إس بي سي للصكوك

x x x x x x  صندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية
 ذات الدخل
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  مالكي الوحدات واجب العمل بأمانة ولمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات فيه، وتتضمن مسؤولية أمانة عضو مجلس إدارة الصندوق تجاه

 اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول

  الموافقة على تخويل صالحيات وسلطات مدير الصندوق لمؤسسات مالية أخرى للعمل بصفة مستشار أو مدير فرعي أو أمين حفظ أو وكيل

 أو وسيط بعد موافقة الهيئة

 اتر واالكتتاب واالسترداد والبيع والشراء والتحويالت المالية والتأكيد الموافقة على الخدمات المخولة من قبل المدير لقيود مسك الدف

 والمعلومات المتعلقة باألرصدة استجابة الستعالمات المشتركين

 مدير الصندوق .01

المروج(،  ، شارع العليا )حي1211تتولى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة إدارة الصندوق وعنوانها مبنى اتش اس بي سي  01-0
الموقع  +21102222321فاكس  226889200الرقم الموحد   .، المملكة العربية السعودية12283-2255الرياض 
 صادر من قبل وزارة التجارة والصناعة 0000220111ورقم السجل التجاري لمدير الصندوق هو  :www.hsbcsaudi.com اإللكتروني

 بالمملكة العربية السعودية.
  

من الممكن أن يجد مدير الصندوق، في نطاق ممارسته ألعماله، أنه في موقف ينطوي على تعارضات محتمله في الواجبات أو المصالح مع  01-2
قق أقصى مصالح مالكي واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك الحاالت سوف يراعي مدير الصندوق التزاماته بالتصرف بما يح

ضات الوحدات المعنيين إلى أقصى درجة ممكنة عمليا، وعدم إغفال التزاماته تجاه عمالئه االخرين عند التعرض ألي استثمار قد ينطوي على تعار
 ولن يستثمر الصندوق في أوراق مالية ألي شركة يشغل أحد موظفيها منصبا لدى )مدير الصندوق(.محتمله في المصالح. 

 
 ال يوجد أي تضارب مصالح جوهري من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤثر على تأدية التزاماته تجاه الصندوق. 01-3

 
 ال يوجد حاليا أي مهام خاصه بمدير الصندوق تم تفويضها إلى طرف ثالث للقيام بها. 01-4

 
 37-05008لصادرة من قبل هيئة السوق المالية رقم يقر مدير الصندوق بأنه شخص مرخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم ا 01-1

م. شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة مرخص لها ممارسة أعمال األوراق المالية في المملكة، في المجاالت 2001يناير   1وتاريخ 
 التالية:

 .التعامل 

 .اإلدارة 

 .الحفظ 

 .الترتيب 

 .تقديم المشورة 
 

 أمين الحفظ .01

 هي الجهة المسئولة عن حفظ أصول الصندوق. المحدودة ي العربية السعوديةإتش إس بي س
 ، إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، هو كاآلتي: عنوان أمين الحفظ

 ، شمال شارع العليا )حي المروج(1211مبنى إتش إس بي سي 
 2255-12283الرياض 

 المملكة العربية السعودية.
 220022122: الرقم الموحد

 +21102222321فاكس:  
 www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

 
 مراجع الحسابات .01

يئة، تتولى شركة كي بي أم جي الفوزان والسدحان مراجعة حسابات الصندوق ولمجلس إدارة الصندوق الحق في تغيير مراجع الحسابات بعد إخطار اله
المملكة  00113الرياض  22211ار مالكي الوحدات بذلك عند حدوثه وعنوانه مبنى كي بي أم جي، طريق صالح الدين األيوبي ، ص.ب. وسيتم إشع

 +.21102204310العربية السعودية هاتف 
 

 القوائم المالية  .02

يوما تقويميا من نهاية الفترة و  41أشهر على األقل خالل  سوف يقوم المدير طبقاً لالئحة صناديق االستثمار بإعداد قوائم مالية أولية  مفحوصة  كل ستة
ديسمبر(  30الدية )سيتم عند الطلب تزويد مالكي الوحدات بنسخة من هذه القوائم.  كما يقوم المدير بإعداد قوائم مالية مدققة للصندوق في نهاية كل سنة مي

ة حيث يتم إعدادهما وفحصهما طبقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية ( يوما تقويميا من نهاية السنة المالي20خالل مدة ال تتجاوز )
( ، وستكون هذه القوائم متاحة في مقر مدير الصندوق أو أيا من فروعه كما سيتم عند الطلب إرسالها إلى مالكي الوحدات SOCPAللمحاسبين القانونين )

مكن للمشتركين أو الراغبين في االشتراك الحصول على نسخ من القوائم المالية  المنشورة على موقع شركة بدون أية تكاليف بناء على طلب خطي منهم. وي
   www.tadawul.com.saالسوق المالية "تداول" 

 

 الصندوق  خصائص الوحدات وأرباح .02

ثل كل وحدة حصة مشتركة متساوية في الصندوق. يجوز للمدير إصدار عدد غير محدد من الوحدات في الصندوق وتكون جميعها ذات فئات متساوية وتم
ولن يصدر مدير الصندوق شهادات للوحدات،  كما لن يتم توزيع أي أرباح وسيعاد استثمارها في الصندوق مما سوف ينعكس علي سعر وحدة الصندوق.

. وفي حال تصفية اشتراكهحتوي على كافة تفاصيل وسوف يحتفظ المدير بسجل لجميع المشتركين. وبعد كل اشتراك، يحصل المشترك على إشعار تأكيد ي
 .الصندوق فإن حصة كل وحدة تحتسب بالنسبة والتناسب مع صافي أصول الصندوق المتوفرة للتوزيع على المشتركين

http://www.hsbcsaudi.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
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 معلومات أخرى  .20

 ال يوجد.

 صناديق االستثمار المطابقة للشريعة اإلسالمية .20

، كما أن عملية اختيار المعايير الشرعية لالستثمارات معتمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق. وقد إن الصندوق متوافق مع معايير الشريعة اإلسالمية
 اعتمد أعضاء الهيئة  معايير وضوابط حول التزام الصندوق ألحكام الشريعة اإلسالمية . 

 
 أسماء أعضاء الهيئة  الشرعية للصندوق: 12-2
 

 معالي الشيخ عبدهللا سليمان المنيع .2

  هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةعضو 
  ًرئيس محاكم مكة المكرمة سابقا  
 ميمستشار للعديد من المؤسسات المالية اإلسالمية في العالم كما ألف العديد من الكتب حول الخدمات المصرفية اإلسالمية واالقتصاد اإلسال 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةيحمل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء والتابع ل 

 
 معالي الشيخ الدكتور عبدهللا المطلق .1

 عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية  
  ًرئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء سابقا  
  اإلسالميمستشار للعديد من المؤسسات المالية اإلسالمية كما ألف العديد من الكتب في مجال الفقه 
 يحمل درجة االستاذية في الفقة من جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 
 فضيلة الشيخ الدكتور محمد القري .3

 أستاذ اإلقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبدالعزيز سابقا 
 خبير في المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي 
 عضو المجلس الشرعي في هيئة المعايير للمصارف اإلسالمية 
 ضو ورئيس العديد من الهيئات الشرعية في البنوك والمصارف اإلسالمية بما فيها الهيئة الشرعية إلتش إس بي سي العالمية، ومؤشر ع

 استاندرد اند بورز اإلسالمي
  يحمل درجة الدكتوراه من جامعة كالفورنيا 
  

 فضيلة الشيخ الدكتور نظام محمد يعقوبي .4

 المؤثرة في المالية اإلسالمية. مستشار شرعي، ويعد من أهم الشخصيات 
 عضو المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
 عضو ورئيس العديد من الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية 
 .حاصل على درجة الدكتوراة في الدراسات اإلسالمية من جامعة ويلز، المملكة المتحدة 

 
 فع الصندوق أي رسوم مالية للهيئة  الشرعية مقابل القيام بالرقابة على أنشطة الصندوق وأعماله.ال يد 20-2

 
 :المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية المعايير الشرعية 20-3

 
 لتالية:الشركات التي تعمل و/أو لها أنشطة في القطاعات ا باستثناءتستثمر أصول الصندوق في السوق المالية السعودية ) تداول( 

 
 الدعاية واالعالم للمنتجات المحرمة. •
 الخمور •
 ابحاث الخاليا الجذعية واالستنساخ  •
 المؤسسات المالية  المحرمة. •
 القمار •
 لحوم الخنزير والمنتجات ذات العالقة •
 التبغ •
 االباحية  •
 التعامل باآلجل في الذهب والفضة كالنقد  •
 

 ال تنطبق عليها المعايير المالية التالية:يستثني الصندوق الشركات التي 
 
 %33شهرا متتابعة أقل من  31إذا كان إجمالي الدين مقسوما على متوسط القيمة السوقية لفترة  •
 %42شهرا أقل من  31إذا كانت الذمم المدينة مقسومة على متوسط القيمة السوقية لفترة  •
 %33شهرا أقل من  31لفوائد( مقسوما على متوسط القيمة السوقية لفترة إذا كان )النقد واألوراق المالية المستحقة ل •
 .%1إذا كانت حصة الدخل من األنشطة غير المتوافقة، والقروض غير المجازة )خالف الدخل من الفوائد( مقسوما على اإليرادات أقل من  •
 
 ال يجوز لمدير الصندوق استخدام األدوات االستثمارية التالية:  
 
 . Futuresود المستقبليات عق -أ

 .Optionsعقود االختيارات  -ب
 .Swapعقود المناقلة  -ج
 األسهم الممتازة. -د
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ر حسب سوف يلتزم المدير بشكل تام بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة  الشرعية الموضحة أعاله، والتي قد تكون موضع مراجعه وتعديل من وقت الى آخ
 موافقة الهيئة  الشرعية.

 
 

 ديق االستثمار العالميةصنا .22

 ال ينطبق.

 

 الطرح االولي .23

 ال ينطبق.

 

 الصندوق  استثمار مدير الصندوق في .24

عامل يجوز لمدير الصندوق االستثمار في الصندوق لحسابه عن طريق تقديم رأس مال مبدئي عند تأسيس الصندوق أو إشتراك في فترات الحقة. وسوف ي
تراك الحق في وحدات الصندوق معاملة مماثله لوحدات المشتركين في الصندوق وبالتالي فإن البنود المشار إليها كال من رأس المال المبدئي و/أو اي إش

 .أعاله فيما يتعلق باالسترداد، مثال، والنواحي األخرى تنطبق على هذا االستثمار
 

 إجراءات االشتراك واالسترداد  .21

مؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة وغيرهم، وسوف يتم تسويق الصندوق محليا وعالميا يجوز أن يكون المشترك شخص فرد أو شخصية اعتبارية ك
ارات ألفراد ومؤسسات وشركات وصاية وشركات تهدف إلى االستثمار في سوق األسهم السعودي. وفي حالة كون المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثم

ركاً لهؤالء األشخاص والذين يفوضون المدير بالتصرف وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة من كليهما في الصندوق )ما لم يحدد خالف ذلك( تعتبر ملكاً مشت
في أو من أي منهم. وفي حالة كون المشترك مؤسسة أو شركة وصاية، أو شركة ذات مسئولية محدودة فإنه يتوجب عليه قبل السماح له باالستثمار 

اري وعقد التأسيس أو اتفاقية المشاركة والنظام األساسي وصك الوصاية، وإذا اقتضى األمر صور من الصندوق تزويد المدير بصور من سجله التج
ر عن قرارات مجلس إدارة الشركة على أن تقدم جميعها بصورة مرضية للمدير ويحتفظ المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في حالة عدم رضاء المدي

"القيود على المستثمر"( فلن يكون هناك  10لما ورد في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل الهيئة )المادة  استثناءأي جزء من المستندات المقدمة. 
 .حد أعلى لنسبة تملك مشترك واحد في وحدات الصندوق

 
 :أيام التعامل التي سيتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها 12-2

عمل من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية.  وفي حال كان يوم التعامل يوم عطلة رسمية فستتم عملية االشتراك أو أيام التعامل للصندوق هي كل يوم 
 .االسترداد في يوم التعامل التالي على ان يكون يوم عمل في المملكة العربية السعودية

 
 :الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد 12-1

 .مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية  من أي يوم عمل 4:30طلبات االشتراك واالسترداد  هو قبل الساعة  آخر موعد الستالم
 

 :أقصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق 12-3

وم التعامل ، فسيكون نافذاً في نفس يوم التعامل. وفي مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية  في ي 4:30إذا تم استالم طلب و مبلغ االشتراك قبل  الساعة 
 ي.لى انه طلب   ليوم التعامل التالحال تم استالم الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته  ع

  
 :إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد 12-4
 

نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه الشروط واألحكام والخاصة باالشتراك في  يجب على الراغب في االشتراك بالصندوق تعبئة إجراءات االشتراك:

شتراك الصندوق وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم لالشتراك. ويمكن للمشتركين شراء وحدات عن طريق اإلنترنت.. وسوف يكون اال
صندوق بنجاح، ولن يكون المدير مسئوال عن أي فشل في استالم المعلومات بسبب خلل فني عبر اإلنترنت مرتبطاً بوصول معلومات االشتراك لمدير ال

 . غير ناتج عن مدير الصندوق والذي قد ال ينجح عملية االشتراك
 

ج االسترداد، يجوز لحاملي الوحدات طلب استرداد كل أو أي جزء من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذ إجراءات االسترداد:

ن مدير وتسليمه إلى مدير الصندوق أو عبر اإلنترنت. وال يتحمل مدير الصندوق أو الشركة أية مسئولية عن فشل االسترداد إلكترونيا، غير ناتج ع
مستوفياً الشروط المحددة  الصندوق والذي قد ال ينجح عملية االسترداد. وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذاً فقط في حال استالم الشركة لطلب استرداد

 .وتخضع طلبات االسترداد للشروط الموضحة في ملخص الصندوق
 

 :أقصى فترة زمنية تفصل بين االسترداد ودفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين 12-2

 . يتم دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين  قبل نهاية يوم العمل الثاني التالي ليوم التقويم المعتمد
 

 :الحد األدنى لقيمة الوحدات التي على المستثمر امتالكها أو بيعها أو استردادها 12-6

 ()خمسة اآلف لاير سعودي 10000الحد األدنى لالشتراك هو 
 ()ألفان وخمسمائة لاير سعودي 20100الحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو 

  (عودي)ألفان وخمسمائة لاير س 20100الحد األدنى لالسترداد هو 
 ()خمسة اآلف لاير سعودي10000الحد األدنى للرصيد المتبقي هو  

)ا( "القيود على المستثمر"( فلن يكون هناك حد أعلى لنسبة تملك مشترك  10استثناء لما ورد في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل الهيئة )المادة  
 .واحد في وحدات الصندوق
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 :ق، الحاالت التي يمكنه فيها تأجيل أو رفض االشتراك أو االستردادصالحية مدير الصندو 12-7

 
  :تأجيل عملية االسترداد

 :يجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلبات االسترداد ليوم التعامل التالي في أي من الحاالت التالية
 

   من إجمالي عدد الوحدات القائمة فإنه يمكن  % 00في حالة تجاوز إجمالي طلبات االسترداد أو التحويل لصندوق آخر في أي يوم تعامل
 % 00للمدير أن يؤجل عملية االسترداد أو التحويل إلى صندوق آخر، جزئياً أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز المستوى المسموح به وهو

االسترداد أو التحويل التناسبية حسب  بالنسبة لهذا الصندوق. وسوف يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على أساس تناسبي. وستنفذ كافة طلبات
  .دائماً  %00الموضح أعاله كأولوية بالنسبة لطلبات االسترداد والتحويل المستلمة بخصوص دورة التقويم التالية مع مراعاة نسبة الـ 

 والتي يعتقد مدير الصندوق إذا تم تعليق التداول في أحد األسواق الرئيسية للصندوق بشكل عام، أو فيما يتعلق بجزء من أصول الصندوق ،
 .بأنها تؤثر على قيمة األصول الصافية للصندوق، يجوز لمدير الصندوق تأخير أو تأجيل االسترداد ليوم التعامل القادم

 
ق فسيتم وإذا ما تسبب أي استرداد للوحدات في تخفيض االستثمار الخاص بالمشترك في الصندوق إلى ما دون الحد األدنى الموضح بملخص الصندو

 .استرداد كامل قيمة االستثمار وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق
 

يحتفظ المدير بحق رفض اشتراك المشتركين في الصندوق إذا رأى أن هذا االشتراك، من بين األمور األخرى، قد يؤدي لإلخالل   رفض االشتراك:

 وقت آلخر.باألنظمة السارية على الصندوق أو التي تفرضها الهيئة من 
 

 االستثمار صندوقتقويم أصول  .21

يتم تقويم الصندوق بشكل يومي. يتم احتساب صافي قيمة األصول على أساس قيمة أسهم الشركات التي يحملها الصندوق بسعر اإلقفال في يوم  21-0
/أو اإلضافة إلى األرباح المتراكمة حتى يوم التقويم( والتقويم، باإلضافة للموجودات النقدية وقيمة المرابحات )وهي أصل الدين قيمة الصفقة المرابحة ب

وف يكون يوم أن يكون يوم التقويم هو يوم عمل لسوق األسهم في المملكة العربية السعودية  وفي حال كانت السوق  مغلق  س، على صناديق المرابحة
 التالي. تقويمالتقويم في يوم ال

 
كل أسبوع ويعتمد التقويم على قيمة أسهم الشركات التي يحملها الصندوق بسعر اإلقفال في يوم التقويم .إن يتم تقويم الصندوق في كل يوم عمل من  21-2

 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية . 2:00احتساب صافي قيمة األصول يجري بعد يوم عمل واحد من يوم التقويم في حوالي الساعة 
 

راض الشراء أو االسترداد من خالل طرح التزامات الصندوق، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر يتم احتساب صافي قيمة األصول ألغ 21-3
(، من إجمالي قيمة أصول ذلك الصندوق ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي 02( و )00الرسوم المحددة  في المادتين )

 تاريخ ذلك التقويم.عدد وحدات الصندوق القائمة في 
 
 

( و شركة إتش إس بي www.tadawul.com.saستكون اسعار الوحدات متاحة للمستثمرين مجانا في موقعي شركة السوق المالية "تداول"  ) 21-4
السابعة مساء بتوقيت ( وسوف يتم تحديثها بعد يوم واحد من يوم التقويم المعني قبل الساعة www.hsbcsaudi.comسي العربية السعودية المحدودة )

 المملكة العربية السعودية.
 

 التعليق المؤقت لحساب صافي قيمة األصول، االشتراك واالسترداد: 21-1

قفال السوق يجوز لمدير الصندوق ألي حدث سياسي أو اقتصادي أو نقدي أو إخفاق في وسائل االتصاالت أو إخفاق في نظام التحويل العالمي لألموال أو إ
تالم القاهرة أو أية ظروف خارجة عن نطاق إرادته ومسئوليته وصالحياته أن يعلق،  لمدة ال تتجاوز يومين عمل من الموعد النهائي المحدد  الس أو القوة
إذا ما و االسترداد ، حساب صافي قيمة األصول وكافة االشتراكات/االسترداد وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق   االشتراكطلبات 

ضا أن أدت الظروف المذكورة أعاله إلى اعتبار امتالك أو بيع أو تقويم األصول في الصندوق غير عملي أو غير ممكن. كما يجوز لمدير الصندوق أي
ك الوحدات تعليق التداول االسترداد، إذا ما رأى أنه لمصلحة ُمالو  االشتراكيعلق، لمدة ال تتجاوز يومين عمل من الموعد النهائي المحدد  الستالم طلبات 

 في الصندوق وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس إدارة الصندوق.
 

 رسوم االسترداد المبكر .21

 . ينطبقال
 

 إنهاء الصندوق  .22

( يوماً بعد 10مدته ) يحتفظ مجلس إدارة الصندوق بناء على توصيات مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق وذلك بإعطاء المشتركين إشعارا خطيا مسبقا
صفية على الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. وفي هذه الحالة يتم تصفية أصول الصندوق وتأدية التزاماته وتوزيع ما يتبقى من حصيلة هذه الت

 .المشتركين بنسبة ما تمثله وحداتهم إلى إجمالي الوحدات التي يثبت المدير بأنها صادرة آنذاك
 

 لمالكي الوحدات الدورية رفع التقارير .22

تح سوف يتم إصدار كشف بنهاية كل ربع سنة ميالدية يوضح مركز المشترك بالتفصيل. ويرسل الكشف إلى العنوان البريدي المدون في نموذج طلب ف
رك. وفي حالة وجود أية مالحظات الحساب )ما لم يبلغ مدير الصندوق بأي تعديالت بتغييره خطياً أوعن طريق البريد اإللكتروني( بحسب اختيار المشت

( يوماً من تاريخه وإال تم اعتبار ذلك الكشف صحيحاً وإذا 10تتعلق بصحة هذا الكشف فيجب على المشترك إخطار الشركة خالل فترة ال تتجاوز ســتون )
 .ن تاريخ إصدار الكشف( يوما م20تتجاوز تسعون ) لم يتم استالم هذا الكشف فعلى المشترك مراجعة أقرب فرع خالل فترة ال

 

 تضارب المصالح .30

ن لمدير يقع على عاتق مدير الصندوق مسؤوليه إدارة الصندوق بما يتناسب مع مصالح المشتركين. وتجدر اإلشارة إلى أن المدراء والموظفين التابعي
وق/ أو القيام بالمعامالت نيابة عن العمالء وهؤالء الصندوق، والشركات التابعة لمدير الصندوق، يمكن أن تشارك في أنشطة ذات صلة بعمل مدير الصند

 .قد ال تتفق مصالحهم مع مصالح الصندوق. وسيتم اإلفصاح عن أي تضارب في المصالح لمجلس إدارة الصندوق التخاذ الالزم حيال ذلك



 شروط وأحكام الصندوق
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دمات. ومن الممكن أن تكون بعض هذه األطراف سوف يتعامل  الصندوق  و/ أو يستفيد من الخدمات التي تقدمها بعض األطراف األخرى من مقدمي الخ
 .األخرى  من  مقدمي الخدمات جزءاً من مجموعة إتش إس بي سي أو الكيانات التابعة لها محليا أو عالميا

 
لصندوق. يجب على مدير الصندوق تجنب أي تضارب قد ينشأ بين مصالحه ومصالح عمالئه "المشتركين في الصندوق" أو بين مختلف المشتركين في ا

ن وفي حالة نشوء مثل ذلك التضارب فسوف يضمن مدير الصندوق معاملة عادلة لجميع عمالئه من خالل اإلفصاح عن التضارب وعدم التصرف نيابة ع
وف. ومن الممكن العميل أو خالفه. كما أن المدير لن يغلب مصلحة مدير الصندوق  على مصلحة العمالء خالف ما كان بعلم العميل وموافقته في تلك الظر

 تزويد المشترك بنسخة عن كامل إجراءات التعامل المتبعة في حال وجود أي تضارب في المصالح عند الطلب وذلك دون مقابل.
 

 سياسات حقوق التصويت .30

 تصويت الممنوحة للصندوق بعد التشاور مع مسئول المطابقة وااللتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق ال
 .بموجب األوراق المالية التي تشكل جزء من أصوله

 ؤول يقرر مدير الصندوق طبقاً لتقديره ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت مشار إليها في الفقرة أعاله من هذه المادة بعد التشاور مع مس
 .المطابقة وااللتزام

 ور الجمعيات العادية أو غير العادية للشركات التي يمتلك الصندوق أسهما فيها بعد التشاور مع مسؤول يحق لمدير الصندوق إال أنه غير ملزم بحض
( من هذه 21المطابقة وااللتزام بالصندوق وسيقوم مدير الصندوق في حال حضوره بالتصويت لصالح عمالء الصندوق وبما ال يخالف البند )

 .الشروط واألحكام

 كين في الصندوق أن يلزم مدير الصندوق في التصويت أو أن يتنحى عن التصويت بخصوص أي  من الشركات المستثمر ال يستطيع أيا من المشتر
 . فيها من قبل الصندوق

 

 تعديل شروط وأحكام الصندوق .32

ط على المدير إشعار المشتركين يجوز للمدير طبقاً لتقديره وحده تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت شريطة الحصول على موافقة الهيئة. كما يشتر
الرسائل النصية بالتعديالت المقترحة وتزويدهم بنسخه من النص المعدل. وسوف تصبح التعديالت نافذة خالل  البريد االلكتروني أو عن طريق البريد أو

 .( يوماً من تاريخ  اإلشعار10ستون )
 

 إجراءات الشكاوى .33

 : الوحدات الى العنوان التالييجب تقديم أي شكوى قد تنشأ من قبل ٌمالك 
 وحدة العناية بالعميل 

 (، شمال شارع العليا )حي المروج 1211مبنى إتش إس بي سي 
 2255-12283الرياض 

 .المملكة العربية السعودية
 220022122الرقم الموحد :   

 +21102222010فاكس:  
 hsbcsacustomercare@hsbcsa.com: البريد اإللكتروني

   www.hsbcsaudi.com: كترونيالموقع اإلل
 

 ويمكن الحصول على نسخة كاملة من إجراءات التعامل مع الشكاوى المتبعة من مدير الصندوق.
 

 النظام المطبق .34

للوائح صناديق االستثمار الصادرة عن الهيئة فإن اللغة  طبقاً  .تخضع هذه الشروط واألحكام لألنظمة السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية
يع الفترات الزمنية الرسمية لهذه االتفاقية هي اللغة العربية وسوف يعتد بالنص العربي لألحكام والشروط بالنسبة للنظر في كافة الشكاوي الناشئة. تكون جم

 .الواردة في هذه الشروط واألحكام وفقاً للتقويم الميالدي

 

 الئحة صناديق االستثمارلتزام باال .31

لسوق المالية يقر مدير الصندوق بأن هذه الشروط واألحكام وجميع الوثائق التابعة للصندوق مطابقة ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة ا
 القة بالصندوق.في المملكة العربية السعودية وتحتوي على إفصاح كامل وصحيح عن جميع الحقائق الجوهرية ذات الع

 

http://www.hsbcsaudi.com/
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 ملخص االفصاح المالي .31

 الرسوم والمصاريف 36-2

 

 5201 عام الرسوم والمصاريف ل        

الرسوم والمصاريف كنسبة مئوية 

من حجم متوسط حجم االصول 

 تحت االدارة

 نوع المبلغ )لاير سعودي(

 االشتراكرسوم  56,955 %2بحد أقصى 

 رسم إدارة أصول الصندوق* 577,744 1.4786%

 رسم الحفظ و الخدمات اإلدارية 3,666 0.0108%

 قانونيالمصاريف المراجع  741 0.0022%

 رسم ترخيص المؤشر 959 0.0027%

 مكافأة أعضاء مجلس أدارة الصندوق المستقلين 98 0.0000%

 الرسوم الرقابية 349 0.0010%

0.0008% 233 
الرسوم الناتجة عن نشر معلومات الصندوق في 

 موقع تداول

 المجموع 583,789 1.8001%

 

 الصندوق أصول من اإلدارة رسوم دفع ويتم .التقويم يوم حتى متراكمة خصوم أي طرح بعد الصندوق أصول على ءبنا تقويم يوم كل في اإلدارة رسوم حساب يتم* 
 .شهر كل نهاية في

 

 لاير بغرض التوضيح فقط 2555في الصندوق قدرة  افتراضيالمصروفات والرسوم مطبقة على مبلغ استثمار  36-1

 

 الرسوم والمصاريف نسبة مئوية لاير سعودي

 قيمة االستثمار   5,000.00

 رسوم إدارة الصندوق 1.70% 25.00

 إجمالي المصروفات   70.00

 

 في عنها االفصاح تم 2015 للعام الفعلية للمبالغ بالنسبة .االقتراض وتكلفة األرباح تنقية ومصروفات بالتعامل متعلقة تكاليف أي الصندوق يتحمل ذلك، إلى إضافة 
  .منها أقل أو 2015 عام من أعلى تكون قد 2016 عام أتعاب أن يرغ الصندوق، وأحكام شروط

 

 من مبلغ االشتراك تدفع مقدماً  %2حتى  رسوم االشتراك

 سنويا من صافي قيمة األصول  %0.10 رسوم إدارة الصندوق

 الرسوم والمصاريف األخرى
سوف تكون كافة الرسوم والمصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق بما في ذلك على سبيل الذكر وليس 

الرقابية  ورسم ترخيص والرسوم  القانونيمات اإلدارية و المراجع الحصر  رسوم الحفظ و الخد
 دارة الصندوقإشر، وغيرها.. مشمولة في  رسوم المؤ

 يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع فى سوق األسهم السعودي مصاريف التعامل



األداء التاريخي
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 سيتم احتساب رسوم إدارة الصندوق وتستحق في كل تاريخ تقويم بناء على صافي قيمة األصول ويتم تسديدها في نهاية الشهر. 36-3

 

 الصناديق القابضة 36-4

 .ال ينطبق

 

 مصاريف التعامل 36-2

 من متوسط حجم األصول تحت اإلدارة. %0.0221  ( 10,084 سدود لاير() تمثل مصاريف التعامل

 

 سابقاألداء ال 36-6

 

 

 

 

 إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يدل على ما سيكون عليه أداء صندوق االستثمار مستقبال.

 لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق )أو أداءه مقارنة بالمؤشر( سيتكرر أو يكون مماثالُ لألداء السابق أن الصندوق ال يضمن

 م2015ديسمبر  30* األداء التاريخي للصندوق بعد خصم كافة المصروفات والرسوم كما في تاريخ 

 
 

 سيكون عليه أداء صندوق االستثمار مستقبال.إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يدل على ما 

 أن الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق )أو أداءه مقارنة بالمؤشر( سيتكرر أو يكون مماثالُ لألداء السابق

 م2015ديسمبر  30* األداء التاريخي للصندوق بعد خصم كافة المصروفات والرسوم كما في تاريخ 

 

 اء مجلس إدارة الصندوقمكافأة أعض 36-7

 مشمولة ضمن رسوم إدارة الصندوق.
 

 الترتيبات المالية للصندوق األجنبي 36-8

 ال ينطبق.
 

 رسوم االسترداد المبكر  36-9

 ال ينطبق.

 

 
 
 
 
 

   سنة واحدة ثالث سنوات خمس سنوات

 الصندوق 16.44%- 33.92%- 14.64%-

 المؤشر 11.82%- 28.82%- 9.74%-
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 صندوق إتش  إس بي سي ألسهم شركات البناء واألسمنت السعودية
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 :الملحق
 مؤشر إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واألسمنت السعودية

 تعريف  المؤشر:

شركة مدرجة في سوق  ي سي بتكوين مؤشر إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واألسمنت السعودية والذي يشمل حاليا أسهم لقد قامت شركة إتش إس ب

شركات العاملة في إنتاج األسهم السعودي تتخصص في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء والمتاجرة في فيها، وتنفيذ مشاريع البنية األساسية وتأمين مستلزماتها و

 والتي تتناسب مع متطلبات أهداف الصندوق واستراتيجية االستثمار.  األسمنت

 طريقة احتساب المؤشر:

 سوف يتم احتساب المؤشر باتباع طريقة "العائد الكلي" باعتبار أن جميع األرباح الموزعة سوف يتم إعادة استثمارها. 

 
 
 
 
 
 

 بالصندوق وفهم ماجاء بهما والموافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع عليها. لقد قمت/قمنا بقراءه الشروط واألحكام والمالحق الخاصة

 

 االسم االسم

 

....................................................................... ........................................................................ 

 الستثماري لدى إتش إس بي سي العربية السعوديةرقم الحساب ا

 

....................................................................... 

 

 التوقيع

 

 

 رقم الحساب االستثماري لدى إتش إس بي سي العربية السعودية

 

....................................................................... 

 

 التوقيع

 

....................................................................... ....................................................................... 

 

 التاريخ

 

 

 التاريخ

....................................................................... ....................................................................... 
 

 


