صندوق إتش إس بي سي السم
السعودية

المؤسسات المالية

) (HSBC Saudi Financial Institutions Equity Fund
"صندوق استثمار – مفتوح – يمدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى
الطويل ويستثمر في اسم المؤسسات المالية في سوق االسم السعودية "
مدير الصندوق :شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

الشروط واألكحاا
"يقر مدير الصندوق بأن هذه الشروط واألكحام وكمفة المستندات األخرى التمبعة للصندوق تخضع ألكحام الئحة صنمديق االستثممر الصمدرة عن مجلس
هيئة السوق المملية في المملاة العربية السعودية وتتضمن معلوممت كمملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة و محدثة ومعدلة".
"على المستثمرين المحتملين قراءة الشروط واألكحام و مذكرة المعلوممت وكمفة المستندات األخرى ذات العالقة بدقة تممة وأخذ كمفة التصريحمت في
االعتبمر قبل االستثممر في الصندوق .ويمان للمستثمرين المحتملين الرجوع لمدير الصندوق أو مستشمريهم الشخصيين إذا كمنت لديهم أية شاوك
تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة".
توقيع كل مشترك على هذه الشروط واألكحاا يعني قبولما بالاامل والموافقة بأن مدير الصندوق سوف يستثمر مبالغ االشتراكات
نيابة عنه طبقا للشروط واألكحاا .
صدرت شروط وأكحاا الصندوق بتاريخ  ، 2004/08/01وت تحديثما وابالغ هيئة السوق المالية بتاريخ  2018/09/18بموجب
الئحة صناديق االستثمار ،وقد صدرت موافقة هيئة السوق المالية على استمرار طرح وكحدات صندوق االستثمار بتاريخ
2008/09/22

إشعار ها



على المستثمرين المحتملين التحقق بنفسهم من الفرصة االستثممرية المعروضة بموجب هذه الشروط واألكحام وأن يرجعوا إلى
مستشمريهم المختصين في شؤون الضريبة أو الزكمة فيمم يتعلق بملتبعمت الضريبة أو الزكوية التي تترتب على شراء الوكحدات وكحيمزة أو
استرداد قيمتهم أو التصرف بهم بأي شال آخر .وعلى كل مستثمر محتمل في وكحدات الصندوق أن يجري بنفسه الفحص الفني الالز
لدقة المعلوممت المتعلقة بملوكحدات .وإذا تعذر عليهم فهم أي من محتويمت هذه الوثيقة ،عليهم الرجوع إلى مستشمر مملي معتمد من
قبل هيئة السوق المملية.



تم إعداد هذه الشروط واألكحام بموجب أكحام الئحة صنمديق االستثممر الصمدرة عن مجلس هيئة السوق المملية.



لقد تم إعداد هذه الشروط واألكحام بهدف تقديم جميع المعلوممت التي تسمعد المستثمرين على اتخمذ قراراتهم بشأن االشتراك في
الصندوق ،ومع ذلك فإنه ال يجب اعتبمر أي معلوممت أو آراء مدير الصندوق كتوصية لالشتراك بوكحدات الصندوق.



يجب أن ياون المستثمرون المحتملون على علم بأن االستثممر في هذا الصندوق يحمل مخمطر كبيرة وأنه ينمسب فقط للمستثمرين
المدركين للمخمطر التي ينطوي عليهم والقمدرين على تحمل خسمرة رأس الممل المستثمر جزئيم أو كليم .وعلى المستثمرين المؤهلين أن
يدرسوا بعنمية عوامل المخمطر المذكورة في القسم الخمص بذلك قبل االستثممر في الصندوق.



لم يخول مدير الصندوق أي شخص إلعطمء أي معلوممت أو تقديم أي تعهدات فيمم يتعلق بعرض وكحدات في الصندوق وإذا كحدث ذلك فإن
هذه المعلوممت أو العروض ال يجب االعتممد عليهم واعتبمرهم كأنهم تمت من مدير الصندوق.
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قائمة المصطلحات
المدير/

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية أو أيمً من كحلفمئهم المعينين طبقمً لمتطلبمت هيئة السوق

مدير الصندوق

المملية

الشركة

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

المشترك

مملك الوكحدات أو المستثمر في الصندوق

الصندوق

صندوق إتش إس بي سي السهم المؤسسمت المملية السعودية

البنك

البنك السعودي البريطمني (سمب) أو أيمً من فروعه أو الشركمت التمبعة له أو أي بنك تجمري اخر

بنك محلي

منشأة كحمصلة على ترخيص بمممرسة األعممل المصرفية بموجب أنظمة المملاة

السوق
الميئة

السوق المملية السعودية (تداول)
هيئة السوق المملية في المملاة العربية السعودية (المنشأة بموجب األمر السممي رقم

30/

المؤرخ في 1424/6/2هـ)
الظروف اإلستثنائية

هي الحمالت التي يعتقد مدير الصندوق أنه من الممان أن تؤثر على أصول الصندوق أو أهدافه بشال
سلبي نتيجة أي من العوامل االقتصمدية و  /أو السيمسية و  /أو التنظيمية المتغيرة

استراتيجية نشطة

هي استراتيجية إلدارة المحمفظ بحيث يتم اختيمر استثممرات محددة بهدف التفوق على المؤشر
اإلسترشمدي على المدى الطويل

النمج التنازلي

هو نهج ينطوي عليه اتخمذ القرارات االستثممرية من خالل التركيز أوال ً على التحليل االقتصمدي
ومن ثم تقييم القطمعمت والشركمت الفردية

النمج التصاعدي

هو نهج ينطوي عليه اتخمذ القرارات االستثممرية من خالل التركيز أوال ً على اختيمر الشركمت
الفردية ،كحيث يأتي التحليل االقتصمدي وتحليل القطمع بعد اختيمر الشركمت الفردية

الطرف النظير

يعني في الئحة األشخمص المرخص لهم ،عميالً ياون شخصمً مرخصمً له ،أو شخصمً مستثنى ،أو
شركة استثممرية ،أو منشأة خدممت مملية غير سعودية ،وفيمم عدا تلك الالئحة ،فإن الطرف النظير
يعني الطرف االخر في صفقة

درجة االستثمار

وتعني تقييممً ائتممنيمً يشير إلى مستوى عملي من الجدارة االئتممنية ومخمطر إخالل أقل نسبيمً

الئحة صناديق

الئحة صنمديق االستثممر الصمدرة من قبل هيئة السوق المملية

مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الصندوق

المملاة

المملاة العربية السعودية

الوكحدة

ملاية المشترك في الصندوق

المرابحة

هي البيع بثمن التالفة مضمفم إليه ربح معلو مع السداد في تمريخ الكحق متفق عليه

صناديق المرابحة

هي الصنمديق التي تستثمر غملبية أصولهم في عمليمت المرابحة

صافي قيمة األصول

قيمة أصول الصندوق بعد خصم كمفة النفقمت والرسو

يو

يو عمل في المملاة طبقمً أليم العمل الرسمية

يو التقوي

اليو الذي يتم فيه كحسمب وتأكيد صمفي قيمة األصول لالشتراك واالسترداد

يو التعامل

أي يو يتم فيه تنفيذ طلبمت اشتراك/استرداد وكحدات صندوق االستثممر

السعر التالي

سعر وكحدات الصندوق المقيم بعد الوقت المحدد الستال طلبمت االشتراك واالسترداد.

لجنة فصل المنازعات

"لجنة الفصل في منمزعمت األوراق المملية" وتختص لجنة الفصل في المنمزعمت بملنظر في

االستثمار

المنمزعمت التي تقع في نطمق نظم السوق المملية واللوائح ،والقواعد ،والتعليممت الصمدرة عن هيئة
السوق المملية والسوق.
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ضريبة القيمة المضافة

هي ضريبة غير مبمشرة تُفرض على جميع السلع والخدممت التي يتم شراؤهم والتي بدأ العمل بهم
ابتداء من  1ينمير  . 2018وللمزيد من المعلوممت يرجى زيمرة الموقعhttps://www.gazt.gov.sa/ar :
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معلومات عامة
اسم مدير الصندوق ورقم ترخيصه الصمدر عن هيئة السوق المملية
إتش إس بي سي العربية السعودية ترخيص رقم  05008-37الصمدر بتمريخ  5ينمير 2006
عنوان الماتب الرئيسي وعنوان الموقع االلاتروني لمدير الصندوق
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي  ،7267شمرع العليم (كحي المروج)
الريمض 12283-2255
المملاة العربية السعودية
الرقم الموكحد 920022688
فمكس +96612992385
الموقع االلاترونيwww.hsbcsaudi.com :
اسم أمين كحفظ الصندوق
شركة البالد المملية ترخيص رقم  08100-37وتمريخ  25مميو 2008
الموقع االلاترونيwww.albilad-capital.com :

النظا المطبق
تخضع هذه الشروط واألكحام وصندوق االستثممر ومدير الصندوق لنظم السوق المملية والئحة صنمديق االستثممر واللوائح
التنفيذية األخرى الصمدرة عن هيئة السوق المملية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في المملاة العربية السعودية.
أهداف صندوق االستثمار
أ .األهداف االستثممرية لصندوق االستثممر
إن الصندوق هو صندوق استثممر –مفتوح – يهدف إلى تحقيق نمو في رأس الممل على المدى المتوسط إلى المدى الطويل،
وذلك من خالل االستثممر في اسهم المؤسسمت المملية المدرجة في سوق االسهم السعودي وتشمل البنوك والمصمرف
والخدممت المملية كمم يمان االستثممر في سهم البنك السعودي البريطمني "سمب" وذلك وفقمً لماونمت مؤشر تداول للمصمرف
والخدممت المملية.
سياون قيمس أداء الصندوق مقمرنة بأداء مؤشر سوق االسهم السعودي ويمان الحصول على أداء المؤشر وتفمصيله عن طريق
موقع بلومبرغ .www.bloomberg.com
ب .أنواع األوراق المملية التي سوف يستثمر فيهم الصندوق بشال أسمسي
يستثمر الصندوق بشال أسمسي في اسهم المؤسسمت المملية وتشمل البنوك والمصمرف وشركمت الخدممت المملية المدرجة
في سوق االسهم السعودي بمإلضمفة إلى االكتتمبمت األولية التي تتممشى مع أهداف الصندوق.
ج .سيمسة تركيز االستثممر في أوراق مملية معينة ،أو في صنمعة أو مجموعة من القطمعمت ،أو في بلد معين أو منقطة جغرافية
معينة
سيتم تركيز استثممرات الصندوق في مجموعة مختمرة من اسهم المؤسسمت المملية وتشمل البنوك والمصمرف وشركمت
الخدممت المملية المدرجة في سوق االسهم السعودي .
د .أسواق األوراق المملية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيهم استثممراته
سوف تاون استثممرات الصندوق على االسهم مدرجة في المؤسسمت المملية وتشمل البنوك والمصمرف وشركمت الخدممت
المملية المدرجة في سوق االسهم السعودي المصدرة من قبل مدير الصندوق أو مصدرين آخرين وصنمديق االستثممر المرخصة
من هيئة السوق المملية والمطروكحة طركحمً عمممً في المملاة العربية السعودية والمدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر
أو كالهمم اضمفة إلى عمليمت المرابحة ،وتاون هذه االستثممرات مصدرة بملريمل السعودي.
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نوع االستثمار

الحد األعلى

الحد األدنى

أسهم شركمت المؤسسمت المملية المدرجة في سوق االسهم السعودي
(تشمل االكتتمبمت األولية)

%90

%100

*نق ًدا و/أو في المرابحة و/أو صنمديق المرابحة

%0

%10

صنمديق االستثممر األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيمت المممثلة

%0

%10

* يمان لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شال نقد أو في أدوات وصنمديق أسواق النقد
كحتى  %100في ظل الظروف االستثنمئية.
يجب أن ياون االستثممر في عمليمت المرابحة لدى أطراف نظيرة ذات تقييم ائتممني من درجة االستثممر ممنوكحة من قبل
وكملة تقييم ائتممني ،بمم في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر ،ستمندارد أند بورز ،وفيتش (الحد األدنى لدرجة التقييم
 BBBلاال الوكملتيين) ووكملة موديز (الحد األدنى لدرجة التقييم  ،)Baa3أمم االستثممرات في صنمديق المرابحة بملريمل السعوديوالمرخصة من هيئة السوق المملية والمطروكحة طركحم عممم في المملاة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير
آخر أو كالهمم.
إذا كمنت تقييممت الشركمت في سوق االسهم السعودية في أي وقت من األوقمت غير مالئمة برأي مدير الصندوق في ظل
الظروف االستثنمئية ،يجوز لمدير الصندوق االكحتفمظ بغملبية أو كل ( )%100أصول الصندوق نقداً أو في عمليمت المرابحة.
مدة صندوق االستثمار
الصندوق هو صندوق مفتوح ،غير محدد المدة ،وقد بدأ الصندوق بمستقبمل طلبمت االشتراك بتمريخ . 2004/08/01

قيود/كحدود االستثمار
مدير الصندوق يلتز في إدارة الصندوق بملقيود والحدود التي تفرضهم الئحة صنمديق االستثممر الصمدرة عن هيئة السوق المملية،
بمإلضمفة إلى القيود المذكورة في هذه الشروط واألكحام ومذكرة المعلوممت الخمصة بملصندوق.

العملة
الريمل السعودي هو عملة الصندوق ،وفي كحملة دفع قيمة الوكحدات بعملة خالف العملة المحددة للصندوق فسيتم تحويل هذه
المبملغ من قبل مدير الصندوق كحسب سعر الصرف السمئد لدى المدير كحينئذ ،ويصبح االشتراك نمفذاً فقط عند تسلم األموال
بعملة الصندوق وكحسب السعر التملي للوكحدة.
مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
المدفوعمت من أصول الصندوق وطريقة اكحتسمبهم
الرسو والمصاريف

الرسو والمصاريف كنسبة مئوية من متوسط كحج
المالية

رسو إدارة الصندوق
مصمريف التعممل
تامليف اجتممع مالك الوكحدات
رسو االستثممر في صنمديق اخرى

أصول الصندوق خالل السنة

%1.70
تدفع من قبل الصندوق بناء على التااليف الفعلية و يت
الربع سنوي للصندوق
تدفع من قبل الصندوق بناء على التااليف الفعلية و يت
السنوي للصندوق
تدفع من قبل الصندوق بناء على التااليف الفعلية و يت
السنوي للصندوق

الرسو والمصمريف ألخرى







رسو الحفظ
رسو المحمسب القمنوني
الرسو الرقمبية
رسو اإلعالن المدفوعة لتداول
رسو قيمس المؤشر
مامفآت أعضمء مجلس إدارة
الصندوق

تدفع من قبل مدير الصندوق

7

اإلفصاح عنما في التقرير
اإلفصاح عنما في التقرير
اإلفصاح عنما في التقرير

مصمريف التمويل و االقتراض
الضرائب و ضريبة القيمة المضمفة

تدفع من قبل الصندوق بناء على التااليف الفعلية و يت
السنوي للصندوق
تدفع من قبل الصندوق بناء على التااليف الفعلية و يت
السنوي للصندوق

اإلفصاح عنما في التقرير
اإلفصاح عنما في التقرير

رسو االشتراك واالسترداد
رسو االشتراك

ال تزيد عن  %2كحد أعلى من مبلغ االشتراك

رسو االسترداد

ال يوجد رسو مفروضة على االسترداد المبار

رسو نقل الملاية

ال ينطبق ،مدير الصندوق ال يقد خدمة نقل الوكحدات

تفمصيل العموالت الخمصة
سيتم ذكر وتحديد العموالت الخمصة التي يحصل عليهم مدير الصندوق خالل السنه في التقمرير السنوية التي تصدر للصندوق
إن وجدت.

التقوي

والتسعير

تفمصيل تقويم كل أصل يملاه الصندوق
أ.
يتم اكحتسمب صمفي قيمة األصول على أسمس قيمة اسهم الشركمت التي يحملهم الصندوق بسعر إقفملهم في يو التقويم،
بمإلضمفة للموجودات النقدية وقيمة المرابحمت (وهي أصل الدين قيمة الصفقة المرابحة بمإلضمفة إلى األربمح المتراكمة كحتى
يو التقويم) ،مضمفمً إليهم االستثممرات في الصنمديق األخرى ،والتي يتم كحسمب قيمتهم كحسب آخر سعر للوكحدة معلن عنه
يو التقويم ،على أن ياون يو التقويم هو يو عمل لسوق االسهم في المملاة العربية السعودية ،وفي كحمل كمنت السوق
مغلقة سوف ياون التقويم في يو التقويم التملي ،يتم اكحتسمب قيمة الوكحدة بقسمة صمفي أصول الصندوق بعد خصم كمفة
المصمريف المستحقة وإضمفة األربمح المستحقة على عدد الوكحدات القمئمة في يو التعممل.
ب .نقمط التقويم
يتم تقويم الصندوق بأسعمر إقفمل يومي االثنين واألربعمء من كل أسبوع ،و اكحتسمب صمفي قيمة األصول يجري بعد يو عمل
واكحد من يو التقويم في كحوالي السمعة  2:00ظهراً بتوقيت المملاة العربية السعودية.
ج .اإلجراءات المتخذة في كحملة الخطأ في تقويم أصول الصندوق أو خطأ في التسعير
يعتمد مدير الصندوق في تقويم أ صول الصندوق على فريق عمل محترف وأنظمة متطورة لضممن تقويم وتسعير أصول الصندوق
بطريقة صحيحة وسليمة ،في كحملة الخطأ الغير مقصود فإن مدير الصندوق سيقو بتصحيح سعر الوكحدة المعلن عنه في موقعه
االلاتروني والمواقع األخرى ،و يقو مدير الصندوق بتوثيق ذلك.
وسيقو مدير الصندوق بملتواصل مع كل مشترك في الصندوق على سعر الوكحدة الخمطئ ،وسيتم تعويض/خصم مم يعمدل
الفرق بين السعر الصحيح والسعر الخمطئ لال مشترك قم بمالسترداد أو االشتراك على سعر الوكحدة الخمطئ.
إذا كمنت نسبة الخطأ تمثل  %0.5أو أعلى من سعر الوكحدة فإن مدير الصندوق سيقو بإبالغ الهيئة واإلفصمح عن الخطأ على
موقعه االلاتروني والموقع االلاتروني للسوق "تداول" وفي تقمرير الصندوق العم التي يعدهم مدير الصندوق وفقمً للممدة 71
من الئحة صنمديق االستثممر .
سيقو مدير الصندوق بتقديم ملخص بجميع أخطمء التقويم والتسعير ضمن تقمريره للهيئة وفقم للممدة  72من الئحة صنمديق
االستثممر.
د .طريقة اكحتسمب سعر الوكحدة ألغراض تنفيذ طلبمت االشتراك و االسترداد
لقد تم تحديد القيمة األولية للوكحدة بمبلغ  10لاير سعودي ،ويتم اكحتسمب صمفي قيمة األصول بطرح المستحقمت والمصروفمت
المتراكمة للصندوق من إجمملي قيمة أصول ذلك الصندوق ،ويحدد سعر الوكحدة بقسمة الرقم النمتج من هذه العملية على
مجموع عدد وكحدات الصندوق القمئمة في تمريخ ذلك التقويم.
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ه .مامن و وقت نشر سعر الوكحدة
ستاون أسعمر الوكحدات متمكحة للمستثمرين مجمن ًم في الموقع االلاتروني للسوق المملية "تداول" ()www.tadawul.com.sa
والموقع االلاتروني لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ( ،)www.hsbcsaudi.comوسوف يتم نشرهم بعد يو واكحد
من يو التقويم المعني قبل السمعة السمبعة مسم ًء بتوقيت المملاة العربية السعودية ،ويتارر ذلك بعدد أيم التقويم للصندوق

التعامالت
أ .مسؤوليمت مدير الصندوق في ِان طلبمت االشتراك واالسترداد
يتم تنفيذ طلبمت االشتراكمت واالستردادات تتم في أيم التعممل فقط المحددة في الشروط واألكحام ومذكرة المعلوممت
اخر موعد الستقبمل الطبمت كحسب ممهو محدد في شروط وأكحام الصندوق ومذكرة المعلوممت.
يتم تنفيذ طلبمت االشتراك واالسترداد بنمء على سعر الوكحدة الصمدر لال يو تعممل.
يتم تنفيذ طلبمت االشتراك واالسترداد بشرط اال تتعمرض مع شروط وأكحام الصندوق ومذكرة المعلوممت أو أي أكحام لالئحة
صنمديق االستثممر و إجراءات مدير الصندوق الداخلية
ب .أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد و دفع عوائد االسترداد لمملك الوكحدات
يتم دفع قيمة الوكحدات المستردة للمستردين قبل نهمية يو العمل الثمني التملي ليو التقويم المعتمد.
ج .قيود التعممل في وكحدات الصندوق
يتم تنفيذ جميع طلبمت االشتراك واالسترداد المستلمة والمقبولة كحسب المواعيد الموضحة في الفقرة الفرعية "ب" من
الفقرة الرئيسية رقم  7من مذكرة المعلوممت ،وفي كحمل تم استال الطلب بعد الموعد النهمئي سيتم اكحتسمبه في يو
التعممل الذي يليه من يو استال الطلب.
كحمالت تأجيل التعممل أو تعليقه
د.
يجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلبمت استرداد ليو التعممل التملي في أي من الحمالت التملية:







في كحملة تجموز إجمملي طلبمت االسترداد في أي يو تعممل  %10من إجمملي عدد الوكحدات القمئمة ،فإنه يمان
للمدير أن يؤجل عملية االسترداد ،جزئيمً أو كليمً بشال يضمن عد تجموز المستوى المسموح به ،وهو  %10بملنسبة
لهذا الصندوق.
إذا تم تعليق التداول في أكحد األسواق الرئيسية للصندوق بشال عم  ،أو فيمم يتعلق بجزء من أصول الصندوق،
والتي يعتقد مدير الصندوق بأنهم تؤثر على قيمة األصول الصمفية للصندوق ،يجوز لمدير الصندوق تأخير أو تأجيل
االسترداد ليو التعممل القمد
وإذا مم تسبب أي استرداد للوكحدات في تخفيض االستثممر الخمص بملمشترك في الصندوق إلى مم دون الحد األدنى
الموضح بملفقرة الفرعية ي من الفقرة الرئيسية رقم  9من الشروط واألكحام  ،فإنه سيتم استرداد كممل قيمة
االستثممر ،وتدفع المبملغ المستردة بعملة الصندوق.

كمم أنه يجب على مدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد الوكحدات في أي من الحمالت التملية:







إذا طلبت الهيئة ذلك
إذا رأى مدير الصندوق بشال معقول أن التعليق يحقق مصملح مملاي وكحدات الصندوق
إذا ُعلق التعممل في أكحد األسوق الرئيسية التي يتم فيهم التعممل في األوراق المملية أو األصول األخرى التي يملاهم
الصندوق ،إمم بشال عم وإمم بملنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشال معقول أنهم جوهرية لصمفي
قيمة أصول الصندوق
يجوز لمدير الصندوق ألي كحدث سيمسي أو اقتصمدي أو نقدي أو إخفمق في وسمئل االتصمالت أو إخفمق في نظم
التحويل العملمي لألموال أو إقفمل السوق أو القوة القمهرة أو أي ظروف خمرجة عن نطمق إرادته ومسؤوليته أن يعلق
التعممل في الصندوق لمدة ال تتجموز يومي عمل من الموعد النهمئي المحدد الستال طلبمت االشتراك واالسترداد.

وفي كحمل تعليق التعممل في الصندوق ،يتم كحسمب صمفي قيمة األصول وكمفة االشتراكمت/االستردادات وذلك بعد الحصول
على موافقة مجلس إدارة الصندوق إذا مم أدت الظروف المذكورة أعاله إلى اعتبمر امتالك أو بيع أو تقويم األصول في الصندوق
غير عملي أو غير ممان.
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اختيمر الطلبمت التي ستؤجل
ه.
في كحمل تأجيل االسترداد من الصندوق كحسب الحمالت المذكورة في الفقرة الفرعية د من الفقرة الرئيسية رقم  9في هذه
الشروط واألكحام و الممدة  61من الئحة صنمديق اإلستثممر  ،سيتم تنفيذ الطلبمت بشال تنمسبي خالل يو االسترداد ،ويتم
نقل وتنفيذ كمفة طلبمت االسترداد المستلمة كحسب أولويتهم في دورة التقويم التملية مع مراعمة نسبة الحد األعلى الـ %10
دائممً كمم هو موضح في هذه الشروط واألكحام في الفقرة الفرعية د من الفقرة الرئيسية رقم .9
و .نقل ملاية الوكحدات إلى مستثمرين اخرين
اليقد مدير الصندوق خدمة نقل ملاية الوكحدات.
ز .استثممر مدير الصندوق في وكحدات صندوق االستثممر
يحق لمدير الصندوق االستثممر في الصندوق ،متى ممكمن راغبم في ذلك بنمء على تقديرة الخمص.
ح .تمريخ المحدد المواعيد النهمئية لتقديم طلبمت االشتراك واالسترداد
آخر موعد الستال طلبمت االشتراك واالسترداد هو قبل السمعة  4:30مسم ًء بتوقيت المملاة العربية السعودية يو األكحد
بملنسبة لتقويم يو األثنين (السعر التملي) ،وقبل السمعة  4:30مسم ًء بتوقيت المملاة العربية السعودية يو الثالثمء بملنسبة
لتقويم يو األربعمء (السعر التملي).
ط .اجراءات تقديم الطلبمت الخمصة بمالشتراك في الوكحدات او استردادهم
 إجراءات االشتراك :يجب على الراغب في االشتراك بملصندوق تعبئة نموذج االشتراك بمإلضمفة إلى توقيع مذكرة المعلوممت
والشروط واألكحام إضمفة إلى نموذج الخمص بمالشتراك في الصندوق وتسليمهم إلى مدير الصندوق عن طريق أكحد المراكز
االستثممرية للشركة مصحوبة بمبلغ االشتراك ،كمم أنه يجب على الراغب في االشتراك فتح كحسمب استثممري لدى
الشركة واستيفمء جميع المتطلبمت لذلك .كمم أنه يمان للمستثمرين االشتراك في الصندوق عن طريق القنوات االلاترونية
بعد تفعيل خدممت إتش إس بي سي االلاترونية ،وسوف ياون االشتراك عبرهم مرتبطمً بوصول المعلوممت لمدير الصندوق
بنجمح ،ولن يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن فشل االشتراك الاترونيمً ألسبمب خمرجة عن إرادته ،أو عن أي مطملبة
بفرص ضمئعة أو خسمرة من قبل المشترك ،بمستثنمء كحمالت اإلهممل أو التقصير المتعمد من جمنب مدير الصندوق.







إجراءات االسترداد :يجوز لحممل الوكحدات طلب استرداد كل أو جزء من الوكحدات الخمصة به وذلك من خالل استاممل وتوقيع
نموذج االسترداد وتسليمه إلى مدير الصندوق عن طريق أكحد المراكز االستثممرية للشركة أو عبر القنوات االلاترونية بعد
تفعيل خدممت إتش إس بي سي االلاترونية ،وسوف ياون االسترداد عبرهم مرتبطمً بوصول المعلوممت لمدير الصندوق
بنجمح ،ولن يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن فشل االسترداد الاترونيمً ألسبمب خمرجة عن إرادته ،بمستثنمء كحمالت
اإلهممل أو التقصير المتعمد من جمنب مدير الصندوق .وسيتم دفع قيمة الوكحدات المستردة للمستثمرين قبل نهمية يو
العمل الثمني التملي ليو التقويم المعتمد.
ي .الحد األدنى لعدد او قيمة الوكحدات التي يجب على مملك الوكحدات االشتراك فيهم او استردادهم
الحد األدنى لالشتراك هو ( 5,000خمسة آالف لاير سعودي)
الحد األدنى لالشتراك اإلضمفي هو ( 2,500ألفمن وخمسممئة لاير سعودي)
الحد األدنى لالسترداد هو ( 2,500ألفمن وخمسممئة لاير سعودي)
الحد األدنى للرصيد المتبقي هو ( 5,000خمسة آالف لاير سعودي)
ك .الحد األدنى المطلوب جمعة خالل فترة الطرح األولي
ال ينطبق.

ل .إجراءات مدير الصندوق في كحمل انخفمض صمفي قيمة أصول الصندوق إلى أقل من  10ماليين لاير سعودي
 سيقو مدير الصندوق بتبليغ هيئة السوق المملية فوراً في كحمل انخفمض قيمة أصول الصندوق ألقل من عشرة ماليين
لاير سعودي.
 يقو مدير الصندوق خالل ستة أشهر من تمريخ انخفمض قيمة أصول الصندوق عن عشرة ماليين لاير سعودي بتاثيف
تسويق الصندوق لتوفير استثممرات إضمفية في الصندوق.
في كحمل عد قدرة مدير الصندوق من توفير هذه االستثممرات خالل فترة الستة أشهر من تمريخ االنخفمض ،فإنه سيقو
وبعد إبالغ مالك الوكحدات وهيئة السوق المملية بتطبيق اآللية المذكورة الفقرة الرئيسية رقم  18من هذه الشروط واألكحام .
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سياسة التوزيع
سيمسة توزيع الدخل واألربمح
لن يتم توزيع أربمح بل يضمف دخل وأربمح االستثممرات إلى أصول الصندوق ،بحيث يعمد استثممر الدخل وأربمح االستثممرات
والذي ينعاس على قيمة وسعر الوكحدة.
تمريخ التوزيع التقريبي
ال ينطبق ،كحيث أن الصندوق سيعيد استثممر الدخل واألربمح المتحصلة من االستثممرات في الصندوق.
كيفية توزيع األربمح
ال ينطبق ،كحيث أن الصندوق سيعيد استثممر الدخل واألربمح المتحصلة من االستثممرات في الصندوق.

تقدي

التقارير لمالاي الوكحدات

المعلوممت المتضمنة في تقرير العمالء
.i

.ii
.iii
.iv

سيقو مدير الصندوق بإعداد التقمرير السنوية (بمم في ذلك القوائم المملية السنوية المراجعة) والتقمرير السنوية الموجزة
والتقمرير األولية وفقمً لمتطلبمت الملحق رقم ( )5من الئحة صنمديق االستثممر ،ويجب على مدير الصندوق تزويد مملاي
الوكحدات بهم عند الطلب دون أي مقمبل.
سوف تتمح التقمرير السنوية للجمهور خالل مدة التتجموز ( )70يوممً من نهمية فترة التقرير وذلك في األممكن وبملوسمئل
المحددة في الفقرة (ب) من الممدة ( )11من هذه الشروط واألكحام .
تعد التقمرير األولية وتتمح للجمهور خالل ( )35من نهمية فترة التقرير وذلك في األممكن وبملوسمئل المحددة في الفقرة (ب)
من الممدة ( )11من هذه الشروط واألكحام للصندوق.
سيقو مديرالصندوق بإتمكحة بيمنمت للمشتركين تتضمن المعلوممت اآلتية:
عدد وكحدات الصندوق التي يملاهم المشترك وصمفي قيمتهم

سجل بملصفقمت التي نفذهم المشترك خالل ( )15يوممً من كل صفقة

يرسل مدير الصندوق بيمن سنوي إلى مملاي الوكحدات (بمم في ذلك أي شخص تملك الوكحدات خالل السنة

المعد في شأنهم البيمن) يلخص صفقمت في وكحدات الصندوق العم على مدار السنة المملية خالل ( )30يوممً
من نهمية السنة المملية ،ويجب أن يحتوي هذا البيمن تفمصيل لجميع مخملفمت قيود االستثممر المنصوص عليهم
في الئحة صنمديق االستثممر أو في شروط وأكحام الصندوق أو مذكرة المعلوممت.
سوف تتضمن التقمرير األولية المعدة لمملاي الوكحدات المعلوممت التملية:
معلوممت مدير الصندوق كمملة

القوائم المملية لفترة إصدار التقرير (إن وجد)

وسوف تتضمن التقمرير السنوية المعدة لمملاي الوكحدات المعلوممت التملية:
معلوممت صندوق االستثممر

أداء الصندوق وجداول مقمرنة األداء ،و المصمريف خالل الفترة السمبقة

معلوممت مدير الصندوق كمملة

معلوممت أمين الحفظ

معلوممت المحمسب القمنوني


القوائم المملية لفترة إصدار التقرير (إن وجد)
أمم




التقمرير السنوية الموجزة فتتضمن المعلوممت اآلتية على األقل:
معلوممت صندوق االستثممر
أداء الصندوق وجداول مقمرنة األداء ،و المصمريف خالل الفترة السمبقة
بعض المعلوممت عن مدير الصندوق والتي تتضمن:
 مراجعة ألنشطة االستثممر خالل الفترة
 تقرير عن أداء صندوق االستثممر خالل الفترة
 تفمصيل أي تغييرات كحدثت على شروط وأكحام ومذكرة المعلوممت
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أي معلومة أخرى من شأنهم أن ُتمان مملاي الوكحدات من اتخمذ قرار مدروس ومبني على معلوممت كمفية
بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة

طرق توزيع التقمرير وأممكن تواجدهم
سيتم توفير التقمرير على موقع االلاتروني لمدير الصندوق و موقع سوق الممل "تداول" .ويجب إخطمر مدير الصندوق بأي
أخطمء خالل ( )60يوممً تقويميمً من إصدار تلك التقمرير وبعد ذلك تصبح التقمرير الصمدرة عن مدير الصندوق نهمئية وكحمسمة.
كمم سيتم توفير هذه التقمرير على موقع مدير الصندوق ( )www.hsbcsaudi.comوالموقع االلاتروني للسوق
(.)www.tadawul.com.sa
يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم المملية المراجعة للصندوق للسنة المملية المنتهية في  31ديسمبر .2017
وسمئل تزويد مملاي الوكحدات بملقوائم المملية السنوية
لمملك الوكحدات الحق بملحصول على نسخة من القوائم المملية السنوية المراجعة للصندوق مجمنمً عند طلبهم من مدير
الصندوق عن طريق زيمرة أكحد المراكز االستثممرية إلتش إس بي سي العربية السعودية وطلبهم مبمشرة ،أو عن طريق
الموقع االلاتروني لمدير الصندوق أو الموقع االلاتروني للسوق "تداول".
سجل مالاي الوكحدات
يستطيع مملك الوكحدات في الصندوق الحصول على معلوممت السجل الخمصة بمستثممره في الصندوق عن طريق أكحد المراكز
االستثممرية للشركة أو الموقع االلاتروني للشركة ،بعد الدخول على كحسمب العميل الخمص في الموقع والذي يتطلب
التسجيل في هذه الخدمة .كمم يقو مدير الصندوق بحفظ معلوممت سجل مملاي الوكحدات في المملاة العربيه السعودية

اجتماع مالاي الوكحدات
الظروف التي يدعى فيهم إلى عقد اجتممع لمملاي الوكحدات
يحق لمدير الصندوق دعوة مالك وكحدات الصندوق إلى اجتممع مالك الوكحدات عند الحمجة.

سيقو مدير الصندوق بملدعوة الجتممع مملاي الوكحدات خالل عشرة ( )10أيم من تسلم طلب ماتوب من أمين

الحفظ.
سيقو مدير الصندوق بملدعوة الجتممع مملاي الوكحدات خالل عشرة ( )10أيم من تسلم طلب ماتوب من مملك أو

أكثر من مملاي الوكحدات الذين يملاون مجتمعين أو منفردين  %25على األقل من إجمملي قيمة وكحدات الصندوق.
إجراءات دعوة اجتممع مالك صنمديق االستثممر:
في كحمل استوفى طلب االجتممع أكحد المتطلبمت في الفقرة الفرعية رقم أ من الفقرة الرئيسية رقم  13من هذه

الشروط واألكحام  ،فإن مدير الصندوق سيقو بدعوة مالك الوكحدات في الصندوق وذلك عن طريق اإلعالن في موقعة
االلاتروني ( )www.hsbcsaudi.comوموقع السوق "تداول" ( ،)www.tadawul.com.saبمإلضمفة إلى إرسمل إشعمر
كتمبي او عن طريق إرسمل رسمئل نصية او بريد الاتروني إلى مالك الوكحدات وأمين الحفظ قبل عشرة ( )10أيم على
األقل من االجتممع وبمدة ال تزيد عن واكحد وعشرون ( )21يوممً قبل االجتممع ،وسوف يحدد اإلعالن واإلشعمر تمريخ
االجتممع ومامنه ووقته والقرارات المقتركحة .وسيتم إرسمل نسخة من ذلك اإلشعمر للهيئة.
وياون االجتممع صحيحمً وماتمل النصمب في كحمل كحضر االجتممع مجتمعين من يملك  %25على األقل من قيمة وكحدات

الصندوق.
إذا لم يستوفى النصمب كحسب الفقرة أ من الفقرة الرئيسية رقم  13من هذه الشروط واألكحام  ،فإن لمدير الصندوق

الحق في عقد اجتممع ثمني قبل  5أيم من تمريخ االجتممع عن طريق اإلعالن في الموقع االلاتروني
( )www.hsbcsaudi.comوموقع السوق "تداول" ( ،)www.tadawul.com.saبمإلضمفة إلى إرسمل إشعمر كتمبي او عن
طريق إرسمل رسمئل نصية وبريد الاتروني إلى مالك الوكحدات و أمين الحفظ ،ويعد االجتممع الثمني صحيحمً وقراراته
ملزمة أي كمنت نسبة الوكحدات الممثلة في االجتممع.
كحقوق التصويت لمملاي الوكحدات:
في كحمل استيفمء المتطلبمت في الفقرتين الفرعية أ و ب من الفقرة الرئيسية رقم  13من هذه الشروط واألكحام فإن
لمالك الوكحدات الذين كحضروا شخصيمً أو بمإلنمبة بصفة رسمية الحق في التصويت واتخمذ القرارات نيمبة عن بمقي مالك
الصندوق ،كحيث يحق لهم التصويت كملتملي:
يجوز لال مملك وكحدات اإلدالء بصوت واكحد عن كل وكحدة يمتلاهم في الصندوق.

التصويت ياون إمم بملحضور شخصيمً ،أو بتعيين وكيل لتمثيل مملك الوكحدات في االجتممع.
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يقبل مدير الصندوق و كحسب مم يراه منمسب قمنونيمً توكيل أكحد مملاي الوكحدات لوكيل للحضور والتصويت عنه في
االجتممعمت ،وذلك التوكيل يجب أن ياون كتمبيمً ومصدقمً من إكحدى الجهمت الرسمية والمخولة بذلك او من مدير
الصندوق.
يجوز عقد اجتممعمت مملاي الوكحدات واالشتراك في مداوالتهم والتصويت على قراراتهم بواسطة وسمئل التقنية
الحديثة وفقمً للضوابط التي تضعهم الهيئة.

كحقوق مالاي الوكحدات


















الحصول على نموذج تأكيد االشتراك في الصندوق
الحصول على نسخة كحديثة من شروط وأكحام الصندوق ومذكرة المعلوممت بمللغة العربية بدون مقمبل
الحصول على بيمن يشتمل على صمفي قيمة أصول وكحدات الصندوق ،وعدد الوكحدات التي يمتلاهم وصمفي قيمتهم ،وسجل
بجميع الصفقمت يقد خالل  15يو من كل صفقة
تاون الوكحدات المشترك فيهم ملامً لمملك الوكحدات الذي اشترك في الصندوق
يحق لمملك الوكحدات مممرسة كحقوقه المرتبطة في الوكحدات بمم في ذلك ،على سبيل المثمل ال الحصر ،كحقوق التصويت
في اجتممعمت مملاي الوكحدات
الحصول على بيمن سجل الوكحدات السنوي الخمص بمستثممر مملك الوكحدات في الصندوق بمم في ذلك جميع الحركمت
التي تمت على الوكحدات
االطالع على صمفي قيمة وكحدات الصندوق بشال دوري وبعد كل تقويم للصندوق في فروع مدير الصندوق أو الموقع
االلاتروني (علممً بأنهم ستاون متوفرة في الموقع االلاتروني لمدير الصندوق والموقع االلاتروني للسوق "تداول")
الحصول على التقمرير السنوية الموجزة واألولية المعدة من قبل مدير الصندوق عند الطلب (علممً بأنهم ستاون متوفرة في
الموقع االلاتروني لمدير الصندوق والموقع االلاتروني للسوق "تداول")
الحصول على القوائم المملية المراجعة للصندوق عند الطلب (علممً بأنهم ستاون متوفرة في الموقع االلاتروني لمدير
الصندوق والموقع االلاتروني للسوق "تداول")
الموافقة على التغيرات الرئيسية في شروط وأكحام الصندوق
الدعوة إلى عقد اجتممع مملاي الوكحدات
لتظهر الرسو الفعلية ومعلوممت أداء الصندوق المعدلة
تحديث شروط وأكحام الصندوق سنويمً من قبل مدير الصندوق ُ
وتوفيرهم لمملك الوكحدات في موقع مدير الصندوق وموقع السوق "تداول"
الحصول على التقمرير كحسب مم تنص عليه متطلبمت الئحة صنمديق االستثممر
دفع عوائد االسترداد لمملك الوكحدات من قبل مدير الصندوق في األوقمت المحددة لذلك
تنص على انتهمئه عند كحصول كحدث معين ،فيجب على
إذا لم تحدد شروط وأكحام صندوق االستثممر مدة للصندوق ولم
ّ
مدير الصندوق إشعمر ُمالك الوكحد ات برغبته في إنهمء صندوق االستثممر قبل اإلنهمء بمدة ال تقل عن  21يوممً تقويميمً
ال يجوز أن يتمتع مملاو فئة من الوكحدات بحقوق من شأنهم اإلخالل بحقوق مملاي فئة أخرى من الوكحدات
الحصول على اإلجراءات الخمصة بمعملجة الشاموى عند طلبهم من مدير الصندوق

مسؤولية مالاي الوكحدات
عدا عن خسمرة االستثممر فإن مملك الوكحدات ليس مسؤوال ً عن أي ديون أو التزاممت للصندوق.
ولان ياون المشتركون مسؤولين عن تزويد مدير الصندوق بعنموينهم البريدية الصحيحة في كمفة األوقمت ،بمإلضمفة إلى معلوممت
التواصل مثل رقم الجوال والبريد االلاتروني ،وعن إعال مدير الصندوق فوراً بأي تغيير في العنموين .وفي كحمل عد تزويد
المشتركين مدير الصندوق بملعنوان الصحيح أو الطلب من المدير عد إرسمل البريد ،بمم في ذلك البيمنمت واإلشعمرات المتعلقة
بمستثممراتهم في الصندوق ،فإن المشتركين يوافقون بموجب هذا على كحممية مدير الصندوق وإعفمئه من أي مسؤولية وعلى
التنمزل عن كحقوقهم أو مطملبمتهم ضد مدير الصندوق والنمشئة بشال مبمشر أو غير مبمشر عن عد تزويدهم بملبيمنمت أو
اإلشعمرات أو أية معلوممت أخرى تتعلق بمالستثممر ،أو تلك التي تنشأ عن عد القدرة على الرد أو التأكد من صحة المعلوممت
أو تصحيح أية أخطمء أو أخطمء مزعومة في أي كشف أو بيمن أو أية معلوممت أخرى.

خصائص الوكحدات


سيقو مدير الصندوق بإصدار نوع واكحد من الوكحدات ،وتمثل كل وكحدة كحصة مشتركة متسموية في الصندوق.
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إجمملي قيمة الوكحدات المصدرة يمثل إجمملي صمفي قيمة الصندوق.



التغييرات في شروط وأكحاا الصندوق
األكحام المنظمة لتغير شروط وأكحام الصندوق او مذكرة المعلوممت
يجوز للمدير طبقمً لتقديره تعديل هذه الشروط واألكحام في أي وقت شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وتختلف أنواع الموافقمت الالزمة لهذه التغيرات بمختالف نوع التعديل في الشروط واألكحام بملصيغة التملية:


في كحمل كون التعديل المقد من قبل مدير الصندوق تعديال ً أسمسيمً في شروط وأكحام الصندوق كحسب تعريف الئحة
صنمديق االستثممر للتعديالت األسمسية الصمدرة عن هيئة السوق المملية في الممدة رقم  56من الالئحة ،فإن مدير الصندوق
سيقو بتطبيق متطلبمت الالئحة لمثل هذا التغيير.



في كحمل كون التعديل المقد من قبل مدير الصندوق تعديالً مهممً في شروط وأكحام الصندوق كحسب تعريف الئحة صنمديق
االستثممر للتعديالت المهمة الصمدرة عن هيئة السوق المملية في الممدة رقم  57من الالئحة ،فإن مدير الصندوق سيقو
بتطبيق متطلبمت الالئحة لمثل هذا التغيير.



في كحمل كون التعديل المقد من قبل مدير الصندوق تعديالً واجب اإلشعمر في شروط وأكحام الصندوق كحسب تعريف الئحة
صنمديق االستثممر للتعديالت واجبة اإلشعمر الصمدرة عن هيئة السوق المملية في الممدة رقم  58من الالئحة ،فإن مدير
الصندوق سيقو بتطبيق متطلبمت الالئحة لمثل هذا التغيير.

االجراءات المتبعة لإلشعمر عن أي تغيير في شروط وأكحام الصندوق او مذكرة المعلوممت
سيتم االعالن عن التغيرات كحسب تصنيف كل تغير مذكور في الفقرة الفرعية رقم أ من الفقرة الرئيسية رقم  17من هذه
الشروط واألكحام و اإلعالن عن هذه التغيرات في موقع تداول وموقع مدير الصندوق وذلك قبل تمريخ سريمن التغير كحسب
تصنيف كل تغير .بمالضمفة إلى أرسمل إشعمر كتمبي (رسمله نصية أو خطمب على البريد المسجل ،أو عن طريق البريد
االلاتروني) خالل فترة االبالغ.
إنماء صندوق االستثمار










يحتفظ مجلس إدارة الصندوق بنمء على توصيمت مدير الصندوق بحق إنهمء الصندوق ،وذلك بإشعمر الهيئة ومملاي الوكحدات
كتمبيمً برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن  21يوممً من التمريخ المزمع إلنهمء الصندوق ،دون اإلخالل بشروط وأكحام الصندوق
ومذكرة المعلوممت
إذا كمنت مدة الصندوق العم محددة ،فسيقو مدير الصندوق بإنهمء الصندوق فور انتهمء تلك المدة وإشعمر الهيئة ومملاي
الوكحدات كتمبيمً في قبل انتهمء مدة الصندوق بمدة ال تقل عن  21يوممً.
عند كحصول كحدث معين ،يتم إشعمر الهيئة ومملاي الوكحدات كتمبيمً خالل ( )5أيم من وقوع الحدث الذي يوجب إنهمء
الصندوق.
سيقو مدير الصندوق بمإلعالن في موقعه االلاتروني والموقع االلاتروني للسوق عن انتهمء مدة الصندوق ومدة تصفيته.
في كحمل تم تصفية أصول الصندوق ،سيقو مدير الصندوق بإعالن نتمئج تصفية الصندوق في الموقع االلاتروني لمدير
الصندوق والموقع االلاتروني للسوق.
سيتم تصفية أصول الصندوق وتأدية التزاممته وتوزيع مم يتبقى من كحصيلة هذه التصفية على المشتركين بنسبة مم تمثله
وكحداتهم إلى إجمملي الوكحدات التي يثبت المدير بأنهم صمدرة آنذاك.
كحذف اي معلوممت للصندوق في الموقع االلاتروني لمدير الصندوق و موقع السوق.
إغالق الحسمبمت البناية واإلستثممرية الخمصة بملصندوق.
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مدير الصندوق

يعد مدير الصندوق مسؤوالً عن التزا أكحام الئحة صنمديق االستثممر سواء أدى مسؤوليمته وواجبمته بشال مبمشر أ كلف
بهم جهة خمرجية بموجب أكحام االئحة والئحة االشخمص المرخص لهم .ويعد مدير الصندوق مسؤوالً تجمه مملاي الوكحدات عن
خسمئر الصندوق النمجمة بسبب اكحتيمله أو اهممله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.
مهم مدير الصندوق
إدارة الصندوق
إدارة عمليمت الصندوق بمم في ذلك الخدممت اإلدارية للصندوق
طرح وكحدات الصندوق
كحسمب سعر وكحدة الصندوق بنمء على صمفي قيمة أصول الصندوق عند نقطة تقويم الصندوق
نشر التقمرير الخمصة بملصندوق لمالك الوكحدات
التأكد من دقة شروط وأكحام الصندوق ومذكرة المعلوممت وأن المعلوممت التي بهمم صحيحة وغير مضللة
وضع السيمسمت واإلجراءات لرصد المخمطر التي تؤثر في استثممرات الصندوق ،وضممن سرعة التعممل معهم
االلتزا بطلبمت الموافقة واالشعمرات المقدمة للهيئة الصمدرة من الئحة صنمديق االستثممر عند الطلب
تطبيق برنممج مراقبة المطمبقة وااللتزا وتزويد الهيئة بنتمئج التطبيق عند طلبهم











تعيين مدير صندوق من البمطن
يجوز لمدير الصندوق تاليف طرف ثملث إلدارة الصندوق أو أي من تمبعيه أو مدي ًرا للصندوق من البمطن .وفي كحمل تفعيل مدير
الصندوق لهذه الخمصية ،فإنه سيقو بإبالغ مالك الوكحدات عن طريق إشعمر كتمبي والموقع االلاتروني لمدير الصندوق ،وذلك
قبل تسليم إدارة الصندوق بمدة ال تقل عن  21يوممً.
أكحام عزل مدير الصندوق أو استبداله
يحق لهيئة السوق المملية ومالك الوكحدات أن يقوموا بعزل مدير الصندوق أو استبداله في الحمالت التملية:







إذا توقف مدير الصندوق عن مممرسة نشمط اإلدارة دون إشعمر الهيئة بموجب الئحة األشخمص المرخص لهم
إلغمء ترخيص مدير الصندوق في مممرسة نشمط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة
تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغمء ترخيصه في مممرسة نشمط اإلدارة
إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشال تراه جوهريمً بملتزا النظم أو لوائحه التنفيذية
وفمة مدير المحفظة االستثممرية الذي يدير الصندوق أو عجزه أو استقملته ،مع عد وجود شخص آخر مسجل لدى
مدير الصندوق قمدر على إدارة أصول الصندوق
أي كحملة أخرى ترى الهيئة بنم ًء على أسس معقولة أنهم ذات أهمية جوهرية

أمين الحفظ












مهم ومسؤوليمت أمين الحفظ
كحفظ أصول الصندوق
فتح كحسمب خمص للصندوق بمسمه في أكحد البنوك المحلية لصملح الصندوق
فصل أصول الصندوق وتسجيل األوراق المملية للصندوق بمسم أمين الحفظ لصملح الصندوق
كحفظ جميع المستندات الضرورية والتي تؤيد تأدية التزاممته التعمقدية تجمه الصندوق
إيداع المبملغ النقدية العمئدة للصندوق في الحسمب الخمص بملصندوق
إدارة العملية النقدية للصندوق ،من خصم مبملغ االستثممر ومصمريف الصندوق وفقمً لشروط وأكحام الصندوق ومذكرة
المعلوممت
لن ياون أمين الحفظ أو أمين الحفظ من البمطن مدي ًرا الصندوق أو تمبعمً لمدير الصندوق من البمطن
أمين الحفظ مسؤول عن التزاممته وفقمً لهذه الشروط واألكحام تجمه مدير الصندوق ومملاي الوكحدات عن خسمئر الصندوق
النمجمة عن اكحتيمله أو إهممله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد
يعد أمين الحفظ مسؤوال ً عن كحفظ أصول الصندوق وكحمميتهم لصملح مملاي الوكحدات
يعد أمين الحفظ مسؤوال ً عن اتخمذ االجراءات اإلدارية الالزمة فيمم يتعلق بحفظ أصول الصندوق
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تعيين أمين كحفظ من البمطن
يجوز ألمين الحفظ تاليف طرف ثملث بملعمل أمينمً للحفظ أو أي من تمبعيه بملعمل أمينمً للحفظ من البمطن ،ويدفع مصمريف
وأتعمب أمين الحفظ من موارده الخمصة ،ويجب أن ياون أمين الحفظ المالف أو أمين الحفظ من البمطن شخصمً مرخصمً له في
مممرسة نشمط الحفظ من قبل هيئة السوق المملية كحسب الئحة االشخمص المرخص لهم في المملاة.
أكحام عزل أمين الحفظ أو استبداله
يحق لهيئة السوق المملية ومالك الوكحدات أن يقوموا بعزل أمين الحفظ واستبداله في الحمالت التملية:





إذا توقف أمين الحفظ عن مممرسة نشمط الحفظ دون إشعمر الهيئة بموجب الئحة االشخمص المرخص لهم
إلغمء ترخيص أمين الحفظ في مممرسة نشمط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة
تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغمء ترخيصه في مممرسة نشمط الحفظ
إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل بشال تراه جوهريمً بملتزا النظم أو لوائحه التنفيذية

يحق لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ واستبداله في الحمالت التملية:



يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعمر كتمبي إذا رأى بشال معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة
مملاي الوكحدات .ويجب اشعمر الهيئة ومملاي الوكحدات بذلك فوراً وبشال كتمبي.
اإلفصمح فو ًرا في موقعه االلاتروني والموقع االلاتروني للسوق "تداول" عن قيممه بعزل أمين الحفظ وتعيين أمين
الحفظ البديل.

في كحملة عزل أمين الحفظ عن طريق الهيئة أو مدير الصندوق فإنه يجب على مدير الصندوق تعيين بديل له خالل  30يوممً من
تمريخ استال أمين الحفظ المعزول لإلشعمر الاتمبي ،وعلى أمين الحفظ المعزول التعمون بشال كممل لنقل المسؤوليمت وأصول
الصندوق إلى أمين الحفظ المعين بديالً.

المحاسب القانوني
المحمسب القمنوني للصندوق
شركة كي بي أ جي الفوزان وشركمؤه






مهم ومسؤوليمت وواجبمت المحمسب القمنوني
تدقيق ومراجعة أعممل الصندوق المملية بشال نصف سنوي والتأكد من عد اإلخالل بحقوق مملاي الوكحدات
إعداد القوائم المملية الخمصة بملصندوق بشال نصف سنوي بمللغة العربية
إعداد قوائم مملية مراجعة مرة واكحدة سنويمً على األقل
مراجعة وإعداد القوائم المملية وفقمً لمعميير المحمسبة الصمدرة عن الهيئة السعودية للمحمسبين القمنونيين

األكحام المنظمة الستبدال المحمسب القمنوني
يحق لمدير الصندوق استبدال المحمسب القمنوني بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق في الحمالت التملية:





في كحمل وجود إدعمءات قمئمة ومهمة كحول سوء السلوك المهني للمحمسب القمنوني في تأدية مهممه
إذا لم يعد المحمسب القمنوني مستقال ً
إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحمسب القمنوني ال يملك المؤهالت والخبرات الامفية لتأدية مهم المراجعة بشال
مرض
إذا طلبت الهيئة وفقمً لتقدريهم المحض تغيير المحمسب القمنوني المعين للصندوق

أصول الصندوق
كحفظ األصول
يقو أمين الحفظ بحفظ أصول الصندوق لصملح الصندوق المملوك لمملاي الوكحدات في الصندوق ،وال تعتبر هذه األصول ملامً
ألمين الحفظ ،وليس له كحق التصرف فيهم إال وفقمً لشروط وأكحام هذا الصندوق واتفمقية كحفظ األصول.
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فصل األصول
يقو أمين الحفظ بفصل أصول الصندوق عن بمقي األصول الخمصة به أو الصنمديق األخرى التي يقو بحفظ أصولهم منفصلين،
ويسجل أمين كحفظ األوراق المملية واألصول الخمصة بملصندوق بمسمه لصملح الصندوق ،وسياون هنمك كحسمب بناي خمص
لصملح الصندوق يقو بفتحه أمين الصندوق في أكحد البنوك المحلية ،ويقو بمالكحتفمظ بجميع السجالت الضرورية وغيرهم من
المستندات التي تؤيد تأديته التزاممته التعمقدية.
ملاية أصول الصندوق
تعد أصول الصندوق مملوكة بشال جممعي لمملاي الوكحدات ملاية مشمعة ،وال يجوز أن ياون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق
من البمطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من البمطن أو مقد المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطملبة
فيمم يتعلق بتلك األصول ،إال إذا كمن مدير الصندوق أو مدير الصندوق من البمطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من البمطن أو
مقد المشورة أو الموزع مملامً لوكحدات الصندوق وذلك في كحدود ملايته ،أو كمن مسموكحمً بهذه المطملبمت بموجب أكحام
الئحة صنمديق االستثممر و ُأفصح عنهم في هذه الشروط واألكحام أو مذكرة المعلوممت.
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إقرار من مالك الوكحدات
لقد قمت/قمنم بقراءة الشروط واألكحام ومذكرة المعلوممت وملخص المعلوممت الرئيسة والمالكحق الخمصة بملصندوق وفهم مم
جمء فيهم والموافقة عليهم ،واإلقرار بمإلطالع على خصمئص الوكحدات التي تم االشتراك بهم في الصندوق .وتم الحصول على
نسخة من هذه االتفمقيمت والتوقيع عليهم.

االسم

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

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

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

رقم الحسمب االستثممري لدى إتش إس بي سي العربية
السعودية

التمريخ
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صندوق إتش إس بي سي السم
السعودية

المؤسسات المالية

) (HSBC Saudi Financial Institutions Equity Fund
"صندوق استثمار – مفتوح – يمدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى
الطويل ويستثمر في اسم المؤسسات المالية في سوق االسم السعودية "
مدير الصندوق :شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مذكرة المعلومات
صدرت مذكرة معلومات الصندوق بتاريخ 2004/08/01م  ،وتم تحديثها بتاريخ  2018/09/18م بعد إبالغ هيئة السوق المالية وبموجب الئحة صناديق
االستثمار .
يقر مدير الصندوق بأن مذكرة المعلومات و الشروط واألكحاام وكافة المستندات األخرى التابعة للصندوق تخضع ألكحاام الئحة صناديق االستثمار الصادرة
عن هيئة السوق المالية في المملاة العربية السعودية وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن الصندوق ،و محدثة ومعدلة.
ننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها ،وفي كحال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني.

إشعار هام


"روجعت مذكرة المعلومات هذه من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها .ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس
إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات .كما يقر ويؤكد
أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات ،كما يقرون ويؤكدون على
أن المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات غير مضللة".



"وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وكحداته .ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة
المعلومات ،وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخلي نفسها صراكحة من أي مسؤولية مهما كانت ،ومن أي خسارة
تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها .وال تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى
االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات
الواردة في الشروط واألكحاام ومذكرة المعلومات ،وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله".
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قائمة المصطلحات
المدير/

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية أو أياً من كحلفائها المعينين طبقاً لمتطلبات هيئة السوق

مدير الصندوق

المالية

الشركة

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

المشترك

مالك الوكحدات أو المستثمر في الصندوق

الصندوق

صندوق إتش إس بي سي السهم المؤسسات المالية السعودية

البنك

البنك السعودي البريطاني (ساب) أو أياً من فروعه أو الشركات التابعة له أو أي بنك تجاري اخر

بنك محلي

منشأة كحاصلة على ترخيص بممارسة األعمال المصرفية بموجب أنظمة المملاة

السوق
الميئة

الظروف اإلستثنائية

استراتيجية نشطة

النمج التنازلي

النمج التصاعدي
الئحة صناديق
االستثمار

السوق المالية السعودية (تداول)
هيئة السوق المالية في المملاة العربية السعودية (المنشأة بموجب األمر السامي رقم م30/
المؤرخ في 1424/6/2هـ)
هي الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنه من الممان أن تؤثر على أصول الصندوق أو أهدافه بشال
سلبي نتيجة أي من العوامل االقتصادية و  /أو السياسية و  /أو التنظيمية المتغيرة
هي استراتيجية إلدارة المحافظ بحيث يتم اختيار استثمارات محددة بهدف التفوق على المؤشر
اإلسترشادي على المدى الطويل
هو نهج ينطوي عليه اتخاذ القرارات االستثمارية من خالل التركيز أوال ً على التحليل االقتصادي ومن
ثم تقييم القطاعات والشركات الفردية
هو نهج ينطوي عليه اتخاذ القرارات االستثمارية من خالل التركيز أوال على اختيار الشركات الفردية
كحيث يأتي التحليل االقتصادي وتحليل القطاع بعد اختيار الشركات الفردية
الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل هيئة السوق المالية
يعني في الئحة األشخاص المرخص لهم ،عميالً ياون شخصاً مرخصاً له ،أو شخصاً مستثنى ،أو

الطرف النظير

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

درجة االستثمار

وتعني تقييماً ائتمانياً يشير إلى مستوى عالي من الجدارة االئتمانية ومخاطر إخالل أقل نسبياً

مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الصندوق

المملكة

المملاة العربية السعودية

الوحدة

ملاية المشترك في الصندوق

المرابحة

هي البيع بثمن التالفة مضافاً إليه ربح معلوم مع السداد في تاريخ الكحق متفق عليه

صناديق المرابحة

هي الصناديق التي تستثمر غالبية أصولها في عمليات المرابحة

صافي قيمة األصول

قيمة أصول الصندوق بعد خصم كافة النفقات والرسوم

يوم

يوم عمل في المملاة طبقاً أليام العمل الرسمية في الهيئة

يوم التقوي

اليوم الذي يتم فيه كحساب وتأكيد صافي قيمة األصول لالشتراك واالسترداد وتحويل الوكحدات

يوم التعامل

أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات اشتراك/استرداد وكحدات صندوق االستثمار

السعر التالي

سعر وكحدات الصندوق المقيم بعد الوقت المحدد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد كما هو محدد
في ملخص الصندوق
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"لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية "وتختص لجنة الفصل في المنازعات بالنظر في المنازعات
لجنة فصل المنازعات

التي تقع في نطاق نظام السوق المالية واللوائح ،والقواعد ،والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق
المالية والسوق.

ضريبة القيمة المضافة

هي ضريبة غير مباشرة ُتفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل

المنشآت .وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقعhttps://www.gazt.gov.sa/ar :
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صندوق االستثمار

اسم صندوق االستثمار
أ.
صندوق إتش إس بي سي السهم المؤسسات المالية السعودية ))HSBC Saudi Financial Institutions Equity Fund
ب.

تاريخ إصدار شروط وأكحاام صندوق االستثمار
صدرت شروط وأكحاام الصندوق بتاريخ 2004/08/01م ،وتم تحديثها وابالغ هيئة السوق المالية بتاريخ 2018/09/18م.

ج.

تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وكحداته
صدرت موافقة هيئة السوق المالية على استمرار طرح وكحدات الصندوق بتاريخ  22سيبتمبر  2008م.

د.

مدة صندوق االستثمار ،تاريخ استحقاق الصندوق
إن صندوق إتش إس بي سي لالسهم المؤسسات المالية السعودية هو صندوق اسهم استثماري من النوع "المفتوح" أي
أنه بإماان المشترك االشتراك واالسترداد خالل فترة عمر الصندوق .وعمر الصندوق غير محدد ومفتوح المدة ،ويحق لمدير
الصندوق إنهاء الصندوق وفقا للفقرة الفرعية "ه" من الفقرة الرئيسية رقم  17من مذكرة المعلومات.

ه.

عملة صندوق االستثمار
الريال السعودي هو عملة الصندوق ،وفي كحالة دفع قيمة الوكحدات بعملة خالف العملة المحددة للصندوق فسيتم تحويل
هذه المبالغ من قبل مدير الصندوق كحسب سعر الصرف السائد لدى المدير كحينئذ ويصبح االشتراك نافذاً فقط عند تسلم
األموال بعملة الصندوق وكحسب السعر التالي للوكحدة.
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سياسات االستثمار وممارساته

األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار
أ.
إن الصندوق هو صندوق استثمار –مفتوح – يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل،
وذلك من خالل االستثمار في اسهم المؤسسات المالية المدرجة في سوق االسهم السعودي وتشمل البنوك والمصارف
والخدمات المالية كما يمان االستثمار في سهم البنك السعودي البريطاني "ساب" وذلك وفقاً لماونات مؤشر تداول للمصارف
والخدمات المالية.
يتم قياس اداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر تداول للمصارف والخدمات المالية ويمان الحصول على أداء المؤشر وتفاصيله عن
طريق موقع بلومبرغ .www.bloomberg.com
ب.

أنواع األوراق المالية التي سوف يستثمر فيها الصندوق بشال أساسي
يستثمر الصندوق بشال أساسي في اسهم المؤسسات المالية وتشمل البنوك والمصارف وشركات الخدمات المالية المدرجة
في سوق االسهم السعودي باإلضافة إلى االكتتابات األولية التي تتماشى مع أهداف الصندوق.

ج.

سياسة تركيز االستثمار في أوراق مالية معينة،أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات ،أو في بلد معين أو منقطة جغرافية
معينة
سيتم تركيز استثمارات الصندوق في مجموعة مختارة من اسهم المؤسسات المالية وتشمل البنوك والمصارف وشركات
الخدمات المالية المدرجة في سوق االسهم السعودي .

أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته
د.
سوف تاون استثمارات الصندوق على االسهم مدرجة في المؤسسات المالية وتشمل البنوك والمصارف وشركات الخدمات
المالية المدرجة في سوق االسهم السعودي المصدرة من قبل مدير الصندوق أو مصدرين آخرين وصناديق االستثمار المرخصة
من هيئة السوق المالية والمطروكحة طركحاً عاماً في المملاة العربية السعودية والمدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر
أو كالهما إضافة إلى عمليات المرابحة ،وتاون هذه االستثمارات مصدرة بالريال السعودي.
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الحد األدنى

الحد األعلى

نوع االستثمار

أسهم شركات المؤسسات المالية المدرجة في سوق االسهم السعودي
(تشمل االكتتابات األولية)

%90

%100

*نق ًدا و/أو في المرابحة و/أو صناديق المرابحة

%0

%10

صناديق االستثمار األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيات المماثلة

%0

%10

* يمان لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شال نقد أو في أدوات وصناديق أسواق النقد كحتى
 %100في ظل الظروف االستثنائية.
يجب أن ياون االستثمار في عمليات المرابحة لدى أطراف نظيره ذات تقييم ائتماني من درجة االستثمار ممنوكحة من قبل
وكالة تقييم ائتماني ،بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر ،ستاندارد أند بورز ،وفيتش (الحد األدنى لدرجة التقييم
 BBBلاال الوكالتيين) ووكالة موديز (الحد األدنى لدرجة التقييم  ،)Baa3أما االستثمارات في صناديق المرابحة فتنحصر فيالصناديق بالريال السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروكحة طركحاً عاماً في المملاة العربية السعودية من قبل
مدير الصندوق أو أي مدير آخر أو كالهما.
إذا كانت تقييمات الشركات في سوق االسهم السعودية في أي وقت من األوقات غير مالئمة برأي مدير الصندوق في ظل
الظروف االستثنائية ،يجوز لمدير الصندوق االكحتفاظ بغالبية أو كل ( )%100أصول الصندوق نقداً أو في عمليات المرابحة أو في
صناديق المرابحة.
ه.

أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمان لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية لصندوق
االستراتيجة المتبعة من قبل الصندوق في االستثمار
سيقوم مدير الصندوق االستثمار في المؤسسات المالية وتشمل البنوك والمصارف وشركات الخدمات المالية المدرجة في
سوق االسهم السعودي المدرجة في سوق االسهم السعودي وسوف يبني مدير الصندوق قراراته االستثمارية بنا ًء على
تحليل أساسيات الشركات في سوق االسهم السعودي ،وذلك باختيار االسهم التي يتوقع مدير الصندوق أن تحقق نموا في
راس المال .كما يمان للصندوق االستثمار في الشركات التابعة لمدير الصندوق على سبيل المثال ساب .سوف يبني مدير
الصندوق قراراته االستثمارية بنا ًء على تحليل أساسيات الشركات في سوق االسهم السعودي .ويتخذ مدير الصندوق النهج
التصاعدي والتنازلي في تحليل الشركات ،وبنا ًء على ذلك يتم اتخاذ قرار االستثمار وتحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشال
مستمر لضمان االلتزام باستراتيجية الصندوق .وسوف يتبع استراتيجية استثمار نشطة.

و.

أنواع األوراق المالية التي ال يمان إدراجها ضمن استثمارات الصندوق
لن يستثمر مدير الصندوق أ صول الصندوق في المشتقات المالية أو أوراق مالية غير التي تم ذكرها في الفقرة ب و د من
الفقرة الرئيسية رقم .2

ز.

أي قيد آخر على نوع  /أنواع األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمان للصندوق االستثمار فيها
يلتزم الصندوق بقيود اإلستثمار الواردة في المادة  41من الئحة صناديق اإلستثمار.

ح.

الحد األعلى الستثمار أصول الصندوق في وكحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق أخرى
لن تزيد نسبة استثمار الصندوق في صناديق االستثمار مجتمعة عن  %10من صافي قيمة أصول الصندوق ،ولن تزيد نسبة
امتالك الصندوق في صندوق آخر عن  %10من إجمالي قيمة الصندوق المستثمر به.

ط.

صالكحيات صند وق االستثمار في االقتراض ،وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالكحيات االقتراض ،وبيان سياسته فيما
يتعلق برهن أصول الصندوق
بالنسبة لالستثمار :يحق للصندوق الحصول على قروض على أال يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته  %10من صافي قيمة
أصوله ،وذلك لغرض االستثمار في الطروكحات األولية ،على أن ال يتجاوز مدة القرض سنة واكحدة من تاريخ الحصول عليه.
بالنسبة لالسترداد :ويحق للصندوق االقتراض من مديره أو أي من تابعيه أو أي من البنوك لتغطية طلبات االسترداد ،وسيحاول
مدير الصندوق اإلبقاء على نسبة سيولة كافية لتغطية طلبات االسترداد بقدر ما تسمح به سياسة استثمار الصندوق.

ي.

اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير
الحد األقصى المتالك وكحدات في صندوق طرف نظير واكحد في صناديق المرابحة أو عمليات المرابحة هو  %10من صافي

قيمة أصول الصندوق.
الحد األقصى الناشاف الصندوق لطرف نظير واكحد في صناديق االستثمار هو  %10من صافي قيمة أصول الصندوق.
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بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق
ستاون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيدة والحايمة التي تحقق األهداف
االستثمارية المحددة للصندوق والمذكورة في شروط وأكحاام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة،
ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق افضل جهد للتأكد من:

ك.




توفير السيولة الاافيه لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع
عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهداف االستثمار.

وسيتم تطبيق إجراءات متابعة لتأكد من إلتزام الصندوق بسياسات اإلستثمار والمتطلبات النظامية ويقوم مدير الصندوق بعمليات
مراجعة دورية على التأكد من تطبيق هذه السياسات والمتطلبات بشال مستمر.
المؤشر االسترشادي ومعلومات عن الجهة المزودة للمؤشر واألسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر
سياون أداء الصندوق مرتبطاً بمؤشر تداول للمصارف والخدمات المالية وهو معيار المقارنة ألداء لصندوق.

ل.

يتم كحساب مؤشر بنوك السوق الرئيسية (تاسي) عن طريق ضرب قيمة االسهم في اليوم السابق مع نسبة التغير في القيمة
السوقية لالسهم الحرة للشركات المشمولة في كحساب االسهم .مزود المؤشر شركة تداول.
م.

الهدف من استخدام عقود المشتقات (في كحالة استخدام عقود المشتقات)
ال يستثمر الصندوق في عقود المشتقات.

ن.

أي إعفاءات توافق عليها الهيئة بشأن أي قيود أو كحدود على االستثمار
ال يوجد إعفاءات خاصة بالصندوق.
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المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق
يعتبر الصندوق صندوق استثمار مرتفع المخاطر نتيجة لطبيعة األصول التي يستثمر بها ،لذا فقد ينخفض سعر الوكحدات عند
االسترداد لسعر أقل من السعر الذي تم به االشتراك في الصندوق ،و ليس هناك أي ضمانات بأن يحقق الصندوق أي نمو في
استثماراته .كما أن قيمة استثمارات الصندوق معرضة للهبوط ،وعلى ُمالك الوكحدات معرفة عدم ضمان الحصول على المبلغ
األصلي المستثمر في الصندوق ،وأنه ال توجد أي ضمانات بأن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق.
إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشراً على أداء صندوق االستثمار في المستقبل،
والصندوق ال يضمن لمالاي الوكحدات أن أداء الصندوق أو أداؤه مقارنة بالمؤشر سيتارر أو ياون مماثال ً لألداء السابق .كما أن
االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة وديعة لدى أي بنك ،وعلى ُمالك الوكحدات المحتملين وضع المخاطر التالية في اعتبارهم
عند االستثمار في الصندوق.
يقر مالك الوكحدات و يتحمل المسؤو لية عن أي خسارة مالية قد تترتب على اإلستثمار في الصندوق إال إذا كانت ناتجة عن
إهمال متعمد أو تقصير متعمد من مدير الصندوق .
يجب على مالك الوكحدات العلم بأنهم قد يخسرون جزء أو كل رأس المال المستثمر في الصندوق نظ ًرا لطبيعة عمل الصندوق
والمخاطر المصاكحبة لالستثمار فيه .ولتوضيح هذه المخاطر نورد فيما يلي بياناً ببعضها والتي قد تؤثر على قيمة الوكحدة وبعض
المخاطر الرئيسية المحتملة والتي ترتبط باالستثمار في الصندوق والمخاطر المعرض لها الصندوق والظروف المحتمل أن تؤثر
في صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته تتضمن:


المخاطر السياسية و/أو النظامية  :تعتبر المملاة العربية السعودية من البلدان التي تتمتع باستقرار سياسي جيد ،وقد
صنفت المملاة العربية السعودية من قبل وكاالت تصنيف ائتماني عالمية في مراكز متقدمة من ناكحية االستقرار السياسي،
إال أن الصندوق قد يتأثر سلباً بسبب عدم التيقن كالتغيرات السياسية المحلية/العالمية أو التغيرات في السياسات الحاومية
أو الضريبة أو القيود على االستثمار األجنبي وهروب العملة والتطورات األخرى في األنظمة والقواعد النافذة في المملاة
العربية السعودية.



المخاطر االقتصادية على مستوى الدولة والمنطقة  :إن المملاة العربية السعودية تمتع بأداء اقتصادي جيد كحيث تعتمد
المملاة على أسعار النفط بشال كبير لدفع النمو في االقتصاد مما قد يعرض االقتصاد السعودي وبالتالي الشركات العاملة
فيه وتلك المدرجة في سوق االسهم السعودي لمخاطر انخفاض أ سعار النفط .وتعتمد قيمة اصول الصندوق بشال أساسي
على وضع سوق االسهم السعودي والشركات المستثمر فيها ،مما يجعل قيمة أصول الصندوق عرضة لالنخفاض.
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مخاطر السيولة  :يتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة في أسواق
االسهم أو إذا كانت قيمة الوكحدات المستردة في أي يوم تقويم تعادل  %10أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إلى
الحد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الكحق.



مخاطر سوق االسهم :يستثمر الصندوق بشال أساسي في االسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية،
وفي الوقت ذاته ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أدا ًء إيجابيا .وينبغي أن ياون المستثمر على علم
بالمخاطر التي ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات .كما أن المستثمر يدرك أن جميع االسهم عرضة لالرتفاع واالنخفاض
تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات التي تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية .و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلماان
للتقليل من م خاطر هذه التذبذبات بالتوزيع النشط في القطاعات ومن خالل تخفيض أو زيادة نسبة االسهم في الصندوق
تبعا لظروف السوق.



مخاطر تركيز االستثمارات  :سوف يعتمد مدير الصندوق على سياسات واستراتيجيات استثمارية معينة قد تتطلب التركيز
في شركات/قطاعات معينة في سوق االسهم السعودي بغرض تحقيق أهداف الصندوق مما قد يزيد مخاطر الصندوق
مقارنة بمخاطر السوق بسبب التركيز العالي.



مخاطر أسعار الفائدة  :هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األوراق المالية نتيجة للتغيير في أسعار الفائدة ،ولذا فإن قيمة
األوراق المالية واسهم الشركات يمان أن تتأثر بشال سلبي بتقلبات أسعار الفائدة ،باإلضافة إلى ارتفاع تالفة االقتراض
والعوائد المطلوبة من المستثمرين.



المخاطر االئتمانية  :سوف تاون استثمارات الصندوق في عمليات المرابحة أو صناديق المرابحة معرضة للمخاطر االئتمانية
لألطراف المقابلة ذات العالقة ألن أي إخفاق من جانب أياً من تلك األطراف في الوفاء بالتزاماته يمان أن يؤدي إلى خسارة
رأس المال المودع من قبل الصندوق لدى هؤالء األطراف.



مخاطر الطرف النظير  :هي تلك المخاطر التي تتعلق باكحتمال عدم التزام أي من المؤسسات المالية المتعاقد معها في
الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع مدير الصندوق وفقاً للشروط المتفق عليها بينهما ،وتنطبق هذه المخاطر على الصندوق خالل
االستثمار في عمليات المرابحة ،وإن أي إخفاق من قبل الجهات التي يتعامل معها الصندوق يؤثر سلباً على استثماراته
وأدائه وأسعار الوكحدات.



مخاطر النتائج المالية المتوقعة للشركات المدرجة  :أكحد أهم األدوات المستخدمة من قبل مدير الصندوق التخاذ قرار
االستثمار هي أن مدير الصندوق يقوم بتحليل وتوقع نتائج الشركات المالية التي ينوي االستثمار بها ،األمر الذي قد ال ياون
فيه التوقع والتحليل دقيقاً أو مطابقاً لما يتم اإلعالن عنه من نتائج هذه الشركات المالية وبالتالي قد يؤثر ذلك بشال سلبي
على استثمارات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وكحدة الصندوق.



مخاطر الاوارث الطبيعية  :الاوارث الطبيعية قد تؤثر على أداء القطاع االقتصادي واالستثماري؛ وقد يتسبب ذلك في التأثير
على أداء الصندوق في ظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق ،على سبيل المثال ال الحصر كحدوث زالزل أو براكين أو اختالف
كحاد في األكحوال الجوية ،وبالتالي قد يؤثر ذلك بشال سلبي على استثمارات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وكحدة
الصندوق.



المخاطر المتعلقة بالمصدر :هي المخاطر المتعلقة باختالف المركز المالي للمصدر تبعاً للتغيرات اإلدارية أو التغيرات في
الطلب على المنتجات والخدمات ،باإلضافة إلى مخاطر التعرض للمساءالت القانونية تبعاً لألكحداث الجوهرية التي قد تتسبب
في نزول أسعار االسهم ،مما يؤثر بشال سلبي على استثمارات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وكحدة الصندوق.



مخاطر الشركات الصغيرة :في كحال استثمار الصندوق في اسهم الشركات الصغيرة ،فقد يتعرض لمخاطر متعلقة بانخفاض
معدل سيولة التداول على تلك االسهم مقارنة باسهم الشركات الابرى ،كما أن أسعارها أيضاً أكثر تقلباً نظراً لصغر كحجمها،
وبالتالي يؤثر ذلك على الصندوق بشال سلبي بسبب التذبذب في سعر االسهم أو انخفاض أكحجام التداول عليها.



مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق  :يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على مهارات وخبرات
الموظفين المهنيين العاملين لدى مدير الصندوق ،إضافة إلى عوامل أخرى ،وال يمان إعطاء أي تأكيد بشأن استمرار أي
من هؤالء الموظفين في وظيفته الحالية أو في العمل لدى مدير الصندوق ،وبالتالي قد يؤثر ذلك على أداء الصندوق بشال
سلبي.



مخاطر التمويل :في الحاالت التي سيقوم فيها الصندوق بالحصول على تمويل لغرض إدارة الصندوق ،قد يتأخر مدير الصندوق
عن سداد المبالغ المطلوبة في الوقت المحدد ألسباب خارجة عن إرادته ،وقد يترتب على هذا التأخير رسوم تأخير سداد
أو أن يضطر مدير الصندوق لتسييل بعض استثماراته لسداد المبالغ المطلوبة مما قد يؤثر على أصول الصندوق وأداؤه والذي
سينعاس سلباً على أسعار الوكحدات.
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مخاطر إعادة االستثمار  :كحيث أن الصندوق سيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة ،فإن مبالغ التوزيعات قد ال يتم استثمارها
بنفس األسعار التي تم عندها شراء االسهم من األساس ،وبالتالي ارتفاع تالفة الشراء ،مما قد يؤثر سلباً على سعر
الوكحدة.



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



مخاطر تضارب المصالح  :يزاول مدير الصندوق مجموعة من األنشطة التي تتضمن استثمارات مالية وخدمات استشارية،
وقد تنشأ هناك كحاالت تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق مع مصالح الصندوق ،وإن أي تضارب في المصالح يحد من قدرة
مدير الصندوق على أداء مهامه بشال موضوعي مما قد يؤثر سلباً على استثمارات الصندوق وأدائه.



المخاطر القانونية للشركات المستثمر بها  :صناديق االستثمار معرضة للمخاطر القانونية كحيث أن أي شركة ضمن محفظة
الصندوق معرضة لفرض إجراءات قانونية عل يها من قبل السلطات الحاومية المختصة بالتنظيم واإلشراف والرقابة عليها .وإن
أي تأثير ناجم عن أي قضية مع الغير يمان أن تؤثر على السالمة المالية ألي شركة من الشركات المستثمر فيها ،وبالتالي
يمان أن تؤثر على قيمة االستثمارات التي يستثمرها الصندوق في تلك الشركة.



مخاطر عدم صحة البيانات  :بما أن الصندوق يستثمر بشال رئيسي في اسهم الشركات السعودية ،فسوف يقوم مدير
الصندوق بفحص نشرات اإلصدار والقوائم المالية المتاكحة للمستثمرين وذلك بشال معقول .إال أنه توجد مخاطرة في كحال
إعطاء معلومة غير صحيحة أو إخفاء أو إهمال ألية معلومة جوهرية عن السهم في التقارير الدورية ونشرات اإلصدار ،والتي
قد تؤدي إلى اتخاذ مدير الصندوق قراراً استثماريا يمان أن يؤثر على أداء الصندوق بشال سلبي.



مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني إن وجد :إن انخفاض التصنيف االئتماني – إن وجد – للمصارف التي يتعامل معها الصندوق
قد يؤثر على قدرة تلك المصارف على تلبية التزاماتها تجاه الصندوق ،مما قد يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوكحدة.



مخاطر الضرائب :تطبيق الضرائب في السعودية على االستثمارات أو المستثمرين أو على الصندوق نفسه أو على ظروف
معينة قد تاون ذات صلة بمستثمر معين ،والتي بدورها سوف تؤدي هذه الضرائب التي يتابدها مالك الوكحدات بالضرورة
إلى تخفيض العوائد المرتبطة باإلستثمار في الصندوق وإنخفاض في قيمة الوكحدات الوكحدات ،ويجب على المستثمرين
المح تملين التشاور مع مستشاريهم الضريبين بشأن الضرائب المترتبة على االستثمار في الصندوق وتملك الوكحدات
وبيعها.
يتحمل المستثمر كامل المسؤ ولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق والناتجة عن أي من المخاطر
المذكورة أعاله ،دون أي ضمان من جانب مدير الصندوق ماعدا اإلهمال المتعمد من مدير الصندوق.

.4

معلومات عامة

الفئة المستهدفة لالستثمار بالصندوق
أ.
يستهدف الصندوق المستثمرين األفراد واالعتبارين والجهات الحاومية الراغبين باالستثمار في السوق السعودي ،والذين تنطبق
عليهم شروط المالئمة لالستثمار في هذا الصندوق .وفي كحالة كون المشترك شخصين أو أكثر فإن أية استثمارات في الصندوق
(ما لم يحدد خالف ذلك) تعتبر ملااً مشتركاً لهؤالء األشخاص والذين يفوضون المدير بالتصرف وفقاً للتعليمات الخطية الصادرة
من كليهما أو من أي منهم .وفي كحالة كون المشترك مؤسسة أو شركة وصاية ،أو شركة ذات مسؤولية محدودة فإنه يتوجب
عليه قبل السماح له باالستثمار في الصندوق تزويد المدير بصور من سجله التجاري وعقد التأسيس أو اتفاقية المشاركة
والنظام األساسي وصك الوصاية ،وإذا اقتضى األمر صور من قرارات مجلس إدارة الشركة على أن تقدم جميعها بصورة مرضية
للمدير ويحتفظ المدير بالحق في رفض طلب االشتراك في كحالة عدم رضاء المدير عن أي جزء من المستندات المقدمة.
ب.

سياسة توزيع األرباح
ال يقوم الصندوق بتوزيع األرباح المحققة من خالل االستثمار ،بل يقوم بإعاد ة استثمارها في الصندوق لصالح مالك الوكحدات
في الصندوق .و بما أن الصندوق مملوك من قبل المشتركين فإنهم يشاركون في ربح وخسارة الصندوق كل بنسبة مايملاه
من وكحدات في الصندوق.

ج.

األداء السابق لصندوق االستثمار
إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يعطي داللة على ما سياون عليه أداء صندوق االستثمار
مستقبال ً.
إن الصندوق ال يضمن لمالاي الوكحدات أن أداء الصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سيتارر أو ياون مماثالُ لألداء السابق.
األداء التاريخي للصندوق بعد خصم كافة المصروفات والرسوم كما في تاريخ  31ديسمبر  2017م.
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.i

.ii

عائد
الصندوق

العائد الالي لسنة واكحدة وسنتين وثالث سنوات وخمس سنوات (أو منذ التأسيس)
سنة واحدة

ثالث سنوات

خمس سنوات

الصندوق

12.81%

-7.60%

29.04%

المؤشر

7.22%

-6.98%

16.32%

إجمالي العائدات السنوية لال من السنوات العشر الماضية (أو منذ التأسيس)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-57.14%

16.80%

8.35%

-12.62%

1.98%

27.82%

9.26%

-16.97%

-1.34%

13.67%

.iii

أداء صندوق االستثمار بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ
التأسيس

 .ivتاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية
ال ينطبق.
إن تقارير الصندوق متاكحة الطالع الجميع من خالل الموقع االلاتروني لمدير الصندوق www.hsbcsaudi.com
د.







قائمة كحقوق مالك الوكحدات
الحصول على نموذج تأكيد االشتراك في الصندوق
الحصول على نسخة كحديثة من شروط وأكحاام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية بدون مقابل
الحصول على بيان يشتمل على صافي قيمة أصول وكحدات الصندوق ،وعدد الوكحدات التي يمتلاها وصافي قيمتها ،وسجل
بجميع الصفقات يقدم خالل  15يوم من كل صفقة
تاون الوكحدات المشترك فيها ملااً لمالك الوكحدات الذي اشترك في الصندوق
يحق لمالك الوكحدات ممارسة كحقوقه المرتبطة في الوكحدات بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،كحقوق التصويت
في اجتماعات مالاي الوكحدات
الحصول على بيان سجل الوكح دات السنوي الخاص باستثمار مالك الوكحدات في الصندوق بما في ذلك جميع الحركات
التي تمت على الوكحدات
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ه.

االطالع على صافي قيمة وكحدات الصندوق بشال دوري وبعد كل تقويم للصندوق في فروع مدير الصندوق أو الموقع
االلاتروني (علماً بأنها ستاون متوفرة في الموقع االلاتروني لمدير الصندوق والموقع االلاتروني للسوق "تداول")
الحصول على التقارير السنوية الموجزة واألولية المعدة من قبل مدير الصندوق عند الطلب (علماً بأنها ستاون متوفرة في
الموقع االلاتروني لمدير الصندوق والموقع االلاتروني للسوق "تداول")
الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق عند الطلب (علماً بأنها ستاون متوفرة في الموقع االلاتروني لمدير
الصندوق والموقع االلاتروني للسوق "تداول")
الموافقة على التغيرات الرئيسية في شروط وأكحاام الصندوق
الدعوة إلى عقد اجتماع مالاي الوكحدات
تحديث شروط وأكحاام الصندوق سنوياً من قبل مدير الصندوق ل ُتظهر الرسوم الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعدلة
وتوفيرها لمالك الوكحدات في موقع مدير الصندوق وموقع السوق "تداول"
الحصول على التقارير كحسب ما تنص عليه متطلبات الئحة صناديق االستثمار
دفع عوائد االسترداد لمالك الوكحدات من قبل مدير الصندوق في األوقات المحددة لذلك
تنص على انتهائه عند كحصول كحدث معين ،فيجب على
إذا لم تحدد شروط وأكحاام صندوق االستثمار مدة للصندوق ولم
ّ
مدير الصندوق إشعار ُمالك الوكحدات برغبته في إنهاء صندوق االستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن  21يوماً تقويمياً
ال يجوز أن يتمتع مالاو فئة من الوكحدات بحقوق من شأنها اإلخالل بحقوق مالاي فئة أخرى من الوكحدات
الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشااوى عند طلبها من مدير الصندوق

مسؤوليات مالك الوكحدات
عدا عن خسارة االستثمار فإن مالك الوكحدات ليس مسؤوال ً عن أي ديون أو التزامات للصندوق.
ولان ياون المشتركون مسؤولين عن تزويد مدير الصندوق بعناوينهم البريدية الصحيحة في كافة األوقات ،باإلضافة إلى معلومات
التواصل مثل رقم الجوال والبريد االلاتروني ،وعن إعالم مدير الصندوق فوراً بأي تغيير في العناوين .وفي كحال عدم تزويد
المشتركين مدير الصندوق بالعنوان الصحيح أو الطلب من المدير عدم إرسال البريد ،بما في ذلك البيانات واإلشعارات المتعلقة
باستثماراتهم في الصندوق ،فإن المشتركين يوافقون بموجب هذا على كحماية مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية وعلى
التنازل عن كحقوقهم أو مطالباتهم ضد مدير الصندوق والناشئة بشال مباشر أو غير مباشر عن عدم تزويدهم بالبيانات أو
اإلشعارات أو أية معلومات أخرى تتعلق باالستثمار ،أو تلك التي تنشأ عن عدم القدرة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات
أو تصحيح أية أخطاء أو أخطاء مزعومة في أي كشف أو بيان أو أية معلومات أخرى.

و.







الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار واإلجراءات الخاصة باإلنهاء
يحتفظ مجلس إدارة الصندوق بناء على توصيات مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق ،وذلك بإشعار الهيئة ومالاي الوكحدات
كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن  21يوماً من التاريخ المزمع إلنهاء الصندوق ،دون اإلخالل بشروط وأكحاام
الصندوق.
في كحال عدم تمان مدير الصندوق من استيفاء المتطلب الذي يشترط أن ياون صافي قيمة أصول الصندوق  10ماليين
لاير على األقل ،وبعد مرور  6أشهر لم يتما ن مدير الصندوق فيها من استيفاء هذا المتطلب ،وبعد اخذ موافقة مجلس
إدارة الصندوق فإنه سيقوم بإغالق الصندوق اذا رأي مجلس اإلدارة ان ذلك في مصلحة مالاي الوكحدات.
سيقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه االلاتروني والموقع االلاتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.
في كحال تم تصفية أصول الصندوق ،سيقوم مدير الصندوق بإعالن نتائج تصفية الصندوق في الموقع االلاتروني لمدير
الصندوق والموقع االلاتروني للسوق .وسيتم تصفية أصول الصندوق وتأدية التزاماته وتوزيع ما يتبقى من كحصيلة هذه
التصفية على المشتركين بنسبة ما تمثله وكحداتهم إلى إجمالي الوكحدات التي يثبت المدير بأنها صادرة آنذاك.

آلية تقويم مخاطر استثمارات الصندوق
ز.
يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق .باإلضافة إلى ذلك ،يقوم مدير الصندوق وبشال
دوري بمراجعة اســتثمارات الصــندوق وذلك لمعرفة مدى مالءمتها لالســتثمار ،وذلك ال يخفف من درجة مخاطر الصــندوق ،إنما
تعتبر وسيلة يقوم بها مدير الصندوق لتقييم المخاطر الخاصة باستثمارات الصندوق ومدى جدوى هذه االستثمارات.

.5
أ.

مقابل الخدمات والعموالت والرسوم
اإلفصاح عن جميع أنواع المدفوعات من أصول الصندوق و مدير الصندوق
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الرسوم والمصاريف كنسبة مئوية من متوسط حج
المالية

الرسوم والمصاريف

رسوم إدارة الصندوق

أصول الصندوق خالل السنة

%1.70

مصاريف التعامل
تااليف اجتماع مالك الوكحدات
رسوم االستثمار في صناديق اخرى

تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يت
الربع سنوي للصندوق
تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يت
السنوي للصندوق
تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يت
السنوي للصندوق

اإلفصاح عنما في التقرير
اإلفصاح عنما في التقرير
اإلفصاح عنما في التقرير

الرسوم والمصاريف ألخرى







رسوم الحفظ
رسوم المحاسب القانوني
الرسوم الرقابية
رسوم اإلعالن المدفوعة لتداول
رسوم قياس المؤشر
ماافآت أعضاء مجلس إدارة
الصندوق

مصاريف التمويل و االقتراض
الضرائب و ضريبة القيمة المضافة

.i

تدفع من قبل مدير الصندوق

تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يت
السنوي للصندوق
تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يت
السنوي للصندوق

اإلفصاح عنما في التقرير
اإلفصاح عنما في التقرير

رسوم إدارة الصندوق

سوف يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق رسوم إدارة بقيمة  %1.70سنويا من صافي قيمة األصول مقابل إدارة الصندوق
كحسب ما هو مذكور في ملخص اإلفصاح المالي المرفق ،وسيتم اكحتساب الرسوم اإلدارية .وتستحق هذه الرسوم في كل
تاريخ تقويم بناء على صافي قيمة األصول ،ويتم تسديدها في نهاية الشهر.
.ii

الضرائب وضريبة القيمة المضافة

ويقر بأنه سياون الصندوق مسؤوال عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب ورسوم أخرى
يوافق مالك الوكحدات ُ
(كحسبما ياون واجبًا تطبيقها) فيما يتعلق بأي من الخدمات التي تُقدم للصندوق ،ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس
الحصر جميع المبالغ مستحقة الدفع إلى مدير الصندوق بموجب هذه مذكرة المعلومات ،على سبيل المثال رسوم االشتراك
ورسوم اإلدارة وغير ذلك من الرسوم
.iii

مصاريف التعامل

يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع في سوق االسهم السعودي والتي سيقوم بدفعها للوسيط الذي سيتولى
القيام بهذه العمليات الخاصة بالصندوق .وليس لهذه المصاريف قيمة محددة ،بل تختلف من فترة ألخرى وسيتم اإلفصاح
عن هذه المصاريف في التقرير الربع سنوي للصندوق.
.iv

تكاليف اجتماع مالك الوحدات

تُدفع من قبل مدير الصندوق وتخصم من الصندوق بحسب المصاريف الفعلية بعد نهاية االجتماع.
.v

الرسوم والمصاريف األخرى

سوف تاون كافة الرسوم والمصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر رسوم الحفظ
و الخدمات اإلدارية و المحاسب القانوني والرسوم الرقابية ورسوم ترخيص المؤشر ،وغيرها .مشمولة في رسوم أدارة
الصندوق .باإلضافة إلى ما سبق ،سيتحمل الصندوق أي ضرائب أو رسوم كحاومية يتم فرضها على الصندوق في المستقبل،
وسيتم دفعها من أصول الصندوق.
.vi

رسوم االستثمار في صناديق أخرى

إذا استثمر الصندوق في صندوق واكحد أو أكثر ،تماشياً مع استراتيجيته االستثمارية ،فسوف يتحمل الصندوق رسوم
االستثمار في تلك الصناديق باإلضافة إلى الرسوم الموضحة أعاله .وتشمل هذه الرسوم على سبيل الذكر وليس الحصر
رسوم االشتراك ورسوم اإلدارة وأي رسوم ومصاريف أخرى مرتبطة باالستثمار في تلك الصناديق.
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 .viiمصاريف التمويل و االقتراض

يتحمل الصندوق جميع مصاريف التمويل والتي سيقوم بدفعها للبنك المقرض وليس لهذه المصاريف قيمة محددة ،بل تختلف
من فترة ألخرى وسيتم اإلفصاح عن هذه المصاريف في التقارير السنوية للصندوق.
ب.

ج دول لجميع الرسوم والمصاريف ،مع كيفية كحساب مقابل الخدمات والعموالت والرسوم ووقت دفعها من قبل صندوق
االستثمار

رسوم إدارة الصندوق

ضريبه القيمة المضافة

مصاريف التعامل

سياون الصندوق مسؤوال عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب ورسوم
اخرى (كحسبما ياون واجب تطبيقها) فيما يتعلق بأي من الخدمات التي تقدم
للصندوق .سيتم خصمها كحسب متطلبات هيئة الزكاة والدخل.
يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع في سوق االسهم السعودي والتي
سيقوم بدفعها للوسيط الذي سيتولى القيام بهذه العمليات الخاصة بالصندوق.
وليس لهذه الم صاريف قيمة محددة ،بل تختلف من فترة ألخرى وسيتم اإلفصاح عن
هذه المصاريف في التقرير الربع سنوي للصندوق.

رسوم اإلشتراك

 2%كحد أقصى تدفع مرة واكحدة عند بداية االشتراك من قيمة استثمارات كل
مشترك في الصندوق ،وذلك لصالح مدير الصندوق.

مصاريف التمويل واالقتراض

يتحمل الصندوق جميع مصاريف التمويل والتي سيقوم بدفعها للبنك المقرض وليس
لهذه المصاريف قيمة محددة ،بل تختلف من فترة ألخرى وسيتم اإلفصاح عن هذه
المصاريف في التقارير السنوية للصندوق.

المصاريف األخرى

ج.

 %.1.70سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق ،تستحق في كل يوم تقويم وتدفع
في نهاية كل شهر

كافة الرسوم والمصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق بما في ذلك على سبيل الذكر
وليس الحصر رسوم الحفظ و الخدمات اإلدارية و المحاسب القانوني والرسوم الرقابية
ورسوم ترخيص المؤشر ،وغيرها .مشمولة في رسوم أدارة الصندوق.

تفاصيل مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملاية التي يدفعها مالاو الوكحدات
وطريقة اكحتساب ذلك
رسوم االشتراك

ال تزيد عن  %2كحد أعلى من مبلغ االشتراك

رسوم االسترداد

ال يوجد رسوم مفروضة على االسترداد

رسوم نقل الملكية

ال ينطبق ،مدير الصندوق ال يقدم خدمة نقل الوكحدات

د.

العمولة الخاصة
سيتم ذكر وتحديد العموالت الخاصة التي يحصل عليها مدير الصندوق خالل السنه في التقارير السنوية التي تصدر للصندوق
إن وجدت.

ه.

مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوكحدات
خالل سنة استثمارية بعملة الصندوق لمبلغ اشتراك  100,000لاير سعودي

الرسوم والمصاريف

نسبة مئوية

مبلغ الرسوم

100,000

مبلغ االشتراك
رسوم اإلشتراك

صافي أصول الصندوق

تكرار الخص

%2

مرررة واحرردة عررنررد
االشررتراك وتخصرر
من مالك الوحدات

2,000
98,000

صافي قيمة االشتراك
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رسوم إدارة الصندوق

%1.70

مصاريف التعامل (نسبة افتراضية)

%0.1

98

%1.81

1,764

إجمالي مصروفات الصندوق

مرة واحدة سنويا
وتخص من أصول
الصندوق

1,666

96,236

صافي قيمة االستثمار بعد خص
إجمالي الرسوم في نماية السنة*
* بإفتراض عدم وجود ربح أو خسارة للصندوق

.6

التقوي

والتسعير

أ.

تفاصيل تقويم كل أصل يملاه الصندوق
يتم اكحتساب صافي قيمة األصول على أساس قيمة اسهم الشركات التي يحملها الصندوق بسعر إقفالها في يوم التقويم
،باإلضافة للموجودات النقدية وقيمة المرابحات (وهي أصل الدين قيمة الصفقة المرابحة باإلضافة إلى األرباح المتراكمة كحتى
يوم التقويم) ،مضافاً إليها االستثمارات في الصناديق األخرى ،والتي يتم كحساب قيمتها كحسب آخر سعر للوكحدة معلن عنه يوم
التقويم ،على أن ياون يوم التقويم هو يوم عمل لسوق االسهم في المملاة العربية السعودية ،وفي كحال كانت السوق مغلقة
سوف ياون التقويم في يوم التقويم التالي ،يتم اكحتساب قيمة الوكحدة بقسمة صافي أصول الصندوق بعد خصم كافة المصاريف
المستحقة وإضافة األرباح المستحقة على عدد الوكحدات القائمة في يوم التعامل.

ب.

نقاط التقويم
يتم تقويم الصندوق بأسعار إقفال يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع ،واكحتساب صافي قيمة األصول يجري بعد يوم عمل
واكحد من يوم التقويم في كحوالي الساعة  2:00ظهراً بتوقيت المملاة العربية السعودية.

ج.

اإلجراءات المتخذة في كحالة الخطأ في تقويم أصول الصندوق أو خطأ في التسعير
يعتمد مدير الصندوق في تقويم أ صول الصندوق على فريق عمل محترف وأنظمة متطورة لضمان تقويم وتسعير أصول الصندوق
بطريقة صحيحة وسليمة ،في كحالة الخطأ الغير مقصود فإن مدير الصندوق سيقوم بتصحيح سعر الوكحدة المعلن عنه في موقعه
االلاتروني والمواقع األخرى ،و يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك وسيقوم مدير الصندوق بالتواصل مع كل مشترك في الصندوق
على سعر الوكحدة الخاطئ ،وسيتم تعويض/خصم ما يعادل الفرق بين السعر الصحيح والسعر الخاطئ لال مشترك قام
باالسترداد أو االشتراك على سعر الوكحدة الخاطئ.
إذا كانت نسبة الخطأ تمثل  %0.5أو أعلى من سعر الوكحدة فإن مدير الصندوق سيقوم بإبالغ الهيئة واإلفصاح عن الخطأ على
موقعه االلاتروني والموقع االلاتروني للسوق "تداول" وفي تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقاً للمادة 71
من الئحة صناديق اإلستثمار .
سيقوم مدير الصندوق بتقديم ملخص بجميع اخطاء التقويم والتسعير ضمن تقاريره للهيئة وفقا للمادة  72من الئحة صناديق
االستثمار.

د.

طريقة اكحتساب سعر الوكحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك و االسترداد
لقد تم تحديد القيمة األولية للوكحدة بمبلغ  10لاير سعودي ،ويتم اكحتساب صافي قيمة األصول بطرح المستحقات والمصروفات
المتراكمة للصندوق من إجمالي قيمة أصول ذلك الصندوق ،ويحدد سعر الوكحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على
مجموع عدد وكحدات الصندوق القائمة في تاريخ ذلك التقويم.

ه.

ماان و وقت نشر سعر الوكحدة
ستاون أسعار الوكحدات متاكحة للمستثمرين مجان ًا في الموقع االلاتروني للسوق المالية "تداول" ()www.tadawul.com.sa
والموقع االلاتروني لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ( ،)www.hsbcsaudi.comوسوف يتم نشرها بعد يوم واكحد
من يوم التقويم المعني قبل الساعة السابعة مسا ًء بتوقيت المملاة العربية السعودية ،ويتارر ذلك بعدد أيام التقويم للصندوق.
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.7

التعامل

أ .الطرح األولي
بدأ قبول االشتراكات في الصندوق بتاريخ  01أغسطس  2004م بسعر أولي هو  10لاير للوكحدة في ذلك الوقت.
ب .الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد
آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد هو قبل الساعة  4:30مسا ًء بتوقيت المملاة العربية السعودية يوم األكحد
بالنسبة لتقويم يوم األثنين (السعر التالي) ،وقبل الساعة  4:30مسا ًء بتوقيت المملاة العربية السعودية يوم الثالثاء بالنسبة
لتقويم يوم األربعاء (السعر التالي).
ج .إجراءات االشتراك واالسترداد
 إجراءات االشتراك :يجب على الراغب في االشتراك بالصندوق تعبئة نموذج االشتراك باإلضافة إلى توقيع مذكرة المعلومات
والشروط واألكحاام إضافة إلى نموذج الخاص باالشتراك في الصندوق وتسليمها إلى مدير الصندوق عن طريق أكحد المراكز
االستثمارية للشركة مصحوبة بمبلغ االشتراك ،كما أنه يجب على الراغب في االشتراك فتح كحساب استثماري لدى
الشركة واستيفاء جميع المتطلبات لذلك .كما أنه يمان للمستثمرين االشتراك في الصندوق عن طريق القنوات االلاترونية
بعد تفعيل خدمات إتش إس بي سي االلاترونية ،وسوف ياون االشتراك عبرها مرتبطاً بوصول المعلومات لمدير الصندوق
بنجاح ،ولن يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن فشل االشتراك الاترونياً ألسباب خارجة عن إرادته ،أو عن أي مطالبة
بفرص ضائعة أو خسارة من قبل المشترك ،باستثناء كحاالت اإلهمال أو التقصير المتعمد من جانب مدير الصندوق.







إجراءات االسترداد :يجوز لحامل الوكحدات طلب استرداد كل أو جزء من الوكحدات الخاصة به وذلك من خالل استامال وتوقيع
نموذج االسترداد وتسليمه إلى مدير الصندوق عن طريق أكحد المراكز االستثمارية للشركة أو عبر القنوات االلاترونية بعد
تفعيل خدمات إتش إس بي سي االلاترونية ،وسوف ياون االسترداد عبرها مرتبطاً بوصول المعلومات لمدير الصندوق
بنجاح ،ولن يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن فشل االسترداد الاترونياً ألسباب خارجة عن إرادته ،باستثناء كحاالت
اإلهمال أو التقصير المتعمد من جانب مدير الصندوق .وسيتم دفع قيمة الوكحدات المستردة للمستثمرين قبل نهاية يوم
العمل الثاني التالي ليوم التقويم المعتمد.
الحد
الحد
الحد
الحد

األدنى لالشتراك هو ( 5,000خمسة آالف لاير سعودي)
األدنى لالشتراك اإلضافي هو ( 2,500ألفان وخمسمائة لاير سعودي)
األدنى لالسترداد هو ( 2,500ألفان وخمسمائة لاير سعودي)
األدنى للرصيد المتبقي هو ( 5,000خمسة آالف لاير سعودي)

د .سجل مالك الوكحدات
يستطيع مالك الوكحدات في الصندوق الحصول على معلومات السجل الخاصة باستثماره في الصندوق عن طريق أكحد المراكز
االستثمارية للشركة أو الموقع االلاتروني للشركة ،بعد الدخول على كحساب العميل الخاص في الموقع والذي يتطلب
التسجيل في هذه الخدمة .كما يقوم مدير الصندوق بحفظ معلومات سجل مالاي الوكحدات في المملاة العربيه السعودية
إن أموال االشتراك المستلمة سوف تستثمر في الودائع البناية وصفقات سوق النقد ،والمبرمة مع طرف خاضع لتنظيم
مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملاة ،إلى كحين الوصول إلى الحد األدنى من المبلغ المطلوب.
ه .الحد األدنى المطلوب جمعة خالل فترة الطرح األولي
ال ينطبق.
إجراءات مدير الصندوق في كحال انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق إلى أقل من  10ماليين لاير سعودي
و.
سيقوم مدير الصندوق بتبليغ هيئة السوق المالية فوراً في كحال انخفاض قيمة أصول الصندوق ألقل من عشرة ماليين

لاير سعودي.
يقوم مدير الصندوق خالل ستة أشهر من تاريخ انخفاض قيمة أصول الصندوق عن عشرة ماليين لاير سعودي بتاثيف

تسويق الصندوق لتوفير استثمارات إضافية في الصندوق.
في كحال عدم قدرة مدير الصندوق من توفير هذه االستثمارات خالل فترة الستة أشهر من تاريخ االنخفاض ،فإنه سيقوم وبعد
إبالغ مالك الوكحدات وهيئة السوق المالية بتطبيق اآللية المذكورة في الفقرة الفرعية "ه" من الفقرة الرئيسية رقم  17من
مذكرة المعلومات.
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كحاالت تأجيل التعامل أو تعليقه
ز.
يجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلبات استرداد ليوم التعامل التالي في أي من الحاالت التالية:







في كحالة تجاوز إجمالي طلبات االسترداد في أي يوم تعامل  %10من إجمالي عدد الوكحدات القائمة ،فإنه يمان
للمدير أن يؤجل عملية االسترداد ،جزئياً أو كلياً بشال يضمن عدم تجاوز المستوى المسموح به ،وهو  %10بالنسبة
لهذا الصندوق.
إذا تم تعليق التداول في أكحد األسواق الرئيسية للصندوق بشال عام ،أو فيما يتعلق بجزء من أصول الصندوق،
والتي يعتقد مدير الصندوق بأنها تؤثر على قيمة األصول الصافية للصندوق ،يجوز لمدير الصندوق تأخير أو تأجيل
االسترداد ليوم التعامل القادم
وإذا ما تسبب أي استرداد للوكحدات في تخفيض االستثمار الخاص بالمشترك في الصندوق إلى ما دون الحد األدنى
الموضح بالفقرة الفرعية ج من الفقرة الرئيسية رقم  7من مذكرة المعلومات ،فإنه سيتم استرداد كامل قيمة
االستثمار ،وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق.

كما أنه يجب على مدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد الوكحدات في أي من الحاالت التالية:







إذا طلبت الهيئة ذلك
إذا رأى مدير الصندوق بشال معقول أن التعليق يحقق مصالح مالاي وكحدات الصندوق
إذا ُعلق التعامل في أكحد األسوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملاها
الصندوق ،إما بشال عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشال معقول أنها جوهرية لصافي
قيمة أصول الصندوق
يجوز لمدير الصندوق ألي كحدث سياسي أو اقتصادي أو نقدي أو إخفاق في وسائل االتصاالت أو إخفاق في نظام
التحويل العالمي لألموال أو إقفال السوق أو القوة القاهرة أو أي ظروف خارجة عن نطاق إرادته ومسؤوليته أن يعلق
التعامل في الصندوق لمدة ال تتجاوز يومي عمل من الموعد النهائي المحدد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد.

وفي كحال تعليق التعامل في الصندوق ،يتم كحساب صافي قيمة األصول وكافة االشتراكات/االستردادات وذلك بعد الحصول
على موافقة مجلس إدارة الصندوق إذا ما أدت الظروف المذكورة أعاله إلى اعتبار امتالك أو بيع أو تقويم األصول في الصندوق
غير عملي أو غير ممان.
اختيار الطلبات التي ستؤجل
ح.
في كحال تأجيل االسترداد من الصندوق كحسب الحاالت المذكورة في الفقرة الفرعية ز من الفقرة الرئيسية رقم  7في مذكرة
المعلومات و المادة  61من الئحة صناديق اإلستثمار  ،سيتم تنفيذ الطلبات بشال تناسبي خالل يوم االسترداد ،ويتم نقل
وتنفيذ كافة طلبات االسترداد المستلمة كحسب أولويتها في دورة التقويم التالية مع مراعاة نسبة الحد األعلى الـ  %10دائماً
كما هو موضح في مذكرة المعلومات في الفقرة الفرعية ز من الفقرة الرئيسية رقم .7

خصائص الوحدات

.8



.9

سيقوم مدير الصندوق بإصدار نوع واكحد من الوكحدات لها القيمة و المميزات و الحقوق ذاتها ،وتمثل كل وكحدة كحصة مشتركة
متساوية في الصندوق.
إجمالي قيمة الوكحدات المصدرة يمثل إجمالي صافي قيمة الصندوق.

المحاسبة وتقدي

التقارير

التقارير المالية
أ.
سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) والتقارير السنوية الموجزة
.i
والتقارير األولية وفقاً لمتطلبات الملحق رقم ( )5من الئحة صناديق االستثمار ،ويجب على مدير الصندوق تزويد مالاي
الوكحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.
سوف تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة التتجاوز ( )70يوماً من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن وبالوسائل
.ii
المحددة في الفقرة (ب) من المادة ( )11من مذكرة المعلومات للصندوق.
تعد التقارير األولية وتتاح للجمهور خالل ( )35من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في الفقرة (ب)
.iii
من المادة ( )11من مذكرة المعلومات للصندوق.
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.iv

ب.

سيقوم




مديرالصندوق بإتاكحة بيانات للمشتركين تتضمن المعلومات اآلتية:
عدد وكحدات الصندوق التي يملاها المشترك وصافي قيمتها
سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل ( )15يوماً من كل صفقة
سيوفر مدير الصندوق في موقعه االلاتروني و موقع السوق "تداول" بيان سنوي إلى مالاي الوكحدات (بما في
ذلك أي شخص تملك الوكحدات خالل السنة المعد في شأنها البيان) يلخص صفقات في وكحدات الصندوق العام
على مدار السنة المالية خالل ( )30يوماً من نهاية السنة المالية ،ويجب أن يحتوي هذا البيان تفاصيل لجميع
مخالفات قيود االستثمار المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في شروط وأكحاام الصندوق أو
مذكرة المعلومات.

التقارير وأماكن تواجدها
سيتم توفير التقارير على موقع االلاتروني لمدير الصندوق و موقع سوق المال "تداول" .ويجب إخطار مدير الصندوق بأي
أخطاء خالل ( )60يوماً تقويمياً من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وكحاسمة.
كما سيتم توفير هذه التقارير على موقع مدير الصندوق ( )www.hsbcsaudi.comوالموقع االلاتروني للسوق
(.)www.tadawul.com.sa
يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم المالية المراجعة للصندوق للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2017
لمالك الوكحدات الحق بالحصول على نسخة من القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجاناً عند طلبها من مدير
الصندوق عن طريق زيارة أكحد المراكز االستثمارية إلتش إس بي سي العربية السعودية وطلبها مباشرة ،أو عن طريق الموقع
االلاتروني لمدير الصندوق أو الموقع االلاتروني للسوق "تداول".

 .10مجلس إدارة الصندوق
أ.

يشرف على الصندوق مجلس إدارة ماون من أعضاء مستقلين واعضاء تابعين لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية.
أسماء ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة
أسماء أعضاء
مجلس إدارة
الصندوق

الخبرات و المؤهالت

الوظيفة الحالية

دانيل ليما (رئيس
المجلس)

 الرئيس التنفيذي للمخاطر في إتش إس بي سي اإلمارات العربيةالمتحدة ()2016
 نائب الرئيس ،المراجعة والتدقيق العالمية في إتش إس بي سياالمارات العربية المتحدة ()2012
 الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك إتش إس بي سي األرجواي()2010
 كبير المدراء ،مدقق داخلي في االسواق العالمية والمالية في بنكإتش إس بي سي ()2009
 عمل ورأس عدة إدارات في إتش إس بي سي العالمية ()2006 كبير تدقيق تنفيذي ،برايس وتر هاوس كوبرز لندن ()2002 ماجستير في علم الايمياء من كلية كنق بريطانيا ،لندن ()2001 -باالوريوس دولي ،البرتغال ،أوبورتو ساول ()1997

إحسان عباس
حمزة بافقيه
(عضو مستقل)

 المدير المالي لهيئة المدن الصناعية (مدن) ()2009 رئيس تطوير األعمال ،إتش إس بي سي العربية السعودية ()2007 المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى في البنك األهلي التجاري ()2004 باالوريوس إدارة األعمال من جامعة ويست منستر بوالية يوتا ،الوالياتالمتحدة األمرياية ()1995

الرئيس التنفيذي لشركة
ماسك
()2011

طارق سعد
عبدالعزيز
التويجري
(عضو مستقل)

 مدير استثمارات االسهم بشركة نسيل القابضة ()2010 نائب الرئيس التنفيذي العام للوساطة بشركة وساطة كابيتال ()2008 كبير وسطاء في الجزيرة كابيتال ()2004 مدير عالقات  -الخدمات المصرفية الخاصة بمجموعة سامبا المالية()1998
 باالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة العربية المفتوكحة ()2015 المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ،دبلوم إدارة أعمال()2010

رئيس لجنة الترشيحات
والماافآت وعضو غير
مستقل في مجلس إدارة
شركة ثوب األصيل و عضوًا
في جمعية االقتصاد
السعودية ()2018
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رئيس تنفيذي للمخاطر في
شركة إتش إس بي سي
العربية السعودية
()2016

علي صالح علي
العثي
(عضو مستقل)

ب.

 عضو مجلس إدارة الخير كابيتال ()2012 عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ()2003 عضو مجلس إدارة مجموعة العثيم التجارية ()1998 نائب الرئيس في شركة العثيم للمجوهرات (سابقاً) ()1994 باالوريوس في إدارة األعمال تخصص اإلدارة المالية من جامعة الملكسعود ()1998

رجل أعمال

أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق
تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق على سبيل المثال ال الحصر اآلتي:














الموافقة على جميع العقود والقرارات و التقارير الجوهرية التي ياون الصندوق طرفاً فيها
اعتماد سياسة ماتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق
اإلشراف ،ومتى كان ذلك مناسباً  ،المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً لمادة  13من الئحة
صناديق اإلستثمار
االجتماع مرتين سنوياً على األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة وااللتزام لديه
لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة
إقرار أي توصية يرفعها المصفي في كحال تعيينه
التأكد من اكتمال ودقة شروط وأكحاام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند أخر يتضمن إفصاكحات تتعلق بالصندوق
ومدير الصندوق وإدارته للصندوق بالئحة صناديق االستثمار المعدلة
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالاي الوكحدات وفقاً لشروط وأكحاام الصندوق ومذكرة
المعلومات ،وأكحاام الئحة صناديق االستثمار المعدلة
العمل بأمانة و كحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وكحرص وبما يحقق مصلحة مالاي الوكحدات
تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس
الموافقة على تخويل صالكحيات وسلطات مدير الصندوق لمؤسسات مالية أخرى للعمل بصفة مستشار أو مدير فرعي أو
أمين كحفظ أو وكيل أو وسيط بعد موافقة الهيئة
الموافقة على تعيين مراجع الحسابات
الموافقة على الخدمات المخولة من قبل المدير لقيود مسك الدفاتر واالكتتاب واالسترداد والبيع والشراء والتحويالت المالية
والتأكيد والمعلومات المتعلقة باالستثمارات استجابة الستعالمات المشتركين
بمهام متابعة ومراقية أداء الصندوق والتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالاي الوكحدات وفقاً
لشروط وأكحاام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات ذات العالقة ،وأكحاام الئحة صناديق االستثمار

ج.

ماافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
يتم دفع ماافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن طريق مدير الصندوق ،وال يتحمل الصندوق اي مصاريف متعلقة
بمجلس إدارة الصندوق.

د.

تعارض المصالح
ال يوجد تعارض محقق أو محتمل بين مصالح أي عضو في مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق

ال يعمل أي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في مجالس إدارة صناديق أخرى في المملاة العربية السعودية

يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته ،ويجب عليهم بذل العناية والحرص تجاه مالاي
الوكحدات ،باإلضافة إللى ذلك بذل أقصى جهد ممان لحل تضارب المصالح بحسن النية بالطريقة المناسبة .ويضمن مدير الصندوق
عدم ممارسة أي من تابعيه ألي عمل ينطوي عليه تضارب للمصالح .وفي كحال نشوء أي تضارب جوهري بين مصالح مدير
الصندوق أو مصلحة مدير الصندوق من الباطن ومصالح أي صندوق استثمار يديره أو كحساب عميل آخر ،فسيقوم مدير الصندوق
باإلفصاح عن ذلك بشال كامل لمجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممان.

ه.

مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها أعضاء مجلس إدارة الصندوق
أعضاء مجلس إدارة الصندوق هم أعضاء في مجالس إدارة صناديق أخرى مدارة من قبل مدير الصندوق كما هو موضح أدناه.
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دانيل ليما

إحسان عباس
بافقيه

طارق سعد
التويجري

علي صالح
العثي

صندوق إتش إس بي سي
للمرابحة بالريال السعودي









صندوق إتش إس بي سي
للمرابحة بالدوالر األمرياي









صندوق إتش إس بي سي
لالسهم السعودية









صندوق إتش إس بي سي
لالسهم السعودية للدخل

















































صندوق إتش إس بي سي
لالسهم الخليجية









صندوق إتش إس بي
سي السهم الصين والهند المرن









صندوق إتش إس بي سي
السهم األسواق العالمية
الناشئة









صندوق إتش إس بي سي
الدفاعي لألصول المتنوعة









صندوق إتش إس بي سي
المتوازن لألصول المتنوعة









صندوق إتش إس بي
سي المتنامي لألصول المتنوعة









صندوق إتش إس بي سي المرن
لالسهم السعودية









صندوق إتش إس بي سي
السعودي  20المتداول









صندوق إتش إس بي سي
للصاوك









صندوق إتش إس بي سي
لالسهم الخليجية ذات الدخل









اس

الصندوق

صندوق إتش إس بي سي
السهم المؤسسات المالية
السعودية
صندوق إتش إس بي سي
السهم الشركات السعودية
صندوق إتش إس بي سي
السهم الشركات الصناعية
السعودية
صندوق إتش إس بي سي
السهم شركات البناء واألسمنت
السعودية
صندوق إتش إس بي سي
لمؤشر االسهم العالمية

 .11الميئة الشرعية
ال ينطبق
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 .12مدير الصندوق
اسم مدير الصندوق
أ.
إتش إس بي سي العربية السعودية
رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية
ب.
ترخيص رقم 05008-37
عنوان مدير الصندوق
ج.
مبنى إتش إس بي سي  ، 7267شارع العليا (كحي المروج)
الرياض 2255-12283
المملاة العربية السعودية
الرقم الموكحد 920022688
فاكس +96612992385
الموقع االلاترونيwww.hsbcsaudi.com :
تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية
د.
 5يناير  2006م
بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق
ه.
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية هي شركة مساهمة سعودية مغلقة برأس مال  500مليون لاير سعودي
مدفوع بالاامل.
ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة
و.
عن السنة المالية 2017
373,498,273
اإليرادات
243,873,839
المصاريف
6,451,463
الزكاة
16,537,658
ضرائب
148,277,163
صافي الدخل
ز.

أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسية لال عضو (بخالف تلك األنشطة المرتبطة بأعمال
مدير الصندوق) إذا كانت تمثل أهمية جوهرية ألعمال مدير الصندوق
.1

منصور عبدالعزيز
البصيلي
ماجد كمال الدين بن
خضر نج

.3

ديفيد ديو

.4

سريدار
شاندراسيكاران

.5

جورج الحيضري

.6

نايف عبدالركري
عبدهللا العبدكري

.2

رئيس مجلس إدارة إتش إس
بي سي العربية السعودية.
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس
إدارة شركة إتش إس بي سي
العربية السعودية.
العضو المنتدب بالبنك السعودي
البريطاني.
الرئيس التنفيذي لشركة إتش
إس بي سي إلدارة األصول
العالمية.
نائب الرئيس ورئيس الماتب
التنفيذي لمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا،
ببنك إتش إس بي سي الشرق
األوسط المحدود.
مدير عام للخدمات المصرفية
الفردية وإدارة الثروات بالبنك
السعودي البريطاني
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(عضو غير مستقل)
(عضو غير مستقل)

(عضو غير مستقل)
(عضو غير مستقل)

(عضو غير مستقل)

(عضو غير مستقل)

.7

محمد عبدالعزيز
عبدالرحمن الشايع

.8

حمد سعود حمد
العمر

رئيس لجنة المراجعة الداخلية
بشركة إتش إس بي سي
العربية السعودية
يقوم كحالياً بتقديم استشارات
في مجال المراجعة.

(عضو غيرمستقل)
(عضو مستقل)

ال يوجد أي نشاطات عملية أو مصالح لدى مدير الصندوق أو أعضاء مجلس إدارته من المحتمل أن تتعارض مع
مسؤولياتهم أو أدائهم تجاه الصندوق وفي كحال وجدت سيتم اإلفصاح عنها لمجلس إدارة الصندوق.
ح.
.1

.2

يلتزم مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم بما في ذلك واجب
األمانة تجاه مالاي الوكحدات ،والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.

.3

فيما يتعلق بصناديق االستثمار ،ياون مدير الصندوق مسؤوال ً عن القيام باآلتي:
إدارة الصندوق

عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق

طرح وكحدات الصندوق

التأكد من دقة شروط وأكحاام الصندوق ومذكرة المعلومات واكتمالها وأنها كامله وواضحة وغير مضللة


.4

مدير الصندوق مسؤوال ً عن االلتزام بأكحاام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشال مباشر
أم كلف بها جهة خارجية بموجب أكحاام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم.
مدير الصندوق مسؤوال ً تجاه مالاي الوكحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب اكحتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو
تقصيره المعتمد.
يطبق مدير الصندوق سياسات وإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق ،وذلك لضمان سرعة
التعامل معها.
يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام لال صندوق استثمار يديره.

.5
.6
.7
ط.

األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار
يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالاي الوكحدات بموجب أكحاام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص
لهم وشروط وأكحاام الصندوق ومذكرة المعلومات.

المهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار
يتعامل صندوق االستثمار مع طرف ثالث وذلك للقيام بالمهام المخولة له ،وهم كاآلتي:
أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ

المحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق والمراجعة


ي.

أي أ نشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية ،أو من الممان أن تاون تتعارض مع أنشطة
صندوق االستثمار
ال يوجد هناك أي تضارب مصالح جوهري من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤثر على تأدية التزاماته تجاه الصندوق
وفي كحال كحدوث تعارض سيقوم مدير الصندوق باالفصاح عنه إلى مجلس إدارة الصندوق للنظر في االجرائات المتعبه
لضمان تقديم مصلحة الصندوق (مالاي الوكحدات) على مصلحة مدير الصندوق.

ك .أكحاام عزل مدير الصندوق أو استبداله
يحق لهيئة السوق المالية ومالك الوكحدات أن يقوموا بعزل مدير الصندوق أو استبداله في الحاالت التالية:
إذا توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بموجب الئحة االشخاص المرخص لهم

إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة

تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة

ً
إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشال تراه جوهريا بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية

وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير الصندوق ،أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى

مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق
أي كحالة اخرى ترى الهيئة بناء على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية
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 .13أمين الحفظ
اسم أمين كحفظ الصندوق
شركة البالد المالية

أ.

رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالي
ترخيص رقم 08100-37

ب.

عنوان أمين كحفظ الصندوق
ج.
عنوان أمين الحفظ هو كاآلتي:
الموقع :ص  .ب ، 140 .الرياض  ،11411المملاة العىبية السعودية
الهاتف+966 9200 003636 :
البريدcustody@albilad-capital.com :
الموقع االلاترونيwww.albilad-capital.com:
تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية
 25مايو 2008

د.

ه.











وصف األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار
كحفظ أصول الصندوق
فتح كحساب خاص للصندوق باسمه في أكحد البنوك المحلية لصالح الصندوق
فصل أصول الصندوق وتسجيل األوراق المالية للصندوق باسم أمين الحفظ لصالح الصندوق
كحفظ جميع المستندات الضرورية والتي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية تجاه الصندوق
إيداع المبالغ النقدية العائدة للصندوق في الحساب الخاص بالصندوق
إدارة العملية النقدية للصندوق من خصم مبالغ االستثمار ومصاريف الصندوق وفقاً لشروط وأكحاام الصندوق ومذكرة
المعلومات
لن ياون أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن مدي ًرا الصندوق أو تابعاً لمدير الصندوق من الباطن
أمين الحفظ مسؤول عن التزاماته وفقاً ألكحاام الئحة صناديق االستثمار ولهذه مذكرة المعلومات تجاه مدير الصندوق
ومالاي الوكحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن اكحتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد
يعد أمين الحفظ مسؤوال ً عن كحفظ أصول الصندوق وكحمايتها لصالح مالاي الوكحدات
يعد أمين الحفظ مسؤوال ً عن اتخاذ االجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق

المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق االستثمار
و.
يحق ألمين الحفظ تاليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن ألي صندوق استثمار يتولى أصوله.
بعد ابالغ مدير الصندوق ،وسوف يتحمل أمين الحفظ رسوم ومصاريف أي أمين كحفظ من الباطن من موارده الخاصة.
ز.

أكحاام عزل أمين الحفظ أو استبداله
يحق لهيئة السوق المالية ومالك الوكحدات أن يقوموا بعزل أمين الحفظ واستبداله في الحاالت التالية:





إذا توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بموجب الئحة االشخاص المرخص لهم
إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة
تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ
إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل بشال تراه جوهرياً بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية

يحق لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ واستبداله في الحاالت التالية:



يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشال معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة
مالاي الوكحدات .ويجب إشعار الهيئة ومالاي الوكحدات بذلك فوراً وبشال كتابي.
اإلفصاح فو ًرا في موقعه االلاتروني والموقع االلاتروني للسوق "تداول" عن قيامه بعزل أمين الحفظ وتعيين أمين
الحفظ البديل.
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في كحالة عزل أمين الحفظ عن طريق الهيئة أو مدير الصندوق فإنه يجب على مدير الصندوق تعيين بديل له خالل  30يوماً من
تاريخ ا ستالم أمين الحفظ المعزول لإلشعار الاتابي ،وعلى أمين الحفظ المعزول التعاون بشال كامل لنقل المسؤوليات وأصول
الصندوق إلى أمين الحفظ المعين بديالً.

 .14مستشار االستثمار ( إن وجد)
ال يوجد.

 .15الموزع ( إن وجد)
ال ينطبق.

 .16المحاسب القانوني
أ .اسم المحاسب القانوني
شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاؤه
ب .العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني
مبنى كي بي أم جي  ،طريق صالح الدين األيوبي
ص.ب 92876 .الرياض 11663
المملاة العربية السعودية
هاتف +96612914350
ج.





األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني فيما يتعلق بصندوق االستثمار
تدقيق ومراجعة أعمال الصندوق المالية بشال نصف سنوي والتأكد من عدم اإلخالل بحقوق مالاي الوكحدات.
إعداد القوائم المالية الخاصة بالصندوق بشال نصف سنوي باللغة العربية.
إعداد قوائم مالية مراجعة مرة واكحدة سنوياً على األقل.
مراجعة و إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 .17معلومات أخرى
تضارب المصالح
أ.
في كحال كحدوث تضارب مصالح ما بين مدير الصندوق والصندوق ،سيتم رفعها مباشرة إلى مجلس إدارة الصندوق ليقوم باتخاذ
القرار األنسب ،وفي جميع األكحوال سيتم تقديم منفعة الصندوق ،والتي تمثل منفعة مالاي الوكحدات ،على منفعة مدير
الصندوق .وسيتم تسجيل هذه النقاط وإعالنها في التقارير السنوية لمدير الصندوق ،والتي ستتوفر في الموقع االلاتروني
للشركة والموقع االلاتروني للسوق "تداول" مجاناً.
كما سيتم تقديم السياسات واالجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي عند طلبها
دون مقابل.
التخفيضات والعموالت الخاصة و سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت الخاصة
ب.
نود التنويه أنه في كحال وجود عموالت خاصة سيتم اإلعالن عن نوع هذه العموالت الخاصة المستلمة من قبل مدير الصندوق
في التقارير السنوية للصندوق والتي ستتوفر في الموقع االلاتروني للشركة والموقع االلاتروني للسوق "تداول" .أما بالنسبة
لتخفيضات رسوم التداول ،سيقوم مدير الصندوق بالتعامل مع الوسيط الذي يستطيع تقديم خدمات مناسبة تتفق مع اكحتياجات
الصندوق كحيث سيقوم مدير الصندوق بتقديم مصلحة الصندوق على مصلحته في هذه الحالة .وبنا ًء على ماذكر أعاله يقر
العميل ويوافق على أنه يجوز للشركة الدخول في ترتيبات العمولة الخاصة ،بحيث تحصل بموجبه الشركة من وسيط على
سلع وخدمات اضافة إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة المدفوعة على الصفقات الموجهة من خالل ذلك الوسيط.
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المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة
ج.
سياون الصندوق مسؤوال عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب ورسوم أخرى (كحسبما ياون واجبًا تطبيقها) فيما
يتعلق بأي من الخدمات التي تُقدم للصندوق.
سوف تؤدي هذه الضرائب التي يتابدها الصندوق والتي قد تخصم منه إلى خفض قيمة أصول وبالتالي خفض العوائد المتوقعة
على اإلستثمار .ويجب على المستثمرين إستشارة مستشاريهم الضريبين بشأن الضرائب المترتبة على اإلستثمار قبل
اإلستثمار في الصندوق.
د.




معلومات وتفاصيل اجتماع مالاي الوكحدات
يحق لمدير الصندوق دعوة مالك وكحدات الصندوق إلى اجتماع مالك الوكحدات عند الحاجة.
سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالاي الوكحدات خالل عشرة ( )10أيام من تسلم طلب ماتوب من أمين
الحفظ.
سيقوم مدير الصندوق ابلدعوة الجتماع مالاي الوكحدات خالل عشرة ( )10أيام من تسلم طلب ماتوب من مالك أو
أكثر من مالاي الوكحدات الذين يملاون مجتمعين أو منفردين  %25على األقل من إجمالي قيمة وكحدات الصندوق.

إجراءات دعوة اجتماع مالك صناديق االستثمار:





في كحال استوفى طلب االجتماع أكحد المتطلبات في الفقرة الفرعية رقم د من الفقرة الرئيسية رقم  17من
مذكرة المعلومات ،فإن مدير الصندوق سيقوم بدعوة مالك الوكحدات في الصندوق وذلك عن طريق اإلعالن في
موقعة االلاتروني ( )www.hsbcsaudi.comوموقع السوق "تداول" ( ،)www.tadawul.com.saباإلضافة إلى
إرسال إشعار كتابي او عن طريق إرسال رسائل نصية او بريد االلاتروني إلى مالك الوكحدات وأمين الحفظ قبل
عشرة ( )10أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن واكحد وعشرون ( )21يوماً قبل االجتماع ،وسوف يحدد
اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع وماانه ووقته والقرارات المقتركحة .وسيتم إرسال نسخة من ذلك اإلشعار للهيئة.
وياون االجتماع صحيحاً وماتمل النصاب في كحال كحضر االجتماع مجتمعين من يملك  %25على األقل من قيمة
وكحدات الصندوق.
إذا لم يستوفى النصاب كحسب الفقرة د من الفقرة الرئيسية رقم  17من مذكرة المعلومات ،فإن لمدير الصندوق
الحق في عقد اجتماع ثاني قبل  5أيام من تاريخ االجتماع عن طريق اإلعالن في الموقع االلاتروني
( )www.hsbcsaudi.comوموقع السوق "تداول" ( ،)www.tadawul.com.saباإلضافة إلى إرسال إشعار كتابي او
عن طريق إرسال رسائل نصية وبريد الاتروني إلى مالك الوكحدات و أمين الحفظ ،ويعد االجتماع الثاني صحيحاً
وقراراته ملزمة أي كانت نسبة الوكحدات الممثلة في االجتماع.

حقوق التصويت لمالكي الوحدات:

في كحال استيفاء المتطلبات في الفقرة الفرعية د من الفقرة الرئيسية رقم  17من مذكرة المعلومات فإن لمالك
الوكحدات الذين كحضروا شخصياً أو باإلنابة بصفة رسمية الحق في التصويت واتخاذ القرارات نيابة عن باقي مالك
الصندوق ،كحيث يحق لهم التصويت كالتالي:
يجوز لال مالك وكحدات اإلدالء بصوت واكحد عن كل وكحدة يمتلاها في الصندوق.

التصويت ياون إما بالحضور شخصياً ،أو بتعيين وكيل لتمثيل مالك الوكحدات في االجتماع.

يقبل مدير الصندوق و كحسب ما يراه مناسب قانونياً توكيل أكحد مالاي الوكحدات لوكيل للحضور والتصويت عنه في

االجتماعات ،وذلك التوكيل يجب أن ياون كتابياً ومصدقاً من إكحدى الجهات الرسمية والمخولة بذلك او من مدير
الصندوق.
يجوز عقد اجتماعات مالاي الوكحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية

الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمار
ه.
يحتفظ مجلس إدارة الصندوق بناء على توصيات مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق ،وذلك بإشعار الهيئة ومالاي الوكحدات

كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن  21يوماً من التاريخ المزمع إلنهاء الصندوق ،دون اإلخالل بشروط وأكحاام الصندوق
ومذكرة المعلومات
إذا كانت مدة الصندوق العام محددة ،فسيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فور انتهاء تلك المدة وإشعار الهيئة ومالاي

الوكحدات كتابياً في قبل انتهاء مدة الصندوق بمدة ال تقل عن  21يوماً.
عند كحصول كحدث معين ،يتم إشعار الهيئة ومالاي الوكحدات كتابياً خالل ( )5أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء

الصندوق.
سيقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه االلاتروني والموقع االلاتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.
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في كحال تم تصفية أصول الصندوق ،سيقوم مدير الصندوق بإعالن نتائج تصفية الصندوق في الموقع االلاتروني لمدير
الصندوق والموقع االلاتروني للسوق.
سيتم تصفية أصول الصندوق وتأدية التزاماته وتوزيع ما يتبقى من كحصيلة هذه التصفية على المشتركين بنسبة ما تمثله
وكحداتهم إلى إجمالي الوكحدات التي يثبت المدير بأنها صادرة آنذاك.
كحذف اي معلومات للصندوق في الموقع االلاتروني لمدير الصندوق و موقع السوق.
إغالق الحسابات البناية واإلستثمارية الخاصة بالصندوق.
إجراءات الشااوى
و.
يستطيع كحامل الوكحدات طلب نموذج اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع االستفسارات والشااوى عن طريق أكحد المراكز
االستثمارية لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية بدون مقابل ،وفي كحال رغب العميل بتقديم شاوى أو استفسار
إلى مدير الصندوق فإنه يستطيع تقديمها عن طريق الوسائل التالية:
يجب تقديم أي شاوى قد تنشأ من قبل ُمالك الوكحدات إلى العنوان التالي:
وكحدة العناية بالعميل
مبنى إتش إس بي سي  ،7267شمال شارع العليا )كحي المروج(
الرياض 12283-2255
المملاة العربية السعودية
الرقم الموكحد920011484 :
البريد االلاترونيhsbcsacustomercare@hsbcsa.com :
الموقع االلاترونيwww.hsbcsaudi.com :
وفي كحال تعذر الوصول الي تسوية أو لم يتم الرد خالل  7أيام عمل ،يحق للمشترك إيداع شاواه لدى هيئة السوق المالية-
إدارة شااوى المستثمرين ،كما يحق للمشترك إيداع الشاوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضي
مدة ( )90يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشاوى لدى الهيئة ،إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشاوى بجواز إيداعها لدى اللجنة
قبل انقضاء المدة.
الجهة المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار
ز.
لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ،هي الجهة القضائية المختصة بالنظر إلى أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار
في هذا الصندوق.
ح.





يحق للمستثمر في الصندوق الحصول على المستندات التالية قبل االشتراك في الصندوق
الشروط واألكحاام الخاصة بالصندوق المعني باالستثمار
ملخص المعلومات الرئيسية
القوائم المالية آلخر فترة مالية
العقود المذكورة في مذكرة المعلومات (عقد المحاسب القانوني ،عقد أمين الحفظ)،

ملاية أصول الصندوق
ط.
تعد أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالاي الوكحدات في الصندوق مجتمعين ،وال يجوز أن ياون لمدير الصندوق أو مدير
الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق
أو أي مطالبة فيها  ،إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم
المشورة أو الموزع مالااً لوكحدات الصندوق ،وذلك في كحدود ملايته ،أو كان مسموكحاً بهذه المطالبات بموجب أكحاام الئحة
صناديق االستثمار ُ
وأفصح عنها في الشروط واألكحاام أو مذكرة المعلومات.
معلومات أخرى معروفة أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشال معقول ،وقد يطلبها بشال
ي.
معقول -مالاو الوكحدات الحاليون أو المحتملون أو مستشاروهم المهنيون ،أو من المتوقع أن تتضمنها مذكرة المعلومات
سيتخذ قرار االستثمار بناء عليها:
التي
ُ
ال يوجد
إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار
ك.
لم يحصل ولم يطلب مدير الصندوق أي إعفاءات من الئحة صناديق االستثمار.
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سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره
ل.
تتوفر سياسة مدير الصندوق في التصويت في موقعه االلاتروني والموقع االلاتروني للسوق .ويفوض مالك الوكحدات مدير
الصندوق لممارسة جميع كحقوق المستثمرين بما في ذلك كحقوق التصويت وكحضور الجمعيات الغمومية للشركات المستثمر
بها.

 .18متطلبات المعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق
ال ينطبق.
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إقرار من مالك الوحدات
لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألكحاام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة والمالكحق الخاصة بالصندوق وفهم ما
جاء فيهم والموافقة عليهم ،واإلقرار باإلطالع على خصائص الوكحدات التي تم االشتراك بها في الصندوق .وتم الحصول على
نسخة من هذه االتفاقيات والتوقيع عليها.

االسم

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
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صندوق إتش إس بي سي السم
السعودية

المؤسسات المالية

) (HSBC Saudi Financial Institutions Equity Fund
"صندوق استثمار – مفتوح – يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل ويستثمر
في اسهم المؤسسات المالية في سوق االسهم السعودية "
مدير الصندوق :إتش إس بي سي العربية السعودية

ملخص المعلومات
صدر ملخص معلومات الصندوق بتاريخ 2004/08/01م ،وتم تحديثها بتاريخ  2018/09/18م بعد إبالغ هيئة السوق المالية وبموجب الئحة صناديق
االستثمار
"على المستثمرين المحتملين قراءة الشروط واألكحاام و مذكرة المعلومات وكافة المستندات األخرى ذات العالقة بدقة تامة وأخذ كافة التصريحات في
االعتبار قبل االستثمار في الصندوق .ويمان للمستثمرين المحتملين الرجوع لمدير الصندوق أو مستشاريهم الشخصيين إذا كانت لديهم أية شاوك
تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة".

قائمة المحتويات

أ .المعلومات الرئيسية حول صندوق اإلستثمار 3 ................................................................
ب .مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 6 .............................................................................
ج .كيفية الحصول على المعلومات7 .................................................................................... :
د .مدير الصندوق7 ................................................................................................................ :
ه .أمين الحفظ8 ......................................................................................................................
و .الموزع ( إن وجد) 8 ............................................................................................................
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المعلومات الرئيسية حول صندوق اإلستثمار

أ.

.1

اسم صندوق االستثمار ونوع الطرح وفئة الصندوق ونوعه



صندوق إتش إس بي سي السهم المؤسسات المالية السعودية ()HSBC Saudi Financial Institutions Equity Fund




نوع الطرح :عام
فئة الصندوق ونوعه :صندوق استثماري مفتوح

 .2موجز األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار
إن الصندوق هو صندوق استثمار –مفتوح – يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل،
وذلك من خالل االستثمار في اسهم المؤسسات المالية المدرجة في سوق االسهم السعودي
يتم قياس اداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر تداول للمصارف والخدمات المالية ويمان الحصول على أداء المؤشر وتفاصيله عن
طريق موقع بلومبرغ .www.bloomberg.com
 .3موجز سياسات اسنثمار الصندوق وممارساته نوع (أنواع) األوراق المالية التي سوف يستثمر فيها الصندوق بشال
أساسي
يستثمر الصندوق بشال أساسي في اسهم المؤسسات المالية وتشمل البنوك والمصارف وشركات الخدمات المالية المدرجة
في سوق االسهم السعودي باإلضافة إلى االكتتابات األولية التي تتماشى مع أهداف الصندوق.
 .4المخاطر المرتبطة باإلستثمارات في الصندوق
يعتبر الصندوق صندوق استثمار مرتفع المخاطر نتيجة لطبيعة األصول التي يستثمر بها ،لذا فقد ينخفض سعر الوكحدات عند
االسترداد لسعر أقل من السعر الذي تم به االشتراك في الصندوق ،و ليس هناك أي ضمانات بأن يحقق الصندوق أي نمو في
استثماراته .كما أن قيمة استثمارات الصندوق معرضة للهبوط ،وعلى ُمالك الوكحدات معرفة عدم ضمان الحصول على المبلغ
األصلي المستثمر في الصندوق ،وأنه ال توجد أي ضمانات بأن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق.
إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشراً على أداء صندوق االستثمار في المستقبل،
والصندوق ال يضمن لمالاي الوكحدات أن أداء الصندوق أو أداؤه مقارنة بالمؤشر سيتارر أو ياون مماثالُ لألداء السابق .كما أن
االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة وديعة لدى أي بنك ،وعلى ُمالك الوكحدات المحتملين وضع المخاطر التالية في اعتبارهم
عند االستثمار في الصندوق.
يقر مالك الوكحدات و يتحمل المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على اإلستثمار في الصندوق إال إذا كانت ناتجة عن
اهمال متعمد أو تقصير متعمد من مدير الصندوق .
يجب على مالك الوكحدات العلم بأنهم قد يخسرون جزء أو كل رأس المال المستثمر في الصندوق نظ ًرا لطبيعة عمل الصندوق
والمخاطر المصاكحبة لالستثمار فيه .ولتوضيح هذه المخاطر نورد فيما يلي بياناً ببعضها والتي قد تؤثر على قيمة الوكحدة وبعض
المخاطر الرئيسية المحتملة والتي ترتبط باالستثمار في الصندوق والمخاطر المعرض لها الصندوق والظروف المحتمل أن تؤثر
في صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته تتضمن:


المخاطر السياسية و/أو النظامية  :تعتبر المملاة العربية السعودية من البلدان التي تتمتع باستقرار سياسي جيد ،وقد
صنفت المملاة العربية السعودية من قبل وكاالت تصنيف ائتماني عالمية في مراكز متقدمة من ناكحية االستقرار السياسي،
إال أن الصندوق قد يتأثر سلباً بسبب عدم التيقن كالتغيرات السياسية المحلية/العالمية أو التغيرات في السياسات الحاومية
أو الضريبة أو القيود على االستثمار األجنبي وهروب العملة والتطورات األخرى في األنظمة والقواعد النافذة في المملاة
العربية السعودية.



المخاطر االقتصادية على مستوى الدولة والمنطقة  :إن المملاة العربية السعودية تمتع بأداء اقتصادي جيد كحيث تعتمد
المملاة على أسعار النفط بشال كبير لدفع النمو في االقتصاد مما قد يعرض االقتصاد السعودي وبالتالي الشركات العاملة
فيه وتلك المدرجة في سوق االسهم السعودي لمخاطر انخفاض أ سعار النفط .وتعتمد قيمة اصول الصندوق بشال أساسي
على وضع سوق االسهم السعودي والشركات المستثمر فيها ،مما يجعل قيمة أصول الصندوق عرضة لالنخفاض.



مخاطر السيولة  :يتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة في أسواق
االسهم أو إذا كانت قيمة الوكحدات المستردة في أي يوم تقويم تعادل  %10أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إلى
الحد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الكحق.
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مخاطر سوق االسهم :يستثمر الصندوق بشال أساسي في االسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية،
وفي الوقت ذاته ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أدا ًء إيجابيا .وينبغي أن ياون المستثمر على علم
بالمخاطر التي ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات .كما أن المستثمر يدرك أن جميع االسهم عرضة لالرتفاع واالنخفاض
تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات التي تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية .و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلماان
للتقليل من مخاطر هذه التذبذبات بالتوزيع النشط في القطاعات ومن خالل تخفيض أو زيادة نسبة االسهم في الصندوق
تبعا لظروف السوق.



مخاطر تركيز االستثمارات  :سوف يعتمد مدير الصندوق على سياسات واستراتيجيات استثمارية معينة قد تتطلب التركيز
في شركات/قطاعات معينة في سوق االسهم السعودي بغرض تحقيق أهداف الصندوق مما قد يزيد مخاطر الصندوق
مقارنة بمخاطر السوق بسبب التركيز العالي.



مخاطر أسعار الفائدة  :هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األوراق المالية نتيجة للتغيير في أسعار الفائدة ،ولذا فإن قيمة
األوراق المالية واسهم الشركات يمان أن تتأثر بشال سلبي بتقلبات أسعار الفائدة ،باإلضافة إلى ارتفاع تالفة االقتراض
والعوائد المطلوبة من المستثمرين.



المخاطر االئتمانية  :سوف تاون استثمارات الصندوق في عمليات المرابحة أو صناديق المرابحة معرضة للمخاطر االئتمانية
لألطراف المقابلة ذات العالقة ألن أي إخفاق من جانب أياً من تلك األطراف في الوفاء بالتزاماته يمان أن يؤدي إلى خسارة
رأس المال المودع من قبل الصندوق لدى هؤالء األطراف.



مخاطر الطرف النظير  :هي تلك المخاطر التي تتعلق باكحتمال عدم التزام أي من المؤسسات المالية المتعاقد معها في
الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع مدير الصندوق وفقاً للشروط المتفق عليها بينهما ،وتنطبق هذه المخاطر على الصندوق خالل
االستثمار في عمليات المرابحة ،وإن أي إخفاق من قبل الجهات التي يتعامل معها الصندوق يؤثر سلباً على استثماراته
وأدائه وأسعار الوكحدات.



مخاطر النتائج المالية المتوقعة للشركات المدرجة  :أكحد أهم األدوات المستخدمة من قبل مدير الصندوق التخاذ قرار
االستثمار هي أن مدير الصندوق يقوم بتحليل وتوقع نتائج الشركات المالية التي ينوي االستثمار بها ،األمر الذي قد ال ياون
فيه التوقع والتحليل دقيقاً أو مطابقاً لما يتم اإلعالن عنه من نتائج هذه الشركات المالية وبالتالي قد يؤثر ذلك بشال سلبي
على استثمارات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وكحدة الصندوق.



مخاطر الاوارث الطبيعية  :الاوارث الطبيعية قد تؤثر على أداء القطاع االقتصادي واالستثماري؛ وقد يتسبب ذلك في التأثير
على أداء الصندوق في ظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق ،على سبيل المثال ال الحصر كحدوث زالزل أو براكين أو اختالف
كحاد في األكحوال الجوية ،وبالتالي قد يؤثر ذلك بشال سلبي على استثمارات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وكحدة
الصندوق.



المخاطر المتعلقة بالمصدر :هي المخاطر المتعلقة باختالف المركز المالي للمصدر تبعاً للتغيرات اإلدارية أو التغيرات في
الطلب على المنتجات والخدمات ،باإلضافة إلى مخاطر التعرض للمساءالت القانونية تبعاً لألكحداث الجوهرية التي قد تتسبب
في نزول أسعار االسهم ،مما يؤثر بشال سلبي على استثمارات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وكحدة الصندوق.



مخاطر الشركات الصغيرة :في كحال استثمار الصندوق في اسهم الشركات الصغيرة ،فقد يتعرض لمخاطر متعلقة بانخفاض
معدل سيولة التداول على تلك االسهم مقارنة باسهم الشركات الابرى ،كما أن أسعارها أيضاً أكثر تقلباً نظراً لصغر كحجمها،
وبالتالي يؤثر ذلك على الصندوق بشال سلبي بسبب التذبذب في سعر االسهم أو انخفاض أكحجام التداول عليها.



مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق  :يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على مهارات وخبرات
الموظفين المهنيين العاملين لدى مدير الصندوق ،إضافة إلى عوامل أخرى ،وال يمان إعطاء أي تأكيد بشأن استمرار أي
من هؤالء الموظفين في وظيفته الحالية أو في العمل لدى مدير الصندوق ،وبالتالي قد يؤثر ذلك على أداء الصندوق بشال
سلبي.



مخاطر التمويل :في الحاالت التي سيقوم فيها الصندوق بالحصول على تمويل لغرض إدارة الصندوق ،قد يتأخر مدير الصندوق
عن سداد المبالغ المطلوبة في الوقت المحدد ألسباب خارجة عن إرادته ،وقد يترتب على هذا التأخير رسوم تأخير سداد
أو أن يضطر مدير الصندوق لتسييل بعض استثماراته لسداد المبالغ المطلوبة مما قد يؤثر على أصول الصندوق وأداؤه والذي
سينعاس سلباً على أسعار الوكحدات.



مخاطر إعادة االستثمار  :كحيث أن الصندوق سيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة ،فإن مبالغ التوزيعات قد ال يتم استثمارها
بنفس األسعار التي تم عندها شراء االسهم من األساس ،وبالتالي ارتفاع تالفة الشراء ،مما قد يؤثر سلباً على سعر
الوكحدة.



مخاطر التقنية  :يعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق وكحفظ أصول العمالء على استخدام التقنية من خالل أنظمة
المعلومات لديه والتي قد تتعرض ألي عطل جزئي أو كلي خارج عن إرادة مدير الصندوق ،وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تأخير
في بعض عمليات مدير الصندوق والتأثير بشال سلبي على أداء الصندوق.
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مخاطر تضارب المصالح  :يزاول مدير الصندوق مجموعة من األنشطة التي تتضمن استثمارات مالية وخدمات استشارية،
وقد تنشأ هناك كحاالت تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق مع مصالح الصندوق ،وإن أي تضارب في المصالح يحد من قدرة
مدير الصندوق على أداء مهامه بشال موضوعي مما قد يؤثر سلباً على استثمارات الصندوق وأدائه.



المخاطر القانونية للشركات المستثمر بها  :صناديق االستثمار معرضة للمخاطر القانونية كحيث أن أي شركة ضمن محفظة
الصندوق معرضة لفرض إجراءات قانونية عليها من قبل السلطات الحاومية المختصة بالتنظيم واإلشراف والرقابة عليها .وإن
أي تأثير ناجم عن أي قضية مع الغير يمان أن تؤثر على السالمة المالية ألي شركة من الشركات المستثمر فيها ،وبالتالي
يمان أن تؤثر على قيمة االستثمارات التي يستثمرها الصندوق في تلك الشركة.



مخاطر عدم صحة البيانات  :بما أن الصندوق يستثمر بشال رئيسي في اسهم الشركات السعودية ،فسوف يقوم مدير
الصندوق بفحص نشرات اإلصدار والقوائم المالية المتاكحة للمستثمرين وذلك بشال معقول .إال أنه توجد مخاطرة في كحال
إعطاء معلومة غير صحيحة أو إخفاء أو إهمال ألية معلومة جوهرية عن السهم في التقارير الدورية ونشرات اإلصدار ،والتي
قد تؤدي إلى اتخاذ مدير الصندوق قراراً استثماريا يمان أن يؤثر على أداء الصندوق بشال سلبي.



مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني إن وجد :إن انخفاض التصنيف االئتماني – إن وجد – للمصارف التي يتعامل معها الصندوق
قد يؤثر على قدرة تلك المصارف على تلبية التزاماتها تجاه الصندوق ،مما قد يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوكحدة.
مخاطر الضرائب :تطبيق الضرائب في السعودية على االستثمارات أو المستثمرين أو على الصندوق نفسه أو على ظروف
معينة قد تاون ذات صلة بمستثمر معين ،والتي بدورها سوف تؤدي هذه الضرائب التي يتابدها مالك الوكحدات بالضرورة
إلى تخفيض العوائد المرتبطة باإلستثمار في الصندوق وإنخفاض في قيمة الوكحدات الوكحدات ،ويجب على المستثمرين
المحتملين التشاور مع مستشاريهم الضريبين بشأن الضرائب المترتبة على االستثمار في الصندوق وتملك الوكحدات وبيعها.

يتحمل المستثمر كامل المسؤ ولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق والناتجة عن أي من المخاطر
المذكورة أعاله ،دون أي ضمان من جانب مدير الصندوق ماعدا اإلهمال المتعمد من مدير الصندوق.
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األداء البيانات السابقة المتعلقة بآداء صندوق االستثمار
إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يعطي داللة على ما سياون عليه أداء صندوق
االستثمار مستقبال ً.
إن الصندوق ال يضمن لمالاي الوكحدات أن أداء الصندوق أو أداؤه مقارنة بالمؤشر سيتارر أو ياون مماثالُ لألداء السابق.
األداء التاريخي للصندوق بعد خصم كافة المصروفات والرسوم كما في تاريخ  31ديسمبر  2017م.
العائد الالي لسنة واكحدة وسنتين وثالث سنوات وخمس سنوات (أو منذ التأسيس)

.i

سنة واحدة

ثالث سنوات

خمس سنوات

الصندوق

12.81%

-7.60%

29.04%

المؤشر

7.22%

-6.98%

16.32%

.ii

إجمالي العائدات السنوية لال من السنوات العشر الماضية (أو منذ التأسيس)
2017

2013

2014

2015

2016

الصندوق

28.81%

3.68%

-30.42%

-3.54%

-21.57%

المؤشر

24.00%

1.52%

-29.80%

2.46%

-20.65%
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.iii

ب.

أداء صندوق االستثمار بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ
التأسيس

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
.i

رسوم إدارة الصندوق

.ii

الضرائب وضريبة القيمة المضافة

سوف يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق رسوم إدارة بقيمة  %1.70سنوياَ من صافي قيمة األصول مقابل إدارة الصندوق
كحسب ما هو مذكور في ملخص اإلفصاح المالي المرفق ،وسيتم اكحتساب الرسوم اإلدارية .وتستحق هذه الرسوم في كل
تاريخ تقويم بناء على صافي قيمة األصول ،ويتم تسديدها في نهاية الشهر.
ويقر بأنه سياون الصندوق مسؤوال عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب ورسوم أخرى
يوافق مالك الوكحدات ُ
(كحسبما ياون واج ًبا تطبيقها) فيما يتعلق بأي من الخدمات التي ُتقدم للصندوق ،ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس
الحصر جميع المبالغ مستحقة الدفع إلى مدير الصندوق بموجب هذه مذكرة المعلومات ،على سبيل المثال رسوم االشتراك
ورسوم اإلدارة وغير ذلك من الرسوم
.iii

مصاريف التعامل

يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع في سوق االسهم السعودي والتي سيقوم بدفعها للوسيط الذي سيتولى
القيام بهذه العمليات الخاصة بالصندوق .وليس لهذه المصاريف قيمة محددة ،بل تختلف من فترة ألخرى وسيتم اإلفصاح
عن هذه المصاريف في التقرير الربع سنوي للصندوق.
.iv

تكاليف اجتماع مالك الوحدات

ُتدفع من قبل مدير الصندوق وتخ صم من الصندوق بحسب المصاريف الفعلية بعد نهاية االجتماع.
.v

الرسوم والمصاريف األخرى

سوف تاون كافة الرسوم والمصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر رسوم الحفظ
و الخدمات اإلدارية و المحاسب القانوني والرسوم الرقابية ورسوم ترخيص المؤشر ،وغيرها .مشمولة في رسوم أدارة
الصندوق .باإلضافة إلى ما سبق ،سيتحمل الصندوق أي ضرائب أو رسوم كحاومية يتم فرضها على الصندوق في المستقبل،
وسيتم دفعها من أصول الصندوق.
.vi

رسوم االستثمار في صناديق أخرى

إذا استثمر الصندوق في صندوق واكحد أو أكثر ،تماشياً مع استراتيجيته االستثمارية ،فسوف يتحمل الصندوق رسوم
االستثمار في تلك الصناديق باإلضافة إلى الرسوم الموضحة أعاله .وتشمل هذه الرسوم على سبيل الذكر وليس الحصر
رسوم االشتراك ورسوم اإلدارة وأي رسوم ومصاريف أخرى مرتبطة باالستثمار في تلك الصناديق.
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.vii

مصاريف التمويل و االقتراض

يتحمل الصندوق جميع مصاريف التمويل والتي سيقوم بدفعها للبنك المقرض وليس لهذه المصاريف قيمة محددة ،بل تختلف
من فترة ألخرى وسيتم اإلفصاح عن هذه المصاريف في التقارير السنوية للصندوق.
جدول لجميع الرسوم والمصاريف ،مع كيفية كحساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ووقت دفعها من قبل صندوق
االستثمار
الرسوم والمصاريف

الرسوم والمصاريف كنسبة مئوية من متوسط حج
المالية

رسوم إدارة الصندوق
مصاريف التعامل
تااليف اجتماع مالك الوكحدات
رسوم االستثمار في صناديق اخرى

أصول الصندوق خالل السنة

%1.70
تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يت
الربع سنوي للصندوق
تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يت
السنوي للصندوق
تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يت
السنوي للصندوق

اإلفصاح عنما في التقرير
اإلفصاح عنما في التقرير
اإلفصاح عنما في التقرير

الرسوم والمصاريف ألخرى







رسوم الحفظ
رسوم المحاسب القانوني
الرسوم الرقابية
رسوم اإلعالن المدفوعة لتداول
رسوم قياس المؤشر
ماافآت أعضاء مجلس إدارة
الصندوق

مصاريف التمويل و االقتراض
الضرائب و ضريبة القيمة المضافة

تدفع من قبل مدير الصندوق

تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يت
السنوي للصندوق
تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يت
السنوي للصندوق

اإلفصاح عنما في التقرير
اإلفصاح عنما في التقرير

تفاصيل مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملاية التي يدفعها مالاو الوكحدات
وطريقة اكحتساب ذلك
رسوم االشتراك

ال تزيد عن  %2كحد أعلى من مبلغ االشتراك

رسوم االسترداد

ال يوجد رسوم مفروضة على االسترداد المبار

رسوم نقل الملكية

ال ينطبق ،مدير الصندوق ال يقدم خدمة نقل الوكحدات

ج.

كيفية الحصول على المعلومات:
سيتم توفير التقارير على موقع االلاتروني لمدير الصندوق و موقع سوق المال "تداول" .ويجب إخطار مدير الصندوق بأي
أخطاء خالل ( )60يوماً تقويمياً من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وكحاسمة.
كما سيتم توفير هذه التقارير على موقع مدير الصندوق ( )www.hsbcsaudi.comوالموقع االلاتروني للسوق
(.)www.tadawul.com.sa

د.

مدير الصندوق:
 .1اسم مدير الصندوق
إتش إس بي سي العربية السعودية
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 .2رقم الترخيص الصادر عن الجهة الرقابية التي يتبعها مدير الصندوق
ترخيص رقم 05008-37
 .3عنوان مدير الصندوق
مبنى إتش إس بي سي  ، 7267شارع العليا (كحي المروج)
الرياض 2255-12283
المملاة العربية السعودية
الرقم الموكحد 920022688
فاكس +96612992385
الموقع االلاترونيwww.hsbcsaudi.com :
ه.

أمين الحفظ
 .1اسم أمين كحفظ الصندوق
شركة البالد المالية
 .2رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية
ترخيص رقم 37-08100
 .3عنوان أمين كحفظ الصندوق
عنوان أمين الحفظ هو كاآلتي:
الموقع :ص  .ب ، 140 .الرياض  ،11411المملاة العربية السعودية
الهاتف+966 92000 3636 :
البريدcustody@albilad-capital.com :
الموقع االلاترونيwww.albilad-capital.com :

و.

الموزع ( إن وجد)
ال ينطبق
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إقرار من مالك الوحدات
لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألكحاام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة والمالكحق الخاصة بالصندوق وفهم ما
جاء فيهم والموافقة عليهم ،واإلقرار باإلطالع على خصائص الوكحدات التي تم االشتراك بها في الصندوق .وتم الحصول على
نسخة من هذه االتفاقيات والتوقيع عليها.

االسم

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

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

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

رقم الحساب االستثماري لدى إتش إس بي سي العربية
السعودية

التاريخ
........................................................................

......................................................................
التوقيع
.......................................................................
التاريخ
.......................................................................
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نموذج طلب اشتراك
Subscription Application Form
Branch No. ______________ رقم الفرع

صندوق عالي المخاطر

High RISK

Date_________________ التاريخ

Note : Please complete in BLOCK LETTERS , and tick √ as appropriate
Personal Information

 ضع عالمة √ في المكان المناسب، الرجاء تعبئة النموذج بخط واضح
المعلومات الشخصية

رقم العميل

Customer

Full Name ………………………………………………………….

Address

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail

……………………………………....

البريد اإللكتروني

Nationality

Saudi

Non-Saudi (Please specify)

Gender

Male

Female

العنوان

……………………………………………..

Mobile Number
……………….…………….

االسم بالكامل

جوال رقم

غير سعودي – يرجى التحديد

سعودي

الجنسية

أنثى

ذكر

الجنس

بطاقة أحوال

ID. No.

 هوية مقيم/إقامة

Iqamah No. /Muqeem Card No.

جواز سفر

Passport No.

سجل تجاري رقم

Commercial Register No.
Details of Investment

بيانات االستثمار
استثمار إضافي

Add to existing Investment
إجمالي المبلغ المخصوم
Total Amount Deducted

مبلغ رسوم اإلشتراك
Sub. Fee Amount

استثمار جديد

New Investment
% رسوم االشتراك
Sub. Fee %

تاريخ تنفيذ الصفقة
Execution Date

الصندوق
Fund Name

. ضريبة القيمة المضافة%5 * رسوم اإلشتراك أعاله تخضع لـ

*The above subscription fees is subject to 5% VAT.
Method of Payment

طريقة الدفع
أنا أفوض شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بالخصم من حسابي
لدى ساب إلتمام عملية اشتراكي في الصندوق االستثماري

I authorize HSBC Saudi Arabia to debit my
Investment Account to process my subscription
transaction in the fund
• I acknowledge that HSBC SA has asked suitability assessment questions including regarding my risk tolerance and
investment experience to assess my risk appetite as part of the KYC process. I also confirms that all information
provided by me is correct, complete, accurate and still valid as of the date of this Subscription Form without any
change in the circumstances narrated therein. I acknowledge that assessment of its risk appetite , assessed as:

High

Medium

• يقر العميل أن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وجهت له أسئلة تقييم مدى مالئمته لالستثمار في الصندوق وشمل ذلك مستوى المخاطر
 ويؤكد العميل أيضا على أن جميع المعلومات.(KYC) وخبرته في االستثمار وذلك لتقييم درجة المخاطر ويأتي ذلك جزءًا من عملية أعرف عميلك
 ويقر.التي قدمها صحيحة وكاملة ودقيقة وال تزال سارية حتى تاريخ نموذج االشتراك في الصندوق دون أي تغيير في الظروف التي وردت فيها
العميل أن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية أجرت تقيي ًما لدرجة المخاطر الخاصة به بنا ًء على المعلومات التي قدمها العميل

منخفض

Low

is made by HSBC SA, based on information including without limitation, financial situation, investment experience,
objectives and knowledge of financial instruments provided by me. I agree that product suitability exercise will be
adversely affected if such information provided by me is inaccurate or incomplete for which HSBC SA assumes no
responsibility and/or liability whatsoever.
• I declare that I have read and understood the provisions of the Investment Account Agreement as well as the Terms
and Conditions of the Fund in respect of my investment applied for hereunder.

متوسط

عالي

 يوافق العميل على أن إجراء.والتي شملت على سبيل المثال وليس الحصر الوضع المالي وخبرة االستثمار واألهداف والمعرفة باألدوات المالية
المالئمة للمنتج سيؤثر بالسلب عليه في حالة لم تكن هذه المعلومات التي قدمها العميل دقيقة أو كاملة وعليه لن تتحمل شركة إتش إس بي سي العربية
.السعودية أية مسؤولية أو إلتزام قانوني أو كليهما أيا كان
.• يقر العميل أنه قرأ أحكام اتفاقية الحساب االستثماري وشروط وأحكام الصندوق وفهم ما جاء بهما وذلك فما يخص ما يُطبق على استثماراته
.• يوافق العميل على أن يلتزم بأحكام اتفاقية الحساب االستثماري وشروط وأحكام الصندوق وما يطرأ عليهما من تعديالت نافذة من حين آلخر

• I agree that it is bound by the provision of the Investment Account Agreement and Terms & Conditions of the
Fund as may be amended and in force from time to time.
• I agree and acknowledge that the value of the investment may go down as well as up. I am also aware that
investments in these instruments can be risky as they can be volatile and unpredictable. I confirm and acknowledge
that I am prepared to accept this risk. HSBC Saudi Arabia shall have no liability whatsoever to me for any losses
which I may suffer as a result of the performance of the Fund.

 وأنه على علم أيضا بأن االستثمار في هذه األدوات يمكن أن ينطوي على مخاطر،• يوافق العميل ويقر بأنه قد تنخفض أو ترتفع قيمة استثماراته
 ال تتحمل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية. ويؤكد العميل ويقر بأنه مستعد لقبول هذه المخاطر.بسبب حالتها المتقلبة وعدم التنبؤ بما سيحدث
.أي مسؤولية أيا كانت أمام العميل عن أي خسائر قد يتكبدها نتيجة ألداء الصندوق

• I understand and agree that all decisions to invest in the Fund are its own and are based on its independent
assessment of risk associated with investing in the Mutual Fund. My decision to invest in the Fund in no way reliant
on any advice received from HSBC Saudi Arabia.

• يدرك العميل ويوافق على أنه هو من اتخذ جميع قرارات االستثمار في الصندوق وأنه استند إلى تقييم جهة مستقلة للمخاطر المرتبطة باالستثمار في
 وأن قرار العميل باالستثمار في الصندوق لم يستند بأي حال من األحوال على أي مشورة مقدمة من شركة إتش إس بي سي العربية،هذا الصندوق
.السعودية
. ونشرة اإلصدار/• يوافق العميل على شروط وأحكام الصندوق وأنه استلم جميع المستندات ومنها الشروط واألحكام

• I agree to the terms and conditions of the Fund and has received all the literature including the terms and
conditions/prospectus.
Customer Acknowledgement of Investment in Higher Risk Mutual Fund:
I am aware that my decision to subscribe in this Fund might be higher risk and not aligned with my suitability
assessment and exceed my risk rating as determined by HSBC Saudi Arabia’s risk profiling/suitability process. I
understand and agree that all decisions to purchase the Fund are my own and are based on my independent
assessment of risk associated with investing in these instruments. I am also aware that investments in these
instruments can be highly risky as they can be volatile and unpredictable. My to invest in the Fund in no way reliant
on any advice received from HSBC Saudi Arabia and I am fully responsible for my own decision to invest in this
Fund.

:إقرار العميل باالستثمار في صندوق عالي المخاطر
يدرك العميل أن قراره باالشتراك في هذا الصندوق هو قرار ينطوي على مخاطر عالية وال يتوافق مع تقييم مالئمة االستثمار له ويتجاوز درجة
 يدرك العميل.المخاطر الخاصة به وفقا لما حددته شركة إتش إس بي سي العربية السعودية في عملية مالئمة االستثمار للعميل ومستوى المخاطر
،ويوافق على أنه هو من اتخذ جميع قرارات االستثمار في الصندوق وأنه استند إلى تقييم جهة مستقلة للمخاطر المرتبطة باالستثمار في هذا الصندوق
 وأن قرار العميل،وأنه على علم أيضا بأن االستثمار في هذه األدوات يمكن أن ينطوي على مخاطر عالية بسبب حالتها المتقلبة وعدم التنبؤ بما سيحدث
 ويتحمل العميل،باالستثمار في الصندوق لم يستند بأي حال من األحوال على أي مشورة مقدمة من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
.المسؤولية الكاملة عن قراراته الخاصة باالستثمار في الصندوق

:لغرض الضريبة

For Tax Purposes:
I represent and warrant that I am not a citizen or resident of the United States. I further certify that should I
hereafter be domiciled or resident in the United States or deemed to be so, I shall inform HSBC Saudi Arabia
immediately to perform the necessary actions.

Signature Verified
Staff No.

 كما أقر بأنه في حالة انتقالي بعد ذلك لإلقامة في الواليات المتحدة أو.إنني أقر وأتعهد بأنني لست مواطناً أمريكياً أو مقيماً بالواليات المتحدة
 فإنني سأقوم بإخطار شركة إتش إس بي سي العربية السعودية،شيء من هذا القبيل
.في الحال لعمل اإلجراءات الالزمة

Customer Name _________________________________ االسم

__________________________________
__________________________________

Signature

For HSBC Relationship Managers Only (if required)

For HSBC Mutual Funds Operations Only

Name

Signature

Staff No.

Date

Name
Date
Signature

HSBC Saudi Arabia
7267 Olaya - Al Murooj, Riyadh 12283-2255, Kingdom of Saudi Arabia
Phone: +966 920005920
Closed Joint Stock Company, C.R.No. 1010221555, Capital of 500 million Saudi Riyals (Fully Paid)
Licensed and regulated by the Capital Market Authority (CMA) - license number 05008-37

Name
Date
Signature

_________________________________ التوقيع

لإلستعمال الداخلي فقط
Transactions Reference
Value Date
إتش إس بي سي العربية السعودية
 المملكة العربية السعودية،12283-2255  الرياض، المروج- العليا7267
+966 920005920 :رقم الهاتف
( مليون لاير سعودي ) مدفوع بالكامل500  رأس المال،1010221555 . ت.شركة مساهمة مقفلة س
05008-37  رخصة رقم- مرخص طبقا لنظام ولوائح هيئة السوق المالية

