
السعودیةصندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم 

HSBC Saudi Freestyle Equity Fund

صندوق استثمار مفتوح یھدف إلى تحقیق نمو في رأس المال على المدى الطویل ویستثمر في األسھم

مدیر الصندوق: شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة

الشروط واألحكام

صندوق استثمار متوافق مع المعاییر الشرعیة المجازة من قبل الرقابة على أنھ تم اعتماد صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة

.الشرعیة المعینة للصندوق

یقر مدیر الصندوق بأن ھذه الشروط واألحكام وكافة المستندات األخرى التابعة للصندوق تخضع ألحكام الئحة صنادیق االستثمار الصادرة 

بیة السعودیة وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحیحة وغیر مضللة  و محدثة ومعدلة.عن مجلس ھیئة السوق المالیة في المملكة العر

على المستثمرین المحتملین قراءة الشروط واألحكام و مذكرة المعلومات وكافة المستندات األخرى ذات العالقة بدقة تامة وأخذ كافة 

ثمرین المحتملین الرجوع لمدیر الصندوق أو مستشاریھم الشخصیین التصریحات في االعتبار قبل االستثمار في الصندوق. ویمكن للمست

إذا كانت لدیھم أیة شكوك تتعلق بمحتوى ھذه الوثیقة.

توقیع كل مشترك على ھذه الشروط واألحكام یعني قبولھا بالكامل والموافقة بأن مدیر الصندوق سوف یستثمر مبالغ االشتراكات نیابة 

عنھ طبقاً للشروط واألحكام.

بموجب م 2021/09/08م، وتم تحدیثھا وإبالغ ھیئة السوق المالیة بتاریخ 26/10/2010صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاریخ 
بتاریخ الئحة صنادیق االستثمار، وقد صدرت موافقة ھیئة السوق المالیة على استمرار طرح وحدات صندوق االستثمار

م 07/12/2012
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إشعار ھام

 المستثمرین المحتملین التحقق بنفسھم من الفرصة االستثماریة المعروضة بموجب ھذه الشروط واألحكام وأن یرجعوا إلى على

مستشاریھم المختصین في شؤون الضریبة أو الزكاة فیما یتعلق بالتبعات الضریبة أو الزكویة التي تترتب على شراء الوحدات وحیازة 

ا بأي شكل آخر. وعلى كل مستثمر محتمل في وحدات الصندوق أن یجري بنفسھ الفحص الفني أو استرداد قیمتھا أو التصرف بھ

الالزم لدقة المعلومات المتعلقة بالوحدات. وإذا تعذر علیھم فھم أي من محتویات ھذه الوثیقة، علیھم الرجوع إلى مستشار مالي معتمد 

من قبل ھیئة السوق المالیة.

ام بموجب أحكام الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة.تم إعداد ھذه الشروط واألحك

 لقد تم إعداد ھذه الشروط واألحكام بھدف تقدیم جمیع المعلومات التي تساعد المستثمرین على اتخاذ قراراتھم بشأن االشتراك في

دوق كتوصیة لالشتراك بوحدات الصندوق.الصندوق، ومع ذلك فإنھ ال یجب اعتبار أي معلومات أو آراء مدیر الصن

 یجب أن یكون المستثمرون المحتملون على علم بأن االستثمار في ھذا الصندوق یحمل مخاطر كبیرة وأنھ یناسب فقط للمستثمرین

المستثمرین المؤھلین المدركین للمخاطر التي ینطوي علیھا والقادرین على تحمل خسارة رأس المال المستثمر جزئیا أو كلیا. وعلى 

أن یدرسوا بعنایة عوامل المخاطر المذكورة في القسم الخاص بذلك قبل االستثمار في الصندوق.

 لم یخول مدیر الصندوق أي شخص إلعطاء أي معلومات أو تقدیم أي تعھدات فیما یتعلق بعرض وحدات في الصندوق وإذا حدث

عتماد علیھا واعتبارھا كأنھا تمت من مدیر الصندوق.ذلك فإن ھذه المعلومات أو العروض ال یجب اال
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قائمة المصطلحات
شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة أو أیاً من حلفائھا المعینین طبقاً لمتطلبات ھیئة السوق المالیة مدیر الصندوقالمدیر/

شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة الشركة

الوحدات أو المستثمر في الصندوقمالك  المشترك

صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة الصندوق

البنك السعودي البریطاني (ساب) أو أیاً من فروعھ أو الشركات التابعة لھ أو أي بنك تجاري اخر البنك

منشأة حاصلة على ترخیص بممارسة األعمال المصرفیة بموجب أنظمة المملكة محليبنك

السوق المالیة السعودیة (تداول) السوق

ھـ)2/6/1424المؤرخ في 30ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة (المنشأة بموجب األمر السامي رقم م/ الھیئة

نتیجة أي من العوامل االقتصادیة و / ھي الحاالت التي یعتقد مدیر الصندوق أنھ من الممكن أن تؤثر على أصول الصندوق أو أھدافھ بشكل سلبي 

أو السیاسیة و / أو التنظیمیة المتغیرة

الظروف اإلستثنائیة

ھي استراتیجیة إلدارة المحافظ بحیث یتم اختیار استثمارات محددة بھدف التفوق على المؤشر اإلسترشادي على المدى الطویل استراتیجیة نشطة

االستثماریة من خالل التركیز أوال على التحلیل االقتصادي ومن ثم تقییم القطاعات والشركات الفردیةھو نھج ینطوي علیھ اتخاذ القرارات  النھج التنازلي

یل ھو نھج ینطوي علیھ اتخاذ القرارات االستثماریة من خالل التركیز أوال على اختیار الشركات الفردیة. حیث یأتي التحلیل االقتصادي وتحل

الشركات الفردیةالقطاع بعد اختیار 

النھج التصاعدي

یعني في الئحة األشخاص المرخص لھم، عمیال یكون شخصا مرخصا لھ، أو شخصا مستثنى، أو شركة استثماریة، أو منشأة خدمات مالیة غیر 

في صفقةسعودیة، وفیما عدا تلك الالئحة، فإن الطرف النظیر یعني الطرف االخر

الطرف النظیر

ائتمانیا یشیر إلى مستوى عالي من الجدارة االئتمانیة ومخاطر إخالل أقل نسبیاوتعني تقییما  درجة االستثمار

الئحة صنادیق االستثمار الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة الئحة صنادیق االستثمار

مجلس إدارة الصندوق مجلس اإلدارة

معاییر الشرعیةھي ھیئة مستقلة من علماء بارزین یشرفون على التقید بال الرقابة الشرعیةلجنة

مبالغ یتم دفعھا حسب توصیات الھیئة الشرعیة مبالغ التطھیر

المملكة العربیة السعودیة المملكة

ملكیة المشترك في الصندوق الوحدة

ھي البیع بثمن التكلفة مضافا إلیھ ربح معلوم مع السداد في تاریخ الحق متفق علیھ المرابحة

الصنادیق التي تستثمر غالبیة أصولھا في عملیات المرابحةھي  صنادیق المرابحة

قیمة أصول الصندوق بعد خصم كافة النفقات والرسوم صافي قیمة األصول

یوم عمل في المملكة طبقاً ألیام العمل الرسمیة في الھیئة یوم

واالستردادالیوم الذي یتم فیھ حساب وتأكید صافي قیمة األصول لالشتراك  یوم التقویم

استرداد وحدات صندوق االستثمار/أي یوم یتم فیھ تنفیذ طلبات اشتراك یوم التعامل

سعر وحدات الصندوق المقیم بعد الوقت المحدد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد السعر التالي

األسھم التي سوف یستثمر فیھا الصندوقمعیار التدقیق الشرعي المعتمد من قبل لجنة الرقابة الشرعیة الختیار  المعاییر الشرعیة

"لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة" وتختص لجنة الفصل في المنازعات بالنظر في المنازعات التي تقع في نطاق نظام السوق المالیة

واللوائح، والقواعد، والتعلیمات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة والسوق

المنازعاتلجنة فصل

م. وللمزید من 2018ینایر 1ھي ضریبة غیر مباشرة تُفرض على جمیع السلع والخدمات التي یتم شراؤھا والتي بدأ العمل بھا ابتداء من 

https://www.gazt.gov.sa/arالمعلومات یرجى زیارة الموقع: 

ضریبة القیمة المضافة

بأنشطة الصندوق الخاصة، ویشمل مراجعي الحسابات المستقلین، أتعاب ونفقات مجلس إدارة ھي جمیع التكالیف والنفقات المتكبدة فیما یتصل

م الصندوق، رسوم قیاس المؤشر االسترشادي، الرسوم الرقابیة، رسوم السوق المالیة السعودیة (تداول)، تكالیف اجتماع مالك الوحدات، الرسو

النفقات التشغیلیة
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عة التقاریر والتقاریر االلكترونیة وأیة مصاریف أخرى یمكن قبولھا بشكٍل عادي كنفقاٍت القانونیة/النظامیة األخرى، جمیع نفقات إعداد وطبا

تشغیلیة حسب ماتم تعریفھ في مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب المسموح بھا في الئحة صنادیق االستثمار.

الخدمات اإلداریة للصندوق مقابل الرسوم المذكورة في جدول الرسوم والمصاریف.تم تعیین شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة لتقدیم  المدیر اإلداري

معلومات عامة

ن ھیئة السوق المالیةر عالصندوق ورقم ترخیصھ الصاداسم مدیر .أ
م2006ینایر 5الصادر بتاریخ 05008-37إتش إس بي سي العربیة السعودیة ترخیص رقم 

الرئیسي وعنوان الموقع االلكتروني لمدیر الصندوقعنوان المكتب .ب
شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة

، شارع العلیا (حي المروج)7267مبنى إتش إس بي سي 

2255-12283الریاض 

المملكة العربیة السعودیة

920022688 الرقم الموحد  

+966112992385فاكس 

www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

اسم أمین حفظ الصندوق.ج
.2008مایو 25وتاریخ 37-08100شركة البالد المالیة ترخیص رقم 

 www.albilad-capital.com الموقع االلكتروني:

النظام المطبق
االستثمار ومدیر الصندوق لنظام السوق المالیة والئحة صنادیق االستثمار واللوائح التنفیذیة األخرى الصادرة عن ھیئة تخضع ھذه الشروط واألحكام وصندوق

السوق المالیة واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربیة السعودیة.

أھداف صندوق االستثمار

راألھداف االستثماریة لصندوق االستثما.أ
شركاتأسھمفياالستثمارخاللمنیھدف إلى تحقیق نمو في رأس المال على المدى المتوسط الى الطویل وذلك–مفتوح –إن الصندوق ھو صندوق استثمار 

ما فیھ السوق الرئیسي السعودي (بوحقوق األولویة واالكتتابات األولیة والصنادیق االستثماریة المتداولة والصنادیق العقاریة المتداولة في سوق األسھم مدرجة

الشرعیة للصندوق.الھیئةمنالصادرةللمعاییرطبقاً اإلسالمیةالشرعیةالمعاییرمعمتوافقةووالموازي) 

لومبرغیتم قیاس اداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للسعودیة ویمكن الحصول على أداء المؤشر وتفاصیلھ عن طریق موقع ب

www.bloomberg.com.

أنواع األوراق المالیة التي سوف یستثمر فیھا الصندوق بشكل أساسي.ب
وحقوق األولویة واالكتتابات األولیة والصنادیق االستثماریة المتداولة والصنادیق العقاریة المتداولة في یستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسھم الشركات المدرجة 

والتي تكون متوافقة مع المعاییر الشرعیة اإلسالمیة طبقاً للمعاییر الصادرة من قبل لجنة الرقابة الشرعیة السعودي (بما فیھ السوق الرئیسي والموازي)سوق األسھم 

للصندوق.

سیاسة تركیز االستثمار في أوراق مالیة معینة،أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في بلد معین أو .ج

افیة معینةمنقطة جغر
أسھم شركات مدرجة وحقوق األولویة واالكتتابات األولیة والصنادیق االستثماریة سیتم تركیز استثمارات الصندوق في مجموعة مختارة من أسھم الشركات المدرجة 

نطبق علیھا المعاییر الشرعیة.والتي تالمتداولة والصنادیق العقاریة المتداولة في سوق األسھم السعودي (بما فیھ السوق الرئیسي والموازي)

ائم المالیة لكل ربع سنة، باإلضافة إلى ذلك، سیتم دراسة توافق الشركات السعودیة المساھمة مع الضوابط الشرعیة من قبل الھیئة الشرعیة المسؤولة بعد إعالن القو

یوم من تاریخ انتھاء الدراسة أو أول فرصة ممكنة 90ھا في مدة ال تتجاوز وفي حال عدم تقید أي من الشركات المملوكة في الصندوق بالضوابط الشرعیة فسیتم بیع

في حال انخفاض السیولة على األسھم.
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أسواق األوراق المالیة التي یحتمل أن یشتري ویبیع الصندوق فیھا استثماراتھ.د
الصنادیق االستثماریة المتداولة والصنادیق العقاریة المتداولة في سوف تكون استثمارات الصندوق في األسھم المدرجة وحقوق األولویة واالكتتابات األولیة و.ه

و وحقوق األولویة المصدرة من قبل مدیر الصندوق أو مصدرین آخرین تشمل ساب تكافل سوق األسھم السعودي (بما فیھ السوق الرئیسي والموازي)

المالیة والمطروحة طرحاً عاماً في المملكة العربیة السعودیة والمدارة من قبل مدیر الصندوق اإلكتتابات األولیة، وصنادیق االستثمار المرخصة من ھیئة السوق 

مصدرة باللایر أو أي مدیر آخر أو كالھما، و عملیات وصنادیق المرابحة، بشرط أن تعتمد كلھا من قبل اللجنة الشرعیة للصندوق، وتكون ھذه االستثمارات 

السعودي.

الحد األعلى األدنىالحد  نوع االستثمار

100% 90%
أسھم الشركات المدرجة وحقوق األولویة واالكتتابات األولیة والصنادیق االستثماریة المتداولة والصنادیق العقاریة المتداولة  

في سوق االسھم السعودي (بما فیھ السوق الرئیسي والموازي).

10% 0% * نقًدا و/أو في المرابحة و/أو صنادیق المرابحة المعتمدة من قبل الھیئة الشرعیة 

10% 0% صنادیق االستثمار األخرى ذات األھداف أو االستراتیجیات المماثلة

.% في ظل الظروف االستثنائیة100یمكن لمدیر الصندوق أن یحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصنادیق أسواق النقد حتى *

ي، بما في ذلك على سبیل یجب أن یكون االستثمار في عملیات المرابحة لدى أطراف نظیره ذات تقییم ائتماني من درجة االستثمار ممنوحة من قبل وكالة تقییم ائتمان

، أما (Baa3 كال الوكالتیین) ووكالة مودیز (الحد األدنى لدرجة التقییمل  -BBB الذكر ولیس الحصر، ستاندارد أند بورز، وفیتش (الحد األدنى لدرجة التقییم

ق المالیة والمطروحة االستثمارات في صنادیق المرابحة فتنحصر في الصنادیق المتوافقة مع المعاییر الشریعة للصندوق باللایر السعودي والمرخصة من ھیئة السو

.مدیر الصندوق أو أي مدیر آخر أو كالھماطرحا عاما في المملكة العربیة السعودیة من قبل

جوز لمدیر الصندوق إذا كانت تقییمات الشركات في سوق األسھم السعودیة في أي وقت من األوقات غیر مالئمة برأي مدیر الصندوق في ظل الظروف االستثنائیة، ی

أو في صنادیق المرابحة المعتمدة من الھیئة الشرعیة.%)  أصول الصندوق نقداً أو في عملیات المرابحة 100االحتفاظ بغالبیة أو كل (

مدة صندوق االستثمار
م.07/12/2012الصندوق ھو صندوق مفتوح، غیر محدد المدة، وقد بدأ الصندوق باستقبال طلبات االشتراك بتاریخ 

قیود/حدود االستثمار
الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، باإلضافة إلى القیود المذكورة فيمدیر الصندوق یلتزم في إدارة الصندوق بالقیود والحدود التي تفرضھا 

ھذه الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.

العملة
لمبالغ من قبل مدیر الصندوق حسب سعر اللایر السعودي ھو عملة الصندوق، وفي حالة دفع قیمة الوحدات بعملة خالف العملة المحددة للصندوق فسیتم تحویل ھذه ا

الصرف السائد لدى المدیر حینئذ، ویصبح االشتراك نافذاً فقط عند تسلم األموال بعملة الصندوق وحسب السعر التالي للوحدة. 

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
المدفوعات من أصول الصندوق وطریقة احتسابھا.أ

الحساب وتكرار دفع الرسومالنسبة/المبلغ المفروض وطریقة  الرسوم والمصاریف

% سنویا من صافي قیمة األصول مقابل إدارة 1.70سوف یدفع الصندوق إلى مدیر الصندوق رسوم إدارة بقیمة 
الصندوق. وتستحق ھذه الرسوم في كل تاریخ تقویم بناء على صافي قیمة األصول، ویتم خصمھا في نھایة كل شھر. 

الصندوق وفقاً لتقدیره المطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة الصندوق لمالكي الوحدات.ویجوز لمدیر 
رسوم إدارة الصندوق

% سنویا من صافي قیمة األصول المحفوظة تستحق في كل یوم تقویم تخصم 0.03یدفع الصندوق إلى أمین الحفظ 
یقوم بھا الصندوق.دوالر أمریكي لكل صفقة 8في نھایة كل شھر باإلضافة إلى مبلغ 

رسوم أمین الحفظ

% سنویا من صافي قیمة األصول للمدیر اإلداري تستحق في كل یوم تقویم 0.05یدفع الصندوق رسوماً إداریة تبلغ 
و تخصم في نھایة كل شھر. 

رسوم الخدمات اإلداریة

م تقویم، وعلى سبیل المثال رسوم الخدمات یتم احتساب الرسوم االخرى بالتكلفة الفعلیة المتكبدة للخدمات المقدمة كل یو
التالیة:

القیمة التقدیریةلایر سعوديتفاصیل الرسوم
31,000القانونيالمحاسبرسوم

7,500الرسوم الرقابیة

النفقات التشغیلیة
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رسوم السوق المالیة السعودیة 
(تداول)

5,000

لن تتجاوز في مجموعھا 
% من صافي قیمة 0.2

أصول الصندوق

مجلس االدارة مكافأة أعضاء 
المستقلین

20,000حتى 

35,000حتى المؤشر االسترشاديقیاسرسوم
6,000مكافات أعضاء الھیئة الشرعیة

بناًء على التكلفة الفعلیةالمصاریف األخرى

والتي سیقوم بدفعھا یتحمل الصندوق جمیع عموالت الشراء والبیع في سوق االسھم السعودي او عموالت التحویل
للوسیط الذي سیتولى القیام بھذه العملیات الخاصة بالصندوق او للبنك المنفذ لعملیات التحویل. و تتفاوت من فترة 

ألخرى وسیتم اإلفصاح عن ھذه المصاریف.
مصاریف التعامل

ه المصاریف من فترة ألخرى یتحمل الصندوق جمیع مصاریف التمویل والتي سیقوم بدفعھا للبنك الممول و تتفاوت ھذ
وسیتم اإلفصاح عن ھذه المصاریف.

مصاریف التمویل 

سیكون الصندوق مسؤوالً عن تحصیل ضریبة القیمة المضافة وأي ضرائب ورسوم اخرى (حسبما یكون واجب 
تطبیقھا)  فیما یتعلق بالخدمات التي تقدم للصندوق وسیتم خصمھا حسب متطلبات المشرع.

بة القیمة المضافةالضرائب و ضری

.یتم احتساب الرسوم أعاله على أساس یومي موزعة على عدد ایام السنة. جمیع الرسوم أعاله غیر شاملة لضریبة القیمة المضافة

.كل ما ذكر أعاله سیتم االفصاح عنھ في تقاریر الصندوق حسب متطلبات الئحة صنادیق االستثمار
(باستثناء مصاریف التعامل  و الضرائب و ضریبة إدارة الصندوق، أمین الحفظ، الخدمات اإلداریة و النفقات التشغیلیةھذا ویجدر االشارة بأن مجموع رسوم
% من متوسط صافي قیمة اصول الصندوق خالل السنة المالیة، وسوف یتحمل مدیر الصندوق أي 2لن یتجاوز مجموعھا القیمة المضافة و مصاریف التمویل)

% من متوسط صافي قیمة أصول الصندوق.2بنود تتجاوز قیمتھا رسوم من ھذه ال

رسوم االشتراك واالسترداد.ب

% كحد أعلى من مبلغ االشتراك2ال تزید عن  رسوم االشتراك

ال یوجد رسوم مفروضة على االسترداد المبكر رسوم االسترداد

ال ینطبق، مدیر الصندوق ال یقدم خدمة نقل الوحدات رسوم نقل الملكیة

تفاصیل العموالت الخاصة.ج

.سیتم ذكر وتحدید العموالت الخاصة التي یحصل علیھا مدیر الصندوق خالل السنة في التقاریر السنویة التي تصدر للصندوق إن وجدت

التقویم والتسعیر

تفاصیل تقویم كل أصل یملكھ الصندوق.أ
لنقدیة وقیمة المرابحات یتم احتساب صافي قیمة األصول على أساس قیمة أسھم الشركات التي یحملھا الصندوق بسعر إقفالھا في یوم التقویم ، باإلضافة للموجودات ا

ات في الصنادیق األخرى، والتي یتم حساب قیمتھا (وھي أصل الدین  قیمة الصفقة المرابحة باإلضافة إلى األرباح المتراكمة حتى یوم التقویم)، مضافاً إلیھا االستثمار

كانت السوق مغلقة حسب آخر سعر للوحدة معلن عنھ یوم التقویم، على أن یكون یوم التقویم ھو یوم عمل لسوق األسھم في المملكة العربیة السعودیة، وفي حال 

صافي أصول الصندوق بعد خصم كافة المصاریف المستحقة وإضافة األرباح المستحقة سوف یكون التقویم في یوم التقویم التالي، یتم احتساب قیمة الوحدة بقسمة 

على عدد الوحدات القائمة في یوم التعامل. 

نقاط التقویم.ب
في حوالي الساعة ویم یتم تقویم الصندوق بأسعار إقفال یومي االثنین واألربعاء من كل أسبوع، واحتساب صافي قیمة األصول یجري بعد یوم عمل واحد من یوم التق

بتوقیت المملكة العربیة السعودیة.السابعة مساء

اإلجراءات المتخذة في حالة الخطأ في تقویم أصول الصندوق أو خطأ في التسعیر.ج
یمة، في حالة یعتمد مدیر الصندوق في تقویم أصول الصندوق على فریق عمل محترف وأنظمة متطورة لضمان تقویم وتسعیر أصول الصندوق بطریقة صحیحة وسل

بتوثیق ذلك .الخطأ الغیر مقصود فإن مدیر الصندوق سیقوم بتصحیح سعر الوحدة المعلن عنھ في موقعھ اإللكتروني والمواقع األخرى،و یقوم مدیر الصندوق

ق بین السعر الصحیح والسعر الخاطئ وسیقوم مدیر الصندوق بالتواصل مع كل مشترك في الصندوق على سعر الوحدة الخاطئ، وسیتم تعویض/خصم ما یعادل الفر

لكل مشترك قام باالسترداد أو االشتراك على سعر الوحدة الخاطئ.  
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% أو أعلى من سعر الوحدة فإن مدیر الصندوق سیقوم بإبالغ الھیئة واإلفصاح عن الخطأ على موقعھ االلكتروني والموقع االلكتروني 0.5إذا كانت نسبة الخطأ تمثل 

من الئحة صنادیق االستثمار .71وفي تقاریر الصندوق العام التي یعدھا مدیر الصندوق وفقاً للمادة للسوق "تداول" 

من الئحة صنادیق االستثمار.72سیقوم مدیر الصندوق بتقدیم ملخص بجمیع أخطاء التقویم والتسعیر ضمن تقاریره للھیئة وفقا للمادة 

االشتراك و االستردادطریقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفیذ طلبات.د
لایر سعودي، ویتم احتساب صافي قیمة األصول بطرح المستحقات والمصروفات المتراكمة للصندوق من إجمالي قیمة 10لقد تم تحدید القیمة األولیة للوحدة بمبلغ 

لصندوق القائمة في تاریخ ذلك التقویم.أصول ذلك الصندوق، ویحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من ھذه العملیة على مجموع عدد وحدات ا

مكان و وقت نشر سعر الوحدة.ه
) والموقع االلكتروني لشركة إتش إس www.tadawul.com.saستكون أسعار الوحدات متاحة للمستثمرین مجاناً في الموقع االلكتروني للسوق المالیة "تداول" (

نشرھا بعد یوم واحد من یوم التقویم المعني قبل الساعة السابعة مساًء بتوقیت المملكة العربیة )، وسوف یتمwww.hsbcsaudi.comبي سي العربیة السعودیة (

.السعودیة، ویتكرر ذلك بعدد أیام التقویم للصندوق

التعامالت

مسؤولیات مدیر الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد.أ
لتعامل فقط المحددة في الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات یتم تنفیذ طلبات االشتراكات واالستردادات تتم في أیام ا

اخر موعد الستقبال الطبات حسب ماھو محدد في شروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. 

.تقییمیتم تنفیذ طلبات االشتراك واالسترداد بناء على سعر الوحدة الصادر لكل یوم 

االتتعارض مع شروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات او اي أحكام لالئحة صنادیق االستثمار و إجراءات مدیر یتم تنفیذ طلبات االشتراك واالسترداد بشرط 

الصندوق الداخلیة.

أقصى فترة زمنیة بین تسلم طلب االسترداد و دفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات.ب
ثاني التالي لیوم التقویم المعتمد. یتم دفع قیمة الوحدات المستردة للمستردین قبل نھایة یوم العمل ال

قیود التعامل في وحدات الصندوق.ج
من مذكرة المعلومات، 7یتم تنفیذ جمیع طلبات االشتراك واالسترداد المستلمة والمقبولة حسب المواعید الموضحة في الفقرة الفرعیة (ب) من الفقرة الرئیسیة رقم

الطلب. مسیتم احتسابھ في یوم التعامل الذي یلیھ من یوم استالوفي حال تم استالم الطلب بعد الموعد النھائي 

حاالت تأجیل التعامل أو تعلیقھ.د
:یجوز لمدیر الصندوق تأجیل أي طلبات استرداد لیوم التعامل التالي في أي من الحاالت التالیة

 القائمة، فإنھ یمكن للمدیر أن یؤجل عملیة االسترداد، جزئیاً أو % من إجمالي عدد الوحدات10في حالة تجاوز إجمالي طلبات االسترداد في أي یوم تعامل

% بالنسبة لھذا الصندوق. 10كلیاً بشكل یضمن عدم تجاوز المستوى المسموح بھ، وھو 

 الصندوق بأنھا تؤثر على إذا تم تعلیق التداول في أحد األسواق الرئیسیة للصندوق بشكل عام، أو فیما یتعلق بجزء من أصول الصندوق، والتي یعتقد مدیر

قیمة األصول الصافیة للصندوق، یجوز لمدیر الصندوق تأخیر أو تأجیل االسترداد لیوم التعامل القادم

 من الفقرة وإذا ما تسبب أي استرداد للوحدات في تخفیض االستثمار الخاص بالمشترك في الصندوق إلى ما دون الحد األدنى الموضح بالفقرة الفرعیة ي

من ھذه الشروط واألحكام، فإنھ سیتم استرداد كامل قیمة االستثمار، وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق.9سیة رقم الرئی

كما أنھ یجب على مدیر الصندوق تعلیق االشتراك أو استرداد الوحدات في أي من الحاالت التالیة:

إذا طلبت الھیئة ذلك

 التعلیق یحقق مصالح مالكي وحدات الصندوقإذا رأى مدیر الصندوق بشكل معقول أن

شكل عام وإما بالنسبة إلى إذا ُعلق التعامل في أحد األسوق الرئیسیة  التي یتم فیھا التعامل في األوراق المالیة أو األصول األخرى التي یملكھا الصندوق، إما ب

ة أصول الصندوقأصول الصندوق التي یرى مدیر الصندوق بشكل معقول أنھا جوھریة لصافي قیم

قفال السوق أو یجوز لمدیر الصندوق ألي حدث سیاسي أو اقتصادي أو نقدي أو إخفاق في وسائل االتصاالت أو إخفاق في نظام التحویل العالمي لألموال أو إ

عمل من الموعد النھائي المحدد الستالم طلبات القوة القاھرة أو أي ظروف خارجة عن نطاق إرادتھ ومسؤولیتھ أن یعلق التعامل في الصندوق لمدة ال تتجاوز یومي

االشتراك واالسترداد. 

ة الصندوق إذا وفي حال تعلیق التعامل في الصندوق، یتم حساب صافي قیمة األصول وكافة االشتراكات/االستردادات وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدار

.یع أو تقویم األصول في الصندوق غیر عملي أو غیر ممكنما أدت الظروف المذكورة أعاله إلى اعتبار امتالك أو ب
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اختیار الطلبات التي ستؤجل.ه
من الئحة 61في ھذه الشروط واالحكام و المادة  9في حال تأجیل االسترداد من الصندوق حسب الحاالت المذكورة في الفقرة الفرعیة د من الفقرة الرئیسیة رقم 

الطلبات بشكل تناسبي خالل یوم االسترداد، ویتم نقل وتنفیذ كافة طلبات االسترداد المستلمة حسب أولویتھا في دورة التقویم التالیة صنادیق اإلستثمار ، سیتم تنفیذ 

ً 10مع مراعاة نسبة الحد األعلى الـ  .9كما ھو موضح في  ھذه الشروط واالحكام في الفقرة الفرعیة د من الفقرة الرئیسیة رقم % دائما

ة الوحدات الى مستثمرین اخریننقل ملكی.و
الیقدم مدیر الصندوق خدمة نقل ملكیة الوحدات. 

استثمار مدیر الصندوق في وحدات صندوق االستثمار.ز
یحق لمدیر الصندوق االستثمار في الصندوق، متى ماكان راغبا في ذلك بناء على تقدیرة الخاص. 

راك واالستردادتاریخ المحدد المواعید النھائیة لتقدیم طلبات االشت.ح
مساًء بتوقیت المملكة العربیة السعودیة یوم األحد بالنسبة لتقویم یوم األثنین (السعر التالي)، 4:30آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد ھو قبل الساعة 

ألربعاء (السعر التالي).مساًء بتوقیت المملكة العربیة السعودیة یوم الثالثاء بالنسبة لتقویم یوم ا4:30وقبل الساعة 

اجراءات تقدیم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات او استردادھا.ط

  :وتسلیمھا إلى وتوقیع نموذج االشتراك باإلضافة إلى توقیع شروط وأحكام الصندوق یجب على الراغب في االشتراك بالصندوق تعبئة إجراءات االشتراك

االستثماریة للشركة مصحوبة بمبلغ االشتراك، كما أنھ یجب على الراغب في االشتراك فتح حساب استثماري لدى مدیر الصندوق عن طریق أحد المراكز 

إتش إس بي سي الشركة واستیفاء جمیع المتطلبات لذلك. كما أنھ یمكن للمستثمرین االشتراك في الصندوق عن طریق القنوات اإللكترونیة بعد تفعیل خدمات 

كون االشتراك عبرھا مرتبطاً بوصول المعلومات لمدیر الصندوق بنجاح، ولن یتحمل مدیر الصندوق أي مسؤولیة عن فشل االشتراك اإللكترونیة، وسوف ی

عمد من جانب إلكترونیاً ألسباب خارجة عن إرادتھ، أو عن أي مطالبة بفرص ضائعة أو خسارة من قبل المشترك، باستثناء حاالت اإلھمال أو التقصیر المت

الصندوق.مدیر 

:یجوز لحامل الوحدات طلب استرداد كل أو جزء من الوحدات الخاصة بھ وذلك من خالل استكمال وتوقیع نموذج االسترداد وتسلیمھ إجراءات االسترداد

إللكترونیة، وسوف یكون االسترداد إلى مدیر الصندوق عن طریق أحد المراكز االستثماریة للشركة أو عبر القنوات اإللكترونیة بعد تفعیل خدمات إتش إس بي سي ا

عن إرادتھ، باستثناء عبرھا مرتبطاً بوصول المعلومات لمدیر الصندوق بنجاح، ولن یتحمل مدیر الصندوق أي مسؤولیة عن فشل االسترداد إلكترونیاً ألسباب خارجة

المستردة للمستثمرین قبل نھایة یوم العمل الثاني التالي لیوم التقویم المعتمد.حاالت اإلھمال أو التقصیر المتعمد من جانب مدیر الصندوق. وسیتم دفع قیمة الوحدات 

الحد األدنى لعدد او قیمة الوحدات التي یجب على مالك الوحدات االشتراك فیھا او استردادھا.ي

 (خمسة آالف لایر سعودي)5,000الحد األدنى لالشتراك ھو

 (ألفان وخمسمائة لایر سعودي)2,500الحد األدنى لالشتراك اإلضافي ھو

 (ألفان وخمسمائة لایر سعودي)2,500الحد األدنى لالسترداد ھو

 (خمسة آالف لایر سعودي)5,000الحد األدنى للرصید المتبقي ھو

الحد األدنى المطلوب جمعة خالل فترة الطرح األولي.ك
ال ینطبق.

مالیین لایر سعودي10الصندوق إلى أقل من إجراءات مدیر الصندوق في حال انخفاض صافي قیمة أصول .ل

.سیقوم مدیر الصندوق بتبلیغ ھیئة السوق المالیة فوراً في حال انخفاض قیمة أصول الصندوق ألقل من عشرة مالیین لایر سعودي

ویق الصندوق لتوفیر استثمارات یقوم مدیر الصندوق خالل ستة أشھر من تاریخ انخفاض قیمة أصول الصندوق عن عشرة مالیین لایر سعودي بتكثیف تس
إضافیة في الصندوق.

دات وھیئة السوق في حال عدم قدرة مدیر الصندوق من توفیر ھذه االستثمارات خالل فترة الستة أشھر من تاریخ االنخفاض، فإنھ سیقوم وبعد إبالغ مالك الوح
واألحكام.من ھذه الشروط18المالیة بتطبیق اآللیة المذكورة الفقرة الرئیسیة رقم 

سیاسة التوزیع

سیاسة توزیع الدخل واألرباح
ى قیمة وسعر لن یتم توزیع أرباح بل یضاف دخل وأرباح االستثمارات إلى أصول الصندوق، بحیث یعاد استثمار الدخل وأرباح االستثمارات والذي ینعكس عل

الوحدة. 
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تاریخ التوزیع التقریبي
ال ینطبق، حیث أن الصندوق سیعید استثمار الدخل واألرباح المتحصلة من االستثمارات في الصندوق. 

كیفیة توزیع األرباح
حصلة من االستثمارات في الصندوق.ال ینطبق، حیث أن الصندوق سیعید استثمار الدخل واألرباح المت

تقدیم التقاریر لمالكي الوحدات

تقریر العمالءالمعلومات المتضمنة في .أ

 األولیة وفقاً لمتطلبات الملحق رقم سیقوم مدیر الصندوق بإعداد التقاریر السنویة (بما في ذلك القوائم المالیة السنویة المراجعة) والتقاریر السنویة الموجزة والتقاریر

طلب دون أي مقابل.) من الئحة صنادیق االستثمار، ویجب على مدیر الصندوق تزوید مالكي الوحدات بھا عند ال5(

) 11) یوماً من نھایة فترة التقریر وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في الفقرة (ب) من المادة (70سوف تتاح التقاریر السنویة للجمھور خالل مدة التتجاوز (

من ھذه الشروط واألحكام.

) من ھذه الشروط واألحكام 11وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في الفقرة (ب) من المادة () من نھایة فترة التقریر35تعد التقاریر األولیة وتتاح للجمھور خالل (

للصندوق.

:سیقوم مدیرالصندوق بإتاحة بیانات للمشتركین تتضمن المعلومات اآلتیة

عدد وحدات الصندوق التي یملكھا المشترك وصافي قیمتھا

) وماً من كل صفقة) ی15سجل بالصفقات التي نفذھا المشترك خالل

وحدات یرسل مدیر الصندوق بیان سنوي إلى مالكي الوحدات (بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة المعد في شأنھا البیان) یلخص صفقات في

لجمیع مخالفات قیود االستثمار المنصوص ) یوماً من نھایة السنة المالیة، ویجب أن یحتوي ھذا البیان تفاصیل30الصندوق العام على مدار السنة المالیة خالل (

علیھا في الئحة صنادیق االستثمار أو في شروط وأحكام  الصندوق أو مذكرة المعلومات.

مالكي الوحدات المعلومات التالیةسوف تتضمن التقاریر األولیة المعدة ل

معلومات مدیر الصندوق كاملة

(إن وجد) القوائم المالیة لفترة إصدار التقریر

:وسوف تتضمن التقاریر السنویة المعدة لمالكي الوحدات المعلومات التالیة

معلومات صندوق االستثمار

أداء الصندوق وجداول مقارنة األداء، و المصاریف خالل الفترة السابقة

معلومات مدیر الصندوق كاملة

معلومات أمین الحفظ

معلومات المحاسب القانوني

ر التقریر (إن وجد)القوائم المالیة لفترة إصدا

أما التقاریر السنویة الموجزة فتتضمن المعلومات اآلتیة على األقل:

معلومات صندوق االستثمار

أداء الصندوق وجداول مقارنة األداء، و المصاریف خالل الفترة السابقة

:بعض المعلومات عن مدیر الصندوق والتي تتضمن

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة

ریر عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترةتق

تفاصیل أي تغییرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات

أي معلومة أخرى من شأنھا أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافیة بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة

طرق توزیع التقاریر وأماكن تواجدھا.ب
ً من 60توفیر التقاریر على موقع االلكتروني لمدیر الصندوق و موقع سوق المال "تداول". ویجب إخطار مدیر الصندوق بأي أخطاء خالل (سیتم ً تقویمیا ) یوما

مدیر الصندوق إصدار تلك التقاریر وبعد ذلك تصبح التقاریر الصادرة عن مدیر الصندوق نھائیة وحاسمة. كما سیتم توفیر ھذه التقاریر على موقع 

)www.hsbcsaudi.com) والموقع اإللكتروني للسوق (www.tadawul.com.sa.(

.م2020دیسمبر31المالیة المنتھیة في یقر مدیر الصندوق بتوفر القوائم المالیة المراجعة للصندوق للسنة

وسائل تزوید مالكي الوحدات بالقوائم المالیة السنویة.ج
ة أحد المراكز لمالك الوحدات الحق بالحصول على نسخة من القوائم المالیة السنویة المراجعة للصندوق مجاناً عند طلبھا من مدیر الصندوق عن طریق زیار

عن طریق الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق أو الموقع اإللكتروني للسوق "تداول".االستثماریة إلتش إس بي سي العربیة السعودیة وطلبھا مباشرة، أو 
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سجل مالكي الوحدات
الموقع یستطیع مالك الوحدات في الصندوق الحصول على معلومات السجل الخاصة باستثماره في الصندوق عن طریق أحد المراكز االستثماریة للشركة أو

على حساب العمیل الخاص في الموقع والذي یتطلب التسجیل في ھذه الخدمة. كما یقوم مدیر الصندوق بحفظ معلومات سجل مالكي اإللكتروني للشركة، بعد الدخول

السعودیةةالوحدات في المملكة العربی

اجتماع مالكي الوحدات
الظروف التي یدعى فیھا الى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.أ
 الصندوق إلى اجتماع مالك الوحدات عند الحاجة.یحق لمدیر الصندوق دعوة مالك وحدات

) أیام من تسلم طلب مكتوب من أمین الحفظ.10سیقوم مدیر الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل عشرة (

) ي الوحدات الذین یملكون ) أیام من تسلم طلب مكتوب من مالك أو أكثر من مالك10سیقوم مدیر الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل عشرة

% على األقل من إجمالي قیمة وحدات الصندوق. 25مجتمعین أو منفردین 

إجراءات دعوة اجتماع مالك صنادیق االستثمار:.ب
 صندوق سیقوم من ھذه الشروط واألحكام، فإن مدیر ال13في حال استوفى طلب االجتماع احد المتطلبات في الفقرة الفرعیة رقم أ من الفقرة الرئیسیة رقم

) وموقع السوق "تداول" www.hsbcsaudi.comبدعوة مالك الوحدات في الصندوق وذلك عن طریق اإلعالن في موقعة اإللكتروني (

)www.tadawul.com.saبي او عن طریق إرسال رسائل نصیة او برید الكتروني إلى مالك الوحدات وأمین الحفظ قبل )، باإلضافة إلى إرسال إشعار كتا

) یوماً قبل االجتماع، وسوف یحدد اإلعالن واإلشعار تاریخ  االجتماع ومكانھ 21) أیام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزید عن واحد وعشرون (10عشرة (

سال نسخة من ذلك اإلشعار للھیئة.ووقتھ والقرارات المقترحة. وسیتم إر

 على األقل من قیمة وحدات الصندوق.25ویكون االجتماع صحیحاً ومكتمل النصاب في حال حضر االجتماع مجتمعین من یملك %

 ن تاریخ االجتماع عن طریق أیام م5، فإن لمدیر الصندوق الحق في عقد اجتماع ثاني قبل 13إذا لم یستوفى النصاب حسب الفقرة أ من الفقرة الرئیسیة رقم

)، باإلضافة إلى إرسال إشعار كتابي او عن www.tadawul.com.sa) وموقع السوق "تداول" (www.hsbcsaudi.comاإلعالن في الموقع اإللكتروني (

ة وبرید الكتروني إلى مالك الوحدات و أمین الحفظ، ویعد االجتماع الثاني صحیحاً وقراراتھ ملزمة أي كانت نسبة الوحدات الممثلة في طریق إرسال رسائل نصی

االجتماع.

حقوق التصویت لمالكي الوحدات:.ج
واألحكام فإن لمالك الوحدات الذین حضروا شخصیاً أو باإلنابة من الشروط 13في حال استیفاء المتطلبات في الفقرتین الفرعیة أ و ب من الفقرة الرئیسیة رقم 

بصفة رسمیة الحق في التصویت واتخاذ القرارات نیابة عن باقي مالك الصندوق، حیث یحق لھم التصویت كالتالي:

.یجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد عن كل وحدة یمتلكھا في الصندوق

یاً، أو بتعیین وكیل لتمثیل مالك الوحدات في االجتماع.التصویت یكون إما بالحضور شخص

 یجب أن یكون یقبل مدیر الصندوق و حسب ما یراه مناسب قانونیاً توكیل أحد مالكي الوحدات لوكیل للحضور والتصویت عنھ في االجتماعات، وذلك التوكیل

صندوق. كتابیاً ومصدقاً من إحدى الجھات الرسمیة والمخولة بذلك او من مدیر ال

 تضعھا الھیئة.یجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتھا والتصویت على قراراتھا بواسطة وسائل التقنیة الحدیثة وفقاً للضوابط التي

حقوق مالكي الوحدات
الحصول على نموذج تأكید االشتراك في الصندوق

 ومذكرة المعلومات باللغة العربیة بدون مقابلالحصول على نسخة حدیثة من شروط وأحكام الصندوق

 یوم 15الحصول على بیان یشتمل على صافي قیمة أصول وحدات الصندوق ،وعدد الوحدات التي یمتلكھا وصافي قیمتھا ،وسجل بجمیع الصفقات یقدم خالل

من كل صفقة

تكون الوحدات المشترك فیھا ملكاً لمالك الوحدات الذي اشترك في الصندوق

اتیحق لمالك الوحدات ممارسة حقوقھ المرتبطة في الوحدات بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، حقوق التصویت في اجتماعات مالكي الوحد

الحصول على بیان سجل الوحدات السنوي الخاص باستثمار مالك الوحدات في الصندوق بما في ذلك جمیع الحركات التي تمت على الوحدات

ة لى صافي قیمة وحدات الصندوق بشكل دوري وبعد كل تقویم للصندوق في فروع مدیر الصندوق أو الموقع اإللكتروني (علماً بأنھا ستكون متوفراالطالع ع

في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق "تداول")

دیر الصندوق عند الطلب (علماً بأنھا ستكون متوفرة في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق الحصول على التقاریر السنویة الموجزة واألولیة المعدة من قبل م

والموقع اإللكتروني للسوق "تداول")

بأنھا ستكون متوفرة في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق والموقع اإل ً لكتروني للسوقالحصول على القوائم المالیة المراجعة للصندوق عند الطلب (علما

"تداول")

الموافقة على التغیرات الرئیسیة في شروط وأحكام الصندوق

الدعوة إلى عقد اجتماع مالكي الوحدات

ات في موقع مدیر تحدیث شروط وأحكام الصندوق سنویاً من قبل مدیر الصندوق لتُظھر الرسوم الفعلیة ومعلومات أداء الصندوق المعدلة وتوفیرھا لمالك الوحد

لسوق "تداول"الصندوق وموقع ا
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الحصول على التقاریر حسب ما تنص علیھ متطلبات الئحة صنادیق االستثمار

دفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات من قبل مدیر الصندوق في األوقات المحددة لذلك

 على مدیر الصندوق إشعار ُمالك الوحدات إذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق االستثمار مدة للصندوق ولم تنّص على انتھائھ عند حصول حدث معین، فیجب

ً 21برغبتھ في إنھاء صندوق االستثمار قبل اإلنھاء بمدة ال تقل عن  یوماً تقویمیا

ال یجوز أن یتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق من شأنھا اإلخالل بحقوق مالكي فئة أخرى من الوحدات

لبھا من مدیر الصندوقالحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند ط

مسؤولیة مالكي الوحدات
عدا عن خسارة االستثمار فإن مالك الوحدات لیس مسؤوالً عن أي دیون أو التزامات للصندوق.

قم الجوال والبرید ل رولكن یكون المشتركون مسؤولین عن تزوید مدیر الصندوق بعناوینھم البریدیة الصحیحة في كافة األوقات، باإلضافة إلى معلومات التواصل مث

لطلب من المدیر عدم اإللكتروني، وعن إعالم مدیر الصندوق فوراً بأي تغییر في العناوین. وفي حال عدم تزوید المشتركین مدیر الصندوق بالعنوان الصحیح أو ا

وافقون بموجب ھذا على حمایة مدیر الصندوق وإعفائھ من أي إرسال البرید، بما في ذلك البیانات واإلشعارات المتعلقة باستثماراتھم في الصندوق، فإن المشتركین ی

عارات أو أیة معلومات مسؤولیة وعلى التنازل عن حقوقھم أو مطالباتھم ضد مدیر الصندوق والناشئة بشكل مباشر أو غیر مباشر عن عدم تزویدھم بالبیانات أو اإلش

ى الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحیح أیة أخطاء أو أخطاء مزعومة في أي كشف أو بیان أخرى تتعلق باالستثمار، أو تلك التي تنشأ عن عدم القدرة عل

أو أیة معلومات أخرى.

خصائص الوحدات
.سیقوم مدیر الصندوق بإصدار نوع واحد من الوحدات، وتمثل كل وحدة حصة مشتركة متساویة في الصندوق

 صافي قیمة الصندوق.إجمالي قیمة الوحدات المصدرة یمثل إجمالي

التغییرات في شروط وأحكام الصندوق
االحكام المنظمة لتغیر شروط واحكام الصندوق او مذكرة المعلومات.أ

ة (عند الحاجة). یجوز للمدیر طبقاً لتقدیره تعدیل ھذه الشروط واألحكام في أي وقت شریطة الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وھیئة الرقابة الشرعی

ختلف أنواع الموافقات الالزمة لھذه التغیرات باختالف نوع التعدیل في الشروط واألحكام بالصیغة التالیة:وت

ت األساسیة في حال كون التعدیل المقدم من قبل مدیر الصندوق تعدیالً أساسیاً في شروط وأحكام الصندوق حسب تعریف الئحة صنادیق االستثمار للتعدیال

من الالئحة، فإن مدیر الصندوق سیقوم بتطبیق متطلبات الالئحة لمثل ھذا التغییر.56ق المالیة في المادة رقم الصادرة عن ھیئة السو

المھمة الصادرة في حال كون التعدیل المقدم من قبل مدیر الصندوق تعدیالً مھماً في شروط وأحكام الصندوق حسب تعریف الئحة صنادیق االستثمار للتعدیالت

من الالئحة، فإن مدیر الصندوق سیقوم بتطبیق متطلبات الالئحة لمثل ھذا التغییر.57السوق المالیة في المادة رقم عن ھیئة 

تعدیالت في حال كون التعدیل المقدم من قبل مدیر الصندوق تعدیالً واجب اإلشعار في شروط وأحكام الصندوق حسب تعریف الئحة صنادیق االستثمار لل

من الالئحة، فإن مدیر الصندوق سیقوم بتطبیق متطلبات الالئحة لمثل ھذا التغییر.58صادرة عن ھیئة السوق المالیة في المادة رقم واجبة اإلشعار ال

االجراءات المتبعة لإلشعار عن أي تغییر في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.ب
من ھذه الشروط واالحكام و االعالن عن ھذه 17فقرة الفرعیة رقم أ من الفقرة الرئیسیة رقم سیتم االعالن عن التغیرات حسب تصنیف كل تغیر مذكور في ال

ھ نصیة او خطاب التغیرات في موقع تداول وموقع مدیر الصندوق وذلك قبل تاریخ سریان التغیر حسب تصنیف كل تغیر. باالضافة الى أرسال إشعار كتابي (رسال

لبرید اإللكتروني) خالل فترة االبالغ.على البرید المسجل، او عن طریق ا

إنھاء صندوق االستثمار
 ذلك قبل مدة ال یحتفظ مجلس إدارة الصندوق بناء على توصیات مدیر الصندوق بحق إنھاء الصندوق، وذلك بإشعار الھیئة ومالكي الوحدات كتابیاً برغبتھ في

اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلوماتیوماً من التاریخ المزمع إلنھاء الصندوق، دون 21تقل عن 

 ًفي قبل انتھاء مدة إذا كانت مدة الصندوق العام محددة، فسیقوم مدیر الصندوق بإنھاء الصندوق فور انتھاء تلك المدة وإشعار الھیئة ومالكي الوحدات كتابیا 

یوماً.21الصندوق بمدة ال تقل عن 

أیام من وقوع الحدث الذي یوجب إنھاء الصندوق. 5یئة ومالكي الوحدات كتابیاً خالل (عند حصول حدث معین، یتم إشعار الھ (

.سیقوم مدیر الصندوق باإلعالن في موقعھ اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتھاء مدة الصندوق ومدة تصفیتھ

الصندوق في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.في حال تم تصفیة أصول الصندوق، سیقوم مدیر الصندوق بإعالن نتائج تصفیة

الوحدات التي سیتم تصفیة أصول الصندوق وتأدیة التزاماتھ وتوزیع ما یتبقى من حصیلة ھذه التصفیة على المشتركین بنسبة ما تمثلھ وحداتھم إلى إجمالي

یثبت المدیر بأنھا صادرة آنذاك.

 .حذف اي معلومات للصندوق في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق و موقع السوق

.إغالق الحسابات البنكیة واإلستثماریة الخاصة بالصندوق
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مدیر الصندوق
خارجیة بموجب أحكام االئحة یعد مدیر الصندوق مسؤوالً عن التزام أحكام الئحة صنادیق االستثمار سواء أدى مسؤولیاتھ وواجباتھ بشكل مباشر أم كلف بھا جھة

ء تصرفھ أو تقصیره والئحة االشخاص المرخص لھم. ویعد مدیر الصندوق مسؤوالً تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتیالھ أو اھمالھ أو سو

المتعمد.

مھام مدیر الصندوق.أ
إدارة الصندوق

ریة للصندوقإدارة عملیات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدا

طرح وحدات الصندوق

حساب سعر وحدة الصندوق بناء على صافي قیمة أصول الصندوق عند نقطة تقویم الصندوق

نشر التقاریر الخاصة بالصندوق لمالك الوحدات

التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأن المعلومات التي بھما صحیحة وغیر مضللة

 وضع السیاسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معھا

 االلتزام بطلبات الموافقة واالشعارات المقدمة للھیئة الصادرة من الئحة صنادیق االستثمار عند الطلب

ق عند طلبھاتطبیق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام وتزوید الھیئة بنتائج التطبی

تعیین مدیر صندوق من الباطن
الخاصیة، فإنھ یجوز لمدیر الصندوق تكلیف طرف ثالث إلدارة الصندوق أو أي من تابعیھ أو مدیًرا للصندوق من الباطن. وفي حال تفعیل مدیر الصندوق لھذه

یوماً. 21تقل عن سیقوم بإبالغ مالك الوحدات عن طریق إشعار كتابي والموقع االلكتروني لمدیر الصندوق، وذلك قبل تسلیم إدارة الصندوق بمدة ال

أحكام عزل مدیر الصندوق أو استبدالھ

یحق لھیئة السوق المالیة ومالك الوحدات أن یقوموا بعزل مدیر الصندوق أو استبدالھ في الحاالت التالیة:

إذا توقف مدیر الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الھیئة بموجب الئحة األشخاص المرخص لھم

مدیر الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبھ أو تعلیقھ من قبل الھیئةإلغاء ترخیص

تقدیم طلب إلى الھیئة من مدیر الصندوق إللغاء ترخیصھ في ممارسة نشاط اإلدارة

إذا رأت الھیئة أن مدیر الصندوق قد أخل بشكل تراه جوھریاً بالتزام النظام أو لوائحھ التنفیذیة

تثماریة الذي یدیر الصندوق أو عجزه أو استقالتھ، مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدیر الصندوق قادر على إدارة أصول وفاة مدیر المحفظة االس

الصندوق

أي حالة أخرى ترى الھیئة بناًء على أسس معقولة أنھا ذات أھمیة جوھریة

أمین الحفظ

مھام ومسؤولیات أمین الحفظ
حفظ أصول الصندوق

 للصندوق باسمھ في أحد البنوك المحلیة لصالح الصندوقفتح حساب خاص

فصل أصول الصندوق وتسجیل األوراق المالیة للصندوق باسم أمین الحفظ لصالح الصندوق

حفظ جمیع المستندات الضروریة والتي تؤید تأدیة التزاماتھ التعاقدیة تجاه الصندوق

خاص بالصندوقإیداع المبالغ النقدیة العائدة للصندوق في الحساب ال

إدارة العملیة النقدیة للصندوق، من خصم مبالغ االستثمار ومصاریف الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

لن یكون أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن مدیًرا الصندوق او تابعاً لمدیر الصندوق من الباطن

ھذه الشروط واألحكام تجاه مدیر الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتیالھ أو إھمالھ أو أمین الحفظ مسؤول عن التزاماتھ وفقاً ل

سوء تصرفھ أو تقصیره المتعمد

یعد أمین الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمایتھا لصالح مالكي الوحدات

 الالزمة فیما یتعلق بحفظ أصول الصندوقیعد أمین الحفظ مسؤوالً عن اتخاذ االجراءات اإلداریة

تعیین أمین حفظ من الباطن
لحفظ من موارده الخاصة، یجوز ألمین الحفظ تكلیف طرف ثالث بالعمل أمیناً للحفظ أو أي من تابعیھ بالعمل أمیناً للحفظ من الباطن، ویدفع مصاریف وأتعاب أمین ا

ً لھ في ممارسة نشاط الحفظ من قبل ھیئة السوق المالیة حسب الئحة االشخاص ویجب أن یكون أمین الحفظ المكلف أو أمین الحفظ م ن الباطن شخصاً مرخصا

المرخص لھم في المملكة. 
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أحكام عزل أمین الحفظ أو استبدالھ
یحق لھیئة السوق المالیة ومالك الوحدات أن یقوموا بعزل أمین الحفظ واستبدالھ في الحاالت التالیة:

لحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الھیئة بموجب الئحة االشخاص المرخص لھمإذا توقف أمین ا

إلغاء ترخیص أمین الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبھ أو تعلیقھ من قبل الھیئة

تقدیم طلب الى الھیئة من أمین الحفظ إللغاء ترخیصھ في ممارسة نشاط الحفظ

 بشكل تراه جوھریاً بالتزام النظام أو لوائحھ التنفیذیةإذا رأت الھیئة أن أمین الحفظ قد أخل

یحق لمدیر الصندوق عزل أمین الحفظ واستبدالھ في الحاالت التالیة: 

لھیئة یجوز لمدیر الصندوق عزل أمین الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمین الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات. ویجب اشعار ا

الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي.ومالكي 

 .اإلفصاح  فوًرا في موقعھ اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق "تداول" عن قیامھ بعزل أمین الحفظ وتعیین أمین الحفظ البدیل

ماً من تاریخ استالم أمین الحفظ المعزول یو30في حالة عزل أمین الحفظ عن طریق الھیئة أو مدیر الصندوق فإنھ یجب على مدیر الصندوق تعیین بدیل لھ خالل 

لإلشعار الكتابي، وعلى أمین الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل لنقل المسؤولیات وأصول الصندوق إلى أمین الحفظ المعین بدیالً. 

المحاسب القانوني

المحاسب القانوني للصندوق
ارنست ویونغ وشركاھم

انونيمھام ومسؤولیات وواجبات المحاسب الق

المراجعة المتعارف علیھا في تتمثل مسؤولیة المحاسب القانوني في إبداء الرأي على القوائم المالیة استنادا إلى  المراجعة التي یقوم بھا والتي تتم وفقا لمعاییر 

عة للحصول على درجة معقولة من: المملكة العربیة السعودیة والتي تتطلب التزام المحاسب بمتطلبات أخالقیات المھنة وتخطیط و تنفیذ أعمال المراج

الغ واإلیضاحات أن القوائم المالیة خالیة من األخطاء الجوھریة. تتضمن مسؤولیات المحاسب القانوني أیضا القیام بإجراءات الحصول على أدلة مؤیدة للمب

الواردة في القوائم المالیة.

 المحاسبیة المستخدمةمدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات

.العرض العام للقوائم المالیة

األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني
یحق لمدیر الصندوق استبدال المحاسب القانوني بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق في الحاالت التالیة:

القانوني في تأدیة مھامھفي حال وجود إدعاءات قائمة ومھمة حول سوء السلوك المھني للمحاسب

 ًإذا لم یعد المحاسب القانوني مستقال

إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال یملك المؤھالت والخبرات الكافیة لتأدیة مھام المراجعة بشكل مرض

إذا طلبت الھیئة وفقاً لتقدریھا المحض تغییر المحاسب القانوني المعین للصندوق

دوقأصول الصن

حفظ األصول
یس لھ حق التصرف یقوم أمین الحفظ بحفظ أصول الصندوق لصالح الصندوق المملوك لمالكي الوحدات في الصندوق، وال تعتبر ھذه األصول ملكاً ألمین الحفظ، ول

فیھا إال وفقاً لشروط وأحكام ھذا الصندوق واتفاقیة حفظ األصول.

فصل األصول
الصندوق عن باقي األصول الخاصة بھ أو الصنادیق األخرى التي یقوم بحفظ أصولھا منفصلین، ویسجل أمین حفظ األوراق المالیة یقوم أمین الحفظ بفصل أصول 

محلیة، ویقوم واألصول الخاصة بالصندوق باسمھ لصالح الصندوق، وسیكون ھناك حساب بنكي خاص لصالح الصندوق یقوم بفتحھ أمین الصندوق في أحد البنوك ال

حتفاظ بجمیع السجالت الضروریة وغیرھا من المستندات التي تؤید تأدیتھ التزاماتھ التعاقدیة.باال

ملكیة أصول الصندوق
ین الحفظ أو أمین تعد أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكیة مشاعة، وال یجوز أن یكون لمدیر الصندوق أو مدیر الصندوق من الباطن أو أم

دیر الصندوق أو مدیر الصندوق الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فیما یتعلق بتلك األصول، إال إذا كان م

سموحاً بھذه المطالبات من الباطن أو أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات الصندوق وذلك في حدود ملكیتھ، أو كان م

تمعلوماشروط واألحكام أو مذكرة البموجب أحكام الئحة صنادیق االستثمار وأُفصح عنھا في ھذه ال



إقرار من مالك الوحدات
وفھم ما جاء فیھم والموافقة علیھم، واإلقرار لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئیسیة والمالحق الخاصة بالصندوق 

باإلطالع على خصائص الوحدات التي تم االشتراك بھا في الصندوق. وتم الحصول على نسخة من ھذه االتفاقیات والتوقیع علیھا.
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صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة

HSBC Saudi Freestyle Equity Fund

صندوق استثمار مفتوح یھدف إلى تحقیق نمو في رأس المال على المدى الطویل ویستثمر في األسھم 

إس بي سي العربیة السعودیةمدیر الصندوق: شركة إتش

أمین الحفظ: شركة البالد المالیة

مذكرة المعلومات

بعد إبالغ ھیئة السوق المالیة ، م 2021/09/08م، وتم تحدیثھا بتاریخ26/10/2010صدرت مذكرة معلومات الصندوق بتاریخ 
وبموجب الئحة صنادیق االستثمار.

و الشروط واألحكام وكافة المستندات األخرى التابعة للصندوق تخضع ألحكام الئحة صنادیق یقر مدیر الصندوق بأن مذكرة المعلومات 

االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحیحة وغیر مضللة عن 

.الصندوق،  محدثة ومعدلة

مذكرة المعلومات وفھمھا، وفي حال تعذر فھم محتویات مذكرة المعلومات ننصح باألخذ بمشورة ننصح المستثمرین بقراءة محتویات 

مستشار مھني.
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إشعار ھام

 روجعت مذكرة المعلومات ھذه من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة علیھا. ویتحمل مدیر الصندوق وأعضاء مجلس إدارة

ومنفردین كامل المسؤولیة عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما یقر ویؤكد أعضاء مجلس الصندوق مجتمعین 

إدارة الصندوق ومدیر الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما یقرون ویؤكدون على أن المعلومات 

مضللةوالبیانات الواردة في مذكرة المعلومات غیر

 وافقت ھیئة السوق المالیة على تأسیس صندوق االستثمار وطرح وحداتھ. ال تتحمل الھیئة أي مسؤولیة عن محتویات مذكرة

المعلومات، وال تعطي أي تأكید یتعلق بدقتھا أو اكتمالھا، وتخلي نفسھا صراحة من أي مسؤولیة مھما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما 

المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منھا. وال تعطي ھیئة السوق المالیة أي توصیة بشأن جدوى االستثمار في ورد في مذكرة 

الصندوق من عدمھ وال تعني موافقتھا على تأسیس الصندوق توصیتھا باالستثمار فیھ أو تأكید صحة المعلومات الواردة في الشروط 

ن قرار االستثمار في الصندوق یعود للمستثمر أو من یمثلھواألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أ

 تم اعتماد صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة على أنھ صندوق استثمار متوافق مع المعاییر الشرعیة المجازة من

قبل الھیئة الشرعیة المعینة للصندوق
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قائمة المصطلحات

شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة أو أیاً من حلفائھا المعینین طبقاً لمتطلبات ھیئة السوق المالیة مدیر الصندوقالمدیر/

شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة الشركة

الصندوقمالك الوحدات أو المستثمر في  المشترك

صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة الصندوق

البنك السعودي البریطاني (ساب) أو أیاً من فروعھ أو الشركات التابعة لھ أو أي بنك تجاري اخر البنك

منشأة حاصلة على ترخیص بممارسة األعمال المصرفیة بموجب أنظمة المملكة بنك محلي

السعودیة (تداول)السوق المالیة  السوق

ھـ)2/6/1424المؤرخ في 30ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة (المنشأة بموجب األمر السامي رقم م/ الھیئة

االقتصادیة و / أو ھي الحاالت التي یعتقد مدیر الصندوق أنھ من الممكن أن تؤثر على أصول الصندوق أو أھدافھ بشكل سلبي نتیجة أي من العوامل 

السیاسیة و / أو التنظیمیة المتغیرة

الظروف اإلستثنائیة

ھي استراتیجیة إلدارة المحافظ بحیث یتم اختیار استثمارات محددة بھدف التفوق على المؤشر اإلسترشادي على المدى الطویل استراتیجیة نشطة

لتركیز أوال على التحلیل االقتصادي ومن ثم تقییم القطاعات والشركات الفردیةھو نھج ینطوي علیھ اتخاذ القرارات االستثماریة من خالل ا النھج التنازلي

یل القطاع ھو نھج ینطوي علیھ اتخاذ القرارات االستثماریة من خالل التركیز أوال على اختیار الشركات الفردیة. حیث یأتي التحلیل االقتصادي وتحل

بعد اختیار الشركات الفردیة

التصاعديالنھج

یعني في الئحة األشخاص المرخص لھم، عمیال یكون شخصا مرخصا لھ، أو شخصا مستثنى، أو شركة استثماریة، أو منشأة خدمات مالیة غیر 

سعودیة، وفیما عدا تلك الالئحة، فإن الطرف النظیر یعني الطرف االخر في صفقة

الطرف النظیر

عالي من الجدارة االئتمانیة ومخاطر إخالل أقل نسبیاوتعني تقییما ائتمانیا یشیر إلى مستوى  درجة االستثمار

الئحة صنادیق االستثمار الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة
الئحة صنادیق 

االستثمار

مجلس إدارة الصندوق مجلس اإلدارة

ھي ھیئة مستقلة من علماء بارزین یشرفون على التقید بالمعاییر الشرعیة
لجنة

الرقابة الشرعیة

مبالغ یتم دفعھا حسب توصیات الھیئة الشرعیة مبالغ التطھیر

المملكة العربیة السعودیة المملكة

ملكیة المشترك في الصندوق الوحدة

ھي البیع بثمن التكلفة مضافا إلیھ ربح معلوم مع السداد في تاریخ الحق متفق علیھ المرابحة

غالبیة أصولھا في عملیات المرابحةھي الصنادیق التي تستثمر  صنادیق المرابحة

قیمة أصول الصندوق بعد خصم كافة النفقات والرسوم صافي قیمة األصول

یوم عمل في المملكة طبقاً ألیام العمل الرسمیة في الھیئة یوم

الیوم الذي یتم فیھ حساب وتأكید صافي قیمة األصول لالشتراك واالسترداد یوم التقویم

استرداد وحدات صندوق االستثمار/أي یوم یتم فیھ تنفیذ طلبات اشتراك یوم التعامل

سعر وحدات الصندوق المقیم بعد الوقت المحدد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد السعر التالي

فیھا الصندوقمعیار التدقیق الشرعي المعتمد من قبل لجنة الرقابة الشرعیة الختیار األسھم التي سوف یستثمر  المعاییر الشرعیة

"لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة" وتختص لجنة الفصل في المنازعات بالنظر في المنازعات التي تقع في نطاق نظام السوق المالیة

واللوائح، والقواعد، والتعلیمات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة والسوق

لجنة فصل المنازعات

م. وللمزید من المعلومات 2018ینایر 1ھي ضریبة غیر مباشرة تُفرض على جمیع السلع والخدمات التي یتم شراؤھا والتي بدأ العمل بھا ابتداء من 

https://www.gazt.gov.sa/arیرجى زیارة الموقع: 

ضریبة القیمة المضافة
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ندوق الخاصة، ویشمل مراجعي الحسابات المستقلین، أتعاب ونفقات مجلس إدارة ھي جمیع التكالیف والنفقات المتكبدة فیما یتصل بأنشطة الص

م الصندوق، رسوم قیاس المؤشر االسترشادي، الرسوم الرقابیة، رسوم السوق المالیة السعودیة (تداول)، تكالیف اجتماع مالك الوحدات، الرسو

والتقاریر االلكترونیة وأیة مصاریف أخرى یمكن قبولھا بشكٍل عادي كنفقاٍت تشغیلیة القانونیة/النظامیة األخرى، جمیع نفقات إعداد وطباعة التقاریر

حسب ماتم تعریفھ في مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب المسموح بھا في الئحة صنادیق االستثمار.

النفقات التشغیلیة

.للصندوق مقابل الرسوم المذكورة في جدول الرسوم والمصاریفتم تعیین شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة لتقدیم الخدمات اإلداریة المدیر اإلداري

االستثمارصندوق.1

اسم صندوق االستثمار
) (HSBC Saudi Freestyle Equity Fundصندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة

تاریخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار
م 2021/09/08م، وتم تحدیثھا وابالغ ھیئة السوق المالیة بتاریخ 26/10/2010صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاریخ 

تاریخ موافقة الھیئة على تأسیس صندوق االستثمار وطرح وحداتھ
م.2012دیسمبر 7صدرت موافقة ھیئة السوق المالیة على االستمرار طرح وحدات الصندوق بتاریخ 

ق االستثمار، تاریخ استحقاق الصندوقمدة صندو
اد خالل فترة إن صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة ھو صندوق أسھم استثماري من النوع "المفتوح" أي أنھ بإمكان المشترك االشتراك واالسترد

من مذكرة 17فقا للفقرة الفرعیة "ه" من الفقرة األساسیة عمر الصندوق. وعمر الصندوق غیر محدد ومفتوح المدة، ویحق لمدیر الصندوق إنھاء الصندوق و

المعلومات.

عملة صندوق االستثمار
یر الصندوق حسب اللایر السعودي ھو عملة الصندوق، وفي حالة دفع قیمة الوحدات بعملة خالف العملة المحددة للصندوق فسیتم تحویل ھذه المبالغ من قبل مد

نئذ ویصبح االشتراك نافذاً فقط عند تسلم األموال بعملة الصندوق وحسب السعر التالي للوحدة.سعر الصرف السائد لدى المدیر حی

سیاسات االستثمار وممارساتھ.2

األھداف االستثماریة لصندوق االستثمار
الشركات المدرجةأسھمفياالستثمارخاللمنوذلكیھدف إلى تحقیق نمو في رأس المال على المدى الطویل –مفتوح –إن الصندوق ھو صندوق استثمار 

ھ السوق الرئیسي والموازي)  وحقوق األولویة واالكتتابات األولیة والصنادیق االستثماریة المتداولة والصنادیق العقاریة المتداولة في سوق األسھم السعودي (بما فی

ً اإلسالمیةالشرعیةالمعاییرمعمتوافقةو الشرعیة للصندوق.الھیئةمنالصادرةللمعاییرطبقا

.للسعودیةالشرعيبورزأندستاندردبمؤشرالصندوقیرتبط اداء

أنواع األوراق المالیة التي سوف یستثمر فیھا الصندوق بشكل أساسي
المتداولة والصنادیق العقاریة المتداولة في وحقوق األولویة واالكتتابات األولیة والصنادیق االستثماریة یستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسھم الشركات المدرجة 

والتي تكون متوافقة مع المعاییر الشرعیة اإلسالمیة طبقاً للمعاییر الصادرة من قبل الھیئة الشرعیة سوق األسھم السعودي (بما فیھ السوق الرئیسي والموازي)

للصندوق.

جموعة من القطاعات، أو في بلد معین أو سیاسة تركیز االستثمار في أوراق مالیة معینة،أو في صناعة أو م

منقطة جغرافیة معینة
أسھم شركات مدرجة وحقوق األولویة واالكتتابات األولیة والصنادیق االستثماریة سیتم تركیز استثمارات الصندوق في مجموعة مختارة من أسھم الشركات المدرجة 

التي تستوفي األھداف اإلستثماریة للصندوق المتوافقة مع سعودي (بما فیھ السوق الرئیسي والموازي)المتداولة والصنادیق العقاریة المتداولة في سوق األسھم ال

ة نشطة.المعاییر الشرعیة، ولن یكون ھناك تركیز على قطاع معین أو صناعة معینة أو منطقة معنیة، بل سیقوم مدیر الصندوق بإدارة الصندوق بطریق
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افق الشركات السعودیة المساھمة مع الضوابط الشرعیة من قبل الھیئة الشرعیة المسؤولة بعد إعالن القوائم المالیة لكل ربع سنة، باإلضافة إلى ذلك، سیتم دراسة تو

صة یوم من تاریخ انتھاء الدراسة أو أول فر90وفي حال عدم تقید أي من الشركات المملوكة في الصندوق بالضوابط الشرعیة فسیتم بیعھا في مدة ال تتجاوز 

ممكنة في حال انخفاض السیولة على األسھم.

أسواق األوراق المالیة التي یحتمل أن یشتري ویبیع الصندوق فیھا استثماراتھ

في سوق قاریة المتداولةسوف تكون استثمارات الصندوق في األسھم المدرجة وحقوق األولویة واالكتتابات األولیة والصنادیق االستثماریة المتداولة والصنادیق الع

المصدرة من قبل مدیر الصندوق أو مصدرین آخرین وتشمل ساب تكافل وصنادیق االستثمار المرخصة من األسھم السعودي (بما فیھ السوق الرئیسي والموازي)

ر أو كالھما ، و عملیات وصنادیق ھیئة السوق المالیة والمطروحة طرحاً عاماً في المملكة العربیة السعودیة والمدارة من قبل مدیر الصندوق أو أي مدیر آخ

المرابحة، بشرط أن تعتمد كلھا من قبل الھیئة الشرعیة للصندوق، وتكون ھذه االستثمارات مصدرة باللایر السعودي. 

الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

100% 90%
االستثماریة المتداولة والصنادیق العقاریة أسھم الشركات المدرجة وحقوق األولویة واالكتتابات األولیة والصنادیق 

المتداولة  في سوق االسھم السعودي (بما فیھ السوق الرئیسي والموازي).

10% 0% * نقًدا و/أو في المرابحة و/أو صنادیق المرابحة المعتمدة من قبل الھیئة الشرعیة 

10% 0% المماثلةصنادیق االستثمار األخرى ذات األھداف أو االستراتیجیات 

% في ظل الظروف االستثنائیة.100* یمكن لمدیر الصندوق أن یحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصنادیق أسواق النقد حتى 

علىذلكفيبماائتماني،تقییموكالةقبلمنممنوحةاالستثماردرجةمنائتمانيتقییمذاتنظیرهأطرافلدىالمرابحةعملیاتفياالستثماریكونأنیجب

أما،)Baa3لكال الوكالتیین) ووكالة مودیز (الحد األدنى لدرجة التقییم  -BBBأند بورز, وفیتش (الحد األدنى لدرجة التقییم ستانداردالحصر،ولیسالذكرسبیل

والمطروحةالمالیةالسوقھیئةمنوالمرخصةالسعوديباللایرللصندوقالشریعةالمعاییرمعالمتوافقةالصنادیقفيفتنحصرالمرابحةصنادیقفياالستثمارات

.كالھماأوآخرمدیرأيأوالصندوقمدیرقبلمنالسعودیةالعربیةالمملكةفيعاماطرحا

في ظل الظروف االستثنائیة، یجوز لمدیر إذا كانت تقییمات الشركات في سوق األسھم السعودیة في أي وقت من األوقات غیر مالئمة برأي مدیر الصندوق 

صنادیق المرابحة المعتمدة من الھیئة الشرعیة. في%)  أصول الصندوق نقداً أو في عملیات المرابحة أو 100الصندوق االحتفاظ بغالبیة أو كل (

االستثماریة أنواع المعامالت واألسالیب واألدوات التي یمكن لمدیر الصندوق استخدامھا بغرض اتخاذ قراراتھ

لصندوق االستراتیجة المتبعة من قبل الصندوق في االستثمار 
رتباط بمؤشر أو سیقوم مدیر الصندوق بالتركیز في اختیار الشركات واتباع استراتیجیة نشطة في إدارتھا مع المرونة بغیة تحقیق عوائد للمستثمرین دون اال

دوق قراراتھ االستثماریة بناًء على تحلیل أساسیات الشركات في سوق األسھم السعودي، ویتخذ مدیر الصندوق باألوزان النسبیة للمؤشرات، وسوف یبني مدیر الصن

تمر لضمان االلتزام النھج التصاعدي والتنازلي في تحلیل الشركات، وبناًء على ذلك یتم اتخاذ قرار االستثمار وتحدید أوزان االستثمارات ومراجعتھا بشكل مس

صندوق. باستراتیجیة ال

أنواع األوراق المالیة التي ال یمكن إدراجھا ضمن استثمارات الصندوق
.2من الفقرة الرئیسیة رقم دو بلن یستثمر مدیر الصندوق أصول الصندوق في المشتقات المالیة أو أوراق مالیة غیر التي تم ذكرھا في الفقرة 

األخرى التي یمكن للصندوق االستثمار فیھا أي قید آخر على نوع/أنواع األوراق المالیة أو األصول 
صنادیقالئحةمن41المادةفيالواردةاإلستثماربقیودالصندوقیلتزمكما. الشرعیةالضوابطمعتتوافقالأسھم/ مالیةأوراقأيفيالصندوقیستثمرلن

.اإلستثمار

مدیروأوالصندوقمدیریدیرھااستثمارصنادیقأوصندوقوحداتفيالصندوقأصولالستثماراألعلىالحد

أخرىصنادیق
% من صافي قیمة أصول الصندوق، ولن تزید نسبة امتالك الصندوق في صندوق آخر 10لن تزید نسبة استثمار الصندوق في صنادیق االستثمار مجتمعة عن 

% من إجمالي قیمة الصندوق المستثمر بھ.10عن 
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االقتراض، وسیاسة مدیر الصندوق بشأن ممارسة صالحیات االقتراض، وبیان صالحیات صندوق االستثمار في 

سیاستھ فیما یتعلق برھن أصول الصندوق

 من صافي قیمة 10الصندوق ما نسبتھ تمویلمتوافق مع المعاییر الشرعیة على أال یتجاوز تمویلبالنسبة لالستثمار: یحق للصندوق الحصول على %

سنة واحدة من تاریخ الحصول علیھ. التمویلار في الطروحات األولیة، على أن ال یتجاوز مدة أصولھ، وذلك لغرض االستثم

 من مدیره أو أي من تابعیھ أو أي من البنوك لتغطیة طلبات االسترداد، وسیحاول مدیر الصندوق الحصول على تمویلبالنسبة لالسترداد: ویحق للصندوق

طلبات االسترداد بقدر ما تسمح بھ سیاسة استثمار الصندوق. اإلبقاء على نسبة سیولة كافیة لتغطیة

اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظیر

 من صافي قیمة أصول الصندوق.10الحد األقصى المتالك وحدات في صندوق طرف نظیر واحد في صنادیق المرابحة أو عملیات المرابحة ھو %

من صافي قیمة أصول الصندوق.10نظیر واحد في صنادیق االستثمار ھو الحد األقصى النكشاف الصندوق لطرف %

بیان سیاسة مدیر الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق
حددة للصندوق ستكون قرارات االستثمار التي یتخذھا مدیر الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار الجیدة والحكیمة التي تحقق األھداف االستثماریة الم

ة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة، ویشمل ذلك بذل مدیر الصندوق افضل جھد للتأكد من:والمذكور

توفیر السیولة الكافیھ لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع

.عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثماریة غیر ضروریة تتعلق بأھداف االستثمار

ة على التاكد من یتم تطبیق إجرائات متابعة لتأكد من إلتزام الصندوق بسیاسات اإلستثمار والمتطلبات النظامیة ویقوم مدیر الصندوق بعملیات مراجعة دوریوس

تطبیق ھذه السیاسات والمتطلبات بشكل مستمر. 

المتبعة لحساب المؤشرالمؤشر االسترشادي ومعلومات عن الجھة المزودة للمؤشر واألسس والمنھجیة 
، یتم حساب المؤشر سوف یكون الصندوق مرتبط بمؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي لألسھم السعودیة، والذي تقوم بتقدیمھ والقیام بحسابھ شركة ستاندرد أند بورز

لحرة للشركات الشرعیة المدرجة في السوق السعودي. مزود عن طریق ضرب قیمة العائد الكلي لألسھم في الیوم السابق مع نسبة التغیر في العائد الكلي لألسھم ا

المؤشر شركة ستاندرز اند بورز.  

الھدف من استخدام عقود المشتقات (في حالة استخدام عقود المشتقات)
ال یستثمر الصندوق في عقود المشتقات.

أي إعفاءات توافق علیھا الھیئة بشأن أي قیود أو حدود على االستثمار
إعفاءات خاصة بالصندوق.ال یوجد 

المخاطر الرئیسیة لالستثمار في الصندوق.3

لذا فقد ینخفض سعر الوحدات عند االسترداد لسعر أقل من السعر الذي ،یعتبر الصندوق صندوق استثمار مرتفع المخاطر نتیجة لطبیعة األصول التي یستثمر بھا

ھبوط، وعلى تم بھ االشتراك في الصندوق، و لیس ھناك أي ضمانات بأن یحقق الصندوق أي نمو في استثماراتھ. كما أن قیمة استثمارات الصندوق معرضة لل

وأنھ ال توجد أي ضمانات بأن األھداف االستثماریة للصندوق سوف ق،مستثمر في الصندوُمالك الوحدات معرفة عدم ضمان الحصول على المبلغ األصلي ال

تتحقق. 

ن لمالكي الوحدات أن إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال یعد مؤشراً على أداء صندوق االستثمار في المستقبل، والصندوق ال یضم

االستثمار في الصندوق ال یعتبر بمثابة ودیعة لدى أي بنك، وعلى ُمالك أنرنة بالمؤشر سیتكرر أو یكون مماثالُ لألداء السابق. كما ه مقاؤأداء الصندوق أو أدا

الوحدات المحتملین وضع المخاطر التالیة في اعتبارھم عند االستثمار في الصندوق.

مدیرمنمتعمدتقصیرأومتعمداھمالترتب على اإلستثمار في الصندوق إال إذا كانت ناتجة عن أي خسارة مالیة قد تعنالمسؤولیةمالك الوحدات و یتحمل یقر

.الصندوق

لالستثمار فیھ. یجب على مالك الوحدات العلم بأنھم قد یخسرون جزء أو كل رأس المال المستثمر في الصندوق نظًرا لطبیعة عمل الصندوق والمخاطر المصاحبة

ر نورد فیما یلي بیاناً ببعضھا والتي قد تؤثر على قیمة الوحدة وبعض المخاطر الرئیسیة المحتملة والتي ترتبط باالستثمار في الصندوق ولتوضیح ھذه المخاط

والمخاطر المعرض لھا الصندوق والظروف المحتمل أن تؤثر في صافي قیمة أصول الصندوق وعائداتھ تتضمن:

تعتبر المملكة العربیة السعودیة من البلدان التي تتمتع باستقرار سیاسي جید، وقد صنفت المملكة العربیة السعودیة من قبل :المخاطر السیاسیة و/أو النظامیة

لیة/العالمیة ات السیاسیة المحوكاالت تصنیف ائتماني عالمیة في مراكز متقدمة من ناحیة االستقرار السیاسي، إال أن الصندوق قد یتأثر سلباً بسبب عدم التیقن كالتغیر
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النافذة في المملكة أو التغیرات في السیاسات الحكومیة أو الضریبة أو القیود على االستثمار األجنبي وھروب العملة والتطورات األخرى في األنظمة والقواعد

العربیة السعودیة

إن المملكة العربیة السعودیة تمتع بأداء اقتصادي جید حیث تعتمد المملكة على أسعار النفط بشكل كبیر :المخاطر االقتصادیة على مستوى الدولة والمنطقة

خفاض أسعار النفط. لدفع النمو في االقتصاد مما قد یعرض االقتصاد السعودي وبالتالي الشركات العاملة فیھ وتلك المدرجة في سوق األسھم السعودي لمخاطر ان

الصندوق بشكل أساسي على وضع سوق األسھم السعودي والشركات المستثمر فیھا، مما یجعل قیمة أصول الصندوق عرضة لالنخفاض.وتعتمد قیمة اصول 

یتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفیذ عملیات االسترداد نتیجة النقص في السیولة في أسواق األسھم أو إذا كانت قیمة الوحدات :مخاطر السیولة

% أو أكثر من القیمة الصافیة ألصول الصندوق إلى الحد الذي یضطر معھ مدیر الصندوق لتأجیل االسترداد لتاریخ الحق.10دة في أي یوم تقویم تعادل المستر

د أي تأكید أو یستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسھم التي ھي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالیة، وفي الوقت ذاتھ ال یوج:مخاطر سوق األسھم

أن المستثمر یدرك أن ضمان بأن الصندوق سیحقق أداًء إیجابیا. وینبغي أن یكون المستثمر على علم بالمخاطر التي ینطوي علیھا ھذا النوع من االستثمارات. كما

الداخلیة والخارجیة. و مدیر الصندوق سیسعى قدر جمیع األسھم عرضة لالرتفاع واالنخفاض تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات التي تتأثر بالعدید من العوامل

لسوق.اإلمكان للتقلیل من مخاطر ھذه التذبذبات بالتوزیع النشط في القطاعات ومن خالل تخفیض أو زیادة نسبة األسھم في الصندوق تبعا لظروف ا

یة معینة قد تتطلب التركیز في شركات/قطاعات معینة في سوف یعتمد مدیر الصندوق على سیاسات واستراتیجیات استثمار:مخاطر تركیز االستثمارات

سوق األسھم السعودي بغرض تحقیق أھداف الصندوق مما قد یزید مخاطر الصندوق مقارنة بمخاطر السوق بسبب التركیز العالي.

فائدة، ولذا فإن قیمة األوراق المالیة وأسھم الشركات ھي المخاطر الناتجة عن تقلب قیمة األوراق المالیة نتیجة للتغییر في أسعار ال:مخاطر أسعار الفائدة

یمكن أن تتأثر بشكل سلبي بتقلبات أسعار الفائدة، باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة االقتراض والعوائد المطلوبة من المستثمرین. 

عتمدة من قبل الھیئة الشرعیة أیضاً معرضة للمخاطر سوف تكون استثمارات الصندوق في عملیات المرابحة أو صنادیق المرابحة والم:المخاطر االئتمانیة

رأس المال المودع من قبل االئتمانیة  لألطراف المقابلة ذات العالقة ألن أي إخفاق من جانب أیاً من تلك األطراف في الوفاء بالتزاماتھ یمكن أن یؤدي إلى خسارة

الصندوق لدى ھؤالء األطراف.

على أداء :مارمخاطر القیود الشرعیة على االستث ً أن المعاییر الشرعیة المتبعة من مدیر الصندوق والموافق علیھا من قبل الھیئة الشرعیة قد تؤثر سلبا

یفھا بناء على المعاییرالصندوق مقارنة بالصنادیق المشابھة والتي ال تتبع المعاییر الشرعیة نفسھا، كما أن أي دخل متحقق من االستثمار في شركات قد یعاد تصن

رف في الشرعیة على أنھا غیر متوافقة مع المعاییر الشرعیة المحددة سوف یخضع لعملیة تطھیر، وتودع متحصالت عملیة التطھیر في حساب منفصل لتص

.األعمال الخیریة وقد یؤثر ھذا سلباً في أداء الصندوق

لمؤسسات المالیة المتعاقد معھا في الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة مع مدیر ھي تلك المخاطر التي تتعلق باحتمال عدم التزام أي من ا:مخاطر الطرف النظیر

بل الجھات التي یتعامل الصندوق وفقاً للشروط المتفق علیھا بینھما، وتنطبق ھذه المخاطر على الصندوق خالل االستثمار في عملیات المرابحة، وإن أي إخفاق من ق

وأدائھ وأسعار الوحدات.معھا الصندوق یؤثر سلباً على استثماراتھ 

أحد أھم األدوات المستخدمة من قبل مدیر الصندوق التخاذ قرار االستثمار ھي أن مدیر الصندوق یقوم :مخاطر النتائج المالیة المتوقعة للشركات المدرجة

والتحلیل دقیقاً أو مطابقاً لما یتم اإلعالن عنھ من نتائج ھذه الشركات بتحلیل وتوقع نتائج الشركات المالیة التي ینوي االستثمار بھا، األمر الذي قد ال یكون فیھ التوقع 

المالیة وبالتالي قد یؤثر ذلك بشكل سلبي على استثمارات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وحدة الصندوق.

تسبب ذلك في التأثیر على أداء الصندوق في ظروف الكوارث الطبیعیة قد تؤثر على أداء القطاع االقتصادي واالستثماري؛ وقد ی:مخاطر الكوارث الطبیعیة

ذلك بشكل سلبي خارجة عن إرادة مدیر الصندوق، على سبیل المثال ال الحصر حدوث زالزل أو براكین أو اختالف حاد في األحوال الجویة، وبالتالي قد یؤثر 

على استثمارات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وحدة الصندوق.

ھي المخاطر المتعلقة باختالف المركز المالي للمصدر تبعاً للتغیرات اإلداریة أو التغیرات في الطلب على المنتجات والخدمات، :بالمصدرالمخاطر المتعلقة

ستثمارات الصندوق لى اباإلضافة إلى مخاطر التعرض للمساءالت القانونیة تبعاً لألحداث الجوھریة التي قد تتسبب في نزول أسعار األسھم، مما یؤثر بشكل سلبي ع

وبالتالي انخفاض سعر وحدة الصندوق. 

في حال استثمار الصندوق في أسھم الشركات الصغیرة، فقد یتعرض لمخاطر متعلقة بانخفاض معدل سیولة التداول على تلك :مخاطر الشركات الصغیرة

لصغر حجمھا، وبالتالي یؤثر ذلك على الصندوق بشكل سلبي بسبب التذبذب في سعر األسھم مقارنة بأسھم الشركات الكبرى، كما أن أسعارھا أیضاً أكثر تقلباً نظراً 

األسھم أو انخفاض أحجام التداول علیھا.

یعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبیرة على مھارات وخبرات الموظفین المھنیین العاملین لدى :مخاطر االعتماد على موظفي مدیر الصندوق

ق، إضافة إلى عوامل أخرى، وال یمكن إعطاء أي تأكید بشأن استمرار أي من ھؤالء الموظفین في وظیفتھ الحالیة أو في العمل لدى مدیر الصندومدیر الصندوق،

وبالتالي قد یؤثر ذلك على أداء الصندوق بشكل سلبي.

الصندوق، قد یتأخر مدیر الصندوق عن سداد المبالغ المطلوبة في الحاالت التي سیقوم فیھا الصندوق بالحصول على تمویل لغرض إدارة:مخاطر التمویل

تھ لسداد المبالغ في الوقت المحدد ألسباب خارجة عن إرادتھ، وقد یترتب على ھذا التأخیر رسوم تأخیر سداد أو أن یضطر مدیر الصندوق لتسییل بعض استثمارا

سلباً على أسعار الوحدات.المطلوبة مما قد یؤثر على أصول الصندوق وأداؤه والذي سینعكس

حیث أن الصندوق سیقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة، فإن مبالغ التوزیعات قد ال یتم استثمارھا بنفس األسعار التي تم عندھا :مخاطر إعادة االستثمار

شراء األسھم من األساس، وبالتالي ارتفاع تكلفة الشراء، مما قد یؤثر سلباً على سعر الوحدة.



9 

یعتمد مدیر الصندوق في إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء على استخدام التقنیة من خالل أنظمة المعلومات لدیھ والتي قد تتعرض ألي :مخاطر التقنیة

ي على أداء الصندوق.عطل جزئي أو كلي خارج عن إرادة مدیر الصندوق، وبالتالي قد یؤدي ذلك إلى تأخیر في بعض عملیات مدیر الصندوق والتأثیر بشكل سلب

یزاول مدیر الصندوق مجموعة من األنشطة التي تتضمن استثمارات مالیة وخدمات استشاریة، وقد تنشأ ھناك حاالت تتضارب :مخاطر تضارب المصالح

یؤثر سلباً فیھا مصالح مدیر الصندوق مع مصالح الصندوق، وإن أي تضارب في المصالح یحد من قدرة مدیر الصندوق على أداء مھامھ بشكل موضوعي مما قد 

ات الصندوق وأدائھ. على استثمار

صنادیق االستثمار معرضة للمخاطر القانونیة حیث أن أي شركة ضمن محفظة الصندوق معرضة لفرض :المخاطر القانونیة للشركات المستثمر بھا

قضیة مع الغیر یمكن أن تؤثر على إجراءات قانونیة علیھا من قبل السلطات الحكومیة المختصة بالتنظیم واإلشراف والرقابة علیھا. وإن أي تأثیر ناجم عن أي

شركة.السالمة المالیة ألي شركة من الشركات المستثمر فیھا، وبالتالي یمكن أن تؤثر على قیمة االستثمارات التي یستثمرھا الصندوق في تلك ال

مدیر الصندوق بفحص نشرات اإلصدار بما أن الصندوق یستثمر بشكل رئیسي في أسھم الشركات السعودیة، فسوف یقوم :مخاطر عدم صحة البیانات

معلومة جوھریة عن والقوائم المالیة المتاحة للمستثمرین وذلك بشكل معقول. إال أنھ توجد مخاطرة في حال إعطاء معلومة غیر صحیحة أو إخفاء أو إھمال ألیة

اراً استثماریا یمكن أن یؤثر على أداء الصندوق بشكل سلبي.السھم في التقاریر الدوریة ونشرات اإلصدار، والتي قد تؤدي إلى اتخاذ مدیر الصندوق قر

للمصارف التي یتعامل معھا الصندوق قد یؤثر على قدرة تلك –إن وجد –إن انخفاض التصنیف االئتماني :مخاطر انخفاض التصنیف االئتماني إن وجد

ء الصندوق وسعر الوحدة.المصارف على تلبیة التزاماتھا تجاه الصندوق، مما قد یؤثر سلباً على أدا

:تطبیق الضرائب في السعودیة على االستثمارات او المستثمرین او على الصندوق نفسھ او على ظروف معینة قد تكون ذات صلة بمستثمر مخاطر الضرائب

ة باإلستثمار في الصندوق وإنخفاض في قیمة معین، والتي بدورھا سوف تؤدي ھذه الضرائب التي یتكبدھا مالك الوحدات بالضرورة إلى تخفیض العوائد المرتبط

وتملك الوحدات الوحدات الوحدات، ویجب على المستثمرین المحتملین التشاور مع مستشاریھم الضریبین بشأن  الضرائب المترتبة على االستثمار في الصندوق 

وبیعھا.

:استثمارات أخرى مثل الصنادیق العقاریة المتداولة قد یستثمر الصندوق في مخاطر االستثمار في الصنادیق العقاریة المتداولةREITs وتعتبر ھذه ،

ھا من حیث االستثمارات مرتفعة المخاطر بحكم طبیعة االستثمارات العقاریة، قد تؤثر الظروف االقتصادیة سلبا في قیمة األصول العقاریة والطلب علی

وق العقاري المتداول بتوزیع األرباح على المستثمرین بشكل مستمر وبناء علیھ قد تؤثر قیمة العوائد اإلیجاریة و التحصیل وال یوجد ضمان أن یقوم الصند

تلك االستثمارات سلبا على أداء وعوائد الصندوق وسعر الوحدة.

المذكورة أعاله، دون أي ضمان من ولیة عن أي خسارة مالیة قد تترتب على االستثمار في الصندوق والناتجة عن أي من المخاطر ؤالمسكاملالمستثمریتحمل 

جانب مدیر الصندوق ماعدا اإلھمال المتعمد من مدیر الصندوق.

معلومات عامة.4

لالستثمار بالصندوقالفئة المستھدفة
م شروط المالئمة لالستثمار األفراد واالعتبارین والجھات الحكومیة الراغبین باالستثمار في السوق السعودي، والذین تنطبق علیھیستھدف الصندوق المستثمرین

ً ملكاً تعتبرذلك)خالفیحددلم(ماالصندوقفياستثماراتأیةفإنأكثرأوالمشترك شخصینكونحالةفي ھذا الصندوق. وفي األشخاصلھؤالءمشتركا

ذات شركةأووصایة،شركةأومؤسسةالمشترككونحالةوفي .منھمأيمنأوكلیھمامنالصادرةالخطیةللتعلیماتوفقاً المدیر بالتصرفیفوضونوالذین

والنظاماتفاقیة المشاركةأوالتأسیسوعقدالتجاريسجلھمنبصورالمدیرتزویدالصندوقفيباالستثمارلھالسماحقبلعلیھیتوجبفإنھمحدودةمسئولیة

فيبالحقالمدیرویحتفظللمدیربصورة مرضیةجمیعھاتقدمأنعلىالشركةإدارةمجلسقراراتمنصوراألمراقتضىوإذاالوصایة،وصكاألساسي

.المقدمةالمستنداتمنجزءأيعنالمدیررضاءعدمحالةفياالشتراكطلبرفض

سیاسة توزیع األرباح
لصالح مالك الوحدات في الصندوق. و بما أن الصندوق ال یقوم الصندوق بتوزیع األرباح المحققة من خالل االستثمار، بل یقوم بإعادة استثمارھا في الصندوق 

مملوك من قبل المشتركین فإنھم یشاركون في ربح وخسارة الصندوق كل بنسبة مایملكھ من وحدات في الصندوق.

األداء السابق لصندوق االستثمار

یكون علیھ أداء صندوق االستثمار مستقبالً.إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال یعطي داللة على ما س

.إن الصندوق ال یضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سیتكرر أو یكون مماثالُ لألداء السابق

 م2020دیسمبر31األداء التاریخ للصندوق بعد خصم كافة المصروفات والرسوم كما في تاریخ.

 www.hsbcsaudi.comإن تقاریر الصندوق متاحة الطالع الجمیع من خالل الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق 



10 

(أو منذ التأسیس) العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات

(أو منذ التأسیس) إجمالي العائدات السنویة لكل من السنوات العشر الماضیة

 مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضیة أو منذ التأسیسأداء صندوق االستثمار بالمقارنة

تاریخ توزیع األرباح على مدار السنوات المالیة الثالث الماضیة

.ینطبقال 
 www.hsbcsaudi.comالصندوقلمدیرلكترونياالالموقعخاللمنالجمیعالطالعمتاحةالصندوقتقاریرإن

حقوق مالك الوحداتقائمة

الحصول على نموذج تأكید االشتراك في الصندوق

الحصول على نسخة حدیثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربیة بدون مقابل

 15وحدات الصندوق ،وعدد الوحدات التي یمتلكھا وصافي قیمتھا ،وسجل بجمیع الصفقات یقدم خالل الحصول على بیان یشتمل على صافي قیمة أصول

یوم من كل صفقة

تكون الوحدات المشترك فیھا ملكاً لمالك الوحدات الذي اشترك في الصندوق

ر، حقوق التصویت في اجتماعات مالكي الوحداتیحق لمالك الوحدات ممارسة حقوقھ المرتبطة في الوحدات بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحص

الحصول على بیان سجل الوحدات السنوي الخاص باستثمار مالك الوحدات في الصندوق بما في ذلك جمیع الحركات التي تمت على الوحدات

وقع اإللكتروني (علماً بأنھا ستكون متوفرة االطالع على صافي قیمة وحدات الصندوق بشكل دوري وبعد كل تقویم للصندوق في فروع مدیر الصندوق أو الم

في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق "تداول")

12.13%

21.79%

11.25%

-1.04%
-4.66%

11.94%
12.35%

11.40%

3.85%

10.51%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2020 2019 2018 2017 2016

أداء الصندوق

الصندوق المؤشر

خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة

الصندوق 12.13% 51.92% 43.33%

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

12.13% 21.79% 11.25% -1.04% -4.66% -22.25% 20.09% 51.64% NA NA NA الصندوق
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وني لمدیر الصندوق الحصول على التقاریر السنویة الموجزة واألولیة المعدة من قبل مدیر الصندوق عند الطلب (علماً بأنھا ستكون متوفرة في الموقع اإللكتر

موقع اإللكتروني للسوق "تداول")وال

لكتروني للسوق الحصول على القوائم المالیة المراجعة للصندوق عند الطلب (علماً بأنھا ستكون متوفرة في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق والموقع اإل

"تداول")

الموافقة على التغیرات الرئیسیة في شروط وأحكام الصندوق

 مالكي الوحداتالدعوة إلى عقد اجتماع

ات في موقع تحدیث شروط وأحكام الصندوق سنویاً من قبل مدیر الصندوق لتُظھر الرسوم الفعلیة ومعلومات أداء الصندوق المعدلة وتوفیرھا لمالك الوحد

مدیر الصندوق وموقع السوق "تداول"

الحصول على التقاریر حسب ما تنص علیھ متطلبات الئحة صنادیق االستثمار

وائد االسترداد لمالك الوحدات من قبل مدیر الصندوق في األوقات المحددة لذلكدفع ع

الوحدات إذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق االستثمار مدة للصندوق ولم تنّص على انتھائھ عند حصول حدث معین، فیجب على مدیر الصندوق إشعار ُمالك

ً 21ال تقل عن برغبتھ في إنھاء صندوق االستثمار قبل اإلنھاء بمدة  یوماً تقویمیا

ال یجوز أن یتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق من شأنھا اإلخالل بحقوق مالكي فئة أخرى من الوحدات

الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبھا من مدیر الصندوق

مسؤولیات مالك الوحدات
لیس مسؤوالً عن أي دیون أو التزامات للصندوق.عدا عن خسارة االستثمار فإن مالك الوحدات 

لى معلومات التواصل مثل رقم الجوال إضافة باإل،لین عن تزوید مدیر الصندوق بعناوینھم البریدیة الصحیحة في كافة األوقاتؤویكون المشتركون مسولكن

إعالم مدیر الصندوق فوراً بأي تغییر في العناوین. وفي حال عدم تزوید المشتركین مدیر الصندوق بالعنوان الصحیح أو الطلب من عنو،لكترونيوالبرید اإل

لصندوق فإن المشتركین یوافقون بموجب ھذا على حمایة مدیر ا،بما في ذلك البیانات واإلشعارات المتعلقة باستثماراتھم في الصندوق،المدیر عدم إرسال البرید

التنازل عن حقوقھم أو مطالباتھم ضد مدیر الصندوق والناشئة بشكل مباشر أو غیر مباشر عن عدم تزویدھم بالبیانات أو اإلشعارات علىوإعفائھ من أي مسؤولیة و

أو تصحیح أیة أخطاء أو أخطاء مزعومة في أو تلك التي تنشأ عن عدم القدرة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات،أو أیة معلومات أخرى تتعلق باالستثمار

.أي كشف أو بیان أو أیة معلومات أخرى

الحاالت التي تستوجب إنھاء صندوق االستثمار واإلجراءات الخاصة باإلنھاء

ابیاً برغبتھ في ذلك قبل مدة یحتفظ مجلس إدارة الصندوق بناء على توصیات مدیر الصندوق بحق إنھاء الصندوق، وذلك بإشعار الھیئة ومالكي الوحدات كت

یوماً من التاریخ المزمع إلنھاء الصندوق، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.21ال تقل عن 

 6، وبعد مرور األقلعلىلایرمالیین10الصندوقأصولقیمةصافيیكونالمتطلب الذي یشترط أن استیفاءفي حال عدم تمكن مدیر الصندوق من

ان ذلك اإلدارةمجلسرأيأشھر لم یتمكن مدیر الصندوق فیھا من استیفاء ھذا المتطلب، وبعد اخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق فإنھ سیقوم بإغالق الصندوق اذا 

في مصلحة مالكي الوحدات. 

عن انتھاء مدة الصندوق ومدة تصفیتھ.سیقوم مدیر الصندوق باإلعالن في موقعھ اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق

روني للسوق. في حال تم تصفیة أصول الصندوق، سیقوم مدیر الصندوق بإعالن نتائج تصفیة الصندوق في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق والموقع اإللكت

المشتركین بنسبة ما تمثلھ وحداتھم إلى إجمالي الوحدات التي یثبت وسیتم تصفیة أصول الصندوق وتأدیة التزاماتھ وتوزیع ما یتبقى من حصیلة ھذه التصفیة على 

المدیر بأنھا صادرة آنذاك.

آلیة تقویم مخاطر استثمارات الصندوق
استثمارات جعة یقر مدیر الصندوق بوجود آلیة داخلیة لتقویم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق. باإلضافة إلى ذلك، یقوم مدیر الصندوق وبشكل دوري بمرا

یقوم بھا مدیر الصندوق لتقییم المخاطر الخاصة وسیلةالصندوق، إنما تعتبر مخاطرمتھا لالستثمار، وذلك ال یخفف من درجة ءالصندوق وذلك لمعرفة مدى مال

باستثمارات الصندوق ومدى جدوى ھذه االستثمارات. 



12 

مقابل الخدمات والعموالت والرسوم.5

عن جمیع أنواع المدفوعات من أصول الصندوق و مدیر الصندوقاإلفصاح

النسبة/المبلغ المفروض وطریقة الحساب وتكرار دفع الرسوم الرسوم والمصاریف

% سنویاَ من صافي قیمة األصول مقابل إدارة 1.70سوف یدفع الصندوق إلى مدیر الصندوق رسوم إدارة بقیمة 
اإلفصاح المالي المرفق، وسیتم احتساب الرسوم اإلداریة وتستحق ھذه الرسوم الصندوق حسب ما ھو مذكور في ملخص 

في كل تاریخ تقویم بناًء على صافي قیمة األصول، ویتم تسدیدھا في نھایة الشھر ویجوز لمدیر الصندوق وفقاً لتقدیره 
المطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة الصندوق ألي من مالكي الوحدات.

الصندوقرسوم إدارة 

% سنویا من صافي قیمة األصول المحفوظة تستحق في كل یوم تقویم تخصم في 0.03یدفع الصندوق إلى أمین الحفظ 

دوالر أمریكي لكل صفقة یقوم بھا الصندوق.8نھایة كل شھر باإلضافة إلى مبلغ 
رسوم أمین الحفظ

% سنویا من صافي قیمة األصول للمدیر اإلداري تستحق في كل یوم تقویم و 0.05یدفع الصندوق رسوماً إداریة تبلغ 

تخصم في نھایة كل شھر. 
رسوم الخدمات اإلداریة

الخدمات یتم احتساب الرسوم االخرى بالتكلفة الفعلیة المتكبدة للخدمات المقدمة كل یوم تقویم، وعلى سبیل المثال رسوم 

التالیة:

القیمة التقدیریةلایر سعوديتفاصیل الرسوم
31,000القانونيالمحاسبرسوم

لن تتجاوز في مجموعھا 
% من صافي قیمة 0.2

أصول الصندوق

7,500الرسوم الرقابیة
رسوم السوق المالیة السعودیة 

(تداول)
5,000

مكافأة أعضاء مجلس االدارة 
المستقلین

20,000حتى 

35,000حتى المؤشر االسترشاديقیاسرسوم
6,000مكافات أعضاء الھیئة الشرعیة

بناًء على التكلفة الفعلیةالمصاریف األخرى

النفقات التشغیلیة

یتحمل الصندوق جمیع عموالت الشراء والبیع في سوق االسھم السعودي او عموالت التحویل والتي سیقوم بدفعھا 

الذي سیتولى القیام بھذه العملیات الخاصة بالصندوق او للبنك المنفذ لعملیات التحویل. و تتفاوت من فترة ألخرى للوسیط 

وسیتم اإلفصاح عن ھذه المصاریف.

مصاریف التعامل

یتحمل الصندوق جمیع مصاریف التمویل والتي سیقوم بدفعھا للبنك الممول و تتفاوت ھذه المصاریف من فترة ألخرى 

وسیتم اإلفصاح عن ھذه المصاریف.
مصاریف التمویل 

سیكون الصندوق مسؤوالً عن تحصیل ضریبة القیمة المضافة وأي ضرائب ورسوم اخرى (حسبما یكون واجب 

تطبیقھا)  فیما یتعلق بالخدمات التي تقدم للصندوق وسیتم خصمھا حسب متطلبات المشرع.
الضرائب و ضریبة القیمة المضافة

 .حتساب الرسوم أعاله على أساس یومي موزعة على عدد ایام السنة. جمیع الرسوم أعاله غیر شاملة لضریبة القیمة المضافةیتم ا

.كل ما ذكر أعاله سیتم االفصاح عنھ في تقاریر الصندوق حسب متطلبات الئحة صنادیق االستثمار

(باستثناء مصاریف التعامل  و الضرائب و ضریبة الحفظ، الخدمات اإلداریة و النفقات التشغیلیةھذا ویجدر االشارة بأن مجموع رسوم إدارة الصندوق، أمین 
% من متوسط صافي قیمة اصول الصندوق خالل السنة المالیة، وسوف یتحمل مدیر الصندوق أي 2لن یتجاوز مجموعھا القیمة المضافة و مصاریف التمویل)
من متوسط صافي قیمة أصول الصندوق.%2رسوم من ھذه البنود تتجاوز قیمتھا 

رسوم إدارة الصندوق

% سنویاَ من صافي قیمة األصول مقابل إدارة الصندوق حسب ما ھو مذكور في ملخص 1.70سوف یدفع الصندوق إلى مدیر الصندوق رسوم إدارة بقیمة 
على صافي قیمة األصول، ویتم تسدیدھا في نھایة الشھر تاریخ تقویم بناءً ه الرسوم في كلاإلفصاح المالي المرفق، وسیتم احتساب الرسوم اإلداریة وتستحق ھذ

ویجوز لمدیر الصندوق وفقاً لتقدیره المطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة الصندوق ألي من مالكي الوحدات.

 رسوم الحفظ
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8في كل یوم تقویم تخصم في نھایة كل شھر باإلضافة إلى مبلغ % سنویا من صافي قیمة األصول المحفوظة تستحق 0.03یدفع الصندوق إلى أمین الحفظ 

دوالر أمریكي لكل صفقة یقوم بھا الصندوق.

 رسوم الخدمات اإلداریة

% سنویا من صافي قیمة أصول الصندوق للمدیر اإلداري تستحق في كل یوم تقویم و تخصم في نھایة كل شھر. 0.05یدفع الصندوق رسوماً إداریة تبلغ 

 النفقات التشغیلیة

كل یوم تقویم، وعلى سبیل المثال تتضمن ھذه الرسوم الخدمات التالیة:للخدمات المقدمةبالتكلفة الفعلیة المتكبدة الرسوم االخرى احتسابیتم

المستقلین ، رسوم قیاس المؤشر االسترشادي، رسوم المحاسب القانوني ، الرسوم الرقابیة ، رسوم السوق المالیة السعودیة (تداول) ، مكافأة أعضاء مجلس االدارة

ى التي تتكبد مقابل تكالیف اجتماع مالك الوحدات ، مكافآت أعضاء الھیئة الشرعیة ، تكالیف إعداد وطباعة التقاریر والتقاریر االلكترونیة، المصاریف األخر

% من صافي قیمة أصول الصندوق.0.2تشغیل الصندوق والتي لن تتجاوز 

% من متوسط 2الصندوق، رسوم أمین الحفظ، رسوم الخدمات اإلداریة و النفقات التشغیلیة لن یتجاوز مجموعھا إدارةر االشارة بأن مجموع رسومھذا ویجد

أصول % من متوسط صافي قیمة2صافي قیمة اصول الصندوق خالل السنة المالیة، وسوف یتحمل مدیر الصندوق أي رسوم من ھذه البنود تتجاوز في قیمتھا 

الصندوق.

التعاملمصاریف

العملیاتبھذهالقیامسیتولىالذيللوسیطبدفعھاوالتي سیقومالسعودي او عموالت التحویلاالسھمسوقفيوالبیعالشراءعموالتجمیعالصندوقیتحمل

المصاریف. عن ھذهاإلفصاحوسیتمألخرىفترةمنو تتفاوت.بالصندوق او للبنك المنفذ لعملیات التحویلالخاصة

التمویلمصاریف

ھذه المصاریف. عناإلفصاحوسیتمألخرىفترةمنالمصاریفھذهو تتفاوتالممولللبنكبدفعھاسیقوموالتيالتمویلمصاریفجمیعالصندوقیتحمل

المضافةالقیمةوضریبةالضرائب

تقدم التيبالخدماتیتعلقفیماتطبیقھا) واجبیكون(حسبماورسوم اخرىضرائبوأيالمضافةالقیمةضریبةتحصیلعنمسؤوالً الصندوقسیكون
المشرع.متطلباتحسبخصمھاوسیتمللصندوق

دول لجمیع الرسوم والمصاریف، مع كیفیة حساب مقابل الخدمات والعموالت والرسوم ووقت دفعھا من قبل ج

صندوق االستثمار

% سنویاَ من صافي قیمة األصول مقابل إدارة الصندوق حسب ما 1.70الصندوق رسوم إدارة بقیمة سوف یدفع الصندوق إلى مدیر 
ھو مذكور في ملخص اإلفصاح المالي المرفق، وسیتم احتساب الرسوم اإلداریة وتستحق ھذه الرسوم في كل تاریخ تقویم بناًء على 

ر الصندوق وفقاً لتقدیره المطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة صافي قیمة األصول، ویتم تسدیدھا في نھایة الشھر ویجوز لمدی
الصندوق ألي من مالكي الوحدات.

رسوم إدارة الصندوق

سیكون الصندوق مسؤوالً عن تحصیل ضریبة القیمة المضافة وأي ضرائب ورسوم اخرى (حسبما یكون واجب تطبیقھا)  فیما یتعلق 

خصمھا حسب متطلبات المشرع.بالخدمات التي تقدم للصندوق وسیتم 

الضرائب وضریبة القیمة المضافة 

% سنویا من صافي قیمة األصول المحفوظة تستحق في كل یوم تقویم تخصم في نھایة كل 0.03یدفع الصندوق إلى أمین الحفظ 

دوالر أمریكي لكل صفقة یقوم بھا الصندوق.8شھر باإلضافة إلى مبلغ 

رسوم الحفظ

% سنویا من صافي قیمة أصول الصندوق للمدیر اإلداري تستحق في كل یوم تقویم و 0.05رسوماً إداریة تبلغ یدفع الصندوق 

تخصم في نھایة كل شھر.

رسوم الخدمات اإلداریة

الخدمات كل یوم تقویم، وعلى سبیل المثال تتضمن ھذه الرسوم الرسوم االخرى بالتكلفة الفعلیة المتكبدة للخدمات المقدمةاحتسابیتم

التالیة:

رسوم المحاسب القانوني ، الرسوم الرقابیة ، رسوم السوق المالیة السعودیة (تداول) ، مكافأة أعضاء مجلس االدارة المستقلین ، 

رسوم قیاس المؤشر االسترشادي، تكالیف اجتماع مالك الوحدات ، مكافآت أعضاء الھیئة الشرعیة ، تكالیف إعداد وطباعة التقاریر 

% من صافي قیمة أصول 0.2قاریر االلكترونیة، المصاریف األخرى التي تتكبد مقابل تشغیل الصندوق والتي لن تتجاوز والت

الصندوق.

الصندوق، رسوم أمین الحفظ، رسوم الخدمات اإلداریة و النفقات التشغیلیة لن یتجاوز إدارةھذا ویجدر االشارة بأن مجموع رسوم

قیمة اصول الصندوق خالل السنة المالیة، وسوف یتحمل مدیر الصندوق أي رسوم من ھذه البنود % من متوسط صافي 2مجموعھا 

% من متوسط صافي قیمة أصول الصندوق.2تتجاوز في قیمتھا 

النفقات التشغیلیة

لوسیط الذي یتحمل الصندوق جمیع عموالت الشراء والبیع في سوق االسھم السعودي او عموالت التحویل والتي سیقوم بدفعھا ل

سیتولى القیام بھذه العملیات الخاصة بالصندوق او للبنك المنفذ لعملیات التحویل. و تتفاوت من فترة ألخرى وسیتم اإلفصاح عن ھذه 

المصاریف.

مصاریف التعامل
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.مدیر الصندوقكحد أقصى تدفع مرة واحدة عند بدایة االشتراك من قیمة استثمارات كل مشترك في الصندوق، وذلك لصالح  2%  رسوم اإلشتراك

یتحمل الصندوق جمیع مصاریف التمویل والتي سیقوم بدفعھا للبنك الممول ولیس لھذه المصاریف قیمة محددة، بل تختلف من فترة 

.ألخرى وسیتم اإلفصاح عن ھذه المصاریف

مصاریف التمویل 

االشتراك واالسترداد ونقل الملكیة التي یدفعھا رسوم بیتعلقفیمافرضھایجوزالتيتفاصیل مقابل الصفقات 

مالكو الوحدات وطریقة احتساب ذلك

% كحد أعلى من مبلغ االشتراك2ال تزید عن  رسوم االشتراك

ال یوجد رسوم مفروضة على االسترداد المبكر رسوم االسترداد

ال ینطبق، مدیر الصندوق ال یقدم خدمة نقل الوحدات رسوم نقل الملكیة

العمولة الخاصة 
في التقاریر السنویة التي تصدر للصندوق إن وجدت.السنةخاللالصندوقمدیرعلیھایحصلالتيالخاصةالعموالتوتحدیدذكرسیتم

مثال افتراضي یوضح جمیع الرسوم والمصاریف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل 

لایر سعودي100,000استثماریة بعملة الصندوق لمبلغ اشتراك مالك الوحدات خالل سنة 

تكرار الخصم
(لایر صافي أصول الصندوق

سعودي)
مبلغ الرسوم نسبة مئویة الرسوم والمصاریف

100,000 مبلغ االشتراك

مرة واحدة عند االشتراك وتخصم من مالك 

الوحدات
2,000 2% رسوم اإلشتراك

98,000 االشتراكصافي قیمة

مرة واحدة سنویاً وتخصم من أصول الصندوق 1,666 1.70% رسوم إدارة الصندوق

29.4 0.03% رسوم الحفظ

49 0.05% رسوم الخدمات اإلداریة

تخصم بناء على التكلفھ الفعلیة 196 0.20% النفقات التشغیلیة (كحد أعلى)

تخصم بناء على التكلفھ الفعلیة 0 0 التمویلمصاریف 

تخصم بناء على التكلفھ الفعلیة 99.96 5%

الضرائب وضریبة القیمة 

المضافة ( من إجمالي قیمة 

الخدمات المقدمة للصندوق)

تخصم بناء على التكلفھ الفعلیة 39.2 0.04%
مصاریف التعامل (نسبة 

افتراضیة)

تخصم بناء على التكلفھ الفعلیة 9.8 0.01%
(نسبة مصاریف التطھیر 

افتراضیة)

2,089 2.1% إجمالي مصروفات الصندوق

بإفتراض عدم وجود ربح أو خسارة للصندوق 95,911
صافي قیمة االستثمار بعد خصم 

إجمالي الرسوم في نھایة السنة
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التقویم والتسعیر.6

تفاصیل تقویم كل أصل یملكھ الصندوق
باإلضافة للموجودات النقدیة وقیمة المرابحات الشركات التي یحملھا الصندوق بسعر إقفالھا في یوم التقویم ،یتم احتساب صافي قیمة األصول على أساس قیمة أسھم

ً إلیھا االستثمارات في الصنادیق األ خرى، والتي یتم حساب (وھي أصل الدین قیمة الصفقة المرابحة باإلضافة إلى األرباح المتراكمة حتى یوم التقویم)، مضافا

ویم ھو یوم عمل لسوق األسھم في المملكة العربیة السعودیة، وفي حال كانت السوق قیمتھا حسب آخر سعر للوحدة معلن عنھ یوم التقویم، على أن یكون یوم التق

إضافة األرباح مغلقة سوف یكون التقویم في یوم التقویم التالي، یتم احتساب قیمة الوحدة بقسمة صافي أصول الصندوق بعد خصم كافة المصاریف المستحقة و

تعامل. المستحقة على عدد الوحدات القائمة في یوم ال

نقاط التقویم
ویم في حوالي الساعة یتم تقویم الصندوق بأسعار إقفال یومي االثنین واألربعاء من كل أسبوع، واحتساب صافي قیمة األصول یجري بعد یوم عمل واحد من یوم التق

بتوقیت المملكة العربیة السعودیة.السابعة مساء

ول الصندوق أو خطأ في التسعیراإلجراءات المتخذة في حالة الخطأ في تقویم أص
، في یعتمد مدیر الصندوق في تقویم أصول الصندوق على فریق عمل محترف وأنظمة متطورة لضمان تقویم وتسعیر أصول الصندوق بطریقة صحیحة وسلیمة

لمواقع األخرى،و یقوم مدیر الصندوق بتوثیق ذلك. حالة الخطأ الغیر مقصود فإن مدیر الصندوق سیقوم بتصحیح سعر الوحدة المعلن عنھ في موقعھ اإللكتروني وا

لسعر وسیقوم مدیر الصندوق بالتواصل مع كل مشترك في الصندوق على سعر الوحدة الخاطئ، وسیتم تعویض/خصم ما یعادل الفرق بین السعر الصحیح وا

الخاطئ لكل مشترك قام باالسترداد أو االشتراك على سعر الوحدة الخاطئ.  

% أو أعلى من سعر الوحدة فإن مدیر الصندوق سیقوم بإبالغ الھیئة واإلفصاح عن الخطأ على موقعھ اإللكتروني والموقع اإللكتروني 0.5سبة الخطأ تمثل إذا كانت ن

من الئحة صنادیق اإلستثمار .71للسوق "تداول" وفي تقاریر الصندوق العام التي یعدھا مدیر الصندوق وفقاً للمادة 

من الئحة صنادیق االستثمار.72لصندوق بتقدیم ملخص بجمیع اخطاء التقویم والتسعیر ضمن تقاریره للھیئة وفقا للمادة سیقوم مدیر ا

ألغراض تنفیذ طلبات االشتراك و االستردادطریقة احتساب سعر الوحدة
األصول بطرح المستحقات والمصروفات المتراكمة للصندوق من إجمالي قیمة لایر سعودي، ویتم احتساب صافي قیمة 10لقد تم تحدید القیمة األولیة للوحدة بمبلغ 

.أصول ذلك الصندوق، ویحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من ھذه العملیة على مجموع عدد وحدات الصندوق القائمة في تاریخ ذلك التقویم

مكان و وقت نشر سعر الوحدة
) والموقع اإللكتروني لشركة إتش www.tadawul.com.saمجاناً في الموقع اإللكتروني للسوق المالیة "تداول" (ستكون أسعار الوحدات متاحة للمستثمرین

)، وسوف یتم نشرھا بعد یوم واحد من یوم التقویم المعني قبل الساعة السابعة مساًء بتوقیت المملكة www.hsbcsaudi.comإس بي سي العربیة السعودیة (

ویتكرر ذلك بعدد أیام التقویم للصندوقالعربیة السعودیة، 

التعامل.7

الطرح األولي.أ
لایر للوحدة في ذلك الوقت.10م بسعر أولي ھو 2012دیسمبر 7بدأ قبول االشتراكات في الصندوق بتاریخ  

الموعد النھائي لتقدیم طلبات االشتراك واالسترداد.ب
مساًء بتوقیت المملكة العربیة السعودیة یوم األحد بالنسبة لتقویم یوم األثنین (السعر التالي)، 4:30الساعة آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد ھو قبل 

مساًء بتوقیت المملكة العربیة السعودیة یوم الثالثاء بالنسبة لتقویم یوم األربعاء (السعر التالي).4:30وقبل الساعة 

واالسترداد إجراءات االشتراك.ج

وتسلیمھا إلى وتوقیع نموذج االشتراك باإلضافة إلى توقیع شروط وأحكام الصندوق یجب على الراغب في االشتراك بالصندوق تعبئة تراك:إجراءات االش

ري لدى مدیر الصندوق عن طریق أحد المراكز االستثماریة للشركة مصحوبة بمبلغ االشتراك، كما أنھ یجب على الراغب في االشتراك فتح حساب استثما

تش إس بي لشركة واستیفاء جمیع المتطلبات لذلك. كما أنھ یمكن للمستثمرین االشتراك في الصندوق عن طریق القنوات اإللكترونیة بعد تفعیل خدمات إا

فشل سي اإللكترونیة، وسوف یكون االشتراك عبرھا مرتبطاً بوصول المعلومات لمدیر الصندوق بنجاح، ولن یتحمل مدیر الصندوق أي مسؤولیة عن

قصیر المتعمد االشتراك إلكترونیاً ألسباب خارجة عن إرادتھ، أو عن أي مطالبة بفرص ضائعة أو خسارة من قبل المشترك، باستثناء حاالت اإلھمال أو الت

من جانب مدیر الصندوق.
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:ل استكمال وتوقیع نموذج االسترداد وتسلیمھ یجوز لحامل الوحدات طلب استرداد كل أو جزء من الوحدات الخاصة بھ وذلك من خالإجراءات االسترداد

وسوف یكون االسترداد إلى مدیر الصندوق عن طریق أحد المراكز االستثماریة للشركة أو عبر القنوات اإللكترونیة بعد تفعیل خدمات إتش إس بي سي اإللكترونیة، 

ً بوصول المعلومات لمدیر الصندوق بنجاح، ولن یتحمل مدیر الص ندوق أي مسؤولیة عن فشل االسترداد إلكترونیاً ألسباب خارجة عن إرادتھ، عبرھا مرتبطا

ل الثاني التالي لیوم التقویم باستثناء حاالت اإلھمال أو التقصیر المتعمد من جانب مدیر الصندوق. وسیتم دفع قیمة الوحدات المستردة للمستثمرین قبل نھایة یوم العم

المعتمد.

 (خمسة آالف لایر سعودي)5,000الحد األدنى لالشتراك ھو

 (ألفان وخمسمائة لایر سعودي)2,500الحد األدنى لالشتراك اإلضافي ھو

 (ألفان وخمسمائة لایر سعودي)2,500الحد األدنى لالسترداد ھو

 (خمسة آالف لایر سعودي)5,000الحد األدنى للرصید المتبقي ھو

سجل مالك الوحدات.د
الصندوق الحصول على معلومات السجل الخاصة باستثماره في الصندوق عن طریق أحد المراكز االستثماریة للشركة أو الموقع یستطیع مالك الوحدات في 

علومات سجل اإللكتروني للشركة، بعد الدخول على حساب العمیل الخاص في الموقع والذي یتطلب التسجیل في ھذه الخدمة. كما یقوم مدیر الصندوق بحفظ م

دات في المملكة العربیھ السعودیةمالكي الوح

قابیة مماثلة للمؤسسة إن أموال االشتراك المستلمة سوف تستثمر في الودائع البنكیھ وصفقات سوق النقد، والمبرمة مع طرف خاضع لتنظیم مؤسسة النقد أو لھیئة ر

خارج المملكة، إلى حین الوصول إلى الحد األدنى من المبلغ المطلوب.

لمطلوب جمعة خالل فترة الطرح األوليالحد األدنى ا.ه
ال ینطبق.

مالیین لایر سعودي10إجراءات مدیر الصندوق في حال انخفاض صافي قیمة أصول الصندوق إلى أقل من .و

.سیقوم مدیر الصندوق بتبلیغ ھیئة السوق المالیة فوراً في حال انخفاض قیمة أصول الصندوق ألقل من عشرة مالیین لایر سعودي

 مدیر الصندوق خالل ستة أشھر من تاریخ انخفاض قیمة أصول الصندوق عن عشرة مالیین لایر سعودي بتكثیف تسویق الصندوق لتوفیر استثمارات یقوم

إضافیة في الصندوق.

إبالغ مالك الوحدات وھیئة السوق في حال عدم قدرة مدیر الصندوق من توفیر ھذه االستثمارات خالل فترة الستة أشھر من تاریخ االنخفاض، فإنھ سیقوم وبعد 

من مذكرة المعلومات.17المالیة بتطبیق اآللیة المذكورة في الفقرة الفرعیة "ه" من الفقرة الرئیسیة رقم 

حاالت تأجیل التعامل أو تعلیقھ.ز
:یجوز لمدیر الصندوق تأجیل أي طلبات استرداد لیوم التعامل التالي في أي من الحاالت التالیة

 من إجمالي عدد الوحدات القائمة، فإنھ یمكن للمدیر أن یؤجل عملیة االسترداد، جزئیاً أو 10تجاوز إجمالي طلبات االسترداد في أي یوم تعامل في حالة %

% بالنسبة لھذا الصندوق. 10كلیاً بشكل یضمن عدم تجاوز المستوى المسموح بھ، وھو 

صندوق بشكل عام، أو فیما یتعلق بجزء من أصول الصندوق، والتي یعتقد مدیر الصندوق بأنھا تؤثر على إذا تم تعلیق التداول في أحد األسواق الرئیسیة لل

قیمة األصول الصافیة للصندوق، یجوز لمدیر الصندوق تأخیر أو تأجیل االسترداد لیوم التعامل القادم

صندوق إلى ما دون الحد األدنى الموضح بالفقرة الفرعیة ج من الفقرة وإذا ما تسبب أي استرداد للوحدات في تخفیض االستثمار الخاص بالمشترك في ال

من مذكرة المعلومات، فإنھ سیتم استرداد كامل قیمة االستثمار، وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق.7الرئیسیة رقم 

التالیة:كما أنھ یجب على مدیر الصندوق تعلیق االشتراك أو استرداد الوحدات في أي من الحاالت 

إذا طلبت الھیئة ذلك

إذا رأى مدیر الصندوق بشكل معقول أن التعلیق یحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق

شكل عام وإما بالنسبة إذا ُعلق التعامل في أحد األسوق الرئیسیة  التي یتم فیھا التعامل في األوراق المالیة أو األصول األخرى التي یملكھا الصندوق، إما ب

ل الصندوق التي یرى مدیر الصندوق بشكل معقول أنھا جوھریة لصافي قیمة أصول الصندوقإلى أصو

قفال السوق یجوز لمدیر الصندوق ألي حدث سیاسي أو اقتصادي أو نقدي أو إخفاق في وسائل االتصاالت أو إخفاق في نظام التحویل العالمي لألموال أو إ

إرادتھ ومسؤولیتھ أن یعلق التعامل في الصندوق لمدة ال تتجاوز یومي عمل من الموعد النھائي المحدد الستالم أو القوة القاھرة أو أي ظروف خارجة عن نطاق

طلبات االشتراك واالسترداد. 

الصندوق إذا ةوفي حال تعلیق التعامل في الصندوق، یتم حساب صافي قیمة األصول وكافة االشتراكات/االستردادات وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدار

ما أدت الظروف المذكورة أعاله إلى اعتبار امتالك أو بیع أو تقویم األصول في الصندوق غیر عملي أو غیر ممكن.
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اختیار الطلبات التي ستؤجل.ح
من الئحة 61و المادة  مذكرة المعلومات في 7من الفقرة الرئیسیة رقم زفي حال تأجیل االسترداد من الصندوق حسب الحاالت المذكورة في الفقرة الفرعیة 

یم التالیة ، سیتم تنفیذ الطلبات بشكل تناسبي خالل یوم االسترداد، ویتم نقل وتنفیذ كافة طلبات االسترداد المستلمة حسب أولویتھا في دورة التقوصنادیق اإلستثمار 

ً 10مع مراعاة نسبة الحد األعلى الـ  .من مذكرة المعلومات7من الفقرة الرئیسیة رقم زمعلومات في الفقرة الفرعیة كما ھو موضح في مذكرة ال% دائما

خصائص الوحدات.8

وق.سیقوم مدیر الصندوق بإصدار نوع واحد من الوحدات لھا القیمة و الممیزات و الحقوق ذاتھا، وتمثل كل وحدة حصة مشتركة متساویة في الصند

صافي قیمة الصندوق.إجمالي قیمة الوحدات المصدرة یمثل إجمالي

المحاسبة وتقدیم التقاریر .9

التقاریر المالیة.أ

 األولیة وفقاً لمتطلبات سیقوم مدیر الصندوق بإعداد التقاریر السنویة (بما في ذلك القوائم المالیة السنویة المراجعة) والتقاریر السنویة الموجزة والتقاریر

ویجب على مدیر الصندوق تزوید مالكي الوحدات بھا عند الطلب دون أي مقابل.) من الئحة صنادیق االستثمار، 5الملحق رقم (

) یوماً من نھایة فترة التقریر وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في الفقرة (ب) من المادة 70سوف تتاح التقاریر السنویة للجمھور خالل مدة التتجاوز (

) من  مذكرة المعلومات للصندوق.9(

من مذكرة 9) من نھایة فترة التقریر وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في الفقرة (ب) من المادة (35یر األولیة وتتاح للجمھور خالل (تعد التقار (

المعلومات للصندوق.

:سیقوم مدیرالصندوق بإتاحة البیانات للمشتركین تتضمن المعلومات اآلتیة

 وصافي قیمتھاعدد وحدات الصندوق التي یملكھا المشترك

) یوماً من كل صفقة15سجل بالصفقات التي نفذھا المشترك خالل (

یرسل مدیر الصندوق بیان سنوي إلى مالكي الوحدات (بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة المعد في شأنھا البیان) یلخص صفقات في

من نھایة السنة المالیة، ویجب أن یحتوي ھذا البیان تفاصیل لجمیع مخالفات قیود االستثمار ) یوماً 30وحدات الصندوق العام على مدار السنة المالیة خالل (

المنصوص علیھا في الئحة صنادیق االستثمار أو في شروط وأحكام  الصندوق أو مذكرة المعلومات.

التقاریر وأماكن تواجدھا.ب
) یوماً تقویمیاً من 60ع سوق المال "تداول". ویجب إخطار مدیر الصندوق بأي أخطاء خالل (سیتم توفیر التقاریر على موقع االلكتروني لمدیر الصندوق و موق

صندوق إصدار تلك التقاریر وبعد ذلك تصبح التقاریر الصادرة عن مدیر الصندوق نھائیة وحاسمة. كما سیتم توفیر ھذه التقاریر على موقع مدیر ال

)www.hsbcsaudi.com) والموقع اإللكتروني للسوق (www.tadawul.com.sa.(

.2020دیسمبر 31المالیة المنتھیة في یقر مدیر الصندوق بتوفر القوائم المالیة المراجعة للصندوق للسنة

ً عند طلبھا من مدیر الصندوق عن طریق زیارة أحد المراكز لمالك الوحدات الحق بالحصول على نسخة من القوائم ال مالیة السنویة المراجعة للصندوق مجانا

وق "تداول".االستثماریة إلتش إس بي سي العربیة السعودیة وطلبھا مباشرة، أو عن طریق الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق أو الموقع اإللكتروني للس

مجلس إدارة الصندوق.10

الصندوق مجلس إدارة مكون من أعضاء مستقلین واعضاء تابعین لشركة إتش إس بي سي العربیة یشرف على .أ

السعودیة.

أسماء ومؤھالت أعضاء مجلس اإلدارة
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الوظیفة الحالیة الخبرات و المؤھالت
أسماء أعضاء مجلس إدارة 

الصندوق

الرئیس التنفیذي للمخاطر واإللتزام 

لشركة إتش إس بي سي العربیة 

السعودیة

)2021(

)2018رئیس اإللتزام، إدارة اإللتزام لشركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة (-

)2020عضو لجنة المراجعة لشركة نجم للتأمین (-

)2016رئیس تجربة العمالء، إدارة تجربة العمالء في بنك ساب (-

ل سي، لندن، تكلیف عالمي مع إدارة اإللتزام العالمیة إلتش إس بي سي ھولدینغز بي ا-

)2016المملكة المتحدة (

رئیس اإللتزام للخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات، إدارة االمتثال لبنك ساب -

)2014(

الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات لبنك ساب –أداء األعمال والتخطیط كبیر مدراء-

)2010(

)2009مدیر أداء األعمال والتخطیط لبنك ساب (-

)2003الشركات الكبرى والھیئات الحكومیة لدى البنك العربي الوطني (-مدیر العالقات -

)2002مسؤول ائتمان قروض المستھلكین لدى البنك العربي الوطني (-

)2002مشرف وحدات التوصیة والتحقق من االتصاالت لدى البنك العربي الوطني (-

)2002(مشرف وحدة حساب الحزمة لدى البنك العربي الوطني-

)2000مدیر صالة العرض لدى شركة جریر (-

)2009ماجستیر في إدارة األعمال من جامعة سان دییغو (-

)2000بكالوریوس العلوم في إدارة األعمال (-

رئیس –حمد ابراھیم الوشمي 

المجلس

(عضو غیر مستقل)

إدارة –الرئیس التنفیذي للعملیات 

األصول لشركة إتش إس بي سي 

العربیة السعودیة 

)2020(

إدارة االصول إلتش إس بي سي العربیة السعودیة–كبیر مدراء محلل اداء االستثمار -

)2019(

)2016االصول إلتش إس بي سي العربیة السعودیة (إدارة – االستثماراداءمحلل-

)2014االصول إلتش إس بي سي العربیة السعودیة (إدارة – االستثماراداءمحللمساعد-

)2014التنظیمي إلتش إس بي سي العربیة السعودیة (اإللتزاممساعد،مدیر-

)2012الریاض (في بنك ) واالستثماراتالخزینة ( ماليمحللمساعد-

)2013(المتحدة المملكة،درمجامعةمنالمالیةاإلدارةفيماجستیر-

)2010الشرف (مرتبةمعالیمامةجامعةمنالمالیةاإلدارةفيبكالوریوس-

رحاب صالح الخضیر

(عضو غیر مستقل)

رئیس لجنة الترشیحات والمكافآت 

وعضو غیر مستقل في مجلس 

إدارة شركة ثوب األصیل و 

عضًوا في جمعیة االقتصاد 

السعودیة

)2018(

)2010نسیل القابضة (مدیر استثمارات االسھم بشركة -

)2008نائب الرئیس التنفیذي العام للوساطة بشركة وساطة كابیتال (-

)2004كبیر وسطاء في الجزیرة كابیتال (-

)1998الخدمات المصرفیة الخاصة بمجموعة سامبا المالیة (-مدیر عالقات -

)2015بكالوریوس في إدارة األعمال من الجامعة العربیة المفتوحة (-

)2010العامة للتعلیم الفني والتدریب المھني، دبلوم إدارة أعمال (المؤسسة -

طارق سعد عبدالعزیز 

التویجري

(عضو مستقل)

رجل أعمال

)2012عضو مجلس إدارة الخیر كابیتال (-

)2003عضو مجلس إدارة الغرفة التجاریة الصناعیة بالریاض (-

)1998عضو مجلس إدارة مجموعة العثیم التجاریة (-

)1994الرئیس في شركة العثیم للمجوھرات (سابقاً) (نائب -

)1998بكالوریوس في  إدارة األعمال تخصص اإلدارة المالیة من جامعة الملك سعود (-

علي صالح علي العثیم

(عضو مستقل)

شریك تنفیذي لشركة شركاء وتر 

األعمال

)2017(

)2019(عضو مجلس إدارة الشركة الوطنیة للبناء والتسویق -

)2019(رئیس مجلس إدارة شركة المستقبل للسیرامیك والبورسالن -

)2019(عضو مجلس إدارة شركة الجبس األھلیة -

)2019(عضو مجلس إدارة شركة تأثیر المالیة -

)2019) (فیبكو(عضو مجلس إدارة شركة تصنیع مواد التعبئة والتغلیف -

)2017(عضو مجلس إدارة صندوق المعذر ریت -

)2017(ركة شركاء وتر األعمال شریك تنفیذي لش-

)2016(رئیس تنفیذي مكلف لشركة بوان -

)2011(نائب رئیس تطویر األعمال لشركة بوان -

)2007(شریك مؤسس ، مدیر عام لشركة بناء القابضة -

)2004(محلل ائتمان أول لصندوق التنمیة الصناعي -

)2018(ماجستیر إدارة األعمال من كلیة لندن لألعمال -

)2004اإلدارة المالیة من جامعة األمیر سلطان (بكالوریوس -

عبدالرحمن ابراھیم 

)عضو مستقل(المدیمیغ

أدوار ومسؤولیات مجلس إدارة الصندوق.ب
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على سبیل المثال ال الحصر اآلتي:تشمل مسؤولیات أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

التي یكون الصندوق طرفاً فیھاالموافقة على جمیع العقود والقرارات و التقاریر الجوھریة

اعتماد سیاسة مكتوبة فیما یتعلق بحقوق التصویت المتعلقة بأصول الصندوق

 من الئحة صنادیق اإلستثمار 13اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح یفصح عنھ مدیر الصندوق وفقاً لمادة

 الصندوق بجمیع القوانین االجتماع مرتین سنویاً على األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدیر الصندوق أو مسؤول المطابقة وااللتزام لدیھ  لمراجعة التزام

واألنظمة واللوائح ذات العالقة 

إقرار أي توصیة یرفعھا المصفي في حال تعیینھ

 الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند أخر  یتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدیر الصندوق وإدارتھ للصندوق التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام

بالئحة صنادیق االستثمار المعدلة 

لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، وأحكام الئح ً ة صنادیق التأكد من قیام مدیر الصندوق بمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

االستثمار المعدلة

العمل بأمانة و حسن نیة واھتمام ومھارة وعنایة وحرص وبما یحقق مصلحة مالكي الوحدات

تدوین محاضر االجتماعات التي تبین جمیع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذھا المجلس

للعمل بصفة مستشار أو مدیر فرعي أو أمین حفظ أو وكیل أو وسیط بعد الموافقة على تخویل صالحیات وسلطات مدیر الصندوق لمؤسسات مالیة أخرى

موافقة الھیئة

الحساباتمراجعتعیینعلىالموافقة

 والمعلومات المتعلقةالموافقة على الخدمات المخولة من قبل المدیر لقیود مسك الدفاتر واالكتتاب واالسترداد والبیع والشراء والتحویالت المالیة والتأكید

باالستثمارات استجابة الستعالمات المشتركین

ندوق ومذكرة بمھام متابعة ومراقیة أداء الصندوق والتأكد من قیام مدیر الصندوق بمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الص

المعلومات والمستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صنادیق االستثمار

مجلس إدارة الصندوقمكافآت أعضاء.ج
یتم دفع مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلین عن طریق الصندوق

تعارض المصالح.د

ال یوجد تعارض محقق أو محتمل بین مصالح أي عضو في مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق

 المملكة العربیة السعودیةال یعمل أي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في مجالس إدارة صنادیق أخرى في

ى ذلك بذل أقصى یقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسویتھ، ویجب علیھم بذل العنایة والحرص تجاه مالكي الوحدات، باإلضافة إلل

من تابعیھ ألي عمل ینطوي علیھ تضارب للمصالح. جھد ممكن لحل تضارب المصالح بحسن النیة بالطریقة المناسبة. ویضمن مدیر الصندوق عدم ممارسة أي 

آخر، وفي حال نشوء أي تضارب جوھري بین مصالح مدیر الصندوق أو مصلحة مدیر الصندوق من الباطن ومصالح أي صندوق استثمار یدیره أو حساب عمیل

ن.فسیقوم مدیر الصندوق باإلفصاح عن ذلك بشكل كامل لمجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممك

مجالس إدارة الصنادیق التي یشارك فیھا أعضاء مجلس إدارة الصندوق.ه
أعضاء مجلس إدارة الصندوق ھم أعضاء في مجالس إدارة صنادیق أخرى مدارة من قبل مدیر الصندوق كما ھو موضح أدناه

عبدالرحمن 

المدیمیغ

علي صالح 

العثیم

طارق سعد 

التویجري

رحاب صالح 

الخضیر

حمد ابراھیم 

الوشمي
اسم الصندوق

     صندوق إتش إس بي سي للمرابحة باللایر السعودي

     صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمریكي
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الشرعیةالھیئة .11

أسماء أعضاء الھیئة الشرعیة ومؤھالتھم.أ

معالي الشیخ عبد هللا سلیمان المنیع

عضو ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة

 ًرئیس محاكم مكة المكرمة سابقا

 المصرفیة اإلسالمیة واالقتصاد اإلسالميمستشار للعدید من المؤسسات المالیة اإلسالمیة في العالم كما ألف العدید من الكتب حول الخدمات

ماجستیر من المعھد العالي للقضاء والتابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود

معالي الشیخ الدكتور عبد هللا المطلق

عضو ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة

 ً رئیس قسم الفقھ المقارن بالمعھد العالي للقضاء سابقا

من المؤسسات المالیة اإلسالمیة كما ألف العدید من الكتب في مجال الفقھ واالقتصاد اإلسالميمستشار للعدید

دكتوراه في الفقھ من جامعة االمام محمد بن سعود

فضیلة الشیخ الدكتور محمد القري

محاضر في جامعة الملك عبد العزیز بجدة، قسم االقتصاد اإلسالمي ورئیس مركز أبحاث االقتصاد اإلس ً المي بالجامعة سابقا

خبیر في أكادیمیة الفقھ اإلسالمي بجدة

محرر في مجلة االقتصاد اإلسالمیة والمستشار الشرعي لدى البنك البریطاني

مستشار للعدید من المؤسسات المالیة في العالم وألف العدید من الكتب حول الخدمات المصرفیة اإلسالمیة واالقتصاد اإلسالمي

توراه في االقتصاد من جامعة كالیفورنیاحاصل على الدك

فضیلة الشیخ الدكتور نظام محمد یعقوبي

مستشار شرعي، ویعد من أھم الشخصیات المؤثرة في المالیة اإلسالمیة

عضو المجلس الشرعي في ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

     صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة

     صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة للدخل

     سي ألسھم المؤسسات المالیة السعودیةصندوق إتش إس بي 

     صندوق إتش إس بي سي ألسھم  الشركات السعودیة

     صندوق إتش إس بي سي  ألسھم الشركات الصناعیة السعودیة

     صندوق إتش إس بي سي ألسھم شركات البناء واألسمنت السعودیة

     األسھم العالمیةصندوق إتش إس بي سي  لمؤشر 

     صندوق إتش إس بي سي  لألسھم الخلیجیة

     صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن

     صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

     صندوق إتش إس بي سي  المتوازن لألصول المتنوعة

     سي المتنامي لألصول المتنوعةصندوق إتش إس بي 

     صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة

     المتداولالسعودي30تداولآيسيإسأمسيبيإسإتشصندوق

     صندوق إتش إس بي سي للصكوك

     صندوق إتش إس بي سي لألسھم الخلیجیة ذات الدخل
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 والمؤسسات المالیةعضو ورئیس العدید من الھیئات الشرعیة في البنوك

حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات اإلسالمیة من جامعة ویلز، المملكة المتحدة

أدوار ومسؤولیات الھیئة الشرعیة.ب

 المستندات بعد مراجعة جمیع المستندات واالتفاقیات والعقود باإلضافة إلى الھیكل االستثماري الخاص بالصندوق. وإصدار شھادة االعتماد الشرعي لھذه

إجراء التعدیالت الضروریة علیھا والتحقق من توافقھا مع ضوابط الشریعة اإلسالمیة.

 .مراجعة سنویة لتقریر المراقب الشرعي في شركة اتش اس بي سي المرفوع الى الھیئة الشرعیة الشرعیة

 أو أنشطتھ أو الھیكل االستثماري والخاصة بااللتزام مع ضوابط الشریعة الرد على االستفسارات الموجھة من مدیر الصندوق والمتعلقة بعملیات الصندوق

اإلسالمیة.

.اإلشراف والرقابة المستمرة على عملیات وأنشطة الصندوق لضمان توافقھا مع ضوابط الشریعة اإلسالمیة

مكافآت أعضاء الھیئة الشرعیة.ج
الھیئة الشرعیة عن طریق الصندوق.یتم دفع مكافآت أعضاء 

یل المعاییر المطبقة لتحدید شرعیة األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدوریة لتلك األصول تستثمر تفاص.د

أصول الصندوق في السوق المالیة السعودیة "تداول" باستثناء الشركات التي تعمل و/أو لھا أنشطة في القطاعات 

:التالیة

الدعایة واإلعالن للمنتجات المحرمة

الخمور

 الخالیا الجذعیة واالستنساخأبحاث

المؤسسات المالیة المحرمة

القمار

لحوم الخنزیر والمنتجات ذات العالقة

التبغ

اإلباحیة

التعامل باآلجل في الذھب والفضة كالنقد

:یستثني الصندوق الشركات التي ال تنطبق علیھا المعاییر المالیة التالیة

 33شھًرا متتابعة أقل من 36متوسط القیمة السوقیة لفترة إذا كان إجمالي الدین مقسوماً على%

 49شھًرا أقل من 36إذا كانت الذمم المدینة مقسومة على متوسط القیمة السوقیة لفترة%

 33شھًرا أقل من 36إذا كان مجموع النقد واألوراق المالیة المستحقة للفوائد مقسوماً على متوسط القیمة السوقیة لفترة%

5ت حصة الدخل من األنشطة غیر المتوافقة، والقروض غیر المجازة (خالف الدخل من الفوائد) مقسوماً على اإلیرادات أقل من إذا كان%

:ال یجوز لمدیر الصندوق استخدام األدوات االستثماریة التالیة

عقود المستقبلیات Futures 

 عقود االختیاراتOptions

 عقود المناقلة Swaps

ازةاألسھم الممت

شریعة، سواء كان أثناء عملیة االختیار، یتم مراجعة الكشف المالي األخیر لكل شركة للتأكد من أن الشركة ال تشارك في أي أنشطة تتعارض  مع المعاییر ال

ألحرى أن یكون قد تم الكشف المقدم ربع سنوي أم نصف سنوي أم سنوي. وإذا توفر أحدث كشف لكل من ھذه الفترات، یتم استخدام الكشف السنوي حیث من ا

علیھا المعاییر الشرعیة للصندوق.تدقیقھ. ویتم استبعاد او تطھیر االستثمار في تلك الشركات التي یتضح أنھا ال تنطبق 

اإلجراءات المتعبة في حال عدم التوافق مع المعاییر الشرعیة
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صندوق في حساب خاص بالتطھیر الشرعي وسیتم تحویلة الى حساب االعمال یتم تجنیب الدخل الغیر مشروع من قبل استثمارات حسب المعاییر الشرعیة لل

الخیریة.

غ الھیئة عند تحول شركة مستثمر بھا من شرعیة الى غیر شرعیة وال یمكن تطبیق مبدأ التطھیر الشرعي للدخل المحقق منھا سیقوم مدیر الصندوق بإبال

.ستثمار بعد موافقة الھیئة الشرعیةالشرعیة للصندوق بذلك ومن ثم وضع خطھ للتخارج من اال

سوف یلتزم المدیر بشكل تام بالتوجیھات الصادرة عن الھیئة الشرعیة الموضحة أعاله.

الصندوقمدیر.12
اسم مدیر الصندوق.أ

إتش إس بي سي العربیة السعودیة 

رقم الترخیص الصادر عن ھیئة السوق المالیة.ب
05008-37ترخیص رقم

عنوان مدیر الصندوق.ج
، شارع العلیا (حي المروج)7267مبنى إتش إس بي سي 

2255-12283الریاض 

المملكة العربیة السعودیة

920022688الرقم الموحد   

+966112992385فاكس 

www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

تاریخ الترخیص الصادر عن ھیئة السوق المالیة.د
م 2006ینایر 5

بیان رأس المال المدفوع لمدیر الصندوق.ه
ملیون لایر سعودي مدفوع بالكامل.500شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة ھي شركة مساھمة سعودیة مغلقة برأس مال 

ملخص بالمعلومات المالیة لمدیر الصندوق مع توضیح اإلیرادات واألرباح للسنة المالیة السابقة.و

2020عن السنة المالیة 

اإلیرادات 561,575,539

المصاریف (339,889,176)

الدخل قبل الضرائب 221,686,363

الضرائب والزكاة  (32,384,485)

صافي الدخل 189,301,878

نشطة المرتبطة دارة مدیر الصندوق وأنشطة العمل الرئیسیة لكل عضو (بخالف تلك األإعضاء مجلس أأسماء .ز

ذا كانت تمثل أھمیة جوھریة ألعمال مدیر الصندوقإبأعمال مدیر الصندوق) 

.رئیس مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة (عضو غیر مستقل) منصور عبدالعزیز البصیلي

التنفیذي اإلقلیمي لمنطقة نائب رئیس مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة والرئیس  (عضو غیر مستقل)

الشرق األوسط وشمال إفریقیا وتركیا لمجموعة إتش إس بي سي.

ستفین موس

نائب العضو المنتدب لمصرفیة الشركات والمصرفیة المؤسسیة في بنك ساب وعضو مجلس إدارة شركة  (عضو غیر مستقل)

إتش إس بي سي العربیة السعودیة

ماجد كمال الدین بن خضر نجم

( غیر مستقلعضو رئیس لجنة المراجعة الداخلیة بشركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة ( محمد عبدالعزیز عبدالرحمن الشایع 
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الرئیس التنفیذي للمخاطر لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتركیا في بنك إتش إس بي سي  (عضو غیر مستقل) كریستین لینش

في مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة والعضو المنتدب لبنك ساب.عضو غیر تنفیذي (عضو غیر مستقل) أنطوني كریبس

تقلد األستاذ/ خالد عدًدا من المناصب اإلداریة رفیعة المستوى في عدة شركات داخل المملكة العربیة  (عضو مستقل)

مكو السعودیة خالل الفترة من السعودیة وخارجھا ومن بینھا عدد من المناصب الرئیسیة في شركة أرا

م.2015م حتى 1980

خالد البوعینین

الرئیس التنفیذي لبنك التصدیر واالستیراد السعودي  (عضو مستقل) معالي المھندس سعد الخلب

الرئیس التنفیذي إلدارة محفظة المشاریع بشركة أكوار باور. (عضو مستقل) عبدالحمید المھیدب

حال أي نشاطات عملیة أو مصالح لدى مدیر الصندوق أو أعضاء مجلس إدارتھ من المحتمل أن تتعارض مع مسؤولیاتھم أو أدائھم تجاه الصندوق وفي یوجدال 

وجدت سیتم اإلفصاح عنھا لمجلس إدارة الصندوق.

األدوار والمسؤولیات والواجبات الرئیسیة لمدیر الصندوق فیما یتعلق بصندوق االستثمار.ح
ة عمل مدیر الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صنادیق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لھم وشروط وأحكام الصندوق ومذكری.1

المعلومات.

الوحدات، والذي یلتزم مدیر الصندوق بجمیع المبادئ والواجبات التي نصت علیھا الئحة األشخاص المرخص لھم بما في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي .2

یتضمن العمل بما یحقق مصالحھم وبذل الحرص المعقول.

فیما یتعلق بصنادیق االستثمار، یكون مدیر الصندوق مسؤوالً عن القیام باآلتي:.3

إدارة الصندوق

عملیات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلداریة للصندوق

طرح وحدات الصندوق

مذكرة المعلومات واكتمالھا وأنھا كاملھ وواضحة وغیر مضللةالتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق و

بموجب أحكام مدیر الصندوق مسؤوالً عن االلتزام بأحكام الئحة صنادیق االستثمار، سواء أدى مسؤولیاتھ وواجباتھ بشكل مباشر أم كلف بھا جھة خارجیة .4

الئحة صنادیق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لھم.

مسؤوالً تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتیال أو إھمال أو سوء تصرف أو تقصیره المعتمد.مدیر الصندوق .5

یطبق مدیر الصندوق سیاسات وإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وذلك لضمان سرعة التعامل معھا..6

وااللتزام لكل صندوق استثمار یدیره.یطبق مدیر الصندوق برنامج مراقبة المطابقة .7

المھام التي كلف بھا طرف ثالث من جانب مدیر الصندوق فیما یتعلق بصندوق االستثمار.ط

یتعامل صندوق االستثمار مع طرف ثالث وذلك للقیام بالمھام المخولة لھ، وھم كاآلتي:

أمین الحفظ للقیام بمھام الحفظ

 التدقیق والمراجعةالمحاسب القانوني للقیام بمھام

أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدیر الصندوق تمثل أھمیة جوھریة، أو من الممكن أن تكون تتعارض مع .ي

أنشطة صندوق االستثمار
سیقوم مدیر ال یوجد ھناك أي تضارب مصالح جوھري من طرف مدیر الصندوق یحتمل أن یؤثر على تأدیة التزاماتھ تجاه الصندوق وفي حال حدوث تعارض 

یر الصندوق.الصندوق باالفصاح عنھ الى مجلس إدارة الصندوق للنظر في االجرائات المتعبھ لضمان تقدیم مصلحة الصندوق (مالكي الوحدات) على مصلحة مد

أحكام عزل مدیر الصندوق أو استبدالھ.ك
استبدالھ في الحاالت التالیة:یحق لھیئة السوق المالیة ومالك الوحدات أن یقوموا بعزل مدیر الصندوق أو 

إذا توقف مدیر الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الھیئة بموجب الئحة االشخاص المرخص لھم

إلغاء ترخیص مدیر الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبھ أو تعلیقھ من قبل الھیئة

 ممارسة نشاط اإلدارةتقدیم طلب إلى الھیئة من مدیر الصندوق إللغاء ترخیصھ في
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إذا رأت الھیئة أن مدیر الصندوق قد أخل بشكل تراه جوھریاً بالتزام النظام أو لوائحھ التنفیذیة

أصول وفاة مدیر المحفظة االستثماریة الذي یدیر الصندوق، أو عجزه أو استقالتھ مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدیر الصندوق قادر على إدارة

الصندوق

 حالة اخرى ترى الھیئة بناء على أسس معقولة أنھا ذات أھمیة جوھریةأي

الحفظأمین.13

اسم أمین حفظ الصندوق.أ
شركة البالد المالیة

رقم الترخیص الصادر عن ھیئة السوق المالي.ب
37-08100ترخیص رقم 

عنوان أمین حفظ الصندوق.ج
عنوان أمین الحفظ ھو كاآلتي: 

، المملكة العىبیة السعودیة11411، الریاض 140الموقع: ص . ب. 

003636 9200 966+الھاتف: 

custody@albilad-capital.comالبرید:

www.albilad-capital.com الموقع األلكتروني:

عن ھیئة السوق المالیةتاریخ الترخیص الصادر.د
2008مایو 25

وصف األدوار األساسیة ومسؤولیات أمین الحفظ فیما یتعلق بصندوق االستثمار.ه

حفظ أصول الصندوق

فتح حساب خاص للصندوق باسمھ في أحد البنوك المحلیة لصالح الصندوق

 الصندوقفصل أصول الصندوق وتسجیل األوراق المالیة للصندوق باسم أمین الحفظ لصالح

حفظ جمیع المستندات الضروریة والتي تؤید تأدیة التزاماتھ التعاقدیة تجاه الصندوق

إیداع المبالغ النقدیة العائدة للصندوق في الحساب الخاص بالصندوق

 المعلوماتإدارة العملیة النقدیة للصندوق من خصم مبالغ االستثمار ومصاریف الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة

لن یكون أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن مدیًرا الصندوق او تابعاً لمدیر الصندوق من الباطن

سائر الصندوق أمین الحفظ مسؤول عن التزاماتھ وفقاً ألحكام الئحة صنادیق االستثمار ولھذه مذكرة المعلومات تجاه مدیر الصندوق ومالكي الوحدات عن خ

لھ أو إھمالھ أو سوء تصرفھ أو تقصیره المتعمدالناجمة عن احتیا

یعد أمین الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمایتھا لصالح مالكي الوحدات

یعد أمین الحفظ مسؤوالً عن اتخاذ االجراءات اإلداریة الالزمة فیما یتعلق بحفظ أصول الصندوق

لق بصندوق االستثمارالمھام التي كلف بھا أمین الحفظ طرفاً ثالثاً فیما یتع.و
مدیر الصندوق، وسوف یحق ألمین الحفظ تكلیف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعیھ بالعمل أمینا للحفظ من الباطن ألي صندوق استثمار یتولى أصولھ. بعد إبالغ 

یتحمل أمین الحفظ رسوم ومصاریف أي أمین حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

و استبدالھأحكام عزل أمین الحفظ أ.ز
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یحق لھیئة السوق المالیة ومالك الوحدات أن یقوموا بعزل أمین الحفظ واستبدالھ في الحاالت التالیة:

إذا توقف أمین الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الھیئة بموجب الئحة االشخاص المرخص لھم

 من قبل الھیئةإلغاء ترخیص أمین الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبھ أو تعلیقھ

تقدیم طلب الى الھیئة من أمین الحفظ إللغاء ترخیصھ في ممارسة نشاط الحفظ

إذا رأت الھیئة أن أمین الحفظ قد أخل بشكل تراه جوھریاً بالتزام النظام أو لوائحھ التنفیذیة

یحق لمدیر الصندوق عزل أمین الحفظ واستبدالھ في الحاالت التالیة: 

 عزل أمین الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمین الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات. ویجب اشعار الھیئة یجوز لمدیر الصندوق

ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي.

 الحفظ البدیل. اإلفصاح  فوًرا في موقعھ اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق "تداول" عن قیامھ بعزل أمین الحفظ وتعیین أمین

یوماً من تاریخ استالم أمین الحفظ المعزول 30في حالة عزل أمین الحفظ عن طریق الھیئة أو مدیر الصندوق فإنھ یجب على مدیر الصندوق تعیین بدیل لھ خالل 

یالً. لإلشعار الكتابي، وعلى أمین الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل لنقل المسؤولیات وأصول الصندوق إلى أمین الحفظ المعین بد

مستشار االستثمار ( إن وجد) .14

ال یوجد.

( إن وجد)الموزع.15

ال ینطبق.

المحاسب القانوني.16

اسم المحاسب القانوني .أ
ارنست ویونغ وشركاھم

العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني.ب
الدور الرابع عشر–برج الفیصلیة 

طریق الملك فھد

11461الریاض 2732ص.ب. 

العربیة السعودیةالمملكة 

+966112159898ھاتف 

األدوار األساسیة ومسؤولیات المحاسب القانوني فیما یتعلق بصندوق االستثمار.ج

ا في المراجعة المتعارف علیھتتمثل مسؤولیة المحاسب القانوني في إبداء الرأي على القوائم المالیة استنادا إلى  المراجعة التي یقوم بھا والتي تتم وفقا لمعاییر 

قولة من: المملكة العربیة السعودیة والتي تتطلب التزام المحاسب بمتطلبات أخالقیات المھنة وتخطیط و تنفیذ أعمال المراجعة للحصول على درجة مع

ؤیدة للمبالغ واإلیضاحات أن القوائم المالیة خالیة من األخطاء الجوھریة. تتضمن مسؤولیات المحاسب القانوني أیضا القیام بإجراءات الحصول على أدلة م

الواردة في القوائم المالیة.

مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة المستخدمة

.العرض العام للقوائم المالیة
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معلومات أخرى.17

تضارب المصالح.أ
إلى مجلس إدارة الصندوق لیقوم باتخاذ القرار األنسب، وفي جمیع األحوال في حال حدوث تضارب مصالح ما بین مدیر الصندوق والصندوق، سیتم رفعھا مباشرة

السنویة لمدیر الصندوق، سیتم تقدیم منفعة الصندوق، والتي تمثل منفعة مالكي الوحدات، على منفعة مدیر الصندوق. وسیتم تسجیل ھذه النقاط وإعالنھا في التقاریر

كة والموقع اإللكتروني للسوق "تداول" مجاناً.والتي ستتوفر في الموقع اإللكتروني للشر

كما سیتم تقدیم السیاسات واالجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي عند طلبھا دون مقابل.

التخفیضات والعموالت الخاصة وسیاسة مدیر الصندوق بشأن التخفیضات والعموالت الخاصة.ب
للصندوق والتي التنویھ أنھ في حال وجود عموالت خاصة سیتم اإلعالن عن نوع ھذه العموالت الخاصة المستلمة من قبل مدیر الصندوق في التقاریر السنویة نود 

صندوق بالتعامل مع الوسیط الذي ستتوفر في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق "تداول". أما بالنسبة لتخفیضات رسوم التداول، سیقوم مدیر ال

ًء على ماذكر یستطیع تقدیم خدمات مناسبھ تتفق مع احتیاجات الصندوق حیث سیقوم مدیر الصندوق بتقدیم مصلحة الصندوق على مصلحتھ في ھذه الحالة. وبنا

بموجبھ الشركة من وسیط على سلع وخدمات اضافة إلى أعاله یقر العمیل ویوافق على أنھ یجوز للشركة الدخول في ترتیبات العمولة الخاصة، بحیث تحصل 

خدمات تنفیذ الصفقات مقابل العمولة المدفوعة على الصفقات الموجھة من خالل ذلك الوسیط.

المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضریبة.ج
جبًا تطبیقھا) فیما یتعلق بأي من الخدمات التي تُقدم سیكون الصندوق مسؤوال عن تحصیل ضریبة القیمة المضافة وأي ضرائب ورسوم أخرى (حسبما یكون وا

للصندوق.

جب على سوف تؤدي ھذه الضرائب التي یتكبدھا الصندوق والتي قد تخصم منھ الى خفض قیمة أصول وبالتالي خفض العوائد المتوقعة على اإلستثمار. وی

على اإلستثمار قبل اإلستثمار في الصندوق.المستثمرین إستشارة  مستشاریھم الضریبین بشأن الضرائب المترتبة 

معلومات وتفاصیل اجتماع مالكي الوحدات.د

.یحق لمدیر الصندوق دعوة مالك وحدات الصندوق إلى اجتماع مالك الوحدات عند الحاجة

) أیام من تسلم طلب مكتوب من أمین الحفظ.10سیقوم مدیر الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل عشرة (

) أیام من تسلم طلب مكتوب من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذین یملكون 10سیقوم مدیر الصندوق ابلدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل عشرة (

% على األقل من إجمالي قیمة وحدات الصندوق. 25مجتمعین أو منفردین 

إجراءات دعوة اجتماع مالك صنادیق االستثمار:

من ھذه مذكرة المعلومات، فإن مدیر الصندوق 17لب االجتماع احد المتطلبات في الفقرة الفرعیة رقم د من الفقرة الرئیسیة رقم في حال استوفى ط

وموقع السوق "تداول" ) www.hsbcsaudi.comسیقوم بدعوة مالك الوحدات في الصندوق وذلك عن طریق اإلعالن في موقعة اإللكتروني (

)www.tadawul.com.sa باإلضافة إلى إرسال إشعار كتابي او عن طریق إرسال رسائل نصیة اوبرید االلكتروني إلى مالك الوحدات وأمین الحفظ ،(

) یوماً قبل االجتماع، وسوف یحدد اإلعالن واإلشعار تاریخ  االجتماع 21رون () أیام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزید عن واحد وعش10قبل عشرة (

ومكانھ ووقتھ والقرارات المقترحة. وسیتم إرسال نسخة من ذلك اإلشعار للھیئة.

% على األقل من قیمة وحدات الصندوق.25ویكون االجتماع صحیحاً ومكتمل النصاب في حال حضر االجتماع مجتمعین من یملك 

5من ھذه مذكرة المعلومات، فإن لمدیر الصندوق الحق في عقد اجتماع ثاني قبل 17ذا لم یستوفى النصاب حسب الفقرة د من الفقرة الرئیسیة رقم إ

)، www.tadawul.com.saع السوق "تداول" () وموقwww.hsbcsaudi.comأیام من تاریخ االجتماع عن طریق اإلعالن في الموقع اإللكتروني (

صحیحاً باإلضافة إلى إرسال إشعار كتابي او عن طریق إرسال رسائل نصیة وبرید الكتروني إلى مالك الوحدات و أمین الحفظ، ویعد االجتماع الثاني

في االجتماع.وقراراتھ ملزمة أي كانت نسبة الوحدات الممثلة

حقوق التصویت لمالكي الوحدات:

من ھذه مذكرة المعلومات فإن لمالك الوحدات الذین حضروا شخصیاً أو باإلنابة 17في حال استیفاء المتطلبات في الفقرة الفرعیة د من الفقرة الرئیسیة رقم 

ق، حیث یحق لھم التصویت كالتالي:بصفة رسمیة الحق في التصویت واتخاذ القرارات نیابة عن باقي مالك الصندو

.یجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد عن كل وحدة یمتلكھا في الصندوق

.التصویت یكون إما بالحضور شخصیاً، أو بتعیین وكیل لتمثیل مالك الوحدات في االجتماع

 یجب یقبل مدیر الصندوق و حسب ما یراه مناسب قانونیاً توكیل أحد مالكي الوحدات لوكیل للحضور والتصویت عنھ في االجتماعات، وذلك التوكیل

أن یكون كتابیاً ومصدقاً من إحدى الجھات الرسمیة والمخولة بذلك او من مدیر الصندوق. 
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 مداوالتھا والتصویت على قراراتھا بواسطة وسائل التقنیة الحدیثة وفقاً للضوابط التي تضعھا یجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في

الھیئة.

اإلجراءات المتبعة إلنھاء وتصفیة صندوق االستثمار.ه

 ً  برغبتھ في ذلك قبل مدة یحتفظ مجلس إدارة الصندوق بناء على توصیات مدیر الصندوق بحق إنھاء الصندوق، وذلك بإشعار الھیئة ومالكي الوحدات كتابیا

یوماً من التاریخ المزمع إلنھاء الصندوق، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات21ال تقل عن 

 ًقبل انتھاء مدة  فيإذا كانت مدة الصندوق العام محددة، فسیقوم مدیر الصندوق بإنھاء الصندوق فور انتھاء تلك المدة وإشعار الھیئة ومالكي الوحدات كتابیا

یوماً.21الصندوق بمدة ال تقل عن 

) أیام من وقوع الحدث الذي یوجب إنھاء الصندوق. 5عند حصول حدث معین، یتم إشعار الھیئة ومالكي الوحدات كتابیاً خالل (

ومدة تصفیتھ.سیقوم مدیر الصندوق باإلعالن في موقعھ اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتھاء مدة الصندوق

روني للسوق.في حال تم تصفیة أصول الصندوق، سیقوم مدیر الصندوق بإعالن نتائج تصفیة الصندوق في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق والموقع اإللكت

ھ وحداتھم إلى إجمالي الوحدات التي سیتم تصفیة أصول الصندوق وتأدیة التزاماتھ وتوزیع ما یتبقى من حصیلة ھذه التصفیة على المشتركین بنسبة ما تمثل

یثبت المدیر بأنھا صادرة آنذاك.

 .حذف اي معلومات للصندوق في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق و موقع السوق

.إغالق الحسابات البنكیة واإلستثماریة الخاصة بالصندوق

إجراءات الشكاوى.و
بي سي العربیة یستطیع حامل الوحدات طلب نموذج اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع االستفسارات والشكاوى عن طریق أحد المراكز االستثماریة لشركة إتش إس 

لتالیة: السعودیة بدون مقابل، وفي حال رغب العمیل بتقدیم شكوى أو استفسار إلى مدیر الصندوق فإنھ یستطیع تقدیمھا عن طریق الوسائل ا

:التاليالعنوانالىالوحداتُمالكقبلمنتنشأقدشكوىأيتقدیمیجب

بالعمیلالعنایةوحدة

)المروجحي(العلیا شارعشمال،7267سيبيإسإتشمبنى

12283-2255الریاض 

السعودیةالعربیةالمملكة

920011484الموحد: الرقم

hsbcsacustomercare@hsbcsa.comالبرید اإللكتروني:

www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

إدارة شكاوى المستثمرین، كما یحق -السوق المالیةأیام عمل، یحق للمشترك إیداع شكواه لدى ھیئة 7وفي حال تعذر الوصول الي تسویة أو لم یتم الرد خالل 

) یوم تقویمي من تاریخ إیداع الشكوى لدى الھیئة، إال إذا اخطرت الھیئة 90للمشترك إیداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة بعد مضي مدة (

مقدم الشكوى بجواز إیداعھا لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

مختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صنادیق االستثمارالجھة ال.ز
لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة، ھي الجھة القضائیة المختصة بالنظر إلى أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في ھذا الصندوق. 

االشتراك في الصندوقیحق للمستثمر في الصندوق الحصول على  المستندات التالیة قبل .ح

الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق المعني باالستثمار

 ملخص المعلومات الرئیسیة

القوائم المالیة آلخر فترة مالیة

(عقد المحاسب القانوني، عقد أمین الحفظ، عقد الھیئة الشرعیة) العقود المذكورة في مذكرة المعلومات

ملكیة أصول الصندوق .ط
االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات في الصندوق مجتمعین، وال یجوز أن یكون لمدیر الصندوق أو مدیر الصندوق من الباطن أو أمین الحفظ تعد أصول صندوق 

ق من الباطن ر الصندوأو أمین الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فیھا، إال إذا كان مدیر الصندوق أو مدی
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ذه المطالبات بموجب أو أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكیتھ، أو كان مسموحاً بھ

أحكام الئحة صنادیق االستثمار وأُفصح عنھا في الشروط واألحكام أو مذكرة المعلومات.

أو ینبغي أن یعرفھا مدیر الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول، وقد معلومات أخرى معروفة.ي

مالكو الوحدات الحالیون أو المحتملون أو مستشاروھم المھنیون، أو من المتوقع أن تتضمنھا -یطلبھا بشكل معقول

مذكرة المعلومات التي سیُتخذ قرار االستثمار بناء علیھا:
ال یوجد

حة صنادیق االستثمارإعفاءات من قیود الئ.ك
لم یحصل ولم یطلب مدیر الصندوق أي إعفاءات من الئحة صنادیق االستثمار.

سیاسة مدیر الصندوق فیما یتعلق بحقوق التصویت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي یدیره .ل
ق .ویفوض مالك الوحدات مدیر الصندوق لممارسة جمیع حقوق تتوفر سیاسة مدیر الصندوق في التصویت في موقعھ اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسو

المستثمرین بما في ذلك حقوق التصویت وحضور الجمعیات الغمومیة للشركات المستثمر بھا.

متطلبات المعلومات اإلضافیة ألنواع معینة من الصنادیق.18

ال ینطبق.





صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة

HSBC Saudi Freestyle Equity Fund

المدى الطویل ویستثمر في األسھم صندوق استثمار مفتوح یھدف إلى تحقیق نمو في رأس المال على 

إس بي سي العربیة السعودیةمدیر الصندوق: شركة إتش

ملخص المعلومات الرئیسة

، بعد إبالغ ھیئة السوق المالیة م 2021/09/08م، وتم تحدیثھا بتاریخ 26/10/2010صدر ملخص معلومات الصندوق بتاریخ 
.وبموجب الئحة صنادیق االستثمار

استثمار متوافق مع المعاییر الشرعیة المجازة من قبل تم اعتماد صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة على أنھ صندوق

.لجنة الرقابة الشرعیة المعنیة للصندوق

على المستثمرین المحتملین قراءة الشروط واألحكام و مذكرة المعلومات وكافة المستندات األخرى ذات العالقة بدقة تامة وأخذ كافة 

ق. ویمكن للمستثمرین المحتملین الرجوع لمدیر الصندوق أو مستشاریھم التصریحات في االعتبار قبل االستثمار في الصندو

الشخصیین إذا كانت لدیھم أیة شكوك تتعلق بمحتوى ھذه الوثیقة
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المحتویات قائمة
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المعلومات الرئیسیة حول صندوق اإلستثمار

ونوع الطرح وفئة الصندوق ونوعھاسم صندوق االستثمار. 1
ألسھم السعودیةصندوق إتش إس بي سي المرن ل)HSBC Saudi Freestyle Equity Fund(

نوع الطرح: عام

فئة الصندوق ونوعھ: صندوق استثماري مفتوح

موجز األھداف االستثماریة لصندوق االستثمار. 2
المدرجة الشركاتأسھمفياالستثمارخاللمنوذلكیھدف إلى تحقیق نمو في رأس المال على المدى الطویل –مفتوح –إن الصندوق ھو صندوق استثمار 

ھ السوق الرئیسي والموازي)  وحقوق األولویة واالكتتابات األولیة والصنادیق االستثماریة المتداولة والصنادیق العقاریة المتداولة في سوق األسھم السعودي (بما فی

ً اإلسالمیةالشرعیةالمعاییرمعمتوافقةو الشرعیة للصندوق.الھیئةمنالصادرةللمعاییرطبقا

لومبرغ یتم قیاس اداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للسعودیة ویمكن الحصول على أداء المؤشر وتفاصیلھ عن طریق موقع ب

www.bloomberg.com.

ثمار الصندوق وممارساتھ نوع (أنواع) األوراق المالیة التي سوف یستثمر فیھا الصندوق تموجز سیاسات اس. 3

يبشكل أساس
أسھم شركات مدرجة وحقوق األولویة واالكتتابات األولیة والصنادیق االستثماریة المتداولة والصنادیق یستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسھم الشركات المدرجة 

ة اإلسالمیة طبقاً للمعاییر الصادرة من قبل والتي تكون متوافقة مع المعاییر الشرعیالعقاریة المتداولة في سوق األسھم السعودي (بما فیھ السوق الرئیسي والموازي)

لجنة الرقابة الشرعیة للصندوق.  

المخاطر المرتبطة  باإلستثمارات في الصندوق. 4
قل من السعر الذي یعتبر الصندوق صندوق استثمار مرتفع المخاطر نتیجة لطبیعة األصول التي یستثمر بھا، لذا فقد ینخفض سعر الوحدات عند االسترداد لسعر أ

وق معرضة للھبوط، وعلى تم بھ االشتراك في الصندوق، و لیس ھناك أي ضمانات بأن یحقق الصندوق أي نمو في استثماراتھ. كما أن قیمة استثمارات الصند

ندوق سوف ُمالك الوحدات معرفة عدم ضمان الحصول على المبلغ األصلي المستثمر في الصندوق، وأنھ ال توجد أي ضمانات بأن األھداف االستثماریة للص

تتحقق. 

ثمار في المستقبل، والصندوق ال یضمن لمالكي الوحدات أن إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال یعد مؤشراً على أداء صندوق االست

لدى أي بنك، وعلى ُمالك أداء الصندوق أو أداؤه مقارنة بالمؤشر سیتكرر أو یكون مماثالُ لألداء السابق. كما أن االستثمار في الصندوق ال یعتبر بمثابة ودیعة 

الستثمار في الصندوق.الوحدات المحتملین وضع المخاطر التالیة في اعتبارھم عند ا

قصیر متعمد من مدیر یقر مالك الوحدات و یتحمل المسؤولیة عن أي خسارة مالیة قد تترتب على اإلستثمار في الصندوق إال إذا كانت ناتجة عن اھمال متعمد أو ت

الصندوق .

ق نظًرا لطبیعة عمل الصندوق والمخاطر المصاحبة لالستثمار فیھ. یجب على مالك الوحدات العلم بأنھم قد یخسرون جزء أو كل رأس المال المستثمر في الصندو

ستثمار في الصندوق ولتوضیح ھذه المخاطر نورد فیما یلي بیاناً ببعضھا والتي قد تؤثر على قیمة الوحدة وبعض المخاطر الرئیسیة المحتملة والتي ترتبط باال

ي صافي قیمة أصول الصندوق وعائداتھ تتضمن:والمخاطر المعرض لھا الصندوق والظروف المحتمل أن تؤثر ف

تعتبر المملكة العربیة السعودیة من البلدان التي تتمتع باستقرار سیاسي جید، وقد صنفت المملكة العربیة السعودیة من قبل :المخاطر السیاسیة و/أو النظامیة

ي، إال أن الصندوق قد یتأثر سلباً بسبب عدم التیقن كالتغیرات السیاسیة المحلیة/العالمیة وكاالت تصنیف ائتماني عالمیة في مراكز متقدمة من ناحیة االستقرار السیاس

النافذة في المملكة أو التغیرات في السیاسات الحكومیة أو الضریبة أو القیود على االستثمار األجنبي وھروب العملة والتطورات األخرى في األنظمة والقواعد

العربیة السعودیة.

 إن المملكة العربیة السعودیة تمتع بأداء اقتصادي جید حیث تعتمد المملكة على أسعار النفط بشكل كبیر :االقتصادیة على مستوى الدولة والمنطقةالمخاطر

انخفاض أسعار النفط. لدفع النمو في االقتصاد مما قد یعرض االقتصاد السعودي وبالتالي الشركات العاملة فیھ وتلك المدرجة في سوق األسھم السعودي لمخاطر 

فاض.وتعتمد قیمة اصول الصندوق بشكل أساسي على وضع سوق األسھم السعودي والشركات المستثمر فیھا، مما یجعل قیمة أصول الصندوق عرضة  لالنخ

األسھم أو إذا كانت قیمة الوحدات یتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفیذ عملیات االسترداد نتیجة النقص في السیولة في أسواق :مخاطر السیولة

% أو أكثر من القیمة الصافیة ألصول الصندوق إلى الحد الذي یضطر معھ مدیر الصندوق لتأجیل االسترداد لتاریخ الحق.10المستردة في أي یوم تقویم تعادل 

تذبذبات العالیة، وفي الوقت ذاتھ ال یوجد أي تأكید أو یستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسھم التي ھي عرضة لمخاطر السوق وال:مخاطر سوق األسھم

أن المستثمر یدرك أن ضمان بأن الصندوق سیحقق أداًء إیجابیا. وینبغي أن یكون المستثمر على علم بالمخاطر التي ینطوي علیھا ھذا النوع من االستثمارات. كما

الشركات التي تتأثر بالعدید من العوامل الداخلیة والخارجیة. و مدیر الصندوق سیسعى قدر جمیع األسھم عرضة لالرتفاع واالنخفاض تبعا لعوامل النمو لتلك

لسوق.اإلمكان للتقلیل من مخاطر ھذه التذبذبات بالتوزیع النشط في القطاعات ومن خالل تخفیض أو زیادة نسبة األسھم في الصندوق تبعا لظروف ا

لصندوق على سیاسات واستراتیجیات استثماریة معینة قد تتطلب التركیز في شركات/قطاعات معینة في سوق سوف یعتمد مدیر ا:مخاطر تركیز االستثمارات

األسھم السعودي بغرض تحقیق أھداف الصندوق مما قد یزید مخاطر الصندوق مقارنة بمخاطر السوق بسبب التركیز العالي.
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وراق المالیة نتیجة للتغییر في أسعار الفائدة، ولذا فإن قیمة األوراق المالیة وأسھم الشركات ھي المخاطر الناتجة عن تقلب قیمة األ:مخاطر أسعار الفائدة

یمكن أن تتأثر بشكل سلبي بتقلبات أسعار الفائدة، باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة االقتراض والعوائد المطلوبة من المستثمرین. 

سوف تكون استثمارات الصندوق في عملیات المرابحة أو صنادیق المرابحة والمعتمدة من قبل الھیئة الشرعیة أیضاً معرضة للمخاطر :المخاطر االئتمانیة

مودع من قبل رأس المال الاالئتمانیة  لألطراف المقابلة ذات العالقة ألن أي إخفاق من جانب أیاً من تلك األطراف في الوفاء بالتزاماتھ یمكن أن یؤدي إلى خسارة

الصندوق لدى ھؤالء األطراف.

أن المعاییر الشرعیة المتبعة من مدیر الصندوق والموافق علیھا من قبل الھیئة الشرعیة قد تؤثر سلباً على أداء مخاطر القیود الشرعیة على االستثمار :

ن أي دخل متحقق من االستثمار في شركات قد یعاد تصنیفھا بناء على المعاییر الصندوق مقارنة بالصنادیق المشابھة والتي ال تتبع المعاییر الشرعیة نفسھا، كما أ

رف في الشرعیة على أنھا غیر متوافقة مع المعاییر الشرعیة المحددة سوف یخضع لعملیة تطھیر، وتودع متحصالت عملیة التطھیر في حساب منفصل لتص

.األعمال الخیریة وقد یؤثر ھذا سلباً في أداء الصندوق

ھي تلك المخاطر التي تتعلق باحتمال عدم التزام أي من المؤسسات المالیة المتعاقد معھا في الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة مع مدیر :اطر الطرف النظیرمخ

خفاق من قبل الجھات التي یتعامل الصندوق وفقاً للشروط المتفق علیھا بینھما، وتنطبق ھذه المخاطر على الصندوق خالل االستثمار في عملیات المرابحة، وإن أي إ

معھا الصندوق یؤثر سلباً على استثماراتھ وأدائھ وأسعار الوحدات.

أحد أھم األدوات المستخدمة من قبل مدیر الصندوق التخاذ قرار االستثمار ھي أن مدیر الصندوق یقوم :مخاطر النتائج المالیة المتوقعة للشركات المدرجة

ھذه الشركات كات المالیة التي ینوي االستثمار بھا، األمر الذي قد ال یكون فیھ التوقع والتحلیل دقیقاً أو مطابقاً لما یتم اإلعالن عنھ من نتائجبتحلیل وتوقع نتائج الشر

المالیة وبالتالي قد یؤثر ذلك بشكل سلبي على استثمارات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وحدة الصندوق.

الكوارث الطبیعیة قد تؤثر على أداء القطاع االقتصادي واالستثماري؛ وقد یتسبب ذلك في التأثیر على أداء الصندوق في ظروف :مخاطر الكوارث الطبیعیة

ذلك بشكل سلبي خارجة عن إرادة مدیر الصندوق، على سبیل المثال ال الحصر حدوث زالزل أو براكین أو اختالف حاد في األحوال الجویة، وبالتالي قد یؤثر 

ى استثمارات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وحدة الصندوق.عل

ھي المخاطر المتعلقة باختالف المركز المالي للمصدر تبعاً للتغیرات اإلداریة أو التغیرات في الطلب على المنتجات والخدمات، :المخاطر المتعلقة بالمصدر

الصندوق لى استثمارات باإلضافة إلى مخاطر التعرض للمساءالت القانونیة تبعاً لألحداث الجوھریة التي قد تتسبب في نزول أسعار األسھم، مما یؤثر بشكل سلبي ع

وبالتالي انخفاض سعر وحدة الصندوق. 

في حال استثمار الصندوق في أسھم الشركات الصغیرة، فقد یتعرض لمخاطر متعلقة بانخفاض معدل سیولة التداول على تلك :مخاطر الشركات الصغیرة

ھا، وبالتالي یؤثر ذلك على الصندوق بشكل سلبي بسبب التذبذب في سعر األسھم مقارنة بأسھم الشركات الكبرى، كما أن أسعارھا أیضاً أكثر تقلباً نظراً لصغر حجم

األسھم أو انخفاض أحجام التداول علیھا.

یعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبیرة على مھارات وخبرات الموظفین المھنیین العاملین لدى :مخاطر االعتماد على موظفي مدیر الصندوق

ى عوامل أخرى، وال یمكن إعطاء أي تأكید بشأن استمرار أي من ھؤالء الموظفین في وظیفتھ الحالیة أو في العمل لدى مدیر الصندوق، مدیر الصندوق، إضافة إل

وبالتالي قد یؤثر ذلك على أداء الصندوق بشكل سلبي.

قد یتأخر مدیر الصندوق عن سداد المبالغ المطلوبة في الحاالت التي سیقوم فیھا الصندوق بالحصول على تمویل لغرض إدارة الصندوق،:مخاطر التمویل

تھ لسداد المبالغ في الوقت المحدد ألسباب خارجة عن إرادتھ، وقد یترتب على ھذا التأخیر رسوم تأخیر سداد أو أن یضطر مدیر الصندوق لتسییل بعض استثمارا

ى أسعار الوحدات.المطلوبة مما قد یؤثر على أصول الصندوق وأداؤه والذي سینعكس سلباً عل

حیث أن الصندوق سیقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة، فإن مبالغ التوزیعات قد ال یتم استثمارھا بنفس األسعار التي تم عندھا :مخاطر إعادة االستثمار

شراء األسھم من األساس، وبالتالي ارتفاع تكلفة الشراء، مما قد یؤثر سلباً على سعر الوحدة.

یعتمد مدیر الصندوق في إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء على استخدام التقنیة من خالل أنظمة المعلومات لدیھ والتي قد تتعرض ألي :قنیةمخاطر الت

ء الصندوق.أداعطل جزئي أو كلي خارج عن إرادة مدیر الصندوق، وبالتالي قد یؤدي ذلك إلى تأخیر في بعض عملیات مدیر الصندوق والتأثیر بشكل سلبي على 

یزاول مدیر الصندوق مجموعة من األنشطة التي تتضمن استثمارات مالیة وخدمات استشاریة، وقد تنشأ ھناك حاالت تتضارب مخاطر تضارب المصالح :

ي مما قد یؤثر سلباً فیھا مصالح مدیر الصندوق مع مصالح الصندوق، وإن أي تضارب في المصالح یحد من قدرة مدیر الصندوق على أداء مھامھ بشكل موضوع

على استثمارات الصندوق وأدائھ. 

صنادیق االستثمار معرضة للمخاطر القانونیة حیث أن أي شركة ضمن محفظة الصندوق معرضة لفرض :المخاطر القانونیة للشركات المستثمر بھا

علیھا. وإن أي تأثیر ناجم عن أي قضیة مع الغیر یمكن أن تؤثر على إجراءات قانونیة علیھا من قبل السلطات الحكومیة المختصة بالتنظیم واإلشراف والرقابة

شركة.السالمة المالیة ألي شركة من الشركات المستثمر فیھا، وبالتالي یمكن أن تؤثر على قیمة االستثمارات التي یستثمرھا الصندوق في تلك ال

ھم الشركات السعودیة، فسوف یقوم مدیر الصندوق بفحص نشرات اإلصدار والقوائم بما أن الصندوق یستثمر بشكل رئیسي في أس:مخاطر عدم صحة البیانات

وھریة عن السھم في المالیة المتاحة للمستثمرین وذلك بشكل معقول. إال أنھ توجد مخاطرة في حال إعطاء معلومة غیر صحیحة أو إخفاء أو إھمال ألیة معلومة ج

تؤدي إلى اتخاذ مدیر الصندوق قراراً استثماریا یمكن أن یؤثر على أداء الصندوق بشكل سلبي.التقاریر الدوریة ونشرات اإلصدار، والتي قد

للمصارف التي یتعامل معھا الصندوق قد یؤثر على قدرة تلك –إن وجد –إن انخفاض التصنیف االئتماني :مخاطر انخفاض التصنیف االئتماني إن وجد

ندوق، مما قد یؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.المصارف على تلبیة التزاماتھا تجاه الص

:تطبیق الضرائب في السعودیة على االستثمارات او المستثمرین او على الصندوق نفسھ او على ظروف معینة قد تكون ذات صلة بمستثمر مخاطر الضرائب

مة إنخفاض في قیمعین، والتي بدورھا سوف تؤدي ھذه الضرائب التي یتكبدھا مالك الوحدات بالضرورة إلى تخفیض العوائد المرتبطة باإلستثمار في الصندوق و

وتملك الوحدات الوحدات الوحدات، ویجب على المستثمرین المحتملین التشاور مع مستشاریھم الضریبین بشأن  الضرائب المترتبة على االستثمار في الصندوق 

وبیعھا.

المتداولة قد یستثمر الصندوق في استثمارات أخرى مثل الصنادیق العقاریة :مخاطر االستثمار في الصنادیق العقاریة المتداولةREITs وتعتبر ھذه ،

ھا من حیث العوائد االستثمارات مرتفعة المخاطر بحكم طبیعة االستثمارات العقاریة، قد تؤثر الظروف االقتصادیة سلبا في قیمة األصول العقاریة والطلب علی

ى المستثمرین بشكل مستمر وبناء علیھ قد تؤثر قیمة تلك اإلیجاریة و التحصیل وال یوجد ضمان أن یقوم الصندوق العقاري المتداول بتوزیع األرباح عل

.االستثمارات سلبا على أداء وعوائد الصندوق وسعر الوحدة
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ون أي ضمان من یتحمل المستثمر كامل المسؤولیة عن أي خسارة مالیة قد تترتب على االستثمار في الصندوق والناتجة عن أي من المخاطر المذكورة أعاله، د

.اإلھمال المتعمد من مدیر الصندوقلصندوق ماعدا جانب مدیر ا

األداء البیانات السابقة المتعلقة بآداء صندوق االستثمار . 5
.ًإن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال یعطي داللة على ما سیكون علیھ أداء صندوق االستثمار مستقبال

أن أداء الصندوق أو أداؤه مقارنة بالمؤشر سیتكرر أو یكون مماثالُ لألداء السابق.إن الصندوق ال یضمن لمالكي الوحدات

 م.2020دیسمبر 31األداء التاریخي للصندوق بعد خصم كافة المصروفات والرسوم كما في تاریخ

(أو منذ التأسیس) العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات

(أو منذ التأسیس) إجمالي العائدات السنویة لكل من السنوات العشر الماضیة

االستثمار بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضیة أو منذ التأسیسأداء صندوق

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
رسوم إدارة الصندوق

مذكور في ملخص اإلفصاح % سنویاَ من صافي قیمة األصول مقابل إدارة الصندوق حسب ما ھو 1.70سوف یدفع الصندوق إلى مدیر الصندوق رسوم إدارة بقیمة 

ھایة كل  شھر. ویجوز المالي المرفق، وسیتم احتساب الرسوم اإلداریة. وتستحق ھذه الرسوم في كل تاریخ تقویم بناء على صافي قیمة األصول، ویتم تسدیدھا في ن

دات.مالكي الوحي من لمدیر الصندوق وفقاً لتقدیره المطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة الصندوق أل

 رسوم الحفظ

دوالر 8% سنویا من صافي قیمة األصول المحفوظة تستحق في كل یوم تقویم تخصم في نھایة كل شھر باإلضافة إلى مبلغ 0.03یدفع الصندوق إلى أمین الحفظ 

أمریكي لكل صفقة یقوم بھا الصندوق.

12.13%

21.79%

11.25%

-1.04%
-4.66%

11.94% 12.35%
11.40%

3.85%

10.51%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2020 2019 2018 2017 2016

أداء الصندوق

الصندوق المؤشر

خمس سنوات ثالث سنوات واحدةسنة 

الصندوق 12.13% 51.92% 43.33%

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

12.13% 21.79% 11.25% -1.04% -4.66% -22.25% 20.09% 51.64% NA NA NA الصندوق
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 رسوم الخدمات اإلداریة

% سنویا من صافي قیمة أصول الصندوق للمدیر اإلداري تستحق في كل یوم تقویم و تخصم في نھایة كل شھر. 0.05یدفع الصندوق رسوماً إداریة تبلغ 

 النفقات التشغیلیة

ھذه الرسوم الخدمات التالیة:كل یوم تقویم، وعلى سبیل المثال تتضمن للخدمات المقدمةبالتكلفة الفعلیة المتكبدة الرسوم االخرى احتسابیتم

اس المؤشر االسترشادي، رسوم المحاسب القانوني ، الرسوم الرقابیة ، رسوم السوق المالیة السعودیة (تداول) ، مكافأة أعضاء مجلس االدارة المستقلین ، رسوم قی

تقاریر والتقاریر االلكترونیة، المصاریف األخرى التي تتكبد مقابل تكالیف اجتماع مالك الوحدات ، مكافآت أعضاء الھیئة الشرعیة ، تكالیف إعداد وطباعة ال

% من صافي قیمة أصول الصندوق.0.2تشغیل الصندوق والتي لن تتجاوز 

متوسط % من 2الصندوق، رسوم أمین الحفظ، رسوم الخدمات اإلداریة و النفقات التشغیلیة لن یتجاوز مجموعھا إدارةھذا ویجدر االشارة بأن مجموع رسوم

% من متوسط صافي قیمة أصول 2صافي قیمة اصول الصندوق خالل السنة المالیة، وسوف یتحمل مدیر الصندوق أي رسوم من ھذه البنود تتجاوز في قیمتھا 

الصندوق.

التعاملمصاریف

دفعھا للوسیط الذي سیتولى القیام بھذه العملیات الخاصة یتحمل الصندوق جمیع عموالت الشراء والبیع في سوق االسھم السعودي او عموالت التحویل والتي سیقوم ب

بالصندوق او للبنك المنفذ لعملیات التحویل. و تتفاوت من فترة ألخرى وسیتم اإلفصاح عن ھذه المصاریف.

المضافةالقیمةوضریبةالضرائب .

تقدم التيبالخدماتیتعلقفیماتطبیقھا) واجبیكون(حسبماورسوم اخرىضرائبوأيالمضافةالقیمةضریبةتحصیلعنمسؤوالً الصندوقسیكون

.المشرعمتطلباتحسبخصمھاوسیتمللصندوق

جدول لجمیع الرسوم والمصاریف، مع كیفیة حساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ووقت دفعھا من قبل صندوق االستثمار

صندوق خالل السنة المالیةالرسوم والمصاریف كنسبة مئویة من متوسط حجم أصول ال الرسوم والمصاریف

%  سنویاَ من صافي قیمة األصول مقابل إدارة 1.70سوف یدفع الصندوق إلى مدیر الصندوق رسوم إدارة بقیمة 

الصندوق حسب ما ھو مذكور في ملخص اإلفصاح المالي المرفق، وسیتم احتساب الرسوم اإلداریة.  وتستحق ھذه 

كل  شھر. ویجوز لمدیر الصندوق تقویم بناء على صافي قیمة األصول، ویتم تسدیدھا في نھایةالرسوم في كل تاریخ 

مالكي الوحدات.ي من وفقاً لتقدیره المطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة الصندوق أل

رسوم إدارة الصندوق

(حسبما یكون واجب تطبیقھا)  سیكون الصندوق مسؤوالً عن تحصیل ضریبة القیمة المضافة وأي ضرائب ورسوم اخرى

فیما یتعلق بالخدمات التي تقدم للصندوق وسیتم خصمھا حسب متطلبات المشرع.

الضرائب وضریبة القیمة المضافة 

% سنویا من صافي قیمة األصول المحفوظة تستحق في كل یوم تقویم تخصم في 0.03یدفع الصندوق إلى أمین الحفظ 

دوالر أمریكي لكل صفقة یقوم بھا الصندوق.8مبلغ نھایة كل شھر باإلضافة إلى 

رسوم الحفظ

% سنویا من صافي قیمة أصول الصندوق للمدیر اإلداري تستحق في كل یوم 0.05یدفع الصندوق رسوماً إداریة تبلغ 

تقویم و تخصم في نھایة كل شھر.

رسوم الخدمات اإلداریة

كل یوم تقویم، وعلى سبیل المثال تتضمن ھذه للخدمات المقدمةالمتكبدةالفعلیةالرسوم االخرى بالتكلفة احتسابیتم

الرسوم الخدمات التالیة:

االدارةمجلسأعضاءمكافأة،(تداول) السعودیةالمالیةالسوقرسوم،الرقابیةالمحاسب القانوني ، الرسوم رسوم

تكالیفالوحدات ، مكافآت أعضاء الھیئة الشرعیة ، ، رسوم قیاس المؤشر االسترشادي ، تكالیف اجتماع مالكالمستقلین

تتجاوزلنوالتيالصندوقتشغیلمقابلتتكبدالتياألخرىالمصاریف،االلكترونیةوالتقاریرالتقاریروطباعةإعداد

.الصندوقأصولقیمةصافيمن% 0.2

التشغیلیةالنفقاتو اإلداریةالخدماترسومالحفظ،أمینرسوم،الصندوقإدارةرسوممجموعبأناالشارةویجدرھذا

الصندوقمدیریتحملوسوفالمالیة،ةصافي قیمة اصول الصندوق خالل السنمتوسط% من 2تجاوز مجموعھا یلن 

.الصندوقأصولقیمةصافيمتوسطمن% 2قیمتھافيتتجاوزالبنودھذهمنرسومأي

النفقات التشغیلیة

عموالت الشراء والبیع في سوق االسھم السعودي او عموالت التحویل والتي سیقوم بدفعھا للوسیط یتحمل الصندوق جمیع 

الذي سیتولى القیام بھذه العملیات الخاصة بالصندوق او للبنك المنفذ لعملیات التحویل. و تتفاوت من فترة ألخرى وسیتم 

اإلفصاح عن ھذه المصاریف.

مصاریف التعامل

مرة واحدة عند بدایة االشتراك من قیمة استثمارات كل مشترك في الصندوق، وذلك لصالح مدیر كحد أقصى تدفع 2% 

.الصندوق

رسوم اإلشتراك
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یتحمل الصندوق جمیع مصاریف التمویل والتي سیقوم بدفعھا للبنك الممول ولیس لھذه المصاریف قیمة محددة، بل تختلف 

.المصاریفمن فترة ألخرى وسیتم اإلفصاح عن ھذه 

مصاریف التمویل 

ب ذلكتفاصیل مقابل الصفقات التي یجوز فرضھا فیما یتعلق برسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملكیة التي یدفعھا مالكو الوحدات وطریقة احتسا

% كحد أعلى من مبلغ االشتراك2ال تزید عن  رسوم االشتراك

ال یوجد رسوم مفروضة على االسترداد المبكر رسوم االسترداد

ال ینطبق، مدیر الصندوق ال یقدم خدمة نقل الوحدات رسوم نقل الملكیة

:المعلوماتعلىالحصولكیفیة
) یوماً تقویمیاً من 60سیتم توفیر التقاریر على موقع االلكتروني لمدیر الصندوق و موقع سوق المال "تداول". ویجب إخطار مدیر الصندوق بأي أخطاء خالل (

صندوق إصدار تلك التقاریر وبعد ذلك تصبح التقاریر الصادرة عن مدیر الصندوق نھائیة وحاسمة. كما سیتم توفیر ھذه التقاریر على موقع مدیر ال
)www.hsbcsaudi.com) والموقع اإللكتروني للسوق (www.tadawul.com.sa.(

:مدیر الصندوق

اسم مدیر الصندوق. 1
إتش إس بي سي العربیة السعودیة 

رقم الترخیص الصادر عن الجھة الرقابیة التي یتبعھا مدیر الصندوق. 2
05008-37ترخیص رقم

عنوان مدیر الصندوق. 3
، شارع العلیا (حي المروج)7267مبنى إتش إس بي سي 

2255-12283الریاض 

المملكة العربیة السعودیة

920022688الرقم الموحد

+966112992385فاكس 

www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

أمین الحفظ

اسم أمین حفظ الصندوق. 1
شركة البالد المالیة

رقم الترخیص الصادر عن ھیئة السوق المالیة. 2
37-08100ترخیص رقم 

عنوان أمین حفظ الصندوق. 3
عنوان أمین الحفظ ھو كاآلتي: 

، المملكة العربیة السعودیة11411، الریاض 140الموقع: ص . ب. 

3636 92000 966+الھاتف: 

custody@albilad-capital.comالبرید: 

capital.com-www.albiladالموقع األلكتروني: 

الموزع ( إن وجد)

ینطبقال



Branch No. ______________  رقم الفرع                            High RISK             صندوق عالي المخاطر Date_________________ التاريخ

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

المعلومات الشخصية

Customer رقم العميل Full Name   …………………………………………………………. االسم بالكامل

Address ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان

E-mail …………………………………….... البريد اإللكتروني Mobile Number …………………………………………….. جوال رقم

Nationality  Saudi  Non-Saudi (Please specify)        ……………….……………. يرجى التحديد–  غير سعودي  الجنسية سعودي 

Gender  Male  Female الجنس ذكر  أنثى

 ID. No.  بطاقة أحوال

 Iqamah No. /Muqeem Card No. هوية مقيم/  إقامة

 Passport No.  جواز سفر

 Commercial Register No.  سجل تجاري رقم

بيانات االستثمار

Add to existing Investment        استثمار إضافي New Investment استثمار جديد

          I authorize HSBC Saudi Arabia to debit my                                                                                                                                         بالخصم من حسابيشركة إتش إس بي سي العربية السعودية          أنا أفوض

          Investment Account to process my subscription          لدى ساب إلتمام عملية اشتراكي في الصندوق االستثماري

         transaction in the fund

  عالي                         

Signature Verified      __________________________________   Customer Name  _________________________________ االسم

Staff No.                      __________________________________        Signature      _________________________________ التوقيع

  

For HSBC Relationship Managers Only (if required) For HSBC Mutual Funds Operations Only

Name Signature Name Name Transactions Reference

Date Date

Staff No. Date Signature Signature Value Date

نموذج طلب اشتراك

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

Subscription Application Form

Personal Information 

Details of Investment 

تاريخ تنفيذ الصفقة

Fund Name

الصندوق

Execution Date

إجمالي المبلغ المخصوم

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.

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.

      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. 


• 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:

                

  

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 . )KYC(وخبرته في االستثمار وذلك لتقييم درجة المخاطر ويأتي ذلك جزًءا من عملية أعرف عميلك 

المعلومات التي قدمها صحيحة وكاملة ودقيقة وال تزال سارية حتى تاريخ نموذج االشتراك في الصندوق دون أي تغيير في الظروف التي وردت 

ويقر العميل أن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية أجرت تقييًما لدرجة المخاطر الخاصة به بناًء على المعلومات التي قدمها العميل. فيها

. 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 • 

يوافق العميل ويقر بأنه قد تنخفض أو ترتفع قيمة استثماراته، وأنه على علم أيضا بأن االستثمار في هذه األدوات يمكن أن ينطوي على مخاطر  • 

ال تتحمل شركة إتش إس بي سي العربية . ويؤكد العميل ويقر بأنه مستعد لقبول هذه المخاطر. بسبب حالتها المتقلبة وعدم التنبؤ بما سيحدث

.السعودية أي مسؤولية أيا كانت أمام العميل عن أي خسائر قد يتكبدها نتيجة ألداء الصندوق

يدرك العميل 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 باالستثمار في الصندوق لم يستند بأي حال من األحوال على أي مشورة مقدمة من شركة إتش إس بي سي 

. العربية السعودية

.  ونشرة اإلصدار/ يوافق العميل على شروط وأحكام الصندوق وأنه استلم جميع المستندات ومنها الشروط واألحكام • 

:        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، وأنه على علم أيضا بأن االستثمار في هذه األدوات يمكن أن ينطوي على مخاطر عالية بسبب حالتها المتقلبة وعدم التنبؤ بما سيحدث، 

وأن قرار العميل باالستثمار في الصندوق لم يستند بأي حال من األحوال على أي مشورة مقدمة من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، 

. ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن قراراته الخاصة باالستثمار في 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. 

• I agree to the terms and conditions of the Fund and has received all the literature including the terms and 

conditions/prospectus.

• 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.

منخفض متوسط

: لغرض الضريبة

كما أقر بأنه في حالة انتقالي بعد ذلك لإلقامة في الواليات المتحدة .             إنني أقر وأتعهد بأنني لست مواطناً أمريكياً أو مقيماً بالواليات المتحدة

أو شيء من هذا القبيل، فإنني سأقوم بإخطار شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

. في الحال لعمل اإلجراءات الالزمة

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

                    High                      

مبلغ رسوم اإلشتراك

Sub. Fee Amount

Method of Payment

Sub. Fee %

%رسوم االشتراك 

Total Amount Deducted

The above mentioned subscription fees is subject to applicable value added tax (VAT) as may be applicable in 

Saudi Arabia from time to time which will be paid by the customer

 تخضع رسوم اإلشتراك المذكورة أعاله لضريبة القيمة المضافة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي قد تكون واجبة التطبيق من وقت

آلخر، على أن يتم خصمها من العميل

طريقة الدفع

Closed Joint Stock Company, C.R.No. 1010221555, Capital of 500 million Saudi Riyals (Fully Paid)    

إتش إس بي سي العربية السعودية

( مدفوع بالكامل ( مليون لاير سعودي 500، رأس المال 1010221555. ت. شركة مساهمة مقفلة س

Medium Low

7267 Olaya - Al Murooj, Riyadh 12283-2255, Kingdom of Saudi Arabia

• 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.

• 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.

05008-37رخصة رقم - مرخص طبقا لنظام ولوائح هيئة السوق المالية 

، المملكة العربية السعودية12283-2255المروج، الرياض - العليا 7267

+966 920005920: رقم الهاتف

لإلستعمال الداخلي فقط

Licensed and regulated by the Capital Market Authority (CMA) - license number 05008-37   

Phone:  +966 920005920

HSBC Saudi Arabia 
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