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 تعريفاتال

 

 يكون للمصطلحات التالية املعاني املبّينة قرين كل منها أينما وردت في هذه الشروط واألحكام:

 

 ؛داري واملعينة كاملدير ال  ةإس بي س ي العربية السعودية املحدودإتش شركة " يعني اإلداري  املدير"

 ( من الشروط األحكام؛5)أ( ) 7في البند  املنصوص عليه" ُيقصد بها املعنى الرسوم اإلدارية"

 ( من الشروط األحكام؛6)أ( ) 7في البند  املنصوص عليهُيقصد بها املعنى "رسوم أمين السجل" 

 ( من الشروط األحكام؛4)أ( ) 7في البند  املنصوص عليه" ُيقصد بها املعنى أتعاب املحاسب القانوني"

 ُيعني املحاسب القانوني للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق؛ "املحاسب القانوني"

 ( من الشروط األحكام؛هـ) 9في البند  املنصوص عليهُيقصد بها املعنى " إليه املنقول "

 2005-83-1تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من قبل هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  "الئحة األشخاص املرخص لهم"

 م( حسب تعديالتها من وقت آلخر؛ 2005-6-28هـ )املوافق  1426-5-21بتاريخ 

 ية؛" يعني أي يوم عمل تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل في الرياض باململكة العربية السعوديوم العمل"

 (؛من وقت آلخر هـ )وتعديالته 2/6/1424( وتاريخ 30ُيعني نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/"نظام السوق املالية" 

عني  "يل"اتفاقية العم
ُ
  تفاقيةاالت

ُ
الوحدات حكام، وتنظم العالقة بين مالك األ شروط و البرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على امل

 ومدير الصندوق، وتوضح ما على كل منهما من التزامات أو مسؤوليات؛

 تشير إلى هيئة سوق املال، وتشمل، كلما يسمح السياق بذلك، كل لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل ُمخول من طرف الهيئة؛"الهيئة" 

 ؛كاألمين الحفظ للصندوق  واملعينة املحدودةإتش إس بي س ي العربية السعودية شركة " ُيعني أمين الحفظ"

 ؛لالسهم السعودية املرن  صندوق املجموعة املالية هيرميس "حصاد" يعني "الصندوق "

 يعني مجلس إدارة الصندوق؛ "مجلس الصندوق"

 الجهة املنوط بها إدارة الصندوق؛وهي  هيرميس السعودية –شركة املجموعة املالية يعني "مدير الصندوق" 

 )أ( من الشروط واألحكام؛17تعني التغييرات التي تطرأ على الشروط واألحكام على النحو املحدد في البند " األساسية"التغييرات 

 تعني الالئحة التنفيذّية الصادرة بموجب نظام السوق املالية؛"الالئحة التنفيذّية" 

 يشير إلى املؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق؛"املؤشر املعياري" 

 لالئحة صناديق االستثمار؛املعلومات" "مذكرة 
ً
 تعني مذكرة املعلومات الصادرة فيما يتعلق بطرح وحدات الصندوق، وفقا

  فيها؛بغرض االشتراك في السوق األولية " يعني الطرح األولي لألوراق املالية للجمهور الطرح العام األولي"

 لالشتراك؛يعني تاريخ طرح وحدات الصندوق "تاريخ الطرح األولي" 
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 " و"االستثمارات" و"األصول" االستثمار"
ُ
م بالتبادل، وتشير كل منها إلى األوراق املالية املستهدفة التي يستثمر فيها ستخد  مرادفات قد ت

 الصندوق؛

 بأحكام نظام السوق املالية، والصادرة بموجب القرار رقم "الئحة صناديق االستثمار" 
ً
 2006-219-1هي الالئحة الصادرة عن الهيئة عمال

 آلخر(؛ وقتم )وتعديالتها من 23/5/2016هـ، املوافق  16/8/1437وتاريخ  1/61/2016هـ، واملعدلة بموجب القرار رقم  3/12/1427وتاريخ 

يعني التصنيف الصادر عن إحدى جهات التصنيف املحلية/الدولية، بما فيها على سبيل املثال وليس ر" "التصنيف االئتماني ملرتبة االستثما

اء الحصر مؤشر ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، والتي تبدي رأيها بشأن مستوى الجدارة االئتمانية لدى الجهة املصدرة وقدرتها على الوف

 دله؛أو ما يعا من وكالة موديز  (B3ة. ويعتبر أقل تصنيف يؤهل إلى التصنيف االئتماني ملرتبة االستثمار هو )بالتزاماتها تجاه مالكي األوراق املالي

في الصندوق ويتملك  يستثمر شير كل منها إلى العميل الذي يمرادفات قد تستخدم بالتبادل، و "املستثمر" و"املستثمرون" و"مالكو الوحدات" 

 ؛ فيهوحدات 

قرارات استثمارية بناًء على عدة عوامل مثل التحليالت والتوقعات  باتخاذهو منهج يقوم من خالله مدير الصندوق  النشطة""منهج اإلدارة 

 ؛املالية وخبرات مدير الصندوق ومراقبة قيمة االستثمارات بشكل مستمر وذلك دون اتباع مؤشر قياس األداء

 بية السعودية؛تعني اململكة العر "السعودية العربية" و "اململكة" 

 ( من الشروط األحكام؛1)أ( ) 7في البند  املنصوص عليهاملعنى  تشير إلى" أتعاب اإلدارة"

 تعني أي من املديرين أو التنفيذيين أو املوظفين التابعين ملدير الصندوق؛" طراف ذوي العالقة بمدير الصندوق "األ 

 ( من الشروط األحكام؛ط)(9()2) في البند عليهاملنصوص املعنى  يشير إلى"الحد األدنى ملبلغ االشتراك" 

 تعني وديعة مرابحة متوافقة مع الشريعة؛ "مرابحة" 

 منهاتعني قيمة إجمالي أصول الصندوق "صافي قيمة األصول" 
ً
 قيمة إجمالي التزاماته؛ مخصوما

 )ج( من الشروط واألحكام؛17و املحدد في البند تعني التغييرات التي تطرأ على الشروط واألحكام على النحاإلخطار "  واجبة"التغييرات 

إصدار وحدات جديدة، وتقل عند استرداد  من خاللوحداته  وتتم زيادةهو صندوق استثمار برأس مال متغير،  "صندوق االستثمار املفتوح"

 مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها؛

 ؛قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدهافي  املنصوص عليهاملعنى  يشير إلى"قرار عادي للصندوق" 

 ( من الشروط واألحكام؛8( )أ( )7تعني املصروفات املشار إليها في البند )" املصاريف األخرى "

 ( من الشروط واألحكام؛7( )أ( )7يعني الرسم املشار إليه في البند )"رسم النشر" 

 الشركات؛ ماليعني الحقوق املصدرة بغرض زيادة رأس  "إصدار حقوق األولوية"

 ؛باستردادهايعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات  "تاريخ االسترداد"
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يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات ليستخدمها األخير في طلب استرداد وحدات الصندوق وفًقا "نموذج االسترداد" 

 .3امللحق  تحت عنوانبالشروط واألحكام واألحكام. ويرد نموذج االسترداد مرفًقا للشروط 

 هو كل طلب يقدمه مالك الوحدات السترداد وحدات الصندوق؛"طلب االسترداد" 

 ؛شركة متخصصة في تقديم خدمات التدقيق واملراجعة الشرعيةدار املراجعة الشرعية، وهي يعني الشرعي"  ستشار "امل

 من الشروط واألحكام؛  1تعني التوجيهات املوضحة في امللحق "توجيهات االستثمار الشرعية" 

 )ب( من الشروط األحكام؛ 17في البند  املنصوص عليهيعني املعنى " املهم"التغيير 

 يعني املبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصندوق؛ "مبلغ االشتراك"

 يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باالشتراك في وحدات الصندوق؛ "تاريخ االشتراك"

 ( من الشروط األحكام؛1)ب( ) 7في البند  املنصوص عليه" يعني املعنى م االشتراكو رس"

وحدات الصندوق وفًقا  يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها األخير في طلب االشتراك في"نموذج االشتراك" 

 .2امللحق  تحت عنوانبالشروط واألحكام للشروط واألحكام. ويرد نموذج االشتراك مرفًقا 

 يعني صافي قيمة األصل لكل وحدة في تاريخ االشتراك ذي الصلة؛"سعر االشتراك" 

 تعني سوق األوراق املالية السعودية؛ "تداول"

 ؛هذه الشروط واألحكام)ب( من 3زم الصندوق االستثمار فيها وفًقا ألحكام البند تاق املالية التي يعتعني األور "األوراق املالية املستهدفة" 

بتاريخ  املحّدثةلالسهم السعودية  املرن  صندوق املجموعة املالية هيرميس "حصاد"ـواألحكام الخاصة بتعني الشروط  "الشروط واألحكام"

 ُيذكر خالف ذلك؛، ما لم  هـ 32/21/1439م / 30/90/8201

 ؛كل صفقة شراء أو بيع ألسهم أي شركة من الشركات املستثمر بها ُيعني التكاليف والعموالت الناتجة عن" الصفقات"رسم 

تدل على الحصة التي يمتلكها مالك الوحدة حسب نسبة مشاركته في الصندوق. وتمثل كل وحدة )بما في ذلك أجزاء الوحدة( حصة "الوحدة" 

 صافي أصول الصندوق؛نسبية في 

 يعني كل يوم عمل يتم فيه حساب سعر أي وحدة من وحدات الصندوق."يوم التقييم" 

  



 

7 

 

 الملخص التنفيذي

 

 لالسهم السعودية املرن  صندوق املجموعة املالية هيرميس "حصاد" اسم الصندوق 

 هيرميس السعودية –شركة املجموعة املالية  مدير الصندوق 

 .ةإس بي س ي العربية السعودية املحدود شركة إتش أمين الحفظ

 .شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة اإلداري املدير 

 .شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة أمين السجل

 الريال السعودي. عملة الصندوق 

زيادة في رأس املال على يكمن الهدف االستثماري األساس ي للصندوق في تحقيق  األهداف االستثمارية

الطويل ملالكي الوحدات من خالل االستثمار في أسهم  املتوسط إلى املدى

أسهم الشركات السعودية  و الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية 

 .وذلك وفقا للضوابط الشرعية لالستثمار

كمؤشر  املتوافقة مع الضوابط الشرعيةمؤشر إس آند بي لألسهم السعودية  للصندوق  املعياري املؤشر 

لقياس أداء الصندوق ) إال أن استثمارات الصندوق لن تكون مقصورة على 

 .(التي تشكل جزء من هذا املؤشر االستثمارات

مرتفع املخاطر. ملزيٍد من املعلومات، ُيرجى مراجعة عوامل املخاطرة املوضحة  مستوى املخاطرة

 املعلومات.من مذكرة  3في البند 

 ملا هو  االستثمارمدى مالئمة 
ً
 الرتفاع مستوى املخاطرة املرتبطة باالستثمار في الصندوق، وفقا

ً
نظرا

موضح في مذكرة املعلومات، فقد ال يالئم الصندوق املستثمرين غير القادرين 

يتعين على و . ذلك أو غير الراغبين في عالية،تحمل مخاطر استثمار  على

املحتملين طلب االستشارة من مستشاريهم املعنيين باالستثمار فيما املستثمرين 

 من مذكرة املعلومات. 3يتعلق بعوامل املخاطرة املوضحة في البند 

 الحد األدنى ملبلغ االشتراك األولي

 

 ريال سعودي. 10.000

 ريال لكل مستثمر. 10.000 الحد األدنى ملبلغ االشتراك اإلضافي

 ريال لكل مستثمر.  10.000 االسترداد الحد األدنى ملبلغ

  12قبل الساعة  آخر موعد الستقبال الطلبات: 
ً
 .واألربعاء االثنينيومي )بتوقيت مدينة الرياض( من  ظهرا

واألربعاء من كل أسبوع باستثناء أيام العطل الرسمية في اململكة  االثنينيومي  يوم التقويم

العربية السعودية. وفي حال وافق يوم التقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في 

اململكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ طلبات 

 االشتراك واالسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي.  
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واألربعاء من كل أسبوع باستثناء أيام العطل الرسمية في اململكة  االثنينيومي  شتراكيوم اال 

العربية السعودية. وفي حال وافق يوم التقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في 

اململكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ طلبات 

 ل التالي.  االشتراك واالسترداد في يوم التقويم والتعام

واألربعاء من كل أسبوع باستثناء أيام العطل الرسمية في اململكة  االثنينيومي  يوم االسترداد

العربية السعودية. وفي حال وافق يوم التقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في 

اململكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ طلبات 

 يوم التقويم والتعامل التالي.   االشتراك واالسترداد في

 .يمو التقأيام عمل بعد يوم  خمسةفي غضون  الدفعيوم 

وال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة ، % من مبلغ االشتراك 2ال تتجاوز  رسوم االشتراك

 .املضافة

 من صافي قيمة األصول، وتحتسب مرتين في األسبوع )في كل يوم  1.25 أتعاب اإلدارة
ً
سنويا

وال تشتمل على ضريبة  ويتم دفعها ملدير الصندوق بشكل ربع سنوي تقويم( 
  .القيمة المضافة

يتحمل الصندوق كافة رسوم ومصاريف وعموالت املعامالت التي تنتج عن  الصفقاترسم 

وال تشتمل على ضريبة  بيعها بالتكلفة الفعليةشراء األوراق املالية أو عن 

  .القيمة املضافة

  9.25 رسوم الحفظ
ً
 7.500، بحد أدنى يبلغ من صافي قيمة أصول الصندوق نقطة سنويا

. وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل 
ً
ريال سعودي شهريا

 .وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة شهري 

 القانونيأتعاب املحاسب 

 

 أتعاب مقدم خدمات

 التحول ملعايير املحاسبة الدولية 

دفع كل ستة أشهر ريال 65,000
ُ
تشتمل  وال سنويأ، تحتسب في كل يوم تقويم وت

 .على ضريبة القيمة المضافة

ريال سنويأ ملرة واحدة فقط وال تشتمل على ضريبة القيمة املضافة،  30,000

دفع 
ُ
 م.2018مرة واحدة فقط للعام تحتسب في كل يوم تقويم و وت

ريال سعودي  7.500، بحد أدنى يبلغ من صافي قيمة أصول الصندوق نقطة  13 الرسوم اإلدارية

 وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل شهري 
ً
وال تشتمل  شهريا

 .على ضريبة القيمة المضافة

  سعودي ريال 937 رسوم أمين السجل
ً
 سعودي ريال 18.75 ومبلغ مشترك، خمسين ألول  شهريا

 
ً
 إضافي مشترك كل عن شهريا

ً
 عنريال سعودي  122.5 مبلغ إلى، وذلك إضافة

 هذه وتحتسب .الصندوق  في وحدات ملكية نقل أو استرداد أو كاشترا عملية كل

وال تشتمل  شهري  بشكل تدفعو   )تقويم يوم كل في(  األسبوع في مرتين الرسوم
 .على ضريبة القيمة المضافة

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر  مكافآت مجلس إدارة الصندوق 

واملصاريف املعقولة األخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق. 
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قدر مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين عن و 
ُ
الخدمات التي ت

. ريال سنويا لكل عضو مستقل 10.000ن يقدمونها للصندوق بما ال يزيد ع

 وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.

 

سعودي سنويا ريال  875,31مبلغ سنوي يعادل  الشرعي ستشار تقاض ى املي ملستشار الشرعياأتعاب 

 إضافة، يدفع الصندوق لشركة .تحتسب مرتين أسبوعيا وتدفع كل ستة أشهر

، مبلغ سنوي يعادل مقدم قائمة باألسهم املطابقة للشريعةوهي  أيديال ريتينق

 دفع يحتسب مرتين أسبوعيا و يريال سعودي سنويا  16,875
ً
 .سنويا

 

وتحتسب  ريال سعودي. 7.500يدفع الصندوق رسوم رقابية سنوية بقيمة  الرسوم الرقابية

 يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.هذه الرسوم في كل 

 

بقيمة  رسوم النشر على موقع السوق املالية السعودية )تداول(يدفع الصندوق  رسوم النشر

 وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم في كل يوم تقويم.ريال سعودي  5.000
 .وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة

 

املصروفات والتكاليف الناتجة عن أنشطته. ويلتزم يدفع الصندوق جميع  املصاريف األخرى 

الصندوق بدفع مقابل أي خدمات تتعلق بأي طرف ثالث فيما يتعلق بخدمات 

وال تشتمل  الدارة والتنظيم والتشغيل املقدمة إلى الصندوق  بالتكلفة الفعلية

ها احتسابضريبة القيمة املضافة، على أن يتم على  ذكورة أعالهجميع املبالغ امل

 .في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.

يتحمل الصندوق كذلك املسؤولية عن جميع املصاريف أو الرسوم أو و 

التكاليف أو االلتزامات األخرى التي يتكبدها مدير الصندوق فيما يتعلق بإدارة 

 الصندوق. 

% من (0.3)نسبته من املتوقع أال تتجاوز املصاريف األخرى املذكورة أعاله ما 

النفقات املذكورة صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي. ويشار إلى أن 

ذكر النفقات 
ُ
أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط. على أن ت

 الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.

 .هـ(27/8/1436م )املوافق 21/6/2015 تاريخ الطرح األولي

 .ريال سعودي 10 الشروط واألحكامسعر الوحدة في تاريخ إصدار 

  

 

  



 

10 

 

 الشروط واألحكام

 

 معلومات عامة .1

 اسم مدير الصندوق ورقم ترخيصه: .أ

مسجلة بموجب التسجيل التجاري رقم  مقفلةوهي شركة مساهمة  ،هيرميس السعودية –شركة املجموعة املالية تتولى 

وتاريخ   06016-37 بموجب الترخيص رقم املاليةقبل هيئة السوق ، ومرخصة من ه3/12/1427تاريخ  1010226534

 .هـ17/4/1427

 

 عنوان مدير الصندوق ومقره الرئيس ي .ب

 عنوان مدير الصندوق هو على النحو التالي:

 هيرميس السعودية –شركة املجموعة املالية 

 سكاي تاورز، البرج الشمالي، الطابق الثالث، العليا

 11372الرياض  ،300189ص.ب. 

 العربية السعوديةاململكة 

 + 966 11 293 8032+  فاكس: 966 11 293 9/8048هاتف: 

 

 عنوان املوقع اللكتروني ملدير الصندوق  .ج

 .comwww.efghermesksa.عنوان املوقع اللكتروني ملدير الصندوق هو 

 

 اسم أمين الحفظ ورقم ترخيصه .د

تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة  .أمين حفظ الصندوق ك ةإس بي س ي العربية السعودية املحدود إتشُعينت شركة 

 الصادر من قبل هيئة السوق املالية. 05008-37السوق املالية بموجب ترخيص رقم 

 

 عنوان املوقع اللكتروني ألمين الحفظ .ه

 www.hsbcsaudi.com عنوان املوقع اللكتروني ألمين الحفظ هو 

 

http://www.efghermesksa.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
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 اسم صندوق االستثمار .و

 .لالسهم السعودية املرن  صندوق املجموعة املالية هيرميس "حصاد"اسم صندوق االستثمار هو 

 

 لألنظمةاالمتثال  .ز

تتوافق الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق وكل وثائقه األخرى مع الئحة صناديق االستثمار، وتتضمن ما يتعلق بالصندوق 

 من معلومات كاملة وواضحة ودقيقة. 

 

 التفسير .ح

قرأ 
ُ
 يقوموأي وثائق أخرى تتعلق بالصندوق ملخص املعلومات الرئيسية مع مذكرة املعلومات و مقترنة الشروط واألحكام هذه ت

 .بإعدادها مدير الصندوق 

 

 على هذه الشروط واألحكام املوافقة .ط

 يعتبر مالكو الوحدات قد قبلوا ووقعوا على هذه الشروط واألحكام بمجرد االشتراك في وحدات الصندوق. 

 

 تاريخ الصدار والتحديث .ي

  و تم تحديثها بتاريخ ,ـ  (هـ3614 رجب 15(م / )2015مايو  4) تاريخ الصدار صدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ 

 هـ 32/12/1439م / 30/90/8201

 

 طبقالنظام امل .2

 يخضع الصندوق لنظام السوق املالية والئحته التنفيذية، واألنظمة واللوائح األخرى السارية في اململكة. .أ

 

 ويخضع كل من الصندوق ومدير الصندوق لرقابة الهيئة. .ب

 

 صندوق االستثمارأهداف  .3

 األهداف االستثمارية للصندوق  .أ
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تحقيق زيادة في رأس املال على املدى للصندوق في  األساس يباعتباره صندوق استثمار مفتوح، يتمثل الهدف االستثماري 

أسهم الطويل ملالكي الوحدات من خالل االستثمار في أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية املتوسط إلى 

من هذه الشروط واألحكام.  1في امللحق املنصوص عليها  وفقا للضوابط الشرعية لالستثمار  الشركات السعودية وذلك

ويكون هدف الصندوق التفوق في األداء على  معامالت املرابحة قصيرة األجل. بالضافة إلى ذلك، للصندوق االستثمار فيو 

 و . املعياري  املؤشر 
ُ
 ال ت

ُيعاد استثمار كافة األرباح الصافية للصندوق وما يتلقاه  وإنما أرباح، لوحدات أيع على مالكي اوز 

 أو إيرادات. توزيعات أرباحمن 

 

كمؤشر  مؤشر إس آند بي لألسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعيةألداء الصندوق هو  املعياري املؤشر: املؤشر 

 .الصندوق لن تكون مقصورة على الستثمارات التي تشكل جزء من هذا املؤشرلقياس أداء الصندوق ) إال أن استثمارات 

 –املجموعة املالية يمكن للمستثمرين االطالع على معلومات املؤشر وأداء مدير الصندوق على املوقع اللكتروني لشركة و 

 (.   .comwww.efghermesksa) هيرميس السعودية

 

 االستثمارية للصندوق مارسات املسياسات و ال .ب

 يستهدف الصندوق االستثمار في األوراق املالية التالية )"األوراق املالية املستهدفة"( .1

أسهم الشركات املدرجة في أي سوق مالي سعودي )بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق  .أ

الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق امللكية العامة أو تداولها( أخرى قد تطلقها أو تنشئها 

 ؛أو أسهم و/أو شهادات اليداع للشركات السعودية

املقرر إدراجها  سعوديةاألسهم املطروحة للجمهور في إطار الطرح األولي أو الطرح الثانوي من قبل الشركات ال .ب

أو تنشئها فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها  )بما السوق املالي السعوديفي 

الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق امللكية العامة أو تداولها( أو أي طرح و/أو شهادات 

 ؛سعوديةاليداع للشركات ال

السوق املالي املدرجة أو املقرر إدراجها في أي  سعوديةاملصدرة لزيادة رأسمال الشركات ال األولوية حقوق  .ج

الجهات أو تنشئها )بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها  السعودي

 ؛املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(

)بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية،  السعودي سوق ماليفي املدرجة في األسهم  صناديق االستثمار  .د

الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو أو تنشئها وأي أسواق أخرى قد تطلقها 

http://www.efghermesksa.com/
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توافقة مع الشريعة السالمية ومطروحة للجمهور العام ومرخصة من الجهات املختصة، على أال وامل تداولها(

 في وقت االستثمار. وعالوة ذلك الصندوق  أصول % من صافي قيمة 50هذه االستثمارات في مجموعها تتجاوز 

في وحدات صندوق استثمار آخر، وال % من صافي قيمة أصول الصندوق 25ال يجوز استثمار نسبة تزيد على 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته؛20يجوز امتالك نسبة تزيد على 

املدرجة أعاله )أ( و)ب( و)ج( و)د( اتي أداة أو أدوات مالية أخرى تتعلق باألوراق املالية املذكورة في الفقر أ .ه

)بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى  السوق املالي السعوديأو التي ستدرج في 

 فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(؛الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم أو تنشئها قد تطلقها 

صناديق االستثمار العقاري املتداولة )ريتس( املدرجة أو التي ستدرج في أي سوق مالي سعودي  )بما فيها  .و

األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في 

 ألوراق أو تداولها(؛املستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك ا

 

 ـ()أ( و )ب( و )ج( و )د( و )هيجوز ملدير الصندوق تقليل الحد األدنى لالستثمار في األوراق املالية الواردة في الفقرات  .2

 في الحاالت التالية: من صافي قيمة أصول الصندوق % صفر إلى ( من هذه املادة 1من البند ) و)و(

 

 حاد .أ
ً
 في األسواق املالية بسبب األوضاع االقتصادية أو السياسية الدولية أو إذا توقع مدير الصندوق هبوطا

ً
ا

 القليمية؛

 في حال غياب الفرص االستثمارية التي تالئم أهداف الصندوق؛ .ب

 لحماية مصالح املستثمرين، بما في ذلك إفالس أي شركة  .ج
ً
 محليةألي سبب آخر يراه مدير الصندوق مناسبا

 في  املحليةرائدة، أو إفالس أحد املصارف 
ً
 شديدا

ً
 أو تدهورا

ً
 حادا

ً
الكبيرة، أو إذا توقع مدير الصندوق هبوطا

 أو غير مباشرمما قد يؤثر على استثمارات الصند املحليوضع االقتصاد 
ً
 مباشرا

ً
 .وق تأثيرا

إذا قرر مدير الصندوق تقليل الحد األدنى لالستثمار في األوراق املالية الواردة في الفقرات )أ( و )ب( و )ج( و )د( و  .3

%، يجوز له تخصيص كافة أصول الصندوق نقًدا أو إلى معامالت 0( من هذه املادة إلى 2)هـ( و )و( من البند )

 مرابحة قصيرة األجل. 

أصوله في عمليات مرابحة نقدية قصيرة األجل وذلك في الحاالت التالية على سبيل  قد يوزع مدير الصندوق جميع .4

 املثال ال الحصر:

  ؛فاض أداء سوق األسهم السعوديةخان .أ
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 تنويع استثمارات الصندوق لالستفادة من عوائد أسواق النقد. .ب

 

 يلخص الجدول التالي حدود استثمارات الصندوق: .5

 

األدنى ألصول الحد  البيان نوع االستثمار

 الصندوق 

الحد األقص ى 

 ألصول الصندوق 

األصول املبّينة في الفقرات )أ( و 

من  و)و( )ب( و )ج( و )د( و )هـ(

 ( من هذا املادة.1البند )

أسهم أو شهادات إيداع الشركات السعودية )بما في ذلك الطرح األولي، 

االستثمار العقارية والطرح الثانوي، وإصدارات حقوق األولية( وصناديق 

السعودية املتداولة املدرجة أو التي سُتدرج في أي سوق مالي سعودي 

)بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد 

تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك 

و شركاتها التابعة/تابعيها، األوراق أو تداولها( أو الشركات السعودية و/أ

وصناديق االستثمار العقاري املتداولة املدرجة أو التي سُتدرج ؛ ال يوجد 

حد أدنى أو أقص ى للتعرض لألسواق الرئيسية وأي أسواق موازية، وأي 

سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي 

 .و تداولها(يتم فيها إدراج تلك األوراق املالية أ

 %100 )صفر(%

يتم االستثمار مباشرة عن طريق معامالت املرابحة مع املصارف  معامالت املرابحة قصيرة األجل

السعودية املرخص لها مؤسسة النقد العربي السعودي، أو االستثمار 

غير املباشر في صناديق املرابحة، بشرط أن تكون متوافقة مع توجيهات 

ومرخصة من الجهات املختصة، ومطروحة االستثمار الشرعية، 

للجمهور ومدارة من جانب مدير الصندوق أو أي مدير آخر. وُيشترط 

لالستثمار في معامالت املرابحة أن يشرع مدير الصندوق في تقويم األداء 

السابق للطرف اآلخر أو لصندوق املرابحة، وسابقة أعماله وموقفه املالي 

غرافي الستثمارات املرابحة السعودية. واستقراره. ويقتصر التعرض الج

[% من صافي أصول الصندوق، وقت 25ولن يتم استثمار أكثر من ]

االستثمار، في طرف آخر و/أو صندوق مرابحة واحد. ويجب في كافة 

االستثمارات املباشرة في معامالت املرابحة أن تكون مقصورة على 

بة االستثمار )وهو ال يقل األطراف املقابلة التي تحمل تقييم ائتماني ملرت

 عن إحدى جهات التقييم العاملية  BBB-عن 
ً
أو ما يعادله( يكون صادرا

 .الكبرى على األقل

 %25 )صفر(%

 سعوديةق األسهم اليصناد

 املشابهة

صناديق األسهم السعودية املرخصة من الجهات املختصة. لن يتم 

[% من صافي أصول الصندوق، وقت االستثمار، 25استثمار أكثر من ]

 %25 )صفر(%
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في صندق أسهم سعودي واحد، وال يجوز للصندوق أن يمتلك أكثر من 

 .% من أي صندوق ملصلحته الخاصة20

الصندوق الحفاظ على التعرض النقدي حسب ما يراه يتولى مدير  صناديق السيولة النقدية.

. وحدود التعرض املذكورة تخضع لالستثناءات الواردة في البند 
ً
مناسبا

 ..( من هذا املادة3( والبند )2)

 %25 )صفر(%

 ملرتبةدي جميعها مصنفة )تصنيف ائتماني *أدوات أسواق النقد في البنوك املرخصة من مؤسسة النقد العربي السعو 

 استثمارية(، لذا، لن يستثمر الصندوق في مرابحات غير مصنفة.

 وفق تقديره 
ً
مع مراعاة الحدود املذكورة أعاله، يلتزم مدير الصندوق باتخاذ قرارات االستثمار حسب ما يراه مناسبا

 املطلق.

 

وتجمع عملية اتخاذ القرارات االستثمارية لدى مدير الصندوق بين النهج التنازلي والنهج التصاعدي في اتخاذ القرار.  .6

ويتولى فريق إدارة محفظة االستثمار، باستخدام النهج التنازلي، تحليل املؤشرات االقتصادية الهامة على الصعيد 

، وحركة القطاعات/الصناعات ، ومعدالت الفائدة الحالية واملتوقعة محاملحلي
ً
بالضافة إلى العوامل  املحليةليا

الجيوسياسية. ويحلل الفريق كذلك العوامل املتعلقة بالسوق، مثل السيولة التاريخية واملتوقعة، ومستوى 

 )يشتمل على بناء النماذج املالية والتوقعا
ً
 جوهريا

ً
ت التذبذب، إلخ. ويتبع النهج التصاعدي، الذي يتضمن بحثا

يقوم فريق إدارة محفظة االستثمارات التابع كما املالية التفصيلية( الختيار الفرص االستثمارية وتكوين املحفظة. 

لضمان توافق مخصصات املحفظة مع أهداف العوائد  تقييم الدوري للفرص االستثماريةملدير الصندوق بإجراء ال

 طويلة األمد للصندوق.

التي من املتوقع لها  االستثماراتاستراتيجية االستثمار النشط لتحديد  صندوق لدى مدير اليستخدم فريق العمل  .7

تحقيق عوائد على املدى الطويل عن طريق مجموعة من األبحاث املالئمة للشركات واألبحاث األساسية لألطراف 

 الية أكبر.املرتبطة لتقويم أوضاع األسواق والشركات ذات العالقة بشكل منتظم من أجل إدارة الصندوق بفع

 

 الصندوق  الستثمارات االستثمارية املراكز  تبديل مبدأ ترتكز على التي النشطة الدارة منهج الصندوق  مدير  سيتبنى .8

 الصندوق  مدير  لدي املاليين املحللين فريق قبل من األولي املسح عمليات لجراء البحثية الوسائل واستخدام

 بناء ثم ومن إخضاعها إلى تحليالت معايير القيمة حيث ما ينطبق(،)ومن ثم  االستثمارات قائمة إلى والوصول 

 االستثمارية بالحدود االلتزام لضمان مستمر  بشكل ومراجعتها االستثمارات أوزان وتحديد الصندوق  محفظة

 .الرئيسة الصندوق  واستراتيجية
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لدارة الصندوق، وله في ذلك  الالزمةاالستثمارية  القرارات باتخاذ - لتقديره وفقا - الصندوق  مدير سيقومو  .9

 لديه املتاحة واملعلومات املختلفة والسياسية واالقتصادية والتقييمات االستثمارية والتقارير الدراساتب االسترشاد

 االقتصادية األوضاع ودراسة الدراسات، ومراكز كبيوت االستثمار خارجية أخرى  جهة أي أو األبحاث فريق قبل من

 .املتاحة النقدية والسيولة املختلفة، والدولية املحلية

 

 ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله. .10

 

ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية ال تتوافق مع توجيهات االستثمار الشرعية املنصوص عليها في امللحق  .11

 ( من هذه الشروط واألحكام.1)

 

 ( من الئحة صناديق االستثمار.41دوق باتباع قيود االستثمار املنصوص عليها في البند )يلتزم الصن .12

 

االستثمار الشرعية لالستثمار في األوراق املالية  ضوابطيجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع  .13

تحقاق ال تزيد عن ة أصول الصندوق وملدة اسم% من صافي قي10املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 

. إال أنه يجوز للصندوق االقتراض من مدير الصندوق أو أي من تابعيه أو الهيئات املصرفية األخرى )املرخص سنة

لها وفق األصول من البنوك املركزية املختصة في القليم ذي الصلة( لتغطية طلبات االسترداد، على أن يخضع هذا 

 ( من الئحة صناديق االستثمار.64نصوص عليه في املادة )%، على النحو امل10االقتراض لحد الـ 

 

حقوق األولية املتوافقة وات املالية املتعلقة بإصدارات ال يجوز للصندوق االستثمار في املشتقات املالية خالف األد .14

 االستثمار الشرعية. ضوابطمع 

 

 يستهدف الصندوق االستثمار بصفة رئيسية في سوق االسهم السعودية.  إن املؤشر  االسترشادي لقياس أداء .15

 

 

 ألداء الصندوق أو السوق أو األسواق ذات املعياري ال يعتبر األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر  .16
ً
معيارا

 العالقة في املستقبل.
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 أو  .17
ً
ليس هناك أي ضمان ملالكي الوحدات بأن األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يكون مطابقا

 لألداء السابق. 
ً
 مسايرا

 

 للشك، يكون ملصطلح "شركة تابعة" و"تابع" املستخدمين أعاله ذات املعنى 
ً
في قائمة املصطلحات املستخدمة  لهما املخصصتجنبا

 السوق املالية وقواعدها.في لوائح هيئة 

 

 االستثمار صندوق مدة  .4

 تكون مدة الصندوق غير محددة.

 

 حدود االستثمار /قيود .5

يلتزم مدير الصندوق بالقيود/الحدود التي تنطبق على الصندوق واملوضحة في الئحة صناديق االستثمار، وهذه الشروط  .أ

 االستثمار الشرعية ومذكرة املعلومات. ضوابطواألحكام، بما فيها 

 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر. 25أكثر من  استثمار ال يجوز  .ب

 

 % من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق. 20ال يجوز االحتفاظ بأكثر من  .ج

 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات األوراق املالية املصدرة من مصدر واحد. 20ال يجوز استثمار أكثر من  .د

 

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف 25لن يتم استثمار أكثر من مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه املادة أعاله،  .ه

لك جميع االستثمارات في األوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما في ذ

أي في  أخرى املجموعة ومعامالت سوق املال الخاضعة لطرف تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي هيئة تنظيمية 

 .رفية ألغراض مختلفة تنتمي لنفس املجموعةغير اململكة، يتم إبرامها ألغراض مختلفة لنفس املجموعة، أو ودائع مص إقليم آخر 

 

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة 10لن يتم استثمار أكثر من مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه املادة أعاله،  .و

 :ثناءواحدة من األوراق املالية الصادرة عن أي مصدر واحد، باست
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% من 35سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته  دين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهةأدوات ال -

 صافي قيمة أصول الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق االستثمار.

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.20أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته  -

واحد مدرجة في السوق أو في أو سوق مالية  % من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مصدر 10استثمار أكثر من  -

منظمة أخرى، على أال تتجاوز نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع األسهم املدرجة في 

السوق ذي العالقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى االستثمار في األسهم املدرجة في السوق أو في أو سوق مالية 

 منظمة. اخرى 

 

 .املالية ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في املشتقات10لن يتم استثمار أكثر من  .ز

 

 . قابلة للتسييل٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في األصول غير 10لن يتم استثمار أكثر من  .ح

 

أي ورقة مالية تتيح إجراء مطالبة بأي مبالغ غير مدفوعة بشأنها، ما لم ُيستساغ  االستثماريةالصندوق لن تتضمن محفظة  .ط

 . عمل ( أيام5دفع كامل املبلغ النقدي أو األوراق املالية القابلة للتحويل إلى نقد من محفظة الصندوق في غضون خمسة )

 

 العملة  .6

إذا تم دفع مقابل بعض الوحدات بعملة غير عملة الصندوق، يقوم مدير الصندوق بتحويل و عملة الصندوق هي الريال السعودي. 

 يلتزم املستثمرون بدفع رسوم صرف العملة، إن وجدت.و عملة الدفع إلى عملة الصندوق بسعر الصرف السائد في السوق. 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .7

 أصول الصندوق  املقتطعة مناملدفوعات  .أ

 ب الدارة أتعا .1

 إدارية سنوية )" يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق 
ً
من صافي % 1.25"( بما يعادل أتعاب اإلدارةمقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا

حسب أتعاب الدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة األصول. ويلتزم م. و قيمة أصول الصندوق 
ُ
دير ت

، على أن يتم احتسابها في كل وال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة املضافة،  كل ثالثة أشهر الصندوق بخصم أتعاب الدارة 

    .ربع سنوي يوم تقويم ودفعها بشكل 

. 
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 رسوم الحفظ  .2

 سنوية قدرها .أ
ً
  9.25 يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما

ً
رسوم )" الصندوق من صافي قيمة أصول نقطة سنويا

  ريال سعودي 7.500"(، بحد أدنى يبلغ الحفظ
ً
وال ، حتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل شهري . وتشهريا

  ، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها بشكل شهري.تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة املضافة

 

  الصفقات رسوم .3

عن كل صفقة شراء أو بيع ألسهم أي ريال سعودي عن كل  150رسم تعامل بقيمة يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ 

وال ، "(الصفقةرسم )" شركة من الشركات املستثمر بها و و تحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل شهري 

 سابها في كل يوم تقويم ودفعها بشكل شهري.، على أن يتم احتتشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة املضافة

 

 أتعاب املحاسب القانوني .4

 
ً
 "(املحاسب القانوني أتعاب)" سنويأ ريال 65,000ال تتجاوز سنوية بقيمة يدفع الصندوق إلى املحاسب القانوني أتعابا

دفع كل ستة أشهر تحتسب في كل يوم تقويم
ُ
، على أن يتم على ضريبة القيمة املضافة تعابوال تشتمل هذه األ، وت

 . نصف سنوي احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها بشكل 

 

 داريةال رسوم ال .5

 بقيمة لمدير ايدفع الصندوق ل
ً
 سنويا

ً
 ، بحد أدنى"(رسوم إداريةمن صافي قيمة أصول الصندوق )"نقطة  13لداري رسما

  7.500يبلغ 
ً
وال تشتمل هذه الرسوم ، وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل شهري  ريال سعودي شهريا

 ، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها بشكل شهري.على ضريبة القيمة املضافة

 

 رسوم أمين السجل:  .6

  سعودي ريال 937يدفع الصندوق ألمين السجل رسوم تعادل 
ً
 سعودي ريال 18.75 ومبلغ مشترك، خمسين ألول  شهريا

 
ً
 إضافي مشترك كل عن شهريا

ً
 ملكية نقل أو استرداد أو كاشترا عملية كل عنريال سعودي  122.5 مبلغ إلى، وذلك إضافة

وال تشتمل هذه ، شهري  بشكل تدفعو   )تقويم يوم كل في(  األسبوع في مرتين الرسوم هذه وتحتسب .الصندوق  في وحدات

 ، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها بشكل شهري.املضافةالرسوم على ضريبة القيمة 
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 مجلس إدارة الصندوق  تمكافآ .7

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة األخرى املتكبدة فيما 

قدر مكافآت أعضاء مجلس إدارة او يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق. 
ُ
لصندوق املستقلين عن الخدمات التي يقدمونها ت

وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل . ريال سنويا لكل عضو مستقل 10.000ن للصندوق بما ال يزيد ع

 سنوي.

 

 املستشار الشرعيأتعاب  .8

. وتدفع كل ستة أشهرسعودي سنويا تحتسب مرتين أسبوعيا ريال  31,875يتقاض ى املستشار الشرعي مبلغ سنوي يعادل 

 16,875، مبلغ سنوي يعادل مقدم قائمة باألسهم املطابقة للشريعةوهي  أيديال ريتينقإضافة، يدفع الصندوق لشركة 

 دفع يحتسب مرتين أسبوعيا و يريال سعودي سنويا 
ً
 .سنويا

 

 الرسوم الرقابية .9

هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل وتحتسب  ريال سعودي. 7.500يدفع الصندوق رسوم رقابية سنوية بقيمة 

 سنوي.

 

 رسم النشر .10

في كل يوم تقويم ريال سعودي  5.000بقيمة  رسوم النشر على موقع السوق املالية السعودية )تداول(يدفع الصندوق 

لى أن ، عوال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة املضافة، وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم "(.رسم النشر)"

 .سنوي يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها بشكل 

 

 رسوم مقدم خدمات التحول ملعايير املحاسبة الدولية .11

  -مور ستيفنس السيد العيوطي و شركاه  – مقدم خدمات التحول ملعايير املحاسبة الدوليةيدفع الصندوق إلى 
ً
أتعابا

التطبيق األولي ملقدم خدمات  أتعاب)"م فقط 2018سنويأ للعام  ريال 00030,ال تتجاوز بقيمة ملرة واحدة فقط سنوية 

دفع مرة واحدة "(التحول ملعايير املحاسبة الدولية
ُ
على ضريبة  تعابوال تشتمل هذه األ، تحتسب في كل يوم تقويم وت

 .أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم، على القيمة املضافة
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  املصاريف األخرى  .12

املصروفات والتكاليف الناتجة عن أنشطته. ويلتزم الصندوق بدفع مقابل أي خدمات تتعلق بأي يدفع الصندوق جميع 

وال تشتمل جميع  طرف ثالث فيما يتعلق بخدمات الدارة والتنظيم والتشغيل املقدمة إلى الصندوق بالتكلفة الفعلية.

 احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم على  ذكورة أعالهاملبالغ امل

 

يتحمل الصندوق كذلك املسؤولية عن جميع املصاريف أو الرسوم أو التكاليف أو االلتزامات األخرى التي يتكبدها مدير و 

 الصندوق فيما يتعلق بإدارة الصندوق.

  

من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي.  %(0.3)نسبته من املتوقع أال تتجاوز املصاريف األخرى املذكورة أعاله ما 

ذكر النفقات الفعلية في ويشار إلى أن 
ُ
النفقات املذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط. على أن ت

 التقرير السنوي للصندوق.

 

مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارته واملديرين واملوظفين والوكالء واملستشارين  وعدم مطالبةيلتزم الصندوق بتعويض 

والتكاليف واملصاريف، بما في ذلك األحكام  وااللتزاماتوالشركات التابعة والعمال التابعين للصندوق من جميع املطالبات 

بھا باسم  يقومون لألعمال التي  نتيجةيتکبدونها التي قد  والتسويةالقضائية والنفقات القانونية واملبالغ املدفوعة للترافع 

وأدائه لعمله بما يحقق مصلحة الصندوق الفضلى، وطاملا ، ةنيالصندوق، شريطة قيام مدير الصندوق بواجباته بحسن 

 حتيال.اال همال جسيم أو بال  اتهام إليه أي جهو يُ لم 

 

 تكاليف التعامل:  .13

 الفصاحيتحمل الصندوق جميع تكاليف املعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع االستثمارات. ويجب 

على  ذكورة أعالهوال تشتمل جميع املبالغ امل السنوية ونصف السنوية. املدققةعن إجمالي هذه التكاليف في التقارير 

 في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.احتسابها ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم 

 

 تفاصيل الرسوم املفروضة فيما يتعلق بطلبات االشتراك واالسترداد .ب

 رسوم االشتراك .1
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% بحد أقص ى من مبلغ االشتراك على كل عملية اشتراك مبدئية أو الحقة يقوم بها املستثمر في 2تحتسب رسوم اشتراك مقدارها 

ة ويتم استقطاع رسوم االشتراك لحظ .وال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة املضافة، "(رسوم االشتراكوحدات الصندوق )"

 استالم مبلغ االشتراك، و 
ُ
ولتجنب الشك، يحق ملدير الصندوق أن يتنازل عن أي رسوم اشتراك كما يراه  دفع إلى مدير الصندوق.ت

.
ً
 مناسبا

 

 رسوم االسترداد .2

 املبكر. ال توجد رسوم مقابل عمليات االسترداد

 ضريبة القيمة املضافة .ج

ما لم يذكر خالف ذلك يشار إلى جميع الرسوم واملصاريف في هذه الشروط واألحكام دون احتساب ضريبة القيمة املضافة، 

وبالتالي في حال استحقاق ضريبة القيمة املضافة على أي خدمة أو سلعة مقدمة من الغير لصالح للصندوق أو مدير الصندوق 

 للصندوق، يلتزم مدير الصندوق بأخذ املستحقات الضريبية بعين االعتبار حيث يتم زيادة املقابل املدفوع من بصفته 
ً
مديرا

 الصندوق ملزود الخدمة ذات العالقة بقيمة تعادل ضريبة القيمة املضافة املستحقة على الصندوق.

كيفية تطبيق ضريبة القيمة املضافة على املبالغ املستحقة للصندوق  االعتبار وبناًء على ذلك، يجدر على املستثمرين األخذ بعين 

 أو تلك املستحقة على الصندوق 

 

 التسعيرالتقويم و  .8

 سيةسالطريقة التقويم وأساس األصول األ وصف  .أ

 السوق املاليةألغراض تحديد قيمة أصول الصندوق، يتم تقييم االستثمارات في األوراق املالية املستهدفة املدرجة/املتداولة في 

ذات الصلة. وفي حال عدم تداول هذه األوراق املالية في يوم التقويم،  السوق بأسعار الغالق الرسمية في يوم التقويم في 

ستحق األرباح/  السوق ُيستخدم آخر سعر إغالق رسمي لألوراق املالية في 
ُ
واجبة الدفع حتى  توزيعات األرباحذات الصلة. وت

تقويم األوراق املالية املشتراة من خالل عملية بناء سجل األوامر بتكلفة تبدأ من تاريخ اشتراك مدير يوم التقويم. ويتم 

فة . ويتم تقويم األوراق املالية املستهدسوق املاليةالصندوق في األوراق املالية حتى تاريخ بدء تداول هذه األوراق املالية في ال

على قيمتها الفعلية كما من تاريخ الحقوق السابقة حتى تاريخ بدء ركات بناء الش اتالتي تم تخصيصها عن طريق أحد إجراء

. وعلى وجه التحديد، إذا كانت الورقة املالية تمثل وحدة في صندوق آخر، يجب تقويم هذه السوق تداول األوراق املالية في 

التقويم. ويجب تقويم االستثمارات املباشرة  األوراق املالية على أساس آخر سعر للوحدة تعلن عنه الصناديق حتى تاريخ سريان

 إليها األرباح املستحقة حتى يوم التقويم.  سوق املاليةفي أدوات سوق املال التي ال تتداول في ال
ً
على أساس التكلفة مضافا

 ويضاف النقد إلى أصول الصندوق ليصل إلى القيمة الجمالية ألصول الصندوق.
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 التقويم عدد مرات  .ب

وفي حال وافق يوم التقويم يوم عطلة رسمية في اململكة واألربعاء من كل أسبوع  االثنينفي يومي سب سعر وحدة الصندوق تُيح

  العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي. 

 

 الجراءات الواجب اتخاذها في حال الخطأ في التقويم أو تحديد األسعار .ج

بإعادة ير الصندوق عن أي خطأ في التقويم أو التسعير فيما يتعلق بأصول الصندوق، يقوم مدير الصندوق في حال علم مد

 تقويم األصول بحسن نية والقيام بأي تصحيحات الزمة لتصحيح قيمة سعر الوحدة. 

 

 وصف طريقة حساب سعر الوحدة  .د

الصندوق على عدد الوحدات املصدرة ويتم تحديد يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول 

أسعار االشتراك واالسترداد من خالل ضرب عدد الوحدات املطلوب شراءها أو استردادها في سعر الوحدة، مع إضافة رسوم 

شتمل وال ت، ( كحد أعلى من قيمة االشتراك وذلك في حالة طلبات االشتراك فقط%2االشتراك إن وجدت والتي تمثل ما نسبته )

 .هذه الرسوم على ضريبة القيمة املضافة

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها .ه

الخاص بمدير  اللكتروني سيتم نشر صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة في كل يوم عمل يلي يوم التقويم على املوقع

 املوقع اللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( عبر الرابط أو  www.efghermesksa.com الصندوق عبر الرابط

www.tadawul.com.sa، وسيتم  
ً
 .وكالتي بلومبيرغ ورويترز ها عبر نشر  أيضا

 

 التعامالت .9

 بطلبات االشتراك واالسترداد فيما يتعلقالصندوق  مدير  مسؤوليات .أ

( من هذه 9يقوم مدير الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشتراك واالسترداد دون أي تأخير، بما يتوافق مع الفقرة ) .1

 الشروط واألحكام.

السلطة  هذهالصندوق استخدام  وملدير يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد.  .2

ذات الصلة بشكل عام أو التعامل  سوق املاليةاملثال ال الحصر( وقف التعامل في ال سبيلفي حال )على  ةالتقديري

http://www.efghermesksa.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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الصندوق ألسباب معقولة  مدير ذات الصلة، ويرى  نسبة كبيرة من حجم السوق التي تشكل  املاليةفي األوراق 

 صعوبة تحديد صافي قيمة األصول لكل وحدة بسبب هذا التعليق.

في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى املستثمرين  الخاص بأحدستثمار قيمة اال خفض تاسترداد أن عملية إذا كان من شأن أي 

في  عن طريق اليداعبعملة الصندوق  االستردادعوائد استثمار املستثمر. وتدفع جميع مبلغ ملبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل 

 حساب مالك الوحدات. 

 

 بين طلب االسترداد ودفع العائداتالفترة  .ب

تاح للمستثمرين عائدات االسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل 
ُ
 التالي ليوم التقويم. الخامست

 

 التعامل في الوحدات  تعليقتأجيل أو  .ج

ملدير الصندوق على مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق في حال أمرت الهيئة بذلك وال يحق 

 أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق، إال في أي من الحاالت اآلتية:

فسيتم ، لالشتراك ملبلغ إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار املستثمر في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى .1

ثمر. وسيتم دفع املبالغ املستردة
 
ست

ُ
 بعملة الصندوق بقيدها لحساب ملستثمر. استرداد كامل املبلغ امل

% من صافي قيمة أصول الصندوق في 10في أي يوم تقويم، إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد بما فيها التحويل نسبة  .2

 لتقديره املطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس 
ً
يوم التقويم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا

%. وسيتم تنفيذ طلبات االسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في 10حيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة تناسبي ب

 لنسبة 
ً
 من عمل يومي ملدة األصول  تقويم تأخير  يتجاوز  ال  أن على% ،10يوم التقويم الالحق مباشرة مع خضوعها دائما

 .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي املوعد

 

 االسترداد املؤجلةطلبات  .د

في حال تعليق التعامل في السوق  نقل ملكيةيجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو طلب 

األولية التي يتم فيها تداول األوراق املالية أو األصول األخرى اململوكة للصندوق، إما بشكل عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق 

 أصول الصندوق. قيمةلصافي  جوهرية أنهاالصندوق، ألسباب معقولة،  يعتقد مدير التي 
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٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم 10ما نسبتهطلبات نقل امللكية،  بما في ذلكداد، إذا تجاوزت قيمة طلبات االستر 

التقويم السابق، يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو نقل ملكية على أساس تناسبي 

 ٪.10بحيث ال تتجاوز القيمة الجمالية للطلبات 

ويتم تقويم األصول خالل  ٪.10معالجة طلبات االسترداد ونقل امللكية املؤجلة في يوم التقويم التالي، وتخضع دائما لحد  وتتم

 يومي عمل من تاريخ تسليم طلب االسترداد.

 

 

 

  نقل ملكية الوحدات .ه

 لطرف، يحق للمستثمر نقل ملكية وحداته في الصندوق ملبلغ االشتراكعاة الحد األدنى راومع م
ً
 أو جزئيا

ً
"املنقول ) آخر  كليا

 عدد (إليه"
ً
د نقلها االوحدات املر  عن طريق تقديم طلب خطي ملدير الصندوق يتضمن موافقته على نقل الوحدات مبينا

 قيام املنقول إليه بالتوقيع على ه. كما يشترط لكمال نقل الوحداتبالضافة إلى املعلومات الالزمة الخاصة به وباملنقول إلي

الالزمة الستيفاء متطلبات "اعرف عميلك"  ك وتقديم املعلومات واملستنداتاهذه الشروط واألحكام وتعبئة نموذج طلب االشتر 

 ب.ومكافحة غسل األموال وتمويل الرها

 يجب على املستثمرين الجدد االلتزام بهذه الشروط واألحكام، بما في ذلك متطلبات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل األموال

 لدى مدير الصندوق؛ ولن تصبح معامالت نقل ملكية الوحدات سارية إال بعد قيدها في سجل مالكي الوحدات.

 

مكافحة غسل األموال و "اعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية  تقارير يجوز ملدير الصندوق، بناء على 

حكومية، رفض طلبات نقل امللكية. وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلقة باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض 

يرى  ملكيةالصندوق رفض أي طلب نقل تلبية متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال والرهاب. وملدير 

 أنه قد يخالف نظام السوق املالية.

 

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق  .و

 يحق ملدير الصندوق االستثمار في الصندوق.

 

 آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل .ز



 

26 

 

  12آخر موعد الستالم الطلبات هو قبل الساعة يكون 
ً
يعتمد تحديد و . ي االثنين واألربعاء)بتوقيت مدينة الرياض( من يومظهرا

 تاريخ االشتراك وتاريخ االسترداد على تاريخ تقديم الطلبات املستوفاة.

 

 إجراءات تقديم التعليمات لالشتراك في الوحدات أو استردادها .ح

 عملية االشتراك

استيفاء وتقديم املستندات التالية إلى من خالل ذلك ب يقومإذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن 

 مدير الصندوق:

 /ومعتمدةاتفاقية العميل، مستوفاة  -
ً
  موقعة )ما لم يكن املستثمر عميال

ً
 لدى مدير الصندوق(؛ قائما

 موقعة )ما لم يكن املستثمر /ومعتمدةالشروط واألحكام، مستوفاة  -
ً
  عميال

ً
 لدى مدير الصندوق(؛ قائما

 موقع./ومعتمدنموذج طلب االشتراك، مستوفى  -

 

يلتزم املستثمرون الراغبون في شراء وحدات في الصندوق بتقديم املستندات املذكورة أعاله إلى مدير الصندوق عن طريق 

 البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرسالها عبر الوسائط اللكترونية املعتمدة.

 

 إذا تلقى مدير الصندوق املستندات املطلوبة سالفة الذكر، بالضافة إلى مبالغ االشتراك في ُيعتبر طلب االشتراك 
ً
مستوفيا

 على امتالك الوحدات من مدير 
ً
أرقام الحسابات املحددة للصندوق. على أن يتسلم مالك الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدا

 الصندوق، ويتضمن هذا التأكيد تفاصيل االشتراك.

 

حال استالم الطلب في يوم أو قبل آخر موعد الستالم ل تاريخ اشتراك على تاريخ استالم طلب االشتراك املكتمل. ففي ويعتمد ك

خر موعد، فيكون في حال استالم الطلب بعد آخالله. أما  الطلب في نفس يوم العمل املقدمكون تاريخ االشتراك الطلبات، ي

 تاريخ االشتراك في يوم العمل التالي.

مكافحة غسل األموال و "اعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية  تقارير ز ملدير الصندوق، بناء على يجو و 

حكومية، رفض طلبات االشتراك. وملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام السوق املالية. وفي هذه 

عمل من تاريخ الرفض. وملدير الصندوق الحق أيام  5أي رسوم أو خصومات خالل فترة  خصمالحال، ُيرد مبلغ االشتراك دون 

في تبادل املعلومات املتعلقة باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض تلبية متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل 

 األموال والرهاب. 
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 عملية االسترداد

 إلى مدير يمكن ملالكي الوحدات طلب استرداد كل 
ً
أو بعض وحداتهم بعد استيفاء وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه مستوفيا

 الصندوق عن طريق البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرساله عبر الوسائط اللكترونية املعتمدة.

 

.  تاريخويعتمد كل يوم استرداد على 
ً
طلب االسترداد املستوفى قبل حلول املوعد  استالمفي حال وتلقي طلب االسترداد مستوفيا

طلب االسترداد  استالمالطلب. وفي حال  استالمالنهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو نفسه يوم العمل الذي تم فيه 

، وفي أي من الحالتين. ليوم استالم الطلب املستوفى بعد املوعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو يوم العمل التالي

 .سترداديحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل اال 

 

بناء على التعليمات الكتابية املوجهة إلى مالك الوحدات، يحق للصندوق استرداد كامل الوحدات اململوكة ملالك الوحدات، 

قيمة أصول الصندوق( إذا رأى مدير الصندوق أن ذلك في بشكل إجباري، بسعر االسترداد الساري )الذي سيمثل صافي 

 مصلحة الصندوق. ويحق ملدير الصندوق كذلك استرداد الوحدات في الصندوق بشكل إجباري في األحوال التالية:

 

مدير الصندوق أن استمرار ملكية املستثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من الناحية املالية أو الضريبية  رأىإذا  -

 القانونية أو التنظيمية، أو يتعارض مع هذه الشروط واألحكام واتفاقية االشتراك؛ أو أو 

 إذا تبين أن أي من القرارات املقدمة من مالك الوحدات في اتفاقية االشتراك غير صحيحة أو لم تعد سارية. -

 

 ملكيتها أو يستردها الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب أن يشترك فيها مالك الوحدات أو ينقل .ط

 الحد األدنى ملبلغ االشتراك

 "(.الحد األدنى ملبلغ االشتراكريال سعودي )" 10.000في جميع األوقات هو الصندوق في  الحد األدنى ملبلغ االشتراكيكون 

 ريال. 10.000 )بما في ذلك من خالل نقل ملكية وحدات( يكون الحد األدنى ملبالغ االشتراك الالحقة

 األدنى ملبلغ االستردادالحد 

 .ريال سعودي لكل مستثمر 10.000الحد األدنى لالسترداد  

 

 أحقية مدير الصندوق في تأجيل أو تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد .ي



 

28 

 

ها يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد في حال تعليق التعامل في السوق األولية التي يتم في

 مدير بشكل عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق، وإذا رأى تداول األوراق املالية أو األصول األخرى اململوكة للصندوق، إما 

من شأن أي استرداد  أصول الصندوق. إذا كانصافي  قيمةيؤثر بشكل جوهري على  الصندوق، ألسباب معقولة، أن هذا التعليق

دفع 
ُ
أن يخفض استثمار املستثمر في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى ملبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل استثمار املستثمر. وت

إذا تجاوزت قيمة طلبات و في حساب مالك الوحدات في أي يوم تقويم.  من خالل اليداععائدات االسترداد بعملة الصندوق 

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقويم السابق، يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل 10االسترداد 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10أي طلب استرداد على أساس تناسبي بحيث ال تتجاوز القيمة الجمالية للطلبات 

٪. على أال يتأخر تقويم األصول عن يومي 10تالي وتخضع دائما لحد تتم معالجة طلبات االسترداد املؤجلة في يوم التقويم ال

 عمل من املوعد النهائي لتقديم طلبات االسترداد.

 

 سياسة التوزيع .10

اح؛ وإنما ُيعاد استثمار . وال يجوز توزيع أي أربتنمية رأس املال في املدى املتوسط إلى الطويلإن الهدف االستثماري للصندوق هو 

وسوف تنعكس إعادة استثمار الدخل على التي يتلقاها الصندوق.  توزيعات األرباحالصندوق كامال بالضافة إلى األرباح/ل صافي دخ

 قيمة وسعر الوحدات.

  

 رفع التقارير ملالكي الوحدات .11

a. املعلومات ذات الصلة املتعلقة بالتقارير املحاسبية واملالية 

، والتقارير املختصرةللصندوق، وتقاريره السنوية  املدققةضمن القوائم املالية يلتزم مدير الصندوق بإعداد تقارير سنوية تت

 لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار. األولية
ً
 وفقا

 

تاح التقارير السنوية الطالع مال
ُ
املدة التي يشملها التقرير،  نهايةمن تاريخ  عمل يوم 70كي الوحدات في موعد أقصاه ويجب أن ت

 وذلك بنشرها على املوقع اللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع اللكتروني لسوق األوراق املالية السعودية )"تداول"(. 

 

لك املدة التي يشملها التقرير، وذ نهايةمن تاريخ  م عمل( يو 35وإتاحتها الطالع الجمهور خالل ) األوليةويجب إعداد التقارير 

 بنشرها على املوقع اللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع اللكتروني لتداول.
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يوفر مدير الصندوق لكل مالك وحدات تفاصيل صافي قيمة أصول الوحدات اململوكة له، وسجل املعامالت في وحدات الصندوق 

 من تاريخ كل معاملة في وحدات الصندوق. وم عمل( ي15وذلك خالل )

 

 يلخص معامالت مالكي الوحدات في وحدات الصندوق خالل السنة املالية إلى مالكي الوحدات ويرسل 
ً
 سنويا

ً
مدير الصندوق بيانا

من انتهاء السنة  عمل ( يوم30)وكذلك مالكي الوحدات السابقين خالل السنة التي ُيعد فيها البيان(، وذلك في غضون ثالثين )

 
ً
 ملا هو محدد في ل املالية. ويتضمن هذا البيان عرضا

ً
رسوم الخدمات والنفقات والرسوم املفروضة على مالك الوحدات، وفقا

هذه الشروط واألحكام، بالضافة إلى تفاصيل كافة املخالفات لحدود االستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار 

 وهذه الشروط واألحكام.

 

ويتولى مدير الصندوق، عند نهاية كل ربع سنة، بالفصاح عن املعلومات املتعلقة بالصندوق على موقعه اللكتروني أو على 

 لتداول. على أن تتضمن هذه املعلومات، كحد أدنى، ما يلي: اللكترونياملوقع 

 

 سبها كما في اليوم األول من ربع السنة.قائمة املصدرين الذين تمثل أوراقهم املالية أكبر عشرة استثمارات للصندوق ون .1

 ربعط صافي قيمة أصول الصندوق خالل إلى متوس ربع السنة ذات العالقةنسبة إجمالي الرسوم والنفقات املتعلقة ب .2

 . السنة

 ، إن وجدت؛خالل مدة ربع السنةمبلغ ونسبة األرباح املوزعة  .3

 .ربع السنةما في نهاية صول كاأل قيمة استثمارات مدير الصندوق ونسبة صافي قيمة  .4

 قيمة ونسبة نفقات التعامل خالل الربع املعني إلى متوسط صافي قيمة األصول.  .5

 قياس املخاطر.معايير ومؤشر  .6

 معايير ومؤشر أداء الصندوق.  .7

 نسبة املديونية إلى صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع املعني.  .8

 

  سجل مالكي الوحدات .12

للوحدات  املالكينالسجل حجية بالنسبة لألشخاص  ان لهذملالكي الوحدات في اململكة؛ ويكو  باالحتفاظ بسجليلتزم مدير الصندوق 

 في الصندوق.
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 اجتماع مالكي الوحدات .13

 الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات .أ

  .يجوز ملدير الصندوق، بناًء على تقديره، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات

 

 الدعوة الجتماع مالكي الوحداتطريقة وإجراءات  .ب

 

( أيام من استالم طلب خطي من أمين 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) .1

 الحفظ.

( أيام من استالم طلب خطي من مالكي 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) .2

 % من قيمة وحدات الصندوق. 25الوحدات الذي يملكون على األقل 

قع يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اللكتروني الخاص به وعلى املو  .3

( مهلة 1اللكتروني الخاص بتداول، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء )

 من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد العالن والخطار تاريخ 21( وال تزيد عن )2( أيام )10ال تقل عن )
ً
( يوما

قتر ح. كما يتعين على مدير الصندوق، في نفس وقت إرسال الخطار  انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال
ُ
امل

 إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا الخطار إلى هيئة السوق املالية.

% على 25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  .4

 قل من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.األ

في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا البند، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل العالن على  .5

خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات  موقعه اللكتروني وعلى املوقع اللكتروني الخاص بتداول ومن

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني )باستثناء يوم إرسال الخطار ويوم  5وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

االجتماع(. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، 

.الحاضرين ب
ً
 قانونيا

ً
 صفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .6

 

 طريقة التصويت وحقوق التصويت .ج

 وحدة يملكها مالك الوحدات في وقت االجتماع. عن كللكل مالك وحدات الحق في التصويت مرة واحدة في اجتماع مالكي الوحدات 
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 للشروط التي  يجوز 
ً
عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات باستخدام الطرق التقنية الحديثة وفقا

 تحددها هيئة السوق املالية.

 

 حقوق مالكي الوحدات .14

رحت عليهم في اجتماع لالوحدات  تمنحال 
ُ
مالكي الوحدات حامليها أي حقوق تصويت فيما يتعلق بالصندوق خالف املسائل التي ط

 ( من الشروط واألحكام.16على النحو املحدد في البند )

 

 مسؤولية مالكي الوحدات .15

 مبلغ استثماراتهم في الصندوق. وتقتصر مسؤوليتهم فقط علىديون أو التزامات الصندوق،  مسؤولية عن مالكو الوحدات أي يتحملال 

 

 خصائص الوحدات .16

 ملذكرة املعلومات والشروط واألحكام ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من
ً
. هذه الوحدات في الصندوق، من فئة واحدة، وفقا

وتمثل كل وحدة مصلحة مشتركة متساوية في الصندوق. وال يجوز استرداد الوحدات إال من مدير الصندوق؛ وهي غير قابلة للتحويل 

 من فئة إلى أخرى. 

وحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ مدير الصندوق بسجل لجميع مالكي الوحدات. ال يجوز ملدير الصندوق إصدار شهادات ملكية لل

 يحتوي على الت
ً
تصفية  فاصيل الكاملة للمعاملة. وفي حالوبعد كل معاملة يقوم بها املستثمر، يتلقى هذا املستثمر تأكيدا خطيا

نسبة للتوزيع على مالكي الوحدات، حسب  ن صافي قيمة أصول الصندوق املتاحةم حصة مالكي الوحداتالصندوق، يكون لجميع 

 بمعنى أن حقوق مالكي الوحدات في صافي أصول الصندوق تكون متساوية. مساهمتهم في الصندوق،

 

 

 على شروط وأحكام الصندوق  إجراء تغييرات .17

 األساسيةموافقة الهيئة وقبول مالكي الوحدات للتغييرات  .أ

مقترحة على هذه الشروط واألحكام  أساسيةيحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أو تغييرات 

 بموجب قرار عادي للصندوق.
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وبعد موافقة مالكي الوحدات بموجب قرار عادي للصندوق، يحصل مدير الصندوق على موافقة الهيئة على التغيير أو التغييرات 

 ترحة.املق األساسية

 

 ":األساس يالتغيير ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ"

 

 على أغراض الصندوق أو طبيعته؛  .1
ً
 كبيرا

ً
 أي تغيير يؤثر تأثيرا

 أي تغيير قد يكون له تأثير سلبي جوهري على مالكي الوحدات أو حقوقهم؛  .2

  أي تغيير ُيغّير من حجم املخاطرة للصندوق؛ .3

 الصندوق من منصبه كمدير للصندوق؛ أواالنسحاب الطوعي ملدير  .4

 أي حاالت أخرى تحددها الهيئة من وقت آلخر وُيبلغ بها مدير الصندوق.  .5

 

على موقعه اللكتروني واملوقع اللكتروني  األساسيةيخطر مدير الصندوق مالكي الوحدات ويفصح عن التغيير أو التغييرات 

 التغيير.( أيام قبل تاريخ سريان 10لتداول خالل عشرة )

 

درج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات 
ُ
 األساس يبعد تاريخ سريان التغيير  األساسيةت

ً
بأحكام  ، وفق ما يعده مدير الصندوق عمال

 ( من هذه الشروط واألحكام.11البند )

 

م قبل سريان ( من هذه الشروط واألحكام، يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداته3)ب()7على الرغم من أحكام الفقرة 

 ، دون تحّمل أي رسوم استرداد.االساسيةالتغييرات 

 

 املهمةإخطار الهيئة وموافقة مالكي الوحدات على التغييرات  .ب

مقترح على الصندوق. على أال تقل مهلة إخطار الهيئة  مهميلتزم مدير الصندوق بإخطار الهيئة ومالكي الوحدات كتابة بكل تغيير 

 قبل التاريخ الذي يرغب مدير الصندوق في إحداث هذا التغيير فيه. 21عن  مهمومالكي الوحدات بأي تغيير 
ً
 يوما

 

 في هذه الشروط واألحكام، ولكن: بأساس ي" كل تغيير ليس املهمالتغيير ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ"
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 من شأنه ألسباب معقوله أن يحمل مالكي الوحدات على إعادة النظر في مشاركتهم في الصندوق؛ .1

ينتج عنه أي زيادة في الدفعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق  .2

 أو أي من التابعين له؛

 دخل أي نوع جديد من الدفع من أصول الصندوق؛ يُ  .3

 بشكل كبير أنواع أخرى من الدفع من أصول الصندوق؛ أويزيد  .4

 أي حاالت أخرى تحددها الهيئة من وقت آلخر وُيبلغ بها مدير الصندوق.  .5

 

ق وعلى املوقع اللكتروني أيام من تاريخ سريانها على املوقع اللكتروني ملدير الصندو  10قبل  املهمةُيفصح عن التغييرات 

 خرى ترخص بها الهيئة.وأي وسائل أ سوق املاليةلل

 

درج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات 
ُ
  املهمةت

ً
 ( من هذه الشروط واألحكام.11بأحكام البند ) بعد تاريخ سريانها عمال

 

( من هذه الشروط واألحكام، يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان 3)ب()7على الرغم من أحكام الفقرة 

 دون تحّمل أي رسوم استرداد.، املهمةالتغييرات 

 

 خطارال  واجبةإخطار الهيئة وموافقة مالكي الوحدات على التغييرات  .ج

أيام من  8قبل الصندوق  في  واجبة الخطار كتابة بكل التغييرات و مالكي الوحدات يجب على مدير الصندوق إخطار الهيئة 

 .مهموال  بأساس ي" كل تغيير ليس واجب اإلخطارالتغيير . ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ"سريان التغيير

 

على املوقع اللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اللكتروني لتداول خالل  واجبة الخطار ويجب الفصاح عن تفاصيل التغييرات 

 يوًما من تاريخ حدوثه. 21

 

درج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات 
ُ
  واجبة الخطار ت

ً
 ( من هذه الشروط واألحكام.11بأحكام البند ) بعد تاريخ سريانها عمال
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 إنهاء الصندوق  .18

 وذلك
ً
  21قبل  في حال انهاء الصندوق، يجب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا

ً
من التاريخ  يوما

  املزمع إنهاء الصندوق فيه.

ندوق عند انتهائه ويتولى مدير الصندوق الفصاح عن إنهاء الصندوق والطار الزمني لتصفيته على يبدأ مدير الصندوق تصفية الص

 على املوقع اللكتروني لتداول.و موقعه اللكتروني 

 

 مدير الصندوق  .19

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته .أ

 لالئحة صناديق  .1
ً
االستثمار، والئحة األشخاص املرخص لهم، يتصرف مدير الصندوق لصالح مالكي الوحدات وفقا

 والشروط واألحكام، ومذكرة املعلومات.

يلتزم مدير الصندوق باالمتثال باملبادئ والواجبات املنصوص عليها بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم، بما في ذلك  .2

لوحدات إلى أقص ى حد، وواجب تجاه مالكي الوحدات والذي يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح مالكي ا العمل بأمانة

 .املعقولةهارة املعناية و البذل 

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي: .3

 إدارة الصندوق؛ -

 عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات الدارية املقدمة إلى الصندوق؛  -

 طرح الوحدات؛ -

اكتمال هذه الشروط واألحكام ووضوحها  ضمان دقة هذه الشروط واألحكام، ومذكرة املعلومات، والتأكد من -

 .تضليلودقتها وخلوها من أي 

 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن .ب

 لالئحة صناديق االستثمار أن يحد أو 
ً
ال يجوز في أي تفويض ملسؤوليات وواجبات مدير الصندوق إلى أي شخص آخر وفقا

نها بأي حال من األحوال بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص يقلل من مسؤوليات مدير الصندوق أو يعفيه م

 املرخص لهم.
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 األحكام املنظمة لعزل/استبدال مدير الصندوق  .ج

 لتعيين بديل له، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة 
ً
للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق واتخاذ كل إجراء تراه مناسبا

 في األحوال التالية:

 

 إذا توقف مدير الصندوق عن ممارسة أي من أعمال الدارة دون إخطار الهيئة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .1

إذا ألغت الهيئة الترخيص أو التراخيص الصادرة ملدير الصندوق ملزاولة أي من أعمال الدارة بموجب الئحة األشخاص  .2

 املرخص لهم؛

 الهيئة للغاء ترخيصه ملزاولة أعمال الدارة؛ بناء على طلب يقدمه مدير الصندوق إلى .3

نظام السوق املالية والئحته لالهيئة أن مدير الصندوق أهمل، ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية، في االمتثال  رأتإذا  .4

 التنفيذية؛

، ولم يكن لدى في حال وفاة مدير محفظة االستثمار القائم على إدارة أصول الصندوق، أو فقدانه األهلية أو استقالته .5

 على إدارة أصول الصندوق أو أصول الصناديق التي يتولى مدير محفظة 
ً
مدير الصندوق أي شخص آخر مسجل قادرا

 االستثمار إدارتها؛

 الهيئة ألسباب معقولة أن له أهمية جوهرية كافية. هفي حال حدوث أي حادث آخر تعتبر  .6

 

 إلى الهيئة في غضون ي
ً
( من الفقرة )ج( من هذا 5في الجزء ) مشار إليهومين من وقوع أي حدث يرسل مدير الصندوق إشعارا

 البند.

 

  في حال ممارسة الهيئة لسلطتها
ً
للفقرة )ج( من هذا البند، يجب على مدير الصندوق أن يتعاون بشكل كامل من أجل  وفقا

 من تاريخ تعيين مدير 45املساعدة على تسهيل نقل املسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل خالل الفترة املبدئية التي تبلغ )
ً
( يوما

  مدير يلتزم و الصندوق البديل. 
ً
العقود املتعلقة بالصندوق والتي  جميع، بتجديد الهيئة لتقدير الصندوق، عند الضرورة وطبقا

 الصندوق البديل. مدير ، بحيث يتولى إدارتها فيهاطرفا  يكون 
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 أمين الحفظ .20

"( لالحتفاظ بملكية أصول أمين الحفظفي اململكة )" شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودةقام مدير الصندوق بتعيين 

أو أمناء حفظ آخرين لالحتفاظ بأصول الصندوق  فرعيينالحفظ و/أو مدير الصندوق تعيين أمناء حفظ يجوز ألمين و  الصندوق.

 الواقعة خارج اململكة.

 

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته .أ

 
ً
عن حفظ وحماية أصول الصندوق املوجودة في اململكة نيابة عن مالكي الوحدات، واتخاذ جميع  يكون أمين الحفظ مسؤوال

 الجراءات الدارية املتعلقة بحفظ أصول الصندوق.

 

 

 

 فرعيحق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ  .ب

الثالثة أو التابعين ليقوم يجوز ألمين الحفظ أن يفوض واجباته ومسؤولياته تجاه الصندوق إلى واحد أو أكثر من األطراف 

على الرغم من التفويض املنصوص عليه في الئحة صناديق االستثمار أو الئحة و للصندوق.  الفرعيبمهام أمين الحفظ 

 
ً
مسؤولية كاملة عن االمتثال ألحكام الئحة صناديق االستثمار. ويكون  األشخاص املرخص لهم، يظل أمين الحفظ مسؤوال

م مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد تلحق بالصندوق بسبب إهمال أمين الحفظ أمين الحفظ مسؤوال أما

أو ارتكابه ألي فعل من أفعال االحتيال أو سوء التصرف املتعمد، ويتحمل أمين الحفظ، من موارده الخاصة، أتعاب أمين 

 . الفرعيالحفظ 

 

للصندوق في منطقة أخرى غير اململكة لحفظ أصول الصندوق فيما يتعلق باالستثمارات األجنبية  فرعييجوز تعيين أمين حفظ 

ضللصندوق، ويتم تعيينه بموجب عقد خطي، ويعمل  تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية  منطقةويخضع لإلشراف في  وُيفو 

 مكافئة على األقل لتلك التي تفرضها الهيئة.

 

 دال أمين الحفظاألحكام املنظمة لعزل/استب .ج

 في األحوال التالية:
ً
 للهيئة الحق في عزل أمين الحفظ واتخاذ كل إجراء تراه مناسبا

 إذا توقف أمين الحفظ عن ممارسة أي من أعمال الحفظ دون إخطار الهيئة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .1
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أعمال الحفظ بموجب الئحة األشخاص إذا ألغت الهيئة أو علقت الترخيص الصادر ألمين الحفظ ملزاولة أي من  .2

 املرخص لهم؛

 بناء على طلب يقدمه أمين الحفظ إلى الهيئة للغاء ترخيصه ملزاولة أعمال الحفظ؛ .3

نظام السوق املالية والئحته لالهيئة أن أمين الحفظ أهمل، ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية، في االمتثال  رأتإذا  .4

 التنفيذية؛

 الهيئة ألسباب معقولة أن له أهمية كافية. هآخر تعتبر في حال حدوث أي حادث  .5

 

  في
ً
 1للفقرة )ج() حال ممارسة الهيئة لسلطتها وفقا

ً
( من هذا البند، يجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل للصندوق وفقا

تسهيل  فيمن مهامه أن يتعاونا بشكل كامل من أجل املساعدة  املعفىلتعليمات الهيئة، ويجب على مدير الصندوق وأمين الحفظ 

 من تاريخ تعيين مدير الصندوق البديل. 60نقل املسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل خالل الفترة األولية التي تبلغ )
ً
 لتزم أمينوي( يوما

  يكون بالصندوق والتي الحفظ، إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك وحسب االقتضاء، بنقل جميع العقود املتعلقة 
ً
، بحيث فيها طرفا

 تتضمن أمين الحفظ البديل.

 

بالضافة إلى العزل أو االستبدال من طرف الهيئة، يخضع أمين الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق للعزل بموجب إشعار خطي 

ت. وفي هذه الحالة، يلتزم مدير مدير الصندوق ألسباب معقولة بأن العزل لصالح مالكي الوحدا يرى من مدير الصندوق عندما 

 الصندوق بإ
ً
على الفور، ويتعين عليه الفصاح عن هذا العزل على الفور على موقعه اللكتروني  خطار الهيئة ومالكي الوحدات خطيا

 وعلى املوقع اللكتروني لتداول.

 

هذا البند، أن ينهي تعيين أمين الحفظ  ( من1يجب على مدير الصندوق، عند استالم أمين الحفظ لخطار صادر بموجب الفقرة ج)

 من تاريخ الخطار وأن يعين أمين حفظ30خالل )
ً
من واجباته أن يتعاون مع أمين الحفظ  ىآخر. ويجب على أمين الحفظ املعف ( يوما

 فيها،  لتسهيل االنتقال السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، وعليه نقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي
ً
يكون طرفا

 حسب الحاجة وعند االقتضاء، إلى أمين الحفظ البديل.

 

في حال عزل أو استبدال أمين الحفظ من طرف مدير الصندوق، يجب على مدير الصندوق الفصاح عن هذه الظروف على الفور 

 املوقع اللكتروني لتداول.و على موقعه اللكتروني 
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 املحاسب القانوني .21

 القانوني للصندوق اسم املحاسب  .أ

 للصندوق ارنست آند يونغ عّين مدير الصندوق شركة 
ً
 قانونيا

ً
كما قام الصندوق بتعيين مور  ،"(املحاسب القانوني)" محاسبا

 ستيفنس السيد العيوطي و شركاه كمقدم خدمات التحول ملعايير املحاسبة الدولية.

 

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته .ب

 املحاسب القانوني بما يلي:يختص 

حسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية ملالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم املالية لإجراء تدقيق  .1

 
ُ
 ت

ً
ير للمعاي ظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، املركز املالي، ونتائج العمليات، ومعلومات التدفق النقدي وفقا

 في اململكة؛املحا
ً
 سبية املقبولة عموما

تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي أجراها الصندوق، بالضافة إلى  .2

 تقييم العرض العام للقوائم املالية؛

ت مالئمة في ظل الظروف، دراسة الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم املالية للصندوق من أجل وضع إجراءا .3

 وليس بغرض إبداء رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للصندوق؛

مراجعة القوائم املالية املرحلية املختصرة للصندوق وفقا ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملراجعة  .4

 املعلومات املالية املرحلية.

 

 استبدال املحاسب القانوني .ج

. ويرفض مجلس إدارة الصندوق تعيين هأو استبدال مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي محاسب قانونييجب أن يوافق 

 املحاسب القانوني، أو يطلب من مدير الصندوق استبدال محاسب قانوني تم تعيينه بالفعل في األحوال التالية:

 

 جانب املحاسب القانوني في أدائه ملهامه؛ في حال وجود أي ادعاءات قائمة وجوهرية بسوء السلوك املنهي املرتكب من .1

2.  
ً
 ؛إذا لم يعد املحاسب القانوني مستقال

 إذا قرر مجلس إدارة الصندوق بأن املحاسب القانوني ليس لديه املؤهالت والخبرة الكافية ألداء مهام املراجعة؛ .3

 ي. إذا طلبت الهيئة، وفق تقديرها املطلق، من مدير الصندوق استبدال املحاسب القانون .4
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 يحدد مدير الصندوق أتعاب املراجعة املستحقة للمحاسب القانوني بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

 

 أصول الصندوق  .22

 يحتفظ أمين الحفظ بأصول الصندوق نيابة عن الصندوق. .أ

أصول الصندوق مستقلة عن أصول أمين الحفظ وأصول العمالء اآلخرين. وتعتبر أصول الصندوق مملوكة ملكية مشتركة من  .ب

أو  من الباطنأمين الحفظ أو أمين الحفظ مدير الصندوق من الباطن أو ال يكون ملدير الصندوق أو و جانب مالكي الوحدات. 

ة في أصول الصندوق، إال في الحاالت التي يكون فيها مدير الصندوق أو أمين الحفظ املوزع أو مستشار االستثمار أي حق أو مطالب

  من الباطنأو أمين الحفظ 
ً
املسموح وبالنسبة للمطالبات  و ذلك في حدود ملكيته، للوحدات، أو املوزع أو مستشار االستثمار مالكا

 بموجب الئحة صناديق االستثمار واملفصح عنها في هذه الشروط واألحكام.  بها

 

 إقرار من مالك الوحدات .23

يقر كل من مالكي الوحدات باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة 

 يها.بالصندوق، وكذلك يقر بموافقته على خصائص الوحدات التي اشترك ف
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 االستثمار الشرعية ضوابط- 1امللحق 

 املعايير الشرعية:

 

 من الناحية الشرعية. (أ)
ً
 أن يكون النشاط الرئيس ي للشركة مباحا

 :التالية للمعايير  املستوفية الشركات علىاستثمارات الصندوق  تقتصر  (ب)

 السابقة. 36للشركة لفترة الـ ( من متوسط القيمة السوقية %49أن يكون مجموع الذمم املدينة للشركة أقل من ) (1)
ً
 شهرا

 36لفترة الـ  ( من متوسط القيمة السوقية للشركة %33أن يكون مجموع االلتزامات املالية للشركة املرتبطة بفوائد أقل من ) (2)

 السابقة.
ً
 شهرا

 36لفترة الـ  ية للشركة ( من متوسط القيمة السوق%33أن يكون النقد واألوراق املالية املرتبطة بفوائد لدى الشركة أقل من ) (3)

 السابقة.
ً
 شهرا

 ( من دخلها الكلي.%5أن يكون دخل الشركة من املصادر غير املشروعة مثل الفوائد الربوية أقل من ) (4)

 

على  مدير الصندوق بالحصول  سيقومأعاله، والتي قد يتم تغييرها أو تعديلها من وقت آلخر.  املوضحةويلتزم مدير الصندوق بشكل تام باملعايير 

 أسواق النقد.  أداةأو  استثمار  صندوق في أي  مار موافقة املستشار الشرعي قبل االستث
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 اشتراكنموذج  - 2امللحق 

 

 
 

 Investor Information                                                                                                                                   (Individual))األفراد(بيانات المستثمر  

 :                                                                                                                                                                                                                                          :Investor nameاسم المستثمر

 :Address                                                                                  العنوان:                                                                                                                     

  :Nationality                                                                                                                                                                  :                               الجنسية

 :.Telephone No :رقم الهاتف :ID Type :نوع الهوية

 :E-mail Address :لكترونيالبريد اإل :.ID No :رقم الهوية
 
 

 :.Mobile No :رقم الجوال :ID Expiry Date :االنتهاءتاريخ 
 

 Investor Information                                                                                                                       (Non-Individuals)األفراد(لغير )بيانات المستثمر

 :                                                                                                                                                                                                                                                :Entity nameاسم المنشأة

 :Address                                                                                 العنوان:                                                                                                                     

  :Nationality                                                                     :                                                                                                                            الجنسية

Entity Type:                                                                                                                                                                                                                                               : وع المنشأةـن  

 :Expiry Date تاريخ االنتهاء: :C.R. Number رقم السجل التجاري:

 :.Telephone No :رقم الهاتف :E-mail Address :لكترونيالبريد اإل
 
 
 

                    :Entity Representative name                                                                                                                                            ممثل المنشأة: اسم 

 :Expiry Date :االنتهاءتاريخ  :.ID/Iqama No رقم الهوية/االقامة:

                                                                                                                                                                       Subscription by Power of Attorneyبموجب وكالة االشتراك

                                                                                                                                                                                                                 :Authorized Representative Name :اسم الوكيل

 :.Power of attorney No :رقم الوكالة :Auth. Rep. ID Type :نوع هوية الوكيل

 :Power of attorney Date :تاريخ الوكالة :.Auth. Rep. ID No :رقم هوية الوكيل

 :                                                                                                                                                                                                                                        :ID Expiry Dateتاريخ االنتهاء

Subscription Information                                                                                                                                                        االشتراك                              بيانات                                                
         Fund's name: EFG-Hermes "Hasaad" Freestyle Saudi Equity Fund صندوق المجموعة المالية هيرميس "حصاد" المرن لألسهم السعودية اسم الصندوق:

 Type of Subscription:  new Subscription  additional Subscription اشتراك إضافي اشتراك جديد      نوع االشتراك: 
 مبلغ االشتراك )باألرقام(:

 مبلغ االشتراك )بالحروف(:
 العملة:

Subscription Amount (in Numbers): 

Subscription Amount (in Letters): 

Currency:  

 Subscription Application Form طلب اشتراك   نموذج
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 من الحساب البنكي الموضح أدناه حوالة بنكية : طريقة الدفع
 اسم البنك:

 رقم الحساب البنكي )اآليبان(: 
 :صاحب الحساباسم 

 البنك:  فرع عنوان
 عملة الحساب:

 
 الموضح أدناه إلى حساب الصندوق

   158-005097-086 :اآليبان رقم الحساب البنكي           بالريـال السعودي 

  SA8345000000086005097158 اآليبان:                                       

 EFGH Hasaad Freestyle Equity Fund- Subscription   اسم الحساب:                                      

 SABBSARI (Swift):سويفت كود      البنك السعودي البريطاني اسم البنك:                                     

 

   8-03007-001المراسل:    بنكحساب  رقم    األمريكيبالدوالر األمريكي 

 SABB HOR Main account :المراسل بنكاسم حساب                                        

 MRMD US33: سويفت كود    نيويورك سي بي أس تشأالمراسل:  بنك                                       

  158-005097-086 :رقم حساب المستفيد                                       

 SA8345000000086005097158  اآليبان:                                       

  EFGH Hasaad Freestyle Equity Fund- Subscription :إسم المستفيد                                      

   

 
 

            39094701المراسل:   بنكحساب  رقم           باليورو 

 SABB HOR Main account :المراسل بنكاسم حساب                                      

 MIDLGB22: سويفت كود           لندن سي بي أس تشأالمراسل:  بنك                                     

  158-005097-086 :رقم حساب المستفيد                                     

 SA8345000000086005097158  اآليبان:                                      

  EFGH Hasaad Freestyle Equity Fund- Subscription :إسم المستفيد                                     

 
 

سخة من شروط ناستلمت في الصندوق المشار إليه أعاله، وأقر بأنني قد  االشتراكأقر بأنني أوافق على تنفيذ أمر 

ت العالقة وأقر بأنني قد قمت باإلفصاح عن جميع المعلومات ذا .وأحكام الصندوق ووافقت على كل ما جاء فيها
امت باتخاذ ققد  يةشركة المجموعة المالية هيرميس السعودوأؤكد بأن  شركة المجموعة المالية هيرميس السعوديةل

بولي لجميع جميع الخطوات المعقولة لتمكيني من فهم طبيعة المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق وأؤكد ق

الخاصة نات ن كافة البياأوأقر ب .شركة المجموعة المالية هيرميس السعوديةهذه المخاطر دون أي مسئولية على 
هيرميس  ميس السعودية صحيحة، وال تتحمل شركة المجموعة الماليةشركة المجموعة المالية هيربي والمقدمة ل

 .المقدمةالبيانات  أو دقة السعودية أي خطأ ينتج عن عدم صحة
المجموعة  أقر بأنني ملتزم بتحديث بياناتى ومعلوماتى أو تأكيد عدم وجود تغيير فيها عندما تطلب منى شركة

ها وأقر أنه يحق ملتزم بتقديم مستند هوية مجدد عند نهاية سريان مفعولكما أقر بأنني . المالية هيرميس السعودية

 .ملشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية تجميد حسابي اإلستثماري في حالة إخاللي بذلك االلتزا

ملكة ال سيما ها في المأقر بأنني ملتزم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، واألنظمة واللوائح األخرى المعمول ب
 .نظام جرائم اإلرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية

 
 توقيع المستثمر/ الوكيل:

 :تقديم الطلبتاريخ 

Payment Method: Bank Transfer from the bank account set out below 

Bank name: 

Account Number (IBAN) : 

Account holder Name: 

Bank Branch Address: 

Account Currency: 

 

to the Fund's Account set out below 

 For SAR  Account No: 086-005097-158 

                 IBAN Number: SA8345000000086005097158 

                     Account Name: EFGH Hasaad Freestyle Equity Fund- Subscription  

                     Bank SABB 

                     Bank SWIFT Code: SABBSARI 

 

 For USD  Correspondent Account No. 001-03007-8 

                     Correspondent Account Name: SABB HOR Main account  

                     Correspondent Bank: HSBC Bank, New York 

                     Correspondent Bank SWIFT Code: MRMD US33  

                     Further Credit to: 086-005097-158 

                    IBAN Number: SA8345000000086005097158 

                    Beneficiary Name: EFGH Hasaad Freestyle Equity Fund- Subscription 

 

 
 For EUR  Correspondent Account No: 39094701 

                  Correspondent Account Name: SABB HOR Main account  

                     Correspondent Bank: HSBC Bank, London  

                     Correspondent Bank SWIFT Code: MIDLGB22  

                     Further Credit to: 086-005097-158 

                     IBAN Number: SA8345000000086005097158 

                    Beneficiary Name: EFGH Hasaad Freestyle Equity Fund- Subscription 

 
I hereby authorize the execution of the Subscription order in the Fund referred to 
above, and I acknowledge that I have received a copy of the terms and conditions 
of the Fund, and I have read and agree with such terms and conditions. I also 
confirm that I have disclosed all relevant information to EFG-Hermes KSA and 
confirm that EFG-Hermes KSA has taken all reasonable steps to enable me to 
understand the nature of the risks associated with the investment in the Fund. I 
confirm the acceptance of these risks without liability to EFG-Hermes KSA. I also 
acknowledge that all of the information provided by me to EFG-Hermes KSA is true, 
and EFG-Hermes KSA will not be liable for any error resulting from such information 
being incorrect or inaccurate.  
I hereby undertake to update my data and information or to confirm that there are 
no changes to the information when asked by the Company.  Further, I undertake 
to provide renewed versions of my identification documents after their expiry and 
I understand that in case of breach of such undertaking, the Company shall freeze 
my investment account.  
I hereby undertake and agree to comply and adhere to the Capital Market Law and 
its Implementing Regulations, and other laws and regulations of the Kingdom of 
Saudi Arabia, in particular the Anti-Money Laundering Law and its implementing 
Regulation and the Law of Terrorism Crimes and Financing. 
 

Investor/Authorized Representative Signature : 
 

Application Date: 
 

 For Internal Use Only الداخلي فقط لالستعمال
 

 صافي مبلغ االشتراك
 Net Subscription Amount 

 

 تاريخ التقويم
Valuation Date 

 سعر الوحدة
Unit Price 

المشترك بهاعدد الوحدات   
Number subscribed Units  

 رسوم االشتراك
Subscription fees 

 

(الفرع)مكان تنفيذ الطلب   
Branch 

 منفذ الطلب
Application Processor 

 
 

 التوقيع
Signature 

 رقم ملف المستثمر
Investor File Number  

   

 تاريخ تنفيذ الطلب
Application Execution Date  
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 استرداد نموذج- 3امللحق 

 Investor Information                                                                                                                                    (Individuals))األفراد(بيانات المستثمر

 :                                                                                                                                                                                                                :Investor nameاسم المستثمر

 :Address                                                                                                                                                  العنوان:                                

  :Nationality                                                                                                                                     :                                        الجنسية

 :.Telephone No :رقم الهاتف :ID Type :نوع الهوية

 :E-mail Address :لكترونيالبريد اإل :.ID No :رقم الهوية

 :.Mobile No :رقم الجوال :ID Expiry Date :االنتهاءتاريخ 

 Investor Information                                                                                                                       (Non-Individuals)األفراد(لغير )بيانات المستثمر

 :                                                                                                                                                                                                                      :Entity nameاسم المنشأة

 :Address                                                             العنوان:                                                                                                                     

  :Nationality                                                                                                                         :                                                    الجنسية

 Entity Type:                                                                                                                                                                                                                     المنشأة:ــــوع ن  

 :Expiry Date  تاريخ االنتهاء: :C.R. Number رقم السجل التجاري:
 :.Telephone No  :رقم الهاتف :E-mail Address :لكترونيالبريد اإل

                   :Entity Representative Name                                                                                                                                             ممثل المنشأة: اسم 

 :Expiry Date  :االنتهاءتاريخ  :.ID/Iqama No رقم الهوية/االقامة:

                                                                                                                                                                       Redemption by power of attorney سترداد بموجب وكالةاإل

                                                                                                                                                                                     :Authorized Representative Name :اسم الوكيل

 :.Power of attorney No :الوكالةرقم  :Auth. Rep. ID Type :نوع هوية الوكيل

 :Power of attorney Date :تاريخ الوكالة :.Auth. Rep. ID No :رقم هوية الوكيل

 :                                                                                                                                                                                                              :ID Expiry Dateتاريخ االنتهاء

 :                                                                                                                                               :Fund units data to be redeemedاالسترداد منهبيانات وحدات الصندوق المراد 

         Fund name: EFG-Hermes "Hasaad" Freestyle Saudi Equity Fund صندوق المجموعة المالية هيرميس "حصاد" المرن لألسهم السعودية اسم الصندوق:
 Redemption Type:  Partial     Full       جزئي استرداد      كلي استرداد نوع االسترداد: 

 :Number of Units to be redeemed :عدد الوحدات المطلوب استردادها
 :Partial Redemption Amount :الجزئي لالسترداد المبلغ المطلوب

 :Currency العملة:
 تعليمات تحويل عوائد االسترداد:

 تحويل إلى الحساب البنكي الموضح أدناه:
 البنك:اسم 

 :رقم الحساب البنكي )اآليبان(
 اسم صاحب الحساب:

 البنك: فرع عنوان
 عملة الحساب:

Transfer of Redemption Proceeds Instructions: 

Transfer to the bank Account set out below: 

Bank name: 

Account Number (IBAN): 

Account Holder Name: 

Bank Branch Address:  

Account Currency:  

فة البيانات ن كاأوأقر ب .في الصندوق المشار إليه أعاله االستردادأقر بأنني أوافق على تنفيذ أمر 
شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية صحيحة، وال تتحمل شركة الخاصة بي والمقدمة ل

  .المقدمةالبيانات  أو دقة المجموعة المالية هيرميس السعودية أي خطأ ينتج عن عدم صحة

 
 توقيع المستثمر/ الوكيل:

 :تقديم الطلبتاريخ 

I hereby authorize the execution of the Redemption order in the Fund 
referred to above. I also acknowledge that all of the information provided by 
me to EFG-Hermes KSA is true, and EFG-Hermes KSA will not be liable for any 
error resulting from such information being incorrect or inaccurate.  
 
Investor/Authorized Representative Signature : 
 
Application Date: 

 For Internal Use Only الداخلي فقط لالستعمال
 

 صافي مبلغ االسترداد
Net redemption Amount 

 

 تاريخ التقويم
Valuation Date 

 سعر الوحدة
Unit Price 

 عدد الوحدات المستردة
Number of redeemed Units 

 تاريخ تنفيذ الطلب
Application Execution Date 

 
 

(الفرع)مكان تنفيذ الطلب   
Branch 

 منفذ الطلب
Application Processor 

 

 التوقيع
Signature 

 رقم ملف المستثمر

Investor File Number 
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 تأكيد املستثمر - 4امللحق 

 قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام وفهم ما جاء بها واملوافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها وجرى مني/منا التوقيع عليها.

 

 اسم العميل/املستثمر: ________________________________________________________

 

 التوقيع:_____________________________

 

 التاريخ: __________________________________

 

 نيابة عن الشركة: __________________________________________________________

 

 املفوض )املفوضين( بالتوقيع(: ________________________________________________________

 

 ختم الشركة: 

 

 العنوان: _____________________________________________________________________

             ______________________________________________________________________ 

 

 البريد اللكتروني: ________________________________

 

 ____________________رقم الجوال: _____________

 

 رقم الهاتف: _________________________________ 

 

 رقم الفاكس: _________________________________

ــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــ

 


