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معلومات إداریة.1

السعودیةصندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم 
)HSBC Saudi Freestyle Equity Fund(

اسم الصندوق.أ

مدیر الصندوق.ب
العربیة السعودیة س بي سي شركة إتش إ
، شارع العلیا (حي المروج)7267س بي سي مبنى إتش إ

، 2255-12283الریاض 
.المملكة العربیة السعودیة

920022688الرقم الموحد 
+96612992385فاكس 

www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

اسمھ
عنوانھ

مدیر الصندوق من الباطن (إن وجد).ج
ال یوجد اسمھ

عنوانھ
أمین الحفظ.د

البالد المالیة شركة 
الرئیسيالمركزالمالیة،البالد

11411الریاض140بص|فھدالملكطریق
.السعودیةالعربیةالمملكة

920003636الموحدالرقم
+966112906299فاكس
capital.com-www.albilad:اإللكترونيالموقع

حفظ أصول الصندوق

فتح حساب خاص للصندوق باسمھ في أحد البنوك المحلیة لصالح الصندوق

 فصل أصول الصندوق وتسجیل األوراق المالیة للصندوق باسم أمین الحفظ

لصالح الصندوق

 الضروریة والتي تؤید تأدیة التزاماتھ التعاقدیة تجاه حفظ جمیع المستندات

الصندوق

إیداع المبالغ النقدیة العائدة للصندوق في الحساب الخاص بالصندوق

 إدارة العملیة النقدیة للصندوق، من خصم مبالغ االستثمار ومصاریف

الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

و أمین الحفظ من الباطن مدیًرا الصندوق او تابعاً لن یكون أمین الحفظ أ

لمدیر الصندوق من الباطن

 أمین الحفظ مسؤول عن التزاماتھ وفقاً لھذه الشروط واألحكام تجاه مدیر

الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتیالھ أو 

إھمالھ أو سوء تصرفھ أو تقصیره المتعمد

ؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمایتھا لصالح مالكي یعد أمین الحفظ مس

الوحدات

 یعد أمین الحفظ مسؤوالً عن اتخاذ االجراءات اإلداریة الالزمة فیما یتعلق

بحفظ أصول الصندوق



اسمھ
عنوانھ

مسؤولیاتھ

المحاسب القانوني.ه
شركاهركة كي بي أم جي الفوزان وش

الدین األیوبيمبنى كي بي أم جي ، طریق صالح 
11663الریاض 92876ص.ب. 

المملكة العربیة السعودیة
+96612914350ھاتف 

اسمھ
عنوانھ
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معلومات الصندوق.2

ستثمار وسیاساتھأھداف اال.أ
یھدف إلى تحقیق نمو في رأس المال على المدى المتوسط الى الطویل –مفتوح –إن الصندوق ھو صندوق استثمار 

اإلسالمیةالشرعیةالمعاییرمعمتوافقةوالسعودياألسھمسوقفيمدرجةشركاتأسھمفياالستثمارخاللمنوذلك
الشرعیة للصندوق.الھیئةمنالصادرةللمعاییرطبقاً 

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

واألرباحسیاسة توزیع الدخل.ب
وأرباحالدخلاستثماریعادبحیثالصندوق،أصولإلىاالستثماراتوأرباحدخلیضافبلأرباحتوزیعیتملن

.وسعر الوحدةقیمةعلىینعكسوالذياالستثمارات

أداء الصندوقج.   

سعودي)لایر (ة أداء الصندوق خالل الثالث سنوات الماضی•

2019 2018 2017

324,700,450 355,400,254 344,986,661
صافي قیمة أصول الصندوق 

نھایة السنة

22.0873 18.1358 16.3015
صافي قیمة الموجودات للوحدة 

في نھایة السنة

22.0873 19.1789 17.1635 أعلى قیمة موجودات للوحدة

18.0848 16.2581 15.6751 للوحدةأقل قیمة موجودات 

14,700,798 19,596,665 21,162,824
عدد الوحدات المصدرة في نھایة 

السنة

- - -
قیمة األرباح الموزعة لكل وحدة 

(إن وجد)

1.85% 2.03% 1.70% نسبة المصروفات

عائدات الصندوق•

خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة

-0.61% 34.08% 21.79% الصندوقعائد

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

21.79% 11.25% -1.04% -4.66% -22.25% 20.09% 51.64% 22.03% N/A N/A
عائد

الصندوق
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مقابل الخدمات والعموالت•

أصول الصندوقمتوسطالنسبة من القیمة باللایر السعودي نوع المصاریف أو العمولة

من مبلغ االشتراك%2حتى  529,662.04 رسوم االشتراك

1.78% 5,918,192.05
رسوم إدارة الصندوق

المضافة )(شامل ضریبة القیمة

0.021% 68,905.28 رسوم أمین الحفظ

0.025% 82,764.71 رسوم الخدمات االداریة

0.005% 15,879.46 رسوم المحاسب القانوني

0.003% 10,082.14 المستقلینمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

0.002% 6,427.41 رسوم رقابیة

0.002% 7,145.78 رسم ترخیص المؤشر

- - رسوم االقتراض

0.0052% 17,276.46 رسوم التطھیر الشرعي

0.17% 553,397.17 مصاریف التعامل

أي تغییرات جوھریة أثرت في أداء الصندوق.ج

.2019سنة الصندوق فيلم تحدث أي تغییرات جوھریة أثرت في أداء

أي تغییرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة.د

التغییر اسم الصندوقالتاریخ

معالي الصندوقإستقالة عضو مجلس إدارة -صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیةم2019ینایر 27
عضو مستقل–األستاذ/ إحسان عباس بافقیھ 

تعدیل مصاریف وأتعاب الصندوق-صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیةم2019مایو 26
إضافة مصطلح النفقات التشغیلیة -
إضافة مصطلح المدیر اإلداري-
في تعدیل مسمى ملخص معلومات الصندوق -

حسب متطلبات الئحة صنادیق صفحة الغالف
االستثمار

إزالة إقرار مالك الوحدات من بعض مستندات-
الصنادیق

استقالة السید ماجد نجم من منصبھ في مجلس -
إدارة مدیر الصندوق

ستاذ / األإدارة الصندوقتعیین عضو مجلس -صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیةم2019یولیو 17
عضو مستقل–عبدالرحمن المدیمیغ 
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في التسعیر أو التقویم خالل الفترةي خطأأ

.یوجدال

مدیر الصندوق.3

أنشطة االستثمار خالل الفترة.أ
المنتجاتأسعارانخفاضإلىرئیسيبشكلذلكویرجعالبتروكیماویاتقطاععلىانكشافھمنالصندوقخفض

عدبوذلكالمصرفيالقطاعفيأرباحبجنيالصندوققامذلك،إلىإضافة.القطاعأرباحانخفاضإلىأدىمماوھوامشھا
ةاالستھالكیوالخدماتالطاقةقطاعفيانكشافھمنالصندوقرفعكما.العامخاللالمصرفيالقطاعلمؤشرالقوياألداء

.القطاعاتتقییماتلجاذبیةوذلكوالتجزئة

تجاوزات قیود االستثمار.ب
.ال یوجد

تقریر عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة.ج
شھدتقریبا. %12.35، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لألسھم السعودیة المتوافق مع الشریعة بنسبة 2019العامخالل 

اتسمأخرىناحیةمن.الناشئةلألسواقMSCIلمؤشرانضمامھالسوقأتمحیثالسعوديللسوقھاماحدثا2019عام
عندالعامأغلقفیما9,361.96العامخاللنقطةألعلىالسعوديالسوقمؤشروصلحیثبالتقلبات2019عام

8,389.23.

تقریبا. %9.44المؤشر االسترشادي بنسبة متفوقاً على اداء%21.79، ارتفع أداء الصندوق بنسبة 2019العام وبنھایة

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

القوائم المالیة الخاصة حكام الصندوق وأالتقریر وشروط وال یوجد معلومات أخرى عن الصندوق غیر ما تم ذكره في ھذا
بالصندوق، وعلى المستثمر الحرص على قراءة الشروط واألحكام وجمیع المستندات األخرى الخاصة بالصندوق و/أو أخذ 

االستثماري و/أو مستشار الضرائب و/أو المستشار القانوني قبل اتخاذ أي قرار استثماري.المشورة من المستشار 

على الصندوق نفسھ والصنادیق التي یستثمر فیھا الصندوق (إذا كان الصندوق یستثمر نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة .ه
بشكل كبیر في صنادیق استثمار أخرى)

ال ینطبق.

مدیر الصندوق خالل الفترةأي عموالت خاصة حصل علیھا .و
تكون يوالتھذي یقوم بتنفیذ العملیات من خاللبحاث المص���درة عن طریق الوس���یط المدیر الص���ندوق التقاریر واألیس���تلم 

لى ترتیب اجتماعات مع الش��ركات المدرجة بناء على طلب مدیر الص��ندوق للقاء إض��افة متاحة لجمیع عمالء الوس��یط، باإل
بھم. 

الصندوق أو طرف نظیر في الصندوقستثمار مدیر ا.ز
ال یستثمر مدیر الصندوق أو أي طرف نظیر في ھذا الصندوق.
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ممارسات التصویت السنویة.ح

2019-9-17الجمعیة العمومیة لشركة المتقدمة للبتروكیماویات 

موضوع التصویت
تصویت اتش اس بي سي

موافق رفض امتناع

1

اإلدارة بزیادة راس المال عن طریق منح أسھم مجانیة التصویت على توصیة مجلس 
للمساھمین بواقع سھم واحد مجاني لكل عشرة أسھم مملوكة من أجل مالءمة رأس مال 

الشركة ألصولھا ودعم خططھا االستثماریة المستقبلیة x

2

التصویت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بین المرشحین لعضویة المجلس 
م وتنتھي في 01/10/2019للدورة القادمة لفترة ثالث سنوات والتي تبدأ من 

م، وذلك باستخدام التصویت التراكمي. مع مالحظة أنھ في حال كانت نتائج 30/09/2022
التصویت ال تمّكن الشركة من تعیین الحد األدنى من األعضاء المستقلین في المجلس حسب 

أعضاء مستقلین مكان األعضاء غیر المستقلین حسب عدد المتطلبات النظامیة، فسیتم إحالل
األصوات التي سیحصلون علیھا x

3
) من النظام األساسي للشركة المتعلقة برأس المـال وذلك في 7التصویت على تعدیل المادة (

)1حال موافقة الجمعیة العامة على البند رقم ( x

4
النظام األساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء ) من 20التصویت على تعدیل المادة (

مجلس اإلدارة x

5 ) من النظام األساسي للشركة المتعلقة بإجتماعات22التصویت على تعدیل المادة ( x

6 ) من النظام األساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعیات30التصویت على تعدیل المادة ( x

7 ) من النظام األساسي للشركة المتعلقة بتشكیل اللجنة38المادة (التصویت على تعدیل  x

8 ) من النظام األساسي للشركة المتعلقة بنصاب إجتماع اللجنة39التصویت على تعدیل المادة ( x

9 ) من النظام األساسي للشركة المتعلقة بتقاریر اللجنة41التصویت على تعدیل المادة ( x

10 ) من النظام األساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالیة45على تعدیل المادة (التصویت  x

11 ) من النظام األساسي للشركة المتعلقة بتوزیع األرباح46تصویت على تعدیل المادة ( x

12 ) من النظام األساسي للشركة المتعلقة بإستحقاق األرباح47التصویت على تعدیل المادة ( x

13 التصویت على تحدیث الئحة لجنة المراجعة x

14

م وتنتھي 01/10/2019التصویت على تشكیل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من 
م، وعلى مھامھا وضوابط عملھا ومكافآت أعضائھا، (مرفق سیرھم 30/09/2022في 

)7الذاتیة)، وذلك في حال موافقة الجمعیة العامة على البند رقم ( x

15

التصویت على تفویض مجلس اإلدارة بصالحیة الجمعیة العامة العادیة بالترخیص الوارد في 
) من المادة الحادیة والسبعین من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاریخ موافقة 1الفقرة (

نفیذاً الصادرة تالجمعیة العامة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظیمیة 
لنظام الشركات الخاصة بشركات المساھمة المدرجة x

16
التصویت على تحدیث سیاسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ واإلدارة 

التنفیذیة x

2019-2-28الجمعیة العمومیة لشركة جریر للتسویق 

موضوع التصویت
تصویت اتش اس بي سي

موافق رفض امتناع

1

التصویت على إنتخاب مجلس إدارة الشركة من بین المرشحین لدورة المجلس الجدیدة ابتداء 
م ولمدة ثالث سنوات تنتھي في تاریخ 09/03/2019ھـ الموافق 02/07/1440من 

م .08/03/2022ھـ الموافق 05/08/1443 x

2

م 09/03/2019والتي تبدأ من تاریخ التصویت على تشكیل لجنة المراجعة للدورة الجدیدة 
م، وعلى مھامھا وضوابط عملھا ومكافآت 08/03/2022ولمدة ثالث سنوات تنتھي في 

أعضائھا. x
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2019-6-23ركة زھرة الواحة للتجارةلشالجمعیة العمومیة 

موضوع التصویت
تصویت اتش اس بي سي

موافق رفض امتناع

1

حیث،الغذائیةللصناعاتھناوشركةالشركةبینستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصویت
ادارةمجلسعضومنصبالذیابإبراھیمحمودأحمد-األستاذاإلدارةمجلسرئیسیشغل

ادمةالقللسنةبھاوالترخیصالغذائیة،للصناعاتھناشركةمساھمىوأحدالمنتدبوالعضو
فىلتتمثالصنعتامةومنتجاتبضائعبیععقدعنعبارةالتعاملطبیعةبأنعلماً م2019

واوزانساتبمقاللقواریرالبالستیكیةواالغطیة)البریفورم(البالستیكیةالقواریرمصغرات
قیمةبلغتقدوتفضیلیةشروطاوالتمییزوبدونوتغلیفوتعبئةخامموادوشراءوبیعمختلفة
بمبلغومشتریاتلایر98,669,907بمبلغمبیعاتم2018السابقةللسنةالتعامل

لایر47,093,430م2018دیسمبر31فىالمدةاخررصیدوكانلایر6,451,705
مدین x

2

اب،الذیابراھیمحمودأبناءوشركةالشركةبینستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصویت
أبناءشركةمساھمىأحدالذیابإبراھیمحمودأحمد-األستاذاإلدارةمجلسرئیسأنحیث
عبارةالتعاملطبیعةبأنعلماً م2019القادمةللسنةبھاوالترخیصالذیاب،ابراھیمحمود

لسابقةاللسنةالتعاملقیمةبلغتوقدتفضیلیةشروطاوالتمییزوبدوننقلخدماتعقدعن
م2018دیسمبر31فىالمدةاخررصیدوكانلایر285,132بمبلغخدمةشراءم2018

لایرصفر x

3
المنتھیةالمالیةالسنةعـنالشركةإدارةعـناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبـراءعلىالتصویت

.م2018دیسمبر31في x

4 نفیذیةالتواالدارةللمجلسالتابعةواللجاناالدارةمجلساعضاءمكافآتسیاسةعلىالتصویت x

5
المستقلیناإلدارةمجلسألعضاءكمكافأةلایر300,000وقدرهمبلغصرفعلىالتصویت

.م2018دیسمبر31فيالمنتھیةالمالیةالسنةعن x

حاالت تضارب المصالح التي تم الموافقة علیھا من قبل مجلس إدارة الصندوق.ط
الصندوق بشكل منتظم وال یوجد حاالت ادارة لإلدارة الیومیة للصندوق إلى مجلسالتابعةتم تقدیم جمیع حاالت التضارب 

السعودیة.س بي سيإتش إتضارب ال یدیرھا 

تقریر مجلس إدارة الصندوق السنوي.ي

تاریخ االجتماعتفاصیل الموافقةالموضوع 

سیاسة التصویت 
المتعلقةالسیاسةعلىالصندوقادارةمجلسوافق

ثماریةاالستسيبيأسأتشصنادیقعننیابةبالتصویت
المدرجةللشركاتالسنويالعمومیةالجمعیةاجتماعفي

2019فبرایر4

المالیةالقوئم
االستثمارلصنادیق

الیةللمالتنفیذيوالرئیساألصولإدارةرئیستفویض
یعوتوقلمراجعةالسعودیةالعربیةسبيإسإتشبشركة
ربیةالعسيبيإسإتشلصنادیقالمالیةالمراجعةتقاریر

السعودیة

9201فبرایر4

علىالموافقة
الوسطاء

كنیمالذینالوسطاءقائمةعلىالصندوقإدارةمجلسوافق
المستقلالحفظنموذجبموجبمعھمالتداولللصندوق

9201یولیو2
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تقییم قدرة مجلس 
إدارة الصندوق

الصندوقمجلسقدرةبتقییمالصندوقادارةمجلسقام
یةالكافالقدرةلدیھالحاليالصندوقمجلسأنوأكدالحالي
الصندوقإلدارة

9201دیسمبر 11

الموافقة على المراجع 
المالي 

جيإمبيكيشركةتعیینعلىالصندوقإدارةمجلسوافق
إستشإلشركةاالستثماریةللصنادیقالماليالمراجعلتكون

2019لعام السعودیةالعربیةسيبي

9201دیسمبر 11

سیاسة االشتراك في 
االكتتاب العام المبدئي 

فيالمشاركةسیاسةعلىالصندوقإدارةمجلسوافق
للشركاتاألولیةلالكتتاباتاألوامرسجلبناءمرحلة

9201دیسمبر 11

بیان أمین الحفظ.4

بیان مبني على رأیھ حول ما إذا كان مدیر الصندوق قد قام باآلتي:   

ستثمار وشروط وأحكام الصندوق.االإصدار وتحویل واسترداد الوحدات وفقا ألحكام الئحة صنادیق •

ستثمار وشروط وأحكام الصندوق.االتقویم وحساب سعر الوحدات وفقا ألحكام الئحة صنادیق •

ار.ستثماالمخالفة أي من قیود وحدود االستثمار وصالحیات االقتراض المطبقة على الئحة صنادیق •

ال ینطبق، المسؤولیات المنوطة بأمین الحفظ ال تشمل إبداءه لھذا الرأي.

بیان المحاسب القانوني.5

بیان مبني على رأیھ اآلتي:   

ین وأحكام القانونیأن القوائم القوائم المالیة أعدت وروجعت وفقا لمعاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین •
الئحة صنادیق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.

یة للصندوق رأي المحاسب القانوني.من القوائم المال2في صفحة 2ملحق رقم مرفق

أن القوائم المالیة تقدم صورة صحیحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن •
ال ینطبق، المحاسبیة لتلك القوائم.الفترة 

ال تشمل إبداءه لھذا الرأيبالمحاسب القانونيالمسؤولیات المنوطة 

أن القوائم المالیة تقدم بصورة صحیحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نھایة الفترة.•

القانوني.من القوائم المالیة للصندوق رأي المحاسب 2في صفحة 2ملحق رقم مرفق 


