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ً  مجلس ھیئة السوق المالیة الحصول على موافقةتم  -41-2015  رقم قرارهبموجب  على طرح وحدات ھذا الصندوق طرحاً عاما
  م.2015/05/04 ھـ الموافق1436/07/15وتاریخ   6
 

شركة مساھمة مؤسسة وفقاً ألنظمة المملكة العربیة  وھي ھیرمیس السعودیة، –شركة المجموعة المالیة مدیر الصندوق ھو 
الریاض، ومرخصة من قبل ھیئة السوق  مدینة ھـ في03/12/1427تاریخ و 1010226534سجل تجاري رقم البالمقیدة السعودیة، 

 ھـ.   17/4/1427تاریخ  06016-37المالیة بموجب الترخیص رقم 
 
 

 
  

 لالسھم السعودیة المرن صندوق المجموعة المالیة ھیرمیس "حصاد"
EFG-Hermes “Hasaad” Freestyle Saudi Equity Fund 

 
 الشروط واألحكام

 
 والضریبیةبالكامل وعلیھم الحصول على االستشارات القانونیة  ھذه الشروط واألحكامیجب على المستثمرین المحتملین قراءة 

 والمالیة المناسبة وغیرھا من االستشارات قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق.
 

 .م2015/05/04 ھـ الموافق1436/07/15 بتاریخ الشروط واألحكام ھذهحررت 
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 ھام إشعار
 

قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق.  مستقل مالي مستشار من المشورة على والحصول بعنایة الصندوق وأحكام شروط راءةعلى المستثمرین ق یتوجب
 . االستثمار بقرار المرتبطة والمسؤولیات المخاطر كافة لتحمل استعداد على یكونوا أن الصندوق ھذا في االستثمار قرروا الذین المستثمرین على یجب كما
 وتاریخ) 2006-219-1( رقم قراره بموجب المالیة السوق ھیئة مجلس عن الصادرة االستثمار صنادیق الئحة بموجبإعداد ھذه الشروط واألحكام  تم

 ھـ. 2/6/1424 وتاریخ) 30(م/ رقم الملكي بالمرسوم الصادر المالیة السوق نظام على بناءً م) 24/12/2006 الموافقھـ (03/12/1427
ً تمت الموافقة     .م2015/05/04 ھـ الموافق1436/07/15المالیة بتاریخ من قبل مجلس ھیئة السوق  على طرح وحدات ھذا الصندوق طرحاً عاما

 استثمارات في یرغبونمناسباً للمستثمرین الذین  یكون فإن االستثمار في ھذا الصندوق قد ال لذا ،االستثمار في ھذا الصندوق على مخاطر مرتفعة ینطوي
 ) من ھذه الشروط واألحكام. 10( الفقرةمن التفاصیل حول المخاطر الرئیسیة المرتبطة باالستثمار في ھذا الصندوق، الرجاء مراجعة  ولمزید. رالمخاط ةقلیل

تنمیة  إلى یھدفو الئحة صنادیق االستثمار ألحكام خاضعمفتوح  استثمارھو صندوق  لالسھم السعودیةالمرن صندوق المجموعة المالیة ھیرمیس "حصاد" 
وكذلك في الطروحات   سوق األسھمسعودیة المدرجة في الشركات الفي أسھم  بشكل رئیسي على المدى المتوسط إلى الطویل من خالل االستثمار س المالرأ

الرجاء  الشرعیة ولإلطالع على تلك المعاییر .للصندوق المستشار الشرعيالمعتمدة من قبل  والمتوافقة مع المعاییر الشرعیة األولیة ألسھم الشركات السعودیة
 ) من ھذه الشروط واألحكام.21( الفقرةمراجعة 

 من للتأكد المھنیة العنایة من المعقول القدر بذل أن(بعد  علمھ حسب ویؤكدمدیر الصندوق مسؤولیة المعلومات الواردة في ھذه الشروط واألحكام،  یتحمل
إصدار ھذه وذلك كما في تاریخ  مطلوب تضمینھا بموجب الئحة صنادیق االستثمار أمور أیة تغفل وال مضللة أو صحیحة غیر إفادة أي تتضمن ال أنھا) ذلك

 یعتبر المستثمرون اَراء مدیر الصندوق كتوصیة لشراء وحدات في الصندوق.أال . ویجب أو كما في تاریخ آخر تحدیث لھا الشروط واألحكام
وحدات  بطرح بیانات تتعلق ةتقدیم أیة معلومات أو باإلدالء بأیببإصدار أي إعالن أو  آخر شخصألي أو  سمسارصندوق ألي وسیط أو الیصرح مدیر  لم

بیانات، في حالة صدور مثل تلك اإلعالنات أو تقدیم مثل تلك المعلومات أو إعطاء مثل تلك ال، والشروط واألحكام تحتوي علیھ ھذهما ل اً خالف ھاأو بیعالصندوق 
 یھا على أساس أنھ مصرح بھا من قبل مدیر الصندوق. االعتماد علعدم فیجب 
ال یكون  في أیة دولة من قبل أي شخص الصندوق ي ھذافأي وحدات  لتملكأو دعوة طرحاً وال یجوز استخدامھا كطرح  ال تشكل  الشروط واألحكام إن ھذه

  أو لم یُسمح بھ وكذلك ال یجوز طرح ھذه الوحدات ألي شخص ال یجوز نظاماً طرح وحدات ھذا الصندوق علیھ. فیھا ھذا الطرح نظامي
 
أخرى. ویجب على أیة مسائل أمور قانونیة أو ضریبیة أو استثماریة أو  ةعلى أنھا استشارة تتعلق بأی ھذه الشروط واألحكامأال یعتبروا  المستثمرینعلى و

 :ن یقوموا باالستعالم بشأنكذلك أالمستثمرین 
  .آخر بخصوصھاتصرف أي أو  ھااسترداد وأ الصندوقوحدات  بتملك فیما یتعلقالمتطلبات القانونیة في دولھم  .أ

 .واجھونھاقد یاألجنبي الصرف ة قیود تتعلق بأی .ب
تصرف أي أو  ھااسترداد وأ الصندوقوحدات  تملك نتیجةفي دولھم علیھم طبق ناألخرى التي قد تیبیة الضرالتبعات الدخل والمسائل المتعلقة ب .ج

 .آخر بخصوصھا
التي یبیة والمسائل األخرى األمور القانونیة والضرفیما یتعلق ب ،نین والمحاسبیالقانونیمستشارین الفي ذلك بما ھم، ممثلیاالعتماد على  نیالمستثمرعلى یجب 

 أو االستثمار فیھ.  الصندوقتخص 
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 دلیل الصندوق
 .صندوق المجموعة المالیة ھیرمیس "حصاد" المرن لالسھم السعودیة اسم الصندوق:

 
ھیرمیس السعودیة، وھي شركة مساھمة مؤسسة وفقاً ألنظمة المملكة العربیة السعودیة،  –شركة المجموعة المالیة  مدیر الصندوق:

صة من قبل ھیئة ھـ في مدینة الریاض، ومرخ03/12/1427تاریخ و 1010226534سجل تجاري رقم الب المقیدة
 ھـ.17/4/1427تاریخ  06016-37السوق المالیة بموجب الترخیص رقم 

 
 ھیرمیس السعودیة –شركة المجموعة المالیة  :الصندوق مدیر عنوان

 سكاي تاورز، البرج الشمالي، الطابق الثالث، العلیا
 11372الریاض  ،300189ص.ب. 

 المملكة العربیة السعودیة
 + 966 11 293 8032فاكس:   +966 11 293 9/8048ھاتف: 
 www.efg-hermes.comلكتروني: اإل الموقع

 
  السعودیة المحدودة العربیةس بي سي إتش إ الخدمات اإلداریة: مقدم

 س بي سيإتش إبنایة 
 المروج) حي، شارع العلیا العام (7267

 12283 - 2255الریاض
 المملكة العربیة السعودیة

 +96611 299-2348: فاكس  +96611 299-2338: ھاتف
  www.hsbcsaudi.com: اإللكتروني الموقع

 
  السعودیة المحدودة العربیةس بي سي إتش إ الحفظ: أمین

 س بي سيإتش إبنایة 
 المروج) حي، شارع العلیا العام (7267

 12283 - 2255الریاض 
 المملكة العربیة السعودیة

 +96611 299-2348: فاكس  +96611 299-2338: ھاتف
 www.hsbcsaudi.com: اإللكتروني الموقع

 
  السعودیة المحدودة العربیةس بي سي إتش إ السجل: أمین

 س بي سيإتش إبنایة 
 المروج) حي، شارع العلیا العام (7267

 12283 - 2255 الریاض
 المملكة العربیة السعودیة

 +96611 299-2348: فاكس  +96611 299-2338: ھاتف
 www.hsbcsaudi.com: اإللكتروني الموقع

 
 ارنست آند یونغ مراجع الحسابات:

 برج الفیصلیة، الدور السادس، طریق الملك فھد
 11461الریاض  ،2732صندوق برید 

 المملكة العربیة السعودیة
  +966 11 2734730+  فاكس: 966 11 2734740ھاتف: 
 www.ey.com: اإللكتروني الموقع

http://www.efg-hermes.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
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 ملخص الصندوق
 

 .صندوق المجموعة المالیة ھیرمیس "حصاد" المرن لالسھم السعودیة : الصندوق اسم
 ھیرمیس السعودیة. –شركة المجموعة المالیة  :الصندوق مدیر

 السعودي.  الریال عملة الصندوق:
 .مفتوح : الصندوق طبیعة

 سعودي.  لایر 10 :الطرح عند الوحدة سعر 
 ).   بالمخاطر الخاصة 10الفقرة  مراجعةمرتفع (الرجاء  المخاطر: مستوى
 الصندوق أداء لقیاس كمؤشر مؤشر ستاندرد أند بورز السعودي المطابق للشریعةالصندوق  سیستخدم قیاس األداء: مؤشر

 ھذا المؤشر). من جزءً  تشكل التيستثمارات اال على مقصورةاستثمارات الصندوق لن تكون  أن إال(
 إلى الطویل. المتوسطعلى المدى  المال رأس تنمیة : الصندوق أھداف

لالستثمار مباشرة في أسھم الشركات  نشطةیعتزم مدیر الصندوق تطبیق استراتیجیة استثماریة  استراتیجیة االستثمار: 
. وكذلك في الطروحات األولیة ألسھم الشركات السعودیة األسھم سوق في ةالسعودیة المدرج

وستقتصر استثمارات مدیر الصندوق على االستثمارات المتوافقة مع المعاییر الشرعیة المعتمدة من 
 .للصندوقالشرعي  المستشارقبل 

 لایر سعودي. 10,000 لالشتراك المبدئي: األدنىالحد 
 لایر سعودي. 10,000 لالشتراك االضافي: األدنىالحد 
 لایر سعودي. 10,000 لالسترداد: األدنىالحد 
 لایر سعودي. 10,000 :بھاألدنى لرصید االستثمار المحتفظ  الحد

 .عمل یوم أي خاللطلبات االشتراك واالسترداد  تقبل أیام قبول طلبات االشتراك واالسترداد:
آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 

 واالسترداد:
طلب  تنفیذ فیھ یتم سوفالتعامل الذي  یومتوقیت مدینة الریاض في بظھرا  12:00الساعة قبل 

 االشتراك / االسترداد. 
یومي اإلثنین واألربعاء من كل أسبوع باستثناء أیام العطل الرسمیة في المملكة العربیة السعودیة.  التعامل:وأیام التقویم 

التعامل یوم عطلة رسمیة في المملكة العربیة السعودیة فسیتم تقویم و التقویموفي حال وافق یوم 
 ي.  التعامل التالوأصول الصندوق وتنفیذ طلبات االشتراك واالسترداد في یوم التقویم 

 .االسترداد التي تم فیھا تحدید سعر لنقطة التقویمقبل إقفال العمل في الیوم الرابع التالي  موعد دفع قیمة الوحدات المستردة للمشتركین:
ً  وتدفع% من قیمة االشتراك 2 یتجاوز ال ما رسوم االشتراك:  .  مقدما

 .الصندوقأصول % سنویاً من صافي قیمة 1.25 رسوم إدارة الصندوق:
بعد الحصول  ال سعودي سنویاً، قابلة للتعدیل سنویاً ـری 65,000 مبلغ أتعاب مراجع الحسابات: • الرسوم االخرى:

 .على موافقة الھیئة
وفي الصندوق،  أصول قیمةمن صافي  أساس نقطة 9.25یساوي مبلغ سنوي  :رسوم الحفظ •

ً  سعوديلایر  7,500 مبلغ جمیع األحوال لن تقل ھذه الرسوم عن  . شھریا
، الصندوق أصول قیمة صافينقطة أساس من  13 یساوي سنوي مبلغ :اإلداریةرسوم الخدمات  •

ً  لایر سعودي 7,500 وفي جمیع األحوال لن تقل ھذه الرسوم عن مبلغ  .شھریا
ً  لایر سعودي 937مبلغ  :رسوم أمین السجل • لایر  18.75ألول خمسین مشترك، ومبلغ  شھریا

 عملیة لایر سعودي عن كل 112.5مبلغ  عن كل مشترك إضافي. باإلضافة إلى شھریاً سعودي 
 . نقل ملكیة وحدات في الصندوقاشتراك أو أسترداد أو 

لكل عضو  كحد أقصى سنویاً  لایر سعودي 10,000 : مبلغمجلس إدارة الصندوقأعضاء  أتعاب •
 ولن یستلم. لكل عضو مصاریف السفر واإلقامة، باإلضافة إلى تغطیة مجلس إدارة مستقل

 أعضاء مجلس االدارة غیر المستقلین أیة أتعاب سنویة. 
 :الشرعي المستشار أتعاب •

 .لایر سعودي یدفع بنھایة السنة األولى من تأسیس الصندوق 37,500مبلغ وقدره  -
من  نھایة كل سنةبویدفع  لایر سعودي سنویاً عن السنوات الالحقة 75,000مبلغ وقدره  -

 .  تأسیس الصندوق
السنوات  مقارنة معأتعاب المستشار الشرعي في السنة األولى  انخفاضوتجدر اإلشارة إلى أن 

من حسابھ الخاص إلى  لایر سعودي 37,500قیام مدیر الصندوق بدفع مبلغ  یعود إلىالالحقة، 
 المتعلقة بطرح وحدات الصندوق. مقابل خدماتھ لمستشار الشرعيا

ً  سعودي لایر 7,500: الرقابیة الرسوم •  .سنویا
 لایر سعودي سنویاً. 5,000(تداول):  السعودیة المالیة السوق النشر على موقع رسوم •

 م.01/07/2015 ھـ الموافق14/09/1436 الصندوق:  تشغیل  تاریخ بدء
 .القريعلي  محمد /الدكتور الشیخ الشرعي: المستشار

 حاتم عدنان عقیل  /األستاذ :الصندوق إدارة مجلس أعضاء
 فرحات رامي /األستاذ
 مامراج شاھر /األستاذ
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 جدول المحتویات 
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 االلتزام بالئحة صنادیق االستثمار
 اإلفصاح المالي ملخص

32 
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 قائمة المصطلحات
 المعاني المبینة أمامھا: –أینما وردت في ھذه الشروط واألحكام  –یقصد بالكلمات والمصطلحات التالیة 

(أو بتاریخ  الشروط واألحكام ھذه إصدار تاریخبھي االتفاقیة التي سیتم إبرامھا  :"الخدمات اإلداریةاتفاقیة  "
والتي   إتش إس بي سي العربیة السعودیةوبین مدیر الصندوق  قریب من ذلك)

 .الخدمات اإلداریة للصندوق إتش إس بي سي العربیة السعودیة ستقدمبموجبھا 
الخدمات اإلداریة" أو "أمین  مقدم"

إتش الحفظ" أو أمین السجل أو "
 "إس بي سي العربیة السعودیة 

 .بي سي العربیة السعودیة المحدودةإس  إتششركة 

   
بموجب  ادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیةالئحة األشخاص المرخص لھم الص :"الئحة األشخاص المرخص لھم"

 )م28/06/2005 الموافق(ه 21/05/1426 وتاریخ 2005–83-1 رقم قراره
ه (الموافق 01/03/1434وتاریخ  2013-1-1 رقم قراره بموجب والمعدلة

 .م)13/01/2013
  .الذي تكون فیھ سوق األسھم السعودیة مفتوحة للتداول یومال :"عمل"یوم 
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 مقفل. السوق المالیة السعودیة (تداول)الیوم الذي یكون فیھ  :"عطلة رسمیة"یوم 
 "الھیئة"ھیئة السوق المالیة أو 

 :"الوحدة"
 .ھیئة السوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة

یقصد بھا الوحدات التي یملكھا مالكو الوحدات في الصندوق وھي حصة مشاعة 
  . لملكیة أصول الصندوق. 

جمادى  2بتاریخ  30م/ رقم الملكي المرسوم بموجب الصادر المالیة السوق نظام :"نظام السوق المالیة"
 وتعدیالتھ. ھـ،1424اآلخرة 

(أو بتاریخ قریب  الشروط واألحكام ھذه إصدارتاریخ باالتفاقیة التي سیتم إبرامھا  :"اتفاقیة أمین الحفظ"
والتي بموجبھا السعودیة س بي سي العربیة إ إتشبین مدیر الصندوق و من ذلك)

 خدمات الحفظ الخاصة بالصندوق. السعودیةس بي سي العربیة إ إتش ستقدم
 :"یوم التعامل"

 
 
 

 يیوم وستكون أیام التعاملشراء واسترداد وحدات الصندوق،  الیوم الذي یتم فیھ
من كل أسبوع باستثناء أیام العطل الرسمیة في المملكة العربیة  األربعاءو اإلثنین

وفي حال وافق یوم التعامل یوم عطلة رسمیة في المملكة العربیة  السعودیة.
 التعامل التالي.تنفیذ طلبات االشتراك واالسترداد في یوم  السعودیة فسیتم

 :التقویم" یوم"
 
 
 
 

 "نقطة التقویم"
 

) من 26الیوم الذي یتم فیھ تحدید صافي سعر الوحدة كما ھو موضح في الفقرة (
من كل أسبوع  األربعاءو اإلثنین يیومھذه الشروط واألحكام، وستكون أیام التقویم 

وفي حال وافق یوم  باستثناء أیام العطل الرسمیة في المملكة العربیة السعودیة.
التقویم یوم عطلة رسمیة في المملكة العربیة السعودیة فسیتم تقویم أصول 

 الصندوق في یوم التقویم التالي.  
 الساعة الرابعة مساء في یوم التقویم المعني.

 
 :"الصندوق"

 :استثماري" صندوق"
 . لالسھم السعودیة المرن صندوق المجموعة المالیة ھیرمیس "حصاد"

برنامج استثماري مشترك یھدف إلى إتاحة الفرصة للمشتركین فیھ بالمشاركة 
   جماعیاً في أرباح البرنامج، ویدیره مدیر الصندوق مقابل رسوم محددة.

 :"مجلس إدارة الصندوق"
 
 
 

 :"مستقل إدارة مجلس عضو "

ً  ھو مجلس إدارة لالئحة صنادیق یُعین أعضاءه من قبل مدیر الصندوق وفقا
لإلطالع على و. عن مراقبة أعمال مدیر الصندوق مسئوالً  ، ویكوناالستثمار

) من 14( ، الرجاء مراجعة الفقرةمجلس إدارة الصندوقصالحیات ومسئولیات 
  ھذه الشروط واألحكام. 

من أعضاء مجلس إدارة الصندوق لیس موظفاً وال عضو مجلس إدارة لدى  عضو
مدیر الصندوق أو تابع لھ أو أمین حفظ الصندوق، كما أنھ لیس لدیھ عالقة جوھریة 

 وینطبق الصندوق ذلك حفظ أمین أو لھ تابع أوأو عالقة تعاقدیة مع مدیر الصندوق 
 في المستخدمة لمصطلحاتا قائمة حسب مستقل إدارة مجلس عضو تعریف علیھ

 .المالیة السوق ھیئة لوائح
شركة مساھمة مقفلة تم وھي ھیرمیس السعودیة،  –شركة المجموعة المالیة  :"مدیر الصندوق"

والمقیدة في  ،ھا في المملكة العربیة السعودیةالمعمول ب األنظمةتأسیسھا بموجب 
ومرخصة من ، ھـ3/12/1427وتاریخ  1010226534م تجاري رقالسجل ال

 ھـ. 17/4/1427وتاریخ  06016-37 ھیئة السوق المالیة بموجب ترخیص رقم
 :"مجلس التعاون"

 :قیاس األداء" مؤشر"
 .مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

 .مؤشر ستاندرد أند بورز السعودي المطابق للشریعة
 

   .الشخص الذي یملك وحدات في الصندوق :"المستثمر أو مالك الوحدات"
  

یوم العمل في  ویكون ذلكالیوم الذي یتم فیھ اإلعالن عن صافي سعر الوحدة،  :"اإلعالن"یوم 
 .التقویم الذي یلي یوم

(أو بتاریخ قریب من  ھذه الشروط واألحكامتاریخ باالتفاقیة التي سیتم إبرامھا  :"اتفاقیة أمین السجل"
والتي بموجبھا س بي سي العربیة السعودیة إ إتشبین مدیر الصندوق و ذلك)
الخدمات المتعلقة بحفظ سجل وحدات  س بي سي العربیة السعودیةإ إتش ستقدم

 الصندوق. 
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بموجب القرار  الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة :"الالئحة"
م) 24/12/2006ه (الموافق 03/12/1427وتاریخ  2006-219-1رقم 

  وتعدیالتھ.
  

 .مؤسسة النقد العربي السعودي، وھي البنك المركزي للمملكة العربیة السعودیة ":ساما"
 :"یوم التسویة"

 
 
 
 

 ":الشرعي المستشار"
 ":الشرعیة المعاییر"

قبل إقفال العمل في   إلى المستثمر، وذلكالیوم الذي یتم فیھ دفع عوائد االسترداد 
، بشرط أن لنقطة التقویم التي تم فیھا تحدید سعر االستردادالیوم الرابع التالي 

المستثمر لغرض استیفاء متطلبات  المقدمة من مستنداتالمعلومات والتكون جمیع 
"اعرف عمیلك" ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب المنصوص علیھا في 

  محدثة.لوائح الھیئة وقواعدھا 
 .القريعلي وھو الشیخ الدكتور/ محمد الشرعي للصندوق المستشار 

، والتي یتم بناًء علیھا للصندوقالشرعي المستشار المعاییر الشرعیة المعتمدة من 
والموضحة في الفقرة  تحدید الشركات المؤھلة لالستثمار فیھا من قبل الصندوق،

 ) من ھذه الشروط واألحكام. 21(
 ) من ھذ الشروط واألحكام.2( رقم لموضح في الجدولنموذج طلب االشتراك ا :"نموذج طلب االشتراك"

، ویمكن تقدیم طلبات االشتراك واالسترداد أیام قبول طلبات االشتراك واالسترداد :"التقدیم"یوم 
 في أي یوم عمل. 

 :"تداول"
 :"سوق األسھم"

 .السوق المالیة السعودیة
  سوق األسھم في المملكة العربیة السعودیة.

 :واألحكام""الشروط 
 

 :"نشطةال منھج اإلدارة"
 
 

 :"ساب"
 :"نقطة أساس"

 :"الطروحات األولیة"
 :"أدوات أسواق النقد"

 
 :"عملیات المسح األولي"

 
 :"معاییر القیمة"

 
 :"رسوم الصفقات"

 
 
 

العقد المبرم بین مدیر الشروط واألحكام الواردة في ھذا المستند وھي تمثل 
 .الصندوق وكل من المستثمرین

بناًء على عدة  الصندوق بإتخاذ قرارات استثماریة یقوم من خاللھ مدیر منھج ھو
عوامل مثل التحلیالت والتوقعات المالیة وخبرات مدیر الصندوق ومراقبة قیمة 

  اتباع مؤشر قیاس األداء.دون  مستمر وذلك االستثمارات بشكل
 البنك السعودي البریطاني.

 %0.01ھي 
 لالكتتاب العام ألول مرة.طرح أسھم الشركات 

(بما فیھا عقود  الودائع واألوراق المالیة قصیرة األجل وعقود تمویل التجارة 
 المخاطر. وقلة العالیة بسیولتھا تتسم والتي ،المرابحة)

 دراسة االستثمارات المتاحة وتحدید قائمة أولیة باالستثمارات التي یمكن القیام بھا.
 سوق األسھم المختارة من الشركات المدرجة فيیقصد بھا تحلیل الشركات 

 ودراسة قوائمھا المالیة بغرض تحدید القیمة العادلة لتحدید قرار االستثمار بھا.  
صفقة شراء أو بیع ألسھم أي شركة من كل  مقابل ھي رسوم تدفع ألمین الحفظ

 .الشركات المستثمر بھا
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 :صندوق االستثماراسم  1
 . لالسھم السعودیة المرن المالیة ھیرمیس "حصاد"صندوق المجموعة 

 :مدیر الصندوقل المكتب الرئیس عنوان 2
 :ان التاليوعلى العن الصندوقمدیر مع  التواصل یمكن 
 ھیرمیس السعودیة –شركة المجموعة المالیة  

 الطابق الثالث، العلیا سكاي تاورز، البرج الشمالي،
  300189: ص.ب.

 11372: الریاض 
 المملكة العربیة السعودیة

 +966 11 293 9/8048ھاتف: 
 عنایة السید/ محمد اإلمام) (+ 966 11 293 8032   فاكس:

  hermes.com-amsales@efgبرید إلكتروني: 
 ،الصندوقلصافي أصول  تقویمخر في ذلك آبما  ،ومدیر الصندوق الصندوقمزید من التفاصیل عن ویمكن الحصول على 

الموقع اإللكتروني وأ hermes.com-www.efg الخاص بمدیر الصندوق عبر الرابط اإللكتروني الموقع زیارة من خالل
ً  سیتمو .www.tadawul.com.sa للسوق المالیة السعودیة عبر الرابط مزید من التفاصیل حول الصندوق  نشر أیضا

     وكالتي بلومبیرغ ورویترز. عبر
  :بدءالتاریخ  3

ـ الموافق27/08/1436 بتاریخشتراكات قبول اال الصندوق بدأ ـ الموافق 13/09/1436 تاریخ و حتى  م21/06/2015 ھ ھ
 . م01/07/2015 ھـ الموافق14/09/1436بتاریخ وسیبدأ تشغیل الصندوق  م30/06/2015

  :المنظمةالھیئة  4
والمقیدة بالسجل التجاري مساھمة مغلقة  وھي شركة ،ھیرمیس السعودیة –شركة المجموعة المالیة  مدیر الصندوق ھو

 ووكیل لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصیلھیئة المن قبل  ةمرخصو ھـ03/12/1427 وتاریخ 1010226534رقم 
والحفظ في أعمال األوراق والتعھد بالتغطیة وإدارة صنادیق االستثمار وإدارة محافظ العمالء والترتیب وتقدیم المشورة 

ھـ (الموافق 17/04/1427) وتاریخ 06016-37( وذلك بموجب ترخیص ھیئة السوق المالیة رقم المالیة
   .م)15/05/2006

  :تحدیث لھاشروط وأحكام الصندوق أو آخر  إصدار تاریخ 5
2015/05/04م.   1436/07/15 ھـ الموافق صدرت الشروط واألحكام ھذه بتاریخ   

  م.13/06/2017ھـ الموافق 18/09/1438و المحدثة طبقاً لموافقة ھیئة السوق المالیة في 
  :االشتراك 6
 اإلضافي لالشتراك األدنى والحد) سعودي لایر آالف عشرة( 10,000 ھو الصندوق في المبدئي لالشتراك األدنى الحد 
 وسیكون) سعودي لایر آالف عشرة( 10,000 ھو لالسترداد األدنى والحد)  سعودي لایر آالف عشرة( 10,000 ھو 
 ). سعودي لایر آالف عشرة( 10,000ھو  بھاألدنى لرصید االستثمار المحتفظ  الحد 
  
 

لمدیر  یحق ،المستثمر باسترداد جزء من وحداتھفي حال انخفاض رصید االستثمار عن الحد األدنى بسبب قیام و
ً تصفیة حساب المستثمرالصندوق  الواردة في ھذه الشروط  ذات العالقة االسترداد الجراءات، وذلك وفقا

 .واألحكام
 :عملة الصندوق 7
سیتم تحویل، وفي حال تم سداد قیمة الوحدات بعملة غیر الریال السعودي إن عملة الصندوق ھي الریال السعودي. 
أيالمستثمر في ذلك الوقت. ویتحمل  سابف السائد لدى رعملة السداد إلى الریال السعودي حسب سعر الص 
  سعر الصرف بدون أي التزام من مدیر الصندوق. فروقات في  
 :صندوق االستثمار ھدافأ 8 

رأس  تنمیةیھدف إلى ھو صندوق استثمار مفتوح  لالسھم السعودیة المرن صندوق المجموعة المالیة ھیرمیس "حصاد"
سوق  في ةفي أسھم الشركات السعودیة المدرج بشكل رئیسي المال على المدى المتوسط إلى الطویل من خالل االستثمار

 االستثمارات على الصندوق مدیر استثمارات وستقتصر. وكذلك في الطروحات األولیة ألسھم الشركات السعودیة األسھم
 لقیاس كمؤشر مؤشر ستاندرد أند بورز السعودي المطابق للشریعةالصندوق  سیستخدمو .الشرعیة المعاییر مع فقةالمتوا

ویمكن الحصول  مؤشر قیاس األداء. التي تشكل جزءا من على األسھم الصندوق استثمارات لن تقتصرو .الصندوق أداء

http://www.efg-hermes.com/
http://www.efg-hermes.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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ولن یتم توزیع أیة أرباح تنتج عن استثمارات  .الصندوقالتواصل مع مدیر من خالل  مؤشر قیاس األداءعلى معلومات 
 الصندوق على المستثمرین حیث سیتم إعادة استثمار األرباح في الصندوق. 

  :الرئیسیة استراتیجیات االستثمار 9
    فیما یلي ملخص الستراتیجیات االستثمار الرئیسیة التي یطبقھا الصندوق من أجل تحقیق أھدافھ: 
  :األوراق المالیةأنواع  9-1

كذلك في الطروحات و سوق األسھمأسھم الشركات السعودیة المدرجة في  في تتمثل استثمارات الصندوق الرئیسیة
 في صنادیق استثمار أخرىلمدیر الصندوق استثمار أصول الصندوق  یحقو. األولیة ألسھم الشركات السعودیة

كما یحق لمدیر الصندوق استثمار أصول الصندوق في أدوات أسواق النقد. . (بما في ذلك صنادیق أسواق النقد)
وفي جمیع األحوال یجب أن تكون استثمارات الصندوق متوافقة مع المعاییر الشرعیة. ولمزید من التفاصیل حول 

    ) من ھذه الشروط واألحكام.  21المعاییر الشرعیة، الرجاء مراجعة الفقرة (
 :ستثمارسیاسة تركیز اال 9-2

سوق األسھم وكذلك في الطروحات األولیة أسھم الشركات السعودیة المدرجة في  فيتتركز استثمارات الصندوق 
 مع المعاییر الشرعیة. وفي جمیع األحوال یجب أن تكون استثمارات الصندوق متوافقة ،ألسھم الشركات السعودیة

الصندوق أن یحدث خاللھا ھبوط حاد في سوق األسھم ألسباب یتوقع مدیر التي االستثنائیة الظروف  باستثناءو
ة وذلك لغرض اقتصادیة أو سیاسیة أو غیرھا وذلك لفترة قصیرة الى حین زوال الظروف االستثنائیة ذات العالق

الصندوق  یقوملن و أصول الصندوق. صافي % من70عن  ، لن تقل نسبة ھذه االستثماراتحمایة أصول الصندوق
درجة بیحتفظ  حتى (دون اإلخالل بالمعاییر الشرعیة) فیما یتعلق باستثماراتھ معینة أو صناعات طاعاتق باستثناء

 .مرونةال عالیة من
لمدیر الصندوق (ألغراض إدارة السیولة)  یحق) من الالئحة، 39مراعاة القیود المنصوص علیھا في المادة ( معو

صنادیق أسواق  (بما في ذلك في صنادیق استثمار أخرىمن أصول الصندوق  )%30(ما ال یزید عن  استثمار
متوافقة  على أن تكون تدار من قبل مدیر الصندوق نفسھ أو مدیر صندوق آخر، تلك الصنادیق سواء كانت )النقد
ً  الشرعیة المعاییر مع وسیقوم  .ومرخصة من قبل الھیئة بالریال السعوديومقومة  ومطروحة وحداتھا طرحاً عاما

دوق باختیار ھذه الصنادیق بناًء على عدة عوامل مثل خبرات مدراء ھذه الصنادیق باإلضافة إلى مدیر الصن
وفي جمیع األحوال ستقتصر استثمارات الصندوق في  استراتیجیات االستثمار واألداء السابق لھذه الصنادیق.

 صنادیق االستثمار األخرى على الصنادیق المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة.
یتوقع مدیر الصندوق أن یحدث خاللھا ھبوط حاد التي  بعض الظروف االستثنائیةفي  –یحق لمدیر الصندوق  كما

في سوق األسھم ألسباب اقتصادیة أو سیاسیة أو غیرھا وذلك لفترة قصیرة الى حین زوال الظروف االستثنائیة 
على شكل  أو جزء منھا الصندوقأصول  بجمیع اإلحتفاظ -،ذات العالقة وذلك لغرض حمایة أصول الصندوق

وذلك لمدة محددة  ،المعاییر الشرعیة مع متوافقةال أسواق النقد في أدوات بشكل مباشر سیولة نقدیة أو استثمارھا
 إلى حین زوال الظروف االستثنائیة ذات العالقة. 

 
المقومة و المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة وتقتصر استثمارات الصندوق في أدوات أسواق النقد على األدوات

 للتصنیف وكالة مودیز عن صادر) B3( تتمتع بتصنیف ائتماني ال یقل عن فئة على أن تكونبالریال السعودي 
 وسیتم تحدیث المجال االستثماري للصندوق بشكل شھري.  .العالمي

  
 خصصة لھا.المتاحة للصندوق والنسب الم اتالجدول التالي االستثمار حویوض

 
الحد األدنى من أصول  نوع االستثمار 

 الصندوق
الحد األعلى من أصول 

 الصندوق
سوق أسھم الشركات السعودیة المدرجة في 

والطروحات األولیة ألسھم الشركات  األسھم
 السعودیة

70%* 100% 

صنادیق (بما في ذلك  أخرىصنادیق استثمار 
 )أسواق النقد

0% 30% 

 **%30 %0 أدوات أسواق النقدسیولة نقدیة أو 
كما ھو موضح االستثمارات عن الحد األدنى في بعض الظروف االستثنائیة  ھذه یجوز لمدیر الصندوق تخفیض *

 أعاله.
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ھذه االستثمارات عن الحد األعلى في بعض الظروف االستثنائیة كما ھو موضح زیادة ** یجوز لمدیر الصندوق 
 أعاله.

 
 :واألسالیب واألدواتالصفقات  9-3 

 الصندوق الستثمارات االستثماریة المراكز تبدیل مبدأ على ترتكز التي النشطة اإلدارة منھج الصندوق مدیر سیتبنى
 الصندوق مدیر لدي المالیین المحللین فریق قبل من األولي المسح عملیات إلجراء البحثیة الوسائل واستخدام
 بناء ثم ومن (ومن ثم إخضاعھا إلى تحلیالت معاییر القیمة حیث ما ینطبق)، االستثمارات قائمة إلى والوصول

 االستثماریة بالحدود االلتزام لضمان مستمر بشكل ومراجعتھا االستثمارات أوزان وتحدید الصندوق محفظة
 .الرئیسة الصندوق وإستراتیجیة

إلدارة الصندوق، ولھ في ذلك  الالزمةاالستثماریة  القرارات باتخاذ - لتقدیره وفقا - الصندوق مدیر سیقومو
 لدیھ المتاحة والمعلومات المختلفة والسیاسیة واالقتصادیة والتقییمات االستثماریة والتقاریر الدراساتب االسترشاد

 األوضاع ودراسة الدراسات، ومراكز كبیوت االستثمار خارجیة أخرى جھة أي أو األبحاث فریق قبل من
 .المتاحة النقدیة والسیولة المختلفة، والدولیة المحلیة االقتصادیة

 :الصندوق محفظةأنواع األوراق االمالیة التي ال یمكن إدراجھا في  9-4
 ) أعاله.2-9لن یقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالیة غیر التي تم ذكرھا في الفقرة (

  :یةاالستثمارصول األأو األوراق المالیة  أنواع على –قیود أخرى  9-5 
لن یستثمر الصندوق في أي أوراق مالیة ال تتوافق مع المعاییر الشرعیة المعتمدة. ویلتزم الصندوق بقیود االستثمار 

 ) من الئحة صنادیق االستثمار.39الواردة في المادة (
  

 :الحصول على التمویلصالحیات  9-6
ما  لغرض االستثمار وتغطیة طلبات االسترداد الصندوق التمویل اإلسالمي الذي یمكن ان یحصل علیھلن یتجاوز 

 همن مدیر الحصول على تمویلفي حالة إال  الحصول على التمویلوقت في  أصولھمن صافي قیمة  )%10( نسبتھ
ً طلبات االسترداد  لتغطیة أي من تابعیھ أو   عن سنة واحدة.التمویل وفي جمیع األحوال لن تزید مدة  .ةلالئح وفقا

  :التي سیتم االستثمار فیھا ق األوراق المالیةاسوأ 9-7
وأدوات  من ھذه الشروط واألحكام 2-9المشار إلیھا في الفقرة  األوراق المالیة علىاستثمارات الصندوق  تقتصر

   المصدرة في المملكة العربیة السعودیة. أسواق النقد
  :االستثمار في الصنادیق األخرى 9-8

لمدیر الصندوق (ألغراض إدارة السیولة)  یحق) من الالئحة، 39مراعاة القیود المنصوص علیھا في المادة ( مع
صنادیق أسواق (بما في ذلك أو  من أصول الصندوق في صنادیق استثمار أخرى )%30(ما ال یزید عن  استثمار

متوافقة  تدار من قبل مدیر الصندوق نفسھ أو مدیر صندوق آخر، على أن تكون تلك الصنادیق سواء كانت )النقد
 . بالریال السعودي ومرخصة من قبل الھیئة.ومقومة ومطروحة وحداتھا طرحاً عاماً  الشرعیة المعاییر مع

 :مشتقات األوراق المالیةاالستثمار في  9-9
 یة.ن یقوم الصندوق باالستثمار في مشتقات األوراق المالل

  :لالستثمار في الصندوق الرئیسیة المخاطر 10
المخاطر التالیة دراسة یجب على المستثمرین  ،لذا ة.من المخاطر مرتفعةینطوي االستثمار في الصندوق على درجة 

باإلضافة إلى المخاطر قبل االستثمار في الصندوق. تامة بعنایة  الشروط واألحكام في ھذهواردة وجمیع المعلومات ال
أو یُعتقد في الوقت الراھن  بتاریخ ھذه الشروط واألحكامغیر معروفة  أخرى احتماالتمخاطر أو ھناك  الموضحة أدناه،

بشكل سلبي على عائدات االستثمار وصافي یمكن أن تؤثر  مع العلم أنھا، لذا لم یتم التطرق إلیھا أدناه أنھا غیر جوھریة
وتجدر اإلشارة إلى  في الوقت الحالي، رئیسیةلتي یرى مدیر الصندوق أنھا وفیما یلي المخاطر ا قیمة أصول الصندوق.

  : تھاأھمییست مرتبة حسب لالواردة أدناه أن المخاطر 
 
 
 

  :األساسیة المخاطر 10-1
 اتقیمة االستثمارھبوط وقد یؤثر  ،على قیمة استثمارات الصندوق سلبي جوھريالتالیة بشكل المخاطر قد تؤثر 
  :وحدات الصندوق وبالتالي ستؤثر على المبالغ المستثمرة في الصندوقللصندوق بشكل سلبي على قیمة  ةاألساسی

 :والقانونیة المخاطر التنظیمیة .أ
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المتعلقة بالصحة  األنظمةفیھا بما  األنظمة،من عدید للالتي یسعى الصندوق لالستثمار فیھا الشركات تخضع 
 المتعلقةباإلضافة إلى المتطلبات  البیئیةوالمالیة نظمة واألحمایة المنافسة و العملأنظمة و والسالمة

، وكذلك تخضع الشركات للعدید من متطلبات اإلفصاح وغیرھا من االلتزامات المستمرة بالتراخیص
قوانین وأنظمة جدیدة أو صدار إل لشركات نتیجةالوضع المالي لتأثر یوقد  .باعتبارھا مدرجة في تداول

ً  تغییرات في األنظمة الحالیة مما قد یؤثر حدوث إضافة  على استثمارات الصندوق في تلك الشركات. سلبا
، وقد تكون الحكومیة المختصة الجھاتمن قبل  تفرض علیھا عقوباتلمعرضة الشركات  تلك إن إلى ذلك،

 ووضعھا المالي والذيتلك الشركات أیضاً طرفاً في دعاوى قضائیة والتي قد تؤثر على عملیات الشركة 
    .وعلى سعر الوحدة قد یؤثر على استثمارات الصندوق بدوره

 :رأس المال خسارةمخاطر  .ب
مما سوف یؤثر  صافي قیمة أصول الصندوق إلى انخفاض سوق األسھم السعودیة قد یؤدي أي ھبوط في
  السوق. خفاض انر من ، وقد یكون انخفاض صافي قیمة أصول الصندوق أكبسلباً على سعر الوحدة

  :المصالح تضاربمخاطر  .ج
الصندوق والشركات أعضاء مجلس إدارة مدیر الصندوق وبھا قوم التي ی للعملیات الواسع تساعاال إن

ھا مصالح مدیر الصندوق فی تتضاربحاالت  یؤدي إلى نشوءقد وكالؤھم، ویھم وموظفألي منھم التابعة 
في المصالح من قدرة مدیر الصندوق على أداء مھامھ بشكل  تضاربأي  وقد یحد مع مصالح الصندوق.

 . وعلى سعر الوحدة اً على استثمارات الصندوق وأدائھموضوعي مما قد یؤثر سلب
 :المخاطر االقتصادیة .د

المملكة العربیة  التي تحصل فية یاالقتصادیة والسیاس بالمتغیراتعام  بشكلعائدات الصندوق سوف تتأثر 
ً محوری اً دوریلعب نفط الدخل  أنوحیث . السعودیة إي  والتنمویة، فإن االقتصادیةالمملكة في خطط  ا

على سلباً ، مما قد یؤثر لمملكةالعام لقتصاد اال انخفاض في أسعار النفط یمكن أن یؤثر بشكل سلبي على
 .وعلى سعر الوحدة استثمارات الصندوق التأثیر على السعودیة وبالتالي سوق األسھم

  :األسھمالمتعلقة ب المخاطر .ه
تنخفض أسعار األسھم و األسھم. سوق حركة درجة بتتأثر صنادیق االستثمار التي تستثمر في األسھم الم

أو شركات معینة أسھم  أسعار تتقلبوقد . معینقطاع ل وأقتصاد فترات االنكماش العام لال خاللعادةً 
لذا  ب تتعلق بتلك الشركات أو القطاعات.ألسباسھم عموماً معین بشكل مختلف عن سوق األقطاع شركات 

األسھم والشركات المدرجة فیھ، وعلیھ فإن أي حركة سلبیة سوق مرتبطة بحركة فإن استثمارات الصندوق 
  .وعلى سعر الوحدة لھذا السوق قد تؤدي إلى التأثیر سلباً على قیمة استثمارات الصندوق

 :االستثمار في الشركات الصغیرة مخاطر .و
ینطوي على مخاطر  وھو ما ،صغیرةالالشركات  استثمارات الصندوق على االستثمار في أسھم ملتتشقد 

خطوط عدد محدود من  عادة یكون لدیھا الشركات الصغیرة حیث أن أكبر مقارنة بأسھم الشركات الكبیرة،
 ،باإلضافة إلى ذلكون. یاألساسیموظفین من القلیل تعتمد في إدارتھا على عدد و ،الیةمالوارد مالنتاج أو اإل
في  سیولة التداولاالستثمار في أسھم الشركات الصغیرة ینطوي على مخاطر تتعلق بانخفاض معدل إن ف

أسعار أسھم الشركات الصغیرة عرضة لتقلبات حادة ومفاجئة نظراً لصغر حجمھا، ، كما أن تلك األسھم
  . وعلى سعر الوحدة مما قد یؤثر سلباً على أداء الصندوق

 :ر األسواق الناشئةمخاط .ز
واحد من األسواق الناشئة التي تصنف بأنھا مرتفعة المخاطر. وقد تواجھ  السعودیةاألسھم  سوقیعتبر 

أیضاً نقصاً في السیولة نتیجة ھبوط حاد في أسعار األسھم أو زیادة حادة في التضخم أو تباطؤ في االقتصاد. 
 . مما سوف یؤثر سلباً على سعر الوحدة ثر بشكل سلبيوفي حال حدوث ذلك فإن استثمارات الصندوق قد تتأ

 :خبرة مدیر الصندوقمخاطر  .ح
إدارة ب فیما یتعلقمدیر الصندوق خبرة لمدیر الصندوق مما یجعل  ثاني صندوق استثماریُعد ھذا الصندوق 
  .مما قد یؤثر سلباً على استثمارات الصندوق وأدائھ وعلى سعر الوحدة محدودة مثل ھذه الصنادیق

  :التمویل مخاطر .ط
في  المستحقة، قد یتأخر عن سداد المبالغ بالحصول على تمویلتي سیقوم فیھا الصندوق في الحاالت ال

أو أن  تكالیف إضافیة علیھالوقت المحدد ألسباب خارجة عن إرادة مدیر الصندوق مما قد یترتب على 
مما قد یؤثر على أصول  المبالغ المستحقةلسداد  استثمارات الصندوق یضطر مدیر الصندوق لتسییل بعض

 .وعلى سعر الوحدة الصندوق وأداؤه
  :إعادة االستثمار مخاطر  .ي
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حیث أن الصندوق سیقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة، فإن مبالغ التوزیعات قد ال یتم استثمارھا بنفس 
لفة الشراء مما قد یؤثر سلباً على سعر األسعار التي تم عندھا شراء األسھم من األساس. وبالتالي ارتفاع تك

  الوحدة.
  :االعتماد على موظفي مدیر الصندوق مخاطر  .ك

یعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبیرة على مھارات وخبرات الموظفین المھنیین العاملین لدى 
من ھؤالء مدیر الصندوق، إضافة إلى عوامل أخرى. وال یمكن إعطاء أي تأكید بشأن استمرار أي 

اإلبقاء  مدیر الصندوقتعذر على  ففي حال الحالیة أو في العمل لدى مدیر الصندوق. وظائفھمالموظفین في 
استقطاب موظفین بنفس الدرجة من الكفاءة واإلبقاء علیھم، فقد علیھ أو إذا تعذر الموظفین الرئیسین على 

  .وعلى سعر الوحدة على أداء الصندوقیكون لھذا تأثیر سلبي 
 

 :السیولة مخاطر  .ل
استثمارات  لتسییلخسارة مالیة نتیجة اضطرار مدیر الصندوق لصندوق التكبد  تتمثل مخاطر السیولة في

مثل عملیات استرداد الوحدات االستثماریة، أو  ببعض االلتزاماتلتأمین السیولة الكافیة للوفاء  الصندوق
ً على استثمارات الصندوق وعلى  مما نتیجة لالستثمار في أسھم شركات منخفضة السیولة قد یؤثر سلبا

 .سعر الوحدة
 :التغیر في أسعار الصرف مخاطر  .م

في  المستثمر الصندوق فإن استثمار ةلبعملة غیر عم قد دفعت شراء الوحداتل المبالغ المدفوعةإذا كانت  
ً  نتیجة للتغیر نخفضیقد  الصندوق  .في أسعار الصرف سلبا

 :التركیز مخاطر  .ن
قطاعات االستثمار في الصندوق لمخاطر التركیز، حیث یكون التركیز على شركات معینة أو  یخضع 

مما نتیجة أي تغییرات في تلك الفئة من األسھم  لتقلبات حادة. لذلك فقد تتعرض استثمارات الصندوق معینة
 .وعلى سعر الوحدة اً على أداء الصندوقبسوف یؤثر سل

 :البیانات صحة عدم مخاطر  .س
 الصندوق مدیر یقوم فسوف المدرجة، السعودیة الشركات أسھم في رئیسي بشكل یستثمر الصندوق أن بما 

 في مخاطرة توجد أنھ إال. معقول بشكل وذلك للمستثمرین المتاحة المالیة والقوائم اإلصدار نشرات بفحص
 عن جوھریة معلومة أغفلت أي أو صحیحة غیر معلومة اإلصدار ونشرات الدوریة التقاریرتضمنت  حال

ً  قراراً  الصندوق مدیر اتخاذ إلى ذلك ؤديی قد إذ السھم معلومات غیر صحیحة أو غیر مبني على  استثماریا
ً  یؤثرمما قد  كافیة   .وعلى سعر الوحدة الصندوق أداء على سلبا

 :الفائدة أسعار مخاطر  .ع
 المالیة األوراق قیمة فإن ولذا. الفائدة أسعار لتغیر نتیجة المالیة األوراق قیمة تقلب عن الناتجة المخاطر ھي

على أداء الصندوق سلباً ، مما قد یؤثر الفائدة أسعار بتقلبات سلبي بشكل تتأثر أن یمكن الشركات وأسھم
 . وعلى سعر الوحدة

 :التقنیة مخاطر  .ف
 أنظمة خالل من التقنیة استخدام على العمالء أصول وحفظ الصندوق إدارة في الصندوق مدیر یعتمد

 قد وبالتالي الصندوق مدیر إرادة عن خارج كلي أو جزئي عطل ألي تتعرض قد والتي لدیھ المعلومات
وعلى  الصندوق أداء على سلبي بشكل والتأثیر الصندوق مدیر عملیات بعض في تأخیر إلى ذلك یؤدي

 .سعر الوحدة
 :الضریبة مخاطر  .ص

 بموجب وحداتال استرداد أو االحتفاظ أو شراء على المترتبة الضریبیة اآلثار الوحدات مالكي یتحمل قد
ً  أو لھم دائم إقامة محل تعتبر أو فیھا یقیمون أو جنسیتھا یحملون التي البلدان في الساریة القوانین  موطنا
 على أو الصندوق في استثماراتھم على وجدت إن الضریبة دفع مسؤولیة الوحدات مالكي ویتحمل. مختاراً 

 وتنطبق ھذه المخاطر أیضاً على المستحقات الزكویة. .عنھا الناشئة المال رأس في زیادة أي
  :الُمْصِدرالمتعلقة ب مخاطر  .ق

من مستوى تذبذب السوق ككل. ونتیجة لذلك،  قد تكون القیمة السوقیة لألوراق المالیة لمصدر ما أكثر تذبذبا
كبیراً من صافي قیمة أصول الصندوق، فإن التغیرات  فإنھ إذا كانت األوراق المالیة لھذا المصدر تمثل جزءاً 

في القیمة السوقیة لألوراق المالیة للمصدر قد تؤدي إلى حدوث تقلبات كبیرة في صافي قیمة أصول 
 وسیكون ھذا األثر أكثر سلبیة. مما قد یؤثر سلباً على استثمارات الصندوق وعلى سعر الوحدة الصندوق

  .في أوراق مالیة لُمصدر واحد أصول الصندوقن في حالة استثمار جزء كبیر م
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 :ةالمخاطر المرتبطة بالمعاییر الشرعی .ر
سوق األسھم وكذلك في أسھم الشركات المدرجة في والتي تتركز في إن طبیعة استثمارات الصندوق 

أداء  المتوافقة مع المعاییر الشرعیة قد تؤدي إلى أن یكونالطروحات األولیة ألسھم الشركات السعودیة و
باإلضافة إلى استثمار أخرى ال تتبع أي معاییر شرعیة فیما یتعلق باستثماراتھا.  صنادیقالصندوق أقل من 

ففي حال أن أسھم بعض الشركات لم تعد تتوافق مع المعاییر الشرعیة المتبعة من قبل الصندوق فإن ذلك، 
اسبة، مما قد یؤثر سلباً على مدیر الصندوق قد یضطر إلى التخلص من تلك األسھم بأسعار غیر من

   .وعلى سعر الوحدة استثمارات الصندوق وأدائھ
 :االعتماد على التصنیف االئتماني مخاطر .ش

الصندوق، قد  المستثمر فیھا من قبل أدوات أسواق النقدفي حالة انخفاض التصنیف االئتماني ألي من 
ً  یضطر مدیر الصندوق إلى التخلص منھا، مما قد یؤثر على أصول الصندوق والذي بدوره سیؤثر  سلبا

  على سعر الوحدة.
 :أخرىاستثمار االستثمار في صنادیق  مخاطر .ت

إلى نفس المخاطر الواردة في فقرة  فیھاتتعرض الصنادیق األخرى التي یستھدف الصندوق االستثمار 
مما قد یؤثر سلباً على استثمارات  من ھذه الشروط واألحكام "المخاطر الرئیسیة لالستثمار في الصندوق"

  الصندوق وسعر الوحدة.
 مخاطر نتائج التخصیص: .ث

باالكتتاب. على فئات محددة یسمح لھا  ألسھم الشركات السعودیة الطروحات األولیةقد یقتصر االكتتاب في 
وقد یتم تحدید حدود دنیا وعلیا لالكتتاب. وال یتحكم مدیر الصندوق بعدد األسھم التي سیتم تخصیصھا. 

في أسھم الشركات لذلك فإن مثل تلك القیود قد تحد من حریة الصندوق في االكتتاب وحجم التخصیص 
االستثماریة التي كان ممكن أن  خالل فترة الطرح العام األولي مما قد یجعل الصندوق یفقد بعض الفرص

 تزید من عوائد الصندوق مما قد یؤثر سلباً على سعر الوحدة.
 مخاطر تأخر اإلدراج: .خ

 بموعد مرتبطة الطروحات . وھذهالطروحات األولیة ألسھم الشركات السعودیة في الصندوق یستثمر
 حدی قد بھا المكتتب الشركات أسھم إدراج في تأخیر أي فإن وبالتالي. السعودي في السوق األسھم إدراج

ً  یؤثر قد مما الصندوق لمدیر االستثماریة الخیارات من سعر  وعلى وأدائھ الصندوق استثمارات على سلبا
  . الوحدة

 :تعلیق التداولمخاطر  .ذ
قد یؤدي تعلیق التداول في السوق المالیة السعودیة (تداول) ككل أو في مجموعة من األوراق المالیة إلى 

فقدان عدد من الفرص االستثماریة مما قد یؤثر سلباً على استثمارات الصندوق وعلى عدم توفر النقد أو 
 سعر الوحدة.

 مخاطر عملیات االسترداد الكبیرة: .ض
في حالة ورود طلبات استرداد كبیرة تتجاوز العشرة بالمائة من أصول الصندوق في یوم تعامل معین، قد 
یكون من الصعب على الصندوق توفیر أموال كافیة لتلبیة طلبات االسترداد مما قد ینتج عنھ تأجیل طلبات 

قات غیر مالئمة مما قد االسترداد إضافة إلى أنھ قد یضطر الصندوق إلى تسییل جزء من أصولھ في أو
 ئھ وعلى سعر الوحدة.وأدا استثماراتیؤثر سلباً على 

 المخاطر المرتبطة بالسیاسة المرنة: .ظ
أداء الصندوق  انخفاضؤدي إلى والتي قد تالصندوق  إلدارة استثماراتیتبع مدیر الصندوق سیاسة مرنة  

 مما قد یؤثر على سعر الوحدة.  أداء مؤشر قیاس األداء عن
 :اإلئتمانیة اطرالمخ .غ

 بالتزاماتھاأي من الجھات المتعاقد معھا في الوفاء  اخفاق باحتمالیةالمخاطر االئتمانیة ھي تلك التي تتعلق 
ً للشروط المتفق علیھا بینھما. و ھذه  فیھا تنطبقتشمل الحاالت التي التعاقدیة مع مدیر الصندوق وفقا

(بصفة ودائع أو ما في حكمھا) لدى طرف ثالث، أو من خالل  نقدإیداع بالصندوق  قیام مدیرالمخاطر 
 الصندوق وستؤثر ھذه المخاطر في حال تحققھا على استثماراتاالستثمار في عملیات المرابحة المختلفة. 

 .وعلى سعر الوحدة وأدائھ
 :العوائد المرتبطة باالستثمار في الصندوقو المخاطر 10-2

إال إذا كانت  المسؤولیة كاملة عن أي خسارة مالیة قد تترتب على االستثمار في الصندوق المستثمر یتحمل  
  .الخسارة ناتجة عن إھمال أو تقصیر من مدیر الصندوق
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 :االستثمار في الصندوق ال یُعد ودیعة لدى بنك 10-3
، لمدیر الصندوق یبیع أو یسوق األوراق المالیة أو تابع لدى أي بنك محليودیعة  ال یعدصندوق الاالستثمار في إن 

  .في الصندوق وحدات شراء عملیة بل ھو
 :والمصاریفرسوم ال 11

ً  )%1.25(بواقع  إدارة رسومیتعین على كل مستثمر یشتري وحدات في الصندوق أن یدفع لمدیر الصندوق  من سنویا
لمدیر الصندوق  ھاویتم دفع (في كل یوم تقویم) مرتین في األسبوع ھذه الرسوم حتسبوت أصول الصندوق.صافي قیمة 

شتراك اال كانأسواء  ینالمستثمرمن  اشتراك رسوم یحق لمدیر الصندوق تحصیل باإلضافة إلى ذلك،ربع سنوي.  بشكل
ً  تدفعو إضافي ممبدئي أ     من قیمة االشتراك. )%2( وذلك بما ال یتجاوز مقدما

 تدفع من أصول الصندوق: والتي یتحمل الصندوق المصاریف والتكالیف التالیة 
، مع خضوعھا سنویاً  لایر سعودي) 65,000ستین ألف لایر سعودي (و خمسة مبلغ مراجع الحسابات:أتعاب  .أ

 ً      .كل ستة أشھر ) وتدفعتقویممرتین في األسبوع (في كل یوم  ھذه األتعابوتحتسب  .للمراجعة سنویا
سنوي  الحفظ في مبلغرسوم وتتمثل  الحفظ، أمین كما ھو متفق علیھ حسب شروط وأحكام اتفاقیة :الحفظ رسوم .ب

 7,500 مبلغ عن الرسوم ھذه تقل لن األحوال جمیع وفيالصندوق،  أصول قیمةمن صافي  أساس نقطة 9.25یساوي 
  .شھري) وتدفع بشكل تقویمم مرتین في األسبوع (في كل یو الرسومھذه  وتحتسبلایر سعودي شھریاً. 

صفقة شراء أو بیع ألسھم أي شركة من الشركات عن كل  ألمین الحفظ سعوديلایر  150 دفع مبلغ الصفقات:رسوم  .ج
 .شھري) وتدفع بشكل تقویممرتین في األسبوع (في كل یوم  الرسومھذه  وتحتسب. المستثمر بھا

ً  لایر سعودي 10,000 مبلغ: مجلس إدارة الصندوقأعضاء  أتعاب .د ، لكل عضو مجلس إدارة مستقل كحد أقصى سنویا
أعضاء مجلس االدارة غیر المستقلین أیة أتعاب  ولن یستلم .لكل عضو مصاریف السفر واإلقامةباإلضافة إلى تغطیة 

   ) وتدفع بشكل سنوي.تقویممرتین في األسبوع (في كل یوم  ھذه األتعابوتحتسب سنویة. 
 مبلغالخدمات اإلداریة في رسوم وتتمثل كما ھو متفق علیھ في اتفاقیة الخدمات اإلداریة،  :االداریةالخدمات  رسوم .ه

وفي جمیع األحوال لن تقل ھذه الرسوم عن ، الصندوق أصول قیمة صافينقطة أساس سنویاً من  13یساوي  سنوي
  .شھري) وتدفع بشكل تقویممرتین في األسبوع (في كل یوم  الرسومھذه وتحتسب ، .شھریاً  لایر سعودي 7,500 مبلغ

لایر سعودي  937 مبلغأمین السجل في رسوم وتتمثل كما ھو متفق علیھ في اتفاقیة أمین السجل،  :أمین السجل رسوم .و
 112.5 مبلغشھریاً عن كل مشترك إضافي. باإلضافة إلى  لایر سعودي 18.75 شھریاً ألول خمسین مشترك، ومبلغ

مرتین في  ھذه الرسوموتحتسب  في الصندوق. نقل ملكیة وحداتلایر سعودي عن كل عملیة اشتراك أو أسترداد أو 
 ) وتدفع بشكل شھري.تقویماألسبوع (في كل یوم 

  :المستشار الشرعيأتعاب  .ز
 
 من األولى السنة بنھایة یدفع) سعودي لایر 37,500( سعودي لایر وخمسمائة ألف وثالثون سبعة وقدره مبلغ •

 .الصندوق تأسیس
ً ) سعودي لایر 75,000( سعودي لایر ألف وسبعون خمسة وقدره مبلغ •  وتحتسب. الالحقة السنوات عن سنویا

 .     الصندوق تأسیس من سنة كل بنھایةأتعاب المستشار الشرعي مرتین في األسبوع (في كل یوم تعامل) وتدفع 
اإلشارة إلى أن انخفاض أتعاب المستشار الشرعي في السنة األولى مقارنة مع السنوات الالحقة،  وتجدر

لایر سعودي من حسابھ الخاص إلى المستشار الشرعي  37,500یعود إلى قیام مدیر الصندوق بدفع مبلغ 
 مقابل خدماتھ المتعلقة بطرح وحدات الصندوق

مرتین في  ھذه الرسوموتحتسب  ) سنویاً.لایر سعودي 7,500( سعودي سبعة آالف وخمسمائة لایرالرسوم الرقابیة:  .ح
   وتدفع بشكل سنوي. األسبوع (في كل یوم تعامل) 

 ) سنویاً.لایر سعودي 5,000(خمسة آالف لایر سعودي السوق المالیة السعودیة (تداول):  النشر على موقع رسوم .ط
 )  وتدفع بشكل سنوي.تقویمفي األسبوع (في كل یوم  مرتینھذه الرسوم  وتحتسب

 المالیة السنة انتھاء بعد السنوي التقریر في ذكرھا وسیتمالتكلفة السائدة في السوق  حسبالتمویل:  مصاریف .ي
 .للصندوق

رقم الفقرة الوارد في ء مراجعة ملخص اإلفصاح المالي المزید من التفاصیل حول الرسوم والمصاریف، الرجو
 .من ھذه الشروط واألحكام )36(

  :التعامل مصاریف 12
وسیتم اإلفصاح عن  وتدفع من أصولھ عند تنفیذ الصفقات.في األوراق المالیة تعامل ال كافة مصاریفیتحمل الصندوق 

  .وكذلك في التقاریر السنویة والنصف سنویة إجمالي قیمتھا في الملخص المالي في نھایة كل سنة مالیة
 :يعیین مصفوت التصفیة 13
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ً  يتعیین مدیر بدیل للصندوق أو مصف المالیة السوق یحق لھیئة 13-1  المادة ألحكام أو اتخاذ أي تدبیر تراه مناسباً وفقا
 .الالئحة) من 22(

  :الصندوقإدارة مجلس  14
  :أعضاء المجلس 14-1

، الصندوقمدیر  یرشحھ وعضومستقلین ثالثة أعضاء من بینھم أعضاء،  أربعةالصندوق من  إدارةیتكون مجلس 
 ً   ھیئة.الفقة موا بعد الحصول علىمن قبل مدیر الصندوق بأن كافة أعضاء المجلس یتم تعیینھم  علما

واعتماد جمیع باألنظمة الصندوق  في السنة لمراقبة مدى التزامالصندوق مرتین على األقل إدارة یجتمع مجلس 
صالح بما یخدم ملضمان إدارة الصندوق األمانة  واجباتدوق الصنإدارة مجلس تقع على . والجوھریةالعقود 

فاصیل أتعاب لإلطالع على تیتقاضى أعضاء المجلس أتعاباً لقاء خدماتھم. ووعلى أكمل وجھ ممكن.  المستثمرین
 من ھذه )36ملخص اإلفصاح المالي الوارد في الفقرة (یرجى اإلطالع على  ،الصندوقإدارة مجلس أعضاء 

 .حكامالشروط واأل
 .ألعضاء مجلس إدارة الصندوق سیر الذاتیةلخص الموفیما یلي 

 

 والخبرات المؤھالت المنصب االسم
حاتم عدنان  

 عقیل
 

 – المجلس رئیس
  عضو غیر مستقل

 شركة ھىو المالیة، األوراق في للوساطة یرمیسھانضم األستاذ عقیل إلى شركة 
 حالیا فیھا یشغل ھوم و 2005القابضة، عام ھیرمیس  المالیة للمجموعة تابعة

 عمل ،ھیرمیس. وقبل انضمامھ إلى إي إف جي رئیس مشارك المبیعات منصب
اإلدارات في عدنان األستاذ المالیة لبرامج التنمیة الدولیة في مصر وبوتزمایستر  

واآلداب في  أي جي في ألمانیا. تخرج األستاذ عدنان من جامعة العلوم الحدیثة
 برنامج أكمل ثم ومن االقتصاد في بكالوریوس ةشھادحیث نال  مصر، ،اھرةالق

إدارة في الماجستیر  عام انھاألعمال في كلیة إدارة األعمال في إدنبرة التي تخرج م 
برنامج المحلل المالي المعتمد  من األول المستوى عدنان األستاذ أنجز كما. م 2005

مجلس إدارة صندوق إي إف جي ھیرمیس  منصب رئیس. و یشغل م 2010عام 
المدار من قبل المجموعة المالیة ھیرمیس السعودیة. السعودي  

 فرحات رامي
 

حیث  الفیصلیةفي مجموعة  اإلستثمارفرحات منصب مدیر  رامي /األستاذ یشغل مستقل عضو
 التابعة الشركاتللمجموعة و واإلستحواذیدیر ذراع االستثمارات وعملیات الدمج 

 .لھا
مختلفة  شركاتعدة  فيفرحات  /األستاذ عمل الفیصلیة،لمجموعة  اإلنضمام وقبل

 من الشركة أعمال وتطویر نمو عن مسؤوالحیث كان  كابیتال،إي  جيمثل مبادلة 
 رامي /األستاذعمل  كما. تركیاو فریقیاأوالتوسع في أسواق الشرق األوسط  خالل

 الدمجعملیات ل الرئیس، حیث شغل منصب نائب كابیتال في المملكة أیضا في عودة
ضمن فریق العمل الذي أسس  رامي /األستاذ وكان سنوات، ست لمدةواالستحواذ 
 ووترھاوس برایس في المھنیة حیاتھ رامي /األستاذ وبدأفي المملكة.  عودة كابیتال

أیضا بقسم تغطیة  عملو واإلستشاراتبقسم الضمانات  عمل حیث لبنانفي  كوبرز
التنافسیة في منطقة المشرق العربي لعدة عالمات تجاریة في شركة  المعلومات

 .غامبل آند بروكتر
من الجامعة  األعمال إدارةعلى شھادة البكالوریوس في  رامي /األستاذحصل و

على شھادة محلل مالي معتمد عام  حصل، وم2000عام  بیروت فياألمریكیة 
 .م2005

 شاھر مراجام

 

منصب الرئیس التنفیذي لإلستثمار لشركة "إعادة" السعودیة ,  مراج اتولى السید م مستقل عضو
 2014منذ العام  عادة التأمین في السعودیةحیث تعتبر الشركة األولى و الوحیدة إل

كان مسؤوال عن إدارة قسم اإلستثمار وتولى مھام استراتیجیة متنوعة من اختیار 
ن مسؤوال عن عدة محافظ باإلضافة إلى مھام المدراء الفعالین في اإلدارة و كا

 توزیع األصول وساھم أیضا في إدارة األعمال بشكل عام.
مراج یعمل كمدیر في اوقبل انضمامھ الى شركة " إعادة" السعودیة , كان السید م

قسم اإلستثمار في شركة التعاونیة للتأمین وكان مسؤوال عن إدارة المحافظ 
ملیارات لایر. 4قیمتھا بأكثر من اإلستثماریة والتي تقدر   
مراج منصب مسؤول استثمارات في شركة الھند الجدیدة اوقبل ذلك شغل السید م

 للتأمین والتي تعتبر واحدة من أكبر شركات التأمین في الھند.
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مراج حاصل على درجة البكالوریوس والماجستیر في التجارة ویحمل ااألستاذ م
األعمال. أیضا درجة الماجستیر في إدارة  

.CFA وحاصل على شھادة محلل مالي معتمد وعضو في معھد 
  

 :اإلدارةمسؤولیات أعضاء مجلس  14-2
تكون عضویة مجلس اإلدارة عام میالدي واحد تبدأ من تاریخ موافقة الھیئة على طرح الصندوق وتجدد تلقائیاً. 

 موافقة الھیئة وإشعار المستثمرین بذلك. ویحق لمدیر الصندوق تغییر أعضاء مجلس اإلدارة بشرط الحصول على
 تشمل مسؤولیات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبیل المثال ال الحصر، اآلتي:و
، ویشمل ذلك على لموافقة على جمیع العقود والقرارات والتقاریر الجوھریة التي یكون الصندوق طرفا فیھاا .1

خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود خدمات الحفظ وأي عقد سبیل المثال ال الحصر، الموافقة على عقود تقدیم 
ت الصندوق لمستثمرین محتملین، أو تقدیم المشورة لھم شخص مرخص لھ لتسویق وحدایتم إبرامھ مع أي 

  شراء الوحدات. بخصوص
ً  ،ومتى كان ذلك مناسباً  ،اإلشراف .2 للمادة  المصادقة على أي تضارب مصالح یفصح عنھ مدیر الصندوق وفقا

 .الالئحة ) من19(
و(أو) لجنة المطابقة  االجتماع مرتین سنویاً على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام لدى مدیر الصندوق  .3

للتأكد من التزام مدیر الصندوق بجمیع  ،ومسؤول التبلیغ عن غسل األموال وتمویل اإلرھاب لدیھوااللتزام 
المتطلبات المنصوص علیھا في المادة  - المثال ال الحصر على سبیل -، ویشمل ذلك اللوائح واألنظمة المتبعة

 ) من الالئحة.39(
تتعلق بتصفیة أو استمرار  ) من الالئحة،22بموجب المادة (تم تعیینھ إقرار أي توصیة یرفعھا المصفي في حالة  .4

عمل الصندوق أو مدیر الصندوق، عدا التوصیات المتعلقة بأي إدعاء من طرف المصفي بخصوص سوء 
 سلوك إو إھمال من أعضاء مجلس اإلدارة.

، وأي مستند آخر سواء كان عقداً أو غیره (یتضمن إفصاحات التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق .5
تتعلق بالصندوق و(أو) مدیر الصندوق وإدارتھ للصندوق) بالالئحة، وذلك دون اإلخالل بالفقرة (ھـ) من المادة 

 من الالئحة.) 13(
 ،أكد من قیام مدیر الصندوق بمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوقالت .6

 .الالئحةوأحكام 
إدارة الصندوق ، وتتضمن مسئولیة أمانة عضو مجلس صندوق ومالكي الوحدات فیھالالعمل بأمانة ولمصلحة  .7

 .معقولتجاه مالكي الوحدات واجب اإلخالص واالھتمام وبذل الحرص ال
  :أعضاء مجلس اإلدارة في صنایق استثمار أخرىعضویة  14-3

باستثناء ما تم ذكره  لیس لدى أعضاء مجلس إدارة الصندوق عضویة في مجلس إدارة أي صندوق استثمار آخر 
 .أعاله 1-14في المادة 

 :مدیر الصندوق 15
 –: شركة المجموعة المالیة ھو الرئیسيھیرمیس السعودیة وعنوان مركزه  -الصندوق ھو شركة المجموعة المالیة  مدیر 15-1

المملكة العربیة  ،11372الریاض  ،300189ھیرمیس السعودیة سكاي تاورز، البرج الشمالي، الطابق الثالث، العلیا ص.ب. 
  (عنایة السید/ محمد اإلمام).  00966112938032فاكس:  ،9/00966112938048ھاتف:  ،السعودیة

نشاط عمل أو مصلحة أخرى مھمة ألعضاء  وجود أي بعدم مدیر الصندوق یقركما في تاریخ إصدار ھذه الشروط واألحكام،  15-2
وسوف یقوم مدیر الصندوق باإلفصاح  مجلس إدارة مدیر الصندوق أو مدیر الصندوق یحتمل تعارضھا مع مصالح الصندوق.

 عن أي عمل أو مصلحة ألعضاء مجلس إدارتھ أو لھ یحتمل تعارضھا مع مصالح الصندوق.
ال یوجد ھناك أي تضارب مصالح جوھري من طرف یقر مدیر الصندوق بأنھ كما في تاریخ إصدار ھذه الشروط واألحكام،  15-3

 تجاه الصندوق. لتزاماتھتأدیتھ المدیر الصندوق یحتمل أن یؤثر على 
 السجلأمین وخدمات خدمات الحفظ والخدمات اإلداریة لتقدیم س بي سي العربیة السعودیة إ إتشقام مدیر الصندوق بتكلیف  15-4

  ) أدناه.16ولمزید من التفاصیل حول ھذه االتفاقیات، الرجاء مراجعة الفقرة ( .وذلك بموجب اتفاقیات تم ابرامھا معھا
بموجب الئحة األشخاص المرخص  ھیرمیس السعودیة) بأنھ شركة مرخصة –مدیر الصندوق (شركة المجموعة المالیة  یقر 15-5

وتعمل تحت إشراف ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة وفقاً لنظام السوق المالیة الصادر بالمرسوم الملكي  لھم
) لممارسة أنشطة 06016-37بموجب الترخیص رقم (وم)، 31/07/2003ھـ (الموافق 06/02/1424بتاریخ  30رقم م/

وتقدیم  ،والترتیب ،، والتعھد بالتغطیة، وإدارة صنادیق االستثمار، وإدارة محافظ العمالءووكیل التعامل بصفة أصیل
 والحفظ في أعمال األوراق المالیة. ،المشورة



17 

  :أمین الحفظ 16
 بأصول فیما یتعلقوأمینا للسجل  ومقدماً للخدمات اإلداریةأمینا للحفظ  السعودیةس بي سي العربیة إ إتشتم تعیین  16-1

 .الصندوق
 :ي سي العربیة السعودیةإس بعنوان إتش  16-2

 )المروج حي( العام العلیا شارع ،7267 سي، بي إس إتش مبنى
 12283 - 2255 الریاض
 السعودیة العربیة المملكة
 +96611 299-2348: فاكس  +96611 299-2338: ھاتف

 www.hsbcsaudi.com: اإللكتروني الموقع
التزام الصندوق باألنظمة  التأكد منب فیما یتعلقمسؤولیة إشرافیة ال تقع على إتش إس بي سي العربیة السعودیة أي  16-3

وافق على شروط وأحكام اتفاقیة أمین الحفظ واتفاقیة مدوق أنھ . ویعتبر كل مستثمر بمجرد اشتراكھ في الصنذات العالقة
واتفاقیة أمین السجل، والتي یمكن االطالع على نسخة من كل منھا بعد تحدید موعد مسبق لذلك مع مدیر الخدمات اإلداریة 

 الصندوق. 
تحفظ أصول الصندوق لدى أمین الحفظ مباشرة أو من خالل وكالء أو أمناء حفظ من الباطن أو جھات مفوضة  4–16

على األقل من  ثالثة أشھر یقدم قبلطبقا التفاقیة أمین الحفظ. ویمكن إنھاء تعین أمین الحفظ بموجب إشعار خطي 
 . التاریخ المحدد لإلنھاء بعد الحصول على موافقة الھیئة

 
 :الخدمات اإلداریة مقدم -أ

عن  مسئولة وستكون الخدمات اإلداریةخدمات إداریة للصندوق وفقا التفاقیة س بي سي العربیة السعودیة إ إتشیقدم 
المبالغ و اإلداریةواألتعاب  حساب قیمة األصول - ضمن أمور أخرى - األمور اإلداریة العامة للصندوق والتي تشمل

الخاصة بالسجالت والحسابات  مقدم الخدمات اإلداریةویحتفظ  .والتي لم یتم استثمارھا بعد النقدیة الخاصة بالصندوق
منفصلة تماما وبشكل أصول الصندوق ، وتظل المصاریف المتعلقة بالصندوقووالدخل موجودات وااللتزامات الب

   عن السجل. مسؤولة س بي سي العربیة السعودیةإإتش  واضح عن تلك التي تخص مدیر الصندوق. وتبقى
على االقل من التاریخ المحدد  ثالثة أشھر یقدم قبلبموجب إشعار خطي  مقدم الخدمات اإلداریةویمكن إنھاء تعیین 

 .بعد الحصول على موافقة الھیئة لإلنھاء
  :أمین السجل -ب

الذي یحتوي على  الوحداتأمین السجل مسؤولیة حفظ سجل حملة  بصفتھ س بي سي العربیة السعودیةإإتش  یتولى
ویتم اإلحتفاظ وترتیب إصدار وحدات الصندوق واستردادھا وفقا التفاقیة أمین السجل.  المستثمرینأسماء جمیع 

 بجمیع الوحدات بدون شھادات.
بعد  لإلنھاء على االقل من التاریخ المحدد  ثالثة أشھر یقدم قبلبموجب إشعار خطي  أمین السجلویمكن إنھاء تعین     

  .ول على موافقة الھیئةالحص
  مراجع الحسابات:  17

 ارنست آند یونغ مراجع الحسابات ھو  17-1
 سابات:عنوان مراجع الح  17-2

 ارنست آند یونغ
 برج الفیصلیة، الدور السادس، طریق الملك فھد

 11461الریاض  ،2732صندوق برید 
 المملكة العربیة السعودیة

  +966 11 2734730+  فاكس: 966 11 2734740ھاتف: 
 www.ey.com :اإللكتروني الموقع

  :المراجعةالقوائم المالیة السنویة  18
ً للمع 18-1 اییر الصادرة عن الھیئة السعودیةسیقوم مدیر الصندوق بإعداد القوائم المالیة للصندوق ومراجعتھا وفقا

 ).SOCPAللمحاسبین القانونیین ( 
) یوماً 90سیقوم مدیر الصندوق بتزوید المستثمرین بالقوائم المالیة السنویة المراجعة للصندوق مجاناً خالل ( 18-2

ً من تاریخ نھایة السنة المالیة للصندوق، كما سیقوم مدیر الصندوق بتزوید المستثمرین   بالقوائم المالیة تقویمیا
 تاریخ نھایة الفترة المعد عنھا تلك القوائم.  ) یوماً تقویمیاً من45المفحوصة خالل ( السنویةنصف 

الحصول على صورة من تلك القوائم دون مقابل عن طریق أو المستثمرون المحتملون  كما یستطیع المستثمرون
 )9/00966112938048(على الرقم  لدى مدیر الصندوق صنادیق االستثمار طلبھا ھاتفیاً بالتواصل مع إدارة

http://www.hsbcsaudi.com/
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أو زیارة المركز الرئیسي لمدیر  amsales@efg-hermes.com:االلكتروني البریدأو عبر إرسال طلب على 
م. وتنتھي الفترة المالیة 2015نھایة عام  ئم مالیة مراجعة للصندوق فيالصندوق. كما سیتم إصدار أول قوا

  من كل عام میالدي. دیسمبر  31لحسابات الصندوق في 
  :خصائص الوحدات 19

لمدیر الصندوق إصدار  جوزیواحدة من الوحدات، وتتساوى جمیع الوحدات في الحقوق وااللتزامات. ویضم الصندوق فئة 
مصلحة . ویملك كل مستثمر أصول الصندوقمن  مشاعة د من وحدات الصندوق. وتمثل كل وحدة حصةوعدد غیر محد

 یمتلكھا.لوحدات التي اعلى صافي قیمة أصول  بناءً  ،في أصول الصندوقغیر قابلة للتجزئة 
 دیر الصندوقاستثمارات الصندوق أو في أي جزء محدد منھا، ویكون لمفي كامل  خاصة یحصل المستثمر على حقوق الو

حقوق التصویت وحقوق  ،على سبیل المثال ال الحصربما فیھا، الصندوق  اتاستثمارتصلة بممارسة جمیع الحقوق المحق 
  . فیھا الصندوقالتي یستثمر  اتالعامة للشركجمعیات حضور ال

 
 :معلومات أخرى 20 

  :االعتبارات الضریبیة 20-1
اآلثار لدیھ أي شك حول وضعھ الضریبي أن یحصل على استشارة مھنیة للتأكد من  إذا كانیتعین على المستثمر  

 . أو استردادھا أو التصرف بھا بأي شكل آخر االحتفاظ بھاعن قیامھ بشراء وحدات في الصندوق أو  الناتجة
   :مكافحة غسل األموال 20-2

بمكافحة غسل األموال  المعنیةخالف طلب االشتراك لغرض االلتزام باألنظمة السعودیة بقد یلزم تقدیم وثائق أخرى 
والتحقق من ھویة المستثمر، علما بأن مثل ھذه المعلومات ستبقى سریة. كما یحق لمدیر الصندوق وتمویل اإلرھاب 

. وفي ھذه الحالة، سیؤدي عدم تقدیم متى لزم األمرق أو معلومات أخرى من المستثمر طلب وثائأمین السجل و
 . في الصندوق المستثمر للوثائق أو المعلومات المطلوبة إلى إنھاء إشتراكھ

بخصوص مكافحة غسل  الھیئةوسوف یلتزم الصندوق في جمیع األوقات بالتعامیم والتعلیمات التي تصدرھا 
رھاب. كما یتعین على الصنادیق والوسطاء المالیین تقدیم إقرار بالتقید بلوائح مكافحة غسل اإلتمویل األموال و
 األموال.

   ذات عالقة بالصندوق. أخرى ویمكن للمستثمرین االتصال بمدیر الصندوق للحصول على أیة معلومات
 

 :صنادیق االستثمار المطابقة للشریعة اإلسالمیة      21
 :الشرعيالمستشار  21-1 

 في اعتماد ھمھامتتمثل ، وللصندوقكمستشار شرعي القري علي قام الصندوق بتعیین الشیخ الدكتور/ محمد 
 (أي التي یمكن للصندوق االستثمار فیھا) تحدید الشركات المؤھلة لالستثمارلمعاییر الشرعیة التي یتم بناًء علیھا ا

 الشرعیة. التزامھا بالمعاییرالمستندات الخاصة بالصندوق للتأكد من  ومراجعة
االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزیز في المملكة العربیة  أستاذمنصب القري یشغل الدكتور محمد علي و

باإلضافة إلى كونھ  والبنوك الشرعیة للعدید من المؤسسات المالیة اتھیئعدد من الكما یشغل عضویة  السعودیة،
 یحملو .اإلسالمیة المالیة للمؤسسات اجعةسالمي فضالً عن ھیئة المحاسبة والمرأحد أعضاء مجمع الفقھ اإل

 شھادة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كالیفورنیا.  القريعلي محمد  الدكتور
 :الشرعي المستشار أتعاب 21-2 

 خدماتھ:مقابل  األتعاب اآلتیة المستشار الشرعيیتقاضى  
 األولى منیدفع بنھایة السنة لایر سعودي)  37,500سبعة وثالثون ألف وخمسمائة لایر سعودي (مبلغ وقدره  •

 الصندوق. تأسیس
ویدفع بنھایة  الالحقة السنوات عن سنویاً  لایر سعودي) 75,000سعودي ( لایرخمسة وسبعون ألف مبلغ وقدره  •

 .كل سنة من تأسیس الصندوق
 
 وتجدر اإلشارة إلى أن انخفاض أتعاب المستشار الشرعي في السنة األولى مقارنة مع السنوات الالحقة،   
 من حسابھ الخاص إلى المستشار الشرعي  لایر سعودي 37,500یعود إلى قیام مدیر الصندوق بدفع مبلغ   
 مقابل خدماتھ المتعلقة بطرح وحدات الصندوق.  
 

 :الشرعیةالمعاییر  21-3    
 یكون النشاط الرئیسي للشركة مباحاً من الناحیة الشرعیة. أن .أ

 :التالیة للمعاییر المستوفیة الشركات علىاستثمارات الصندوق  تقتصر .ب
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شھراً  36لفترة الـ  للشركة السوقیة مةیقالتوسط ) من م%49أقل من ( للشركة ) أن یكون مجموع الذمم المدینة1
 السابقة.

القیمة السوقیة للشركة ) من متوسط %33أقل من ( المرتبطة بفوائد للشركة االلتزامات المالیة) أن یكون مجموع 2
  شھراً السابقة. 36لفترة الـ  

القیمة السوقیة للشركة ) من متوسط %33أقل من ( لدى الشركة تبطة بفوائدالمر ) أن یكون النقد واألوراق المالیة3
  السابقة.شھراً  36لفترة الـ  

 دخلھا الكلي.) من %5أن یكون دخل الشركة من المصادر غیر المشروعة مثل الفوائد الربویة أقل من () 4
  ویلتزم مدیر الصندوق بشكل تام بالمعاییر الموضحھ أعاله، والتي قد یتم تغییرھا أو تعدیلھا من وقت آلخر.  

 استثمار صندوقفي أي  مارشرعي قبل االستثمدیر الصندوق بالحصول على موافقة المستشار ال سیقوم .ج
 أسواق النقد.  أداةأو 

 :صنادیق االستثمار العالمیة      22
 .ینطبق ال 

 :األوليالطرح       23
ي ن یتم استثمار مبالغ االشتراكات فول .الصندوق أعمالقبل بدء یجب جمعھ  االشتراكاتن م ال یوجد حد أدنى

   صنادیقھا قبل بدء أعمال الصندوق.أدوات أسواق النقد أو  
  :استثمار مدیر الصندوق في الصندوق 24

مالیین  خمسةلایر سعودي ( مالیین 5,000,000من خالل استثمار ابتدائي بقیمة  مدیر الصندوق في الصندوقسیشارك 
ویحتفظ مدیر الصندوق بحقھ في االسترداد وتخفیض مشاركتھ كلیاً أو جزئیاً، متى رأى ذلك مناسباً، وسیقوم  .)لایر سعودي

نھایة  سنة مالیة. وسوف یعامل استثمار  كل الملخص المالي فيمدیر الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار لھ في الصندوق 
تراك شوفقاً ألحكام وشروط اال لمستثمرین في الصندوقمدیر الصندوق في الصندوق معاملة مماثلة الستثمارات ا

  واالسترداد الموضحة في ھذه الشروط واألحكام. 
 
 

 : إجراءات االشتراك واالسترداد 25
 واألربعاء من كل أسبوع، باستثناء أیام اإلثنینأیام التعامل التي سیتم فیھا بیع واسترداد الوحدات ھي یومي  إن 25-1

   الرسمیة في المملكة العربیة السعودیة.  العطل
بشراء النھائي لتقدیم التعلیمات الخاصة یمكن تقدیم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي یوم عمل. ویكون الموعد  25-2

 تعلقة بشراء الوحدات) قبل الساعةوالمبالغ الم للطلبمدیر الصندوق  استالم توقیتالوحدات واستردادھا (أي 
 .الذي سیتم فیھ تنفیذ الطلب في یوم التعامل بتوقیت مدینة الریاض ) ظھراً 12:00(

فسیكون طلب ) ظھراً بتوقیت مدینة الریاض في یوم التعامل، 12:00إذا تم استالم طلب اإلشتراك قبل الساعة (  25-3
، ي نفس یوم التعاملف )وسیصبح مستثمراً في الصندوق ستخصص الوحدات لمقدم الطلب(أي  اإلشتراك نافذاً 

ً بجمیع المستندات الالزمةمكتمل البیانات ومصحوبشرط أن یكون طلب االشتراك  وفي حالة تسلم الطلب أو  .با
 یوم التعامل یوم وافق حال وفيمبلغ االشتراك بعد الوقت المحدد أعاله، فسیتم تنفیذ الطلب في یوم التعامل التالي. 

  .التالي التعامل یوم في واالسترداد االشتراك طلبات تنفیذ فسیتم السعودیة العربیة المملكة في رسمیة عطلة
 تعلیمات االشتراك واالسترداد: 25-4

على المستثمرین الذین یرغبون في شراء وحدات في الصندوق تسلیم نموذج طلب االشتراك والتوقیع على ھذه  .أ
ً  االشتراك طلب نموذج في المحدد العنوان الشروط واألحكام وإرسالھا إلى مدیر الصندوق على  یثبت بما مصحوبا

إتش إس بي سي العربیة السعودیة وأي مستندات  لدى الصندوق حساب في شراءھا المطلوب الوحدات قیمة إیداع
 أخرى قد تكون مطلوبة.

 الصندوق حساب إلى البنكي حسابھ من االشتراك قیمة بتحویل المستثمر قیام خالل من االشتراك مبلغ دفع یتم .ب
 مبلغ االشتراك من خالل طرف ثالث.  دفع یتم أن یجوز لدى إتش إس بي سي العربیة السعودیة وال

في حال تم دفع قیمة الوحدات بعملة غیر الریال السعودي فسیتم تحویل المبلغ المستلم إلى الریال السعودي بناًء  .ج
 ساس صافي قیمة المبلغ بالریال السعودي. ویتم تنفیذ االشتراك على أ على سعر الصرف المحدد من قبل ساب

االشتراك  رسوم خصم بعد(یخصص للمستثمر عدد من الوحدات في یوم التعامل تحسب بقسمة مبلغ االشتراك  .د
على صافي قیمة الوحدة كما في إغالق یوم التعامل المعني. ویبدأ االستثمار في الصندوق فور تخصیص  )إن وجدت
 الوحدات. 
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ر على شھادة ملكیة للوحدات االستثماریة، بل یتم قید جمیع الوحدات في سجل الوحدات الذي ال یحصل المستثم .ه
السجل، بصیغة رقمیة أو خطیة أو بوسیلة الكترونیة، ویستلم كل مستثمر من مدیر الصندوق إشعاراً  یحتفظ بھ أمین

 یبین تفاصیل الوحدات التي اشتراھا المستثمر.
 من موقع استرداد طلب وتقدیم تعبئة خالل من وذلك منھا جزء أو وحداتھ جمیع استرداد طلب للمستثمر یمكن .و

العنوان المحدد في الصفحة األولى من نموذج طلب االسترداد خالل أي  على الصندوق مدیر إلى وإرسالھ المستثمر
 یوم عمل. 

 أصول قیمة صافي يف استردادھا المطلوب الوحدات عدد ضرب خالل من االسترداد عوائد قیمة مجموع یحسب .ز
 .الطلب تنفیذ فیھ یتم الذي التعامل یوم في الوحدة

قبل إقفال العمل في  حسابھ على بنكیة حوالة طریق عن السعودي، بالریال المستثمر إلى االسترداد عوائد دفع سیتم 25-5
 والمستندات المعلومات جمیع تكون أن بشرط ،الیوم الرابع التالي لنقطة التقویم التي تم فیھا تحدید سعر االسترداد

 اإلرھاب وتمویل األموال غسل ومكافحة" عمیلك اعرف" متطلبات استیفاء لغرض المستثمر من المقدمة
 . آخر طرف أي إلى االسترداد عوائد دفع یتم بأن یسمح وال. محدثة وقواعدھا الھیئة لوائح في علیھا المنصوص

  لالشتراك األدنى والحد) سعودي لایر آالف عشرة( 10,000 ھو الصندوق في المبدئي لالشتراك األدنى الحد 25-6   
          عشرة( 10,000 ھو لالسترداد األدنى والحد)  سعودي لایر آالف عشرة( 10,000ھو  اإلضافي        
    لایر آالف عشرة( 10,000الحد األدنى لرصید االستثمار المحتفظ بھ ھو  وسیكون ) سعودي  لایر آالف        
 . )سعودي        

وفي حال انخفاض رصید االستثمار عن الحد األدنى بسبب قیام المستثمر باسترداد جزء من وحداتھ، یحق لمدیر  
ً تصفیة حساب المستثمرالصندوق  الواردة في ھذه الشروط  ذات العالقة االسترداد الجراءات، وذلك وفقا

 وافقةفي الصندوق بعد الحصول على م المبدئيویحتفظ مدیر الصندوق بحقھ في تغییر الحد األدنى لالشتراك  .واألحكام
 الھیئة.

ً  الصندوق في وحداتھ ملكیة نقل للمستثمر یحق االستثمار، لرصید األدنى الحد مراعاة معو         ً  أو كلیا  لطرف جزئیا
ً  الوحدات نقل على موافقتھ یتضمن الصندوق لمدیر خطي طلب تقدیم طریق عن") إلیھ المنقول(" آخر  عدد مبینا

 الوحدات نقل إلكمال یشترط كما. إلیھ وبالمنقول بھ الخاصة الالزمة المعلومات إلى باإلضافة نقلھا المراد الوحدات
 والمستندات المعلومات وتقدیم االشتراك طلب نموذج وتعبئة واألحكام الشروط ھذه على بالتوقیع إلیھ المنقول قیام

 . اإلرھاب وتمویل األموال غسل ومكافحة" عمیلك اعرف" متطلبات الستیفاء الالزمة
الواردة في فشل المشترك في استیفاء المتطلبات مدیر الصندوق رفض أي اشتراك مبدئي أو إضافي في حال ل یحق 25-7

عدم استیفاء مبلغ االشتراك المطلوب.  أوموقع ومعتمد،  اشتراك أو عدم تمكنھ من تقدیم طلب واألحكام الشروط ھذه
شأنھ أن یؤدي إلى مخالفة قوانین ولوائح  الصندوق رفض قبول أي طلب اشتراك إذا كان قبولھ من كما یجوز لمدیر

وأي  مبلغ االشتراك من الجزء غیر المستغلسیقوم مدیر الصندوق بإعادة  وفي ھذه الحالة، .ھیئة السوق المالیة
في حال أن مبلغ االستثمار كان بغیر الریال  ویتحمل المستثمر أي فروقات في سعر الصرف، رسوم إشتراك
أو تأجیل أي  رفضیحق لمدیر الصندوق كما  مدیر الصندوق. الصندوق أو بدون أي التزام على السعودي وذلك

  طلب استرداد حتى یوم التعامل التالي في الحاالت التالیة:
 قیمة صافي من) %10( عن تعامل یوم أي في تنفیذھا المطلوب االسترداد طلبات مبالغ إجمالي تجاوز إذا .أ

 .الصندوق أصول
 .التعامل یوم في الصندوق فیھا یستثمر التي المالیة السوق في التداول تعلیق تم إذا .ب

 إقفال مثل معینة ألسباب علیھ، یعول بشكل الصندوق أصول تقویم إمكانیة عدم الصندوق مدیر رأى حال وفي 
أو الوحدات شراء في المستثمرین حق وتعلیق الصندوق أصول تقویم تأجیل لھ یحق التعامل، یوم في األسھم سوق

 بشرط ،التعلیمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادھا لتقدیملمدة ال تتجاوز یومین من الموعد النھائي  استردادھا 
 أو المؤجلة الطلبات بتنفیذ الصندوق مدیر وسیقوم. الصندوق إدارة مجلس من المسبقة الموافقة على الحصول

 .أوالً  الواردة للطلبات التنفیذ أولویة مع تناسبي أساس على وذلك تعامل تالي یوم أول في المعلقة
 ما تتجاوز وحدات تملك مستثمر ألي یجوز االستثمار، صنادیق الئحة من )50( المادة من) أ( من الفقرة استثناءً  25-8

 . الصندوق أصول قیمة صافي من) %10( نسبتھ
 

  :االستثمار صندوقتقویم أصول  26
التي األسھم  قیمة ویتم تقویم احتساب إجمالي قیمة أصول الصندوق من خالل جمع قیمة كل أصل من أصولھ. یتم 26-1

تحدید قیمة أصول وسوف یتم  المعني.التقویم  على أساس سعر اإلغالق لتلك األسھم في یومبھا الصندوق  یستثمر
الصندوق المستثمرة في الطروحات األولیة ألسھم الشركات السعودیة قبل إدراجھا بناًء على سعر االكتتاب بعد 

تقویم معلن آخر  حسبالمستثمرة في صنادیق استثمار أخرى  أصول الصندوققیمة  وتحدد عملیة التخصیص.
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مضافاً  تكلفة العقد أساس علىأدوات أسواق النقد وق المستثمرة في قیمة أصول الصند تحددكما لتلك الصنادیق. 
   وسوف یشمل إجمالي قیمة أصول الصندوق النقد المتوفر.. حتى نقطة التقویم مستحقةالرباح األ ایھإل

 وذلك أصولھ قیمة إجمالي من الصندوق مطلوبات إجمالي بطرح الصندوق أصول قیمة صافي احتساب وسیتم 
 :التالي النحو على

 وأتعاب الصندوق إدارة مجلس أعضاء أتعاب الحصر ال المثال سبیل على تشمل والتي الثابتة المصاریف خصم .أ
 .واألحكام الشروط ھذه من 11 رقم الفقرة في المذكورة األخرى والرسوم السجل رسوم أمینو الحسابات مراجع

 المصاریف خصم بعد الصندوق أصول قیمة إجمالي اإلداریة منورسوم الخدمات  الحفظ اإلدارة ورسوم رسوم خصمب.   
 .الثابتة

   
وفي حال  .وذلك عند الساعة الرابعة مساءمن كل أسبوع  األربعاءو اإلثنین يیومفي أصول الصندوق یتم تقویم  26-2

  في یوم التقویم التالي.وافق یوم التقویم یوم عطلة رسمیة في المملكة العربیة السعودیة فسیتم تقویم أصول الصندوق 
 المصدرة على عدد الوحدات عن طریق قسمة صافي قیمة أصول الصندوق في الصندوقیتم تحدید سعر الوحدة  26-3

ویتم تحدید أسعار االشتراك واالسترداد من خالل ضرب عدد الوحدات المطلوب شراءھا أو استردادھا في سعر 
من قیمة االشتراك وذلك في  لى) كحد أع%2( نسبتھ ما تمثل والتي إن وجدت االشتراك رسوم إضافة معالوحدة، 

 .فقط االشتراك طلباتحالة 
 اإللكتروني الموقععلى  التقویم یلي یومعمل یوم في كل  سیتم نشر صافي قیمة أصول الصندوق وسعر الوحدة 26-4

 الموقع اإللكتروني للسوق المالیة السعودیة وأ hermes.com-www.efg الخاص بمدیر الصندوق عبر الرابط
ً  سیتمو ،www.tadawul.com.sa عبر الرابط (تداول)  وكالتي بلومبیرغ ورویترز. عبر ھانشر أیضا

      
 :المبكررسوم االسترداد  27

 ال توجد رسوم مقابل عملیات االسترداد المبكر. 
 :إنھاء الصندوق 28

في حال اعتبر  أوتشغیل الصندوق مدیر الصندوق أن قیمة أصول الصندوق غیر كافیة لتبریر استمرار  رأىإذا  28-1 
فإن مدیر الصندوق قد  ،الصندوقسبباً مناسباً إلنھاء أیة ظروف أخرى و أ تغیر في األنظمة واللوائح يأ مدیر الصندوق

) یوماً 60إنھاء الصندوق. ویلتزم مدیر الصندوق بإشعار مالكي الوحدات قبل ( - الھیئة بعد الحصول على موافقة - یقرر
 تقویمیاً على األقل من تاریخ إنھاء الصندوق.

ً 60خالل ( أصول الصندوق وتسدید التزاماتھ تصفیةفي حال تم إنھاء الصندوق سیتم  28-2 توزیع  . وسیتم) یوماً تقویمیا
صافي حصیلة التصفیة على المستثمرین على أساس تناسبي حسب نسبة عدد الوحدات التي یملكھا كل مستثمر إلى إجمالي 

یقرره مدیر الصندوق. وسیتم توزیع حصیلة التصفیة خالل ثالثون یوماً تقویمیاً حسب ما عدد الوحدات القائمة في حینھ 
 مام عملیة التصفیة.من إت

 :لمالكي الوحداتتقاریر رفع ال 29
 عبر البرید متضمناً: شھريیقدم مدیر الصندوق تقاریر للمستثمرین بشكل  29-1

 الصندوق. وحدات صافي قیمة أصول .أ
 وصافي قیمتھا.عدد الوحدات التي یملكھا المستثمر  .ب
  سجل بصفقات كل مستثمر على حدة. .ج

شر معلومات مرتین في األسبوع عن الصندوق عبر موقعھ االلكتروني وموقع السوق سیقوم مدیر الصندوق بن 29-2
 .(تداول) المالیة السعودیة

الالئحة،  ) من36للصندوق، وفقاً للمادة (سیقوم مدیر الصندوق بتوفیر نسخة من القوائم المالیة السنویة المراجعة  29-3
) 90ر خالل مدة ال تتجاوز (للجمھو، وسیتم إتاحتھا بدون مقابل إلى كل مستثمر عند طلبھا من مدیر الصندوق

 ً ً من نھایة السنة المالیة للصندوق . وكذلك سیتم إتاحة التقاریر األولیة  یوما ) یوماً 45( المفحوصة خاللتقویمیا
 .بدون مقابل تاریخ نھایة الفترة األولیة المعد عنھا تلك القوائمتقویمیاً من 

  :تضارب المصالح 30
استثماره في الصندوق  من خاللیقر كل مستثمر ویقبل ) من الئحة صنادیق االستثمار، 19دون اإلخالل بالمادة ( 30-1

أو أعضاء مجلس إدارة أي منھما أو لھما ومدیر الصندوق والشركات التابعة  سیھیرم -مجموعة إي إف جي أن ب
استثمار في الصندوق تعھدوا بتغطیة خر مناصب أو یآلمن وقت یمكن أن یشغلوا  مأو موظفیھ مأو وكالءھ مولیھؤمس
عالقات بنكیة مع شركات یتعامل معھا ھم كون لیاآلخرین وأن  مھذه االستثمارات لعمالئھ وابیعیأو تروا شیأو 

بناًء  ألي منھماخر التعامل نیابة عن الصندوق مع الشركات التابعة آلمدیر الصندوق من وقت ل مكن. ویصندوقال
وسوف یقوم مدیر الصندوق بشكل  .المستقلةفي تعامالتھ مع األطرف  الشروط المطبقة تلكل مماثلةشروط  على

http://www.efg-hermes.com/
http://www.efg-hermes.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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بصفقات الوساطة المنفذة من قبل بجمیع التفاصیل المتعلقة نصف سنوي بتزوید أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
 أي منشآة لھا عالقة بأعضاء مجلس إدارة الصندوق. شركاتھ التابعة أو 

ومصلحة أي صندوق استثمار الصندوق  مصلحة أي تضارب بینمعالجة جھده ل قصارىیبذل مدیر الصندوق س  30-2
 . عادلشكل التابعة ب ھشركاتعمالؤه أو أو  آخر یدیره

یمكن لمالكي الوحدات اإلطالع على اإلجراءات المعتمدة من قبل مدیر الصندوق لمعالجة حاالت تضارب   30-3
 الطلب وبدون مقابل.المصالح عند 

 :التصویت سیاسات حقوق 31
بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام، یوافق مجلس إدارة الصندوق على السیاسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق 
التصویت الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالیة التي تشكل جزء من أصولھ. ویقرر مدیر الصندوق طبقا لتقدیره 

حق  دیر الصندوقویكون لم ارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصویت بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام.مم
 . الصندوق اتاستثمارتصلة بالم حقوق التصویتممارسة 

  :تعدیل شروط وأحكام الصندوق 32
 إلىفي حال عمل أي تغییر على ھذه الشروط واألحكام، سیتم إرسال نسخة أصلیة من الشروط واألحكام المعدلة  32-1

. أما إذا كانت التعدیالت جوھریة فسیتم الحصول المستشار الشرعيالھیئة بعد اعتمادھا من مجلس إدارة الصندوق و
) 60ال ملخص بالتعدیالت إلى مالكي الوحدات قبل (. وسیتم إرسالتعدیالتالمسبقة على تلك  الھیئة موافقةعلى 

 األقل من تاریخ سریانھا. یوماً تقویمیاً على
ً لتظھر الرسوم واألتعاب الفعلیة وأداء الصندوق، وسیقوم مدیر الصندوق  32-2 سیتم تحدیث الشروط واألحكام سنویا

نشرھا عبر الموقع االلكتروني لمدیر الصندوق  إلىباإلضافة  ثمرین بالشروط واألحكام المحدثة،بتزوید جمیع المست
 مل الذي یلي یوم اعتماد التحدیث.والموقع االلكتروني للسوق المالیة السعودیة في یوم الع

  :إجراءات الشكاوى 33
 :یمكن مراسلة مدیر الصندوق في حال وجود أي شكوى على العنوان التالي

  االلتزامومطابقة ال مسئول
 ھیرمیس السعودیة –الیة شركة المجموعة الم

 300189الریاض  11372ص.ب: 
 )محمد اإلمام(عنایة + 966 11 293 8032: فاكس

  hermes.com-amcompliance@efgبرید إلكتروني: 
وفي حال تعذر وبدون مقابل. طلب العند  مدیر الصندوقمن الشكاوى  معالجة إجراءاتویمكن للمستثمرین الحصول على 

) أیام عمل من تاریخ تقدیم الشكوى، یحق للمستثمر 7الوصول إلى تسویة للشكوى أو لم یتم الرد على الشكوى خالل (
المستثمرین، كما یحق للمستثمر تقدیم شكواه لدى لجنة الفصل في  إدارة شكاوى –شكواه لھیئة السوق المالیة  إیداع

، إال لدى الھیئةكوى الشإیداع ) یوم تقویمي من تاریخ 90بعد مضي ( یئة السوق المالیةالتابعة لھ منازعات األوراق المالیة
       تقدیمھا للجنة قبل انقضاء المدة.مقدم الشكوى بجواز  إذا أخطرت الھیئة

  :النظام المطبق      34
بین تخضع ھذه الشروط واألحكام ألنظمة المملكة العربیة السعودیة الساریة المفعول، وتحال أي خالفات أو منازعات 

 أخرى تحل محلھا. جھة قضائیةأطراف ھذه الشروط واألحكام إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة أو أي 
 

  :الئحة صنادیق االستثمارباحكام االلتزام  35
 صنادیق االستثمار الئحة أحكام متوافقة معبالصندوق متعلقة المستندات األخرى الجمیع الشروط واألحكام وھذه إن 

   الجوھریة ذات العالقة بالصندوق. المعلوماتجمیع عن  وتحتوي على إفصاح كامل وصحیح
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 :ملخص اإلفصاح المالي   36
 :والمصاریفالرسوم  36-1 

 ملخص اإلفصاح المالي
 % من قیمة االشتراك وتدفع مقدماً.  2ال یتجاوز  ما : اإلشتراك رسوم
 .أصول الصندوق% سنویاً من صافي قیمة 1.25 إدارة الصندوق: رسوم

) وتدفع بشكل تقویم  یوم كل فيمرتین في األسبوع ( الرسومھذه  وتحتسب
 ربع سنوي.

 ال یوجد االسترداد المبكر: رسوم

 الحفظ: رسوم

 

 :الصفقات رسوم

ً من صافي  أساس نقطة 9.25 یساويسنوي  مبلغ  أصول قیمةسنویا
لایر  7,500 مبلغ عن الرسوم ھذه تقل لن األحوال جمیع وفيالصندوق، 

مرتین في األسبوع (في كل یوم  األتعابوتحتسب ھذه  ،سعودي شھریاً. 
  .) وتدفع بشكل شھريتقویم

 
 

صفقة شراء أو بیع ألسھم عن كل  ألمین الحفظ لایر سعودي 150 دفع مبلغ
مرتین في  الرسومھذه  وتحتسب .أي شركة من الشركات المستثمر بھا

  .شھري) وتدفع بشكل تقویماألسبوع (في كل یوم 
ً  سعودي لایر 65,000 مبلغ :الحسابات مراجع أتعاب مرتین في  األتعاب ھذه وتحتسب، سنویا

 .أشھر ستة كل) وتدفع تقویماألسبوع (في كل یوم 
، الصندوق أصول قیمة صافينقطة أساس سنویاً من  13یساوي  سنوي مبلغ الخدمات اإلداریة: رسوم

لایر سعودي  7,500 مبلغ عن الرسوم ھذه تقل لن األحوال جمیع وفي
) وتدفع تقویممرتین في األسبوع (في كل یوم  الرسوموتحتسب ھذه  ،شھریاً 

 بشكل شھري.
لایر  18.75لایر سعودي شھریاً ألول خمسین مشترك، ومبلغ  937 مبلغ :السجل أمین رسوم

ً عن كل مشترك إضافي. باإلضافة إلى سعودي  لایر  112.5 مبلغشھریا
في  نقل ملكیة وحداتسعودي عن كل عملیة اشتراك أو أسترداد أو 

) تقویممرتین في األسبوع (في كل یوم  الرسومالصندوق. وتحتسب ھذه 
 وتدفع بشكل شھري.

 أعضاء مجلس اإلدارة أتعاب
 : المستقلین

 ،لایر سعودي كحد أقصى لكل عضو مجلس إدارة مستقل 10,000 مبلغ
 یستلم ولنباإلضافة إلى تغطیة مصاریف السفر واإلقامة لكل عضو. 
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 ھذه وتحتسبأعضاء مجلس االدارة غیر المستقلین أیة أتعاب سنویة. 
   ) وتدفع بشكل سنوي.تقویمفي األسبوع (في كل یوم  مرتین األتعاب

لایر سعودي یدفع بنھایة السنة األولى من تأسیس  37,500مبلغ وقدره  - الشرعي المستشار أتعاب
 الصندوق. 

 سنویاً عن السنوات الالحقة.لایر سعودي  75,000مبلغ وقدره  -
وتجدر اإلشارة إلى أن انخفاض أتعاب المستشار الشرعي في السنة األولى 
مقارنة مع السنوات الالحقة، یعود إلى قیام مدیر الصندوق بدفع مبلغ 

من حسابھ الخاص إلى المستشار الشرعي مقابل  لایر سعودي 37,500
 خدماتھ المتعلقة بطرح وحدات الصندوق.

بنھایة  ) وتدفعتقویمفي األسبوع (في كل یوم  مرتین األتعاب ھذه وتحتسب
    .كل سنة من تأسیس الصندوق

وتدفع من یتحمل الصندوق كافة مصاریف التعامل في األوراق المالیة  التعامل: مصاریف
 . أصولھ عند تنفیذ الصفقات

مرتین في لایر سعودي سنویاً وتدفع من أصول الصندوق. تحتسب  7,500 الرقابیة: الرسوم
ً وتدفع  )تقویماألسبوع (في كل یوم   .سنویا

السوق المالیة  النشر على موقع رسوم
 السعودیة (تداول):

مرتین في لایر سعودي سنویاً وتدفع من أصول الصندوق. تحتسب  5,000
ً وتدفع  )تقویماألسبوع (في كل یوم   .سنویا

 

ال یوجد أداء سابق للصندوق. المصاریف الواردة أعاله تقریبیھ، وسیتم ذكر المصاریف الفعلیة في : مالحظة
 التقریر السنوي للصندوق. 

 :الحتساب الرسوم على أساس أصول الصندوقتوضیحي  مثال 36-2
 50,000,000 ھحجم یبلغ الذيو الصندوقفي  )سعودي لایر 5,000,000( مبلغ أستثمر ما عمیالً  أن بافتراض

 :بالمائة 10 السنوي العائد وكان سعودي لایر

نسبة الرسوم من صافي قیمة  أنواع الرسوم
 األصول (سنوي)

ً الرسوم (سنوی مبلغ   ریال سعوديبال) ا

 100,000 تراك)% (من مبلغ االش2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                رسوم االشتراك

   

 1,125 % 0.02 رسوم أمین السجل *

 6,500 % 0.13  أتعاب مراجع الحسابات

 3,000 % 0.06 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  

 3,750 %  0.08 المستشار الشرعي*أتعاب 

 750 %  0.02 الرسوم الرقابیة 

 7,500 %  0.15 رسوم الصفقات *

السوق المالیة  النشر على موقع رسوم
 500 %  0.01 السعودیة (تداول) 

 9,000 % 0.18 رسوم الحفظ 

 9,000 % 0.18  رسوم الخدمات اإلداریة

 8,225 %  0.82  إجمالي الرسوم و المصاریف 

 %  10 صافي العائد المحقق خالل الفترة 
500,000 
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 .أقلمشتركاً أو  50أن عدد المشتركین  فتراضبا *

تأسیس الصندوق، وستكون * أن أتعاب المستشار الشرعي الواردة في الجدول أعاله ھي للسنة األولى من 
 لایر سعودي. 75,000أتعاب المستشار الشرعي للسنوات الالحقة مبلغ وقدره 

 .العام خالل صفقة 500ھي  المنفذهأن عدد الصفقات  بافتراض *
 
 
 

مؤشر ستاندرد أند بورز السعودي المطابق للشریعةبالمقارن  العائد الكلي السنوي  

5201ر بدیسم 31 ىتح 2015یو لیو 1من   

 

 
 
 

 -1-الجدول 

 ملخص اإلفصاح المالي
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Hasaad Fund S&P Saudi Sharia TR Index

قبل  –رصید االستثمار نھایة السنة 
 5,358,875 - خصم رسوم اإلدارة

أصول % من صافي قیمة 1.25 رسوم اإلدارة 
 .الصندوق

65,607 

بعد  -رصید االستثمار نھایة السنة 
 ,2685,293 - خصم رسوم اإلدارة 



26 

للعام  الرسوم و المصاریف الحقیقیة
متوسط  كنسبة مئویة من  2015المالي 

 صافي األصول

للعام  الرسوم و المصاریف الحقیقیة
2015بالریال سعودي المالي   

 أنواع الرسوم

2% (of the Subscription Amount)  رسوم االشتراك 
 رسوم أمین السجل  3,581.25 0.06%

 أتعاب مراجع الحسابات 40,000 0.071%
 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة   15,000 0.027%
المستشار الشرعي*أتعاب  37,500 0.066%  
 الرسوم الرقابیة 7,500 % 0.013
 رسوم الصفقات  7,500 0.15%

السوق المالیة السعودیة  النشر على موقع رسوم 5,000 0.009%
 (تداول)

 رسوم الحفظ 45,000.04 % 0.080
 رسوم الخدمات اإلداریة 45,000.04 % 0.080

 إجمالي الرسوم و المصاریف   206,081.33 0.502%
 صافي العائد المحقق خالل الفترة 906,195- -
قبل خصم رسوم  –رصید االستثمار نھایة السنة  64,858,614 -

 اإلدارة
 رسوم اإلدارة 354,971.12 0.627%

رصید االستثمار نھایة السنة - بعد خصم رسوم  64,674,906 -
 اإلدارة

 

* أن أتعاب المستشار الشرعي الواردة في الجدول أعاله ھي للسنة األولى من تأسیس الصندوق، وستكون 
 لایر سعودي. 75,000أتعاب المستشار الشرعي للسنوات الالحقة مبلغ وقدره 
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