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 معلومات هامة

 

ما في تاريخ إصدارها. وقد تخضع تعتمد المعلومات الواردة في هذه النشرة على فهم أعضاء مجلس اإلدارة للقوانين والممارسات الحالية )بما في ذلك المتعلقة بالضرائب( ك

وقت آلخر. إذا كان لديك أي شك حول محتوى هذه النشرة، فعليك استشارة البنك أو وسيط األسهم أو المحامي أو المحاسب أو أي تلك القوانين والممارسات لتغييرات من 

تقديم على أن يكون متخصًصا في  2000مستشار مالي آخر، أو إذا كنت في المملكة المتحدة، فيمكن استشارة شخص مرخص وفقًا لقانون الخدمات واألسواق المالية لعام 

 االستشارات بخصوص االستحواذ على األسهم وغيرها من األوراق المالية.

 
HSBC PORTFOLIOS "( مسجلة في دوقية لوكسمبورغ ذات رأس مال متغيرإتش إس بي سي" )يُشار إليها الحقًا بلفظ "الشركة"( هي شركة استثمارية ) َمحافظ

 .2010من قانون  1"( بموجب الجزء UCITSاالستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل )" العظمى، وتتوفر في الشركة الشروط المطلوبة لتعهدات

 
 .ينبغي مالحظة أن أسعار أسهم الشركة وعائداتها قد تتأرجح صعوًدا وهبوطًا وقد ال يسترد المستثمرون المبلغ الذي تم استثماره في األصل

 
مات والتعهدات الواردة في هذه النشرة. وال يُعتد بأي معلومات أو تعهدات أخرى يقدمها أي شخص بخصوص أي نوع من األسهم يتوفر إصدار األسهم على أساس المعلو

 وتعتبر غير مصرح بها.

 
يوجد أية حقائق جوهرية أخرى  اتخذ أعضاء مجلس اإلدارة كل االحتياطات المعقولة للتأكد أن الحقائق المذكورة هنا صحيحة ودقيقة بخصوص كل الجوانب المادية وأنه ال

 على ذلك.يؤدي عدم ذكرها إلى تزييف أية عبارة في هذه النشرة سواء كانت حقيقة أم مجرد رأي. ويتحمل جميع أعضاء مجلس اإلدارة المسؤولية بناًء 

 
عرض أو االلتماس غير قانوني أو ال يكون هذا الشخص الذي ال تشكل هذه النشرة التمهيدية أي عرض ألي شخص أو التماس من أي شخص في أية منطقة يكون فيها هذا ال

 يقّدم العرض أو االلتماس مؤهال للقيام بذلك أو لشخص ال يجوز قانونًا تقديم هذا العرض أو االلتماس إليه.

 
النشرة وأي أشخاص يرغبون في التقدم للحصول على قد يكون توزيع هذه النشرة التمهيدية وطرح األسهم مقيّدا في بعض المناطق. ويتحمل األشخاص الذين يملكون هذه 

ع على المتطلبات القانونية المتعلقة األسهم مسؤولية االطالع والتقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في أية مناطق ذات صلة. وينبغي على مكتتبي األسهم المحتملين االطال

 ملون جنسيتها أو يقطنون بها أو يقيمون فيها قانونا.بذلك الطلب وبأية ضرائب واجبة الدفع في الدول التي يح

 
ك أية تقارير سنوية أو نصف سنوية تتوفر وثائق المعلومات األساسية للمستثمر لكل فئة في المحفظة )يُشار إليها الحقًا بلفظ "وثائق المعلومات األساسية للمستثمر"( وكذل

 ا إلى المستثمرين عند الطلب. وتعتبر تلك التقارير جزًءا من هذه النشرة.حديثة للشركة في مقر الشركة الرئيسي، وسيتم إرساله

 
قبل االكتتاب في أية فئة وإلى الحد الذي تسمح به  www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfoتُتاح وثائق المعلومات األساسية للمستثمر على الرابط التالي 

ر الرجوع إلى وثائق المعلومات األساسية للمستثمر. وتحتوي وثائق المعلومات األساسية للمستثمر على معلومات تدور بصفة القوانين واللوائح المحلية، يجب على كل مستثم

مذكور ثمر من موقع الويب الخاصة حول األداء التاريخي، والمخاطر المركبة، ومؤشرات المكافآت والرسوم. ويستطيع المستثمرون تنزيل وثائق المعلومات األساسية للمست

 أعاله أو الحصول عليها كنسخة ورقية أو عبر أي وسيلة أخرى دائمة ومتفق عليها بين شركة اإلدارة أو الوسيط والمستثمر.

 الواليات المتحدة األمريكية 

المالية"( أو بموجب قوانين األوراق المالية ألية والية، )يُشار إليه بلفظ "قانون األوراق  1933لم ولن يتم تسجيل أسهم الشركة بموجب قانون األوراق المالية األمريكي لعام 

)يُشار إليه بلفظ "قانون شركات االستثمار"(، ولن يتم تسجيلها في المستقبل. وال يجوز تداول هذا  1940ولم يسبق تسجيل الشركة بموجب قانون شركات االستثمار لعام 

خل الواليات المتحدة أو إلى أشخاص أمريكيين، )كما هو محدد بموجب تعريف "المواطن األمريكي" في مسرد المستند، وال عرض أو بيع األسهم الموجودة بالشركة بدا

الواليات، ال يُلزم الشركة  مصطلحات النشرة(، إال بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المطبقة حسب قانون األوراق المالية وأي قانون لألوراق المالية معمول به داخل

 وفق قانون شركات االستثمار.بالتسجيل 

 كندا 

يق التداول المستثنى يجوز تداول األسهم الموضحة في هذه النشرة في كندا حصريًا عبر "إدارة األصول العالمية المحدودة في إتش إس بي سي" )كندا( وذلك عن طر

-31و"االستثناء من التسجيل" الذي يحدد العمالء المصرح لهم ذلك بموجب الوثيقة الوطنية " 106-45للمستثمرين المعتمدين على النحو المبين في "نشرة الوثيقة الوطنية 

في كندا، وال تشكل متطلبات التسجيل، واالستثناءات، والتزام المسجل المستمر. ال يجوز استخدام هذه النشرة التمهيدية كالتماس للحصول على عرض شراء أسهم  - 103

 إذا كان االلتماس صادًرا عن "إدارة األصول العالمية المحدودة في إتش إس بي سي" )كندا(. التماًسا في حد ذاتها، إال

 هونغ كونغ 

( بترخيص الشركة باإلضافة إلى عدد من صناديقها الفرعية. وال يعد ترخيص "لجنة األوراق المالية SFCفي هونغ كونغ، قامت "لجنة األوراق المالية والعقود اآلجلة" )

ستثمرين، ( بمثابة توصية أو مصادقة على الخطة، وال يضمن كذلك المزايا التجارية للخطة أو أداءها. كما أنها ال تعني أن الشركة مناسبة لكل المSFCجلة" )والعقود اآل

 وال تعد بمثابة مصادقة على مالءمتها ألي مستثمر أو فئة معينة من المستثمرين.

 
المبنى األساسي إلتش سي بي إس، المذكرة التوضيحية المنفصلة للشركة التي يمكن الحصول عليها من ممثل هونغ كونغ في  يجب على المستثمرين في هونغ كونغ قراءة

 .Queen's Road Central, Hong Kong 1وعنوانه:

 
عدد من الشركات التابعة المعنية باإلدارة، وإدارة الشركة مرخصة ومنظمة في دوقية لوكسمبورغ العظمى. وتعد شركة إتش إس بي سي القابضة المساهمة هي الشركة األم ل

( FHCشركة مالية قابضة )االستثمارات، والتوزيع بالشركة. كما أن شركة إتش إس بي سي منظمة وفقًا لنظام "االحتياطي الفيدرالي بالواليات المتحدة األمريكية" ك

القواعد واللوائح الملحقة به(. وباعتبارها شركة مالية قابضة، تخضع أنشطة شركة إتش إس بي ( )باإلضافة إلى BHCAبموجب "قانون الشركات المصرفية القابضة" )

 سي والشركات التابعة لها لقيود محددة يفرضها "قانون الشركات المصرفية القابضة".

 قانون الشركات المصرفية القابضة 

رتباطها بإتش إس بي سي يعني أن إتش إس بي سي "تسيطر على" الشركة بالمعنى الوارد في "قانون بالرغم من أن إتش إس بي سي ال تمتلك أغلبية أسهم الشركة، إال أن ا

نتيجة لذلك قد تكون مقيدة لدواعي االلتزام  -بما في ذلك استثماراتها ومعامالتها  -الشركات المصرفية القابضة". ويجب على المستثمرين مالحظة أن بعض عمليات الشركة 

 المصرفية القابضة.بقانون الشركات 

 
 على سبيل المثال، من أجل االلتزام بما جاء في "قانون الشركات المصرفية القابضة" قد تكون المحفظة:

 ( مقيدة فيما يتعلق بقدرتها على إجراء استثمارات معينة؛1)
 ( مقيدة في حجم استثمارات بعينها،2)
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 تثماراتها؛ و/أو( خاضعة لحد أقصى لفترة االمتالك بخصوص بعض أو كل اس3)
 ( مطالبة بتسييل بعض استثماراتها.4)

 
 الشركات التابعة لها.باإلضافة إلى ذلك، قد يتم تقييد بعض العمليات االستثمارية التي تتم بين الشركة ومستشار االستثمار، ومجلس اإلدارة، وإتش إس بي سي و

 
المصرفية القابضة عمالً بالقانون الساري وبما يتسق مع مصالح المساهمين الموجودين في كل محفظة. ويتعين على سيتم تنفيذ أية إجراءات مطلوبة بموجب قانون الشركات 

 ( أدناه بعنوان "تضارب المصالح".12-2المستثمرين الرجوع إلى القسم )

 
مباشر في الشركة دون تغيير، أو أن أي تغيير لن يكون له أثر سلبي ليس هناك ما يضمن بقاء متطلبات البنك التنظيمية المعمول بها في إتش إس بي سي و/أو بشكل غير 

. مع مراعاة القانون الساري، قد تتخذ إتش إس بي سي والشركة في المستقبل اإلجراءات التي تراها ضرورية َمحافظجوهري على االستثمارات و/أو األداء االستثماري لل

ءات في إطار مصلحة المساهمين الموجودين بالمحفظة( من أجل الحد من أي قيود تنظيمية للبنك بخصوص الشركة بشكل معقول )وبما يتسق مع ضمان بقاء كل اإلجرا

 ها أو التخلص من آثارها.َمحافظو

 التسجيالت الهاتفية وحماية البيانات 

 حماية البيانات
 

لك على تتعلق بالمساهمين أو المستثمرين المحتملين )"البيانات الشخصية"( واألفراد المرتبطين بالمساهمين أو المستثمرين المحتملين، بما في ذ معالجة أي بيانات تجري

ر إليهم مجتمعين بلفظ "األشخاص سبيل المثال ال الحصر، أعضاء مجلس اإلدارة و/أو الموظفين و/أو العمالء و/أو الممثلين و/أو المالك و/أو المساهمين المنتفعين )يشا

فين أو  فين"( وتكون مقدَّمة أو واقعة في حيازة الشركة وشركة اإلدارة أو من ينوب عنهما )وذلك بشكل مباشر من األشخاص المعرَّ من مصادر متاحة للجمهور المعرَّ

وتتوفر بيانات االتصال لدى  -)يشار إليها فيما يلي بلفظ "المراقب/المراقبين"  ومصادر خارجية(، حيث تكون هذه المعالجة من جانب األخيرة باعتبارها مراقب البيانات

 ,Boulevard d'Avranches ,16على العنوان "HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A"صناديق إتش إس بي سي االستثمارية )لوكسمبورغ( إس إيه 

L-1160 Luxembourg أبريل  27الصادرة بتاريخ  2016/679لمعمول بها، وعلى وجه الخصوص الئحة )االتحاد األوروبي( رقم امتثاالً لقوانين حماية البيانات ا

 ( والالئحة العامة لحماية البيانات )يشار إليها مجتمعة بلفظ "تشريعات حماية البيانات"(.2016

 االستثمارات الحالية فيها.االحتفاظ بوإذا لم يتم توفير بعض بنود البيانات الشخصية المطلوبة، فربما ال يتاح االستثمار في أسهم الشركة أو 

نيابة عن المراقبين مثل بنك  تتم معالجة البيانات الشخصية من قبل المراقبين ويتم اإلفصاح عنها ومعالجتها من قبل مقدمي الخدمات المضطلعين بدور الجهات المعالجة

ين من الباطن والمستشارين اإليداع ووكيل السداد ووكيل اإلدارة وأمين السجل ووكيل النقل ووكيل الشركات والوكيل الداخلي ومستشاري االستثمار والموزعين والموزع

( تقديم وإدارة 1الجة"(. ويكون ذلك ألغراض من بينها على سبيل المثال ال الحصر )القانونيين والمستشارين الماليين من الباطن )يشار إليهم فيما يلي بلفظ "جهات المع

( تنفيذ 4( التحقق من هوية المساهم في إطار عملية تعريف العميل و)3( بناء عالقة عمل مع جهات المعالجة والحفاظ و)2االستثمارات وتنفيذ الخدمات ذات الصلة و)

بسجل للمحادثات المجراة مع المساهمين )عبر الهاتف أو شخصيًا أو بالبريد اإللكتروني أو أي نوع من وسائل االتصال بما فيها فحص ( االحتفاظ 5تعليمات المساهمين و)

والمراجعة  ( إدارة المتطلبات التشغيلية الداخلية ألغراض إدارة المخاطر ووضع األنظمة أو إصدار المنتجات والتخطيط لذلك فضاًل عن أغراض التأمين6البريد و)

 واألغراض اإلدارية )يشار إليها فيما يلي بلفظ "األغراض"(. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى إشعار الخصوصية األكثر تفصيالً.

 

عليهم، مثل التعاون مع الهيئات العامة أو موافاتها ستتم معالجة البيانات الشخصية أيًضا على يد المراقبين وجهات المعالجة امتثااًل لاللتزامات القانونية أو التنظيمية السارية 

يع المتعلق بمكافحة غسل األموال بالمستجدات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، االلتزامات القانونية المقررة بموجب قانون الصناديق والشركات المعمول به والتشر

ثل موافاة الهيئات المعنية بالضرائب بموجب نظام االمتثال الضريبي األمريكي )فاتكا( أو المعيار الموحد وتمويل اإلرهاب ومنع الجرائم ورصدها وقانون الضرائب م

 لإلبالغ الضريبي أو أي تشريع آخر معمول به فيما يتعلق بتعريف الضريبة لمنع التهرب واالحتيال الضريبي )"التزامات االمتثال"(.

 

( بمعلومات من بينها Administration des contributions directesمطالبة بموافاة الهيئات الضريبية في لوكسمبورغ )قد يكون المراقبون و/أو جهات المعالجة 

بدورها حيث ستقوم تلك الهيئات  ()االسم والعنوان وتاريخ الميالد ورقم التعريف الضريبي األمريكي عند االقتضاء ورقم الحساب والرصيد المتوفر به و"البيانات الضريبية"

عليها في فاتكا والمعيار بتبادل هذه المعلومات مع السلطات المختصة في البلدان المسموح لها )بما في ذلك خارج المنطقة األوروبي االقتصادية( لألغراض المنصوص 

قة بفاتكا و/أو المعيار الموحد لإلبالغ الضريبي فيما يخص اإلجابة على األسئلة والطلبات المتعل يتعينالموحد لإلبالغ الضريبي أو التشريعات المماثلة في لوكسمبورغ. 

فين وعدد األسهم المملوكة للشركة، ومن شأن عدم تقديم البيانات الشخصية الموحدة التي يطلبها المراقبون أو جها ت المعالجة في إطار عالقة المساهم تحديد األشخاص المعرَّ

مكررة أو يحول دون حصول المساهم على أسهمه في الشركة أو االحتفاظ بها فضاًل عن أنه قد يتم إبالغ السلطات المعنية  مع الشركة أن يؤدي إلى تقديم تقارير خاطئة أو

 في لوكسمبورغ بذلك.

 

فين، وعلى وجه الخصوص، امتثااًل اللتزاماته القانونية بموجب القوانين  موفي بعض األحوال، يمكن لجهات المعالجة القيام بمعالجة البيانات الشخصية لألشخاص المعرَّ

ة أو تنظيمية مختصة، بما في ذلك واللوائح السارية عليها )مثل قانون مكافحة غسل األموال( و/أو االمتثال ألوامر أي بلد معني أو محكمة مختصة أو جهة حكومية أو إشرافي

 الهيئات الضريبية.

 

ائل البريد اإللكتروني( من جانب المراقبين وجهات المعالجة ألغراض من بينها االحتفاظ بالسجالت كإثبات يمكن تسجيل االتصاالت )بما في ذلك المحادثات الهاتفية ورس

انوني يقع على عاتقها، حيث يجوز للمعامالت أو االتصاالت ذات الصلة من أجل استخدامها في حاالت النزاع أو تحقيق مصالحها أو حقوقها أو حمايتها امتثااًل ألي التزام ق

سنوات تبدأ من  10بها لفترة  فصاح عن تلك السجالت أمام المحكمة أو في إطار اإلجراءات القانونية األخرى وقبولها كأدلة لها حجية الوثائق المكتوبة وسيتم االحتفاظاإل

 تاريخ التسجيل. وال يجوز استغالل غياب السجالت بأي طريقة ضد المراقبين وجهات المعالجة.

 

فين خارج االتحاد األوروبي )بما في ذلك الجهات المعالجة( في البلدان غير المشمولة بقرار كفاية صادر عن الم ويجوز نقل البيانات فوضية الشخصية لألشخاص المعرَّ

 ر، ماليزيا وهونغ كونغ.األوروبية والتي ال تكفل تشريعاتها مستوى كافيًا من الحماية فيما يخص معالجة البيانات الشخصية، بما فيها على سبيل المثال ال الحص

 

فين أنفسهم، يقدم المساهمون تعهدات بأن لديهم السلطة لتوفير تلك البيا نات الشخصية المتعلقة باألشخاص ما دامت البيانات الشخصية غير مقدمة من جانب األشخاص المعرَّ

فين اآلخرين. إذا لم يكن المساهمون أشخاًصا طبيعيين، فيتعين عليهم التعهد ( موافاة أي شخص معرَّف آخر بما يكفي عن معالجة بياناته الشخصية 1وضمان ما يلي ) المعرَّ

 ( الحصول مقدًما، عند االقتضاء، على أي إذن مطلوب لمعالجة البيانات الشخصية.2والحقوق ذات الصلة المبينة فيما يلي وفي إشعار المعلومات و)



 

PUBLIC -  5 -عام 
 

 

ية لفترة أطول من الالزم فيما يخص التزامات األغراض واالمتثال طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها ويخضع ذلك االحتفاظ ببيانات األشخاص المعرفين الشخص يتملن 

 دوماً للحد األدنى من فترات االحتفاظ القانونية المقررة.

المتاح على معلومات حماية البيانات المفصلة واردة في إشعار الخصوصية 

notices-https://www.global.assetmanagement.hsbc.com/luxembourg/privacy وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بطبيعة البيانات الشخصية ،

 المستلمة وقواعد الحماية المطبقة على نقل البيانات الشخصية خارج االتحاد األوروبي. المعالجة من جانب المراقبين وجهات المعالجة واألسس القانونية للمعالجة والجهات

 

أو تصحيحها أو حذفها أو طلب تقييد عملية معالجتها  يتمتع المساهمون ببعض الحقوق المتعلقة ببياناتهم الشخصية، بما فيها حقوق االطالع على البيانات الشخصية

النقل وحق رفع شكوى لدى الهيئة المعنية المشرفة على حماية البيانات والحق في سحب اإلذن بعد إعطائه(. يحتوي إشعار المعلومات على  وحقواالعتراض عليها 

 معلومات إضافية مفصلة بخصوص تلك الحقوق وكيفية ممارستها.

 HSBC Investmentبي سي االستثمارية )لوكسمبورغ( إس إيه "إتش إس كما أن إشعار الخصوصية موجود بالكامل عند الطلب من خالل االتصال بصناديق 
Funds (Luxembourg) S.A"  16على العنوان التالي, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg. 

 
 مطلق تقدير "المراقبين".وينبغي للمساهمين االنتباه إلى أن معلومات حماية البيانات الواردة في هذه النشرة وإشعار المعلومات عرضة للتغيير وفق 

 

https://www.global.assetmanagement.hsbc.com/luxembourg/privacy-notices
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 معلومات عامة  1القسم 

 

بلفظ "محفظة"( التي يتم تخصيص  تتيح الشركة للمستثمرين، في إطار نفس أداة االستثمار، خيار االستثمار في واحد أو أكثر من الصناديق الفرعية )يُشار لكل منها منفردة

فظ "عملة األساس"(. وبداخل كل محفظة، لة استثمارية تختص بهما باإلضافة إلى عملة التقويم )يُشار إليها بمحفظة استثمارات منفصلة لها، تتميز عن غيرها بهدف وسياس

 ".َمحافظ( بعنوان: "تفاصيل ال2-3قد يتم عرض األسهم في فئات مختلفة تتميز كل منها بسمات خاصة، كما هو موضح بالكامل وبشكل أكبر في القسم )

 
أو حصري من أجل الوفاء بحقوق المساهمين فيما يتعلق بتلك المحفظة وحقوق الدائنين الذين قد نشأت مديونياتهم فيما يتصل بإنشاء أو تشغيل  تتوفر أصول أي محفظة بشكل

 تسييل تلك المحفظة.

 
 (.HSBCإتش إس بي سي" ) َمحافظة ". فينبغي عند قراءتها أن تكون مسبوقة بعبارَمحافظفي إطار هذه النشرة وفي التقارير، تُستخدم األسماء المختصرة لل

 األهداف والسياسات االستثمارية للشركة .1.1

بغرض توزيع مخاطر االستثمار والوفاء بمتطلبات المستثمرين سعيًا للتأكيد على الدخل و/أو الحفاظ على رأس المال و/أو  َمحافظتسعى الشركة إلى توفير نطاق شامل من ال

 " الخاصة.َمحافظنمو رأس المال كما هو مفصل بخصوص "ال

 
، وذلك حتى يتسنى َمحافظستوى مالئم للسيولة في موجودات الفي إطار تنفيذ األهداف االستثمارية للشركة، يسعى أعضاء مجلس اإلدارة طوال الوقت إلى الحفاظ على م

 إتمام عمليات استرداد األسهم في ظل الظروف العادية بدون أي تأخير غير مبرر بناء على طلب المساهمين.

 
الوصول إليه في تحقيق هذه األهداف. ويمكن أن تنخفض في حين يبذل أعضاء مجلس اإلدارة قصارى جهدهم لتحقيق أهداف االستثمار، إال أنهم ال يضمنون الحد الذي يمكن 

ن العمالت قد تؤدي إلى زيادة أو أو ترتفع قيمة األسهم والدخل المحصل منها، بحيث ال يتسنى للمستثمرين استرداد استثمارهم األولي. كما أن التغيرات في أسعار الصرف بي

 انخفاض قيمة األسهم.

 
إضافية قد تحتوي على أهداف وسياسات استثمارية مختلفة عن تلك المفصلة في  َمحافظإنشاء  -بموجب تعديل هذه النشرة  -قت آلخر يستطيع أعضاء مجلس اإلدارة من و

 ة للتحويل."، خاضعة على أية حال لتلك التفاصيل المتوافقة مع حالة تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلَمحافظ( بعنوان: "تفاصيل ال2-3القسم )

 معلومات حول فئات األسهم .1.2

. وسيحدد أعضاء مجلس اإلدارة خصائص فئات األسهم عند طرحها من جانب َمحافظيتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بسلطة إصدار فئات أسهم مختلفة في واحدة أو أكثر من ال

 يتم تحديث هذه النشرة.محفظة أو أكثر. وفي حالة إنشاء فئات إضافية لألسهم وإصدار األسهم ضمن محفظة، س

 
 بدًءا من تاريخ هذه النشرة، ستتيح الشركة فئات األسهم التالية:

 

 الوصف الفئة

 ( لجميع المستثمرين.Aتتوفر األسهم من الفئة ) A الفئة

 للجهات التالية:( Bتتوفر األسهم من الفئة ) B الفئة

  االحتفاظ به من األطراف الثالثة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها أو الموزعين من الباطن غير المسموح لهم بقبول المقابل أو

 .أوامر المحكمة، مثل المملكة المتحدة أو هولندا

  الموزعين من الباطن ممن لديهم ترتيبات مع عمالئهم فيما يخص تقديم خدمات وأنشطة االستثمار )على سبيل المثال، في االتحاد

( والتي اختارت عدم قبول المقابل أو 2طة المنفذة بموجب قانون توجهات األسواق المالية األوروبي ، والخدمات واألنشاألوروبي

 االحتفاظ به من أطراق ثالثة.

 

من خالل موزعين معينين يحددهم الموزع  -وهذا األمر يخضع للموافقة التنظيمية المعنية  -( في بالد معينة Eسوف تتوفر األسهم من الفئة ) E الفئة
 بناء على طلب يُقدم للشركة.

( عبر موزعين يحددهم الموزع بشرط أن يكون المستثمرون من فئة المؤسسات االستثمارية بالمعنى المقصود في Sتتوفر األسهم من الفئة ) *S الفئة

 .2010من قانون  174المادة 

يكون المستثمرون من فئة المؤسسات االستثمارية بالمعنى المقصود في ( عبر موزعين يحددهم الموزع بشرط أن Xتتوفر األسهم من الفئة ) X الفئة

 .2010من قانون  174المادة 

وللمستثمرين ( HSBC( للمستثمرين الذين أبرموا اتفاقية إدارة تقديرية مع كيان مجموعة إتش إس بي سي )Zتتوفر األسهم من الفئة ) Z الفئة

 174بشرط أن يكون المستثمرون من فئة المؤسسات االستثمارية بالمعنى المقصود في المادة  المشاركين من خالل موزعين يختارهم الموزع

 .2010من قانون 

في واحدة أو  Sإلخ، وقد يتم إصدار سلسلة أسهم من الفئة  S1 ،S2 ،S3إلخ، وسوف تتم تباًعا اإلشارة إليه بالرموز  3، 2، 1سيتم ترقيمه كالتالي  S* إن اإلصدار المتتالي لألسهم من الفئات 

 .َمحافظ، وكل سلسلة قد تتوفر أو ال تتوفر في كل الَمحافظأكثر من ال

 
فيتم استثمارها في محفظة استثمارات مشتركة وأساسية. كما يشتمل عقد التأسيس على بيان  َمحافظوبالنسبة لعائدات االكتتاب الخاصة بكل األسهم الموجودة في إحدى ال

ق لكل سهم، بمجرد لتخصيص الموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة لكل محفظة. وتتمتع جميع األسهم التي تنتمي لنفس "الفئة" بحقوق وامتيازات متساوية. ويح

ل المحفظة المرتبطة به فيما يخص التصفية وتوزيعات األرباح باإلضافة إلى توزيعات أخرى وفق ما هو معلن بالنسبة لهذه المحفظة. إصداره، المشاركة بالتساوي في أصو

 ولن تنطوي األسهم على أي حقوق تفضيلية أو حقوق شفعة، ويحظى كل سهم كامل بصوت واحد في كل اجتماعات المساهمين.

 

 أية فئة من األسهم عبر أحد الموزعين أن ينتبهوا إلى أنهم سيخضعون إلى متطلبات فتح الحساب العادية لدى الموزع. يجب على المستثمرين الذين يشترون
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ء مجلس أقل من المبلغ الذي حدده أعضاء مجلس اإلدارة لكل فئة بسبب االستردادات أو التحويالت، فقد يعتبر أعضا َمحافظوإذا أصبح الحد األدنى للملكية في إحدى فئات ال

جباري. وال ينطبق ما سبق إذا اإلدارة حسب تقديرهم أن المساهمين قد طلبوا تحويل أو استرداد كل استحواذاتهم في هذه الفئة، ويمضون قدًما في إجراءات االسترداد اإل

 كانت قيمة رصيد المستثمر أقل من الحد األدنى للرصيد بسبب تحركات السوق التي تؤثر على قيمة المحفظة.

 
. ويجب على المتقدمين للمرة األولى االتصال بموزع إتش إس بي سي قبل تقديم استمارة الطلب الخاصة Zو X، وS، وE، وBتُفرض قيود على شراء األسهم من الفئات 

 بهذه الفئات من األسهم.

 
 وفقًا لتقدير الشركة. قد يتم التخلي عن قيمة الحد األدنى لالستثمار المبدئي واالستثمار التبعي أو تقليلها، وذلك

 

 عمالت التقويم لفئات األسهم
 

ية )أسهم تراكم رؤوس األموال في إطار كل فئة أسهم في المحفظة، سوف تتمتع الشركة بالحق في إنشاء فئات فرعية مختلفة، وسوف يميزها اسم الفئة وسياسة التوزيع المعن

(C ،)( التوزيعD( والتوزيع ربع السنوي )Q والتوزيع )( الشهريM ،))( والعملة المرجعية، و/أو نشاط التحوطH.و/أو أي معايير أخرى يحددها مجلس اإلدارة ) 

 
وذلك باستثناء أسهم التوزيع الشهري التي يتم التعرف (، AD" الذي يلي اسم المحفظة والفئة )على سبيل المثال: الفئة Dيمكن التعرف على أسهم التوزيع من خالل حرف "

" الذي يلي Qوأسهم التوزيع الربع سنوي يمكن التعرف عليها من خالل حرف "(، AM" الذي يلي اسم المحفظة والفئة )على سبيل المثال: الفئة Mالل حرف "عليها من خ

 (.AQاسم المحفظة والفئة )على سبيل المثال: الفئة 

 
من خالل موزعين معينين يحددهم  -وتخضع للموافقة التنظيمية  -سنوي في بالد محددة فقط بغض النظر عن الجدول الموجود باألعلى، تتوفر أسهم التوزيع الشهري والربع 

 الموزع.

 
 ".َمحافظ"تفاصيل ال ( بعنوان:2-3يتم وصف الفئات المختلفة المطروحة في كل محفظة في الجدول المعني في القسم ) 

 حاليا واألسهم األخرى من المقر الرئيسي للشركة أو من الموزعين.ويمكن الحصول على قائمة بكافة فئات األسهم التحوطية المتاحة 

 
 العمالت من التحوطية األسهم فئات 

 
" ورمز العملة المستخدمة في التحوط بشأن العملة األساسية Hيمكن إصدار فئات تحوطية مستقلة من العمالت داخل كل فئة من فئات أسهم المحفظة )مصحوبة بحرف "

"HEUR" أو "HGBP)"  ستتحمل فئة التحوط من والتي تهدف إلى الحد من أثر تقلبات العملة بين العملة المرجعية لفئة األسهم والعملة األساسية للمحفظة ذات الصلة

-2ة كما هو مبين في القسم )يالعمالت ذات الصلة أي رسوم تتعلق بتنفيذ سياسة التحوط من العمالت. وهذه الرسوم هي إضافة إلى المصروفات التشغيلية واإلدارية والخدم
8( .)3.) 

 
ات األسهم التحوطية من سوف تتراكم أي مكاسب أو خسائر ناتجة من التحوط من العمالت على فئة األسهم التحوطية من العمالت ذات الصلة. ويتم التحوط بالنسبة لفئ

 إال أنه ليس هناك ضمانات بأن أهداف التحوط ستتحقق.العمالت سواء انخفضت قيمة عملة األساس أو ارتفعت مقارنة بالعملة المستهدفة. 

 
 وال يتم قبول االكتتابات واالستردادات إال بعملة فئة األسهم التحوطية من العمالت ذات الصلة.

 
 
 العمالت المرجعية لفئة األسهم 
 

تختلف عن العملة األساسية، والتي تحدد العملة التي يتم بها احتساب قيمة صافي قد تقرر شركة اإلدارة إصدار فئات أسهم ضمن المحفظة بها عمالت مرجعية )عملة التقويم( 

الر األسترالي والدوالر األصول لكل سهم من فئات األسهم. من حيث المبدأ، يمكن إصدار فئات األسهم بالعمالت المرجعية التالية: اليورو ودوالر هونغ كونغ والدو

 عمالت المرجعية لفئة األسهم(".السنغافوري والجنيه اإلسترليني )"ال

 
 قد تتوافر فئات األسهم بعمالت مرجعية أخرى بناًء على طلب يُقدم للشركة.

 
 وس األموال معبرةً باليورو تكونويتم تمييز العملة المرجعية لفئة األسهم من خالل تسمية العملة الدولية القياسية باألحرف األولى على سبيل المثال فئة أسهم تراكم رؤ

"ACEUR." 

 
 ال يتم قبول االكتتابات واالستردادات إال بعملة فئة األسهم التحوطية من العمالت ما لم ينص على خالف ذلك في النشرة.

 
وط تحراء أي جم إيتال اسية. عند إصدار فئات األسهم بعملة مرجعية لفئة األسهم غير العملة األساسية للمحفظة ذات الصلة، تبقى المحفظة معرضة لعمالت الحيازات األس

 "َمحافظ( بعنوان: "تفاصيل ال2-3م )لقسافي هو مبين ما ء ليها باستثنار إلمشات من األسهم الفئاذه اله

 
  عمالت التداول 
 
( بعنوان:  "تفاصيل 2-3م )لقسافي هو منصوص عليه کما ، لحالةون احسبما تکورو والجنيه اإلسترليني، ليوبالصلة ذات اة ظألساسية للمحفابالعملة ت األسهم فئار فوتت

 ".َمحافظال

 
محددين و/أو في بلدان معينة. قد يتوفر دوالر هونغ كونغ والدوالر السنغافوري والدوالر األسترالي والزلوتي البولندية كعمالت تداول في فئات معينة أو من خالل موزعين 

ن عيوزلمن امداول عملة تل في کار التبعي الستثمر والالستثماالمبدئي نی دألد الحقيمة اعلی ول لحصن ايمکتتوافر عمالت التداول األخرى بناًء على طلب يُقدم للشركة. و

 کة.رللشالمقر الرئيسي في أو 

 
ر لمشات من األسهم الفئاذه الهوط تحراء أي جم إال يتفي حين ال يتم إصدار فئات األسهم إال بعمالت التداول المختلفة، تبقى المحفظة معرضة لعمالت الحيازات األساسية. و 

 ".َمحافظ( بعنوان:  "تفاصيل ال3-2م )لقسافي هو مبين ما ء ليها باستثناإ

 اعتبارات المخاطر العامة .1.3

اجعة نشرة االكتتاب االستثمار في أي محفظة درجةً من المخاطر، على سبيل المثال ال الحصر النقاط المشار إليها أدناه. يتعين على المستثمرين المحتملين مريحمل 

 قبل اتخاذ قرار االستثمار.بالكامل ووثيقة المعلومات األساسية للمستثمر ذات الصلة وطلب المشورة من المستشارين القانونيين والضريبيين والماليين 
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ًضا الشركة ستحقق أهدافها االستثمارية وال ينبغي النظر إلى األداء السابق كمؤشر على تحقيق عائدات في المستقبل. وقد يتأثر االستثمار أي َمحافظوال يوجد ما يضمن أن 

 عة من المنبع، والسياسات االقتصادية أو النقدية.بأي تغييرات في أنظمة الرقابة على الصرف، وقوانين الضرائب، والضرائب المستقط
 

 التضارب
 

ى المديرون إدارة أصول هناك تضارب محتمل في المصالح قد ينشأ بين الشركة واألشخاص والكيانات الذين يشاركون كمديرين لمشاريع االستثمار الجماعي. وعادة يتول

نيابة عن الشركة، وبالتالي يمكن أن يتنافس هؤالء العمالء على نفس التداوالت أو االستثمارات. في حين أن عمالء آخرين يقومون باستثمارات مماثلة لتلك التي تتم 

بًا على السعر المدفوع أو االستثمارات أو الفرص المتاحة يتم تخصيصها بشكل عام لكل عميل بطريقة يعتقد أنها عادلة، إال أن بعض إجراءات التخصيص هذه قد تؤثر سل

التابعة لمجموعة إتش  لالستثمارات أو حجم المراكز التي تم الحصول عليها أو التصرف بها. قد ينشأ التضارب أيًضا نتيجة للخدمات األخرى التي تقدمها الشركات المستلم

 لجماعي التي تستثمر فيها الشركة.إس بي سي والتي قد تقدم خدمات استشارية أو إيداعية أو غيرها من الخدمات للعمالء اآلخرين ولبعض مشاريع االستثمار ا

 
من الممكن أن يكون أعضاء يجوز للشركة أيًضا االستثمار في مشاريع االستثمار الجماعي األخرى التي تديرها شركة اإلدارة أو مستشارو االستثمار في الشركة. كذلك 

المشاريع االستثمارية الجماعية والشركة إلى حدوث تضارب. بشكل عام قد يكون  مجلس إدارة شركة اإلدارة مديري مشاريع االستثمار الجماعي، وقد تؤدي مصلحة هذه

تمدة من الشركة أو مشاريع هناك تضارب بين المصالح المثلى للشركة ومصالح الشركات التابعة لشركة اإلدارة فيما يتعلق بالرسوم والعموالت واإليرادات األخرى المس

 ل هذا التضارب، يسعى أعضاء مجلس إدارة شركة اإلدارة إلى ضمان تسويته بطريقة عادلة.االستثمار الجماعي. وفي حال حدوث مث

 

 فئات األسهم التحوطية من مخاطر العملة
 

 .. "معلومات فئة األسهم"1.2تطرح الشركة فئات أسهم تحوطية من مخاطر العملة عبر مجموعة من المحافظ على النحو المبين في القسم 

 

مخاطر العملة مستثمرون على علم بأن تنفيذ فئات األسهم التحوطية من مخاطر العملة من قبل وكيل إداري )أو أي أطراف معينين( يمثل تحوطًا سالبًا من ينبغي أن يكون ال

ظة ذات الصلة. عالوة على ذلك، يختلف وسيتم تنفيذه بصرف النظر عن تقلبات العملة بين العملة المرجعية لفئة األسهم التحوطية من مخاطر العملة والعملة األساس للمحف

 اطر العملة في كل محفظة.التحوط السالب من مخاطر العملة عن االستراتيجيات المختلفة التي يسعى مستشارو االستثمارات إلى تنفيذها على مستوى المحفظة إلدارة مخ

 

ن على النجاح في تنفيذ التحوط السالب من مخاطر العملة على فئة األسهم التحوطية من ليس هناك ما يكفل أو يضمن قدرة الوكيل اإلداري أو األطراف المعينين اآلخري

إلى  %99.5تراوح بين مخاطر العملة في أي وقت أو من األساس. ينبغي لجميع المستثمرين االنتباه إلى أنه بالرغم من أن المستهدف هو االحتفاظ بنسبة تحوطية ت

ال أنه قد تمر أوقات تتجاوز فيها نسبة التحوط هذا النطاق وهو ما قد ينتج عن عدة عوامل خارجة عن السيطرة مثل طبيعة نشاط كما في تاريخ هذه النشرة إ 100.5%

 المستثمر والتقلبات التي يشهدها صافي قيمة األصول لكل سهم و/أو تقلب العملة.

 

الستثمار وينبغي للمستثمرين التأكد من أنهم يفهمون االختالف بين االستثمارات في فئات ومن الممكن أن تؤثر تقلبات معدال صرف العملة بشكل جوهري على عائدات ا

مقومة بالعملة األساس  األسهم التحوطية من مخاطر العملة واالستثمارات في تلك الفئات غير المصنفة ضمن فئات األسهم التحوطية من مخاطر العملة )أي فئات أسهم

 لمرجعية(.للمحفظة وفئات أسهم العملة ا

 

بصفة يومية )"عملة البلد"( عن وال يوصى بفئات األسهم التحوطية من مخاطر العملة للمستثمرين الذين تختلف عملة بالدهم )أي العملة الرئيسية التي يستخدمها المستثمر 

عملة البلد إلى العملة المرجعية لفئة األسهم التحوطية من مخاطر العملة العملة المرجعية لفئة األسهم التحوطية من مخاطر العملة. ينبغي للمستثمرين الذين يختارون تحويل 

ناجمة عن التقلبات بين العملة ثم االستثمار بعد ذلك في فئة أسهم أن يكونوا على دراية بأنهم قد يكونوا عرضة لمخاطر عملة أعلى، كما يمكن أن يتكبدوا خسائر جوهرية 

 خاطر العملة وعملة البلد.المرجعية لفئة األسهم التحوطية من م

 

حوطية من مخاطر العملة تضاف أي تكاليف وعوائد أي معاملة أو الخسائر الناجمة عن التحوط من مخاطر العملة إلى صافي قيمة األصول للسهم الخاص بفئة األسهم الت

خاطر العملة بصرف النظر عما إذا كانت العملة المستهدفة آخذة في التزايد أو وبالتالي ينبغي أن تنعكس فيه. يتم التحوط من مخاطر العملة في فئة األسهم التحوطية من م

 التراجع من حيث القيمة.

 

 الرئيسية المستخدمة في عملة التحوط السالب من العملة عقود صرف أجنبي آجلة.  المشتقةتمثل األدوات المالية 

 

 مخاطر المطلوبات عبر الفئات

 
 األسهم للمحفظة الواحدة، على أن تكون األصول والمطلوبات مرتبطة بفئة أسهم محددةيمكن إصدار العديد من فئات 

 

ئة األسهم التحوطية من على سبيل المثال، تضم المحافظ التي تطرح فئات أسهم تحوطية من مخاطر العملة أصواًل ومطلوبات مرتبطة بعملية التحوط وتكون ذات صلة بف

 مخاطر العملة. 

 

ا يخص فئات د فصل قانوني بين المطلوبات في فئات األسهم، فقد يكون هناك خطر بعيد متمثل في إمكانية أن تؤدي معامالت التحوط من مخاطر العملة فيمونظًرا لعدم وجو

 ى التابعة لنفس المحفظة.األسهم التحوطية من مخاطر العملة في بعض األحوال إلى تحمل المحفظة مطلوبات من شأنها التأثير على صافي قيمة فئات األسهم األخر

 

فيما يتعلق بفئة أسهم محددة الرجوع على األصول المنسوبة لفئات أسهم  فيحق للدائنينوإذا تجاوزت المطلوبات المرتبطة بفئة معينة قيمة األصول المرتبطة بنفس الفئة، 

الداخلية، إال أنه سيتم استخدم جميع األصول في حالة اإلعسار أو تصفية المحفظة أخرى. وبالرغم من أنه سيتم إنشاء حساب منفصل لكل فئة أسهم وذلك ألغراض المحاسبة 

أي فئة أسهم فردية. ومع ذلك، )أي عندما تكون أصول المحفظة غير كافية لسداد مطلوبات المحفظة( في الوفاء بمطلوبات المحفظة، وليس فقط المبلغ المستحق للدائنين في 

 فظة للوفاء بمطلوبات محفظة أخرى. ال يجوز أن تُستخدم أصول المح

 
 

 مخاطر السوق
 

في الشركة. على وجه الخصوص، قد قد تختلف قيمة االستثمارات والعائدات المتولدة منها صعوًدا وهبوطًا وقد ال يتمكن المستثمر من استرداد المبلغ األصلي الذي استثمره 

 التطورات الدولية أو السياسية واالقتصادية أو التغييرات في السياسات الحكومية. تتأثر قيمة االستثمارات بسبب حاالت عدم اليقين، من قبيل

 
 األجنبية العمالت مخاطر

 
التحكم بسعر الصرف أو التغيرات في  نظًرا ألن األصول والخصوم الخاصة بالمحفظة قد تُقّوم بعمالت أخرى غير عملتها األساسية، فقد تتأثر المحفظة سلبًا أو إيجابًا بأنظمة

الت على قيمة أسهم المحفظة، وتوزيعات األرباح أو الفوائد سعر الصرف بين العمالت األساسية المذكورة آنفا والعمالت األخرى. وقد تؤثر التغيرات في أسعار صرف العم
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ت الدولية، والتدخل المكتسبة والمكاسب والخسائر المحققة. ويتم تحديد أسعار الصرف بين العمالت حسب العرض والطلب في أسواق صرف العمالت، وميزان المدفوعا

 ة.الحكومي، والمضاربة وغير ذلك من الظروف االقتصادية والسياسي

 
ي سعر الصرف للعملة يمكن أن يؤثر إذا زاد سعر العملة التي يعتمدها الصندوق مقابل العملة الرئيسية، فيمكن لسعر السندات أن يزداد أيضاً. وفي المقابل، فإن االنخفاض ف

 سلبًا على سعر السندات.

 
ر صرف العمالت، ولكن ليس هناك ما يضمن تحقق التحوط أو الحماية. وقد تحد هذه يمكن للمحفظة أن تشارك في معامالت بالعملة األجنبية من أجل التحوط ضد مخاط

اق المالية المحتفظ بها في المحفظة االستراتيجية أيًضا من قدرة المحفظة على االستفادة من أداء األوراق المالية الخاصة بالمحفظة إذا كانت العملة التي تحتفظ بها األور

 سية. في حالة فئة التحوط، )المقومة بعملة مختلفة عن العملة األساسية(، ينطبق هذا الخطر بشكل منهجي.ترتفع مقابل العملة األسا

 
 مخاطر السيولة

 
يؤثر ذلك على قدرة  تتعرض المحفظة إلى مخاطر عدم إمكانية إلغاء أو تعويض أي استثمار أو مركز معين بسبب عدم كفاية عمق السوق أو اضطراب السوق. ويمكن أن

 أحد المساهمين على استرداد األموال من تلك المحفظة، عالوة على األثر المترتب كذلك على قيمة المحفظة.

 
سوف تستثمر بشكل رئيسي في مشاريع االستثمار الجماعي التي يحق للمساهمين فيها استرداد أسهمهم في غضون إطار زمني معقول، فقد تكون  َمحافظعلى الرغم من أن ال

 وقيمة استثماراتها. استثنائية ال يمكن أن تضمن فيها مشاريع االستثمار الجماعي سيولة أسهمها / وحداتها. وقد يكون لغياب السيولة تأثير محدد على المحفظةهناك ظروف 

 
 يتم تخفيف مخاطر السيولة هذه نظًرا ألن المحفظة تتمتع بتنوع جيد في مجموعة واسعة من فئات األصول.

 
فيها بما في ذلك، ذلك، تدير الشركة عملية إدارة مخاطر قوية فعالة على أساس يومي لتحديد مخاطر السيولة لجميع فئات األصول وقياسها ومراقبتها والتحكم باإلضافة إلى 

رتفعة، والعقارات وصناديق التحوط على سبيل المثال ال الحصر، أسهم األسواق الناشئة، والدرجة االستثمارية، وسندات الدين لألسواق الناشئة وذات العوائد الم

 واستراتيجيات العائدات واالستثمار الخاص.

 
 مخاطر األسواق الناشئة

 
 َمحافظصح المستثمرين في هذه البسبب المخاطر الخاصة المرتبطة باالستثمار في األسواق الناشئة، يجب اعتبار المحفظة التي لديها مثل هذه األوراق المالية مضاربة. ونن

لتجارة الدولية، وبالتالي، فقد رسوا بعناية المخاطر الخاصة لالستثمار في أسهم األسواق الناشئة. هذا وتعتمد االقتصادات في األسواق الناشئة عموًما بشكل كبير على اأن يد

يرها من التدابير الحمائية التي فرضتها أو تفاوضت عليها تأثرت بشكل سلبي بسبب الحواجز التجارية والرقابة على الصرف والتعديالت المدارة في قيم العمالت النسبية وغ

 الدول التي تتداول معها. وقد تأثرت هذه االقتصادات بالسلب بسبب الظروف االقتصادية في البلدان التي تتداول فيها.

 
تكلفة من تلك المتعلقة باالستثمار في األسواق األكثر تقدًما. وقد يحول  إن عموالت السمسرة وخدمات اإليداع والتكاليف األخرى المتعلقة باالستثمار في األسواق الناشئة أكثر

ع بهدف االستثمار، على الرغم غياب نظم اإليداع المناسبة في بعض األسواق دون االستثمار في بلد معين أو قد يتطلب محفظة استثمارية لقبول مخاطر أكبر تتعلق باإليدا

هذه المخاطر من خالل تعيين مراسلين دوليين يتمتعون بسمعة طيبة ويتبعون لمؤسسات تمويل ذات جدارة ائتمانية. باإلضافة إلى ذلك، من أن المودع لديه سيسعى إلى تقليل 

ق المالية، مما جعل اول باألورافإن هذه األسواق لديها إجراءات تسوية ومقاصة مختلفة. وقد شهدت بعض األسواق أوقاتًا لم تستطع فيها إجراءات التسوية مواكبة حجم التد

تسبب في فقدان فرص االستثمار من الصعب إجراء مثل هذه المعامالت. إن عدم قدرة المحفظة على إتمام عمليات شراء األوراق المالية المستهدفة بسبب مشاكل التسوية قد ي

ية إما وقوع خسائر للمحفظة ناتجة عن انخفاضات الحقة في قيمة محفظة الجذابة. وقد ينجم عن عدم القدرة على التصرف في محفظة األوراق المالية بسبب مشاكل التسو

 ي.األوراق المالية، أو إذا كانت المحفظة قد دخلت في عقد لبيع األوراق المالية، فحينئذ يمكن أن يؤدي إلى التزامات محتملة تجاه المشتر

 
أكثر نتيجة لتوقف تداول األوراق المالية أو تقليصها إلى حد كبير، وقد ال تكون أسعار األوراق المالية  ثمة خطر أيًضا قد يؤدي إلى حالة طارئة في أحد األسواق المتقدمة أو

 الخاصة بالمحفظة في مثل هذه األسواق متاحة بسهولة.

 
يرة إزاء فرض الضرائب على المستثمرين األجانب. ينبغي للمستثمرين أن يكونوا على دراية بأن التغيرات في المناخ السياسي في األسواق الناشئة قد تؤدي إلى تغيرات كب

ات الضريبية الدولية. ويمكن أن وقد تؤدي هذه التغيرات إلى إجراء تغييرات في التشريعات أو تفسيرها أو منح المستثمرين األجانب فوائد اإلعفاءات الضريبية أو المعاهد

 تأثير سلبي على عائد االستثمار لحملة األسهم في أي محفظة تتأثر بذلك. تؤثر هذه التغييرات بأثر رجعي، وإذا وقعت يمكن أن يكون لها

 
األسواق الناشئة المخاطر المرتبطة باالستثمار في األوراق المالية الروسية المتداولة . وال تخضع األسواق دائًما للتنظيم في روسيا،  َمحافظال بد أن يدرك المستثمرون في 

قتًا صغير نسبيًا من السماسرة والمشاركين في هذه األسواق وعندما يقترن ذلك بحالة من انعدام اليقين السياسي واالقتصادي، فقد يؤدي هذا مؤوفي الوقت الحالي، هناك عدد 

 إلى أسواق أسهم غير سائلة تكون فيها األسعار متقلبة للغاية.

 
صافي قيمة أصولها مباشرة في األوراق المالية المتداولة في روسيا )باستثناء ما إذا كانت فقط من  ٪10ذات الصلة سوف تستثمر ما يصل إلى  َمحافظوبالتالي، فإن ال 

عتراف بها على هذا مدرجة في بورصة نظام التداول الروسي، أو في بورصة موسكو بين المصارف في روسيا وأي أسواق أخرى خاضعة للرقابة في روسيا، كذلك يتم اال

سوف تستثمر في إيصاالت اإليداع األمريكية واألوروبية والعالمية، على التوالي، حيث يتم إصدار األوراق  َمحافظبلوكسمبورغ( في حين أن ال النحو من قبل السلطة الرقابية

واليات المتحدة األمريكية أو الالمالية األساسية من قبل الشركات التي يقع مقرها في االتحاد الروسي ومن ثم التجارة في األسواق المقيدة خارج روسيا، بشكل رئيسي في 

ة أن تكون قادرة على تخفيف بعض مخاطر التسوية المرتبطة بسياسة االستثمار، من خالل االستثمار في إيصاالت اإليداع األمريكية واألوروبي َمحافظأوروبا. تتوقع ال

 عمالت.والعالمية، على الرغم من وجود مخاطر أخرى، منها على سبيل المثال التعرض لمخاطر ال

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
سعار سندات الدين عندما تنخفض قد تنخفض قيمة المحفظة التي تتعرض للسندات واألوراق المالية األخرى ذات الدخل الثابت إذا تغيرت أسعار الفائدة. وبشكل عام، ترتفع أ

 تكون سندات الدين طويلة األجل أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.أسعار الفائدة، بينما تنخفض أسعارها عندما ترتفع أسعار الفائدة. وعادة ما 

 
 المخاطر االئتمانية

 
ه األوراق المالية. ويمكن تخضع المحفظة التي تتعرض للسندات واألوراق المالية األخرى ذات الدخل الثابت لخطر عدم قيام الجهات المصدرة بتسديد المدفوعات على هذ

ية. إن تخفيض تعاني من تغيير سلبي في حالتها المالية أن تقلل من جودة االئتمان لألوراق المالية، مما يؤدي إلى زيادة تقلب األسعار لألوراق المالللجهة المصدرة التي 

ي تستثمر في سندات دين أقل جودة فعادة ما الت َمحافظالتصنيف االئتماني لألوراق المالية قد يعّوض أيًضا سيولة األوراق المالية، مما يزيد من صعوبة البيع. وبالنسبة لل

 تكون أكثر عرضة لهذه المشاكل وقد تكون قيمتها أكثر تقلبًا.
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 مخاطر تخفيض التصنيف

 
فقد  ،مصدرهاالية أو قد تخضع السندات االستثمارية لمخاطر تخفيض التصنيف فتصبح سندات غير استثمارية. وفي حال تخفيض التصنيف االئتماني إلحدى األوراق الم

هذه األوراق المالية بما يتماشى مع  يؤثر ذلك سلبًا على قيمة المحفظة االستثمارية في هذه الورقة المالية. وعندئذ قد تتخلص شركة اإلدارة أو مستشار االستثمار المختص من

 ارية المبينة في الفقرة التالية.الهدف االستثماري للمحفظة. وإذا حدث تخفيض للتصنيف فسوف تُطبق مخاطر الديون غير االستثم

 
 / الديون غير المصنفة ديون الدرجة غير االستثمارية

 

اطر التعثر ومخاطر تراجع قيمة تنطوي المحفظة التي تستثمر في األوراق المالية من غير الفئة االستثمارية أو ذات العائد الثابت غير المصنفة على مخاطر ائتمانية )مخ

 اطر السيولة ومخاطر السوق أكثر من تلك التي تنطوي عليها المحفظة المستثمرة في أوراق مالية من الفئة االستثمارية ذات الدخل الثابت.الورقة المالية( ومخ

 
المالية ذات العائد الثابت غير المصنفة األوراق تزداد المخاطر االئتمانية في حالة االستثمار في األوراق المالية ذات الدخل الثابت أو التي ُصنفت دون الدرجة االستثمارية أو 

ند استحقاقها. ومن هنا تزداد مخاطر لتي تنتمي لنوعية مماثلة مقارنة باالستثمار في األوراق المالية االستثمارية. ومن المرجح أال يتم دفع مدفوعات رأس المال أو الدخل عو

د يكون المبلغ أقل من المستحق أو ال يتم استرداده أصالً وبالتالي تتكبد المحفظة نفقات إضافية لو حاولت تعويض التعثر في الدفع. وفي حال استرداد المبالغ بعد حالة التعثر ق

 خسارتها عبر إعالن اإلفالس أو أي إجراءات مماثلة. 

 
راق المالية ذات العائد الثابت غير المصنفة. ينبغي للمستثمرين قد تؤثر األحداث االقتصادية السلبية بشكل أكبر على أسعار األوراق المالية من غير الفئة االستثمارية واألو

ى مخاطر أكبر تتعلق بخسارة رأس أن يكونوا مستعدين لحاالت التقلب األشد من تلك التي تشهدها األوراق المالية من الفئة االستثمارية ذات العائد الثابت، حيث تنطوي عل

 المال لكن مع احتمالية تحقيق عائدات أعلى.

 

المصنفة وقد تكون هناك أحوال تختفي من الممكن أن تنخفض السيولة السوقية المتعلقة باألوراق المالية من غير الفئة االستثمارية واألوراق المالية ذات العائد الثابت غير 

ا. وفي حالة طلبات االسترداد الكبيرة المستلمة خالل فترة محدودة في محفظة فيها السيولة المتعلقة بتلك األوراق المالية مما يُصعِّب مسألة تقييم تلك األوراق المالية و/أو بيعه

ل عمليات االسترداد الخاصة تستثمر في أوراق مالية من غير الفئة االستثمارية أو ذات العائد الثابت غير المصنفة، يحق لمجلس اللجوء إلى اإلجراء الذي يسمح بتأجي

 . "كيفية بيع األسهم" لمزيد من المعلومات(.2.3ترداد"( في القسم بالمساهمين )انظر القسم "تأجيل االس
 

 تقلبات األدوات المالية المشتقة
 

سعر الفائدة أو العملة يمكن أن يؤدي من الممكن أن يكون سعر األداة المالية المشتقة شديد التقلب. وذلك ألن اي تحرك بسيط في سعر األوراق المالية األساسية أو المؤشر أو 

 يتم استثماره. إلى تحرك كبير في سعر األداة المالية المشتقة. ولهذا فإن االستثمار في األدوات المالية المشتقة قد يسفر عن خسائر تفوق المبلغ الذي

 
 العقود المستقبلية وعقود الخيارات

 
األوراق المالية والمؤشرات ومعدالت الفائدة ألغراض مختلفة )أي االستثمار  في بعض الظروف الخاصة، قد تلجأ الشركة الستخدام عقود الخيارات والعقود المستقبلية مع

أو عقود  الفعالة(. كذلك قد تلجأ الشركة إذا أتيح لها ذلك إلى التحوط من مخاطر السوق والعمالت باستخدام العقود المستقبلية أو عقود الخيارات َمحافظوالتحوط وإدارة ال

 الصرف األجنبي اآلجلة.

 
ة بحيث "ترفع" المعامالت أو ي المعامالت في العقود المستقبلية على درجة عالية من المخاطر. ويكون مقدار الهامش األولي صغيًرا بالمقارنة بقيمة العقود المستقبليتنطو

. وقد ال يكون لتقديم طلبات معينة الهدف منها تقييد "تتحرك لألمام". وسيكون للحركة السوقية الصغيرة نسبيًا أثر أكبر قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي على المستثمر

 الخسائر عند مبالغ معينة أي أثر بسبب أن ظروف السوق قد تجعل من المستحيل تنفيذ تلك الطلبات.

 
مخاطر أكبر بكثير من خيارات الشراء. تنطوي المعامالت في عقود الخيارات أيًضا على درجة عالية من المخاطر. كما أن بيع )"منح"( عقد خيار عادة ما ينطوي على 

مخاطر استخدام المشتري لعقود الخيار وعلى الرغم من ثبات المبلغ الذي يتسلمه البائع، إال أنه من المحتمل أن يتكبد خسارة تزيد عن ذلك المبلغ. كما سيتعرض البائع أيًضا ل

ثمار األساسي. وإذا تم "تغطية" الخيار من جانب البائع الذي يتمتع بمركز معادل في االستثمار األساسي أو عقد وسيلتزم البائع إما بتسوية الخيار نقًدا أو شراء أو تسليم االست

 مستقبلي يتمتع بخيار آخر، فيمكن أن تنخفض المخاطر.

 
 معامالت المشتقات المالية خارج البورصة

 
التي تتم في أسواق خارج البورصة )حيث يتم التداول في العمالت وعقود الخيارات العاجلة واآلجلة، بوجه عام، تقل اللوائح التنظيمية الحكومية واإلشراف على المعامالت 

لمال الرسمية. وعالوة على ومقايضات العجز عن سداد االئتمان، ومقايضات العائد الكلي، وبعض عقود الخيارات في العمالت( مقارنة بالمعامالت التي تجري في أسواق ا

المالية خارج من سبل الحماية المكفولة للمشاركين في األسواق المالية الرسمية، مثل ضمان األداء من بيت المقاصة، قد ال تتاح في معامالت المشتقات  ذلك، فإن العديد

التزاماته في هذه المعامالت وبالتالي البورصة. ولذا فإن المحفظة المشاركة في معامالت مشتقات مالية خارج البورصة تتعرض لمخاطر عدم وفاء الطرف المقابل المباشر ب

ن التعرض للمخاطر المحتملة في مثل تتكبد المحفظة الخسائر. وتدخل الشركة في هذه المعامالت مع األطراف المقابلة التي ترى أنها تتمتع بالجدارة االئتمانية، وبهذا تحد م

ابلة. وبغض النظر عن اإلجراءات التي قد تلجأ إليها الشركة للحد من مخاطر ائتمان األطراف هذه المعامالت عبر استالم خطابات اعتماد أو ضمان من األطراف المق

 المقابلة، ليس هناك ما يضمن عدم تعثر الطرف المقابل في الدفع أو عدم تكبد المحفظة للخسائر نتيجة لذلك.

 
صناعة األسواق أو عن عرض األسعار لبعض األدوات المحددة. في هذه الحاالت، قد تعجز بين الحين واآلخر ربما تتوقف األطراف التي تبرم الشركة معها المعامالت عن 

صة فيما يخص مركز مفتوح، مما الشركة عن إبرام المعاملة المرادة في العمالت أو مقايضات العجز عن سداد االئتمان أو مقايضات العائد الكلي أو الدخول في معاملة مقا

المتداولة، فإن العقود اآلجلة والعاجلة وعقود الخيار على العمالت ال تتيح لمستشار االستثمار إمكانية  -عالوة على ذلك، على النقيض من األدوات قد يؤثر سلبًا على أدائها.

د الخيار الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها مقاصة التزامات الشركة عبر معاملة مساوية ومتقابلة. لهذا السبب قد يُطلب من الشركة في إبرام العقود اآلجلة أو العاجلة أو عقو

 بموجب هذه العقود، وال بد أن تكون قادرة على ذلك.

 
 مخاطر الطرف اآلخر

 
بنود وقدرتهم على استيفاء  قد تبرم الشركة بالنيابة عن محفظة ما بعض المعامالت في األسواق غير المنظمة، مما يجعل المحفظة عرضة لمدى مصداقية األطراف المقابلة

 هذه العقود.

 
ات مشتقة أخرى، وكل منها يُعّرض على سبيل المثال، قد تبرم الشركة نيابة عن المحفظة اتفاقيات إعادة شراء أو عقود آجلة أو عقود الخيار أو اتفاقيات تبادل أو أي تقني

في كل عقد. وفي حال إعالن اإلفالس أو اإلعسار من جانب طرف مقابل فمن  المحفظة لخطر يتمثل في تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته وفق ما هو منصوص عليه

عى فيها الشركة إلنفاذ حقوقها، الممكن أن تشهد المحفظة تأخًرا في تسييل المراكز عالوة على تكبد خسائر باهظة بما في ذلك تراجع قيمة االستثمار خالل الفترة التي تس

 اح من االستثمار خالل هذه الفترة وتكبد النفقات والرسوم الالزمة إلنفاذ حقوقها.باإلضافة إلى العجز عن تحقيق أي أرب
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جد تغييرات في القوانين الضريبية أو وهناك احتمال أن تُلغى االتفاقيات والتقنيات المشتقة المشار إليها أعاله بفعل إعالن اإلفالس مثالً أو إبطال المشروعية أو حين تُست

قود المقايضات عليه الحال وقت إبرام هذه االتفاقية. في هذه الحاالت، قد يعجز المستثمرون عن تغطية الخسائر المتكبدة. كما أن العقود المشتقة مثل عالمحاسبية عما كان 

ستثمار الكلي للمحفظة نظًرا ألنها باتت التي أبرمتها الشركة نيابة عن المحفظة بتوصية من مستشار االستثمار تنطوي على مخاطر ائتمان من شأنها أن تؤدي إلى خسارة اال

 عرضة لمدى الجدارة االئتمانية لطرف مقابل معتمد، حيث يتم ضمان مثل هذا التعرض.

 
 االستثمار في العقارات

 
لذي يعمل بشكل أساسي في قطاع ستخضع االستثمارات في األوراق المالية المتداولة الصادرة عن الشركات أو في أسهم / وحدات مشروع االستثمار الجماعي العقاري ا

ة العقارات. المخاطر المرتبطة العقارات الستراتيجية المخاطر المرتبطة بالملكية المباشرة للعقارات. وتشمل هذه المخاطر، من بين أمور أخرى، انخفاضات محتملة في قيم

ن العقاري، واإلفراط في البناء، والشواغر الكثيرة للممتلكات، والزيادات في المنافسة، بالظروف االقتصادية العامة والمحلية، واالفتقار المحتمل إلى توافر أموال الره

الثالث والمسؤولية الواقعة  والضرائب والمعامالت العقارية، ومصروفات تشغيل وغلق الرهن، والتغييرات في قوانين تقسيم المناطق، والتكاليف الناجمة عن تنظيف الطرف

 جمة عن المشكالت البيئية؛ وخسائر الضحايا أو اإلصابات، واألضرار غير المؤمنة الناجمة عن الكوارث الطبيعية وأعمال اإلرهاب، والقيودعليه إزاء األضرار النا

لشركات الصغيرة والمتوسطة لية لالمفروضة على اإليجارات والتغيرات فيها؛ والتغيرات في أسعار الفائدة. يجوز للقائمين على االستراتيجية أن يستثمروا في األوراق الما

ر الجماعي. وبالتالي هناك مخاطر الحجم التي قد تتداول في أحجام أقل وتكون أقل سيولة من األوراق المالية للشركات األكبر واألكثر رسوخا أو غيرها من مشاريع االستثما

 تقلبات في القيمة بسبب التقلبات المحتملة في أسعار أسهمها.

 
 الصناديق االستثمارية العقاريةاالستثمار في 

 
وى علی مستح أو نسبة دفع العوائد بالتوزيع األرسياسة ون أي ال تکد قصندوق االستثمار العقاري، وفي رة مباشر ة تستثمظلمحفأن اة ظمالحن يرلمستثماينبغي علی 

 األساسي المقصود.ح أو نسبة دفع العوائد بصندوق االستثمار العقاري بااألريع وزممثلة لسياسة تالمحفظة 

 
 ة التي أنشئ فيها.وسيختلف الهيكل القانوني لصندوق االستثمار العقاري وقيود االستثمار فيه، واألنظمة التنظيمية والضريبية التي يخضع لها، تبعاً للدول

 
 االستثمار في الصناديق التحوطية

 
تشارك صناديق التحوط في اقتراض األموال لزيادة العوائد وغيرها من ممارسات االستثمار المضارب التي تعتبر صناديق التحوط ضمن فئة االستثمارات البديلة. وغالبًا ما 

إقراض األوراق المالية من  قد تزيد من مخاطر خسارة االستثمار. كما يمكنها أيًضا إجراء عمليات بيع على المكشوف بشكل منتظم، أي مبيعات األصول المستلمة من خالل

ان. وقد يكون من الذي يتعهد بإرجاع األوراق المالية إليها. إذا زاد سعر األوراق المالية فقد تعاني صناديق التحوط من خسارة، ال حد لها في بعض األحيطرف ثالث، و

ي توزيع معلومات مهمة. كذلك قد ال تكون الصعب بيعها، وال يُطلب منها تقديم معلومات تسعير أو تقييمات دورية للمستثمرين، وقد تشمل هياكل ضريبية معقدة وتأخيرات ف

ما ال تخضع لنفس المتطلبات  االستثمارات البديلة خاضعة دائًما لإلشراف الحكومي أو الجهات التنظيمية وال تكون ملزمة عموًما بقيود أو معوقات االستثمار. وكثيًرا

ح التجارية حال وجودها. ويخضع التعرض لصناديق التحوط من خالل المشتقات للمخاطر المرتبطة التنظيمية مثل األموال وغالبًا ما تتطلب رسوًما عالية قد تعوض األربا

 بهذه المشتقات والموضحة في هذا القسم.

 
 االستثمار في حقوق الملكية الخاصة

 
يولة أو الشفافية التي توجد عادة في االستثمارات األخرى تعد االستثمارات في حقوق الملكية الخاصة غير سائلة عموما، وهي استثمارات طويلة األجل ال تبين خصائص الس

. ويزداد احتمال خسارة االستثمار كله )مثل األوراق المالية المدرجة(. وربما تستغرق وقتًا أطول الستثمار األموال وحتى تحقق تلك االستثمارات أرباًحا بعد الخسائر األولية

خاصة لإلشراف التنظيمي، وإن خضعت فبقدر ضئيل، وبالتالي قد تكون معايير اإلبالغ أقل من الشركات المتداولة في بشكل كبير. وال تخضع شركات حقوق الملكية ال

 البورصة.
 

 االستثمار في مشاريع االستثمار الجماعي للسلع أو األدوات المالية المشتقة للسلع
 

تقلبًا أكبر من االستثمارات في األوراق المالية التقليدية، مثل األسهم والسندات. وقد تختلف  قد تتعرض المحفظة ألسواق السلع. يستوجب هذا النوع من التعرض عموًما

ي المجاالت السياسية أسواق السلع بشكل كبير بناًء على مجموعة متنوعة من العوامل. ويشمل ذلك التغييرات في التحركات الشاملة للسوق، واألحداث والسياسات ف

عدالت التضخم لخارجية، والحرب، واألعمال اإلرهابية، والتغيرات في أسعار الفائدة المحلية أو األجنبية و/أو التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة، ومواالقتصادية المحلية وا

 المحلية واألجنبية و/أو توقعات المستثمرين فيما يتعلق بمعدالت التضخم وأنشطة االستثمار والتجارة لصناديق االستثمار والسلع.

 
نظيمية. والعديد من هذه قد تتأثر أسعار مختلف السلع بعوامل مثل الجفاف والفيضانات والطقس ومرض الماشية والحظر والتعريفات الجمركية وغيرها من التطورات الت

الرئيسة المنتجة أو المستهلكة. كذلك قد يتم إنتاج العوامل ال يمكن التنبؤ بها. كما يمكن أن تتقلب أسعار السلع على نطاق واسع بسبب تعطل العرض والطلب في المناطق 

قتصادية المتعلقة باإلمدادات بعض السلع في عدد محدود من البلدان، ويمكن أن يسيطر عليها عدد صغير من المنتجين. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون لألحداث السياسية واال

 في هذه البلدان تأثير غير متناسب على أسعار هذه السلع.

 
فظة متنوعة بشكل عام، ويجب أن نظًرا ألن أداء المحفظة قد يرتبط بأداء سلع متقلبة للغاية، فيجب على المستثمرين النظر في عدم شراء أسهم من المحفظة إال في إطار محو

 تكون على استعداد لتحمل مخاطر التقلبات المحتملة في قيمة أسهم المحفظة.
 

 الطابع المحدد لصندوق األموال

 
رغم من أن الشركة سوف ب أن يكون المستثمرون المحتملون على دراية بالسمات المحددة لصندوق األموال وعواقب االستثمار في مشاريع االستثمار الجماعي. وعلى اليج

، فإن قرارات االستثمار يتم اتخاذها على فظَمحاتسعى إلى مراقبة أنشطة االستثمارات والتداول الخاصة بمشاريع االستثمار الجماعي التي تخصص لها أصول معينة في ال

وراق المالية أو في مستوى مشاريع االستثمار الجماعي، ومن الممكن أن يتخذ مديرو مشاريع االستثمار الجماعي مواقف معينة أو يشتركون في معامالت في نفس األ

ت ذاته. وبالتالي، هناك احتمال أن يقوم أحد القائمين على مشروع االستثمار الجماعي بشراء إصدارات األسهم من نفس فئة األصول أو الصناعة أو البلد أو العملة في الوق

 أصل في نفس الوقت الذي قد تبيعه فيه مشاريع استثمار جماعي أخرى.

 
ب االستثمار وأن المواقف التي تتخذها مشاريع ال يمكن أن يكون هناك ضمان من أي نوع على أن اختيار مديري مشاريع االستثمار الجماعي سينتج عنه تنويع فعال ألسالي

 االستثمار الجماعي األساسية ستكون دائًما متسقة.

 
إطار زمني معقول. ومع  وسيتم اختيار مشاريع االستثمار الجماعي بطريقة تضمن إتاحة الفرصة الستثمار األسهم أو الوحدات في مشاريع االستثمار الجماعي هذه ضمن

 ان بأن سيولة مشاريع االستثمار الجماعي ستكون كافية دائًما لتلبية طلبات االسترداد عند تقديمها.ذلك، ال يوجد أي ضم
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 الجماعي االستثمار مشاريع في االستثمار عند التكاليف ازدواجية
 

)والتي تضم من بين أمور أخرى رسوم المودع لديه، ما لم ينص تتكبد الشركة تكاليف شؤونها التنظيمية واإلدارية الخاصة المشتملة على الرسوم المدفوعة لشركة اإلدارة 

مًرا في مشاريع االستثمار على خالف ذلك فيما بعد( ومقدمي الخدمات اآلخرين. وتجدر اإلشارة إلى أنه باإلضافة إلى ذلك، تتحمل الشركة تكاليف مماثلة بصفتها مستث

ومقدمي الخدمات اآلخرين. ويسعى أعضاء مجلس اإلدارة إلى تقليل االزدواجية في رسوم اإلدارة عن طريق التفاوض الجماعي التي تدفع بدورها رسوًما مماثلة إلى مديرها 

 ( بعنوان: "الرسوم والنفقات" من هذه النشرة.8-2على الخصومات إذا أمكن لصالح الشركة مع مشاريع االستثمار الجماعي أو مديريها. يُرجى الرجوع إلى القسم )

 
رتب على ذلك من ى ذلك، قد تتضمن استراتيجيات وأساليب االستثمار المستخدمة من جانب بعض مشاريع االستثمار الجماعي تغييرات متكررة في المراكز وما يتعالوة عل

 م المماثل.تحول في المحفظة. وقد ينتج عن ذلك تكاليف تتعلق بعمولة السمسرة تفوق بشكل كبير تكاليف مشاريع االستثمار الجماعي ذات الحج

 
في ذلك الزيادة غير المحققة  قد يُطلب من مشاريع االستثمار الجماعي دفع رسوم األداء لمديرها. وبموجب هذه الترتيبات، يستفيد أعضاء مجلس اإلدارة من الزيادة، بما

 حققة.الستثمارات مشاريع االستثمار الجماعي هذه، ولكن ال يتحملون مسؤولية الخسائر المحققة أو غير الم

 
الستثمار الجماعي التي تستثمر وبناء عليه، من المرجح أن تزداد نسبة التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها الشركة من صافي قيمة األصول مقارنةً بمشاريع ا

 .مباشرة في أسواق حقوق الملكية والسندات )وليس من خالل مشاريع االستثمار الجماعي األخرى(

 

 المحتملة لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبياآلثار 
 

ًء على ، أخطرت حكومة المملكة المتحدة االتحاد األوروبي بشكل رسمي بنيتها االنسحاب من االتحاد األوروبي )يشار إليه بلفظ "بريكسيت"(. وبنا2017مارس  29في 

. واتفقت المملكة المتحدة مع االتحاد األوروبي على فترة انتقالية تستمر 2019مارس  29وروبي في األوضاع الحالية، ستنسحب المملكة المتحدة بشكل رسمي من االتحاد األ

على اتفاقية يستمر خاللها قانون االتحاد األوروبي بالسريان على المملكة المتحدة كما لو كانت دولة عضو. ومع ذلك، لن يسري ذلك إال بعد الموافقة  2020حتى نهاية عام 

 مادة من جانب المجلس األوروبي والتصديق عليها من قبل البرلمان األوروبي وبرلمان المملكة المتحدة. 50لتي يبلغ عدد موادها االنسحاب ا

 

بحكم اتفاق مبرم( مشوبة بحالة األوروبي  كما تبقى العالقات االقتصادية والسياسية المستقبلية بين المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي )والبلدان األخرى غير المنتمية لالتحاد

ل سلبي على عائدات الشركة من عدم اليقين. ومن المحتمل أن تؤدي حالة عدم اليقين إلى مزيد من تقلبات العملة وأسعار األصول على مستوى العالم. وقد يؤثر ذلك بشك

ن مخاطر العملة. من الممكن أن يؤثر استمرار حالة عدم اليقين سلبًا على األفق واستثماراتها مما ينتج عنه تكاليف أكبر إذا قررت الشركة استخدام سياسات للتحوط م

 تكبد الشركة تكاليف إضافية.االقتصادي العام ومن الممكن أن يؤثر ذلك بدوره سلبًا على قدرة الشركة واستثماراتها على تنفيذ استراتيجياتها بفاعلية وقد يؤدي إلى 

 

باعد بين لوائح المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي عقب انسحابها مما يحد من األنشطة العابرة للحدود. وهو ما سوف يؤثر على قدرة من الممكن أن يحدث مزيد من الت

لمستثمرين المحفظة لالشركة على تلقي مشورة استثمارية أو خدمات إلدارة المحفظة أو زيادة تكاليف تلك الخدمات، ويمكن أن يؤثر أيًضا في القدرة على تسويق 

 البريطانيين.

 

 .علًما بأن طبيعة ومدى اآلثار المترتبة على أي تغيرات مرتبطة بانسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي غير مؤكدة ولكنها قد تكون كبيرة

 
 الضرائب

 
و استالم أي أرباح موزعة أو دخل آخر قد تكون خاضعة ( عائدات بيع األوراق المالية في بعض األسواق أ1يجب على المستثمرين أن يالحظوا على وجه الخصوص أن )

مستقطعة من المنبع و/أو أو قد تخضع للضريبة أو الخصومات أو الرسوم أو غيرها من األتعاب أو األجور التي تفرضها السلطات في هذا السوق بما في ذلك الضرائب ال

لسلطات في بعض األسواق. وفي بعض البلدان التي تستثمر فيها المحفظة أو قد تستثمر في المستقبل ( استثمارات المحفظة قد تخضع لضرائب أو رسوم محددة تفرضها ا2)

يمكن تغيير القانون بأثر رجعي. نجد أن قانون الضرائب والممارسات لم يستقر بصورة واضحة بعد. ومن الممكن إذن أن يتغير التفسير الحالي للقانون أو فهم الممارسة، أو 

يمها أو مكن أن تصبح المحفظة خاضعة لضرائب إضافية في هذه الدول غير متوقعة سواء في تاريخ صدور هذه النشرة أو عند إجراء االستثمارات أو تقيلذلك فمن الم

 التصرف فيها.
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 تفاصيل الشركة -  القسم الثاني

 ملخص السمات الرئيسية .2.1

االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل بموجب الجزء  شركة استثمارية مفتوحة مؤهلة لمباشرة تعهدات الهيكل القانوني:

ويقابل كل محفظة جزء مميز من األصول في قانون لوكسمبورغ. EC/2009/65وفقًا لتوجيه  2010األول من قانون 

 والخصوم. وتستمر كل محفظة لفترة محدودة.

 2009يوليو  21 تاريخ التأسيس:

 في لوكسمبورغ. في السجل التجاري وسجل الشركات B147223 الرقم المسجل:

فبراير  21في  Mémorialوتم نشر التعديل األخير في صحيفة  2009أغسطس  5في  Mémorialنُشر في صحيفة  عقد التأسيس

2012. 

لمساهمي الشركة في نهاية كل سيتم اإلعالن عنها بشكل منفصل فيما يتعلق بكل فئة توزيع لكل محفظة من خالل اجتماع  توزيعات األرباح:

 االستثمارية. َمحافظسنة مالية. ويجوز لمجلس اإلدارة أن يعلن عن توزيعات أرباح مؤقتة فيما يتعلق ببعض ال

سنويًا من صافي قيمة األصول، وتكون هذه الضريبة قابلة للسداد  % 0.05تتحمل الشركة في لوكسمبورغ ضريبة بواقع  الضرائب:

وي اعتماًدا على قيمة صافي أصول الشركة في نهاية ربع السنة التقويمي المحدد. ويتم تخفيض معدل على أساس ربع سن

ذات الصلة )لالطالع على التفاصيل، راجع القسم  َمحافظفي ال Zو  Xو  Sسنويًا لفئات األسهم  ٪0.01الضريبة هذا إلى 

 ( بعنوان: "الضرائب"(.2-15)

الشركة استثمارات في مجموعات منفصلة تدار باحترافية من األوراق المالية الدولية المتميزة بمختلف المناطق تقدم  األهداف االستثمارية:

الجغرافية والعمالت، مع إتاحة الفرصة للمستثمر لتوزيع مخاطر االستثمار باإلضافة إلى التأكيد على الدخل والحفاظ على 
 رأس المال ونموه.

الحصول على التفاصيل من الموزعين أو المقر الرئيسي للشركة. والتفاصيل متاحة بشكل عام في منشورات مختلفة  يمكن نشر صافي قيمة األصول:

 ( بعنوان:  "أسعار األسهم، نشر األسعار وصافي قيمة األصول"(.6-2)لمزيد من التفاصيل انظر القسم )

 دوالر أمريكي العملة األساس:

 يوليو 31 السنة المنتهية في:

 كيفية شراء األسهم .2.2

 التقديم (1)
 

رة الطلب الخاصة بهم. كما يتعين على المستثمرين الذين يشترون األسهم للمرة األولى تعبئة استمارة الطلب. ويتم تخصيص رقم حساب شخصي للمستثمرين عند قبول استما

 تفاق مسبق. وقد يتطلب اإلجراء األخير تأكيًدا خطيًا.يمكن إجراء أي عملية شراء الحقة لألسهم عن طريق رسالة أو فاكس، أو بالهاتف بموجب ا

 
إقفال التداول المناسبة على يتم تقديم طلبات الحصول على أسهم من أي محفظة للشركة، إما مباشرة إلى المسجل ووكيل نقل الملكية أو من خالل موزع معيّن قبل مواعيد 

 طلبات، في حال قبولها، ما لم ينص على خالف ذلك أدناه.النحو المبين أدناه في يوم التداول، وسوف يتم إنجاز ال

 
 مواعيد إقفال التداول المعمول بها في إصدار الطلبات (2)
 

 " وذلك لكل محفظة.َمحافظ( بعنوان:  "تفاصيل ال2-3يُشار إلى مواعيد إقفال التداول في القسم )

 
 ل معها بشكل طبيعي في يوم التداول التالي.وبالنسبة للطلبات المستلمة بعد مواعيد إقفال التداول، يتم التعام

 
أيام من أيام العمل بحد أقصى قبل اتخاذ أي إجراء إضافي الستبدال أو استرداد أسهمهم بعد الشراء أو االكتتاب، وذلك للسماح للشركة أربعة وينبغي للمساهمين إتاحة مهلة 

 باستالم األموال الخالصة.

 
( بإجراء المعامالت َمحافظالذين يجرون معامالتهم من خالل موزعين )بما في ذلك هؤالء الذين يقدمون خدمات أمناء الحفظ وإدارة السوف يخول المستثمرون والمساهمون 

قت آلخر مع مجلس ق عليه من وحتى حلول مواعيد إقفال التداول ذات الصلة. ويحق للموزعين/واألمناء نقل الطلبات المجمعة للشركة في خالل إطار زمني معقول يتم االتفا

 اإلدارة.

 
 القبول (3)
 

الطلب على أن يتحمل المكتتب تحتفظ الشركة أو شركة اإلدارة بالحق في رفض طلب اكتتاب كليًا أو جزئيًا. وفي حالة رفض الطلب، يتم إرجاع األموال أو الرصيد الخاص ب

 فقة المكتتب.أيام عمل من تاريخ الرفض وذلك على نأربعة مخاطر ذلك وبدون فائدة في غضون 

 
 مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب (4)
 

)وتعديالته( بخصوص مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وأية قوانين ولوائح أخرى سارية باإلضافة إلى  2004نوفمبر  12طبقًا لقانون لوكسمبورغ الصادر بتاريخ 

بلوكسمبورغ، تم فرض التزامات على المتخصصين بالقطاع المالي وذلك لمنع استخدام منشآت االستثمار الجماعي النشرات الدورية ذات الصلة الخاصة بسلطة المراقبة 

 "(.AML & KYCمثل الشركة في غسيل األموال وتمويل اإلرهاب )"مكافحة غسيل األموال" و"اعرف عميلك" "

 
بورغ لالستثمار الجماعي سوف يتحقق مبدئيًا من هوية المكتتب طبقًا لقوانين ولوائح لوكسمبورغ. وقد نتيجة لهذه اإلجراءات، فإن المسجل ووكيل نقل الملكية لمنشأة لوكسم

 يطلب المسجل ووكيل نقل الملكية من المكتتبين توفير أي مستند ضروري للتحقق من الهوية.

 
ب )أو االسترداد حسبما يقتضي الحال(. وال يتحمل المسجل ووكيل نقل الملكية وال في حالة تأخر المكتتب أو عدم تقديمه المستندات المطلوبة، فلن يُقبل منه طلب االكتتا

 طالق.الشركة أي مسؤولية تجاه أي تأخير أو فشل في معالجة الصفقات بسبب عدم توفير المتقدم بالطلب لمستنداته كاملة أو عدم تقديمها على اإل
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حديثة إلثبات الهوية من وقت آلخر بناًء على متطلبات العميل المستمرة إلتمام العناية الواجبة وذلك بموجب القوانين قد يُطلب من المساهمين توفير مستندات إضافية أو 

 واللوائح.

 
موال" إن قائمة مستندات الهوية المطلوب من كل مستثمر توفيرها سوف تستند إلى متطلبات "مكافحة غسيل األ وينبغي على كل مستثمر جديد ملء استمارة الطلب.

 وحسبما يتم تعديلها من وقت آلخر( CSSF( كما هو منصوص عليه في اللوائح والنشرات الدورية للجنة مراقبة القطاع المالي )AML & KYCو"اعرف عميلك" )

 ديدة في لوكسمبورغ.وقد يتم تعديل هذه المتطلبات اتباًعا ألية لوائح ج الحالي. ووكيل نقل الملكية للمسجل AML & KYCواستناًدا إلى إرشادات 

 
 ، لن يتم قبول الطلب.قد يُطلب من المستثمرين تقديم مستندات إضافية للتحقق من هويتهم قبل قبول طلباتهم. وفي حال رفض المستثمر لتوفير المستندات المطلوبة

 
 معتمدة من المستندات األصلية التزاًما بلوائح لوكسمبورغ.وقبل إصدار عائدات االسترداد، سوف يطلب المسجل ووكيل نقل الملكية المستندات األصلية أو نسخ 

 
 التسوية (5)

 

 نقًدا 

 
المتقدم بالطلب وذكر  قد تتولى شبكة التحويل اإللكترونية للمصاريف البنكية إجراء التسوية للبنك المراسل المعني )أو البنوك المراسلة المعنية( مع عرض اسم

التسوية فيها. وسوف تتوفر تفاصيل البنك المراسل المعني )البنوك المراسلة المعنية( في استمارة الطلب أو يمكن الحصول المحفظة المالئمة التي سيتم دفع أموال 

 عليها من خالل أحد الموزعين.

 
 عينيًا 

 
المالية ملتزمة بسياسة وقيود االستثمار الخاصة قد يقرر مجلس اإلدارة، وفق تقديره، قبول األوراق المالية كمقابل مالي قانوني لالكتتاب بشرط أن تكون هذه األوراق 

إلى الحد ذات الصلة. وسيتم تقييم هذه األوراق المالية بشكل مستقل ومتوافق مع قانون لوكسمبورغ من خالل تقرير خاص لمدققي لوكسمبورغ بالشركة ) َمحافظبال

 التكاليف اإلضافية الناتجة عن االكتتاب عينيًا. الذي يقتضيه القانون أو الرقابة(. كما يتحمل المكتتب المعني بشكل حصري

 
 العمالت (6)

 
أو العمالت المتداولة المتاحة لفئة األسهم ذات الصلة،  -اليورو والجنيه اإلسترليني  -عندما يتم سداد مدفوعات االكتتاب بعملة مغايرة للعملة األساسية للمحفظة ذات الصلة 

العملة األجنبية بواسطة المسجل ووكيل نقل الملكية لحساب المتقدم بالطلب وعلى نفقته، وذلك بأسعار الصرف السائدة خالل فسوف يتم ترتيب اإلجراءات الالزمة لصرف 

 يوم التداول المحدد.

 
 يمكن سداد مدفوعات االكتتاب في إحدى فئات األسهم التحوطية من العمالت فقط بعملة فئة األسهم التحوطية للعمالت المعنية.

 

 األسهمتخصيص  (7)
 

ة أو بنك مراسل تحدده الشركة يتم توزيع األسهم مؤقتًا بينما ال يتم تخصيصها وذلك حتى يتم تلقي األموال الخالصة بواسطة الشركة أو من تحدده. ويجب أن تتلقى الشرك

 ".َمحافظعنوان:  "تفاصيل ال( ب2-3المبالغ المالية المستحقة في خالل فترة ال تتخطى تواريخ االستحقاق المحددة مسبقًا في القسم )

 
المؤقت لألسهم، وذلك دون وفي حال عدم تلقي الشركة أو من تحدده للتسوية على هيئة أموال خالصة في تاريخ االستحقاق، فإن الشركة تحتفظ بحقها في إلغاء التوزيع 

 اشر عن فشل المتقدم بالطلب في إتمام التسوية.اإلخالل بحق الشركة في الحصول على تعويض مقابل أي خسارة تنتج بشكل مباشر أو غير مب

 
 إشعارات التنفيذ (8)
 

نفيذ ويجب ذكره في كل تُرسل إشعارات التنفيذ عبر الفاكس أو البريد إلى المستثمر بخصوص توزيع األسهم. ويتم تضمين رقم الحساب الشخصي للمساهم في إشعار الت

 المراسالت التالية.
 

 شكل األسهم (9)
 

 فقط بصيغة مسجلة، مع إرسال تأكيد السهم فقط إلى المكتتب. يتم إصدار األسهم

 
 وبالنسبة لألسهم المسجلة، سيتم تخصيص كسور األسهم عند اللزوم.

 
 من خالل اتفاق مسبق. Clearstreamأو  Euroclearويمكن توصيل األسهم المسجلة التي على شكل دفتر إلى النظم األساسية 

 كيفية بيع األسهم .2.3

 الطلب (1)
 

ن طريق رسالة أو فاكس، تقديم طلبات االسترداد إلى الشركة، أو إلى المسجل ووكيل نقل الملكية مباشرة، أو من خالل موزع معين. ويمكن إجراء طلبات االسترداد عيجب 

 أو بالهاتف بموجب اتفاق مسبق. وقد يتطلب اإلجراء األخير تأكيًدا خطيًا.

 
الحسابات الشخصية للمساهمين، وعدد األسهم المطلوب إعادة شرائها بخصوص كل محفظة، وأية تعليمات خاصة إلرسال عائدات وال بد أن تشتمل على األسماء وأرقام 

 االسترداد.

 
" المعنية بكل َمحافظل( بعنوان: "تفاصيل ا2-3بالنسبة للتعليمات السارية السترداد أسهم أي محفظة تم استالمها قبل مواعيد إقفال التداول على النحو الوارد في القسم )

تالي ليوم إجراء المعامالت. ولن يتم محفظة فسوف يتم توفيرها بشكل طبيعي في يوم التداول. وسيتم التعامل مع أي طلب ساري يتم تلقيه بعد مواعيد إقفال التداول في اليوم ال

 وم التداول المناسب بعد وضع مواعيد إقفال التداول في االعتبار.التعامل مع أي طلب بدون مستندات إال بعد تلقي المستندات المعنية به، وذلك في ي
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 التسوية (2)
 

 نقًدا 
 

تاحة لفئة األسهم ذات يجب دفع صافي عائدات االسترداد بالعملة األساسية للمحفظة المعنية سواء باليورو أو بالجنيه اإلسترليني أو بأي عملة أخرى متداولة وم

 ".َمحافظ( بعنوان:  "تفاصيل ال2-3تتجاوز التواريخ المحددة في القسم )الصلة، وذلك في خالل مدة ال 

 
سداد عائدات  في حالة سداد المدفوعات عبر حوالة تلغرافية بناًء على طلب المساهم، سوف يتحمل المساهم أية تكاليف عارضة تترتب على ذلك. ويتم إجراء

 االسترداد على مسؤولية المساهم.

 
 عينيًا 

 
بيًا لهذا طلب المساهم، قد تختار الشركة إجراء استرداد عيني يخضع لتقرير خاص من مدققي لوكسمبورغ بالشركة )إلى الحد المسموح به قانونيًا ورقابناًء على 

واألسواق التي سيتم فيها التقرير(، مع وضع ما يلي في االعتبار: مصالح المساهمين، والقطاع الصناعي لجهة اإلصدار، وبلد اإلصدار، والسيولة، ومدى الرواج، 

 عيني.تداول االستثمارات الموزعة، باإلضافة إلى أهمية االستثمارات. وسيتحمل المساهم المعني وحده أية تكاليف إضافية تنتج عن االسترداد ال

 
 العمالت (3)
 

أو العمالت المتداولة المتاحة لفئة األسهم ذات الصلة،  -والجنيه اإلسترليني اليورو  -عندما يتم سداد مدفوعات االستردادات بعملة مغايرة للعملة األساسية للمحفظة المعنية 

سعار الصرف السائدة خالل فسوف يتم ترتيب اإلجراءات الالزمة لصرف العملة األجنبية بواسطة المسجل ووكيل نقل الملكية لحساب وعلى نفقة المتقدم بالطلب، وذلك بأ

 يوم التداول.

 
 سترداد في إحدى فئات األسهم التحوطية من العمالت فقط بعملة فئة األسهم التحوطية للعمالت المعنية.يمكن سداد مدفوعات اال

 
إذا لم تتمكن الشركة من سداد مدفوعات االسترداد بالعملة المتداولة أو  -على سبيل المثال أثناء حدوث اضطراب ملحوظ في أسواق العمالت  -في ظل الظروف االستثنائية 

 فئة أسهم تحوطية للعمالت، فإن الشركة تحتفظ بحقها في إجراء السداد فقط بالعملة األساسية للمحفظة المعنية. عملة أي
 

 إشعارات التنفيذ (4)

 
 يتم إرسال إشعارات التنفيذ إلى المساهمين بمجرد االنتهاء عمليًا من إتمام التحويل.

 
 االسترداد اإللزامي (5)
 

بعنوان: "معلومات  3قيمة األسهم المتبقية للمساهم في أي محفظة بما يقل عن متطلبات الحد األدنى للملكية كما هو موضح في القسم إذا كانت تعليمات االسترداد ستقلل 

 المحفظة"، فقد تقرر الشركة استرداد كل ما يملكه المساهم فيما يتعلق بهذه المحفظة إجباريًا.

 
 تأجيل االسترداد (6)
 

مرين في االستثمار في الشركة من انخفاض سيولة محفظة الشركة بسبب تلقي عدد ملحوظ من طلبات االسترداد في خالل فترة لضمان عدم تضرر المساهمين المست

 ات.محدودة، فقد يطبق أعضاء مجلس اإلدارة اإلجراءات المذكورة أدناه من أجل السماح بالتصرف المنظم في األوراق المالية إلتمام االسترداد

 
 أو أكثر من صافي قيمة أصول أي محفظة: %10عند استالم طلبات استرداد األسهم التي تبلغ  -يتعلق بمعاملة المساهمين بشكل يتسم بالعدل والمساواة فيما  -إن الشركة 

 
a)  مت الشركة طلبات من صافي قيمة األصول ألي محفظة. وإذا استل %10لن تكون ملزمة في أي يوم من أيام التداول باسترداد عدد من األسهم يمثل أكثر من

لمدة سبعة أيام متتالية من أيام  %10استرداد عدد أكبر من األسهم في أي يوم من أيام التداول، فيمكنها أن تعلن عن تأجيل عمليات االسترداد التي تتخطى حد 

. وفي حالة طلبات التحويل التي توافق يوًما غير يوم التداول. وفي أيام التداول هذه يتم التعامل مع طلبات االسترداد بعد إعطاء األولوية للطلبات المؤجلة

 التأهيل، يتم التعامل مع طلبات التحويل في يوم التأهيل التالي مع إعطاء األولوية للطلبات المؤجلة.

 
b)  وإذا مارست الشركة هذا الخيار، فإن نفس نسبة أصول المحفظة التي تم تلقي طلبات استرداد أسهمها.  -وفق المتاح عمليًا  -قد تختار بيع األصول التي تمثل

بيع أو التنازل. كما المبلغ مستحق الدفع للمساهمين الذين تقدموا بطلب استرداد أسهمهم سوف يعتمد على صافي قيمة األصول لكل سهم، والذي تم احتسابه بعد ال

عملة قابلة للتحويل بدون قيود. قد يتأخر استالم الشركة لعائدات البيع على أية سيتم سداد المدفوعات فوًرا بمجرد إتمام المبيعات واستالم الشركة لعائدات البيع ب

ات الصلة، وذلك حال، والمبلغ الذي سيتم استالمه في النهاية قد ال يعكس بالضرورة حساب صافي قيمة األصول لكل سهم الذي تم إجراؤه في وقت التحويالت ذ

 ( بعنوان:  "االعتبارات المتعلقة بالمخاطر"(.1-3دة المبالغ إلى الوطن من بعض المناطق )راجع القسم )بسبب التقلبات في قيمة العمالت وصعوبات إعا

 
نطاق سيطرة الشركة، قد يتأخر سداد عائدات االسترداد في حال وجود أي نصوص قانونية معينة مثل فرض قيود على صرف العمالت األجنبية، أو أية ظروف خارجة عن 

 لة تحويل عائدات االسترداد إلى البلد التي طُلب فيها االسترداد أمًرا مستحيالً.مما يجعل من مسأ

 
 حق اإللغاء (7)
 

 إن طلبات االسترداد بمجرد التقدم بها ال يتسنى سحبها إال فقط في حالة إيقاف تنفيذها أو تأجيل حق استرداد أسهم المحفظة ذات الصلة.

 
 منع ممارسات توقيت السوق (8)
 

 عن علم باالستثمارات المرتبطة بممارسات توقيت السوق، إذ إن هذه الممارسات من شأنها التأثير سلبًا على مصالح المساهمين جميًعا.ال تسمح الشركة 

 
األوراق المالية األخرى على أو بوجه عام يُقصد بتوقيت السوق السلوك االستثماري الذي يتبعه فرد أو شركة أو مجموعة أفراد أو شركات في البيع والشراء وتداول األسهم 

م محددو توقيت السوق أساس مؤشرات سوقية محددة سلفًا باالستفادة من اختالف التوقيت و/أو قصور أو نقص في طريقة تحديد قيمة صافي األصول. ومن الممكن أن يض

 توقيت معين أو تشهد تعامالت بالصرف األجنبي بشكل متكرر أو بصورة هائلة.األفراد أو مجموعات األفراد التي تتقيد معامالتهم في األوراق المالية على ما يبدو بنمط 

 
اإلدارة حسبما يقتضي الحال بتنفيذ أي وبناء عليه، فيحق لشركة اإلدارة، إذا رأت ذلك وفق تقديرها، اتخاذ القرارات التالية أو مطالبة المسجل ووكيل نقل الملكية و/أو وكيل 
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 ها:من التدابير التالية أو كل

 

 ورطين يجوز للمسجل ووكيل نقل الملكية جمع األسهم التي تخضع لملكية مشتركة أو تصرف بهدف التحقق من مدى اعتبار الشخص أو مجموعة األشخاص مت

اكتتاب األسهم من في ممارسات توقيت السوق. وبناء عليه، تحتفظ شركة اإلدارة بحق مطالبة المسجل ووكيل نقل الملكية برفض أي طلب مقدم لتبديل و/أو 

 جانب مستثمرين ثبت تورطهم في محاوالت توقيت السوق.

 

  وبموجب ما وفي حال استثمار محفظة ما بشكل رئيسي في أسواق قد اختتمت معامالتها وقت تقويم المحفظة، فيحق لشركة اإلدارة خالل فترات تقلب السوق

ديل صافي قيمة األصول لكل سهم بشكل يعكس على نحو أكثر دقة القيمة العادلة الستثمارات المحفظة، ورد في الفقرة المبينة أدناه أن تطلب من وكيل اإلدارة تع

المتعلقة في حاالت محددة ترد أدناه، وذلك لتعليق عملية حساب قيمة صافي األصول لكل سهم، وعمليات اإلصدار والتخصيص واالسترداد وتحويل األسهم 

 بهذه المحفظة.

 
حساب صافي حفظة ما بشكل رئيسي في أسواق اختتمت معامالتها أو تم تقييد عمليات التداول أو تعليقها بشكل كبير، فيحق لشركة اإلدارة تعليق عملية في حال استثمار م

 (.6ت أخرى"، الفقرة "معلوما 2قيمة األصول لكل سهم وعمليات اإلصدار والتخصيص واالسترداد وإعادة الشراء لألسهم المتعلقة بتلك المحفظة )انظر الملحق 

 
من صافي قيمة األصول لألسهم التي تم استردادها أو تبادلها ولدى المجلس  %2,00عالوة على الرسوم المبينة في هذه النشرة، يحق لمجلس اإلدارة فرض رسوم تصل إلى 

يخل بحق المساهمين اآلخرين. وينبغي أن توضع هذه الرسوم في حساب ما يدفعه لالعتقاد بأن المستثمر قد تورط في أحد أنشطة توقيت السوق أو التداول النشط الذي 

 المحفظة ذات الصلة.

 التعامل بالصرف األجنبي .2.4

سعار لمعنية. ومن الممكن أن تأتي أيتم إصدار األسهم من حيث المبدأ بسعر طرح معين ويتم استرداده بسعر االسترداد المقّوم، ويُدفع بالعملة األساسية للمحفظة أو الفئة ا

 الطرح واالسترداد بعمالت تداول مختلفة أو في صورة عملة من فئة األسهم التحوطية من العمالت.

 
 تنص نشرة االكتتاب على غير ذلك. وبالنسبة لمدفوعات االكتتاب واالسترداد في فئة األسهم التحوطية من العمالت، فال تتم إال بعملة من عمالت فئة األسهم التحوطية ما لم 

 
م معامالت الصرف األجنبي تقديم المدفوعات من جانب مكتتب أو إذا استلزم األمر سحب رأسمال بعملة تختلف عن العملة األساسية أو عمالت التداول، فعندئذ يتم تنظي عند

 الضرورية من جانب المسجل ووكيل نقل الملكية لحساب مقدم الطلب وعلى نفقته بأسعار الصرف السائدة في يوم التداول.

 َمحافظكيفية التحول بين ال .2.5

أخرى في أي من أيام  َمحافظا أو أي استناًدا إلى أهلية المساهمين في فئة معينة، يمكن تحويل أسهم الفئات المختلفة في أي محفظة إلى فئات أخرى مختلفة داخل المحفظة ذاته

مكتملة التي تم تلقيها قبل مواعيد إقفال المعامالت في يوم التداول أو يوم التأهيل حسبما يقتضي التداول لكال المحفظتين )"يوم التأهيل"(. وسوف يتم التعامل مع الطلبات ال

 سبما يقتضي الحال.الحال. أما الطلبات المكتملة التي تم تلقيها بعد مواعيد إقفال التداول، فيتم التعامل معها في يوم التداول التالي أو يوم التأهيل ح

 
 أي طلب تحويل بشكل كلي أو جزئي.تحتفظ الشركة بحق رفض 

 
إلى استرداد األسهم المتبقية بسعر  وإذا كان االلتزام بتعليمات التحويل سيسفر عن حيازة المتبقي في أي محفظة أو فئة بما يقل عن الحد األدنى للحيازة، فقد تُضطر الشركة

 لمساهمين.االسترداد المعمول به في يوم التأهيل ذي الصلة، ودفع العائدات إلى ا

 
مكن للمستثمرين في فئات يمكن للمستثمرين في أسهم تراكم رؤوس األموال تحويل حيازتهم إلى أسهم توزيع إذا أُتيح لهم ذلك في نفس المحفظة وغيرها والعكس. كما ي

 األسهم التحوطية من العمالت تحويل حيازتهم إلى فئات أسهم غير محمية في نفس المحفظة وغيرها والعكس.

 
من قيمة األسهم التي يجري تحويلها، ويتم دفع هذه الرسوم إلى الموزع المختص. وعند الحاجة إلى تحويل العملة، نظًرا  %1قد تُفرض رسوم تحويل بنسبة تصل إلى 

 الختالف عمالت صافي قيمة األصول لكل سهم، يتم اعتماد سعر تحويل العمالت المعمول به في يوم التداول المحدد.

 
إلى فئات أسهم في  ة للمستثمرين في الشركة الذين يستثمرون بشكل مبدئي في فئات أسهم ال تتطلب دفع رسوم مبيعات أو إذا وجدت فهي رسوم بسيطة، ثم يتحولونبالنسب

دفعها عادة في االستثمارات المباشرة  نفس المحفظة أو محفظة أخرى تفرض رسوم مبيعات أعلى، في هذه الحالة تسري على عمليات التحويل تلك رسوم المبيعات التي يتم

 في فئات األسهم هذه.

 
 ويتم إصدار كسور األسهم المسجلة عند التحويل بالتقريب إلى ثالث نقاط عشرية.

 أسعار األسهم ونشر األسعار وصافي قيمة األصول .2.6

 حساب صافي قيمة األصول (1)
 

 مبادئ التقييم
 

المحفظة )بعملة التقويم الخاصة بالمحفظة( بتجميع قيمة األوراق المالية واألصول األخرى المسموح بها للشركة الخاصة بهذه يتم تحديد صافي قيمة األصول لكل فئة ضمن 

 الفئة وخصم التزامات الشركة لهذه الفئة.

 
 " على النحو التالي:َمحافظفاصيل ال( بعنوان:  "ت2-3ويتم تقييم أصول كل فئة داخل المحفظة اعتباًرا من نقطة التقييم وفق ما هو موضح في القسم )

 
وفق صافي قيمة  األسهم أو الوحدات الموجودة في التعهدات المفتوحة لالستثمار الجماعي، والتي ال تشتمل على عرض أسعار في السوق المنظمة، يتم تقييمها .1

ا وفق آخر قيمة متاحة لصافي قيمة األصول والتي يتم احتسابها قبل يوم األصول الفعلي لهذه األسهم أو الوحدات بحسب يوم التداول المحدد وإن تعذر فيتم تقييمه

ذ قد يتم التداول هذا. في حال وقوع حدث ما أسفر عن تغيير مادي في صافي قيمة أصول هذه األسهم أو الوحدات منذ احتساب صافي قيمة األصول، فعندئ

 س هذا التغيير وفق تصور سليم لمجلس اإلدارة؛تعديل قيمة هذه األسهم أو الوحدات وفق قيمة عادلة بشكل يعك

 
الية المشتقة المدرجة قيمة األوراق المالية )بما في ذلك أي سهم أو وحدة في أحد تعهدات االستثمار الجماعي المغلقة وفي أي صندوق متداول( و/أو األدوات الم .2
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ة بحسب آخر سعر متاح لألسهم. وإذا كانت هذه األوراق المالية أو األصول والتي لها سعر محدد في أي بورصة رسمية أو يتم تداولها في أي سوق منظم

 ألغراض؛األخرى مدرجة أو متداولة في أكثر من بورصة أو سوق منظمة، فسوف يختار مجلس اإلدارة األساس المعتمد لهذه البورصات أو األسواق لهذه ا

 
الجماعي التي يُقيد فيها اإلصدار أو االسترداد، ويوجد لها سوق ثانوية يديرها متداولون يعرضون بالنسبة لألسهم أو الوحدات الخاصة بتعهدات االستثمار  .3

 باعتبارهم صناع السوق األساسيين أسعاًرا تعتمد على أحوال السوق، فيتم تقييمها من جانب مجلس اإلدارة وفق هذه األسعار؛

 
واألذون واجبة الدفع عند الطلب والذمم المدينة والمصروفات المدفوعة مسبقاً وتوزيعات األرباح النقدية  تعتبر قيمة أية مبالغ نقدية متاحة أو مودعة، والفواتير .4

الغ أو سدادها بالكامل، وفي تلك والفوائد المعلنة أو المستحقة على النحو السالف ذكره ولم يتم استالمها بعد المبالغ الكاملة ما لم يتعذر في أية حالة سداد تلك المب

 حالة فإن قيمتها ستقدر بعد خصم القيمة التي يراها مجلس اإلدارة مناسبة بحيث تعكس القيمة الحقيقية لها؛ال

 
لة األوراق إذا كانت أي من األوراق المالية الموجودة في محفظة الشركة في يوم محدد غير مدرجة في أي بورصة أو متداولة في أي سوق منظمة أو في حا .5

( ال يمثل من وجهة نظر مجلس 2حدى البورصات أو المتداولة في سوق منظمة أخرى، وكان السعر المحدد بموجب الفقرة الفرعية )المالية المدرجة في إ

دئ تقييم المتوقعة أو أي مبااإلدارة القيمة السوقية العادلة لهذه األوراق المالية، فسوف يتم تحديد األوراق المالية بتعقل ونية خالصة بناء على أسعار المبيعات 

 مناسبة.

 
س يومي ويتم بالنسبة لألدوات المالية المشتقة غير المدرجة في أي بورصة وال متداولة في أي سوق منظمة، فتخضع للتقييم الموثوق به والدقيق على أسا .6

 التحقق منها بواسطة شخص محترف تعينه الشركة.

 
مكن التحقق منها من جانب المدققين. ويتم تقييم عقود المقايضات المعتمدة على األصول بالرجوع يتم تقييم عقود المقايضات وفق قواعد التقييم المقررة التي ي .7

ية للتدفقات النقدية إلى القيمة السوقية لألصول األساسية. كذلك يتم تقييم عقود المقايضات المعتمدة على التدفقات النقدية بالرجوع إلى صافي القيمة الحال

 المستقبلية األساسية.

 
رية، فيتم تحديدها النسبة لقيمة أي ورقة مالية أو أي من األصول التي يتم تداولها بشكل أساسي في سوق نشأ بين المتداولين المحترفين والمؤسسات االستثماب .8

 بالرجوع إلى آخر سعر متاح؛

 
سعر الصرف الفوري الذي يحدده البنك أو غير ذلك من  يتم تحويل أية أصول أو خصوم بعمالت خالف العملة األساسية لفئات األسهم ذات الصلة باستخدام .9

 المؤسسات المالية المعتمدة؛

 
مصلحة  إذا كانت طرق الحساب المشار إليها غير دقيقة أو كانت مضللة، فيحق لمجلس اإلدارة تبني أي مبادئ تقييم مناسبة ألصول الشركة بما يحقق .10

 المساهمين؛

 
يحق لمجلس اإلدارة اتخاذ أية تدابير  ،الشركة أو المساهمين )من ذلك على سبيل المثال تفادي ممارسات توقيت السوق(وفي الحاالت التي تقتضيها مصلحة  .11

 مناسبة مثل تطبيق أسلوب تسعير القيمة العادلة لضبط قيمة أصول الشركة.

 
عملة وفق أسعار السوق السائدة التي يتم الحصول عليها من بنك أو متداول أو أي أصول أو خصوم ترد بعمالت أخرى غير عملة المحفظة ذات الصلة يتم تحويلها إلى هذه ال

 أكثر.

 
 يتم إيراد الحسابات الموحدة للشركة المستخدمة في أغراض التقارير المالية بالدوالر األمريكي. 

 
 التعليق المؤقت (2)
 

ءات تحديد صافي قيمة األصول لكل سهم، وخالل فترات التعليق ال يتم إصدار أسهم تتعلق (، قد يتم تعليق إجرا6(، القسم )2في بعض الحاالت، كما هو موضح في الملحق )

 بالمحفظة التي يطالها التعليق، وال تخصيصها )بخالف المخصصة بالفعل( وال تحويلها وال استردادها.

 
 تعديل األسعار (3)
 

مستشار االستثمار إلى شراء االستثمارات األساسية في المحفظة أو بيعها. وبدون إجراء تعديل في حين يقدم المستثمرون على شراء األسهم أو بيعها في محفظة ما، قد يحتاج 

اء هذه االستثمارات صافي قيمة األصول لألسهم في هذه المحفظة لمراعاة هذه المعامالت فسوف يتحمل جميع المساهمين في المحفظة التكاليف المرتبطة بعملية شر

 ممكن أن تشمل هذه النفقات على سبيل المثال ال الحصر فروق سعر العرض والطلب، وعمولة السمسرة والضرائب المفروضة على المعامالت.األساسية وبيعها. ومن ال

 
في المحفظة  ول لألسهمويهدف تعديل األسعار إلى حماية المساهمين في المحفظة. كما يهدف تعديل األسعار إلى تخفيف وطأة تكاليف المعامالت على صافي قيمة األص

 نتيجة صافي عمليات االكتتاب أو االسترداد الكبيرة.

 
حين تتجاوز تدفقات رأس المال داخل المحفظة  %2إذا كان األمر يصب في مصلحة المساهمين فقد يتم تعديل صافي قيمة األصول لكل سهم صعوًدا أو هبوطًا بحد أقصى 

 إلدارة من حين آلخر.أو خارجها الحد المحدد مسبقًا والذي يعتمده مجلس ا

 
 وتتألف آلية تعديل األسعار من ثالثة مكونات:

 
 سعر أساسي 
 سعر التعديل للشراء 
 سعر التعديل للبيع 

 .َمحافظوقد تختلف باختالف ال

 
الحد المقرر في أي يوم من أيام التداول. يتم تعديل األسعار حين يتجاوز الفرق بين عمليات االكتتاب وعمليات االسترداد، كنسبة مئوية من صافي قيمة أصول المحفظة، 

 لبيع لصافي االسترداد(.كذلك يتم تعديل صافي قيمة أصول المحفظة صعوًدا أو هبوطًا باستخدام أسعار التعديل )سعر تعديل الشراء لصافي االكتتاب أو سعر تعديل ا

 
 فئات األسهم في محفظة معينة في أي من أيام التداول.تسري عملية تعديل صافي قيمة األصول لكل سهم بالقدر ذاته على كل فئة من 

 
 لتجنب أي شكوك، يتم توضيح أن الرسوم تُحتسب على أساس سعر صافي قيمة األصول غير المعدل.
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 سعر الطرح (4)
 

يتضمن ذلك رسوم مبيعات قد أعاله( إذا أمكن، و، وبالسعر المعدل )وفق ما هو مبين بالفئة ذات الصلةعلى صافي قيمة األصول لكل سهم فئة يعتمد سعر الطرح ألسهم كل 

 وفيما يليي تفاصيل رسوم البيع.من صافي قيمة األصول لكل سهم )"سعر الطرح"(.  %4,17تصل إلى 

 .نا لموزع من الباطالتقريب من جانب الموزع المختص أواحتجاز ويمكن تقريب اإلجمالي ليصل إلى الحد األدنى لوحدة العملة المستخدمة. ويتم 

 
 يتم عرض أسعار الطرح مقربة إلى أربع نقاط عشرية.

 
 
 سعر االسترداد (5)
 
" بلفظ )يشار إليه فيما يلي  مكنًامك لن ذکاأعاله( إذا ضح ومهو )کما ل السعر يدتعبعد بناًء على صافي قيمة األصول للسهم للفئة ذات الصلة هو فئة ل کم سهرداد أستر اسع

 . وتم تحديد أسعار االسترداد بأربع نقاط عشرية. وقد يتم تقريب ذلك إلى الحد األدنى لوحدة العملة المعنية. االسترداد"(
 

 معلومات عن األسعار (6)
 
 ر.آلخت قن ومأعضاء مجلس اإلدارة ا ددهلتي يحالمختلفة ورات المنشافي ن وعيوزلممكاتب افي ل محفظة لدى المقر الرئيسي للشركة وکأسعار ر فوتت

 األرباح توزيعات .2.7

 .َمحافظوتراكم رأس المال لفئات مختلفة من ال والدفع قرر أعضاء مجلس اإلدارة إصدار أسهم التوزيع

 
 أسهم تراكم رأس المال (1)
 

 " متبوًعا باسم المحفظة والفئات وال تدفع أي أرباح موزعة.Cيتم تمييز أسهم تراكم رأس المال بواسطة الحرف "

 
 أسهم التوزيع (2)
 

باستثناء أسهم التوزيع الشهري التي يمكن تحديدها من خالل الحرف (، AD" متبوًعا باسم المحفظة وأسماء الفئات )مثل فئة Dتحديد أسهم التوزيع بواسطة الحرف "يتم 

"M مثل فئة( الذي يلي اسم المحفظة والفئة "AM) " أسهم توزيع نصف سنوي يتم تمييزها بالحرفS"  مثل الفئة( بعد اسم المحفظة والفئةAS ) وأسهم التوزيع ربع

 (.AQ" بعد اسم المحفظة والفئة )على سبيل المثال: الفئة Qالسنوي التي يتم تمييزها بالحرف "

 
 إعالن وبيان توزيعات األرباح (3)
 

 يمكن تلخيص سياسة التوزيع الخاصة بأسهم التوزيع على النحو التالي:

 
ويجوز لمجلس  اإلعالن عن توزيعات األرباح بشكل منفصل فيما يتعلق بكل فئة توزيع لكل محفظة من خالل اجتماع لمساهمي الشركة في نهاية كل سنة مالية.يمكن أن يتم 

ت من دخل االستثمار. وعلى الرغم من . وعادة ما يوصي مجلس اإلدارة بأن يتم إجراء التوزيعاالتوزيع أسهماإلدارة أن يعلن عن توزيعات أرباح مؤقتة فيما يتعلق ببعض 

من رأس المال، بالنسبة لألسهم الشهرية والفصلية لتوزيع األسهم، إذا لم أو النصف سنوية ذلك، يجوز لمجلس اإلدارة أن يحدد مدى إمكانية دفع األرباح الشهرية أو الفصلية 

لمصروفات )وهو ما يعني فعليًا السداد من األرباح الرأسمالية و/أو رأس المال(. وباإلضافة إلى ذلك، فقد العوائد و/أو رأس المال أو إجمالي اأو من يكن دخل االستثمار كافيًا

ة األسهم التحوطية من مخاطر تتضمن توزيعات األرباح لفئات األسهم التحوطية من مخاطر العملة فرق معدل الفائدة بين العملة األساسية للمحفظة والعملة المرجعية لفئ

دة الدخل الذي تحّصله فئة . وسوف يؤدي فارق معدل الفائدة السلبي إلى انخفاض مدفوعات األرباح وقد يؤدي إلى عدم دفع أي أرباح. وال يمثل تقدير عائد معدل الفائالعملة

 إلى هذه األسهم.األسهم. ومن ثم، فقد ينتج عن ذلك توزيع أرباح رأس المال، إن وجدت، ويمكن أن يؤدي إلى توزيع رأس المال المنسوب 

 

 ينبغي للمستثمرين أن يكونوا على دراية باآلتي:

 

بدوره إلى سحب  ينتج عن توزيع األرباح من األرباح الرأسمالية و/أو رأس المال تخفيض صافي قيمة األصول للسهم ودفعات كما أن الدفع من رأس المال يؤدي •

 جزء من االستثمار األساسي للمستثمر.

 

سرع من التراجع توزيع األرباح من األرباح الرأسمالية و/أو رأس المال أثناء فترات األداء السلبي للمحفظة، مما يؤدي إلى تراجع في قيمة فئة األسهم أيستمر عادة  •

 الذي كان سيحدث في حالة عدم دفع األرباح.

 

ضع الضريبي للمستثمر وبالتالي يُنصح المستثمرون بالحصول على مشورة ضريبية من شأن توزيع األرباح من األرباح الرأسمالية و/أو رأس المال التأثير على الو •

 مالئمة فيما يخص االستثمار في مختلف فئات أسم التوزيع.

 
 م بشكل ربع سنوي في الغالب.ألسهح اباالفصلية أريع وزلتم اسهأفع دتري في الغالب. كما شهم بشكل ألسهح اباأرية رلشهايع وزلتم اسهأفع دتسوف 

 
 فيها وفقًا للوائح الخاصة بهذه الدول. َمحافظيجوز اإلعالن عن توزيعات األرباح في البلدان التي يتم تسجيل ال

 

 الدفع وإعادة استثمار توزيعات األرباح  (4)
 

في استمارة الطلب، المطالبة بدفع توزيعات  يحق لحاملي األسهم المسجلة بناء على طلب مكتوب يُقدم إلى المسجل أو وكيل نقل الملكية أو من خالل استكمال القسم الخاص

. وإال يتم إعادة استثمار توزيعات األرباح تلقائيًا في الحصول على أسهم أخرى تتعلق بتلك المحفظة. ويتم شراء هذه َمحافظاألرباح الخاصة بأي فئة توزيع لمحفظة من ال

 توزيعات األرباح. ولن تخضع األسهم المخصصة نتيجة إعادة االستثمار ألي رسوم مبيعات.األسهم في موعد ال يتجاوز يوم التداول التالي لتاريخ دفع 

 
 ويتم إصدار كسور األسهم المسجلة )حسب الضرورة( إلى ثالث نقاط عشرية.

 
 كام الموضحة أعاله.جنيه إسترليني وفقًا لألح 30يورو أو  50دوالًرا أمريكيًا أو  50كما يتم إعادة استثمار أرباح األسهم التي تقل عن 
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 أسهم الدفع (5)

 

( ولكل نوع من هذين الدفع كأسهم دفع ثابتة )يشار إليها بلفظ "أسهم الدفع الثابتة"( واسهم الدفع المرنة )يشار إليها فيما يلي بلفظ "أسهم الدفع المرنة" أسهميمكن طرح 

 النوعين طريقة مختلفة الحتساب توزيعات األرباح.

 

ضريبية  األرباح المتألفة من األرباح الرأسمالية و/أو رأس المال على المركز الضريبي للمستثمر وبالتالي يُنصح المستثمرون بالحصول على مشورةقد تؤثر توزيعات 

 مناسبة فيما يخص االستثمار في فئات أسهم الدفع المختلفة.

 

 أسهم الدفع الثابتة

 

على نسبة ثابتة محددة مسبقًا من صافي قيمة األصول للسهم )أو صافي قيمة األصول الُمعدل للسهم عند تنفيذ تعديل في  يعتمد معدل األرباح المحقق من أسهم الدفع الثابتة

 التسعير(. ومع ذلك لمجلس اإلدارة، حسب تقديره، أن يقرر إجراء تعديالت على معدل توزيع األرباح في أي وقت.

 

بدياًل عن حساب االدخار أو االستثمار المنطوي على فائدة ثابتة. وال تعكس النسبة المحددة مسبقًا الدخل الفعلي أو المتوقع أو ال تمثل االستثمارات في أسهم الدفع الثابتة 

 أداء المحفظة ذات الصلة.

 

محددة. ويمثل الدفع من رأس المال سحبًا  من المتوقع استخدام أسهم الدفع في سداد األرباح الرأسمالية و/أو دفع رأس مال ويمكن أن تستمر كذلك لفترة مطولة أو غير

للغاية، ربما يكون االستثمار من االستثمار األولي للمستثمرين. وقد يؤدي ذلك إلى تراجع كبير في االستثمار األولي للمستثمر على المدى الطويل. وعلى المدى الطويل 

 األولي للمستثمر قد أوشك على النفاد أو ربما يكون قد نفد كلية.

 

صول للسهم في فئة األسهم ذات تُستخدم أسهم الدفع الثابتة في سداد مبلغ نقدي ثابت وينتج عن النسبة الثابتة للدفع دفع مبالغ نقدية أعلى عندما يكون صافي قيمة األ ال

 الصلة عاليًا ودفع مبالغ نقدية أقل عندما يكون صافي قيمة األصول للسهم في فئة األسهم ذات الصلة منخفًضا. 

 

لك إلى انخفاض أكثر ال يعني الدفع تحقيق عائد إيجابي. وسوف تستمر الدفعات حتى في حالة عدم تحقيق المحفظة دخالً ومواجهتها خسائر رأسمالية. وسوف يؤدي ذ

 دل مسبقًا وال يكون خاضًعا لتقدير مجلس اإلدارة.تسارًعا في قيمة فئة األسهم مقارنة بما كان سيحدث في حال عدم سداد الدفعات الثابتة. وفي األحوال العادية، يحدد المع

 

ظة والعملة المرجعية لفئة األسهم وباإلضافة إلى ذلك، فقد تتضمن توزيعات األرباح لفئات األسهم التحوطية من مخاطر العملة فرق معدل الفائدة بين العملة األساسية للمحف

دة السلبي إلى انخفاض مدفوعات األرباح وقد يؤدي إلى عدم دفع أي أرباح. وال يمثل تقدير عائد معدل الفائدة التحوطية من مخاطر العملة. وسوف يؤدي فارق معدل الفائ

 وب إلى هذه األسهم.الدخل الذي تحّصله فئة األسهم. ومن ثم، فقد ينتج عن ذلك توزيع أرباح رأس المال، إن وجدت، ويمكن أن يؤدي إلى توزيع رأس المال المنس

 

 يمكن تقديم أسهم الدفع الثابتة وفق وتيرة إعالنات/ دفعات األرباح التالية ويمكن تحديدها على النحو التالي. 

 

 شهري ربع سنوي نصف سنوي سنوي )على األقل( وتيرة التكرار

 معّرف فئات األسهم
" أسماء Dتتبع الفئة "

 المحفظة والفئة

" أسماء Sتتبع الفئة "

 المحفظة والفئة

" أسماء Qالفئة "تتبع 

 المحفظة والفئة

" أسماء Mتتبع الفئة "

 المحفظة والفئة

 

 )سنويًا( والمقومة باليورو معّرف فئة األسهم التالي: ٪5على سبيل المثال: سوف يكون للفئة أ ذات المدفوعات الفصلية الثابتة بنسبة 

 

 AQFIX5EURالفئة 

 

 " يشيرA.إلى الفئة أ " 

 " يُشيرQ تدفع أرباًحا فصلية." إلى أن الفئة 

 " يُشيرFIX5 بالتساوي على عدد توزيعات األرباح في السنة، وسيتم احتساب  ٪5سنويًا. سيتم توزيع النسبة البالغة  ٪5" إلى أن الفئة تدفع أرباًحا ثابتة بنسبة

 دفع توزيعات األرباح على أساس صافي قيمة األصول للسهم أو صافي قيمة األصول المعّدلة لكل سهم.

 .يعّرف "اليورو" الفئة على أنّها مقّومة باليورو 

 

 ال توفّر أسهم الدفع الثابت آليةً إلعادة استثمار األرباح.

 

 أسهم الدفع المرنة

 

ة على حٍد سواء( )يُشار لمحققيستند معدل توزيع األرباح على أسهم الدفع المرنة إلى دخل المحفظة المتوقع على المدى البعيد وصافي أرباح رأس المال )المحققة وغير ا

وسيختلف العائد  ها شاملةً الضرائب.إليها باسم "العائد المتوقع"( الذي يُعزى إلى فئة أسهم الدفع المرنة. سيتم دفع أرباح األسهم شاملةً الرسوم والمصاريف، وقد يتم دفع

 إلدارة، حسب تقديره، أن يقرر إجراء تعديالت على معدل توزيع األرباح في أي وقت.المتوقع مع مرور الوقت، ومن ثم سيتم تعديل معدل توزيع األرباح. ويجوز لمجلس ا

 

اد هذه الفئات من رأس يتم سداد أسهم الدفع المرنة بشكل مقصود من صافي أرباح رأس المال )المحققة وغير المحققة على حٍد سواء(. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم سد

 فعليًا( إلى الحد الذي:المال بشكل عام )أو من رأس المال 

 

i. .تُفرض فيه رسوم ومصاريف وضرائب على رأس المال 

ii. )وفي هذا تؤدي فيه دورات السوق على المدى القصير إلى المتوسط إلى انخفاض األداء بصورة مؤقتة عن العائد المتوقع )وهو توقع على المدى الطويل .

لزمني للعائد المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تحقيق استثماره خالل هذه الفترة. ومن شأن ذلك أن الصدد، حين يكون أفق استثمار المستثمر أقصر من األفق ا

 (.2( و)1)يؤدي إلى عودة معاناتهم االستثمارية من كٍل من )أ( انخفاض العائد دون العائد المتوقع؛ و)ب( انخفاض رأس المال بسبب كٍل من البندين 

iii. أقل من العائد المتوقع. يكون األداء الفعلي على المدى الطويل 

 

وقد يؤدي ذلك إلى تراجع كبير قد تدفع هذه الفئات من رأس المال خالل فترة طويلة أو غير محددة. ويمثل الدفع من رأس المال سحبًا من االستثمار األولي للمستثمرين. 

 يكون االستثمار األولي للمستثمر قد أوشك على النفاد أو ربما يكون قد نفد كلية.في االستثمار األولي للمستثمر على المدى الطويل. وعلى المدى الطويل للغاية، ربما 
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لك إلى انخفاض أكثر ال يعني الدفع تحقيق عائد إيجابي. وسوف تستمر الدفعات حتى في حالة عدم تحقيق المحفظة دخالً ومواجهتها خسائر رأسمالية. وسوف يؤدي ذ

 ما كان سيحدث في حال عدم سداد الدفعات المرنة. تسارًعا في قيمة فئة األسهم مقارنة ب

 

ظة والعملة المرجعية لفئة األسهم وباإلضافة إلى ذلك، فقد تتضمن توزيعات األرباح لفئات األسهم التحوطية من مخاطر العملة فرق معدل الفائدة بين العملة األساسية للمحف

ة السلبي إلى انخفاض مدفوعات األرباح وقد يؤدي إلى عدم دفع أي أرباح. وال يمثل تقدير عائد معدل الفائدة التحوطية من مخاطر العملة. وسوف يؤدي فارق معدل الفائد

 وب إلى هذه األسهم.الدخل الذي تحّصله فئة األسهم. ومن ثم، فقد ينتج عن ذلك توزيع أرباح رأس المال، إن وجدت، ويمكن أن يؤدي إلى توزيع رأس المال المنس

 

 يمكن تقديم أسهم الدفع المرنة وفق وتيرة إعالنات/ دفعات األرباح التالية ويمكن تحديدها على النحو التالي. 

 

 شهري ربع سنوي نصف سنوي سنوي )على األقل( وتيرة التكرار

 معّرف فئات األسهم
" أسماء Dتتبع الفئة "

 المحفظة والفئة

" أسماء Sتتبع الفئة "

 المحفظة والفئة

" أسماء Qالفئة "تتبع 

 المحفظة والفئة

" أسماء Mتتبع الفئة "

 المحفظة والفئة

 

 ذات المدفوعات الفصلية المرنة والمقّومة باليورو معّرف فئة األسهم التالي: Aعلى سبيل المثال: سوف تكون للفئة 

 

 AQFIX5EURالفئة 

 

 " يشيرA.إلى الفئة أ " 

 " يُشيرQ فصلية." إلى أن الفئة تدفع أرباًحا 

 " تُشيرFLX.إلى أّن الفئة تدفع أرباًحا بناًء على العائد المتوقع " 

  .يعّرف "اليورو" الفئة على أنّها مقّومة باليورو 

 

 ال توفّر أسهم الدفع المرنة آليةً إلعادة استثمار األرباح.

 

 الرسوم والمصروفات .2.8

خدمات التشغيلية المقدمة. وهناك ثالثة أنواع من الرسوم: رسوم المبيعات والرسوم الجارية والرسوم تقتضي فئات األسهم رسوًما خاصة إلدارة االستثمار والتوزيع وال

 األخرى.

 
 رسوم المبيعات (1)
 

من صافي قيمة   ٪4.17عند نقطة االكتتاب في فئة األسهم. وهذا بحد أقصى من جانب الموزع أو الموزع من الباطن وفق تقديره قد يتم فرض رسوم مبيعات 

من قبل الشركة أو الموزعين، كما هو مبين في البند الرابع من القسم إدراجه في سعر الطرح  (2( خصمه بشكل مباشر االكتتاب أو )1)ويمكن األصول لكل سهم 

عن بعضها. وال تفرض شركة اإلدارة روسم ويحق للموزعين والموزعين من الباطن التنازل عن كامل رسوم المبيعات أو  (: بعنوان: "سعر الطرح" أعاله.2-6)

 مبيعات.

 
 الرسوم الجارية (2)
 

المقام الثاني، لسداد هذه قد يتم فرض رسوم متواصلة على كل فئة من فئات األسهم. وسوف تستخدم الشركة إيرادات الفوائد في المقام األول ثم اإليرادات األخرى في 

 م.ألسهاسمالية لفئة رألن الموجودات امض لفائذ اخم أيتوف فسل اآلخر لفئة األسهم، خدلد وائوالفل اخوزت الرسوم دتجاالرسوم. وإذا 

 
ية لكل فئة من فئات يتم تحديد قيمة الرسوم الجارية كنسبة مئوية من متوسط صافي أصول فئة األسهم على مدار سنة محددة. ويتم اإلفصاح عن قيمة الرسوم الجار

 .www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfoلرئيسية المتاحة على الرابط التالي األسهم في وثيقة معلومات المستثمر ا

 
األوراق المالية القابلة تتألف الرسوم الجارية من رسوم إدارية، ومصروفات تشغيلية وإدارية وخدمية، وتكاليف االستثمار في وحدات تعهدات االستثمار الجماعي في 

 الجماعي األخرى المقبولة، والمصاريف االستثنائية.للتحويل و/أو وتعهدات االستثمار 

 
a) الرسوم اإلدارية 

 
ذلك جميع  تدفع الشركة لشركة اإلدارة رسوًما إدارية بشكل سنوي، يتم احتسابها كنسبة مئوية من صافي قيمة األصول لكل فئة من فئات األسهم. ويشمل

المقدمة فيما يتعلق بالمحفظة ذات الصلة. وقد يكون لفئات األسهم المختلفة مستويات رسوم خدمات إدارة االستثمار واالستشارات االستثمارية والتوزيع 

 إدارية مختلفة.

 
". ويبلغ الحد األقصى للرسوم اإلدارية َمحافظ( بعنوان:  "تفاصيل ال2-3تُستحق الرسوم يوميًا ويمكن دفعها آخر كل شهر. ويتم تحديد األسعار في القسم )

 .٪2.0 التي يتم تحصيلها

 
من مقدمي أي لى كة إلشرل اصوأمن ة مباشرالرسوم اإلدارية من ء لدفع جزكة لشرامعينة توجيه ت في حاالشركة اإلدارة لز يجو، َمحافظلابالنسبة لجميع 

 الخدمات. وفي هذه الحالة، يتم تخفيض الرسوم اإلدارية المستحقة لشركة اإلدارة وفقًا لذلك.

 
b)  واإلدارية والخدميةالمصروفات التشغيلية 

 
ط هذه هناك بعض المصروفات التشغيلية واإلدارية والخدمية )يُشار إليها بلفظ "المصروفات"( المتكبدة طوال فترة المحفظة أو فئة األسهم. ترتب

مات لمقدمي خدمات آخرين الذين المصروفات بالخدمات المقدمة إلى محفظة ذات صلة تشرف عليها شركة اإلدارة أو الشركة. ويتم تفويض العديد من الخد

 تدفع لهم الشركة مباشرة.
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 القائمة التالية إرشادية ولكنها غير شاملة ألنواع الخدمات التي تغطيها النفقات:

 
 مصروفات شركة اإلدارة 
  رسوم الرعاية والودائع والحفظ 
 رسوم نقل الملكية وأمين السجل ووكالة الدفع 
 المالية َمحافظاإلدارة وخدمات المحاسبة وال 
 المصروفات القانونية لتقديم المشورة نيابة عن الشركة 
 أتعاب التدقيق 
 رسوم التسجيل الجارية 
  ضريبة االكتتاب السنوية في لوكسمبورغ -ضريبة االكتتاب 
 )رسوم اإلدراج )إن وجدت 
 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الشركة 
  الوثائق بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، النشرات ووثائق معلومات المستثمرين إعداد وطباعة وترجمة وتوزيع  -تكاليف التوثيق

 الرئيسية والتقارير السنوية.
 سنوات من تاريخ  5يتم استهالكها على مدى فترة ال تتجاوز  -الحالية والجديدة بما في ذلك رسوم التسجيل األولية  َمحافظمصاريف تكوين ال

 تكوين المحفظة.

 
لشركة دفع الشركة المصروفات مباشرة، وبالتالي تختلف الرسوم الجارية لكل فئة من فئات األسهم. ولن تتجاوز المصروفات السابقة التي دفعتها اسوف ت

يادة سنويًا، فسوف تتحمل الز ٪0.25من صافي األصول سنويًا على أساس متجدد لكل فئة من فئات األسهم. وإذا تجاوزت المصروفات الفعلية  0.25٪

 شركة اإلدارة أو موزعو إدارة األصول العالمية في إتش إس بي سي.

 
سنة السابقة ويتم حساب هذه المصروفات وتجميعها يوميًا وتسددها الشركة في آخر كل شهر. وتتم مراجعة مبلغ االستحقاق كل ربع سنة باستخدام نفقات ال

 كأساس مبدئي وتعديلها عند الضرورة.
 

 المبلغ الفعلي المدفوع لتغطية المصروفات التشغيلية واإلدارية والخدمية في التقرير نصف السنوي والتقرير السنوي للشركة.كما يتم عرض 

 
c) ة المقبولةتكاليف االستثمار في الوحدات الخاصة بتعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل و/أو تعهدات االستثمار الجماعي 

 
الستثمار هي التكاليف المرتبطة بالوحدات القابضة في تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل و/أو غير ذلك من تعهدات اهذه 

المبالغ وفقًا لتعهدات بما في ذلك الرسوم الجارية وأي تكاليف لمرة واحدة )مثل رسوم االكتتاب و/أو االسترداد(. يتم دفع هذه  -الجماعي األخرى المقبولة 

وضح في نشرة االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل و/ أو جدول دفعات أخرى لتعهدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة كما هو م

 االكتتاب الخاصة بها.

 
المالية القابلة للتحويل و/أو غيرها من تعهدات االستثمار الجماعي إذا استثمرت الشركة في أسهم أو وحدات من تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق 

مشتركة أو األخرى المقبولة التي تتم إدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة اإلدارة نفسها أو شركة مرتبطة بها عن طريق إدارة أو رقابة 

المال أو األصوات، فلن يكون هناك أي ازدواج لرسوم اإلدارة واالكتتاب أو إعادة  من رأس ٪ 10بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل حصة تتجاوز 

التي تستثمر فيها  الشراء بين الشركة و تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل و/أو تعهدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة

هدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل وصناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بشركة إتش الشركة. إذا استثمرت الشركة في أسهم تع

اإلدارة  إس بي سي المحدودة، فقد يكون هناك ازدواج في رسوم اإلدارة ألي محفظة في حالة عدم التقيد بهذا. وسيتم اإلفصاح عن الحد األقصى لرسوم

حصيلها من المحفظة ذات الصلة ومن تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل وصناديق المؤشرات المتداولة الكلية التي قد يتم ت

 الخاصة بشركة إتش إس بي سي المحدودة، في التقرير السنوي للشركة.

 
القابلة للتحويل وغيرها من تعهدات االستثمار الجماعي األخرى  إذا كانت استثمارات أي محفظة في تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية

األوراق  المقبولة تشكل نسبة كبيرة من أصول المحفظة، فإن إجمالي رسوم اإلدارة المفروضة على هذه المحفظة نفسها وتعهدات االستثمار الجماعي في

من األصول ذات الصلة. ويسعى أعضاء  ٪2.5األخرى المقبولة المعنية لن تتجاوز المالية القابلة للتحويل و/أو غيرها من تعهدات االستثمار الجماعي 

مة مجلس اإلدارة إلى تقليل االزدواجية في رسوم اإلدارة عن طريق التفاوض على الخصومات إذا أمكن لصالح الشركة. وسوف تشير الشركة إلى قي

 الخصم في تقريرها السنوي.

 
d) المصروفات االستثنائية 

 
مل الشركة أي مصروفات استثنائية بما في ذلك مصاريف التقاضي والمبلغ الكامل ألي ضريبة أو خصومة أو رسوم أو مستحقات مماثلة وأي سوف تتح

 أتعاب غير متوقعة مفروضة عليها أو أصولها دون قيد.

 
 ( الرسوم األخرى3)
 

الشركة اعتمادا على الخدمات المقدمة لفئة األسهم. وال يتم تضمين الرسوم األخرى في قيمة . وتدفعها َمحافظالرسوم األخرى هي الرسوم المتبقية التي تتحملها ال

 الرسوم الجارية ضمن وثائق المعلومات األساسية للمستثمر. وتتكون على سبيل المثال ال الحصر مما يلي:

 
 الرسوم والضرائب وتكاليف المعامالت المرتبطة بشراء وبيع األصول األساسية للشركة 
 عمولة السمسرة والعموالت 
 الفائدة على االقتراض والرسوم المصرفية المتكبدة في التفاوض على االقتراض 
 ن عملية التحوط تتضمالفعالة والتحوط. و َمحافظالمدفوعات المتكبدة من أجل حيازة األدوات المالية المشتقة ألغراض االستثمار وإدارة ال

 ألساسية.العملة ر اغيرى خأبعملة أو لتحوط العمالت من فئات األسهم المقّومة  ألساسيةدوق الصنوط العمالت ألصول اتح

 شركة اإلدارة والمشورة االستثمارية .2.9

 ها.َمحافظيتحمل أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية السياسة العامة لالستثمار، وأهداف الشركة وإدارتها، عالوة على 
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)صناديق إتش إس بي سي االستثمارية، لوكسمبورغ( لتكون شركة إدارة مسؤولة بصفٍة يومية، تحت إشراف " HSBC Investment Fundsعين مجلس اإلدارة "

 .َمحافظأعضاء مجلس اإلدارة، عن تقديم الخدمات اإلدارية والتسويق وإدارة االستثمار واالستشارات فيما يتعلق بكافة ال

 
ومهام التسجيل ونقل الملكية إلى المسجل ووكيل نقل الملكية. كما فوضت شركة اإلدارة مهام التسويق إلى  وفوضت شركة اإلدارة المهام اإلدارية إلى وكيل اإلدارة،

 الموزعين، وإدارة االستثمار والوظائف االستشارية لمستشاري االستثمار.

 يتوفر اسم مستشار االستثمار المسؤول عن إدارة محفظة معينة على الموقع اإللكتروني التالي:
http://www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfo?lang=en&country=lu. 

 
في  سجل التجاري وسجل الشركاتالبموجب قوانين دوقية لوكسمبورغ العظمى وتم إيداع عقد تأسيسها لدي  كشركة اعتبارية 1988سبتمبر  26تأسست شركة اإلدارة في 

 .2010من القانون الصادر في  15لوكسمبورغ. وتمت الموافقة على شركة اإلدارة بصفتها شركة إدارة تخضع للفصل 

 
من  102األوقات للمادة جنيه إسترليني، اعتباًرا من تاريخ نشرة االكتتاب، وسوف تتم زيادته لضمان االمتثال في جميع  1,675,000.00يبلغ رأس مال شركة اإلدارة 

 .2010قانون 

 
 ة.واعتباًرا من تاريخ النشرة، تم تعيين شركة اإلدارة لتكون شركة إدارية لصناديق استثمارية أخرى يرد ذكرها في التقارير المالية للشرك

دولة وإقليًما في  73مقر في  6100أنحاء العالم من حوالي  إن شركة اإلدارة ومستشار االستثمار هما عضوان في مجموعة إتش إس بي سي، التي تخدم العمالء في جميع

 أوروبا وآسيا وشمال أمريكا الالتينية، والشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 
برفع تقاريرها إلى  ة اإلدارةسوف تضمن شركة اإلدارة امتثال الشركة لتعليمات االستثمار، وتشرف على تنفيذ استراتيجيات الشركة وسياستها االستثمارية. كما تقوم شرك

 أعضاء مجلس اإلدارة أربع مرات في السنة وإبالغهم بأية مخالفات ترتكبها الشركة فيما يخص قيود االستثمار.

 
وتحليل استثمارها. كما تتلقى شركة اإلدارة تقارير مماثلة من مقدمي الخدمات  َمحافظستتلقى شركة اإلدارة تقارير دورية من مستشاري االستثمار بها تفاصيل أداء ال

 اآلخرين فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمونها.

 
ذات الصلة،  حافظمَ ، فيما يتعلق باالستثمار وإعادة استثمار أصول الشركة في الَمحافظيعمل مستشارو االستثمار على تقديم وتنفيذ توصيات خاصة بإدارة األصول واختيار ال

 وذلك وفقًا لألهداف االستثمارية وقيود االستثمار واالقتراض لدى الشركة.

 
وتتضمن اتفاقيات االستثمار  ويجوز لشركة اإلدارة أو مستشار االستثمار المعني إنهاء اتفاقيات االستشارات االستثمارية بناًء على إخطار خطي مسبق قبل ثالثة أشهر.

 ا تتعهد بموجبها شركة اإلدارة بإعفاء مستشار االستثمار ذي الصلة من أي مساءلة ال تكون ناجمة عن إهمال أو إخالل متعمد بواجباته.االستشارية أحكامً 

 المودع لديه ووكيل الدفع .2.10

ول بها واالمتثال له تم تعيين بنك اإليداع كمودع واللوائح المعم 2010بموجب اتفاق بين الشركة وشركة اإلدارة والمودع لديه )"اتفاقية خدمات اإليداع"( وألغراض قانون 

 لديه للشركة.

 
 .RCS Paris 284 670 775برقم تسجيل  فرنساوهي شركة عامة محدودة تأسست وفقًا لقوانين فرنسا المودع لديه هو فرع لوكسمبورغ لشركة بنك إتش إس بي سي 

 boulevardشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة بنك إتش إس بي سي القابضة. ويقع المقر الرئيسي للمودع لديه في فرنسا يعتبر شركة بنك إتش إس بي سي 

d’Avranches, L-1160 Luxembourg    .كما أن النشاط التجاري الرئيسي للمودع لديه هو تقديم الخدمات المالية، بما في ذلك خدمات اإليداع 
 l’Autorité de Contrôleالبنك المركزي األوروبي كجزء من آلية إشراف موحدة وهيئة الرقابة الحصيفة واإلشراف الفرنسية )إلشراف فرنسا   HSBCيخضع بنك

Prudentiel et de Résolution( باعتبارها الهيئة الفرنسية الوطنية المختصة وهيئة أسواق المال الفرنسية )l’Autorité des Marchés Financiers فيما )

ويخضع المودع لديه إلشراف لجنة مراقبة القطاع المالي عند تقديم الخدمات إلى تعهدات االستثمار  باألنشطة المنفذة فيما يتعلق باألدوات المالية أو األسواق المالية. يتعلق

 الجماعي بلوكمسبورغ.

 
، وأي قوانين وأنظمة أخرى 2010تقديمه لهذه الخدمات، يجب أن يمتثل لقانون عام يقدم المودع لديه خدماته للشركة على النحو المبين في اتفاقية خدمات اإليداع، وعند 

 معمول بها فيما يتعلق بالتزامات اإليداع.
 

 واجبات المودع لديه

 
 تشمل المهام الرئيسية للمودع لديه ما يلي:

 
i. ة من قبل المستثمرين أو بالنيابة عنهم عند االكتتاب في األسهم، وأن جميع التأكد من مراقبة التدفقات النقدية للشركة بشكل صحيح واستالم جميع المبالغ المدفوع

 .2010المبالغ النقدية المستلمة قد تم حجزها في الحسابات النقدية الصحيحة وفقًا لقانون 
ii. ( التحقق من ملكية 2( االحتفاظ جميع األدوات المالية التي قد تكون محتجزة؛ )1حفظ أصول الشركة، التي تشمل ) األصول األخرى والمحافظة على السجالت

 وفقا لذلك.
iii. .ضمان تنفيذ المبيعات واإلصدارات وعمليات إعادة الشراء واالسترداد وإلغاء األسهم وفقًا لقانون لوكسمبورغ المعمول به وعقد التأسيس 
iv. .التأكد من احتساب قيمة األسهم وفقًا لقانون لوكسمبورغ المعمول به وعقد التأسيس 
v.  تعليمات الشركة و/أو شركة اإلدارة، ما لم تتعارض مع قانون لوكسمبورغ المعمول به أو مع عقود التأسيس.تنفيذ 
vi. .التأكد من تحويل مقابل المعامالت التي تخص أصول الشركة إلى حساب الشركة في المدة الزمنية المعتادة 
vii. ول به وعقود التأسيس.التأكد من أن دخل الشركة يتم تطبيقه وفقًا لقانون لوكسمبورغ المعم 

 
 تفويض االختصاصات

 
"( )"أمين الحفظ الفرعي HBEUيجوز للمودع لديه أن مهمة حفظ بعض أصول الشركة ألحد أمناء الحفظ الفرعيين العالميين في شركة بنك إتش إس بي سي في لندن )"

الستعانة بمفوضين من الباطن يعينون العالمي"( وفقًا لبنود اتفاقية خطية أُبرمت بين المودع لديه وأمين الحفظ الفرعي العالمي. يجوز أيًضا ألمين الحفظ الفرعي العالمي ا

 وفقًا لشروط االتفاقيات المبرمة بغرض حفظ أصول معينة للشركة. 

 
 تتوفر قائمة محّدثة باألمناء والمندوبين الفرعيين العالميين الُمعيّنين على الموقع اإللكتروني التالي: 

hments/kiid/custody_network_via_hsbc_bank_plc.pdfhttp://www.assetmanagement.hsbc.com/gam/attac 
 

http://www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfo?lang=en&country=lu
http://www.assetmanagement.hsbc.com/gam/attachments/kiid/custody_network_via_hsbc_bank_plc.pdf
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ح، وذلك بموجب شروط اتفاقية يكون المودع لديه مسؤواًل عن الخسائر التي تكبدتها الشركة نتيجة إلهماله أو تقصيرها المتعمد في الوفاء بالتزاماته على الوجه الصحي

اقية خدمات اإليداع يتحمل المودع لديه المسؤولية أمام الشركة عن خسارة األدوات المالية التي تخص الشركة خدمات اإليداع. وبموجب الفقرة الواردة أدناه وعمال باتف

 والموجودة في حوزته.

 
 لن تتأثر مسؤولية المودع لديه بحقيقة أنه قد فوض حفظ أصول الشركة إلى طرف ثالث. 

 
جة حدث خارجي يتجاوز حدود سيطرته المعقولة وتكون عواقبه ال مفر منها برغم جميع الجهود المبذولة لعكس لن يكون المودع لديه مسؤواًل عن خسارة األدوات المالية نتي

 ذلك وال يتحمل المودع لديه مسؤولية أي خسارة غير مباشرة أو خاصة أو تبعية.

 
 تضارب المصالح

 
على سبيل المثال، عندما يكون المفوض شركة فرعية تابعة للمودع لديه، وتكون  قد ينشأ تضارب مصالح فعلي أو محتمل بين المودع لديه ومفوضيه، من وقت آلخر،

ختيار )كأن يتم اختيار للمودع لديه مصلحة مالية أو تجارية مع هذا المفوض، وبالتالي يمكن أن تؤدي هذه الترابطات إلى تضارب مصالح محتمل يسفر عن تحيز في اال

عر(، أو مخاطر اإلعسار )انخفاض المعايير في فصل األصول أو االهتمام بالمالءة المالية للمفوض( أو خطر التعرض للمجموعة المفوض بشكل ال يعتمد على الجودة والس

 الواحدة.

 
مودع لديه جزًءا دارة والقد ينشأ تضارب مصالح فعلي أو محتمل بين الشركة أو مساهمي الشركة أو شركة اإلدارة من جهة والمودع لديه من جهة أخرى. تعتبر شركة اإل

مارية. ونتيجة لذلك، قد من شركة إتش إس بي سي القابضة، وهي مجموعة مصرفية تقدم العديد من الخدمات، كما تقدم لعمالئها جميع أشكال الخدمات المصرفية واالستث

كة. على سبيل المثال، قد ينشأ مثل هذا التضارب الفعلي أو المحتمل يكون هناك تضارب في المصالح بين األنشطة المختلفة لهذه الشركات وواجباتها والتزاماتها تجاه الشر

مالية أو تجارية في توفير مثل ألن المودع لديه هو جزء من كيان قانوني أو يرتبط بكيان قانوني يقدم منتجات أو خدمات أخرى للشركة. وقد يكون لدى المودع لديه مصلحة 

مكافآت مقابل المنتجات أو الخدمات ذات الصلة المقدمة للشركة، أو قد يكون لديه عمالء آخرين قد تتعارض مصالحهم مع  هذه المنتجات أو الخدمات، أو قد يحصل على

 المصالح الخاصة بالشركة أو المساهمين أو شركة اإلدارة.

 
ن للمودع لديه )أو فروعه أو أي عميل آخر لدى المودع لديه أو وقد يدخل المودع لديه أو أي من الجهات التابعة له في معامالت، ويجني ربًحا من تلك المعامالت، يكو

تجاه الشركة. ويشمل ذلك  فروعه( مصلحة مادية فيها أو عالقة من أي نوع )بشكل مباشر أو غير مباشر( تتضمن أو قد تتضمن تضاربًا في المصالح مع واجب المودع لديه

رة للشركة هو نفس الجهة التي يتبعها المودع لديه أو الجهات التابعة له أو األشخاص المتصلين به، وكذلك في حالة تقديم على سبيل المثال الحاالت التي يكون فيها وكيل اإلدا

أو  أو الشركات األخرى؛ وحين تكون نفس الجهة هي الوكيل الرئيسيالمحفظة خدمات إقراض األسهم وتسهيالت الصرف األجنبي للشركة و/أو أحد الصناديق الفرعية و/أو 

؛ وكذلك حين تباشر هذه الجهة المعاملة نفسها باعتبارها وكيالً ألكثر من عميل؛ أو المحفظةالمصرفي أو الطرف اآلخر المختص بالمشتقات المالية للشركة و/أو أي من 

 تجني أرباًحا من أي من هذه األنشطة أو لها مصلحة مالية أو تجارية فيها.

 
ارب المصالح من شأنها تحديد وإدارة ومراقبة أي تضارب محتمل للمصالح بشكل مستمر. ووفقًا لهذه السياسة إذا تم رصد حالة من يطبق المودع لديه سياسة خاصة بتض

وضع وتسجيله وسيتم تحليل ال حاالت تضارب المصالح المحتمل، فال بد من رفعها على الفور إلى المدير المباشر/اإلدارة العليا و/أو إدارة االمتثال في إتش إس بي سي.

 بته وإدارته على الفور بما يحقق أفضل مصلحة لمساهمي الشركة. وتتولى إدارة االمتثال في إتش إس بي سي االحتفاظ بسجل تضارب المصالح ومراق

 
 أحكام متفرقة

 
الودائع لدى المودع لديه عند الطلب وبدون مقابل من يمكن للمساهمين الحصول على أحدث المعلومات المتعلقة باسم المودع لديه، وأي تضارب في المصالح ومهام حفظ 

 المقر الرئيسي للمودع لديه.

 
( يوًما شريطة أال يتم إنهاء اتفاقية خدمات اإليداع قبل تعيين 90ويمكن إنهاء تعيين المودع لديه بموجب اتفاقية خدمات اإليداع بدون سبب من خالل إخطار كتابي مدته )

 هرين.مودع لديه بديل في غضون ش

 اإلدارة .2.11

 وكيل اإلدارة (1)
 

، فرع لوكسمبورغ وكيالً إداريًا للشركة تحت اإلشراف العام لمجلس اإلدارة بموجب اتفاقية أُبرمت مع شركة اإلدارة والشركة، فرنسا تم تعيين شركة بنك إتش إس بي سي

 يوًما. وبهذه الصفة، يقدم وكيل اإلدارة للشركة بعض الخدمات اإلدارية والكتابية.( 90ويحق ألي طرف إنهاؤها كتابة، بعد إخطار الطرف الثاني بمدة ال تقل عن )

 
 يجوز لوكيل اإلدارة على مسؤوليته الشخصية تفويض جزء أو كل وظائفه إلى مزود خدمات خارجي.

 
 مالية والوكيل المؤسسي والمحلي ووكيل اإلدراج.وقد وافقت الشركة على دفع مكافآت مالية لوكيل اإلدارة كما هو منصوص عليه في اتفاقية المحاسبة ال

 
د نشرة االكتتاب أو أنشطة الشركة، ال يمتلك وكيل اإلدارة سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمارات الشركة. ويعد وكيل اإلدارة مقدم خدمة للشركة وليس مسؤواًل عن إعدا

 أي مسؤولية عن دقة أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة. وال عن هيكل الشركة أو استثماراتها؛ وبالتالي ال يتحمل

 
 المسجل ووكيل نقل الملكية (2)
 
يوًما  90فرع لوكسمبورغ كمسجل ووكيل نقل الملكية للشركة بموجب اتفاقية، يحق ألي من الطرفين إنهاؤها بموجب إخطار مدته  فرنساتم تعيين شركة بنك إتش إس بي سي  

 على األقل.

 
 المؤسسي والوكيل المحليالوكيل  (3)
 

 فرع لوكسمبورغ، من قبل الشركة كوكيل مؤسسي وكذلك وكيل محلي للشركة.فرنسا، تم تعيين شركة بنك إتش إس بي سي 

 تضارب المصالح .2.12

مل كشركة إدارة أو مدير استثمار يحق لشركة اإلدارة وأي مستشار استثمار لمحفظة معينة، ووكالء المبيعات، ووكيل اإلدارة، والمسجل ووكيل نقل الملكية والمودع لديه الع

خرى أو مشاريع االستثمار الجماعي التي لها أهداف أو مستشار، أو وكيل مبيعات، أو مسؤول، أو مسجل، ووكيل نقل الملكية أو مودع لديه فيما يتعلق بالصناديق األ
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ل أي مرحلة من مراحل استثمارية مماثلة لمشاريع الشركة أو ألي محفظة. ولذلك من الممكن أن يكون لدى أي منهم تضارب مصالح محتمل مع الشركة أو أي محفظة، خال

لتزاماته بموجب أي اتفاقيات يكون طرفًا فيها أو يكون ملزًما بها تجاه الشركة أو أي محفظة. وعلى العمل. وفي مثل هذه الحالة، سوف يراعي كل منهم في جميع األوقات ا

ت أو استثمارات قد تشهد وجه الخصوص يتعين على كل جهة من هذه الجهات دون تقييد التزامها بالعمل وفق ما تقتضيه مصلحة المساهمين أن تسعى عند مباشرة أي تعامال

 الح، إلى إزالة هذا التضارب كما ينبغي.تضاربًا في المص

 
دارة أو المسجل أو وكيل نقل ال يوجد أي حظر على دخول الشركة في أي معامالت مع شركة اإلدارة أو أي مستشار استثمار لمحفظة معينة، أو وكالء المبيعات، أو وكيل اإل

ى هذه المعامالت وفق الشروط التجارية العادية التي تم التفاوض عليها بتراضي الطرفين. يجوز الملكية أو المودع لديه أو أي من الشركات التابعة له، شريطة أن تجر

أسهم الشركة وبيعها. وإذا  لمستشاري االستثمار أو أي من الشركات التابعة التي تتصرف بصفة ائتمانية فيما يتعلق بحسابات العمالء أن توصي أو توجه العمالء لشراء

بي فاء بالتزامه سداد المديونية المضمونة بأسهم في الشركة لمجموعة إتش إس بي سي، وقررت المجموعة حجز هذه الفوائد، فإن مجموعة إتش إس تخلف العميل عن الو

وحقوق التصويت في  سهمسي تصبح بذلك مساهًما في الشركة. ونتيجة لذلك، يمكن لمجموعة إتش إس بي سي والشركات التابعة لها االحتفاظ بحصة كبيرة نسبيًا من األ

 الشركة.

 
 تعمل الشركات التابعة لمجموعة إتش إس بي سي كأطراف مقابلة لبعض عقود تداول العمالت األجنبية اآلجلة والعقود المستقبلية المالية.

 توزيع األسهم .2.13

ين تلقي أي رسوم مفروضة على المبيعات وكذا رسوم التحويل (. ويحق للموزع6عينت شركة اإلدارة، بصفتها الموزع، موزعين مختلفين، ترد أسماؤهم في الملحق رقم )

 لجميع األسهم المنوطة بها. كما يجوز للموزعين إعادة تخصيص هذه الرسوم وفقًا لتقديرهم المطلق.

 
 موزع وممثل هونغ كونغ

" كممثل وموزع للشركة HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limitedتم تعيين صناديق شركة إتش إس بي سي االستثمارية )هونغ كونغ( المحدودة "

 االكتتاب.في هونغ كونغ، لتلقي طلبات شراء واسترداد وتحويل األسهم وتقديم معلومات للمستثمرين بما في ذلك أحدث تقاريرها المالية وأحدث نشرات 

 
 موزع وممثل سنغافورة

" كممثل وموزع HSBC Global Asset Management (Singapore) Limitedالمحدودة "تم تعيين إدارة األصول العالمية إتش إس بي سي )سنغافورة( 

شرات االكتتاب ووثيقة معلومات للشركة في سنغافورة، لتلقي طلبات شراء واسترداد وتحويل األسهم وتقديم معلومات للمستثمرين بما في ذلك أحدث تقاريرها المالية وآخر ن

 ثلة(.المستثمر الرئيسة )أو وثيقة مما

 
 موزع وممثل المملكة المتحدة

" كممثل للشركة في المملكة HSBC Global Asset Management (UK) Limitedتعمل إدارة األصول العالمية إتش إس بي سي )المملكة المتحدة( المحدودة "

 المتحدة.

 
، FCAالخاص بدليل  COLLمن مرجع  9الشركة، كما هو منصوص عليه في الفصل يتعين على ممثل المملكة المتحدة تأمين مرافق معينة في المملكة المتحدة نيابة عن 

مكاتب ممثل المملكة المتحدة: نسخ من ليتسنى توفير بعض الوثائق والمعلومات باللغة اإلنجليزية في هذه المرافق. ويمكن الحصول على الوثائق التالية أو مطالعتها مجانًا من 

 ، وأحدث نشرات االكتتاب، ووثائق معلومات المستثمرين الرئيسية وأحدث التقارير السنوية ونصف السنوية.عقود التأسيس وأي قرارات معدلة

 
مملكة المتحدة من خالل ممثل يقدم ممثل المملكة المتحدة معلومات حول سعر فئات األسهم. وقد يتم تقديم طلبات الشراء والسداد وتحويل األسهم من قبل المقيمين في ال

 ت األسهم بالشركة.بالمملكة المتحدة الذي يتولى على الفور إرسال هذه الطلبات للشركة وكذلك أي شكاوى فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن التعامالت في فئاالشركة 

 
 بل هيئة مراقبة السلوكيات المالية.إدارة األصول العالمية بشركة إتش إس بي سي )المملكة المتحدة( المحدودة هي شركة مرخصة ومنظمة في المملكة المتحدة من ق

 االجتماعات والتقارير .2.14

ة أو أي مكان آخر قد يحدد في يُعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي الشركة )يُشار إليه بلفظ "اجتماع الجمعية العمومية السنوي"( في المقر الرئيسي للشرك

)بتوقيت لوكسمبورغ( في آخر جمعة من شهر نوفمبر من كل عام )أو، إذا لم يوافق يوم عمل، ففي يوم العمل التالي صباًحا  11إخطار االجتماع في لوكسمبورغ في الساعة 

 في لوكسمبورغ(.

 
اريخ أو الوقت دارة ذلك التيجوز عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تاريخ أو وقت أو مكان خالف ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة، على أن يقرر مجلس اإل

 أو المكان، إذا كان مسموًحا بذلك بموجب الشروط المنصوص عليها في قوانين ولوائح لوكسمبورغ.

 
 سوف تنعقد جمعيات عمومية أخرى للمساهمين في الزمان والمكان المحددين في اإلخطارات الخاصة بمثل هذه االجتماعات.

 
لتي قد يحددها مجلس يتم تقديم إخطارات الجمعيات العمومية وفقًا لقانون لوكسمبورغ )إذا لزم األمر( من خالل نشره في صحيفة لوكسمبورغ وفي الصحف األخرى ا

ت. وبالنسبة لمتطلبات الحضور والنصاب وتحدد اإلخطارات مكان ووقت االجتماعات وشروط المشاركة فيها وجدول األعمال والنصاب القانوني ومتطلبات التصوي اإلدارة.

 القانوني واألغلبية في جميع االجتماعات العامة فهي نفسها المنصوص عليها في عقد التأسيس.

 
جمعية العمومية بية في البموجب الشروط المنصوص عليها في قوانين ولوائح لوكسمبورغ، فإن إخطار أي اجتماع عام للمساهمين قد ينص على أن النصاب القانوني واألغل

ين يتم تحديد حق المساهم في يجب تحديدهما وفقًا لألسهم المصدرة والمكتتبة في تاريخ ووقت معينين قبل الجمعية العمومية )يُشار إليه بلفظ "تاريخ التسجيل"(، في ح

 لكها هذا المساهم في تاريخ التسجيل.حضور اجتماع عام للمساهمين وممارسة حقوق التصويت المرتبطة بأسهمه بالرجوع إلى األسهم التي يم

 
يوليو من كل عام. ويتاح التقرير السنوي الذي يحتوي على الحسابات المالية الموحدة المدققة للشركة المقومة بالدوالر األمريكي فيما  31تنتهي الفترات المالية للشركة في 

 أيام من عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي. 8األساس ذات الصلة في المقر الرئيسي للشركة على األقل قبل يتعلق بالفترة المالية السابقة ومع تفاصيل كل محفظة بالعملة 

 
 تتوفر نسخ من جميع التقارير في المكاتب الرئيسية للشركة و/أو الموزعين.
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 الضرائب .2.15

 الضرائب المفروضة على الشركة (1)
 

لممارسات المعمول بها في لوكسمبورغ في تاريخ هذه الوثيقة. ولم يتم إجراء أية محاولة في هذه النشرة لتلخيص النتائج تستند الملخصات التالية إلى فهم الشركة للقانون وا

المساهمين دون األسهم نظًرا ألن الضريبية لكل دولة والتي قد تكون قابلة للتطبيق على المستثمرين الذين يكتتبون أو يشترون أو يحتفظون أو يتبادلون أو يبيعون أو يستر

الصلة من حيث الجنسية، أو  سيكونون مقيمين لألغراض الضريبية في مختلف الدول. وتختلف هذه النتائج باختالف القانون والممارسة المعمول بها في بلد المساهمين ذات

التالية فقط عند تحديد النتائج الضريبية لالستثمار في أسهم  اإلقامة، أو المسكن، أو الشركة، والظروف الشخصية. وعليه ال ينبغي للمساهمين االعتماد على اإلرشادات

 الشركة.

 
أو استبدالها أو بيعها أو استبدالها في  تقع على عاتق المساهمين أو المساهمين المحتملين اإللمام بالعواقب الضريبية المحتملة لالكتتاب في األسهم أو شرائها أو االحتفاظ بها

يود الصلة بجنسيتهم أو محل إقامتهم أو محل مسكنهم أو لظروفهم الشخصية وألخذ المشورة المهنية المناسبة فيما يتعلق بمراقبة الصرف أو القضوء قوانين البلد ذات 

مارسات سلطة الضرائب، م القانونية األخرى المتعلقة به. كما يجب على المساهمين والمستثمرين المحتملين أن يضعوا في اعتبارهم أن مستويات وأسس الضرائب، وكذلك

 قد تتغير وأن مثل هذه التغييرات قد يكون لها أثر رجعي حسب البلدان.

 
 لوكسمبورغ

 
 ال تخضع الشركة للضرائب على دخلها أو أرباحها أو مكاسبها في لوكسمبورغ.

 
رأس المال أو أي ضريبة أخرى في لوكسمبورغ عند إصدار أسهم كما ال تخضع الشركة لضريبة الثروة الصافية في لوكسمبورغ. ولن يتم دفع رسوم الدمغة أو رسم 

 الشركة.

 
سنويًا على أساس صافي قيمة األصول في نهاية الربع  ٪ 0.05( التي تفرض بمعدل taxe d'abonnementمن حيث المبدأ لضريبة اكتتاب ) َمحافظمع ذلك تخضع ال

سنويًا ينطبق على أي محفظة يكون هدفها الحصري هو االستثمار  ٪0.01هناك معدل ضريبة اكتتاب مخفض بنسبة المعني، ويتم احتسابها ودفعها كل ثالثة أشهر. بيد إن 

سنويًا أيًضا على أي محفظة أو  ٪0.01الجماعي في أدوات سوق المال، أو إيداع الودائع لدى مؤسسات االئتمان، أو كليهما. كما ينطبق معدل ضريبة اكتتاب مخفض بنسبة 

 )"مؤسسة استثمارية"(. 2010من قانون  174شريطة أن يتم االحتفاظ بأسهمها من قِبل مؤسسة أو أكثر من مؤسسات االستثمار بالمعنى المقصود في المادة  فئة أسهم

 
 ينطبق اإلعفاء من ضريبة االكتتاب على:

 
  إلى الحد الذي يخضع لضريبة االكتتاب؛محافظه حصة أصول المحفظة التي يتم استثمارها في صندوق استثمار لوكسمبورغ أو أي من 
 ( هدفها الوحيد هو االستثمار الجماعي في أدوات سوق المال 2( ال يتم االحتفاظ بأوراقها المالية إال من قبل مؤسسة )مؤسسات( استثمارية، )1أي محفظة )

( حصلت على أعلى تقييم ممكن من 4يوًما، ) 90المتبقية ال يتجاوز ( استحقاق محفظة األوراق المالية المرجحة 3ووضع الودائع لدى المؤسسات االئتمانية، )

( أعاله، فسوف يستفيد من هذا اإلعفاء 4( إلى )2وكالة تصنيف معترف بها. إذا كانت هناك عدة فئات أسهم صادرة بالفعل في اجتماع المحفظة ذات الصلة )

 ( أعاله.1فقط اجتماع فئات األسهم )
 هو االستثمار في مؤسسات التمويل األصغر. أي محفظة، هدفها الرئيسي 
 ( ،يكون هدفها الحصري هو تكرار أداء مؤشر واحد أو أكثر. إذا كانت هناك عدة فئات 2( يتم إدراج أوراقها المالية أو تداولها في البورصة و )1أي محفظة )

 ( أعاله.1ا اإلعفاء فقط اجتماع فئات األسهم )( أعاله، فسوف يستفيد من هذ2أسهم صادرة بالفعل في اجتماع المحفظة ذات الصلة )
 .تقتصر أي محفظة على صناديق التقاعد والمركبات المدمجة فقط 

 
 الضريبة المستقطعة من المنبع

 
ويجوز أن تخضع الشركة كذلك قد تخضع إيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح التي تلقتها الشركة لضريبة مستقطعة من المنبع غير قابلة لالسترداد في بلدان المصدر. 

التي أبرمتها لوكسمبورغ، والتي قد  للضريبة على القيمة الرأسمالية المحققة أو غير المحققة ألصولها في بلدان المنشأ. قد تستفيد الشركة من المعاهدات الضريبية المزدوجة

 لمنبع.تنص على إعفاء من الضريبة المستقطعة أو تخفيض معدل الضريبة المستقطعة من ا

 
 لوكسمبورغ.إن التوزيعات التي تقوم بها الشركة وكذلك عائدات التصفية ومكاسب رأس المال المستمدة منها ال تخضع للضرائب المستقطعة من المنبع في 

 ألمانيا

 

 2018يناير  1نظام ضريبة صندوق االستثمار الجديد اعتباًرا من 

 

، سيتم 2018يناير  1ضريبة االستثمار األلمانية تغييًرا جوهريًا. واعتباًرا من  2016يوليو  26الجريدة الفيدرالية في  يغير قانون إصالح ضريبة االستثمار المنشور في

 رأس المال األلماني.استبدال نظام الضرائب الشفاف المعروف حاليًا بنظام ضريبي مبهم فيما يتعلق بأي أداة استثمار بالمعنى الوارد في قانون االستثمار في 

 

راق المالية القابلة للتحويل أو ستسعى المحافظ المدرجة أدناه إلى أن تستثمر على نحٍو مستمر )إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر تعهدات االستثمار الجماعي في األو

من قانون ضريبة االستثمار األلماني  8الفقرة  2د في القسم تعهدات االستثمار الجماعي األساسية( نسبةً مئويةً دنيا من صافي أصولها في أصول األسهم على النحو المحد

(2018.) 

 

 المحافظ النسبة المئوية لصافي أصول المحافظ

 World Selection 5  –إتش إس بي سي  فظامح  على األقل 51٪

  World Selection 4  –إتش إس بي سي  فظامح  على األقل 25%

 إتش إس بي سي  فظامح–  World Selection 3 

 

 
 المملكة المتحدة 

 
 ومكاسبها الرأسمالية. الشركة غير موجودة في المملكة المتحدة ألغراض ضريبية. وبالتالي، يجب أال تخضع الشركة لضريبة الشركات في المملكة المتحدة على دخلها

 
 أحكام عامة

 



 

PUBLIC -  26 -عام 
 

 

لضريبة غير قابلة لالسترداد على الدخل واألرباح )إما عن طريق االستقطاع أو التقييم في العديد من األسواق، قد تخضع الشركة، باعتبارها صندوق استثمار أجنبي، 

ت بموجب معاهدات الضرائب المباشر( فيما يتعلق بعائدات االستثمار التي تحققها من حصصها من األسهم واألوراق المالية في تلك األسواق. وسوف تقدم الشركة مطالبا

المحلي للدول المعنية كلما أمكن من أجل تقليل تأثير الضرائب المحلية على عائد االستثمار والحصول على أفضل عائد لمساهميها. وسوف  المزدوجة ذات الصلة والقانون

يين ومصادر أخرى الخارج تتم هذه المطالبات على أساس فهم الشركة لصالحية هذه المطالبات في ضوء المعلومات المتوفرة من اإليداعات الخاصة بالشركة والمستشارين

 فيما يتعلق بتفسير وتطبيق األحكام القانونية ذات الصلة من قبل السلطات الضريبية في الدولة المعنية.

 
المتاحة للشركة في ستسعى الشركة إلى فرض ضريبة على أرباح رأس المال حيث ترى أنه من المرجح أن تكون الضريبة مستحقة الدفع، في ضوء المشورة والمعلومات 

 التاريخ المعني. ومع ذلك، قد تكون األموال غير كافية لتغطية أي التزام نهائي أو تجاوزه.

 
ك التاريخ. إن أي تغيير في ستسعى الشركة إلى المطالبة بمعاملة ضريبية ميسرة وحساب ضريبي على أساس الجهود المعقولة، بالنظر إلى قانون الضرائب والممارسة في ذل

جه وعلى ممارسة في أي بلد تسجل فيه الشركة أو يتم تسويقها أو استثمارها يمكن أن يؤثر على قيمة استثمارات الشركة في البلد المتضرر. وقانون الضرائب أو ال

دي يؤ، فقد في بلد معينلضريبية أو الممارسة الضريبي ن القانواعلى ات بأثر رجعي لضريبية في بلد معين تغييرت السلطاأو التشريعية ت السلطااعندما تُطبق ص، لخصوا

ة. ال تقدم الشركة أي ضمان فيما يتعلق بالمركز الضريبي لعائدات االستثمارات الموجودة في سوق معين وال من لمتأثرالمحفظة الحاليين في همين اللمسارة لى خساإلك ذ

 مخاطر إجراء تقييم بأثر رجعي للضريبة في سوق معين في البلد.

 
( بعنوان: "االعتبارات المتعلقة 1-3والمستثمرين المحتملين مالحظة التعليقات الواردة على األسواق الناشئة التي تم الكشف عنها في القسم )ينبغي على المستثمرين 

 مين".( بعنوان: "فرض الضرائب على المساه15-2( الواردة في البند الثاني من القسم )FATCAبالمخاطر". يرجى الرجوع أيًضا إلى تعليقات قانون )

 
 فرض الضرائب على المساهمين (2)
 

دها أو نقل ملكيتها أو بيعها أو تحويلها ينبغي للمستثمرين المحتملين التأكد من مستشاريهم المحترفين من النتائج المترتبة على الحصول على األسهم أو اإلبقاء عليها أو استردا

ذلك العواقب الضريبية وأي متطلبات لمراقبة الصرف. وتختلف هذه النتائج باختالف قانون وممارسة بلد بموجب القوانين ذات الصلة في الدول التي يخضعون لها، بما في 

بارهم أن مستويات وأسس المساهم من حيث الجنسية، أو اإلقامة، أو المسكن، أو الشركة، والظروف الشخصية. كما يتعين على المستثمرين المحتملين أن يضعوا في اعت

 .الضرائب قد تتغير

 
 تبادل المعلومات التلقائي

 
( بشكل شامل ومتعدد AEOI( إلجراء تبادل المعلومات التلقائي )CRS( "المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي )OECDوضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

بخصوص تبادل المعلومات التلقائي  EU/2011/16المعدل للتوجيه  EU/2014/107، تم إقرار توجيه المجلس 2014ديسمبر  9األطراف على مستوى عالمي. وفي 

( بين الدول األعضاء. وبالنسبة للنمسا، فإن توجيه CRS، وذلك من أجل تنفيذ "المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي )(Euro-CRSاإللزامي في مجال الضرائب )توجيه 

Euro-CRS  2003/48، أي أنه سيتم تطبيق توجيه المجلس 2017ام الميالدي عن الع 2018سبتمبر  30سيطبق ألول مرة بحلول/EC  بخصوص الدخل العائد من

 لمدة أطول تقدر بعام واحد. -وذلك وفقًا للتعديل الوارد في "توجيه المدخرات"  - 2003يونيو  3الضرائب على المدخرات على هيئة مدفوعات فوائد 

 
بخصوص التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في مجال الضرائب  2015ديسمبر  18في قانون لوكسمبورغ بموجب قانون  Euro-CRSوجرى تطبيق التوجيه 

 "(.CRS)قانون المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي"

 
ا إذا كان مساهمو األصول المالية لديهم إقامة ضريبية في البالد ( مؤسسات لوكسمبورغ المالية بالتحقق والتأكد ممCRSيُلزم "قانون المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي" )

بالهوية واإلقامة الضريبية التي عقدت لوكسمبورغ معها اتفاقية مشاركة المعلومات الضريبية. وبناء على ذلك، قد تطالب الشركة مستثمريها بتقديم المعلومات الخاصة 

(. وتعتبر CRSعينة والجهات الرقابية بها( من أجل التحقق من وضعهم فيما يخص "المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي" )ألصحاب الحسابات المالية )بما في ذلك كيانات م

ير الموحدة حقيق أغراض قانون المعاياإلجابة على األسئلة المتعلقة بالمعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي إلزامية. وسوف تُستخدم البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها لت

البيانات. سيتم إبالغ المعلومات لإلبالغ الضريبي أو أغراض أخرى مماثلة حددتها الشركة في قسم حماية المعلومات الموجود بالنشرة بالتوافق مع قانون لوكسمبورغ لحماية 

( التي بدورها ستنقل هذه المعلومات بعد ذلك Administration des Contributions Directesالخاصة بالمستثمر وحسابه للمصالح الضريبية بلوكسمبورغ )

التي يُسمح بتقديم تقرير عنها بموجب قانون المعايير الموحدة  CRSتلقائيًا إلى المصالح الضريبية األجنبية المختصة بشكل سنوي، وذلك إذا كان هذا الحساب من حسابات 

 (.CRSلإلبالغ الضريبي )

 
، وذلك بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالعام الميالدي 2017سبتمبر 30يتم إجراء أول تبادل للمعلومات بحلول (، CRSبالغ الضريبي )بموجب قانون المعايير الموحدة لإل

 على المصالح الضريبية المحلية للدول األعضاء 2017سبتمبر  30( بحلول AEOI، يجب تطبيق أول تبادل معلومات تلقائي )Euro-CRS. وبموجب التوجيه 2016

 .2016وذلك فيما يتعلق بالبيانات المرتبطة بالعام الميالدي 

 
( من OECDتصادي والتنمية )باإلضافة إلى ذلك، وقعت لوكسمبورغ اتفاقية السلطات المختصة متعددة األطراف )"اتفاقية متعددة األطراف"( الخاصة بمنظمة التعاون االق

(. وتهدف "االتفاقية متعددة األطراف" إلى تنفيذ المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي بين CRSموحدة لإلبالغ الضريبي" )أجل تبادل المعلومات التلقائي بموجب "المعايير ال

 الدول غير األعضاء، ويستلزم األمر عقد اتفاقية على مستوى كل بلد.

 
 أو غير المتوفرة ال تفي بمتطلبات قانون المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي.وتحتفظ الشركة بحقها في رفض تطبيق أي إجراء يخص األسهم إذا كانت المعلومات المتوفرة 

 
 إلبالغ الضريبي.يجب على المستثمرين استشارة مستشاريهم المختصين فيما يتعلق بالضريبة المحتملة والنتائج األخرى المتعلقة بتنفيذ المعايير الموحدة ل

 
 (FATCAاألجنبية )قانون االلتزام الضريبي األمريكي للحسابات 

 
على مدفوعات معينة ألي مؤسسة مالية  %30( تفرض ضريبة من المنبع بنسبة FATCAمن قانون اإليرادات الداخلية األمريكي ) 1474إلى  1471إن األقسام من 

 (.FATCAولذلك فهي تخضع لقانون )(، FFI(. والشركة تعتبر مؤسسة مالية أجنبية )FATCA( إذا كانت هذه المؤسسة ال تمتثل لقانون )FFIأجنبية )

 
كية )مثل توزيعات األرباح يتم فرض الضريبة من المنبع على المدفوعات إلى الشركة التي تشكل الفوائد أو توزيعات األرباح وأنواًعا أخرى من الدخل ذات مصادر أمري

من المنبع على العائدات الناجمة عن بيع أو التصرف في األصول التي تشكل مدفوعات سيمتد تطبيق الضريبة  2017يناير  1التي تدفعها أي مؤسسة أمريكية(، وبدًءا من 

 الفوائد أو األرباح أمريكية المصدر.

 
الحكومية، قد ( وإجراءات اإلبالغ وفقًا له. وبموجب بنود االتفاقية FATCA( مع الواليات المتحدة لتيسير االمتثال لقانون )IGAدخلت لوكسمبورغ في اتفاقية حكومية )

نات معينة لالستثمار السلبي( تضطر الشركة إلى اإلفصاح عن المعلومات الشخصية لمستثمري الواليات المتحدة )بما في ذلك االستثمارات غير المباشرة التي تعقد عبر كيا

(. وسوف تتولى السلطات الضريبية FATCAللحسابات األجنبية ) باإلضافة إلى المؤسسات المالية غير األمريكية التي ال تمتثل لقانون االلتزام الضريبي األمريكي

 بلوكسمبورغ اإلبالغ من اآلن فصاعًدا عن مثل هذه المعلومات لدائرة اإليرادات الداخلية األمريكية.
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الحكومية في إطار قانون لوكسمبورغ. ولذلك تتوقع تنفيًذا لالتفاقية  2015يوليو  24وتنوي الشركة االمتثال لبنود االتفاقية الحكومية وقانون لوكسمبورغ الصادر في 

 ( على المدفوعات المسددة إليها.FATCAالشركة أن يتم التعامل معها باعتبارها مؤسسة مالية ممتثلة، وال تتوقع تطبيق أي ضريبة مستقطعة من المنبع بموجب قانون )

 
بأية معلومات صحيحة وكاملة ودقيقة قد  -أو موظفيها أو ممثليها المعتمدين  -ركة في تزويد الشركة إذا فشل مستثمر أو وسيط يباشر المستثمر من خالله مصالحه في الش

، فقد يخضع هذا المستثمر الستقطاع ضريبي من المنبع من المبالغ المالية الموزعة عليهم أو قد يضطرون (FATCAتكون مطلوبة لكي تتمكن الشركة من االمتثال لقانون )

ن الحصول على أو قد تباع أسهم المستثمر إجباريًا في بعض الحاالت )إذا سمح القانون بذلك(. وقد تدخل الشركة وفق تقديرها في أي اتفاقية تكميلية دو إلى بيع أسهمهم

 (.FATCAموافقة المستثمرين لتوفير أية تدابير تعتبرها الشركة مناسبة أو ضرورية لالمتثال لقانون )

 
( وعالقتها بظروفهم الخاصة. وبصفة خاصة، يجب على FATCAركة الرجوع إلى مستشاريهم الضريبيين فيما يخص متطلبات قانون )يجب على المستثمرين بالش

 (.FATCAالمساهمين الذين يتملكون أسهمهم عبر وسطاء التحقق من نية هؤالء الوسطاء بخصوص االمتثال لقانون )

 
فال يوجد ما يضمن (، FATCAالتزامات مفروضة عليها لتجنب الخضوع للضريبة المستقطعة من المنبع بموجب قانون )بالرغم من أن الشركة سوف تسعى للوفاء بأية 

، فإن قيمة األسهم المملوكة للمساهمين قد (FATCAقدرة الشركة على الوفاء بهذه االلتزامات. وإذا خضعت الشركة للضريبة المستقطعة من المنبع نتيجة لنظام قانون )

 من خسائر مادية. تعاني
 

 المملكة المتحدة
 

لضريبة على الدخل أو ضريبة على  -بناًء على ظروفهم الشخصية  -إن المساهمين المقيمين في المملكة المتحدة أو الذين يباشرون تجارتهم في المملكة المتحدة سيخضعون 

أو من خالل إعادة استثمار الدخل ومكاسب رأس المال، ويجب على هؤالء  الشركات بخصوص أي دخل مخصص أو توزيعات أرباح مدفوعة لهم سواء بشكل مباشر

 المساهمين إدراج تفاصيل هذا الدخل بعد الرجوع بشكل كاٍف لمفتش الضرائب المحلي لديهم.

 
علق بشكل أصيل أو عارض بأي تجارة )ألغراض إن المساهمين من الشركات الذين لديهم إقامة ضريبية في المملكة المتحدة ممن لهم استثمارات في المحفظة لكنها ال تت

د في المحفظة المعنية غير ضريبية بالمملكة المتحدة(، لن يخضعوا للضريبة على الشركات فيما يتعلق بأي توزيعات أرباح مدفوعة لهم بشرط أن يكون االستثمار الموجو

 خاضع للضريبة بموجب أحكام عالقة اإلقراض المذكورة أدناه.

 
قة اإلقراض المتعلقة مساهمين من الشركات والمقيمين في المملكة المتحدة أو الذين يباشرون تجارتهم في المملكة المتحدة، فقد يخضعون لضريبة بموجب أحكام عالبالنسبة لل

المحفظة )التي توجد بها األسهم( على صورة  من استثمارات %60بتشريع الضرائب بالمملكة المتحدة أثناء أية فترة محاسبية لهذا المساهم وذلك إذا كان هناك أكثر من 

من االستثمارات في صورة أصول ذات فوائد وأدوات المشتقات  %60استثمارات ذات فائدة )بما في ذلك فوائد مشاريع االستثمار الجماعي التي تضم هي نفسها أكثر من 

ارة االئتمانية، أو العملة(. وبموجب هذه األحكام، فسوف يتم فرض ضريبة على التغير في قيمة المالية التي يتصل موضوعها بوجه عام باالستثمارات ذات الفوائد، أو الجد

ها تقييم تغير القيمة على أساس قيمة األسهم في تلك المحفظة أثناء الفترة المحاسبية للشركة، وذلك في إطار كونها جزًءا من دخل الشركة لهذه الفترة المحاسبية التي يتم في

 عادلة.

 
نسبة لألفراد، ستشتمل ب على المساهمين مالحظة أن توزيعات األرباح التي تدفعها الشركة تشتمل على أرباح بعملة أجنبية ألغراض ضريبية بالمملكة المتحدة. باليج

ريبة على توزيعات األرباح كفائدة وذلك من توزيعات األرباح أيًضا على ائتمان ضريبي مكافئ لتُسع إجمالي مبلغ توزيعات األرباح بواسطة الشركة، إال إذا تم فرض ض

 أجل أغراض ضريبية بالمملكة المتحدة كما هو موضح أدناه.

 
عشر شهًرا من بدء الفترة المحاسبية  بصفة عامة، إذا حدث في أي وقت خالل الفترة المحاسبية التي يتم فيها دفع توزيعات األرباح )أو الفترة المحاسبية السابقة أو قبل اثني

من االستثمارات الموجودة بالمحفظة )التي تحفظ األسهم( على صورة  %60التي يتم فيها دفع توزيعات األرباح إذا كانت الفترة أطول من ذلك(، وتشّكل أكثر من 

فوائد وأدوات المشتقات المالية التي يتصل  من استثماراتها أصوالً ذات %60استثمارات ذات فوائد بوجه عام )بما في ذلك فوائد مشاريع االستثمار الجماعي التي تعتبر 

للفوائد للمساهم وذلك ألغراض تتعلق  موضوعها بوجه عام باالستثمارات ذات الفوائد، أو الجدارة االئتمانية، أو العملة(، فحينئذ تتم معاملة توزيعات األرباح على أنها سداد

 ضريبي. بالضريبة على الدخل بالمملكة المتحدة، ولن تحمل أي ائتمان

 
حاالت اإلبالغ إن أي مستثمر مقيم بالمملكة المتحدة يحقق ربًحا عند التصرف في استثماراته في صندوق خارجي )غير معتمد كصندوق توزيع خارجي أو صندوق 

ة )أو الضريبة على الشركات( وذلك على الضريبي، أثناء فترة ملكية المستثمر بالكامل( سوف يخضع بشكل طبيعي للضريبة على الدخل المفروضة في المملكة المتحد

حق عليها رسوم في الربح الذي يجنيه، بدال من الخضوع للضريبة على الربح الرأسمالي المفروضة بالمملكة المتحدة )ضريبة على الشركات بخصوص األرباح المست

 حالة المستثمرين من الشركات(.

 
يقوم باإلبالغ الضريبي وتحول مؤخًرا إلى "صندوق إبالغ ضريبي" بالمملكة المتحدة يمكنهم اختيار إجراء تنازل  المساهمون الذين يمتلكون أسهًما في صندوق خارجي ال

ى هذا التاريخ وستخضع معتبر بدًءا من تاريخ تحول الصندوق من صندوق خارجي إلى "صندوق لإلبالغ الضريبي". وسيعمل هذا اإلجراء على بلورة أية أرباح مجمعة حت

مملكة المتحدة بالنسبة للعام الدخل. سيتم اعتبار الربح المجمع بعد تاريخ التنازل المعتبر كربح رأسمالي. ويجب على المساهم إجراء االختيار في إقراره الضريبي باللضريبة 

 خل من التنازل النهائي عن االستثمار.الذي تم فيه التنازل المعتبر. وفي حالة عدم إجراء االختيار، سيخضع الربح بالكامل للضريبة باعتباره بمثابة د

 
أغسطس  1رة التي تبدأ من تنوي الشركة الحصول على حالة صندوق اإلبالغ الضريبي بالمملكة المتحدة لفئات معينة من فئات التوزيع وتجميع رأس المال، وذلك في الفت

2015. 

 
علومات للمساهمين، تلك المعلومات المطلوبة سنويًا طبقًا لألحكام )الضريبية( المعنية بالصناديق وتعتزم الشركة الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الضريبي عن طريق إتاحة الم

. ومع ذلك، يجب على المساهمين والمساهمين المحتملين مالحظة إذا ما كان الحصول على حالة صندوق اإلبالغ الضريبي 2009يناير  31الخارجية والصادرة بتاريخ 

افة ها لفئة معينة قد يخضع لتغيرات في إطار ممارسة "إيرادات وجمارك صاحبة الجاللة" أو ألمور أخرى خارجة عن سيطرة الشركة أم ال. وباإلضبالمملكة المتحدة وحجز

اديق لحالة صندوق اإلبالغ صنإلى ذلك، إذا كانت المحفظة تستثمر في صناديق أخرى، فستكون حالة صندوق اإلبالغ الضريبي فعالة فقط إلى الحد الذي يسمح بتسجيل تلك ال

 الضريبي بالمملكة المتحدة.

 
صاحبة الجاللة " من خالل الرابط يمكن العثور على البيانات المعنية بالفئات التي لديها حالة صندوق اإلبالغ الضريبي بالمملكة المتحدة على موقع ويب "إيرادات وجمارك 

. وحتى تاريخ إصدار هذه النشرة فإن القائمة موجودة تحديًدا على الموقع التالي: www.hmrc.gov.ukالتالي: 

https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds قد يخضع المساهمون في صناديق حاالت اإلبالغ .

تج في فترة محاسبية معينة، وذلك سواء إذا كان قد تم توزيع هذا الدخل عليهم أم ال. ويكون المبلغ الخاضع الضريبي إلى ضريبة على الدخل المطلوب اإلبالغ عنه والذي ن

 سهم المعنية بنهاية هذه الفترة.للضريبة بالنسبة لكل سهم هو إجمالي الدخل المطلوب اإلبالغ عنه )والمعدل بواسطة أي تكافؤ تأهيلي( لهذه الفترة، ويتم تقسيمه على األ
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. 2007من قانون الضريبة على الدخل الصادر في عام  13من الجزء  2يجب على المساهمين المقيمين أو المقيمين بشكل معتاد في المملكة المتحدة مالحظة أحكام الفصل 

شخاص )بما في ذلك الشركات( بالخارج والتي وتستهدف هذه األحكام منع تجنب الضريبة على الدخل من خالل التحويالت التي تؤدي إلى تحويل األصول أو الدخول إلى أ

 قد تجعلهم خاضعين للدخل الذي يستلمه هؤالء األشخاص بالنيابة عنهم.

 
 كما يتم تصنيف األسهم الموجودة بالشركة كأصول أجنبية ألغراض تتعلق بالضريبة على التركات بالمملكة المتحدة.

 َمحافظتصفية الشركة / إنهاء ودمج ال .2.16

 تصفية الشركة (1)
 

. وعند اتخاذ القرار من جانب 1915( من قانون 142( وكذلك المادة )1-67يمكن تصفية الشركة بموافقة المساهمين التي يتم إبداؤها على النحو المبين في المادة رقم )

م الخاصة بالشركة إلى أحد تعهدات مساهمي الشركة أو المصفي المفوّض وبموجب إخطار مسبق مدته شهرا إلى المساهمين، يمكن تحويل جميع األصول والخصو

 همهم في الشركة.االستثمار الجماعي األخرى بنفس مواصفات الشركة مقابل إصدار أسهم هذه المؤسسة أو الصندوق للمساهمين في الشركة بما يتناسب مع حصة أس

 
لرأس المال الذي يشترطه قانون لوكسمبورغ في الوقت الحالي، فيتعين على إذا حدث أن انخفضت قيمة األسهم المتبقية عند صافي قيمة األصول عن ثلثي الحد األدنى 

يطة حسب األسهم الممثلة في مجلس اإلدارة عرض مسألة تصفية الشركة على اجتماع عام للمساهمين ال يُشترط فيه متطلبات الحد األدنى للنصاب، ويتخذ قراره بأغلبية بس

 هذا االجتماع.

 
األسهم المتبقية عند صافي قيمة األصول عن ربع الحد األدنى لرأس المال الذي يشترطه قانون لوكسمبورغ في الوقت الحالي، فيتعين على إذا حدث أن انخفضت قيمة 

ركة من جانب صفية الشأعضاء مجلس اإلدارة عرض مسألة حل الشركة على اجتماع عام للمساهمين ال يُشترط فيه متطلبات الحد األدنى للنصاب، ويمكن اتخاذ قرار بت

 المساهمين الذين يملكون ربع األسهم الممثلة في هذا االجتماع.

 
 /الفئاتَمحافظتصفية أو دمج أو تقسيم أو توحيد ال (2)
 

/فئات األسهم ذا َمحافظمليون دوالر أمريكي )أو ما يعادلها( أو إحدى ال 50إذا انخفض صافي أصولها إلى أقل من  َمحافظيجوز لمجلس اإلدارة أن يقرر تصفية إحدى ال

ي ذلك. وتتولى الشركة نشر قرار حدث تغيير في الموقف االقتصادي أو السياسي المرتبط بالمحفظة أو الفئة المعنية، يبرر هذه التصفية أو إذا كانت مصلحة المساهمين تقتض

ة، على أن يبين المنشور/اإلخطار األسباب الداعية للتصفية، واإلجراءات التصفية أو إخطار المساهمين حسبما يقرر مجلس اإلدارة من حين آلخر قبل تاريخ سريان التصفي

ز للمساهمين في المحفظة أو فئة المتخذة للشروع في ذلك. وما لم يقرر مجلس اإلدارة خالف ذلك للحفاظ على مصالح المساهمين أو للحفاظ على المعاملة العادلة بينهم، يجو

بيع أسهمهم أو تحويلها. ويتم إيداع األصول التي ال يمكن توزيعها على المستفيدين عند انتهاء مدة تصفية المحفظة أو فئة األسهم ذات األسهم ذات الصلة االستمرار في طلب 

 نيابة عن المستفيدين. Caisse de Consignationالصلة لدى 

 
ار بمصادقة المساهمين، فحينئذ يجوز الجتماع المساهمين في المحفظة أو فئة األسهم إذا لم يمتلك مجلس اإلدارة صالحية اتخاذ قرار التصفية أو رأى ضرورة أن يحظى القر

تعين على المساهمين اعتماد قرار اتخاذ قرار التصفية بدالً من مجلس اإلدارة. وفي اجتماع مساهمي المحفظة/فئة األسهم، ال يتطلب األمر الوصول إلى النصاب القانوني، وي

 ن األصوات المدلى بها. ويتم إخطار المساهمين بقرار االجتماع و/أو تتولى الشركة نشره.التصفية بأغلبية بسيطة م

 
محفظة المعنية. وال يتطلب األمر يحدد مجلس اإلدارة أي اندماج أو تقسيم ألي محفظة ما لم يقرر مجلس اإلدارة تقديم قرار االندماج/التقسيم إلى اجتماع المساهمين في ال

 القانوني بهذا االجتماع ويتخذ القرار بأغلبية بسيطة من األصوات المدلى بها. الوصول إلى النصاب

 
قانوني واألغلبية لتعديل عقد في حالة اندماج محفظة أو أكثر، ينتج عنه إنهاء الشركة، يتخذ اجتماع المساهمين قرار عملية الدمج حيث بما يتفق مع متطلبات النصاب ال

 التأسيس.

 سياسة المكافآت .2.17

مكافآت مما يجعلهم في نفس شركة اإلدارة سياسة مكافآت لفئات من الموظفين من بينها اإلدارة العليا والمجازفون واإلدارات الرقابية وأي موظفين يتلقون إجمالي ال وضعت

 خاص بالشركة المعنية باإلدارة أو الشركة.شريحة المكافآت مثل اإلدارة العليا والمجازفون والفئات التي ألنشطتها المهنية تأثير جوهري على وضع المخاطر ال

 
 وفيما يلي السمات الرئيسية لسياسة المكافآت:

 
 ر أو النشرة أو عقد تتسق هذه السياسة مع اإلدارة السليمة والفعالة للمخاطر وتعززها، وال تشجع على خوض المخاطر وهو األمر الذي ال يتوافق مع وضع المخاط

 تؤثر على االمتثال لواجب الشركة المعنية باإلدارة بالتصرف بما يحقق مصلحة الشركة.تأسيس الشركة، كما يجب أال 

 
 .تراعي استراتيجية العمل واألهداف والقيم ومصالح شركة اإلدارة والشركة والمساهمين، وتتضمن اإلجراءات الالزمة لتجنب تضارب المصالح 

 
 المكافآت، وأن يمثل العنصر الثابت نسبة كبيرة بشكل كاٍف من إجمالي المكافآت للسماح بتطبيق سياسة  تضمن التوازن بين العناصر الثابتة والمتغيرة إلجمالي

 مرنة تماًما على العناصر المتغيرة للمكافآت، بما في ذلك إمكانية عدم دفع العنصر المتغير للمكافآت من األساس.

 
  العمل واألداء في ضوء األهداف، وأن تتوافق مع االستراتيجية المتوسطة إلى طويلة المدى، تنص على ضرورة استناد قرارات المكافآت على مزيج من نتائج

نها في سياسة ومع مصالح المساهمين، وااللتزام بقيم إتش إس بي سي. يمكن تأجيل حصة من العنصر المتغير إلجمالي المكافآت لفترة زمنية يتم اإلفصاح ع

 المكافآت.

 
 المكافآت المحدثة لشركة اإلدارة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر وصف لكيفية حساب المكافآت والمزايا، وترتيبات الحوكمة الخاصةهذا وتتوفر تفاصيل سياسة 

us/governance-http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-بتحديد هذه المكافآت والمزايا على الموقع اإللكتروني التالي 
structure. .سيتم توفير نسخة ورقية مجانية عند الطلب لدى المقر الرئيسي لشركة اإلدارة 

 

http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure
http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure
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 َمحافظال معلومات - 3 القسم

 المتاحة َمحافظبال قائمة 3.1

 

 World Selection 1 -إتش إس بي سي  َمحافظ

 
 World Selection 2 -إتش إس بي سي  َمحافظ

 
 World Selection 3 -إتش إس بي سي  َمحافظ

 
 World Selection 4 -إتش إس بي سي  َمحافظ

 
 World Selection 5 -إتش إس بي سي  َمحافظ

 

 َمحافظتفاصيل ال 3.2

 متنوعة عبر مجموعة كبيرة من األصول بدرجة مخاطر محددة.تهدف كل محفظة إلى توفير عائد إجمالي طويل األجل من خالل االستثمار في محفظة 

 
في مزيج ديناميكي من االستثمارات بهدف تحقيق التوازن بين الفرص والمخاطر السلبية عبر  َمحافظبفاعلية. ويتم استثمار أصول ال َمحافظوتُدار عملية تخصيص أصول ال

 الدورة االقتصادية.

 
 في نطاق كامل من األدوات المتاحة عبر المناطق الجغرافية والقطاعات االستثمارية وأساليب االستثمار لتشكيل المحفظة األمثل. َمحافظوتستثمر ال

 
العقارات، ال ال الحصر وقد تستثمر المحفظة في األوراق المالية ذات الدخل الثابت وسندات الملكية عالوة على فئات األصول المتخصصة بما في ذلك على سبيل المث

 وحقوق الملكية الخاصة، واستراتيجيات صناديق التحوط، والسلع.

 
لسلبية )مثل صناديق ويتحقق التعرض لفئات األصول هذه عبر ضخ االستثمارات مباشرة في األسواق و/أو االستثمارات في مشاريع االستثمار الجماعي اإليجابية وا

 ي يتولى اإلشراف عليها مستشار االستثمار وأي كيانات أخرى تابعة إلتش إس بي سي.المؤشرات المتداولة( بما في ذلك الصناديق الت

 
 .َمحافظلة للاستخدام األدوات المالية المشتقة ألغراض التحوط، وإدارة التدفقات النقدية وعمليات تخصيص األصول التكتيكية عالوة على اإلدارة الفعا َمحافظيجوز لل

 

فيما  2015/2365محفظة تستخدم معامالت تمويل األوراق المالية أو مقايضات العائد الكلي على النحو المحدد في الالئحة )االتحاد األوروبي( ال توجد في الوقت الحالي 

يل األوراق المالية"(. وفي حالة )"الئحة معامالت تمو 648/2012يتعلق بشفافية معامالت تمويل األوراق المالية والئحة إعادة االستخدام والتعديل )االتحاد األوروبي( رقم 

 السماح للمحفظة فيما بعد باستخدام معامالت تمويل األوراق المالية أو مقايضة العائد الكلي، سيتم تحديث نشرة اإلصدار هذه.
 االستثمارية. َمحافظيتولى مستشار االستثمار إدارة التعرض للمخاطر في ال

 

في الصناديق المحلية بهونغ كونغ أو الصناديق األساسية  َمحافظمن صافي قيمة أصول ال %10مار أن يستثمر بحد أقصى وفيما يخص كل محفظة، يجوز لمستشار االستث

 التي تُدار خارج هونغ كونغ.
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 World Selection 1 –إتش إس بي سي  َمحافظ
 

 العملة األساس
 

 دوالر أمريكي

 
 أهداف االستثمار

 
 إجمالي طويل األجل من خالل االستثمار في محفظة ذات دخل ثابت وسندات ملكية متوافقة مع استراتيجية االستثمار منخفض المخاطر.تهدف هذه المحفظة إلى تحقيق عائد 

 

 سياسة االستثمار
 

 من صافي األصول( فيما يلي/ أو تعتزم إدارة التعرض لما يلي: %90تستثمر المحفظة )عادة بحد أدنى 
  الثابت وسندات المالية بشكل مباشر في األسواق و/أو عبر ضخ االستثمارات في تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية األوراق المالية ذات الدخل

 القابلة للتحويل و/أو غيرها من تعهدات االستثمار الجماعي المقبولة.
  الملكية الخاصة، واستراتيجيات صناديق التحوط، والسلع، عبر االستثمار فئات األصول األخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، العقارات، وحقوق

ي في األوراق المالية في سندات الملكية الصادرة عن الشركات الموجودة أو العاملة في األسواق المتقدمة أو الناشئة، واالستثمار في تعهدات االستثمار الجماع

 ار الجماعي المقبولة.القابلة للتحويل و/أو غيرها من تعهدات االستثم

 
الحكومات أو الوكاالت تستثمر المحفظة في األوراق المالية ذات الدخل الثابت، سواء السندات المصنفة لالستثمار وغير المصنفة، الصادرة أو المضمونة من جانب 

بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية و/أو األسواق الناشئة أو من جانب  الحكومية أو الكيانات العابرة للحدود الوطنية في أسواق البلدان المتقدمة، مثل الدول األعضاء

األمريكي، أو بعمالت األسواق شركات موجودة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتها التجارية في إحدى األسواق المتقدمة أو الناشئة. وتكون هذه السندات مقومة بالدوالر 

ويجوز للمحفظة أيًضا أن تستثمر في األوراق المالية ذات  دوالر األمريكي أو بعمالت أخرى من عمالت األسواق الناشئة المحلية.األخرى في الدول المتقدمة المحمية بال

 الدخل الثابت غير المصنّفة.
 

 من صافي أصول المحفظة. ٪20( ذات درجة غير استثمارية نسبة 2( غير مصنّفة؛ أو )1ال يتجاوز إجمالي االستثمار في األوراق المالية التي تكون )

 
. وتستثمر المحفظة عادة في عدد من تستثمر المحفظة في حقوق الملكية وسندات الملكية البديلة الصادرة عن الشركات الموجودة أو العاملة في األسواق المتقدمة و/أو الناشئة

 القيم السوقية المختلفة.

 
أسهم تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل وتعهدات االستثمار الجماعي األخرى  من صافي أصولها في وحدات أو %100تستثمر المحفظة حتى 

 .%75و %25المقبولة. وعادة ما يتراوح تعرض المحفظة لهذه الممتلكات بين نسبة 

 
 وحيد حاصل على تصنيف ائتماني دون الدرجة االستثمارية. من صافي أصولها في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر %10ولن تستثمر المحفظة أكثر من 

 
 ويكون تعرض المحفظة لمخاطر العمالت األساسية بالدوالر األمريكي.

 
 حدود التعرض لفئات األصول

 بالنسبة لمجموعات محددة من فئات األصول الموضحة في الجدول أدناه، يكون للمحفظة حد أقصى للتعرض كما يلي:

 

 الحد األقصى للتعرض فئة األصول

 %25 حقوق الملكية

 %100 الدخل الثابت

 %25 إجمالي ما يلي:

 *15 العقارات% 

 10 حقوق الملكية الخاصة% 

 10 السلع% 

 10 صندوق التحوط% 

 10 العائدات المطلقة% 
 * لن تستثمر المحفظة في العقارات المباشرة.

 
 استخدام األدوات المالية المشتقة

ية المشتقة على نطاق المحفظة سياستها االستثمارية من خالل االستثمار في األدوات المالية المشتقة. ومع ذلك ال تعتزم المحفظة االستثمار في األدوات الماليمكن أن تحقق 

ألدوات المالية المشتقة في إدارة المحفظة واسع وسيكون استخدامها األساسي ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدية وتخصيص األصول التكتيكية. كما يمكن استخدام ا

 الفعالة.

 
 تشمل األدوات المالية المشتقة التي قد تستخدمها المحفظة، على سبيل المثال ال الحصر:

 ،)عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة )بما في ذلك العقود اآلجلة غير القابلة للتسليم 

  وخيارات الفوركس والمبادالت.عقود خيارات مستقبلية متداولة في البورصة 

 ،عقود مستقبلية متداولة في البورصة وخارجها 

 .)المقايضات )سعر الفائدة، التخلف عن السداد االئتماني، التضخم، إجمالي العائدات والعمالت 

 
 ندات القابلة للتحويل(.قد يتم أيًضا تضمين أدوات المشتقات المالية في أدوات أخرى تستخدمها المحفظة )مثل: سندات المشاركة والس

 
 ويمكن االستفادة من المحفظة من خالل استخدام األدوات المالية المشتقة. 

 



 

PUBLIC -  31 -عام 
 

 

 وضع المخاطر
 

لك أّن المحفظة معّرضة تستثمر المحفظة في مجموعة متنوعة من فئات األصول واألسواق والعمالت. وتخضع هذه الفئات ألنواع ومستويات مختلفة من المخاطر. ويعني ذ

 رض لها المحفظة فيما يلي:لمجموعة من المخاطر ولكن كل  منها بدرجة أقل مما لو استثمرت في فئة أصول أو سوق أو عملة واحدة. وتتمثّل المخاطر الرئيسية التي تتع

 

 ار السندات اختالفًا كبيًرا ليس فقط وفقًا للظروف تحمل األوراق المالية ذات الدخل الثابت )مثل السندات( خطر خفض التصنيف و/ أو التخلف عن السداد. وقد تختلف أسع

 االقتصادية وأسعار الفائدة العالمية ولكن أيًضا لبيئة سوق االئتمان العامة والجدارة االئتمانية لجهة اإلصدار.

 
 ذلك قد تنخفض قيمة المحفظة أو ترتفع على أساس تعتبر أسعار حقوق المالك عرضة لتقلبات أسواق األسهم واألداء المالي للشركات التي تصدر حقوق المالك هذه. ل

 يومي، وقد ال يتسنى للمستثمرين استرداد المبلغ المستثمر.

 واق الناشئة بتقلبات عالية، تشتمل األسواق الناشئة على مخاطر وتقلبات أعلى بسبب المخاطر السياسية واالقتصادية األكبر. ويمكن أن تتأثر األوراق المالية في األس

 اض السيولة، وانخفاض الشفافية، ومخاطر مالية كبيرة. وتحمل سندات األسواق الناشئة مخاطر أعلى من سندات األسواق المتقدمة.وانخف

  تتأثر كبيرة ويمكن أن تحمل االستثمارات في العقارات وحقوق الملكية الخاصة والسلع باإلضافة إلى صناديق التحوط والعائدات المطلقة، وكذا التعرض لها مخاطر

 سندات.بتقلبات أعلى وانخفاض في السيولة وانخفاض الشفافية ومخاطر مالية أكبر من االستثمارات في األوراق المالية التقليدية مثل األسهم وال

  الرئيسية، وبالتالي تكون معرضة يُعد الدوالر األمريكي العملة األساسية للمحفظة؛ ومع ذلك، سوف تدخل المحفظة في استثمارات ال يكون الدوالر األمريكي عملتها

 لمخاطر العمالت.

 
 ( بعنوان: "االعتبارات المتعلقة بالمخاطر" في هذه النشرة.3-1هناك معلومات إضافية في القسم )

 
 إدارة المخاطر

 

 استخدم نهج االلتزام لقيام ومراقبة التعرض العام لهذه المحفظة.
 

 مالمح المستثمر
 

ل للمستثمرين الباحثين عن أحد حلول االستثمار المتنوعة التي توفر التعرض لكل من السندات وحقوق المالك، وتسعى إلى الوصول لمستوى معقوقد تكون المحفظة مناسبة 

يدركوا التقلبات المرتبطة وأن من نمو رأس المال بينما تنوي قبول درجة أقل من المخاطرة. وال بد أن يكون لدى المستثمرين أفق استثماري على المدى المتوسط والبعيد، 

 باالستثمارات في السندات وحقوق الملكية حول العالم.

 
 

 الرسوم والنفقات
 

 A B E S1 X Z فئات األسهم

 0.00 0.50 0.25 1.30 0.50 1.00 الرسوم اإلدارية )%(*

 
 * من صافي قيمة األصول.

 
والخدمية، وتكاليف االستثمار في وحدات تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل يتم فرض رسوم إضافية لتغطية نفقات التشغيل والنفقات اإلدارية 

( بعنوان:  "الرسوم والنفقات" من هذه 8-2و/أو تعهدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة والمصروفات االستثنائية. ويتم اإلفصاح عن المزيد من المعلومات في القسم )

 رة.النش

 
 مواعيد إقفال التقييم والتداول

 

 إقفال مواعيد

 التداول
 جيرسي كونغ هونغ العالم دول باقي

 بتوقيت لوكسمبورغصباًحا  10:00 موعد التداول

 في أي يوم من أيام التداول

 مساًء بتوقيت هونغ كونغ 4:00

 في أي يوم من أيام التداول

 بتوقيت جيرسيمساًء  5:00

 التداول يومل السابقالعمل في يوم 

 في يوم التداول التقييم

 

)ويُشار إليها بلفظ "المواعيد المحددة"( فسوف يتم التوقيت المشار إليه أعاله  بالنسبة لطلبات شراء أو بيع أو تحويل األسهم المقدمة للشركة في أي يوم من أيام التداول

 التعامل معها في يوم التداول هذا.
عة خالل فترة الطلبات المستلمة بعد األوقات المحددة في يوم التعامل التالي. وعادةً ما يتم التعامل مع األسهم في كل يوم عمل )بخالف األيام الواقعادةً ما يتم التعامل مع 

يتعلق بالمحفظة هو اليوم الذي تكون فيه  تعليق للتعامل في األسهم وغيرها من أيام العمل التي تقع بعد نهاية فترة تعليق من هذا القبيل مباشرةً( والذي يكون كذلك فيما

 األسواق المالية واألسواق المنظّمة في البلدان التي تستثمر فيها المحفظة استثماًرا جوهريًا مفتوحةً للتداول العادي.

 

 التسوية
 

 تاريخ استحقاق استالم أموال المقاصة العملية

أربعة أيام عمل بعد يوم التعامل إلى البنك )البنوك( المراسل ذي الصلة الذي يورد اسم مقدم يجب أن يتم سداد قيمة األسهم في غضون  شراء األسهم

 الطلب ويذكر المحفظة المناسبة التي يتم فيها دفع أموال التسوية.

المحددة للمحفظة التي تتعلق بها عند استالم الوثائق ذات الصلة، سيرسل أمين السجل ووكيل النقل متحصالت االسترداد عادةً بالعملة  بيع األسهم

 األسهم، وذلك في غضون أربعة أيام عمل بعد اليوم الذي يتم فيه تحديد سعر االسترداد.
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  لالستثمار األدنى الحد
 

 *A ،B ،E*  S1 * X ،Z األسهم فئات

 دوالر العملة

 أمريكي
 جنيه يورو

 إسترليني
 دوالر إسترليني جنيه يورو أمريكي دوالر

 أمريكي
جنيه  يورو

 إسترليني

الحد األدنى 

لالستثمار المبدئي 
والحد األدنى 

 للملكية

5,000 5,000 5,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

الحد األدنى 

 لالستثمار التبعي
1,000 1,000 1,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100,000 100,000 100,000 

 

  * أو ما يعادله بالدوالر األمريكي بأي عملة أخرى متداولة أو عمالت مرجعية لفئة األسهم.
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 World Selection 2 –إتش إس بي سي  َمحافظ
 

 العملة األساس
 

 دوالر أمريكي

 
 أهداف االستثمار

 
وأوراق مالية لحقوق الملكية بشكل متوافق مع استراتيجية االستثمار بمخاطرة يهدف االستثمار إلى توفير إجمالي عائد طويل المدى عبر االستثمار في محفظة دخل ثابت 

 منخفضة إلى متوسطة.
 

 سياسة االستثمار
 

 من صافي األصول( فيما يلي/ أو تعتزم إدارة التعرض لما يلي: %90تستثمر المحفظة )عادة بحد أدنى 

  مباشر في األسواق و/أو عبر ضخ االستثمارات في تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية األوراق المالية ذات الدخل الثابت وسندات المالية بشكل

 القابلة للتحويل و/أو غيرها من تعهدات االستثمار الجماعي المقبولة.

 ناديق التحوط، والسلع، عبر االستثمار فئات األصول األخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، العقارات، وحقوق الملكية الخاصة، واستراتيجيات ص

ي في األوراق المالية في سندات الملكية الصادرة عن الشركات الموجودة أو العاملة في األسواق المتقدمة أو الناشئة، واالستثمار في تعهدات االستثمار الجماع

 القابلة للتحويل و/أو غيرها من تعهدات االستثمار الجماعي المقبولة.

 
أو الوكاالت  لمحفظة في األوراق المالية ذات الدخل الثابت، سواء السندات المصنفة لالستثمار وغير المصنفة، الصادرة أو المضمونة من جانب الحكوماتتستثمر ا

نمية و/أو األسواق الناشئة أو من جانب الحكومية أو الكيانات العابرة للحدود الوطنية في أسواق البلدان المتقدمة، مثل الدول األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي والت

األمريكي، أو بعمالت األسواق شركات موجودة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتها التجارية في إحدى األسواق المتقدمة أو الناشئة. وتكون هذه السندات مقومة بالدوالر 

ويجوز للمحفظة االستثمار أيًضا في األوراق المالية ذات  من عمالت األسواق الناشئة المحلية.األخرى في الدول المتقدمة المحمية بالدوالر األمريكي أو بعمالت أخرى 

 العائد الثابت غير المصنفة
 

 من صافي أصول المحفظة %20تجاوز ي( من غير الدرجة االستثمارية لن 2( غير المصنفة أو )1إجمالي االستثمار في األوراق المالية )
 

ة في عدد من ق الملكية وسندات الملكية البديلة الصادرة عن الشركات الموجودة أو العاملة في األسواق المتقدمة و/أو الناشئة. وتستثمر المحفظة عادتستثمر المحفظة في حقو

 رؤوس األموال المختلفة في السوق.

 
األوراق المالية القابلة للتحويل وتعهدات االستثمار الجماعي األخرى من صافي أصولها في وحدات أو أسهم تعهدات االستثمار الجماعي في  %100تستثمر المحفظة حتى 

 .%75و %25المقبولة. وعادة ما يتراوح تعرض المحفظة لهذه الممتلكات بين نسبة 

 
 لدرجة االستثمارية.من صافي أصولها في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحيد حاصل على تصنيف ائتماني دون ا %10ولن تستثمر المحفظة أكثر من 

 
 ويكون تعرض المحفظة لمخاطر العمالت األساسية بالدوالر األمريكي.

 

 حدود التعرض لفئات األصول
 بالنسبة لمجموعات محددة من فئات األصول الموضحة في الجدول أدناه، يكون للمحفظة حد أقصى للتعرض كما يلي:

 

 الحد األقصى للتعرض األوراق المالية*

 %50 الملكيةحقوق 

 %100 الدخل الثابت

 %25 إجمالي ما يلي:

 *15 العقارات% 

 10 حقوق الملكية الخاصة% 

 10 السلع% 

 10 صندوق التحوط% 

 10 العائدات المطلقة% 

 * لن تستثمر المحفظة في العقارات المباشرة.

 
 استخدام األدوات المالية المشتقة
طاق االستثمارية من خالل االستثمار في األدوات المالية المشتقة. ومع ذلك ال تعتزم المحفظة االستثمار في األدوات المالية المشتقة على نيمكن أن تحقق المحفظة سياستها 

لمشتقة في إدارة المحفظة ا واسع وسيكون استخدامها األساسي ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدية وتخصيص األصول التكتيكية. كما يمكن استخدام األدوات المالية

 الفعالة.

 
 تشمل األدوات المالية المشتقة التي قد تستخدمها المحفظة، على سبيل المثال ال الحصر:

 ،)عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة )بما في ذلك العقود اآلجلة غير القابلة للتسليم 

 بادالت.عقود خيارات مستقبلية متداولة في البورصة وخيارات الفوركس والم 

 ،عقود مستقبلية متداولة في البورصة وخارجها 

 .)المقايضات )سعر الفائدة، التخلف عن السداد االئتماني، التضخم، إجمالي العائدات والعمالت 

 
 للتحويل(.قد يتم أيًضا تضمين أدوات المشتقات المالية في أدوات أخرى تستخدمها المحفظة )مثل: سندات المشاركة والسندات القابلة 
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 ويمكن االستفادة من المحفظة من خالل استخدام األدوات المالية المشتقة. 

 

 وضع المخاطر
 

لك أّن المحفظة معّرضة تستثمر المحفظة في مجموعة متنوعة من فئات األصول واألسواق والعمالت. وتخضع هذه الفئات ألنواع ومستويات مختلفة من المخاطر. ويعني ذ

 فظة فيما يلي:المخاطر ولكن كل  منها بدرجة أقل مما لو استثمرت في فئة أصول أو سوق أو عملة واحدة. وتتمثّل المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المحلمجموعة من 

 

  اختالفًا كبيًرا ليس فقط وفقًا للظروف تحمل األوراق المالية ذات الدخل الثابت )مثل السندات( خطر خفض التصنيف و/ أو التخلف عن السداد. وقد تختلف أسعار السندات

 االقتصادية وأسعار الفائدة العالمية ولكن أيًضا لبيئة سوق االئتمان العامة والجدارة االئتمانية لجهة اإلصدار.

 
 ض قيمة المحفظة أو ترتفع على أساس تعتبر أسعار حقوق المالك عرضة لتقلبات أسواق األسهم واألداء المالي للشركات التي تصدر حقوق المالك هذه. لذلك قد تنخف

 يومي، وقد ال يتسنى للمستثمرين استرداد المبلغ المستثمر.
 واق الناشئة بتقلبات عالية، تشتمل األسواق الناشئة على مخاطر وتقلبات أعلى بسبب المخاطر السياسية واالقتصادية األكبر. ويمكن أن تتأثر األوراق المالية في األس

 وانخفاض الشفافية، ومخاطر مالية كبيرة. وتحمل سندات األسواق الناشئة مخاطر أعلى من سندات األسواق المتقدمة. وانخفاض السيولة،
  كبيرة ويمكن أن تتأثر تحمل االستثمارات في العقارات وحقوق الملكية الخاصة والسلع باإلضافة إلى صناديق التحوط والعائدات المطلقة، وكذا التعرض لها مخاطر

 سندات.بتقلبات أعلى وانخفاض في السيولة وانخفاض الشفافية ومخاطر مالية أكبر من االستثمارات في األوراق المالية التقليدية مثل األسهم وال
 ية، وبالتالي تكون معرضة يُعد الدوالر األمريكي العملة األساسية للمحفظة؛ ومع ذلك، سوف تدخل المحفظة في استثمارات ال يكون الدوالر األمريكي عملتها الرئيس

 لمخاطر العمالت.

 
 ( بعنوان: "االعتبارات المتعلقة بالمخاطر" في هذه النشرة.3-1هناك معلومات إضافية في القسم )

 
 إدارة المخاطر

 
 يستخدم نهج االلتزام لقياس التعرض العام للمحفظة ومراقبته.

 

 مالمح المستثمر
 

الباحثين عن أحد حلول االستثمار المتنوعة التي توفر التعرض لكل من السندات وحقوق المالك، وتسعى إلى الوصول لمستوى معقول قد تكون المحفظة مناسبة للمستثمرين 

ن يدركوا وسط والبعيد، وأمن نمو رأس المال بينما تنوي قبول درجة منخفضة إلى متوسطة من المخاطر. وال بد أن يكون لدى المستثمرين أفق استثماري على المدى المت

 التقلبات المرتبطة باالستثمارات في السندات وحقوق الملكية حول العالم.

 
 مستشار االستثمار

 إدارة األصول العالمية بإتش إس بي سي )المملكة المتحدة( المحدودة

 
 الرسوم والنفقات

 
 A B E S1 X Z فئات األسهم

 0.00 0.50 0.25 1.30 0.50 1.00 الرسوم اإلدارية )%(*

 
 من صافي قيمة األصول. *

 
ألوراق المالية القابلة للتحويل يتم فرض رسوم إضافية لتغطية نفقات التشغيل والنفقات اإلدارية والخدمية، وتكاليف االستثمار في وحدات تعهدات االستثمار الجماعي في ا

( بعنوان: "الرسوم والنفقات" من هذه 8-2فصاح عن المزيد من المعلومات في القسم )و/أو تعهدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة والمصروفات االستثنائية. يتم اإل

 النشرة.

 
 مواعيد إقفال التقييم والتداول

 

 إقفال مواعيد

 التداول
 جيرسي كونغ هونغ العالم دول باقي

 بتوقيت لوكسمبورغصباًحا  10:00 التداول وقت

 في أي يوم من أيام التداول

 هونغ كونغمساًء بتوقيت  4:00

 في أي يوم من أيام التداول

 بتوقيت جيرسيمساًء  5:00

 التداوليوم السابق لعمل الفي يوم 

 في يوم التداول التقييم

 
"المواعيد المحددة"( فسوف يتم )ويُشار إليها بلفظ األوقات المحددة أعاله  بالنسبة لطلبات شراء أو بيع أو تحويل األسهم المقدمة للشركة في أي يوم من أيام التداول قبل 

 التعامل معها في يوم التداول هذا.

 
 يتم تخصيص األسهم بسعر الطرح للسهم الواحد الذي يتم احتسابه في يوم العمل التالي ليوم التداول وفق آخر سعر لألصول. 

 

التالي. وعادةً ما يتم التعامل مع األسهم في كل يوم عمل )بخالف األيام الواقعة خالل فترة عادةً ما يتم التعامل مع الطلبات المستلمة بعد األوقات المحددة في يوم التعامل 

بالمحفظة هو اليوم الذي تكون فيه تعليق للتعامل في األسهم وغيرها من أيام العمل التي تقع بعد نهاية فترة تعليق من هذا القبيل مباشرةً( والذي يكون كذلك فيما يتعلق 

 ية واألسواق المنظّمة في البلدان التي تستثمر فيها المحفظة استثماًرا جوهريًا مفتوحةً للتداول العادي.األسواق المال

 

 التسوية
 

 تاريخ استحقاق استالم أموال المقاصة العملية
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المراسل ذي الصلة الذي يورد اسم مقدم يجب أن يتم سداد قيمة األسهم في غضون أربعة أيام عمل بعد يوم التعامل إلى البنك )البنوك(  شراء األسهم

 الطلب ويذكر المحفظة المناسبة التي يتم فيها دفع أموال التسوية.

عند استالم الوثائق ذات الصلة، سيرسل أمين السجل ووكيل النقل متحصالت االسترداد عادةً بالعملة المحددة للمحفظة التي تتعلق بها  بيع األسهم

 عة أيام عمل بعد اليوم الذي يتم فيه تحديد سعر االسترداد.األسهم، وذلك في غضون أرب

 
 لالستثمار األدنى الحد

 
 فئات

 :األسهم

A ،B ،E* S1 X ،Z* 

دوالر  العملة

 أمريكي
جنيه  يورو

 إسترليني
دوالر  جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي

 أمريكي
جنيه  يورو

 إسترليني

الحد األدنى 

لالستثمار 

المبدئي 
األدنى والحد 

 للملكية

5,000 5,000 5,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

الحد األدنى 

لالستثمار 

 التبعي

1,000 1,000 1,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100,000 100,000 100,000 

 
 

  أو عمالت مرجعية لفئة األسهم.* أو ما يعادله بالدوالر األمريكي بأي عملة أخرى متداولة 
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 World Selection 3 –إتش إس بي سي  َمحافظ
 

 العملة األساس
 

 دوالر أمريكي
 

 أهداف االستثمار
 

ذات الدخل الثابت راق المالية يهدف االستثمار إلى تحقيق أعلى مستوى من إجمالي العائد على المدى الطويل من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالية لألسهم واألو

 بما يتناسب مع استراتيجية االستثمار عالية المخاطر.

 
 سياسة االستثمار

 
 من صافي األصول( فيما يلي/ أو تعتزم إدارة التعرض لما يلي: %90تستثمر المحفظة )عادة بحد أدنى 

  ضخ االستثمارات في تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية األوراق المالية ذات الدخل الثابت وسندات المالية بشكل مباشر في األسواق و/أو عبر

 القابلة للتحويل و/أو غيرها من تعهدات االستثمار الجماعي المقبولة.

  ،االستثمار عبر فئات األصول األخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، العقارات، وحقوق الملكية الخاصة، واستراتيجيات صناديق التحوط، والسلع

ي في األوراق المالية في سندات الملكية الصادرة عن الشركات الموجودة أو العاملة في األسواق المتقدمة أو الناشئة، واالستثمار في تعهدات االستثمار الجماع

 القابلة للتحويل و/أو غيرها من تعهدات االستثمار الجماعي المقبولة.

 
ذات الدخل الثابت، سواء السندات المصنفة لالستثمار وغير المصنفة، الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات أو الوكاالت تستثمر المحفظة في األوراق المالية 

أو من جانب أو األسواق الناشئة الحكومية أو الكيانات العابرة للحدود الوطنية في أسواق البلدان المتقدمة، مثل الدول األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية و/

األمريكي، أو بعمالت األسواق شركات موجودة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتها التجارية في إحدى األسواق المتقدمة أو الناشئة. وتكون هذه السندات مقومة بالدوالر 

ويجوز للمحفظة االستثمار أيًضا في األوراق المالية ذات  لمحلية.األخرى في الدول المتقدمة المحمية بالدوالر األمريكي أو بعمالت أخرى من عمالت األسواق الناشئة ا

 العائد الثابت غير المصنفة
 

 من صافي أصول المحفظة %20تجاوز ي( من غير الدرجة االستثمارية لن 2( غير المصنفة أو )1إجمالي االستثمار في األوراق المالية )
 
 

البديلة الصادرة عن الشركات الموجودة أو العاملة في األسواق المتقدمة و/أو الناشئة. وتستثمر المحفظة عادة في عدد من تستثمر المحفظة في حقوق الملكية وسندات الملكية 

 القيم السوقية المختلفة.

 
هدات االستثمار الجماعي األخرى من صافي أصولها في وحدات أو أسهم تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل وتع %100تستثمر المحفظة حتى 

 .%90و  %40لمثل هذه الممتلكات بين  َمحافظالمقبولة. عادةً ما يكون تعرض ال

 
 من صافي أصولها في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحيد حاصل على تصنيف ائتماني دون الدرجة االستثمارية. %10ولن تستثمر المحفظة أكثر من 

 
 المحفظة لمخاطر العمالت األساسية بالدوالر األمريكي.ويكون تعرض 

 
 حدود التعرض لفئات األصول

 بالنسبة لمجموعات محددة من فئات األصول الموضحة في الجدول أدناه، يكون للمحفظة حد أقصى للتعرض كما يلي:

 

 الحد األقصى للتعرض األوراق المالية*

 %85 حقوق الملكية

 %80 الدخل الثابت

 %30 إجمالي ما يلي:

 *15 العقارات% 

 10 حقوق الملكية الخاصة% 

 10 السلع% 

 15 صناديق التحوط% 

 10 العائدات المطلقة% 

 * لن تستثمر المحفظة في العقارات المباشرة.

 
 استخدام األدوات المالية المشتقة

المالية المشتقة. ومع ذلك ال تعتزم المحفظة االستثمار في األدوات المالية المشتقة على نطاق  يمكن أن تحقق المحفظة سياستها االستثمارية من خالل االستثمار في األدوات

المشتقة إلدارة المحفظة  واسع وسيكون استخدامها األساسي ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدية وتخصيص األصول التكتيكية. كما يمكن استخدام األدوات المالية

 الفعالة.

 
 دوات المالية المشتقة التي قد تستخدمها المحفظة، على سبيل المثال ال الحصر:تشمل األ

 

 ،)صرف العمالت األجنبية اآلجلة )بما في ذلك العقود اآلجلة غير القابلة للتسليم 

 .عقود خيارات مستقبلية متداولة في البورصة وخيارات الفوركس وعمليات التحويل 

  وخارجها،عقود مستقبلية متداولة في البورصة 

 .)المقايضات )سعر الفائدة، التخلف عن السداد االئتماني، التضخم، إجمالي العائدات والعمالت 

 
 القابلة للتحويل(.يمكن أيًضا إدراج األدوات المالية المشتقة في األدوات األخرى التي تستخدمها المحفظة )على سبيل المثال، مالحظات المشاركة واألدوات 



 

PUBLIC -  37 -عام 
 

 

 
 ويمكن االستفادة من المحفظة من خالل استخدام األدوات المالية المشتقة. 

 

 وضع المخاطر
 

لك أّن المحفظة معّرضة تستثمر المحفظة في مجموعة متنوعة من فئات األصول واألسواق والعمالت. وتخضع هذه الفئات ألنواع ومستويات مختلفة من المخاطر. ويعني ذ

 كل  منها بدرجة أقل مما لو استثمرت في فئة أصول أو سوق أو عملة واحدة. وتتمثّل المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المحفظة فيما يلي:لمجموعة من المخاطر ولكن 

 
 
 و ترتفع على أساس ة أتعتبر أسعار حقوق المالك عرضة لتقلبات أسواق األسهم واألداء المالي للشركات التي تصدر حقوق المالك هذه. لذلك قد تنخفض قيمة المحفظ

 يومي وقد ال يتسنى للمستثمرين استرداد المبلغ المستثمر.
 فًا كبيًرا اعتماًدا على تحمل األوراق المالية ذات الدخل الثابت )مثل السندات( مخاطر تخفيض التصنيف و/ أو التخلف عن السداد. وقد تختلف أسعار السندات اختال

 الفائدة، وكذلك على بيئة سوق االئتمان العامة والجدارة االئتمانية لجهة اإلصدار.الظروف االقتصادية العالمية ومعدالت 
 واق الناشئة بتقلبات عالية، تشتمل األسواق الناشئة على مخاطر وتقلبات أعلى بسبب المخاطر السياسية واالقتصادية األكبر. ويمكن أن تتأثر األوراق المالية في األس

 لشفافية، ومخاطر مالية كبيرة. وتحمل سندات األسواق الناشئة مخاطر أعلى من سندات األسواق المتقدمة.وانخفاض السيولة، وانخفاض ا
  كبيرة ويمكن أن تتأثر تحمل االستثمارات في العقارات وحقوق الملكية الخاصة والسلع باإلضافة إلى صناديق التحوط والعائدات المطلقة، وكذا التعرض لها مخاطر

 وانخفاض في السيولة وانخفاض الشفافية ومخاطر مالية أكبر من االستثمارات في األوراق المالية التقليدية مثل األسهم والسندات.بتقلبات أعلى 
 تكون معرضة  ية، وبالتاليويُعد الدوالر األمريكي العملة األساسية للمحفظة؛ ومع ذلك، سوف تدخل المحفظة في استثمارات ال يكون الدوالر األمريكي عملتها الرئيس

 لمخاطر العمالت.

 
 ( بعنوان: "االعتبارات المتعلقة بالمخاطر" في هذه النشرة1-3هناك معلومات إضافية في القسم )

 

 إدارة المخاطر
 

 يستخدم نهج االلتزام لقياس التعرض العام للمحفظة ومراقبته.
 

 مالمح المستثمر
 

حل استثماري متنوع يتيح تعرًضا لكل من األسهم والسندات ويسعى إلى مستوى معقول من نمو رأس المال مع  قد تكون المحفظة مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن

بات المرتبطة باالستثمارات في االستعداد لقبول درجة عالية من المخاطر. وال بد أن يكون لدى المستثمرين أفق استثماري على المدى المتوسط والبعيد، وأن يدركوا التقل

 والسندات حول العالم. األسهم

 
 الرسوم والنفقات

 
 A B E S1 X Z فئات األسهم

 0.00 0.60 0.30 1.30 0.60 1.20 الرسوم اإلدارية )%(*

 
 صافي قيمة األصول* من 

 
الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل يتم فرض رسوم إضافية لتغطية نفقات التشغيل والنفقات اإلدارية والخدمية، وتكاليف االستثمار في وحدات تعهدات االستثمار 

( بعنوان: "الرسوم والنفقات" من هذه 8-2و/أو تعهدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة والمصروفات االستثنائية. يتم اإلفصاح عن المزيد من المعلومات في القسم )

 النشرة.

 
 مواعيد إقفال التقييم والتداول

 

 إقفال مواعيد

 التداول
 جيرسي كونغ هونغ العالم دول باقي

 بتوقيت لوكسمبورغصباًحا  10:00 التداول وقت

 في أي يوم من أيام التداول

 مساًء بتوقيت هونغ كونغ 4:00

 في أي يوم من أيام التداول

 بتوقيت جيرسيمساءً  5:00

 التداولليوم  يوم العمل السابقفي 

 في التداول التقييم

 

)ويُشار إليها بلفظ "المواعيد المحددة"( فسوف يتم األوقات المحددة أعاله بالنسبة لطلبات شراء أو بيع أو تحويل األسهم المقدمة للشركة في أي يوم من أيام التداول قبل 

 التعامل معها في يوم التداول هذا.

 
 العمل التالي ليوم التداول وفق آخر سعر لألصول. يتم تخصيص األسهم بسعر الطرح للسهم الواحد الذي يتم احتسابه في يوم

 

عمل )بخالف األيام الواقعة خالل فترة  عادةً ما يتم التعامل مع الطلبات المستلمة بعد األوقات المحددة في يوم التعامل التالي. وعادةً ما يتم التعامل مع األسهم في كل يوم

التي تقع بعد نهاية فترة تعليق من هذا القبيل مباشرةً( والذي يكون كذلك فيما يتعلق بالمحفظة هو اليوم الذي تكون فيه تعليق للتعامل في األسهم وغيرها من أيام العمل 

 األسواق المالية واألسواق المنظّمة في البلدان التي تستثمر فيها المحفظة استثماًرا جوهريًا مفتوحةً للتداول العادي.

 

 التسوية
 

 استالم أموال المقاصةتاريخ استحقاق  العملية

يجب أن يتم سداد قيمة األسهم في غضون أربعة أيام عمل بعد يوم التعامل إلى البنك )البنوك( المراسل ذي الصلة الذي يورد اسم مقدم  شراء األسهم

 الطلب ويذكر المحفظة المناسبة التي يتم فيها دفع أموال التسوية.
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الصلة، سيرسل أمين السجل ووكيل النقل متحصالت االسترداد عادةً بالعملة المحددة للمحفظة التي تتعلق بها عند استالم الوثائق ذات  بيع األسهم

 األسهم، وذلك في غضون أربعة أيام عمل بعد اليوم الذي يتم فيه تحديد سعر االسترداد.

 
  

 لالستثمار األدنى الحد
 

 *A ،B ،E* S1 X ،Z :األسهم فئات

 دوالر العملة

 أمريكي
 جنيه يورو

 إسترليني
 دوالر إسترليني جنيه يورو أمريكي دوالر

 أمريكي
 جنيه يورو

 إسترليني

 األدنى الحد
 لالستثمار

 والحد المبدئي
 للملكية األدنى

5,000 5,000 5,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 األدنى الحد

 لالستثمار
 التبعي

1,000 1,000 1,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100,000 100,000 100,000 

 
 

  * أو ما يعادله بالدوالر األمريكي بأي عملة أخرى متداولة أو عمالت مرجعية لفئة األسهم
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 World Selection 4 –إتش إس بي سي  َمحافظ
 

 العملة األساس
 

 دوالر أمريكي
 

 أهداف االستثمار
 

لمالية ذات الدخل الثابت االستثمار إلى تحقيق أعلى مستوى من إجمالي العائد على المدى الطويل من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالية لألسهم واألوراق ايهدف 

 بما يتناسب مع استراتيجية االستثمار عالية المخاطر.
 

 سياسة االستثمار
 

 صافي األصول( فيما يلي/ أو تعتزم إدارة التعرض لما يلي:من  %90تستثمر المحفظة )عادة بحد أدنى 

  األوراق المالية األوراق المالية ذات الدخل الثابت وسندات الملكية بشكل مباشر في األسواق و/أو عبر ضخ االستثمارات في تعهدات االستثمار الجماعي في

 لة.القابلة للتحويل و/أو غيرها من تعهدات االستثمار الجماعي المقبو

  ،عبر االستثمار فئات األصول األخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، العقارات، وحقوق الملكية الخاصة، واستراتيجيات صناديق التحوط، والسلع

تثمار الجماعي في األوراق المالية في سندات الملكية الصادرة عن الشركات الموجودة أو العاملة في األسواق المتقدمة أو الناشئة، واالستثمار في تعهدات االس

 القابلة للتحويل و/أو غيرها من تعهدات االستثمار الجماعي المقبولة.

 
الحكومات أو الوكاالت تستثمر المحفظة في األوراق المالية ذات الدخل الثابت، سواء السندات المصنفة لالستثمار وغير المصنفة، الصادرة أو المضمونة من جانب 

لناشئة أو من جانب الكيانات العابرة للحدود الوطنية في أسواق البلدان المتقدمة، مثل الدول األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية و/أو األسواق ا الحكومية أو

ومة بالدوالر األمريكي، أو بعمالت األسواق شركات موجودة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتها التجارية في إحدى األسواق المتقدمة أو الناشئة. وتكون هذه السندات مق

ويجوز للمحفظة االستثمار أيًضا في األوراق المالية ذات  األخرى في الدول المتقدمة المحمية بالدوالر األمريكي أو بعمالت أخرى من عمالت األسواق الناشئة المحلية.

 العائد الثابت غير المصنفة
 

 من صافي أصول المحفظة %20تجاوز ي( من غير الدرجة االستثمارية لن 2( غير المصنفة أو )1) إجمالي االستثمار في األوراق المالية
 
 

. وتستثمر المحفظة عادة في عدد من تستثمر المحفظة في حقوق الملكية وسندات الملكية البديلة الصادرة عن الشركات الموجودة أو العاملة في األسواق المتقدمة و/أو الناشئة

 األموال المختلفة في السوق.رؤوس 

 
من صافي أصولها في وحدات أو أسهم تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل وتعهدات االستثمار الجماعي األخرى  %100تستثمر المحفظة حتى 

 .٪100و  ٪50لمثل هذه الممتلكات بين  َمحافظالمقبولة. عادةً ما يكون تعرض ال

 
 من صافي أصولها في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحيد حاصل على تصنيف ائتماني دون الدرجة االستثمارية. %10تثمر المحفظة أكثر من لن تس

 
 ويكون تعرض المحفظة لمخاطر العمالت األساسية بالدوالر األمريكي.

 

 حدود التعرض لفئات األصول
 الموضحة في الجدول أدناه، يكون للمحفظة حد أقصى للتعرض كما يلي: بالنسبة لمجموعات محددة من فئات األصول

 

 الحد األقصى للتعرض األوراق المالية*

 100% حقوق الملكية

 %50 الدخل الثابت

 %35 إجمالي ما يلي:

 *15 العقارات% 

 10 حقوق الملكية الخاصة% 

 10 السلعة% 

 20 صناديق التحوط% 

 10 العائدات المطلقة% 

 تستثمر المحفظة في العقارات المباشرة.* لن 
 

 استخدام األدوات المالية المشتقة
األدوات المالية المشتقة على نطاق يمكن أن تحقق المحفظة سياستها االستثمارية من خالل االستثمار في األدوات المالية المشتقة. ومع ذلك ال تعتزم المحفظة االستثمار في 

ي ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدية وتخصيص األصول التكتيكية. كما يمكن استخدام األدوات المالية المشتقة في إدارة المحفظة واسع وسيكون استخدامها األساس

 الفعالة.

 
 تشمل األدوات المالية المشتقة التي قد تستخدمها المحفظة، على سبيل المثال ال الحصر:

 لك العقود اآلجلة غير القابلة للتسليم(،عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة )بما في ذ 

 .عقود خيارات مستقبلية متداولة في البورصة وخيارات الفوركس والمبادالت 

 ،عقود مستقبلية متداولة في البورصة وخارجها 

 .)المقايضات )سعر الفائدة، التخلف عن السداد االئتماني، التضخم، إجمالي العائدات والعمالت 

 
 األدوات المالية المشتقة في األدوات األخرى التي تستخدمها المحفظة )على سبيل المثال، سندات المشاركة واألدوات القابلة للتحويل(.يمكن أيًضا إدراج 
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 ويمكن االستفادة من المحفظة من خالل استخدام األدوات المالية المشتقة. 

 

 وضع المخاطر
 

األسواق والعمالت. وتخضع هذه الفئات ألنواع ومستويات مختلفة من المخاطر. ويعني ذلك أّن المحفظة معّرضة تستثمر المحفظة في مجموعة متنوعة من فئات األصول و

 رض لها المحفظة فيما يلي:لمجموعة من المخاطر ولكن كل  منها بدرجة أقل مما لو استثمرت في فئة أصول أو سوق أو عملة واحدة. وتتمثّل المخاطر الرئيسية التي تتع

 
  رتفع على أساس أسعار حقوق المالك عرضة لتقلبات أسواق األسهم واألداء المالي للشركات التي تصدر حقوق المالك هذه. لذلك قد تنخفض قيمة المحفظة أو تتعتبر

 يومي وقد ال يتسنى للمستثمرين استرداد المبلغ المستثمر.
 التصنيف و/ أو التخلف عن السداد. وقد تختلف أسعار السندات اختالفًا كبيًرا اعتماًدا على  تحمل األوراق المالية ذات الدخل الثابت )مثل السندات( مخاطر تخفيض

 الظروف االقتصادية العالمية ومعدالت الفائدة، وكذلك على بيئة سوق االئتمان العامة والجدارة االئتمانية لجهة اإلصدار.
 ياسية واالقتصادية الكبيرة. ويمكن أن تتأثر األوراق المالية في األسواق الناشئة بتقلبات عالية، تحمل األسواق الناشئة مخاطر عالية وتقلبات بسبب المخاطر الس

 وانخفاض السيولة، وانخفاض الشفافية، ومخاطر مالية كبيرة. وتحمل سندات األسواق الناشئة مخاطر أعلى من سندات األسواق المتقدمة.
  الخاصة والسلع باإلضافة إلى صناديق التحوط والعائدات المطلقة، وكذا التعرض لها مخاطر كبيرة ويمكن أن تتأثر تحمل االستثمارات في العقارات وحقوق الملكية

 سندات.بتقلبات أعلى وانخفاض في السيولة وانخفاض الشفافية ومخاطر مالية أكبر من االستثمارات في األوراق المالية التقليدية مثل األسهم وال
  العملة األساسية للمحفظة؛ ومع ذلك، سوف تدخل المحفظة في استثمارات ال يكون الدوالر األمريكي عملتها الرئيسية، وبالتالي تكون معرضةيعد الدوالر األمريكي 

 لمخاطر العمالت.

 
 ( بعنوان: "االعتبارات المتعلقة بالمخاطر" في هذه النشرة.3-1هناك معلومات إضافية في القسم )

 
 إدارة المخاطر

 
 نهج االلتزام لقياس ومراقبة التعرض العام للمحفظة.يستخدم 

 
 مالمح المستثمر

 
من نمو رأس المال مع قد تكون المحفظة مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن حل استثماري متنوع يتيح تعرًضا لكل من األسهم والسندات ويسعى إلى مستوى معقول 

أن يكون لدى المستثمرين أفق استثماري على المدى المتوسط والبعيد، وأن يدركوا التقلبات المرتبطة باالستثمارات في  االستعداد لقبول درجة عالية من المخاطر. وال بد

 األسهم والسندات حول العالم.

 
 األتعاب والنفقات

 
 A B E S1 X Z فئة األسهم:

 0.00 0.60 0.30 1.30 0.60 1.20 الرسوم اإلدارية )%(*

 
 األصول.* من صافي قيمة 

 
ألوراق المالية القابلة للتحويل يتم فرض رسوم إضافية لتغطية نفقات التشغيل والنفقات اإلدارية والخدمية، وتكاليف االستثمار في وحدات تعهدات االستثمار الجماعي في ا

( بعنوان: "الرسوم والنفقات" من هذه 8-2من المعلومات في القسم ) و/أو تعهدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة والمصروفات االستثنائية. يتم اإلفصاح عن المزيد

 النشرة.
 

 مواعيد إقفال التقييم والتداول
 

 إقفال مواعيد

 التداول
 جيرسي كونغ هونغ العالم دول باقي

 بتوقيت لوكسمبورغصباًحا  10:00 التداول وقت

 في أي يوم من أيام التداول

 مساًء بتوقيت هونغ كونغ 4:00

 أي يوم من أيام التداولفي 

 بتوقيت جيرسيمساًء   5:00

 التداوليوم العمل السابق ليومفي أ

 في يوم التداول التقييم

 

يتم التعامل )ويُشار إليها بلفظ "المواعيد المحددة"( فسوف األوقات المحددة  بالنسبة لطلبات شراء أو بيع أو تحويل األسهم المقدمة للشركة في أي يوم من أيام التداول قبل

 معها في يوم التداول هذا.

 
 يتم تخصيص األسهم بسعر الطرح للسهم الواحد الذي يتم احتسابه في يوم التداول وفق آخر سعر لألصول. 

كل يوم من أيام العمل )بخالف أيام تعليق وبالنسبة للطلبات المستلمة بعد المواعيد المحددة، يتم التعامل معها بشكل طبيعي في يوم التداول التالي. يتم تداول األسهم عادة في 

سواق المنظمة في البلدان التي التداول في األسهم، وبخالف يوم العمل التالي الذي يعقب فترة التعليق( وبالنسبة للمحفظة فهو اليوم ذاته الذي تكون فيه البورصات واأل

 تُستَْثمر فيها المحفظة بشكل مادي مفتوحة للتداول العادي.
 

 يةالتسو
 

 تاريخ االستحقاق الستالم األموال الخالصة العملية

أيام عمل تالية ليوم التداول على البنك المراسل المعني، مع توضيح اسم مقدم الطلب  أربعة ال بد من دفع مقابل األسهم في غضون شراء األسهم

 والمحفظة المقصودة التي يتم دفع أموال التسوية فيها.

المستندات ذات الصلة، سيتولى المسجل ووكيل نقل الملكية إرسال عائدات االسترداد عادة بالعملة المحددة للمحفظة التي تتعلق  عند استالم بيع األسهم

 أيام عمل تالية لليوم الذي يتم فيه تحديد سعر االسترداد. أربعة بها األسهم، في غضون

 



 

PUBLIC -  41 -عام 
 

 

 الحد األدنى لالستثمار
 

 *A ،B ،E* S1* X ،Z :األسهم فئة

 دوالر العملة

 أمريكي
 جنيه يورو

 إسترليني
 دوالر إسترليني جنيه يورو أمريكي دوالر

 أمريكي
 جنيه يورو

 إسترليني

 األدنى الحد

 لالستثمار
 المبدئي،

 األدنى والحد

 للملكية

5,000 5,000 5,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 األدنى الحد

 لالستثمار
 التبعي

1,000 1,000 1,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100,000 100,000 100,000 

 
  * أو ما يعادله بالدوالر األمريكي بأي عملة أخرى متداولة أو عمالت مرجعية لفئة األسهم.
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 World Selection 5 –إتش إس بي سي  َمحافظ
 

 العملة األساس
 

 دوالر أمريكي
 

 االستثمارأهداف 
 

راق المالية ذات الدخل الثابت يهدف االستثمار إلى تحقيق أعلى مستوى من إجمالي العائد على المدى الطويل من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالية لألسهم واألو

 بما يتناسب مع استراتيجية االستثمار عالية المخاطر.
 

 سياسة االستثمار
 

 من صافي األصول( فيما يلي/ أو تعتزم إدارة التعرض لما يلي: %90بحد أدنى تستثمر المحفظة )عادة 

  األوراق المالية األوراق المالية ذات الدخل الثابت وسندات الملكية بشكل مباشر في األسواق و/أو عبر ضخ االستثمارات في تعهدات االستثمار الجماعي في

 ر الجماعي المقبولة.القابلة للتحويل و/أو غيرها من تعهدات االستثما

  ،عبر االستثمار فئات األصول األخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، العقارات، وحقوق الملكية الخاصة، واستراتيجيات صناديق التحوط، والسلع

ر في تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية في سندات الملكية الصادرة عن الشركات الموجودة أو العاملة في األسواق المتقدمة أو الناشئة، واالستثما

 القابلة للتحويل و/أو غيرها من تعهدات االستثمار الجماعي المقبولة.

 
االت الحكومات أو الوكتستثمر المحفظة في األوراق المالية ذات الدخل الثابت، سواء السندات المصنفة لالستثمار وغير المصنفة، الصادرة أو المضمونة من جانب 

أو األسواق الناشئة أو من جانب الحكومية أو الكيانات العابرة للحدود الوطنية في أسواق البلدان المتقدمة، مثل الدول األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية و/

ن هذه السندات مقومة بالدوالر األمريكي، أو بعمالت األسواق شركات موجودة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتها التجارية في إحدى األسواق المتقدمة أو الناشئة. وتكو

ويجوز للمحفظة االستثمار أيًضا في األوراق المالية ذات  األخرى في الدول المتقدمة المحمية بالدوالر األمريكي أو بعمالت أخرى من عمالت األسواق الناشئة المحلية.

 العائد الثابت غير المصنفة
 

 من صافي أصول المحفظة %20تجاوز ي( من غير الدرجة االستثمارية لن 2( غير المصنفة أو )1إجمالي االستثمار في األوراق المالية )
 

المحفظة عادة في عدد من . وتستثمر تستثمر المحفظة في حقوق الملكية وسندات الملكية البديلة الصادرة عن الشركات الموجودة أو العاملة في األسواق المتقدمة و/أو الناشئة

 رؤوس األموال المختلفة في السوق.

 
من صافي أصولها في وحدات أو أسهم تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل وتعهدات االستثمار الجماعي األخرى  %100تستثمر المحفظة حتى 

 .٪100و  ٪50لمثل هذه الممتلكات بين  َمحافظالمقبولة. عادةً ما يكون تعرض ال

 
 من صافي أصولها في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحيد حاصل على تصنيف ائتماني دون الدرجة االستثمارية. %10لن تستثمر المحفظة أكثر من 

 
 ويكون تعرض المحفظة لمخاطر العمالت األساسية بالدوالر األمريكي.

 
 األصولحدود التعرض لفئات 

 بالنسبة لمجموعات محددة من فئات األصول الموضحة في الجدول أدناه، يكون للمحفظة حد أقصى للتعرض كما يلي:

 

 الحد األقصى للتعرض األوراق المالية*

 100% حقوق الملكية

 %20 الدخل الثابت

 %45 إجمالي ما يلي:

 *15 العقارات% 

 10 حقوق الملكية الخاصة% 

 10 السلع% 

 20 صناديق التحوط% 

 10 العائدات المطلقة% 

 * لن تستثمر المحفظة في العقارات المباشرة.
 

 استخدام األدوات المالية المشتقة
المشتقة على نطاق  األدوات الماليةيمكن أن تحقق المحفظة سياستها االستثمارية من خالل االستثمار في األدوات المالية المشتقة. ومع ذلك ال تعتزم المحفظة االستثمار في 

المشتقة في إدارة المحفظة  واسع وسيكون استخدامها األساسي ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدية وتخصيص األصول التكتيكية. كما يمكن استخدام األدوات المالية

 الفعالة.

 
 صر:تشمل األدوات المالية المشتقة التي قد تستخدمها المحفظة، على سبيل المثال ال الح

 ،)عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة )بما في ذلك العقود اآلجلة غير القابلة للتسليم 

 .عقود خيارات مستقبلية متداولة في البورصة وخيارات الفوركس والمبادالت 

 ،عقود مستقبلية متداولة في البورصة وخارجها 

  ،إجمالي العائدات والعمالت(.المقايضات )سعر الفائدة، التخلف عن السداد االئتماني، التضخم 

 
 قابلة للتحويل(.يمكن أيًضا إدراج األدوات المالية المشتقة في األدوات األخرى التي تستخدمها المحفظة )على سبيل المثال، سندات المشاركة واألدوات ال

 ويمكن االستفادة من المحفظة من خالل استخدام األدوات المالية المشتقة. 
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 وضع المخاطر
 

ّن المحفظة معّرضة مر المحفظة في مجموعة متنوعة من فئات األصول واألسواق والعمالت. وتخضع هذه الفئات ألنواع ومستويات مختلفة من المخاطر. ويعني ذلك أتستث

 سية التي تتعرض لها المحفظة فيما يلي:لمجموعة من المخاطر ولكن كل  منها بدرجة أقل مما لو استثمرت في فئة أصول أو سوق أو عملة واحدة. وتتمثّل المخاطر الرئي

 
 ة أو ترتفع على أساس تعتبر أسعار حقوق المالك عرضة لتقلبات أسواق األسهم واألداء المالي للشركات التي تصدر حقوق المالك هذه. لذلك قد تنخفض قيمة المحفظ

 يومي، وقد ال يتسنى للمستثمرين استرداد المبلغ المستثمر.
  ماًدا على المالية ذات الدخل الثابت )مثل السندات( مخاطر تخفيض التصنيف و/أو التخلف عن السداد. وقد تختلف أسعار السندات اختالفًا كبيًرا اعتتحمل األوراق

 الظروف االقتصادية العالمية ومعدالت الفائدة، وكذلك على بيئة سوق االئتمان العامة والجدارة االئتمانية لجهة اإلصدار.
 بتقلبات عالية،  سواق الناشئة مخاطر عالية وتقلبات بسبب المخاطر السياسية واالقتصادية الكبيرة. ويمكن أن تتأثر األوراق المالية في األسواق الناشئةتحمل األ

 قدمة.وانخفاض السيولة، وانخفاض الشفافية، ومخاطر مالية كبيرة. وتحمل سندات األسواق الناشئة مخاطر أعلى من سندات األسواق المت
  كبيرة ويمكن أن تتأثر تحمل االستثمارات في العقارات وحقوق الملكية الخاصة والسلع باإلضافة إلى صناديق التحوط والعائدات المطلقة، وكذا التعرض لها مخاطر

 التقليدية مثل األسهم والسندات.بتقلبات أعلى وانخفاض في السيولة وانخفاض الشفافية ومخاطر مالية أكبر من االستثمارات في األوراق المالية 
 ة، وبالتالي تكون معرضة يُعد الدوالر األمريكي العملة األساسية للمحفظة؛ ومع ذلك، سوف تدخل المحفظة في استثمارات ال يكون الدوالر األمريكي عملتها الرئيسي

 لمخاطر العمالت.

 
 المتعلقة بالمخاطر" في هذه النشرة.( بعنوان: "االعتبارات 3-1هناك معلومات إضافية في القسم )

 
 إدارة المخاطر

 

 يستخدم نهج االمتثال لقيام التعرض العام للمحفظة ومراقبته
 

 مالمح المستثمر
 

رأس المال مع من نمو قد تكون المحفظة مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن حل استثماري متنوع يتيح تعرًضا لكل من األسهم والسندات ويسعى إلى مستوى معقول 

بات المرتبطة باالستثمارات في االستعداد لقبول درجة عالية من المخاطر. وال بد أن يكون لدى المستثمرين أفق استثماري على المدى المتوسط والبعيد، وأن يدركوا التقل

 األسهم والسندات حول العالم.

 
 األتعاب والنفقات

 
 A B E S1 X Z فئات األسهم:

 0.00 0.65 0.325 1.30 0.65 1.30 )%(* الرسوم اإلدارية

 
 * من صافي قيمة األصول

 
في األوراق المالية القابلة يتم فرض رسوم إضافية لتغطية نفقات التشغيل والنفقات اإلدارية والخدمية، وتكاليف االستثمار في وحدات ضمن تعهدات االستثمار الجماعي 

( بعنوان: 8-2، والمصروفات االستثنائية. يتم اإلفصاح عن المزيد من المعلومات في القسم )(UCIsالجماعية المقبولة )( و/أو تعهدات االستثمار UCITSللتحويل )

 "الرسوم والنفقات" من هذه النشرة.
 

 مواعيد إقفال التقييم والتداول
 

 إقفال مواعيد

 التداول
 جيرسي كونغ هونغ العالم دول باقي

 بتوقيت لوكسمبورغصباًحا  10:00 التداول وقت

 في أي يوم من أيام التداول

 مساًء بتوقيت هونغ كونغ 4:00

 في أي يوم من أيام التداول

 بتوقيت جيرسيمساًءا   5:00

 التداوليوم العمل السابق ليوم في أ

 في يوم التداول التقييم

 

)ويُشار إليها بلفظ "المواعيد المحددة"( فسوف يتم التعامل األوقات المحددة  أيام التداول قبل ابالنسبة لطلبات شراء أو بيع أو تحويل األسهم المقدمة للشركة في أي يوم من 

 معها في يوم التداول هذا.

 
 يتم تخصيص األسهم بسعر الطرح للسهم الواحد الذي يتم احتسابه في يوم التداول وفق آخر سعر لألصول.

ة، يتم التعامل معها بشكل طبيعي في يوم التداول التالي. يتم تداول األسهم عادة في كل يوم من أيام العمل )بخالف أيام تعليق وبالنسبة للطلبات المستلمة بعد المواعيد المحدد 

في البلدان التي  سواق المنظمةالتداول في األسهم، وبخالف يوم العمل التالي الذي يعقب فترة التعليق( وبالنسبة للمحفظة فهو اليوم ذاته الذي تكون فيه البورصات واأل

 تُستَْثمر فيها المحفظة بشكل مادي مفتوحة للتداول العادي.
 

 التسوية
 

 تاريخ االستحقاق الستالم األموال الخالصة العملية

الطلب ال بد من دفع مقابل األسهم في غضون خمسة أيام عمل تالية ليوم التداول على البنك المراسل المعني، مع توضيح اسم مقدم  شراء األسهم

 والمحفظة المقصودة التي يتم دفع أموال التسوية فيها.

ق عند استالم المستندات ذات الصلة، سيتولى المسجل ووكيل نقل الملكية إرسال عائدات االسترداد عادة بالعملة المحددة للمحفظة التي تتعل بيع األسهم

 تحديد سعر االسترداد.أيام عمل تالية لليوم الذي يتم فيه أربعة بها األسهم، في غضون 
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  لالستثمار األدنى الحد
 

 *A ،B ،E* S1* X ،Z :األسهم فئات

 دوالر العملة

 أمريكي
 جنيه يورو

 إسترليني
 دوالر إسترليني جنيه يورو أمريكي دوالر

 أمريكي
 جنيه يورو

 إسترليني

 األدنى الحد

 لالستثمار
 والحد المبدئي،

 للملكية األدنى

5,000 5,000 5,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 األدنى الحد

 التبعي لالستثمار
1,000 1,000 1,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100,000 100,000 100,000 

 
 * أو ما يعادله بالدوالر األمريكي بأي عملة أخرى متداولة أو عمالت مرجعية لفئة األسهم.
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 المالحق

 مسرد المصطلحات - 1الملحق 

 بخصوص الشركات التجارية، وتعديالته. 1915أغسطس  10قانون لوكسمبورغ الصادر في  1915قانون 

 2010قانون 
بخصوص تعهدات االستثمار الجماعي، تنفيًذا للتوجيه  2010ديسمبر  17قانون لوكسمبورغ الصادر في 

2009/65/EC .في قانون لوكسمبورغ، وتعديالته 

 ، فرع لوكسمبورغ.فرنساشركة بنك إتش إس بي سي  وكيل اإلدارة

 استمارة الطلب المتوفرة لدى الموزعين. استمارة طلب االكتتاب

 عقد تأسيس الشركة بصيغته المعدلة من حين إلى آخر. عقد التأسيس

 Société coopérativeبرايس ووترهاوس كوبرز،  المدققون

 العملة األساسية التي يتم إصدار أسهم المحفظة بها، والتي يتم إنشاء التقرير والحسابات بها. العملة األساس

 يقصد به مجلس إدارة الشركة. مجلس اإلدارة

 اليوم الذي تفتح فيه البنوك التجارية أبوابها للعمل أمام الجمهور في لوكسمبورغ يوم العمل

استناًدا إلى عقود التأسيس، قد يقرر مجلس اإلدارة إصدار فئات منفصلة من األسهم ضمن كل محفظة )يُشار إليها فيما  األسهمفئة/فئات 

يلي بلفظ "فئة األسهم" أو "فئة" حسبما يقتضي الحال( التي عادة ما يتم استثمار أصولها، ولكن في المقابل قد يتم 

ت لالسترداد، وتركيبة رسوم، أو الحد األدنى لمبلغ االكتتاب، أو عملة، أو فرض تركيبة نفقات أولية معينة أو نفقا

أرباح أو أي سمة أخرى. وفي حالة إصدار فئات مختلفة في محفظة ما، فإن تفاصيل كل فئة سيتم وصفها ضمن القسم 

 ".َمحافظ( بعنوان:  "تفاصيل ال2-3( بعنوان:  "معلومات فئة األسهم" والقسم )1-2)

 سوف يتضمن: ستثماري جماعيمشروع ا

( وتعهدات االستثمار الجماعي UCITSتعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل ) -

 ؛ (UCIsاألخرى المقبولة )

المشاريع االستثمارية الجماعية المغلقة، التي تعتبر أسهما/ووحداتها مؤهلة كأوراق مالية قابلة للتحويل )على  -

 المثال ال الحصر الصناديق االستثمارية العقارية(.سبيل 

 إتش إس بي سي َمحافظ الشركة

CSSF .هيئة الرقابة على القطاع المالي 

 فرع لوكسمبورغ.فرنسا، شركة إتش إس بي سي العامة المحدودة،   المودع لديه

 االستثمارات بها. أي عملة أخرى، كما يحددها أعضاء مجلس اإلدارة، قد يتم إجراء عملة التداول

"، هو أي يوم عمل عادي )بخالف أيام تعليق َمحافظ( بعنوان: "تفاصيل ال2-3باستثناء ما تم توضيحه في القسم ) يوم التداول

التداول في األسهم، وبخالف يوم العمل التالي الذي يعقب فترة التعليق( وبالنسبة للمحفظة فهو اليوم ذاته الذي تكون 

واألسواق المنظمة في البلدان التي تُستَْثمر فيها المحفظة بشكل مادي مفتوحة للتداول العادي. وسيتم فيه البورصات 

سرد أيام العمل التي ال تعتبر ضمن أيام التداول في التقرير السنوي أو التقارير شبه السنوية، وسوف تتوفر لدى المقر 

 ى هذه القوائم لدى المقر الرئيسي للشركة.الرئيسي للشركة. كما ستتاح أيًضا أية تعديالت تطرأ عل

 أعضاء مجلس إدارة الشركة. أعضاء مجلس اإلدارة

 صناديق االستثمار بإتش إس بي سي )لوكسمبورغ( شركة مساهمة تمثل الموزع العالمي للشركة. الموزع

 بعنوان "الدليل". 6الكيانات الواردة ضمن الملحق  الموزعون

األسواق الناشئة هي تلك األسواق الموجودة في الدول التي ليست ضمن المجموعات التالية من الدول الصناعية:  أسواق ناشئة

واليابان، وأستراليا، والمملكة المتحدة، الواليات المتحدة وكندا، سويسرا وأعضاء المنطقة االقتصادية األوروبية، 

 وعات السابقة التي ليست لديها أسواق مالية متقدمة بالكامل.ونيوزيلندا، وقد تشمل تلك الدول الموجودة ضمن المجم

صندوق استثماري مدرج في سوق األوراق المالية التي تمثل مجموعة من األوراق المالية أو السلع أو العمالت التي  صناديق المؤشرات المتداولة

كاألسهم. وسوف يُسمح باالستثمار في صناديق من شأنها تتبع أداء مؤشر ما. صناديق المؤشرات المتداولة يتم تداولها 

( تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية 1المؤشرات المتداولة المفتوحة أو المغلقة، إذا كانت مؤهلة كـ )

 القابلة للتحويل أو تعهدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة تباًعا.

EU االتحاد األوروبي. 

EUR .اليورو 

( أو أية دولة أخرى في أوروبا الشرقية أو الغربية، وآسيا، EUأية دولة من الدول األعضاء باالتحاد األوربي ) الدولة المؤهلة

 وأفريقيا، وأستراليا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأوقيانوسيا.

FCA .هيئة مراقبة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة 

GBP الجنيه اإلسترليني 

G20  المجموعة غير الرسمية المؤلفة من عشرين فرًدا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من عشرين من

االقتصاديات الرئيسة: األرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، 

العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا،  وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والمملكة

 والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، واالتحاد األوروبي.

 & Moody's Standardبواسطة هيئة " Baa3/BBBاألوراق المالية ذات الدخل الثابت المصنفة على األقل كـ  الفئة االستثمارية
Poor's هيئة أخرى معترف بها لتصنيف الجدارة االئتمانية." أو أي 
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 دوقية لوكسمبورغ العظمى لوكسمبورغ

 Société de la Bourse de Luxembourg S.Aشركة البورصة بلوكسمبورغ  سوق لندن لألوراق المالية

 .HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A شركة اإلدارة

 الدولة العضو

االتحاد األوروبي. وتعتبر الدول التي تكون أطرافًا متعاقدة في االتفاقية القاضية بإنشاء المنطقة هي دولة عضو في 

االقتصادية األوروبية بخالف الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، ضمن الحدود المنصوص عليها بموجب هذه 

 ألوروبي.االتفاقية واإلجراءات ذات الصلة، مكافئةً للدول األعضاء في االتحاد ا

Mémorial Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Luxembourg legal gazette. 

 يُقصد بها األدوات التي يتم التعامل بها عادة في سوق المال وهي سائلة، ولديها قيمة يمكن تحديدها بدقة في أي وقت. أدوات أسواق المال

فيما يتعلق بأية أسهم من أية فئة، تعتبر قيمة كل سهم محددة وفقًا لألحكام ذات الصلة الموضحة تحت عنوان "مبادئ  صافي قيمة األصول للسهم الواحد

 ( بعنوان:  "أسعار األسهم ونشر األسعار وصافي قيمة األصول".6-2حساب صافي قيمة األصول" ضمن القسم )

 Moody's Standard+ أو أقل من ذلك بواسطة هيئة "Ba1/BBالمصنفة كـ  األوراق المالية ذات الدخل الثابت الفئة غير االستثمارية
& Poor's.أو أي هيئة أخرى معترف بها لتصنيف الجدارة االئتمانية " 

OECD .منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

تعهدات االستثمار الجماعي األخرى 

 المقبولة

(، ضمن النقطتين )أ( و)ب( 2من الفقرة ) 1الموضح في المادة تعهدات مفتوحة لالستثمار الجماعي في إطار المعنى 

 والتزاًما بما يلي: EC/2009/65من التوجيه 

مرخصة بموجب قوانين تشترط خضوعها لرقابة تعتبرها لجنة مراقبة القطاع المالي مكافئة لتلك المنصوص عليها  -

 يئات بشكل كاٍف،، عالوة على ضمان التعاون بين اله األوروبيفي قانون االتحاد 

أن يكون مستوى الحماية لحاملي الوحدات في التعهدات األخرى هذه مكافئًا للمستوى المقدم لحاملي الوحدات في  -

تعهدات االستثمار الجماعي في السندات القابلة للتحويل، وخاصةً أن تكون قواعد التمييز بين األصول واالقتراض 

 EC/2009/65لقابلة للتحويل وأدوات سوق المال مكافئة لمتطلبات التوجيه رقم والتسليف ومبيعات األوراق المالية ا

 بصيغته المعدلة؛

يتم اإلبالغ عن أعمالها من خالل تقارير نصف سنوية وسنوية للتمكن من تقييم األصول والخصوم، والدخل  -

 والعمليات التي يتم تنفيذها خالل فترة اإلبالغ؛

بشكل إجمالي في وحدات  -وفقًا للوائح إدارتها أو أدوات تأسيسها  -من أصولها  %10ال يمكن استثمار أكثر من  -

 .المؤهلة تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل أو التعهدات األخرى

االستثمار الجماعي في تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل المغلقة ال تُعد من قبيل تعهدات 

 األوراق المالية القابلة للتحويل األخرى المقبولة، ولكنها قد تكون مؤهلة كأوراق مالية قابلة للتحويل.

أي يوم للتداول ألية محفظتين، بحيث تكون األسهم الموجودة في إحداهما يمكن تحويلها إلى نفس فئة األسهم الموجودة  يوم التأهيل

 المعنية. في المحفظة األخرى

 هو سجل المساهمين بالشركة. السجل

 ، فرع لوكسمبورغ.فرنساشركة بنك إتش إس بي سي  المسجل ووكيل نقل الملكية

مايو  15الصادر بتاريخ   EU/2014/65( من التوجيه رقم21. )4.1السوق المنظمة على النحو المبين في المادة  السوق المنظمة 

 (EU/2014/65بخصوص أسواق األدوات المالية )التوجيه  2014

الصناديق االستثمارية العقارية 

(REITs) 
هو كيان مخصص المتالك، وفي معظم الحاالت، إدارة العقارات. وهذا قد يشمل على سبيل المثال ال الحصر 

، والمكاتب(، والصناعية )المصانع، والمخازن(. العقارات في القطاعات السكنية )الشقق(، والتجارية )مراكز التسوق

وبعض الصناديق االستثمارية العقارية قد تدخل أيًضا في المعامالت المالية العقارية باإلضافة إلى أنشطة التطوير 

 العقاري األخرى.

 RESA Recueil Electronique des Sociétés et Associations 

التي يجب أن تتلقى الشركة أو أحد الموزعين التعليمات المتعلقة بالطلبات أو االستردادات أو مواعيد اإلقفال  المواعيد المحددة

 التحويالت لألسهم، قبل حلولها وذلك في أي يوم من أيام التداول، كما هو موضح بالتفصيل ومشار إليه فيما بعد.

 يُقصد بها؛ األوراق المالية القابلة للتحويل

(a)  المالية األخرى المكافئة لألسهم،األسهم واألوراق 

(b) ،السندات وأدوات الدين األخرى 

(c)  أية أوراق مالية أخرى قابلة للتفاوض وتحمل الحق في امتالك أي أوراق مالية قابلة للتحويل ومماثلة بواسطة

 االكتتاب أو التبادل،

 وأدوات سوق المال.وذلك باستثناء التقنيات واألدوات المرتبطة باألوراق المالية القابلة للتحويل 

UCITS  تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل واألصول المؤهلة األخرى المرخصة وفقًا للتوجيه

2009/65/EC.كما هو معدل ، 

وأمالكها والمناطق األخرى التي الواليات المتحدة األمريكية )بما في ذلك الواليات ومقاطعة كولومبيا(، وأراضيها،  الواليات المتحدة

 تخضع لواليتها القانونية.

 دوالر أمريكي. دوالر أمريكي

قوانين الواليات المتحدة )بما في ذلك الواليات ومقاطعة كولومبيا(، وأراضيها، وأمالكها وجميع المناطق األخرى  قانون الواليات المتحدة

المتحدة، عالوة على ذلك، جميع القواعد واللوائح المعمول بها، حسبما يتم الخاضعة لواليتها. ويشمل قانون الواليات 

تكملتها وتعديلها من وقت آلخر، وحسبما تصدر عن أي سلطة تنظيمية في الواليات المتحدة األمريكية، بما في ذلك، 

 في السلع اآلجلة.على سبيل المثال ال الحصر، هيئة األوراق المالية والتداوالت األمريكية وهيئة المتاجرة 

وألغراض تتعلق بهذا التقييد فإن مصطلح "(، USPال يجوز عرض أسهم الشركة أو بيعها ألي "مواطن أمريكي" )" المواطن األمريكي

 "المواطن األمريكي" يُقصد به ما يلي:
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 . شخص مقيم في الواليات المتحدة األمريكية بموجب أي قانون أمريكي.1

كة ذات مسؤولية محدودة، أو أداة استثمار جماعي، أو شركة استثمارية، أو حساب ُمجمع، . شركة أو شراكة أو شر2

 أو أعمال أخرى، أو استثمارات، أو كيانات قانونية:  

 أ( أُنشئت أو نُظمت بموجب قانون الواليات المتحدة؛

شركة استثمارية، أو ب( أُنشئت أساًسا )دون اعتبار لمكان التأسيس أو التنظيم( لالستثمار السلبي )مثل 

 صندوق أو كيان مماثل باستثناء صندوق استحقاقات الموظفين أو خطط المعاشات التقاعدية(:

( مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل مواطن أمريكي أو أكثر يملك حصة، بشكل 1)

أو حق انتفاع أكبر، شريطة أن ال ينطبق  %10مباشر أو غير مباشر، تبلغ في مجموعها 

)أ(  7-4على هذا المواطن األمريكي ما جاء في الئحة هيئة المتاجرة في السلع اآلجلة 

 بخصوص الشخص المؤهل المستوفي للشروط,

( عندما يكون المواطن األمريكي هو الشريك العام، أو عضو إداري، أو العضو المنتدب 2)

 أو صاحب منصب أخر يتمتع فيه بصالحية توجيه نشاطات الكيان؛

ندما يتشكل الكيان من أو لصالح مواطن أمريكي ويهدف أساًسا لالستثمار في األوراق ( ع3)

المالية غير المسجلة لدى هيئة األوراق المالية والصرف، إال إذا كان هذا الكيان قد تشكل من 

، على D, 17 CFR 230.501(a)مستثمرين معتمدين، وفق ما هو موضح في الالئحة 

 راًدا أو أشخاًصا عاديين؛ أوأال يكون المستثمرون أف

من حصص الملكية والتصويت أو حصص الملكية دون  %50( إذا كان أكثر من 4)

 التصويت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لمواطنين أمريكيين؛

 ج( وكالة أو فرع لكيان غير أمريكي يقع في الواليات المتحدة األمريكية؛ أو

 الواليات المتحدة األمريكية.د( يقع مقر عملها الرئيسي في 

 . صندوق ائتمان:3

 أ( تم إنشاؤه أو تنظيمه بموجب قانون الواليات المتحدة؛ أو

 ب( دون اعتبار لمكان التأسيس أو التنظيم:

( يحن يكون الشخص المكلف بتسوية المنازعات، أو المؤسس، أو األمين، أو أي شخص 1)

 االستثمار للصندوق مواطنًا أمريكيًا؛آخر مسؤول كليًا أو جزئيًا عن قرارات 

( حين تخضع إدارة صندوق االئتمان أو وثائق التأسيس إلشراف محكمة أمريكية واحدة 2)

 أو أكثر؛ أو

( حين يخضع دخله لضريبة الدخل في الواليات المتحدة األمريكية بغض النظر عن 3)

 المصدر.

 . تركة شخص متوفى:4

الواليات المتحدة األمريكية وقت وفاته أو كان دخله خاضًعا لضريبة الدخل في أ( لشخص كان مقيًما في 

 الواليات المتحدة األمريكية بغض النظر عن المصدر؛ أو

ب( حين يكون القائم على تنفيذ أو تصريف شؤون التركة الذي لديه حرية االستثمار الفردي أو  

ثناء حياته، مواطنًا أمريكيًا أو تكون التركة المشترك، بغض النظر عن محل إقامة الشخص المتوفى أ

 خاضعة لقانون الواليات المتحدة األمريكية.

 . استحقاقات الموظفين أو خطط المعاشات التقاعدية التي:5

 أ( تؤسس وتدار وفقًا لقانون الواليات المتحدة األمريكية؛ أو

مله الرئيسي في الواليات المتحدة ب( تأسست لموظفي كيان قانوني تابع لمواطن أمريكي أو يقع مقر ع

 األمريكية.

 . حساب تقديري أو غير تقديري أو حساب مماثل )بما في ذلك الحساب المشترك( وذلك في الحاالت التالية:6

 أ( عندما يكون صاحب الحساب مواطنًا أمريكيًا أو لصالح مواطن أمريكي أو أكثر؛ أو

اثل مملوًكا لمتداول أو أمين يباشر مهامه في الواليات ب( عندما يكون الحساب التقديري أو حساب مم

 المتحدة األمريكية.

( لن يسمح له بالقيام باستثمارات 1إذا أصبح المساهم مواطنًا أمريكيًا، الحقًا بعد استثماره في الشركة، فهذا المساهم )

شركة )حسب شروط عقد التأسيس ( في أقرب فرصة ممكنة تُسترد األسهم إجباريًا من قبل ال2اضافية في الشركة )

 والقانون المعمول به(. ويجوز للشركة، من وقت آلخر، التنازل عن القيود السابقة أو تعديلها.
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 معلومات أخرى - 2الملحق 

 

 فصل األصول (1
 

األوراق المالية القابلة للتحويل وغيرها من االستثمارات يتم تطبيق العائدات المترتبة على توزيع وتخصيص األسهم ذات الصلة بكل محفظة في دفاتر الشركة على محفظة 

لكل فئة في كل محفظة،  المسموح بها التي تمثل هذه المحفظة، وكذلك تطبيق األصول والخصوم والدخل والنفقات المتصلة بهذه المحفظة. وإذا أنشأت الشركة مستحقات

 فسوف تتغير وفق القواعد المبينة في عقد التأسيس.

 
 استخدام األصول الموجودة في كل محفظة بشكل منفرد فيما يخص األسهم المتعلقة بالمحفظة التي تنتمي إليها ما لم يرد خالف ذلك.يتم 

 
ات الخاصة ، ويتم االستثمار فيها بشكل مستقل وفق األهداف والسياسات االستثمارية لهذه المحفظة. وتكون كل االلتزامَمحافظسوف تفصل أصول كل محفظة عن باقي ال

 بمحفظة معينة ملزمة لهذه المحفظة فقط. وألغراض العالقات فيما بين المساهمين، سيوف تعتبر كل محفظة كيانًا منفصالً.

 
 تأكيدات األسهم (2
 

ة. ويرسل تأكيد الملكية بالبريد إلى سوف تصدر الشركة األسهم في صورة مسجلة. ويتم إثبات ملكية األسهم من خالل تقييدها في سجل الشركة وعبر تأكيد )تأكيدات( الملكي

ل ووكيل نقل الملكية  21المساهم )أو صاحب أول اسم من المساهمين المشتركين( أو وكيله، حسب التعليمات، على مسؤوليته الخاصة عادة خالل  يوًما من استالم المسجِّ

 ة قد استلمتها الشركة أو من تعينه.الستمارة الطلب المستوفاة أو قسيمة التسجيل، شريطة أن تكون األموال الخالص

 
 حقوق التصويت والمالك المشتركون (3
 

ي أي اجتماع منفصل يحق لكل مساهم في االجتماعات العامة أن يدلي بصوت واحد عن كل سهم كامل يملكه. كما يحق للمساهم في أي فئة خاصة أن يدلي بصوت واحد ف

 كامل يملكه. لحاملي األسهم الخاصة بهذه الفئة وذلك عن كل سهم

 
لمرتبطة بذلك السهم ويمكن للشركة أن تسجل األسهم بشكل مشترك ألسماء ال تتجاوز شخصين من حاملي األسهم بناء على طلبهما. وفي هذه الحالة، تمارس الحقوق ا

 تطلب الشركة من جميع المالكين المشتركين تعيين ممثل واحد. بصورة مشتركة بين جميع األطراف المسجلة أسماؤهم إال إذا عينوا كتابيًا شخًصا أو أكثر للقيام بذلك. وقد
 

 حقوق الفئات وقيودها (4
 

نقل بمنتهى الحرية، باستثناء ما أشير تُقسم األسهم إلى فئات تُحدد باإلشارة إلى المحفظة التي تنتمي لها هذه الفئة. وال تشتمل على حقوق تفضيلية أو حق شفعة وهي قابلة لل

 إليه أدناه.

 
ط الذي يقتضي إصدار األسهم يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة فرض قيود أو الحد منها على أية أسهم أو فئة )بخالف القيود المفروضة على نقل الملكية، ولكن بما يشمل الشر

ا نقل ملكية األسهم التي يرون أنها ضرورية بصورة مسجلة( )ولكن ال ينطبق ذلك بالضرورة على كل الفئات في نفس المحفظة(.  وقد يطلب أعضاء مجلس اإلدارة أيضً 

و أي هيئة حكومية أو تنظيمية أو متطلباتها، أو التي قد يكون لها ألضمان عدم شراء األسهم أو حيازتها من جانب أو لصالح شخص آخر على نحو يخالف قانون أية دولة 

بموجب قانون األوراق المالية أو قانون االستثمار أو أية قوانين أو متطلبات مماثلة ألي دولة أو ضريبة عكسية أو تبعات نقدية أخرى على الشركة، من بينها شرط التسجيل 

 نتفع باألسهم التي في حوزته.جهة. ويجوز ألعضاء مجلس اإلدارة في هذا الصدد أن يطلبوا من أحد المساهمين تقديم أي معلومات يرونها ضرورية للتأكد من أنه لمالك الم

 
استثناء ما يتعلق بشرط النظام األساسي المتعلقة باالجتماعات العامة، مع إجراء التعديالت الالزمة، على سائر االجتماعات العامة لحاملي أسهم فئة أو محفظة بتسري أحكام 

بهذه الفئة أو المحفظة في حال االجتماع  اكتمال النصاب القانوني بحضور حاملي نصف األسهم الصادرة من هذه الفئة أو المحفظة، أو حضور أي شخص يملك أسهم تتعلق

محفظة واحدة، إذا كانت هذه الفئات  المؤجل )أو وكالء هؤالء األشخاص في كلتا الحالتين(. وقد يجري التعامل مع فئتين أو أكثر أو محفظتين أو أكثر باعتبارها فئة واحدة أو

 المنفصلة. َمحافظفقة حاملي األسهم المتعلقة بالفئات أو التتأثر بالطريقة ذاتها بالمقترحات التي  تطلب موا َمحافظأو ال

 
 الحقوق المتعلقة بالتصفية (5
 

التي تحدد الخطوات الواجب اتخاذها لتمكين المساهمين من  1915وقانون سنة  2010إذا تمت تصفية الشركة طوًعا، فإن تنفيذ عملية التصفية يتم وفقًا ألحكام قانون سنة 

لحين انتهاء التصفية. والمبالغ التي  Caisse de Consignationالمشاركة في توزيع/ توزيعات التصفية، وفي هذا السياق يتم اإلعداد إليداع مشروط ألية مبالغ فلدى 

 ال تتم المطالبة بها من اإليداع المشروط خالل فترة التقادم ستكون عرضة لإلسقاط طبقًا ألحكام قوانين لوكسمبورغ.
 

 تعليق حساب/ تقييم صافي قيمة األصول وإصدار األسهم، وتخصيصها، وتحويلها واستعادتها (6
 

(  إصدار األسهم، وتخصيصها، واستعادتها ألي محفظة وكذلك 6-2م )لقسالبند الثالث من افي نيابة عن الشركة، أن تعلّق وفق ما هو منصوص عليه يجوز لشركة اإلدارة، 

 ي فئة:أالحق في تحويل األسهم التابعة لفئة ما في المحفظة إلى تلك المتصلة بنفس الفئة في محفظة أخرى واحتساب قيمة صافي األصول لكل سهم من 
a) لي جزء رئيسي من خالل أية فترة تُغلق فيها أي سوق أو بورصة، وهي السوق الرئيسية أو بورصات األوراق المالية الرئيسية التي يُدرج فيها في الوقت الحا

 االستثمارات ذات الصلة بالمحفظة، أو خالل الفترة التي تقيد فيها المعامالت بشكل كبير أو يتم تعليقها؛

 
b)  أية ظروف تشكل حالة طارئة، ويصبح معها تصرف الشركة في االستثمارات ذات الصلة بالمحفظة غير ممكن.عند وجود 

 
c) محفظة ذات الصلة؛خالل أي فترة يتم فيها تعليق اإلعالن عن المؤشر، المشتمل على أداة من األدوات المالية المشتقة التي تمثل الجزء الرئيسي من أصول ال 

 
d)  تقييد عملية تحديد صافي قيمة األصول عن كل سهم في المشاريع االستثمارية الجماعية أو تداول أسهمها/ وحداتها التي يجري استثمار خالل فترة تعليق أو

 المحفظة فيها بشكل كبير؛

 
e) الحالية في أية سوق أو بورصة؛ خالل أي عطل في وسائل االتصال التي يتم استخدامها عادة لتحديد سعر أية استثمارات تخص المحفظة ذات الصلة أو األسعار 

 
f) خالل أي فترة ال يمكن فيها تحويل األموال التي تُستخدم أو قد تدخل في تأمين أو سداد أي مبلغ من استثمارات المحفظة؛ 

 
g) شركة أو إحدى فئات أسهمها، أو إذا كان هذا التعليق مبرًرا لحماية المساهمين، في حال االعالن عن عقد جمعية عمومية للمساهمين يطرح فيها قرار تصفية ال

 بقرار من مجلس اإلدارة بحل محفظة أو أكثر؛
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h) ها، أو بقرار َمحافظى إذا كان هذا التعليق مبرًرا لحماية المساهمين، في حال االعالن عن عقد جمعية عمومية للمساهمين يطرح فيها قرار اندماج الشركة أو إحد

 أومن مجلس اإلدارة باندماج محفظة أو أكثر؛ 

 
i) ظة من خالل أية فترة يرى مجلس اإلدارة حدوث ظرف خارج عن إرادة الشركة يستحيل معه أو يصعب على المتداولين االستمرار في تداول أسهم أي محف

 الشركة. َمحافظ

 
إجراءات تصفية أو بناًء على أوامر سلطة يجوز للشركة وقف إصدار األسهم، وتخصيصها، وتحويلها واستعادتها فوًرا عند وقوع أية أحداث تضطرها للدخول في 

 لوكسمبورغ اإلشرافية.

 
 يتم إخطار المساهمين الذين تقدموا بطلب تحويل األسهم أو استردادها بأي تعليق أو إنهاء، فوًرا وبشكل كتابي.

 
 المستندات المتاحة لالطالع (7
 

 في أي يوم من أيام األسبوع )باستثناء أيام السبت والعطالت العامة( لدى المقر الرئيسي للشركة.تتاح نسخ من المستندات التالية لالطالع أثناء ساعات العمل العادية 

 
i) عقد تأسيس الشركة 

 
ii) العقود األساسية 
 

iii) قائمة محدثة بفئات األسهم المصدرة 

 
التقارير المالية بصورة مجانية عند الطلب لدى المقر الرئيسي تُتاح نسخ من عقد تأسيس الشركة وأحدث النشرات التمهيدية ووثائق معلومات المستثمرين الرئيسية وأحدث 

 للشركة.

 
ثمرين ويمكن للمست . www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfoعالوة على ذلك، تُتاح وثائق المعلومات األساسية للمستثمر على الموقع اإللكتروني 

وسيلة أخرى متفق عليها بين تنزيل وثائق المعلومات األساسية للمستثمر عند إصدارها من الموقع اإللكتروني المذكور أعاله أو الحصول عليها في صورة مطبوعة، أو أي 

 شركة اإلدارة والوسيط والمستثمر.

 
وفقًا ألحكام القوانين واللوائح الخاصة بلوكسمبورغ. تشمل هذه المعلومات اإلضافية اإلجراءات تتيح شركة اإلدارة معلومات إضافية لدى مقرها الرئيسي عند الطلب، 

امل مع الهيئات األخرى نيابة عن المتعلقة بمعالجة الشكاوى واالستراتيجيات المتبعة في ممارسة حق التصويت الخاص بالشركة والسياسة المتعلقة بتقديم طلبات الشراء للتع

 ت الخاصة بالشركة.ل سياسة للتنفيذ باإلضافة إلى الترتيبات المتعلقة بالرسوم أو العمولة أو المزايا غير النقدية فيما يتعلق بإدارة وتنظيم االستثماراالشركة، وأفض

 
باإلضافة إلى ذلك، تتوفر قائمة محدثة بمستشاري االستثمار المسؤولين عن كل محفظة في مكتب الشركة المسجل والموقع اإللكتروني التالي 

n&country=luhttp://www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfo?lang=e 
 

 االستفسارات والشكاوى
 

ن المدرجة أسماؤهم في يجب على من يرغب في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الشركة أو في تقديم شكوى بشأن األعمال التي تقدمها الشركة االتصال بالموزعي

 .boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg ,16أو بشركة اإلدارة على العنوان التالي  6الملحق رقم 

http://www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfo
http://www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfo?lang=en&country=lu
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 قيود االستثمار العامة - 3ملحق رقم 

 

، 2010لقابلة للتحويل، بموجب قانون تهدف القيود العامة لالستثمار إلى إعادة صياغة القيود االستثمارية المتعلقة بوحدات تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية ا

ة القابلة للتحويل ضوء قانون لوكسمبورغ والممارسات التنظيمية المعمول بها. وكل محفظة للشركة أو إذا كانت تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق الماليوتفسيرها في 

وراق المالية القابلة للتحويل وذلك ألغراض تضم أكثر من قسم، فإن هذه المحفظة أو القسم ينبغي التعامل معها على أنها وحدة منفصلة من تعهدات االستثمار الجماعي لأل

لق بكل محفظة وعملة تقويم تتعلق بهذا الملحق. ويتمتع مجلس اإلدارة، بناء على مبدأ توزيع المخاطر، بصالحية تحديد سياسة االستثمار الستثمارات الشركة فيما يتع

 المحفظة وفقا للقيود التالية:

 
 يجوز للشركة أن تستثمر في: (1)   (أ)

 
a) األوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات سوق المال المتداولة في أحد األسواق المنظمة؛ 

 
b) مل األوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات سوق المال التي يتم تداولها في سوق أخرى في دولة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تع

 وفق ضوابط محددة وبشكل منتظم ومتاحة للجمهور؛

 
c)  االتحاد األوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات سوق المال المقبولة والمدرجة رسميًا في سوق األوراق المالية لدولة خالف الدول األعضاء في

األوروبي أو التي يتم تداولها في سوق أخرى لدولة خالف الدول األعضاء في االتحاد األوروبي على أن تكون هذه السوق منظمة وتعمل 

فة منتظمة ومتاحة للجمهور، شريطة أن يكون اختيار سوق األوراق المالية منصوًصا عليه في المستندات التأسيسية لتعهدات االستثمار بص

 الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل.

 
d)  تعهًدا بتقديم طلب اإلدراج الرسمي في األوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات سوق المال الصادرة حديثا بشرط أن تتضمن شروط اإلصدار

 السوق المنظمة ويتم تأمين هذا اإلدراج خالل سنة من تاريخ اإلصدار.

 
e)  األخرى، سواء كانت موجودة في المؤهلة وحدات تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل وتعهدات االستثمار الجماعي

 ، شريطة:دولة من الدول األعضاء أو ال

 
a.  األخرى بموجب قوانين تشترط خضوعها لرقابة تعتبرها هيئة لوكسمبورغ الرقابية مساوية لما أقره المؤهلة اعتماد تلك التعهدات

 قانون االتحاد األوروبي وضمان التعاون بين الهيئات بشكل كاٍف،

 
b.  ا للمستوى المقدم لحاملي الوحدات في تعهدات األخرى مكافئً المؤهلة أن يكون مستوى الحماية لحاملي الوحدات في التعهدات

االستثمار الجماعي في السندات القابلة للتحويل، وخاصةً أن تكون قواعد التمييز بين األصول واالقتراض والتسليف ومبيعات 

 لة،بصيغته المعد EC/2009/65األوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات سوق المال مكافئة لمتطلبات التوجيه رقم 

 
c.  األخرى من خالل تقارير نصف سنوية وسنوية للتمكن من تقييم األصول والخصوم، المؤهلة يتم اإلبالغ عن أعمال التعهدات

 والدخل والعمليات التي يتم تنفيذها خالل فترة اإلبالغ،

 
d.  المؤهلة للتحويل أو التعهدات  في األوراق المالية القابلة  من أصول تعهدات االستثمار الجماعي %10ال يمكن استثمار أكثر من

األخرى في مجموعها، التي من المتوقع امتالكها، طبقًا لمستنداتها التأسيسية، في وحدات تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق 

 األخرى؛المؤهلة المالية القابلة للتحويل أو التعهدات 

 
f)  شهًرا بشرط أن يكون المقر  12التي يحق سحبها، والتي تستحق فيما ال يزيد على الودائع لدى مؤسسات االئتمان واجبة السداد عند الطلب أو

الرئيسي لمؤسسة االئتمان في الدولة العضو ، أو يجوز أن يكون المقر الرئيسي لمؤسسة االئتمان موجوًدا في دولة ليست عضًوا ، بشرط أن 

 ؛األوروبي ي لوكسمبورغ معادلة للقواعد الواردة في قانون االتحادتخضع المؤسسة للقواعد اإلشرافية التي تعتبرها سلطة اإلشراف ف

 
g) التي يتم التعامل  األدوات المالية المشتقة، بما فيها األدوات النقدية المعادلة التي يتم التعامل بها في السوق المنظمة و/أو األدوات المالية المشتقة

 تنفيذ العمليات خارج البورصة"( شريطة أن:بها في الشركات غير المسجلة بالبورصة )"توجيهات 

 
a. ( 1تتكون السندات األساسية من أدوات يشملها هذا الملحق بموجب الفقرة- a أو المؤشرات المالية أو أسعار الفائدة أو العمالت )

 التي يمكن أن يستثمر فيها الصندوق وفقًا ألهداف االستثمار؛

 
b.  شتقة التي تتم خارج البورصة عبارة عن مؤسسات تخضع لإلشراف الرقابي، وتنتمي إلى أن تكون األطراف المقابلة للمعامالت الم

 الفئات المعتمدة من السلطة اإلشرافية في لوكسمبورغ؛

 
c.  تخضع مشتقات العمليات التي تتم خارج البورصة للتقييم الموثوق به والدقيق على أساس يومي ويمكن بيعها أو تسييلها أو إغالقها

 ملة مقاصة في أي وقت، بقيمتها العادلة بمبادرة من جانب الشركة.من خالل معا

 
 و/أو

 
h) ( إذا كان إصدار هذه السندات أو مصدرها 1أدوات سوق المال غير السندات التي يتم التعامل بها في سوق منظمة والتي ترد في الملحق ،)

 ه األدوات:منظًما بحد ذاته بغرض حماية المستثمرين والمدخرات، وبشرط أن تكون هذ

 
a.  صادرة أو مضمونة بواسطة سلطة مركزية أو إقليمية أو محلية أو بواسطة بنك مركزي بدولة عضو أو بواسطة البنك المركزي

في حال الدولة الفيدرالية، بواسطة األعضاء الذين يشكلون  ، األوروبي، أو بنك االستثمار األوروبي، أو في دولة ليست عضًوا 

 االتحاد الفيدرالي، أو بواسطة هيئة دولية عامة تنتمي إليها دولة أو أكثر من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، أو

 
b. ،صادرة عن مشروع يتم تداول أي من سنداته في أسواق منظمة 
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c. أو صادرة عن األوروبي شراف الرقابي وفقًا للمعايير المحددة بموجب قانون االتحادصادرة أو مضمونة من منشأة خاضعة لإل ،

الواردة في قانون االتحاد  منشأة تخضع للقواعد اإلشرافية التي تعتبرها السلطة اإلشرافية في لوكسمبورغ صارمة كالقواعد

 على أقل تقدير أواألوروبي 

 
d. المعتمدة من السلطة اإلشرافية في لوكسمبورغ بشرط أن يخضع االستثمار في هذه  أو صادرة عن هيئات أخرى تنتمي إلى الفئات

األدوات لحماية المستثمر، المعادلة لما ورد في البنود األول والثاني والثالث وبشرط أن يكون المصدر ممثالً في شركة رأس مالها 

، وأن EEC/ 78/660اتها السنوية وفقًا للتوجيه الرابع مليون يورو على األقل وأن تقدم وتنشر حساب 10واالحتياطي بها يبلغ 

تكون كيانًا داخل مجموعة شركات، تتضمن شركة أو أكثر من الشركات المدرجة، وأن تكون مخصصة لتمويل المجموعة أو أن 

 تكون كيانًا مختًصا بتمويل وسائل االستثمار في السندات المالية التي تستفيد من خط السيولة المصرفية.

 
من صافي أصول أي محفظة في صندوق األوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات سوق  %10عالوة على ذلك يجوز للشركة أن تستثمر ما يصل إلى  (2)

 ( أعاله.1المال بخالف ما تم اإلشارة إليه في النقطة )

 
 
 يجوز للشركة امتالك أصول ثانوية سائلة. (.ب)

 
       من صافي أصولها في األوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات سوق المال الصادرة بواسطة نفس  %10يجوز للشركة استثمار ما ال يزيد عن a)  (i) .(ج)

 الهيئة.                       

 
(ii)  لمخاطرجاوز حجم التعرض جوز أن يتال ي من صافي أصولها في الودائع التي تقدمها نفس الهيئة. %20يجوز للشركة استثمار ما يزيد على ال 

من صافي أصوله، عندما يكون الطرف المقابل عبارة عن  %10الطرف المقابل للصندوق في المعامالت المشتقة التي تتم خارج البورصة 

 من صافي أصوله في الحاالت األخرى. %5( أعاله أو f-1))أ( مؤسسة االئتمان المشار إليها في الفقرة 

 
b) استثماًرا في األوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات سوق المال من أي جهة إصدار يتجاوز  َمحافظلى ذلك، حين تمتلك الشركة نيابة عن إحدى العالوة ع

من إجمالي صافي األصول لهذه  ٪ 40من صافي أصول هذه المحفظة، فحينئذ يجب أن ال يمثل إجمالي هذه االستثمارات أكثر من  ٪ 5بشكل فردي 

 المحفظة.

 
 امالت المشتقة التي تتم خارج البورصة التي يتم تنفيذها مع المؤسسات المالية الخاضعة لإلشراف الرقابي.ال ينطبق هذا الحد على الودائع والمع

 
من  %20(، فال ينبغي للشركة أن تجمع بين ما يلي لكل محفظة بما يؤدي إلى استثمار أكثر من a )ج(على الرغم من الحدود الفردية الواردة في الفقرة 

 أصولها في كيان واحد:

 
 ،االستثمارات في األوراق المالية القابلة للتحويل أو أدوات سوق المال الصادرة بواسطة هذا الكيان 

 
 الودائع لدى هذا الكيان، أو 

 
 التعرض للمخاطر نتيجة المعامالت المشتقة التي تتم خارج البورصة التي يباشرها هذا الكيان 

 
c)  ج( المنصوص عليه في الفقرة الفرعية %10تتم زيادة حد( (a(i أعاله إلى حد أقصى )فيما يتعلق باألوراق المالية القابلة للتحويل أو أدوات  %35

بين  سوق المال الصادرة أو المضمونة بواسطة أية دولة عضو أو بواسطة سلطاتها المحلية أو دولة أخرى مؤهلة أو بواسطة هيئات دولية عامة تضم

 أعضائها دولة أو أكثر من الدول األعضاء.

 
d)  ج( المنصوص عليه في الفقرة الفرعية  %10من الممكن أن يصل حد((a(i ) من السندات الصادرة عن مؤسسة ائتمانية مقرها  % 25أعاله إلى

الرئيسي موجود في دولة عضو في االتحاد األوروبي وتخضع بموجب القانون إلشراف عام معين المراد منه حماية حاملي السندات. على وجه 

استثمار المبالغ المشتقة من إصدار هذه السندات بطريقة تتوافق مع القانون، خالل فترة صالحية السندات بكاملها، في األصول القادرة  الخصوص، يجب

لمستحقة. فائدة اعلى تغطية الخسائر المتعلقة بالسندات والتي تستخدم، في حالة إفالس المصدر، على أساس األولويات إلعادة سداد المبلغ األساسي ودفع ال

من صافي أصولها في السندات المذكورة في هذه الفقرة الفرعية والتي يصدرها مصدر واحد، فال يجوز أن تتعدى  %5إذا استثمرت المحفظة أكثر من 

 من قيمة أصول المحفظة. %80القيمة اإلجمالية لهذه االستثمارات 

 
e)  ج(األوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات سوق المال المشار( إليها في الفقرة (c  وd )40ت حدلن تدخل ضمن حسابا %  )المشار إليه في الفقرة )ج

b )أعاله. 

 
(، ولذلك فإن االستثمارات التي تتم في األوراق المالية القابلة للتحويل أو a( )b( )c( )dال يجوز تجميع الحدود المنصوص عليها في الفقرات الفرعية )

، بأي حال، من %35عن نفس الجهة في الودائع أو السندات المشتقة التي تباشرها الجهة ذاتها ال يجوز أن تتعدى إجمالي أدوات سوق المال الصادرة 

 صافي أصول المحفظة؛

 
 أو قواعد الحسابات الدولية EEC/83/349الشركات التي تشكل جزًءا من نفس المجموعة ألغراض الحسابات الموحدة، كما هو محدد طبقًا للتوجيه 

 .3المعترف بها، يتم اعتبارها هيئة واحدة بغرض حساب الحدود الواردة في الفقرة 

 
من صافي أصول المحفظة في األوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات سوق المال داخل نفس  %20يجوز للشركة أن تستثمر قيمة تراكمية تصل إلى 

 المجموعة.

 
f) من صافي أصول أي محفظة، وفقا لمبدأ توزيع المخاطر في  %100يَُصرح للشركة استثمار ما يصل إلى من األحكام المذكورة أعاله،  بالرغم

دولة ليست األوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات سوق المال الصادرة أو المضمونة بواسطة دولة عضو أو بواسطة هيئاتها أو سلطاتها المحلية أو 

( أو بواسطة سنغافورة أو أي دولة عضو في مجموعة OECDن دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )عضوا ، أو بواسطة أية دولة أخرى م

العشرين، أو بواسطة هيئات دولية عامة تضم بين أعضائها دولة أو أكثر من الدول األعضاء شريطة أن تمتلك المحفظة أوراق مالية من ستة 

 من إجمالي أصول تلك المحفظة. %30ات الصادرة من مصدر واحد أكثر من إصدارات مختلفة على األقل وأال تمثل اإلصدار

 
   كحد  %20( لتصل إلى ه(، يمكن زيادة الحدود القصوى المنصوص عليها في الفقرة )هدون اإلخالل بالحدود القصوى المنصوص عليها في الفقرة )   (a  )د(.

نفس جهة اإلصدار عندما يكون الهدف من السياسة االستثمارية للمحفظة هو إعادة تكوين أقصى لالستثمارات في األسهم و/أو السندات الصادرة عن 
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ويتم اإلفصاح مؤشر أسهم أو سندات معين يحظى بقدر كاٍف من التنوع ويمثل معياًرا مالئًما للسوق التي يشير إليها، ويُنشر هذا الهدف بطريقة مناسبة 

 الصلة.عنه في السياسة االستثمارية للمحفظة ذات 

 
b) ( يرتفع الحد األقصى المنصوص عليه في الفقرةa إلى )حيث تظهر ظروف سوق استثنائية تبرر ذلك، السيما في األسواق المنظمة التي تهيمن  %35

 لجهة إصدار واحدة.عليها فئات معينة من األوراق المالية القابلة للتحويل أو أدوات سوق المال.  وال يسمح بوصول االستثمار إلى هذا الحد إال 

 
 ال يجوز للشركة امتالك أسهم لها حقوق تصويت تتيح لها ممارسة نفوذ كبير على إدارة هيئة اإلصدار. 

 
 كذلك ال يجوز للشركة امتالك أكثر من: )ه(.

 
 10% من األسهم التي ال يتمتع حاملوها بحق التصويت في نفس هيئة اإلصدار؛ 

 
 10%  اإلصدار؛من سندات الدين لنفس هيئة 

 
 10% .من أدوات سوق المال لنفس هيئة اإلصدار 

 
و أدوات سوق المال أو يمكن عدم االلتفات إلى الحدود الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة عند وقت االمتالك في حال تعذر حساب إجمالي قيمة سندات الدين أ

 صافي قيمة األدوات المالية قيد اإلصدار في ذلك الوقت.

 
( ال تنطبق على األوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات سوق المال الصادرة أو المضمونة بواسطة أية دولة عضو في أو بواسطة هالحدود الواردة في الفقرة )

 اء في التحاد األوروبي.سلطاتها المحلية أو بواسطة دولة أخرى مؤهلة أو بواسطة هيئات دولية عامة تضم بين أعضائها دولة أو أكثر من الدول األعض

 
ا في السندات كذلك يتم التغاضي عن هذه األحكام فيما يخص األسهم المملوكة للشركة في رأس مال شركة مسجلة في دولة ليست عضًوا وتستثمر أصولها أساسً  

هذه الشركة المالكة الطريقة الوحيدة التي يمكن للشركة من المالية للهيئات المصدرة التي تمتلك مقاًرا في هذه الدولة، حيث إنه بموجب تشريع هذه الدولة تمثل 

كون عضوا ، بالحدود خاللها االستثمار في السندات المالية للهيئات المصدرة في تلك الدولة شريطة أن تلتزم سياسة الشركة االستثمارية في الدولة التي ال ت

 (.d)و(، a( ،)b( ،)cد )و(، البنو))ه( و ،(جالموضحة في الفقرة )

 
لمقبولة المشار يجوز للشركة أن تمتلك وحدات تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل و/أو تعهدات االستثمار الجماعي األخرى ا (a )و(.

من صافي أصول المحفظة المعنية في وحدات تعهد واحد فقط تعهدات االستثمار  %20( شريطة عدم استثمار أكثر من e))1 )أ( إليها في الفقرة

 المقبولة. األخرىالجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل أو تعهدات االستثمار الجماعي 

 
مار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل ممن تشتمل على عدة أقسام ألغراض تتعلق بتطبيق حد االستثمار، فإن كل قسم في وحدة تعهدات االستث

 تُعامل كجهة إصدار مستقلة شريطة ضمان مبدأ الفصل بين التزامات مختلف األقسام مقابل الغير.

 
b)  االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة المقبولة غير وحدات تعهدات األخرى ال يجوز أن تتجاوز االستثمارات في تعهدات االستثمار الجماعي

 من صافي أصول المحفظة. %30للتحويل في مجموعها 

 
c) ت االستثمار ليس من الضروري دراسة االستثمارات الكبيرة الممتلكة لوحدات تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل أو تعهدا

 ( أعاله.جالصندوق لغرض قيود االستثمار الموضحة في الفقرة )الجماعي التي يستثمر فيها 

 
d) المتعلقة  عندما تستثمر الشركة في وحدات تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل و/أو تعهدات االستثمار الجماعي األخرى

سوم اكتتاب أو استرداد قد تفرض على الشركة حسب استثمارها في وحدات مثل بالشركة من خالل اإلدارة أو السيطرة المشتركة، فليس هناك ثمة ر

 تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل و/أو تعهدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة. 

 
لية القابلة للتحويل و/أو المشروعات األخرى المتعلقة بالشركة فيما يتعلق باستثمارات المحفظة في وحدات تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق الما

دات االستثمار كما ورد في الفقرة السابقة، ال يتجاوز إجمالي الرسوم اإلدارية )مع استبعاد أية رسوم أداء، إن وجدت( المفروضة على هذه المحفظة وتعه

من قيمة االستثمارات ذات الصلة.  %2.5ستثمار الجماعي األخرى المقبولة المحددة نسبة الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل و/أو تعهدات اال

ي في وتشير الشركة في تقريرها السنوي إلى إجمالي الرسوم اإلدارية المفروضة على كل من المحفظة ذات الصلة ووحدات تعهدات االستثمار الجماع

 مار الجماعي األخرى المقبولة التي استثمرت فيها المحفظة أثناء الفترة المحددة.األوراق المالية القابلة للتحويل وتعهدات االستث

 
e)  من نفس وحدات تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل و/أو تعهدات االستثمار  % 25ال يجوز للشركة امتالك أكثر من

 في وقت االمتالك إذا لم يكن باإلمكان حساب إجمالي حجم الوحدات عند اإلصدار في ذلك الوقت.الجماعي األخرى المقبولة. ويمكن تجاهل هذا الحد 

 
على األقل من  %85عة"( أن تستثمر الشركة )يُشار إليها فيما بعد بلفظ "محفظة ُمودِ  َمحافظامتثاال للقوانين واللوائح المعمول بها يجوز ألي محفظة من  )ز(.

االستثمار الجماعي األخرى أو تلك المحفظة )يشار إليها بلفظ "التعهدات الرئيسية لالستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة أصولها في وحدات تعهدات 

 من أصولها في واحد أو أكثر من العناصر التالية: %15للتحويل"(. ويجوز أن تحتفظ المحفظة الُموِدعة بنسبة تصل إلى 

 

 (؛بقرة )أصول ثانوية سائلة وفقا للف 

 أدوات مالية مشتقة والتي قد تستخدم ألغراض التحوط؛ 

 .الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، الالزمة لمتابعة عملها بشكل مباشر 

 
عن طريق  ، تقوم المحفظة الُمودعة باحتساب تعرضها العام الذي يتعلق باألدوات المالية المشتقة وذلك2010( من قانون 3-42ألغراض االلتزام بالمادة )

 الجمع بين تعرضها المباشر بموجب الفقرة الثانية للقفرة الفرعية األولي مع أي مما يلي:
 تثمار المحفظة التعرض الفعلي للتعهدات الرئيسية لالستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل لألدوات المالية المشتقة بما يتناسب مع اس

 ار الجماعي الرئيسية؛ أوالمودعة في تعهدات االستثم
  المنصوص أقصى قدر ممكن من التعرض العام للتعهدات الرئيسية لالستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل لألدوات المالية المشتقة

 عليها في التعهدات الرئيسية لالستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل.
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وز إصدار محفظة عالوة على ذلك وفي ضوء الحد الذي تسمح به اللوائح والقوانين المعمول بها لكن وفقًا للشروط المنصوص عليها في اللوائح والقوانين، يج

( من قانون 3) 77د في المادة الشركة أو تحويلها إلى تعهدات رئيسية لالستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل وفقا للمعنى الوار َمحافظمن 

2010. 

 
عن محفظة أو أكثر من ويجوز للمحفظة )يُشار إليها بلفظ "المحفظة االستثمارية"( االكتتاب في و/أو االستحواذ على و/أو امتالك سندات يتم إصدارها أو صادرة  )ح(.

فيما يتعلق باالكتتاب و/أو االستحواذ و/أو االمتالك  1915موجب متطلبات قانون الشركة )يشار لكل منها بلفظ "محفظة مستهدفة"( دون أن تكون الشركة ب َمحافظ

 من قبل شركة بأسهمها الخاصة، ملزمة بما يلي:
  من صافي أصولها في وحدات محفظة مستهدفة وحيدة؛ %20ال يجوز لمحفظة االستثمار أن تستثمر أكثر من 
 ثمارية تستثمر في تلك المحفظة المستهدفة نفسها؛ال تستثمر المحفظة المستهدفة بدورها في محفظة است 
  من صافي قيمة أصولها في تعهدات  %10ال تسمح السياسة االستثمارية للمحفظة المستهدفة التي من المتوقع امتالكها أن تستثمر أكثر من

 ؛ االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل أو تعهدات االستثمار الجماعي األخرى
 ودون  يتم تعليق حقوق التصويت، إن وجدت، المترتبة على أسهم المحفظة المستهدفة لطالما كانت تلك األسهم بحوزة المحفظة االستثمارية المعنية

 المساس بالمعالجة المناسبة في الحسابات والتقارير الدورية؛
 االعتبار عند حساب صافي أصول الشركة ألغراض التحقق من الحد  طالما أن تلك السندات بحوزة المحفظة االستثمارية، ال توضع قيمتها في

 .2010األدنى لصافي األصول المفروض بموجب قانون 

 
 ال يجوز للتعرض العام لكل محفظة تتعلق باألدوات المشتقة أن يتجاوز صافي أصول المحفظة ذات الصلة.)ط(.       

 
مة الحالية لألصول األساسية، ومخاطر الطرف المقابل وتحركات السوق المنظورة والوقت المتوفر لتسييل يتم حساب التعرض العام مع األخذ في الحسبان القي

 المراكز. وهذا ينطبق أيضا على الفقرتين الفرعيتين التاليتين.

 
إجمالي الحدود االستثمارية المنصوص عليها في حالة استثمار الشركة في سندات المشتقات المالية، ال يجوز للتعرض العام لألصول األساسية أن يتجاوز بشكل 

دود (. وعندما يستثمر الصندوق في األدوات المالية المشتقة القائمة على المؤشر، فليس من الضروري توحيد هذه االستثمارات فيما يتعلق بالحجفي التقييد رقم )

 (.جالمنصوص عليها في التقييد رقم )

 
أو أداة قروض وأوراق مالية مع أداة مالية مشتقة، فإنه يتعين أخذ األخيرة بعين الحسبان عند االمتثال لالشتراطات الخاصة  عندما تتحد ورقة مالية قابلة للتحويل

 المنصوص عليها في الفقرة الفرعية السابقة.

 
المحفظة، وال يتم تنفيذ أي من هذه من إجمالي صافي أصول هذه  %10ال يجوز للشركة االقتراض لحساب أي محفظة تتجاوز في مجموعها  (a  (.ي)

 االقتراضات من البنوك إال على أساس مؤقت شريطة أن يظل شراء العمالت األجنبية بطريقة قرض مقابل قرض أمًرا ممكنًا؛

 
(b يجوز للشركة أن تقدم قروًضا أو أن تكون ضامنًا نيابة عن الغير. ال 

 
( الحصول على األوراق المالية القابلة للتحويل أو أدوات أسواق المال أو األدوات المالية األخرى المشار إليها في الفقرة iال يمنع هذا القيد الشركة من ) 

( تنفيذ أنشطة إقراض األوراق المالية المعترف بها والتي ال يعتد بها كطريقة من طرق iiالتي لم تُدفع بالكامل، ) (h)و (c( ،)d( ،)gد )و( البن1))أ( 

 لقرض.ا

 
c)  .ال يجوز للشركة تنفيذ مبيعات مكشوفة من األوراق المالية القابلة للتحويل أو أدوات أسواق المال أو األدوات المالية األخرى 

 
d)  .ال يجوز للشركة امتالك عقارات منقولة أو غير منقولة 

 
e) ذه المعادن. ال يجوز للشركة االستثمار في المعادن النفيسة أو الشهادات التي تمثل ه 

 
من  يجب أن تجعلإذا تم تجاوز قيود النسبة المئوية المنصوص عليها في القيود أعاله ألسباب خارجة عن إرادة الشركة أو نتيجة لممارسة حقوق االكتتاب، ف (ك)

 معالجة ذلك الوضع هدفًا ذا أولوية لمعامالت البيع الخاصة بها، مع مراعاة مصالح مساهميها.

 
 إلى ذلك، ستلتزم الشركة بالقيود اإلضافية التي قد تفرضها السلطات التنظيمية التي يتم تسويق األسهم فيها.باإلضافة 

 
( مع ضمان d( وa ،)b ،)c (وو) ،(دو) ،(ج) طرف عن القيود الواردة في البنودخالل الستة أشهر األولى التالية إلصدارها، يمكن لمحفظة جديدة أن تغض ال

 توزيع المخاطر.مراعاة مبدأ 

 
 المخاطر إدارة عملية

 
المستشار االستثماري للمحفظة ذات الصلة، من مراقبة وقياس مخاطر المراكز في أي وقت مع تستخدم شركة اإلدارة، نيابة عن الشركة، عملية إدارة مخاطر تمكنها، 

مستشار االستثمار للمحفظة ذات الصلة، نيابة عن الشركة إذا أمكن، عملية مناسبة إلجراء ومساهماتها في الحالة العامة للمخاطر لكل محفظة مالية. وتستخدم الشركة أو 

 تقييم دقيق ومستقل لقيمة األدوات المشتقة التي تتم خارج البورصة.

 
عملية إدارة المخاطر لكل محفظة، وتتعلق بالطرق بناًء على طلب المستثمر، ستقوم شركة اإلدارة بتوفير المعلومات اإلضافية التي تتعلق بالحدود الكمية التي تطبق في 

 المختارة لهذا الغرض، وبالتطور األخير في مخاطر وعوائد الفئات الرئيسية لألدوات المالية.

 
 طريقة االلتزام

 
شتقة المالية ألغراض استثمارية غير أساليب التحوط تتمتع المحفظة بمراكز بسيطة ومحدودة في األدوات المالية المشتقة إال أنها تستطيع أن تدخل في معامالت األدوات الم

األدوات المالية المشتقة أكثر  واإلدارة الفعالة للمحفظة، ال سيما الوصول إلى التعرض في األسواق المالية عندما يعتقد مستشار االستثمار للمحفظة ذات الصلة أن شراء

 طريقة االلتزام. َمحافظم هذه الفعالية من األوراق المالية المادية المقابلة. سوف تستخد

 
القيمة السوقية لألصول  يتم احتساب نهج االلتزام بشكل عام عن طريق تحويل عقد المشتقات إلى مراكز مكافئة في أصول أساسية متضمنة في تلك المشتقات، بناًء على

بهدف تقليل التعرض العالمي. وبخالف قواعد التصفية هذه  10/788االسترشادية  CESRط االساسية. قد يتم تصفية األدوات المالية المشتقة المشتراة والمباعة وفقًا لضواب

 لمخاطر إيجابيًا أو صفًرا.وبعد تطبيق قواعد التحوط، ال يُسمح بااللتزام السلبي بشأن األدوات المالية المشتقة لتقليل التعرض العام، ولذلك سيكون حجم التعرض ل
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 قيود إضافية - 4 رقم ملحق

وتم تحديث النشرة إلدراج قيود  2010على الرغم من أن الشركة مرخصة اآلن في لوكسمبورغ باعتبارها إحدى تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية بموجب قانون 

"( في هونغ كونغ وما لم توافق اللجنة على خالف ذلك، تؤكد SFCمرخًصا لها من قبل لجنة األوراق المالية والعقود اآلجلة )" َمحافظاستثمارية جديدة، وطالما ظلت الشركة وال

التي تمارس الصالحيات االشتقاقية كما هو مشار إليه في الهدف االستثماري المتعلق بهذه  َمحافظالمرخص لها في هونغ كونغ )بخالف ال َمحافظشركة اإلدارة عزمها على إدارة ال

من قانون هونغ كونغ بشأن الوحدات االئتمانية والصناديق التعاونية، واالمتثال ألي متطلبات أو شروط أخرى تفرضها  7ة في الفصل ( وفقًا لمبادئ االستثمارات المحددَمحافظال

 ذات الصلة. َمحافظاللجنة فيما يتعلق بال

 
وأسهم الفئة  A"، يجب أال تتجاوز االستثمارات في األسهم الصينية من الفئة َمحافظ( بعنوان:  "تفاصيل ال2-3ما لم يذكر خالف ذلك في الهدف االستثماري للمحفظة في القسم )

B  )من صافي قيمة األصول للمحفظة )بما في ذلك التعرض غير المباشر(. وسوف يتلقى المساهمون المعنيون  ٪10التي يتم تداولها في البورصات الصينية )باستثناء هونغ كونغ

 .Bو Aتين األقل قبل أي زيادة في التعرض لألسهم الصينية من الفئإخطاًرا مسبقًا مدته شهًرا على 

 
 .َمحافظالمرخصة في تاريخ النشرة من قِبل لجنة األوراق المالية والعقود اآلجلة، وبالتالي فإن القيود اإلضافية المذكورة أعاله تسري على جميع  َمحافظوجميع ال
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 األدوات المالية المشتقة - 5الملحق 

 
ر )مثل الرسملة( وعلى المدى للمحفظة امتالك األدوات المالية المشتقة ألغراض التحوط وإدارة المحفظة الفعالة، فضالً عن إمكانية التعرض لألسواق، على المدى القصييجوز 

 الطويل )مثل التعرض لمؤشرات السلع(.

 
 لن تستخدم الشركة مؤشرات غير خطية أو مؤشرات الرفع المالي.

 
 " فيما يتعلق بالمحفظة ذات الصلة.َمحافظ( بعنوان: "تفاصيل ال2-3في القسم ) َمحافظعن القيود أو االستثناءات اإلضافية لبعض ال سيتم الكشف

 
 ال يجوز للتعرض العام لكل محفظة تتعلق باالستثمارات األجنبية المباشرة أن يتجاوز صافي أصول المحفظة ذات الصلة.

 
هذا األخذ في الحسبان القيمة الحالية لألصول األساسية، ومخاطر الطرف المقابل وتحركات السوق المنظورة والوقت المتوفر لتسييل المراكز. وويتم حساب التعرض العام مع 

 ينطبق أيضا على الفقرتين الفرعيتين التاليتين.

 
)أ(  3األساسية أن يتجاوز بشكل إجمالي حدود االستثمار المنصوص عليها في البند  إذا استثمرت الشركة في االستثمارات األجنبية المباشرة، فال يجوز للتعرض العام لألصول

الحدود أعاله. وعندما تستثمر الشركة في األدوات المالية المشتقة القائمة على المؤشر، فليس من الضروري توحيد هذه االستثمارات فيما يتعلق ب 3إلى )هـ( من الملحق 

أعاله. تم تحديد وتيرة إعادة التوازن للمؤشر األساسي لهذه االستثمارات األجنبية المباشرة من قبل الجهة التي توفر هذا  3إلى )هـ( من الملحق المنصوص عليها في البند )أ( 

 المؤشر وليس هناك أي تكلفة على المحفظة عندما يعيد المؤشر موازنة نفسه

 
وأوراق مالية مع أداة مالية مشتقة، فإنه يتعين أخذ األخيرة بعين الحسبان عند االمتثال لالشتراطات الخاصة المنصوص عليها عندما تتحد ورقة مالية قابلة للتحويل أو أداة قروض 

 في الفقرة الفرعية السابقة.

 
 الفعالة َمحافظال إدارة

 
ة المباشرة( التي تتعلق باألوراق المالية القابلة للتحويل والتي تستوفي "( إلى األساليب واألدوات )بما في ذلك االستثمارات األجنبيEPMالفعالة )" َمحافظتشير إدارة ال

 المعايير التالية:

 
 أن تكون موائمة اقتصادياً من حيث إمكانية تحققها بطريقة موفرة للتكلفة .1
 الدخول في تلك االستثمارات لغرض أو أكثر من األغراض التالية:  .2

 

  استثماري لحصة من المحفظة(،الحد من المخاطر )مثل القيام بتحوط 

 ،)خفض التكلفة )مثل إدارة التدفقات النقدية على المدى القصير أو تخصيص األصول التكتيكية 

 يات إعادة تحقيق مكاسب رأسمالية أو دخل إضافي في ظل مستوى مخاطر يتسق مع مستوى المخاطر الخاص بالمحفظة )مثل قروض األوراق المالية و/أو اتفاق

 عقود إعادة الشراء العكسية( حيث ال تتم إعادة استثمار الضمانات ألي شكل من أشكال الرفع المالي(.الشراء )و

 
خلية دالت رقابة المخاطر اليال آخالن مدار نها تن أمم غرلاعلی ، ةظلمحفل اقبن مطر الطرف المقابل ضافيًا لمخارة تعرًضا إلمباشاألجنبية رات االستثمادام استخدم ايق

 الئحة تعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل.في ز کيرلتوع والتنت الباطلمتووفقًا 

 
 اطرة األصلية الخاصة بالمحفظة.ال يؤدي استخدام أدوات / تقنيات إدارة المحفظة الفعالة إلى تغيير الهدف من المحفظة أو إضافة مخاطر جوهرية بالمقارنة مع سياسة المخ

 
االسترداد ضمن اإلطار  إدراج أي أدوات / تقنيات خاصة بإدارة المحفظة الفعالة ضمن عملية إدارة مخاطر السيولة للشركة لضمان استمرار الشركة في تلبية عملياتيتم 

 الزمني الملزم.

 
 دون أن تؤدي هذه النزاعات إلى تأثيرات سلبية على المساهمين.تعتبر إدارة األصول العالمية المحدودة بإتش إس بي سي مسؤولة عن إدارة أي نزاع قد ينشأ بشكل يحول 

 
 إدارة الضمانات

 
ة الالزمة إلى إدارة الشركة بشأن بموجب اتفاقية االستشارات االستثمارية يتمتع مستشار االستثمار بسلطة الموافقة على الشروط المتعلقة بتدابير الضمانات، ويقدم النصيح

األجنبية  اتخاذها، ألغراض إدارة مخاطر الطرف المقابل في المعامالت التي يتم تنفيذها خارج البورصة. وال يمكن تنفيذ المعامالت في االستثماراتالترتيبات التي تم 

االتفاقية الرئيسية للجمعية الدولية المباشرة إال مع األطراف المقابلة المعتمدة. وسوف تخضع هذه المعامالت في جميع األحوال لتنظيم الوثائق المعيارية المعتمدة مثل 

 "( حيث تم االتفاق على أن الضمانات تشكل جزًءا من المعاملة.CSAللمبادالت والمشتقات )آيسدا( وهي اتفاقية ثنائية نافذة بحكم القانون، وملحق دعم االئتمان )"

 
لمباشرة التي تتم خارج البورصة وفي سياق تقنيات إدارة المحفظة الفعالة فسوف تمتثل لجميع بالنسبة لألصول التي تتلقاها الشركة كضمان في سياق االستثمارات األجنبية ا

 المعايير التالية في كل األحول:

 

 ع عددة األطراف مالسيولة: ال بد أن تكون الضمانات المستلمة بخالف الضمانات النقدية عالية السيولة وأن يتم تداولها في سوق منظمة أو منشأة تجارية مت

( بعنوان: "قيود 2( من الملحق )5تسعير شفاف حتى يمكن بيعها بسرعة وبسعر قريب من تقييم ما قبل البيع. كما سيتقيد الضمان المستلم بأحكام الفقرة )

 االستثمار العامة".

 لة السوق.التقييم: يتم تقييم الضمانات المؤهلة يوميا، كما هو محدد، من قبل جهة مستقلة عن الطرف المقابل وفق حا 

  :على دة المستلم بجوي النقداغير ن لضماايتمتع الجودة االئتمانية للجهة المصدرة( من الفئة ألقل ائتمانية عاليةA3  وA-.) 

  .بل الشركة ولن تقسياسة الخصم من القيمة السوقية: تراعي سياسة الخصم من القيمة السوقية خصائص األصول المتمثلة في الوضع االئتماني أو تقلب األسعار

ن القيمة السوقية باألصول التي تظهر تقلبات عالية في األسعار كضمان ما لم يكن هناك خصم متحفظ من القيمة السوقية. وتراجع شركة اإلدارة سياسة الخصم م

 وتقلب األسعار: بصورة مستمرة للتأكد من أنها تظل مناسبة للحصول على ضمانات مؤهلة كما تضع في الحسبان جودة الضمانات والسيولة

  ًا بأداء الطرف االرتباط: يتم إصدار الضمانات التي تتلقاها الشركة من قبل جهة مستقلة عن الطرف المقابل أو من خالل جهة يتوقع أال تظهر ترابطا كبير

 المقابل.

  من صافي قيمة أصول محفظة في حقيبة ضمانات  ٪20من التنويع: ستظل الضمانات التي تتلقاها الشركة متنوعة بالقدر الكافي بحيث ال يتم االحتفاظ بأكثر

 غير نقدية )والضمانات المعاد استثمارها( لدى نفس جهة اإلصدار.
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 قته.قابلية النفاذ: يمكن للشركة الحصول على الضمانات اإلضافية التي تستلمها بشكل كامل في أي وقت دون الرجوع إلى الطرف المقابل أو مواف 

 غير النقدي المستلم أو إعادة استثماره أو رهنه. وال يجوز بيع الضمان 

 لبات التنويع المعمول بها إعادة استثمار الضمانات النقدية: عندما تتلقى الشركة الضمانات النقدية المعاد استثمارها، سوف تبقى متنوعة بالقدر الكافي وفقا لمتط

 فيما يخص الضمانات غير النقدية، ويمكن:

  االئتمانية التي لها مقر رئيسي في دولة عضو في االتحاد األوروبي أو مع مؤسسة ائتمانية لديها مقر رئيسي موجود في بلد إيداعها لدى المؤسسة

( مكافئة لتلك المنصوص عليها في قانون االتحاد CSSFأخرى شريطة أن تخضع للقواعد اإلشرافية التي تراها لجنة مراقبة القطاع المالي )

 األوروبي؛

  في صناديق األسواق المالية قصيرة األجل كما هو محدد في اإلرشادات الخاصة بالتعريف المشترك لصناديق أسواق المال األوروبية استثمارها

 التي حظيت بموافقة شركة اإلدارة.
 المؤهلة. يجوز لشركة اإلدارة تفويض الصالحيات إلى وكيل إقراض األوراق المالية الستثمار ضمان نقدي في منتجات إتش إس بس سي

  من صافي أصولها سياسة مناسبة الختبار التحمل لضمان إجراء اختبارات التحمل بشكل دوري في  ٪30وسوف تتبنى المحفظة التي تتلقى ضمانا ال يقل عن

 تبار التحمل ما يلي:ظل ظروف السيولة العادية واالستثنائية لتمكين الشركة من تقييم مخاطر السيولة المرتبطة بالضمانات. وسوف تتيح سياسة اخ

 ضمان المعايرة المناسبة، واالعتماد، وتحليل الحساسية؛ 

 النظر في اتباع نهج تجريبي لتقييم اآلثار، بما في ذلك إجراء اختبار بأثر رجعي لتقدير مخاطر السيولة؛ 

 تحديد تواتر رفع التقارير وحدود تحمل الخسائر/القيود؛ 

  الخسائر بما في ذلك سياسة الخصم من القيمة السوقية والحماية من مخاطر الفجوة.النظر في إجراءات التخفيف للحد من 
  ة وهي المخاطر المرتبطة بإدارة الضمانات، من ذلك المخاطر التشغيلية والقانونية، والتي يتم تحديدها وإدارتها والحد منها في إطار عملي -المخاطر األخرى

 إدارة المخاطر.

 
اق تتلقاها محفظة الشركة في إطار ترتيبات إقراض األوراق المالية مع شركة بنك إتش إس بي سي المحدودة )التي تعمل كوكيل عبر خدمات األور بالنسبة للضمانات التي

 المالية الخاصة بها( فسوف تلتزم بالشروط التالية لسياسة الخصم من القيمة السوقية:
 105ياسة الخصم من القيمة السوقية بنسبة وسوف تخضع الضمانات النقدية الصالحة لحد أدنى من س٪ 
  لألوراق المالية ذات الدخل الثابت ونسبة  ٪105كما تخضع الضمانات غير النقدية الصالحة لحد أدنى من سياسة الخصم من القيمة السوقية بنسبة

 لحقوق الملكية. 110٪
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 الدليل - 6الملحق 

 
 المقر الرئيسي

16, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 
 

 مجلس إدارة الشركة

 )جورج أفثيميو المدير التنفيذي للعمليات )رئيس مجلس اإلدارة 
 Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom 8 إدارة األصول العالمية المحدودة لدى إتش إس بي سي،

  التشغيليةد. ميشيل بويم، رئيس العمليات 
 Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Germany غي ام بي ها، إدارة األصول العالمية لدى إتش إس بي سي )ألمانيا(،

 عضو مجلس إدارة مستقلجان دو كوريج ، 
 دوقية لكسمبورغ 

 ايميار كوهي، عضو مجلس إدارة مستقل 
 دبلن، أيرلندا

 بيتر ديو، عضو مجلس إدارة مستقل 
 المملكة المتحدةلندن، 

  إتش إس بي سي إلدارة األصول فرنساماتيو باردي، عضو مجلس إدارة Immeuble Coeur Défense, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, La Défense 4, Tour A, Etage 23, Paris, France 
 

 جون لي، عضو مجلس إدارة مستقل 

Grand Duchy of Luxembourg ,1273 Luxembourg-LMDO Services S.A., 19 rue de Bitbourg,  

 8إدارة األصول العالمية المحدودة لدى إتش إس بي سي منصة المنتجات، رئيس أنتوني جيفس Canada Square,  London E14 5HQ, United 

Kingdom 

 
 شركة اإلدارة

 صناديق االستثمار المحدودة لدى إتش إس بي سي )لكسمبورغ( 

16, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 
 

 مجلس إدارة شركة اإلدارة

 )إدموند ستوكس، الرئيس العالمي للمبيعات )رئيس مجلس اإلدارة 
 Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom 8 إدارة األصول العالمية المحدودة لدى إتش إس بي سي

 العمليات التشغيلية توني كورفيلد، رئيس 
 Canada Sqaure, London, E14 5HQ , United Kingdom 8 إدارة األصول العالمية المحدودة لدى إتش إس بي سي

 سيسيليا الزاري، الموظف التنفيذي 

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A ،16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy 

of Luxembourg 

 ريتشارد لونج، رئيس عمليات الصناديق العالمية 

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A ،16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand 

Duchy of Luxembourg 

 
 سيلفي فيجنو، رئيس قسم هندسة التنظيم والثروة 

Immeuble Cœur Défense - Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4, 75419 Paris Cedex 

08, France 

 

 للمخاطر التنفيذي الرئيس بالمر، تيم 

 United Kingdom E14 5HQ ,8 Canada Sqaure, London , إدارة األصول العالمية المحدودة لدى إتش إس بي سي, 

 تيموثي كافيرلي، عضو مجلس إدارة مستقل 

18, rue Henri Hemes, L-8134 Bridel, Grand Duchy of Luxembourg 

 

 سوزان فان دوتنيغ، عضو مجلس إدارة مستقل  

125, Vlierbeekberg, B-3090 Overrijse, Belgium 
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 المودع لديه، وكيل الدفع والوكيل اإلداري

 لوكسمبورغ فرع ،فرنسا سي بي إس إتش بنك شركة

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 
 

 المسجل ووكيل نقل الملكية

 ، فرع لوكسمبورغفرنساشركة بنك إتش إس بي سي 

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 
 

 الوكيل المؤسسي والمحلي

 ، فرع لوكسمبورغفرنساشركة بنك إتش إس بي سي 

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 
 

 االستثمار ومستشار

 إدارة األصول العالمية المحدودة في إتش إس بي سي )المملكة المتحدة(

8 Canada Square, London, E14 5HQ United Kingdom, United Kingdom  
 

 )فرنسا(إدارة األصول العالمية إتش إس بي سي 

Immeuble Cœur Défense - Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4, 75419 Paris Cedex 08, 
France  

 

 الموزعون

 الموزع الدولي 
 صناديق االستثمار المحدودة لدى إتش إس بي سي )لكسمبورغ( 

16, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 

 موزع النمسا وأوروبا الشرقية 

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 

Königsallee 21/23, D-40212, Düsseldorf, Germany 

 موزع أوروبا القارية 
 إدارة األصول العالمية لدى إتش إس بي سي )فرنسا(

Immeuble Cœur Défense - Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4, 75419 Paris Cedex 

08, France 

 ممثل وموزع هونغ كونغ 
 صناديق االستثمار المحدودة لدى إتش إس بي سي )هونغ كونغ(

HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hong Kong 

 ( مالطاإدارة األصول العالمية المحدودة لدى إتش إس بي سي) 

Operations Centre, 80 Mill Street, Qormi, QRM 3101, Malta  

 ممثل سنغافورةموزع و 
 إدارة األصول العالمية المحدودة لدى إتش إس بي سي )سنغافورة(

21 Collyer Quay, #06-01 HSBC Building, Singapore 049320, Singapore 

 موزع وممثل المملكة المتحدة 
 محدودة في إتش إس بي سي )المملكة المتحدة(إدارة األصول العالمية ال

8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom 

 المدققون

Pricewaterhouse Coopers, Société coopérative 
2, rue Gehard Mercator, B.P.1993, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 

 
 المستشار القانوني

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme 
2, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 

 


