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معلومات ھامة

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS") تأسست شركة استثمار ذات رأس مال متغیر"صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة" ھي شركة استثمار ("
من 1") بموجب أحكام الجزء UCITSفي دوقیة لوكسمبورغ العظمى، وتتوفر في الشركة الشروط المطلوبة لتعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل ("

.2010قانون 

ح ألي وكیل أو بائع أو أي شخص آخر بتقدیم أي معلومات أو تعھدات تتعلق بالطرح المقدم في ھذه النشرة وذلك خالف المعلومات أ و التعھدات الواردة في ھذه النشرة ال یُصرَّ
یجب عدم االعتماد علیھا على أنھا مقدمة بتصریح من الشركة.-لمعلومات والتعھدات والوثائق المشار إلیھا بھا، وفي حالة تقدیم ھذا النوع من ا

أن شؤون الشركة لم تتغیر منذ تاریخ إصدارھا.-بأي حال من األحوال-وال یوحي تقدیم ھذه النشرة (سواء أكانت مصحوبة أم غیر مصحوبة بأي تقاریر) أو طرح األسھم 

أي عرض ألي شخص أو التماس من أي شخص في أیة منطقة یكون فیھا ھذا العرض أو االلتماس غیر قانوني أو ال یكون ھذا الشخص الذي یقدّم ال تشكل ھذه النشرة التمھیدیة
العرض أو االلتماس مؤھال للقیام بذلك أو لشخص ال یجوز قانونًا تقدیم ھذا العرض أو االلتماس إلیھ.

("القانون").2000مشروع استثمار جماعي معترف بھ في المملكة المتحدة بموجب قانون الخدمات واألسواق المالیة لعام وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة عبارة عن 

في التقدم قد یكون توزیع ھذه النشرة التمھیدیة وطرح األسھم مقیّدا في بعض المناطق. ویتحمل األشخاص الذین یملكون ھذه النشرة وأي أشخاص یرغبون
األسھم مسؤولیة االطالع والتقید بالقوانین واللوائح المعمول بھا في أیة مناطق ذات صلة. یجب أن یكون المكتتبون المحتملون على درایةللحصول على 

أو یسكنون فیھابالشروط القانونیة الساریة وأي لوائح ساریة تتعلق برقابة عملیة الصرف والضرائب المفروضة في البلدان التي یحملون جنسیتھا أو یقیمون
بھا.

ویة ونصف السنویة األخیرة للشركة متوفرة وثیقة معلومات االستثمار الرئیسة المتعلقة بأیة فئة من فئات الصنادیق الفرعیة ("وثیقة معلومات االستثمار الرئیسة") والتقاریر السن
جزًءا من ھذه النشرة.في مكتب الشركة المسجل وسترسل إلى المستثمرین عند الطلب. وتعتبر تلك التقاریر 

ویجب على كل مستثمر الرجوع إلى وثائق . www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfoوثائق معلومات االستثمار الرئیسة متاحة على الموقع اإللكتروني التالي 
تدور ر الذي تتطلبھ القوانین واللوائح وقبل االكتتاب في أیة فئة من فئات األسھم. وتحتوي وثائق المعلومات األساسیة للمستثمر على معلوماتمعلومات االستثمار الرئیسة بالقد

للمستثمر من موقع الویب بصفة خاصة حول األداء التاریخي، والمخاطر المركبة، ومؤشرات المكافآت والرسوم. ویستطیع المستثمرون تنزیل وثائق المعلومات األساسیة 
المذكور أعاله أو الحصول علیھا كنسخة ورقیة أو عبر أي وسیلة أخرى دائمة ومتفق علیھا بین شركة اإلدارة أو الوسیط والمستثمر.

الوالیات المتحدة األمریكیة

إلیھ بلفظ "قانون األوراق المالیة") أو بموجب قوانین األوراق المالیة ألیة والیة، ولم (یُشار 1933لم ولن یتم تسجیل أسھم الشركة بموجب قانون األوراق المالیة األمریكي لعام 
(یُشار إلیھ بلفظ "قانون شركات االستثمار")، ولن یتم تسجیلھا في المستقبل. وال یجوز توزیع ھذه الوثیقة وال 1940یسبق تسجیل الشركة بموجب قانون شركات االستثمار لعام 

ي النشرة).الشركة أو بیعھا داخل الوالیات المتحدة األمریكیة أو ألشخاص یحملون جنسیتھا (على النحو المبین في تعریف "الشخص األمریكي" الوارد فیجوز طرح أسھم 

كندا

(كندا) وذلك عن طریق التداول المستثنى للمستثمرین یجوز تداول األسھم الموضحة في ھذه النشرة في كندا حصریًا عبر "إدارة األصول العالمیة المحدودة في إتش إس بي سي" 
متطلبات -103-31" و"االستثناء من التسجیل" الذي یحدد العمالء المصرح لھم ذلك بموجب الوثیقة الوطنیة 106-45المعتمدین على النحو المبین في "نشرة الوثیقة الوطنیة 

وز استخدام ھذه النشرة التمھیدیة كالتماس للحصول على عرض شراء أسھم في كندا، وال تشكل التماسًا في حد ذاتھا، التسجیل، واالستثناءات، والتزام المسجل المستمر. ال یج
إال إذا كان االلتماس صادًرا عن "إدارة األصول العالمیة المحدودة في إتش إس بي سي" (كندا).

المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغو

) بترخیص الشركة باإلضافة إلى عدد من صنادیقھا الفرعیة. وال یعد ترخیص SFC، قامت "لجنة األوراق المالیة والعقود اآلجلة" (الخاصة بھونغ كونغوالمنطقة اإلداریة في 
ءھا. كما أنھا ال تعني أن الشركة مناسبة ) بمثابة توصیة أو مصادقة على الخطة، وال یضمن كذلك المزایا التجاریة للخطة أو أداSFC"لجنة األوراق المالیة والعقود اآلجلة" (

لكل المستثمرین، وال تعد بمثابة مصادقة على مالءمتھا ألي مستثمر أو فئة معینة من المستثمرین.

التي یمكن الحصول علیھا منغ كونغوالمنطقة اإلداریة الخاصة بھونقراءة المعلومات المتعلقة بمستثمري لمنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغولیجب على المستثمرین التابعین 
.www.assetmanagement.hsbc.comخالل الموقع اإللكتروني 

لعدد من الشركات المنتسبة الشركة مرخصة ومنظمة في دوقیة لوكسمبورغ العظمى. شركة إتش إس بي سي ھولدینغز بي إل سي ("إتش إس بي سي") ھي الشركة األم 
ات المتحدة األمریكیة" كشركة مالیة المنخرطة في إدارة الشركة وإدارة استثماراتھا وتوزیعھا. كما أن شركة إتش إس بي سي منظمة وفقًا لنظام "االحتیاطي الفیدرالي بالوالی

القواعد واللوائح الملحقة بھ). وباعتبارھا شركة مالیة قابضة، تخضع أنشطة شركة ) (باإلضافة إلى BHCA) بموجب "قانون الشركات المصرفیة القابضة" (FHCقابضة (
إتش إس بي سي والشركات التابعة لھا لقیود محددة یفرضھا "قانون الشركات المصرفیة القابضة".

قانون الشركات المصرفیة القابضة

العالقة مع إتش إس بي سي سیطرتھا على الشركة وفق أحكام قانون الشركات القابضة للبنوك. ویجب على بالرغم من أن إتش إس بي سي ال تمتلك غالبیة األسھم، تقتضي 
نتیجة لذلك قد تكون مقیدة لدواعي االلتزام بقانون الشركات المصرفیة القابضة.-بما في ذلك استثماراتھا ومعامالتھا -المستثمرین مالحظة أن بعض عملیات الشركة 

فعلى سبیل المثال، یتحقق االمتثال ألحكام قانون الشركات القباضة للبنوك من خالل ما یلي:
فرض قیود على قدرة الصندوق الفرعي على القیام ببعض االستثمارات.. 1
فرض قیود على الصندوق الفرعي تتعلق بحجم بعض االستثمارات.. 2
بعض االستثمارات أو كلھا.وضع حد أقصى لفترة االحتفاظ المتاحة للصندوق الفرعي في. 3
إلزام الصندوق الفرعي بتصفیة بعض االستثمارات.. 4
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الشركات التابعة لھا.باإلضافة إلى ذلك، قد یتم تقیید بعض العملیات االستثماریة التي تتم بین الشركة ومستشار االستثمار، ومجلس اإلدارة، وإتش إس بي سي و

ت القابضة للبنوك وفقًا للقانون المعمول بھ وبما یخدم مصلحة المساھمین بكل صندوق فرعي. ینبغي للمساھمین الرجوع أیًضا إلى القسم تُنفذ أي إجراءات یقتضیھا قانون الشركا
. "تعارض المصالح".2-18

ما ال یوجد ما یضمن أال یعود ذلك التغیر بآثار ال یوجد ما یضمن عدم تغیر المتطلبات التنظیمیة المصرفیة المنطبقة على إتش إس بي سي و/أو الشركة بشكل غیر مباشر، ك
ي والشركة، في المستقبل، أي سلبیة جوھریة على االستثمارات و/أو األداء االستثماري للصنادیق الفرعیة. ومع مراعاة القانون المعمول بھ، قد تتخذ شركة إتش إس بي س

اإلجراءات بما یخدم مصلحة المساھمین في الصنادیق الفرعیة) للحد من األثر الالحق بالشركة وصنادیقھا إجراءات تراھا ضروریة بدرجة معقولة (مع الحرص على أن تنفذ تلك
الفرعیة نتیجة تطبیق أي قیود تنظیمیة أو إللغاء مثل تلك القیود.

حمایة البیانات

") واألفراد المرتبطین بالمساھمین أو المستثمرین المحتملین بما في ذلك على سبیل البیانات الشخصیةتجري معالجة أي بیانات تتعلق بالمساھمین أو المستثمرین المحتملین ("
فین") المثال ال الحصر أعضاء مجلس اإلدارة و/أو الموظفین و/أو العمالء و/أو الممثلین و/أو المالك و/أو المساھمین المنتفعین (یشار إلیھم  مجتمعین بلفظ "األشخاص المعرَّ

فین) أو من مصادر متاحة للجمھور ومصادر خوتكون مقدَّمة أو وا ارجیة، قعة في حیازة الشركة وشركة اإلدارة أو من ینوب عنھما (وذلك بشكل مباشر من األشخاص المعرَّ
ات االتصال لدى صنادیق إتش إس بي سي حیث تتوفر بیان-" المراقبینحیث تكون ھذه المعالجة على ید األخیرة باعتبارھا من بین مراقبي البیانات (یشار إلیھا فیما یلي بلفظ "

 Boulevard d'Avranches, L-1160, 16" على ھذا العنوان HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.Aاالستثماریة (لوكسمبورغ) إس إیھ "
Luxembourg الالئحة 2016أبریل 27الصادرة بتاریخ 2016/679وطبقًا لقوانین حمایة البیانات المعمول بھا، وعلى وجھ الخصوص الئحة (االتحاد األوروبي) رقم ،(

").تشریعات حمایة البیاناتالعامة لحمایة البیانات (یشار إلیھا مجتمعة بلفظ "

المطلوبة، فلن تكون ھناك فرصة لالستثمار في أسھم الشركة أو الحفاظ على االستثمارات الحالیة فیھا.وإذا لم یتم توفیر بعض بنود البیانات الشخصیة 

نیابة عن المراقبین مثل بنك اإلیداع تتم معالجة البیانات الشخصیة من قبل المراقبین ویتم اإلفصاح عنھا ومعالجتھا من قبل مقدمي الخدمات المضطلعین بدور الجھات المعالجة 
تشارین القانونیین والمستشارین ووكیل السداد ووكیل اإلدارة وأمین السجل ووكیل النقل ووكیل الشركات والوكیل الداخلي ومستشاري االستثمار والموزعین من الباطن والمس

) تقدیم وإدارة االستثمارات وتنفیذ الخدمات ذات 1ثال ال الحصر ("). ویكون ذلك ألغراض من بینھا على سبیل المجھات المعالجةالمالیین من الباطن (یشار إلیھم فیما یلي بلفظ "
) االحتفاظ بسجل 5)تنفیذ تعلیمات المساھمین و(4)التحقق من ھویة المساھم في إطار عملیة تعریف العمیل و(3) بناء عالقة عمل مع جھات المعالجة والحفاظ و(2الصلة و(

) إدارة المتطلبات التشغیلیة الداخلیة 6أو شخصیًا أو بالبرید اإللكتروني أو أي نوع من وسائل االتصال بما فیھا فحص البرید و(للمحادثات المجراة مع المساھمین (عبر الھاتف 
").األغراضبلفظ "یھا فیما یليألغراض إدارة المخاطر ووضع األنظمة أو إصدار المنتجات والتخطیط لذلك فضًال عن أغراض التأمین والمراجعة واألغراض اإلداریة (یشار إل

ثل التعاون مع الھیئات العامة أو موافاتھا ستتم معالجة البیانات الشخصیة أیًضا على ید المراقبین وجھات المعالجة امتثاًال لاللتزامات القانونیة أو التنظیمیة الساریة علیھم م
مقررة بموجب قانون الصنادیق والشركات المعمول بھ والتشریع المتعلق بمكافحة غسل األموال بالمستجدات بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر االلتزامات القانونیة ال

اتكا) أو المعیار الموحد لإلبالغ وتمویل اإلرھاب ومنع الجرائم ورصدھا وقانون الضرائب مثل موافاة الھیئات المعنیة بالضرائب بموجب نظام االمتثال الضریبي األمریكي (ف
").التزامات االمتثالشریع آخر بمعمول بھ فیما یتعلق بتعریف الضریبة لمنع التھرب واالحتیال الضریبي ("الضریبي أو أي ت

) بمعلومات من بینھا (االسم Administration des contributions directesقد یكون المراقبون و/أو جھات المعالجة مطالبة بموافاة الھیئات الضریبیة في لوكسمبورغ (
. حیث ستقوم تلك الھیئات بدورھا بتبادل ان وتاریخ المیالد ورقم التعریف الضریبي األمریكي عند االقتضاء ورقم الحساب والرصید المتوفر علیھ و"البیانات الضریبیة")والعنو

ألغراض المنصوص علیھا في فاتكا والمعیار الموحد لإلبالغ ھذه المعلومات مع السلطات المختصة في البلدان المسموح لھا (بما في ذلك خارج المنطقة األوروبي االقتصادیة) ل
فین وعدد الضریبي أو التشریعات المماثلة في لوكسمبورغ. یجب اإلجابة على األسئلة والطلبات المتعلقة بفاتكا و/أو المعیار الضریبي الموحد فیما یخص تحدید األشخاص المعرَّ

لبیانات الشخصیة الموحدة التي یطلبھا المراقبون أو جھات المعالجة في إطار عالقة المساھم مع الشركة أن یؤدي إلى تقدیم تقاریر األسھم المملوكة للشركة ومن شأن عدم تقدیم ا
على أسھمھ في الشركة أو االحتفاظ بھا فضًال عن أنھ سیتم إبالغ السلطات المعنیة في لوكسمبورغ بذلك.المساھم خاطئة أو مكررة أو یحول دون حصول 

فین وعلى وجھ الخصوص امتثاًال اللتزاماتھم  القانونیة بموجب القوانین واللوائح وفي بعض األحوال، یمكن لجھات المعالجة القیام بمعالجة البیانات الشخصیة لألشخاص المعرَّ
جھة حكومیة أو إشرافیة أو تنظیمیة مختصة، بما في ذلك الھیئات الساریة علیھا (مثل قانون مكافحة غسل األموال) و/أو االمتثال ألوامر أیة بلد معني أو محكمة مختصة أو 

الضریبیة.
ا االحتفاظ بالسجالت كإثبات یمكن تسجیل االتصاالت (بما في ذلك المحادثات الھاتفیة ورسائل البرید اإللكتروني) من جانب المراقبین وجھات المعالجة ألغراض من بینھ

أجل استخدامھا في حاالت النزاع أو تحقیق مصالحھا أو حقوقھا أو حمایتھا امتثاًال ألي التزام قانوني یقع على عاتقھا، حیث یجوز للمعامالت أو االتصاالت ذات الصلة من
سنوات تبدأ من تاریخ 10بھا لفترة اإلفصاح عن تلك السجالت أمام المحكمة أو في إطار اإلجراءات القانونیة األخرى وقبولھا كأدلة بقوة الوثائق المكتوبة وسیتم االحتفاظ 

التسجیل. وال یجوز استغالل غیاب السجالت بأیة طریقة ضد المراقبین وجھات المعالجة.
فین خارج االتحاد األوروبي (بما في ذلك الجھات المعالجة) في البلدان غیر المشمولة بقرا ر الكفایة الصادر عن المفوضیة ویجوز نقل البیانات الشخصیة لألشخاص المعرَّ

ھونغ المنطقة اإلداریة الخاصة بمالیزیا واألوروبیة والتي ال تكفل تشریعاتھا مستوى كافیًا من الحمایة فیما یخص معالجة البیانات الشخصیة بما فیھا على سبیل المثال ال الحصر 
.كونغ

فین أنفسھم، یقدم المساھمون تعھدات بأن لدیھم السلطة لتوفیر تلك البیانات الشخصیة المتعلقة باألشخاص ما دامت البیانات الشخصیة غیر مقدمة من جانب األشخاص المعرَّ
فین اآلخرین. إذا لم یكن المساھمون أشخاًصا طبیعیین، فیتعین علیھم التعھد وضمان ما یلي ( ف بما یكفي عن معالجة بیاناتھ الشخصیة والحقوق 1المعرَّ ) موافاة أي شخص معرَّ

إذن مطلوب لمعالجة البیانات الشخصیة.أّي ) عند االقتضاء والمالءمة، الحصول مقدًما على 2وفي إشعار المعلومات و(ذات الصلة المبینة فیما یلي
غضون الحد معمول بھا ویكون ذلك في لن یتم االحتفاظ ببیانات األشخاص المعرفین الشخصیة لفترة أطول من الالزم فیما یخص األغراض وااللتزامات طبقًا للقوانین واللوائح ال

األدنى لفترات االحتفاظ القانونیة المقررة. معلومات حمایة البیانات المفصلة واردة في إشعار الخصوصیة المتاح على 
https://www.global.assetmanagement.hsbc.com/luxembourg/privacy-notices وعلى وجھ الخصوص فیما یتعلق بطبیعة البیانات الشخصیة المعالجة من ،

تحاد األوروبي.ب المراقبین وجھات المعالجة واألسس القانونیة للمعالجة والجھات المستلمة وقواعد الحمایة المطبقة على نقل البیانات الشخصیة خارج االجان

فھا أو طلب تقیید عملیة معالجتھا واالعتراض یتمتع المساھمون ببعض الحقوق المتعلقة ببیاناتھم الشخصیة بما فیھا حقوق االطالع على البیانات الشخصیة أو تصحیحھا أو حذ
مات على معلومات إضافیة مفصلة علیھا وحق النقل وحق رفع شكوى لدى الھیئة المعنیة المشرفة على حمایة البیانات والحق في سحب اإلذن بعد إعطائھ). یحتوي إشعار المعلو

بخصوص تلك الحقوق وكیفیة ممارستھا.

 Boulevard ,16فر أیًضا عند الطلب من خالل االتصال بصنادیق إتش إس بي سي االستثماریة (لوكسمبورغ) إس إیھ على العنوان التالي إشعار الخصوصیة الكامل متو
d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

للتغیر وفق مطلق تقدیر المراقبین.ینبغي للمساھمین االنتباه إلى أن معلومات حمایة البیانات الواردة في ھذه النشرة وفي إشعار المعلومات عرضة 
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سوق لوكسمبورغ لألوراق المالیة

عي مدرجة في سوق األوراق المالیة قد یتم إدراج فئات أسھم الصنادیق الفرعیة في سوق األوراق المالیة بلوكسمبورغ وفق تقدیر شركة اإلدارة. طالما كانت أسھم أي صندوق فر
متثال لمتطلبات ذلك السوق المتعلقة بتلك األسھم.بلوكسمبورغ، فیجب على الشركة اال

معلومات إضافیة

ألخص حق المشاركة في اجتماعات یلفت مجلس اإلدارة وشركة اإلدارة انتباه المستثمرین إلى أن أي مستثمر لن یتمكن من ممارسة حقوقھ كاملة كمستثمر مباشر ضد الشركة وبا
ن ذلك المستثمر مسجال بنفسھ وباسمھ في سجل المساھمین بالشركة الذي یحتفظ بھ المسجل ووكیل نقل الملكیة. إذا استثمر مستثمر في الجمعیة العمومیة للمساھمین، إال إذا كا

صورة مباشرة إزاء الشركة. المساھمون بالشركة من خالل وسیط یستثمر في الشركة باسمھ ولكن نیابة عن المستثمر، فقد ال یمكن لھذا المستثمر أن یمارس حقوقاً معینة یتمتع بھا 
ویجب على المستثمرین طلب االستشارة بخصوص حقوقھم في الشركة من وسطائھم أو موظفي المبیعات لدیھم.

غییرات.تُفھم العبارات الواردة في ھذه النشرة في ضوء القانون المعمول بھ والممارسات المطبقة حالیًا في لوكسمبورغ ووفق ما یدخل علیھا من ت

معقولة أنھ ال توجد معلومات ویتحمل مجلس اإلدارة وشركة اإلدارة مسؤولیة دقة جمیع ما ورد في ھذه النشرة من معلومات ویؤكد كل منھما بعد إجراء جمیع التحقیقات ال
أو إغفاالت أخرى من شأنھا جعل تلك العبارات مضللة.

الرجوع إلى وسیط الصرف أو المدیر المصرفي أو المحامي أو المحاسب أو مستشار مالي آخر.إذا كانت لدیك أي شكوك بشأن محتوى ھذه النشرة، ینبغي لك 

.ینبغي مالحظة أن أسعار أسھم الشركة وعائداتھا قد تتأرجح صعوًدا وھبوًطا وقد ال یسترد المستثمرون المبلغ الذي تم استثماره في األصل
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مسرد المصطلحات

الشركة وینبغي أن تقرأ في ضوء ھذه النشرة بالكامل.فیما یلي موجز بأھم خصائص 

فیما یتعلق بالشركات التجاریة وتعدیالتھ.1915أغسطس من عام 10قانون لوكسمبورغ الصادر في 1915قانون 

التوجیھ الرابع بشأن تعھدات بشأن تعھدات االستثمار الجماعي والذي یطبق 2010دیسمبر من عام 17قانون لوكسمبورغ الصادر في 2010قانون 
االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل رقم في قانون لوكسمبورغ.

شركة بنك إتش إس بي سي فرنسا، فرع لوكسمبورغ.وكیل اإلدارة

استمارة الطلب التي یوفرھا الموزعون والمسجل ووكیل نقل الملكیة.استمارة طلب االكتتاب

عقد تأسیس الشركة بصیغتھ المعدلة من حین إلى آخر.التأسیسعقد 

والھند وإندونیسیا والیابان وكوریا ومالیزیا والفلبین وسنغافورة وتایوان وتایالند وغیرھا المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغووالصینآسیا
لحصر، بنغالدیش وبروناي وكمبودیا وباكستان ومنغولیا ومیانمار من االقتصادات في القارة اآلسیویة، بما في ذلك على سبیل المثال ال ا

ونیبال وسریالنكا وبوتان وتیمور الشرقیة وكازاخستان وقرغیزستان وطاجیكستان وتركمانستان واوزبكستان وفیتنام.

والھند وإندونیسیا والیابان وكوریا ومالیزیا والفلبین وسنغافورة وتایوان وتایالند المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغوالصین وآسیا والمحیط الھادي
وأسترالیا ونیوزیالندا وغیرھا من االقتصادات في القارة اآلسیویة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، بنغالدیش وبروناي 

وتیمور الشرقیة وكازاخستان وقرغیزستان وطاجیكستان وتركمانستان وكمبودیا وباكستان ومنغولیا ومیانمار ونیبال وسریالنكا وبوتان
واوزبكستان وفیتنام.

العملة التي یحدد بھا صافي قیمة أصول الصندوق ویُحتسب على أساسھا.العملة األساس

فئة األسھم التحوطیة المقومة 
بعملة األساس

التي تتعرض بشكل كبیر فعلي أو محتمل مع األصول المقومة بعملة (أو فئة أسھم تحوطیة مقومة بعملة ومقدمة للصنادیق الفرعیة 
عمالت) تختلف عن عملة األساس بالصندوق الفرعي.

) بعنوان: وصف فئات األسھم.8-2یتم اإلفصاح عن المزید من المعلومات في القسم (

یقصد بھ مجلس إدارة الشركة.مجلس اإلدارة

 Bondبوند كونكت "
Connect"

یتیح للمؤسسات االستثماریة األجنبیة االستثمار في السندات المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغوتداول سندات بین الصین ورابط 
الصینیة الداخلیة وأدوات الدین األخرى التي یتم تداولھا في سوق السندات بین البنوك الصینیة، حیث یفتح المجال أمام المؤسسات 

. "اعتبارات محددة تتعلق بما تواجھھ 3-3غزو سوق السندات بین البنوك الصینیة على النحو الموضح في القسم االستثماریة األجنبیة ل
”الصنادیق الفرعیة من مخاطر

البرازیل وروسیا والھند والصین (بما في ذلك المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ).دول البریك

المصرفیة االعتیادیة في لوكسمبورغ (باستثناء أیام السبت واألحد).یوم تباشر فیھ البنوك أعمالھایوم العمل

CAAP منتج توفیر أسھم صینیة من الفئة أ، أي ورقة مالیة (مثل سند مشاركة، شھادة اكتتاب، عقد خیار، شھادة مشاركة) مرتبطة بسھم صیني
االقتصادیة التي یحققھا السھم الصیني من الفئة أ أو َمحافظ األسھم من الفئة أ أو َمحافظ أسھم صینیة من الفئة أ تھدف إلى تحقیق المزایا 

الصینیة من الفئة أ.

الفرنك السویسريفرنك سویسري

الصین أو جمھوریة الصین 
الشعبیة

أھداف االستثمار جمھوریة الصین الشعبیة باستثناء المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغو وبمكاو وتایوان عندما یتعلق األمر بتحقیق 
للصنادیق الفرعیة وخدمة األسلوب االستثماري فقط.

أسھم تصدرھا الشركات المدرجة في سوق األوراق المالیة بشنغھاي أو شینجن ومقومة بالرنمیبي.األسھم الصینیة من الفئة أ

بشنغھاي أو شینجن ومقومة بالدوالر األمریكي أو دوالر ھونغ كونغ.أسھم تصدرھا الشركات المدرجة في سوق األوراق المالیة األسھم الصینیة من الفئة ب

CIBM.سوق السندات بین البنوك الصینیة، سوق غیر مسجلة بالبورصة

مبادرة سوق السندات بین البنوك 
الصینیة

الداخلیة وأدوات الدین األخرى مبادرة من بنك الصین الشعبي تتیح للمؤسسات االستثماریة األجنبیة االستفادة من السندات الصینیة 
. 3-3المتداولة في سوق السندات رھنًا باالمتثال للقواعد واللوائح الساریة الصادرة عن السلطات الصینیة على النحو المبین في القسم 

"اعتبارات محددة تتعلق بما تواجھھ الصنادیق الفرعیة من مخاطر"

مجلس اإلدارة اتخاذ قرار بإصدار فئات أسھم منفصلة (یشار إلھیا فیما بعد بلفظ "فئات األسھم" أو "فئة وبموجب عقد التأسیس، یمكن لفئة/فئات األسھم
األسھم" أو غیر ذلك حسب االقتضاء) في كل صندوق فرعي، حیث سیتم استثمار أصول تلك الفئات بشكل مشترك على أنھ یمكن تطبیق 

دنى لقیمة االكتتاب أو العملة أو سیاسة توزیع األرباح أو أي خاصیة أخرى. وفي حالة ھیكل الرسوم المبدئیة أو رسوم االسترداد أو حد أ
وصف فئات األسھم".3-1إصدار فئات مختلفة في صندوق فرعي، ستكون تفاصیل كل فئة محددة في القسم "

صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیةالشركة

شركة ھم:فیما یتعلق بأي األفراد ذوي الصلة

 أو أكثر من رأس مال الشركة العادي أو تتمتع بنسبة 20أي شخص أو شركة تتمتع بملكیة نفعیة مباشرة أو غیر مباشرة بواقع %
% أو أكثر من إجمالي األصوات في تلك الشركة سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر.20

الواردة في البند (أ).أي شخص أو شركة خاضعة لسیطرة أي شخص تطابق خصائصھ تلك
.أي عضو من أعضاء المجموعة التي تشكل تلك الشركة جزًء منھا
.(ج) أي عضو مجلس إدارة أو موظف في تلك الشركة أو األشخاص ذوي الصلة بھا على النحو المبین في البند (أ) أو (ب) أو

CSRCلجنة تنظیم األوراق المالیة الصینیة

CSSF المالي، الھیئة الرقابیة بلوكسمبورغ.لجنة مراقبة القطاع
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فئة األسھم التحوطیة من 
العمالت

تھدف فئة األسھم التحوطیة من العمالت إلى تقلیل أثر تقلبات العملة بین العملة المرجعیة لفئة األسھم وعملة األساس للصندوق الفرعي 
ذي الصلة.

خارجیة مثل صفقات العملة اآلجلة أو صفقات العملة المستقبلیة أو ویتحقق التحوط من خالل إبرام الصندوق الفرعي صفقات عملة
أشكال مشتقات األدوات المالیة األخرى. یتبع أسلوب اإلدارة الَمحافظة بدًال من اإلدارة الفاعلة فیما یخص أوضاع العملة وذلك عندما 

یتعلق األمر بفئات األسھم التحوطیة من العمالت.

التحوطیة المقومة بالعملة بأھداف الصندوق الفرعي وحجم مخاطر العملة التي تواجھھا األصول األساسیة لذلك ترتبط فئات األسھم 
الصندوق لذا فقد تصنف، تبعًا لذلك، إما على أنھا فئة أسھم تحوطیة مقومة بعملة أساس أو فئة أسھم تحوطیة مقومة بعملة محفظة.

مل (باستثناء األیام التي یتوقف فیھا تداول األسھم) الذي تكون فیھ أسواق األوراق المالیة واألسواق المقننة یُقصد بیوم التداول یوم العیوم التداول
(تفاصیل 2-3في البلدان التي یضخ فیھا استثمارات كبیرة في الصندوق الفرعي مفتوحة أمام التداول االعتیادي، وذلك ما لم ینص القسم 

فیما یتعلق باحتساب قیمة صافي األصول بصندوق معین.الصنادیق الفرعیة) على خالف ذلك

وسیتم سرد أیام العمل التي ال تعتبر ضمن أیام التداول في التقریر السنوي أو التقاریر شبھ السنویة، وسوف تتوفر لدى المقر الرئیس 
للشركة. كما ستتاح أیًضا أیة تعدیالت تطرأ على ھذه القوائم لدى المقر الرئیس للشركة.

شركة بنك إتش إس بي سي فرنسا، فرع لوكسمبورغ.المودع لدیھ

بعنوان "الدلیل".7الكیانات الواردة ضمن الملحق الموزعون

موعد استحقاق المتوسط المرجح لقیمة جمیع التدفقات النقدیة المستقبلیة ألي أوراق مالیة.المدة

األوربي أو أیة دولة أخرى في أوروبا الشرقیة أو الغربیة، وآسیا، وأفریقیا، وأسترالیا، وأمریكا أیة دولة من الدول األعضاء باالتحادالدولة المؤھلة
الشمالیة والجنوبیة، وأوقیانوسیا.

وكندا، األسواق الناشئة ھي تلك األسواق الموجودة في الدول التي لیست ضمن المجموعات التالیة من الدول الصناعیة: الوالیات المتحدة أسواق ناشئة
سویسرا وأعضاء المنطقة االقتصادیة األوروبیة، والمملكة المتحدة والیابان، وأسترالیا، ونیوزیلندا، وقد تشمل تلك الدول الموجودة 

ضمن المجموعات السابقة التي لیست لدیھا أسواق مالیة متقدمة بالكامل.

وي على استخدام أدوات مالیة مشتقة مثل مستقبلیات مؤشر البرصة للحمایة یمكن استخدام رسملة النقد مع الصنادیق الفرعیة وھي تنطالرسملة
من التعرض الفعلي للمخاطر وذلك ألغراض تجنب تراجع المستوى بسبب النقد غیر المستثمر والذي یوفر عوائد أقل من األسھم مع 

البحث عن فرصة استثماریة مناسبة.

EU.االتحاد األوروبي

الیورو.یورو

الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بما في ذلك المملكة المتحدة والیونان (بصرف النظر عن مشاركتھم المستمرة في االتحاد أوروبا
األوروبي) باإلضافة إلى أیسلندا ومقدونیا ومونتینیغرو وصربیا وتركیا.

FPIألوراق المالیة والبورصة في الھند.مستثمرو الَمحافظ األجنبیة بالمعنى الوارد في اللوائح الصادرة عن مجلس ا

تتضمن البلدان التالیة، على سبیل المثال ال الحصر: األرجنتین والبحرین وبنغالدیش وبوتسوانا وبلغاریا وكمبودیا وكولومبیا وكرواتیا األسواق شبھ الناشئة
األردن وكازاخستان والكویت والتفیا ولبنان وقبرص وإكوادور ومصر وإستونیا وجورجیا وغانا وإندونیسیا وساحل العاج وجامایكا و

ولیتوانیا والمغرب ونامیبیا ونیجیریا وعمان وباكستان وبنما وبیرو والفلبین وقطر ورومانیا وصربیا وسلوفاكیا وسلوفینیا وسریالنكا 
وترینیداد وتوباغو وتونس واإلمارات العربیة المتحدة وفنزویال وفیتنام وزامبیا وزیمبابوي.

الجنیھ اإلسترلیني.إسترلینيجنیھ 

GEM.األسواق العالمیة الناشئة

صنادیق االستثمار بإتش إس بي سي (لوكسمبورغ) شركة مساھمة تمثل الموزع العالمي للشركة.الموزع الدولي

G20من االقتصادیات الرئیسة: المجموعة غیر الرسمیة المؤلفة من عشرین فردًا من وزراء المالیة وَمحافظي البنوك المركزیة من عشرین
األرجنتین، وأسترالیا، والبرازیل، وكندا، والصین، وفرنسا، وألمانیا، والھند، وإندونیسیا، وإیطالیا، والیابان، والمكسیك، وروسیا، 

ریكیة، واالتحاد والمملكة العربیة السعودیة، وجنوب أفریقیا، وكوریا الجنوبیة، وتركیا، والمملكة المتحدة، والوالیات المتحدة األم
األوروبي.

دوالر ھونغ كونغ.دوالر ھونج كونج

المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ 
كونغ

المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ.

أو أي " Moody's Standard & Poor'sبواسطة ھیئة "Baa3/BBBاألوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة على األقل كـ الدرجة االستثماریة
ھیئة أخرى معترف بھا لتصنیف الجدارة االئتمانیة.

INR.الروبیة الھندیة

JPY.الین الیاباني

تتألف من أمریكا الجنوبیة وأمریكا الوسطى والمكسیك وأجزاء من منطقة الكاریبي.أمریكا الالتینیة

..HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.Aشركة اإلدارة

المنطقة اإلداریة الخاصة بماكاوماكاومنطقة 

ل دولة عضوة في االتحاد األوروبي. تعتبر الدول المتعاقدة في االتفاقیة التي تمخضت عنھا المنطقة االقتصادیة األوروبیة، باستثناء الدودولة عضو
صلة في منزلة مماثلة للدول األعضاء في األعضاء في االتحاد األوروبي ضمن الحدود التي تحددھا تلك االتفاقیة واإلجراءات ذات ال

االتحاد األوروبي.
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Mémorial ،2016یونیو 1الجریدة الرسمیة في لوكسمبورغ التي حلت محلھا جرید ریسا في میمولایر سي ریكویل دي سوسیتي إي أسوسیاسیون.

ولدیھا قیمة یمكن تحدیدھا بدقة في أي وقت.األدوات التي یتم التعامل بھا عادة في سوق المال وھي سائلة،أدوات أسواق المال

NAVصافي قیمة األصول

فیما یتعلق بأیة أسھم من أیة فئة، تعتبر قیمة كل سھم محددة وفقًا لألحكام ذات الصلة الموضحة تحت عنوان "مبادئ حساب صافي قیمة صافي قیمة األصول للسھم الواحد
األسھم ونشر األسعار وصافي قیمة األصول":) بعنوان: "أسعار 8-2األصول" ضمن القسم (

" أو أي Moody's Standard & Poor's+ أو أقل من ذلك بواسطة ھیئة "Ba1/BBاألوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة كـ الدرجة غیر االستثماریة
ھیئة أخرى معترف بھا لتصنیف الجدارة االئتمانیة.

OECD والتنمیة.منظمة التعاون االقتصادي

تعھدات االستثمار الجماعي 
األخرى المقبولة

)، ضمن النقطتین (أ) و(ب) من التوجیھ 2من الفقرة (1تعھدات مفتوحة لالستثمار الجماعي في إطار المعنى الموضح في المادة 
2009/65/EC:والتزاًما بما یلي

 القطاع المالي مكافئة لتلك المنصوص علیھا في قانون مرخصة بموجب قوانین تشترط خضوعھا لرقابة تعتبرھا لجنة مراقبة
االتحاد األوروبي، عالوة على ضمان التعاون بین الھیئات بشكل كاٍف،

 أن یكون مستوى الحمایة لحاملي الوحدات في التعھدات األخرى ھذه مكافئًا للمستوى المقدم لحاملي الوحدات في تعھدات االستثمار
ة للتحویل، وخاصةً أن تكون قواعد التمییز بین األصول واالقتراض والتسلیف ومبیعات األوراق الجماعي في السندات القابل

بصیغتھ المعدلة؛EC/2009/65المالیة القابلة للتحویل وأدوات سوق المال مكافئة لمتطلبات التوجیھ رقم 
صول والخصوم، والدخل والعملیات التي یتم یتم اإلبالغ عن أعمالھا من خالل تقاریر نصف سنویة وسنویة للتمكن من تقییم األ

تنفیذھا خالل فترة اإلبالغ؛
 بشكل إجمالي في وحدات تعھدات االستثمار -وفقًا للوائح إدارتھا أو أدوات تأسیسھا -% من أصولھا 10ال یمكن استثمار أكثر من

الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو التعھدات األخرى.

ستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل المغلقة ال تُعد من قبیل تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة تعھدات اال
:القابلة للتحویل األخرى المقبولة، ولكنھا قد تكون مؤھلة كأوراق مالیة قابلة للتحویل.

فئة األسھم التحوطیة المقومة 
بعملة محفظة

التحوطیة المقومة بالعملة مطروحة للصنادیق الفرعیة:فئة األسھم 

)i( التي تتألف فیھا المحفظة األساسیة من أصول مقومة في معظمھا أو بكاملھا بالعملة األساس الخاصة بالصندوق الفرعي و/أو
محفظة األصول األساسیة مغطاة (بكاملھا تماًما أو تقریبًا) بالعملة األساس للصندوق الفرعي.

)ii(اج إلى تحقیق عوائد محتسبة بالعملة األساس مقابل األصول األساسیة التي قد تقوم بعملة (أو عمالت) مختلفة عن العملة التي تحت
األساس للصندوق الفرعي.

) بعنوان: "وصف فئات األسھم".3-1یتم اإلفصاح عن المزید من المعلومات في القسم (

المؤسسات االستثماریة األجنبیة 
المؤھلة

ت االستثماریة األجنبیة المؤھلة المعتمدة من جانب لجنة تنظیم األوراق المالیة الصینیة وفق إدارة تدابیر استثمارات األوراق المؤسسا
.2006المالیة المحلیة لعام 

الریال البرازیلي (العملة البرازیلیة).لایر

األصول لفئة أسھم مقومة بعملة مرجعیة أو فئة أسھم تحوطیة مقومة بعملة محفظة العملة التي یقوم ویحتسب على أساسھا صافي قیمة العملة المرجعیة
أو فئة أسھم تحوطیة مقومة بعملة أساس.

وھي ال تقابل بالضرورة العملة أو العمالت التي یستثمر بھا في أصول الصندوق في أي وقت من األوقات.

) االختصار الدولي المعروف للعملة األساس مضافًا 1یتمیز بعملة مرجعیة مختلفة عن عملة األساس ویتمیز بـ(فئة أسھم صندوق فرعي فئة أسھم مقومة بعملة مرجعیة
) رقم تعریف أوراق مالیة دولي.2إلى اسمھا و(

شركة بنك إتش إس بي سي فرنسا، فرع لوكسمبورغ.المسجل ووكیل نقل الملكیة

بخصوص األسواق 2014مایو 15الصادر في EU/2014/65) من التوجیھ 21(4في المادة ھي سوق منظمة على النحو المحددالسوق المنظمة
)، أي نظام متعدد األطراف یشغّلھ و/ أو یدیره مشغّل سوق، یجمع أو یسّھل الجمع بین EU/2014/65في األدوات المالیة (التوجیھ 

بطریقة تؤدي إلى -في النظام ووفقًا لقواعده غیر التقدیریة -المالیة العدید من مصالح البیع والشراء من أطراف خارجیة في األدوات 
إبرام عقد، فیما یتعلق باألدوات المالیة المقبولة للتداول بموجب قواعده و/ أو أنظمتھ، والذي یتم التصریح لھ ویعمل على نحٍو منتظم 

مة وتعمل بانتظام ومعترف بھا ومفتوحة أمام العامة وأي سوق أخرى منظEU/2014/65ووفقًا لنصوص الباب الثالث من التوجیھ 
في أي دولة من الدول المؤھلة.

REIT ھو كیان مخصص المتالك، وفي معظم الحاالت، إدارة العقارات. وھذا قد یشمل، على سبیل المثال ال الحصر، العقارات في القطاعات
والصناعیة (المصانع، والمخازن). وبعض الصنادیق االستثماریة العقاریة السكنیة (الشقق)، والتجاریة (مراكز التسوق، والمكاتب)، 

قد تدخل أیًضا في المعامالت المالیة العقاریة باإلضافة إلى أنشطة التطویر العقاري األخرى.

RESAالمنصة اإللكترونیة للمنشورات الرسمیة بلوكسمبورغ.ریكویل دي سوسیتي إي أسوسیاسیون ،

RMB الرسمیة لجمھوریة الصین الشعبیة (العملةPRC (-) یمكن أن تقرأ على أنھا إشارة إلى الرنمینبي الداخليCNY و/أو الرنمینبي (
) بحسب ما یقتضي السیاق.CNHالخارجي (

SAT.إدارة الضرائب في جمھوریة الصین الشعبیة

SEBI.مجلس األوراق المالیة والبرصة في الھند

السویدیة.الكرونة كرون سویدي

الدوالر السنغافوري.دوالر سنغافوري

األسھم في الشركة.األسھم

) السنة النبویة أو ما ھو ملزم من أقوال النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم 2) القرآن الكریم و(1الشریعة اإلسالمیة السماویة المنزلة في (الشریعة
) القیاس وھو االستنباط واالستدالل بناء على ما سبق (یشار إلیھا مجتمعة بلفظ 4و() اإلجماع من جانب جمھور الفقھاء المسلمین 3و(
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"الشریعة") وما تستنبطھ لجنة الشریعة.

لجنة الشریعة التنفیذیة بإتش إس بي سي المملكة العربیة السعودیة. تشرف على عملیات الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع أحكام الشریعة لجنة الشریعة
اإلسالمیة وتضمن االمتثال لمبادئ الشریعة.

قیود االستثمار وفق أحكام 
الشریعة

تخضع جمیع االستثمارات المنفذة من جانب الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة للمعاییر الشرعیة. تقدم لجنة 
المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة أو ھي الجھة التي تعتمد جھة تقدیم المعاییر الشریعة المعاییر الشرعیة المالئمة للصنادیق الفرعیة 

ین الشرعیة التي یتوقع أن تتبناھا الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع أحكام الشریعة. تطبق المعاییر الشرعیة من قبل المستشارین االستثماری
ن آلخر. وعلى وجھ الخصوص، یلتزم الصندوق الفرعي المتوافق مع كما أنھا عرضة للتغیر بناء على توصیات لجنة الشریعة من حی

أحكام الشریعة اإلسالمیة للتوجیھات التي تضعھا لجنة الشریعة في جمیع جوانب أعمالھا بما في ذلك (على سبیل المثال ال الحصر) 
تتألف المعاییر الشرعیة من معاییر قطاعیة ومالیة منھجیات االستثمار التي سیتم تبنیھا فیما یتعلق بشراء األصول واالستثمارات وبیعھا.

وغیر ذلك حسبما تقرره لجنة الشریعة من حین آلخر.

تھدف الشركة إلى ربط سیاساتھا وأعمالھا واستثماراتھا فیما یخص الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة بمبادئ الشریعة وأصولھا المعاییر الشرعیة
معاییر الشرعیة") التي تحددھا لجنة الشریعة. ولذلك، ستكون استثمارات الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع وإخضاعھا للتوجیھات ("ال

مع الشریعة وذلك مع تطبیق المعاییر الشرعیة واألسس التي تضعھا لجنة الشریعة من حین آلخر.األخرى الشریعة متوافقة ھي 

بسوق ھونغ كونغ المالیة وبرنامج ربط سوق شینزن المالیة بسوق ھونغ كونغ المالیة على یعني برنامج ربط سوق شنغھاي المالیة ستوك كونكت
"اعتبارات محددة تتعلق بما تواجھھ الصنادیق الفرعیة من مخاطر".3-3النحو المبین في القسم 

TBA

(التداول اآلجل)

البائع والمشتري، في التداول اآلجل مجموعة األوراق المالیة عقد آجل لمجموعة عامة من األوراق المالیة المدعومة برھون. ال یحدد 
المدعومة برھون والتي سیتم تداولھا واإلعالن عنھا وتخصیصھا قبل تاریخ التسلیم.

عات األرباح.إجمالي العوائد في سیاق أھداف االستثمار یعني قیمة زیادة رأس المال باإلضافة إلى اإلیرادات مثل الفوائد أو توزیإجمالي العوائد

ر إستراتیجیة إجمالي العوائد في سیاق الصنادیق الفرعیة وأھداف االستثمار تعني اإلستراتیجیة الھادفة إلى االستفادة من مزایا االستثماإستراتیجیة إجمالي العوائد
أي وقت. وعادة ما تتمیز مع الحد من المخاطر. ومع ذلك، یظل الصندوق الفرعي عرضة لمخاطر السوق وخطر ضیاع رأس المال في 

تلك اإلستراتیجیة بالمرونة في تخصیص األصول عبر مجموعة كاملة من االستثمارات المتاحة.

العوائد" (بما اتفاقیة تبادل إجمالي العوائد ھو االسم العام ألي اتفاقیة تبادل خارج البرصة یوافق فیھا أحد األطراف على سداد "إجمالي اتفاقیة تبادل إجمالي العوائد
في ذلك اإلیرادات المحققة من الفوائد والرسوم واألرباح والخسائر من تغیر األسعار وخسارة االئتمان) من أصل أساسي محددة وذلك 

نقد مقابل الحصول على تدفقات نقدیة ثابتة أو متغیرة. قد تطبق اتفاقیة تبادل إجمالي العوائد على األوراق المالیة القابلة للتحویل وال
المحتفظ بھ لدى الصندوق الفرعي.

وبالنسبة لجمیع الصنادیق الفرعیة التي تستخدم إلحالل نتائج أحد األصول محل نتائج أصل آخر، یؤخذ في االعتبار المخاطر األساسیة 
الفرعیة.التي تتعرض لھا اتفاقیة إجمالي العوائد أو األدوات المماثلة عند دراسة الحدود االستثماریة للصنادیق 

األسھم واألوراق المالیة األخرى المكافئة لألسھم والسندات وأدوات الدین األخرى وأي أوراق مالیة أخرى قابلة للتفاوض عن طریق األوراق المالیة القابلة للتحویل
وأدوات السوق النقدیة.االكتتاب أو التداول، باستثناء التقنیات واألدوات المتعلقة باألوراق المالیة القابلة للتحویل 

UCITS 2009/65تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل المرخصة وفقًا للتوجیھ/EC.كما ھو معدل ،

الخاضعة لوالیتھا.الوالیات المتحدة (بما في ذلك الوالیات ومقاطعة كولومبیا)، وأراضیھا، وأمالكھا وجمیع المناطق األخرى الوالیات المتحدة

دوالر الوالیات المتحدة أو الدوالر األمریكي.دوالر أمریكي

قوانین الوالیات المتحدة (بما في ذلك الوالیات وواشنطن العاصمة)، وأراضیھا، وأمالكھا وجمیع المناطق األخرى الخاضعة لوالیتھا. قانون الوالیات المتحدة
عالوة على ذلك، جمیع القواعد واللوائح المعمول بھا، حسبما یتم تكملتھا وتعدیلھا من وقت آلخر، ویشمل قانون الوالیات المتحدة، 

وحسبما تصدر عن أي سلطة تنظیمیة في الوالیات المتحدة األمریكیة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، ھیئة األوراق المالیة 
اآلجلة.والتداوالت األمریكیة وھیئة المتاجرة في السلع 

")، وألغراض تتعلق بھذا التقیید فإن مصطلح "المواطن USPال یجوز عرض أسھم الشركة أو بیعھا ألي "مواطن أمریكي" ("المواطن األمریكي
األمریكي" یُقصد بھ ما یلي:

شخص مقیم في الوالیات المتحدة األمریكیة بموجب أي قانون أمریكي.) 1

شركة أو شراكة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة، أو أداة استثمار جماعي، أو شركة استثماریة، أو حساب ُمجمع، أو أعمال أخرى، ) 2
أو استثمارات، أو كیانات قانونیة:

a..أُنشئت أو نُظمت بموجب قانون الوالیات المتحدة
b .السلبي (مثل شركة استثماریة، أو صندوق أو كیان مماثل أُنشئت أساًسا (دون اعتبار لمكان التأسیس أو التنظیم) لالستثمار

باستثناء صندوق استحقاقات الموظفین أو خطط المعاشات):
i( مملوكة بشكل مباشر أو غیر مباشر من قبل مواطن أمریكي أو أكثر یملك حصة، بشكل مباشر أو غیر مباشر، تبلغ في

ھذا المواطن األمریكي ما جاء في الئحة ھیئة المتاجرة في % أو حق انتفاع أكبر، شریطة أال ینطبق على10مجموعھا 
(أ) بخصوص الشخص المؤھل المستوفي للشروط،7-4السلع اآلجلة 

ii( عندما یكون المواطن األمریكي ھو الشریك العام، أو عضو إداري، أو العضو المنتدب أو صاحب منصب أخر یتمتع فیھ
بصالحیة توجیھ نشاطات الكیان؛

iii ( عندما یتشكل الكیان من أو لصالح مواطن أمریكي ویھدف أساًسا لالستثمار في األوراق المالیة غیر المسجلة لدى ھیئة
 ,Dاألوراق المالیة والصرف، إال إذا كان ھذا الكیان قد تشكل من مستثمرین معتمدین، وفق ما ھو موضح في الالئحة 

17 CFR 230.501(a)فرادًا أو أشخاًصا عادیین؛ أو، على أال یكون المستثمرون أ
iv( من حصص ملكیة تصویتیة أو غیر 50حیث أن المواطنین األمریكیین یتمتعون بشكل مباشر أو غیر مباشر بأكثر من ٪

تصویتیة.
c.وكالة أو فرع لكیان غیر أمریكي یقع في الوالیات المتحدة األمریكیة؛ أو
d .ة.یقع مقر عملھا الرئیس في الوالیات المتحدة األمریكی
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صندوق ائتمان:) 3
a.أُنشئت أو نُظمت بموجب قانون الوالیات المتحدة؛ أو
b .:دون اعتبار لمكان التأسیس أو التنظیم

i. یكون الشخص المكلف بتسویة المنازعات، أو المؤسس، أو األمین، أو أي شخص آخر مسؤول كلیًا أو جزئیًا عن قرارات
االستثمار للصندوق مواطنًا أمریكیًا؛

ii . االستئمان أو وثائقھ التأسیسیة إلشراف محكمة أو أكثر في الوالیات المتحدة; أوتخضع إدارة
iii ..یخضع دخلھا لضریبة الدخل األمریكیة بغض النظر عن المصدر

تركة شخص متوفى:) 4
a. لشخص كان مقیًما في الوالیات المتحدة األمریكیة وقت وفاتھ أو كان دخلھ خاضعًا لضریبة الدخل في الوالیات المتحدة

ألمریكیة بغض النظر عن المصدر؛ أوا
b . حین یكون القائم على تنفیذ أو تصریف شؤون التركة الذي لدیھ حریة االستثمار الفردي أو المشترك، بغض النظر عن محل

إقامة الشخص المتوفى خالل حیاتھ، مواطنًا أمریكیًا أو تكون التركة خاضعة لقانون الوالیات المتحدة األمریكیة.

الموظفین أو خطط المعاشات التقاعدیة التي:استحقاقات) 5
a.تؤسس وتدار وفقًا لقانون الوالیات المتحدة األمریكیة؛ أو
b ..تأسست لموظفي كیان قانوني تابع لمواطن أمریكي أو یقع مقر عملھ الرئیس في الوالیات المتحدة األمریكیة

لمشترك) وذلك في الحاالت التالیة:حساب تقدیري أو غیر تقدیري أو حساب مماثل (بما في ذلك الحساب ا) 6
a.عندما یكون صاحب الحساب مواطنًا أمریكیًا أو لصالح مواطن أمریكي أو أكثر؛ أو
b ..عندما یكون الحساب التقدیري أو حساب مماثل مملوًكا لمتداول أو أمین یباشر مھامھ في الوالیات المتحدة األمریكیة

) لن یسمح لھ بالقیام باستثمارات إضافیة في الشركة 1ا بعد استثماره في الشركة، فھذا المساھم (إذا أصبح المساھم مواطنًا أمریكیًا، الحقً 
) في أقرب فرصة ممكنة تُسترد األسھم إجباریًا من قبل الشركة (حسب شروط عقد التأسیس والقانون المعمول بھ).2(

تعدیلھا.ویجوز للشركة، من وقت آلخر، التنازل عن القیود السابقة أو 
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معلومات عامة1القسم 

بلفظ "صندوق فرعي") التي یتم تخصیص تتیح الشركة للمستثمرین، في إطار نفس أداة االستثمار، خیار االستثمار في واحد أو أكثر من الصنادیق الفرعیة (یُشار لكل منھا منفردة
االستثماریة المحددة وھدفھا و/أو عملة األساس.محفظة استثمارات منفصلة لھا، تتمیز عن غیرھا بسیاستھا 

. "تفاصیل الصنادیق الفرعیة".2-3یمكن طرح، داخل كل صندوق فرعي، األسھم في فئات مختلفة تتمیز بسمات محددة، على النحو المبین بشكل أوفى في القسم 

من أجل الوفاء بحقوق المساھمین فیما یتعلق بھذا الصندوق الفرعي وحقوق الدائنین ، تتوفر أصول أي صندوق فرعي بشكل حصري2010) من قانون 5(181وفقاً للمادة 
الذین قد نشأت مدیونیاتھم فیما یتصل بإنشاء ھذا الصندوق الفرعي أو تشغیلھ أو تسییلھ.

ن تكون مسبوقة بعبارة "صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة".في إطار ھذه النشرة وفي التقاریر، تُستخدم األسماء المختصرة للصنادیق الفرعیة. فینبغي عند قراءتھا أ

سیاسات الشركة وأھدافھا االستثماریة.1.1

عائد المثال ال الحصر، إجمالي التھدف الشركة إلى إتاحة فرصة للمستثمرین للمساھمة في مجموعة من الصنادیق الفرعیة التي تقدم أھدافًا استثماریة متنوعة تضم، على سبیل
. 2-3ي الصندوق الفرعي في القسم ونمو رأس المال و/أو الدخل من خالل االستثمار في األوراق المالیة القابلة للتحویل واألصول المؤھلة األخرى. ما لم یُذكر خالف ذلك ف

ة السائلة ومن وقت آلخر في األصول المسموح بھا األخرى خالل "تفاصیل الصندوق الفرعي"، یمكن لجمیع الصنادیق الفرعیة الخاصة بالشركة االستثمار في األصول الثانوی
فترة استحقاق قصیرة، خاصة في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة.

سنى إتمام رعیة، وذلك حتى یتفي إطار تنفیذ أھداف االستثمار للشركة، یسعى مجلس اإلدارة طیلة الوقت إلى الحفاظ على مستوى مالئم للسیولة في موجودات الصنادیق الف
عملیات استرداد األسھم في ظل الظروف العادیة بدون أي تأخیر غیر مبرر بناء على طلب المساھمین.

ویمكن أن تنخفض أو ترتفع قیمة في حین یبذل مجلس اإلدارة قصارى جھدھم لتحقیق أھداف االستثمار، إال أنھ ال یضمن الحد الذي یمكن الوصول إلیھ في تحقیق ھذه األھداف.
ؤدي إلى زیادة أو انخفاض قیمة األسھم والدخل المحصل منھا، بحیث ال یتسنى للمستثمرین استرداد استثمارھم األولي. كما أن التغیرات في أسعار الصرف بین العمالت قد ت

األسھم.

في صورة استثمار أولي، والمعروف باسم "رأس المال التأسیسي". قد تضم الصنادیق الفرعیة، في بعض األحیان، رأس مال مقدم من أي كیان منتسب إلى مجموعة إتش بي سي 
ومع زیادة حجم الصندوق یسمح رأس مال التأسیس المذكور لمجموعة إتش بي سي بدعم عملیات الصنادیق الفرعیة في مراحلھ األولیة قبل االستثمار الخارجي الجوھري. 

بالحق في سحب جمیع رأس المال التأسیسي، على أن یراعي مصالح المساھمین المتبقین عند السحب.الفرعي، سیتمتع الكیان المنتسب إلى مجموعة إتش بي سي 

إنشاء صنادیق فرعیة إضافیة قد تنطوي على أھداف وسیاسات استثماریة مختلفة عن تلك المفصلة في القسم -بموجب تعدیل ھذه النشرة -یستطیع مجلس اإلدارة من وقت آلخر 
لة للتحویل.تفاصیل الصنادیق الفرعیة"، خاضعة على أیة حال لتلك التفاصیل المتوافقة مع حالة تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القاب) بعنوان: "3-2(

نبذة عن الفئات االستثماریة المماثلة.1.2

أو مدیر البنك أو المحامي أو المحاسب أو البنك التمثیلي أو أي مستشار مالي آخر.لتحدید ما إذا كانت صنادیق فرعیة محددة مناسبة، یُنصح المستثمرون باستشارة الوسیط 

" Unconstrained" والخالیة من القیود "Dynamic" والمتغیرة "Core Plus" واألساسیة بالس "Core" واألساسیة "Stableالمستقرة "-وقد تم تحدید الفئات الخمسة التالیة 
االستثماري للمستثمر والعوائد المحتملة واالضطرابات المتوقعة في الصنادیق الفرعیة.عند وصف األفق -

التعریفالفئة

قد تكون الصنادیق الفرعیة في الفئة المستقرة مالئمة لمستثمرین ذوي أفق استثماري قصیر أو متوسط.الفئة المستقرة

تقلیل فرص خسارة رأس المال وتحقیق مستویات دخل منتظمة ومستقرة.ھذه الصنادیق الفرعیة مخصصة للمستثمرین الباحثین عن 

وقد تكون ھذه الصنادیق الفرعیة مالئمة للمستثمرین الباحثین عن بدیل للودائع النقدیة أو االستثمارات النقدیة المؤقتة.

ق استثماري متوسط أو طویل األجل.قد تكون الصنادیق الفرعیة في الفئة األساسیة مالئمة لمستثمرین ذوي أفالفئة األساسیة

ھذه الصنادیق الفرعیة مخصصة للمستثمرین الباحثین عن أسواق أوراق مالیة ذات دخل ثابت، غیر أنھ یتم استثمار األصول بشكل أساسي 
في السندات المدرجة ضمن الدرجة االستثماریة في األسواق التي قد تتعرض لمستوى متوسط من التقلبات.

ه الصنادیق الفرعیة مناسبة للمستثمرین الباحثین عن استثمار أساسي في َمحافظھم االستثماریة.وقد تكون ھذ

قد تكون الصنادیق الفرعیة في الفئة األساسیة بالس مالئمة لمستثمرین ذوي أفق استثماري متوسط أو طویل األجل.الفئة األساسیة بالس

الباحثین عن استثمار یمكن فیھ استثمار نسبة عالیة من األصول في سندات الملكیة أو السندات ھذه الصنادیق الفرعیة مخصصة للمستثمرین 
ات.المتعلقة بالملكیة أو في السندات المصنفة في درجة أقل من الدرجة االستثماریة في األسواق التي قد تكون عرضة لدرجة متوسطة من التقلب

تثمرین الباحثین عن استثمار مكمل لمحفظة أساسیة قائمة أو استثمار قائم بذاتھ النفتاح على فئة وقد تكون ھذه الصنادیق الفرعیة مناسبة للمس
أصول محددة.

قد تكون الصنادیق الفرعیة في الفئة المتغیرة مالئمة لمستثمرین ذوي أفق استثماري متوسط أو طویل األجل.الفئة المتغیرة

ألكثر خبرة بھدف استثمار یمكن استثمار فیھ نسبة عالیة من األصول في األسواق الناشئة وسندات تستھدف ھذه الصنادیق الفرعیة المستثمرین ا
الرسملة األصغر، مما قد یقلل من السیولة ویزید من تذبذب العائد.

وقد تكون ھذه الصنادیق الفرعیة مناسبة للمستثمرین الباحثین عن استثمار متنوع لمحفظة أساسیة قائمة.

قد تكون الصنادیق الفرعیة في الفئة الخالیة من القیود مالئمة لمستثمرین ذوي أفق استثماري متوسط أو طویل األجل.الخالیة من القیودالفئة 

زیع وتستھدف ھذه الصنادیق الفرعیة المستثمرین األكفاء الباحثین عن استثمار یمنح فرصة النفتاح على فئات األصول المختلفة. ویتم تحقیق تو
ألصول بشكل أساسي عن طریق االستعانة بمشتقات األدوات المالیة. وقد تستثمر ھذه الصنادیق الفرعیة في األصول التي قد تقلل السیولة ا

وتزید من تذبذب العائدات.

وقد تكون ھذه الصنادیق الفرعیة مناسبة للمستثمرین الباحثین عن صندوق إستراتیجیة إلضافتھ إلى محفظة متنوعة قائمة.
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مھا فقط عند المقارنة بالصنادیق ویجب اعتبار األوصاف والمؤھالت المحددة في الفئات أعاله ذات طابع إرشادي، وال تقدم أي مؤشرات بشأن العائدات المحتملة. ویجب استخدا
الفرعیة األخرى للشركة.

الصنادیق الفرعیة".دي. "تفاصیل فرعي فرفي أي صندوق جي ذلنموالمستثمر وصف ا2-3لقسم د في ایر

وصف فئات األسھم.1.3

بیق أي ھیكل رسوم معین یمكن إنشاء، داخل كل صندوق فرعي، فئات أسھم منفصلة حیث یتم استثمار أصولھا بشكل مشترك في محفظة استثمارات أساسیة، على أنھ یمكن تط
لس اإلدارة.أو عملة مرجعیة أو مخاطر عمالت أو سیاسة توزیع أو أي خاصیة أخرى یحددھا مج

توزیع األرباح) وعائدات التصفیة تقتضي األسھم تمتع المساھمین بحقوق متساویة، كما تقتضي بعد إصدارھا تمتع المساھمین بنسبة عادلة في األرباح تتناسب مع قیمتھا (مثل 
المتعلقة بفئة األسھم ذات الصلة.

ویة، بل تقتضي منح كل سھم صوت واحد في جمیع اجتماعات المساھمین.ال تقتضي األسھم تمتع المساھمین بأي حقوق تفضیلیة أو أول

قائمة فئات األسھم

) مزیدًا من التفاصیل. تحدد "تفاصیل الصنادیق الفرعیة" فئات األسھم المحددة التي یمكن إتاحتھا 2-3یمكن إتاحة فئات األسھم التالیة كما في تاریخ ھذه النشرة. یتضمن القسم (
بكل صندوق فرعي.فیما یتعلق 

یمكن الحصول على قائمة محدثة من فئات األسھم الصادرة من المكتب المسجل الخاص بالشركة أو شركة اإلدارة.
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الحد األدنى لالستثمار األوليالوصفالفئة

الحد األدنى للملكیة

(بالدوالر األمریكي أو ما یعادلھ بالعملة 
الرئیسة)

دوالر ) لجمیع المستثمرین.Aالفئة (تتوفر األسھم من Aالفئة 
أمریكي

5,000

مالم یُنص على خالف ذلك في 
تفاصیل الصنادیق “2-3القسم 

”الفرعیة

تتاح فئة األسھم ب لألشخاص التالیین:Bالفئة 

 الموزعون من الباطن الممنوعون من قبول اإلغراءات واالحتفاظ بھا من أطراف ثالثة بموجب
الساریة أو أحكام القضائیة، كما ھو الحال في المملكة المتحدة أو ھولندا.القوانین واللوائح 

 الموزعون من الباطن الذین أبرموا اتفاقیات بشأن األتعاب مع عمالئھم فیما یتعلق بتوفیر خدمات
وأنشطة استثماریة (على سبیل المثال، في االتحاد األوروبي والخدمات والنشاطات المنفذة بموجب 

) والذین اختاروا عدم قبول اإلغراءات المقدمة من األطراف 2توجھات األسواق المالیة رقم قانون 
الثالثة واالحتفاظ بھا.

دوالر 
أمریكي

5,000

مالم یُنص على خالف ذلك في 
تفاصیل الصنادیق “2-3القسم 

”الفرعیة

في بعض البلدان من خالل الموزعین Eئة رھنًا بموافقة الجھات التنظیمیة ذات الصلة، تتاح األسھم من الفEالفئة 
المختارین من قبل الموزع العالمي.

باإلضافة إلى رسوم تتراوح Aرسوم إداریة سنویة تعادل رسوم فئة األسھم Eستتكبد األسھم من الفئة 
، حیث إنھا قد تكونE٪ سنویاً من صافي قیمة األصول الخاصة بفئة األسھم 0.5٪ إلى 0.3نسبتھا ما بین 

مستحقة الدفع للموزعین المختارین في بعض البلدان.

دوالر 
أمریكي

5,000

مالم یُنص على خالف ذلك في 
تفاصیل الصنادیق “2-3القسم 

”الفرعیة

لجمیع المستثمرین من خالل الموزعین المختارین من قبل الموزع العالمي عند تقدیم طلب Iتتاح فئة األسھم Iالفئة 
للشركة.

دوالر 
أمریكي

1,000,000

للصنادیق التي تدیرھا مجموعة إتش إس بي سي أو كیانات محددة یختارھا الموزع العالمي Jتتاح فئة األسھم *Jالفئة 
عند تقدیم طلب للشركة.

دوالر 
أمریكي

100,000

مالم یُنص على خالف ذلك في 
تفاصیل الصنادیق “2-3القسم 

”الفرعیة

من خالل الموزعین المختارین من قبل الموزع العالمي، على أن تتوفر في المستثمرین Lتتاح فئة األسھم *Lالفئة 
من قانون عام 174الشروط الواجب توافرھا في المؤسسات االستثماریة وفق المعنى المقصود في المادة 

2010.

دوالر 
أمریكي

1,000,000

دوالر لجمیع المستثمرین.Mتتاح فئة األسھم *Mالفئة 
أمریكي

5,000

مالم یُنص على خالف ذلك في 
تفاصیل الصنادیق “2-3القسم 

”الفرعیة

لألشخاص التالیین:Nتتاح فئة األسھم *Nالفئة 

 الموزعون من الباطن الممنوعون من قبول اإلغراءات واالحتفاظ بھا من أطراف ثالثة بموجب
الحال في المملكة المتحدة أو ھولندا.القوانین واللوائح الساریة أو أحكام القضائیة، كما ھو 

 الموزعون من الباطن الذین أبرموا اتفاقیات بشأن األتعاب مع عمالئھم فیما یتعلق بتوفیر خدمات
وأنشطة استثماریة (على سبیل المثال، في االتحاد األوروبي والخدمات والنشاطات المنفذة بموجب 

اختاروا عدم قبول اإلغراءات المقدمة من األطراف ) والذین 2قانون توجھات األسواق المالیة رقم 
الثالثة واالحتفاظ بھا.

دوالر 
أمریكي

5,000

في بعض البلدان أو من خالل بعض الموزعین المختارین من قبل الموزع العالمي عند Pتتاح فئة األسھم *Pالفئة 
تقدیم الطلب للشركة.

دوالر 
أمریكي

50,000

مالم یُنص على خالف ذلك في
تفاصیل الصنادیق “2-3القسم 

”الفرعیة

في بعض البلدان من خالل الموزعین Rرھنُا بموافقة الجھات التنظیمیة ذات الصلة، تتاح فئة األسھم *Rالفئة 
المختارین من قبل الموزع العالمي عند تقدیم الطلب للشركة.

باإلضافة إلى رسوم تتراوح نسبتھا Mرسوم إداریة سنویة تعادل رسوم فئة األسھم Rستتكبد فئة األسھم 
، والتي تكون مستحقة الدفع R٪ سنویاً من صافي قیمة األصول الخاصة بفئة األسھم 0.5٪ إلى 0.3ما بین 

لموزعین معینین في بعض البلدان.

دوالر 
أمریكي

5,000

مالم یُنص على خالف ذلك في 
تفاصیل الصنادیق “2-3القسم 

”الفرعیة

في بعض البلدان أو من خالل الموزعین المختارین من قبل الموزع العالمي، على أن Sتتاح فئة األسھم **Sالفئة 
تتوفر في المستثمرین الشروط الواجب توافرھا في المؤسسات االستثماریة وفق المعنى المقصود في المادة 

.2010من قانون عام 174

دوالر 
أمریكي

100,000

في مالم یُنص على خالف ذلك 
تفاصیل الصنادیق “2-3القسم 

”الفرعیة

من خالل الموزعین الذین سیكونون أعضاًء في مجموعة إتش إس بي سي أو الكیانات Wتتاح فئة األسھم Wالفئة 
المنتسبة لھا والمحددین من قبل الموزع العالمي، على أن تتوافر في المستثمرین الشروط الواجب توافرھا 

.2010من قانون عام 174في المؤسسات االستثماریة وفق المعنى المقصود في المادة 

أي نفقات تشغیلیة وإداریة وخدماتیة. سیدفع أعضاء مجموعة إتش إس بي Wحاملي أسھم الفئة لن یتحمل 
سي أو الكیانات المنتسبة لھا جمیع الرسوم والمصاریف المخصصة لھذه الفئة بطریقة مباشرة.

دوالر 
أمریكي

100,000

مالم یُنص على خالف ذلك في 
تفاصیل الصنادیق “2-3القسم 

”الفرعیة

من خالل الموزعین المختارین من قبل الموزع العالمي، على أن تتوافر في المستثمرین Xتتاح فئة األسھم Xالفئة
من قانون عام 174الشروط الواجب توافرھا في المؤسسات االستثماریة وفق المعنى المقصود في المادة 

عاشات التابعة للشركات أو وأن یقع ھؤالء المستثمرون ضمن إحدى الفئات التالیة: صنادیق الم2010

دوالر 
أمریكي

10,000,000

مالم یُنص على خالف ذلك في 
الصنادیق تفاصیل“2-3القسم 
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الحد األدنى لالستثمار األوليالوصفالفئة

الحد األدنى للملكیة

(بالدوالر األمریكي أو ما یعادلھ بالعملة 
الرئیسة)

الشركة، أو شركات التأمین أو الجمعیات الخیریة المسجلة أو الصنادیق المدارة أو الموجھ من قبل مجموعة 
إتش إس بي سي والمؤسسات االستثماریة األخرى حسبما یقر مجلس اإلدارة.

”الفرعیة

في بعض البلدان من خالل الموزعین المختارین من قبل الموزع العالمي عند تقدیم الطلب Yتتاح فئة األسھم Yالفئة 
للشركة.

دوالر 
أمریكي

1,000

في بعض البلدان من خالل الموزعین المختارین من قبل الموزع العالمي عند تقدیم YPتتاح فئة األسھم *YPالفئة 
الطلب للشركة.

دوالر 
أمریكي

1,000

للمستثمرین الذین أبرموا اتفاقیة إدارة تقدیریة مع أحد كیانات مجموعة إتش بي سي Zتتاح فئة األسھم Zالفئة 
من الموزع العالمي، على أن تتوافر في المستثمرین والمستثمرین المكتتبین من خالل موزعین مختارین

من قانون عام 174الشروط الواجب توافرھا في المؤسسات االستثماریة وفق المعنى المقصود في المادة 
2010.

دوالر 
أمریكي

1,000,000

للمستثمرین الذین أبرموا اتفاقیة إدارة تقدیریة مع أحد كیانات مجموعة إتش بي سي ZPتتاح فئة األسھم *ZPالفئة 
والمستثمرین المكتتبین من خالل موزعین مختارین من الموزع العالمي، على أن تتوافر في المستثمرین 

ن عام من قانو174الشروط الواجب توافرھا في المؤسسات االستثماریة وفق المعنى المقصود في المادة 
2010.

دوالر 
أمریكي

1,000,000

, J1 ,J2 ,J3 ,(…) ,L1 ,L2 ,L3 ,(…)M1 ,M2 ,M3,(…)N1 ,N2 ,N3 ,(…) ,R1... ویشار إلیھا بـ 3، 2، 1في صندوق فرعي معین بالترتیب ZPوYPوRوMوLوJقد یتم ترقیم فئات األسھم المتعاقبة *
R2 ,R3 ,(…) ,YP1 ,YP2 ,YP3وZP1 ,ZP2 ,ZP3(…) تفاصیل الصنادیق الفرعیة" لمزید من المعلومات عن فئات األسھم المختلفة المطروحة فیما یتعلق بكل صندوق فرعي).2-3، على التوالي (انظر القسم" .

الصادرة على التوالي S، إلخ. للفئات األولى والثانیة والثالثة من الفئة S1 ,S2 ,S3ذلك، وتسمى وما إلى3، 2، 1في صندوق فرعي واحدة أو صنادیق فرعیة متعددة، مرتبة كالتالي Sسیتم إصدار فئات األسھم المتعاقبة ** 
. "تفاصیل الصنادیق الفرعیة" لمزید من المعلومات عن فئات األسھم المختلفة المطروحة فیما یتعلق بكل صندوق فرعي).2-3(انظر القسم 

، كما قد تنطبق ھذه القیود على شراء فئات األسھم التحوطیة المقومة بعملة محفظة ZPوB, E, I, J, L, N, P, R, S, W, X, Y, YP, Zتطبق قیود على شراء فئات األسھم 
موذج طلب المحلي قبل تقدیم نوفئات األسھم التحوطیة المقومة بعملة أساس ونوع محدد من فئات أسھم التوزیع. ویجب على المستثمرین المكتتبین األولى االتصال بموزعھم

لفئات األسھم المذكورة.

یجوز التنازل عن الحد األدنى لمبلغ االستثمار األولي أو تخفیضھ وفقًا لتقدیر الشركة أو شركة اإلدارة.

ي واالستثمار الالحق وعدد األسھم وال یوجد حد أدنى لمبلغ االستثمار المطبق على االستثمارات الالحقة. ومع ذلك، یجوز لبعض الموزعین فرض الحد األدنى لالستثمار األول
المملوكة. یمكن الرجوع إلى الموزعین المعنیین للحصول على مزید من التفاصیل.

خصائص فئات األسھم

لفة و/أو بوصفھا أسھم یة مختیمكن إتاحة كل فئة من فئات األسھم الموضحة في الجدول أعاله بوصفھا أسھم تراكمیة رأسمالیة و/أو أسھم التوزیع، والمقومة بعمالت مرجع
)، كما ھو مبین أدناه بمزید من تحوطیة مقومة بالعملة (والتي یمكن طرحھا إما بوصفھا األسھم التحوطیة المقومة بعملة محفظة أو األسھم التحوطیة المقومة بعملة األساس

التفاصیل.

، ستتطلب 2018ینایر 3یكون جمیع المستثمرین في الصندوق الفرعي على درایة بأنھ اعتباًرا من عندما یقدم صندوق فرعي فئات األسھم التحّوطیة المقومة بالعملة ینبغي أن 
العملة في عقود صرف أجنبي آجلة لتوفیر الئحة البنیة التحتیة لألسواق األوروبیة ضمان جمیع عقود العمالت األجنبیة اآلجلة (عادةً ما تستخدم فئات األسھم التحوطیة المقومة ب

. "تركزات 4-1ى القسم لعملة). ونتیجة لذلك، قد یكون ھناك تأثیر على جمیع المستثمرین في الصندوق الفرعي. ولالطالع على مزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلتحوط با
ركة أو شركة اإلدارة التي تدرج فیھا فئات المخاطر العامة". یمكن الحصول على قائمة محدثة من فئات األسھم الصادرة لكل صندوق فرعي من المكتب المسجل الخاص بالش

. یتم تحدید "وصف فئات األسھم".3-1األسھم ذات مخاطر العدوى كما ھو موضح في الفقرة "فئات األسھم التحوطیة المقومة بالعملة" في القسم 

فئات األسھم التراكمیة الرأسمالیة وفئات أسھم التوزیع

) وعادة ال تدفع أي أرباح.AC" متبوًعا بأسماء الصنادیق الفرعیة والفئات (على سبیل المثال الفئة Cبواسطة الحرف "یتم تمییز أسھم تراكم رأس المال 

اح على أساس منھجیات تحدد توزیعات األرباح وتوزع مرة واحدة على األقل سنویاً وفق أسھم التوزیع. یجوز لكل صندوق فرعي طرح أسھم توزیع تحسب مدفوعات األرب
. "األرباح" للحصول على مزید من المعلومات.10-2تلفة. یُرجى الرجوع إلى القسم مخ

فئات األسھم المقومة بعملة مرجعیة

یمكن إصدار، داخل صندوق فرعي، فئات األسھم المنفصلة بعمالت مرجعیة مختلفة.

یستخدمھا المستثمر بصفة یومیة ("عملة محلیة") التي قد تكون ھي نفسھا العملة المرجعیة لفئة قد یتعرض المستثمرون في ھذه الفئات لتقلبات العمالت بین العملة الرئیسة التي
) العملة األساس الخاصة بالصندوق الفرعي (في حالة الصنادیق الفرعیة 2) عمالت المحفظة األساسیة الخاصة بالصندوق الفرعي أو (1األسھم المقومة بالعملة المرجعیة وإما (

لى تحوط عمالت الَمحافظ مقابل العملة األساس الخاصة بالصندوق الفرعي).التي تھدف إ

، على سبیل المثال تمییز فئة األسھم التراكمیة الرأسمالیة الحقةویتم تمییز فئة األسھم المقومة بعملة مرجعیة من خالل إضافة االختصار الدولي المعروف للعملة المرجعیة ك
."ACEUR"المقومة بالیورو باالختصار

وتُحدد أیًضا كل فئة أسھم مقومة بالعملة عن طریق الرقم التعریفي الدولي لألوراق المالیة.
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ویتم تسویة االكتتابات واالستردادات فقط في العملة المرجعیة لفئة األسھم المقومة بالعملة األساس.

فئات األسھم التحوطیة من العمالت

فئات أسھم تحوطیة مستقلة من العمالت (متاحة بوصفھا فئات أسھم تحوطیة مقومة بعملة محفظة أو فئات أسھم تحوطیة مقومة بعملة یمكن إصدار، داخل الصندوق الفرعي،
دوق الفرعي المعني.األساسیة للصناألساس). یسعى كال النوعین من أنواع فئات األسھم إلى تقلیل تأثیر تقلبات العمالت بین فئة األسھم المقومة بالعملة المرجعیة والعملة

ت و/أو سیاسة تحوطیة مقومة سواء كان الصندوق الفرعي یقدم فئات أسھم تحوطیة مقومة بعملة محفظة أو فئات أسھم تحوطیة مقومة بعملة األساس معتمدة على مخاطر العمال
لعملة الصندوق الفرعي ذاتھ، كما ھو موضح أدناه.

أو خسائر ناتجة عن التحوط ضد مخاطر العمالت، وبالتالي یرد ذكرھا في صافي قیمة األصول لكل سھم من فئة األسھم التحوطیة ینبغي تراكم أي تكالیف معامالت وأرباح 
تنخفض أو تتزاید.المستھدفة لعملة إذا كانت قیمة اعما ظر لنض ابغمن العمالت، التحوطیةاألسھمتفئاتحویطم سیتالمقومة بالعمالت ذات الصلة. 

ییز فئات األسھم التحوطیة المقومة بالعملة على النحو التالي:ویمكن تم

فئة األسھم التحوطیة المقومة بعملة األساسفئة األسھم التحوطیة المقومة بعملة محفظة

" متبوًعا بتسمیة العملة الدولیة القیاسیة باألحرف األولى والتي Hبواسطة الحرف "
الخاصة بالصندوق الفرعي من المخاطر.یتم فیھا تحویط أسھم العملة األساس 

" متبوًعا بتسمیة العملة الدولیة القیاسیة باألحرف األولى والتي Oبواسطة الحرف "
یتم فیھا تحویط العملة األساسیة الخاصة بالصندوق الفرعي من المخاطر.

ACHEURمثال: 
األسھم التحوطیة ، فئة األسھم التحوطیة التراكمیة الرأسمالیة وفئة ""Aتعني الفئة 

بعملة محفظة معبرةً بالیورو.

ACOEURمثال: 
، فئة األسھم التحوطیة التراكمیة الرأسمالیة وفئة األسھم التحوطیة "Aتعني الفئة "

بعملة األساس معبرةً بالیورو.

كما تُحدد كل فئة أسھم تحوطیة مقومة بالعملة عن طریق الرقم التعریفي الدولي لألوراق المالیة.

ویتم تسویة االكتتابات واالستردادات فقط في العملة المرجعیة لفئة األسھم التحوطیة المقومة بالعملة.

فئات األسھم التحوطیة المقومة بعملة محفظة

یتم طرح فئات األسھم التحوطیة لعملة محفظة للصنادیق الفرعیة على النحو التالي:

i( مقومة كلیًا أو بشكل شبھ كلي بعملة الصندوق الفرعي األساسیة و/أو محفظة األصول األساسیة التي یتم تحویطھا حیث تتكون المحفظة األساسیة من أصول
(إما كلیا أو بشكل شبھ كامل) مقابل عملة الصندوق الفرعي األساسیة.

أو

ii(ق الفرعي األساسیة قد تتعرض لعدة عمالت.التي تسعى إلى الحصول على عائد محسوب في عملة األساس الخاصة بھا، في حین أن أصول الصندو

فئات األسھم التحوطیة المقومة بعملة األساس

تعامل على نفس الوجھ في تُطرح فئات األسھم التحوطیة من عملة األساس للصنادیق الفرعیة وذلك إذا كانت المحفظة األساسیة تتعامل بشكل كبیر أو یُحتمل على أن ت
مالت) تختلف عن العملة األساسیة للصندوق الفرعي، وفي الواقع، قد یكثر حجم ھذه التعامالت أو یقل لفترات طویلة أو مؤقتة رھنًا موجودات مقومة بعملة (أو ع

بالھدف االستثماري للصندوق الفرعي.

بعملة مرجعیة تماثل عملة األساس للصندوق الفرعي. سھم أعلى فئة المحقق لعائد افق مع الى توفیر عائد یتوف فئات األسھم التحوطیة المحتسبة بعملة األساس إتھدو
بعملة األساس وعملة اٍألساس ومع ذلك، قد تتفاوت العائدات بسبب عوامل مختلفة، من بینھا فروق أسعار الفائدة بین العملة المرجعیة لفئة األسھم التحوطیة المحتسبة 

للصندوق الفرعي وتكالیف التعامالت.

ئات األسھم التحوطیة المحتسبة بعملة األساس لتغیرات في أسعار صرف عمالت المحفظة األساسیة مقابل عملة األساس للصندوق سیتعرض المستثمرون في ف
الفرعي، بدالً من عمالت المحفظة األساسیة مقابل العملة المرجعیة لفئة األسھم.

أساس وفق أسعار العمالت المحلیة في األسواق الناشئة العالمیة (التي تستثمر في الموجودات على سبیل المثال، في حالة فئة األسھم المحوطة والمحتسبة بالیورو كعملة 
األمریكي، یقوم وكیل اإلدارة (أو المقومة بعمالت األسواق الناشئة وتتعامل بالدوالر األمریكي كعملة أساس) ویكون العائد المراد التحوط لھ ھو العائد المقوم بالدوالر 

مقومة ن) بعد االكتتاب في فئة األسھم المحوطة والمحتسبة بالیورو كعملة أساس، بتحویل الیورو إلى الدوالر األمریكي في أثناء إبرام معاملة أي طرف آخر معی
والمحتسبة بعملة األساس بالدوالر األمریكي / الیورو بھدف الدخول في صفقة عمالت مقومة بعملة أساسیة تحوطیة. وھذا مؤداه أن المستثمر في فئة األسھم المحوطة 

في معدالت صرف سیشھد تقلبات في معدالت صرف عمالت المحفظة األساسیة (عمالت السوق الناشئة) بالمقارنة بالدوالر األمریكي، بدالً من التعرض لتقلبات 
ت المحفظة األساسیة مقابل العملة األساسیة للصندوق عمالت المحفظة األساسیة (عمالت السوق الناشئة) بالمقارنة مع الیورو. ولیس ھناك ما یضمن ارتفاع عمال

الوطنیة وذلك حسب الفرعي، وقد یكون عائد المستثمر أقل مما لو كانت تلك العمالت قد استثمرت في فئة أسھم تحوطیة غیر محتسبة بعملة أساس ومقومة بالعملة
التقلبات في أسعار صرف العمالت.

فئة األسھمالرسوم التشغیلیة للتحوط في عملة

أو األطراف األخرى المعینة بالنسبة لعملة المحفظة، فئة األسھم التحوطیة المحتسبة بعملة المحفظة أو األسھم التحوطیة المحتسبة بعملة األساس، یحق لوكیل اإلدارة
لتحوطیة المحتسبة بعملة المحفظة أو األسھم التحوطیة المحتسبة الحصول على أي رسوم تتعلق بتنفیذ سیاسة التحوط في عملة فئة األسھم، والتي تتحملھا فئة األسھم ا

"الرسوم والنفقات" لمزید من المعلومات).11-2بعملة األساس. وتُطبق ھذه الرسوم باإلضافة إلى المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (انظر القسم 
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عمالت التداول

األساس لصندوق فرعي متاحة بعمالت تداول أخرى ("عمالت التداول").قد تتوافر فئات األسھم الصادرة بعملة 

نموذج الطلب.وقد ال تتوفر عمالت التداول إال في بعض فئات أسھم أو من خالل موزعین معینین و/أو في بلدان محددة، وستدرج عمالت التداول المتاحة في

حفظة الصندوق الفرعي تتداول في عمالت األرصدة األساسیة. وال تُتخذ أي إجراءات تحوطیة فیما یتعلق بفئات وإذا ما صدرت فئات األسھم بعمالت تداول مختلفة، فستظل م
األسھم المذكورة.

اعتبارات المخاطر العامة.1.4

على المستثمرین المحتملین مراجعة نشرة یحمل االستثمار في أي صندوق فرعي درجةً من المخاطر تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، النقاط المشار إلیھا أدناه. یتعین 
ل اتخاذ قرار االستثمار.االكتتاب بالكامل ووثیقة المعلومات األساسیة للمستثمر ذات الصلة وطلب االستشارة من المستشارین القانونیین والضریبیین والمالیین قب

وال ینبغي النظر إلى األداء السابق كمؤشر على تحقیق عائدات في المستقبل. وقد یتأثر االستثمار وال یوجد ما یضمن أن الصنادیق الفرعیة للشركة ستحقق أھدافھا االستثماریة
أیًضا بأي تغییرات في أنظمة الرقابة على الصرف، وقوانین الضرائب، والضرائب المستقطعة من المنبع، والسیاسات االقتصادیة أو النقدیة.

"اعتبارات الصندوق الفرعي المتعلقة بالمخاطر"-3-3القسم وترد اعتبارات خاصة تتعلق بالمخاطر في 

مخاطر السوق

ثمرون من استرداد المبلغ األصلي الذي فیما یتعلق بسداد المبلغ األصلي الُمستثمر، قد تختلف قیمة االستثمارات والعائدات المتولدة منھا صعودًا وھبوًطا وقد ال یتمكن المست
لسیاسات ھ الخصوص، قد تتأثر قیمة االستثمارات بسبب حاالت عدم الیقین، من قبیل التطورات الدولیة أو السیاسیة واالقتصادیة أو التغییرات في ااستثمروه في الشركة. على وج

الحكومیة.

أسواق ناشئة

باالستثمار في األسواق الناشئة. یجب اعتبار الصنادیق الفرعیة التي تستثمر في مثل ھذه األوراق المالیة أنھا تتعامل على أساس المضاربة بسبب المخاطر الخاصة المرتبطة
الناشئة. ھذا وتعتمد االقتصادات في األسواق الناشئة عموًما بشكل وننصح المستثمرین في ھذه الصنادیق الفرعیة أن یدرسوا بعنایة المخاطر الخاصة لالستثمار في أسھم األسواق 

عمالت النسبیة وغیرھا من التدابیر كبیر على التجارة الدولیة، وبالتالي، فقد تأثرت بشكل سلبي بسبب الحواجز التجاریة والرقابة على الصرف والتعدیالت المدارة في قیم ال
الدول التي تتداول معھا. وقد تأثرت ھذه االقتصادات بالسلب بسبب الظروف االقتصادیة في البلدان التي تتداول فیھا.التي فرضتھا أو تفاوضت علیھاالوقائیة 

تقدًما. وقد یحول ر في األسواق األكثر إن عموالت السمسرة وخدمات اإلیداع والتكالیف األخرى المتعلقة باالستثمار في األسواق الناشئة أكثر تكلفة من تلك المتعلقة باالستثما
ف االستثمار، على الرغم من أن غیاب نظم اإلیداع المناسبة في بعض األسواق دون االستثمار في بلد معین أو قد یتطلب صندوق فرعي لقبول مخاطر أكبر تتعلق باإلیداع بھد

بة ویتبعون لمؤسسات تمویل ذات جدارة ائتمانیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن ھذه المودع لدیھ سیسعى إلى تقلیل ھذه المخاطر من خالل تعیین مراسلین دولیین یتمتعون بسمعة طی
وراق المالیة، مما جعل من الصعب األسواق لدیھا إجراءات تسویة ومقاصة مختلفة. وقد شھدت بعض األسواق أوقاتًا لم تستطع فیھا إجراءات التسویة مواكبة حجم التداول باأل

جذابة. دم قدرة الصندوق الفرعیة على إتمام عملیات شراء األوراق المالیة المستھدفة بسبب مشاكل التسویة قد یتسبب في فقدان فرص االستثمار الإجراء مثل ھذه المعامالت. إن ع
ت الحقة في قیمة محفظة األوراق وقد ینجم عن عدم القدرة على التصرف في محفظة األوراق المالیة بسبب مشاكل التسویة إما وقوع خسائر للصندوق الفرعي ناتجة عن انخفاضا

.المالیة، أو إذا كانت الصندوق الفرعي قد دخلت في عقد لبیع األوراق المالیة، فحینئذ یمكن أن یؤدي إلى التزامات محتملة تجاه المشتري

الیة أو تقلیصھا إلى حد كبیر، وقد ال تكون أسعار األوراق المالیة ثمة خطر أیًضا قد یؤدي إلى حالة طارئة في أحد األسواق المتقدمة أو أكثر نتیجة لتوقف تداول األوراق الم
الخاصة بالصندوق الفرعي في مثل ھذه األسواق متاحة بسھولة.

ستثمرین األجانب. وقد ائب على المینبغي للمستثمرین أن یكونوا على درایة بأن التغیرات في المناخ السیاسي في األسواق الناشئة قد تؤدي إلى تغیرات كبیرة إزاء فرض الضر
لضریبیة الدولیة. ویمكن أن تؤثر ھذه تؤدي ھذه التغیرات إلى إجراء تغییرات في التشریعات أو تفسیرھا أو منح المستثمرین األجانب فوائد اإلعفاءات الضریبیة أو المعاھدات ا

ار لحملة األسھم في أي صندوق فرعي یتأثر بذلك.التغییرات بأثر رجعي، وإذا وقعت یمكن أن یكون لھا تأثیر سلبي على عائد االستثم

اولة. وال تخضع األسواق دائًما للتنظیم وال بد أن یدرك المستثمرون في الصنادیق الفرعیة في األسواق الناشئة المخاطر المرتبطة باالستثمار في األوراق المالیة الروسیة المتد
ا من السماسرة والمشاركین في ھذه األسواق وعندما یقترن ذلك بحالة من عدم الیقین السیاسي واالقتصادي، فقد یؤدي ھذا في روسیا، وفي الوقت الحالي، ھناك عدد صغیر نسبیً 

مؤقتًا إلى أسواق أسھم غیر سائلة تكون فیھا األسعار متقلبة للغایة.

یمة أصولھا مباشرة في األوراق المالیة المتداولة في روسیا (باستثناء ما إذا كانت ٪ فقط من صافي ق10وبالتالي، فإن الصنادیق الفرعیة ذات الصلة سوف تستثمر ما یصل إلى 
عتراف بھا على ھذا مدرجة في بورصة موسكو بین المصارف في روسیا، أو في بورصة نظام التداول الروسي وأي أسواق أخرى خاضعة للرقابة في روسیا، كذلك یتم اال

مبورغ) في حین أن الصنادیق الفرعیة سوف تستثمر في إیصاالت اإلیداع األمریكیة واألوروبیة والعالمیة، على التوالي، حیث یتم إصدار النحو من قبل السلطة الرقابیة بلوكس
لوالیات المتحدة األمریكیة أو ئیس في ااألوراق المالیة األساسیة من قبل الشركات التي یقع مقرھا في االتحاد الروسي ومن ثم التجارة في األسواق المقیدة خارج روسیا، بشكل ر

الت اإلیداع األمریكیة واألوروبیة أوروبا. تتوقع الصنادیق الفرعیة أن تكون قادرة على تخفیف بعض مخاطر التسویة المرتبطة بسیاسة االستثمار، من خالل االستثمار في إیصا
لمخاطر العمالت.والعالمیة، على الرغم من وجود مخاطر أخرى، منھا على سبیل المثال التعرض 

ریة في قطاعات الموارد وتنتشر استثمارات الصنادیق الفرعیة في عدد من القطاعات، علًما بأن أسواق دول البرازیل وروسیا والھند والصین تنطوي على ترجیحات جوھ
ً في ھذه القطاعات، ویمكن أن یك ون أداء الصندوق الفرعي حساساً تجاه التحركات التي تحدث في ھذه الطبیعیة. وھذا یعني أن استثمارات الصندوق الفرعي قد تتركز نسبیا

توقعات نموھا وحسن إدارتھا عند تحدید القطاعات. وفیما یلي بیان للمخاطر التي تتركز في تلك القطاعات. عادة ما یتم تقییم قوة الشركة المالیة ومركزھا التنافسي وربحیتھا و
الشركات لالستثمار فیھا.

ار الفائدةمخاطر أسع

ام، ترتفع أسعار سندات الدین عندما قد تنخفض قیمة الصندوق الفرعي الذي یستثمر في السندات واألوراق المالیة األخرى ذات الدخل الثابت إذا تغیرت أسعار الفائدة. وبشكل ع
ات الدین طویلة األجل أكثر حساسیة لتغیرات أسعار الفائدة.تنخفض أسعار الفائدة، بینما تنخفض أسعارھا عندما ترتفع أسعار الفائدة. وعادة ما تكون سند
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المخاطر االئتمانیة

تسدید المدفوعات على ھذه األوراق یتعرض الصندوق الفرعي الذي یباشر استثماراتھ في السندات واألوراق المالیة األخرى ذات الدخل الثابت لخطر عدم قیام الجھات المصدرة ب
لألوراق المالیة. إن المصدرة التي تعاني من تغییر سلبي في حالتھا المالیة أن تقلل من جودة االئتمان لألوراق المالیة، مما یؤدي إلى زیادة تقلب األسعار المالیة. ویمكن للجھة 

للصنادیق الفرعیة التي تستثمر في سندات دین أقل جودة تخفیض التصنیف االئتماني لألوراق المالیة قد یعّوض أیًضا سیولة األوراق المالیة، مما یزید من صعوبة البیع. وبالنسبة
فعادة ما تكون أكثر عرضة لھذه المشاكل وقد تكون قیمتھا أكثر تقلبًا.

مخاطر الصرف األجنبي

سلبًا أو إیجابًا بأنظمة التحكم بسعر الصرف نظًرا ألن األصول والخصوم الخاصة بالصندوق الفرعي قد تُقّوم بعمالت أخرى غیر عملتھا األساسیة، فقد یتأثر الصندوق الفرعي 
أسھم الصندوق الفرعي، أو التغیرات في سعر الصرف بین العمالت األساسیة المذكورة آنفا والعمالت األخرى. وقد تؤثر التغیرات في أسعار صرف العمالت على قیمة 

تحدید أسعار الصرف بین العمالت حسب العرض والطلب في أسواق صرف العمالت، ومیزان وتوزیعات األرباح أو الفوائد المكتسبة والمكاسب والخسائر المحققة. ویتم
المدفوعات الدولیة، والتدخل الحكومي، والمضاربة وغیر ذلك من الظروف االقتصادیة والسیاسیة.

یضاً. وفي المقابل، فإن االنخفاض في سعر الصرف للعملة یمكن أن یؤثر سلبًا إذا زاد سعر العملة التي یعتمدھا الصندوق مقابل العملة الرئیسة، فیمكن لسعر السندات أن یزداد أ
على سعر السندات.

التحوط أو الحمایة. وقد تحد للصندوق الفرعي أن یباشر أنشطتھ في تعامالت بالعملة األجنبیة من أجل التحوط ضد مخاطر صرف العمالت، ولكن ال یوجد ما یضمن تحقق ذلك 
لمالیة المحتفظ بھا في ة أیًضا من قدرة الصندوق الفرعي على االستفادة من أداء األوراق المالیة الخاصة بالمحفظة إذا كانت العملة التي تحتفظ بھا األوراق اھذه االستراتیجی

ق ھذا الخطر بشكل منھجي.الصندوق الفرعي ترتفع مقابل العملة األساس. في حالة فئة التحوط، (المقومة بعملة مختلفة عن العملة األساسیة)، ینطب

مخاطر الطرف المقابل

تمانیة لألطراف المقابلة وقدرتھم قد تبرم الشركة بالنیابة عن صندوق فرعي ما بعض المعامالت في األسواق غیر المنظمة، مما یجعل الصندوق الفرعي عرضة لمدى الجدارة االئ
على استیفاء بنود ھذه العقود.

كل منھا یُعّرض م الشركة نیابة عن الصندوق الفرعي اتفاقیات إعادة شراء أو عقود آجلة أو عقود الخیار أو اتفاقیات تبادل أو أي تقنیات مشتقة أخرى، وعلى سبیل المثال، قد تبر
ك، یمكن لبعض الھیاكل ذات الدخل الثابت الصندوق الفرعي لخطر یتمثل في تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماتھ وفق ما ھو منصوص علیھ في كل عقد. باإلضافة إلى ذل

جانب طرف مقابل فمن مثل األوراق المالیة المدعومة باألصول أن تتضمن عقود مقایضات تنطوي على مخاطر الطرف المقابل. وفي حال إعالن اإلفالس أو اإلعسار من
ر باھظة بما في ذلك تراجع قیمة االستثمار خالل الفترة التي تسعى فیھا الشركة إلنفاذ حقوقھا، الممكن أن تشھد الصندوق الفرعي تأخًرا في تسییل المراكز عالوة على تكبد خسائ

باإلضافة إلى العجز عن تحقیق أي أرباح من االستثمار خالل ھذه الفترة وتكبد النفقات والرسوم الالزمة إلنفاذ حقوقھا.

المشار إلیھا أعاله بفعل إعالن اإلفالس مثالً أو إبطال المشروعیة أو حین تُستجد تغییرات في القوانین الضریبیة أو المحاسبیة وھناك احتمال أن تُلغى االتفاقیات والتقنیات المشتقة 
المقایضات المباشرة أو عقود قة مثل عقود عما كان علیھ الحال وقت إبرام ھذه االتفاقیة. في ھذه الحاالت، قد یعجز المستثمرون عن تغطیة الخسائر المتكبدة. كما أن العقود المشت

نطوي على مخاطر ائتمان من شأنھا المقایضات المتضمنة في الھیاكل ذات الدخل الثابت التي أبرمتھا الشركة نیابة عن أحد الصنادیق الفرعیة بتوصیة من مستشار االستثمار ت
دى الجدارة االئتمانیة لطرف مقابل معتمد، حیث یتم ضمان مثل ھذا التعرض.أن تؤدي إلى خسارة االستثمار الكلي للصندوق الفرعي نظًرا ألنھا باتت عرضة لم

تستخدم الشركة مجموعة متنوعة من اآللیات إلدارة مخاطر الطرف المقابل وتخفیف حدتھا، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:
 المراجعة االئتمانیة للحسابات المالیة المدققة على مدار فترة قوامھا ثالثة أعوام؛اعتماد الطرف المقابل باستخدام التصنیفات االئتمانیة الخارجیة و/أو
مستمر وتعتبر أي معلومات كما تتم مراجعة األطراف المقابلة سنویًا على األقل للتأكد انطباق متطلبات العمل علیھم. كما تجري مراقبة األطراف المقابلة على أساس

انیة لألطراف المقابلة المعتمدة من األمور ذات األولویة.سلبیة تتعلق بالجدارة االئتم
.وتخضع تعرضات الطرف المقابل للمراقبة الیومیة من خالل وظیفة مستقلة عن المكتب األمامي

یمكن أیًضا إدارة التعرضات من خالل ترتیبات ضمانات واألرباح المدعومة باتفاقیات التداول المناسبة والساریة قانونًا.
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الخطر السیادي

نیة (الدین السیادي) التي تصدرھا أو تتكبد بعض الدول النامیة والمتقدمة دیونًا كبیرة للمصارف التجاریة والحكومات األجنبیة بشكل خاص. وینطوي االستثمار في أوراق المدیو
عالیة من المخاطر. وقد تشتمل الجھات الحكومیة في بعض الدول، لغرض المخاطر تضمنھا الحكومات أو الجھات التابعة لھا ("الجھات الحكومیة") في تلك الدول على درجة 

اق المدیونیة.المرتبطة بالدیون السیادیة، الحكومات المحلیة واإلقلیمیة والوالئیة والبلدیة وحكومات المقاطعات، والكیانات الحكومیة التي تصدر أور

الدین السیادي عاجًزا عن سداد أصل الدین و/أو الفائدة أو ال یعتزم السداد عند استحقاق أي منھما وفق األطر الزمنیة المتعلقة قد یكون الكیان الحكومي الذي یتحكم بعملیة سداد
ات النقدیة، ومدى احتیاطیاتھا حالة التدفقبھذه الدیون. قد یتأثر استعداد الجھة الحكومیة أو قدرتھا على سداد أصل الدین والفوائد المستحقة في موعد استحقاقھ بعوامل من بینھا 

یاسة الجھة الحكومیة تجاه صندوق النقد من النقد األجنبي، وتوافر العمالت األجنبیة الكافیة في تاریخ سداد المستحقات، والحجم النسبي لعبء خدمة الدین على االقتصاد ككل، وس
ومیة. قد یُمنى الصندوق الفرعي بخسائر كبیرة في حالة وجود حالة تقصیر من جانب الجھات التي تصدر الدولي، والقیود االجتماعیة، والسیاسیة التي قد تخضع لھا الجھة الحك

سندات الدیون السیادیة.

خفیض أصل الدین ارجیة في سبیل توقد تعتمد الكیانات الحكومیة أیضاً على المدفوعات المتوقعة من الحكومات األجنبیة والوكاالت المتعددة األطراف وغیرھا من الجھات الخ
یان الحكومي لإلصالحات االقتصادیة والفوائد المتأخرة على دیونھا. وقد یكون االلتزام من جانب ھذه الحكومات والوكاالت وغیرھم بتسویة ھذه المدفوعات مشروًطا بتنفیذ الك

مثل ھذه اإلصالحات أو تحقیق مثل ھذه المستویات من األداء االقتصادي أو سداد أصل و/أو األداء االقتصادي والوفاء بالتزامات المدین في الموعد المحدد. وقد یؤدي عدم تنفیذ
لى إضعاف قدرة المدین أو استعداده فیما یتعلق الدین أو الفائدة عند استحقاقھا إلى إلغاء التزامات األطراف الثالثة ھذه بإقراض األموال إلى الجھة الحكومیة، األمر الذي قد یؤدي إ

بما في ذلك أي صندوق فرعي، ة الدیون في الوقت المناسب. وبالتالي، قد تتخلف الكیانات الحكومیة عن سداد دیونھا السیادیة. وقد یُطلب من أصحاب الدیون السیادیة، بسداد خدم
وجبھا جمع الدیون السیادیة التي تعثرت فیھا إحدى الكیانات المشاركة في إعادة جدولة ھذا الدین وتقدیم المزید من القروض للجھات الحكومیة، وال توجد إجراءات إفالس یمكن بم

الحكومیة كلیًا أو جزئیًا.

وف المالیة والشواغل المتعلقة وإذا كان من المحتمل أن یجري الصندوق الفرعي تعامالت استثماریة في أوروبا في سیاق ھدفھ واستراتیجیتھ االستثماریة وذلك في ضوء الظر
ن األزمة عض الدول األوروبیة وعلى ھامش الخروج المحتمل لبعض الدول من االتحاد األوروبي، قد یتعرض الصندوق الفرعي لعدد من المخاطر الناجمة عبالدیون السیادیة لب

ظ بضمان أصدرتھ جھة إصدار سیادیة، المحتملة في المنطقة األوروبیة. وتحدق المخاطر أوًال بالتعرض المباشر لالستثمار (على سبیل المثال، إذا كان الصندوق الفرعي یحتف
ل الصندوق الفرعي الذي یواجھ وتعاني جھة اإلصدار في المصدر من تغیر سلبي في تصنیف الضمان أو حاالت التخلف عن السداد) وثانیًا التعرض غیر المباشر لالستثمار، مث

ت في أوروبا.مخاطر متزایدة ترتبط بالتقلبات والسیولة واألسعار والعمالت في االستثمارا

لى عملتھا السابقة (أو عملة أخرى)، األمر وإذا توقفت أي دولة عن استخدام الیورو كعملة محلیة لھا أو إذا حدث انھیار في االتحاد النقدي لمنطقة الیورو، فلھذه الدول أن تعود إ
لبًا في النھایة على قیمة الصندوق الفرعي. وقد یتأثر أداء وقیمة الصندوق الفرعي سلبًا بأي مما قد یؤثر ذلك س-الذي یؤدي إلى حدوث المزید من المخاطر القانونیة والتشغیلیة 

التي تؤثر سلبًا على أداء الصندوق من العوامل المذكورة أعاله أو كلھا، أو قد تكون ھناك عواقب غیر مقصودة باإلضافة إلى ما ذكر أعاله نتیجة لألزمة األوروبیة المحتملة
متھ.الفرعي وقی

لوطنیة أو المركزیة للدولة التي تقع ال یجوز ضمان أي دین صادر أو مضمون من حكومات األقالیم أو المقاطعات أو الوالیات أو البلدیات أو الجھات الحكومیة من قبل الحكومة ا
ما یتعلق بھا بأي شكل من األشكال. وعلى الرغم من ارتباط الدین بالمخاطر في تلك الجھات فیھا، كما ال یجوز أن تنخرط الحكومة الوطنیة أو المركزیة في أي تعامالت كانت فی

ي أو الوالئي أو اإلقلیمي أو القانوني السیادیة العامة للدولة التي صدر فیھا، قد یتعرض الدین لمزید من المخاطر الفریدة من نوعھا تتصل بالھیكل واإلطار المحلي أو اإلقلیم
كزیة أو اري أو االجتماعي. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تتوافر مصادر التمویل الدولیة والمحلیة، بما في ذلك المساعدات المقدمة من الحكومة المرالمحلي أو السیاسي أو التج

ا.الفیدرالیة، مما قد یكون لھ تأثیر سلبي على قدرة الحكومة المحلیة أو اإلقلیمیة أو البلدیة ذات الصلة على الوفاء بالتزامات دیونھ

لك السوق، األمر الذي قد یؤثر سلبًا على سعر ال یوجد ما یضمن تطویر سوق تداول فعالة ألوراق المدیونیة المحلیة أو اإلقلیمیة أو المقاطعتیة أو الوالئیة أو البلدیة أو استمرار ت
وقات التي یكون فیھا من مصلحتھ فعل ذلك. وقد تؤثر ھذه الحاالت في نھایة المطاف أوراق المدیونیة. ولذلك یمكن منع الصندوق الفرعي من شراء أو بیع أوراق المدیونیة في األ

بالسلب على صافي قیمة األصول في الصندوق الفرعي.

انسحاب بریطانیا من االتحاد األوروبي

"). بریكسیتبعزمھا على االنسحاب من االتحاد (أي "، أبلغت حكومة المملكة المتحدة االتحاد األوروبي رسمیًا 2017في التاسع والعشرین من شھر مارس لعام 

ل غیر التابعة لالتحاد األوروبي بطریق وال یزال عدم الیقین سائدًا فیما یخص العالقات االقتصادیة والسیاسیة المستقبلیة بین المملكة المتحدة وبین االتحاد األوروبي (والدو
واستثماراتھا مما یؤدي إلى الصنادیق الفرعیة دة تقلب أسعار العمالت واألصول العالمیة. كما قد یؤثر ذلك بالسلب على عوائد االتفاق). ومن المحتمل أن ینجم عن ھذا الشك زیا

امة ومن ثم على قدرة استخدام سیاسات التحوط في العملة. وقد یؤثر استمرار حالة عدم الیقین سلبًا على التوقعات االقتصادیة العالصندوق الفرعيزیادة التكالیف في حال قرر 
واستثماراتھا على تنفیذ استراتیجیاتھا بشكل فعال، كما قد یؤدي إلى زیادة التكالیف.الصنادیق الفرعیة 

قد یؤثر على قدرة بأن ذلك ، مع العلمدودومن الممكن أن یترتب على انسحاب بریطانیا من االتحاد األوروبي تباینًا في لوائحھما، مما یحد من إمكانیة تنفیذ األنشطة العابرة للح
وال یزال الصندوق كما في تاریخ ھذه النشرة معترف بھ من قبل ھیئة اإلدارة المالیة البریطانیة، مع .على المدى القصیرالحصول على خدمات إدارة المحافظالصنادیق الفرعیة 

إلى المستثمرین في المملكة المتحدة.ھإمكانیة تسویق

لتأثیر سیكون حالة من عدم الیقین فیما یخص طبیعة ومدى التأثیر الذي ستحدثھ أي تغییرات متعلقة بخروج بریطانیا من االتحاد األوروبي، إال أن ذلك اوعلى الرغم من وجود 
ذو طبیعة جوھریة.

.2019نوفمبر 27المعلومات الواردة في ھذا القسم صحیحة اعتباًرا من 

البنوك المركزیةالمخاطر المرتبطة بتدخل الحكومة أو 

تحركات رأس المال أو التغییرات في قد تؤثر التغییرات في التنظیم أو السیاسة الحكومیة التي تؤدي إلى التدخل في أسواق العملة وأسعار الفائدة (مثل القیود المفروضة على
المالیة واألداء من الصنادیق الفرعیة للشركة.الطریقة التي یتم بھا دعم العملة الوطنیة مثل فك ربط العملة) سلبًا على بعض األدوات

الدیون غیر االستثماریة / الدیون غیر المصنفة

عن السداد ومخاطر التغیر ینطوي الصندوق الفرعي الذي یستثمر في فئة غیر استثماریة أو أوراق مالیة غیر مصنفة ذات عائد ثابت على مخاطر ائتمانیة (مخاطر التخلف
ن الفئة الضمان) ومخاطر السیولة ومخاطر السوق بصورة أكثر من الصندوق الفرعي الذي یستثمر في األوراق المالیة ذات العائد الثابت والمصنفة ضمالسلبي في تصنیف

االستثماریة.
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األوراق المالیة ذات العائد الثابت غیر المصنفة والتي ال تكون وتزداد حدة المخاطر االئتمانیة في استثمارات األوراق المالیة ذات العائد الثابت والمصنفة دون درجة االستثمار أو 
اقھا. ومن ھنا تزداد مخاطر التعثر في ذات جودة مماثلة مع األوراق المالیة المصنفة ضمن الفئة االستثماریة. ومن المرجح أال یتم دفع مدفوعات رأس المال أو الدخل عند استحق

استردادھا بعد أي حالة تقصیر أو قد ال تُسترد أیة مبالغ من األصل، ومن المحتمل أن یتكبد الصندوق الفرعي مصروفات إضافیة إذا حاول الدفع. قد تتضاءل المبالغ التي یمكن 
تعویض خسائره من خالل الشروع في إجراءات اإلفالس أو غیرھا من اإلجراءات المماثلة.

سعار األوراق المالیة المصنفة ضمن الفئة غیر االستثماریة واألوراق المالیة غیر المصنفة ذات العائد الثابت. ولذلك، وقد یكون لألحداث االقتصادیة السلبیة تأثیر أكبر على أ
علقة بالخسارة ظل تزاید المخاطر المتیجب أن یكون المستثمرون على استعداد لمزید من التقلبات في األوراق المالیة ذات العائد الثابت والمصنفة ضمن الفئة االستثماریة، في 

في رأس المال، مع إمكانیة تحقیق عوائد أعلى.

د تكون ھناك أحوال ال تتوافر فیھا سیولة وقد تنخفض سیولة السوق في األوراق المالیة المصنفة ضمن الفئة غیر االستثماریة واألوراق المالیة غیر المصنفة ذات العائد الثابت، وق
في صعوبة تقییمھا و/أو بیعھا. ونتیجة لطلبات االسترداد الھامة التي تم تلقیھا خالل فترة محدودة في أحد الصنادیق الفرعیة التي تستثمر لھذه األوراق المالیة، مما یزید من 

اء الذي یسمح بإرجاء عملیات استرداد جراألوراق المالیة المصنفة ضمن الفئة غیر االستثماریة واألوراق المالیة غیر المصنفة ذات العائد الثابت، یجوز لمجلس اإلدارة اتخاذ اإل
. "كیفیة شراء األسھم" لمزید من المعلومات).3-2المساھمین (راجع القسم "تأجیل االسترداد "في القسم 

سندات الدین ذات العائد المرتفع

التخلف عن السداد ومخاطر التغیر السلبي في تصنیف الضمان) ینطوي الصندوق الفرعي الذي یستثمر في سندات الدین ذات العائد المرتفع على مخاطر ائتمانیة (مخاطر 
االستثماریة.ومخاطر السیولة ومخاطر السوق بصورة أكثر من الصندوق الفرعي الذي یستثمر في األوراق المالیة ذات العائد الثابت والمصنفة ضمن الفئة 

ذات العائد المصنفة دون الفئة االستثماریة (أي الفئة االستثماریة) واألوراق المالیة ذات العائد المصنفة ضمن تشمل األوراق المالیة ذات العائد الثابت المرتفع األوراق المالیة
الفئة االستثماریة بجودة ائتمانیة مماثلة لألوراق المالیة غیر المصنفة ضمن الفئة االستثماریة.

ذات العائد الثابت المرتفع مقارنة باألوراق المالیة المصنفة ضمن الفئة االستثماریة. ومن المرجح أال یتم دفع وتزداد حدة المخاطر االئتمانیة في استثمارات األوراق المالیة 
یة مبالغ من الة تقصیر أو قد ال تُسترد أمدفوعات رأس المال أو الدخل عند استحقاقھا. ومن ھنا تزداد مخاطر التعثر في الدفع. قد تتضاءل المبالغ التي یمكن استردادھا بعد أي ح

اإلجراءات المماثلة.األصل، ومن المحتمل أن یتكبد الصندوق الفرعي مصروفات إضافیة إذا حاول تعویض خسائره من خالل الشروع في إجراءات اإلفالس أو غیرھا من

تفع. ولذلك، یجب أن یكون المستثمرون على استعداد لمزید من التقلبات في وقد یكون لألحداث االقتصادیة السلبیة تأثیر أكبر األوراق المالیة غیر المصنفة ذات العائد الثابت المر
نیة تحقیق عوائد أعلى.األوراق المالیة ذات العائد الثابت والمصنفة ضمن الفئة االستثماریة، في ظل تزاید المخاطر المتعلقة بالخسارة في رأس المال، مع إمكا

ذات العائد المرتفع، وقد تكون ھناك أحوال ال تتوافر فیھا سیولة لھذه األوراق المالیة، مما یزید من صعوبة تقییمھا و/أو بیعھا. وقد تنخفض سیولة السوق في األوراق المالیة
فع، یجوز لمجلس اإلدارة اتخاذ ائد المرتونتیجة لطلبات االسترداد الھامة التي تم تلقیھا خالل فترة محدودة في أحد الصنادیق الفرعیة التي تستثمر في األوراق المالیة ذات الع

). "تأجیل االسترداد").6. (3-2اإلجراء الذي یسمح بإرجاء عملیات استرداد المساھمین (راجع القسم 

األوراق المالیة القابلة للتحویل

المالیة التي یمكن تحویلھا أو استبدالھا (من قبل حاملھا أو جھة األوراق المالیة القابلة للتحویل عبارة عن أوراق مالیة ذات دخل ثابت أو أسھم ممتازة أو غیرھا من األوراق 
لمالیة على أقل تقدیر عرضة لمخاطر إصدارھا) إلى أسھم في رأس المال العادي األساسي (أو نقد أو أوراق مالیة ذات قیمة مكافئة) بسعر أو معدل محدد. وستكون تلك األوراق ا

السیولة ومخاطر الدفع المسبق المرتبطة باستثمارات الدیون المستقیمة المماثلة. وتمیل قیمة سوق السندات القابلة للتحویل إلى عكس أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر 
اق المالیة القابلة للتحویل الي األورسعر السوق ألسھم الشركة المصدرة العادیة عندما یقترب سعر السھم من سعر تحویل لألوراق المالیة القابلة للتحویل أو یربو علیھ، وبالت

دین أخرى تصدرھا نفس الجھة المصدرة. معرضة لمزید من التقلبات مقارنة باستثمار السندات المستقیمة. كما تمیل األوراق المالیة القابلة للتحویل إلى أن تكون تابعة ألوراق 
رور الوقت بناًء على التغیرات في قیمة األسھم وأسعار األسھم العادیة األساسیة. وبالتالي، فإن األوراق ویختلف الفرق بین قیمة التحویل وسعر األوراق المالیة القابلة للتحویل بم

تزامات دیونھا.المالیة القابلة للتحویل لدى الجھة المصدرة عادة ما تنطوي على مخاطر أقل من أسھمھا العادیة، بید أنھا قد تنطوي على مخاطر تتعدى ال

الستدعاءالسندات القابلة ل

ثابت في وقت أبكر مما ھو متوقع (في تنطوي السندات القابلة لالستدعاء على مخاطر االستدعاء، مما یؤدي إلى إمكانیة ممارسة الجھة المصدرة حقھا في استرداد ضمان العائد ال
ستدعاء ذات العائد األعلى من المتوسط إلى انخفاض عائد الصندوق الفرعي.التاریخ المبین في جدول المواعید القابلة لالستدعاء). وقد یؤدي استرداد السندات القابلة لال

التقلب

سعر الفائدة أو العملة یمكن أن یؤدي إلى من الممكن أن یكون سعر األداة المالیة المشتقة شدید التقلب. وذلك ألن اي تحرك بسیط في سعر األوراق المالیة األساسیة أو المؤشر أو 
سعر األداة المالیة المشتقة. ولھذا فإن االستثمار في مشتقات األدوات المالیة قد یسفر عن خسائر تفوق المبلغ الذي یتم استثماره.تحرك كبیر في 

العقود المستقبلیة وعقود الخیارات

. "تفاصیل الصنادیق 3.2وأسعار الفائدة، كما ھو موضح في القسم یجوز للشركة في حاالت معینة استخدام عقود الخیارات والعقود اآلجلة بصدد األوراق المالیة والمؤشرات 
أتیح لھا ذلك إلى "قیود على استخدام التقنیات واألدوات" ألغراض االستثمار والتحوط وإدارة الَمحافظ بشكل فعال. باإلضافة إلى ذلك، قد تلجأ الشركة إذا2الفرعیة" والملحق 

خدام العقود المستقبلیة أو عقود الخیارات أو عقود الصرف األجنبي اآلجلة.التحوط من مخاطر السوق والعمالت باست

قبلیة بحیث "ترفع" المعامالت أو "تتحرك تنطوي المعامالت في العقود المستقبلیة على درجة عالیة من المخاطر. ویكون مقدار الھامش األولي صغیًرا بالمقارنة بقیمة العقود المست
لخسائر عند مبالغ السوقیة الصغیرة نسبیًا أثر أكبر قد یكون لھ أثر إیجابي أو سلبي على المستثمر. وقد ال یكون لتقدیم طلبات معینة الھدف منھا تقیید الألمام". وسیكون للحركة

معینة أي أثر بسبب أن ظروف السوق قد تجعل من المستحیل تنفیذ تلك الطلبات.

ى درجة عالیة من المخاطر. كما أن بیع ("كتابة" أو "منح") عقد خیار عادة ما ینطوي على مخاطر أكبر بكثیر من خیارات تنطوي المعامالت في عقود الخیارات أیًضا عل
المشتري لعقود أیًضا لمخاطر استخدام الشراء. وعلى الرغم من ثبات المبلغ الذي یتسلمھ البائع، إال أنھ من المحتمل أن یتكبد خسارة تزید عن ذلك المبلغ. كما سیتعرض البائع

یتمتع بمركز معادل في االستثمار األساسي أو الخیار وسیلتزم البائع إما بتسویة الخیار نقدًا أو شراء أو تسلیم االستثمار األساسي. وإذا تم "تغطیة" الخیار من جانب البائع الذي 
عقد مستقبلي یتمتع بخیار آخر، فیمكن أن تنخفض المخاطر.
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اد االئتمانمقایضات العجز عن سد

ة، یمكن أن یكون األساس (الفرق قد یتم التداول في مقایضات العجز عن سداد االئتمان بشكل مختلف عن األوراق المالیة الممولة للكیان المرجعي. وفي ظروف السوق المعاكس
بین الفارق على السندات ومقایضات العجز عن سداد االئتمان أكثر عرضة للتقلبات الملحوظة.

وع مقایضات العائدمجم

دفقات النقدیة الثابتة أو المتغیرة. في یجوز للصندوق الفرعي استخدام مجموع مقایضات العائد لعدة أمور، من بینھا، تكرار التعرض لمؤشر ما أو تبدیل أداء أداة أو أكثر في الت
قبل شركة اإلدارة أو مستشار االستثمار. ویكون للطرف المقابل في أي صفقة في جمیع األوقات مثل ھذه الحاالت، یكون الطرف المقابل في المعاملة طرفًا معتمدًا ومراقبًا من 

حریة التصرف في تكوین أو إدارة المحفظة االستثماریة للصندوق الفرعي أو فیما یتعلق باألصل األساسي لمبادلة إجمالي العائد.

معامالت المشتقات المالیة خارج البورصة

لعاجلة واآلجلة، اللوائح التنظیمیة الحكومیة واإلشراف على المعامالت التي تتم في أسواق خارج البورصة (حیث یتم التداول في العمالت وعقود الخیارات ابوجھ عام، تقل 
في أسواق المال الرسمیة. وعالوة على ذلك، ومقایضات العجز عن سداد االئتمان، ومقایضات العائد الكلي، وبعض عقود الخیارات في العمالت) مقارنة بالمعامالت التي تجري 

ت المشتقات المالیة خارج البورصة. ولذا فإن العدید من سبل الحمایة المكفولة للمشاركین في األسواق المالیة الرسمیة، مثل ضمان األداء من بیت المقاصة، قد ال تتاح في معامال
ارج البورصة تتعرض لمخاطر عدم وفاء الطرف المقابل المباشر بالتزاماتھ في ھذه المعامالت وبالتالي یتكبد فإن الصندوق الفرعي المشاركة في معامالت مشتقات مالیة خ

ل من التعرض للمخاطر المحتملة في مثالصندوق الفرعي الخسائر. وتدخل الشركة في ھذه المعامالت مع األطراف المقابلة التي ترى أنھا تتمتع بالجدارة االئتمانیة، وبھذا تحد 
مخاطر ائتمان األطراف المقابلة، ھذه المعامالت عبر استالم خطابات اعتماد أو ضمان من األطراف المقابلة. وبغض النظر عن اإلجراءات التي قد تلجأ إلیھا الشركة للحد من

لیس ھناك ما یضمن عدم تعثر الطرف المقابل في الدفع أو عدم تكبد الصندوق الفرعي للخسائر نتیجة لذلك.

في ھذه الحاالت، قد تعجز بین الحین واآلخر ربما تتوقف األطراف التي تبرم الشركة معھا المعامالت عن صناعة األسواق أو عن عرض األسعار لبعض األدوات المحددة. 
دخول في معاملة مقاصة فیما یخص مركز مفتوح، مما قد الشركة عن إبرام المعاملة المرادة في العمالت أو مقایضات العجز عن سداد االئتمان أو مقایضات العائد الكلي أو ال

المتداولة، فإن العقود اآلجلة والعاجلة وعقود الخیار على العمالت ال تتیح لمستشار االستثمار إمكانیة مقاصة -یؤثر سلبًا على أدائھا. عالوة على ذلك، على النقیض من األدوات
لھذا السبب قد یُطلب من الشركة في إبرام العقود اآلجلة أو العاجلة أو عقود الخیار الوفاء بالتزاماتھا المنصوص علیھا بموجب التزامات الشركة عبر معاملة مساویة ومتقابلة.

ھذه العقود، وال بد أن تكون قادرة على ذلك.

صفقات إقراض األوراق المالیة وإعادة الشراء

. "قیود على استخدام التقنیات واألدوات"، قد ینطوي استخدام تلك التقنیات واألدوات 2واألدوات المنصوص علیھا في الملحق إلى الحد الذي تستخدم فیھ الشركة أیًا من التقنیات 
على مخاطر معینة وال یمكن أن یكون ھناك أي ضمان بأن الھدف المطلوب الحصول علیھ من ھذا االستخدام سوف یتحقق.

مستثمرین االنتباه بتمعن إلى (أ) أنھ في حال تعثر الطرف اآلخر الذي أودع مبلغاً نقدیاً من الصندوق الفرعي بحوزتھ فإن ھناك مخاطر وبالنسبة لمعامالت إعادة الشراء، على ال
قلبات السوق المعاكسة أو تدھور ات أو تتتمثل في أن تكون قیمة الضمانات المستلمة منھ أقل من المبلغ النقدي الذي أودع لدیھ، سواء كان ذلك نتیجة التسعیر غیر الدقیق للضمان

) أن حصر النقد في معامالت مفرطة الحجم أو ممتدة الفترة 1التصنیف االئتماني للجھات المصدرة للضمانات، أو فقدان سیولة السوق الذي یتم فیھ تداول الضمانات؛ و(ب) (
) صعوبة الحصول على الضمانات قد یعیق قدرة الصندوق على تلبیة طلبات 3ى الطرف الثاني، أو () التأخر في عملیات استرداد قیمة المبلغ النقدي الذي أودع لد2الزمنیة، أو (

إضافي إلى مخاطر مشابھة لتلك البیع، أو عملیات شراء السندات، أو، بشكل أعم، إعادة االستثمار، و(ج) أن معامالت إعادة الشراء، حسب الحالة، قد تعرض الصندوق بشكل 
لمشتقات المالیة الخیاریة أو اآلجلة المشروحة مخاطرھا بشكل تفصیلي في أقسام أخرى من ھذه النشرة التمھیدیة.المرتبطة بأدوات ا

من الذي اقترض األوراق المالیة وبالنسبة لمعامالت إعادة الشراء ومعامالت إقراض األوراق المالیة، على المستثمرین إمعان النظر فیما یلي (أ) أنھ في حال تعثر الطرف 
ان ذلك نتیجة التسعیر غیر الدقیق الصندوق الفرعي بحوزتھ فإن ھناك مخاطر تتمثل في أن تكون قیمة الضمانات المستلمة منھ أقل من قیمة األوراق المالیة المقترضة، سواء ك

لسیولة في السوق الذي یتم فیھ تداول الضمانات؛ (ب) في حالة إعادة للضمانات أو تقلبات السوق المعاكسة أو تدھور التصنیف االئتماني للجھات المصدرة للضمانات، أو فقدان ا
المالیة على القروض، مما قد یعیق قدرة استثمار الضمانات النقدیة، قد ینتج عن إعادة االستثمار مبلغ أقل من مبلغ الضمانات المراد إعادتھا؛ (ج) التأخر في استرداد األوراق 

ات التسلیم فیما یخص مبیعات األوراق المالیة أو مدفوعات السداد الناشئة عن طلبات االسترداد.الصندوق الفرعي على تلبیة التزام

مخاطر السیولة

مبیعات حدث تأخیر في قبض عائدات الھناك مخاطر ترتبط بالسیولة في معظم المنتجات المالیة بما في ذلك االستثمارات التي یحتفظ بھا الصنادیق الفرعیة. وھذا یعني أنھ قد ی
مة األصول لكل سھم. وتشتد حدة ھذا من االستثمارات التي ي یحتفظ بھا أحد الصنادیق الفرعیة، وقد تكون ھذه العائدات أقل من التقییمات الحدیثة المستخدمة لتحدید صافي قی

س الوقت. وفي مثل ھذه الحاالت قد تتأثر عملیة قبض عائدات البیع و/أو الخطر في ظروف السوق االستثنائیة أو عندما یحاول عدد كبیر من المستثمرین بیع استثماراتھم في نف
یجري بأسعار أقل.

وقد یؤثر ذلك على قدرة الصنادیق الفرعیة على تلبیة طلبات االسترداد التي تم استالمھا من المساھمین على الفور.

المخاطر المرتبطة برسوم األداء

أداء مقابل بعض فئات األسھم في عدد من الصنادیق الفرعیة. وقد یشتمل تقییم الصندوق الفرعي على مكاسب محققة وغیر محققة، وقد یحق لشركة اإلدارة الحصول على رسوم 
حصل في النھایة على عائد المساھم ال ییتم دفع رسوم أداء على األرباح غیر المحققة والتي قد ال یتم تحصیلھا الحقًا. وقد یتحمل حامل األسھم رسوم أداء على الرغم من أن ھذا

. "الرسوم والمصروفات").11-2إیجابي بسبب الطریقة التي یتم بھا احتساب رسوم األداء (یرجى الرجوع إلى القسم 

األوراق المالیة المحظورة

المتعلقة بالذخائر العنقودیة وسیاسة مجموعة إتش بي بي سي، 2008دیسمبر 3والذي یقر اتفاقیة أوسلو الصادرة بتاریخ 2009یونیو 4وفقًا لقانون لوكسمبورغ الصادر في 
ادة لألفراد أو تطویرھا أو تصنیعھا أو لن تستثمر الشركة في األوراق المالیة للشركات التي تشارك بشكل مباشر أو غیر مباشر في استخدام الذخائر العنقودیة و/أو األلغام المض

أن ھذه السیاسة تھدف إلى حظر االستثمار في أنواع معینة من األوراق المالیة، یجب أن یدرك المستثمرون أن ھذا من شأنھ أن یقلل من تخزینھا أو نقلھا أو االتجار بھا. وبما 
حجم االستثمار ویمنع الصنادیق الفرعیة من االستفادة من أي عوائد محتملة من ھذه الشركات.
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إجراءات الشركات

على درایة بأن نتیجة إلجراءات الشركات المتعلقة بشركة یستثمر فیھا أحد الصنادیق الفرعیة، قد یتطلب األمر وجود صندوق فرعي أو أن یجب على المستثمرین أن یكونوا 
ھا كما ھو موضح في ھدفھا االستثماري ساسي لدییكون لدیھم خیار قبول النقد أو األوراق المالیة األساسیة أو التي تم إصدارھا حدیثًا والتي قد ال تكون جزًءا من نطاق االستثمار األ

لذي قام بھ الصندوق الفرعي. وقد (على سبیل المثال ولیس الحصر، األسھم الخاصة بصندوق فرعي للسندات). وقد تكون لتلك األوراق المالیة قیمة أقل من االستثمار األصلي ا
ي الصندوق الفرعي ذي الصلة في مثل ھذه الظروف، وقد ال تعوض العائدات المتأتیة من االستثمار ال تكون الورقة المالیة ذات الصلة مشمولة صراحةً بسیاسة االستثمار ف

الصندوق الفرعي بشكل كاف عن المخاطر المتكبدة.

الضرائب

موزعة أو دخل آخر قد تكون خاضعة أو قد ) عائدات بیع األوراق المالیة في بعض األسواق أو استالم أي أرباح 1یجب على المستثمرین أن یالحظوا على وجھ الخصوص أن (
) استثمارات 2ة من المنبع و/أو (تخضع للضریبة أو الخصومات أو الرسوم أو غیرھا من األتعاب أو األجور التي تفرضھا السلطات في ھذا السوق بما في ذلك الضرائب المستقطع

واق. كما أنھ لم یتم وضع قانون وممارسة واضحة للضرائب في بعض البلدان التي یستثمر فیھا المحفظة قد تخضع لضرائب أو رسوم محددة تفرضھا السلطات في بعض األس
أو یمكن تغییر القانون بأثر رجعي. لذلك، الصندوق الفرعي في الوقت الحالي أو قد یستثمر فیھا في المستقبل. ومن الممكن إذن أن یتغیر التفسیر الحالي للقانون أو فھم الممارسة،

ء االستثمارات أو كن أن الصندوق الفرعي صبح الصندوق الفرعي خاضعة لضرائب إضافیة في ھذه الدول غیر متوقعة سواء في تاریخ صدور ھذه النشرة أو عند إجرامن المم
تقییمھا أو التصرف فیھا.

خطر األمن السیبراني

الخدمة في الشركة فیما یتعلق بأنشطة الشركة (مثل شركة اإلدارة ومستشارو االستثمار ووكیل اإلدارة یمكن أن تتسبب المخالفات األمنیة ألنظمة الكمبیوتر التي یستخدمھا مزودو
. اإلداریة المستخدمة فیما یتعلق بالشركةوبنك اإلیداع وأمناء الحفظ الفرعیین) في خسائر مالیة وتكالیف، على سبیل المثال عن طریق تعطیل أو منع التداول أو التداخل مع النظم 

ي تنظم األمن التقني للحد من وفي حین أن مقدمي الخدمات في الشركة قد وضعوا خطط الستمراریة األعمال وخطة التعافي بعد الكوارث، وغیرھا من األنظمة واإلجراءات الت
یمكن القضاء علیھا نھائیًا.تأثیر محاولة اختراق األمن، یجب أن یدرك المستثمرون أن مخاطر تكبد خسائر في الشركة وصنادیقھا الفرعیة ال 

المخاطر التشغیلیة

قد یواجھ المستثمرون تأخیرات (على وینفذ مقدمي الخدمات المذكورین في ھذه النشرة عملیات الشركة (بما في ذلك إدارة االستثمار). وفي حالة إفالس أو إعسار مزود الخدمة، 
ت واسترداد األسھم) أو غیرھا من االضطرابات.سبیل المثال، التأخیر في معالجة االكتتابات، والتحویال

المخاطر القانونیة

طر أخرى ترتبط بإنھاء تعامالت مخاك ناعالوة على ذلك، ھناك مخاطر ترتبط بعدم تنفیذ االتفاقیات التي أبرمتھا الشركة بسبب اإلفالس أو النزاع المتعلق بتفسیر االتفاقیة. وھ
ب. وقد یتكبد الصندوق الفرعي خسارة نتیجة ئرالضقانون اتعدیل ل أو لمقابطرف الس افال، من جراء أمور من بینھا إعيرلفدوق الصنن اکة بالنیابة عرلشاتدخلھا لتي ت المشتقاا

لذلك.

خطر الحراسة

برد جمیع أصول الشركة خالل فترة وجیزة في حالة إفالس بنك تودع أصول الشركة لدى بنك اإلیداع، ویتعرض المساھمون لمخاطر عدم قدرة البنك على الوفاء التام بالتزامھ 
اإلیداع عن األصول األخرى لبنك اإلیداع، وسیتم قید أصول الشركة في دفاتر بنك اإلیداع باعتبارھا مملوكة للشركة. كما سیجري فصل األوراق المالیة التي یحتفظ بھا بنك

استرداد األصول في حالة اإلفالس. بید إن ھذا الفصل ال ینطبق على النقد، وھو ما یزید من خطر عدم االسترداد في حالة اإلیداع، وھو ما من شأنھ التخفیف من مخاطر عدم 
اإلفالس.

فئات األسھم التحوطیة من العمالت

. "وصف فئات األسھم" "القسم الفرعي "فئات األسھم 3-1تقدم الشركة فئات األسھم التحوطیة من العمالت من خالل مجموعة من الصنادیق الفرعیة كما ھو موضح في القسم 
التحوطیة من العمالت"

ملة وسیتم تطبیقھ بغض النظر یجب أن یدرك المستثمرون أن تطبیق فئات أسھم التحوط من العمالت من جانب وكیل اإلدارة (أو األطراف المعینة األخرى) ھو تحوط سلبي للع
جعیة لفئة أسھم التحوط من العمالت وعملة األساس للصندوق الفرعي المعني. عالوة على ذلك، یختلف ھذا التحوط السلبي للعملة عن عن تقلبات العملة بین العملة المر

عي.االستراتیجیات المختلفة التي قد یسعى مستشارو االستثمار لتطبیقھا على مستوى الصندوق الفرعي إلدارة مخاطر العمالت داخل كل صندوق فر

طیة من العمالت في أي ما یؤكد أو یضمن أن وكیل اإلدارة أو األطراف األخرى المعینة ستكون قادرة على تطبیق التحوط السلبي للعملة بنجاح لفئات األسھم التحووال یوجد
رة اإلصدار الماثلة على نسبة تحوط تتراوح بین وقت أو تطبیقھ على اإلطالق. وعلى المستثمرین أن یكونوا على درایة بأنھ على الرغم من أن الھدف ھو الحفاظ في وقت نش

ستثمر، والتقلبات في ٪، فقد تطرأ حاالت تخرج فیھا نسبة التحوط عن ھذا النطاق، وقد تكون ذلك نتیجة لعوامل ال یمكن السیطرة علیھا مثل النشاط التجاري للم100.5٪ و99.5
صافي قیمة األصول لكل سھم و/أو تقلبات العملة.

ثمار في فئات أسھم تؤثر التقلبات في أسعار صرف العمالت بصورة جوھریة في عوائد االستثمار، ویجب على المستثمرین التأكد من فھمھم التام للفرق بین االستویمكن أن 
األسھم المقومة بعملة األساس للصندوق الفرعي التحوط من العمالت مقابل االستثمار في فئات األسھم التي ال تتحوط من عملة المحفظة أو العملة أو عملة األساس (أي فئات 

باإلضافة إلى فئات األسھم المقومة بالعملة المرجعیة).

حوطیة من العمالت. وینبغي للمستثمرینوال یُنصح باستخدام فئات األسھم التحوطیة من العمالت للمستثمرین الذین تختلف عمالتھم الوطنیة عن العملة المرجعیة لفئات األسھم الت
لة أن یدركوا أنھم قد یتعرضون لمخاطر الذین یختارون تحویل عمالتھم الرئیسة إلى العملة المرجعیة لفئة األسھم التحوطیة من العمالت ویستثمرون بعد ذلك في فئة األسھم الماث

یة لفئة األسھم التحوطیة من العمالت وعملتھا الوطنیة.ترتبط بأسعار صرف العمالت، وقد یتعرضون لخسائر مادیة نتیجة لتقلبات أسعار الصرف بین العملة المرجع

م من فئة األسھم التحوطیة ینبغي تراكم أي تكالیف معامالت وأرباح أو خسائر ناتجة عن التحوط ضد مخاطر العمالت، وبالتالي یرد ذكرھا في صافي قیمة األصول لكل سھ
تنخفض أو تتزاید.المستھدفة لعملة إذا كانت قیمة اعما ظر لنض ابغلة بالعمتحوطیة المقومة لااٍألسھم ت فئاحویط تم سیتالمقومة بالعمالت ذات الصلة. 

وتعد مشتقات األدوات المالیة الرئیسة المستخدمة في عملیة التحوط السلبیة من العمالت ھي عقود تداول آجلة في الصرف األجنبي.
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مخاطر الخصوم عبر الفئات

المتعددة فیما یتعلق بكل صندوق فرعي، مع أصول وخصوم محددة من صندوق فرعي منسوب إلى فئات معینة من األسھم.قد یتم إصدار فئات األسھم

الت التحوطیة من العماألسھمت لی فئازى إلتي تُعالتحوطیة من العمالت أصول وخصوم تتعلق بالتحوط وااألسھم ت فئاتطرح لتي اعیة رلفون للصنادیق استکل، لمثال اسبیفعلى 
ذات الصلة. وعالوة على ذلك، قد یتم تقویم ھذه األصول والخصوم بعمالت مختلفة مما یؤدي إلى مخاطر في العمالت.

فیما مالت التحوط من العمالتوبالنظر إلى أنھ ال یوجد فصل قانوني للخصوم بین فئات األسھم، قد یكون ھناك في بعض الحاالت خطر بعید یتمثل في أنھ یمكن أن تؤدي معا
یتعلق بفئة األسھم التحوطیة من العمالت في بعض الحاالت إلى التزامات قد تؤثر على صافي قیمة األصول لفئات أسھم نفس الصندوق الفرعي.

صول المنسوبة إلى فئات األسھم األخرى. وعندما تتجاوز الخصوم الخاصة بفئة معینة من األصول المتعلقة بتلك الفئة، یجوز للدائنین المتصلین بأحد فئات األسھم اللجوء إلى األ
فرعي غیر كافیة للوفاء وعلى الرغم من أنھ سیتم إنشاء حساب منفصل لكل فئة من فئات األسھم، في حالة إعسار أحد الصنادیق الفرعیة (أي عندما تكون أصول صندوق 

فقط المبلغ الذي یقف إلى رصید أیة فئة أسھم فردیة تحقیقًا ألغراض المحاسبة الداخلیة. ومع بالتزاماتھ)، سیتم استخدام جمیع األصول للوفاء بمطلوبات صندوق فرعي، ولیس 
ذلك، ال یجوز استخدام أصول أي صندوق فرعي للوفاء بالتزامات صندوق فرعي آخر.

عملیة إدارة المخاطر.1.5

مع المستشار االستثماري للصندوق الفرعي ذي الصلة، من مراقبة وقیاس مخاطر المراكز في تستخدم شركة اإلدارة، نیابة عن الشركة، عملیة إدارة مخاطر تمكنھا، بالتعاون 
ستقل لقیمة األدوات المشتقة التي أي وقت ومساھماتھا في الحالة العامة للمخاطر لكل صندوق فرعي. ویستخدم مستشار االستثمار للصندوق الفرعي عملیة إلجراء تقییم دقیق وم

یثما أمكن ذلك.تتم خارج البورصة ح

ق بالطرق المختارة لھذا الغرض، وبناًء على طلب المستثمر، سیقدم مستشار االستثمار إلى شركة اإلدارة معلومات إضافیة ستطبق في عملیة إدارة المخاطر لكل صندوق، وتتعل
المستشار المعني.وبالتطور األخیر في مخاطر وعوائد الفئات الرئیسة لألدوات المالیة وذلك بھدف تقدیمھا إلى 

مسؤولیة فریق إدارة المخاطر لمستشار االستثمار

صلة. ویضطلع الفریق بتنفیذ إجراءات قامت شركة اإلدارة، المسؤولة عن إدارة مخاطر الشركة، بتفویض أعمال التنفیذ الیومیة لفریق إدارة المخاطر لمستشاري االستثمار ذوي ال
أجل مطابقة الفرعیة التي یتولون إدارتھا. وسیتعاون ھذا الفریق مع فریق االستثمار التابع لمستشاري االستثمار لتحدید حدود الرقابة المختلفة من مراقبة المخاطر في الصنادیق 

مناسبة.ملف المخاطر واستراتیجیة الصنادیق الفرعیة. كما ستشرف شركة اإلدارة على وظائف إدارة المخاطر المناسبة وسترسل لھا التقاریر ال

ان یتبع آلیة إدارة المخاطر وعندما یستثمر مستشار االستثمار، نیابة عن الصندوق الفرعي الذي یدیره، في أنواع مختلفة من األصول في ضوء الھدف االستثماري، فعلیھ 
والمراقبة كما ھو موضح في إجراءات إدارة المخاطر الخاصة بشركة اإلدارة.

یمة المعرضة للمخاطرطریقة االلتزام وطریقة الق

طریقة االلتزام

تقة المالیة ألغراض استثماریة غیر قد تتمتع بعض الصنادیق الفرعیة بمراكز بسیطة ومحدودة في مشتقات األدوات المالیة، إال أنھا تستطیع أن تدخل في معامالت األدوات المش
التعرض في األسواق المالیة عندما یعتقد مستشار االستثمار ألحد الصنادیق الفرعیة أن شراء مشتقات األدوات أسالیب التحوط واإلدارة الفعالة للمحفظة، ال سیما الوصول إلى 

دوات المالیة، إلى مدى ونوع استخدام مشتقات األالمالیة أكثر فعالیة من األوراق المالیة المادیة المقابلة. وتستخدم الصنادیق الفرعیة طریقة االلتزام لقیاس مخاطر السوق باالستناد 
ویمكن االستفادة من ھذه الصنادیق الفرعیة.

وستستخدم ھذه الصنادیق الفرعیة طریقة االلتزام لقیاس مخاطر السوق.

سوقیة لألصول االساسیة. القیمة الیتم احتساب نھج االلتزام بشكل عام عن طریق تحویل عقد المشتقات إلى مراكز مكافئة في أصول أساسیة متضمنة في تلك المشتقات، بناًء على
بھدف تقلیل التعرض العالمي. وبخالف 10/788وقد یتم تصفیة مشتقات األدوات المالیة المشتراة والمباعة وفقًا لضوابط لجنة منظمي األوراق المالیة األوروبیة االسترشادیة 

شتقات األدوات المالیة لتقلیل التعرض العام، ولذلك سیكون حجم التعرض للمخاطر إیجابیًا أو قواعد التصفیة ھذه وبعد تطبیق قواعد التحوط، ال یُسمح بااللتزام السلبي بشأن م
صفًرا.

طریقة القیمة المعرضة للمخاطر

تطبق الصنادیق الفرعیة األخرى طریقة القیمة المعرضة للمخاطر لقیاس مخاطر السوق.

مة ءلمالواعي رلفدوق الصنافي ر الستثمات اتیجیاراست) المعرضة للمخاطر فیما یتعلق باالمطلقةللمخاطر أو القیمة ((النسبیة) المعرضة لقیمة ھو العالمیة طر المخامقیاس ا
جعیة.رلما

 المعرضة للمخاطرالمطلقة القیمة
بیل المثال الصنادیق الفرعیة ذات المعرضة للمخاطر ھي الطریقة المستخدمة عموًما في حالة عدم وجود محفظة مرجعیة أو معیار مرجعي، على سالمطلقةالقیمة 

المعرضة للمخاطر القیمة المعرضة للمخاطر للصندوق الفرعي كنسبة مئویة من صافي قیمة األصول للصندوق الفرعي لقة طلمالعائد المرتفع. وتحسب طریقة القیمة ا
٪.20المعني الذي یجب أال تتجاوز حدًا مطلقًا یبلغ 

القیمة النسبیة المعرضة للمخاطر
ة االستثمار التي یتبعھا تُستخدم طریقة القیمة النسبیة المعرضة للمخاطر في الصنادیق الفرعیة في حالة وجود محفظة مرجعیة أو معیار مرجعي ثابت یعكس استراتیجی

أو معیار مرجعي، وال تزید عن ضعف الصندوق الفرعي. وتصل حدود القیمة النسبیة المعرضة للمخاطر بالنسبة لصندوق فرعي إلى ضعف القیمة لمحفظة مرجعیة 
القیمة المعرضة للمخاطر لمعیار الصندوق الفرعي.
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ستخدم (أي القیمة المطلقة ترد منھجیة إدارة المخاطر لكل صندوق فرعي، وفي حالة استخدام القیمة المعرضة للمخاطر، المستوى المتوقع للرافعة المالیة، والنھج الم
. 2-3لنسبیة المعرضة للمخاطر) ومعیار األداء المرجعي المستخدم للتعبیر عن القیمة المعرضة للمخاطر (إذا كان ذلك ممكناً) في القسم المعرضة للمخاطر أو القیمة ا
"تفاصیل الصنادیق الفرعیة".

سیاسة إدارة مخاطر السیولة

المخاطر الخاصة بشركة اإلدارة، وذلك بھدف تمكینھا من تحدید مخاطر السیولة في وضعت شركة اإلدارة سیاسة إدارة مخاطر السیولة، التي تشكل جزًءا من سیاسة إدارة 
زام الصنادیق الفرعیة بالوفاء الصنادیق الفرعیة ومراقبتھا وإدارتھا وتخفیف حدتھا وضمان أن وضع مخاطر السیولة في استثمارات الصنادیق الفرعیة سیسھل االمتثال اللت

ین السیاسة، إلى جانب إطار الحوكمة وأدوات إدارة السیولة في شركة اإلدارة، إلى تحقیق معاملة عادلة لحملة األسھم وحمایة مصالح المساھمبطلبات االسترداد. وتسعى ھذه 
المتبقین أو الحالیین في حالة عملیات االسترداد أو االكتتابات الكبیرة.

إستراتیجیة االستثمار، ومدى تكرار عملیات التداول، وسیولة األصول األساسیة (وما إذا كانت مسعرة بالقیمة العادلة) وتتطرق سیاسة إدارة مخاطر السیولة في شركة اإلدارة إلى 
والقدرة على تأجیل عملیات االسترداد وفقا لنشرة اإلصدار.

لى أساس مستمر لضمان أن تكون ھذه االستثمارات مالئمة لسیاسة كما تتضمن سیاسة إدارة مخاطر السیولة رصد مالمح االستثمارات التي تحتفظ بھا الصنادیق الفرعیة ع
. "تفاصیل الصندوق الفرعي" حسب الحالة. باإلضافة إلى ذلك تتضمن سیاسة إدارة مخاطر السیولة 2-3"كیفیة بیع األسھم" والقسم 4-2االسترداد كما ھو موضح في القسم 

دارة مخاطر السیولة في الصنادیق الفرعیة في األوقات التي تكون فیھا ظروف السوق استثنائیة.تفاصیل بشأن اختبارات اإلجھاد الدوریة التي تتم إل

ادیق الفرعیة وفقًا لسیاسة تعد وظیفة إدارة المخاطر لدى شركة اإلدارة مستقلة عن وظیفة إدارة محفظة االستثمار وھي تتضمن مسؤولیة عن رصد مخاطر السیولة في الصن
دارة و/أو لجنة تعھدات االستثمار الجماعي في إلاکة رلتابعة لشدارة اإلالی لجنة م رفع االستثناءات المتعلقة بقضایا مخاطر السیولة إیتولة لدى الشركة. وإدارة مخاطر السی

األوراق المالیة القابلة للتحویل مع توثیق اإلجراءات المناسبة بشكل صحیح.

أكثر إلدارة مخاطر السیولة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:یجوز لشركة اإلدارة استخدام وسیلة واحدة أو 

 أو أكثر من صافي قیمة األصول ألي صندوق فرعي (مع مراعاة 10تحدید عدد األسھم التي یتم استردادھا فیما یتعلق بصندوق فرعي في أي یوم من أیام التداول على ٪
. "كیفیة بیع األسھم")،4-2القسم الشروط الواردة تحت عنوان "تأجیل االسترداد" في

ي اكتتابات أو عملیات تطبیق آلیة لمقاومة التخفیف بھدف تخفیف أثر تكالیف المعامالت على صافي قیمة األصول للسھم الواحد لكل سھم من صندوق فرعي یتكبده صاف
ر األسھم ونشر األسعار وصافي قیمة األصول". "أسعا8-2استرداد كبیرة كما ھو محدد تحت عنوان "آلیة مقاومة التخفیف" من القسم 

 تعلیق 7-2اإلعالن، بعد الرجوع لمجلس اإلدارة من خالل قرار خطي، عن تعلیق تحدید صافي قیمة األصول للسھم في صندوق فرعي كما ھو موضح في القسم" .
شرائھا"؛حساب صافي قیمة األصول وإصدار األسھم، وتخصیصھا، وتحویلھا واستعادتھا وإعادة 

 قیود االستثمار العامة".1٪ من صافي قیمة األصول كما ھو موضح في الملحق 10قبول التحویالت العینیة و/أو االستفادة من تسھیالت السحب على المكشوف حتى" .

نظم مراقبة المخاطر

طرف اآلخر ومخاطر السوق ومخاطر السیولة ومخاطر التركز ومخاطر التشغیل.یتم استخدام األدوات والنظم المناسبة لرصد مختلف أشكال المخاطر، بما في ذلك مخاطر ال

إجراءات الموافقة على األطراف األخرى

یتم وضع إجراءات منتظمة الختیار والموافقة على األطراف األخرى، ومراقبة التعرض ألطراف أخرى مختلفة.

اإلبالغ عن خرق االستثمار

لالستثمار، یتم "إحالة األمر" إلى شركة اإلدارة إلبالغ األطراف ذات الصلة التخاذ اإلجراءات الضروریة.في حالة حدوث أي خرق 
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تفاصیل الشركة2القسم 

ملخص السمات الرئیسة.2.1

شركة استثماریة مفتوحة تمتلك صنادیق فرعیة متعددة تأسست في لوكسمبورغ بوصفھا مؤسسة اعتباریة بموجب قوانین دوقیة لوكسمبورغ الھیكل القانوني
العظمى ومؤھلة كشركة استثماریة ذات رأس مال متغیر. ویقابل كل صندوق فرعي جزء ممیز من األصول والخصوم. تأسست ھذه 

مؤھلة لمباشرة تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل بموجب الجزء األول الشركة لفترة غیر محدودة وأصبحت
في قانون لوكسمبورغ.EC/2009/65وفقًا لتوجیھ 2010من قانون 

1986نوفمبر 21تاریخ التأسیس

السجل التجاري وسجل الشركات في لوكسمبورغ.في B 25 087الرقم المسجل

.2012ینایر 16. وتم نشر التعدیل األخیر في الصحیفة نفسھا في 1986أغسطس 17في Mémorialنُشر في صحیفة التأسیسعقد 

"توزیعات األرباح".10-2لمزید من التفاصیل راجع القسم 10-2یجوز توزیع أرباح األسھم وفقًا لسیاسة توزیع فئة األسھم. یتضمن القسم توزیعات األرباح

الضریبة السنویة في لوكسمبورغ:الضرائب

0.05 تدفع على أساس ربع سنوي على صنادیق األسھم والسندات وأداء المؤشر واالمتثال ألحكام الشریعة وغیرھا من ٪
الصنادیق الفرعیة.

0.01 على فئات األسھم ٪JوLوSوWوXوZوZP 19-2ألي صندوق فرعي (لمزید من التفاصیل راجع القسم .
"الضرائب").

تقدم الشركة استثمارات في مجموعات منفصلة تدار باحترافیة من األوراق المالیة الدولیة المتمیزة بمختلف المناطق الجغرافیة والعمالت،أھداف االستثمار
اإلضافة تعزیز الدخل والحفاظ على رأس المال ونموه.مع إتاحة الفرصة للمستثمر لتوزیع مخاطر االستثمار ب

یمكن الحصول على التفاصیل من الموزعین أو المقر الرئیس للشركة. والتفاصیل متاحة بشكل عام في منشورات مختلفة (لمزید من نشر صافي قیمة األصول
":)، "أسعار األسھم ونشر األسعار وصافي قیمة األصول8-2التفاصیل انظر القسم (

. "تفاصیل الصنادیق الفرعیة" فیما یتعلق بصندوق فرعي محدد.2-3الحساب في كل یوم تداول ما لم ینص على خالف ذلك في القسم قیمة األصول الصافیة

دوالر أمریكيالعملة األساس للشركة

مارس31نھایة العام

األسھم.2.2

األسھم المسجلة

. خالل تقییدھا في سجل الشركة الخاص بالمساھمین والتي یحتفظ بھا المسجل ووكیل نقل الملكیة ویتم تمثیلھا عبر تأكید (تأكیدات) الملكیةیتم إثبات ملكیة األسھم المسجلة من 
یوًما من استالم 21ة خالل عادویرسل تأكید الملكیة بالبرید إلى المساھم (أو صاحب أول اسم من المساھمین المشتركین) أو وكیلھ، حسب التعلیمات، على مسؤولیتھ الخاصة

ل ووكیل نقل الملكیة الستمارة الطلب المستوفاة أو قسیمة التسجیل، شریطة أن تكون األموال الخالصة قد استلمتھا الشركة أو من  تعینھ.المسّجِ

تأكیدات األسھم

جل ووكیل نقل الملكیة لدیھا میزة أنھ یمكن تحویلھا أو استبدالھا بناًء على تعلیمات إن األسھم المسجلة بتأكید الملكیة التي یتم إصدارھا (عادة في شكل محوسب) من قبل المس
یمتلكونھا في كل صندوق فرعي.مكتوبة إلى المسجل ووكیل النقل. یتم إرسال بیاناً مرتین في السنة إلى جمیع المساھمین المسجلین یؤكد عدد وقیمة األسھم المسجلة التي

األسھم لحاملھا

در الشركة أسھًما لحاملھا.ال تص

أحكام عامة

یحق لكل مساھم في االجتماعات العامة أن یدلي بصوت واحد عن كل سھم كامل یملكھ.

الحقوق المرتبطة ب أن تمارس ویمكن للشركة أن تسجل األسھم المسجلة بشكل مشترك بأسماء أربعة من حاملي األسھم على أقصى تقدیر بناء على طلبھم. وفي ھذه الحالة، یج
بمثل ھذه األسھم من جانب شخص واحد مخصص للقیام بذلك. وقد تطلب الشركة من جمیع المالكین المشتركین تعیین ممثل واحد.

وال تشتمل األسھم على حقوق تفضیلیة أو حقوق أولویة ویمكن نقلھا بحریة، باستثناء ما أشیر إلیھ أدناه.

بة لى ملكیة أي أسھم، وإذا لزم األمر نقل األسھم، حسبما یراه ضروریا، لضمان عدم االستحواذ على األسھم أو االحتفاظ بھا من جانب أو نیاوقد یفرض مجلس اإلدارة قیودًا ع
لى تحمل الشركة أي ) أي شخص في ظروف قد تؤدي، في رأي مجلس اإلدارة، إ2) أي شخص یخالف القانون أو اشتراطات أیة بلد أو سلطة حكومیة أو تنظیمیة، أو (1عن (

أي أوراق مالیة أو استثمار أو أي مسؤولیة تجاه الضرائب أو معاناة أیة عوائق مالیة أخرى قد ال تتكبدھا الشركة أو تتعرض لھا بخالف ذلك، بما في ذلك شرط التسجیل بموجب
یطلب من أحد المساھمین تقدیم أي معلومات یراھا ضروریة للتأكد من أنھ المالك المنتفع قوانین أو اشتراطات مماثلة ألیة بلد أو سلطة. ویجوز لمجلس اإلدارة في ھذا الصدد أن 

باألسھم التي في حوزتھ.

ك الفئة منفصل للمساھمین یتعلق بتلال یجوز تغییر الحقوق المتعلقة باألسھم المتعلقة بأیة فئة (تخضع لشروط اإلصدار) إال من خالل قرار یتم الموافقة علیھ في اجتماع عام
ع عام منفصل لحملة األسھم لفئة أو بأغلبیة ثلثي األصوات المدلى بھا. تطبق أحكام نظام التأسیس فیما یتعلق باالجتماعات العامة مع إجراء ما یلزم من تعدیل على كل اجتما

ة أو صندوق فرعي واحد، إذا كانت ھذه الفئات أو الصنادیق الفرعیة تتأثر صندوق فرعي. وقد یجري التعامل مع فئتین أو أكثر أو صندوقین فرعیین أو أكثر باعتبارھا فئة واحد
بالطریقة ذاتھا بالمقترحات التي تطلب موافقة حاملي األسھم المتعلقة بالفئات أو الصنادیق الفرعیة المنفصلة.
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كیفیة شراء األسھم.2.3

التقدیم

تعبئة استمارة الطلب حسب األصول. كما یمكن إجراء أي عملیة شراء الحقة لألسھم عن طریق رسالة أو فاكس، أو یتعین على المستثمرین الذین یشترون األسھم للمرة األولى 
بالھاتف ویتطلب اإلجراء عن طریق الھاتف تأكیدا خطیا بموجب اتفاق مسبق.

ب الموزع.یجب أن یالحظ المستثمرون الذین یشترون أي أسھم من خالل موزع أنھم سیخضعون لمتطلبات فتح حسا

تداول المناسبة على النحو المبین یتم تقدیم طلبات الحصول على أسھم من أي صندوق فرعي، إما مباشرة إلى المسجل ووكیل نقل الملكیة أو من خالل موزع قبل مواعید إقفال ال
"تفاصیل الصنادیق الفرعیة".2-3ه أو في القسم أدناه في یوم التداول، وسوف یتم إنجاز الطلبات، في حال قبولھا، ما لم ینص على خالف ذلك أدنا

مواعید إقفال التداول المعمول بھا في إصدار الطلبات

"تفاصیل الصنادیق الفرعیة" فیما یتعلق بصندوق فرعي محدد، أوقات وقف التداول ھي كما یلي:2-3في القسم كیُقصد بیوم التداول یوم العمل (مالم ینص على خالف ذل

مواعید إقفال المعامالتإصدار األوامرمكان 

.المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغفي یوم تداول یوافق یوم عمل في المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغمساًء بتوقیت 4:00المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ
ھونغ المنطقة اإلداریة الخاصة بفي غیر أیام العمل في بھونغ كونغالمنطقة اإلداریة الخاصة سیتم التعامل مع الطلبات المستلمة في 

المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ.كونغ في یوم العمل التالي في 

مساًء بتوقیت جیرسي في أیام العمل في جیرسي قبل یوم التداول.5:00جیرسي

التداول.صباًحا بتوقیت لوكسمبورغ في یوم 10:00باقي دول العالم

الي.وبالنسبة للطلبات المستلمة بعد مواعید إقفال التداول من جانب المسجل ووكیل النقل، یتم التعامل معھا بشكل طبیعي في یوم التداول الت

سیتم التعامل مع الطلبات التي یتلقاھا المسجل ووكیل النقل في یوم غیر أیام العمل في یوم التداول التالي.

ي االعتبار.التعامل مع الطلبات بدون مستندات إال بعد تلقي المستندات المعنیة بھ، وذلك في یوم التداول المناسب بعد وضع مواعید إقفال التداول فولن یتم 

الكتتاب.وینبغي للمساھمین إتاحة مھلة أربعة أیام عمل بحد أقصى قبل اتخاذ أي إجراء إضافي للتحویل أو استرداد أسھمھم بعد الشراء أو ا

ء الحفظ وإدارة الَمحافظ) سوف یخول المستثمرون والمساھمون الذین یجرون معامالتھم من خالل موزعین أو صنادیق فرعیة (بما في ذلك ھؤالء الذین یقدمون خدمات أمنا
واألمناء نقل الطلبات المجمعة إلى الشركة خالل إطار زمني معقول بإجراء المعامالت حتى حلول مواعید إقفال التداول الواردة أعاله. ویحق للموزعین والموزعین الفرعیین 

یتم االتفاق علیھ من وقت آلخر مع شركة اإلدارة.

القبول

تحتفظ الشركة أو شركة اإلدارة بالحق في رفض طلب اكتتاب كلیًا أو جزئیًا.

یتحمل المكتتب مخاطر ذلك وبدون فائدة في غضون خمسة أیام عمل من تاریخ الرفض وذلك وفي حالة رفض الطلب، یتم إرجاع األموال أو الرصید الخاص بالطلب على أن 
على نفقة المكتتب.

مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب

خرى ساریة باإلضافة إلى (وتعدیالتھ) بخصوص مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب وأیة قوانین ولوائح أ2004نوفمبر 12طبقًا لقانون لوكسمبورغ الصادر بتاریخ 
دات االستثمار الجماعي مثل النشرات الدوریة ذات الصلة الخاصة بسلطة المراقبة بلوكسمبورغ، تُفرض التزامات على المتخصصین بالقطاع المالي وذلك لمنع استخدام تعھ

ات لوكسمبورغ لالستثمار الجماعي سوف یتحقق مبدئیًا من ھویة المكتتب طبقًا ل لتعھدیالشركة في غسل األموال وتمویل اإلرھاب. نتیجة لھذه اإلجراءات، فإن وكیل التسج
لقوانین ولوائح لوكسمبورغ.

طلب أصلي كامل البیانات تم قد یطلب وكیل التسجیل من المكتتبین تقدیم أي وثیقة یراھا ضروریة إلثبات ذلك، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، نسخة أصلیة من
.توقیعھ

المسجل ووكیل نقل الملكیة وال الشركة في حالة تأخر المكتتب أو عدم تقدیمھ المستندات المطلوبة، فلن یُقبل منھ طلب االكتتاب (أو االسترداد حسبما یقتضي الحال). وال یتحمل
و عدم تقدیمھا على اإلطالق.أي مسؤولیة تجاه أي تأخیر أو فشل في معالجة الصفقات بسبب عدم توفیر المستثمر لمستنداتھ كاملة أ

ة الواجبة وذلك بموجب القوانین واللوائح.قد یُطلب من المساھمین توفیر مستندات إضافیة أو حدیثة إلثبات الھویة من وقت آلخر بناًء على متطلبات العمیل المستمرة إلتمام العنای

الھویة المطلوب من كل مستثمر توفیرھا سوف تستند إلى متطلبات "مكافحة غسل األموال" و"اعرف وینبغي على كل مستثمر جدید ملء استمارة الطلب. إن قائمة مستندات 
) وحسبما یتم تعدیلھا من وقت آلخر واستنادًا إلى إرشادات CSSF) كما ھو منصوص علیھ في اللوائح والنشرات الدوریة للجنة مراقبة القطاع المالي (AML & KYCعمیلك" (

AML & KYCوائح لوكسمبورغ المتفق علیھا بین شركة اإلدارة والمسجل ووكیل نقل الملكیة. قد یتم تعدیل ھذه المتطلبات من وقت آلخر (على سبیل المثال، عند إدخال ل
الجدیدة).

لتوفیر المستندات المطلوبة، لن یتم قبول الطلب.قد یُطلب من المستثمرین تقدیم مستندات إضافیة للتحقق من ھویتھم قبل قبول طلباتھم. وفي حال رفض المستثمر 

بلوائح لوكسمبورغ.وقبل إصدار عائدات االسترداد، قد یطلب المسجل ووكیل نقل الملكیة المستندات األصلیة أو نسخة معتمدة من المستندات األصلیة التزاًما 
والقاضي 2019ینایر 13جل المالك المنتفعین في لوكسمبورغ وفقًا لقانون لوكسمبورغ الصادر في تم إعالم المساھمین بأن الشركة قد تضطر إلى إدخال بعض المعلومات في س

بالمالك المنتفعین للشركة، بما یشمل بإعداد سجل المالك المنتفعین، علًما بأنھ بوسع السلطات ذات الصلة وكذلك الجمھور االطالع على السجل والمعلومات ذات الصلة المتعلقة 
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ارد في قانون لوكسمبورغ الصادر في ھر وسنة المیالد وبلد اإلقامة والجنسیة. ویُعّرف ھذا القانون المالك المنتفعین باإلشارة إلى عبارة المالك المنتفعین على النحو الواالسم وش
٪ من أسھم الشركة أو یسیطرون على 25كون ما یزید على (بصیغتھ المعدلة) بشأن مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب بوصفھم المساھمین الذین یمتل2004نوفمبر 12

الشركة بأي طریقة أخرى.

االمتثال للعقوبات الدولیة

س لعقوبات العالمیة لمجموعة إتش إیتعین على الشركة االمتثال لجمیع قوانین العقوبات المعمول بھا (كما ھو موضح أدناه). من أجل ضمان ھذا االمتثال، فقد اعتمدت سیاسة ا
(المواطنین SDNمكتتب بھا مقابل قائمة بي سي. وفقا لھذه السیاسة، یقوم المسجل ووكیل نقل الملكیة بفحص جمیع المشتركین في األسھم وجمیع المالكین المستفیدین من األموال ال
االتحاد األوروبي والقائمة التي تحتفظ بھا المعینین خصیًصا) التي یحتفظ بھا مكتب مراقبة األصول األجنبیة التابع لوزارة الخزانة األمریكیة، والقائمة الموحدة التي یحتفظ بھا 

سلطة النقد في ھونغ كونغ.

لملكیة مستثمًرا قائًما أو مقدم طلب جدید لتقدیم مزید من المعلومات الالزمة لتقییم ما إذا كان ھذا الشخص ھو في حالة وجود تطابق محتمل، قد یطلب المسجل ووكیل نقل ا
ھ. وفي قدم طلب جدید، فسیتم رفض طلبالشخص الذي تم اإلبالغ عنھ في الفحص. إذا كان األمر كذلك، فقد تقرر الشركة أنھ سیتم استبدال استثمار المستثمر الحالي أو إذا كان م

حالة حدوث تأخیر غیر معقول في تقدیم أو عدم توفیر مثل ھذه المعلومات، سیتم استبدال أو رفض ملكیة المستثمر الحالي.

بالوفاء بااللتزام ذي لشركة ملزمة إلى الحد الذي یكون فیھ أداء الشركة تجاه أیة التزامات منصوص علیھا في ھذه النشرة محظوًرا بموجب قانون عقوبات معمول بھ، ال تكون ا
الصلة، بما في ذلك تلبیة طلبات االسترداد.

تشمل قوانین العقوبات:

)a( من ُمعاھدة نظام عمل االتحاد األوروبي، وأي إجراء قانوني اعتمدتھ دولة عضو في االتحاد 215أي الئحة من بین لوائح االتحاد األوروبي المعتمدة بموجب المادة
على فرض عقوبات فیما یتعلق بھذه الالئحة أو إنفاذھا بالكامل؛األوروبي للتنفیذ، ینص 

)b (ات أو عقوبات تجاریة أو أي قرار للعقوبات یتم تمریره بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة من جانب مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وأي قانون عقوب
لعقوبات ھذا؛مالیة أو اقتصادیة یكون لھا أثر قانوني على قرار ا

)c(دة أو االتحاد األوروبي أو أي قانون أو الئحة عقوبات تجاریة أو مالیة أو اقتصادیة أخرى تصدر عن سلطة ذات صلة في الوالیات المتحدة األمریكیة أو المملكة المتح
ھونغ كونغ أو أي حكومة أخرى معمول بھا، بما في ذلك العقوبات الثانویة األمریكیة.بسلطة النقد 

التسویة

نقًدا

المكتتب وذكر الصندوق الفرعي المالئم قد تتولى شبكة التحویل اإللكترونیة للمصاریف البنكیة إجراء التسویة للبنك المراسل المعني (أو البنوك المراسلة المعنیة) مع عرض اسم
(البنوك المراسلة المعنیة) في استمارة الطلب أو یمكن الحصول علیھا من خالل أحد الموزعین.الذي سیتم دفع أموال التسویة فیھ. وسوف تتوفر تفاصیل البنك المراسل المعني 

ھونغ كونغ لیس شخًصا مرخًصا للقیام بأنشطة منظمة من النوع األول (التعامل في األوراق المالیة) المنطقة اإلداریة الخاصة بال ینبغي دفع أي مال إلى بائع أو ألي وسیط في 
األنشطة.بھذه م للقیابموجب قانون األوراق المالیة والعقود اآلجلة مؤسسة مالیة مسجلة ھونغ كونغ أو المنطقة اإلداریة الخاصة بون األوراق المالیة والعقود اآلجلة في بموجب قان

عینیًا

تكون ھذه األوراق المالیة ملتزمة بسیاسة وقیود االستثمار الخاصة بالصنادیق قد یقرر مجلس اإلدارة، وفق تقدیره، قبول األوراق المالیة كمقابل مالي قانوني لالكتتاب بشرط أن
اص من مدقق حسابات الشركة في الفرعیة ذات الصلة. وسیتم تقییم ھذه األوراق المالیة بشكل مستقل وفقًا لقوانین لوكسمبورغ والمتطلبات التنظیمیة بما في ذلك تقریر خ

لمعني بشكل حصري التكالیف اإلضافیة الناتجة عن االكتتاب عینیًا.لوكسمبورج. كما یتحمل المكتتب ا

عمالت التسویة

ال یمكن إجراء دفعات االشتراكات إال بالعملة المرجعیة لفئة األسھم أو بعملة من عمالت التداول في حال كان ذلك متاًحا.

األسھم أو عملة التداول المتاحة لفئة األسھم تبادل عمالت أجنبیة بین ھذه العملة وعملة األساس للصندوق سوف تتطلب المدفوعات التي تتم بعملة غیر العملة المرجعیة لفئة 
وم التداول.الفرعي. سیتم ترتیب ھذه العملیة من جانب الموزع أو المسجل ووكیل نقل الملكیة على حساب المكتتب على أساس سعر الصرف المعمول بھ في ی

میع ھذه العمالت التي تُدفع بھا االشتراكات باسم "عملة التسویة".ویشار فیما بعد إلى ج

تخصیص األسھم

یتم توزیع األسھم مؤقتًا بینما ال یتم تخصیصھا وذلك حتى یتم تلقي األموال الخالصة بواسطة الشركة أو من تحدده.

"تفاصیل الصنادیق الفرعیة" فیما یتعلق بصندوق فرعي محدد*، یجب أن یتم استالم األموال التي تم 2-3لم ینص على خالف ذلك في القسم یُقصد بیوم التداول یوم العمل (ما
تحصیلھا من عملة التسویة من جانب الشركة أو من جانب البنك المراسل إلى طلبھا، في موعد ال یتجاوز المواعید النھائیة المبینة أدناه.
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الستالم األموال الخالصةتاریخ االستحقاق الصندوق الفرعي

السندات

حقوق الملكیة

 مطابق ألحكام الشریعة
اإلسالمیة

أخرى

أربعة أیام عمل بعد استالم الطلب ما لم:
 یتم استالم الطلب في یوم غیر أیام العمل، وفي ھذه الحالة یتم التعامل مع الطلب في یوم العمل التالي والتاریخ ھو أربعة أیام عمل

بعد ذلك. أو
 یوم العمل الرابع ھو یوم تغلق فیھ البنوك في المركز المالي الرئیس لعملة التسویة للعمل، وفي ھذه الحالة سیكون استالم األموال

الممنوحة في یوم العمل التالي حیث تكون البنوك في المركز المالي الرئیس لعملة التسویة مفتوحة للعمل ما لم ینص على خالف 
اصیل الصنادیق الفرعیة" فیما یتعلق بصندوق فرعي محدد."تف2-3ذلك في القسم 

سیتم تطبیق فترة التسویة كما ھو محدد أعاله ولن یتم تمدیدھا في الحاالت التالیة:
أي یوم بین أیام التداول وتاریخ التسویة لیس یوم تداول؛ أو

تاریخ التسویة لیس یوم تداول؛ أو

نوك في المركز المالي الرئیس لعملة التسویة للعمل؛ أویوم التداول ھو یوم یتم فیھ إغالق الب
 أي یوم من األیام بین یوم التداول وتاریخ التسویة ھو یوم یتم فیھ إغالق البنوك في المركز المالي الرئیس لعملة التسویة الخاصة

بالعمل.

إلغاؤه على حساب المكتتب أو وسیطھ المالي.إذا لم یقم المشترك بالتسویة في الوقت المناسب، فقد ینقضي اإللغاء ویتم 

أي حقوق ذات صلة باألسھم.إذا لم یقم المكتتب بتسویة سعر االكتتاب في الوقت المناسب، فلن یتم إصدار أسھم للمكتتب المتعثر، وبالتالي لن یحق لھ االستفادة من 

إلى قیام الشركة / شركة اإلدارة باتخاذ إجراء ضد المكتتب المتعثر أو وسیطھ المالي أو خصم أي تكالیف قد یؤدي اإلخفاق في التسدید في الوقت المناسب بحلول تاریخ التسویة
ي مساھمة أخرى یملكھا المكتتب في أو خسائر تتكبدھا الشركة / شركة اإلدارة من أي أصول موجودة یمتلكھا المكتتب. یمكن تحویل األموال القابلة لإلرجاع إلى المكتتب من أ

نیة المذكورة أعاله.شركة مع األخذ بعین االعتبار أي تكالیف أو خسائر تتكبدھا الشركة / شركة اإلدارة بسبب عدم تسویة متحصالت االكتتاب خالل الفترة الزمال

ننصح المكتتبین بالرجوع إلى الشروط واألحكام المطبقة على االكتتابات والمفصلة في نموذج الطلب.

إشعارات التنفیذ

یتم إرسال إشعارات التنفیذ عن طریق البرید أو الفاكس إلى المساھمین بمجرد االنتھاء عملیًا من إتمام التحویل.

شكل األسھم

یتم إصدار األسھم فقط بصیغة مسجلة، مع إرسال تأكید السھم فقط إلى المكتتب. ال تصدر الشركة أسھم لحاملھا.

كسور األسھم عند اللزوم.وبالنسبة لألسھم المسجلة، سیتم تخصیص 

.Clearstreamأو Euroclearویمكن توصیل األسھم المسجلة التي على شكل دفتر إلى النظم األساسیة 

شراء أسھم في المملكة المتحدة

وا في وقت الحق تحویل ھذه األسھم إلى أسھم في صندوق ننصح المكتتبین المحتملین في المملكة المتحدة بأنھم إذا دخلوا في اتفاقیة شراء لألسھم بناًء على ھذه النشرة أو طلب
من الدلیل المرجعي لسلوك األعمال الخاص بسلوك اإلدارة المالیة، بصیغتھ المعدلة من حین إلى آخر) إللغاء اتفاقیة االستثمار التي 15فرعي آخر فإنھم ال یحق لھم (وفقًا المادة 
ابة عنھا لطلب تقدیم أسھم ما لم یتم تلقي االستشارة من مستشار مالي.تم إبرامھا بناًء على قبول الشركة أو بالنی

ب مباشرةً، فستفترض شركة اإلدارة أن إذا كان المكتتب یستثمر بشكل مباشر أو غیر مقیم في المملكة المتحدة، فلن یكون مؤھالً للحصول على حقوق اإللغاء. إذا تم استالم الطل
لم یوضح في وقت االستثمار أنھ تلقى االستشارة.المكتتب لم یتلقى االستشارة ما

یوًما لإللغاء تبدأ من الیوم الذي یتلقى فیھ إشعار اإللغاء. في 14عندما یكون للمكتتب الحق في اإللغاء، یقوم موزع المملكة المتحدة بإخطار المشترك بھذا الحق وسیكون لدیھ 
وم الموزع في المملكة المتحدة باستثمار استثماراتھ وإرسال عائداتھ، مع استرداد أي رسوم أولیة. ومع ذلك، إذا انخفضت قیمة حالة قیام المشترك باإللغاء خالل ھذه الفترة، یق

األسھم من وقت شرائھا، فلن یسترد السعر الكامل الذي دفعھ لھم.

2000ستثمار في ھذا البرنامج لن تشملھ أحكام قانون الخدمات المالیة واألسواق لعام وباإلضافة إلى ذلك، یجب على المشتركین المحتملین في المملكة المتحدة مالحظة أن اال
إن شركة اإلدارة لیست شخًصا مخوال بموجب القانون ولذلك فإن المكتتبین لیسوا محمیین بموجب خطة تعویضات الخدمات المالیة.("القانون") لحمایة المكتتبین.

تمادھا من ھیئة مراقبة السلوكیات المالیة ومع ذلك، فقد تم اعتماد الشركة كمشروع استثمار جماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل من قبل لجنة مراقبة القطاع المالي وتم اع
في المملكة المتحدة كمشروع استثمار جماعي مسجل في المملكة المتحدة، وفقًا للقانون.
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بیع األسھمكیفیة .2.4

الطلب

یجب تقدیم طلبات االسترداد إلى الشركة، أو إلى المسجل ووكیل نقل الملكیة مباشرة، أو من خالل الموزعین.

اتفاق مسبق. وال بد أن ا بموجب یمكن تقدیم طلبات االسترداد عن طریق البرید أو الفاكس أو بعد االتفاق المسبق عبر الھاتف ویتطلب اإلجراء عن طریق الھاتف تأكیدا خطی
ندوق فرعي، وأیة تعلیمات تشتمل على األسماء وأرقام الحسابات الشخصیة للمساھمین، وعدد األسھم المطلوب إعادة شرائھا أو القیمة النقدیة التي ستطرح بخصوص كل ص

خاصة إلرسال عائدات االسترداد.

ھم من أي صندوق فرعي، إما مباشرة إلى المسجل ووكیل نقل الملكیة أو من خالل موزع قبل مواعید إقفال التداول یتم تقدیم طلبات االسترداد المقدمة للشركة للحصول على أس
یة"."تفاصیل الصنادیق الفرع2-3سم المناسبة على النحو المبین أدناه في یوم التداول، وسوف یتم إنجاز الطلبات، في حال قبولھا، ما لم ینص على خالف ذلك أدناه أو في الق

ال التداول المعمول بھا في إصدار الطلبات

"تفاصیل الصنادیق الفرعیة" فیما یتعلق بصندوق فرعي محدد، أوقات وقف التداول ھي كما یلي:2-3یُقصد بیوم التداول یوم العمل (باستثناء ما ورد في القسم 

مواعید إقفال المعامالتمكان إصدار األوامر

مساًء بتوقیت المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ في یوم تداول یوافق یوم عمل في المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ.4:00الخاصة بھونغ كونغالمنطقة اإلداریة 
بھونغ سیتم التعامل مع الطلبات المستلمة في المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ في غیر أیام العمل في المنطقة اإلداریة الخاصة 

كونغ في یوم العمل التالي في المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ.

مساًء بتوقیت جیرسي في أیام العمل في جیرسي قبل یوم التداول.5:00جیرسي

صباًحا بتوقیت لوكسمبورغ في یوم التداول.10:00باقي دول العالم

من جانب المسجل ووكیل النقل، یتم التعامل معھا بشكل طبیعي في یوم التداول التالي.وبالنسبة للطلبات المستلمة بعد مواعید إقفال التداول

سیتم التعامل مع الطلبات التي یتلقاھا المسجل ووكیل النقل في یوم غیر أیام العمل في یوم التداول التالي.

، وذلك في یوم التداول المناسب بعد وضع مواعید إقفال التداول في االعتبار.ولن یتم التعامل مع الطلبات بدون مستندات إال بعد تلقي المستندات المعنیة بھ

ء الحفظ وإدارة الَمحافظ) سوف یخول المستثمرون والمساھمون الذین یجرون معامالتھم من خالل موزعین أو صنادیق فرعیة (بما في ذلك ھؤالء الذین یقدمون خدمات أمنا
إقفال التداول الواردة أعاله. ویحق للموزعین والموزعین الفرعیین واألمناء نقل الطلبات المجمعة إلى الشركة خالل إطار زمني معقول بإجراء المعامالت حتى حلول مواعید 

یتم االتفاق علیھ من وقت آلخر مع شركة اإلدارة.

التسویة

نقًدا

"تفاصیل الصنادیق الفرعیة" فیما یتعلق بصندوق فرعي محدد، تدفع عوائد االسترداد بعملة التسویة في 2-3یُقصد بیوم التداول یوم العمل (مالم ینص على خالف ذلك في القسم 
موعد ال یتجاوز المواعید النھائیة المبینة أدناه.

تاریخ االستحقاق لدفع عائدات االستردادالصندوق الفرعي

السندات

حقوق الملكیة
 مطابق ألحكام الشریعة

اإلسالمیة

أخرى

أربعة أیام عمل بعد التقدم ما لم:

.یتم استالم الطلب في یوم غیر أیام العمل، وفي ھذه الحالة یتم التعامل مع الطلب في یوم العمل التالي
 یوم العمل الرابع ھو یوم تغلق فیھ البنوك في المركز المالي الرئیس لعملة التسویة للعمل، وفي ھذه الحالة سیكون استالم

الممنوحة في یوم العمل التالي حیث تكون البنوك في المركز المالي الرئیس لعملة التسویة مفتوحة للعمل ما لم ینص األموال 
. "تفاصیل الصنادیق الفرعیة" فیما یتعلق بصندوق فرعي محدد.2-3على خالف ذلك في القسم 

ت التالیة:سیتم تطبیق فترة التسویة كما ھو محدد أعاله ولن یتم تمدیدھا في الحاال

أي یوم بین أیام التداول وتاریخ التسویة لیس یوم تداول؛ أو

تاریخ التسویة لیس یوم تداول؛ أو

یوم التداول ھو یوم یتم فیھ إغالق البنوك في المركز المالي الرئیس لعملة التسویة للعمل؛ أو
البنوك في المركز المالي الرئیس لعملة التسویة الخاصة أي یوم من األیام بین یوم التداول وتاریخ التسویة ھو یوم یتم فیھ إغالق

بالعمل.

سداد عائدات االسترداد على في حالة سداد المدفوعات عبر حوالة تلغرافیة بناًء على طلب المساھم، سوف یتحمل المساھم أیة تكالیف عارضة تترتب على ذلك. ویتم إجراء
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مسؤولیة المساھم.

عینیًا

لمسموح بھ قانونیًا المساھم وفي حال تحدید ذلك من جانب مجلس اإلدارة قد تختار الشركة إجراء استرداد عیني یخضع لتقریر خاص من أحد المدققین (إلى الحد ابناًء على طلب 
السیولة، ومدى الرواج، واألسواق التي سیتم فیھا ورقابیًا لھذا التقریر)، مع وضع ما یلي في االعتبار مصالح المساھمین، والقطاع الصناعي لجھة اإلصدار، وبلد اإلصدار، و

تداول االستثمارات الموزعة، باإلضافة إلى أھمیة االستثمارات.

لمئویة لممتلكات المساھمین سیتم الشروع في توزیع موجودات المحفظة األساسیة من خالل التنسیق بین جمیع خطوط المخزون (التي تخضع لقروض السوق) على أساس النسبة ا
فیما یتعلق بصافي قیمة األصول 

شركة بترتیب بیع األسھم المخصصة، وسیتم بعد ذلك نقل حصیلة البیع إلى المساھم. وتجدر الصندوق الفرعي ذي الصلة. في حالة عدم تمكن المساھم من استالم األسھم، تقوم ال
لھذا الیوم.اإلشارة إلى أن ھذا الترتیب سیؤدي إلى حصول المساھم على قیمة للسھم الواحد بناًء على عائدات البیع ولیس صافي قیمة األصول الرسمیة 

ف إضافیة تنتج عن االسترداد العیني.وسیتحمل المساھم المعني وحده أیة تكالی

عمالت التسویة

ال یمكن إجراء دفعات االستردادات إال بالعملة المرجعیة لفئة األسھم أو بعملة من عمالت التداول في حال كان ذلك متاًحا.

لفئة األسھم تبادل عمالت أجنبیة بین ھذه العملة وعملة األساس للصندوق سوف تتطلب المدفوعات التي تتم بعملة غیر العملة المرجعیة لفئة األسھم أو عملة التداول المتاحة
یوم التعامل.الفرعي. سیتم ترتیب ھذه العملیة من جانب الموزع أو والمسجل ووكیل نقل الملكیة على نفقة المساھم على أساس سعر الصرف المعمول بھ في 

ا االستردادات باسم "عملة التسویة".ویشار فیما بعد إلى جمیع ھذه العمالت التي تُدفع بھ

إذا لم تتمكن الشركة من سداد مدفوعات االسترداد بالعملة المرجعیة ألیة -على سبیل المثال في أثناء حدوث اضطراب ملحوظ في أسواق العمالت -في ظل الظروف االستثنائیة 
اد فقط بالعملة األساسیة للصندوق الفرعي.فئة أسھم أو بعملة التداول، فإن الشركة تحتفظ بحقھا في إجراء السد

مذكرة العقد

یتم إرسال إشعارات التنفیذ عن طریق البرید أو الفاكس إلى المساھمین بمجرد االنتھاء عملیًا من إتمام التحویل.

االسترداد اإلجباري

بعنوان: 3-1أي محفظة بما یقل عن متطلبات الحد األدنى للملكیة كما ھو موضح في القسم إذا كانت تعلیمات االسترداد / التحویالت ستقلل قیمة األسھم المتبقیة للمساھم في
"وصف فئات األسھم"، فقد تقرر شركة اإلدارة استرداد كل ما یملكھ المساھم فیما یتعلق بھذه الفئة من األسھم.

تأجیل االسترداد

ركة من انخفاض سیولة محفظة الشركة بسبب تلقي عدد ملحوظ من طلبات االسترداد في خالل فترة محدودة، لضمان عدم تضرر المساھمین المستمرین في االستثمار في الش
فقد تطبق الشركة أو شركة اإلدارة اإلجراءات المذكورة أدناه من أجل السماح بالتصرف المنظم في األوراق المالیة إلتمام االستردادات.

% أو أكثر من صافي قیمة أصول أي 10عند استالم طلبات استرداد األسھم التي تبلغ -معاملة المساھمین بشكل یتسم بالعدل والمساواة فیما یتعلق ب-الشركة أو شركة اإلدارة 
صندوق فرعي:

 ستلمت الشركة طلبات % من صافي قیمة األصول ألي صندوق فرعي. وإذا ا10لن تكون ملزمة في أي یوم من أیام التداول باسترداد عدد من األسھم یمثل أكثر من
% لمدة سبعة أیام 10تخطى حد استرداد عدد أكبر من األسھم في أي یوم من أیام التداول، فیمكنھا أو یمكن الشركة اإلدارة أن تعلن عن تأجیل عملیات االسترداد التي ت

ء األولویة للطلبات المؤجلة.متتالیة من أیام التداول. وفي أیام التداول ھذه یتم التعامل مع طلبات االسترداد بعد إعطا

یمكن تأجیل عملیات االسترداد بما یصل إلى ،. "تفاصیل الصنادیق الفرعي")2-3في حالة الصنادیق الفرعیة التي تخضع لتقییم أسبوعي (كما ھو محدد في القسم 
ثالثة حسابات متتالیة لقیمة األصول الصافیة.

"تفاصیل الصنادیق الفرعیة")، یمكن تأجیل عملیات االسترداد بما یصل 2-3نصف شھري (كما ھو موضح في القسم في حالة الصنادیق الفرعیة التي تخضع تقییم
إلى حسابین متتالیین لصافي قیمة األصول.

 وإذا مارست اتفاقیة الشركة أو شركة نفس نسبة أصول الصندوق الفرعي التي تم تلقي طلبات استرداد أسھمھا. -وفق المتاح عملیًا -قد تختار بیع األصول التي تمثل
والذي تم احتسابھ بعد اإلدارة ھذا الخیار، فإن المبلغ مستحق الدفع للمساھمین الذین تقدموا بطلب استرداد أسھمھم سوف یعتمد على صافي قیمة األصول لكل سھم،

م الشركة لعائدات البیع بعملة قابلة للتحویل بدون قیود. قد یتأخر استالم الشركة لعائدات البیع أو التنازل. كما سیتم سداد المدفوعات فوًرا بمجرد إتمام المبیعات واستال
قت التحویالت ذات الصلة، البیع على أیة حال، والمبلغ الذي سیتم استالمھ في النھایة قد ال یعكس بالضرورة حساب صافي قیمة األصول لكل سھم الذي تم إجراؤه في و

) بعنوان: "اعتبارات المخاطر العامة").4-1قیمة العمالت وصعوبات إعادة المبالغ إلى الوطن من بعض المناطق (راجع القسم (وذلك بسبب التقلبات في 

ة، مما نطاق سیطرة الشركقد یتأخر سداد عائدات االسترداد في حال وجود أي نصوص قانونیة معینة مثل فرض قیود على صرف العمالت األجنبیة، أو أیة ظروف خارجة عن 
یجعل من مسألة تحویل عائدات االسترداد إلى البلد التي ُطلب فیھا االسترداد أمًرا مستحیالً.

حق اإللغاء

ة األصول . "تعلیق حساب قیم7-2سم ال یجوز إلغاء طلبات االسترداد بمجرد القیام بھا بالكامل إال من جانب مقدم الطلب في حالة تعلیق إصدار األسھم المنصوص علیھا في الق
ھو موضح أعاله.الصافیة واإلصدار والتخصیص والتحویل والرد وإعادة شراء األسھم" أو في حالة تأجیل الحق في استرداد أسھم الصندوق الفرعي المعني كما 
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منع ممارسات توقیت السوق وغیرھا من آلیات حمایة المساھمین

بممارسات توقیت السوق، إذ إن ھذه الممارسات من شأنھا التأثیر سلبًا على مصالح المساھمین جمیعًا.ال تسمح الشركة عن علم باالستثمارات المرتبطة 

أو األوراق المالیة األخرى على بوجھ عام یُقصد بتوقیت السوق السلوك االستثماري الذي یتبعھ فرد أو شركة أو مجموعة أفراد أو شركات في البیع والشراء وتداول األسھم 
توقیت السوق األفراد شرات سوقیة محددة سلفًا باالستفادة من اختالف التوقیت و/أو قصور أو نقص في طریقة تحدید قیمة صافي األصول. ومن الممكن أن یضم محددوأساس مؤ

األجنبي بشكل متكرر أو بصورة ھائلة.أو مجموعات األفراد التي تتقید معامالتھم في األوراق المالیة على ما یبدو بنمط توقیت معین أو تشھد تعامالت بالصرف 

اإلدارة حسبما یقتضي الحال بتنفیذ أي من وبناء علیھ، فیحق لشركة اإلدارة، إذا رأت ذلك وفق تقدیرھا، اتخاذ القرارات التالیة أو مطالبة المسجل ووكیل نقل الملكیة و/أو وكیل 
التدابیر التالیة أو كلھا:

جمع األسھم التي تخضع لملكیة مشتركة أو تصرف بھدف التحقق من مدى اعتبار الشخص أو مجموعة األشخاص متورطین في یجوز للمسجل ووكیل نقل الملكیة
ألسھم من جانب مستثمرین ممارسات توقیت السوق. وبناء علیھ، تحتفظ شركة اإلدارة بحق مطالبة المسجل ووكیل نقل الملكیة برفض أي طلب مقدم لتبدیل و/أو اكتتاب ا

تورطھم في محاوالت توقیت السوق.ثبت

 تقلب السوق وفي حال استثمار صندوق فرعي ما بشكل رئیس في أسواق قد اختتمت معامالتھا وقت تقویم الصندوق الفرعي، فیحق لشركة اإلدارة خالل فترات
ل سھم بشكل یعكس على نحو أكثر دقة القیمة العادلة الستثمارات وبموجب ما ورد في الفقرة المبینة أدناه أن تطلب من وكیل اإلدارة تعدیل صافي قیمة األصول لك

. "أسعار األسھم ونشر األسعار وصافي قیمة األصول أو في ظروف معینة محددة في القسم 8-2الصندوق الفرعي، وفقًا لـ"تعدیالت القیمة العادلة" الواردة في القسم 
صھا وتحویلھا واستردادھا وإعادة شرائھا" لتعلیق حساب صافي قیمة األصول لكل سھم وإصدارھا ". "تعلیق حساب صافي قیمة األصول وإصدارھا وتخصی2-7

وتخصیصھا واستردادھا وتحویل األسھم ذات الصلة بھذا الصندوق الفرعي.

 كبیر، فیحق لشركة اإلدارة تعلیق عملیة حساب في حال استثمار صندوق فرعي بشكل رئیس في أسواق اختتمت معامالتھا أو تم تقیید عملیات التداول أو تعلیقھا بشكل
. تعلیق حساب/ تقییم 7-2صافي قیمة األصول لكل سھم وعملیات اإلصدار والتخصیص واالسترداد وإعادة الشراء لألسھم المتعلقة الصندوق الفرعي (راجع القسم 

صافي قیمة األصول وإصدار األسھم، وتخصیصھا، وتحویلھا وإعادة شرائھا).

من صافي قیمة األصول لألسھم التي تم استردادھا أو 2,00افة إلى الرسوم المبینة في ھذه النشرة، یحق للشركة أو شركة اإلدارة فرض رسوم تصل إلى باإلض %
لذي یخل بحق المساھمین اآلخرین. تبادلھا ولدى شركة اإلدارة ما یدفعھا لالعتقاد بشكل معقول بأن المستثمر قد تورط في أحد أنشطة توقیت السوق أو التداول النشط ا

وینبغي أن توضع ھذه الرسوم في حساب الصندوق الفرعي ذات الصلة.

كیفیة التحویل بین الصنادیق الفرعیة / الفئات.2.5

الطلب

فرعي محدد، یحق للمساھمین تحویل كل أو جزء من "تفاصیل الصنادیق الفرعیة" فیما یتعلق بصندوق 2-3یُقصد بیوم التداول یوم العمل (مالم ینص على خالف ذلك في القسم 
األسھم في ذلك الصندوق أسھمھم في صندوق فرعي واحد إلى أسھم في صندوق فرعي آخر، ویمكن أیًضا تحویلھا من فئة واحدة من األسھم صندوق فرعي إلى فئات أخرى من 

. "وصف 3-1المساھمون معاییر استحقاق فئة األسھم التي یقومون بتحویلھا، كما ھو موضح في القسم الفرعي أو فئات األسھم في الصنادیق الفرعیة األخرى، بشرط أن یستوفي 
فئات األسھم".

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

یوم التداول نفسھ.وبالنسبة للطلبات المستلمة قبل مواعید إقفال التداول من جانب المسجل ووكیل النقل، یتم التعامل معھا في 

وبالنسبة للطلبات المستلمة بعد مواعید إقفال التداول من جانب المسجل ووكیل النقل، یتم التعامل معھا في یوم التداول التالي.

دوق الفرعي الذي یتحول إلیھ المساھم، باستثناء سیتم تنفیذ طلب تحویل في یوم التداول التالي للصندوق الفرعي الذي یتم فیھ تحویل المساھمین والذي یعد أیًضا یوم تداول للصن
"تفاصیل الصنادیق الفرعیة". .2-3الصنادیق الفرعیة التي لدیھا أوقات توقف محددة عن التداول حیث سیتم تنفیذ طلب التحویل وفقًا ألوقات توقف التداول الواردة في القسم

یتعامل یومیًا إلى صندوق فرعي یتعامل مرتین في الشھر، فستتم معالجة االسترداد بحیث یبقى المساھم مستثمًرا على سبیل المثال، إذا تحول أحد المساھمین من صندوق فرعي
ول إلیھ المساھم.ألطول فترة ممكنة في الصندوق الفرعي الذي تحول منھ وسیتم تنفیذ طلب التحویل فقط لیطابق یوم التداول التالي للصندوق الفرعي الذي تح

لى استرداد األسھم المتبقیة بشكل االلتزام بتعلیمات التحویل سیسفر عن حیازة المتبقي في أیة فئة بما یقل عن الحد األدنى لحیازة ھذه الفئة، فقد تُضطر شركة اإلدارة إوإذا كان 
مساھم.إلزامي بسعر االسترداد المعمول بھ في الیوم الذي سیتم فیھ معالجة طلبات التحویل وتسدید العائدات إلى ال

كن للمساھمین في فئات األسھم یمكن للمساھمین في أسھم تراكم رؤوس األموال تحویل حیازتھم إلى أسھم توزیع في نفس الصندوق الفرعي وغیره من الصنادیق والعكس. كما یم
أسھم غیر محمیة في نفس الصنادیق الفرعیة أو غیرھا، والعكس التحوطیة المقومة بعملة محفظة أو فئات األسھم التحوطیة المقومة بعملة األساس تحویل حصصھم إلى فئات 

صحیح.

% من قیمة األسھم التي یجري تحویلھا، ویتم دفع ھذه الرسوم إلى الموزع المختص.1قد تُفرض رسوم تحویل بنسبة تصل إلى 

بعمالت مختلفة، فینطبق على ذلك سعر تحویل العمالت.وعند الحاجة إلى تحویل العملة، نظًرا ألن عمالت صافي قیمة األصول لكل سھم مقومة 

حولون إلى فئات أسھم في نفس بالنسبة للمساھمین في الشركة الذین یستثمرون بشكل مبدئي في فئات أسھم ال تتطلب دفع رسوم مبیعات أو إذا وجدت فھي رسوم بسیطة، ثم یت
ھذه الحالة تسري على عملیات التحویل تلك رسوم المبیعات التي تنطبق وفق تقدیر الموزعین أو الموزعین الصندوق الفرعي أو صندوق آخر یفرض رسوم مبیعات أعلى، وفي

الفرعیین، والتي یتم دفعھا عادة في االستثمارات المباشرة في فئات األسھم ھذه.

ویتم إصدار كسور األسھم المسجلة عند التحویل بالتقریب إلى ثالث نقاط عشریة.

ویلتأجیل التح

ب في ضرر للمساھمین إذا قررت الشركة أو شركة اإلدارة أن قبول طلب تحویل لألسھم للخروج من الصندوق الفرعي ذو الصلة واالنتقال إلى صندوق فرعي آخر سیتسب
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حكام التأجیل ذات الصلة الموضحة تحت عنوان "تأجیل الحالیین في صندوق فرعي، فقد تقرر الشركة أو شركة اإلدارة تأجیل كل أو بعض ھذه الطلبات الخاصة باألسھم وفقًا أل
"كیفیة بیع األسھم".4-2االسترداد" في القسم 

كیفیة نقل ملكیة األسھم.2.6

اإلدارة للشھادة/الشھادات ت أو شركة یتم نقل األسھم عن طریق التسجیل في سجل المساھمین المخصص للنقل الذي یقوم بھ المسجل ووكیل النقل بعد تسلیم الموزع أو وكیل المبیعا
ركة اإلدارة طلب توقیع (توقیعات) (إن وجدت) والتي تمثل ھذه األسھم جنبًا إلى جنب مع أداة النقل وذلك بالشكل المناسب. بعد استالم طلب النقل ومراجعة ما سبق، یجوز لش

فحوصات االمتثال الخاصة بمكافحة غسل األموال.لیتم اعتمادھا من جانب بنك معتمد أو سمسار أسھم أو الكاتب العدل العام وإجراء

. "وصف فئات األسھم".3-1یخضع الحق في نقل األسھم للحد األدنى لالستثمار واشتراطات حیازة الموجودات كما ھو مفصل في القسم 

).تنطبق القیود على اشتراكات األسھم أیًضا على نقل األسھم (یرجى االطالع على القسم "معلومات مھمة"

الالزمة للمعاملة.ننصح المساھمین باالتصال بالموزع أو وكیل المبیعات أو شركة اإلدارة المعنیة قبل طلب التحویل للتأكد من حصولھم على الوثائق الصحیحة

تعلیق حساب صافي قیمة األصول وإصدار األسھم، وتخصیصھا، وتحویلھا واستردادھا وإعادة شرائھا.2.7

بفئة من نیابة عن الشركة، تعلیق إصدار وتخصیص واسترداد وإعادة شراء األسھم ذات الصلة بأي صندوق فرعي وكذلك الحق في تحویل األسھم المتعلقة یحق لشركة اإلدارة،
فئات الفرعیة") وحساب صافي قیمة "كیفیة التحویل بین الصنادیق / ال5-2صندوق فرعي إلى أسھم في صندوق فرعي آخر (أو إلى فئة من ھذا الصندوق الفرعي) (وفقًا للقسم 

األصول لكل سھم فیما یتعلق بأیة فئة / صنادیق فرعیة، وذلك في أي من الحاالت التالیة:

تثمارات جزء رئیس من االسخالل أیة فترة تُغلق فیھا أي سوق أو بورصة، وھي السوق الرئیسة أو بورصات األوراق المالیة الرئیسة التي یُدرج فیھا في الوقت الحالي
% أو أكثر)، أو خالل الفترة التي تقید فیھا المعامالت بشكل كبیر أو یتم تعلیقھا.20ذات الصلة بالمحفظة (على سبیل المثال 

.عند وجود أیة ظروف تشكل حالة طارئة، ویصبح معھا تصرف الشركة في االستثمارات ذات الصلة بالصندوق الفرعي غیر ممكنة

االتصال التي یتم استخدامھا عادة لتحدید سعر أیة استثمارات تخص الصندوق الفرعي ذات الصلة أو األسعار الحالیة في أیة سوق أو خالل أي عطل في وسائل
بورصة.

.خالل أي فترة ال یمكن فیھا تحویل األموال التي تُستخدم أو قد تدخل في تأمین أو سداد أي مبلغ من استثمارات الصندوق الفرعي

 سھم الذي سیتم أو إذا كان من المحتمل تصفیة الشركة أو صندوق فرعي من صنادیقھا بعد التاریخ الذي تم فیھ تقدیم اإلشعار للجمعیة العمومیة ألصحاب األفي حالة
فیھ اقتراح قرار تصفیة الشركة أو الصندوق الفرعي.

یستحیل معھ أو یصعب على المساھمین االستمرار في تداول أسھم أي صندوق فرعي تابع خالل أیة فترة یرى أعضاء مجلس اإلدارة حدوث ظرف خارج عن إرادة الشركة 
للشركة.

صلة.خالل أي فترة یتم فیھا تحدید صافي قیمة األصول لكل سھم من صنادیق االستثمار التي تمثل جزًءا مادیًا من أصول الصندوق الفرعي ذات ال

تحویلھا وإعادة شرائھا فوًرا عند وقوع أیة أحداث تضطرھا للدخول في إجراءات تصفیة أو بناًء على أوامر لجنة مراقبة یجوز للشركة وقف إصدار األسھم، وتخصیصھا، و
القطاع المالي في لوكسمبورج.

یتم إخطار المساھمین الذین تقدموا بطلب تحویل األسھم أو إعادة شرائھا بأي تعلیق أو إنھاء، فوًرا وبشكل كتابي.

األسھم ونشر األسعار وصافي قیمة األصولأسعار .2.8

عملیات التقییم

لم ینص على خالف ذلك في القسم "تفاصیل الصنادیق الفرعیة" فیما یتعلق بصندوق فرعي محدد، یتم احتساب صافي قیمة األصول للسھم في یُقصد بیوم التداول یوم العمل (ما
سھم ذات الصلة في الصندوق الفرعي ذات الصلة في عمالتھا المرجعیة.كل یوم تداول على أساس صافي قیمة األصول لصفقة األ

"تعلیق حساب صافي قیمة األصول وإصدار األسھم، وتخصیصھا، وتحویلھا واستردادھا وإعادة شرائھا"، یجوز تعلیق قیمة 7-2في ظروف معینة منصوص علیھا في القسم 
من ھذا القبیل، ال یجوز إصدار أو تخصیص أي أسھم تتعلق بالصندوق الفرعي الذي ینطبق علیھ التعلیق (غیر تلك صافي قیمة األصول لكل سھم، وخالل أي فترة تعلیق 

المخصصة بالفعل) أو تحویلھا أو استردادھا أو إعادة شرائھا. التفاصیل الكاملة لحسابات صافي قیمة األصول موضحة أدناه.

تعدیل األسعار

للصندوق الفرعي نحو االرتفاع أو االنخفاض باستخدام أسعار تسویة األسعار.یمكن تعدیل صافي قیمة األصول

"آلیات مكافحة التخفیض".9-2توجد معلومات إضافیة عن تعدیل التسعیر في القسم 

سعر الطرح

9-2تعدیلھا بواسطة تسویة التسعیر (كما ھو موضح في القسم یستند سعر الطرح الخاص بأسھم كل فئة إلى صافي قیمة األصول لكل حصة من الفئات ذات الصلة، والتي تم 
٪ من صافي قیمة األصول لكل سھم أو، إن أمكن، من صافي قیمة األصول المعدلة ("سعر 5.00"آلیات مكافحة التخفیض") إذا كان ذلك ممكنًا، وتشمل رسوم مبیعات تصل إلى 

شریة.الطرح"). یتم عرض أسعار الطرح مقربة إلى ثالث نقاط ع
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سعر االسترداد

"آلیات 9-2ما ھو موضح في القسم یساوي سعر االسترداد الخاص بأسھم كل فئة صافي قیمة األصول لكل فئة من الفئات ذات الصلة، والتي تم تعدیلھا بواسطة تسویة التسعیر (ك
وكیل نقل الملكیة أو الموزعین ("سعر االسترداد").مكافحة التخفیض") إذا كان ذلك ممكنًا، حیث تم استالم طلب االسترداد من المسجل و

یتم عرض أسعار االسترداد مقربة إلى ثالث نقاط عشریة.

نشر أسعار األسھم

الموّزعین.تتوفر أسعار الطرح واالسترداد الخاصة بجمیع الصنادیق الفرعیة لكل یوم تداول أو طرح یوم تداول وسعر استرداد سابق في مكاتب الشركة و

ولیة وعلى المواقع اإللكترونیة یجوز نشر سعر االسترداد في كل یوم تداول أو في كل یوم یتم فیھ حساب صافي قیمة األصول، وبالعمالت ذات الصلة في مختلف المنشورات الد
لمقدمي البیانات ومنصاتھم.

مبادئ حساب صافي قیمة األصول

مبادئ التقییم

من نظام التأسیس:23موجودات الشركة المنصوص علیھا في المادة فیما یلي ملخص لمبادئ تقییم 

 تفاصیل الصنادیق الفرعیة").2-3یتم تقییم أصول كل فئة داخل كل صندوق فرعي في كل یوم تداول (ما لم ینص على خالف ذلك في القسم"

تي یتم بموجبھا تداول جزء كبیر من استثمارات الشركة المنسوبة إلى صندوق فرعي في حالة حدوث تغییر مادي بعد ھذا التقییم على األسعار المدرجة في األسواق ال
ي حالة التقییم الثاني، یجب معین أو تم االستشھاد بھ، فإنھ یجوز للشركة من أجل الحفاظ على مصالح المساھمین والشركة، إلغاء التقییم األول وإجراء تقییم ثان. وف

الت أو عملیات االسترداد أو إعادة شراء األسھم التي یتعامل معھا الصندوق الفرعي في یوم التداول ھذا وفقًا لھذا التقییم الثاني.إجراء جمیع اإلصدارات أو التحوی

 فئة وخصم بھذه الیتم تحدید صافي قیمة األصول لكل فئة ضمن الصنادیق الفرعیة بتجمیع قیمة األوراق المالیة واألصول األخرى المسموح بھا للشركة الخاصة
عدد أسھم ھذه الفئة التزامات الشركة لھذه الفئة. ویتم تحدید صافي قیمة األصول لكل حصة من كل فئة بقسمة صافي قیمة األصول الخاصة بالفئة ذات الصلة على 

افة إلى فئة األسھم ذات الصلة.المستحقة وعن طریق تقریب المبلغ الناتج إما بالرفع أو الخفض إلى ثالث نقاط عشریة. سوف یتحمل أي تقریب أو إض

ھذه األوراق المالیة فیھ. یتم یتم تقییم األوراق المالیة و/أو مشتقات األدوات المالیة المدرجة في البورصة الرسمیة بآخر سعر متاح في السوق الرئیس الذي یتم تداول
متاح أو مكافئ یتم الحصول علیھ من واحد أو أكثر من المتداولین في ھذه األسواق المنظمة في تقییم األوراق المالیة المتداولة في األسواق المنظمة األخرى بآخر سعر 

خرى بقیمتھا العادلة التي یتوقع أن وقت التقییم. إذا لم تكن ھذه األسعار ممثلة لقیمتھا العادلة، فسیتم تقییم كل ھذه األوراق المالیة وجمیع الموجودات المسموح بھا األ
فقًا لشروط حسن النیة أو بموجب توجیھ مجلس اإلدارة.یتم بیعھا و

خفضة بأي رسوم ساریة. یتم تقییم األسھم أو الوحدات في عملیة استثماریة جماعیة أخرى بآخر قیمة أصول صافیة متاحة محسوبة لمثل ھذه األوراق المالیة وتكون م
شروع استثماري جماعي آخر غیر متاحة في وقت التقییم لصندوق فرعي محدد، فإن مستشار وإذا كانت آخر قیمة أصول صافیة متوفرة لألسھم أو الوحدات في م

لذلك لوكیل اإلدارة.االستثمار المعني سیقیّم ھذه األسھم أو الوحدات من خالل تقدیر یتم تنفیذه وفقاً لمنھجیة تعدیل القیمة العادلة، وسیتم تقدیم نتیجة 

 غیر المدرجة في أي بورصة وال متداولة في أي سوق منظمة، فتخضع للتقییم الموثوق بھ والدقیق على أساس یومي وفقا لممارسة بالنسبة لألدوات المالیة المشتقة
السوق.

علیھا من تم الحصول أي أصول أو خصوم ترد بعمالت أخرى غیر عملة الصنادیق الفرعیة ذات الصلة یتم تحویلھا إلى ھذه العملة وفق أسعار السوق السائدة التي ی
بنك أو متداول أو أكثر.

یتم إیراد الحسابات الموحدة للشركة المستخدمة في أغراض التقاریر المالیة بالدوالر األمریكي.

تعدیالت القیمة العادلة

ح في وقت احتساب صافي قیمة األصول للسھم. ویمكن تَحدد قیمة األوراق المالیة التي تصدرھا الصنادیق الفرعیة التي تستثمر في األسواق غیر األوروبیة وفق آخر سعر متا
أن یكون الفارق الزمني كبیًرا بین وقت إغالق األسواق التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي ووقت التقییم.

الدفتریة للسھم وأن ھذا الحدث سیعود بآثار جوھریة إذا رأت شركة اإلدارة أن حدثًا مھماً قد وقع بین وقت إغالق األسواق التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي واحتساب القیمة 
التقییم المقررة أعاله إرشادیة ألنھ في على قیمة محفظة الصندوق الفرعي أو إذا رأت شركة اإلدارة أنھ حتى عند عدم وقوع الحدث الھام، فلن تظل األسعار المحددة وفقًا لمبادئ 

لقیمة الدفتریة للسھم لبیان ما یُعتقد أنھ القیمة العادلة للمحفظة كما في وقت التقییم.حالة تقلب السوق قد تضطر وكیل اإلدارة لتعدیل ا

وفي حالة إجراء تعدیل وفقًا لما سبق، فسیسري ذلك التعدیل بصورة مستمرة على جمیع فئات األسھم في الصندوق الفرعي ذاتھ.

آلیات مكافحة التخفیض.2.9

ة األسھم أو بیعھا في صندوق فرعي ما، قد یحتاج مستشار االستثمار إلى شراء االستثمارات األساسیة في الصندوق الفرعي أو بیعھا. وفي حالحین یقدم المستثمرون على شراء 
ه االستثمارات األساسیة وبیعھا. ء ھذعدم تطبیق آلیة مكافحة تقلیل قیمة األسھم بإزاء تلك المعامالت فسوف یتحمل جمیع المساھمین في المحفظة التكالیف المرتبطة بعملیة شرا

ت.ومن الممكن أن تشمل ھذه التكالیف على سبیل المثال ال الحصر فروق سعر العرض والطلب، وعمولة السمسرة والضرائب المفروضة على المعامال

حمایة المساھمین في الصندوق الفرعي.ھناك آلیتان لمكافحة االنخفاض، وھما تعدیل األسعار ومخصص منع تقلیل قیمة األسھم، وتھدف اآللیتان إلى

وتتوفر التفاصیل المتعلقة بآلیة مقاومة االنخفاض في صندوق بعینھ لدى شركة اإلدارة.
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اك حاجة إلى الحصول س)، فستكون ھنإذا قررت الشركة تغییر اآللیة المفعلة لدیھا في صندوق بعینھ (أي من آلیة تعدیل األسعار إلى آلیة مخصص منع تقلیل قیمة األسھم والعك
على إذن من الجھات التنظیمیة ذات الصلة (عند الضرورة) وسیتلقى المستثمرون إخطاًرا قبل شھر على األقل.

تعدیل األسعار

تتاب أو االسترداد الكبیرة.كما یھدف تعدیل األسعار إلى تخفیف وطأة تكالیف المعامالت على صافي قیمة األصول لألسھم في الصندوق الفرعي نتیجة صافي عملیات االك

وتتألف آلیة تعدیل األسعار من ثالثة مكونات:

سعر أساسي. 1
سعر التعدیل للشراء. 2
سعر التعدیل للبیع. 3

وقد تختلف باختالف الصنادیق الفرعیة.

بین عملیات االكتتاب وعملیات االسترداد، كنسبة مئویة من صافي آلیة تعدیل األسعار حین یتجاوز الفرقالشركة آلیة لتعدیل األسعار المتأرجحة جزئیاً مما یعني تطبیقتطبق 
ا باستخدام أسعار التعدیل (سعر قیمة أصول الصندوق الفرعي، الحد المقرر في أي یوم من أیام التداول. كذلك یتم تعدیل صافي قیمة أصول الصندوق الفرعي صعودًا أو ھبوطً 

البیع لصافي االسترداد).تعدیل الشراء لصافي االكتتاب أو سعر تعدیل 

على آلیة تعدیل األسعار یتم تطبیق كما تسري عملیة تعدیل صافي قیمة األصول لكل سھم بالقدر ذاتھ على كل فئة من فئات األسھم في الصندوق الفرعي في أي من أیام التداول.
ة لكل معاملة مستثمر فرديالظروف المحددتتناول نشاط رأس المال على مستوى الصندوق الفرعي، وبالتالي ال 

ما، یمكن أن یتم تعدیل وفي حالة كان ذلك یصب في مصلحة المساھمین، وذلك عندما یتجاوز صافي التدفقات الرأسمالیة الداخلة والخارجة مستوى معین في صندوق فرعي
% بحد أقصى حتى یتم تخفیف آثار تكالیف المعامالت.2القیمة الدفتریة للسھم بواقع 

لیھا مع فریق المخاطر الداخلي، وذلك تُراجع األسعار المدخلة في آلیة تعدیل األسعار على أساس ربع سنوي على األقل من جانب فریق إدارة االستثمار ذي الصلة ویتم االتفاق ع
یم المعنیة توصیاتھا لضبط األسعار المدخلة في آلیة تعدیل األسعار والحدود باإلضافة إلى الحدود الدنیا المتأرجحة لألسعار على أساس سنوي على األقل. وتقدم لجنة التسعیر / التقی

فرصة متاحة. ھذا وتتطلب التغییرات في الدنیا لھا، ویُرفع تقریر بھا إلى شركة اإلدارة لدراستھا ومراجعتھا. في حالة قبول االقتراح، ستنفذ شركة اإلدارة التغیرات في أقرب 
لألسعار الحصول على موافقة إضافیة من مجلس اإلدارة قبل التنفیذ. الحدود الدنیا المتأرجحة 

مستوى محدد مسبقًا، فیمكن تعدیل القیة الدفتریة للسھم Brazil Equity" وأسھم البرازیل Brazil Bondوإذا تجاوز صافي التدفقات الرأسمالیة الداخلة في سندات البرازیل "
رائب المعامالت المالیة المدفوعة في البرازیل.% بحد أقصى وذلك لتخفیف آثار ض7بواقع 

أو Asia Credit Fixed Term Bond 2022 - 2 أو Asia Credit Fixed Term Bond 2022الخارجة في مؤشر الداخلة أو إذا تجاوز صافي التدفقات الرأسمالیة 
Asia Credit Fixed Term Bond 2023 أو Asia Credit Fixed Term Bond 2023 – 2 أوAsia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024أو
Asia Credit Fixed Term Bond 2024أو Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 أو Asia Credit Floating Rate Fixed Term 

Bond 2022 - 2 أو Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 أو Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 أو Asia 
High Yield Credit Fixed Term Bond 2022 أو Asia High Yield Credit Fixed Term Bond 2023 أو Asia High Yield Credit Floating Rate 

Fixed Term Bond 2022 أوAsia High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 أو Global Corporate Fixed Term Bond 
 Global Corporate Fixed Term أو Global Corporate Fixed Term Bond 2022 - 2 أو Global Corporate Fixed Term Bond 2022 أو 2020

Bond 2023 أو Global Corporate Fixed Term Bond 2023 – 2  أوGlobal Corporate Fixed Term Bond 2024أو Global Credit Floating Rate 
Fixed Term Bond 2022 - 1 أو Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 2 أو Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 

 Global Creditأو Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 3أو  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 أو 1 - 2023
Floating Rate Fixed Term Bond 2024 أوGlobal Emerging Markets Credit Floating Rate Fixed Term Bond Fund 2022 أو Global 

Emerging Markets Credit Floating Rate Fixed Term Bond Fund 2023 أو Global Emerging Markets Fixed Term Bond 2022 أو Global 
Emerging Markets Fixed Term Bond 2023 أو Global High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 أو Global High Yield 

Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 أو Global High Yield Fixed Term Bond 2022 or Global High Yield Fixed Term Bond 
االستثمارات األساسیة أو شرائھا مستوى محدد مسبق، قد یمثل التعدیل أحد العوامل المؤثر في التقلیل المحتمل في عوائد المحفظة نتیجة إلزام المستشار االستثماري ببیع 2023

أقصى.% بحد2لتلبیة طلبات االسترداد أو االكتتاب. یمكن أن یتم تعدیل القیمة الدفتریة للسھم بواقع 

في قیمة األسھم (القیمة الدفتریة وما لم یتم تجاوز المستوى المذكور، فلن یطبق أي تعدیل في األسعار وسیتحمل الصندوق الفرعي تكالیف المعامالت. وسیفضي ذلك إلى تقلیل 
للسھم) المملوكة للمساھمین الحالیین.

باستثناء رسوم البیع على أساس صافي قیمة األصول غیر المعدلة.ودرًءا للشك، فمن الواضح أنھ ستستمر عملیة احتساب الرسوم

مخصص منع تقلیل قیمة األسھم

نتیجة عملیات االكتتاب أو االسترداد.كما یھدف مخصص منع تقلیل قیمة األسھم إلى تخفیف ما تعود بھ تكالیف المعامالت من آثار على القیمة الدفتریة للسھم في الصندوق الفرعي

لف آلیة مخصص منع تقلیل قیمة األسھم من ثالثة مكونات:وتتأ

سعر أساسي.1
سعر شراء.2
سعر بیع.3

وقد تختلف باختالف الصنادیق الفرعیة.

الحد المقرر في أي یوم من ي، تطبق آلیة مكافحة االنخفاض حین یتجاوز الفرق بین عملیات االكتتاب وعملیات االسترداد، كنسبة مئویة من صافي قیمة أصول الصندوق الفرع
تقلیل عدد األسھم التي یتلقاھا أیام التداول. وبالنسبة لصافي التدفقات الرأسمالیة، سیتم خصم مخصص مقاومة االنخفاض من كل مبلغ مكتتب بھ األمر الذي یؤدي بدوره إلى

ترد األمر الذي سیؤدي بدوره إلى تقلیل عوائد االسترداد التي یتلقاھا المستثمر.المستثمر أما بالنسبة لصافي التدفقات الرأسمالیة الخارجة، سیتم خصم كل مبلغ مس

وقد تنخفض قیمة مخصص مقاومة االنخفاض أو یتم التنازل عنھا وفق تقدیر مجلس اإلدارة.



33

9545285_287838730_22

% بحد أقصى بھدف تقلیل آثار تكالیف المعامالت.2قد یزید مخصص مقاومة االنخفاض بواقع 
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أو Asia Credit Fixed Term Bond 2022 - 2أو Asia Credit Fixed Term Bond 2022إذا تجاوز صافي التدفقات الرأسمالیة الداخلة أو الخارجة في مؤشر 
Asia Credit Fixed Term Bond 2023 أوAsia Credit Fixed Term Bond 2023 – 2 أوAsia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024أو
Asia Credit Fixed Term Bond 2024 أوAsia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 أوAsia Credit Floating Rate Fixed Term 

Bond 2022 - 2 أوAsia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 أوAsia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 أوAsia 
High Yield Credit Fixed Term Bond 2022 أوAsia High Yield Credit Fixed Term Bond 2023 أوAsia High Yield Credit Floating Rate 

Fixed Term Bond 2022 أوAsia High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 أوGlobal Corporate Fixed Term Bond 
 Global Corporate Fixed Termأو Global Corporate Fixed Term Bond 2022 - 2أو Global Corporate Fixed Term Bond 2022أو2020

Bond 2023 أوGlobal Corporate Fixed Term Bond 2023 – 2 أوGlobal Corporate Fixed Term Bond 2024 أوGlobal Credit Floating Rate 
Fixed Term Bond 2022 - 1 أوGlobal Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 2 أوGlobal Credit Floating Rate Fixed Term Bond 

 Global Creditأو Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 3أو Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2أو 1 - 2023
Floating Rate Fixed Term Bond 2024 أوGlobal Emerging Markets Credit Floating Rate Fixed Term Bond Fund 2022 أوGlobal 

Emerging Markets Credit Floating Rate Fixed Term Bond Fund 2023 أوGlobal Emerging Markets Fixed Term Bond 2022 أوGlobal 
Emerging Markets Fixed Term Bond 2023 أوGlobal High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 أوGlobal High Yield 

Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 أوGlobal High Yield Fixed Term Bond 2022 or Global High Yield Fixed Term Bond 
ل أحد العوامل المؤثر في التقلیل المحتمل في عوائد المحفظة نتیجة إلزام المستشار االستثماري ببیع االستثمارات األساسیة أو شرائھا مستوى محدد مسبق، قد یمثل التعدی2023

.% بحد أقصى2لتلبیة طلبات االسترداد أو االكتتاب. یمكن أن یتم تعدیل القیمة الدفتریة للسھم بواقع 

یُرصد أي مخصص لمقاومة االنخفاض وسیتحمل الصندوق الفرعي تكالیف المعامالت. وسیفضي ذلك إلى انخفاض في قیمة األسھم وما لم یتم تجاوز السعر األساسي، فلن
(القیمة الدفتریة للسھم) المملوكة للمساھمین الحالیین.

الكتتاب الكامل من جانب المستثمر (إن وجدت) وقد ال یأخذون بعین یجب أن یأخذ المستثمرون بعین االعتبار أن الموزعین الفرعیین قد یحصلون رسوم البیع المقررة على ا
االعتبار فرض مخصص یتعلق بمقاومة االنخفاض.

توزیعات األرباح.2.10

تراكم رأس مال و/أو أسھم توزیع.و/أو أسھم رباحألمستحقة لیمكن أن تتاح فئات األسھم في صورة أسھم

أسھم تراكم رأس المال

) وعادة ال تدفع أي أرباح.AC" متبوًعا بأسماء الصنادیق الفرعیة والفئات (على سبیل المثال الفئة Cتراكم رأس المال بواسطة الحرف "یتم تمییز أسھم 

أسھم التوزیع

یمكن أن تطرح أسھم التوزیع التي تنطوي على توزیعات أرباح یعلن عنھا وتسدد على النحو التالي:

مرة كل شھرینربع سنوينصف سنويسنوي (على األقل)

" یعقب أسماء الصنادیق D"أسھم التوزیع
الفرعیة والفئات

"S یعقب أسماء الصنادیق "
الفرعیة والفئات

"Q یعقب أسماء الصنادیق "
الفرعیة والفئات

"B یعقب أسماء الصنادیق "
الفرعیة والفئات

ASAQABإدارة الشؤون اإلداریةAمثال على الفئة 

وباإلضافة للتباین في عدد التوزیعات قد تطرح أسھم التوزیع ومعھا منھجیات احتساب توزیعات األرباح التالیة.

:3و2و1یجب أن یكون المستثمرون على درایة بمعرفات فئات األسھم التالیة 
 اإلیرادات و/أو األرباح الرأسمالیة و/أو رأس المال. لذا قد تؤثر توزیعات األرباح على وضعھم الضریبي وعلیھ ننصح المستثمرین یمكن أن یتم توزیع األرباح من

بالحصول على االستشارة المالئمة فیما یتعلق بالضرائب وباألخص فیما یتعلق بمختلف فئات أسھم التوزیع.
 إیرادات فئة األسھم مما یؤدي إلى استھالك االستثمار األولي للمستثمر.قد یتجاوز توزیع األرباح من رأس المال قیمة
م تتجاوز سرعتھ سرعة وبطبیعة الحال، سیستمر توزیع األرباح من رأس المال خالل فترات األداء السلبي للصندوق الفرعي مما یؤدي إلى تراجع في قیمة فئة األسھ

التراجع في حالة عدم سداد األرباح.

ت األسھممعرف فئا

وألغراض التوضیح، فیما یلي بیان لتكرار توزیعات 
.Aكل من األرباح الممكنة المتعلقة بسأھم الفئة 

طریقة االحتساب

فیما یلي بیان للطریقة المعتادة في احتساب توزیعات األرباح. ویحق لمجلس اإلدارة وفق تقدیره المطلق وفي أي وقت اتخاذ قرار بتغییر 
طرق االحتساب.أو تعدیل أي من

ADالفئة 
ASالفئة 
AQالفئة 
ABالفئة 
AMالفئة 

والضرائب 1ھناك نیة فعلیة لإلعالن عن إدراج جمیع إیرادات االستثمارات تقریبًا (باستثناء الرسوم والمصاریف
المستقطعة) في قوائم توزیعات األرباح.

AD1الفئة 
AS1الفئة 
AQ1الفئة 
AB1الفئة 
AM1الفئة 

والضرائب 1تعتزم الشركة اإلعالن عن إدراج جمیع إیرادات االستثمارات تقریبًا (بما في ذلك الرسوم والمصاریف
المستقطعة) كتوزیعات لألرباح.

ستقتطع من رأس المال. ونتیجة لذلك، قد یُرى أن فئات األسھم 1ینبغي للمستثمرین العلم بأن الرسوم والمصاریف
المذكورة تحقق توزیعات أرباح مجزیة من رأس المال إن وجد ورأس المال المحقق من تلك األسھم. ویمثل توزیع رأس 

مع مرور المال سحب جزء من االستثمار األصلي للمستثمر وقد یؤدي ذلك بدوره إلى تقلیل القیمة الدفتریة لألسھم 
الوقت.
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ت األسھممعرف فئا

وألغراض التوضیح، فیما یلي بیان لتكرار توزیعات 
.Aكل من األرباح الممكنة المتعلقة بسأھم الفئة 

طریقة االحتساب

فیما یلي بیان للطریقة المعتادة في احتساب توزیعات األرباح. ویحق لمجلس اإلدارة وفق تقدیره المطلق وفي أي وقت اتخاذ قرار بتغییر 
طرق االحتساب.أو تعدیل أي من

AD2الفئة 
AS2الفئة 
AQ2الفئة 
AB2الفئة 
AM2الفئة 

تعتزم الشركة اإلعالن عن توزیعات أرباح تتعلق بفئة األسھم وتتحدد وفق اإلیرادات السنویة المقدرة للمحفظة األساسیة 
للصندوق الفرعي ذي الصلة المبنیة من فئة األسھم المذكورة.

اإلیرادات السنویة المقدرة بشكل نصف سنوي. ومع ذلك، یحق لشركة اإلدارة وفق تقدیرھا المطلق تراجع شركة اإلدارة 
وفي أي وقت اتخاذ قرار بإجراء تعدیالت على معدل توزیعات األرباح بما یعكس التغییرات في اإلیرادات السنویة 

المقدرة لمحفظة الصندوق الفرعي.

بأن سیاسة توزیع األرباح ھذه یمكن أن تقتضي توزیع األرباح باإلضافة إلى ینبغي أن یكون المستثمرون على درایة 
وذلك فضًال عن الضرائب المستقطعة. ولیس بالضرورة أن تساوي إیرادات المحفظة األساسیة 1الرسوم والمصروفات

لمحققة وغیر المحققة إن للصندوق الفرعي اإلیرادات الخاصة بفئة األسھم وقد یؤدي ذلك إلى توزیع األرباح الرأسمالیة ا
وجدت فضًال عن رأس مال مرتبط بتلك األسھم. یمثل توزیع رأس المال سحب جزء من االستثمار األصلي للمستثمر.

قد تؤدي تلك التوزیعات إلى تقلیل القیمة الدفتریة للسھم مع مرور الوقت كما قد تشھد تلك القیمة تقلبات أكثر مما تشھده 
ا فئات األسھم األخرى.التقلبات التي تشھدھ

وللتوضیح نشیر إلى أن فئات األسھم التالیة 
فئات تحوطیة مقومة بالیورو:

AD3HEURالفئة 
AS3HEURالفئة 
AQ3HEURالفئة 
AB3HEURالفئة 
AM3HEURالفئة 

محفظة أو فئات أسھم وال تطرح فئة األسھم المذكورة إال للصنادیق الفرعیة التي توفر فئات أسھم تحوطیة مقومة بعملة 
3-1تحوطیة مقومة بعملة أساس. یرجى الرجوع إلى القسم الفرعي "فئات األسھم التحوطیة المقومة بالعملة" من القسم 

"وصف فئات األسھم" من ھذه النشرة للحصول على مزید من المعلومات.

اإلیرادات السنویة المقدرة للمحفظة األساسیة ) 1تعتزم الشركة إعالن توزیعات أرباح فئة األسھم بناًء على ما یلي: (
) تقدیر معدل الفائدة المنقول (إیجابي أو سلبي) والذي 2الخاصة بالصندوق الفرعي ذي الصلة والمحققة من فئة األسھم (

الفارق یتحدد وفق فارق معدل الفائدة بین العملة األساس والعملة المرجعیة لفئة األسھم المحوطة المقومة بالعملة. یؤدي
السلبي لمعدل الفائدة إلى تقلیل سداد توزیعات األرباح وقد یؤدي إلى عدم توزیع أي أرباح.

وتراجع شركة اإلدارة اإلیرادات السنویة المقدرة بشكل نصف سنوي. ومع ذلك، یحق لشركة اإلدارة وفق تقدیرھا المطلق 
ألرباح بما یعكس التغییرات في اإلیرادات السنویة وفي أي وقت اتخاذ قرار بإجراء تعدیالت على معدل توزیعات ا

المقدرة لمحفظة الصندوق الفرعي.

ینبغي أن یكون المستثمرون على درایة بأن سیاسة توزیع األرباح ھذه یمكن أن تقتضي توزیع األرباح باإلضافة إلى 
ي إیرادات المحفظة األساسیة وذلك فضًال عن الضرائب المستقطعة. ولیس بالضرورة أن تساو1الرسوم والمصروفات

للصندوق الفرعي اإلیرادات الخاصة بفئة األسھم وال تمثل معدالت الفائدة المنقولة المقدرة الدخل المحقق من فئة األسھم. 
لذا قد یؤدي ذلك إلى توزیع األرباح الرأسمالیة إن وجدت وقد یؤدي إلى توزع رأس المال المحقق من تلك األسھم. 

تقل القیمة الدفتریة للسھم وقد یؤدي أیًضا إلى تقلیل إمكانیة تحقیق زیادة في القیمة الدفتریة لألسھم في وبالتالي، قد 
المستقبل. یمثل توزیع رأس المال سحب جزء من االستثمار األصلي للمستثمر.

قیمة تقلبات أكثر مما تشھده قد تؤدي تلك التوزیعات إلى تقلیل القیمة الدفتریة للسھم مع مرور الوقت كما قد تشھد تلك ال
التقلبات التي تشھدھا فئات األسھم األخرى.

وال یرصد ھذا النوع من فئة األسھم إال للمستثمرین الذین تماثل عملتھم الوطنیة العملة المرجعیة لفئة األسھم التحوطیة 
المقومة بالعملة.

یختارھم الموزع العالمي وقد تتاح فقط لبعض المستثمرین وتتوفر فئات األسھم المذكورة من خالل بعض الموزعین الذین 
الذین تتوفر فیھم معاییر األھلیة التي تقررھا شركة اإلدارة.

"الرسوم والنفقات"11-2المبین في القسم ضاء على النحو تشیر الرسوم والمصاریف إلى: رسوم اإلدارة والمصاریف التشغیلیة والخدمیة ورسم التحوط من مخاطر عملة فئة األسھم التشغیلیة حسب االقت"1

تكافؤ اإلیرادات

تدیر الشركة ترتیبات تكافؤ اإلیرادات لجمیع فئات أسھم التوزیع.

متراكمة. وسیكون األثر في حالة اكتتاب یھدف تكافؤ اإلیرادات إلى تخفیف آثار االكتتابات واالستردادات وتحویالت فئة األسھم في أثناء السنة المالیة على مستوى اإلیرادات ال
.مالي على االستثمار األصليرأس المستثمر في فترة االحتساب، فستضم األرباح الالحقة جزًءا یمثل عائد 

إعالن وبیان توزیعات األرباح

ایة كل سنة مالیة. ولمجلس قد یتم اإلعالن عن توزیعات األرباح بشكل منفصل فیما یتعلق بكل فئة أسھم توزیع لكل صندوق فرعي من خالل اجتماع لمساھمي الشركة في نھ
وزیع الشھریة والربع سنویة والنصف سنویة على النحو المبین في الجدول الوارد أعاله. نحیط اإلدارة أن یعلن وفق تقدیره عن توزیعات األرباح المؤقتة فیما یتعلق بأسھم الت

ألرباح بشكل منتظم.المستثمرین علًما بأنھ لمجلس اإلدارة أن یتخذ قراًرا وفق تقدیره بعدم اإلعالن عن توزیعات األرباح بید أنھ ال یوجد ما یضمن توزیع ا

رباح في البلدان التي یتم تسجیل الصنادیق الفرعیة فیھا وفقًا للوائح الخاصة بھذه البلدان.یجوز اإلعالن عن توزیعات األ

الدفع وإعادة استثمار توزیعات األرباح

ستسدد األرباح بالعملة المرجعیة لفئة األسھم.
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ة/فئة األسھم في تاریخ تسجیل األرباح.تسدد األرباح عادة في غضون ستة أسابیع من ذلك اإلعالن لحاملي األسھم في الصنادیق الفرعی

بة بدفع توزیعات األرباح الخاصة یحق للمساھمین بناء على طلب مكتوب یُقدم إلى المسجل أو وكیل نقل الملكیة أو من خالل استكمال القسم الخاص في استمارة الطلب، المطال
عات األرباح تلقائیًا في الحصول على أسھم أخرى تتعلق بذلك الصندوق الفرعي على النحو التالي:بأیة فئة توزیع لمحفظة من الَمحافظ. وإال یتم إعادة استثمار توزی

.ویتم شراء ھذه األسھم في موعد ال یتجاوز یوم التداول التالي لتاریخ دفع توزیعات األرباح
.ولن تخضع األسھم المخصصة نتیجة إعادة االستثمار ألي رسوم مبیعات
 األسھم المسجلة (حسب الضرورة) إلى ثالث نقاط عشریة.ویتم إصدار كسور

دوالر بأي عملة 50جنیھ إسترلیني أو ما یساوي 30ین یاباني أو 5,000یورو أو 50دوالر أو 50وبصرف النظر عن تكرار سداد األرباح، سیعاد استثمار أي أرباح تقل عن 
المبینة أعاله.تداول أو عملة مرجعیة أخرى بشكل تلقائي بموجب األحكام

وبالنسبة لألسھم الشھریة/ربع السنویة ونصف السنویة ستدفع األرباح بشكل تلقائي بصفة شھریة/ربع سنویة ونصف سنویة على الترتیب.
األسھم المستحقة لألرباح

ألرباح ثابتة") واألخرى ذات األسھم ذات الربح المتغیر ("األسھم المستحقة تُطرح األسھم المستحقة لألرباح على فئتین، إحداھما األسھم ذات الربح الثابت ("األسھم المستحقة 
.ألرباح متغیرة"). ولكل فئة منھما منھجیة الحتساب األرباح (یشار إلیھا بعبارة "معدالت التوزیع فیما یخص "األسھم المستحقة لألرباح")

و رأس المال على الوضع الضریبي للمستثمر، وعلیھ ننصح المستثمرین بالحصول على االستشارة المالئمة فیما قد تؤثر توزیعات األرباح التي تتم من األرباح الرأسمالیة و/أ
.یتعلق بالضرائب عند االستثمار في مختلف فئات أسھم التوزیع

األسھم المستحقة ألرباح ثابتة

إلى نسبة ثابتة محددة مسبقًا من صافي قیمة األصول لكل سھم (أو صافي قیمة األصول المعدلة لكل ) مستنداً 1إما (معدل توزیع األرباح لألسھم المستحقة ألرباح ثابتة قد یكون 
فق تقدیره ، علًما بأنھ یحق لمجلس اإلدارة وسعر بمعدل توزیع أرباح محدد مسبقًا لكل سھم بھدف دفع مبلغ نقدي ثابت) قائماً على 2أو (سھم في حال إدخال تعدیل على األسعار)

.المطلق وفي أي وقت اتخاذ قرار بتعدیل معدل توزیع األرباح

أو السعر المحدد مسبقاً المئویة المحددة مسبقًا ال تعتبر االستثمارات في األسھم المستحقة ألرباح ثابتة بدیالً عن حساب التوفیر أو االستثمار بفائدة ثابتة، كما أنھ ال تعكس النسبة
.لمتوقع للصندوق الفرعي ذي الصلةالدخل الفعلي أو ا

في صورة أرباح رأسمالیة و/أو رأس مال على مدى فترة سھم للاألصولوالتي تستند على نسبة ثابتة من صافي قیمة من المتوقع أن تُوزع أرباح األسھم المستحقة ألرباح ثابتة 
من المستثمرین عن استثمارھم األولي، مما یؤدي إلى استھالك كبیر في االستثمار األولي للمستثمر على طویلة أو غیر محددة. ویُعد توزیع األرباح من رأس المال بمثابة تراجع 

.المدى الطویل. وقد یوشك االستثمار األولي للمستثمر على االستنفاذ أو یُستنفذ بالكامل على المدى الطویل للغایة

ابتة، فالنسبة المئویة الثابتة من األرباح تحقق أرباح نقدیة أعلى عندما یكون صافي قیمة األصول لكل سھم للفئة ذات الصلة ال تُقدم مبالغ نقدیة ثابتة عن األسھم المستحقة ألرباح ث
 .مرتفعًا، أو أرباح نقدیة منخفضة عندما یكون صافي قیمة األصول لكل سھم للفئة ذات الصلة منخفًضا

یستمر تقدیم المدفوعات حتى في حالة عدم تحقیق الصندوق الفرعي أي دخل وكذلك لدى تكبده خسائر في رأس المال، لیست توزیعات األرباح إشارة إلى عائد إیجابي، حیث
حدد السعر مسبقًا في الظروف األمر الذي سیؤدي إلى انخفاض صافي قیمة األصول لكل سھم من فئة األسھم بصورة أسرع مما قد یحدث لو لم تُقدم توزیعات أرباح ثابتة. ویُ 

.العادیة وال یخضع لتقدیر مجلس اإلدارة المتواصل

الفرعي والعملة المرجعیة لفئة األسھم باإلضافة إلى ذلك، قد تشتمل توزیعات األرباح لفئات األسھم التحوطیة من العمالت على فرق معدل الفائدة بین العملة األساسیة للصندوق 
لفائدة إلى تقلیل سداد توزیعات األرباح وقد یؤدي إلى عدم توزیع أي أرباح. وال یمثل معدل الفائدة المحمل الذي یخضع التحوطیة من العمالت. یؤدي الفارق السلبي لمعدل ا

.تلك األسھمرأس المال المحقق من للتقدیر دخًال تحققھ فئة األسھم. لذا قد یؤدي ذلك إلى توزیع األرباح من األرباح الرأسمالیة إن وجدت، وقد یؤدي إلى توزع األرباح من

:یمكن أن تطرح األسھم المستحقة ألرباح ثابتة بتوزیعات أرباح یعلن عنھا وتسدد على النحو التالي

شھریًاكل شھرینربع سنوينصف سنويسنوي (على األقل)الوتیرة

معرف فئات األسھم
"D"  یعقب أسماء

الصنادیق الفرعیة 
والفئات

"S"  یعقب أسماء
الصنادیق الفرعیة 

والفئات

"Q"  یعقب أسماء
الصنادیق الفرعیة والفئات

"B"  یعقب أسماء
الصنادیق الفرعیة 

والفئات

"M"  یعقب أسماء
الصنادیق الفرعیة والفئات

سیتم تطبیق معرفات فئات األسھم التالیة:
ونسبة من صافي قیمة األصول للسھم (أو في حالة تطبیق آلیة تعدیل األسعار، صافي قیمة األصول للسھم المعدلة) المقومة بالیورو بمعدل توزیع أرباح  "A" سیكون للفئة)1(

:٪ معرف فئة األسھم التالي5ثابتین بمقدار 

AQFIX5EUR الفئة

"A" إلى الفئة "A" یشیر حرف•
.إلى أن الفئة تقدم أرباح ربع سنویة "Q" یشیر حرف•
٪، وستُوزع ھذه النسبة بالتساوي على عدد توزیعات األرباح في السنة، كما سیتم احتساب 5إلى أن الفئة تقدم أرباًحا سنویة ثابتة بنسبة  "FIX5" تشیر األحرف•

.مدفوعات توزیعات األرباح على أساس صافي قیمة األصول لكل سھم أو صافي قیمة األصول المعدلة لكل سھم

“" یشیر األحرفEURة مقومة بالیورو." إلى أن الفئ

" المقومة بالیورو بمعدل توزیع أرباح ثابت للسھم على أساس ربع سنوي معرف فئة األسھم التالي:A) سیكون للفئة "2(

AQFIXAEURالفئة 
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" یشیر حرف"A" إلى الفئة "".A

" یشیر حرف"Q.إلى أن الفئة تقدم أرباحاً ربع سنویة "

 تقدم معدل توزیع أرباح ثابت للسھم.   سیتم اإلفصاح عن معدل توزیع األرباح الثابت للسھم على الرابط التالي "تشیر األحرف "ثابت" إلى أن الفئة
https://www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfo?lang=en&country=lu and.وفي وثیقة معلومات المستثمر الرئیسة

.إلى أن الفئة مقومة بالیورو "EUR" تشیر األحرف•

.ال تنطوي األسھم المستحقة ألرباح ثابتة على آلیة إلعادة استثمار توزیعات األرباح

األسھم المستحقة ألرباح متغیرة

المحققة على حد الیة (المحققة وغیر یستند معدل توزیع األرباح لألسھم المستحقة ألرباح متغیرة إلى الدخل المتوقع للصندوق الفرعي على المدى الطویل وصافي األرباح الرأسم
األرجح. وسیختلف العائد المتوقع سواء) ("العائد المتوقع") لفئة األسھم المستحقة ألرباح متغیرة. وتوزع األرباح في ھذه الفئة قبل خصم الرسوم والنفقات، والضرائب على

.وفق تقدیره المطلق وفي أي وقت اتخاذ قرار بتعدیل معدل توزیع األرباحبمرور الوقت، األمر الذي سیؤدي بدوره إلى تعدیل معدل توزیع األرباح. ویحق لمجلس اإلدارة

إلضافة إلى ذلك، ستُوزع أرباح ھذه ھذا وال بد أن یتم توزیع أرباح األسھم المستحقة ألرباح متغیرة من صافي األرباح الرأسمالیة (المحققة وغیر المحققة على حد سواء). با
:مؤثر من رأس مال الصندوق) بقدر ماالفئات من رأس المال (أو بشكل 

i.یتم تقیید الرسوم والنفقات والضرائب على رأس المال؛
ii.ندما یكون األفق تؤدي دورات السوق على المدى القصیر والمتوسط إلى انخفاض األداء مؤقتًا عن العائد المتوقع (وھو توقع طویل األجل). وفي ھذا الصدد، ع

اره عائد أقل ر من األفق الزمني للعائد المتوقع، فقد یترتب على ذلك تسییل استثماره خالل ھذه الفترة، وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى: (أ) تحقیق استثماالستثماري للمستثمر أقص
)؛2) و(1من العائد المتوقع؛ و(ب) استھالك رأس المال بسبب كل من (

iii.یكون األداء الفعلي طویل األجل دون العائد المتوقع.

مرین عن استثمارھم األولي، مما ستُوزع أرباح ھذه الفئات من رأس المال على مدى فترة طویلة أو غیر محددة. ویُعد توزیع األرباح من رأس المال بمثابة تراجع من المستث
.ثمر على االستنفاذ أو یُستنفذ بالكامل على المدى الطویل للغایةیؤدي إلى استھالك كبیر في االستثمار األولي للمستثمر على المدى الطویل. وقد یوشك االستثمار األولي للمست

كبده خسائر في رأس المال، لیست توزیعات األرباح إشارة إلى عائد إیجابي، حیث یستمر تقدیم المدفوعات حتى في حالة عدم تحقیق الصندوق الفرعي أي دخل وكذلك لدى ت
 .ل لكل سھم من فئة األسھم بصورة أسرع مما قد یحدث لو لم تُقدم توزیعات أرباح متغیرةاألمر الذي سیؤدي إلى انخفاض صافي قیمة األصو

الفرعي والعملة المرجعیة لفئة األسھم باإلضافة إلى ذلك، قد تشتمل توزیعات األرباح لفئات األسھم التحوطیة من العمالت على فرق معدل الفائدة بین العملة األساسیة للصندوق 
دة المحمل الذي یخضع العمالت. یؤدي الفارق السلبي لمعدل الفائدة إلى تقلیل سداد توزیعات األرباح وقد یؤدي إلى عدم توزیع أي أرباح. وال یمثل معدل الفائالتحوطیة من 

.وزع األرباح من رأس المال المحقق من تلك األسھمللتقدیر دخًال تحققھ فئة األسھم. لذا قد یؤدي ذلك إلى توزیع األرباح من األرباح الرأسمالیة إن وجدت، وقد یؤدي إلى ت

:یمكن أن تطرح األسھم المستحقة ألرباح متغیرة بتوزیعات أرباح یعلن عنھا وتسدد على النحو التالي

شھریًامرة كل شھرینربع سنوينصف سنويسنوي (على األقل)الوتیرة
یعقب أسماء  "D"معرف فئات األسھم

الصنادیق الفرعیة 
والفئات

"S"  یعقب أسماء
الصنادیق الفرعیة 

والفئات

"Q"  یعقب أسماء
الصنادیق الفرعیة 

والفئات

"B یعقب أسماء "
الصنادیق الفرعیة 

والفئات

"M"  یعقب أسماء
الصنادیق الفرعیة 

والفئات

:ھم التاليالمقومة بالیورو بمعدل توزیع أرباح متغیر معرف فئة األس "A" على سبیل المثال: سیكون للفئة

AQFLXEURالفئة

"A" إلى الفئة "A" یشیر حرف•
.إلى أن الفئة تقدم أرباح ربع سنویة "Q" یشیر حرف•
.إلى أن الفئة تقدم توزیعات األرباح بناًء على العائد المتوقع "FLX" تشیر األحرف•
.إلى أن الفئة مقومة بالیورو "EUR" تشیر األحرف•

المستحقة ألرباح متغیرة على آلیة إلعادة استثمار توزیعات األرباح.ال تنطوي األسھم 

الرسوم والنفقات.2.11

توضیح ھیكل الرسوم

دمات التشغیل المطلوبة.تنطبق الرسوم والمصاریف على الصنادیق الفرعیة وفئات األسھم عند االقتضاء فیما یتعلق بخدمات إدارة استثماراتھا وتوزیعات األرباح وخ

أربعة أنواع للرسوم:ھناك 
رسوم المبیعات. 1
الرسوم الجاریة. 2
رسوم األداء. 3
الرسوم األخرى.. 4

ZPوA, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, W, X, Y, YP, Zیطرح االستثمار في الشركة بوجھ عام وفق ھیاكل الرسوم على النحو المحدد في فئات األسھم 

رسوم المبیعات

االكتتاب في فئة أسھم وذلك وفق تقدیر الموزع أو موزع الباطن.یمكن تحصیل رسوم المبیعات عند
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االقتضاء).یضم الجدول التالي الحد األقصى لرسوم المبیعات وسیقرر على أساس القیمة الدفتریة للسھم (أو وفق القیمة الدفتریة المعدلة للسھم حسب 

وم المبیعات أو كلھا فیما یخص أي طلب بعینھ. ال تضطلع شركة اإلدارة بعملیة رسوم ویحتفظ الموزعون وموزعو الباطن بالحق في التنازل عن جزء من رس
البیع.

الحد األقصى لرسوم البیع (%)الفئة
3.10السندات

5.00األسھم الدولیة واإلقلیمیة والسوقیة
5.00متوافقة مع أحكام الشریعة

5.00حقوق الملكیة
أخرى
Asia Credit Fixed Term Bond 2022
Asia Credit Fixed Term Bond 2022 - 2
Asia Credit Fixed Term Bond 2023
Asia Credit Fixed Term Bond 2023 – 2
Asia Credit Fixed Term Bond 2024
Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1
Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 2
Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023
Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2
Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024
Asia High Yield Credit Fixed Term Bond 2022
Asia High Yield Credit Fixed Term Bond 2023
Asia High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 

2022
Asia High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 

2023
Belt And Road Opportunities
Euro Convertible Bond
Global Corporate Fixed Term Bond 2020
Global Corporate Fixed Term Bond 2022
Global Corporate Fixed Term Bond 2022 - 2
Global Corporate Fixed Term Bond 2023
Global Corporate Fixed Term Bond 2023 – 2
Global Corporate Fixed Term Bond 2024
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 2
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1
2–Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 3
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024
Global Emerging Markets Fixed Term Bond 2022
Global Emerging Markets Fixed Term Bond 2023
Global Emerging Markets Credit Floating Rate Fixed Term 

Bond 2022
Global Emerging Markets Credit Floating Rate Fixed Term 

Bond 2023
Global Emerging Markets Multi-Asset Income
Global High Yield Fixed Term Bond 2022
Global High Yield Fixed Term Bond 2023
Global High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 

2022
Global High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 

2023
Global Lower Carbon Multi-Asset
Global Sustainable Multi-Asset Balanced
Global Sustainable Multi-Asset Conservative
Managed Solutions – Asia Focused Conservative
Managed Solutions – Asia Focused Growth
Managed Solutions – Asia Focused Income
Multi-Asset Style Factors

Multi-Asset Style Factors II
Multi-Strategy Target Return

US Income Focused

3.10

الرسوم الجاریة

رسوم متواصلة على كل فئة من فئات األسھم.قد یتم فرض 
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ل اآلخر لفئة األسھم، خدلد وائوالفل اخوزت الرسوم دتجاوإذا وسوف تستخدم الشركة إیرادات الفوائد في المقام األول ثم اإلیرادات األخرى في المقام الثاني، لسداد ھذه الرسوم.
.األسھمن رأس مال فئة مض لفائذ اخم أیتوف فس

ویتم اإلفصاح عن قیمة الرسوم الجاریة لكل فئة من فئات ید قیمة الرسوم الجاریة كنسبة مئویة من متوسط صافي قیمة أصول فئة األسھم على مدار سنة محددة.یتم تحد
www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfo.األسھم في وثیقة معلومات المستثمر الرئیسة المتاحة على الرابط التالي 

تتألف الرسوم الجاریة من:
رسوم اإلدارة
المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة
رسوم فئة األسھم التحوطیة المقومة بعملة تشغیلیة
 الخاصة بتعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو تعھدات االستثمار الجماعیة المقبولةتكالیف االستثمار في الوحدات

رسوم اإلدارة

ھو محدد بخالف ) ما عدامن حق شركة اإلدارة أن تتلقى من الشركة بشكل سنوي رسوم إدارة محتسبة صافي قیمة األصول لكل صندوق فرعي أو فئة أسھم ("رسوم اإلدارة"
ذلك فیما یلي.

من جانب شركة اإلدارة ومستشاري تتعلق رسوم اإلدارة بإدارة االستثمار واالستشارة االستثماریة وخدمات التوزیع المقدمة فیما یتعلق بالصندوق الفرعي ذي الصلة بالشركة
االستثمار والموزعین.

"تفاصیل الصنادیق الفرعیة"..2-3ي صورة متأخرات بالمعدالت المبینة في القسم تتراكم رسوم اإلدارة بشكل یومي وتدفع بشكل شھري ف

ویبلغ الحد األقصى للرسوم اإلداریة التي یتم تحصیلھا على النحو التالي:

%.3.5ھو NوE, I, J, L, Mالحد األقصى لمعدل الفئات . 1

ھو لكل صندوق فرعي، كما ھو مذكور في الجدول (ما لم یُذكر خالف ذلك أسفل الجدول) ZPوA, B, P, R, S, X, Y, YP, Zالمعدل األقصى لألسھم من الفئات . 2
. "تفاصیل الصنادیق الفرعیة".2-3الخاص بقسم "الرسوم والنفقات" في القسم 

.Wال تُفرض أي رسوم إداریة على أسھم الفئة . 3

ثمار والموّزعین، كما یمكنھا دفع جزء من ھذه الرسوم إلى الوسطاء المعترف بھم أو أي شخص آخر تتحمل شركة اإلدارة مسؤولیة دفع ھذه الرسوم، ورسوم مستشاري االست
تختاره شركة اإلدارة حسب تقدیرھا.

الخدمات أو من مقدمي أيلى كة إلشرل اصوأمن ة مباشرالرسوم اإلداریة من ء لدفع جزكة لشراتوجیھ معینةت في حاالشركة اإلدارة لز یجوصنادیق الفرعیة، لابالنسبة لجمیع 
األشخاص المعنیین. وفي ھذه الحالة، تُخفض الرسوم اإلداریة المستحقة لشركة اإلدارة وفقًا لذلك.

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة

المتكبدة على مدار عمر الشركة أو صنادیقھا الفرعیة أو فئات یحق لشركة اإلدارة الحصول على رسوم من الشركة لتغطیة بعض المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة
.األسھم الخاصة بھا

ملكیة األسھم أو أي كیان آخر معین.تتحمل شركة اإلدارة مسؤولة دفع ھذه الرسوم فضًال عن الرسوم والنفقات المستحقة للمودع لدیھ ووكیل اإلدارة وأمین السجالت ووكیل نقل 

شادیة ولكنھا غیر شاملة ألنواع الخدمات التي تغطیھا النفقات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة:القائمة التالیة إر

مصروفات شركة اإلدارة

رسوم الرعایة والودائع والحفظ

رسوم نقل الملكیة وأمین السجل ووكالة الدفع

اإلدارة وخدمات المحاسبة والَمحافظ المالیة

ارة نیابة عن الشركةالمصروفات القانونیة لتقدیم االستش

أتعاب التدقیق

رسوم التسجیل

 ضریبة االكتتاب السنویة في لوكسمبورغ-ضریبة االكتتاب

(إن وجدت) رسوم اإلدراج

أتعاب أعضاء مجلس إدارة الشركة

 ووثائق معلومات المستثمرین الرئیسة والتقاریر إعداد الوثائق وطباعتھا وترجمتھا وتوزیعھا بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، النشرات-تكالیف التوثیق

سطاء لمساھمیھا في السنویة والتقاریر نصف السنویة ووثائق العرض األخرى الالزمة بموجب اللوائح المحلیة التي یتم توفیرھا بطریقة مباشرة أو من خالل الو

لیة.األسواق التي یتم فیھا تسجیل الصنادیق الفرعیة للبیع وفقًا للوائح المح

 سنوات من تاریخ تكوین الصندوق 5یتم استھالكھا على مدى فترة ال تتجاوز -مصاریف تكوین الصنادیق الفرعیة الحالیة والجدیدة بما في ذلك رسوم التسجیل األولیة

الفرعي.

وب بموجب القوانین واللوائح من وقت آلخرالتكالیف المرتبطة بجمع بیانات عن الشركة واستثماراتھا ومساھمیھا واإلبالغ عنھا ونشرھا كما ھو مطل

 األطراف الثالثة لنشر بیانات أداء الصندوقموردو الرسوم التي یفرضھا

رسوم ترخیص المؤشر المالي

أي رسوم تُفرض على تحلیل بیانات نفقات الصندوق الفرعي إذا طلبت الشركة تحدیدًا الحصول علیھا من طرف ثالث مستقل

الشركة.أي بدل انتساب لصالح
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ددة لتغطیة التكالیف التشغیلیة ولحمایة المساھمین من التقلبات في مصاریف تشغیل الصندوق الفرعي وإدارتھ وخدمتھ، اتفقت الشركة وشركة اإلدارة على تثبیت الرسوم المح
وذلك فیما یتعلق بكل صندوق فرعي و/أو فئة 2-3لفئة المحددة في القسم واإلداریة والخدمیة بنسبة مئویة سنویة ثابتة من صافي قیمة األصول للصندوق الفرعي ذي الصلة أو ا

"تفاصیل الصنادیق الفرعیة". ستتحمل شركة اإلدارة أو الجھات التابعة لھا الزیادة في ھذه النفقات فوق النسبة المئویة المحددة، كما 2-3وفقاً لما ھو منصوص علیھ في القسم 
التابعة لھا االحتفاظ بأي نفقات فائضة.یجوز لشركة اإلدارة أو الجھات 

"تفاصیل الصنادیق الفرعیة" تُفصل فئات األسھم 2-3تم وصف االستثناءات الخاصة بھیكل الرسوم أعاله لكل صندوق فرعي و/أو فئة في جدول "الرسوم والنفقات" في القسم 
النفقات الفعلیة حتى الحد األقصى لصافي قیمة األصول السنویة لفئة األسھم. في ھذه الحالة، ستدفع الشركة التي یتم فیھا دفع النفقات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة على أساس 

النفقات بشكل مباشر، وبالتالي تختلف الرسوم الجاریة لكل فئة من فئات األسھم.

مبلغ االستحقاق كل ربع سنة باستخدام نفقات السنة السابقة كأساس مبدئي وتعدیلھا ویتم حساب ھذه المصروفات وتجمیعھا یومیًا وتسددھا الشركة في آخر كل شھر. وتتم مراجعة 
عند الضرورة.

كما یتم عرض المبلغ الفعلي المدفوع لتغطیة المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة في التقریر نصف السنوي والتقریر السنوي للشركة.

أي نفقات تشغیلیة وإداریة وخدماتیة. سیدفع عضو مجموعة إتش إس بي سي أو الكیانات المنتسبة لھا جمیع الرسوم والمصاریف المخصصة Wأسھم الفئة حاملو لن یتحمل 
لفئات األسھم تلك.

رسوم فئة األسھم التحوطیة المقومة بعملة تشغیلیة

ة مقومة بعملة فئة األسھم.یحق لشركة اإلدارة الحصول على رسوم من الشركة لتغطیة تنفیذ سیاسة تحوطی

قومة بالعمالت لفئات األسھم التحوطیة تدفع شركة اإلدارة رسوم تحوطیة لفئة األسھم المقومة بعملة تشغیلیة لوكیل اإلدارة أو األطراف األخرى المعینة لتنفیذ سیاسة تحوطیة م
.3-1"فئات األسھم التحوطیة المقومة بعملة" القسم ي قسم المقومة بعملة محفظة وفئات األسھم المقّومة بعملة األساس كما ھو محدد ف

األسھم فئة تحوطیة المقومة بمحفظة أو لااألسھم لفئة األصول صافي قیمة ن یاً موسن٪ 0.025إلى ذ السیاسة التحوطیة المقومة بعملة فئة األسھم لمتعلقة بتنفیوم اسرلدل امعیصل 
تحوطیة المقومة بعملة األساس.لا

رسوم تحوطیة مقومة بعملة فئة األسھم التشغیلیّة باإلضافة إلى النفقات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة المذكورة في القسم أعاله.یتم دفع

ZPوA, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, X, Y, YP, Zالحد األقصى للنفقات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة والرسوم التحوطیة المقومة بعملة فئة األسھم التشغیلیة للفئات 
%. ومع ذلك، یحتفظ مجلس اإلدارة بالحق في تعدیل مستویات الرسوم المذكورة أعاله المطبقة على كل فئة من فئات األسھم.1.0ھو 

في حالة زیادة ھذه النفقات، سیتم إعطاء المساھمین المتأثرین بالتغییر على األقل:

 مدتھ شھر واحدإشعار مسبق.

فترة إشعار من ھذا القبیل، یجوز للمساھمین المتأثرین بالتغییر المطالبة باسترداد قیمة أسھمھم بدون مقابل.وخالل أي

حقة الخدمات المذكورین آنفًا. وفي ھذه الحالة، یتم تخفیض الرسوم المستمن مقدمي أي لى ة إمباشرالرسوم المذكورة آنفًا من ء لدفع جزكة لشراتوجیھ شركة اإلدارة لز یجو
لشركة اإلدارة وفقًا لذلك.

ة المقبولةتكالیف االستثمار في الوحدات الخاصة بتعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو تعھدات االستثمار الجماعی

األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو غیر ذلك من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى ھذه ھي التكالیف المرتبطة بالوحدات القابضة أو األسھم أو تعھدات االستثمار الجماعي في 
ھدات االستثمار الجماعي في بما في ذلك الرسوم الجاریة وأي تكالیف لمرة واحدة (على سبیل المثال رسوم االكتتاب و/أو االسترداد). یتم دفع ھذه المبالغ وفقًا لتع-المقبولة 

ة القابلة للتحویل و/ أو جدول دفعات أخرى لتعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة كما ھو موضح في نشرة االكتتاب الخاصة بھا.األوراق المالی

جماعي األخرى المقبولة التي ثمار الإذا استثمرت الشركة في أسھم أو وحدات من تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االست
رة أو غیر مباشرة من خالل حصة تتم إدارتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر من قبل شركة اإلدارة نفسھا أو شركة مرتبطة بھا عن طریق إدارة أو رقابة مشتركة أو بطریقة مباش

تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة وواالكتتاب أو إعادة الشراء بین الشركة٪ من رأس المال أو األصوات، فلن یكون ھناك أي ازدواج لرسوم اإلدارة 10تتجاوز 
ستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة القابلة للتحویل و/أو تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة التي تستثمر فیھا الشركة. وإذا استثمرت الشركة في أسھم تعھدات اال

م التقید بھذا. وسیتم وصنادیق المؤشرات المتداولة الخاصة بشركة إتش إس بي سي المحدودة، فقد یكون ھناك ازدواج في رسوم اإلدارة ألي صندوق فرعي في حالة عدللتحویل
ار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل اإلفصاح عن الحد األقصى لرسوم اإلدارة الكلیة التي قد یتم تحصیلھا من الصندوق الفرعي ذي الصلة ومن تعھدات االستثم

وصنادیق المؤشرات المتداولة الخاصة بشركة إتش إس بي سي المحدودة، في التقریر السنوي للشركة.

لیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات في ظروف أخرى غیر الواردة في الفقرة السابقة، إذا كانت استثمارات أي صندوق فرعي في تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق الما
وجدت) المفروضة على ھذا االستثمار الجماعي األخرى المقبولة تشكل نسبة كبیرة من أصول الصندوق الفرعي، فإن إجمالي رسوم اإلدارة (بما في ذلك رسوم األداء، إن

% 3.00لة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة المعنیة لن تتجاوز الصندوق الفرعي نفسھ وتعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القاب
من األصول ذات الصلة. وتسعي الشركة إلى تقلیل االزدواجیة في رسوم اإلدارة عن طریق التفاوض على الخصومات إذا أمكن لصالح الشركة.

الرسوم اإلداریة المفروضة على كل من الصندوق الفرعي ذي الصلة ووحدات تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة وتشیر الشركة في تقریرھا السنوي إلى إجمالي 
القابلة للتحویل وتعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة التي استثمر فیھا الصندوق الفرعي في أثناء الفترة المحددة.

رسوم األداء

مسرد المصطلحات

یتم استخدام عدد من المصطلحات الفنیة لوصف كیفیة حساب رسوم األداء، وفي المسرد التالي بیانھا:
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عائد االستثمار المقبول الذي یقاس علیھ أداء كل فئة من فئات األسھم بغرض حساب رسوم األداء. ترد التفاصیل المتعلقة بكل صندوق فرعي عائد االستثمار المقبول
"تفاصیل الصنادیق الفرعیة"2-3في القسم 

یستخدم عائد االستثمار المقبول فقط ألغراض حساب رسوم األداء، وال ینبغي اعتباره مؤشًرا لنمط استثماري محدد.

القیمة الصافیة لألصول في 
الیوم ذاتھ

لجمیع الرسوم والنفقات المعدلة ألي صافي قیمة األصول للسھم الواحد في فئة أسھم معینة في الصندوق الفرعي، بما في ذلك االستحقاق 
توزیعات أرباح واستبعاد أي رسوم أداء مستحقة.

النقطة التي تصبح فیھا أي رسوم أداء مستحقة لمستشار االستثمار، حتى إذا تم دفعھا في تاریخ الحق.البیع

داد و/أو تحویل األسھم.ستحدث عملیة البیع إما في نھایة فترة األداء أو في كل تقییم یكون فیھ صافي االستر

صافي قیمة األصول لعوائد 
األسھم

یتم حسابھا في كل تقییم كالفرق بین القیمة الصافیة لألصول في الیوم ذاتھ لكل سھم والقیمة الصافیة لألصول في الیوم السابق لكل سھم.

(بما في ذلك ھذا الشھر) إلى التقییم األخیر لشھر نوفمبر (بما في ذلك ھذا یتم تنفیذ فترة األداء بشكل طبیعي من التقییم األول لشھر دیسمبر فترة األداء
الشھر)، باستثناء ما ھو موضح أدناه:

األسھم التي یتم إصدارھا خالل فترة األداء ستبدأ من تاریخ االكتتاب األول إلى التقییم األخیر التالي لشھر نوفمبر.. 1

خالل السنة، فستنتھي فترة األداء في تاریخ االسترداد األخیر لألسھم.إذا تم استرداد جمیع األسھم في إحدى الفئات. 2

ف على مستوى الصندوق الفرعي.معدل األداء معدل األداء متغیر ومعرَّ

"تفاصیل الصنادیق الفرعیة".2-3ترد التفاصیل المتعلقة بكل صندوق فرعي في القسم 

القیمة الصافیة لألصول في 
الیوم السابق

قیمة األصول للسھم الواحد في فئة أسھم معینة في الصندوق الفرعي، بما في ذلك االستحقاق لجمیع الرسوم والنفقات المعدلة ألي صافي 
توزیعات أرباح واستبعاد أي رسوم أداء مستحقة.

الحد األقصى للفئة أعلى من:بالنسبة لفترة األداء األولى لفئة األسھم في فترات األداء الالحقة، سیكون العالمة المائیة العلیا

(أ) صافي قیمة األصول لكل سھم في فئة األسھم في نھایة فترة األداء السابقة حیث تم دفع رسوم األداء، المعدلة حسب عائد االستثمار 
المتراكم منذ دفع رسوم األداء األخیرة وأرباح األسھم، إن وجدت؛ أو

األداء السابقة، المعدلة حسب توزیعات األرباح، إن وجدت.(ب) صافي قیمة األصول لكل سھم في نھایة فترة
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كیف تعمل رسوم األداء؟

ملخص

م والنفقات لرسوالى إباإلضافة ي سنوأداء سم ، وھو رألسھمأصول فئة امبلغ صافي ر تلقي الستثمار ایحق لمستشاوفئات األسھم، لفرعیة ایق دلصناابالنسبة لبعض 
ات. وعند استحقاق رسم أداء، فسیتم سداده إلى شركة اإلدارة لسداده بعد ذلك إلى مستشار االستثمار.لنشراھذه في اردة لواألخرى ا

. وبالنسبة ألسھم الفئة ZPوالفئة YPوالفئة Rوالفئة Nوالفئة Mوالفئة Lوسیطبق رسم األداء في مستوى فئة األسھم على أي صندوق فرعي یصدر أسھم من الفئة 
J والفئةS، معلومات الصنادیق الفرعیة".2-3لن یفرض رسم األداء إال إذا نص على ذلك في القسم" .

سیتم إجراء عملیة احتساب رسوم األداء بشكل منفصل في كل فئة أسھم في الصندوق الفرعي.

األداء وعند استرداد و/أو تحویل صافي األسھم أیھم أسبق.وسیحتسب رسم األداء ویرصد عند كل عملیة تقییم للصندوق الفرعي على أن یكون مستحقًا في نھایة فترة

یة األخرى للشركة) وغیرھا إذا استثمرت الشركة في أسھم أو وحدات من تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل (بما في ذلك الصنادیق الفرع
تتم إدارتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر من قبل شركة اإلدارة نفسھا أو شركة مرتبطة بھا عن طریق إدارة أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة التي 

٪ من رأس المال أو األصوات، فلن یكون ھناك أي ازدواج لرسوم اإلدارة.10رقابة مشتركة أو بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من خالل حصة تتجاوز 

) استثمار الصندوق الفرعي في أسھم أو وحدات تابعة لتعھدات االستثمار الجماعي وغیرھا من تعھدات 1داء في األحوال التالیة (ویمكن تجنب مضاعفة رسوم األ
ي ) فرض الصندوق الفرعي رسم أداء وبالتالي فلن یستثمر في فئات األسھم الت2االستثمار الجماعي األخرى وبالتالي عدم فرض الصندوق الفرعي رسم أداء أو (

تقتضي رسوم أداء.

ل أي تعدیل في األسعار التي ودرًءا للشك، ھناك توضیحات تفید احتساب رسوم األداء لكل فئة أسھم على أساس القیمة الدفتریة للسھم غیر المعدلة، على سبیل المثال قب
قد تنطبق على القیمة الدفتریة للسھم لخفیف آثار تكالیف المعامالت.

رسم األداء عدم حصول مستشار االستثمار على رسم أداء حتى یتم تعویض أي تقصیر في األداء بناًء على معدل العوائق.وتضمن عملیات احتساب

طریقة االحتساب

وجدت.اح إن ویحدد الحد األقصى النقطة المرجعیة للقیمة اإلسمیة للسھم التي یفرض رسم أداء في حالة تجاوزھا بعد إجراء تعدیالت على توزیعات األرب

وال یستحق الصندوق الفرعي رسم أداء في إال بعد توافر الشروط التالیة:

تجاوز عوائد القیمة الدفتریة للسھم في فئة األسھم ذات الصلة معدل اإلعاقة ذا الصلة على مدار فترة األداء.. 1
.صافي قیمة األصول للیوم الجاري أعلى من الحد األقصى. 2

ة األصول للیوم الجاري، دون الحد األقصى و/أو عوائد القیمة الدفتریة للسھم معدل العالقة ذا الصلة، فلن تكون ھناك أي رسوم أداء مستحقفي حالة تراجع صافي قیمة 
ما لم یتم تدارك ذلك التراجع أو تدني مستوى األداء في خالل أي فترة من فترات األداء.

فترة األداء عن معدل اإلعاقة ذي الصلة وفي حالة عدم سداد رسم األداء، فسیتألف الحد األقصى لفترة األداء التالیة من وفي حالة تراجع القیمة الدفتریة للسھم في نھایة 
الحد األقصى في السنة الفائتة باإلضافة إلى معدل اإلعاقة.

تراكم رسوم األداء

في كل مرة یتم فیھا تقییم الصندوق الفرعي

المتراكمة من بدء فترة األداء بناًء على الفارق بین عوائد القیمة الدفتریة للسھم ومعدل اإلعاقة التراكمي منذ بدء فترة األداء.وتحتسب العوائد الفائضة . 1

ویساوي رسم األداء التراكمي للسھم "عوائد الفائض التراكمیة" مضروبًا معدل األداء.. 2

األداء التراكمي لكل سھم في وقت التقییم ورسم األداء التراكمي لكل سھم في وقت التقییم السابق.ویحسب رسم األداء الیومي لكل سھم وفق الفارق بین رسم . 3

د إجراء عملیة التقییم یساوي رسم األداء الیومي المستحق المتعلق بفئة األسھم رسم األداء المستحق لكل سھم عند التقییم مضروبًا في عدد األسھم المتداولة عن. 4
سھم المذكورة.المتعلقة بفئة األ

األسھم بعد عملیة التقییم سیحتسب رسم األداء المتراكم قبل االستحقاقات المتعلقة بفئة األسھم من خالل جمع رسم األداء التراكمي المستحق قبل االستحقاق عند بیع. 5
السابقة ورسم األداء المتراكم من تلك الفئة عند التقییم.

ھم المستردة و/او المحولة (عن طریق احتساب نسبة صافي األسھم المستردة و/أو المحولة إلى عدد األسھم المصدرة). یتم تحصیل أي رسم أداء من صافي األس. 6
ویُعدل رسم األداء المستحق اإلجمالي والیومي منذ بدایة فترة األداء تبعًا لذلك.

ستحق لن ینخفض تحت الصفر بأي حال من األحوال.قد یكون رسم األداء الیومي سالبًا أو موجبًا غیر أن رسم األداء التراكمي الم

دفتریة للسھم التي تقبل االكتتابات وسیخضع رسم األداء التراكمي المستحق من بدایة فترة األداء لعملیة االحتساب الجاریة في كل عملیة تقییم والتي تتعلق بصافي القیمة ال
واالستھالكات والتحویالت فیھا.

البیع

لى المستشار االستثماري مؤخًرا بعد انتھاء فترة األداء.إیتم سداد رسم األداء في كل عملیة تقییم أخیرة تتم في كل فترة أداء. ویسدد أي رسم أداء من الصندوق الفرعي 
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داء الالحقة.وبالتالي، فبمجرد سداد رسم األداء، لن یتم رد أي أموال تتعلق برسم األداء المسدد في اي وقت في فترات األ

علق باألسھم المستردة في عملیة التقییم وفي حالة وجود نسبة صافیة السترداد األسھم و/أو تحویلھا في اي وقت تقییم قبل نھایة فترة األداء، فسیسدد اي رسم أداء مستحق فیما یت
ومن ثم یصیر مستحق الدفع لمستشار االستثمار.

احتساب رسوم األداء

األداء من جانب وكیل اإلدارة.تحتسب رسوم 

سیجري مراجعو الحسابات لدى الشركة تدقیقًا محاسبیًا یتعلق برسوم األداء المسددة بصفة سنویة.

لمستشار االستثمار.ة األسھم یضمن مجلس اإلدارة أن النسبة المتراكمة تمثل رسم األداء بشكل سلیم ودقیق حیث سیكون مستحق في نھایة المطاف من الصندوق الفرعي أو فئ

السداد السنوي لرسوم األداء

في نھایة كل فترة أداء وسیعاد ضبط رسم األداء التراكمي المستحق من صافي القیمة الدفتریة للسھم لمستشار االستثماریُستحق دفع المبلغ اإلیجابي (إن وجد) من رسم األداء 
المتعلقة بفئة األسھم عند صفر ویتم وضع حد أقصى جدید.

ویسدد رسم األداء حیثما انطبق بشكل سنوي عقب نھایة كل فترة أداء.

في أي فترة أداء في أي فترات أداء الحقة.وال ترد رسوم األداء المستحقة لمستشار االستثمار 

وبموجب احكام اتفاقیة االستشارة المتعلقة باالستثمارات، قد یكون من حق مستشار االستثمار تلقي رسم األداء بالكامل من شركة اإلدارة.

قیمة األصول قبل التسییل أو الدمج.في حالة تسییل أو دمج صندوق فرعي أو فئة أسھم تخضع لرسم األداء في آخر یوم یحتسب فیھ صافي 

مخاطر رسوم األداء

رسوم األداء على األرباح غیر المحققة تعتمد أي رسوم أداء مستحقة على صافي أرباح وخسائر رأس المال المحققة وغیر المحققة في نھایة كل فترة أداء. نتیجة لذلك، قد یتم دفع 
والتي قد ال یتم تحقیقھا في وقت الحق.

رسوم أخرى

دمات المقدمة لفئة األسھم. وال یتم الرسوم األخرى ھي الرسوم المتبقیة التي تتحملھا الشركة أو فئة األسھم / الصندوق الفرعي ذات الصلة. وتدفعھا الشركة اعتمادا على الخ
نفقات التشغیل واإلدارة والخدمة.تضمین الرسوم األخرى في قیمة الرسوم الجاریة ضمن وثائق المعلومات األساسیة للمستثمر أو في

وتتكون، على سبیل المثال ال الحصر، مما یلي:

الرسوم والضرائب وتكالیف المعامالت المرتبطة بشراء وبیع األصول األساسیة للشركة
*رسوم وعموالت السمسرة
الفائدة على االقتراض والرسوم المصرفیة المتكبدة في التفاوض على االقتراض
 التقاضيمصاریف
.أي نفقات غیر عادیة أو رسوم أخرى غیر متوقعة

من جانب شركة اإلدارة أو المستشار * یتم تنفیذ جمیع المعامالت وفقًا للمتطلبات التنظیمیة المعمول بھا ووفقًا ألفضل سیاسة تنفیذ للشركة. قد یتم تنفیذ معامالت الشركة
كة اإلدارة والمستشار االستثماري واألفراد ذوي الصلة أي مبالغ نقدیة أو حسومات أخرى من الوسطاء أو المتعاملین ولكن قد االستثماري أو األفراد ذوي الصلة. لن تتلقى شر

د ھذه العمولة تتم لمعامالت التي تولتدخل في ترتیبات عمولة میسرة أو اتفاقیات تقاسم العموالت لتقدیم الخدمات التي تكون ذات فائدة واضحة للشركة (مثل البحث) طالما أن ا
بحسن نیة وباالمتثال الصارم للقوانین واللوائح المعمول بھا.

شركة اإلدارة واالستشارات االستثماریة.2.12

یتحمل مجلس اإلدارة مسؤولیة السیاسة العامة لالستثمار لدى الشركة وأھداف وإدارة الشركة وصنادیقھا الفرعیة.

" (صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة، لوكسمبورغ) لتكون شركة إدارة مسؤولة بصفٍة یومیة، تحت إشراف أعضاء HSBC Investment Fundsعین مجلس اإلدارة "
مجلس اإلدارة، عن تقدیم الخدمات اإلداریة والتسویق وإدارة االستثمار واالستشارات فیما یتعلق بكافة الصنادیق الفرعیة.

ى وكیل اإلدارة، ومھام التسجیل ونقل الملكیة إلى المسجل ووكیل نقل الملكیة.وفوضت شركة اإلدارة المھام اإلداریة إل

. "الدلیل". اسم مستشار االستثمار 7قامت شركة اإلدارة بتفویض مھام التسویق إلى الموزعین وخدمات إدارة االستثمار لمستشاري االستثمار، والتي تم اإلفصاح عنھا في الملحق
على الموقع اإللكتروني:متوفراً اً خاصاً الذي یدیر صندوقاً فرعی

http://www.assetmanagement.hsbc.com/gam/attachments/kiid/hgif_investment_advisers_list.pdf

. وتم B28 888كشركة اعتباریة بموجب قوانین دوقیة لوكسمبورغ العظمى ومسجلة في السجل التجاري والشركات تحت رقم 1988سبتمبر 26ة في تأسست شركة اإلدار
. 2010لقانون الصادر في من ا15إیداع عقد تأسیسھا في السجل التجاري والشركات. ووافقت لجنة مراقبة القطاع المالي على شركة اإلدارة بصفتھا شركة إدارة تخضع للفصل 

.2010من قانون 102جنیھ إسترلیني، وسوف تتم زیادتھ لضمان االمتثال في جمیع األوقات للمادة 1,675,000.00یبلغ رأس مال شركة اإلدارة 

ند الطلب في المكتب الرئیس للشركة.واعتباًرا من تاریخ النشرة، تم تعیین شركة اإلدارة لتكون شركة إداریة لصنادیق استثماریة أخرى تتوفر قائمتھا ع

دولة ومقاطعة في آسیا وأوروبا وشمال 70إن شركة اإلدارة ومستشار االستثمار ھما عضوان في مجموعة إتش إس بي سي، التي تخدم العمالء في جمیع أنحاء العالم في حوالي 
أمریكا الالتینیة والشرق األوسط وشمال أفریقیا.
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فع تقاریرھا إلى اإلدارة امتثال الشركة لتعلیمات االستثمار، وتشرف على تنفیذ استراتیجیات الشركة وسیاستھا االستثماریة. تقوم شركة اإلدارة أیًضا برسوف تضمن شركة 
مجلس إدارة الشركة أربع مرات في السنة بشأن أیة مخالفات تقوم بھا الشركة فیما یخص قیود االستثمار.

مقدمي الخدمات تقاریر دوریة من مستشاري االستثمار بھا تفاصیل أداء الصنادیق الفرعیة وتحلیل استثمارھا. كما تتلقى شركة اإلدارة تقاریر مماثلة من ستتلقى شركة اإلدارة
اآلخرین فیما یتعلق بالخدمات التي یقدمونھا.

ر الَمحافظ، فیما یتعلق باالستثمار وإعادة استثمار أصول الشركة في الصنادیق الفرعیة ذات یعمل مستشارو االستثمار على تقدیم وتنفیذ توصیات خاصة بإدارة األصول واختیا
الصلة، وذلك وفقًا لألھداف االستثماریة وقیود االستثمار واالقتراض لدى الشركة.

المودع لدیھ ووكیل الدفع.2.13

واللوائح المعمول بھا واالمتثال لھ تم تعیین بنك اإلیداع كمودع لدیھ 2010یداع") وألغراض قانون بموجب اتفاق بین الشركة وشركة اإلدارة والمودع لدیھ ("اتفاقیة خدمات اإل
للشركة.

باریس. یعتبر ،RCS Paris 284 670 775المودع لدیھ ھو فرع فرنسا لشركة بنك إتش إس بي سي، وھي شركة عامة محدودة تأسست وفقًا لقوانین فرنسا برقم تسجیل 
ش إس بي سي فرنسا شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة بنك إتش إس بي سي القابضة. ویقع المقر الرئیس للمودع لدیھ فيشركة بنك إت

16, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg كما أن النشاط التجاري الرئیس للمودع لدیھ ھو تقدیم الخدمات المالیة، بما في ذلك خدمات اإلیداع. یخضع بنك
HSBCFrance) إلشراف البنك المركزي األوروبي كجزء من آلیة إشراف موحدة وھیئة الرقابة الحصیفة واإلشراف الفرنسیةl’AutoritédeContrôlePrudentielet

deRésolution) باعتبارھا الھیئة الفرنسیة الوطنیة المختصة وھیئة أسواق المال الفرنسیة (l’AutoritédesMarchésFinanciers فیما یتعلق باألنشطة المنفذة فیما (
الستثمار الجماعي بلوكمسبورغ.یتعلق باألدوات المالیة أو األسواق المالیة.. ویخضع المودع لدیھ إلشراف لجنة مراقبة القطاع المالي عند تقدیم الخدمات إلى تعھدات ا

، وأي قوانین وأنظمة أخرى معمول 2010قیة خدمات اإلیداع، وعند تقدیمھ لھذه الخدمات، یجب أن یمتثل لقانون عام یقدم المودع لدیھ خدماتھ للشركة على النحو المبین في اتفا
بھا فیما یتعلق بالتزامات اإلیداع.

واجبات المودع لدیھ

تشمل المھام الرئیسة للمودع لدیھ ما یلي:

)i( واستالم جمیع المبالغ المدفوعة من قبل المستثمرین أو بالنیابة عنھم عند االكتتاب في األسھم، وأن جمیع التأكد من مراقبة التدفقات النقدیة للشركة بشكل صحیح
.2010المبالغ النقدیة المستلمة قد تم حجزھا في الحسابات النقدیة لقانون 

)ii() التحقق من ملكیة األصول األخرى والَمحافظة على السجالت وفقا ) 2) االحتفاظ جمیع األدوات المالیة التي قد تكون محتجزة؛ (1حفظ أصول الشركة، التي تشمل
لذلك.

)iii (.ضمان تنفیذ المبیعات واإلصدارات وعملیات إعادة الشراء واالسترداد وإلغاء األسھم وفقًا لقانون لوكسمبورغ المعمول بھ وعقد التأسیس
)iv(التأسیس.التأكد من احتساب قیمة األسھم وفقًا لقانون لوكسمبورغ المعمول بھ وعقد
)v (.تنفیذ تعلیمات الشركة و/أو شركة اإلدارة، ما لم تتعارض مع قانون لوكسمبورغ المعمول بھ أو مع عقود التأسیس
)vi(.التأكد من تحویل مقابل المعامالت التي تخص أصول الشركة إلى حساب الشركة في المدة الزمنیة المعتادة
)vii(لوكسمبورغ المعمول بھ وعقود التأسیس.التأكد من أن دخل الشركة یتم تطبیقھ وفقًا لقانون

تفویض االختصاصات

یجوز للمودع لدیھ أن یفوض وظائف الحفظ بموجب بنود اتفاقیة خدمات اإلیداع.

") ("أمین الحفظ HBEU("ن وقد یفوض المودع لدیھ مھمة حفظ بعض أصول الشركة لواحد او أكثر من أمناء الحفظ الفرعیین العالمیین في شركة بنك إتش إس بي سي في لند
عالمي االستعانة بمفوضین من الباطن یعینون الفرعي العالمي") وفقًا لبنود اتفاقیة خطیة أُبرمت بین المودع لدیھ وأمین الحفظ الفرعي العالمي. یجوز أیًضا ألمین الحفظ الفرعي ال

وفقًا لشروط االتفاقیات المبرمة بغرض حفظ أصول معینة للشركة.

مة محدثة بأمناء الحفظ الفرعیین العالمیین والمفوضین من الباطن المعینین على الموقع التالي:توجد قائ
/custody_network_via_hsbc_bank_plc.pdfhttp://www.assetmanagement.hsbc.com/gam/attachments/kiid

ح، وذلك بموجب شروط اتفاقیة خدمات یكون المودع لدیھ مسؤوًال عن الخسائر التي تكبدتھا الشركة نتیجة إلھمالھ أو تقصیرھا المتعمد في الوفاء بالتزاماتھ على الوجھ الصحی
اإلیداع یتحمل المودع لدیھ المسؤولیة أمام الشركة عن خسارة األدوات المالیة التي تخص الشركة والموجودة في اإلیداع. وبموجب الفقرة الواردة أدناه وعمال باتفاقیة خدمات 

حوزتھ.

لن تتأثر مسؤولیة المودع لدیھ بحقیقة أنھ قد فوض حفظ أصول الشركة إلى طرف ثالث.

یتجاوز حدود سیطرتھ المعقولة وتكون عواقبھ ال مفر منھا برغم جمیع الجھود المبذولة لعكس ذلك لن یكون المودع لدیھ مسؤوًال عن خسارة األدوات المالیة نتیجة حدث خارجي
وال یتحمل المودع لدیھ مسؤولیة أي خسارة غیر مباشرة أو خاصة أو تبعیة.

تعارض المصالح

كون للمودع مصالح فعلي أو محتمل بین المودع لدیھ ومفوضیھ، من وقت آلخر، على سبیل المثال، عندما یكون المفوض شركة فرعیة تابعة للمودع لدیھ، وتتعارضقد ینشأ 
ختیار (كأن یتم اختیار المفوض بشكل مصالح محتمل یسفر عن تحیز في االتعارضلدیھ مصلحة مالیة أو تجاریة مع ھذا المفوض، وبالتالي یمكن أن تؤدي ھذه الترابطات إلى 

رض للمجموعة الواحدة.ال یعتمد على الجودة والسعر)، أو مخاطر اإلعسار (انخفاض المعاییر في فصل األصول أو االھتمام بالمالءة المالیة للمفوض) أو خطر التع

رة من جھة والمودع لدیھ من جھة أخرى. تعتبر شركة اإلدارة والمودع لدیھ جزًءا من مصالح فعلي أو محتمل بین الشركة أو مساھمي الشركة أو شركة اإلداتعارضقد ینشأ 
یة. ونتیجة لذلك، قد یكون ھناك شركة إتش إس بي سي القابضة، وھي مجموعة مصرفیة تقدم العدید من الخدمات، كما تقدم لعمالئھا جمیع أشكال الخدمات المصرفیة واالستثمار

الفعلي أو المحتمل ألن المودع لدیھ تعارضنشطة المختلفة لھذه الشركات وواجباتھا والتزاماتھا تجاه الشركة. على سبیل المثال، قد ینشأ مثل ھذا الفي المصالح بین األتعارض
جاریة في توفیر مثل ھذه المنتجات أو ھو جزء من كیان قانوني أو یرتبط بكیان قانوني یقدم منتجات أو خدمات أخرى للشركة. وقد یكون لدى المودع لدیھ مصلحة مالیة أو ت
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حھم مع المصالح الخاصة بالشركة الخدمات، أو قد یحصل على مكافآت مقابل المنتجات أو الخدمات ذات الصلة المقدمة للشركة، أو قد یكون لدیھ عمالء آخرین قد تتعارض مصال
أو المساھمین أو شركة اإلدارة.

ت التابعة لھ في معامالت، ویجني ربًحا من تلك المعامالت، یكون للمودع لدیھ (أو فروعھ أو أي عمیل آخر لدى المودع لدیھ أو فروعھ) وقد یدخل المودع لدیھ أو أي من الجھا
شمل ذلك على سبیل ا في المصالح مع واجب المودع لدیھ تجاه الشركة. ویتعارضمصلحة مادیة فیھا أو عالقة من أي نوع (بشكل مباشر أو غیر مباشر) تتضمن أو قد تتضمن 

ین بھ، وكذلك في حالة تقدیم خدمات إقراض المثال الحاالت التي یكون فیھا وكیل اإلدارة للشركة ھو نفس الجھة التي یتبعھا المودع لدیھ أو الجھات التابعة لھ أو األشخاص المتصل
ق أو الشركات األخرى؛ وحین تكون نفس الجھة ھي الوكیل الرئیس أو المصرفي أو األسھم وتسھیالت الصرف األجنبي للشركة و/أو أحد الصنادیق الفرعیة و/أو الصنادی

كیالً ألكثر من عمیل؛ أو تجني أرباًحا الطرف اآلخر المختص بالمشتقات المالیة للشركة و/أو أي من الصنادیق الفرعیة؛ وكذلك حین تباشر ھذه الجھة المعاملة نفسھا باعتبارھا و
و لھا مصلحة مالیة أو تجاریة فیھا.من أي من ھذه األنشطة أ

محتمل للمصالح بشكل مستمر. ووفقًا لھذه السیاسة إذا تم رصد حالة من حاالت تعارضیطبق المودع لدیھ سیاسة خاصة بتعارض المصالح من شأنھا تحدید وإدارة ومراقبة أي 
تحلیل الوضع وتسجیلھ وإدارتھ على تعارض المصالح المحتمل، فال بد من رفعھا على الفور إلى المدیر المباشر/اإلدارة العلیا و/أو إدارة االمتثال في إتش إس بي سي. وسیتم

لمساھمي الشركة. وتتولى إدارة االمتثال في إتش إس بي سي االحتفاظ بسجل تعارض المصالح ومراقبتھالفور بما یحقق أفضل مصلحة 

أحكام متفرقة

لمقر في المصالح ومھام حفظ الودائع لدى المودع لدیھ عند الطلب وبدون مقابل من اتعارضیمكن للمساھمین الحصول على أحدث المعلومات المتعلقة باسم المودع لدیھ، وأي 
الرئیس للمودع لدیھ.

) یوًما شریطة أال یتم إنھاء اتفاقیة خدمات اإلیداع قبل تعیین مودع 90ویمكن إنھاء تعیین المودع لدیھ بموجب اتفاقیة خدمات اإلیداع بدون سبب من خالل إخطار كتابي مدتھ (
لدیھ بدیل في غضون شھرین.

اإلدارة.2.14

وكیل اإلدارة

ھ تسعین إتش إس بي سي المحدودة فرنسا، فرع لوكسمبورغ بصفتھا وكیل إدارة للشركة بموجب اتفاقیة، یحق ألي من الطرفین إنھاؤھا بموجب إخطار مدتتم تعیین شركة بنك 
) یوًما على األقل.90(

یجوز لوكیل اإلدارة على مسؤولیتھ الشخصیة تفویض بعض وظائفھ إلى مزود خدمات خارجي.

لكیةالمسجل ووكیل نقل الم

إنھاؤھا بموجب إخطار مدتھ تم تعیین شركة بنك إتش إس بي سي المحدودة فرنسا، فرع لوكسمبورغ كمسجل ووكیل نقل الملكیة للشركة بموجب اتفاقیة، یحق ألي من الطرفین
) یوًما على األقل.90تسعین (

الوكیل المحلي

لوكسمبورغ كوكیل محلي.تم تعیین شركة بنك إتش إس بي سي المحدودة فرنسا، فرع 

توزیعات األسھم.2.15

زعین، وھم شركات مجموعة تمتلك شركة اإلدارة، باعتبارھا الموزع العالمي، صالحیة تعیین موزعین، ویجوز لھم رھنا بشروط تعیینھم، تعیین موزعین فرعیین. إن المو
HSBC الدلیل".7، مدرجة أسمائھم في الملحق رقم" .

موزعین والموزعین الفرعیین الحصول على رسوم المبیعات المطبقة حسب تقدیرھم ورسوم التحویل على جمیع األسھم التي یتعاملون معھا. كما یجوز للیحق للموزعین 
والموزعین الفرعیین إعادة تخصیص ھذه الرسوم وفقًا لتقدیرھم المطلق.

المندوب في المملكة المتحدة:

("القانون") كممثل للشركة في المملكة 2000العالمیة إتش إس بي سي (المملكة المتحدة) المحدودة " بموجب قانون الخدمات المالیة واألسواق لعام تم تعیین إدارة األصول 
أشھر. إدارة األصول العالمیة إتش إس بي المتحدة بموجب اتفاقیة مبرمة لفترة غیر محددة من الوقت، والتي قد یتم إنھاؤھا من قبل أي من الطرفین بعد تقدیم إخطار مدتھ ثالثة

سي (المملكة المتحدة) المحدودة ھي شركة مرخصة ومنظمة في المملكة المتحدة من قبل ھیئة مراقبة السلوكیات المالیة.

ف بھ. یمكن الحصول على نسخ من عقد التأسیس وأیة یتعین على ممثل المملكة المتحدة تأمین مرافق معینة في المملكة المتحدة نیابة عن الشركة كمخطط استثمار جماعي معتر
و فحصھا مجاناً خالل ساعات قرارات تعدیل أو أحدث نشرة إصدار وأحدث وثیقة معلومات للمستثمر وأحدث التقاریر والحسابات السنویة ونصف السنویة التي یتم إعدادھا أ

. "الدلیل".7المملكة المتحدة) المحدودة التي یرد مكتبھا المسجل في الملحق رقم العمل العادیة في مكاتب إدارة األصول العالمیة إتش إس بي سي (

األسھم من قبل المقیمین في المملكة المتحدة یقدم ممثل المملكة المتحدة أیًضا تفاصیل الطرح وأسعار االسترداد. وقد یتم تقدیم طلبات واالكتتاب واالسترداد وإعادة الشراء وتحویل 
في األسھم.الشركة بالمملكة المتحدة الذي یتولى على الفور إرسال ھذه الطلبات للشركة وكذلك أي شكاوى فیما یتعلق بالمسائل الناشئة عن التعامالتمن خالل ممثل
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االجتماعات والتقاریر.2.16

العمومیة السنوي") في المقر الرئیس للشركة أو أي مكان آخر قد یحدد في إخطار یُعقد اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي لمساھمي الشركة (یُشار إلیھ بلفظ "اجتماع الجمعیة 
صباًحا (بتوقیت لوكسمبورغ) في آخر جمعة من شھر یولیو من كل عام (أو، إذا لم یوافق یوم عمل، ففي یوم العمل التالي في 11االجتماع في لوكسمبورغ في الساعة 

لوكسمبورغ).

أخرى للمساھمین في الزمان والمكان المحددین في اإلخطارات الخاصة بمثل ھذه االجتماعات.سوف تنعقد جمعیات عمومیة

كسمبورغ وفي الصحف األخرى یتم إعطاء اإلشعارات لالجتماعات العامة وفقًا لقانون لكسمبورغ، وإذا لزم األمر، من خالل نشرھا في جریدة ریسا وفي صحیفة تصدر في لو
تطلبات إلدارة. وتحدد اإلخطارات مكان ووقت االجتماعات وشروط المشاركة فیھا وجدول األعمال والنصاب القانوني ومتطلبات التصویت. وبالنسبة لمالتي قد یحددھا مجلس ا

الحضور والنصاب القانوني واألغلبیة في جمیع االجتماعات العامة فھي نفسھا المنصوص علیھا في عقد التأسیس.

ام یھا في قوانین ولوائح لوكسمبورغ، فإن إشعار أي اجتماع عام للمساھمین قد ینص على أن النصاب القانوني واألغلبیة في ھذا االجتماع العبموجب الشروط المنصوص عل
ام ("تاریخ التسجیل")، في حین أن العیجب أن یتم تحدیدھما وفقًا لألسھم الصادرة والمعلقة في منتصف اللیل (بتوقیت لوكسمبورج) في الیوم الخامس. یوم قبل انعقاد االجتماع 

لرجوع إلى األسھم التي یمتلكھا حق المساھم في حضور االجتماع العام الخاص بأصحاب األسھم وممارسة حقوق التصویت المترتبة على امتالكھ أسھًما / حصًصا یتم تحدیدھا با
ھذا المساھم في تاریخ التسجیل.

یتوفر التقریر السنوي الذي یحتوي على الحسابات المالیة الموحدة المدققة للشركة بالدوالر األمریكي للفترة المالیة السابقة وبتفاصیلمارس من كل عام. 31نھایة السنة للشركة 
أیام على األقل من االجتماع السنوي العام.8كل صندوق فرعي بعملة األساس المعنیة في المكتب المسجل للشركة، قبل 

اریر في المكاتب الرئیسة للشركة.تتوفر نسخ من جمیع التق

صال بموزعھم المعتاد للحصول تتوفر المعلومات المتعلقة بمحفظة الصندوق الفرعي للمساھمین في نھایة كل شھر في وقت مناسب بعد نھایة الشھر. یجب على المساھمین االت
على ھذه المعلومات. قد یتم فرض رسوم بسیطة للحصول على ھذه المعلومات.

فر الوثائقتوا.2.17

لدى المقر الرئیس للشركة:تتوفر المستندات التالیة لالطالع في أثناء ساعات العمل العادیة في أي یوم من أیام األسبوع (باستثناء أیام السبت والعطالت العامة) 

عقد التأسیس
العقود األساسیة
أحدث نشرة إصدار
أحدث وثیقة لمعلومات المستثمر الرئیسة
 التقاریر المالیة.أحدث

د الطلب من المكتب المسجل یمكن للمستثمرین الحصول على نسخ من عقد التأسیس وأحدث نشرة إصدار وأحدث وثیقة لمعلومات المستثمر وأحدث التقاریر المالیة مجانًا عن
للشركة.

یمكن للمستثمرین تنزیل وثائق infowww.assetmanagement.hsbc.com/fund .عالوة على ذلك، تُتاح وثائق المعلومات األساسیة للمستثمر على الموقع اإللكتروني 
إلدارة والوسیط والمستثمر.ن شركة االمعلومات األساسیة للمستثمر من الموقع اإللكتروني المذكور أعاله أو الحصول علیھا في صورة مطبوعة، أو أي وسیلة أخرى متفق علیھا بی

ومات اإلضافیة اإلجراءات المتعلقة تتیح شركة اإلدارة معلومات إضافیة لدى مقرھا الرئیس عند الطلب، وفقًا ألحكام القوانین واللوائح الخاصة بلوكسمبورغ. تشمل ھذه المعل
ركة والسیاسة المتعلقة بتقدیم طلبات الشراء للتعامل مع الھیئات األخرى نیابة عن الشركة، بمعالجة الشكاوى واالستراتیجیات المتبعة في ممارسة حق التصویت الخاص بالش

مارات الخاصة بالشركة.وأفضل سیاسة للتنفیذ باإلضافة إلى الترتیبات المتعلقة بالرسوم أو العمولة أو المزایا غیر النقدیة فیما یتعلق بإدارة وتنظیم االستث

قائمة محدثة لمستشاري االستثمار الذین یعملون حالیًا لكل صندوق فرعي في المكتب المسجل للشركة وعلى موقع الویب التالي:باإلضافة إلى ذلك، تتوفر
m/gam/attachments/kiid/hgif_investment_advisers_list.pdfhttp://www.assetmanagement.hsbc.co

االستفسارات والشكاوى

ن المدرجة أسماؤھم في یجب على من یرغب في الحصول على مزید من المعلومات بشأن الشركة أو في تقدیم شكوى بشأن األعمال التي تقدمھا الشركة االتصال بالموزعی
 boulevard d'Avranches, L-1160 ,16اإلدارة، صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة، لوكسمبورغ إس إیھ، شركة اإلدارة، . "الدلیل" أو شركة7الملحق رقم 

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

المعاییر التنظیمیة

المسؤولون عن المعاییر وقت إصدار ما لم ینص على خالف ذلك في نشرة اإلصدار الماثلة، فإن المؤشرات أو النقاط المرجعیة التي تستخدمھا الصنادیق الفرعیة ھي التي یقدمھا
ر التنظیمیة") وبالتالي لن تدرج بعد في سجل اإلداریین وفي ("المعاییEU/2016/1011ھذه النشرة والذین یستفیدون من الترتیبات االنتقالیة المنصوص علیھا في الالئحة 

30من المعاییر التنظیمیة. یُطلب من المسؤولین عن المعاییر الذین یقدمون المعیار القیاسي في 36المعاییر المعمول بھا لدى ھیئة اإلمارات للمواصفات والمقاییس عمالً بالمادة 
. یجب أن تكون المعلومات المحدّثة عن ھذا السجل متوفرة 2020ینایر 1ذن أو تسجیل كمسؤول بموجب نظام المعاییر التنظیمیة قبل التقدم بطلب للحصول على إ2016یونیو 

ئة اإلمارات . إن إدراج أحد المدیرین لمعیار یستخدمھ صندوق فرعي في إطار المعاییر التنظیمیة الواردة في الئحة المعاییر في سجل ھی2020ینایر 1في موعد أقصاه 
للمواصفات والمقاییس لمدیري المعاییر سیرد في نشرة اإلصدار في التحدیث التالي،

تحتفظ شركة اإلدارة بخطة مكتوبة تحدد اإلجراءات التي سیتم تنفیذھا في حال حدوث تغییر جوھري في المعاییر أو التوقف عن توفیرھا.
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تعارض المصالح.2.18

العمل كشركة إدارة أو مدیر یحق لشركة اإلدارة وأي مستشار استثمار لصندوق فرعي معین، ووكالء المبیعات، ووكیل اإلدارة، والمسجل ووكیل نقل الملكیة والمودع لدیھ
ق األخرى أو مشاریع االستثمار الجماعي التي لھا أھداف استثمار أو مستشار، أو وكیل مبیعات، أو مسؤول، أو مسجل، ووكیل نقل الملكیة أو مودع لدیھ فیما یتعلق بالصنادی

مصالح محتمل مع الشركة أو أي صندوق فرعي، خالل أي مرحلة تعارضاستثماریة مماثلة لمشاریع الشركة أو ألي صندوق فرعي. ولذلك من الممكن أن یكون لدى أي منھم 
من مراحل العمل.

جمیع األوقات التزاماتھ بموجب أي اتفاقیات یكون طرفًا فیھا أو یكون ملزًما بھا تجاه الشركة أو أي صندوق فرعي. وعلى وجھ وفي مثل ھذه الحالة، سوف یراعي كل منھم في
ا تعارضتشھد و استثمارات قد الخصوص یتعین على كل جھة من ھذه الجھات دون تقیید التزامھا بالعمل وفق ما تقتضیھ مصلحة المساھمین أن تسعى عند مباشرة أي تعامالت أ

كما ینبغي.تعارضفي المصالح، إلى إزالة ھذا ال

ل اإلدارة أو المسجل أو وكیل ال یوجد أي حظر على دخول الشركة في أي معامالت مع شركة اإلدارة أو أي مستشار استثمار لصندوق فرعي معین، أو وكالء المبیعات، أو وكی
التابعة لھ، شریطة أن تجرى ھذه المعامالت وفق الشروط التجاریة العادیة التي تم التفاوض علیھا بتراضي الطرفین أو إعادة نقل الملكیة أو المودع لدیھ أو أي من الشركات 

بشرط أن یتم تنفیذ ت المذكورة أعاله،استثمار الضمانات النقدیة التي یتلقاھا أي صندوق فرعي في أي منتجات استثماریة أو صنادیق تدیرھا أو تطلقھا أو تطرحھا أي من الكیانا
رف بصفة ائتمانیة فیما یتعلق ھذه المعامالت بشروط تجاریة عادیة یتم التفاوض بشأنھا على أساس تجاري. یجوز لمستشاري االستثمار أو أي من الشركات التابعة التي تتص

ن الوفاء بالتزامھ سداد المدیونیة المضمونة بأسھم في الشركة لمجموعة إتش إس بحسابات العمالء أن توصي أو توجھ العمالء لشراء أسھم الشركة وبیعھا. وإذا تخلف العمیل ع
بي سي والشركات التابعة بي سي، وقررت المجموعة حجز ھذه الفوائد، فإن مجموعة إتش إس بي سي تصبح بذلك مساھًما في الشركة. ونتیجة لذلك، یمكن لمجموعة إتش إس 

ألسھم وحقوق التصویت في الشركة.لھا االحتفاظ بحصة كبیرة نسبیًا من ا

تعمل الشركات التابعة لمجموعة إتش إس بي سي كأطراف مقابلة لبعض عقود تداول العمالت األجنبیة اآلجلة والعقود المستقبلیة المالیة.

الضرائب.2.19

الماثلة.تستند الملخصات التالیة إلى فھم الشركة للقانون والممارسات المعمول بھا في تاریخ نشرة اإلصدار

بون أو یشترون أو یحتفظون أو یتبادلون أو ولم یتم إجراء أیة محاولة في ھذه النشرة لتلخیص النتائج الضریبیة لكل دولة والتي قد تكون قابلة للتطبیق على المستثمرین الذین یكتت
مختلف الدول. وتختلف ھذه النتائج باختالف القانون والممارسة المعمول بھا في بلد یبیعون أو یستردون األسھم نظًرا ألن المساھمین سیكونون مقیمین لألغراض الضریبیة في 

اإلرشادات التالیة فقط عند تحدید المساھمین ذات الصلة من حیث الجنسیة، أو اإلقامة، أو المسكن، أو الشركة، والظروف الشخصیة. وعلیھ ال ینبغي للمساھمین االعتماد على 
ثمار في األسھم.النتائج الضریبیة لالست

أو استبدالھا أو بیعھا أو استبدالھا في ضوء تقع على عاتق المساھمین أو المساھمین المحتملین اإللمام بالعواقب الضریبیة المحتملة لالكتتاب في األسھم أو شرائھا أو االحتفاظ بھا
الشخصیة وألخذ االستشارة المھنیة المناسبة فیما یتعلق بمراقبة الصرف أو القیود القانونیة األخرى قوانین البلد ذات الصلة بجنسیتھم أو محل إقامتھم أو محل مسكنھم أو لظروفھم

رائب، قد تتغیر وأن مثل ھذه المتعلقة بھ. كما یجب على المساھمین والمستثمرین المحتملین أن یضعوا في اعتبارھم أن مستویات وأسس الضرائب، وكذلك ممارسات سلطة الض
قد یكون لھا أثر رجعي حسب البلدان.التغییرات 

أحكام عامة

یق االستقطاع أو التقییم المباشر) في العدید من األسواق، قد تخضع الشركة، باعتبارھا صندوق استثمار أجنبي، لضریبة غیر قابلة لالسترداد على الدخل واألرباح (إما عن طر
من األسھم واألوراق المالیة في تلك األسواق. وسوف تقدم الشركة مطالبات بموجب معاھدات الضرائب المزدوجة ذات فیما یتعلق بعائدات االستثمار التي تحققھا من حصصھا 

ات اھمیھا. وسوف تتم ھذه المطالبالصلة والقانون المحلي للدول المعنیة كلما أمكن من أجل تقلیل تأثیر الضرائب المحلیة على عائد االستثمار والحصول على أفضل عائد لمس
أخرى فیما یتعلق بتفسیر على أساس فھم الشركة لصالحیة ھذه المطالبات في ضوء المعلومات المتوفرة من اإلیداعات الخاصة بالشركة والمستشارین الخارجیین ومصادر 

وتطبیق األحكام القانونیة ذات الصلة من قبل السلطات الضریبیة في الدولة المعنیة.

على أرباح رأس المال حیث ترى أنھ من المرجح أن تكون الضریبة مستحقة الدفع، في ضوء االستشارة والمعلومات المتاحة للشركة في ستسعى الشركة إلى فرض ضریبة
التاریخ المعني. ومع ذلك، قد تكون األموال غیر كافیة لتغطیة أي التزام نھائي أو تجاوزه.

ب ضریبي على أساس الجھود المعقولة، بالنظر إلى قانون الضرائب والممارسة في ذلك التاریخ. إن أي تغییر في ستسعى الشركة إلى المطالبة بمعاملة ضریبیة میسرة وحسا
بلد المتضرر. وعلى وجھ الخصوص، قانون الضرائب أو الممارسة في أیة بلد تسجل فیھ الشركة أو یتم تسویقھا أو استثمارھا یمكن أن یؤثر على قیمة استثمارات الشركة في ال

د معین، فقد یؤدي ذلك إلى خسارة ندما تطبق السلطات التشریعیة أو السلطات الضریبیة في بلد معین تغییرات بأثر رجعي على القانوني الضریبي أو الممارسة الضریبیة في بلع
دات االستثمارات الموجودة في سوق معین وال من مخاطر إجراء للمساھمین الحالیین في الصندوق الفرعي المتأثر. ال تقدم الشركة أي ضمان فیما یتعلق بالمركز الضریبي لعائ

تقییم بأثر رجعي للضریبة في سوق معین في البلد.

قانون . "اعتبارات المخاطر العامة"، وكذلك الرجوع إلى المعلومات المتعلقة ب4-1یجب على المستثمرین والمستثمرین المحتملین االطالع على قسم "األسواق الناشئة" في القسم 
. "فرض الضرائب على المساھمین"19-2االلتزام الضریبي األمریكي للحسابات األجنبیة" في القسم 

الضرائب المفروضة على الشركة

لوكسمبورغ

ال تخضع الشركة للضرائب على دخلھا أو أرباحھا أو مكاسبھا في لوكسمبورغ.

لوكسمبورغ. ولن یتم دفع رسوم الدمغة أو رسم رأس المال أو أي ضریبة أخرى في لوكسمبورغ عند إصدار أسھم الشركة.كما ال تخضع الشركة لضریبة الثروة الصافیة في 

٪ سنویًا على أساس صافي قیمة األصول في نھایة الربع المعني، ویتم احتسابھا 0.05مع ذلك تخضع الصندوق الفرعي من حیث المبدأ لضریبة اكتتاب التي تفرض بمعدل 
٪ سنویًا ینطبق على أي صندوق فرعي یكون ھدفھا الحصري ھو االستثمار الجماعي في أدوات 0.01ودفعھا كل ثالثة أشھر. بید إن ھناك معدل ضریبة اكتتاب مخفض بنسبة 

یًا أیًضا على أي صندوق فرعي أو فئة أسھم شریطة ٪ سنو0.01سوق المال، أو إیداع الودائع لدى مؤسسات االئتمان، أو كلیھما. كما ینطبق معدل ضریبة اكتتاب مخفض بنسبة 
("مؤسسة استثماریة").2010من قانون 174أن یتم االحتفاظ بأسھمھا من قِبل مؤسسة أو أكثر من مؤسسات االستثمار بالمعنى المقصود في المادة 

ینطبق اإلعفاء من ضریبة االكتتاب على:
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ھا في صندوق استثمار لوكسمبورغ أو أي من صنادیقھ الفرعیة إلى الحد الذي یخضع لضریبة االكتتاب؛حصة أصول الصندوق الفرعي التي یتم استثمار

) ویكون ھدفھ الوحید ھو االستثمار الجماعي في أدوات سوق المال وإیداع 2) یمتلك أوراقھ المالیة مؤسسة (مؤسسات) استثماریة فقط، (1أي صندوق فرعي (
) وأن یكون قد حصل على أعلى تصنیف ممكن من وكالة 4یوًما، (90) وال یتجاوز أجل استحقاقھ للمحفظة المرجحة المتبقیة 3ن، (الودائع لدى مؤسسات االئتما

) أعاله، فسوف یستفید من ھذا اإلعفاء4) إلى (2تصنیف معترف بھا. إذا كانت ھناك عدة فئات أسھم صادرة بالفعل في اجتماع الصندوق الفرعي ذات الصلة من (
) أعاله.1اجتماع فئات األسھم (

.أي صندوق فرعي، ھدفھ الرئیس ھو االستثمار في مؤسسات التمویل األصغر

) ،یكون ھدفھا الحصري ھو تكرار أداء مؤشر واحد أو أكثر. إذا كانت ھناك عدة فئات 2(و) یتم إدراج أوراقھ المالیة أو تداولھا في البورصة1أي صندوق فرعي (
) أعاله.1) أعاله، فسوف یستفید من ھذا اإلعفاء اجتماع فئات األسھم (2بالفعل في اجتماع الصندوق الفرعي ذات الصلة (أسھم صادرة 

.تقتصر أي صنادیق فرعیة على صنادیق التقاعد والمركبات المدمجة فقط

الضریبة المستقطعة من المنبع
الشركة لضریبة مستقطعة من المنبع غیر قابلة لالسترداد في بلدان المصدر. ویجوز أن تخضع الشركة كذلك للضریبة قد تخضع إیرادات الفوائد وتوزیعات األرباح التي تلقتھا

نص على رمتھا لوكسمبورغ، والتي قد تعلى القیمة الرأسمالیة المحققة أو غیر المحققة ألصولھا في بلدان المنشأ. قد تستفید الشركة من المعاھدات الضریبیة المزدوجة التي أب
إعفاء من الضریبة المستقطعة أو تخفیض معدل الضریبة المستقطعة من المنبع.

لوكسمبورغ.إن التوزیعات التي تقوم بھا الشركة وكذلك عائدات التصفیة ومكاسب رأس المال المستمدة منھا ال تخضع للضرائب المستقطعة من المنبع في 

ھونغ كونغالمنطقة اإلداریة الخاصة ب

فیما یتعلق بصندوق فرعي معین إذا تم التعامل معھا على أنھا تمارس نشاًطا لھ صلة بالتجارة أو باألعمال كونغ ھونج المنطقة اإلداریة الخاصة بقد تخضع الشركة لضریبة أرباح 
ھا مستشار االستثمار لھذا الصندوق الفرعي. إذا تم التعامل مع الشركة ھونغ كونغ إما من خالل حسابھا الخاص أو من خالل الوكالة التي یعمل لدیالمنطقة اإلداریة الخاصة بفي 

٪، ستطبق فقط فیما یتعلق بأي أرباح لألموال 16.5ھونغ كونغ، فإن الضریبة على األرباح والتي یبلغ معدلھا حالیًا المنطقة اإلداریة الخاصة بعلى أنھا تمارس نشاًطا تجاریًا في 
ھونغ كونغ من خالل تلك التجارة أو األعمال التجاریة والتي ال تعد أرباًحا لرأس المال. قد تتضمن المنطقة اإلداریة الخاصة بأ أو تكون مستمدة من الفرعیة ذات الصلة التي تنش

أنھا أصول رأسمالیة) المدرجة في بورصة ھذه المبالغ على سبیل المثال ال الحصر، األرباح الناتجة عن التصرف في األوراق المالیة (باستثناء الموجودات المحتفظ بھا على 
ھونغ كونغ وإیرادات الفوائد المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ، واألوراق المالیة غیر المدرجة في البورصة حیث یتم تنفیذ عقود الشراء أو البیع في المنطقة اإلداریة الخاصة 

ھونغ كونغ.المنطقة اإلداریة الخاصة بول مرة للمصدر في الناتجة عن بعض أدوات الدین حیث تم توفیر أموال القروض أل

شریطة المنطقة اإلداریة الخاصة بھونج كونغ من ضریبة أرباح بصفة عامة، یتم إعفاء الصنادیقالمنطقة اإلداریة الخاصة بھونج كونغبموجب قانون الضرائب والممارسات في 
شؤون الشركة قدر اإلمكان لالمتثال لشروط اإلعفاء من ضریبة األرباح، ومع ذلك، فإن الشركة ال تقدم أي ضمان بأن ھذا اإلعفاء استیفاء شروط معینة. ومن المقرر أن تتم إدارة 

سیتم الحصول علیھ في كل حالة.

الصین

األساسي) في جمھوریة الصین الشعبیة، أو األوراق المالیة إذا استثمرت الشركة في األسھم واألوراق المالیة الصادرة عن الشركات التي لدیھا إقامة ضریبیة (أو مع نشاطھا
ب األخرى المفروضة. تتغیر الصادرة عن الوكاالت الحكومیة فیھا أو غیرھا من االستثمارات المسموح بھا في جمھوریة الصین الشعبیة، فقد تخضع الشركة للخصم والضرائ

الشعبیة باستمرار، ویمكن تغییرھا بأثر رجعي. وعلى وجھ الخصوص، ھناك عدم یقین بشأن ما إذا كان سیتم فرض قوانین الضرائب واللوائح والممارسات في جمھوریة الصین
ا الشركة من المحتمل أن ضرائب على مكاسب رأس المال وكیف سیتم ذلك. لذلك فإن أي مخصصات لاللتزامات الضریبیة لمصلحة جمھوریة الصین الشعبیة التي قد تحتفظ بھ

فیما یتعلق بالمكاسب طة أو غیر كافیة للوفاء بااللتزامات الضریبیة النھائیة لمصلحة جمھوریة الصین الشعبیة، وعلى وجھ الخصوص (ولكن لیس على سبیل الحصر) تكون مفر
الناتجة عن التخلص من استثمارات جمھوریة الصین الشعبیة.

نھائیة لكیفیة خضوع عائدات االستثمار في جمھوریة الصین الشعبیة للضریبة.وبالتالي قد تتضرر الشركة والمساھمین بناًء على النتیجة ال

. "اعتبارات الصندوق الفرعي المتعلقة بالمخاطر"3-3یمكن االطالع على مزید من التفاصیل عن فرض الضرائب على استثمارات الشركة في جمھوریة الصین الشعبیة في القسم 

الھند

. ثم تم تأجیل تنفیذ القواعد العامة لمكافحة التھرب 2013أبریل 1على القواعد العامة لمكافحة التھرب الضریبي في الھند بدایة من 2012مارس 16نصت المیزانیة الھندیة في
خدامھا في السعي لتجنب إنكار فوائد . تعطي القواعد العامة لمكافحة التھرب الضریبي تقدیًرا كبیًرا للسلطات الضریبیة، ویمكن است2017أبریل 1الضریبي في الھند حتى 

وإن لم تكن عرضة للضریبة بموجب المعاھدة للمستثمرین األجانب. یمكن أن تؤدي مثل ھذه اإلجراءات إلى تكلفة مالیة كبیرة على المستثمرین، حیث أن مكاسب رأس المال حتى 
مكافحة التھرب الضریبي ھي تشریع جدید وبالتالي فھناك القلیل من التوجیھات في شأن أفضل معاھدة ضریبیة فمن الممكن أن تخضع للضریبة في الھند. القواعد العامة ل

الممارسات في تطبیقھا.

المملكة المتحدة

دخلھا ومكاسبھا تحدة علىیعتزم مجلس اإلدارة إدارة شؤون الشركة بحیث ال تصبح مقیمة في المملكة المتحدة. یجب أال تخضع الشركة لضریبة الشركات في المملكة الم
الرأسمالیة وذلك على أساس أن الشركة غیر مقیمة في المملكة المتحدة ألغراض ضریبیة.

بلجیكا

بة مالیة واألسواق. یتم فرض ضریسنت الحكومة البلجیكیة قانونًا یفرض ضریبة سنویة على صافي قیمة األصول على صنادیق االستثمار األجنبیة المسجلة لدى ھیئة الخدمات ال
دیسمبر من السنة السابقة.31٪ على صافي المبالغ غیر المسددة من األسھم المودعة في بلجیكا من خالل الوسطاء المالیین البلجیكیین في 0.0925سنویة قدرھا 

روفات التشغیل واإلدارة والتكالیف التي تتلقاھا. ومع وحتى تاریخ الیوم ونظًرا ألن المبالغ صغیرة، دفعت شركة اإلدارة ھذه التكلفة الضریبیة نیابةً عن الشركة من أصل مص
ت المستقبلیة.ذلك، إذا أصبحت التكلفة جوھریة أو طویلة األجل، فقد تطلب شركة اإلدارة من الصنادیق الفرعیة المعنیة تحمل ھذا الرسم الضریبي للفترا
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فرض الضرائب على المساھمین

ا مستشاریھم المحترفین من النتائج المترتبة على الحصول على األسھم أو اإلبقاء علیھا أو استردادھا أو نقل ملكیتھا أو بیعھا أو تحویلھینبغي للمستثمرین المحتملین التأكد من 
بموجب القوانین ذات الصلة في الدول التي یخضعون لھا، بما في ذلك العواقب الضریبیة وأي متطلبات لمراقبة الصرف.

تالف قانون وممارسة بلد المساھم من حیث الجنسیة، أو اإلقامة، أو المسكن، أو الشركة، والظروف الشخصیة.وتختلف ھذه النتائج باخ

كما یتعین على المستثمرین المحتملین أن یضعوا في اعتبارھم أن مستویات وأسس الضرائب قد تتغیر.

تبادل المعلومات التلقائي

) بشكل شامل ومتعدد األطراف AEOI) إلجراء تبادل المعلومات التلقائي (CRS) "المعاییر الموحدة لإلبالغ الضریبي (OECDوضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (
بخصوص تبادل المعلومات التلقائي اإللزامي في مجال EC/2011/16المعدل للتوجیھ EC/2014/107، تم إقرار توجیھ المجلس 2014دیسمبر 9على مستوى عالمي. وفي 

) بین الدول األعضاء.CRS)، وذلك من أجل تنفیذ "المعاییر الموحدة لإلبالغ الضریبي (Euro-CRSضرائب (توجیھ ال

بخصوص التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالیة في مجال الضرائب (قانون 2015دیسمبر 18في قانون لوكسمبورغ بموجب قانون Euro-CRSوجرى تطبیق التوجیھ 
").CRSالمعاییر الموحدة لإلبالغ الضریبي"

ما إذا كان مساھمو األصول المالیة لدیھم إقامة ضریبیة في البالد التي ) مؤسسات لوكسمبورغ المالیة بالتحقق والتأكد مCRSویُلزم "قانون المعاییر الموحدة لإلبالغ الضریبي" (
یة واإلقامة الضریبیة ألصحاب عقدت لوكسمبورغ معھا اتفاقیة مشاركة المعلومات الضریبیة. وبناء على ذلك، قد تطالب الشركة مستثمریھا بتقدیم المعلومات الخاصة بالھو

). وتعتبر اإلجابة على CRSمعینة والجھات الرقابیة بھا) من أجل التحقق من وضعھم فیما یخص "المعاییر الموحدة لإلبالغ الضریبي" (الحسابات المالیة (بما في ذلك كیانات 
ییر الموحدة لإلبالغ الضریبي انون المعااألسئلة المتعلقة بالمعاییر الموحدة لإلبالغ الضریبي إلزامیة. وسوف تُستخدم البیانات الشخصیة التي تم الحصول علیھا لتحقیق أغراض ق

بالغ المعلومات الخاصة بصاحب أو أغراض أخرى مماثلة حددتھا الشركة في قسم حمایة المعلومات الموجود بالنشرة بالتوافق مع قانون لوكسمبورغ لحمایة البیانات. سیتم إ
) التي بدورھا ستنقل ھذه المعلومات بعد ذلك تلقائیًا إلى المصالح Administration des Contributions Directesاألسھم وحسابھ للمصالح الضریبیة بلوكسمبورغ (

).CRSالتي یُسمح بتقدیم تقریر عنھا بموجب قانون المعاییر الموحدة لإلبالغ الضریبي (CRSالضریبیة األجنبیة المختصة بشكل سنوي، وذلك إذا كان ھذا الحساب من حسابات 

. 2016، وذلك بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالعام المیالدي 2017سبتمبر30)، یتم إجراء أول تبادل للمعلومات بحلول CRSة لإلبالغ الضریبي (بموجب قانون المعاییر الموحد
عضاء وذلك فیما یتعلق على المصالح الضریبیة المحلیة للدول األ2017سبتمبر 30) بحلول AEOI، یجب تطبیق أول تبادل معلومات تلقائي (Euro-CRSوبموجب التوجیھ 

.2016بالبیانات المرتبطة بالعام المیالدي 

) من أجل OECDتصادي والتنمیة (باإلضافة إلى ذلك، وقعت لوكسمبورغ اتفاقیة السلطات المختصة متعددة األطراف ("اتفاقیة متعددة األطراف") الخاصة بمنظمة التعاون االق
). وتھدف "االتفاقیة متعددة األطراف" إلى تنفیذ المعاییر الموحدة لإلبالغ الضریبي بین الدول CRSر الموحدة لإلبالغ الضریبي" (تبادل المعلومات التلقائي بموجب "المعایی

غیر األعضاء، ویستلزم األمر عقد اتفاقیة على مستوى كل بلد.

المتوفرة أو غیر المتوفرة ال تفي بمتطلبات قانون المعاییر الموحدة لإلبالغ الضریبي.وتحتفظ الشركة بحقھا في رفض تطبیق أي إجراء یخص األسھم إذا كانت المعلومات 

إلبالغ الضریبي.یجب على المستثمرین استشارة مستشاریھم المختصین فیما یتعلق بالضریبة المحتملة والنتائج األخرى المتعلقة بتنفیذ المعاییر الموحدة ل

 للحسابات األجنبیة (قانون االلتزام الضریبي األمریكيFATCA(

% على مدفوعات معینة ألي مؤسسة مالیة أجنبیة 30) تفرض ضریبة من المنبع بنسبة FATCAمن قانون اإلیرادات الداخلیة األمریكي (1474إلى 1471إن األقسام من 
)FFI) إذا كانت ھذه المؤسسة ال تمتثل لقانون (FATCAوالشركة تعتبر مؤسسة مالیة أجنبیة .()FFI) ولذلك فھي تخضع لقانون ،(FATCA.(

من المنبع على المدفوعات إلى الشركة التي تشكل الفوائد أو توزیعات األرباح وأنواًعا أخرى من الدخل ذات مصادر أمریكیة (مثل توزیعاتالمستقطعة یتم فرض الضریبة 
أو التصرف في األصول التي من المنبع على العائدات الناجمة عن بیع المستقطعة سیمتد تطبیق الضریبة 2019ینایر 1األرباح التي تدفعھا أي مؤسسة أمریكیة)، وبدًءا من 
تشكل مدفوعات الفوائد أو األرباح أمریكیة المصدر.

) وإجراءات اإلبالغ وفقًا لھ. وبموجب بنود االتفاقیة الحكومیة، قد تضطر FATCA) مع الوالیات المتحدة لتیسیر االمتثال لقانون (IGAدخلت لوكسمبورغ في اتفاقیة حكومیة (
إلضافة علومات الشخصیة لمستثمري الوالیات المتحدة (بما في ذلك االستثمارات غیر المباشرة التي تعقد عبر كیانات معینة لالستثمار السلبي) باالشركة إلى اإلفصاح عن الم

طات الضریبیة بلوكسمبورغ اإلبالغ ). وسوف تتولى السلFATCAإلى المؤسسات المالیة غیر األمریكیة التي ال تمتثل لقانون االلتزام الضریبي األمریكي للحسابات األجنبیة (
من اآلن فصاعدًا عن مثل ھذه المعلومات لدائرة اإلیرادات الداخلیة األمریكیة.

قع الشركة أن تنفیذًا لالتفاقیة الحكومیة في إطار قانون لوكسمبورغ. ولذلك تتو2015یولیو 24وتنوي الشركة االمتثال لبنود االتفاقیة الحكومیة وقانون لوكسمبورغ الصادر في 
) على المدفوعات المسددة إلیھا.FATCAیتم التعامل معھا باعتبارھا مؤسسة مالیة ممتثلة، وال تتوقع تطبیق أي ضریبة مستقطعة من المنبع بموجب قانون (

بأیة معلومات صحیحة وكاملة ودقیقة قد تكون -المعتمدین أو موظفیھا أو ممثلیھا-إذا فشل مستثمر أو وسیط یباشر المستثمر من خاللھ مصالحھ في الشركة في تزوید الشركة 
)، فقد یخضع ھذا المستثمر الستقطاع ضریبي من المنبع من المبالغ المالیة الموزعة علیھم أو قد یضطرون إلى بیع FATCAمطلوبة لكي تتمكن الشركة من االمتثال لقانون (

لحاالت (إذا سمح القانون بذلك). وقد تدخل الشركة وفق تقدیرھا في أي اتفاقیة تكمیلیة دون الحصول على موافقة المستثمرین أسھمھم أو قد تباع أسھم المستثمر إجباریًا في بعض ا
).FATCAلتوفیر أیة تدابیر تعتبرھا الشركة مناسبة أو ضروریة لالمتثال لقانون (

) وعالقتھا بظروفھم الخاصة. وبصفة خاصة، یجب على المساھمین FATCAمتطلبات قانون (یجب على المستثمرین بالشركة الرجوع إلى مستشاریھم الضریبیین فیما یخص
).FATCAأسھمھم عبر وسطاء التحقق من نیة ھؤالء الوسطاء بخصوص االمتثال لقانون (متلكونالذین ی

)، فال یوجد ما یضمن قدرة FATCAستقطعة من المنبع بموجب قانون (بالرغم من أن الشركة سوف تسعى للوفاء بأیة التزامات مفروضة علیھا لتجنب الخضوع للضریبة الم
)، فإن قیمة األسھم المملوكة للمساھمین قد تعاني من FATCAالشركة على الوفاء بھذه االلتزامات. وإذا خضعت الشركة للضریبة المستقطعة من المنبع نتیجة لنظام قانون (

خسائر مادیة.
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فرنسا
"Plan d’Epargne en Actions" خطة

وحالیًا تنطبق على: أسھم منطقة الیورو، شركات أسھم منطقة الیورو األصغر حجما، األسھم األوروبیة، أسھم المملكة المتحدة
على: أسھم منطقة الیورو وشركات أسھم منطقة الیورو األصغر حجما2019نوفمبر 1وستنطبق اعتباًرا من 

. علًما بأنھ في حالة خروج المملكة المتحدة من 2019أكتوبر 31من معاھدة االتحاد األوروبي حتى 50لمملكة المتحدة طلبت تمدید األجل بموجب المادة یُرجى مالحظة أن ا
 PEA حكومة الفرنسیة بمنح فترة سماح لصنادیقاالتحاد األوروبي باتفاق مع الخضوع لفترة انتقالیة مضمونة، أو في حالة انسحابھا من االتحاد األوروبي دون أي اتفاق وقیام ال

.المؤھلة التي تمتلك أسھم المملكة المتحدة، یمكن آنذاك تعدیل التاریخ أعاله لیعكس التاریخ المطبق الجدید

مسجلة لدى سلطة األسواق المالیة في فرنسا، ال بد الفرنسیة، وطالما كانت  "Plan d'Epargne en Actions" حتى یتسنى للصنادیق الفرعیة المذكورة آنفاً ادعاء األحقیة في
:من تطبیق القیود االستثماریة اإلضافیة التالیة

من القانون النقدي والمالي  L- 221-31 ٪ في أي وقت (حسب التعریف الوارد في المادة75یجب أال یقل إجمالي المبلغ المستثمر في حقوق الملكیة وسندات الملكیة البدیلة عن 
:في دولة عضو فيئیس ، الفقرة (أ)، (ب)، (ج) وأن یكون المقر الر1-1سي، البند الفرن

االتحاد األوروبي
أو

داریة بھدف مكافحة االحتیال المنطقة االقتصادیة األوروبیة (شریطة أن یكون البلد المذكور قد أبرم مع فرنسا اتفاقیة تعاون ضریبي ثنائیة متضمنة بند المساعدة اإل
.الضریبي أو التھرب الضریبي)

.٪ في أي وقت75یجب أال یقل إجمالي المبلغ المستثمر في حقوق الملكیة وسندات الملكیة البدیلة عن 

ة البدیلة الصادرة عن شركات (أ)، و(ب) و(ج) باستثناء حقوق الملكیة وسندات الملكی1-1من القانون النقدي والمالي الفرنسي من الفقرة  L- 221-31 التعریف الوارد في المادة
 SIIC" - sociétés d'investissements")ال تخضع لضریبة الشركات بالمعدل الطبیعي المطبق في بالدھا، والسیما استبعاد أسھم الشركات العقاریة المدرجة في

immobiliers cotées").

.فعلیة المستثمرة في األوراق المالیة المذكورة أعاله لھذه الصنادیق الفرعیةسوف تذكر التقاریر السنویة والنصف سنویة للشركة النسبة المئویة ال

من الالئحة العامة للضرائب 0D-150المادة 

وحالیًا تنطبق على: أسھم منطقة الیورو، شركات أسھم منطقة الیورو األصغر حجما، األسھم األوروبیة، أسھم المملكة المتحدة

في أي وقت من األوقات من األوراق المالیة الخاصة بحقوق الملكیة أو ما في حكمھافي ة المذكورة أعالهالفرعیالصنادیق ٪ من إجمالي أصول 75ینبغي استثمار ما ال یقل عن 
لضرائب).من الالئحة العامة ل0-150المادة بموجب التعویض عن أھلیة االستحقاق (تلك الصنادیق الفرعیة بأجل مطالبة 

الصنادیق الفرعیة باإلضافة إلى تاریخ استحقاق ھذه الصنادیق.بأھلیة تأكیدًاالسنویة ونصف السنویةھاتقاریرستقدم الشركة في 

ألمانیا

2018ینایر 1النظام الضریبي لصندوق االستثمار الجدید اعتباًرا من 

1تغییًرا جوھریًا في ضریبة االستثمار األلمانیة. ومن المقرر، اعتباًرا من 2016یولیو 26الجریدة الفدرالیة بتاریخ یحدث القانون اإلصالحي لضریبة االستثمار المنشور في 
مال مار رأس ال، أن یحل نظام ضریبي غیر واضح محل النظام الضریبي الواضح المعروف حالیًا فیما یخص أي وعاء استثماري بالمعنى المقصود في قانون استث2018ینایر 

األلماني.

ى النحو المبین في الفقرة الثامنة وتسعى الصنادیق الفرعیة المدرجة أدناه إلى مواصلة استثمارھا نسبة مئویة ال تقل عن حد معین من صافي أصولھا في أسھم حقوق الملكیة عل
).2018من القسم الثاني لقانون ضریبة االستثمار األلماني لعام (

الصنادیق الفرعیةي أصول الصنادیق الفرعیةالنسبة المئویة من صاف
"األسھم الروسیة"Russia Equityجمیع صنادیق األسھم الفرعیة بخالف % كحد أدنى51

جمیع الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة
Managed Solutions – Asia Focused Growth الحلول المدارة"

النمو الُمرّكز اآلسیوي"-
"األسھم الروسیة"Russia Equity% كحد أدنى25

Managed Solutions - Asia Focused Income الحلول المدارة"-
الدخل الُمرّكز اآلسیوي"

لوكسمبورغ

لضریبة لوكسمبورغ على األرباح الرأسمالیة المحققة ال یخضع األفراد غیر المقیمین أو الكیانات الجماعیة التي ال تمتلك أي منشأة دائمة في لكسمبورج تؤول إلیھا ملكیة األسھم 
عند بیع األسھم وال على توزیع األرباح التي تحصل علیھا من الشركة ولن تخضع األسھم لضریبة الثروة الصافیة.

األخرى لشراء أو امتالك أو نقل أو بیع أي أسھم بالشركة یجب على المستثمرین في حال كان ذلك ضروریًا استشارة مستشاریھم المحترفین لمعرفة الضریبة المحتملة أو النتائج 
بموجب قوانین دولھم األصلیة ومحل اإلقامة أو الموطن المختار.
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ھونغ كونغ

المنطقة اإلداریة الخاصة ، ھناك أحكام تنص على أن أي شخص مقیم في 2018لعام (المعدل))الصنادیق(اإلعفاء من ضریبة األرباح على الداخلیة بموجب قانون اإلیرادات 
شریكًا لمستثمر مقیم المعفي٪ أو أكثر في صندوق خارجي، أو لھ ملك فیھا بأي نسبة بحیث یكون الصندوق 30یحصل منفردًا أو مشترًكا مع شركائھ فائدة بنسبة كونغ ھونج ب

مستحقًا لتملك المنطقة اإلداریة الخاصة بھونج كونغ رة، سیعتبر حامل األسھم المقیم في ("مصلحة ذات صلة"). وبموجب األحكام المعتبالمنطقة اإلداریة الخاصة بھونج كونغ في 
من المصادر التي حصل علیھا الصندوق والتي تمثلھا المنطقة اإلداریة الخاصة بھونج كونغ التي تم تقییمھا فیما یتعلق بنسبة أرباح المنطقة اإلداریة الخاصة بھونج كونغ أرباح 

. لن یتم تطبیق األحكام المعتبرة عندما تكون نیة الشركة حسنة على نطاق واسع.المنطقة اإلداریة الخاصة بھونج كونغ الصلة بالمساھمین في المصلحة ذات 

المملكة المتحدة

لضریبة على الدخل أو ضریبة -على ظروفھم الشخصیة بناًء -إن أصحاب األسھم المقیمین في المملكة المتحدة أو الذین یباشرون عملیات تداول في المملكة المتحدة سیخضعون 
جب على ھؤالء على الشركات بخصوص أي دخل مخصص أو توزیعات أرباح مدفوعة لھم سواء بشكل مباشر أو من خالل إعادة استثمار الدخل ومكاسب رأس المال، وی

حلي لدیھم.المساھمین إدراج تفاصیل ھذا الدخل بعد الرجوع بشكل كاٍف لمفتش الضرائب الم

أصیل أو عارض بأي تجارة (ألغراض إن المساھمین من الشركات الذین لدیھم إقامة ضریبیة في المملكة المتحدة ممن لھم استثمارات في الصنادیق الفرعیة لكنھا ال تتعلق بشكل
مدفوعة لھم بشرط أن یكون االستثمار الموجود في الصندوق الفرعي المعنیة ضریبیة بالمملكة المتحدة)، لن یخضعوا للضریبة على الشركات فیما یتعلق بأي توزیعات أرباح 

غیر خاضع للضریبة بموجب أحكام عالقة اإلقراض المذكورة أدناه.

أحكام عالقة اإلقراض المتعلقة ب بالنسبة للمساھمین من الشركات والمقیمین في المملكة المتحدة أو الذین یباشرون تجارتھم في المملكة المتحدة، فقد یخضعون لضریبة بموج
% من استثمارات الصندوق الفرعي (التي توجد بھا األسھم) على 60بتشریع الضرائب بالمملكة المتحدة في أثناء أیة فترة محاسبیة لھذا المساھم وذلك إذا كان ھناك أكثر من 

% من االستثمارات في صورة أصول ذات فوائد وأدوات المشتقات 60ي تضم ھي نفسھا أكثر من صورة استثمارات ذات فائدة (بما في ذلك فوائد مشاریع االستثمار الجماعي الت
ض ضریبة على التغیر في قیمة األسھم المالیة التي یتصل موضوعھا بوجھ عام باالستثمارات ذات الفوائد أو الجدارة االئتمانیة أو العملة). وبموجب ھذه األحكام، فسوف یتم فر

القیمة على أساس قیمة لفرعي في أثناء الفترة المحاسبیة للشركة، وذلك في إطار كونھا جزًءا من دخل الشركة لھذه الفترة المحاسبیة التي یتم فیھا تقییم تغیرفي تلك الصندوق ا
عادلة.

یبیة بالمملكة المتحدة.یجب على المساھمین مالحظة أن توزیعات األرباح التي تدفعھا الشركة تشتمل على أرباح بعملة أجنبیة ألغراض ضر

عشر شھًرا من بدء الفترة المحاسبیة التي بصفة عامة، إذا حدث في أي وقت خالل الفترة المحاسبیة التي یتم فیھا دفع توزیعات األرباح (أو الفترة المحاسبیة السابقة أو قبل اثني
% من االستثمارات الموجودة في الصنادیق الفرعیة (التي تحفظ األسھم) على صورة 60كثر من یتم فیھا دفع توزیعات األرباح إذا كانت الفترة أطول من ذلك)، وتشّكل أ

% من استثماراتھا أصوالً ذات فوائد وأدوات المشتقات المالیة التي یتصل موضوعھا 60استثمارات ذات فوائد بوجھ عام (بما في ذلك فوائد مشاریع االستثمار الجماعي التي تعتبر 
ك ألغراض تتعلق بالضریبة على ستثمارات ذات الفوائد، أو الجدارة االئتمانیة، أو العملة)، فحینئذ تتم معاملة توزیعات األرباح على أنھا سداد للفوائد للمساھم وذلبوجھ عام باال

الدخل بالمملكة المتحدة.

ق خارجي (غیر معتمد كصندوق توزیع خارجي أو صندوق حاالت اإلبالغ الضریبي، إن أي مستثمر مقیم بالمملكة المتحدة یحقق ربًحا عند التصرف في استثماراتھ في صندو
ات) وذلك على الربح الذي في أثناء فترة ملكیة المستثمر بالكامل) سوف یخضع بشكل طبیعي للضریبة على الدخل المفروضة في المملكة المتحدة (أو الضریبة على الشرك

بح الرأسمالي المفروضة بالمملكة المتحدة (ضریبة على الشركات بخصوص األرباح المستحق علیھا رسوم في حالة المستثمرین یجنیھ، بدال من الخضوع للضریبة على الر
من الشركات).

التحویل. وسیعمل ھذا في وقتیمكن للمساھمین الذین یمتلكون أسھًما في صندوق خارجي غیر مبلَّغ عنھ، والذي یحول إلى صندوق وضع التقاریر، أن یختار القیام بالتصرف
ح رأسمالي. ویجب على المساھم اإلجراء على بلورة أیة أرباح مجمعة حتى ھذا التاریخ وستخضع لضریبة الدخل. سیتم اعتبار الربح المجمع بعد تاریخ التنازل المعتبر كرب

ل المعتبر. وفي حالة عدم إجراء االختیار، سیخضع الربح بالكامل للضریبة باعتباره بمثابة إجراء االختیار في إقراره الضریبي بالمملكة المتحدة بالنسبة للعام الذي تم فیھ التناز
دخل من التنازل النھائي عن االستثمار.

على موقع ویب "إیرادات ، ویمكن االطالع على تفاصیلھا 2010مارس 31تتمتع العدید من فئات األسھم في الشركة بوضع موزع في المملكة المتحدة للفترة المنتھیة في أو قبل 
وحتى تاریخ إصدار ھذه النشرة فإن القائمة موجودة تحدیدًا على الموقع التالي:. www.hmrc.gov.ukوجمارك صاحبة الجاللة " من خالل الرابط التالي: 

.funds-distributing-of-list-funds-https://www.gov.uk/government/publications/offshore

وما بعد ذلك. وتعتزم 2010ریل أب1تمتلك الشركة حق تحدید حالة صندوق تقاریر المملكة المتحدة لبعض فئات األسھم الموزعة والمتراكمة للفترة المحاسبیة التي تبدأ في 
أو من تاریخ إطالقھا الحقًا.2013أبریل 1الشركة أن تحصل جمیع فئات األسھم الموزعة والمتراكمة على حالة صندوق اإلبالغ بالمملكة المتحدة في الفترة من 

تلك المعلومات المطلوبة سنویًا طبقًا لألحكام (الضریبیة) المعنیة بالصنادیق الخارجیة وتعتزم الشركة الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الضریبي عن طریق إتاحة المعلومات للمساھمین، 
. ومع ذلك، یجب على المساھمین والمساھمین المحتملین مالحظة إذا ما كان الحصول على حالة صندوق اإلبالغ الضریبي بالمملكة المتحدة 2009سبتمبر 30والصادرة بتاریخ 

یخضع لتغیرات في إطار ممارسة "إیرادات وجمارك صاحبة الجاللة" أو ألمور أخرى خارجة عن سیطرة الشركة أم ال.وحجزھا لفئة معینة قد 

بط صاحبة الجاللة " من خالل الرایمكن العثور على البیانات المعنیة بالفئات التي لدیھا حالة صندوق اإلبالغ الضریبي بالمملكة المتحدة على موقع ویب "إیرادات وجمارك 
وحتى تاریخ إصدار ھذه النشرة فإن القائمة موجودة تحدیدًا على الموقع التالي:. www.hmrc.gov.uk: التالي

.funds-reporting-of-list-funds-uk/government/publications/offshorehttps://www.gov.

لك سواء إذا كان قد تم توزیع قد یخضع المساھمون في صنادیق حاالت اإلبالغ الضریبي إلى ضریبة على الدخل المطلوب اإلبالغ عنھ والذي نتج في فترة محاسبیة معینة، وذ
الخاضع للضریبة بالنسبة لكل سھم ھو إجمالي الدخل المطلوب اإلبالغ عنھ (والمعدل بواسطة أي تكافؤ تأھیلي) لھذه الفترة، ویتم تقسیمھ ھذا الدخل علیھم أم ال. ویكون المبلغ
على األسھم المعنیة بنھایة ھذه الفترة.

الل الجسیم للوائح التي تحكم النظام) سیوفر درجةً أكبر من الثقة للمساھمین فیما إن تطبیق وضع التقاریر مقدًما أو بعد فترة وجیزة من بدء الفترة المحددة للقیام بذلك (بشرط اإلخ
یتعلق بالوضع الضریبي للمملكة المتحدة لمساھمتھم.

. 2007لصادر في عام من قانون الضریبة على الدخل ا13من الجزء 2یجب على المساھمین من األفراد والمقیمین بشكل معتاد في المملكة المتحدة مالحظة أحكام الفصل 
لشركات) بالخارج والتي قد وتستھدف ھذه األحكام منع تجنب الضریبة على الدخل من خالل التحویالت التي تؤدي إلى تحویل األصول أو الدخول إلى أشخاص (بما في ذلك ا

تجعلھم خاضعین للدخل الذي یستلمھ ھؤالء األشخاص بالنیابة عنھم.

جودة بالشركة كأصول أجنبیة ألغراض تتعلق بالضریبة على التركات بالمملكة المتحدة.كما یتم تصنیف األسھم المو
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التنوع الحقیقي للملكیة

. "كیفیة 3-2رھاب" من القسم إن الفئة المستھدفة للمستثمرین في الشركة ھي أي مستثمر یلتزم بالمتطلبات المنصوص علیھا في قسم "مكافحة غسل األموال ومنع تمویل اإل
شراء األسھم" الموجودة في البلدان واألقالیم التي یتم توزیع أسھم الشركة فیھا.

ت آلخر. سیعمل ھؤالء الموزعون ستتاح األسھم في الشركة على نطاق واسع للمستثمرین من الفئة المقصودة من قبل الموزعین و/أو الموزعین الفرعیین كما تم تعیینھم من وق
تند في أسھم الشركة لمجموعة واسعة من المستثمرین من الفئة المستھدفة وإتاحة النشرة لھم. باإلضافة إلى ذلك، یمكن الحصول على النشرة ومسبنشاط على تشجیع االستثمار

أیًضا یوضح القسم 3-2والقسم . "الدلیل").7معلومات المستثمر الرئیس ونموذج الطلب مباشرة من المكتب المسجل للشركة وشركة اإلدارة والموّزعین (التفاصیل في الملحق 
 الحصر، أي مستثمر من الفئة المستھدفة "كیفیة شراء األسھم" كیفیة شراء األسھم في الشركة. ونتیجة لذلك، تعتبر الشركة أنھا تسمح ألي مستثمر، بما في ذلك على سبیل المثال ال

بالحصول على معلومات عن الشركة واالكتتاب في األسھم.

مة لجذب المستثمرین من خالل الموزعین في الدول المعنیة أن یتم ترویج أسھمھا وإتاحتھا من خالل ھؤالء الموزعین (الذین یعملون كوسطاء مالیین) بطریقة مصمتعتزم الشركة
من الفئة المستھدفة.

تصفیة الشركة والصنادیق الفرعیة ودمجھما.2.20

تصفیة ودمج الشركة

.1915) من قانون 142) وكذلك المادة (1-67اھمین التي یتم إبداؤھا على النحو المبین في المادة رقم (یمكن تصفیة الشركة بموافقة المس

الخصوم الخاصة بالشركة وعند اتخاذ القرار من جانب مساھمي الشركة أو المصفي المفوّض وبموجب إخطار مسبق مدتھ شھرا إلى المساھمین، یمكن تحویل جمیع األصول و
حصة أسھمھم في تعھدات االستثمار الجماعي األخرى بنفس مواصفات الشركة مقابل إصدار أسھم ھذه المؤسسة أو الصندوق للمساھمین في الشركة بما یتناسب معإلى أحد 
الشركة.

ن لوكسمبورغ في الوقت الحالي، فیتعین على مجلس إذا حدث أن انخفضت قیمة األسھم المتبقیة عند صافي قیمة األصول عن ثلثي الحد األدنى لرأس المال الذي یشترطھ قانو
سب األسھم الممثلة في ھذا االجتماع.اإلدارة عرض مسألة تصفیة الشركة على اجتماع عام للمساھمین ال یُشترط فیھ متطلبات الحد األدنى للنصاب، ویتخذ قراره بأغلبیة بسیطة ح

مة األصول عن ربع الحد األدنى لرأس المال الذي یشترطھ قانون لوكسمبورغ في الوقت الحالي، فیتعین على أعضاء إذا حدث أن انخفضت قیمة األسھم المتبقیة عند صافي قی
لشركة من جانب المساھمین الذینمجلس اإلدارة عرض مسألة حل الشركة على اجتماع عام للمساھمین ال یُشترط فیھ متطلبات الحد األدنى للنصاب، ویمكن اتخاذ قرار بتصفیة ا

یملكون ربع األسھم الممثلة في ھذا االجتماع.

تصفیة الصنادیق الفرعیة ودمجھا

ملیون دوالر أو إذا حدث تغییر في الموقف االقتصادي أو السیاسي 50ویجوز لمجلس اإلدارة أن یقرر تصفیة أحد الصنادیق الفرعیة إذا انخفض صافي أصولھ إلى أقل من 
المعني، یبرر ھذه التصفیة أو إذا كانت مصلحة المساھمین بالصندوق الفرعي المعني تقتضي ذلك.المرتبط بالصندوق الفرعي 

اب إجراءات التصفیة وإجراءاتھا. سیتم نشر قرار التصفیة أو إرسال إخطارات بھ إلى المساھمین من قبل الشركة قبل تاریخ سریان التصفیة وسیشیر النشر أو اإلخطار إلى أسب
لصلة االستمرار في مجلس اإلدارة بخالف ذلك للحفاظ على مصالح المساھمین أو للحفاظ على المعاملة العادلة بینھم، یجوز للمساھمین في الصندوق الفرعي ذي اوما لم یقرر 

 Caisse deوق الفرعي المعني لدى طلب استرداد أسھمھم أو تحویلھا. تودع عائدات التصفیة التي ال یمكن توزیعھا على المستفیدین منھا عند إغالق تصفیة الصند
Consignation.نیابة عن المستفیدین

تمعین اتخاذ قرار تصفیة أحد إذا لم یمتلك مجلس اإلدارة صالحیة اتخاذ قرار التصفیة أو رأى ضرورة أن یحظى القرار بمصادقة المساھمین، فحینئذ یجوز للمساھمین المج
. وفي اجتماع مساھمي فئة األسھم، ال یتطلب األمر الوصول إلى النصاب القانوني، ویتعین على المساھمین اعتماد قرار التصفیة بأغلبیة الصنادیق الفرعیة بدالً من مجلس اإلدارة

بسیطة من األصوات المدلى بھا. ویتم اإلخطار بقرار االجتماع و/أو تتولى الشركة نشره.

عي ما لم یقرر مجلس اإلدارة تقدیم قرار االندماج/التقسیم إلى اجتماع المساھمین بشأن الصندوق الفرعي ذات الصلة. یحدد مجلس اإلدارة أي اندماج أو تقسیم ألي صندوق فر
وال یتطلب األمر الوصول إلى النصاب القانوني بھذا االجتماع ویتخذ القرار بأغلبیة بسیطة من األصوات المدلى بھا.

وني واألغلبیة لتعدیل عقد التأسیس.في حالة اندماج صندوق فرعي، ینتج عنھ إنھاء الشركة، یتخذ اجتماع المساھمین قرار عملیة الدمج حیث بما یتفق مع متطلبات النصاب القان

سیاسة المكافآت.2.21

والمجازفون واإلدارات الرقابیة وأي موظفین یتلقون إجمالي المكافآت مما یجعلھم في نفس وضعت شركة اإلدارة سیاسة مكافآت لفئات من الموظفین من بینھا اإلدارة العلیا 
باإلدارة أو الشركة.شریحة المكافآت مثل اإلدارة العلیا والمجازفون والفئات التي ألنشطتھا المھنیة تأثیر جوھري على وضع المخاطر الخاص بالشركة المعنیة 

اسة المكافآت:وفیما یلي السمات الرئیسة لسی

ر أو النشرة أو عقد تتسق ھذه السیاسة مع اإلدارة السلیمة والفعالة للمخاطر وتعززھا، وال تشجع على خوض المخاطر وھو األمر الذي ال یتوافق مع وضع المخاط
الشركة.تأسیس الشركة، كما یجب أال تؤثر على االمتثال لواجب الشركة المعنیة باإلدارة بالتصرف بما یحقق مصلحة 

.تراعي استراتیجیة العمل واألھداف والقیم ومصالح شركة اإلدارة والشركة والمساھمین، وتتضمن اإلجراءات الالزمة لتجنب تعارض المصالح
للسماح بتطبیق سیاسة مرنة تضمن التوازن بین العناصر الثابتة والمتغیرة إلجمالي المكافآت، وأن یمثل العنصر الثابت نسبة كبیرة بشكل كاٍف من إجمالي المكافآت

تماًما على العناصر المتغیرة للمكافآت، بما في ذلك إمكانیة عدم دفع العنصر المتغیر للمكافآت من األساس.
 المدى، ومع طویلةتنص على ضرورة استناد قرارات المكافآت على مزیج من نتائج العمل واألداء في ضوء األھداف، وأن تتوافق مع االستراتیجیة المتوسطة إلى

في سیاسة المكافآت.مصالح المساھمین، وااللتزام بقیم إتش إس بي سي. یمكن تأجیل حصة من العنصر المتغیر إلجمالي المكافآت لفترة زمنیة یتم اإلفصاح عنھا 

یة حساب المكافآت والمزایا، وترتیبات الحوكمة الخاصة ھذا وتتوفر تفاصیل سیاسة المكافآت المحدثة لشركة اإلدارة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر وصف لكیف
سیتم . structure-anceus/govern-http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/aboutبتحدید ھذه المكافآت والمزایا على الموقع اإللكتروني التالي 

توفیر نسخة ورقیة مجانیة عند الطلب لدى المقر الرئیس لشركة اإلدارة.
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معلومات الصنادیق الفرعیة3القسم 

قائمة الصنادیق الفرعیة المتوفرة.3.1

الصنادیق الفرعیة للسندات

Asia Bond

Asia Bond Total Return1

Asian Currencies Bond
BondAsia High Yield 1

Brazil Bond
Euro Bond

 Euro Credit Bond
 Euro Credit Bond Total Return

Euro High Yield Bond

GEM Debt Total Return
1GEM Debt Total Return (Rating Restricted)

GEM Inflation Linked Bond
Global Bond

Global Bond Total Return
Global Corporate Bond

redit Bond Total ReturnGlobal C1

Global Emerging Markets Bond

Global Emerging Markets Debt Managed Allocation1

Global Emerging Markets Local Currency Rates

Global Emerging Markets Local Debt

Global Government Bond

Global High Income Bond
Global High Yield Bond

Global High Yield Securitised Credit Bond
Global Inflation Linked Bond

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Global Lower Carbon Bond

Global Securitised Credit Bond

Global Short Duration BondGlobal Short Duration High Yield Bond

India Fixed Income

RMB Fixed Income

Singapore Dollar Income Bond

US Dollar Bond

 US High Yield Bond

الصنادیق الفرعیة لألسھم

الصنادیق الفرعیة الدولیة واإلقلیمیة لألسھم

Asia ex Japan Equity

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

BRIC Equity

BRIC Markets Equity

China Consumer Opportunities
Economic Scale GEM Equity

Economic Scale Global Equity
 Emerging Wealth

Euroland Equity
Euroland Equity Smaller Companies

Euroland Growth

European Equity
Frontier Markets

GEM Equity Volatility Focused
Global Emerging Markets Equity

Global Equity Climate Change

قة معلومات المستثمر الرئیسیة ذات الصلة و / أو سیتم إصدار وثائق معلومات األسھم في ھذه الصنادیق الفرعیة غیر متوفرة بعد. سیتم اإلفصاح عن تاریخ اإلطالق األولي في أحدث تقریر سنوي للشركة. سیتم تحدیث وثی1
فرعیة متاحة.إطالق صندوق فرعي. أي إشارات إلى ھذه األموال الفرعیة في نشرة اإلصدار سوف تدخل حیز التنفیذ عندما تصبح األسھم في ھذه الصنادیق الالمستثمر الرئیسیة اإلضافیة كلما توفرت فئات أسھم جدیدة أو تم
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Global Equity Dividend

Global Equity Volatility Focused

Global Lower Carbon Equity

Global Real Estate Equity

Greater China Equity1

الصنادیق الفرعیة ألسھم أسواق بعینھا

Brazil Equity

China A-shares Equity

Chinese Equity

Economic Scale Japan Equity

Economic Scale US Equity

Hong Kong Equity

Indian Equity
Mexico Equity

Russia Equity
Thai Equity

Turkey Equity
UK Equity

الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة

Islamic Global Equity Index1

الصنادیق الفرعیة األخرى

Asia Credit Fixed Term Bond 20221

Asia Credit Fixed Term Bond 2022 - 21

Asia Credit Fixed Term Bond 20231

Asia Credit Fixed Term Bond 2023 – 21

Asia Credit Fixed Term Bond 20241

Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 11

Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 21

Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 20231

Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 21

1Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024

Asia High Yield Credit Fixed Term Bond 20221

Asia High Yield Credit Fixed Term Bond 20231

Asia High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 20221

Asia High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 20231

Belt And Road Opportunities1
China Multi-Asset Income1

Euro Convertible Bond
Global Corporate Fixed Term Bond 2020

Global Corporate Fixed Term Bond 20221

Global Corporate Fixed Term Bond 2022 - 21

Global Corporate Fixed Term Bond 20231

Global Corporate Fixed Term Bond 2023 – 21

1Global Corporate Fixed Term Bond 2024

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 111

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 21

41-Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2
13-Bond 2023 Global Credit Floating Rate Fixed Term 

1Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024
Global Emerging Markets Fixed Term Bond 20221

Global Emerging Markets Fixed Term Bond 20231
Global Emerging Markets Credit Floating Rate Fixed Term Bond 20221

Global Emerging Markets Credit Floating Rate Fixed Term Bond 20231

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

Global High Yield Fixed Term Bond 20221

Global High Yield Fixed Term Bond 20231

Global High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 20221

Global High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 20231 
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Global Lower Carbon Multi-Asset1

Global Sustainable Multi-Asset Balanced1

Global Sustainable Multi-Asset Conservative1

Managed Solutions - Asia Focused Conservative

Managed Solutions - Asia Focused Growth

Managed Solutions - Asia Focused Income

Multi-Asset Style Factors

Multi-Asset Style Factors II

Multi-Strategy Target Return

1US Income Focused

سنوي للشركة. سیتم تحدیث وثیقة معلومات المستثمر الرئیسة ذات الصلة و/أو سیتم إصدار وثائق معلومات األسھم في ھذه الصنادیق الفرعیة غیر متوفرة بعد. سیتم اإلفصاح عن تاریخ اإلطالق األولي في أحدث تقریر 1
في ھذه الصنادیق الفرعیة متاحة.تدخل حیز التنفیذ عندما تصبح األسھم المستثمر الرئیسة اإلضافیة كلما توفرت فئات جدیدة أو تم إطالق صندوق فرعي. أي إشارات إلى ھذه األموال الفرعیة في نشرة اإلصدار سوف

تحویالت الخارجیة) دون توجیھ إي قد یتم إقفال أي صندوق فرعي من وقت آلخر أمام االشتراكات الجدیدة أو التحویالت الداخلیة في (ولكن لیس أمام عملیات االسترداد أو ال
في الحاالت التي یصل فیھ الصندوق الفرعي إلى الحد الذي إخطار للمساھمین متى رأت شركة اإلدارة أن اإلقفال ضروري لحمایة مصالح المساھمین الحالیین. وقد یحدث ھذا 

ح بالمزید من التدفقات الداخلیة لن تصل فیھ إدارة المحفظة إلى وضع أفضل منھ حیث تحقق بوصولھ تحقق المتطلبات التي تقتضیھا القدرات السوقیة. ونتیجة لذلك، فإن السما
، لن یتم إعادة فتحھ إلى أن ترى شركة اإلدارة لم یعد ھناك ما یدعو إلى إقفالھ.إقفال أي صندوق فرعيد من شأنھ أن یضر بمصالح المساھمین الحالیین. وبمجر

المحلي أو شركة اإلدارة االستفساروإذا حدث ذلك، فلن یحق ألي مستثمر جدید االكتتاب في األسھم في ھذه الصنادیق الفرعیة. ویجب على المساھمین الحالیین االتصال بموزعھم
وم تداول،عن الفرص المتاحة لالشتراكات المستمرة (إن وجدت). وسیجرى التعامل بإنصاف مع جمیع المساھمین الحالیین الراغبین في االكتتاب في أي ی

لإلشارة إلى تغیر www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfoوعند إقفال الصنادیق الفرعیة أمام االكتتابات الجدیدة أو التحویالت الداخلیة، سیتم تحدیث موقع الویب 
الفرعیة.وضع الصندوق الفرعي الساري. ویجب على المستثمرین التأكید مع شركة اإلدارة أو مراجعة موقع الویب للتعرف على الوضع الحالي للصنادیق 
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تفاصیل الصنادیق الفرعیة.3.2

الصنادیق الفرعیة للسندات

"السندات األسیویة"ASIA BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من السندات األسیویة.

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت، السندات المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر 90الصندوق في ظروف السوق العادیة بحد أدنى ویستثمر 
لعابرة للحدود الوطنیة في آسیا أو من جانب االستثماریة، وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات أو الوكاالت الحكومیة أو الكیانات ا

شركات كائنة بالمنطقة األسیویة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة فیھا.

بالرنمینبي، والتي تصدر في بت المقومة یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
و/أو Bond Connectا عبر برنامج جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة إم

% من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا الحكومات المحلیة 10مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
صافي أصولھ في األوراق المالیة الداخلیة الصینیة ذات % من 10والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات. ومع ذلك، لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

+ أو أقل (وفق تصنیف وكالة ائتمانیة محلیة في جمھوریة الصین الشعبیة) أو االوراق المالیة غیر BBالدخل الثابت والتي یتم تصنیفھا دون الدرجة االستثماریة، أو من فئة 
المصنفة.

ن صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحید حاصل على تصنیف ائتماني دون الدرجة االستثماریة.% م10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي أصولھ في السندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة بالرھون.10وقد یستثمر الصندوق أیًضا إلى ما یصل إلى 

صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).% من 10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات 10ق الفرعي استثمار ما یصل إلى كما یمكن للصندو
عالمیة).االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

ثمار دون أن یتم ذلك على نطاق یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االست
الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال 

قات األدوات المالیة في األدوات األخرى العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشت
الفرعي (على سبیل المثال، السندات المدعومة باألصول).التي قد یستثمر فیھا الصندوق

% من صافي أصولھ) في 30ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. ویمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر (ما یصل إلى 
األسیویة.العمالت غیر المقومة بالدوالر األمریكي بما في ذلك العمالت 

إدارة المخاطر
للسندات األسیویة المقومة بالدوالر Markit iBoxxوسیتم احتساب التعرض العام المتعلق بالصندوق الفرعي باستخدام معاییر نھج القیمة المعرضة للمخاطر مقارنةً بمؤشر 

%، على 150مة، ویتوقع أن یبلغ األمریكي. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخد
ى سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف معینة بما في ذلك عل

ق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األورا
التكلفة).من حیث

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.100.551.400.550.500.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.25***0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS26Wفئة األسھم*

غیر 0.60الرسوم اإلداریة (%)
متاح

0.250.00

غیر 0.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
متاح

0.20***0.00

"وصف فئات األسھم".. 3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 



57

9545285_287838730_22

%.3.5ھو A ،B ،X ،Zأقصى معدل للفئات **
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***

یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد 
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

ألدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیةالحد ا

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر S26الفئة 
أمریكي

10,000,000
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"العائد اإلجمالي للسندات األسیویة"ASIA BOND TOTAL RETURN-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
االستثمار في السندات األسیویة واألوراق المالیة أو األدوات األخرى المماثلة.یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل

تراتیجیة العائد اإلجمالي بمرونة في وتھدف إستراتیجیة العائد اإلجمالي إلى االستحواذ على غالبیة اتجاه الصعود في السندات األسیویة مع الحد من مخاطر الھبوط. وتتمیز إس
في مجال االستثمار. ول السندات األسیویة بأكملھ. وتتولد العوائد من خالل إدارة المدة وتحدید منحنى العائد ووضع العملة وتحدید األوراق المالیة الفردیةالتخصیص عبر مجال أص

ي دون اإلشارة إلى مؤشر قیاسي وذلك من خالل وتھدف إستراتیجیة إجمالي العوائد إلى توفیر عوائد مالیة معدلة حسب المخاطر تتجاوز مستوى االستثمار في الصندوق الفرع
أو ضمان عائد إیجابي بمرور الوقت، البحث عن مصادر متعددة للعائدات. ومع ذلك، ال ینبغي تفسیر استراتیجیة "إجمالي العوائد" على أنھا تعني ضمناً وجود حمایة لرأس المال

فالصندوق الفرعي عرضة لمخاطر السوق في أي وقت.

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت، إما مباشرة أو من خالل استخدام مشتقات األدوات المالیة، 90الصندوق في ظروف السوق العادیة بحد أدنى ویستثمر 
لة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات أو الوكاالت في السندات ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة، وغیرھا من األوراق المالیة المماث

تھا التجاریة فیھا. وتُقوم ھذه األوراق المالیة الحكومیة أو الكیانات العابرة للحدود الوطنیة في آسیا أو المقدمة من شركات كائنة بالمنطقة األسیویة أو تباشر الجزء األكبر من أنشط
٪ من صافي أصولھ النقدیة واألدوات النقدیة وأدوات 49لمتقدمة. وقد یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق غیر المواتیة ما یصل إلى مقومة بعمالت األسواق المحلیة أو ا

سوق المال و/أو األوراق المالیة قصیرة األجل ذات الدخل الثابت والتي قد تصدرھا الحكومات في األسواق المتقدمة.

تي تصدر في المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثابت المقومة بالرنمینبي، والیشمل االستثمار في األوراق 
و/أو Bond Connectیة إما عبر برنامج جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصین

% من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا الحكومات المحلیة 30مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
% من صافي أصولھ في األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل 10الصندوق الفرعي أكثر من والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات. ومع ذلك، لن یستثمر 

+ أو أقل (وفق تصنیف وكالة ائتمانیة محلیة في جمھوریة الصین الشعبیة) أو االوراق المالیة غیر المصنفة.BBالثابت والتي یتم تصنیفھا دون الدرجة االستثماریة، أو من فئة 

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحید حاصل على تصنیف ائتماني دون الدرجة االستثماریة.10ق الفرعي أكثر من لن یستثمر الصندو

% من صافي أصولھ في السندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة بالرھون.10وقد یستثمر الصندوق أیًضا إلى ما یصل إلى 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).10وق أیًضا حتى قد یستثمر الصند

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
بي سي االستثماریة العالمیة).االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس

ثمار دون أن یتم ذلك على نطاق یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االست
، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا

قات األدوات المالیة في األدوات األخرى العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشت
د یستثمر فیھا الصندوق الفرعي (على سبیل المثال، السندات المدعومة باألصول).التي ق

العمالت األسیویة.ویُدار الصندوق الفرعي بھدف توفیر عائدات بالدوالر األمریكي، ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بالدوالر األمریكي و

إدارة المخاطر
عي في ام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفروسیتم احتساب التعرض الع

تویات أعلى بما في ذلك على %، على الرغم من احتمال الوصول إلى مس150ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
لثبات واالستقرار (حین تُستخدم سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات ا

طریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة ب

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.250.6251.550.6250.600.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.25***0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

S22Wفئة األسھم*

0.300.00الرسوم اإلداریة (%)

0.200.00المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

األسھم".. "وصف فئات 3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
%.3.5ھو A ،B ،X ،Zأقصى معدل للفئات **

ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***
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خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك 
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

10,000,000دوالر أمریكيS22الفئة 
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"سندات العمالت األسیویة"ASIAN CURRENCIES BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من السندات األسیویة.

المالیة ذات الدخل الثابت، السندات المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة، % من صافي أصولھ في األوراق 70یستثمر الصندوق في ظروف السوق العادیة بحد أدنى 
كیانات العابرة للحدود الوطنیة في آسیا وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة المقومة بالعمالت األسیویة والصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات أو الوكاالت الحكومیة أو ال

شركات كائنة بالمنطقة األسیویة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة فیھا.أو من جانب 

بت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر في یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
و/أو Bond Connectلشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة إما عبر برنامج جمھوریة الصین ا

داخلیة التي تصدرھا الحكومات المحلیة % من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة ال30مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
% من صافي أصولھ في األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل 10والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات. ومع ذلك، لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

فق تصنیف وكالة ائتمانیة محلیة في جمھوریة الصین الشعبیة) أو االوراق المالیة غیر المصنفة.+ أو أقل (وBBالثابت والتي یتم تصنیفھا دون الدرجة االستثماریة، أو من فئة 

% من صافي أصولھ في السندات القابلة للتحویل.10باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق حتى 

ھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات % من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تع10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
.االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة)

اض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن یتم ذلك على نطاق یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغر
لخیارات، والمقایضات (مثل مقایضاتواسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود ا
قات األدوات المالیة في األدوات األخرى العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشت

التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

% من صافي أصولھ) في 30رئیس بالعمالت األسیویة. ویمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر (ما یصل إلى ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل 
عمالت األسواق دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة) واألسواق الناشئة.

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.250.6251.550.6250.600.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاح0.60الرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاح0.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".3-1التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

ت إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقا
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

5,000,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"السندات األسیویة ذات العوائد المرتفعة"ASIA HIGH YIELD BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من السندات األسیویة ذات العوائد المرتفعة.

وغیر المصنفة من غیر االستثماریة % من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت 70یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
جانب الحكومات أو الوكاالت الحكومیة أو الصادرة عن شركات لدیھا مقرات في آسیا أو تباشر الجزء األكبر من أعمالھا فیھا، أو تلك الصادرة أو المضمونة منالمصنفة 

الكیانات العابرة للحدود الوطنیة في آسیا.

بت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر في یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
و/أو Bond Connectالشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة إما عبر برنامج جمھوریة الصین

الداخلیة التي تصدرھا الحكومات المحلیة % من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة 30مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
% من صافي أصولھ في األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل 10والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات. ومع ذلك، لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

(وفق تصنیف وكالة ائتمانیة محلیة في جمھوریة الصین الشعبیة) أو االوراق المالیة غیر المصنفة.+ أو أقل BBالثابت والتي یتم تصنیفھا دون الدرجة االستثماریة، أو من فئة 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

%.10% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 15الصندوق ما یصل إلى عالوة على ذلك، قد یستثمر 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في 10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق سیاستھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
لصنادیق شركة إتش إس بي سي األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة 

االستثماریة العالمیة).

یًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن یتم ذلك على یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أ
قود الخیارات، والمقایضات (مثل نطاق واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وع

عقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة مقایضات العجز عن سداد االئتمان) و
في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

% من صافي أصولھ) في 30للصندوق الفرعي أن یستثمر (ما یصل إلى ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. ویمكن
العمالت غیر المقومة بالدوالر األمریكي باستثناء العمالت األسیویة.

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي.

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXS28Zفئة األسھم*

1.250.6251.550.6250.600.300.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.25***0.20***0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".3-1من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید * 
%.3.5ھو A ،B ،X ،Zأقصى معدل للفئات **

السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف ***

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة إضافیة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

10,000,000دوالر أمریكيS28الفئة 
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"السندات البرازیلیة"BRAZIL BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
وغیر االستثماریة ستثماریة ویستثمر الصندوق الفرعي بشكل رئیس في إجمالي العوائد في محفظة متنوعة منن األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة اال

التابعة للحكومة البرازیلیة)، شبھ (مثل السندات) وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات أو الوكاالت الحكومیة (بما في ذلك تلك الكیانات
(بما في ذلك حكومات الوالیات والمقاطعات والبلدیات والجھات الحكومیة) أو الكیانات الكیانات الحكومیة، والمؤسسات التي ترعاھا الدولة، والحكومات المحلیة أو اإلقلیمیة 

التي تزاول معظم أنشطتھم االقتصادیة العابرة للحدود الوطنیة التي تصدر سندات یتم التداول فیھا في البرازیل، وكذلك الشركات التي لدیھا مكتب مسجل لدیھا في البرازیل أو 
در أدوات تنطوي على التعرض لمخاطر االئتمان في البرازیل.في البرازیل أو تص

وراق المالیة المقومة بالدوالر وستقّوم معظم ھذه األوراق المالیة بالعملة المحلیة، أال وھي الریال البرازیلي وقد یلجأ الصندوق الفرعي لالستثمار بشكل مكّمل في األ
األمریكي.

٪ من صافي أصولھ في أوراق مالیة قابلة للتحویل صادرة أو مضمونة من قبل الحكومة البرازیلیة أو الوكاالت الحكومیة 100إلى وقد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل 
في البرازیل ري التعامل فیھا البرازیلیة أو الكیانات العابرة للحدود الوطنیة التي تكون فیھا دولة عضو أو أكثر من أعضاء االتحاد األوروبي أعضاء یصدرون سندات یج

٪ من صافي 30ار واحد شریطة أن تكون األوراق المالیة المحتفظ بھا من قبل الصندوق الفرعي قد نشأت من ستة إصدارات مختلفة على األقل بحیث ال یتجاوز أي إصد
أصول الصندوق الفرعي.

ة والعقود اآلجلة بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم)، والمقایضات (مثل مقایضات كما یمكن أن یستثمر الصندوق الفرعي في مشتقات مالیة إضافیة مثل العقود المستقبلی
لیة من ھذا القبیل من أجل جملة العجز عن سداد االئتمان ومقایضات العائد الكلي) وعقود الخیارات والمنتجات المركبة األخرى. یعتزم الصندوق الفرعي استخدام مشتقات ما

مالیة من شأنھ أن یساعد تحسین العوائد والتحوط وفعالیة وصول المزایا الضریبیة إلى األدوات، وكلما رأى مستشار االستثمار أن االستثمار في مشتقات األدوات الأمور من بینھا
الصندوق الفرعي في تحقیق أھدافھ االستثماریة.

%.5عائد الكلي، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة % من صافي أصولھ في مقایضات ال10وقد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

إدارة المخاطر
 JP Morgan GBI-EM Global Brazilسیتم احتساب التعرض العام المتعلق بالصندوق الفرعي باستخدام معاییر نھج القیمة المعرضة للمخاطر مقارنةً بمؤشر 

Index على 50السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ . یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في ظروف ،%
ستخدم المشتقات المالیة الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف معینة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُ 

الصلة بطریقة المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذاتعامة إلدارة مخاطر 
أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.000.501.300.500.500.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة **

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

2,500,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"السندات المقومة بالیورو"EURO BOND-االستثماریة العالمیة صنادیق إتش إس بي سي 

العملة األساس
یورو

أھداف االستثمار

یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من السندات المقومة بالیورو.

٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة المقومة بالیورو بعائد ثابت والمصنفة من الدرجة االستثماریة 90یقل عن یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال
ألكبر من البلدان أو تباشر الجزء اوالتي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات أو الوكاالت الحكومیة أو الكیانات العابرة للحدود الوطنیة، أو الشركات التي یقع مقرھا في أیة بلد

من أعمالھا فیھا، بما في ذلك األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة.

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت الصادرة عن جھات اإلصدار التي یقع 10ویستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
ألكبر من أنشطتھا التجاریة فیھا. مقرھا في األسواق الناشئة أو تباشر الجزء ا

% من صافي أصولھ في السندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة بالرھون.10وقد یستثمر الصندوق أیًضا إلى ما یصل إلى 

ائتماني دون الدرجة االستثماریة في وقت الشراء ولن یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت الصادرة عن جھات اإلصدار الحاصلة على تصنیف 
أو المضمونة من جانبھا.

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من %10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

لى ستخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن یتم ذلك عیجوز للصندوق الفرعي ا
الخیارات، والمقایضات (مثل قودنطاق واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وع

ضمین مشتقات األدوات المالیة مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا ت
في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.750.3751.050.3750.300.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.15**0.250.250.250.150.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS18Wفئة األسھم*

0.600.500.150.00الرسوم اإلداریة (%)**

0.150.250.150.00والخدمیة (%)المصروفات التشغیلیة واإلداریة 

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في **

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

20,000,000دوالر أمریكيS18الفئة 
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"سندات االئتمان المقومة بالیورو"EURO CREDIT BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
یورو

أھداف االستثمار
الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة (مثل في ضوء تحقیق العائد اإلجمالي، یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في محفظة متنوعة من األوراق المالیة ذات الدخل 

ومة بالیورو للشركات المصنفة السندات) وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة المقومة بالیورو. وسیسعى الصندوق الفرعي إلى االستثمار بشكل أساسي في اإلصدارات المق
المالیة الصادرة أو المضمونة من قبل الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للحدود الوطنیة.ضمن درجة االستثمار مع االحتفاظ بإمكانیة االستثمار في األوراق 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

صر عقود الفرعي أن یستثمر في مشتقات األدوات المالیة مثل العقود المستقبلیة وعقود الخیارات والمقایضات (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحكما یمكن للصندوق 
تقات مالیة من ھذا القبیل من أجل العجز عن سداد االئتمان) وعقود العمالت اآلجلة وغیرھا من العمالت والمشتقات االئتمانیة. ویعتزم الصندوق الفرعي استخدام أدوات مش

ستثمار في مشتقات األدوات جملة أمور من بینھا إدارة مخاطر االئتمان والفائدة وتحدید مراكز العمالت عالوة على تحسین العائدات حین یرى مستشار االستثمار أن اال
المالیة من شأنھ أن یساعد الصندوق الفرعي في تحقیق أھدافھ االستثماریة.

رة المخاطرإدا
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.850.4251.150.4250.350.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.20**0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS19Wفئة األسھم*

0.60الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.250.00

0.20التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)المصروفات 
غیر 
متاح

0.150.00

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن**

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة لعمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من ا

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم
الحد األدنى للملكیة

دوالر S19الفئة 
أمریكي

30,000,000
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"العائد اإلجمالي لسندات االئتمان العالمي المقومة EURO CREDIT BOND TOTAL RETURN-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
بالیورو"

العملة األساس
یورو

أھداف االستثمار

الشركات المقومة بالیورو وغیرھا من األوراق المالیة أو األدوات المماثلة وذلك انطالقًا من سعیھ یستثمر الصندوق الفرعي في محفظة موزعة على نطاق كامل من سندات
لتحقیق العائد اإلجمالي على المدى الطویل.

وتتمیز إستراتیجیة العائد اإلجمالي وتھدف إستراتیجیة العائد اإلجمالي إلى االستحواذ على غالبیة اتجاه الصعود في مجال االئتمان بالیورو مع الحد من مخاطر الھبوط. 
ردیة في مجال االستثمار. وتھدف بمرونة في التخصیص عبر مجال االئتمان بالیورو. وتتولد العوائد من خالل إدارة المدة وتحدید مركز العملة وتحدید األوراق المالیة الف

تجاوز مستوى االستثمار في الصندوق الفرعي دون اإلشارة إلى مؤشر قیاسي وذلك من خالل إستراتیجیة إجمالي العوائد إلى توفیر عوائد مالیة معدلة حسب المخاطر ت
بمرور الوقت، فالصندوق البحث عن مصادر متعددة للعائدات. ومع ذلك، ال تعني استراتیجیة "إجمالي العوائد" ضمناً وجود حمایة لرأس المال أو ضمان عائد إیجابي 

ي وقت.الفرعي عرضة لمخاطر السوق في أ

ثماریة وغیر االستثماریة، فضًال ویباشر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة استثماراتھ في األوراق المالیة المقومة بالیورو بعائد ثابت والمصنفة من الدرجة االست
و تباشر الجزء األكبر من أعمالھا فیھا، أو األوراق المالیة الصادرة أو عن غیرھا من األوراق المالیة المماثلة الصادرة عن الشركات التي یقع مقرھا في األسواق المتقدمة أ

ر من مدى تعرض الصندوق الفرعي المضمونة من جانب الحكومات أو الوكاالت الحكومیة أو الكیانات العابرة للحدود الوطنیة في األسواق الناشئة. قد یقلل مستشار االستثما
% من صافي أصول الصندوق الفرعي النقدیة أو األدوات النقدیة و/أو أدوات سوق األموال.49ستثمر ما یصل إلى لألصول المذكورة آنفاً في أي وقت وی

٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة المقومة بالیورو بعائد ثابت والمصنفة من الدرجة 10وقد یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما یصل إلى 
والتي تصدرھا الحكومات أو الوكاالت الحكومیة أو الكیانات العابرة للحدود الوطنیة في األسواق الناشئة.االستثماریة 

% من صافي أصولھ في السندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة بالرھون.10وقد یستثمر الصندوق أیًضا إلى ما یصل إلى 

(باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل 10وقد یستثمر الصندوق أیًضا ما یصل إلى 

%.10دون أن یتجاوز ذلك نسبة % من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن 15عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
بعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التا

ثمار دون أن یتم ذلك على یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االست
صندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل نطاق واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح لل

ضمین مشتقات األدوات المالیة مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا ت
ي األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.ف

وتدار شؤون الصندوق الفرعي دون الرجوع إلى ترجیحات مؤشر السوق.

% من صافي أصولھ في الظروف العادیة) 10وفي ھذا الصدد، یتركز تعرض الصندوق الفرعي بشكل رئیس على الیورو. وقد یستثمر الصندوق الفرعي (ما یصل إلى 
ل، مع تحوطھ من المخاطر المرتبطة بالیورو.في العمالت األوروبیة األخرى بشكٍل ُمكّمِ

إدارة المخاطر
رفع المالي للصندوق الفرعي وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط ال

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك 80السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ في ظروف 
تفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین على سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ار

تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.900.451.200.450.400.00اإلداریة (%)الرسوم 

**0.20**0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS10Wفئة األسھم*

0.200.00غیر متاح0.60الرسوم اإلداریة (%)

0.00**0.15غیر متاح0.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

"وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة **

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

10,000,000دوالر أمریكيS10الفئة 
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"السندات المقومة بالیورو بعوائد مرتفعة"EURO HIGH YIELD BOND-االستثماریة العالمیة صنادیق إتش إس بي سي 

العملة األساس
یورو

أھداف االستثمار
یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من لسندات المقومة بالیورو بعوائد مرتفعة.

٪ من صافي أصولھ) في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیرھا 90الصندوق الفرعي (في الظروف العادیة ما ال یقل عن یستثمر 
وكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للحدود من األوراق المالیة ذات العوائد المرتفعة (بما في ذلك األوراق غیر المصنفة) الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات وال

م ھذه األوراق المالیة بالیورو، وبعمالت األسواق المتقدمة األخرى عل % 10ى أساس مكمل (بنسبة تصل إلى الوطنیة في األسواق المتقدمة وكذلك في األسواق الناشئة. وتقوَّ
من صافي أًصول الصندوق في الظروف العادیة).

%.10% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 15د یستثمر الصندوق ما یصل إلى عالوة على ذلك، ق

جماعي في % من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار ال10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق سیاستھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
لصنادیق شركة إتش إس بي سي األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة 

االستثماریة العالمیة).

خالل االستثمار في مشتقات األدوات المالیة. ومع ذلك، ال یعتزم الصندوق الفرعي كذلك یمكن أن یحقق الصندوق الفرعي سیاستھ االستثماریة على أساس مكمل من 
ل فعال وإدارة التدفقات االستثمار في مشتقات األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض استثماریة، وسیكون استخدامھا األساسي ألغراض التحوط وإدارة المحفظة بشك

.النقدیة وتخصیص األصول بشكل تكتیكي

لة (بما في ذلك العقود اآلجلة ومن بین مشتقات األدوات المالیة التي یمكن أن یستخدمھا الصندوق الفرعي، على سبیل المثال ال الحصر، عقود صرف العمالت األجنبیة اآلج
معدالت الفائدة، والعجز عن سداد االئتمان، والتضخم، والعائد غیر القابلة للتسلیم)، وعقود الخیارات المستقبلیة المتداولة، وعقود خیارات الصرف األجنبي، والمقایضات (

).الكلي، والعملة). ویمكن أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في أدوات أخرى یستخدمھا الصندوق الفرعي (مثل: السندات القابلة للتحویل

دة، سیتخذ الصندوق إجراءات تحوطیة للیورو مقابل مخاطر العمالت األخرى.وفي ھذا الصدد، یتركز تعرض الصندوق الفرعي بشكل رئیس على الیورو. وكالعا

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

ات حول طریقة االلتزام.للحصول على مزید من المعلوم

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.100.551.400.550.500.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.20**0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS8Wفئة األسھم*

0.350.00غیر متاح0.60الرسوم اإلداریة (%)

0.150.00غیر متاح0.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

األسھم.. "وصف فئات3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

التحوطیة رعي فئات األسھم قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

د األدنى لالستثمار األوليالحفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

50,000,000دوالر أمریكيS8الفئة 

5,000,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"إجمالي عائدات دیون األسواق الناشئة العالمیة"GEM DEBT TOTAL RETURN-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
ماثلة وذلك انطالقًا من سعیھ یستثمر الصندوق الفرعي في محفظة موزعة على نطاق كامل من سندات األسواق الناشئة العالمیة وغیرھا من األوراق المالیة أو األدوات الم

لتحقیق العائد اإلجمالي على المدى الطویل.

ذ على غالبیة اتجاه الصعود في مجال دیون األسواق الناشئة مع الحد من مخاطر الھبوط. وتتمیز إستراتیجیة العائد اإلجمالي وتھدف إستراتیجیة العائد اإلجمالي إلى االستحوا
المالیة لة وتحدید األوراقبمرونة في التخصیص عبر مجال أصول دیون األسواق الناشئة بأكملھ. وتتولد العوائد من خالل إدارة المدة وتحدید منحنى العائد ووضع العم

الصندوق الفرعي دون اإلشارة الفردیة في مجال االستثمار. وتھدف إستراتیجیة إجمالي العوائد إلى توفیر عوائد مالیة معدلة حسب المخاطر تتجاوز مستوى االستثمار في 
العوائد" ضمناً وجود حمایة لرأس المال أو ضمان عائد إلى مؤشر قیاسي وذلك من خالل البحث عن مصادر متعددة للعائدات. ومع ذلك، ال تعني استراتیجیة "إجمالي

إیجابي بمرور الوقت، فالصندوق الفرعي عرضة لمخاطر السوق في أي وقت.

، وغیرھا من (مثل السندات)یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في محفظة متنوعة من األوراق المالیة المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة بعائد ثابت
تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والوكاالت األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا الشركات التي لدیھا مقرات في األسواق الناشئة أو تباشر الجزء األعظم أعمالھا ھناك، أو التي 

إلقلیمیة (مثل الكیانات الحكومیة في الوالیات واألقالیم، والبلدیات) والكیانات العابرة الحكومیة والكیانات شبھ الحكومیة والمؤسسات التي ترعاھا الدولة والحكومات المحلیة أو ا
%من صافي 49مر ما یصل إلى للحدود الوطنیة في األسواق الناشئة. وقد یقلل مستشار االستثمار من مدى تعرض الصندوق الفرعي لألصول المذكورة آنفاً في أي وقت ویستث

نقدیة أو األدوات النقدیة و/أو أدوات سوق األموال التي قد تصدرھا الحكومات في األسواق المتقدمة.أصول الصندوق الفرعي ال

بت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
 Bondا عبر برنامج جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة إمفي 

Connect ندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا % من صافي أصولھ في سوق الس10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى
الحكومات المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات.

(باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل 25وقد یستثمر الصندوق أیًضا ما یصل نسبتھ إلى 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى عالوة

ة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات % من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالی10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
.االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة)

یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال وللصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي
الصرف األجنبي اآلجلة (بما الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان وعقود مقایضات العائد اإلجمالي) وعقود

تم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد ی

%.5% من صافي أصولھ في مقایضات العائد الكلي، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10وقد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

سوق.وتدار شؤون الصندوق الفرعي دون الرجوع إلى ترجیحات مؤشر ال

عمالت األسواق الناشئة.ویُدار الصندوق الفرعي بھدف توفیر عائدات بالدوالر األمریكي، ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بالدوالر األمریكي و

إدارة المخاطر
المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة 

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك 150في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
یات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین على سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستو

تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

ذجينبذة عن المستثمر النمو
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.600.801.900.800.750.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.25***0.350.350.350.300.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

S4Wفئة األسھم*

0.750.00الرسوم اإلداریة (%)

0.250.00المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

^J^L^M^N^R^S21^ZPفئة األسھم*

0.600.501.000.501.500.400.00الرسوم اإلداریة (%)

***0.250.250.350.350.350.200.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

"وصف فئات األسھم".3-1التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من * 
%.3.5ھو A ،B ،X ،Zأقصى معدل للفئات **

السنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة و***
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. 11-2على النحو الموضح في القسم S21، وما إلى ذلك، والفئة ZP2وZP1، وما إلى ذلك، وR2وR1، إلخ وN2وN1، إلخ. وM2وM1إلخ، L2وL1، إلخ J2وJ1قد یتم تحصیل رسوم األداء للفئات ^
"الرسوم والمصاریف" باإلضافة إلى رسوم اإلدارة.

حوطیة فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التقد تتكبد كل فئة من 
. 11-2الرجوع إلى القسم ط من مخاطر العملة. یُرجىلتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

رسوم األداء
. "الرسوم والنفقات"11-2وترد تفاصیل المنھجیة المستخدمة لحساب رسوم األداء في القسم 

معدل األداءعائد االستثمار المقبولفئات األسھم المعمول بھا

JوLوMوRوS21وZP5%20سنویاً من صافي قیمة األصول للسھم الواحد من فئة األسھم ذات الصلة%

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

30,000,000دوالر أمریكيS21الفئة 
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"إجمالي عائدات دیون األسواق الناشئة العالمیة (مقید التصنیف)"GEM DEBT TOTAL RETURN-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
المماثلة وذلك انطالقًا من سعیھ یستثمر الصندوق الفرعي في محفظة موزعة على نطاق كامل من سندات األسواق الناشئة العالمیة وغیرھا من األوراق المالیة أو األدوات 

لتحقیق العائد اإلجمالي على المدى الطویل.

وتتمیز إستراتیجیة العائد اإلجمالي وتھدف إستراتیجیة العائد اإلجمالي إلى االستحواذ على غالبیة اتجاه الصعود في مجال دیون األسواق الناشئة مع الحد من مخاطر الھبوط. 
ة ال أصول دیون األسواق الناشئة بأكملھ. وتتولد العوائد من خالل إدارة المدة وتحدید منحنى العائد ووضع العملة وتحدید األوراق المالیبمرونة في التخصیص عبر مج

دوق الفرعي دون اإلشارة الصنالفردیة في مجال االستثمار. وتھدف إستراتیجیة إجمالي العوائد إلى توفیر عوائد مالیة معدلة حسب المخاطر تتجاوز مستوى االستثمار في 
س المال أو ضمان عائد إلى مؤشر قیاسي وذلك من خالل البحث عن مصادر متعددة للعائدات. ومع ذلك، ال تعني استراتیجیة "إجمالي العوائد" ضمناً وجود حمایة لرأ

إیجابي بمرور الوقت، فالصندوق الفرعي عرضة لمخاطر السوق في أي وقت.

، وغیرھا بشكل أساسي في ظروف السوق العادیة في المقام األول في األوراق المالیة المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة بعائد ثابتیستثمر الصندوق الفرعي
و التي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والوكاالت من األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا الشركات التي لدیھا مقرات في األسواق الناشئة أو تباشر الجزء األعظم أعمالھا ھناك، أ

ة آنفاً في أي وقت ویستثمر ما الحكومیة والكیانات العابرة للحدود الوطنیة في تلك األسواق. وقد یقلل مستشار االستثمار من مدى تعرض الصندوق الفرعي لألصول المذكور
النقدیة و/أو أدوات سوق األموال التي قد تصدرھا الحكومات في األسواق المتقدمة.% من صافي أصول الصندوق الفرعي النقدیة أو األدوات49یصل إلى 

بت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
 Bondشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة إما عبر برنامج في جمھوریة الصین ال

Connect اخلیة التي تصدرھا % من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الد10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى
الحكومات المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات.

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).25وقد یستثمر الصندوق أیًضا ما یصل نسبتھ إلى 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10یستثمر الصندوق ما یصل إلى عالوة على ذلك، قد 

في وقت االستثمار وذلك B-/B3وال یمكن للصندوق الفرعي االستثمار إال في السندات واألوراق المالیة األخرى ذات الدخل الثابت التي تحظى بتصنیف ائتماني ضمن 
 / -Bكلیھما دون التصنیفین على النحو الذي تحدده إحدى وكاالت التصنیف االئتماني المعترف بھا. وفي حالة توفر تصنیفین ائتمانیین (أو أكثر) لسند محدد واحد وكان

B3 فال یمكن شراء السند. في حالة احتفاظ الصندوق الفرعي بسند ینحدر تصنیفھ دون ،B- / B3 وفق تصنیف واحدة من وكاالت التصنیف االئتمانیة على األقل، سیبیع
٪ من صافي أصولھ. وسیبیع ما تبقى من السندات في غضون مدة ال تزید عن ستة أشھر من تاریخ 3الصندوق الفرعي على الفور نسبة ھذه السندات التي تمثل ما یزید عن 

. وقد یؤثر B-/B3السندات الحقًا خالل فترة الستة أشھر بحیث ال یحتفظ الصندوق الفرعي بعد ذلك بأي سندات دون التصنیفان انحدار التصنیف االئتماني إال إذا تم ترقیة 
في أداء الصندوق الفرعي.B- / B3بیع بعض أو جمیع السندات التي انخفض تصنیفھا دون 

الصادرة 1060/2009) رقم ECتحددھا وكاالت التصنیف االئتماني المسجلة أو المعتمدة وفقًا لالئحة (وحینئذ لن یستخدم مستشار االستثمار سوى التصنیفات االئتمانیة التي
بشأن وكاالت التصنیف االئتماني. وعلى الرغم من أن مستشار االستثمار قد یستعین بوكاالت التصنیف االئتماني 2009سبتمبر 16عن البرلمان األوروبي والمجلس بتاریخ 

االئتمانیة للسند.أھلیتھ، سیقوم بإجراء تقییمات مخاطر االئتمان بنفسھ ولن یعتمد على وجھ الحصر أو بشكل آلي على التصنیفات االئتمانیة لتقییم الجدارةللوقوف على 

اق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات % من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األور10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
.االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة)

الیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال وللصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. وتشمل مشتقات األدوات الم
الصرف األجنبي اآلجلة (بما الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان وعقود مقایضات العائد اإلجمالي) وعقود

یم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسل

%.5% من صافي أصولھ في مقایضات العائد الكلي، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10وقد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

ترجیحات مؤشر السوق.وتدار شؤون الصندوق الفرعي دون الرجوع إلى 

األمریكي. وقد یتعرض ویُدار الصندوق الفرعي بھدف توفیر عائدات بالدوالر األمریكي، ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر 
الصندوق الفرعي لمخاطر العمالت في األسواق الناشئة.
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إدارة المخاطر
لفرعي العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق اوسیتم احتساب التعرض 

مستویات أعلى بما في ذلك %، على الرغم من احتمال الوصول إلى150في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
ات الثبات واالستقرار (حین على سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستوی

ة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصل

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.600.801.900.800.750.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.25***0.350.350.350.300.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

S31Wفئة األسھم*

0.500.00الرسوم اإلداریة (%)

0.250.00المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

األسھم".. "وصف فئات 3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
%.3.5ھو A ،B ،X ،Zأقصى معدل للفئات **

ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***

ا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوصً 
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"السندات المرتبطة بتضخم األسواق العالمیة الناشئة"GEM INFLATION LINKED BOND-سي االستثماریة العالمیة صنادیق إتش إس بي 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

المالیة بدخل ثابت ترتبط عائداتھا بمعدل التضخم في یستثمر الصندوق الفرعي في سبیل سعیھ لتحقیق إجمالي العائدات في المقام األول في محفظة متنوعة من األوراق 
واحد أو أكثر من بلدان األسواق الناشئة وكذلك بمدى فعالیة إحالل عمالت األسواق الناشئة المحلیة.

بعمالت محلیة في السوق الناشئة بعائد ثابت یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في إطار سعیھ لتحقیق إجمالي العوائد، في محفظة متنوعة من األوراق المالیة المقومة 
الحكومیة والمؤسسات التي والمصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة وغیر المصنفة والتي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات شبھ

لوالیات واألقالیم والبلدیات والھیئات الحكومیة) والكیانات العابرة للحدود الوطنیة أو الشركات التي ترعاھا الدولة والحكومات المحلیة أو اإلقلیمیة (بما في ذلك حكومات ا
ترتبط باألسواق الناشئة.

م إما با لیة أو بعملة دول منظمة لعملة المحوقد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا على أساس تكمیلي في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت التي ال ترتبط بالتضخم والتي تقوَّ
التعاون االقتصادي والتنمیة،

بت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
 Bondسوق السندات البنكیة الصینیة إما عبر برنامج في جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في

Connect من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا 10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى %
یاسات.الحكومات المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن الس

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

لقابلة للتسلیم)، والعقود المستقبلیة والمقایضات كما یمكن أن یستثمر الصندوق الفرعي في مشتقات مالیة إضافیة مثل عقود العمالت اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر ا
ي استخدام أدوات مشتقات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان ومقایضات العائد الكلي) وعقود الخیارات ومؤشرات العجز عن سداد االئتمان. یعتزم الصندوق الفرع

التحوط ووصول المزایا الضریبیة إلى األدوات كلما رأى مستشار االستثمار أن االستثمار في مشتقات تحسین العوائد وجملة أمور من بینھامالیة من ھذا القبیل من أجل 
األدوات المالیة من شأنھ أن یساعد الصندوق الفرعي في تحقیق أھدافھ االستثماریة.

%.5تجاوز ذلك نسبة % من صافي أصولھ في مقایضات العائد الكلي، ولكن دون أن ی10وقد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

إدارة المخاطر
 Bloomberg Barclaysوسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر في الصندوق الفرعي باستخدام معاییر طریقة القیمة المعرضة للمخاطر النسبیة مقارنةً بمؤشر 

Emerging Markets Tradable Inflation-linked الفرعي في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة . یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق
%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف معینة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ارتفاع 50للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 

ة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عام
للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.000.501.250.500.500.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.20**0.300.300.300.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة **

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة ذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفی

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

5,000,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"السندات العالمیة"GLOBAL BOND-بي سي االستثماریة العالمیة صنادیق إتش إس 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
ندات) وغیرھا من األوراق یستثمر الصندوق الفرعي لتحقیق إجمالي العائد بشكل أساسي في محفظة متنوعة من العائد الثابت المصنف ضمن الدرجة االستثماریة (مثل الس

متقدمة وعمالت بلدان منظمة المالیة المماثلة من جمیع أنحاء العالم. سیسعى الصندوق الفرعي إلى االستثمار بشكل أساسي في األوراق المالیة الصادرة في األسواق ال
التعاون االقتصادي والتنمیة.

للتحویل (األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة). % من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة20وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 
% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

ل الیة الصینیة الداخلیة ذات العائد الثابت على ما یلي دون حصر، األوراق المالیة ذات العائد الثابت المقومة بالرنمینبي والصادرة داختشتمل االستثمارات في األوراق الم
لصین إما عبر برنامج في اجمھوریة الصین الشعبیة والمتداولة في سوق السندات بین البنوك في الصین. یجوز للصندوق الفرعي االستثمار في سوق السندات بین البنوك 

BondConnect من صافي أصولھ في السندات الصینیة المحلیة الصادرة 10. یجوز للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى سوق السندات البنكیة الصینیةو/أو مبادرة %
عن الحكومات البلدیة والمحلیة والشركات والبنوك من بین جھات أخرى. 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت الصادرة في األسواق الناشئة.20إلى قد یستثمر الصندوق ما یصل
.% من صافي أصولھ في السندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة بالرھون30وقد یستثمر الصندوق بشكل كبیر إلى ما یصل إلى 

.%5صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة % من10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

سبیل المثال ال الحصر عقود كما یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر في األدوات المالیة المشتقة مثل العقود المستقبلیة وعقود الخیارات والمقایضات (بما في ذلك على 
مخاطر االئتمان الئتمان) وعقود العمالت اآلجلة. ویعتزم الصندوق الفرعي استخدام أدوات مشتقات مالیة من ھذا القبیل من أجل جملة أمور من بینھا إدارةالعجز عن سداد ا

یة المشتقة من شأنھ أن یساعد الصندوق وأسعار الفائدة وتحدید مراكز العمالت عالوة على تحسین العائدات حین یرى مستشار االستثمار أن االستثمار في األدوات المال
.مارالفرعي في تحقیق أھدافھ االستثماریة. وال یعتزم الصندوق الفرعي االستثمار في األدوات المالیة المشتقة على نطاق واسع ألغراض االستث

إدارة المخاطر
 Bloomberg Barclays Global Aggregate ة المعرضة للمخاطر مقارنةً بمؤشروسیتم احتساب التعرض العام المتعلق بالصندوق الفرعي باستخدام معاییر طرق القیم

Index. 150أن یبلغ یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع ،%
لى في ظروف معینة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أع

لصلة واق أو األوراق المالیة ذات االمالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األس
 .بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة)

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "
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الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.750.3751.050.3750.350.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.15**0.250.250.250.150.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.600.500.00الرسوم اإلداریة (%)

0.150.250.00المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

عي فئات األسھم التحوطیة رقد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"إجمالي عائد السندات العالمیة"GLOBAL BOND TOTAL RETURN-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

المالیة أو الصكوك یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة مخصصة عبر السندات العالمیة وغیرھا من األوراق 
المماثلة.

متع إستراتیجیة العائد اإلجمالي تھدف إستراتیجیة العائد اإلجمالي إلى االستحواذ على غالبیة االتجاه الصعودي في عالم السندات العالمیة مع الحد من مخاطر الھبوط. تت
دة، وتحدید مركز منحنى العائد، وتحدید مركز العملة بتخصیص مرن عبر مجموعة كاملة من السندات وأسواق العمالت العالمیة. یتم تحقیق العوائد من خالل إدارة الم

تتجاوز مستوى االستثمار في واختیار األوراق المالیة الفردیة داخل میدان االستثمار. وتھدف إستراتیجیة إجمالي العوائد إلى توفیر عوائد مالیة معدلة حسب المخاطر
البحث عن مصادر متعددة للعائدات. ومع ذلك، فإن إستراتیجیة إجمالي العائد ال تعني وجود أي حمایة الصندوق الفرعي دون اإلشارة إلى مؤشر قیاسي وذلك من خالل 

لرأس المال أو ضمان عائد إیجابي مع مرور الوقت. یخضع الصندوق الفرعي لمخاطر السوق في أي وقت.

لمالیة ذات العائد الثابت من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة التي تصدرھا أو تضمنھا یستثمر الصندوق الفرعي في أحوال السوق العادیة في المقام األول في األوراق ا
من أعمالھا في أي من األسواق الحكومات أو الوكاالت الحكومیة أو الھیئات فوق الوطنیة في جمیع أنحاء العالم أو تصدرھا شركات متمركزة أو تقوم بتنفیذ الجزء األكبر

الفرعي لألصول سواق الناشئة. ھذه األوراق المالیة مقومة في عمالت األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة. قد یقلل مستشار االستثمار من تعرض الصندوق المتقدمة، أو األ
المال.٪ من صافي أصول الصندوق الفرعي في النقد و/أو أدوات نقدیة و/أو أدوات سوق 49المذكورة أعاله في أي وقت ویستثمر ما یصل إلى 

المقومة بالرنمینبي والصادرة داخل تشتمل االستثمارات في األوراق المالیة الصینیة الداخلیة ذات العائد الثابت على ما یلي دون حصر، األوراق المالیة ذات العائد الثابت
ر في سوق السندات بین البنوك في الصین إما عبر برنامج جمھوریة الصین الشعبیة والمتداولة في سوق السندات بین البنوك في الصین. یجوز للصندوق الفرعي االستثما

BondConnect من صافي أصولھ في السندات الصینیة المحلیة الصادرة 10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. یجوز للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى %
أخرى. عن الحكومات البلدیة والمحلیة والشركات والبنوك من بین جھات 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة المدعومة باألصول واألوراق المالیة المدعومة بالرھون.20قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 

٪.5٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل، لكن من غیر المتوقع أن یتجاوز ذلك10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 

٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة التي یصدرھا أو یضمنھا أي مصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة 10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 
االستثماریة.

حدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق ٪ من صافي أصولھ في و10یجوز للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
سي االستثماریة العالمیة).المالیة القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي 

ألغراض التحوط. ویجوز للصندوق الفرعي أیًضا استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض االستثمار ولكن یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة 
الخیار والمقایضة (مثل بشكل غیر مكثف. تشتمل مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود

یًضا في األدوات عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األدوات المالیة أمقایضات العجز
األخرى التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

یدار الصندوق الفرعي دون الرجوع إلى أي مرجح من مرجحات مؤشر السوق.

ذلك عمالت الرئیسة للصندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس للدوالر األمریكي. قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا إلى العمالت غیر الدوالر األمریكي بما فيالعملة 
األسواق الناشئة.

إدارة المخاطر
المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة 

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف 300في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
حصر، ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات معینة، بما في ذلك على سبیل المثال ال ال

لتكلفة).واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث ا

ن المستثمر النموذجينبذة ع
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.900.451.200.450.400.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.20**0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JS15Wفئة األسھم*

0.600.200.00الرسوم اإلداریة (%)

0.00**0.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف **
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رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

للملكیةالحد األدنى 

10,000,000دوالر أمریكيS15الفئة 
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"سندات الشركات العالمیة"GLOBAL CORPORATE BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

محفظة من سندات الشركات.یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في 

٪ من صافي أصولھ) في:90ویستثمر الصندوق الفرعي في (ظروف السوق العادیة بحد أدنى 
ضمونة من جانب الشركات األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة وكذلك األوراق المالیة المماثلة الصادرة أو الم

الناشئة.ة في أیة بلد بما في ذلك كل من األسواق المتقدمة، واألسواق الناشئة. وتكون ھذه األوراق المالیة مقومة بعمالت األسواق المتقدمة أو الكائن
 من صافي أصول الصندوق الفرعي.20األوراق المالیة المدعومة باألصول واألوراق المالیة المدعومة بالرھون بحد أقصى یصل إلى ٪

% من صافي أصولھ) في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من 10للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مكّمل (في ظروف السوق العادیة بمعدل یصل إلى یمكن
وتم تخفیض تصنیفھا إلى ما دون درجة الدرجة االستثماریة وغیر المصنفة من الدرجة االستثماریة، وبالتالي، ستظل األوراق المالیة المصنفة من الدرجة االستثماریة 

لعلیا للمساھمین بعین االستثمار محفوظة لدى الصندوق الفرعي تحت ھذا الحد أو ستظل محفوظة لدى الصندوق الفرعي لفترة تسمح بالبیع المنظم، مع وضع المصالح ا
االعتبار.

بیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثابت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على س
Bond Connectإما عبر في جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة

% من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا 10درة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى برنامج و/أو مبا
الحكومات المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات.

المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).% من صافي أصولھ في األوراق10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ
الستثماریة شركة إتش إس بي سي االمالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق 

العالمیة).

رعي توسیع دائرة االستثمار في كذلك یمكن أن یحقق الصندوق الفرعي أھدافھ االستثماریة من خالل االستثمار في مشتقات األدوات المالیة. ومع ذلك ال یعتزم الصندوق الف
لنقدیة. كما یمكن استخدام مشتقات األدوات المالیة في إدارة المحفظة الفعالة.مشتقات األدوات المالیة وسیكون استخدامھا األساسي ألغراض التحوط وإدارة التدفقات ا

ما في ذلك العقود اآلجلة غیر تشمل مشتقات األدوات المالیة التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي، على سبیل المثال ال الحصر، عقود صرف العمالت األجنبیة اآلجلة (ب
كن اآلجلة المتداولة في البورصة، وعقود خیارات الصرف األجنبي، والمبادالت والمقایضات (معدالت الفائدة، والعجز عن سداد االئتمان). ویمالقابلة للتسلیم)، والعقود 

أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في أدوات أخرى یستخدمھا الصندوق الفرعي.

ئیس بالدوالر األمریكي. وسوف یتحوط الصندوق الفرعي عادةً من التعرض لمخاطر الدوالر األمریكي. ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل ر
ل (عادةً ما یصل إلى  % من صافي أصولھ).10وقد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا لعمالت غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك عمالت األسواق الناشئة بشكٍل ُمكّمِ

إدارة المخاطر
 Bloomberg Barclays Globalحتساب التعرض العام المتعلق بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة النسبیة المعرضة للمخاطر مقارنةً بمؤشر وسیتم ا

Aggregate Corporates AWS Hedged USDة كمجموع المحمي بالدوالر األمریكي. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في ظروف السوق العادی
%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف معینة بما في ذلك على سبیل المثال 75القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 

ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو 
المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIS1XZفئة األسھم*

0.750.3751.050.3750.2450.3250.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.20**0.15**0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما 
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

 األدنى للملكیةالحد األدنى لالستثمار/ الحد

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

100,000,000دوالر أمریكيS1الفئة 
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لسندات االئتمان"إجمالي العائد "GLOBAL CREDIT BOND TOTAL RETURN-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
الیة أو األدوات األخرى یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة موزعة على سندات الشركات العالمیة واألوراق الم

المماثلة.

ئتمان العالمي للشركات مع الحد من مخاطر الھبوط. وتتمیز إستراتیجیة العائد وتھدف إستراتیجیة العائد اإلجمالي إلى االستحواذ على غالبیة اتجاه الصعود في مجال اال
اختیار الشركات المصدرة وإدارة اإلجمالي بمرونة في التخصیص عبر مجال األسواق االئتمانیة للشركات العالمیة بأكملھ. ویتم تحقیق العوائد في مجال االستثمار من خالل 

ة الزمنیة. وتھدف إستراتیجیة إجمالي العوائد إلى توفیر عوائد مالیة معدلة حسب المخاطر تتجاوز مستوى االستثمار في الصندوق الفرعي التخصیص اإلقلیمي وإدارة المد
ة لرأس المال أو ود حمایدون اإلشارة إلى مؤشر قیاسي وذلك من خالل البحث عن مصادر متعددة للعائدات. ومع ذلك، ال تعني استراتیجیة "إجمالي العوائد" ضمناً وج

ضمان عائد إیجابي بمرور الوقت، فالصندوق الفرعي عرضة لمخاطر السوق في أي وقت.

اریة وغیر االستثماریة التي ویستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في ظروف السوق العادیة في المقام األول في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت من الدرجة االستثم
ي األوراق المالیة ات التي لھا مقر أو تباشر الجزء األكبر من أعمالھا في األسواق المتقدمة، وكذلك األسواق الناشئة. ویجوز للصندوق الفرعي أن یستثمر فتصدرھا الشرك

ن یقلل من تعرض الصندوق الفرعي للموجودات الصادرة أو المضمونة من قبل الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للحدود الوطنیة. یجوز لمستشار االستثمار أ
٪ من صافي أصولھ نقدًا أو في أدوات نقدیة أو في أدوات سوق المال و/أو أوراق مالیة قصیرة األجل ذات دخل ثابت.49المذكورة آنفاً في أي وقت ویستثمر حتى 

مثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثابت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل ال
Bond Connectإما عبر برنامجفي جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة

% من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا الحكومات 10السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى و/أو مبادرة سوق
المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات.

المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).% من صافي أصولھ في األوراق 10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحید حاصل على تصنیف ائتماني دون الدرجة االستثماریة.% 10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ) للسندات المدعومة باألصول، والسندات المدعومة بالرھون العقاریة من خالل االستثمار في تعھدات 10یجوز للصندوق الفرعي التعرض (بحد أقصى 
% المبین أدناه.10د مار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة، مع مراعاة أال یتجاوز ذلك حاالستث

راق المالیة القابلة للتحویل و/أو من % من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األو10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن یتم ذلك على نطاق یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا
لخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود ا

األخرى الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدواتالعجز عن سداد االئتمان) وعقود
التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

وتدار شؤون الصندوق الفرعي دون الرجوع إلى ترجیحات مؤشر السوق.

ي، العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. ویمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر في العمالت غیر المقومة بالدوالر األمریكویرتبط التعرض لمخاطر 
بما في ذلك عمالت السوق الناشئة.

إدارة المخاطر
المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة 

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف 150في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
صر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات معینة بما في ذلك على سبیل المثال ال الح

لتكلفة).واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث ا

 المستثمر النموذجينبذة عن
Core Plusفئة 
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الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.100.551.400.550.500.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.20***0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS29Wفئة األسھم*

0.250.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

غیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
*0.15غیر متاح

*
0.00

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
%.3.5ھو A ،B ،X ،Zأقصى معدل للفئات **

ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***

یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما 
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

 األدنى للملكیةالحد األدنى لالستثمار/ الحد

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

10,000,000دوالر أمریكيS29الفئة 
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"سندات األسواق الناشئة العالمیة"GLOBAL EMERGING MARKETS BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

االستثمارأھداف
االستثماریة وغیر االستثماریة لتحقیق العائد اإلجمالي یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في محفظة متنوعة من األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة

ألسواق الناشئة حول العالم، وتكون مقومة باألساس بالدوالر األمریكي، (مثل السندات) وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا الشركات التي لدیھا مقرات في ا
المحلیة أو اإلقلیمیة (بما في أو تلك الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات شبھ الحكومیة والمؤسسات التي ترعاھا الدولة والحكومات 

ة والبلدیة والھیئات الحكومیة) والكیانات العابرة للحدود الوطنیة لألسواق الناشئة.ذلك حكومات الوالیات والحكومات المحلی

٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة التي یصدرھا أو یضمنھا ُمصدر وحید حاصل على تصنیف ائتماني دون 30٪ وحتى 10قد یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 
، قد یحتوي على ُمصدر JP Morgan Emerging Market Bondیقة أن المؤشر المرجعي للصندوق الفرعي، وھو مؤشر الدرجة االستثماریة. ویرجع ذلك إلى حق

نفة من الدرجة غیر وحید حاصل على تصنیف ائتماني دون الدرجة االستثماري. ویجوز لمستشار االستثمار أن یقرر االستثمار في الجھات الُمصدرة السیادیة المص
و/أو زیادة الوزن (فیما یتعلق بالمعیار المرجعي) لُمصدر معین مصنّف من الدرجة غیر االستثماریة.االستثماریة 

٪ من صافي أصولھ فتشمل، على سبیل المثال ال الحصر، 30وبالنسبة للجھات الُمصدرة السیادیة من الدرجة غیر االستثماریة التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي حتى 
شر الفرعي للصندوق ا والفلبین. ومع ذلك، قد تتغیر ھذه القائمة في أي وقت نتیجة لما یلي: التغییرات في التصنیفات االئتمانیة، والتغیرات في أوزان المؤفنزویال وتركی

الفرعي، وقرار مستشار االستثمار بتخصیص حصة أعلى أو أقل من صافي أصول الصندوق الفرعي لمعیار معیّن و/أو تحركات السوق.

بت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
في سوق السندات البنكیة الصینیة إما عبر برنامج و/أو مبادرة في جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي 

% من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا الحكومات المحلیة 10سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات.

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).10یستثمر الصندوق أیًضا حتى قد 

%.5اوز ذلك نسبة % من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتج10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

ثمار دون أن یتم ذلك على یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االست
مثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل نطاق واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ال

قابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا مقایضات العجز عن سداد االئتمان وعقود مقایضات العائد اإلجمالي) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر ال
وات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.تضمین مشتقات األدوات المالیة في األد

%.5% من صافي أصولھ في مقایضات العائد الكلي، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10وقد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

إدارة المخاطر
. JP Morgan Emerging Market Bondسیتم احتساب التعرض العام المتعلق بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة النسبیة المعرضة للمخاطر مقارنةً بمؤشر 

%، على الرغم 50مة، ویتوقع أن یبلغ یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخد
المشتقات المالیة عامة من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف معینة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم 

تقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم المش
فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.250.6251.550.500.500.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)المصروفات 

JP***S6S20Wفئة األسھم*

0.601.000.600.280.00الرسوم اإلداریة (%)

0.00**0.250.350.100.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

باستثناء المساھمین الحالیین.2011ینایر 1ابات الجدیدة منذ أمام االكتتPتم إغالق أسھم الفئة *** 

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Xالفئة 
أمریكي

5,000,000
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"تخصیص دیون GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT MANAGED ALLOCATION-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
مدارة في األسواق الناشئة العالمیة"

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

ق الناشئة واألوراق المالیة األخرى المماثلة.ااألجل من خالل االستثمار في محفظة من سندات األسویھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل

االستثماریة وغیر االستثماریة ویستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في ظروف السوق العادیة في المقام األول في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة
اھا الدولة والحكومات لى األوراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات شبھ الحكومیة والمؤسسات التي ترععالوة ع

رة للحدود الوطنیة لألسواق الناشئة أو تلك األوراق المحلیة أو اإلقلیمیة (بما في ذلك حكومات الوالیات والحكومات المحلیة والبلدیة والھیئات الحكومیة) والكیانات العاب
ألسواق المتقدمة واألسواق الناشئة.المالیة الصادرة عن شركات لھا مقر أو تباشر الجزء األكبر من أعمالھا في األسواق الناشئة. وسوف تقّوم ھذه األوراق المالیة بعمالت ا

لدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثابت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات ا
Bond Connectإما عبر في جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة

% من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا الحكومات 10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات.

في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).% من صافي أصولھ 25قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10استثمار ما یصل إلى كما یمكن للصندوق الفرعي 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

ھا، على سبیل المثال ال وللصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدام
ئد اإلجمالي) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان وعقود مقایضات العا

ا الصندوق الفرعي.في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھ

%.5الكلي، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة % من صافي أصولھ في مقایضات العائد 10وقد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بالدوالر األمریكي وعمالت األسواق الناشئة.

إدارة المخاطر
 JP Morgan EMBI Globalر المركبسیتم احتساب التعرض العام المتعلق بھذا الصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة النسبیة المعرضة للمخاطر مقارنة بالمؤش

Diversified و40بنسبة%JP Morgan GBI-EM Global Diversified عالوة على 40بنسبة %JP Morgan CEMBI Diversified یتم 20بنسبة .%
%، على الرغم من 125لمستخدمة، ویتوقع أن یبلغ احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة ا

شتقات المالیة عامة إلدارة احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف معینة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم الم
دم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخ

من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.300.651.400.650.600.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.30**0.350.350.350.300.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS32Wفئة األسھم*

0.300.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00**0.25غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیةقد تتكبد كل فئة من فئات
. 11-2جوع إلى القسم ط من مخاطر العملة. یُرجى الرلتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

10,000,000دوالر أمریكيS32الفئة 
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"أسعار العمالت GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY RATES-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
المحلیة في األسواق الناشئة العالمیة"

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

الناشئة، وعقود الصرف األجنبي لتحقیق العائد اإلجمالي على المدى الطویل یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في محفظة من سندات العمالت المحلیة في األسواق 
اآلجلة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة.

٪ من صافي أصولھ) في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة وغیرھا 90یستثمر الصندوق الفرعي (عادة ما ال یقل عن 
مات ضافة إلى عقود العمالت اآلجلة والعقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم. األوراق المالیة ذات الدخل الثابت التي تصدرھا أو تضمنھا الحكومن األوراق المالیة المماثلة، باإل

ات والمقاطعات والبلدیات یوالوكاالت الحكومیة والكیانات شبھ الحكومیة والمؤسسات التي ترعاھا الدولة والحكومات المحلیة أو اإلقلیمیة (بما في ذلك حكومات الوال
أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا والھیئات الحكومیة) والكیانات العابرة للحدود الوطنیة في األسواق الناشئة أو التي تصدرھا الشركات التي لھا مقر في األسواق الناشئة

اشئة أو مرتبطة بتلك العمالت.التجاریة في تلك األسواق. وجمیع األدوات مقومة في األساس بعمالت األسواق الن

بت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
 Bondة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة إما عبر برنامج في جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینی

Connect من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا 10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى %
شركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات.الحكومات المحلیة والبلدیة، وال

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

إدارة الضمانات ودعم التعویضات في أدوات السوق الناشئة.قد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في أموال األسواق المتقدمة واألدوات النقدیة، ألغراض 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم المشاریع الخاصة باالستثمار الجماعي 10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق سیاستھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
ا في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).في األوراق المالیة المنقولة و/أو الصنادیق المفتوحة (بم

العائد الكلي) وعقود الخیارات كما یمكن أن یستثمر الصندوق الفرعي في مشتقات مالیة إضافیة مثل العقود المستقبلیة والمقایضات (مثل مبادلة مخاطر االئتمان ومقایضات
ووصول المزایا المركبة األخرى. یعتزم الصندوق الفرعي استخدام أدوات مشتقات مالیة من ھذا القبیل من أجل جملة أمور من بینھا تحسین العوائد والتحوطوالمنتجات 

ي في تحقیق أھدافھ االستثماریة.الضریبیة إلى األدوات كلما رأى مستشار االستثمار أن االستثمار في مشتقات األدوات المالیة من شأنھ أن یساعد الصندوق الفرع

%.5% من صافي أصولھ في مقایضات العائد الكلي، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10وقد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

% من صافي 10ما یصل إلى یكون تعرض الصندوق الفرعي لمخاطر العمالت بعمالت األسواق الناشئة. یجوز للصندوق الفرعي أیًضا االستثمار بشكل مكّمل (عادةً 
أصولھ) في األوراق المالیة المقومة بالدوالر األمریكي و/أو عمالت األسواق المتقدمة األخرى.

سنوات.8إلى 4ویتراوح متوسط أجل استحقاق الصندوق الفرعي بین 

إدارة المخاطر
 JP Morgan Government Bond Indexسیتم احتساب التعرض العام المتعلق بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة النسبیة المعرضة للمخاطر مقارنةً بمؤشر 

Emerging Market Global Diversifiedاالفتراضیة للمشتقات المالیة . یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم
%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف معینة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات 100المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 

ت الثبات واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویا
أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.250.6251.550.6250.600.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS11Wفئة األسھم*

غیر متاح0.30غیر متاح0.60الرسوم اإلداریة (%)

متاحغیر **0.20غیر متاح0.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة **

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

10,000,000دوالر أمریكيS11الفئة 

5,000,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"الدیون المحلیة لألسواق الناشئة GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
العالمیة"

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
السندات ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة لتحقیق العائد اإلجمالي یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في محفظة متنوعة من 

ألدوات"). ترتبط ھذه األدوات بعملة األوراق وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة عالوة على عقود العمالت اآلجلة والعقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم (یُشار إلیھا معًا بلفظ "ا
میة (بما في ذلك و المضمونة من قبل الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات شبھ الحكومیة والمؤسسات التي ترعاھا الدولة والحكومات المحلیة أو اإلقلیالمالیة الصادرة أ

تصدرھا الشركات التي لھا مقر في األسواق حكومات الوالیات والمقاطعات والبلدیات والھیئات الحكومیة) والكیانات العابرة للحدود الوطنیة في األسواق الناشئة أو التي
األمریكي واالستثمارات الخاصة الناشئة وسوف تُقوم في األساس بالعملة المحلیة. قد یلجأ الصندوق الفرعي لالستثمار بشكل مكّمل في األوراق المالیة المقومة بالدوالر

ببلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة.

بي، والتي تصدر ألوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثابت المقومة بالرنمینیشمل االستثمار في ا
 Bondة الصینیة إما عبر برنامج في جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكی

Connect من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا 10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى %
الحكومات المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات.

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).10الصندوق أیًضا حتى قد یستثمر 

یضات العائد الكلي) ومقاكما یمكن أن یستثمر الصندوق الفرعي في مشتقات مالیة إضافیة مثل العقود المستقبلیة والمقایضات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان
نھا تحسین العوائد والتحوط وعقود الخیارات والمنتجات المركبة األخرى. یعتزم الصندوق الفرعي استخدام أدوات مشتقات مالیة من ھذا القبیل من أجل جملة أمور من بی

دوات المالیة من شأنھ أن یساعد الصندوق الفرعي في تحقیق أھدافھ ووصول المزایا الضریبیة إلى األدوات كلما رأى مستشار االستثمار أن االستثمار في مشتقات األ
االستثماریة.

%.5% من صافي أصولھ في مقایضات العائد الكلي، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10وقد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

إدارة المخاطر
 JP Morgan Governmentام طریقة القیمة النسبیة المعرضة للمخاطر مقارنة بالمؤشر المركبسیتم احتساب التعرض العام المتعلق بھذا الصندوق الفرعي باستخد

Bond Index Emerging Market Global Diversified و50بنسبة%JP Morgan Emerging Local Markets Index یتم احتساب متوسط 50بنسبة .%
%، على الرغم من احتمال الوصول 125مجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ الرفع المالي للصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ك

عامة إلدارة مخاطر المحفظة) إلى مستویات أعلى في ظروف معینة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة 
أكثر فعالیة من حیث التكلفة).تفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أو ار

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.250.6251.550.6250.600.00اإلداریة (%)الرسوم 

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاح0.60الرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاح0.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

فئات األسھم التحوطیة تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعيقد 
. 11-2طر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم ط من مخالتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

5,000,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"السندات الحكومیة العالمیة"GLOBAL GOVERNMENT BOND-العالمیة صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة السندات الحكومیة.

تصدرھا صافي أصولھ) في عائد ثابت مصنّف ضمن الدرجة االستثماریة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة التي٪ من90یستثمر الصندوق الفرعي (عادةً ما ال یقل عن 
سواق ي عمالت األسواق المتقدمة واألأو تضمنھا الحكومات والوكاالت الحكومیة والھیئات فوق الوطنیة في األسواق المتقدمة، واألسواق الناشئة. ھذه األوراق المالیة مقومة ف

الناشئة.

المقومة بالرنمینبي والصادرة داخل تشتمل االستثمارات في األوراق المالیة الصینیة الداخلیة ذات العائد الثابت على ما یلي دون حصر، األوراق المالیة ذات العائد الثابت
الفرعي االستثمار في سوق السندات بین البنوك في الصین إما عبر برنامج جمھوریة الصین الشعبیة والمتداولة في سوق السندات بین البنوك في الصین. یجوز للصندوق 

Bond Connect من صافي أصولھ في السندات الصینیة المحلیة الصادرة 10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. یجوز للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى %
وك من بین جھات أخرى. عن الحكومات البلدیة والمحلیة والشركات والبن

٪ من صافي أصول الصندوق الفرعي.10تقتصر االستثمارات في األوراق المالیة المدعومة باألصول واألوراق المالیة المدعومة بالرھون على حد أقصى قدره 

المالیة ذات العائد الثابت غیر المصنفة ضمن الدرجة االستثماریة.٪ من صافي أصولھ) في األوراق 10یجوز للصندوق الفرعي بشكل ثانوي، استثمار (ما یصل عادة إلى 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10یجوز للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
ثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).المالیة القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االست

ستثمار في مشتقات األدوات یجوز للصندوق الفرعي تحقیق ھدفھ االستثماري من خالل االستثمار في مشتقات األدوات المالیة. ومع ذلك، فإن الصندوق الفرعي ال ینوي اال
رة المحافظ االستثماریة بكفاءة.الیة على نطاق واسع وسیكون استخدامھا الرئیس ألغراض التحوط وإدارة التدفق النقدي. یمكن أیًضا استخدام مشتقات األدوات المالیة إلداالم

جنبیة اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم) تشتمل مشتقات األدوات المالیة التي قد یستخدمھا الصندوق الفرعي، على سبیل المثال ال الحصر، العمالت األ
. ویجوز دمج مشتقات األدوات والعقود اآلجلة المتداولة في البورصة وخیارات العمالت األجنبیة وعملیات التبادل والمقایضات (سعر الفائدة والعجز عن سداد االئتمان)

ا الصندوق الفرعي.المالیة أیًضا في األدوات األخرى التي یستخدمھ

ة الدوالر األمریكي. ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عمل
وق الفرعي أیًضا إلى العمالت غیر الدوالر األمریكي بما ٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصند10ویجوز للصندوق الفرعي بشكل ثانوي، استثمار (ما یصل عادة إلى 

في ذلك عمالت األسواق الناشئة.

إدارة المخاطر
 JP Morgan Governmentسیتم احتساب التعرض العالمي المتعلق بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة النسبیة المعرضة للمخاطر مقارنةً بالمؤشر العالمي 

Bond Index Global Hedged USD المحمي بالدوالر األمریكي. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم
سبیل المثال ال %، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف معینة بما في ذلك على150االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 

ر (حین تُستخدم المشتقات المالیة الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرا
التكلفة).بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث 

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.600.300.900.300.250.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.20**0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیةقد تتكبد كل فئة من فئات
. 11-2جوع إلى القسم ط من مخاطر العملة. یُرجى الرلتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"السندات العالمیة ذات الدخل المرتفع"GLOBAL HIGH INCOME BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

محفظة متنوعة من السندات ذات الدخل الثابت ذات العوائد المرتفعة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة من جمیع أنحاء لتحقیق عائد مرتفع یستثمر الصندوق الفرعي في 
ویة. سوف سواق الناشئة واآلسیالعالم مقومة بمجموعة من العمالت. وقد یشمل ذلك السندات ذات الدرجة االستثماریة، والسندات ذات العائد المرتفع، وأدوات الدین في األ

٪ من صافي أصول الصندوق الفرعي.20تقتصر االستثمارات في األوراق المالیة المدعومة باألصول واألوراق المالیة المدعومة بالرھون على حد أقصى 

الحكومیة والكیانات شبھ الحكومیة والمؤسسات یجوز للصندوق الفرعي أن یستثمر في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت التي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والوكاالت 
ات العابرة للحدود لألسواق المتقدمة التي ترعاھا الدولة والحكومات المحلیة أو اإلقلیمیة (بما في ذلك حكومات الوالیات والمقاطعات والبلدیات والھیئات الحكومیة) والكیان

أو الناشئة.

ل عنھا بناًء على تقییم مستشار تتم إدارة تخصیص أصول الصندوق الفرعي فیما یتعلق بالمراكز المحایدة التالیة. وقد یتناسب التخصیص مع ھذه األوزان أو یتجاوزھا أو یق
االستثمار ألفضل منھجیة تخصیص تحقق الھدف االستثماري للصندوق الفرعي. 

الوزنفئة األصول

USDEmergingMarket35%مؤشر 

USAggregateCorporateBaa20%مؤشر 

USHighYieldBa15%مؤشر 

%15المحمي بالدوالر األمریكيEuroAggregateCorporateBaaمؤشر 

%15المحمي بالدوالر األمریكيEuroHighYieldBBمؤشر 

بت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
 Bondسوق السندات البنكیة الصینیة إما عبر برنامج في جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في

Connect من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا 10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى %
الحكومات المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات.

ي األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).% من صافي أصولھ ف10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن یتم ذلك على نطاقیجوز للصندوق الفرعي استخدام
رات، والمقایضات (مثل مقایضات لخیاواسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود ا
قات األدوات المالیة في األدوات األخرى العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشت

التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

إدارة المخاطر
 Bloomberg Barclaysمؤشر سیتم احتساب التعرض العام المتعلق بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة (النسبیة) المعرضة للمخاطر مقارنةً بالمؤشر التالي: 

Global Aggregate Corporate USD Hedged . كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة
%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف معینة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات 75المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 

تفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ار
األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.250.6251.550.6250.500.00(%)الرسوم اإلداریة 

**0.20**0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

. "وصف فئات األسھم".1.3على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول* 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

األسھم التحوطیة كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات قد تتكبد 
. 11-2ملة. یُرجى الرجوع إلى القسم ط من مخاطر العلتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"السندات العالمیة ذات العوائد المرتفعة"GLOBAL HIGH YIELD BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

الصندوق الفرعي بشكل أساسي في محفظة متنوعة من األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة، وغیر المصنفة لتحقیق العائد اإلجمالي یستثمر 
والحكومات ھا الدولةالتي تصدرھا الشركات أو تلك الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات شبھ الحكومیة والمؤسسات التي ترعا

كل من األسواق المتقدمة واألسواق المحلیة أو اإلقلیمیة (بما في ذلك حكومات الوالیات والحكومات اإلقلیمیة والبلدیة والھیئات الحكومیة) والكیانات العابرة للحدود في 
الناشئة والمقومة أو المحمیة بالدوالر األمریكي.

في األوراق المالیة المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة والسندات مرتفعة العوائد (بما من صافي أصولھ % على األقل 90یستثمر الصندوق الفرعي في الوضع العادي
% في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من 30استثمار ما یصل إلى في بعض األوقاتفي ذلك السندات غیر المصنفة). ومع ذلك، یمكن للصندوق الفرعي

ة االستثماریة وذلك ألغراض تتعلق بإدارة السیولة.الدرج

%)، عالوة على التعرض لعمالت غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك 10یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مكّمل في السندات المدعومة باألصول (بحد أقصى 
العائدات.%) بغرض تحسین 20العمالت المحلیة لألسواق الناشئة (بحد أقصى 

بت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
 Bondالفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة إما عبر برنامج في جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق

Connect من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا 10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى %
ولة عن السیاسات.الحكومات المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤ

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحید حاصل على تصنیف ائتماني دون الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء 10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

%.10% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 15عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي 10ا یصل إلى كما یمكن للصندوق الفرعي التعرض للسندات مرتفعة العوائد من خالل استثمار م
عة لصنادیق شركة إتش إس بي سي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التاب

ا سندات دین مماثلة للصندوق الفرعي.االستثماریة العالمیة) التي لدیھ

ستثمار في المشتقات المالیة وال یعتزم الصندوق الفرعي االستثمار في مشتقات األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. ومع ذلك، یمكن للصندوق الفرعي اال
المثال ال الحصر مقایضات العجز عن سداد االئتمان)، وعقود العمالت اآلجلة وغیرھا من المشتقات مثل العقود المستقبلیة والخیارات والمقایضات (بما في ذلك على سبیل 

األغراض االستثماریة بھدف االئتمانیة األخرى ألغراض متعددة منھا ما یتعلق بإدارة مخاطر معدالت الفائدة والمخاطر االئتمانیة وتحدید مراكز العمالت عالوة على 
خالل ن یرى مستشار االستثمار أن االستثمار في مشتقات األدوات المالیة من شأنھ مساعدة الصندوق الفرعي في تحقیق أھدافھ االستثماریة. ومن تحسین العائدات حی

استخدام مشتقات األدوات المالیة تُتاح إمكانیة الرفع المالي للصندوق الفرعي.

إدارة المخاطر
 ICE BofA Merrill Lynch Globalالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة النسبیة المعرضة للمخاطر مقارنة بمؤشر ویتم احتساب التعرض العام المتعلق بھذا

High Yield BB-B Constrained (USD Hedged) (المحمي بالدوالر األمریكي)*. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة
%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف معینة بما في ذلك على سبیل 75الفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ كمجموع القیم ا

لثبات واالستقرار (حین تُستخدم المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات ا
المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

أو أي من البیانات الواردة فیھا BofAML"كما ھي" وال تقدم أي ضمانات بشأنھا. وال تضمن مالءمة مؤشرات BofAMLمؤشرات BofAML، یُستخدم بعد الحصول على الموافقة. ترخص BofAML* المصدر 
سي أو أي من منتجاتھا أو خدماتھا.ال ترعى أو تقر أو توصي بإتش إس بيأو المتعلقة بھا أو المأخوذة منھا وال جودتھا أو صحتھا أو دقة توقیتھا أو اكتمالھا. وال تتحمل أي مسؤولیة فیما یتعلق باستخدامھا و

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.100.551.400.550.500.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
0.20*

*

JPWاألسھم*فئة 

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

"وصف فئات األسھم"..1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

فئات األسھم التحوطیة رعي قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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سندات االئتمان المضمون "GLOBAL HIGH YIELD SECURITISED CREDIT BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
"العالمیة ذات العوائد المرتفعة

العملة األساس
الدوالر األمریكي

األھداف االستثماریة
نة بأوراق یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من أدوات االئتمان ذات العوائد المرتفعة المضمو

ك على سبیل مالیة. وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في أدوات أخرى بعائد ثابت صادرة على نطاق عالمي ومقومة بمجموعة من العمالت، بما في ذل
دود الوطنیة المثال ال الحصر، سندات الشركات واألوراق المالیة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للح

والنقد. وقد تكون الجھات المصدرة لھذه األوراق المالیة كائنة في أي بلد من البلدان. 

ندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة بالرھون التجاریة والتزامات القروض المضمونة والسندات المدعومة بالرھون یشمل االئتمان المضمون الس
العقاریة.

٪ من صافي أصولھ في أدوات االئتمان المضمون ذات العوائد المرتفعة، بما یشمل 90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة بحد أدنى 
یة المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة. وتشمل التعرضات األساسیة لالئتمان المضمون، على سبیل المثال ال الحصر، الرھون العقاریة (السكناألدوات

والتجاریة) وقروض السیارات وقروض الشركات والسندات وبطاقات االئتمان وقروض الطالب والمدیونیات األخرى. 

المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثابت المقومة بالرنمینبي، یشمل االستثمار في األوراق 
یة كیة الصینوالتي تصدر في جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البن

% من صافي أصولھ 10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى BondConnectإما عبر برنامج عبر 
في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا الحكومات المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات. 

المال و/أو األوراق وفي حالة انھمار طلبات االكتتاب لدى الصندوق الفرعي، قد یلجأ الصندوق إلى االستثمار مؤقتًا في النقد واألدوات النقدیة وأدوات سوق 
المالیة قصیرة األجل ذات الدخل الثابت التي تصدرھا الحكومات في األسواق المتقدمة. 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار 10یاستھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق س
التابعة لصنادیق الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى

ي االستثماریة العالمیة).شركة إتش إس بي س

تثمار دون یجوز للصندوق الفرعي استخدام األدوات المالیة المشتقة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االس
لى سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، أن یتم ذلك على نطاق واسع. وتشمل األدوات المالیة المشتقة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، ع

القابلة وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر 
یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین األدوات المالیة المشتقة في األدوات األخرى التي قد 

مع ویكون تعرض الصندوق الفرعي للعمالت األساسیة بالدوالر األمریكي. وقد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا لعمالت األسواق المتقدمة األخرى، 
.تحوطھ من المخاطر المرتبطة بالدوالر األمریكي

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة 5-1مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة 

المخاطر" للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
" Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700.00الرسوم اإلداریة (%)

***0.20**0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

غیر 
متاح

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

غیر 
متاح

. 1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم *
"وصف فئات األسھم".

والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة **
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رعي فئات قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. العملةمخاطرمنطلتحواسیاسةذ األسھم التحوطیة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفی

.التفاصیلمنلمزید" والنفقات. "الرسوم 11-2القسمإلىالرجوعیُرجى

یوم التداول

تاریخ االستحقاق الستالم طلبات شراء األسھم و/أو طلبات استرداد قیمة األسھمالعملیة

حال احتساب صافي قیمة األصول، كما ھو موضح أدناه.شراء األسھم

في غضون خمسة أیام عمل قبل موعد احتساب صافي قیمة األصول، كما ھو موضح أدناه.بیع األسھم

احتساب صافي قیمة األصول

یوم االثنین من كل أسبوع

الفرعي فعلیًا غیر متاحة للتداول إذا لم یكن یوم االثنین ذي الصلة یوم عمل أو إذا كانت البورصات واألسواق المقیّدة في البلدان التي یستثمر فیھا الصندوق 
ندوق الفرعي بشكل المعتاد، فحینئٍذ یكون العمل التالي مباشرة متاحة للتداول المعتاد في البورصات واألسواق المقیّدة في البلدان التي یستثمر فیھا الص

فعلي.

 التسویة

ادتاریخ استحقاق استالم االموال الكاملة / دفع عائدات االستردالعملیة

شراء األسھم
ي في موعد ال یتجاوز أربعة أیام عمل بعد حساب صافي قیمة األصول (وھي األیام التي تعمل فیھا البنوك الموجودة في المركز المالي الرئیس

البنوك الموجودة لعملة التسویة الخاصة بفئة األسھم ذات الصلة. وإال سیكون استالم االموال الكاملة في یوم العمل التالي حیث تعمل فیھا 
في المركز المالي الرئیسي لعملة التسویة الخاصة بفئة األسھم ذات الصلة).

بیع األسھم
ي في موعد ال یتجاوز أربعة أیام عمل بعد حساب صافي قیمة األصول (وھي األیام التي تعمل فیھا البنوك الموجودة في المركز المالي الرئیس

األسھم ذات الصلة).لعملة التسویة الخاصة بفئة 
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"السندات المرتبطة بالتضخم العام"GLOBAL INFLATION LINKED BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

األسھم المرتبطة بالتضخم.یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة 

عد المحددة مسبقًا بھدف تتم إدارة الصندوق الفرعي بشكل نشط قیاًسا على معیار األداء المرجعي. مؤشر األداء المرجعي ھو مؤشر مخصص یستند إلى مجموعة من القوا
توفیر عالم استثماري أكثر تنوعًا وأقل تركیًزا من مؤشر قیاسي مرجح برسملة السوق.

% من صافي أصولھ) في السندات المرتبطة بالتضخم الصادرة عن الشركات أو الوكاالت أو الحكومات الموجودة 70یستثمر الصندوق الفرعي (في الوضع العادي بحد أدنى 
شئة. في األسواق المتقدمة وكذلك في األسواق الناشئة. وتكون ھذه األوراق المالیة مقومة بعمالت األسواق المتقدمة أو النا

بت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
Bondفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة إما عبر برنامج عبر في جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق ال

Connect من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا 10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى %
ؤولة عن السیاسات. الحكومات المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المس

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت الصادرة عن جھات اإلصدار التي لھا 15ویستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
مقرھا في األسواق الناشئة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة فیھا.

ي وقت الشراء.الصندوق الفرعي في األوراق المالیة الصادرة أو المضمونة من جانب جھات اإلصدار الحاصلة على تصنیف ائتماني دون الدرجة االستثماریة فولن یستثمر 

ات االستثمار الجماعي في % من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھد10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق سیاستھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
نادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (باستثناء الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لص

العالمیة). 

ل االستثمار في األدوات المالیة المشتقة. ومع ذلك، ال یعتزم الصندوق الفرعي االستثمار في مشتقات یمكن كذلك أن یحقق الصندوق الفرعي سیاستھ االستثماریة من خال
ات النقدیة وتخصیص األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض استثماریة، وسیكون استخدامھا األساسي ألغراض التحوط وإدارة المحفظة بشكل فعال وإدارة التدفق

ویشمل ھذا استخدام األدوات المالیة المشتقة لضمان إنفاذ التعرضات الطویلة والقصیرة عند مستوى تعادل التضخم.األصول بشكل تكتیكي. 

جلة جلة (بما في ذلك العقود اآلومن بین األدوات المالیة المشتقة التي یمكن أن یستخدمھا الصندوق الفرعي، على سبیل المثال ال الحصر، عقود صرف العمالت األجنبیة اآل
سداد االئتمان، والتضخم، والعائد غیر القابلة للتسلیم)، وعقود الخیارات المستقبلیة المتداولة، وعقود خیارات الصرف األجنبي، والمقایضات (معدالت الفائدة، والعجز عن 

ي (مثل: السندات القابلة للتحویل).الكلي، والعملة). ویمكن أیًضا تضمین األدوات المالیة المشتقة في أدوات أخرى یستخدمھا الصندوق الفرع

ي. ویمكن أن یتعرض ویكون تعرض الصندوق الفرعي للعمالت األساسیة بالدوالر األمریكي. سوف یتحوط الصندوق الفرعي عادةً من التعرض لمخاطر الدوالر األمریك
الدوالر بما في ذلك عمالت األسواق الناشئة من خالل استراتیجیة نشطة إلحالل % من صافي األصول) لعمالت غیر 10الصندوق الفرعي بشكل مكّمل (عادة بحد أقصى 

العملة.

إدارة المخاطر
ICEBofAMerrillLynchGlobalویتم احتساب التعرض العام المتعلق بھذا الصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة النسبیة المعرضة للمخاطر مقارنة بمؤشر 

Inflation-LinkedGovernmentAlternativeWeightingSchemeCustom (المحمي بالدوالر األمریكي). یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق
بما %، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى150الفرعي في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 

ع مستویات الثبات واالستقرار في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفا
فعالیة من حیث التكلفة). (حین تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.700.351.000.350.350.00الرسوم اإلداریة (%)

0.15**0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS17YWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.170.200.540.00

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

0.120.120.200.00

. "وصف فئات األسھم".1.3القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

ق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندو
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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للملكیةحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى ال

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Xالفئة 
أمریكي

5,000,000
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 GLOBAL(سندات االئتمان المضمون العالمیة المصنفة من الدرجة االستثماریة-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
INVESTMENTGRADE SECURITISED CREDIT BOND(

العملة األساس
الدوالر األمریكي

األھداف االستثماریة

الستثماریة یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من أدوات االئتمان المضمون المصنفة من الدرجة ا
أدوات أخرى بعائد ثابت صادرة على نطاق عالمي ومقومة بمجموعة من العمالت، بما ("االئتمان المضمون"). وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في 

انات العابرة في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، سندات الشركات واألوراق المالیة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكی
األوراق المالیة كائنة في أي بلد من البلدان.للحدود الوطنیة، وقد تكون الجھات المصدرة لھذه

بالرھون یشمل االئتمان المضمون السندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة بالرھون التجاریة والتزامات القروض المضمونة والسندات المدعومة
العقاریة.

أصولھ في االئتمان المضمون. وتشمل التعرضات األساسیة لالئتمان ٪ من صافي90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة بحد أدنى 
وقروض المضمون على سبیل المثال ال الحصر، الرھون العقاریة (السكنیة والتجاریة) وقروض السیارات وقروض الشركات والسندات وبطاقات االئتمان 

ئتمان المضمون في نطاق األوراق المالیة المصنفة ائتمانیًا في وقت الشراء الطالب والمدیونیات األخرى. وتنحصر استثمارات الصندوق الفرعي في اال

.Standard & Poor'sأو Moody'sأو ما یعادلھا وفق تقییم واحدة أو أكثر من وكاالت التصنیف االئتماني المستقلة مثل -BBBضمن فئة 

الصندوق إلى االستثمار مؤقتًا في النقد واألدوات النقدیة وأدوات سوق المال و/أو األوراق وفي حالة انھمار طلبات االكتتاب لدى الصندوق الفرعي، قد یلجأ 
المالیة قصیرة األجل ذات الدخل الثابت التي تصدرھا الحكومات في األسواق المتقدمة.

صول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار % من صافي األ10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق سیاستھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
التابعة لصنادیق الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى

شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).

بت المقومة بالرنمینبي، یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
سوق السندات البنكیة الصینیة إما والتي تصدر في جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في

% من صافي أصولھ في سوق 10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى Bond Connectعبر برنامج عبر 
السیاسات. السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا الحكومات المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن

تثمار دون یجوز للصندوق الفرعي استخدام األدوات المالیة المشتقة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االس
ل ال الحصر، العقود المستقبلیة، أن یتم ذلك على نطاق واسع. وتشمل األدوات المالیة المشتقة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثا

القابلة وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر 
لصندوق الفرعي.للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین األدوات المالیة المشتقة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا ا

مع ویكون تعرض الصندوق الفرعي للعمالت األساسیة بالدوالر األمریكي. وقد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا لعمالت األسواق المتقدمة األخرى، 
تحوطھ من المخاطر المرتبطة بالدوالر األمریكي.

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة 5-1ي ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر ف

المخاطر" للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

 الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.900.451.200.450.450.00(%)الرسوم اإلداریة 

**0.20**0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00



7838730_22
95 

. 1.3على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول *
"وصف فئات األسھم".

ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

ل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات قد تتكبد ك
لة. ط من مخاطر العملتحواسیاسة األسھم التحوطیة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

. "الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.11-2یُرجى الرجوع إلى القسم 
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"سندات الكربون المنخفض العامة"GLOBAL LOWER CARBON BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
ون مقارنةً بالمقیاس یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من سندات الشركات التي تسعى إلى خفض بصمة الكرب

).BloombergBarclaysGlobalAggregateCorporatesDiversifiedIndexHedgedUSDالمرجعي (مؤشر 

٪ من صافي أصولھ في:90الفرعي (في أحوال السوق العادیة ما ال یقل عن یستثمر الصندوق 
مع مراعاة البصمة الكربونیة األوراق المالیة ذات العائد الثابت من الدرجة االستثماریة وغیر الدرجة االستثماریة واألوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا الشركات

اق المالیة ذات العائد الثابت التي تستثمر عائداتھا في مشاریع ذات أغراض استدامة مناخیة أو ألغراض استدامة بیئیة للمصدر و/أو "السندات الخضراء" (األور
الت األسواق أخرى). سیستثمر الصندوق الفرعي في كل من األسواق المتقدمة، واألسواق الناشئة. سیتم تصنیف ھذه االستثمارات في األسواق المتقدمة وعم

الناشئة.
ألوراق المالیة المدعومة باألصول واألوراق المالیة المدعومة بالرھونا

.لن یستثمر الصندوق الفرعي في الشركات العاملة في مجال إنتاج التبغ أو األنشطة ذات الصلة، 2019ینایر 13اعتباراً من 

المقومة بالرنمینبي والصادرة داخل تشتمل االستثمارات في األوراق المالیة الصینیة الداخلیة ذات العائد الثابت على ما یلي دون حصر، األوراق المالیة ذات العائد الثابت
ر في سوق السندات بین البنوك في الصین إما عبر برنامج جمھوریة الصین الشعبیة والمتداولة في سوق السندات بین البنوك في الصین. یجوز للصندوق الفرعي االستثما

Bond Connect من صافي أصولھ في السندات الصینیة المحلیة الصادرة 10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. یجوز للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى %
أخرى. عن الحكومات البلدیة والمحلیة والشركات والبنوك من بین جھات 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات العائد الثابت المصنفة ضمن الدرجة غیر االستثماریة. 10یجوز للصندوق الفرعي أن یستثمر ما یصل إلى 

المدعومة بالرھون.% من صافي أصولھ في األوراق المالیة المدعومة باألصول واألوراق المالیة 10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 

٪.5٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل، لكن من غیر المتوقع أن یتجاوز ذلك 10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 

عھدات االستثمار الجماعي في األوراق ٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم ت10یجوز للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
سي االستثماریة العالمیة).المالیة القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي 

جوز للصندوق الفرعي أیًضا استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض االستثمار ولكن یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. وی
الخیار والمقایضة (مثل بشكل غیر مكثف. تشتمل مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود

) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األدوات المالیة أیًضا في األدوات مقایضات العجز عن سداد االئتمان
األخرى التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. عادة ما یقوم 
٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا إلى العمالت غیر الدوالر األمریكي بما 10ویجوز للصندوق الفرعي بشكل ثانوي، استثمار (ما یصل عادة إلى 

في ذلك عمالت األسواق الناشئة.

البصمة الكربونیة
التي تم الحصول علیھا من جھة تقییم البصمة الكربونیة واألثر البیئي المرتبط بالشركات، یعتمد مستشار االستثمار على الخبرة والبحوث والمعلومات المتعلقة بالكربونعند 

متخصصة في تزوید البیانات المالیة المعتمدة.

إدارة المخاطر
 Bloomberg Barclays Globalق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر (النسبیة) مقارنة بمؤشر ویتم احتساب التعرض العام المتعلق بھذا الصندو

Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD المحمي بالدوالر األمریكي. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في ظروف السوق
%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف معینة بما في ذلك 75تراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ العادیة كمجموع القیم االف

ات واالستقرار (حین ات الثبعلى سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستوی
تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.800.401.100.400.350.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.20***0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على * 
%.3.5ھو A ،B ،X ،Zأقصى معدل للفئات **

السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف ***
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رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة یة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضاف

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"سندات االئتمان المضمون العالمیة"GLOBAL SECURITISED CREDIT BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
الدوالر األمریكي

األھداف االستثماریة

االئتمان یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي على المدى الطویل من خالل االستثمار في محفظة تركز على ("التقاطع") بین تصنیفات أدوات 
وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في أدوات أخرى بعائد ثابت المضمون المدعومة باألصول والمصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة.

و صادرة على نطاق عالمي ومقومة بمجموعة من العمالت، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، سندات الشركات واألوراق المالیة الصادرة أ
لوطنیة والنقد. وقد تكون الجھات المصدرة لھذه األوراق المالیة كائنة في المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للحدود ا

. أي بلد من البلدان

بالرھون یشمل االئتمان المضمون السندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة بالرھون التجاریة والتزامات القروض المضمونة والسندات المدعومة
العقاریة.

عي في ظروف السوق العادیة في المقام األول في أدوات االئتمان المضمون مع التركیز فیھا على األدوات التي تقبع بین التصنیفین ویستثمر الصندوق الفر

BBBو +BB- أو ما یعادل أي منھما وفق تقییم واحدة أو أكثر من وكاالت التصنیف االئتماني المستقلة مثل ،Fitch أوMoody's أوStandard
 &Poor's . وتشمل التعرضات األساسیة لالئتمان المضمون، على سبیل المثال ال الحصر، الرھون العقاریة (السكنیة والتجاریة) وقروض السیارات

وقروض الشركات والسندات وبطاقات االئتمان وقروض الطالب والمدیونیات األخرى. 

بت المقومة بالرنمینبي، یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
سوق السندات البنكیة الصینیة إما والتي تصدر في جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في

% من صافي أصولھ في سوق 10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى Bond Connectعبر برنامج عبر 
السیاسات. السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا الحكومات المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن

المال و/أو األوراق وفي حالة انھمار طلبات االكتتاب لدى الصندوق الفرعي، قد یلجأ الصندوق إلى االستثمار مؤقتًا في النقد واألدوات النقدیة وأدوات سوق 
المالیة قصیرة األجل ذات الدخل الثابت التي تصدرھا الحكومات في األسواق المتقدمة.

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار 10لفرعي تحقیق سیاستھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى كما یمكن للصندوق ا
لصنادیق شركة الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق األخرى التابعة

بي سي االستثماریة العالمیة).إتش إس

سبیل المثال ال كما یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر في األدوات المالیة المشتقة مثل العقود المستقبلیة وعقود الخیارات والمقایضات (بما في ذلك على 
الئتمانیة فضًال عن المنتجات المركبة. ویعتزم الصندوق الحصر عقود العجز عن سداد االئتمان) وعقود العمالت اآلجلة وغیرھا من العمالت والمشتقات ا

عمالت عالوة على الفرعي استخدام أدوات مشتقات مالیة من ھذا القبیل من أجل جملة أمور من بینھا إدارة مخاطر االئتمان وأسعار الفائدة وتحدید مراكز ال
المالیة المشتقة من شأنھ أن یساعد الصندوق الفرعي في تحقیق أھدافھ االستثماریة.تحسین العائدات حین یرى مستشار االستثمار أن االستثمار في األدوات

مع ویكون تعرض الصندوق الفرعي للعمالت األساسیة بالدوالر األمریكي. وقد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا لعمالت األسواق المتقدمة األخرى، 
تحوطھ من المخاطر المرتبطة بالدوالر األمریكي.

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

المخاطر" للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

 الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.300.651.800.650.600.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.20***0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00
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. 1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم *
"وصف فئات األسھم".

.٪3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئات **
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***

رعي فئات قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
ط من مخاطر العملة. لتحواسیاسة م التحوطیة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ األسھ

. "الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.11-2یُرجى الرجوع إلى القسم 

یوم التداول

األسھم و/أو طلبات استرداد قیمة األسھمتاریخ االستحقاق الستالم طلبات شراء العملیة

حال احتساب صافي قیمة األصول، كما ھو موضح أدناه.شراء األسھم

في غضون ثالثة أیام عمل قبل موعد احتساب صافي قیمة األصول، كما ھو موضح أدناه.بیع األسھم

احتساب صافي قیمة األصول
یوم االثنین من كل أسبوع

لتداول االثنین ذي الصلة یوم عمل أو إذا كانت البورصات واألسواق المقیّدة في البلدان التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي فعلیًا غیر متاحة لإذا لم یكن یوم 
صندوق الفرعي بشكل المعتاد، فحینئٍذ یكون العمل التالي مباشرة متاحة للتداول المعتاد في البورصات واألسواق المقیّدة في البلدان التي یستثمر فیھا ال

فعلي.

 التسویة

تاریخ استحقاق استالم االموال الكاملة / دفع عائدات االستردادالعملیة

شراء األسھم
في موعد ال یتجاوز أربعة أیام عمل بعد حساب صافي قیمة األصول (وھي األیام التي تعمل فیھا البنوك الموجودة في المركز 

الخاصة بفئة األسھم ذات الصلة. وإال سیكون استالم االموال الكاملة في یوم العمل التالي حیث المالي الرئیسي لعملة التسویة
تعمل فیھا البنوك الموجودة في المركز المالي الرئیسي لعملة التسویة الخاصة بفئة األسھم ذات الصلة).

بیع األسھم
(وھي األیام التي تعمل فیھا البنوك الموجودة في المركز في موعد ال یتجاوز أربعة أیام عمل بعد حساب صافي قیمة األصول 

المالي الرئیسي لعملة التسویة الخاصة بفئة األسھم ذات الصلة).
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قصیرة األجل"العالمیة"السنداتGLOBAL SHORT DURATION BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

 االستثمارأھداف

سنوات.3أشھر إلى 6یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة سندات یتراوح متوسط مدتھا ما بین 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة لالستثمار وغیر المصنفة 70ویستثمر الصندوق في ظروف السوق العادیة بحد أدنى 
لحدود الوطنیة في لالستثمار وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات أو الوكاالت الحكومیة أو الكیانات العابرة ل

مة أو الناشئة. األسواق المتقدمة، أو األسواق الناشئة أو من جانب شركات موجودة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة في إحدى األسواق المتقد

مالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة % من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (األوراق ال20وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 
% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف 10غیر االستثماریة). لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.

الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثابت المقومة بالرنمینبي، یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل 
كیة الصینیة إما والتي تصدر في جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البن

% من صافي أصولھ في سوق 10و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى Bond Connectعبر برنامج عبر 
السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا الحكومات المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات. 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت الصادرة في األسواق الناشئة.30قد یستثمر الصندوق الفرعي ما ال یزید عن 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة المدعومة باألصول.20باإلضافة إلى ذلك، یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر دون ما نسبتھ 
أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة % من صافي10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

5.%

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة التي یتجاوز 10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
أجل استحقاقھا خمس سنوات.

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة 10للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى كما یمكن
اریة ي االستثمللتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي س

العالمیة). 

ات والمقایضات قد یستثمر الصندوق الفرعي كذلك في األدوات المالیة المشتقة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة وعقود الخیار
و خارج سوق األوراق المالیة. كما یمكن (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود العمالت اآلجلة. وقد تكون ھذه العقود متداولة في البورصة أ

تخدام دمج األدوات المالیة المشتقة في أدوات أخرى یستثمر فیھا الصندوق الفرعي (مثل السندات المدعومة باألصول). ویعتزم الصندوق الفرعي اس
لمثال ال الحصر، التحوط. كما یمكن استخدام ھذه األدوات األدوات المالیة المشتقة بشكل أساسي في أغراض إدارة المحفظة الفعالة بما في ذلك، على سبیل ا

ألغراض استثماریة دون أن یتم ذلك على نطاق واسع.

یتحوط ویُدار الصندوق الفرعي بھدف توفیر عائدات بالدوالر األمریكي، ویكون تعرض الصندوق الفرعي للعمالت األساسیة بالدوالر األمریكي. سوف 
التعرض لمخاطر الدوالر األمریكي. وقد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا لعمالت غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك عمالت الصندوق الفرعي عادةً من 

ل (عادةً ما یصل إلى  % من صافي أصولھ).20األسواق الناشئة بشكٍل ُمكّمِ

إدارة المخاطر
خدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باست

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك 200في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
ر (حین الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقراعلى سبیل المثال ال

تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

عن المستثمر النموذجينبذة
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.500.250.800.250.200.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.15**0.200.200.200.180.11المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS16Wفئة األسھم*

0.150.00غیر متاح0.60(%)الرسوم اإلداریة



7838730_22
101 

0.00**0.11غیر متاح0.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه**

رعي فئات األسھمقد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلىلتحواسیاسة مالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ التحوطیة من الع

. "الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.11-2القسم 

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

لالستثمار األوليالحد األدنى فئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

10,000,000دوالر أمریكيS16الفئة 
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"السندات قصیرة األجل مرتفعة GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
العائد"

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

ة بأسعار الفرعي لتحقیق عائد إجمالي طویل األجل في محفظة من األوراق المالیة العامة مرتفعة العائد مع الحفاظ على انخفاض في المخاطر المرتبطیستثمر الصندوق 
الفائدة.

٪ من صافي أصولھ في:90ویستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة بحد أدنى 
المصنفة لالستثمار وغیر المصنفة وكذلك السندات مرتفعة العائد الصادرة عن الشركات أو الوكاالت أو الحكومات الموجودة األوراق المالیة ذات الدخل الثابت غیر

في األسواق المتقدمة والمقومة أو المحمیة بالدوالر األمریكي.
 ن صافي األصول.% م10األوراق المالیة المدعومة باألصول وكذا األوراق المالیة المدعومة بالرھون بحد أقصى

% في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وذلك ألغراض تتعلق بإدارة السیولة 30ومع ذلك، یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
و/أو إدارة المخاطر.

صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت الصادرة عن جھات اإلصدار التي لھا % من 10ویستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
مقرھا في األسواق الناشئة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة فیھا.

الداخلیة ذات الدخل الثابت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة 
Bond Connectإما عبر برنامجفي جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة

% من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا الحكومات 10تثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یس
المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات.

حاصل على تصنیف ائتماني دون الدرجة االستثماریة.% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحید 10ولن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

%.10المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة % من صافي أصولھ في األوراق15عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم المشاریع الخاصة باالستثمار الجماعي 10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق سیاستھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
الصنادیق المفتوحة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).في األوراق المالیة المنقولة و/أو 

على مار دون أن یتم ذلك یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. یمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االستث
قود الخیارات، والمقایضات (مثل نطاق واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وع

بلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القا
في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي (على سبیل المثال، السندات المدعومة باألصول).

% من صافي أصولھ) لعمالت غیر 10(ما یصل إلى ویكون تعرض الصندوق الفرعي للعمالت األساسیة بالدوالر األمریكي. ومع ذلك یمكن أن یتعرض الصندوق الفرعي 
الدوالر تشمل العمالت المحلیة لألسواق الناشئة بھدف تحسین العائدات.

إدارة المخاطر
 Bloomberg Barclays Global Shortویتم احتساب التعرض العام المتعلق بھذا الصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر (النسبیة) مقارنة بمؤشر 

Duration High Yield BB-B 2% Constrained المحمي بالدوالر األمریكي*. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة
ت أعلى في ظروف معینة بما في ذلك على سبیل %، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویا75كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 

واالستقرار (حین تُستخدم المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات
ات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذ

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.900.451.300.450.400.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.20**0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS13Wفئة األسھم*

0.200.00غیر متاح0.60الرسوم اإلداریة (%)

0.00**0.15غیر متاح0.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما 
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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 األدنى للملكیةالحد األدنى لالستثمار/ الحد

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

10,000,000دوالر أمریكيS13الفئة 
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"سندات الدخل الثابت الھندیة"INDIA FIXED INCOME-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

المماثلة ذات الدخل الثابت.یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في مجموعة من السندات الھندیة وغیرھا من األوراق المالیة

٪ من صافي أصولھ في:90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة بحد أدنى 
 الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة عالوة على األوراق المالیة الھندیة ذات الدخل الثابت غیر المصنفة (مثل األوراق المالیة ذات الدخل

السندات) والمقومة بالروبیة الھندیة. وتصدر ھذه األوراق عن الجھات الحكومیة و/أو الشركات.
رجة االستثماریة وغیر االستثماریة عالوة على األوراق المالیة ذات الدخل الثابت غیر المصنفة والمقومة بعمالت األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الد

التي لھا مقر رئیس أخرى (مثل الدوالر األمریكي). یتم إصدار ھذه األوراق المالیة أو ضمانھا من جانب الحكومة أو وكاالت حكومیة ھندیة عالوة على الشركات
أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة في الھند.في الھند

الھندیة.أدوات أخرى مرجعیة (مثل سندات معدالت الفائدة المتصاعدة) تشتمل على تعرض أساسي لألوراق المالیة ذات الدخل الثابت المقومة بالروبیة
 من صافي األصول.20النقد واألدوات النقدیة بحد أقصى %

) FPIجنبیة (ف ذلك، فإن الصندوق الفرعي عند استثماره في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت بالعملة الھندیة سوف یستخدم رخصة مستثمر المحفظة األما لم یُسمح بخال
الدخل الثابت. ولذا قد ال بموجب ترخیص مجلس األوراق المالیة والصرف األجنبي في الھند وسوف یخضع للحصة المقررة لمستثمر المحفظة األجنبیة في استثمارات

ة، ویتم منحھا للصندوق الفرعي یتسنى للصندوق الفرعي االستثمار في األوراق المالیة المحلیة ذات الدخل الثابت إال عند بلوغ الحصة المقررة لمستثمر المحفظة األجنبی
كونوا على درایة بأن بلوغ الحصة المقررة لمستثمر المحفظة األجنبیة أمر ال یمكن من جانب مجلس األوراق المالیة والصرف األجنبي في الھند. وینبغي للمستثمرین أن ی

الھند.التنبؤ بھ، ونتیجة لذلك فقد یتعرض الصندوق الفرعي في بعض األوقات بشكل كبیر الستثمارات مقومة بعملة أخرى غیر الروبیة الھندیة خارج

بالروبیة الھندیة أو لم تُستخدم الروبیة عملة مرجعیة لھا، فإن الصندوق الفرعي سیصل إلى التعرض بالروبیة الھندیة وحین یستثمر الصندوق الفرعي في أدوات غیر مقومة 
باستخدام مشتقات األدوات المالیة.

من جانب الحكومة الھندیة أو أیة وكاالت % من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل الصادرة أو المضمونة 100ویمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
حكومیة ھندیة.

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

وط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن یتم ذلك على یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التح
قود الخیارات، والمقایضات (مثل نطاق واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وع

المالیة في عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). كما یمكن دمج مشتقات األدوات مقایضات العجز 
أدوات أخرى یستثمر فیھا الصندوق الفرعي (مثل سندات معدالت الفائدة المتصاعدة).

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.100.551.400.550.500.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة **

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

2,500,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"الدخل الثابت بالرنمینبي"RMB FIXED INCOME-االستثماریة العالمیة صنادیق إتش إس بي سي 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

بي.یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في مجموعة من األوراق المالیة ذات الدخل الثابت بالرنمین

الصندوق الفرعي بشكل أساسي في سندات الدین بالرنمینبي التي تضم:ویستثمر 
األوراق المالیة الخارجیة ذات الدخل الثابت المقومة بالرنمینبي والصادرة خارج جمھوریة الصین الشعبیة؛
والمتداولة في أسواق السندات البنكیة الصینیة أو بورصات األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثابت المقومة بالرنمینبي والصادرة داخل جمھوریة الصین الشعبیة

الصین الشعبیة.

لمخاطر العمالت األساسیة ویمكن للصندوق الفرعي أن یحقق التعرض للرنمینبي عبر االستثمار في المنتجات المركبة (مثل السندات المتعلقة باالئتمان) ویكون التعرض
یة. كذلك یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المقومة بعملة غیر الرنمینبي ویحقق التعرض بالرنمینبي خارج جمھوریة الصین الشعب

للرنمینبي باستخدام مشتقات األدوات المالیة.

ة على األوراق المالیة ذات الدخل الثابت غیر المصنفة وغیرھا سوف یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة عالو
لمضمونة من جانب الحكومات من األوراق المالیة المماثلة (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر السندات وشھادات اإلیداع وأدوات األسواق المالیة) الصادرة أو ا

نیة أو من جانب الشركات.والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للحدود الوط

نیة (مثل السندات الصادرة عن حكومات كما یمكن للصندوق الفرعي االستثمار في األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثابت التي یتم تداولھا في أسواق السندات البنكیة الصی
مار الحضریة). قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة إما عبر محلیة أو بلدیة، والشركات والبنوك المسؤولة عن وضع السیاسات وسندات االستث

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة الداخلیة 100و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. ویمكن أن یستثمر الصندوق الفرعي حتى Bond Connectبرنامج 
ة من جانب الحكومة المركزیة في جمھوریة الصین الشعبیة والمنظمات شبھ الحكومیة والوكاالت الحكومیة المركزیة في جمھوریة ذات الدخل الثابت الصادرة أو المضمون

لم یكن للورقة ر "غیر مصنفة" إذاالصین وكذلك الكیانات العابرة للحدود الوطنیة. وألغراض تتعلق بالصندوق الفرعي فإن األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثابت تعتب
ة مثل فیتش ومودیز وستاندرد المالیة نفسھا أو الجھة المصدرة لھا تصنیف ائتماني صادر عن وكاالت ائتمانیة محلیة في جمھوریة الصین الشعبیة أو وكاالت تصنیف مستقل

+ أو تصنیف أقل BBذات الدخل الثابت الحاصلة على تصنیف % من صافي أصولھ في األوراق المالیة الداخلیة10آند بورز. ولن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 
(وفق تصنیف وكالة ائتمانیة محلیة في جمھوریة الصین الشعبیة) أو األوراق المالیة غیر المصنفة.

بلة للتحویل المحتملة).% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القا10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 

الشعبیة وخارجھا.% من صافي أصولھ في النقد والبدائل النقدیة داخل جمھوریة الصین 10وقد یستثمر الصندوق الفرعي حتى 

ثمار دون أن یتم ذلك على یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االست
مثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل نطاق واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ال

ضمین مشتقات األدوات المالیة مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا ت
الصندوق الفرعي.في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusئة ف

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.750.3751.050.3750.350.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.20**0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم **

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم 
"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة
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الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

للملكیةالحد األدنى 

2,500,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"سندات الدخل بالدوالر السنغافوري"SINGAPORE DOLLAR INCOME BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر سنغافوري

أھداف االستثمار
خالل االستثمار في مجموعة من السندات المقومة أو المحمیة بالدوالر السنغافوري.یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق عائد إجمالي طویل األجل من 

٪ من صافي أصولھ في:90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة بحد أدنى 

بت غیر المصنفة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة األوراق المالیة المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة عالوة على األوراق المالیة ذات الدخل الثا
ادرة عن الشركات.المقومة بالدوالر السنغافوري الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة أو الكیانات العابرة للحدود الوطنیة أو الص

الوة على األوراق المالیة ذات الدخل الثابت غیر المصنفة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة األوراق المالیة المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة ع
درة أو مضمونة بشكل المقومة بعملة غیر الدوالر السنغافوري والمحمیة من مخاطر الدوالر السنغافوري. ویسوف تكون ھذه األوراق المالیة ذات الدخل الثابت صا

والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للحدود الوطنیة في آسیا، أو صادرة عن شركات متواجدة أو لھا مقر في آسیا أو تباشر الجزء أساسي من جانب الحكومات 
األكبر من عملھا فیھا.

الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة).% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (األوراق المالیة ذات الدخل30وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

% من صافي أصولھ في السندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة بالرھون.10وقد یستثمر الصندوق أیًضا إلى ما یصل إلى 

باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (10وقد یستثمر الصندوق أیًضا ما یصل نسبتھ إلى 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ھذا االستثمار نسبة 10وقد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من % من صافي أصولھ في 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

وات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن یتم ذلك على یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األد
ضات (مثل قود الخیارات، والمقاینطاق واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وع

ضمین مشتقات األدوات المالیة مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا ت
في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

لمخاطر العملة األساسیة بالدوالر السنغافوري. كذلك یمكن أن یتعرض الصندوق الفرعي لعمالت أخرى غیر الدوالر ومن المتوقع أن یكون تعرض الصندوق الفرعي
السنغافوري، بما في ذلك عمالت األسواق المتقدمة والناشئة، التي یتم التحوط بشأنھا من مخاطر الدوالر السنغافوري.

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1مراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس و

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.800.401.100.400.350.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.20***0.200.200.200.100.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00متاحغیر غیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
%.3.5ھو A ،B ،X ،Zأقصى معدل للفئات **

المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن ***

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة عمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من ال

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"سندات الدوالر األمریكي"US DOLLAR BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
ة االستثماریة (مثل السندات) لتحقیق العائد اإلجمالي یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في مجموعة متنوعة من األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرج

ف یسعى الصندوق الفرعي لالستثمار بشكل أساسي في األوراق المالیة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة من شتى أنحاء العالم، والمقومة بالدوالر األمریكي. وسو
الصادرة في األسواق المتقدمة.

% من صافي أصولھ) في األوراق المالیة المدعومة باألصول، واألوراق المالیة المدعومة بالرھون، بما في 50ویمكن أن یستثمر الصندوق الفرعي بشكل كبیر (یصل إلى 
حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة.ذلك التي تدعمھا 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

ة وعقود الخیارات والمقایضات (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر عقود كما یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر في مشتقات األدوات المالیة مثل العقود المستقبلی
من بینھا إدارة مخاطر االئتمان العجز عن سداد االئتمان) وعقود العمالت اآلجلة. ویعتزم الصندوق الفرعي استخدام أدوات مشتقات مالیة من ھذا القبیل من أجل جملة أمور

عمالت عالوة على تحسین العائدات حین یرى مستشار االستثمار أن االستثمار في مشتقات األدوات المالیة من شأنھ أن یساعد الصندوق وأسعار الفائدة وتحدید مراكز ال
ار.الفرعي في تحقیق أھدافھ االستثماریة. وال یعتزم الصندوق الفرعي االستثمار في مشتقات األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثم

 المخاطرإدارة
. Bloomberg Barclays US Aggregateبمؤشروسیتم احتساب التعرض العام المتعلق بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر (النسبیة) مقارنةً 

%، على الرغم 50الیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات الم
المشتقات المالیة عامة من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف معینة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم 

تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین 
فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.750.3751.050.3750.350.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.15**0.250.250.250.150.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.500.00غیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.250.00غیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما 
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"السندات األمریكیة مرتفعة العوائد"US HIGH YIELD BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
، بما في ذلك االستثمار في مجموعة من السندات ذات العوائد المرتفعة المقومة بالدوالر األمریكيیھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل 

.على النحو المحدد أدناهاألعلىاألوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیرھا من األوراق المالیة ذات العائد 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة 90السوق العادیة ما ال یقل عن یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف 
المتقدمة، أو الھا في األسواق وغیرھا من السندات مرتفعة العوائد والمقومة بالدوالر األمریكي والصادرة عن شركات متواجدة أو لھا مقر أو تباشر الجزء األكبر من أعم

األوراق المالیة ھا األسواق الناشئة.تلك الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات أو الوكاالت الحكومیة أو الكیانات العابرة للحدود الوطنیة في أیة بلد من البلدان بما فی
.ICEBofAMerrillLynchBBBUSCorporateذات العوائد المرتفعة ھي أوراق مالیة بمعدل عائد مرتفع یفوق العائد المحقق وفق مؤشر 

٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة التي تصدرھا الشركات، الكائن مقرھا بالوالیات المتحدة األمریكیة أو التي تباشر الجزء األكبر 70سیستثمر الصندوق ما ال یقل عن 
الیات المتحدة أو وكالة حكومیة أمریكیة.من أنشطتھا التجاریة فیھا، أو التي تصدرھا أو تضمنھا حكومة الو

% من صافي األصول) في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المقومة بعمالت األسواق المتقدمة 10یجوز للصندوق الفرعي أیًضا أن یستثمر بشكل مكّمل (یصل عادة إلى 
األخرى.

ق المالیة ذات الدخل الثابت الصادرة في األسواق الناشئة.% من صافي أصولھ في األورا20قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

من أدوات رأس 2و1بما في ذلك الشریحتین (% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة15عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 
%.10ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة ،المال)

") من خالل االستثمار في تعھدات االستثمار MBS") واألوراق المالیة المدعومة بالرھون ("ABSقد یتعرض الصندوق الفرعي لألوراق المالیة المدعومة باألصول ("
% المبین أدناه.10ال یتجاوز ذلك حد الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة، مع مراعاة أ

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 
أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من % من صافي أصولھ في وحدات أو 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 

عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

یة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن یتم ذلك على نطاق یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المال
االئتمان) مقایضات (مثل مبادلة مخاطرواسع. تشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود اآلجلة والخیارات وال

فرعي.وعقود صرف العمالت األجنبیة اآلجلة. قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق ال

األسواق المتقدمة األخرى، وسوف ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا لعمالت 
یتحوط من التعرض لمخاطر العمالت بالدوالر األمریكي.

إدارة المخاطر
 ICE BofA Merrill Lynchسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلق بھذا الصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر (النسبیة) مقارنةً بمؤشر 

US High Yield Constrained Index ویتم احتساب معدل الرفع المالي للصندوق الفرعي، في ظل ظروف السوق العادیة، كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات *
، ارتفاع مستویات ٪، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى في ظروف معینة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر75المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 

ات المالیة بوجھ عام للوصول إلى تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم المشتق
األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

" "كما MERRILL LYNCH INDICESترخیص "BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH، یُستخدم بعد الحصول على الموافقة. یتولى بنك Bank Of America Merrill Lynch* المصدر: 
صحتھا أو دقة توقیتھا أو اكتمالھا وال یتحمل أي مسؤولیة فیما یتعلق باستخدامھا.ھي". وال یضمن مالءمة مؤشراتھ أو أي من البیانات الواردة فیھا أو المتعلقة بھا أو المأخوذة منھا وال جودتھا أو 

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.100.551.400.550.500.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.20***0.250.250.250.150.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS30Wفئة األسھم*

0.250.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00***0.15غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت * 
%.3.5ھو A ،B ،X ،Zأقصى معدل للفئات **

ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***

األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیةقد تتكبد كل فئة من فئات
. 11-2جوع إلى القسم ط من مخاطر العملة. یُرجى الرلتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

000 ,000 ,10دوالر أمریكيS30الفئة 
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الصنادیق الفرعیة لألسھم

دوات المالیة ألغراض االستثمار إلى یمكن استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة الَمحافظ الفعالة. وقد تستثمر بعض صنادیق األسھم الفرعیة في مشتقات األ
المنصوص علیھ في أھدافھا االستثماریة المحددة.الحد 

الصنادیق الفرعیة الدولیة واإلقلیمیة لألسھم
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"السندات اآلسیویة باستثناء الیابان"ASIA EX JAPAN EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

الفرعي إلى تحقیق نمو طویل األجل في رأس المال من خالل االستثمار في مجموعة من السندات اآلسیویة (باستثناء السندات الیابانیة).یسعى الصندوق 

تباشر الجزء ٪ من صافي أصولھ في األسھم وسندات الملكیة البدیلة الصادرة عن الشركات التي 90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
األكبر من أنشطتھا التجاریة في آسیا (باستثناء الیابان)، بما في ذلك األسواق المتقدمة، واألسواق الناشئة.

األخرى (وغیرھا من األوراق المالیةBواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aالمتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connectا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھ
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connectن صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج ٪ م50قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 30بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى ٪A بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالصینیة من الفئة الفرعي لألسھم 
٪ من صافي أصولھ في 10٪ من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 50فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

لرسملة.یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على ا

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
إس بي سي االستثماریة العالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش

لصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید إن ا
األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات 

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

المخاطرإدارة
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

 والنفقاتالرسوم

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاح0.60الرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاح0.25والخدمیة (%)المصروفات التشغیلیة واإلداریة 

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في **

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة فرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فت

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"أسھم الشركات الصغیرة في آسیا ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
باستثناء الیابان"

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

الیابان).یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر نمو رأس المال طویل األجل عن طریق االستثمار في مجموعة من أسھم الشركات الصغیرة في آسیا (باستثناء 

في األسھم وسندات الملكیة البدیلة الصادرة عن شركات متواجدة أو تباشر الجزء ٪ من صافي أصولھ 90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
األكبر من أنشطتھا التجاریة في آسیا (باستثناء الیابان) بما في ذلك كل من األسواق المتقدمة، واألسواق الناشئة.

٪ من صافي أصولھ في األسھم وسندات الملكیة البدیلة الصادرة عن الشركات الصغیرة التي تم تحدیدھا على أنھا تلك الموجودة 70یستثمر الصندوق الفرعي ما ال یقل عن 
 SCIومؤشر MSCI AC Asia ex Japanمؤشر ٪ الدنیا من حیث القیمة السوقیة لمحیط قارة آسیا باستثناء الیابان (وتتشكل ھذه النسبة عبر مزیج من25ضمن نسبة 

AC Asia ex Japan Small Cap.(

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة المتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھو

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connect بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aألسھم الصینیة من الفئة إلى ا

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect٪ من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 50قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 30بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى ٪A بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10٪ من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 50فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
ا في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بم

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أنیمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید 
الحصر، عقود الصرف لمالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال األدوات ا

ات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدو

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.60اإلداریة (%)الرسوم 
غیر 
متاح

0.00

0.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

0.00

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه **

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة الت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العم

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

لالستثمار األوليالحد األدنى فئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Xالفئة 
أمریكي

5,000,000
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"توزیع األرباح العالیة ألسھم ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
دول آسیا ومنطقة المحیط الھادئ (باستثناء الیابان)"

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

ناء الیابان).یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في مجموعة من األسھم الخاصة بآسیا والمحیط الھادئ (باستث

 MSCIكابیتال انترناشیونال آلسیا والمحیط الھادئ باستثناء الیابان "یھدف الصندوق الفرعي إلى االستثمار في محفظة تحقق عائد أرباح یتجاوز مؤشر مورغان ستانلي 
AC Asia Pacific ex Japan Net."

٪ من صافي أصولھ في األسھم وسندات الملكیة البدیلة الصادرة عن شركات متواجدة أو تباشر 90ویستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
أنشطتھا التجاریة في منطقة آسیا والمحیط الھادئ (باستثناء الیابان) بما في ذلك األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة.الجزء األكبر من 

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aالمتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connectراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي بین شینزن وھونغ كونغ مع م
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect٪ من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 50دوق الفرعي ما یصل إلى قد یستثمر الصن
Connect من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 30بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى ٪Aتعرض الصندوق . بالنسبة للحد األقصى ل

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10الفرعي أكثر من ٪ من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق 50فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10صل إلى كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما ی
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أنق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید یمكن للصندو
ھا، على سبیل المثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدام

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700.00الرسوم اإلداریة (%)**

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS9Wفئة األسھم*

0.60الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.350.00

0.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

0.300.00

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
ة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنوی**

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسةمن العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Xالفئة 
أمریكي

5,000,000
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"أسھم البریك"BRIC EQUITY-االستثماریة العالمیة صنادیق إتش إس بي سي 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

بما في ذلك منطقة ھونغ یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في مجموعة من األسھم من البرازیل وروسیا والھند والصین (
اإلداریة الخاصة) (دول البریك).كونغ الصینیة 

٪ من صافي أصولھ في األسھم وسندات الملكیة البدیلة الصادرة عن شركات متواجدة أو تباشر الجزء 90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
منطقة ھونغ كونغ الصینیة اإلداریة الخاصة) (دول البریك).األكبر من أنشطتھا التجاریة في البرازیل وروسیا والھند و/أو الصین (بما في ذلك 

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة المتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین ال

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connect بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aة من الفئة إلى األسھم الصینی
.Aالصینیة من الفئة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 40قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 30بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى ٪A بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectوھونغ كونغ وبرنامج بین شنغھايStock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10٪ من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 50فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aجھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة الصادرة عنAمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

القابلة للتحویل و/أو من % من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن ل المثال، الرسملة). بید یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبی
لمثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر 

إدارة المخاطر
"عملیة إدارة المخاطر" للحصول . ویُرجى االطالع على بند 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700,00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20(%)المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة 

J**L**M**Wفئة األسھم*

0.600.501.000.00الرسوم اإلداریة (%)

0.250.250.350.00المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".3-1بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة * 
ادخار باستثناء المساھمین الذین لدیھم خطة 2010أبریل 1أمام االكتتابات الجدیدة منذ MوL. تم إغالق أسھم الفئة 2010ینایر 22منذ MوLوJتم إیقاف العمل بحسابات رسوم األداء الخاصة بأسھم الفئة ** 

. "وصف فئات األسھم".3-1المبین في القسم Jمفتوحة الكتتابات المساھمین الحالیین والجدد المؤھلین وفق تعریف الفئة Jمنتظمة قائمة. تظل فئة األسھم 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***

فئات األسھم التحوطیة من تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعيقد
. "الرسوم 11-2اطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم ط من مخلتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

والنفقات" لمزید من التفاصیل.

احتساب صافي قیمة األصول
دیسمبر.25ینایر، وكذلك 1كل یوم تداول باستثناء أیام العمل التي تسبق مباشرة 

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

لالستثمار األوليالحد األدنى فئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Xالفئة 
أمریكي

5,000,000
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"سندات أسواق البریك"BRIC MARKETS EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

من خالل االستثمار في مجموعة من األسھم من البرازیل وروسیا والھند والصین (بما في ذلك منطقة ھونغ یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل 
كونغ الصینیة االداریة الخاصة) (دول البریك).

ن شركات متواجدة أو تباشر الجزء ٪ من صافي أصولھ في األسھم وسندات الملكیة البدیلة الصادرة ع90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
ریك).األكبر من أنشطتھا التجاریة في البرازیل وروسیا والھند و/أو الصین (بما في ذلك منطقة ھونغ كونغ الصینیة االداریة الخاصة) (دول الب

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aالمتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connect بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aمن الفئة الصینیة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 40قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect ئة ٪ من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الف30بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلىA بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10ي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من ٪ من صاف50فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى كما یمكن 
ریة العالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثما

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید 
یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي 

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" للحصول 5-1طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم 

على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.60الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.00

0.25(%)المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة 
غیر 
متاح

0.00

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف **

رعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. "الرسوم 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة إضافیة لتنفیذ العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم 

والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Xالفئة 
أمریكي

5,000,000
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"فرص المستھلكین بالصین"CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

لالستفادة من نمو االقتصاد االستھالكي في یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في مجموعة من أسھم الشركات التي تسعى 
الصین.

٪ من صافي أصولھ في األسھم وسندات الملكیة البدیلة الصادرة عن شركات متواجدة أو تباشر أنشطة 90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
ئة. وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیضا في صنادیق االستثمارات العقاریة المؤھلة المغلقة.تجاریة في أي دولة بما في ذلك األسواق المتقدمة واألسواق الناش

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aالمتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connectراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي بین شینزن وھونغ كونغ مع م
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 20دوق الفرعي ما یصل إلى قد یستثمر الصن
Connect من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 30بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى ٪Aتعرض الصندوق . بالنسبة للحد األقصى ل

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10لفرعي أكثر من % من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق ا30فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

من صافي أصولھ في مزیج من سندات المشاركة واألوراق المالیة القابلة للتحویل.% 10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من % من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

ة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید إن الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدار
لمثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

الصندوق الفرعي.ا في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا األجنبي اآلجلة (بم

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.30**0.400.400.400.300.25التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)المصروفات 

JPS5Wفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.400.00

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.300.00

. "وصف فئات األسھم".3-1التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما 
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Xالفئة 
أمریكي

2,500,000
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"أسھم األسواق الناشئة العالمیة المتدرجة"ECONOMIC SCALE GEM EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في مجموعة من أسھم األسواق الناشئة.

من صافي أصولھ في األسھم وسندات الملكیة البدیلة الصادرة عن شركات متواجدة أو تباشر الجزء ٪ 90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
قاریة المؤھلة المغلقة.األكبر من أنشطتھا التجاریة أو مدرجة في سوق منظمة في األسواق الناشئة. وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیضا في صنادیق االستثمارات الع

ي إجمالي الناتج ي منھًجا استثماریًا منتظًما ویستثمر في الشركات وفقًا لحجمھا االقتصادي. والمعیار المختار للحجم االقتصادي ھو مدى إسھام الشركة فیستخدم الصندوق الفرع
وھو الفرق بین مخرجات الشركة ومدخالتھا.-القومي ویشار إلیھ أیًضا باسم "القیمة المضافة" 

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى المتاحة) Bواألسھم الصینیة من الفئة Aالصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة تشمل االستثمارات في األسھم 
Stock Connectمن خالل برنامج Aالمدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة 

بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي إلى األسھم Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ أو 
على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم الصینیة من الفئة ،Aبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aالصینیة من الفئة 

A.

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 30قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 30ما یصل إلى بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ٪A بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات الوصول Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في منتجات الوصول 10% من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 40فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aھم الصینیة من الفئة لألس

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aلألسھم الصینیة من الفئة 

دة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.یستثمر الصندوق الفرعي عا

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

لمالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات % من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق ا10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
.االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة)

على سبیل المثال، الرسملة). بید إن الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (
لمثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

لة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلج

إدارة المخاطر
بند "عملیة إدارة المخاطر" للحصول . ویُرجى االطالع على5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.600.300.900.300.300.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.30**0.350.350.350.300.20والخدمیة (%)المصروفات التشغیلیة واإلداریة 

JPYWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 

متاح

غیر 

متاح

غیر 

متاح
0.00

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 

متاح

غیر 

متاح

غیر 

متاح
0.00

. "وصف فئات األسھم".3-1العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم 
. "الرسوم 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

فقات" لمزید من التفاصیل.والن
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"األسھم العالمیة االقتصادیة المتدرجة"ECONOMIC SCALE GLOBAL EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
محفظة من أسھم السوق المتقدمة.یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في 

٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات متواجدة 90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
واق المتقدمة. وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیضا في صنادیق االستثمارات العقاریة المؤھلة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة أو مدرجة في سوق منظمة من األس

المغلقة.

و مدى إسھام الشركة في إجمالي الناتج یستخدم الصندوق الفرعي منھًجا استثماریًا منتظًما ویستثمر في الشركات وفقًا لحجمھا االقتصادي. والمعیار المختار للحجم االقتصادي ھ
وھو الفرق بین مخرجات الشركة ومدخالتھا.-لقومي ویشار إلیھ أیًضا باسم "القیمة المضافة" ا

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات 10یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى كما 
ستثماریة العالمیة).االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي اال

لصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید إن ا
تي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة ال

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" للحصول 5-1ریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم ط

على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.600.300.900.300.300.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.30الرسوم اإلداریة (%)
غیر 

متاح
0.00

0.25(%)المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة 
غیر 

متاح
0.00

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف **

رعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. "الرسوم 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة یة لتنفیذ العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضاف

والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"الثروة الناشئة"EMERGING WEALTH-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

ي إلى تحقیق عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في مجموعة من أسھم الشركات التي تسعى لالستفادة من نمو االقتصاد االستھالكي فیھدف الصندوق الفرعي 
األسواق الناشئة.

الصادرة عن شركات متواجدة أو تباشر أنشطة ٪ من صافي أصولھ في األسھم وسندات الملكیة البدیلة 90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
واألسواق الناشئة.تجاریة في أي دولة بما في ذلك األسواق المتقدمة

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aمتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة ال

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connectلى ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة ع
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connectلھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج % من صافي أصو20قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 30بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى ٪A بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفئة الفرعي لألسھم الصینیة من
٪ من صافي أصولھ في 10% من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 30فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة من

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من % من صافي أصولھ في وحدات أو 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

یة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید إن الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المال
صرف لمثال ال الحصر، عقود الاألدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.600.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.400.400.400.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.60الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.00

0.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

0.00

. "وصف فئات األسھم".3-1و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

والنفقات" لمزید من التفاصیل."الرسوم 

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Xالفئة 
أمریكي

5,000,000
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"سندات منطقة HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS – EUROLAND EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
الیورو"

العملة األساس
یورو

أھداف االستثمار

یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في مجموعة من سندات منطقة الیورو.

وسندات الملكیة البدیلة الصادرة عن شركات متواجدة أو تباشر الجزء ٪ من صافي أصولھ في األسھم90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
لفرعي أیضا في صنادیق األكبر من أنشطتھا التجاریة أو مدرجة في سوق منظمة في أي دولة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي النقدي. وقد یستثمر الصندوق ا

االستثمارات العقاریة المؤھلة المغلقة.

الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.یستثمر 

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من % من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

ة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید إن الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدار
لمثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

الصندوق الفرعي.ا في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا األجنبي اآلجلة (بم

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.600.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20واإلداریة والخدمیة (%)المصروفات التشغیلیة 

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

. "وصف فئات األسھم".3-1المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص 
. "الرسوم 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

لمزید من التفاصیل.والنفقات"
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"شركات أسھم منطقة الیورو األصغر EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
حجماً"

العملة األساس
یورو

أھداف االستثمار
٪ على األقل من صافي أصولھ) في محفظة األوراق المالیة وسندات 90یكون یسعى الصندوق الفرعي إلى تحقیق عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار (عادة ما

الملكیة البدیلة للشركات الصغیرة والمتوسطة التي لھا مقر في أیة بلد عضو في منطقة الیورو.

سوق منطقة الیورو بأكملھا، وھي الشركات التي تقل یُقصد بالشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم تلك الشركات التي عادة ما تتشكل قیمتھا السوقیة من أقل شریحة في 
.MSCI EMU SMIDملیار یورو عالوة على الشركات التي یشملھا مؤشر 10قیمتھا السوقیة عن 

صندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات لیمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید إن ا
لمثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

ا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیضً 

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

ى مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.للحصول عل

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS33Wفئة األسھم*

0.3250.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00**0.20غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث 
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

30,000,000دوالر أمریكيS33الفئة 

5,000,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"نمو منطقة الیورو"EUROLAND GROWTH-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
یورو

أھداف االستثمار

یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في مجموعة من سندات منطقة الیورو.

مستوى نموھا الحالي أو زیادتھ.یركز الصندوق الفرعي عادة على الشركات المربحة ذات المستوى األعلى من متوسط معدالت إعادة االستثمار بھدف الحفاظ على 

٪ من صافي أصولھ في األسھم وسندات الملكیة البدیلة الصادرة عن شركات متواجدة أو تباشر الجزء 90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
في االتحاد األوروبي النقدي. وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیضا في صنادیق األكبر من أنشطتھا التجاریة أو مدرجة في سوق منظمة في أي دولة من الدول األعضاء 

االستثمارات العقاریة المؤھلة المغلقة.

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

مارات العقاریة.٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستث10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق 

لصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید إن ا
ات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتق

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

دارة المخاطرإ
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

م والنفقاتالرسو

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.600.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JM***PWفئة األسھم*

0.00غیر متاح1.25غیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاح0.35غیر متاحالتشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)المصروفات 

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم **

أمام االكتتابات الجدیدة.Mتم إغالق أسھم الفئة ***

سھم التحوطیة رعي فئات األقد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.



125

10285155_3

"األسھم األوروبیة"EUROPEAN EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
یورو

أھداف االستثمار
یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من األسھم األوروبیة.

المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات األوراق ٪ من صافي أصولھ في90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
رعي أیضا في صنادیق متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة في، أو مدرجة في سوق منظمة في أي دولة أوروبیة متقدمة. وقد یستثمر الصندوق الف

االستثمارات العقاریة المؤھلة المغلقة.

الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.یستثمر 

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

ماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من % من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الج10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

لتدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید إن الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة ا
لمثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

ندوق الفرعي.ي ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصاألجنبي اآلجلة (بما ف

إدارة المخاطر
ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" . 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.600.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20واإلداریة والخدمیة (%)المصروفات التشغیلیة 

JPWفئة األسھم*

1.000.00غیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.350.00غیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".3-1الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

ول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجد
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

فاصیل."الرسوم والنفقات" لمزید من الت
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"األسواق شبھ الناشئة"FRONTIER MARKETS-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة األوراق المالیة التي لتحقیق إجمالي عوائد طویلة األجل یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في محفظة استثماریة متنوعة من

یرة أو التي تباشر الجزء عن شركات لھا مقار، ومدرجة رسمیًا في بورصة رئیسة أو سوق منظمة أخرى في األسواق شبة الناشئة، وكذلك تلك الشركات ذات العملیات الكب
% على األقل من صافي أصول الصندوق 51في األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة األكبر من أنشطتھا التجاریة في ھذه الدول. یجب أن یبلغ حجم االستثمارات 

الفرعي.

من العمالت ومشتقات األسھم. كما یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر في مشتقات األدوات المالیة مثل العقود المستقبلیة وعقود الخیارات وعقود العمالت اآلجلة وغیرھا 
دات حین عي استخدام مشتقات مالیة من ھذا القبیل من أجل جملة أمور من بینھا إدارة التعرض للسوق وتحدید مراكز العمالت عالوة على تحسین العائیعتزم الصندوق الفر

یرى مستشار االستثمار أن االستثمار في مشتقات األدوات المالیة من شأنھ أن یساعد الصندوق الفرعي في تحقیق أھدافھ االستثماریة.

سوف تدار المحفظة بفاعلیة بھدف تحقیق إجمالي العائدات للمستثمرین دون الرجوع إلى ترجیحات مؤشر السوق.و

إدارة المخاطر
طر" . ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخا5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.751.252.251.251.000.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.40**0.500.500.500.400.30المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

. "وصف فئات األسھم".3-1یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا 
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

یوم التداول
ب صافي قیمة األصول، كما ھو موضح أدناه.حال احتسا

احتساب صافي قیمة األصول
یستثمر فیھا الصندوق الفرعي فعلیًا االثنین والثالثاء واألربعاء والخمیس ما لم یكن أي من ھذه األیام یوم عمل أو إذا كانت البورصات واألسواق المنظمة في البلدان التي 

غیر مفتوحة للتداول المعتاد.

التسویة

تاریخ استحقاق استالم االموال الكاملة / دفع عائدات االستردادالعملیة

في موعد ال یتجاوز أربعة أیام عمل بعد حساب صافي قیمة األصول (وھي األیام التي تعمل فیھا البنوك الموجودة في المركز المالي الرئیسشراء األسھم
لة).لعملة التسویة الخاصة بفئة األسھم ذات الص

في موعد ال یتجاوز سبعة أیام عمل بعد حساب صافي قیمة األصول (وھي األیام التي تعمل فیھا البنوك الموجودة في المركز المالي الرئیس بیع األسھم
لعملة التسویة الخاصة بفئة األسھم ذات الصلة).
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

األدنى لالستثمار األوليالحد فئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Xالفئة 
أمریكي

2,500,000
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"معدل التقلب المرّكز ألسھم األسواق العالمیة GEM EQUITY VOLATILITY FOCUSED-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
الناشئة"

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في مجموعة من أسھم األسواق الناشئة.

األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات ٪ من صافي أصولھ في90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
مارات العقاریة المؤھلة مقار أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة في األسواق الناشئة. وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیضا في صنادیق االستثلھا

وراق المالیة ذات الدخل الثابت وأدوات سوق المال المغلقة. یجوز للصندوق الفرعي استثمار األصول المتبقیة في مشتقات األدوات المالیة و/أو أن یستثمر مؤقتاً في األ
والنقد واألدوات النقدیة.

من خالل إنشاء المحفظة. یستخدم الصندوق MSCI Emerging Markets Net Indexیھدف الصندوق الفرعي إلى انخفاض معدل تقلبات المحفظة بالنسبة إلى مؤشر 
بشكل عام عن طریق اختیار مزیج من األسھم ذات التقلبات المنخفضة وأخرى ذات تقلبات شدیدة تكون أقل ارتباطاً الفرعي تحسین المحفظة لخفض معدل تقلبات المحفظة

بط داخل أسواق األسھم كجزء منوبالتالي تتنوع المحفظة. قد یعتمد الصندوق الفرعي على أبحاث السوق والتحلیل الكمي لتقدیر التقلبات في أسواق األسھم الفردیة والترا
عملیة تحسین المحفظة.

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة المتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یست

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connect بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة بشكل غیر مباشر من خالAإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockج بین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامStock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 30قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 30بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى ٪A بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10% من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 40فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aصینیة من الفئة الصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الAمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

% من صافي أصولھ في مزیج من سندات المشاركة واألوراق المالیة القابلة للتحویل.30ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحید حاصل على تصنیف ائتماني دون الدرجة االستثماریة.% من صافي10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

سھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من % من صافي أصولھ في وحدات أو أ10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن ة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالی
رف لمثال ال الحصر، عقود الصاألدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

دارة المخاطرإ
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.30***0.400.400.400.300.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

****JPWL****Mفئة األسھم*

0.000.501.00غیر متاح0.60الرسوم اإلداریة (%)

0.000.300.40غیر متاح0.30المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على* 
%.3.5وه ZوXوBوAأقصى معدل للفئات **

السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف***
.Mوأسھم الفئة Lلن تقوم شركة اإلدارة بفرض رسوم أداء على أسھم الفئة ****
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رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة مالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من الع

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"أسھم األسواق الناشئة العالمیة"GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في مجموعة من أسھم األسواق الناشئة.

األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات أصولھ في٪ من صافي 90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
ستثمارات العقاریة المؤھلة لھا مقار أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة في األسواق الناشئة. وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیضا في صنادیق اال

المغلقة.

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aم الصینیة من الفئة المتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھ

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connect بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aالصینیة من الفئة بشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھمAإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 30قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connectمن صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 30زن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى بین شین ٪A بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

و منتجات بین شینزن وھونغ كونغ أStock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10% من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 40فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل15لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى كما 
ستثماریة العالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي اال

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید 
تي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة ال

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.30**0.400.400.400.300.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JP***S1Wفئة األسھم*

0.601.000.550.00الرسوم اإلداریة (%)

0.300.400.300.00والخدمیة (%)المصروفات التشغیلیة واإلداریة 

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في **

باستثناء المساھمین الذین لدیھم خطة ادخار.2010ینایر 22أمام االكتتابات الجدیدة منذ Pتم إغالق أسھم الفئة *** 

ما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عند
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

احتساب صافي قیمة األصول
دیسمبر.25ینایر، وكذلك 1كل یوم تداول باستثناء أیام العمل التي تسبق مباشرة 
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المرتبط باألسھم العالمیة"ي"التغییر المناخGLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

2019دیسمبر 31بدایة من 

ون المنخفض. یھدف الصندوق یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في الشركات التي قد تستفید من االنتقال إلى اقتصاد الكرب
وكتصنیفات تتعلق بالعوامل الكربون لكثافة كمتوسط مرجح الترتیب ا على میتم حسابھو، ذات معدل أقل وتصنیف أعلى،الفرعي إلى القیام بذلك باستخدام كثافة كربون

فیما یتعلق بالعوامل البیئیة واالجتماعیة وعوامل المرجح المتوسط وذلك مقارنة ب،ري استثمارات الصندوق الفرعيالممنوحة لمصدّ البیئیة واالجتماعیة وعوامل الحوكمة 
ئة في جمیع دول العالم.الحوكمة في مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناش

٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات 70یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
ي") ومتواجدة أو یكون مقرھا أو تباشر أنشطتھا التجاریة أو تكون أسھمھا تتعرض إیراداتھا إلى مواضیع التغیر المناخي (یشار إلیھا فیما یلي بـ"مواضیع التغیر المناخ

یق االستثمارات العقاریة مدرجة في إحدى األسواق المنظمة في أي دولة بما في ذلك األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة. وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیضا في صناد
المؤھلة المغلقة.

ع التغیر یر المناخي على سبیل المثال ال الحصر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ووسائل المواصالت النظیفة والمباني الصدیقة للبیئة. تعد مواضیوقد تشتمل مواضیع التغ
ادرة عن ربطة أسواق المال المناخي ملكیة خاصة لشركة إتش إس بي سي، ویتم تحدیدھا بالرجوع إلى األنشطة المؤھلة المنصوص علیھا في مبادئ السندات الخضراء الص
د یعتمد المستشار االستثماري الدولیة وتصنیف سندات المناخ لمبادرة سندات المناخ، والتي تخضع للبحث المستمر وقد تتغیر بمرور الوقت نظًرا لظھور موضوعات جدیدة. ق

عات التغیر المناخي. ویعتمد الحد األدنى لتعرض اإلیرادات على موضوع انتقال على أبحاثھ لتحدید الشركات المناسبة التي تمتثل لحد أدنى من تعرض اإلیرادات لموضو
٪ من إجمالي إیرادات الشركة ذات الصلة.10المناخ المحدد، إال إنھ سیشكل ما ال یقل عن 

ي تعتبر غیر متوافقة مع مبادئ االتفاق العالمي لألمم المتحدة لن یستثمر الصندوق الفرعي في حقوق الملكیة وما یعادلھا العائدة للشركات أو صنادیق االستثمار العقاري الت
اة ملكیة خاصة لشركة إتش أو تنطوي على تعرض جوھري لبعض األنشطة المستثناة ("األنشطة المستثناة") بما یتجاوز حد تعرض اإلیرادات. وتعتبر ھذه األنشطة المستثن

تخراج الغاز والفحم والنفط غیر التقلیدي والتبغ، وقد تتغیر بمرور الوقت. سیعتمد حد التعرض لإلیرادات على إس بي سي، وقد تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، اس
٪ من إجمالي إیرادات الشركة ذات الصلة. وقد یعتمد مستشار االستثمار على الخبرات واألبحاث والمعلومات التي 30النشاط المستثنى المحدد، ولكنھ لن یمثل أعلى من 

ا الجھات الراسخة القدم التي تقدم البیانات المالیة وذلك لتحدید الشركات التي تتعرض لھذه األنشطة المستثناة.  توفرھ

الجتماعیة فیما یتعلق بالعوامل البیئیة واإنشاء محفظة باستخدام كثافة كربون ذات معدل أقل وتصنیقات أعلى یھدف مستشار االستثمار بعد تحدید مجال االستثمار المؤھل إلى 
ل الحوكمة الممنوحة لمصدّري امویتم حسابھما على الترتیب كمتوسط مرجح لكثافة الكربون وكتصنیفات تتعلق بالعوامل البیئیة واالجتماعیة وعو،وعوامل الحوكمة

میع دول العالم. وعند تقییم معدالت الكثافة الكربونیة مكونات مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة في جالمرجح لمتوسط بالاستثمارات الصندوق الفرعي، وذلك مقارنة
تي توفرھا الجھات الراسخة القدم والتصنیف فیما یتعلق بالعوامل البیئیة واالجتماعیة وعوامل الحوكمة، قد یعتمد مستشار االستثمار على الخبرات واألبحاث والمعلومات ال

التي تقدم البیانات المالیة.

(وغیرھا من األوراق المالیة التي قد تكون Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
بین شنغھاي Stock Connectمن خالل برنامج Aمتاحة) المدرجة في بورصات جمھوریة الصین الشعبیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في األسھم الصینیة من الفئة 

بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة القیود المفروضة على الحصص االستثماریة. عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق Stock Connectوھونغ كونغ و/أو برنامج 
") بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، CAAPالصینیة ("Aمن الفئة بشكل غیر مباشر عبر منتجات الوصول لألسھمAالفرعي في األسھم الصینیة من الفئة 

.Aسندات المشاركة المرتبطة باألسھم الصینیة من الفئة 

أو بین شنغھاي وھونغ كونغ و/Stock Connectمن خالل برنامج Aاألسھم الصینیة من الفئة ٪ من صافي أصولھ في 10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
الصینیة. یبلغ الحد األقصى الستثمار A٪ من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم من الفئة 10بین شینزن وھونغ كونغ وما یصل إلى Stock Connectبرنامج 

بین شینزن وھونغ كونغ Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالصندوق الفرعي في األسھم الصینیة من الفئة 
% من صافي أصولھ 10% من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 20نسبة Bالصینیة) واألسھم الصینیة من الفئة Aومنتجات الوصول لألسھم من الفئة 

الصینیة الصادرة عن أي جھة إصدار وحیدة.Aفي منتجات الوصول لألسھم من الفئة 

ستثمر الصندوق الفرعي عادة في الرسملة السوقیة دون أي قیود على الرسملة.وی

% من صافي أصولھ في صنادیق االستثمار العقاري.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

ي األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من % من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي ف10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

ت النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). ویمكن للصندوق الفرعي أیًضا استخدام یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقا
، على سبیل المثال ال الحصر، مشتقات مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن یتم ذلك على نطاق واسع. وتشمل المشتقات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا

قد األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین المشتقات المالیة في األدوات األخرى التيالعقود المستقبلیة، وعقود الصرف
یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

2019دیسمبر 30حتى 

الشركات التي قد تستفید من االنتقال إلى اقتصاد الكربون المنخفض والتي تراعي یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في 
مسألة تغیر المناخ في استراتیجیة أعمالھا.

شركات األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن ٪ من صافي أصولھ في90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
الفرعي أیضا في صنادیق متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة في أي دولة بما في ذلك األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة. وقد یستثمر الصندوق

االستثمارات العقاریة المؤھلة المغلقة.
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(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aألسھم الصینیة من الفئة تشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، ا
 Stockمن خالل برنامج Aالمتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة

Connectونغ كونغ أو بین شنغھاي وھStock Connect بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي
لمتعلقة باألسھم ، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة اAبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect ول لألسھم الصینیة من الفئة % من صافي أصولھ في منتجات الوص10بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلىA بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10% من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 20فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

م السوقیة دون أي قیود على الرسملة.یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القی

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

ل و/أو من % من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحوی10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن ملة). بید یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرس
لمثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

م). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلی

إدارة المخاطر
المخاطر" . ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "
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الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.600.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاح0.60الرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاح0.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى* 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

د األدنى للملكیةالحد األدنى لالستثمار/ الح

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

5,000,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"توزیع أرباح األسھم العالمیة"GLOBAL EQUITY DIVIDEND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من األسھم حول العالم.

.MSCI All Country Worldیھدف الصندوق الفرعي إلى االستثمار في محفظة تحقق عائد أرباح یتجاوز صافي مؤشر 

األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات ٪ من صافي أصولھ في90قل عن یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال ی
الفرعي أیضا في صنادیق متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة في أي دولة بما في ذلك األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة. وقد یستثمر الصندوق

لعقاریة المؤھلة المغلقة.االستثمارات ا

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aیستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة المتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن 

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connect بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aخالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة بشكل غیر مباشر منAإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockنامج بین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برStock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 10بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى %A بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10٪ من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 50فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aم الصینیة من الفئة الصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھAمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید 
لمثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.600.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما 
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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التقلب المرّكز لألسھم العالمیة"GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED"-ماریة العالمیة صنادیق إتش إس بي سي االستث

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من األسھم حول العالم.

األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن الشركات ٪ من صافي أصولھ في90في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن یستثمر الصندوق الفرعي 
لمغلقة.ھلة االموجودة أو العاملة في األسواق المتقدمة، واألسواق الناشئة. وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیضا في صنادیق االستثمارات العقاریة المؤ

من خالل إنشاء المحفظة. یستخدم الصندوق الفرعي تحسین المحفظة MSCI All Country Worldیھدف الصندوق الفرعي لتقلیل تقلبات المحفظة بالنسبة إلى مؤشر 
دة تكون أقل ارتباطاً وبالتالي تتنوع المحفظة. لخفض معدل تقلبات المحفظة بشكل عام عن طریق اختیار مزیج من األسھم ذات التقلبات المنخفضة وأخرى ذات تقلبات شدی

ء من عملیة تحسین المحفظة.قد یعتمد الصندوق الفرعي على أبحاث السوق والتحلیل الكمي لتقدیر التقلبات في أسواق األسھم الفردیة والترابط داخل أسواق األسھم كجز

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aر، األسھم الصینیة من الفئة تشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحص
 Stockمن خالل برنامج Aالمتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة

Connectي وھونغ كونغ أو بین شنغھاStock Connect بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي
كة المتعلقة باألسھم ، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشارAبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect الوصول لألسھم الصینیة من الفئة % من صافي أصولھ في منتجات 10بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلىA بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10٪ من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 50فیبلغ Bمن الفئة ) واألسھم الصینیة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

قیود على الرسملة.یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي 

% من صافي أصولھ في مزیج من سندات المشاركة واألوراق المالیة القابلة للتحویل.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

الدرجة االستثماریة.% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحید حاصل على تصنیف ائتماني دون 10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
ة).ت االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیتعھدا

صندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات الأن یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید 
لمثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

ا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیضً 

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

ى مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.للحصول عل

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.600.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق 
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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لكیةالحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للم

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

5,000,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"أسھم الكربون المنخفض العالمیة"GLOBAL LOWER CARBON EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
ارنة بالمعیار الصندوق الفرعي إلى تحقیق عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة أسھم الشركات التي تسعى إلى خفض البصمة الكربونیة مقیھدف 

).MSCI World Net Indexالمرجعي الخاص بھا، وھو مؤشر (

األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات صافي أصولھ في٪ من 90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة أو مدرجة في سوق منظمة من األسواق المتقدمة.

نتاج التبغ أو األنشطة ذات الصلة.لن یستثمر الصندوق الفرعي في الشركات العاملة في مجال إ، 2020ینایر 13اعتباًرا من 

متعددة العوامل، استنادًا إلى یھدف الصندوق الفرعي إلى تقلیل التعرض لألعمال ذات الكثافة الكربونیة من خالل إنشاء المحفظة. یستخدم الصندوق الفرعي عملیة استثمار
لتحدید األسھم في مجال االستثمار بھدف زیادة عوائد المحفظة الُمعدّلة حسب المخاطر. على الرغم خمسة عوامل (القیمة، والجودة، والزخم، وانخفاض المخاطر، والحجم)، 

حتملة. ومن أجل خفض التعرض من أن عملیة االستثمار تستخدم حالیًا ھذه العوامل الخمسة، إال أنھا تخضع للبحث المستمر فیما یتعلق بالعوامل اإلضافیة الحالیة والم
اء محفظة تزید ألقصى ثافة الكربونیة، یتم تقییم جمیع أسھم المحفظة لتحدید بصمتھا الكربونیة. یتم بعد ذلك استخدام عملیة االستثمار المنھجیة الخاصة إلنشلألعمال ذات الك

حد من التعرض لألسھم ذات المرتبة العلیا وتقلل من البصمة الكربونیة للمحفظة.

ة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموع

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
رعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الف

ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة).
وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، ن یتم ذلك على نطاق واسع.مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أ

قد یستثمر فیھا الصندوق ت األخرى التيعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوا
الفرعي.

البصمة الكربونیة
ربون التي تم الحصول علیھا من جھة عند تقییم البصمة الكربونیة واألثر البیئي المرتبط بالشركات، یعتمد مستشار االستثمار على الخبرة والبحوث والمعلومات المتعلقة بالك

متخصصة في تزوید البیانات المالیة المعتمدة.

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.800.401.100.400.350.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.25***0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاحغیر متاحالتشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)المصروفات 

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
%.3.5ھو Aوِ BوXوZأقصى معدل للفئات **

النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه ***

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة الت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العم

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"األسھم العقاریة العالمیة"GLOBAL REAL ESTATE EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
ت.یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق إجمالي عائدات طویلة األجل من خالل االستثمار في محفظة من أسھم الشركات حول العالم في قطاع العقارا

٪ من صافي أصولھ في األسھم الصادرة عن الشركات ذات الصلة بقطاع العقارات و/أو صنادیق 90عن یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل
ھ قد یستثمر أیضا في األسواق االستثمارات العقاریة المؤھلة المغلقة أو بدائلھا. وفي الوقت الذي یستثمر فیھ الصندوق الفرعي بشكل أساسي في األسواق المتقدمة، فإن

الناشئة.

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aاالستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة تشمل 
 Stockمن خالل برنامج Aینیة من الفئة المتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الص

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connect بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aنیة من الفئة بشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصیAإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 10بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى %A بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

غ كونغ أو منتجات بین شینزن وھونStock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10٪ من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 50فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئةAمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة.

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید 
ر، عقود الصرف یة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصاألدوات المال

ألخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات ا

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

بذة عن المستثمر النموذجين
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.600.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.20***0.400.400.400.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS24Wفئة األسھم*

0.400.00غیر متاحغیر متاح(%)الرسوم اإلداریة 

0.300.00غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
%.3.5ھو Aوِ BوXوZأقصى معدل للفئات **

ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***

یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"أسھم الصین الكبرى"GREATER CHINA EQUITY-االستثماریة العالمیة صنادیق إتش إس بي سي 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
كونغ ھونغ المنطقة اإلداریة الخاصة بیھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من األسھم الصینیة والتایوانیة وأسھم 

(یشُار إلیھا مجتمعة بلفظ "الصین الكبرى").

األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات ٪ من صافي أصولھ في90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
في منطقة الصین الكبرى.لھا مقار أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة 

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aتثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة المتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یس

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connect بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة بشكل غیر مباشر من خAإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockمج بین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برناStock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 70قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 50بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى %A بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10% من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 70فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

اق المالیة القابلة للتحویل و/أو من % من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األور10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید 
عي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفر

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1مراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس و

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.600.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.30***0.400.400.400.300.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00متاحغیر غیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
%.3.5ھو Aوِ BوXوZأقصى معدل للفئات **

المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن ***

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة عمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من ال

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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لصنادیق الفرعیة ألسواق بعینھا

"األسھم البرازیلیة"BRAZIL EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

األساسالعملة
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من األسھم البرازیلیة.

الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات األوراق المالیة التي تمثل حقوق ٪ من صافي أصولھ في90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
ات العقاریة المؤھلة المغلقة.لھا مقار أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة في البرازیل. وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیضا في صنادیق االستثمار

ود على الرسملة.یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قی

% من صافي أصولھ في مزیج من سندات المشاركة واألوراق المالیة القابلة للتحویل.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن ي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید یمكن للصندوق الفرع
سبیل المثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على
تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1اطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخ

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.750.8752.250.8750.700.00اإلداریة (%)الرسوم 

**0.30**0.400.400.400.300.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS3Wفئة األسھم*

0.550.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.300.00غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة **

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة ذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفی

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

5,000,000دوالر أمریكيXالفئة 
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Aالفئةمنالصینیةاألسھم-العالمیةاالستثماریةسيبيإسإتشصنادیق

العملة األساسیة
الدوالر األمریكي

ھدف االستثمار

.Aیھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر نمو طویل األجل في رأس المال من خالل االستثمار في محفظة من األسھم الصینیة من الفئة 

المدرجة في بورصات جمھوریة الصین A٪ من صافي قیمة أصولھ في األسھم الصینیة من الفئة 90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
الشعبیة.

المالیة و/ أو سوق شنجن وھونغ كونغ لألوراق من خالل سوق شنغھاي وھونغ كونغ لألوراقAیجوز للصندوق الفرعي االستثمار مباشرةً في األسھم الصینیة من الفئة 
بصورة غیر مباشرة من خالل منتجات Aالمالیة، مع مراعاة حدود الحصص المعمول بھا. عالوةً على ذلك، قد یكتسب الصندوق الفرعي التعرض لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aسندات المشاركة المرتبطة باألسھم الصینیة من الفئة ، مثل، على سبیل المثال ال الحصر، Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

من خالل سوق شنغھاي وھونغ كونغ لألوراق المالیة و/ أو سوق A٪ من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من الفئة 100یجوز للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
٪ 10. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من A٪ من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 50شنجن وھونغ كونغ لألوراق المالیة وما یصل إلى 

الصادرة عن أي ُمصدر بعینھ لھذه المنتجات.Aمن صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

أو غیرھا من /ول٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحوی10یجوز للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).

م الصندوق الفرعي أدوات یجوز للصندوق الفرعي استخدام أدوات المشتقات المالیة للتحوط وإدارة التدفق النقدي (على سبیل المثال، الخصخصة). ومع ذلك، فلن یستخد
ال ال الحصر، العقود اآلجلة المشتقات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. تشمل أدوات المشتقات المالیة المسموح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المث

م). یمكن أیًضا تضمین أدوات المشتقات المالیة في أدوات أخرى یجوز للصندوق والضمانات وصرف العمالت األجنبیة ألجل (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلی
الفرعي االستثمار فیھا.

إدارة المخاطر
ول . ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" للحص5-1یُستخدم نھج االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر لھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

على مزید من المعلومات عن نھج االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
الفئة الدینامیكیة

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.30**0.400.400.400.300.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JS34PWفئة األسھم*

0.00ال یوجد0.600.50الرسوم اإلداریة (%)

0.00ال یوجد**0.300.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".3-1الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى * 

ھذه النسبة ھي الحد األقصى. وسوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما
. 11-2الرجوع إلى القسم من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتُفرض رسوم إضافیة لتنفیذ سیاسة التحوط من مخاطر العملة. یرجى

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

 / الحد األدنى للملكیةالحد األدنى لالستثمار

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

الدوالر S34الفئة 
األمریكي

10,000,000

الدوالر Xالفئة 
األمریكي

5,000,000
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"األسھم الصینیة"CHINESE EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر نمو رأس المال طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من األسھم الصینیة.

ادلھا الصادرة عن شركات األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یع٪ من صافي أصولھ في90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
ینیة االداریة الخاصة.لھا مقار أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة في جمھوریة الصین الشعبیة (الصین) بما في ذلك منطقة ھونغ كونغ الص

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة
 Stockمن خالل برنامج Aالمتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connect بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aة من الفئة الصینی

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 70قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect لفئة % من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من ا50بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلىA بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10في أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من % من صا70فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى كما یمكن
اریة العالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثم

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید 
سمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُ 

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.30**0.400.400.400.300.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاح0.60الرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاح0.30(%)المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة 

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف **

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة إضافیة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

5,000,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"األسھم الیابانیة المتدرجة"ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
ین یاباني

أھداف االستثمار
یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من األسھم الیابانیة.

األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات لھا مقار ٪ من صافي أصولھ في90الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن یستثمر 
الفرعي أیضا في صنادیق االستثمارات العقاریة المؤھلة أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة أو مدرجة في سوق منظمة في الیابان. وقد یستثمر الصندوق 

المغلقة.

و مدى إسھام الشركة في إجمالي الناتج یستخدم الصندوق الفرعي منھًجا استثماریًا منتظًما ویستثمر في الشركات وفقًا لحجمھا االقتصادي. والمعیار المختار للحجم االقتصادي ھ
وھو الفرق بین مخرجات الشركة ومدخالتھا.-مة المضافة" القومي ویشار إلیھ أیًضا باسم "القی

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات 10ل إلى كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یص
.االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة)

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید یمكن للصندوق
ا، على سبیل المثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھ

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" للحصول 5-1المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى
على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.600.300.900.300.300.00(%)الرسوم اإلداریة 

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.400.00غیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.350.00غیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".3-1من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

وطیة من ئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحقد تتكبد كل فئة من ف
. "الرسوم 11-2الرجوع إلى القسم ط من مخاطر العملة. یُرجى لتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

5,000,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"األسھم االقتصادیة األمریكیة"ECONOMIC SCALE US EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من األسھم األمریكیة.

األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات لھا مقار صافي أصولھ في٪ من90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
الفرعي أیضا في صنادیق االستثمارات أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة، أو مدرجة في سوق منظمة في الوالیات المتحدة األمریكیة. وقد یستثمر الصندوق

اریة المؤھلة المغلقة.العق

و مدى إسھام الشركة في إجمالي الناتج یستخدم الصندوق الفرعي منھًجا استثماریًا منتظًما ویستثمر في الشركات وفقًا لحجمھا االقتصادي. والمعیار المختار للحجم االقتصادي ھ
الشركة ومدخالتھا.وھو الفرق بین مخرجات -القومي ویشار إلیھ أیًضا باسم "القیمة المضافة" 

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات % من صافي أصولھ في وحدات أو10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
.االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة)

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن لیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات الما
لصرف لمثال ال الحصر، عقود ااألدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" للحصول 5-1یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. 

على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.600.300.900.300.300.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPY***Wفئة األسھم*

0.400.150.00غیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.350.250.00غیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

باستثناء المساھمین الذین لدیھم خطة ادخار عادیة.2009دیسمبر 7بات الجدیدة منذ أمام االكتتاYتم إغالق أسھم الفئة ***

رعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. "الرسوم 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ العمالت بالمحفظة أو فئات

والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"أسھم ھونغ كونغ"HONG KONG EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

ھونغ كونغ.بالمنطقة اإلداریة الخاصةیھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر نمو رأس المال طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من أسھم

تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات ٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة التي90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
ھونغ كونغ الصینیة االداریة الخاصة.ةلھا مقار أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة، أو مدرجة في سوق منظمة في منطق

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aم الصینیة من الفئة المتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھ

Connect و/أو برنامج بین شنغھاي وھونغ كونغStock Connect شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض بین
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة Aول لألسھم الصینیة من الفئة بشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصAالصندوق الفرعي إلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالمتعلقة باألسھم الصینیة من الفئة 

و/أو بین شنغھاي وھونغ كونغ Stock Connectمن خالل برنامج A% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من الفئة 20قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
. بالنسبة للحد األقصى A% من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 10وكذلك ما یصل إلى شینزن وھونغ كونغبین Stock Connectبرنامج 

شینزن وھونغ بین Stock Connectو/أو برنامج بین شنغھاي وھونغ كونغ Stock Connect(من خالل برنامج Aلتعرض الصندوق الفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي 10% من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 20) فیبلغ Bواألسھم الصینیة من الفئة Aكونغ أو منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aسھم الصینیة من الفئة الصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األAأصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید 
لمثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.601.000.00الرسوم اإلداریة (%)

0.250.350.00المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

"وصف فئات األسھم".. 1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

ات األسھم التحوطیة رعي فئقد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األولياألسھمفئات 

الحد األدنى للملكیة

دوالر Xالفئة 
أمریكي

2,500,000
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"األسھم الھندیة"INDIAN EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من األسھم الھندیة.یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي 

األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات ٪ من صافي أصولھ في90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
التجاریة في الھند.لھا مقار أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة.

% من صافي أصولھ في مزیج من سندات المشاركة واألوراق المالیة القابلة للتحویل.30ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید 
عي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفر

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1مراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس و

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.30**0.400.400.400.300.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.60الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.00

0.40المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

0.00

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم ط من لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Xالفئة 
أمریكي

5,000,000
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"األسھم المكسیكیة"MEXICO EQUITY-العالمیة صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
لتحقیق عائد إجمالي طویل األجل یستثمر الصندوق الفرعي في محفظة من األسھم المكسیكیة.

تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن الشركات المتواجدة في المكسیك ٪ من صافي أصولھ) في األوراق المالیة التي90یستثمر الصندوق الفرعي (عادة ما ال یقل عن 
وكذلك الشركات التي تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة في المكسیك.

ال توجد قیود على الرسملة، وسوف یستثمر الصندوق الفرعي عبر مجموعة من القیم السوقیة.

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10ھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق أ
سي االستثماریة شركة إتش إس بيالمالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق 

العالمیة).

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أن یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید 
الیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات الم

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1ستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُ 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

فقاتالرسوم والن

ABEIXZفئة األسھم*

1.750.8752.250.8750.750.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.30**0.400.400.400.300.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاح0.60الرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاح0.30والخدمیة (%)المصروفات التشغیلیة واإلداریة 

. "وصف فئات األسھم".3.-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في **

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

2,500,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"األسھم الروسیة"RUSSIA EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة من األسھم الروسیة.

٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات 90في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن یستثمر الصندوق الفرعي
لھا مقار أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة أو مدرجة في سوق منظمة في روسیا.

ة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموع

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
رعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الف

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أنیمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید 
ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع 

ثمر فیھا الصندوق الفرعي.تي قد یستاألجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نموذجينبذة عن المستثمر ال
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.750.8752.250.8750.700.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.30**0.400.400.400.300.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS7Wفئة األسھم*

0.450.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.300.00غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة**

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة لمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العمالت با

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

األوليالحد األدنى لالستثمار فئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

2,500,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"األسھم التایالندیة"THAI EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

في محفظة من األسھم التایالندیة.یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل االستثمار 

األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات ٪ من صافي أصولھ في90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
منظمة في تایالند.لھا مقار أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة أو مدرجة في سوق

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
ستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).تعھدات اال

ق الفرعي ال یستخدم مشتقات لصندویمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید إن ا
لمثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

مین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تض

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.للحصول على 

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.700.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاح0.60الرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاح0.25المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم* 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

2,500,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"األسھم التركیة"TURKEY EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
یورو

أھداف االستثمار
األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة من نمو رأس المال والدخل من خالل االستثمار فيیسعى الصندوق الفرعي إلى تحقیق عائدات طویلة األجل

ھا االقتصادیة في تركیا.عن شركات لھا مقار في تركیا ومدرجة رسمیًا في بورصة رئیسة أو سوق منظمة في تركیا، وكذلك الشركات التي تباشر جزًءا كبیًرا من أنشطت

في ظل عدم وجود قیود على الرسملة، فمن المتوقع أن یسعى الصندوق الفرعي لالستثمار عبر مجموعة من القیم السوقیة.و

مشتقات الصندوق الفرعي ال یستخدمأنیمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید 
لمثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

حول طریقة االلتزام.للحصول على مزید من المعلومات 

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.750.8752.250.8750.700.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.30**0.400.400.400.300.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWاألسھم*فئة 

0.00غیر متاح0.60الرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاح0.30المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

فئات األسھم".. "وصف 1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

سھم التحوطیة رعي فئات األقد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

2,500,000دوالر أمریكيXالفئة 
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"أسھم المملكة المتحدة"UK EQUITY-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
جنیھ إسترلیني

أھداف االستثمار
األجل من خالل االستثمار في محفظة من األسھم البریطانیة.یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل 

األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن شركات ٪ من صافي أصولھ في90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
لتجاریة، أو مدرجة في سوق منظمة في المملكة المتحدة. وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیضا في صنادیق لھا مقار أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا ا

االستثمارات العقاریة المؤھلة المغلقة.

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.٪ من صافي10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة 

الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات أنیمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید 
لمثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

یًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أ

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.للحصول

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.600.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.310.310.310.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاحغیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

ق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندو
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

 للملكیةالحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

5,000,000دوالر أمریكيXالفئة 
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الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة

"مؤشر األسھم العالمیة اإلسالمي"ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
("المؤشر اإلسالمي") من خالل االستثمار في األوراق Dow Jones Islamic Market Titansیھدف الصندوق الفرعي إلى تتبع المؤشر اإلسالمي في بورصة داو جونز 
االمتثال ألحكام الشریعة وفق ما قررتھ ھیئة الرقابة الشرعیة وبیّنتھ أو اعتمدتھ ثم رفعتھ إلى مجلس المالیة المدرجة في المؤشر اإلسالمي. وتفي ھذه األوراق المالیة بمبادئ 

اإلدارة.

وسوف یستخدم الصندوق الفرعي استراتیجیة المحاكاة التامة لتعقب المؤشر اإلسالمي.

لن یستثمر الصندوق الفرعي في أدوات المشتقات المالیة.

وافقة مع الشریعةمبادئ االستثمار المت
) بعنوان: "سیاسة االستثمار في الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة" في النشرة التمھیدیة.4ترد التفاصیل المتعلقة بمبادئ االستثمار المتوافقة مع الشریعة في الملحق (

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" للحصول 5-1دوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصن

على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.750.3751.250.3750.350.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.20***0.250.250.250.200.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

S25Wفئة األسھم*

0.000.00الرسوم اإلداریة (%)

0.300.00المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت * 

.٪3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***

. "الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.11-2قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. یُرجى الرجوع إلى القسم 

مواعید إقفال المعامالت

موعد اإلقفال المطبق على جمیع الدولالعملیة

لوكسمبورغ في أي یوم من أیام التداول.مساًء بتوقیت 3:00شراء األسھم

مساًء بتوقیت لوكسمبورغ في أي یوم من أیام التداول.3:00بیع األسھم

عائدات تنقیة

التقریر السنوي للشركة. توجد ویمكن العثور على التفاصیل في -تعد األموال المدفوعة فیما یتعلق بالتنقیة مستقلة عن الرسوم المذكورة أعاله. وسوف یختلف المبلغ كل سنة مالیة 
) بعنوان: "سیاسة االستثمار في الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة".4معلومات إضافیة بشأن التنقیة في الملحق رقم (

المؤشر اإلسالمي

أو غیرھا من األسواق الخاضعة للتنظیم في سوق متقدمة أو سوق یشتمل المؤشر اإلسالمي على األوراق المالیة للشركات التي لھا مقر و/أو مدرجة رسمیًا في بورصة رئیسة 
سوقًا، في تاریخ إصدار ھذه النشرة.14مكون في 100ناشئة في أي مكان حول العالم. یضم المؤشر اإلسالمي 

٪ من إجمالي القیمة السوقیة للتداول الحر. وتتم مراجعة 10نسبة ویتم وزن األوراق المالیة في المؤشر اإلسالمي من خالل القیمة السوقیة المعدلة. یبلغ أقصى وزن لكل مكّون 
األوزان على أساس ربع سنوي.

("مزود المؤشر") بشكل یومي، وذلك باستخدام سعر إغالق أسھم المكون. وبالنسبة لألسھم التي لم یتم S & Pیتم حساب المؤشر اإلسالمي ونشره من قبل مؤشر داو جونز 
لحالي، یتم استخدام أسعار اإلغالق أو أسعار اإلغالق المعدلة من یوم التداول السابق.تداولھا في الیوم ا

).http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/eu(تتوفر منھجیة ومكونات "المؤشر اإلسالمي" على موقع بلومبرغ وعلى الموقع اإللكتروني التالي

ال یشارك مستشار االستثمار وشركة اإلدارة والشركة في حساب المؤشر اإلسالمي ونشره.
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المنھجیة

ویتم اختیار مكونات المؤشر من خالل تصفیة وتقوم منھجیة المؤشر اإلسالمي على معاییر فحص الھدف منھا تحدید مدى أھلیة الورقة المالیة للدخول في ھذا المؤشر. 
مجال المؤشر عبر شاشات مخصصة لألنشطة التجاریة والنسب المالیة لحذف األسھم غیر المتوافقة مع أحكام الشریعة.

تقلیدیة، واألسلحة ووسائل الدفاع، وبعض األنشطة التجاریة التي یتم استبعادھا من إدراج المؤشر ھي: الكحول والتبغ ومنتجات لحوم الخنزیر، والخدمات المالیة ال
أنواع الترفیھ والمقامرة.

الصیانة

ودیسمبر. كما تتم ویخضع المؤشر اإلسالمي لمراجعة كاملة في سبتمبر. یمكن إعادة توازن المؤشر اإلسالمي على أساس ربع سنوي، في مارس، ویونیو، وسبتمبر، 
إجراءات الشركات المختلفة مثل عملیات الدمج أو الشطب أو اإلفالس.مراجعة المؤشر اإلسالمي بشكل مستمر لمتابعة

المحاكاة

سوف یستخدم مستشار االستثمار استراتیجیة المحاكاة التامة لتعقب المؤشر اإلسالمي.

األوراق المالیة المكونة للمؤشر اإلسالمي

اإلسالمي ھي:مكونات في المؤشر 10، فإن أكبر 2017دیسمبر 31اعتباًرا من 

الوزن%القطاعالدولةاسم السھم

6.74تقنیة المعلوماتالوالیات المتحدةآبل1

5.46تقنیة المعلوماتالوالیات المتحدةمایكروسوفت2

3.48تقنیة المعلوماتالوالیات المتحدةفیسبوك الفئة أ3

3.10الرعایة الصحیةالوالیات المتحدةجونسون آند جونسون4

2.93الطاقةالوالیات المتحدة)Exxon Mobilاكسون موبیل (5

2.61تقنیة المعلوماتالوالیات المتحدةألفابت الفئة أ6

2.60تقنیة المعلوماتالوالیات المتحدةألفابت الفئة ج7

1.97السلع االستھالكیة األساسیةالوالیات المتحدةشیفرون كورب8

1.94السلع االستھالكیة األساسیةالوالیات المتحدةبروكتر وغامبل9

1.83الرعایة الصحیةالوالیات المتحدةھوم دیبوت انك10

االنحراف المعیاري

٪.0.2المستوى المتوقع لالنحراف المعیاري في ظروف السوق العادیة ھو 
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الصنادیق الفرعیة األخرى

"2022"سندات االئتمان اآلسیویة محددة األجل ASIA CREDIT FIXED TERM BOND 2022-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة من األوراق المالیة اآلسیویة ذات الدخل الثابت لفترة محددة.تحقیق دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، واسترداد أسھم الصندوق الفرعي بصورة 2022ومن المقرر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في عام 
الكتتاب وفقًا لذلك قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد عند أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد اإلطالق، سیتم تحدیث نشرة اإلزامیة وفق صافي 

أشھر إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.3في أول فرصة ممكنة. قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى 

وز لمستشار االستثمار بیع السندات وسوف یسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى أجل االستحقاق مع مراقبة المحفظة وإدارتھا بعنایة. یج
د استثماریة أفضل.التي یتوقع تعرضھا لتدھور في جودة االئتمان بمرور الوقت و/أو سندات الشراء التي یُرى أنھا ستحقق عوائ

تتشكل محفظة الصندوق الفرعي سوف یستثمر الصندوق الفرعي في السندات التي یوافق تاریخ االستحقاق النھائي لھا تاریخ األجل أو یسبقھ. ومع اقتراب تاریخ األجل، سوف
مال وأدوات الدین األخرى قصیرة األجل) ووحدات أو حصص صنادیق أسواق بشكل تدریجي من النقد والبدائل النقدیة (من ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أدوات سوق ال

المال. 
٪ حسب 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة، في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل، ما یزید على 

ي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل الظروف السائدة في السوق) من صاف
ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.

وغیر المصنفةمصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریةفي األوراق المالیة ذات الدخل الثابت ال% من صافي أصولھ70ما ال یقل عن سوف یستثمر الصندوق الفرعي

مالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الصادرة عن شركات لھا مقر أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أعمالھا في آسیا. كما یمكن أن یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق ال

باإلضافة وراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للحدود في آسیا.الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة واأل

.اآلسیویة% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة100إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق الفرعي حتى 

.صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة% من 50وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10ق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى كما یمكن للصندو
ق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادی

ثمار دون أن یتم ذلك على نطاق یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االست
عي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفر

األخرى قات األدوات المالیة في األدوات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشت
التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

ي. قد یتعرض الصندوق ویكون تعرض الصندوق الفرعي للعمالت األساسیة بالدوالر األمریكي. سوف یتحوط الصندوق الفرعي عادةً من التعرض لمخاطر الدوالر األمریك
ل (عادةً ما یصل إلى  ن صافي أصولھ).% م10الفرعي أیًضا للعمالت اآلسیویة بشكٍل ُمكّمِ

إدارة المخاطر

. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" للحصول 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 
على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.300.00غیر متاح0.700.35الرسوم اإلداریة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***

JPWفئة األسھم*

متاحغیر 0.50غیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

غیر متاح0.20غیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 

.٪3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **
دھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ في التقاریر السنویة ونصف السنویة ھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكب******

ا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة تتكبدھا فئة من األسھم تتجاوز ھذا الحد األقصى.للشركة. وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھ
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رعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. "الرسوم 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة فظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ العمالت بالمح

والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

1,000,000دوالر أمریكي*Pالفئة 

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة (أیام عمل من تاریخ األجل أو خالل فترة زمنیة أخرى10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.)المعمول بھا وظروف السوق العادیةواللوائح 
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"السندات االئتمانیة اآلسیویة محددة األجل ASIA CREDIT FIXED TERM BOND 2022 - 2-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
2022-2"

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة من األوراق المالیة اآلسیویة ذات الدخل الثابت لفترة محددة.تحقیق دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى 

الصندوق الفرعي بصورة ("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، واسترداد أسھم 2022ومن المقرر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في عام 
سیتم تحدیث نشرة االكتتاب وفقًا لذلك إلزامیة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد عند أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد اإلطالق، 

لس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.أشھر إذا رأى مج3في أول فرصة ممكنة. قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى 

وز لمستشار االستثمار بیع السندات وسوف یسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى أجل االستحقاق مع مراقبة المحفظة وإدارتھا بعنایة. یج
سندات الشراء التي یُرى أنھا ستحقق عوائد استثماریة أفضل.التي یتوقع تعرضھا لتدھور في جودة االئتمان بمرور الوقت و/أو 

تتشكل محفظة الصندوق الفرعي سوف یستثمر الصندوق الفرعي في السندات التي یوافق تاریخ االستحقاق النھائي لھا تاریخ األجل أو یسبقھ. ومع اقتراب تاریخ األجل، سوف
على سبیل المثال ال الحصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین األخرى قصیرة األجل) ووحدات أو حصص صنادیق أسواق بشكل تدریجي من النقد والبدائل النقدیة (من ذلك 

٪ 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30. قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على المال.
سوقیة كما في تاریخ األجل حسب الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة ال

ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.

وغیر المصنفةي األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریةف% من صافي أصولھ 70ما ال یقل عن سوف یستثمر الصندوق الفرعي 

مالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الصادرة عن شركات لھا مقر أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أعمالھا في آسیا. كما یمكن أن یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق ال

باإلضافة العابرة للحدود في آسیا.درجة االستثماریة وغیر االستثماریة واألوراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیاناتال

.% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة األسیویة100إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق الفرعي حتى 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.70یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى وقد 

الدرجة االستثماریة.% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من 10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
صنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك ال

ثمار دون أن یتم ذلك على نطاق یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االست
ثل مقایضات دوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مواسع. وتشمل مشتقات األ

ن مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمی
التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

ي. قد یتعرض الصندوق ویكون تعرض الصندوق الفرعي للعمالت األساسیة بالدوالر األمریكي. سوف یتحوط الصندوق الفرعي عادةً من التعرض لمخاطر الدوالر األمریك
ل (عادةً ما یصل إلى الفرعي أیًضا للعمالت اآلسیویة ب % من صافي أصولھ).10شكٍل ُمكّمِ

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

االلتزام.للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة 
نبذة عن المستثمر النموذجي

Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات
A B E I X Z* األسھمفئة 

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.300.00غیر متاح0.700.35الرسوم اإلداریة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.50غیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

غیر متاح0.20غیر متاحالمصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***

J P W* األسھمفئة
. "وصف فئات األسھم".1.3یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، * 

.٪3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **
السنویة ونصف السنویة للشركة. وتتحمل ا فئة األسھم وسیُفصح عنھ في التقاریر ھذه النسبة ھي الحد األقصى للرسوم.. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكبدھ***

.شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة تتكبدھا أي فئة من األسھم تتجاوز ھذا الحد األقصى

ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث 
. "الرسوم 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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دنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیةالحد األ
الحد األدنى لالستثمار األولي في فئة األسھم

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر *Pالفئة 
أمریكي

1,000,000

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة (أیام عمل من تاریخ األجل أو خالل فترة زمنیة أخرى 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.) واللوائح المعمول بھا وظروف السوق العادیة
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"2023محددة األجل "سندات االئتمان اآلسیویة ASIA CREDIT FIXED TERM BOND 2023-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
ذات الدخل الثابت لفترة محدودة. سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة اآلسیویة تحقیق دخل من یھدف الصندوق الفرعي إلى 

الفائدة لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم.

التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي إجباریًا ("تاریخ األجل")، وھو 2023من المقرر أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في عام 
نشرة اإلصدار وفقًا للفرصة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، سیتم تحدیث

یعتقد مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.أشھر إذا كان3د یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى المتاحة التالیة. ق

التي م مستشار االستثمار ببیع السندات سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة المحفظة والحفاظ علیھا. قد یقو
یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء سندات یعتقد أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.

اً من النقد وما في عي تدریجیسیستثمر الصندوق الفرعي في السندات بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل، ستتكون محفظة الصندوق الفر
حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صنادیق سوق المال.

٪ حسب 100المطاف إلى ٪ (حتى یصل في نھایة30قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على 
ة كما في تاریخ األجل الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقی

ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.
وغیرھا وغیر المصنفة الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة المصنفة من في األوراق المالیة ذات العائد الثابت افي أصولھ % من ص70ما ال یقل عن سیستثمر الصندوق الفرعي 

راق المالیة ذات العائد الثابت رعي أیًضا في األومن األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا الشركات التي یقع مقرھا أو تنفذ الجزء األكبر من أعمالھا في آسیا. قد یستثمر الصندوق الف

باإلضافة إلى الھیئات فوق الوطنیة في آسیا.من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والوكاالت الحكومیة و

ات األسواق الناشئة األسیویة.% من صافي أصولھ في سند100ذلك، قد یستثمر الصندوق الفرعي حتى 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.50وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر 10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة 10یجوز للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار 

غراض االستثمار ولكن بشكل غیر یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویجوز للصندوق الفرعي أیًضا استخدام مشتقات األدوات المالیة أل
ایضة (مثل مقایضات العجز عن سداد . تشتمل مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود الخیار والمقمكثف

األدوات المالیة أیًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا الصندوق االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات
الفرعي.

ة الدوالر األمریكي. ویجوز ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عمل
٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا العمالت اآلسیویة.10ثمار (ما یصل عادة إلى للصندوق الفرعي بشكل ثانوي، است

إدارة المخاطر
ول . ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" للحص5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.
و نبذة عن المستثمر النموذجي

"Coreالفئة األساسیة "

 الرسوم والمصاریف

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.300.00غیر متاح0.700.35رسوم اإلدارة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.50غیر متاحرسوم اإلدارة (%)

غیر متاح0.20غیر متاحمصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

فئات األسھم".. "وصف 3-1لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *

٪.3.5ھو ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

للشركة. دھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ في التقاریر السنویة ونصف السنویةھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكب***
األقصى.وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة تتكبدھا أي فئة من األسھم تتجاوز ھذا الحد

ون ھناك، عندما یقوم الصندوق الفرعي بعرض قد تتكبد كل فئة من فئات الرسوم والمصروفات اإلضافیة التي لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، قد یك
. 11-2ة. یرجى الرجوع إلى القسم فئات األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم التي تم التحوط، رسوم إضافة یتم فرضھا فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط في العمل

"الرسوم والمصاریف" لمزید من المعلومات 
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 لالستثمار/ الحد األدنى للملكیةالحد األدنى

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

الحد األدنى للملكیة

1,000,000الدوالر األمریكيPالفئة 

التسویة المطبقة في تاریخ األجل
ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة واللوائح (أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.) المعمول بھا وظروف السوق العادیة
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محددة األجل(سندات آسیا االئتمانیة ASIA CREDIT FIXED TERM BOND 2023 – 2-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
2023-2(

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة اآلسیویة ذات الدخل الثابت لفترة محدودة.تحقیق دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي إجباریًا 2023من المقرر أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في عام 
وفقًا للفرصة األصول السائدة لكل سھم، سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، سیتم تحدیث نشرة اإلصدار وفق صافي قیمة 

أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھمین.3المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى 

تشار االستثمار ببیع السندات التي ى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة المحفظة والحفاظ علیھا. قد یقوم مسسیسع
ائد استثمار أفضل.یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء سندات یعتقد أنھا ستوفر عو

عي تدریجیاً من النقد وما في سیستثمر الصندوق الفرعي في السندات بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل، ستتكون محفظة الصندوق الفر
قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق ال. حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صنادیق سوق الم

٪ حسب الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على 
ت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوق

وغیر المصنفةالدرجة االستثماریة وغیر االستثماریةالمصنفة من في األوراق المالیة ذات العائد الثابت % من صافي أصولھ 70ما ال یقل عن سیستثمر الصندوق الفرعي 
دوق الفرعي أیًضا في األوراق المالیة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا الشركات التي یقع مقرھا أو تنفذ الجزء األكبر من أعمالھا في آسیا. قد یستثمر الصن

تي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والوكاالت الحكومیة والھیئات فوق ذات العائد الثابت من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة ال
.آلسیویة% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة ا100باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق الفرعي حتى الوطنیة في آسیا.

دخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات ال70یصل إلى وقد یستثمر الصندوق بمعدل

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة 10ل استثمار ما یصل إلى یجوز للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خال
ثماریة العالمیة).القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االست

ار ولكن بشكل الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویجوز للصندوق الفرعي أیًضا استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض االستثمیجوز للصندوق
قود الخیار والمقایضة (مثل مقایضات العجز غیر مكثف. تشتمل مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وع

یًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األدوات المالیة أ
الصندوق الفرعي.

الر األمریكي. عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز للصندوق الفرعي بشكل ثانوي، الصندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس للدو
٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا العمالت اآلسیویة.10استثمار (ما یصل عادة إلى 

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

 الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.300.00غیر متاح0.700.35اإلدارة (%)**رسوم

0.200.200.20غیر متاح0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.50غیر متاحرسوم اإلدارة (%)

غیر متاح0.20غیر متاحمصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

. "وصف فئات 1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم *
األسھم".

٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئات **
وع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكبدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ ھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات. یعتمد المبلغ الفعلي المدف***

تتكبدھا أي فئة من األسھم في التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة. وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة
األقصى.تتجاوز ھذا الحد

ت األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم ترد في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئا
. 11-2لعملة. یُرجى الرجوع إلى القسم ط من مخاطر التحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل. 
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

الحد األدنى للملكیة

1,000,000الدوالر األمریكيPالفئة 

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
أیام عمل من تاریخ األجل أو خالل فترة زمنیة أخرى (ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا رھنًا من تاریخ األجل باألنظمة 10إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون سیتم

واللوائح المعمول بھا وظروف السوق العادیة) یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.
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"سندات االئتمان اآلسیویة محددة األجلASIA CREDIT FIXED TERM BOND 2024-ي سي االستثماریة العالمیة صنادیق إتش إس ب
24"

العملة األساس
الدوالر األمریكي

األھداف االستثماریة
الثابت لفترة محددة.یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق دخل من خالل االستثمار في محفظة من األوراق المالیة اآلسیویة ذات الدخل 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، واسترداد أسھم الصندوق الفرعي بصورة 2024ومن المقرر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في عام 
إطالق الصندوق الفرعي أو قبلھ، وبمجرد اإلطالق، سیتم تحدیث نشرة االكتتاب إلزامیة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في تاریخ

أشھر إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.3وفقًا لذلك في أول فرصة ممكنة. قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى 

حتفاظ بھا حتى أجل االستحقاق مع مراقبة المحفظة وإدارتھا بعنایة. یجوز لمستشار االستثمار بیع السندات وسوف یسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد اال
التي یتوقع تعرضھا لتدھور في جودة االئتمان بمرور الوقت و/أو سندات الشراء التي یرى أنھا ستحقق عوائد استثماریة أفضل.

وافق تاریخ االستحقاق النھائي لھا تاریخ األجل أو یسبقھ. ومع اقتراب تاریخ األجل، سوف تتشكل محفظة الصندوق الفرعي سوف یستثمر الصندوق الفرعي في السندات التي ی
ق ات أو حصص صنادیق أسوابشكل تدریجي من النقد والبدائل النقدیة (من ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین األخرى قصیرة األجل) ووحد

٪ حسب 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30المال. قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على 
الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في

ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة واألوراق 70سوف یستثمر الصندوق الفرعي ما ال یقل عن 
مالھا في آسیا. كما یمكن أن ت الدخل الثابت غیر المصنفة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة الصادرة عن شركات لھا مقر أو متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أعالمالیة ذا

واألوراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة من جانب یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة
% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة 100الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للحدود في آسیا. باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق الفرعي حتى 

األسیویة.

من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.% 70وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى كما یمكن 
لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة 

اض االستثمار دون أن یتم ذلك یجوز للصندوق الفرعي استخدام األدوات المالیة المشتقة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق الفرعي أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغر
مح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل على نطاق واسع. وتشمل األدوات المالیة المشتقة التي یُس

شتقة في ضمین األدوات المالیة الممقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا ت
األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

ي. قد یتعرض الصندوق ویكون تعرض الصندوق الفرعي للعمالت األساسیة بالدوالر األمریكي. سوف یتحوط الصندوق الفرعي عادةً من التعرض لمخاطر الدوالر األمریك
ل (عادةً  % من صافي أصولھ).10ما یصل إلى الفرعي أیًضا للعمالت اآلسیویة بشكٍل ُمكّمِ

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

 المستثمر النموذجينبذة عن
Core Plusفئة 

 الرسوم والمصاریف

ABEIXZفئة األسھم*

0.700.35رسوم اإلدارة (%)**
غیر 
متاح

0.350.300.00

0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***
غیر 
متاح

0.200.200.20

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.50غیر متاحرسوم اإلدارة (%)

غیر متاح0.20غیر متاحمصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

. "وصف فئات األسھم".1.3لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *
٪.3.5ھو ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

دھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ ھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكب***
غیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة تتكبدھا أي فئة من األسھم في التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة. وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تش

تتجاوز ھذا الحد األقصى.
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ھناك، عندما یقوم الصندوق الفرعي قد تتكبد كل فئة من فئات الرسوم والمصروفات اإلضافیة التي لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، قد یكون 
العملة. یرجى الرجوع إلى بعرض فئات األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم التي تم التحوط، رسوم إضافة یتم فرضھا فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط في 

. "الرسوم والمصاریف" لمزید من المعلومات 2.11القسم 

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

الحد األدنى للملكیة

الدوالر Pالفئة 
األمریكي

1,000,000

التسویة المطبقة في تاریخ األجل
تاریخ األجل رھنًا باألنظمة ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد (أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى یحددھا10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 

مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.)واللوائح المعمول بھا وظروف السوق العادیة
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سندات آسیا االئتمانیة ذات ASIA CREDIT FLOATING RATE FIXED TERM BOND 2022 - 1 -صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
1-2022والمعدل العائم لمحدداألجل ا

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة اآلسیویة ذات الدخل الثابت لفترة محدودة. سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات تحقیق دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى 

أسعار الفائدة لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم.

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي 2022مدة الصندوق الفرعي في عام من المقرر أن تنتھي 
م تحدیث نشرة اإلصدار وفقًا یتإجباریًا وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، س

أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھمین.3للفرصة المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى 

فاظ علیھا. قد یقوم مستشار االستثمار ببیع السندات سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة المحفظة والح
التي یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء سندات یعتقد أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.

اب موعد األجل، ستتكون محفظة الصندوق الفرعي تدریجیاً من النقد وما سیستثمر الصندوق الفرعي في السندات بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتر
قد یستثمر الصندوق الفرعي في في حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صنادیق سوق المال. 

٪ حسب الظروف السائدة في السوق) من 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30رة لتاریخ األجل ما یزید على ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباش
حصول المساھمین على صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان 

تھم.عوائد استثمارا

وغیرھا وغیر المصنفةالدرجة االستثماریة وغیر االستثماریةالمصنفة في األوراق المالیة ذات العائد الثابت % من صافي أصولھ70ما ال یقل عن سیستثمر الصندوق الفرعي 
رعي أیًضا في األوراق المالیة ذات العائد من األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا الشركات التي یقع مقرھا أو تنفذ الجزء األكبر من أعمالھا في آسیا. قد یستثمر الصندوق الف

تي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والوكاالت الحكومیة والھیئات فوق الوطنیة في آسیا.الثابت من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة ال
% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة األسیویة.100باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق الفرعي حتى 

دخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات ال70وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم10استثمار فیما یصل إلى یجوز للصندوق الفرعي تحقیق ھدفھ االستثماري من خالل 
یق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصناد

إس بي سي االستثماریة العالمیة).

مقایضات دوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض االستثمار. على وجھ الخصوص، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار الفائدة (مثل،سیستخدم الصن
تمل مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق سعر الفائدة) لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم. تش

لصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود الخیار والمقایضة (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود ا
دوات المالیة أیًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األ

صندوق الفرعي بشكل الصندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس للدوالر األمریكي. عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز لل
ي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا العمالت اآلسیویة.٪ من صاف10ثانوي، استثمار (ما یصل عادة إلى 

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" للحصول 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

طریقة االلتزام.على مزید من المعلومات حول 

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والمصاریف

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.300.00غیر متاح0.700.35رسوم اإلدارة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.50غیر متاحرسوم اإلدارة (%)

غیر متاح0.20غیر متاحمصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

. "وصف فئات األسھم".1.3لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *

٪.3.5وه ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكبدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ ھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات.***
ة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة تتكبدھا أي فئة من األسھم وتتحمل شركفي التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة.

تتجاوز ھذا الحد األقصى.

الصندوق الفرعي ا یقومقد تتكبد كل فئة من فئات الرسوم والمصروفات اإلضافیة التي لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، قد یكون ھناك، عندم
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العملة. یرجى الرجوع إلى بعرض فئات األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم التي تم التحوط، رسوم إضافة یتم فرضھا فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط في 
. "الرسوم والمصاریف" لمزید من المعلومات11-2القسم 

یةالحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملك

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم
الحد األدنى للملكیة

1,000,000الدوالر األمریكيPالفئة 

التسویة المطبقة في تاریخ األجل
بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا(أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.) واللوائح المعمول بھا وظروف السوق العادیة
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سندات آسیا االئتمانیة ذات ASIA CREDIT FLOATING RATE FIXED TERM BOND 2022 - 2 -صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
2-2022والمعدل العائم األجل الثابت

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة اآلسیویة ذات الدخل الثابت لفترة محدودة. سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار تحقیق دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى 

الفائدة لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم.

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي إجباریًا 2022مدة الصندوق الفرعي في عام من المقرر أن تنتھي 
م تحدیث نشرة اإلصدار وفقًا للفرصة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، سیت

أشھر إذا كان3المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى 
یعتقد مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.

الحفاظ علیھا. قد یقوم مستشار االستثمار ببیع السندات التي سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة المحفظة و
یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء سندات یعتقد أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.

قتراب موعد األجل، ستتكون محفظة الصندوق الفرعي تدریجیاً من النقد وما في سیستثمر الصندوق الفرعي في السندات بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع ا
قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صنادیق سوق المال. 

٪ حسب الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30باشرة لتاریخ األجل ما یزید على المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة م
اراتھم.مین على عوائد استثمخصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان حصول المساھ

وغیرھا من وغیر المصنفة في األوراق المالیة ذات العائد الثابت بالدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة % من صافي أصولھ70ما ال یقل عن سیستثمر الصندوق الفرعي 
آسیا. قد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في األوراق المالیة ذات العائد الثابت األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا الشركات التي یقع مقرھا أو تنفذ الجزء األكبر من أعمالھا في 

باإلضافة الھیئات فوق الوطنیة في آسیا.من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والوكاالت الحكومیة و
% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة األسیویة.100الصندوق الفرعي حتى إلى ذلك، قد یستثمر 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.70وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.% من صافي 10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم10یجوز للصندوق الفرعي تحقیق ھدفھ االستثماري من خالل استثمار فیما یصل إلى 
القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة 

بي سي االستثماریة العالمیة).

شتقات أسعار الفائدة (مثل، مقایضات سیستخدم الصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض االستثمار. على وجھ الخصوص، سیستخدم الصندوق الفرعي م
مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق سعر الفائدة) لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم. تشتمل

یة وعقود الخیار والمقایضة (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا العقود الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبل
اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األدوات المالیة أیًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

للدوالر األمریكي. عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز للصندوق الفرعي بشكل ثانوي، الصندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس
٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا العمالت اآلسیویة.10استثمار (ما یصل عادة إلى 

إدارة المخاطر

. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1اس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقی
للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والمصاریف

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.300.00غیر متاح0.700.35رسوم اإلدارة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.50غیر متاحرسوم اإلدارة (%)

متاحغیر0.20غیر متاحمصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

. "وصف فئات األسھم".1.3لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *

٪.3.5وه ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكبدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ ھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات. یعتمد المبلغ الفعلي***
تتكبدھا أي فئة من األسھم في التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة. وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة

ا الحد األقصى.تتجاوز ھذ

ا یقوم الصندوق الفرعي بعرض قد تتكبد كل فئة من فئات الرسوم والمصروفات اإلضافیة التي لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، قد یكون ھناك، عندم
. 2.11فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط في العملة. یرجى الرجوع إلى القسم فئات األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم التي تم التحوط، رسوم إضافة یتم فرضھا 



167

10285155_3

"الرسوم والمصاریف" لمزید من المعلومات

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

الحد األدنى للملكیة

1,000,000الدوالر األمریكيPالفئة 

التسویة المطبقة في تاریخ األجل
ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة واللوائح (أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.)المعمول بھا وظروف السوق العادیة
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مانیة ذات تسندات آسیا االئ-ASIA CREDIT FLOATING RATE FIXED TERM BOND 2023صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
2023محدد والمعدل العائماألجل ال

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة اآلسیویة ذات الدخل الثابت لفترة محدودة. سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار تحقیق دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى 

فائدة عائم.الفائدة لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي إجباریًا 2023من المقرر أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في عام 
الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، سیتم تحدیث نشرة اإلصدار وفقًا للفرصة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق 

یعتقد مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.أشھر إذا كان3المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى 

اریخ االستحقاق مع مراقبة المحفظة والحفاظ علیھا. قد یقوم مستشار االستثمار ببیع السندات التي سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى ت
یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء سندات یعتقد أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.

نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل، ستتكون محفظة الصندوق الفرعي تدریجیاً من النقد وما في سیستثمر الصندوق الفرعي في السندات بتاریخ استحقاق
قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صنادیق سوق المال. 

٪ حسب الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30لیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على الما
مان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولض

وغیرھا من وغیر المصنفة األوراق المالیة ذات العائد الثابت بالدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة أصولھ في% من صافي 70ما ال یقل عن سیستثمر الصندوق الفرعي 
تنفذ الجزء األكبر من أعمالھا في آسیا. قد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في األوراق المالیة ذات العائد الثابت األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا الشركات التي یقع مقرھا أو

باإلضافة سیا.الھیئات فوق الوطنیة في آمن الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والوكاالت الحكومیة و
% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة األسیویة.100إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق الفرعي حتى 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.70وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10الصندوق الفرعي أكثر من لن یستثمر 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم10یجوز للصندوق الفرعي تحقیق ھدفھ االستثماري من خالل استثمار ما یصل إلى 
لصنادیق إتش إس الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرىتعھدات االستثمار 

بي سي االستثماریة العالمیة).

ص، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار الفائدة (مثل، مقایضات سیستخدم الصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض االستثمار. على وجھ الخصو
مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق سعر الفائدة) لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم. تشتمل

ا العقود د من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود الخیار والمقایضة (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھالفرعي استخدامھا على عدة عقو
اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األدوات المالیة أیًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

دوق الفرعي بشكل ثانوي، صندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس للدوالر األمریكي. عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز للصنال
٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا العمالت اآلسیویة.10استثمار (ما یصل عادة إلى 

إدارة المخاطر

. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 
للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

 والمصاریفالرسوم

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.300.00غیر متاح0.700.35رسوم اإلدارة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.50غیر متاحرسوم اإلدارة (%)

غیر متاح0.20غیر متاحوالخدمات (%)***مصاریف التشغیل واإلدارة 

. "وصف فئات األسھم".1.3لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *

٪.3.5وه ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

للمصروفات. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكبدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھھذه النسبة ھي الحد األقصى ***
دھا أي فئة من األسھم تتكبفي التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة. وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة

تتجاوز ھذا الحد األقصى.

ا یقوم الصندوق الفرعي بعرض قد تتكبد كل فئة من فئات الرسوم والمصروفات اإلضافیة التي لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، قد یكون ھناك، عندم
. 2.11التحوط، رسوم إضافة یتم فرضھا فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط في العملة. یرجى الرجوع إلى القسم فئات األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم التي تم 

"الرسوم والمصاریف" لمزید من المعلومات
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم
الحد األدنى للملكیة

1,000,000الدوالر األمریكيPالفئة 

التسویة المطبقة في تاریخ األجل
ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة واللوائح (أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.)المعمول بھا وظروف السوق العادیة
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سندات آسیا -ASIA CREDIT FLOATING RATE FIXED TERM BOND 2023 - 2-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
2-2023االئتمانیة ذات األجل الثابت والمعدل العائم 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة اآلسیویة ذات الدخل الثابت لفترة محدودة. سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار تحقیق دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى 

فائدة عائم.الفائدة لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي إجباریًا 2023من المقرر أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في عام 
صندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، سیتم تحدیث نشرة اإلصدار وفقًا للفرصة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق ال

أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أن ذلك في مصلحة المساھمین.3المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى 

یخ االستحقاق مع مراقبة المحفظة والحفاظ علیھا. قد یقوم مستشار االستثمار ببیع السندات التي سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى تار
یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء سندات یعتقد أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.

عي تدریجیاً من النقد وما في سیستثمر الصندوق الفرعي في السندات بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل، ستتكون محفظة الصندوق الفر
قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق ال. حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صنادیق سوق الم

٪ حسب الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على 
ت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوق

وغیرھا من وغیر المصنفةفي األوراق المالیة ذات العائد الثابت بالدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة% من صافي أصولھ70عن ال یقلما سیستثمر الصندوق الفرعي 
راق المالیة ذات العائد الثابت ة المماثلة التي تصدرھا الشركات التي یقع مقرھا أو تنفذ الجزء األكبر من أعمالھا في آسیا. قد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في األواألوراق المالی

باإلضافة مات والوكاالت الحكومیة والھیئات فوق الوطنیة في آسیا.من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا أو تضمنھا الحكو
% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة األسیویة.100إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق الفرعي حتى 

الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من 70وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة 10یجوز للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
ثماریة العالمیة).القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االست

تقات األدوات المالیة ألغراض االستثمار. على وجھ الخصوص، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار الفائدة (مثل، مقایضات سیستخدم الصندوق الفرعي استخدام مش
مالیة التي یجوز للصندوق مشتقات األدوات السعر الفائدة) لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم. تشتمل

لصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا العقود الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود الخیار والمقایضة (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود ا
األدوات األخرى التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األدوات المالیة أیًضا في

صندوق الفرعي بشكل ثانوي، الصندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس للدوالر األمریكي. عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز لل
صندوق الفرعي أیًضا العمالت اآلسیویة.٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض ال10استثمار (ما یصل عادة إلى 

إدارة المخاطر

. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 
للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

 عن المستثمر النموذجينبذة
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.300.00غیر متاح0.700.35رسوم اإلدارة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.50متاحغیر رسوم اإلدارة (%)

غیر متاح0.20غیر متاحمصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم *
٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئات**

دھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ ھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكب***
ة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة تتكبدھا أي فئة من األسھم في التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة. وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابع

تتجاوز ھذا الحد األقصى.



171

10285155_3

ت األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم ترد في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئا
. 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة فظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ العمالت بالمح

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

 الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

الحد األدنى للملكیة

1,000,000الدوالر األمریكيPالفئة 

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
أیام عمل من تاریخ األجل أو خالل فترة زمنیة أخرى (ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا رھنًا من تاریخ األجل باألنظمة 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون 

المعمول بھا وظروف السوق العادیة) یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.واللوائح
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سندات آسیا "ASIA CREDIT FLOATING RATE FIXED TERM BOND 2024-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

"2024االئتمانیة ذات األجل الثابت والمعدل العائم 

العملة األساس
الدوالر األمریكي

األھداف االستثماریة
سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات ویھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق دخل من خالل االستثمار في محفظة من األوراق المالیة اآلسیویة ذات الدخل الثابت لفترة محددة.

.متغیرمن األوراق المالیة ذات الدخل الثابت مع سعر فائدة ایحصل علیھأسعار الفائدة لمبادلة كوبونات أسعار (الفائدة) الثابتة التي 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، واسترداد أسھم الصندوق الفرعي 2024ومن المقرر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في عام 
سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في تاریخ إطالق الصندوق الفرعي أو قبلھ، وبمجرد اإلطالق، سیتم تحدیث بصورة إلزامیة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم.

أشھر إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.3قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى نشرة االكتتاب وفقًا لذلك في أول فرصة ممكنة.

یجوز لمستشار االستثمار بیع االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى أجل االستحقاق مع مراقبة المحفظة وإدارتھا بعنایة.وسوف یسعى مستشار 
السندات التي یتوقع تعرضھا لتدھور في جودة االئتمان بمرور الوقت و/أو سندات الشراء التي یرى أنھا ستحقق عوائد استثماریة أفضل.

ومع اقتراب تاریخ األجل، سوف تتشكل محفظة الصندوق سوف یستثمر الصندوق الفرعي في السندات التي یوافق تاریخ االستحقاق النھائي لھا تاریخ األجل أو یسبقھ.
خرى قصیرة األجل) ووحدات أو حصص الفرعي بشكل تدریجي من النقد والبدائل النقدیة (من ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین األ

٪ (حتى یصل في نھایة 30قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على صنادیق أسواق المال.
ھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة ٪ حسب الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تس100المطاف إلى 

السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.

ماریة وغیر االستثماریة واألوراق % من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستث70سوف یستثمر الصندوق الفرعي ما ال یقل عن 
كما یمكن كبر من أعمالھا في آسیا.المالیة ذات الدخل الثابت غیر المصنفة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة الصادرة عن شركات لھا مقر أو متواجدة أو تباشر الجزء األ

صنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة واألوراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة من أن یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت الم
% من صافي أصولھ في سندات 100باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق الفرعي حتى جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للحدود في آسیا.

ویة.األسواق الناشئة األسی

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.70وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

ي أدنى من الدرجة االستثماریة.% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتمان10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما

العالمیة).

على وجھ الخصوص، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار الفائدة (مثل، وسیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط واالستثمار.
وتشمل األدوات المالیة المشتقة التي ة كوبونات أسعار (الفائدة الثابتة) التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات الدخل الثابت مع سعر فائدة عائم.مقایضات سعر الفائدة) لمبادل

لعجز عن سداد االئتمان) وعقود یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات ا
قد یتم أیًضا تضمین األدوات المالیة المشتقة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم).

الصندوق الفرعي.

وسوف یتحوط الصندوق الفرعي عادةً من التعرض لمخاطر الدوالر األمریكي.ي بالدوالر األمریكي.ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس
ل (عادةً ما یصل إلى  % من صافي أصولھ).10قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا للعمالت اآلسیویة بشكٍل ُمكّمِ

إدارة المخاطر
ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" .5-1یُرجى الرجوع إلى القسم ھذا الصندوق الفرعي.تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي

وضع المستثمر االعتیادي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والمصاریف

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.300.00غیر متاح0.700.35رسوم اإلدارة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.50غیر متاحرسوم اإلدارة (%)

غیر متاح0.20غیر متاحمصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***
. "وصف فئات األسھم".1.3لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *

٪.3.5ھو ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

٪ 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30ابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر الس***
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سوقیة كما في حسب الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة ال
استثماراتھم.تاریخ األجل ولضمان حصول المساھمین على عوائد

ا یقوم الصندوق الفرعي بعرض قد تتكبد كل فئة من فئات الرسوم والمصروفات اإلضافیة التي لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، قد یكون ھناك، عندم
. 2.11فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط في العملة. یرجى الرجوع إلى القسم فئات األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم التي تم التحوط، رسوم إضافة یتم فرضھا 

"الرسوم والمصاریف" لمزید من المعلومات

للملكیةالحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

الحد األدنى للملكیة

الدوالر Pالفئة 
األمریكي

1,000,000

تسویة المطبقة في تاریخ األجلال
ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة واللوائح (أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 

المساھمین بھا.یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار )المعمول بھا وظروف السوق العادیة
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سندات آسیا االئتمانیة ذات األجل -ASIA HIGH YIELD CREDIT FIXED TERM BOND 2022-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
2022الثابت والعائد الكبیر 

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة اآلسیویة ذات العائد الثابت الكبیر لفترة محدودة.توفیر دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي إجباریًا 2022من المقرر أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في عام 
اإلصدار وفقًا للفرصة في قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، سیتم تحدیث نشرة وفق صا

ن.أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھمی3المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى 

م مستشار االستثمار ببیع السندات التي سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة المحفظة والحفاظ علیھا. قد یقو
ستوفر عوائد استثمار أفضل.یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء سندات یعتقد أنھا 

عي تدریجیاً من النقد وما في سیستثمر الصندوق الفرعي في السندات بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل، ستتكون محفظة الصندوق الفر
باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق ال. حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صنادیق سوق الم

قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ % من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة األسیویة.100الفرعي حتى 
الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات ٪ حسب 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30األجل ما یزید على 

الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.

واألوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا وغیر المصنفة االستثماریة غیرد الثابت والمصنفة ضمن الفئةسوف یستثمر الصندوق الفرعي في الغالب في األوراق المالیة ذات العائ
باإلضافة إلى ذلك، قد الناشئة.المتقدمة واألسواقالشركات أو تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والوكاالت الحكومیة والھیئات فوق الوطنیة في آسیا بما في ذلك كال األسواق 

% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة األسیویة.100ر الصندوق الفرعي حتى یستثم

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة 10االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى یجوز للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ 
یة).ثماریة العالمالقابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االست

غراض االستثمار ولكن بشكل یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویجوز للصندوق الفرعي أیًضا استخدام مشتقات األدوات المالیة أل
العقود المستقبلیة وعقود الخیار والمقایضة (مثل مقایضات العجز غیر مكثف. تشتمل مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، 

یًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األدوات المالیة أ
الصندوق الفرعي.

كل ثانوي، عرضة بشكل رئیس للدوالر األمریكي. عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز للصندوق الفرعي بشالصندوق الفرعي
٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا العمالت اآلسیویة.10استثمار (ما یصل عادة إلى 

إدارة المخاطر

. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" للحصول 5-1قة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طری
على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

وضع المستثمر االعتیادي
Core Plusفئة 

 الرسوم والمصاریف

ABEIXZفئة األسھم*

0.700.35رسوم اإلدارة (%)**
غیر 
متاح

0.350.300.00

0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***
غیر 
متاح

0.200.200.20

JPWفئة األسھم*

رسوم اإلدارة (%)
غیر 
متاح

0.50
غیر 
متاح

مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

. "وصف فئات األسھم".1.3لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *
٪.3.5ھو ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكبدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ ھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات. یعتمد المبلغ الفعلي***
تتكبدھا أي فئة من األسھم في التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة. وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة

ا الحد األقصى.تتجاوز ھذ

ا یقوم الصندوق الفرعي بعرض قد تتكبد كل فئة من فئات الرسوم والمصروفات اإلضافیة التي لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، قد یكون ھناك، عندم
. 2.11سیاسة التحوط في العملة. یرجى الرجوع إلى القسم فئات األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم التي تم التحوط، رسوم إضافة یتم فرضھا فیما یتعلق بتشغیل 
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"الرسوم والمصاریف" لمزید من المعلومات 

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

الحد األدنى للملكیة

1,000,000الدوالر األمریكيPالفئة 

 تاریخ األجلالتسویة المطبقة في
ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة واللوائح (أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.) المعمول بھا وظروف السوق العادیة
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سندات آسیا االئتمانیة ذات األجل -ASIA HIGH YIELD CREDIT FIXED TERM BOND 2023-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
2023الثابت والعائد الكبیر 

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة اآلسیویة ذات العائد الثابت الكبیر لفترة محدودة.تحقیق دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي إجباریًا 2023من المقرر أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في عام 
ة اإلصدار وفقًا للفرصة صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، سیتم تحدیث نشروفق 

مین.أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھ3المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى 

م مستشار االستثمار ببیع السندات التي سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة المحفظة والحفاظ علیھا. قد یقو
ا ستوفر عوائد استثمار أفضل.یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء سندات یعتقد أنھ

عي تدریجیاً من النقد وما في سیستثمر الصندوق الفرعي في السندات بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل، ستتكون محفظة الصندوق الفر
. قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق ووحدات أو حصص صنادیق سوق المالحكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى)

٪ حسب الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على 
ثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھمخصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل است

واألوراق صنفةوغیر الماالستثماریةغیر في األوراق المالیة ذات العائد الثابت والمصنفة ضمن الفئة % من صافي أصولھ70ما ال یقل عن سوف یستثمر الصندوق الفرعي 
كومات والوكاالت الحكومیة والھیئات المالیة المماثلة (بما في ذلك السندات ذات التصنیف االستثماري والسندات غیر المصنفة) التي تصدرھا الشركات أو تصدرھا أو تضمنھا الح

% من صافي أصولھ في سندات األسواق 100ذلك، قد یستثمر الصندوق الفرعي حتى باإلضافة إلى فوق الوطنیة في آسیا بما في ذلك كال األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة.
الناشئة األسیویة.

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة 10قیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى یجوز للصندوق الفرعي تح
اریة العالمیة).ثمالقابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االست

غراض االستثمار ولكن بشكل یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویجوز للصندوق الفرعي أیًضا استخدام مشتقات األدوات المالیة أل
ن بینھا، العقود المستقبلیة وعقود الخیار والمقایضة (مثل مقایضات العجز غیر مكثف. تشتمل مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق الفرعي استخدامھا على عدة عقود م

یًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األدوات المالیة أ
الصندوق الفرعي.

الفرعي بشكل ثانوي، وق الفرعي عرضة بشكل رئیس للدوالر األمریكي. عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز للصندوقالصند
٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا العمالت اآلسیویة.10استثمار (ما یصل عادة إلى 

إدارة المخاطر

. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" للحصول 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 
على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

وضع المستثمر االعتیادي

Core Plusفئة 

 الرسوم والمصاریف

ABEIXZاألسھم*فئة

0.350.300.00غیر متاح0.700.35رسوم اإلدارة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***


JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.50غیر متاحرسوم اإلدارة (%)

غیر متاح0.20متاحغیر مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

. "وصف فئات األسھم".1.3لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *
٪.3.5ھو ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكبدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ في ھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات. یعتمد المبلغ ***
اوز ھذا كبدھا أي فئة من األسھم تتجالتقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة. وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة تت

الحد األقصى.

ا یقوم الصندوق قد تتكبد كل فئة من فئات الرسوم والمصروفات اإلضافیة التي لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، قد یكون ھناك، عندم
ضھا فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط في العملة. الفرعي بعرض فئات األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم التي تم التحوط، رسوم إضافة یتم فر

. "الرسوم والمصاریف" لمزید من المعلومات 2.11یرجى الرجوع إلى القسم 
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

الحد األدنى للملكیة

الدوالر Pالفئة 
األمریكي

1,000,000

التسویة المطبقة في تاریخ األجل
ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة واللوائح (أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.)المعمول بھا وظروف السوق العادیة
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 ASIA HIGH YIELD CREDIT-2022سندات آسیا االئتمانیة ذات األجل الثابت والمعدل العائم والعائد الكبیر -صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
FLOATING RATE FIXED TERM BOND 2022

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة اآلسیویة ذات العائد الثابت الكبیر لفترة محدودة. سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات تحقیق دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى 

أسعار الفائدة لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم.

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي إجباریًا 2022تنتھي مدة الصندوق الفرعي في عام من المقرر أن
ده، سیتم تحدیث نشرة اإلصدار وفقًا للفرصة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدی

أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھمین.3المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى 

ظة والحفاظ علیھا. قد یقوم مستشار االستثمار ببیع السندات التي سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة المحف
یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء سندات یعتقد أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.

مع اقتراب موعد األجل، ستتكون محفظة الصندوق الفرعي تدریجیاً من النقد وما في سیستثمر الصندوق الفرعي في السندات بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. 
قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صنادیق سوق المال. 

٪ حسب الظروف السائدة في السوق) من 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30قة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر الساب
حصول المساھمین على صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان 

ستثماراتھم.عوائد ا

واألوراق وغیر المصنفة االستثماریة غیر ضمن الفئة الثابت والمصنفةاألوراق المالیة ذات العائد أصولھ في% من صافي 70ما ال یقل عن سوف یستثمر الصندوق الفرعي 
والھیئات فوق الوطنیة في آسیا بما في ذلك كال األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة.المالیة المماثلة التي تصدرھا الشركات أو تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والوكاالت الحكومیة 

% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة األسیویة.100باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق الفرعي حتى 

من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم10یجوز للصندوق الفرعي تحقیق ھدفھ االستثماري من خالل استثمار فیما یصل إلى 
االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات

بي سي االستثماریة العالمیة).

لفائدة (مثل، مقایضات سیستخدم الصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض االستثمار. على وجھ الخصوص، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار ا
شتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق ر الفائدة) لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم. تشتمل مسع

ات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا العقود الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود الخیار والمقایضة (مثل مقایض
اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األدوات المالیة أیًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

دوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز للصندوق الفرعي بشكل ثانوي، الصندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس للدوالر األمریكي. عادة ما یقوم الصن
٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا العمالت اآلسیویة.10استثمار (ما یصل عادة إلى 

إدارة المخاطر

. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" للحصول على 5-1الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا 
مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

وضع المستثمر االعتیادي
الفئة األساسیة

رسوم والمصاریفال

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.300.00متاحغیر 0.700.35رسوم اإلدارة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***


JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.50غیر متاحرسوم اإلدارة (%)

غیر متاح0.20غیر متاحمصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

. "وصف فئات األسھم".1.3التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم لمزید من التفاصیل حول عمالت *
٪.3.5ھو ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

خدمیة الفعلیة التي تتكبدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات.***
وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة تتكبدھا أي فئة من األسھم في التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة.

تتجاوز ھذا الحد األقصى.

والمصروفات اإلضافیة التي لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، قد یكون ھناك، عندما یقوم الصندوق الفرعي بعرض قد تتكبد كل فئة من فئات الرسوم
. 2.11لرجوع إلى القسم ة. یرجى افئات األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم التي تم التحوط، رسوم إضافة یتم فرضھا فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط في العمل
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"الرسوم والمصاریف" لمزید من المعلومات

 الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم
الحد األدنى للملكیة

1,000,000الدوالر األمریكيPالفئة 

التسویة المطبقة في تاریخ األجل
ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة واللوائح (أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.) المعمول بھا وظروف السوق العادیة
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-ASIA HIGH YIELD CREDIT FLOATING RATE FIXED TERM BOND 2023-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
2023سندات آسیا االئتمانیة ذات األجل الثابت والمعدل العائم والعائد الكبیر 

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة اآلسیویة ذات العائد الثابت الكبیر لفترة محدودة. سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات دخلتوفیر یھدف الصندوق الفرعي إلى 

أسعار الفائدة لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم.

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي إجباریًا 2023أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في عام من المقرر
حدیده، سیتم تحدیث نشرة اإلصدار وفقًا للفرصة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد ت

أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھمین.3المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى 

محفظة والحفاظ علیھا. قد یقوم مستشار االستثمار ببیع السندات التي سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة ال
یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء سندات یعتقد أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.

عي تدریجیاً من النقد وما في سیستثمر الصندوق الفرعي في السندات بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل، ستتكون محفظة الصندوق الفر
قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق ال. حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صنادیق سوق الم

٪ حسب الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على 
ت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوق

واألوراق وغیر المصنفة االستثماریة غیرفي األوراق المالیة ذات العائد الثابت والمصنفة ضمن الفئة% من صافي أصولھ 70ما ال یقل عن سوف یستثمر الصندوق الفرعي 
لوكاالت الحكومیة والھیئات المماثلة (بما في ذلك السندات ذات التصنیف االستثماري والسندات غیر المصنفة) التي تصدرھا الشركات أو تصدرھا أو تضمنھا الحكومات واالمالیة 

% من صافي أصولھ في سندات األسواق 100الفرعي حتى باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوقفوق الوطنیة في آسیا بما في ذلك كال األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة.
الناشئة األسیویة.

.االستثماریةالدرجةمنأدنىائتمانيبتصنیفمنفردسیاديُمصدرقبلمنمضمونةأوصادرةسنداتفيأصولھصافيمن %10 منأكثرالفرعيالصندوقیستثمرلن

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم10خالل استثمار فیما یصل إلى یجوز للصندوق الفرعي تحقیق ھدفھ االستثماري من
یق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصناد

بي سي االستثماریة العالمیة).

(مثل، مقایضات م الصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض االستثمار. على وجھ الخصوص، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار الفائدةسیستخد
ئم. تشتمل مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق سعر الفائدة) لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عا

لصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا العقود الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود الخیار والمقایضة (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود ا
ات األدوات المالیة أیًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتق

صندوق الفرعي بشكل ثانوي، الصندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس للدوالر األمریكي. عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز لل
من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا العمالت اآلسیویة.٪ 10استثمار (ما یصل عادة إلى 

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" للحصول 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

حول طریقة االلتزام.على مزید من المعلومات 

وضع المستثمر االعتیادي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والمصاریف

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.300.00غیر متاح0.700.35رسوم اإلدارة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.50غیر متاحرسوم اإلدارة (%)

غیر متاح0.20غیر متاحمصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

. "وصف فئات األسھم".1.3لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *
٪.3.5ھو ZوXوBوAلمعدل الفئات ** الحد األقصى **

یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكبدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ ھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات.***
لشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة تتكبدھا أي فئة من األسھم وتتحمل شركة اإلدارة (أو افي التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة.

تتجاوز ھذا الحد األقصى.

بعرض ا یقوم الصندوق الفرعيقد تتكبد كل فئة من فئات الرسوم والمصروفات اإلضافیة التي لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، قد یكون ھناك، عندم
. 2.11ة. یرجى الرجوع إلى القسم فئات األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم التي تم التحوط، رسوم إضافة یتم فرضھا فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط في العمل

"الرسوم والمصاریف" لمزید من المعلومات
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 الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األولياألسھمفئة 

الحد األدنى للملكیة

الدوالر Pالفئة 
األمریكي

1,000,000

التسویة المطبقة في تاریخ األجل
تاریخ األجل رھنًا باألنظمة واللوائح ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد (أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.)المعمول بھا وظروف السوق العادیة
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"فرص مبادرة الحزام والطریق"BELT AND ROAD OPPORTUNITIES-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

 االستثمارأھداف
وراق مالیة ذات دخل یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل من خالل تخصیص األصول النشطة و/أو اختیار األوراق المالیة في محفظة أسھم وأ

االقتصادیة واإلداریة للحكومة الصینیة، وفي المقام األول ثابت صادرة في أي مكان في العالم، والتي یرى مستشار االستثمار إمكانیة استفادتھا في المستقبل من السیاسات 
من مبادرة الحزام والطریق.

٪ من صافي أصولھ أو یتعرض (من خالل االستثمارات في تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة 90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة بحد أدنى 
تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة) لما یلي:القابلة للتحویل وغیرھا من 

واألسواق الناشئة واألسواق شبھ الناشئة. سوف یستثمر األسھم واألوراق المالیة البدیلة الخاصة بشركات لھا مقار في أي مكان في العالم، بما في ذلك األسواق المتقدمة
قیود على الرسملة.الصندوق الفرعي عبر مجموعة من القیم السوقیة دون 

اثلة الصادرة أو المضمونة من األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة، وغیر المصنفة، وغیرھا من األوراق المالیة المم
والحكومات المحلیة أو اإلقلیمیة (بما في ذلك حكومات الوالیات والحكومات جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات شبھ الحكومیة والمؤسسات التي ترعاھا الدولة 

مة واألسواق الناشئة واألسواق الشبھ المحلیة والبلدیة والھیئات الحكومیة) والكیانات العابرة للحدود الوطنیة أو الشركات الموجودة في أي دولة بما في ذلك األسواق المتقد
مالیة مقومة إما بالدوالر األمریكي أو غیره من عمالت السوق المتقدمة، التي یكون بعضھا محمیًا بالدوالر األمریكي أو عمالت األسواق الناشئة تكون ھذه األوراق ال

الناشئة.
شئة.عقود العمالت اآلجلة والعقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم المرتبطة بعملة األوراق المالیة الصادرة في األسواق الناشئة وشبھ النا

كل األصول للصندوق وبمرور الوقت یكون ھناك تعدیل في تخصیص األصول واالستثمار في الصندوق الفرعي عالوة على تطور السیاسات والمجاالت وبالتالي یتنوع ھی
قطاع أو بلد و/أو منطقة واحدة.الفرعي بشكل كبیر مع مرور الوقت. قد یتعرض الصندوق بشكل كبیر في أي وقت من األوقات لفئة واحدة من األصول أو 

یة المعتمدة في الصناعة.لن یجري الصندوق الفرعي استثمارات بالرجوع إلى معیار قیاسي؛ ونتیجة لذلك، من المرجح أن یختلف األداء بشكل كبیر عن المعاییر القیاس

(وغیرھا من األوراق المالیة Bواألسھم الصینیة من الفئة A، األسھم الصینیة من الفئة تشمل االستثمارات في حقوق الملكیة الصینیة الداخلیة، على سبیل المثال ال الحصر
من خالل برنامج Aن الفئة األخرى المتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة م

Stock Connectوھونغ كونغ و/أو بین شنغھايStock Connect بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق
ركة المتعلقة ، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاAبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aالفرعي إلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aباألسھم الصینیة من الفئة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect٪ من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 50قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect الوصول لألسھم الصینیة من الفئة % من صافي أصولھ في منتجات15بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلىA بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات الوصول Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في منتجات الوصول 10% من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 65فیبلغ Bمن الفئة ) واألسھم الصینیةAلألسھم الصینیة من الفئة 
.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aلألسھم الصینیة من الفئة 

ى سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثابت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر في یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، عل
Bond Connectا عبر برنامج عبر جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة إم

٪ من صافي أصولھ في سوق السندات البنكیة الصینیة في مزیج من السندات الصینیة 40أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى /و
الداخلیة القابلة للتحویل. یمكن أن یستثمر الصندوق الفرعي الداخلیة التي تصدرھا الحكومات المحلیة والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات، والسندات الصینیة

أیًضا في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المقومة بالرنمینبي، لتجنب الشك.

قبل أي من وكاالت التصنیف ٪ من صافي أصولھ في أوراق مالیة ذات دخل ثابت یتم تصنیفھا دون الدرجة االستثماریة أدناه، من 20لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 
المعترف بھا في السوق أو من قبل وكالة التصنیف االئتماني المحلیة بجمھوریة الصین الشعبیة، أو األوراق المالیة غیر المصنفة.

تماني دون الدرجة االستثماریة.% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحید حاصل على تصنیف ائ10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي أصولھ في السندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة بالرھون.10وقد یستثمر الصندوق أیًضا إلى ما یصل إلى 

قابلة للتحویل المحتملة).% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة ال10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ھذا االستثمار نسبة 10وقد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیضا في صنادیق االستثمارات العقاریة المؤھلة المغلقة.

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات 50یجوز للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
من قبل عالمیة وغیرھا من الصنادیق الفرعیة المدارة االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االستثماریة ال

مجموعة إتش إس بي سي).لالشركات التابعة

ثمار دون أن یتم ذلك على یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االست
قایضات (مثل شتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمنطاق واسع. وتشمل م

یًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أ
في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

ویكون تعرض الصندوق الفرعي لمخاطر العمالت األساسیة بالدوالر األمریكي وبعمالت األسواق الناشئة وشبھ الناشئة.
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إدارة المخاطر
المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي.تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى 

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.350.6751.650.6750.650.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.20**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

1.000.00

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

0.350.00

"وصف فئات األسھم".. 1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

فئات األسھم التحوطیة من رعي قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
. "الرسوم 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"دخل األصول المتعددة بالصین"CHINA MULTI-ASSET INCOME-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
وسندات الدخل الثابتیھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر الدخل ونمو رأس المال المعتدل من خالل تخصیص األصول النشطة في محفظة متنوعة من األوراق المالیة ذات

األسھم وسوق المال واألدوات النقدیة وغیرھا من األدوات المتعلقة بالصین.

٪ من صافي أصولھ في األصول التالیة المتعلقة بالصین أو یتعرض لھا:90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
 مشتقات األدوات المالیة، أو من خالل االستثمار في وحدات تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة الدخل الثابت وسندات األسھم إما مباشرة، أو من خالل

للتحویل و/أو تعھدات االستثمارات الجماعي األخرى.
ي وحدات تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة أدوات سوق المال واألدوات النقدیة إما مباشرة، أو من خالل مشتقات األدوات المالیة، أو من خالل االستثمار ف

القابلة للتحویل و/أو تعھدات االستثمارات الجماعي األخرى.
ة باألصول، واألوراق فئات أصول وحدات تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المؤھلة، على سبیل المثال ال الحصر، العقارات، والسلع، واألوراق المالیة المدعوم

لمالیة، ووحدات تعھدات االستثمار الیة المدعومة بالرھون، واستراتیجیات االستثمار البدیلة من خالل االستثمار في األوراق المالیة القابلة للتحویل، ومشتقات األدوات االم
الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل، وتعھدات االستثمار الجماعي األخرى.

یل مالت بصورة نشطة وسیتم تحقیق ذلك من خالل األصول المذكورة أعاله والموجودة في المحفظة، أو من خالل مشتقات األدوات المالیة (على سبیتم إدارة التعرض للع
المثال، عقود العمالت اآلجلة).

تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة في الصین.یستثمر الصندوق الفرعي في األسھم واألوراق المالیة المكافئة لألسھم التي تصدرھا الشركات المتواجدة أو

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى المتاحة) Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
Stock Connectمن خالل برنامج Aة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبی

بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي إلى األسھم Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ أو 
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم الصینیة من الفئة Aبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aالفئة الصینیة من

A.

 Stockشنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج بینStock Connect٪ من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 80قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 30بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى ٪A وبالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات الوصول Stock Connectونغ كونغ وبرنامج بین شنغھاي وھStock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في منتجات الوصول 10٪ من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 80فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aلألسھم الصینیة من الفئة 
.Aإصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة الصادرة عن جھةAلألسھم الصینیة من الفئة 

یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة.

% في األوراق المالیة الصینیة الداخلیة والخارجیة ذات العائد الثابت 80كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 

ألوراق المالیة األخرى المماثلة االستثمار في األوراق المالیة الصینیة الخارجیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة ذات الدخل الثابت وایشمل 
الوكاالت الحكومیة أو الھیئات فوق الوطنیة في الصین أو المقومة و/أو مسددة بالرنمینبي والدوالر األمریكي ودوالر ھونغ كونغ والتي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات أو 

المالیة ذات الدخل الثابت تصدرھا أو تضمنھا شركات متواجدة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة في الصین. وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في األوراق
ة بالرنمینبي التي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات، أو الوكاالت الحكومیة، أو الھیئات فوق الوطنیة في الصین ومن واألوراق المالیة األخرى المماثلة المقومة و/أو المسدد

قبل الشركات خارج الصین.

الثابت المقومة بالرنمینبي والصادرة داخل ئد تشتمل االستثمارات في األوراق المالیة الصینیة الداخلیة ذات العائد الثابت على ما یلي دون حصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات العا
BondConnectخالل برنامجالصین والمتداولة في سوق السندات بین البنوك في الصین. یجوز للصندوق الفرعي االستثمار في سوق السندات بین البنوك في الصین إما من 

% من صافي أصولھ في السندات الصینیة المحلیة الصادرة عن الحكومات البلدیة 80ر ما یصل إلى و/أو مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. یجوز للصندوق الفرعي استثما
% من صافي قیمة أصولھ في استثمارات األصول الحضاریة.30والمحلیة والشركات والبنوك من بین جھات أخرى. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت التي یتم تصنیفھا دون الدرجة االستثماریة وفقًا أليٍ من وكاالت 50لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 
ساس.التصنیف المعترف بھا في السوق أو وفق تصنیف وكالة ائتمانیة محلیة في جمھوریة الصین الشعبیة أو االوراق المالیة غیر المصنفة في األ

٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة التي یصدرھا أو یضمنھا أي مصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني دون الدرجة 10لصندوق الفرعي أكثر من لن یستثمر ا
االستثماریة.

ابلة للتحویل).% من صافي أصولھ في السندات القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة الق10یجوز للصندوق الفرعي أن یستثمر ما یصل إلى 

٪.5٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل، لكن من غیر المتوقع أن یتجاوز ھذا االستثمار 10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة المدعومة باألصول واألوراق المالیة المدعومة بالرھون.10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 

یل و/أو غیرھا من تعھدات % من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحو100قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
الشركات التابعةخرى المدارة أو االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة والصنادیق الفرعیة األ

لمجموعة إتش إس بي سي).

في صنادیق االستثمارات العقاریة٪ من صافي أصولھ 10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

غراض االستثمار ولكن یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویجوز للصندوق الفرعي أیًضا استخدام مشتقات األدوات المالیة أل
على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود الخیار والمقایضة (مثل بشكل غیر مكثف. تشتمل مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق الفرعي استخدامھا
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دوات المالیة أیًضا في األدوات مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األ
الفرعي. (على سبیل المثال، األوراق المالیة المدعومة باألصول).األخرى التي یستثمر فیھا الصندوق

ف تعرض الصندوق الصندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس للرنمینبي ودوالر ھونج كونج والدوالر األمریكي. وقد یكون الصندوق الفرعي عرضة لعمالت أخرى. قد یختل
لألصول المقومة بالرنمینبي في بعض األحیان.الفرعي للعمالت بمرور الوقت وقد یكون عرضة بشكل كبیر 

حدود التعرض لفئات األصول
بالنسبة للمجموعات المحددة من فئات األصول الموضحة في الجدول أدناه، یكون للصندوق الفرعي حد أقصى للتعرض كما یلي:

الحد األقصى للتعرض**فئة األصول*

%80األسھم

%80الدخل الثابتة

%10المالیة المدعومة باألصول / األوراق المالیة المدعومة بالرھوناألوراق 

%10العقارات***

%10السلع***

%10استراتیجیات االستثمار البدیلة

%30أدوات سوق المال، واألدوات النقدیة، والنقد

االستثمار في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار یمكن تحقیق التعرض من خالل االستثمارات المباشرة ومشتقات األدوات المالیة و/أو*
الجماعي األخرى المقبولة.

النسبة المئویة لصافي أصول الصندوق الفرعي**
لن یستثمر الصندوق الفرعي بشكل مباشر في العقارات والسلع.***

 المخاطرإدارة
للحصول على مزید من المعلومات “عملیة إدارة المخاطر".5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یرجى الرجوع إلى القسم 

حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamic الفئة النشطة "

الرسوم والمصاریف

ABEIXZفئة األسھم*

1.350.6751.650.6750.650.00رسوم اإلدارة (%)

**0.200.20**0.350.350.350.25مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)

JPWفئة األسھم*

رسوم اإلدارة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

. "وصف فئات األسھم".1.3لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *

.عن الشركةھذه النسبة تمثل الحد األقصى. یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع من خباب تقاریر نصف سنویة وتقاریر ربع سنویة صادرة ***

فرعي بعرض فئات األسھم قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوم ومصروفات إضافیة لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، وعندما یقوم الصندوق ال
. "الرسوم والمصاریف" 11-2من العملة. یرجى الرجوع إلى القسم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم، قد تفرض رسوم إضافة یتم فرضھا فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط

لمزید من المعلومات.
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"سندات الیورو القابلة للتحویل"EURO CONVERTIBLE BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
یورو

أھداف االستثمار
طویل األجل عبر االستثمار في محفظة من األوراق المالیة القابلة للتحویل، مقومة بالیورو ومحمیة بھ.یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق عائد إجمالي

٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة 75یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
للتحویل وأي أوراق مالیة أخرى قابلة السندات القابلة للتحویل غیر المصنفة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، السندات القابلةو

قرھا في أوروبا، أو تباشر الجزء األكبر من أعمالھا في أوروبا).للتحویل أو االستبدال) المقومة بالیورو أو المتحوط لھا بالیورو والتي تصدرھا جھات إصدار أوروبیة (م

٪ من صافي أصولھ المصنفة بدرجة استثماریة، وغیر استثماریة، والسندات القابلة للتحویل غیر المصنفة وغیرھا من 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
لمتحوط لھا بالیورو والتي تصدرھا جھات إصدار غیر أوروبیة، بما في ذلك الجھات المصدرة في األسواق الناشئة.األوراق المالیة المماثلة المقومة بالیورو أو ا

یستثمر الصندوق الفرعي في أوراق مالیة قابلة للتحویل تصدرھا الشركات التي لدیھا أي قیمة سوقیة.

%.10ھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة % من صافي أصول15عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

٪ من صافي أصولھ في سندات 10٪ من صافي أصولھ في أوراق مالیة ذات دخل ثابت غیر قابلة للتحویل، وما یصل إلى 25یجوز للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
صافي أصولھ في وحدات أو حصص في تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار ٪ من 10حقوق الملكیة وما یصل إلى 

الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).

األدوات المالیة للتحوط. وقد یستخدم الصندوق الفرعي أیًضا مشتقات األدوات المالیة ألغراض االستثمار من خالل تكرار األوراق یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات
ال الحصر، العقود المستقبلیة، سبیل المثال المالیة القابلة للتحویل دون أن یتم ذلك على نطاق واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على 

ما في ذلك عقود الصرف اآلجلة وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل سعر الفائدة، ومبادلة مخاطر االئتمان، والتضخم، ومقایضات العمالت) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (ب
تثمر فیھا الصندوق الفرعي (مثل السندات القابلة لالسترداد).غیر القابلة للتسلیم). كما یمكن دمج مشتقات األدوات المالیة في أدوات أخرى یس

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" للحصول 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

قة االلتزام.على مزید من المعلومات حول طری

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.200.601.600.600.550.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.15***0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS23WS27Yفئة األسھم*

0.400.000.151.00غیر متاح0.65الرسوم اإلداریة (%)

0.25***0.000.15***0.15غیر متاح0.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

. "وصف فئات األسھم".1.3الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى * 

.٪3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***

في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا
. "الرسوم 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

د من التفاصیل.والنفقات" لمزی

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

30,000,000دوالر أمریكيS23الفئة 

30,000,000دوالر أمریكيS27الفئة 
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"سندات عالمیة للشركات محددة GLOBAL CORPORATE FIXED TERM BOND 2020-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
"2020األجل 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد جذاب من خالل االستثمار في محفظة من سندات الشركات لفترة محددة.

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، واسترداد أسھم الصندوق الفرعي 2020یونیو30ومن المقرر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في 
أشھر إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.3بصورة إلزامیة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى 

االستثمار بیع السندات ستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى أجل االستحقاق مع مراقبة المحفظة وإدارتھا بعنایة. یجوز لمستشار وسوف یسعى م
أفضل.التي یتوقع تعرضھا لتدھور في جودة االئتمان بمرور الوقت و/أو سندات الشراء التي یُرى أنھا ستحقق عوائد استثماریة 

تتشكل محفظة الصندوق الفرعي سوف یستثمر الصندوق الفرعي في السندات التي یوافق تاریخ االستحقاق النھائي لھا تاریخ األجل أو یسبقھ. ومع اقتراب تاریخ األجل، سوف
لدین األخرى قصیرة األجل) ووحدات أو حصص صنادیق أسواق بشكل تدریجي من النقد والبدائل النقدیة (من ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أدوات سوق المال وأدوات ا

من تاریخ األجل.المال. وبالتالي، فإن الھدف االستثماري الموضح ھنا یعكس وضع الصندوق الفرعي عند اإلطالق ولن یظل مناسبًا مع اقتراب الصندوق الفرعي

ات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة واألوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا سوف یستثمر الصندوق الفرعي بالدرجة األولى في األوراق المالیة ذ
ة ت المصنفة من الدرجة االستثماریالشركات في كل من األسواق المتقدمة، مثل واألسواق الناشئة. كما یمكن أن یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات الدخل الثاب

ي األسواق الناشئة.وغیر االستثماریة واألوراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للحدود ف

ھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق % من صافي األصول في وحدات أو أس10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق 

ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن یتم ذلك على نطاق یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة
ایضات لخیارات، والمقایضات (مثل مقواسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود ا
قات األدوات المالیة في األدوات األخرى العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشت

التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

ل رئیس بالدوالر األمریكي. وسوف یتحوط الصندوق الفرعي عادةً من التعرض لمخاطر الدوالر األمریكي. وقد ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشك
ل (عادةً ما یصل إلى  % من صافي أصولھ).10یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا لعمالت غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك عمالت األسواق الناشئة بشكٍل ُمكّمِ

إدارة المخاطر
رفع المالي للصندوق الفرعي في وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط ال

ن احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك على سبیل %، على الرغم م50ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات

اق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األور

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.600.30الرسوم اإلداریة (%)**
غیر 
متاح

0.300.250.00

0.200.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***
غیر 
متاح

0.200.200.20

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.40
غیر 
متاح

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

. "وصف فئات األسھم".1.3األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات * 

.٪3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***

ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما 
. "الرسوم 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر *Pالفئة 
أمریكي

1,000,000

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
أیام عمل من تاریخ األجل أو خالل فترة زمنیة أخرى یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.10المساھمین في غضون سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى 
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"سندات عالمیة للشركات محددة GLOBAL CORPORATE FIXED TERM BOND 2022-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
"2022األجل 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة من سندات الشركات لفترة محددة.إجمالي یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد 

واسترداد أسھم الصندوق الفرعي بصورة ("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، 2022ینایر 3ومن المقرر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في 
أشھر إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.3إلزامیة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى 

ستحقاق مع مراقبة المحفظة وإدارتھا بعنایة. یجوز لمستشار االستثمار بیع السندات وسوف یسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى أجل اال
التي یتوقع تعرضھا لتدھور في جودة االئتمان بمرور الوقت و/أو سندات الشراء التي یُرى أنھا ستحقق عوائد استثماریة أفضل.

النھائي لھا تاریخ األجل أو یسبقھ. ومع اقتراب تاریخ األجل، سوف تتشكل محفظة الصندوق الفرعي سوف یستثمر الصندوق الفرعي في السندات التي یوافق تاریخ االستحقاق
ات أو حصص صنادیق أسواق بشكل تدریجي من النقد والبدائل النقدیة (من ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین األخرى قصیرة األجل) ووحد

٪، 100٪ (وتصل في نھایة المطاف إلى 30شھر الثالثة السابقة مباشرةً لتاریخ األجل، یجوز أن یتخطى استثمار الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة نسبة في فترة األالمال. 
قیة السائدة كما في تاریخ األجل ولضمان حسب ظروف السوق السائدة) من صافي أصولھ فقط لغرض تسھیل تحقیق استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السو

حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم. 
في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة واألوراق % من صافي أصولھ 70نسبة ال تقل عن سوف یستثمر الصندوق الفرعي 

واألسواق الناشئة. كما یمكن أن یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الشركات في كل من األسواق المتقدمةالمالیة المماثلة التي تصدرھا
یانات العابرة للحدود في األسواق الناشئة.الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة واألوراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والك

٪ من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة.70ویجوز للصندوق الفرعي أن یستثمر ما یصل إلى 

غیر استثماریة أو من الدرجة االستثماریة٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة 30یجوز للصندوق الفرعي أن یستثمر ما یصل إلى 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
ق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادی

ثمار دون أن یتم ذلك على نطاق یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االست
ایضات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقواسع. وتشمل مشتقات األدوات 

قات األدوات المالیة في األدوات األخرى العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشت
التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

الدوالر األمریكي. وقد ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. وسوف یتحوط الصندوق الفرعي عادةً من التعرض لمخاطر 
ل (عادةً ما یصل إلى یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا لعمالت  % من صافي أصولھ).10غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك عمالت األسواق الناشئة بشكٍل ُمكّمِ

إدارة المخاطر
للصندوق الفرعي في رفع الماليوسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط ال

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك على سبیل 50ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
ارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلد

المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.300.250.00غیر متاح0.600.30الرسوم اإلداریة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.40غیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

غیر متاح0.20غیر متاح(%)***المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة 

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 

.٪3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **
سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة وویعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكبدھا فئة األسھم . للرسومھذه النسبة ھي الحد األقصى***

تتجاوز ھذا الحد األقصى.من األسھم وإداریة وخدماتیة تتكبدھا أي فئة . وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي نفقات فعلیة تشغیلیةوالسنویة للشركة

وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. 
. "الرسوم 11-2القسم یُرجى الرجوع إلى ط من مخاطر العملة.لتحواسیاسة التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم 

والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

للملكیةالحد األدنى 

دوالر *Pالفئة 
أمریكي

1,000,000

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
رھنًا باألنظمة واللوائح المعمول بھا (ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا أیام عمل من تاریخ األجل أو خالل فترة زمنیة أخرى 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.) العادیةوظروف السوق 
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"سندات عالمیة للشركات GLOBAL CORPORATE FIXED TERM BOND 2022 - 2-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
"2-2022محددة األجل 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة من سندات الشركات لفترة محددة.تحقیق دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، واسترداد أسھم الصندوق الفرعي بصورة 2022ومن المقرر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في عام 
لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد عند أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد اإلطالق، سیتم تحدیث نشرة االكتتاب وفقًا لذلك إلزامیة وفق صافي قیمة األصول السائدة 

أشھر إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.3في أول فرصة ممكنة. قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى 

ر بیع السندات ستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى أجل االستحقاق مع مراقبة المحفظة وإدارتھا بعنایة. یجوز لمستشار االستثماوسوف یسعى مستشار اال
التي یتوقع تعرضھا لتدھور في جودة االئتمان بمرور الوقت و/أو سندات الشراء التي یُرى أنھا ستحقق عوائد استثماریة أفضل.

تتشكل محفظة الصندوق الفرعي وف یستثمر الصندوق الفرعي في السندات التي یوافق تاریخ االستحقاق النھائي لھا تاریخ األجل أو یسبقھ. ومع اقتراب تاریخ األجل، سوف س
خرى قصیرة األجل) ووحدات أو حصص صنادیق أسواق بشكل تدریجي من النقد والبدائل النقدیة (من ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین األ

٪ حسب 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على المال. 
یل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھ

ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.

وغیر المصنفةاریة وغیر االستثماریةفي األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثم% من صافي أصولھ 70ما ال یقل عن سوف یستثمر الصندوق الفرعي 
لناشئة. كما یمكن أن یستثمر الصندوق واألوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا الشركات في كل من األسواق المتقدمة، مثل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، واألسواق ا

االستثماریة وغیر االستثماریة واألوراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الفرعي في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة 
الحكومیة والكیانات العابرة للحدود في األسواق الناشئة.

% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة.70باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق حتى 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.50دوق بمعدل یصل إلى وقد یستثمر الصن
االستثماریة.% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة 10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
لفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق ا

ثمار دون أن یتم ذلك على نطاق یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االست
ات الیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضواسع. وتشمل مشتقات األدوات الم

األدوات المالیة في األدوات األخرى قاتالعجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشت
التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

الدوالر األمریكي. وقد ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. وسوف یتحوط الصندوق الفرعي عادةً من التعرض لمخاطر 
ل (عادةً ما یصل إلى یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا لعمالت غیر % من صافي أصولھ).10الدوالر األمریكي بما في ذلك عمالت األسواق الناشئة بشكٍل ُمكّمِ

إدارة المخاطر
صندوق الفرعي في رفع المالي للوسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط ال

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك على سبیل 50ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة

المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات
A B E I *فئة األسھم 

ABEIXZفئة األسھم*

0.300.250.00غیر متاح0.600.30الرسوم اإلداریة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.40غیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

غیر متاح0.20غیر متاحواإلداریة والخدمیة (%)***المصروفات التشغیلیة 

. "وصف فئات األسھم".1.3للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 

.٪3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **

فئة األسھم وسیُفصح عنھ النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكبدھا ھذه ***
اریة وخدمیة فعلیة تتكبدھا أي فئة من األسھم في التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة. وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإد

تتجاوز ھذا الحد األقصى.
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وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. 
. "الرسوم 11-2القسم یُرجى الرجوع إلى ط من مخاطر العملة.لتحواسیاسة التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم 

والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة
Sالفئة 

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

للملكیةالحد األدنى

دوالر Pالفئة 
أمریكي

1,000,000

االستثمار
التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل

(ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة أیام عمل من تاریخ األجل أو خالل فترة زمنیة أخرى10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون 
یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.واللوائح المعمول بھا وظروف السوق العادیة)
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"سندات عالمیة للشركات محددة GLOBAL CORPORATE FIXED TERM BOND 2023-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
"2023األجل 
العملة األساس

الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في سندات الشركات ذات العائد الثابت لفترة محدودة. دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر 

األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي إجباریًا ("تاریخ 2023من المقرر أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في عام 
نشرة اإلصدار وفقًا للفرصة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، سیتم تحدیث

أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھمین.3حة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى المتا

ع السندات التي م مستشار االستثمار ببیسیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة المحفظة والحفاظ علیھا. قد یقو
یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء سندات یعتقد أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.

رعي تدریجیاً من النقد وما في سیستثمر الصندوق الفرعي في السندات بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل، ستتكون محفظة الصندوق الف
قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صنادیق سوق المال

٪ حسب الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ 100في نھایة المطاف إلى ٪ (حتى یصل30المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على 
مین على عوائد استثماراتھم.خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان حصول المساھ

وغیر المصنفة تثماریة وغیر االستثماریة في األوراق المالیة ذات العائد الثابت المصنف بالدرجة االس% من صافي أصولھ 70ما ال یقل عن سیستثمر الصندوق الفرعي 
األوراق المالیة ذات العائد واألسواق الناشئة. سیستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا الشركات في كل من األسواق المتقدمة

كومیة والھیئات فوق الوطنیة في األسواق الثابت من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والوكاالت الح
في سندات األسواق الناشئة.% من صافي أصولھ70باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق حتى الناشئة.

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.70وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر 10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة 10یجوز للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
جماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار ال

غراض االستثمار ولكن بشكل یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویجوز للصندوق الفرعي أیًضا استخدام مشتقات األدوات المالیة أل
ضة (مثل مقایضات العجز تشتمل مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود الخیار والمقایغیر مكثف. 

ألدوات المالیة أیًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات ا
الصندوق الفرعي.

صندوق الفرعي بشكل ثانوي، الصندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس للدوالر األمریكي. عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز لل
افي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا إلى العمالت غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك عمالت األسواق الناشئة.٪ من ص10استثمار (ما یصل عادة إلى 

إدارة المخاطر
صندوق الفرعي، في ظل أحوال مالي للسیتم احتساب التعرض العالمي المتعلق بھذا الصندوق الفرعي باستخدام نھج القیمة المطلقة للمخاطر. من المتوقع أن یكون متوسط الرفع ال

٪، على الرغم من أن المستویات األعلى ممكنة بما في ذلك على سبیل المثال ال 50السوق العادیة، المحسوب كمجموع النظریات الخاصة بمشتقات األدوات المالیة المستخدمة، 
الیة عموًما إلدارة مخاطر المحفظة) أو االستقرار (عندما تستخدم مشتقات األدوات المالیة الحصر، خالل مستویات عالیة من تقلبات السوق (عندما تستخدم مشتقات األدوات الم

عموًما للدخول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فاعلیة من حیث التكلفة).

وضع المستثمر االعتیادي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والمصاریف

ABEIXZفئة األسھم*

0.300.250.00غیر متاح0.600.30رسوم اإلدارة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.40غیر متاحرسوم اإلدارة (%)

متاحغیر0.20غیر متاحمصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

. "وصف فئات األسھم".1.3لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *

٪.3.5ھو ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكبدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ ھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع***
تتكبدھا أي فئة من األسھم في التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة. وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة

ألقصى.تتجاوز ھذا الحد ا

ا یقوم الصندوق الفرعي بعرض قد تتكبد كل فئة من فئات الرسوم والمصروفات اإلضافیة التي لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، قد یكون ھناك، عندم
. 2.11بتشغیل سیاسة التحوط في العملة. یرجى الرجوع إلى القسم فئات األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم التي تم التحوط، رسوم إضافة یتم فرضھا فیما یتعلق

"الرسوم والمصاریف" لمزید من المعلومات
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 الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

الحد األدنى للملكیة

الدوالر Pالفئة 
األمریكي

1,000,000

 المطبقة في تاریخ األجلالتسویة
(ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة واللوائح أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 

مین بھا.یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھالمعمول بھا وظروف السوق العادیة)
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سندات الشركات ذات األجل GLOBAL CORPORATE FIXED TERM BOND 2023 – 2–صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
2-2023الثابت العالمیة 

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في سندات الشركات ذات العائد الثابت لفترة محدودة. دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي إجباریًا 2023من المقرر أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في عام 
لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، سیتم تحدیث نشرة اإلصدار وفقًا للفرصة وفق صافي قیمة األصول السائدة 

أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھمین.3المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى 

تثمار ببیع السندات التي االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة المحفظة والحفاظ علیھا. قد یقوم مستشار االسسیسعى مستشار 
ار أفضل.یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء سندات یعتقد أنھا ستوفر عوائد استثم

عي تدریجیاً من النقد وما في سیستثمر الصندوق الفرعي في السندات بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل، ستتكون محفظة الصندوق الفر
قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق یق سوق المال. حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صناد

٪ حسب الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على 
عي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفر

وغیرھا وغیر المصنفةفي األوراق المالیة ذات العائد الثابت المصنف بالدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة% من صافي أصولھ 70ما ال یقل عن سیستثمر الصندوق الفرعي 
واألسواق الناشئة. سیستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في األوراق المالیة ذات العائد الثابت من من األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا الشركات في كل من األسواق المتقدمة

حكومات والوكاالت الحكومیة والھیئات فوق الوطنیة في األسواق الناشئة.الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة التي تصدرھا أو تضمنھا ال
% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة.70باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق حتى 

غیر االستثماریة وغیر المصنفة.% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة70وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة ٪ من 10یجوز للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
ثماریة العالمیة).القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االست

ات المالیة ألغراض التحوط. ویجوز للصندوق الفرعي أیًضا استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض االستثمار ولكن بشكل یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدو
ایضات العجز ار والمقایضة (مثل مقغیر مكثف. تشتمل مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود الخی

یًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األدوات المالیة أ
الصندوق الفرعي.

لصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز للصندوق الفرعي بشكل ثانوي، الصندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس للدوالر األمریكي. عادة ما یقوم ا
٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا إلى العمالت غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك عمالت األسواق الناشئة.10استثمار (ما یصل عادة إلى 

إدارة المخاطر
الفرعي، في ظل أحوال التعرض العالمي المتعلق بھذا الصندوق الفرعي باستخدام نھج القیمة المطلقة للمخاطر. من المتوقع أن یكون متوسط الرفع المالي للصندوقسیتم احتساب

یات األعلى ممكنة بما في ذلك على سبیل المثال ال ٪، على الرغم من أن المستو50السوق العادیة، المحسوب كمجموع النظریات الخاصة بمشتقات األدوات المالیة المستخدمة، 
ما تستخدم مشتقات األدوات المالیة الحصر، خالل مستویات عالیة من تقلبات السوق (عندما تستخدم مشتقات األدوات المالیة عموًما إلدارة مخاطر المحفظة) أو االستقرار (عند

صلة بطریقة أكثر فاعلیة من حیث التكلفة).عموًما للدخول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات ال

وضع المستثمر االعتیادي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والمصاریف


ABEIXZفئة األسھم*

0.300.250.00غیر متاح0.600.30رسوم اإلدارة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

JPWفئة األسھم*

رسوم اإلدارة (%)
غیر 
متاح

0.40
غیر 
متاح

مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

األسھم".. "وصف فئات 1.3لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *
٪.3.5ھو ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

األسھم وسیُفصح عنھ في فئةتتكبدھاالتيالفعلیةوالخدمیةواإلداریةالتشغیلیةالمصروفاتعلىالمبلغ الفعلي المدفوعیعتمد .للمصروفاتاألقصىھذه النسبة ھي الحد***
ھذاتتجاوزاألسھممنفئةأيتتكبدھافعلیةوخدمیةوإداریةتشغیلیةمصروفاتأي (لھاالتابعةالشركاتأو) اإلدارةشركةوتتحمل .التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة

.األقصىالحد
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ھناك، عندما یقوم الصندوق الفرعيقد تتكبد كل فئة من فئات الرسوم والمصروفات اإلضافیة التي لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، قد یكون 
العملة. یرجى الرجوع إلى القسمبعرض فئات األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم التي تم التحوط، رسوم إضافة یتم فرضھا فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط في 

. "الرسوم والمصاریف" لمزید من المعلومات2.11

 الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

الحد األدنى للملكیة

الدوالر Pالفئة 
األمریكي

1,000,000

التسویة المطبقة في تاریخ األجل
(ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة واللوائح فترة زمنیة أخرىأیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.المعمول بھا وظروف السوق العادیة)
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عالمیة للشركات محددة "سندات GLOBAL CORPORATE FIXED TERM BOND 2024-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
"2024األجل 

العملة األساس
الدوالر األمریكي

األھداف االستثماریة
یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق دخل من خالل االستثمار في محفظة من سندات الشركات لفترة محددة. 

التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، واسترداد أسھم الصندوق الفرعي بصورة ("تاریخ األجل")، وھو 2024ومن المقرر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في عام 
طالق، سیتم تحدیث نشرة االكتتاب إلزامیة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في تاریخ إطالق الصندوق الفرعي أو قبلھ، وبمجرد اإل

أشھر إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.3ممكنة. قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى وفقًا لذلك في أول فرصة

دات وز لمستشار االستثمار بیع السنوسوف یسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى أجل االستحقاق مع مراقبة المحفظة وإدارتھا بعنایة. یج
التي یتوقع تعرضھا لتدھور في جودة االئتمان بمرور الوقت و/أو سندات الشراء التي یرى أنھا ستحقق عوائد استثماریة أفضل.

الصندوق الفرعي تتشكل محفظةسوف یستثمر الصندوق الفرعي في السندات التي یوافق تاریخ االستحقاق النھائي لھا تاریخ األجل أو یسبقھ. ومع اقتراب تاریخ األجل، سوف
ات أو حصص صنادیق أسواق بشكل تدریجي من النقد والبدائل النقدیة (من ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین األخرى قصیرة األجل) ووحد

٪ حسب 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30تاریخ األجل ما یزید على المال. قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة ل
ة كما في تاریخ األجل الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقی

ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة واألوراق 70سوف یستثمر الصندوق الفرعي ما ال یقل عن 
ألسواق الناشئة. كما یمكن أن یستثمر الصندوق الفرعي في المالیة غیر المصنفة وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة الصادرة عن الشركات في األسواق المتقدمة وكذلك في ا

من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة واألوراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة
% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة.70ئة. باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق حتى والكیانات العابرة للحدود في األسواق الناش

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.70وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10من لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر 

ألوراق % من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في ا10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق 

لفرعي أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن یتم ذلك یجوز للصندوق الفرعي استخدام األدوات المالیة المشتقة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق ا
ة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل على نطاق واسع. وتشمل األدوات المالیة المشتقة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلی

تقة في ئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین األدوات المالیة المشمقایضات العجز عن سداد اال
األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

األمریكي. وسوف یتحوط الصندوق الفرعي عادةً من التعرض لمخاطر الدوالر األمریكي. وقد ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیسي بالدوالر 
ل (عادةً ما یصل إلى  % من صافي أصولھ).10یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا لعمالت غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك عمالت األسواق الناشئة بشكٍل ُمكّمِ

إدارة المخاطر
لفرعي في العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق اوسیتم احتساب التعرض 

مستویات أعلى بما في ذلك على سبیل %، على الرغم من احتمال الوصول إلى 50ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات

بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.300.250.00غیر متاح0.600.30رسوم اإلدارة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

JPWفئة األسھم*

رسوم اإلدارة (%)
غیر 
متاح

0.40
غیر 
متاح

مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

"وصف فئات األسھم".. 3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم *

٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئات **
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تتكبدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ *** ھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي 
كة. وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة تتكبدھا أي فئة من األسھم في التقاریر السنویة ونصف السنویة للشر

تتجاوز ھذا الحد األقصى.

الفرعي فئات األسھم التحوطیة من العمالت قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم ترد في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق 
. "الرسوم والنفقات" 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

لمزید من التفاصیل.

نبذة عن المستثمر النموذجي

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم
الحد األدنى للملكیة

الدوالر Pالفئة 
األمریكي

1,000,000

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
تاریخ األجل باألنظمة أیام عمل من تاریخ األجل أو خالل فترة زمنیة أخرى (ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا رھنًا من 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون 

واللوائح المعمول بھا وظروف السوق العادیة) یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.
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"سندات االئتمان GLOBAL CREDIT FLOATING RATE FIXED TERM BOND 2022 - 1-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
"1-2022العالمیة ذات األجل الثابت والمعدل العائم 

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
مشتقات أسعار الفائدة ندوق الفرعي یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد جذاب من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة ذات الدخل الثابت لفترة محدودة. سیستخدم الص

لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم.

سترداد أسھم الصندوق الفرعي ("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم ا2022دیسمبر31من المقرر أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في 
یتم تحدیث نشرة اإلصدار وفقًا للفرصة إجباریًا وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، س

ن مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھمین.أشھر إذا كا3المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى 

حفظة والحفاظ علیھا. قد یقوم مستشار سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في األوراق المالیة ذات العائد الثابت بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة الم
اني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء أوراق مالیة یعتقد أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.االستثمار ببیع األوراق المالیة التي یعتقد أنھا ستع

تدریجیاً من سیتكون الصندوق الفرعيسیستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات العائد الثابت بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل،
الي، فإن الھدف االستثماري النقد وما في حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صنادیق سوق المال. وبالت

األجل.الموضح ھنا یعكس الصندوق الفرعي عند إطالقھ ولن یكون ذا صلة ألن الصندوق الفرعي یقترب من تاریخ 

لشركات أو التي تصدرھا أو تضمنھا سوف یستثمر الصندوق الفرعي في الغالب في األوراق المالیة ذات العائد الثابت من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة التي تصدرھا ا
واألسواق الناشئة.الحكومات والھیئات الحكومیة والھیئات فوق الوطنیة في أیة بلد بما في ذلك كال األسواق المتقدمة 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات 10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
االستثماریة العالمیة).االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي 

فائدة (مثل، مقایضات سعر یستخدم الصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض االستثمار. على وجھ الخصوص، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار ال
العائد الثابت مع سعر فائدة عائم. تشتمل مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق الفرعي الفائدة) لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات 

جنبي اآلجلة (بما فیھا العقود اآلجلة استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود الخیار والمقایضة (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األ
ابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األدوات المالیة أیًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.غیر الق

صندوق الفرعي بشكل ثانوي، الصندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس للدوالر األمریكي. عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز لل
٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا إلى العمالت غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك عمالت األسواق الناشئة.10استثمار (ما یصل عادة إلى 

إدارة المخاطر
المتوقع أن یكون متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي، في ظروف سیتم احتساب التعرض العالمي المتعلق بھذا الصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المطلقة للمخاطر. من 

%، على الرغم من أن المستویات األعلى ممكنة بما في ذلك على سبیل المثال 250السوق العادیة، المحسوب كمجموع النظریات الخاصة بمشتقات األدوات المالیة المستخدمة، 
(عندما تستخدم مشتقات األدوات المالیة عموًما إلدارة مخاطر المحفظة) أو االستقرار (عندما تستخدم مشتقات األدوات المالیة ال الحصر، خالل مستویات عالیة من تقلبات السوق

عموًما للدخول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فاعلیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والمصاریف

ABEIXZفئة األسھم*

0.600.300.900.300.250.00رسوم اإلدارة (%)**

0.200.200.200.200.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

JPWفئة األسھم*

رسوم اإلدارة (%)
غیر 
متاح

0.40
غیر 
متاح

والخدمات (%)***مصاریف التشغیل واإلدارة 
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

. "وصف فئات األسھم".3-1لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *

٪.3.5وه ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **
یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع من خباب تقاریر نصف سنویة وتقاریر ربع سنویة صادرة عن الشركة.ھذه النسبة تمثل الحد األقصى. ***

فرعي بعرض فئات األسھم قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوم ومصروفات إضافیة لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، وعندما یقوم الصندوق ال
. "الرسوم والمصاریف" 11-2افظ أو فئات األسھم، قد تفرض رسوم إضافة یتم فرضھا فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط من العملة. یرجى الرجوع إلى القسم المحوطة بعملة المح

لمزید من المعلومات.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

للملكیةالحد األدنى 

الدوالر Pالفئة 
األمریكي

1,000,000
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التسویة المطبقة في تاریخ األجل
أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 
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سندات االئتمان "GLOBAL CREDIT FLOATING RATE FIXED TERM BOND 2022 - 2-العالمیةصنادیق إتش إس بي سي االستثماریة 
"2-2022العالمیة ذات األجل الثابت والمعدل العائم 

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
ذات الدخل الثابت لفترة محدودة. سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار الفائدة من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیةدخل یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر 

لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم.

التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي ("تاریخ األجل")، وھو 2022من المقرر أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في عام 
یتم تحدیث نشرة اإلصدار وفقًا إجباریًا وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، س

أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھمین.3د یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى للفرصة المتاحة التالیة. ق

حفظة والحفاظ علیھا. قد یقوم مستشار سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في األوراق المالیة ذات العائد الثابت بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة الم
د أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.االستثمار ببیع األوراق المالیة التي یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء أوراق مالیة یعتق

األجل. مع اقتراب موعد األجل، سیتكون الصندوق الفرعي تدریجیاً سیستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات العائد الثابت بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ 
قد یستثمر الصندوق من النقد وما في حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صنادیق سوق المال.

٪ حسب الظروف السائدة في 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30ابقة مباشرة لتاریخ األجل، ما یزید على الفرعي في ھذه األوراق المالیة، في فترة الثالثة أشھر الس
جل ولضمان حصول المساھمین السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األ

د استثماراتھم.على عوائ

التي وغیر المصنفةفي األوراق المالیة ذات العائد الثابت من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة% من صافي أصولھ 70ما ال یقل عن سوف یستثمر الصندوق الفرعي 
باإلضافة إلى . تقدمة واألسواق الناشئةتصدرھا الشركات أو التي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والھیئات الحكومیة والھیئات فوق الوطنیة في أیة بلد بما في ذلك كال األسواق الم

% من صافي أصولھ في األسواق الناشئة.70ذلك، قد یستثمر الصندوق حتى 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.70بمعدل یصل إلى وقد یستثمر الصندوق 

االستثماریة.% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة 10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو غیرھا من 10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
ماریة العالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االستث

فائدة (مثل، مقایضات یستخدم الصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض االستثمار. على وجھ الخصوص، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار ال
الثابت مع سعر فائدة عائم. تشتمل مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق سعر الفائدة) لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد

لصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود الخیار والمقایضة (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود ا
لتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األدوات المالیة أیًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.العقود اآلجلة غیر القابلة ل

صندوق الفرعي بشكل الصندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس للدوالر األمریكي. عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز لل
٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا إلى العمالت غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك عمالت األسواق الناشئة.10استثمار (ما یصل عادة إلى ثانوي، 

إدارة المخاطر
متوقع أن یكون متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي، في سیتم احتساب التعرض العالمي المتعلق بھذا الصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المطلقة للمخاطر. من ال

%، على الرغم من أن المستویات األعلى ممكنة بما في ذلك على 250ظروف السوق العادیة، المحسوب كمجموع النظریات الخاصة بمشتقات األدوات المالیة المستخدمة، 
عندما تستخدم مشتقات األدوات المالیة عموًما إلدارة مخاطر المحفظة) أو االستقرار (عندما تستخدم سبیل المثال ال الحصر، خالل مستویات عالیة من تقلبات السوق (

مشتقات األدوات المالیة عموًما للدخول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فاعلیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والمصاریف

ABEIXZفئة األسھم*

0.300.250.00غیر متاح0.600.30رسوم اإلدارة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***

JPWفئة األسھم*

رسوم اإلدارة (%)
غیر 
متاح

0.40
غیر 
متاح

والخدمات (%)***مصاریف التشغیل واإلدارة
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

. "وصف فئات األسھم".3-1لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *

٪.3.5وه ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

للمصروفات. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكبدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھھذه النسبة ھي الحد األقصى ***
دھا أي فئة من األسھم تتكبفي التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة. وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة

تتجاوز ھذا الحد األقصى.
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فرعي بعرض فئات قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوم ومصروفات إضافیة لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، وعندما یقوم الصندوق ال
. "الرسوم 11-2فرضھا فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط من العملة. یرجى الرجوع إلى القسم األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم، قد تفرض رسوم إضافة یتم 

والمصاریف" لمزید من المعلومات.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

الحد األدنى للملكیة

1,000,000الدوالر األمریكيPالفئة 

التسویة المطبقة في تاریخ األجل
(ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 

إخطار المساھمین بھا.یحددھا مجلس اإلدارة ویتم واللوائح المعمول بھا وظروف السوق العادیة) 
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سندات االئتمان "GLOBAL CREDIT FLOATING RATE FIXED TERM BOND 2023 – 1-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
"1-2023العالمیة ذات األجل الثابت والمعدل العائم 

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
مشتقات أسعار وف تُستخدم لفترة محدودة. سوالعائم الثابت المعدل یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد جذاب من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة ذات 

یبلغ تعرض ھدف الصندوق الفرعي معدالً عائًما نسبتھ سوفوالثابت مع سعر عائم.المعدل الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات المعدالت الفائدة لمبادلة كوبونات 
٪.15٪، ومعدل ثابت نسبتھ 85

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق 2023یونیو 30من المقرر أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في 
أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھمین.3األصول السائدة لكل سھم. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى الفرعي إجباریًا وفق صافي قیمة 

المحفظة والحفاظ علیھا. قد بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة والعائم الثابت المعدل سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في األوراق المالیة ذات 
ق مالیة یعتقد أنھا ستوفر عوائد استثمار یقوم مستشار االستثمار ببیع األوراق المالیة التي یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء أورا

أفضل.

بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل، سیتكون الصندوق والعائم المعدل الثابتسیستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات 
یق سوق المال. الفرعي تدریجیاً من النقد وما في حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صناد

اري الموضح ھنا یعكس الصندوق الفرعي عند إطالقھ ولن یكون ذا صلة ألن الصندوق الفرعي یقترب من تاریخ األجل.وبالتالي، فإن الھدف االستثم

ھا من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة التي تصدرھا الشركات أو التي تصدرالمعدل الثابت والعائم سوف یستثمر الصندوق الفرعي في الغالب في األوراق المالیة ذات 
أو تضمنھا الحكومات والھیئات الحكومیة والھیئات فوق الوطنیة في أیة بلد بما في ذلك كال األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة.

أو غیرھا من ٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).

(مثل، مقایضات فائدةیستخدم الصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض االستثمار. على وجھ الخصوص، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار ال
مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق سعر الفائدة) لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم. تشتمل

مقایضة (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود الخیار وال
العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز دمج مشتقات األدوات المالیة أیًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز للصندوق الفرعي بشكل الصندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس للدوالر األمریكي. 
٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا إلى العمالت غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك عمالت األسواق الناشئة.10ثانوي، استثمار (ما یصل عادة إلى 

 المخاطرإدارة
المالي للصندوق الفرعي، في سیتم احتساب التعرض العالمي المتعلق بھذا الصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المطلقة للمخاطر. من المتوقع أن یكون متوسط الرفع 

لرغم من أن المستویات األعلى ممكنة بما في ذلك على %، على ا250ظروف السوق العادیة، المحسوب كمجموع النظریات الخاصة بمشتقات األدوات المالیة المستخدمة، 
االستقرار (عندما تستخدم سبیل المثال ال الحصر، خالل مستویات عالیة من تقلبات السوق (عندما تستخدم مشتقات األدوات المالیة عموًما إلدارة مخاطر المحفظة) أو

اق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فاعلیة من حیث التكلفة).مشتقات األدوات المالیة عموًما للدخول إلى األسواق أو األور

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والمصاریف

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.18رسوم اإلدارة (%)**
غیر 
متاح

0.00غیر متاحغیر متاح

0.130.13مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***
غیر 
متاح

0.13غیر متاحغیر متاح

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.27غیر متاحرسوم اإلدارة (%)

غیر متاح0.13غیر متاحمصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***
. "وصف فئات األسھم".3-1الرجوع إلى القسم لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى *

٪.3.5وهZوXوBوAالحد األقصى لمعدل الفئات **
ھذه النسبة تمثل الحد األقصى. یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع من خباب تقاریر نصف سنویة وتقاریر ربع سنویة صادرة عن الشركة.***

ومصروفات إضافیة لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، وعندما یقوم الصندوق الفرعي بعرض فئات قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوم 
. "الرسوم 11-2وع إلى القسم األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم، قد تفرض رسوم إضافة یتم فرضھا فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط من العملة. یرجى الرج

والمصاریف" لمزید من المعلومات.
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

الحد األدنى للملكیة

1,000,000الدوالر األمریكيPالفئة 

التسویة المطبقة في تاریخ األجل
أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 
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سندات االئتمان "GLOBAL CREDIT FLOATING RATE FIXED TERM BOND 2023 - 2-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
"2-2023العالمیة ذات األجل الثابت والمعدل العائم 

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
ستخدم مشتقات أسعار الفائدة لمبادلة یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق دخل من خالل االستثمار في محفظة من األوراق المالیة ذات المعدل الثابت والعائم لفترة محددة. سوف تُ 

٪، ومعدل ثابت 85األوراق المالیة ذات المعدل الثابت مع سعر عائم. وسوف یبلغ تعرض ھدف الصندوق الفرعي معدالً عائًما نسبتھ كوبونات المعدالت الثابتة التي یتلقاھا من 
٪.15نسبتھ 

واسترداد أسھم الصندوق الفرعي ("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، 2023دیسمبر 31ومن المقرر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في 
أشھر إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.3بصورة إلزامیة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى 

والعائم بقصد االحتفاظ بھا حتى أجل االستحقاق مع مراقبة المحفظة وإدارتھا بعنایة. یجوز وسوف یسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في األوراق المالیة ذات المعدل الثابت 
تحقق عوائد استثماریة أفضل.لمستشار االستثمار بیع األوراق المالیة التي یتوقع تعرضھا لتدھور في جودة االئتمان بمرور الوقت و/أو سندات الشراء التي یرى أنھا س

اریخ األجل، سوف الفرعي في األوراق المالیة ذات المعدل الثابت والعائم التي یوافق تاریخ االستحقاق النھائي لھا تاریخ األجل أو یسبقھ. ومع اقتراب تسوف یستثمر الصندوق 
ى قصیرة األجل) ووحدات أو حصص صنادیق یتشكل الصندوق الفرعي من النقد والبدائل النقدیة (من ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین األخر

الفرعي من تاریخ األجل.أسواق المال. وبالتالي، فإن الھدف االستثماري الموضح ھنا یعكس وضع الصندوق الفرعي عند اإلطالق ولن یظل مناسبًا مع اقتراب الصندوق 

لعائم المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات یستثمر الصندوق الفرعي بشكل كبیر في األوراق المالیة ذات المعدل الثابت وا
والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للحدود في أي بلد بما في ذلك كل من األسواق المتقدمة، واألسواق الناشئة.

لھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات % من صافي أصو10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
.االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة)

دوات المالیة ألغراض التحوط واالستثمار. على وجھ الخصوص، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار الفائدة (مثل، مقایضات وسیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات األ
المشتقة التي یُسمح للصندوق ل األدوات المالیةسعر الفائدة) لمبادلة كوبونات أسعار (الفائدة الثابتة) التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات الدخل الثابت مع سعر فائدة عائم. وتشم

ن) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتما
دوات المالیة المشتقة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.(بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین األ

الدوالر األمریكي. وقد ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیسي بالدوالر األمریكي. وسوف یتحوط الصندوق الفرعي عادةً من التعرض لمخاطر
ل (عادةً ما یصل إلى یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا لعمال % من صافي أصولھ).10ت غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك عمالت األسواق الناشئة بشكٍل ُمكّمِ

إدارة المخاطر
المالي للصندوق الفرعي في رفع وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط ال

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك على 250ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
امة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة ع

المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZاألسھم*فئة 

0.350.18رسوم اإلدارة (%)**
غیر 
متاح

0.00غیر متاحغیر متاح

0.130.13مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***
غیر 
متاح

0.13غیر متاحغیر متاح

JPWفئة األسھم*

غیر متاح0.27غیر متاحرسوم اإلدارة (%)

غیر متاح0.13غیر متاحوالخدمات (%)***مصاریف التشغیل واإلدارة 

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم *
٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئات **

فصح عنھ األقصى للمصروفات. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكبدھا فئة األسھم وسیُ *** ھذه النسبة ھي الحد
لیة تتكبدھا أي فئة من األسھم في التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة. وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فع

تتجاوز ھذا الحد األقصى.

ت األسھم التحوطیة من العمالت قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم ترد في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئا
. "الرسوم والنفقات" 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت 

لمزید من التفاصیل.
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 الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

الحد األدنى للملكیة

1,000,000األمریكيالدوالر Pالفئة 

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
أیام عمل من تاریخ األجل أو خالل فترة زمنیة أخرى (ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا رھنًا من تاریخ األجل باألنظمة واللوائح 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.المعمول بھا وظروف السوق العادیة) 
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سندات االئتمان "GLOBAL CREDIT FLOATING RATE FIXED TERM BOND 2023 - 3-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
"3-2023العالمیة ذات المعدل العائم محددة األجل 

العملة األساس
الدوالر األمریكي

 االستثماریةاألھداف
من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة ذات الدخل الثابت لفترة محدودة. سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار الفائدة دخل یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر 

عر فائدة عائم.لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع س

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي 2023من المقرر أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في عام 
الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، سیتم تحدیث نشرة اإلصدار وفقًا إجباریًا وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق

أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھمین.3للفرصة المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى 

بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة المحفظة والحفاظ علیھا. قد یقوم مستشار سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في األوراق المالیة ذات العائد الثابت
د أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.االستثمار ببیع األوراق المالیة التي یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء أوراق مالیة یعتق

الصندوق الفرعي تدریجیاً الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات العائد الثابت بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل، سیتكون سیستثمر 
قد یستثمر الصندوق ادیق سوق المال.من النقد وما في حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صن

٪ حسب الظروف السائدة في 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30الفرعي في ھذه األوراق المالیة، في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل، ما یزید على 
الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان حصول المساھمین السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق 

على عوائد استثماراتھم. 

التيوغیر المصنفةفي األوراق المالیة ذات العائد الثابت من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة% من صافي أصولھ70ما ال یقل عن سوف یستثمر الصندوق الفرعي
باإلضافة إلى تقدمة واألسواق الناشئة.تصدرھا الشركات أو التي تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والھیئات الحكومیة والھیئات فوق الوطنیة في أیة بلد بما في ذلك كال األسواق الم

% من صافي أصولھ في األسواق الناشئة.70ذلك، قد یستثمر الصندوق حتى 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.70یصل إلى وقد یستثمر الصندوق بمعدل 

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو غیرھا من 10قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
.تعھدات االستثمار الجماعي المؤھلة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة)

فائدة (مثل، مقایضات یستخدم الصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض االستثمار. على وجھ الخصوص، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار ال
فائدة عائم. تشتمل مشتقات األدوات المالیة التي یجوز للصندوق سعر الفائدة) لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر 

لصرف األجنبي اآلجلة (بما فیھا الفرعي استخدامھا على عدة عقود من بینھا، العقود المستقبلیة وعقود الخیار والمقایضة (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود ا
دمج مشتقات األدوات المالیة أیًضا في األدوات األخرى التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). ویجوز 

صندوق الفرعي بشكل الصندوق الفرعي عرضة بشكل رئیس للدوالر األمریكي. عادة ما یقوم الصندوق الفرعي بالتحوط من تعرضات عملة الدوالر األمریكي. ویجوز لل
٪ من صافي أصولھ)، قد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا إلى العمالت غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك عمالت األسواق الناشئة.10إلى ثانوي، استثمار (ما یصل عادة 

إدارة المخاطر
لرفع المالي للصندوق الفرعي، في سیتم احتساب التعرض العالمي المتعلق بھذا الصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المطلقة للمخاطر. من المتوقع أن یكون متوسط ا

%، على الرغم من أن المستویات األعلى ممكنة بما في ذلك على 250ظروف السوق العادیة، المحسوب كمجموع النظریات الخاصة بمشتقات األدوات المالیة المستخدمة، 
ألدوات المالیة عموًما إلدارة مخاطر المحفظة) أو االستقرار (عندما تستخدم سبیل المثال ال الحصر، خالل مستویات عالیة من تقلبات السوق (عندما تستخدم مشتقات ا

مشتقات األدوات المالیة عموًما للدخول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فاعلیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والمصاریف

ABEIXZاألسھم*فئة

0.600.30رسوم اإلدارة (%)**
غیر 
متاح

0.300.250.00

0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***
غیر 
متاح

0.200.200.20

JPWفئة األسھم*

رسوم اإلدارة (%)
غیر 
متاح

0.40
غیر 
متاح

مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم *
٪.3.5وهZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

ھ للمصروفات.. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتكبدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھذه النسبة ھي الحد األقصى ***
في التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة.
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تتكبدھا أي فئة من األسھم تتجاوز ھذا الحد األقصى.وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة 

فرعي بعرض فئات قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوم ومصروفات إضافیة لم یتم الكشف عنھا في الجدول أعاله. على وجھ الخصوص، وعندما یقوم الصندوق ال
. "الرسوم 11-2فرضھا فیما یتعلق بتشغیل سیاسة التحوط من العملة. یرجى الرجوع إلى القسم األسھم المحوطة بعملة المحافظ أو فئات األسھم، قد تفرض رسوم إضافة یتم

والمصاریف" لمزید من المعلومات.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئة األسھم

الحد األدنى للملكیة

الدوالر Pالفئة 
األمریكي

1,000,000

األجلتاریخفيبھاالمعمولالتسویة
أیام عمل من تاریخ األجل أو خالل فترة زمنیة أخرى (ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا رھنًا من تاریخ األجل باألنظمة واللوائح 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون 

اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.المعمول بھا وظروف السوق العادیة) یحددھا مجلس 
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"سندات االئتمان العالمیة GLOBAL CREDIT FLOATING RATE FIXED TERM BOND 2024صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
" 2024ذات المعدل العائم محددة األجل 

العملة األساس
الدوالر األمریكي

األھداف االستثماریة
ت أسعار الفائدة الفرعي إلى تحقیق دخل من خالل االستثمار في محفظة من األوراق المالیة ذات الدخل الثابت لفترة محددة. سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقایھدف الصندوق 

لمبادلة كوبونات أسعار (الفائدة) الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات الدخل الثابت مع سعر فائدة عائم.

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، واسترداد أسھم الصندوق الفرعي بصورة 2024المقرر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في عام ومن 
قبلھ، وبمجرد اإلطالق، سیتم تحدیث نشرة االكتتاب إلزامیة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في تاریخ إطالق الصندوق الفرعي أو 

أشھر إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.3وفقًا لذلك في أول فرصة ممكنة. قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى 

حتفاظ بھا حتى أجل االستحقاق مع مراقبة المحفظة وإدارتھا بعنایة. یجوز لمستشار وسوف یسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت بقصد اال
ئد استثماریة أفضل.االستثمار بیع األوراق المالیة التي یتوقع تعرضھا لتدھور في جودة االئتمان بمرور الوقت و/أو سندات الشراء التي یرى أنھا ستحقق عوا

ق المالیة ذات الدخل الثابت التي یوافق تاریخ االستحقاق النھائي لھا تاریخ األجل أو یسبقھ. ومع اقتراب تاریخ األجل، سوف یتشكل سوف یستثمر الصندوق الفرعي في األورا
حصص صنادیق أسواق وحدات أو الصندوق الفرعي من النقد والبدائل النقدیة (من ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین األخرى قصیرة األجل) و

٪ حسب 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30المال. قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على 
صندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات ال

ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم. 

وراق % من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة واأل70سوف یستثمر الصندوق الفرعي ما ال یقل عن 
لد بما في ذلك كل من األسواق المتقدمة، المالیة ذات الدخل الثابت غیر المصنفة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للحدود في أي ب

لناشئة.% من صافي أصولھ في األسواق ا70واألسواق الناشئة. باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق حتى 

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.70وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف 10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
خرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األ

الفائدة (مثل، مقایضات وسیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط واالستثمار. على وجھ الخصوص، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار 
ابتة) التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات الدخل الثابت مع سعر فائدة عائم. وتشمل األدوات المالیة المشتقة التي یُسمح للصندوق سعر الفائدة) لمبادلة كوبونات أسعار (الفائدة الث

الصرف األجنبي اآلجلة ن) وعقودالفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتما
مر فیھا الصندوق الفرعي.(بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین األدوات المالیة المشتقة في األدوات األخرى التي قد یستث

حوط الصندوق الفرعي عادةً من التعرض لمخاطر الدوالر األمریكي. وقد ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیسي بالدوالر األمریكي. وسوف یت
ل (عادةً ما یصل إلى  % من صافي أصولھ).10یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا لعمالت غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك عمالت األسواق الناشئة بشكٍل ُمكّمِ

إدارة المخاطر
المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر 

بما في ذلك على %، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى 250ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
لثبات واالستقرار (حین تُستخدم سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات ا

فعالیة من حیث التكلفة).المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر 

نبذة عن المستثمر النموذجي

"Coreالفئة األساسیة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.600.30رسوم اإلدارة (%)**
غیر 
متاح

0.300.250.00

0.200.20مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***
غیر 
متاح

0.200.200.20

JPWاألسھم*فئة 

رسوم اإلدارة (%)
غیر 
متاح

0.40
غیر 
متاح

مصاریف التشغیل واإلدارة والخدمات (%)***
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

فئات األسھم".. "وصف 3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم *
٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئات **
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تتكبدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ *** ھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي 
تتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة تتكبدھا أي فئة من األسھم في التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة. و

تتجاوز ھذا الحد األقصى.

فئات األسھم التحوطیة من العمالت قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم ترد في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي 
. "الرسوم والنفقات" 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

لمزید من التفاصیل.

 الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األولياألسھمفئة

الحد األدنى للملكیة

الدوالر Pالفئة 
األمریكي

1,000,000

التسویة المطبقة في تاریخ األجل
(ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة أیام عمل من تاریخ الفصل أو في أي فترة زمنیة أخرى10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین خالل 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.واللوائح المعمول بھا وظروف السوق العادیة)
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ألسواق ا"سندات GLOBAL EMERGING MARKETS FIXED TERM BOND 2022-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
"2022محددة األجل العالمیة الالناشئة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة من سندات األسواق الناشئة لفترة محددة.دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر 

األجل")، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، واسترداد أسھم الصندوق الفرعي بصورة ("تاریخ 2022ومن المقرر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في عام 
سیتم تحدیث نشرة االكتتاب وفقًا لذلك إلزامیة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد عند أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد اإلطالق، 

أشھر إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.3ول فرصة ممكنة. قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى في أ

یع السندات وز لمستشار االستثمار بوسوف یسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى أجل االستحقاق مع مراقبة المحفظة وإدارتھا بعنایة. یج
التي یتوقع تعرضھا لتدھور في جودة االئتمان بمرور الوقت و/أو شراء السندات التي یُرى أنھا ستحقق عوائد استثماریة أفضل.

كل محفظة الصندوق الفرعي تتشسوف یستثمر الصندوق الفرعي في السندات التي یوافق تاریخ االستحقاق النھائي لھا تاریخ األجل أو یسبقھ. ومع اقتراب تاریخ األجل، سوف
ات أو حصص صنادیق أسواق بشكل تدریجي من النقد والبدائل النقدیة (من ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین األخرى قصیرة األجل) ووحد

٪ حسب 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة المال.
ة كما في تاریخ األجل الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقی

ماراتھم.ولضمان حصول المساھمین على عوائد استث

من الدرجة االستثماریة وغیر في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت، سواء السندات المصنفة % من صافي أصولھ70ما ال یقل عن وسوف یستثمر الصندوق الفرعي 
والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة لألسواق الناشئة أو من ، وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات االستثماریة وغیر المصنفة

جانب الشركات التي لھا مقار في األسواق الناشئة أو تباشر الجزء األكبر من أعمالھا في تلك األسواق.
جة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدر70وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق 

تم ذلك على نطاق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن ییجوز للصندوق 
ة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلی

قات األدوات المالیة في األدوات األخرى العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشت
التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

بالدوالر لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. سوف یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في األوراق المالیة المقومةویرتبط التعرض
المحمیة بالدوالر األمریكي.٪ من صافي أصولھ)10األمریكي. قد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في األوراق المالیة المقومة بعمالت السوق المتقدمة األخرى (حتى 

إدارة المخاطر
رفع المالي للصندوق الفرعي في وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط ال

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك على سبیل 50المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة
واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات

لمالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).ا

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.3750.3250.00غیر متاح0.750.375الرسوم اإلداریة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***المصروفات 

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.55
غیر 
متاح

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

"وصف فئات األسھم".3-1و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول * 
٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **

األسھم وسیُفصح عنھ في فئةتتكبدھاالتيالفعلیةوالخدمیةواإلداریةالتشغیلیةالمصروفاتعلىالمدفوعالفعليالمبلغیعتمد .للمصروفاتاألقصىھذه النسبة ھي الحد***
ھذاتتجاوزاألسھممنفئةأيتتكبدھافعلیةوخدمیةوإداریةتشغیلیةمصروفاتأي (لھاالتابعةالشركاتأو) اإلدارةشركةوتتحمل .التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة

.األقصىالحد
وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله.قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما

"الرسوم 11-2القسم یُرجى الرجوع إلىط من مخاطر العملة.لتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 
والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Pالفئة 
أمریكي

1,000,000

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
(ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة أیام عمل من تاریخ األجل أو خالل فترة زمنیة أخرى10المساھمین في غضون سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.واللوائح المعمول بھا وظروف السوق العادیة)
:
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األسواق "سندات GLOBAL EMERGING MARKETS FIXED TERM BOND 2023-العالمیة صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة 
"2023محددة األجل العالمیة الناشئة ال

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة من سندات األسواق الناشئة لفترة محددة.دخل یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، واسترداد أسھم الصندوق الفرعي بصورة 2023المقرر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في عام ومن
وبمجرد اإلطالق، سیتم تحدیث نشرة االكتتاب وفقًا لذلك إلزامیة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد عند أو قبل إطالق الصندوق الفرعي،

أشھر إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.3في أول فرصة ممكنة. قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى 

مراقبة المحفظة وإدارتھا بعنایة. یجوز لمستشار االستثمار بیع السندات وسوف یسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى أجل االستحقاق مع
التي یتوقع تعرضھا لتدھور في جودة االئتمان بمرور الوقت و/أو شراء السندات التي یُرى أنھا ستحقق عوائد استثماریة أفضل.

تتشكل محفظة الصندوق الفرعي سوف یستثمر الصندوق الفرعي في السندات التي یوافق تاریخ االستحقاق النھائي لھا تاریخ األجل أو یسبقھ. ومع اقتراب تاریخ األجل، سوف
خرى قصیرة األجل) ووحدات أو حصص صنادیق أسواق بشكل تدریجي من النقد والبدائل النقدیة (من ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین األ

٪ حسب 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على المال. 
ھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تس

ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.

ن الدرجة االستثماریة وغیر % من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت، سواء السندات المصنفة م70وسوف یستثمر الصندوق الفرعي ما ال یقل عن 
ت العابرة لألسواق الناشئة أو من االستثماریة وغیر المصنفة، وغیرھا من األوراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانا

مالھا في تلك األسواق.جانب الشركات التي لھا مقار في األسواق الناشئة أو تباشر الجزء األكبر من أع

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.70وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي 10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
ألخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي ا

على نطاق ثمار دون أن یتم ذلك یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االست
لخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود ا

بلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القا
التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

الر لمالیة المقومة بالدوویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. سوف یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في األوراق ا
٪ من صافي أصولھ) المحمیة بالدوالر األمریكي.10األمریكي. قد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في األوراق المالیة المقومة بعمالت السوق المتقدمة األخرى (حتى 

إدارة المخاطر
للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة 

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك على سبیل 50ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
ت السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبا

المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.3750.3250.00غیر متاح0.750.375الرسوم اإلداریة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.55
غیر 
متاح

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

"وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **

بدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ في ھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات.. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتك***
مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة تتكبدھا أي فئة من األسھم تتجاوز ھذا التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة. وتتحمل شركة اإلدارة (أو الشركات التابعة لھا) أي

الحد األقصى.
وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله.

"الرسوم 11-2القسم یُرجى الرجوع إلىط من مخاطر العملة.لتحواسیاسة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ العمالت بالمحفظة
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والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Pالفئة 
أمریكي

1,000,000

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
(ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة أیام عمل من تاریخ األجل أو خالل فترة زمنیة أخرى10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.واللوائح المعمول بھا وظروف السوق العادیة)
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 GLOBAL EMERGING MARKETS CREDIT FLOATING RATE FIXED-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
TERM BOND 2022 2022والمعدل العائم اإلئتمان لألسواق الناشئة العالمیة ذات األجل الثابت والمعدل العائم "سندات"

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة في األسواق الناشئة ذات العائد الثابت لفترة محدودة. سیستخدم الصندوق الفرعي دخل یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر 

م. مشتقات أسعار الفائدة لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائ

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي 2022أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في عام من المقرر
حدیده، سیتم تحدیث نشرة اإلصدار وفقًا إجباریًا وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد ت

أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھمین.3للفرصة المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى 

ریخ االستحقاق مع مراقبة المحفظة والحفاظ علیھا. قد یقوم مستشار سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في األوراق المالیة ذات العائد الثابت بقصد االحتفاظ بھا حتى تا
د أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.االستثمار ببیع األوراق المالیة التي یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء أوراق مالیة یعتق

لمالیة ذات العائد الثابت بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل، ستتكون محفظة الصندوق الفرعي سیستثمر الصندوق الفرعي في األوراق ا
تثمر قد یس. المالتدریجیاً من النقد وما في حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صنادیق سوق 

٪ حسب الظروف 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على 
بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان السائدة في السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب

حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت، سواء السندات المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر 70وسوف یستثمر الصندوق الفرعي ما ال یقل عن 
الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة لألسواق الناشئة أو من جانب الشركات التي لھا مقار فياالستثماریة وغیر المصنفة، 

األسواق الناشئة أو تباشر الجزء األكبر من أعمالھا في تلك األسواق.
الیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.% من صافي أصولھ في األوراق الم70وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 
% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ 

ستثماریة شركة إتش إس بي سي االالمالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق 
العالمیة).

(مثل، مقایضات سعر الفائدة) سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط واالستثمار. وتحدیداً، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار الفائدة
الثابت مع سعر فائدة عائم. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد 

د الصرف األجنبي اآلجلة (بما باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقو
لة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.في ذلك عقود الصرف اآلج

مقومة بالدوالر لمالیة الویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. سوف یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في األوراق ا
٪ من صافي أصولھ) المحمیة بالدوالر األمریكي.10األمریكي. قد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في األوراق المالیة المقومة بعمالت السوق المتقدمة األخرى (حتى 

إدارة المخاطر
مة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القی

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك على 250ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
ستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدمسبیل المثال ال الحصر ارتفاع م

المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نموذجينبذة عن المستثمر ال
Core Plusفئة 

الرسوم والمصاریف

ABEIXZفئة األسھم*

0.3750.3250.00غیر متاح0.750.375الرسوم اإلداریة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.55
غیر 
متاح

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

"وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة**

األسھم وسیُفصح عنھ في فئةتتكبدھاالتيالفعلیةوالخدمیةواإلداریةالتشغیلیةالمصروفاتعلىالمدفوعالفعليالمبلغیعتمد ..للمصروفاتاألقصىالحدھيالنسبةھذه***
ھذاتتجاوزاألسھممنفئةأيتتكبدھافعلیةوخدمیةوإداریةتشغیلیةمصروفاتأي (لھاالتابعةالشركاتأو) اإلدارةشركةوتتحمل .التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة

.األقصىالحد
وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله.

"الرسوم 11-2القسم یُرجى الرجوع إلىط من مخاطر العملة.لتحواسیاسة لعمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ ا
والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

لالستثمار األوليالحد األدنى فئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Pالفئة 
أمریكي

1,000,000

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
(ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة واللوائح أیام عمل من تاریخ األجل أو خالل فترة زمنیة أخرى10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.المعمول بھا وظروف السوق العادیة)
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 GLOBAL EMERGING MARKETS CREDIT FLOATING RATE FIXED–صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
TERM BOND 2023- 2023ذات األجل الثابت والمعدل العائم العالمیة ألسواق الناشئة االئتمان ل"سندات"

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة في األسواق الناشئة ذات العائد الثابت لفترة محدودة. سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات دخل یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر 

أسعار الفائدة لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم. 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، واسترداد أسھم الصندوق الفرعي بصورة 2023ر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في عام ومن المقر
د اإلطالق، سیتم تحدیث نشرة االكتتاب وفقًا لذلك إلزامیة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد عند أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجر

أشھر إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.3في أول فرصة ممكنة. قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى 

تاریخ االستحقاق مع مراقبة المحفظة والحفاظ علیھا. قد یقوم مستشار سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في األوراق المالیة ذات العائد الثابت بقصد االحتفاظ بھا حتى 
د أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.االستثمار ببیع األوراق المالیة التي یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء أوراق مالیة یعتق

ر مار في األوراق المالیة ذات العائد الثابت بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة المحفظة والحفاظ علیھا. قد یقوم مستشاسیسعى مستشار االستثمار إلى االستث
ھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.د أناالستثمار ببیع األوراق المالیة التي یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء أوراق مالیة یعتق

ستتكون محفظة الصندوق الفرعي سیستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات العائد الثابت بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل،
قد یستثمر الصندوق حدات أو حصص صنادیق سوق المال. تدریجیاً من النقد وما في حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) وو

٪ حسب الظروف السائدة في 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على 
رات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان حصول من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثماالسوق)

المساھمین على عوائد استثماراتھم.

غیر االستثماریة % من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت، سواء السندات المصنفة من الدرجة االستثماریة و70وسوف یستثمر الصندوق الفرعي ما ال یقل عن 
األسواق الناشئة أو الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة لألسواق الناشئة أو من جانب الشركات التي لھا مقار فيوغیر المصنفة،

تباشر الجزء األكبر من أعمالھا في تلك األسواق.
% من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة وغیر المصنفة.70وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى كما یمكن
لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة

ة (مثل، مقایضات سعر سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط واالستثمار. وبشكل خاص، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار الفائد
ن األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي الفائدة) لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا م

ة (بما في د الصرف األجنبي اآلجلباستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقو
لصندوق الفرعي.ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا ا

بشكل أساسي في األوراق المالیة المقومة بالدوالر ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. سوف یستثمر الصندوق الفرعي 
٪ من صافي أصولھ) المحمیة بالدوالر األمریكي.10األمریكي. قد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في األوراق المالیة المقومة بعمالت السوق المتقدمة األخرى (حتى 

إدارة المخاطر
صندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بال

لى %، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك ع250ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
لثبات واالستقرار (حین تُستخدم سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات ا

ث التكلفة).المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حی

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والمصاریف

ABEIXZفئة األسھم*

0.3750.3250.00غیر متاح0.750.375الرسوم اإلداریة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.55
غیر 
متاح

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

فئات األسھم"."وصف 3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **
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األسھم وسیُفصح عنھ في فئةتتكبدھاالتيالفعلیةوالخدمیةواإلداریةالتشغیلیةالمصروفاتعلىالمدفوعالفعليالمبلغیعتمد .للمصروفاتاألقصىھذه النسبة ھي الحد***
ھذاتتجاوزاألسھممنفئةأيتتكبدھافعلیةوخدمیةوإداریةتشغیلیةمصروفاتأي (لھاالتابعةالشركاتأو) اإلدارةشركةوتتحمل .التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة

.األقصىالحد

وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله.
"الرسوم 11-2القسم یُرجى الرجوع إلىط من مخاطر العملة.لتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

والنفقات" لمزید من التفاصیل.

لحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة ا

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Pالفئة 
أمریكي

1,000,000

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
(ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة واللوائح فترة زمنیة أخرىأیام عمل من تاریخ األجل أو خالل10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.المعمول بھا وظروف السوق العادیة)
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"دخل األصول المتعددة في GLOBAL EMERGING MARKETS MULTI-ASSET INCOME-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
األسواق الناشئة العالمیة"

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
الدخل الثابت وسندات یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر الدخل ونمو رأس المال المعتدل من خالل تخصیص األصول النشطة في محفظة متنوعة من األوراق المالیة ذات

وسوق المال واألدوات النقدیة وغیرھا من األدوات في األسواق الناشئة.حقوق الملكیة 

٪ من صافي أصولھ أو یتعرض لألصول التالیة في األسواق الناشئة:90یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة بحد أدنى 
مشتقات األدوات المالیة، و/أو من خالل االستثمارات في تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت وسندات الملكیة إما بشكل مباشر أو من خالل

األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المقبولة.
تثمارات في تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة سوق المال واألدوات النقدیة إما بشكل مباشر أو من خالل مشتقات األدوات المالیة، و/أو من خالل االس

للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المقبولة.
.عقود العمالت اآلجلة والعقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم المرتبطة بعملة األوراق المالیة الصادرة في األسواق الناشئة
 المالیة االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل المقبولة بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، العقارات والسلع واألوراق فئات األصول من تعھدات

الیة القابلة للتحویل، أو مشتقات المدعومة باألصول واألوراق المالیة المدعومة بالرھون العقاریة واستراتیجیات االستثمار البدیلة من خالل االستثمار في األوراق الم
قبولة.األدوات المالیة، أو تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى الم

ظة أو من خالل مشتقات األدوات المالیة (على سبیل المثال، عقود تدار عملیة تعرض العملة بفاعلیة ویتم تحقیقھا من خالل األصول المذكورة أعاله الموجودة في المحف
العمالت اآلجلة).

ق المالیة المماثلة الصادرة أو یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة وغیر المصنفة واألورا
الناشئة ات والوكاالت الحكومیة أو الكیانات العابرة للحدود في األسواق المتقدمة، مثل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، و/أو األسواق المضمونة من جانب الحكوم

الدوالر األمریكي أو غیره من عمالت أو الشركات التي لھا مقار أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة في األسواق الناشئة. تكون ھذه األوراق المالیة مقومة إما ب
السوق المتقدمة، التي یكون بعضھا محمیًا بالدوالر األمریكي أو عمالت األسواق الناشئة.

بت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر في یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
و/أو Bond Connectسوق السندات البنكیة الصینیة إما عبر برنامج جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في

% من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا الحكومات المحلیة 20مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
یاسات.والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن الس

٪ من صافي أصولھ في أوراق مالیة ذات دخل ثابت یتم تصنیفھا دون الدرجة االستثماریة أدناه، من قبل أي من وكاالت التصنیف 20لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 
لمالیة غیر المصنفة.المعترف بھا في السوق أو من قبل وكالة التصنیف االئتماني المحلیة بجمھوریة الصین الشعبیة، أو األوراق ا

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحید حاصل على تصنیف ائتماني دون الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء 10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ھذا االستثمار نسبة 10وقد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

عن الشركات الموجودة أو العاملة في األسواق الناشئة. یستثمر الصندوق الفرعي عادة عبر یستثمر الصندوق في األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة
مجموعة من القیم السوقیة دون أي قیود على الرسملة. تكون ھذه األوراق المالیة مقومة بعمالت األسواق المتقدمة أو الناشئة.

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى المتاحة) Bواألسھم الصینیة من الفئة Aلحصر، األسھم الصینیة من الفئة تشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال ا
Stock Connectمن خالل برنامج Aالمدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة 

بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي إلى األسھم Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ أو 
دات المشاركة المتعلقة باألسھم الصینیة من الفئة ، على سبیل المثال ال الحصر، سنAبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aالصینیة من الفئة 

A.

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 15قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة % من صافي أصولھ 15بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلىA بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات الوصول Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في منتجات الوصول 10% من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 30فیبلغ Bم الصینیة من الفئة ) واألسھAلألسھم الصینیة من الفئة 
.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aلألسھم الصینیة من الفئة 

العقاریة المؤھلة المغلقة.وقد یستثمر الصندوق الفرعي أیضا في صنادیق االستثمارات 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات 90یجوز للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
من جانب إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة وغیرھا من الصنادیق الفرعیة المدارة االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق 

مجموعة إتش إس بي سي).الشركات التابعة ل

باإلضافة إلى المنتجات ئتمان كذلك یمكن أن یستثمر الصندوق الفرعي في مشتقات مالیة إضافیة مثل العقود المستقبلیة والخیارات والمقایضات ومقایضة العجز عن سداد اال
المزایا الضریبیة إلى المركبة األخرى. یعتزم الصندوق الفرعي استخدام مشتقات مالیة من ھذا القبیل من أجل جملة أمور من بینھا تحسین العوائد والتحوط ووصول

ساعد الصندوق الفرعي في تحقیق أھدافھ االستثماریة. وال یعتزم الصندوق األدوات، وكلما رأى مستشار االستثمار أن االستثمار في مشتقات األدوات المالیة من شأنھ أن ی
الفرعي االستثمار في مشتقات األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار.

% من صافي أصولھ لألسواق الناشئة.50ویكون تعرض الصندوق الفرعي لمخاطر العمالت األساسیة بما ال یقل عن 
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لفئات األصولحدود التعرض
بالنسبة لمجموعات محددة من فئات األصول الموضحة في الجدول أدناه، یكون للصندوق الفرعي حد أقصى للتعرض كما یلي:

الحد األقصى للتعرض**فئة األصول*

%50حقوق الملكیة

%100الدخول الثابتة

%10بالرھون العقاریةاألوراق المالیة المدعومة باألصول / األوراق المالیة المدعومة 

%10صنادیق االستثمارات العقاریة

%10السلع***

%10استراتیجیات االستثمار البدیلة

%25أدوات سوق المال والنقد واألدوات النقدیة

تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار یمكن تحقیق التعرض من خالل االستثمارات المباشرة ومشتقات األدوات المالیة و/أو االستثمار في وحدات أو أسھم *
الجماعي األخرى المقبولة.

النسبة المئویة لصافي أصول الصندوق الفرعي**
لن یستثمر الصندوق الفرعي بشكل مباشر في السلع.***

إدارة المخاطر
"عملیة إدارة المخاطر" للحصول على مزید من المعلومات 5-1ة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقب

حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
"Dynamicالفئة النشطة "

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.350.6751.650.6750.650.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.20**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

"وصف فئات األسھم".3-1من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید* 

ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.**

وطیة من ئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحقد تتكبد كل فئة من ف
"الرسوم 11-2الرجوع إلى القسم ط من مخاطر العملة. یُرجى لتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"السندات العالمیة ذات األجل الثابت GLOBAL HIGH YIELD FIXED TERM BOND 2022-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
" 2022والعائد الكبیر 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة من السندات ذات العائد المرتفع لفترة محددة.دخل یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، واسترداد أسھم الصندوق الفرعي بصورة 2022ومن المقرر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في عام 
سیتم تحدیث نشرة االكتتاب وفقًا لذلك إلزامیة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد عند أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد اإلطالق، 

مصلحة المساھمین.أشھر إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلك في 3في أول فرصة ممكنة. قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى 

وز لمستشار االستثمار بیع السندات وسوف یسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى أجل االستحقاق مع مراقبة المحفظة وإدارتھا بعنایة. یج
ى أنھا ستحقق عوائد استثماریة أفضل.التي یتوقع تعرضھا لتدھور في جودة االئتمان بمرور الوقت و/أو شراء السندات التي یُر

تتشكل محفظة الصندوق الفرعي سوف یستثمر الصندوق الفرعي في السندات التي یوافق تاریخ االستحقاق النھائي لھا تاریخ األجل أو یسبقھ. ومع اقتراب تاریخ األجل، سوف
حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین األخرى قصیرة األجل) ووحدات أو حصص صنادیق أسواق بشكل تدریجي من النقد والبدائل النقدیة (من ذلك على سبیل المثال ال ال

٪ حسب 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على المال. 
جل السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األالظروف السائدة في

ولضمان حصول المساھمین على عوائد استثماراتھم.

وغیر المصنفةالثابت والعوائد المرتفعة، المصنفة من الدرجة غیر االستثماریةفي األوراق المالیة ذات الدخل% من صافي أصولھ 70ما ال یقل عن یستثمر الصندوق الفرعي
ا في ذلك كل من األسواق المتقدمة وكذلك األوراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للحدود في أیة بلد بم

% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة.70افة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق حتى : باإلضواألسواق الناشئة.

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق 
ي سي االستثماریة العالمیة).شركة إتش إس بالمالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق 

ثمار دون أن یتم ذلك على نطاق یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االست
على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، 

قات األدوات المالیة في األدوات األخرى العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشت
یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.التي قد 

لمالیة المقومة بالدوالر ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. سوف یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في األوراق ا
٪ من صافي أصولھ) المحمیة بالدوالر األمریكي.10وق المتقدمة األخرى (حتى األمریكي. قد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في األوراق المالیة المقومة بعمالت الس

إدارة المخاطر
رفع المالي للصندوق الفرعي في وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط ال

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك على سبیل 50العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ ظروف السوق 
ستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم المشتقات المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع م

المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.300.00غیر متاح0.700.35الرسوم اإلداریة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.50
غیر 
متاح

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

"وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **

األسھم وسیُفصح عنھ في فئةتتكبدھاالتيالفعلیةوالخدمیةواإلداریةالتشغیلیةالمصروفاتعلىالمدفوعالفعليالمبلغیعتمد ..للمصروفاتاألقصىالحدھيالنسبةھذه***
ھذاتتجاوزاألسھممنفئةأيتتكبدھافعلیةوخدمیةوإداریةتشغیلیةمصروفاتأي (لھاالتابعةالشركاتأو) اإلدارةشركةوتتحمل .التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة

.األقصىالحد

وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله.
"الرسوم 11-2القسم یُرجى الرجوع إلىط من مخاطر العملة.لتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 
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والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Pالفئة 
أمریكي

1,000,000

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
(ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة خالل فترة زمنیة أخرىأیام عمل من تاریخ األجل أو 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.واللوائح المعمول بھا وظروف السوق العادیة)
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"السندات العالمیة ذات األجل الثابت GLOBAL HIGH YIELD FIXED TERM BOND 2023-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
" 2023والعائد الكبیر 

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة من السندات ذات العائد المرتفع لفترة محددة.دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي، واسترداد أسھم الصندوق الفرعي بصورة 2023ومن المقرر أن تنتھي فترة الصندوق الفرعي في عام 
قًا لذلك سیتم تحدیث نشرة االكتتاب وفإلزامیة وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد عند أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد اإلطالق، 

أشھر إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلك في مصلحة المساھمین.3في أول فرصة ممكنة. قد یتم تأجیل تاریخ األجل لمدة تصل إلى 

ر االستثمار بیع السندات وز لمستشاوسوف یسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في السندات بقصد االحتفاظ بھا حتى أجل االستحقاق مع مراقبة المحفظة وإدارتھا بعنایة. یج
التي یتوقع تعرضھا لتدھور في جودة االئتمان بمرور الوقت و/أو شراء السندات التي یُرى أنھا ستحقق عوائد استثماریة أفضل.

ألجل، سوف تتشكل محفظة الصندوق الفرعي سوف یستثمر الصندوق الفرعي في السندات التي یوافق تاریخ االستحقاق النھائي لھا تاریخ األجل أو یسبقھ. ومع اقتراب تاریخ ا
ات أو حصص صنادیق أسواق بشكل تدریجي من النقد والبدائل النقدیة (من ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین األخرى قصیرة األجل) ووحد

٪ حسب 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على قد یستثمر الصندوق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة المال. 
ة كما في تاریخ األجل الظروف السائدة في السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقی

لى عوائد استثماراتھم.ولضمان حصول المساھمین ع

وغیر المصنفة األوراق المالیة ذات الدخل الثابت والعوائد المرتفعة، المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة % من صافي أصولھ70یستثمر الصندوق الفرعي ما ال یقل عن 
الحكومیة والكیانات العابرة للحدود في أیة بلد بما في ذلك كل من األسواق المتقدمة وكذلك األوراق المالیة المماثلة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت 

% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة.70باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق حتى واألسواق الناشئة.

ة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمون10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
یة).ات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمالمالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھد

ثمار دون أن یتم ذلك على نطاق یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االست
لخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات واسع. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود ا

لصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود ا
التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

المالیة المقومة بالدوالر ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. سوف یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في األوراق 
٪ من صافي أصولھ) المحمیة بالدوالر األمریكي.10األمریكي. قد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في األوراق المالیة المقومة بعمالت السوق المتقدمة األخرى (حتى 

إدارة المخاطر
طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام 

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك على سبیل 50ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
تُستخدم المشتقات ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حینالمثال ال الحصر

المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

مستثمر النموذجينبذة عن ال
Core Plusفئة

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.300.00غیر متاح0.700.35الرسوم اإلداریة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.50
غیر 
متاح

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

"وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **

بدھا فئة األسھم وسیُفصح عنھ في ھذه النسبة ھي الحد األقصى للمصروفات.. یعتمد المبلغ الفعلي المدفوع على المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة الفعلیة التي تتك***
رة (أو الشركات التابعة لھا) أي مصروفات تشغیلیة وإداریة وخدمیة فعلیة تتكبدھا أي فئة من األسھم تتجاوز ھذا التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة. وتتحمل شركة اإلدا

الحد األقصى.

وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله.
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"الرسوم 11-2القسم یُرجى الرجوع إلى ط من مخاطر العملة.لتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 
والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم
الحد األدنى للملكیة

دوالر Pالفئة 
أمریكي

1,000,000

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
(ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة خالل فترة زمنیة أخرىأو األجلتاریخمنعملأیام10غضونفيالمساھمینإلىالتصفیةعائداتإرجاعسیتم

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.واللوائح المعمول بھا وظروف السوق العادیة)
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GLOBAL HIGH YIELD CREDIT FLOATING RATE FIXED TERM BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
" 2022"السندات العالمیة ذات األجل الثابت والمعدل العائم والعائد الكبیر 2022

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار الفائدة من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة ذات العائد الثابت الكبیر لفترة محدودة. دخل یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر 

لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم.

وق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي إجباریًا ("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصند2022من المقرر أن تنتھي مدة الصندوق الفرعي في عام 
سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، سیتم تحدیث نشرة اإلصدار وفقًا للفرصة .وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم

أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھمین.3إلى المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل 

حفظة والحفاظ علیھا. قد یقوم مستشار سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في األوراق المالیة ذات العائد الثابت بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع مراقبة الم
تي یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء أوراق مالیة یعتقد أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.االستثمار ببیع األوراق المالیة ال

ستتكون محفظة الصندوق الفرعي سیستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات العائد الثابت بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل،
قد یستثمر الصندوق حدات أو حصص صنادیق سوق المال. تدریجیاً من النقد وما في حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) وو

٪ حسب الظروف السائدة في 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على 
رات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة السوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان حصول المساھمین السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثما

على عوائد استثماراتھم.

التي ر المصنفة وغیاالستثماریة غیرفي األوراق المالیة ذات العائد الثابت الكبیر والمصنفة ضمن الفئة% من صافي أصولھ70ما ال یقل عن سوف یستثمر الصندوق الفرعي
باإلضافة إلى واألسواق الناشئة.ةتصدرھا الشركات أو تصدرھا أو تضمنھا الحكومات والوكاالت الحكومیة والھیئات فوق الوطنیة في أیة بلد بما في ذلك كال األسواق المتقدم

% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة.70ذلك، قد یستثمر الصندوق حتى 

% من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.10الصندوق الفرعي أكثر من لن یستثمر 

ستثمار الجماعي في األوراق % من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات اال10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق 

الستثمار. وتحدیداً، سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار الفائدة (مثل، مقایضات سعر الفائدة) سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وا
تخدامھا، ات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باسلمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم. وتشمل مشتقات األدو

نبي اآلجلة (بما في ذلك عقود على سبیل المثال ال الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األج
التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى

لمالیة المقومة بالدوالر ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. سوف یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في األوراق ا
٪ من صافي أصولھ) المحمیة بالدوالر األمریكي.10عمالت السوق المتقدمة األخرى (حتى األمریكي. قد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في األوراق المالیة المقومة ب

إدارة المخاطر
فع المالي للصندوق الفرعي في سیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الر

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك على 250السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ ظروف 
رتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ا

المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

رسوم والمصاریفال

ABEIXZفئة األسھم*

0.350.300.00غیر متاح0.700.35(%)**الرسوم اإلداریة 

0.200.200.20غیر متاح0.200.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.50
غیر 
متاح

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

"وصف فئات األسھم".3-1لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم *
٪.3.5ھو ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

األسھم وسیُفصح عنھ في فئةتتكبدھاالتيالفعلیةوالخدمیةواإلداریةالتشغیلیةالمصروفاتعلىالمدفوعالفعليالمبلغیعتمد ..للمصروفاتاألقصىالحدھيالنسبةھذه***
ھذاتتجاوزاألسھممنفئةأيتتكبدھافعلیةوخدمیةوإداریةتشغیلیةمصروفاتأي (لھاالتابعةالشركاتأو) اإلدارةشركةوتتحمل .التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة

.األقصىالحد



226

10285155_3

وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله.
"الرسوم 11-2القسم یُرجى الرجوع إلىط من مخاطر العملة.لتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

والنفقات" لمزید من التفاصیل.

 الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Pالفئة 
أمریكي

1,000,000

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
(ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة خالل فترة زمنیة أخرىأیام عمل من تاریخ األجل أو 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.واللوائح المعمول بھا وظروف السوق العادیة)
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GLOBAL HIGH YIELD CREDIT FLOATING RATE FIXED TERM BOND-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
"2023"السندات العالمیة ذات األجل الثابت والمعدل العائم والعائد الكبیر 2023

العملة األساس
الدوالر األمریكي

أھداف االستثمار
من خالل االستثمار في محفظة األوراق المالیة ذات العائد الثابت الكبیر لفترة محدودة. سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات أسعار دخلیھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر 

الفائدة لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم. 

("تاریخ األجل")، وھو التاریخ الذي سیتم فیھ تصفیة الصندوق الفرعي وسیتم استرداد أسھم الصندوق الفرعي 2023دة الصندوق الفرعي في عام من المقرر أن تنتھي م
تحدیث نشرة اإلصدار وفقًا یتمإجباریًا وفق صافي قیمة األصول السائدة لكل سھم. سیتم تأكید تاریخ األجل المحدد في أو قبل إطالق الصندوق الفرعي، وبمجرد تحدیده، س

أشھر إذا كان مجلس اإلدارة یعتقد أنھ في مصلحة المساھمین.3للفرصة المتاحة التالیة. قد یتم تأجیل تاریخ الفصل لمدة تصل إلى 

اق مع مراقبة المحفظة والحفاظ علیھا. قد یقوم مستشار سیسعى مستشار االستثمار إلى االستثمار في األوراق المالیة ذات العائد الثابت بقصد االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحق
د أنھا ستوفر عوائد استثمار أفضل.االستثمار ببیع األوراق المالیة التي یعتقد أنھا ستعاني من تدھور في الجدارة االئتمانیة مع مرور الوقت و/أو شراء أوراق مالیة یعتق

العائد الثابت بتاریخ استحقاق نھائي في أو قبل تاریخ األجل. مع اقتراب موعد األجل، ستتكون محفظة الصندوق الفرعي سیستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات 
قد یستثمر المال. تدریجیاً من النقد وما في حكمھ (بما في ذلك دون حصر، أدوات سوق المال وأدوات الدین قصیرة األجل األخرى) ووحدات أو حصص صنادیق سوق 

٪ حسب الظروف السائدة 100٪ (حتى یصل في نھایة المطاف إلى 30ق الفرعي في ھذه األوراق المالیة في فترة الثالثة أشھر السابقة مباشرة لتاریخ األجل ما یزید على الصندو
سوقیة كما في تاریخ األجل ولضمان حصول في السوق) من صافي أصولھ خصیًصا لغرض تسھیل عملیة تسییل استثمارات الصندوق الفرعي في الوقت المناسب بالقیمة ال

المساھمین على عوائد استثماراتھم.

وغیر المصنفة االستثماریة غیر في األوراق المالیة ذات العائد الثابت الكبیر والمصنفة ضمن الفئة % من صافي أصولھ70ما ال یقل عن سوف یستثمر الصندوق الفرعي
واألسواق الناشئة.تضمنھا الحكومات والوكاالت الحكومیة والھیئات فوق الوطنیة في أیة بلد بما في ذلك كال األسواق المتقدمةالتي تصدرھا الشركات أو تصدرھا أو 

% من صافي أصولھ في سندات األسواق الناشئة.70باإلضافة إلى ذلك، قد یستثمر الصندوق حتى 

سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.% من صافي أصولھ في 10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي األصول في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 10كما یمكن للصندوق الفرعي تحقیق أھدافھ االستثماریة من خالل استثمار ما یصل إلى 
االستثماریة لتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سيالمالیة القابلة ل

العالمیة).

شتقات أسعار الفائدة (مثل، مقایضات سعر الفائدة) سیستخدم الصندوق الفرعي مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط واالستثمار. وتحدیداً، سیستخدم الصندوق الفرعي م
ات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي لمبادلة كوبونات أسعار الفائدة الثابتة التي یتلقاھا من األوراق المالیة ذات العائد الثابت مع سعر فائدة عائم. وتشمل مشتقات األدو

مستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، العقود ال
ا الصندوق الفرعي.في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھ

المقومة بالدوالر التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي. سوف یستثمر الصندوق الفرعي بشكل أساسي في األوراق المالیة ویرتبط
أصولھ) المحمیة بالدوالر األمریكي.٪ من صافي10األمریكي. قد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في األوراق المالیة المقومة بعمالت السوق المتقدمة األخرى (حتى 

إدارة المخاطر
فع المالي للصندوق الفرعي في سیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الر

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك على 250المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات 
لثبات واالستقرار (حین تُستخدم سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات ا

مشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).ال

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والمصاریف

*فئة األسھمABEIXZ

0.350.300.00غیر متاح0.700.35الرسوم اإلداریة (%)**

0.200.200.20غیر متاح0.200.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

0.50
غیر 
متاح

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)***
غیر 
متاح

0.20
غیر 
متاح

"وصف فئات األسھم".3-1و/أو العمالت المرجعیة لفئة األسھم المختلفة، یرجى الرجوع إلى القسم لمزید من التفاصیل حول عمالت التداول *
٪.3.5ھو ZوXوBوA** الحد األقصى لمعدل الفئات **

األسھم وسیُفصح فئةتتكبدھاالتيالفعلیةوالخدمیةواإلداریةالتشغیلیةالمصروفاتعلىالمدفوعالفعليالمبلغیعتمد ..للمصروفاتاألقصىالحدھيالنسبةھذه***
األسھممنفئةأيتتكبدھافعلیةوخدمیةوإداریةتشغیلیةمصروفاتأي (لھاالتابعةالشركاتأو) اإلدارةشركةوتتحمل .عنھ في التقاریر السنویة ونصف السنویة للشركة

.األقصىالحدھذاتتجاوز

وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله.قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم 
"الرسوم 11-2القسم یُرجى الرجوع إلىط من مخاطر العملة.لتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 
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والنفقات" لمزید من التفاصیل.

 الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Pالفئة 
أمریكي

1,000,000

التسویة المعمول بھا في تاریخ األجل
(ال تتجاوز شھًرا تقویمیًا بعد تاریخ األجل رھنًا باألنظمة أیام عمل من تاریخ األجل أو خالل فترة زمنیة أخرى 10سیتم إرجاع عائدات التصفیة إلى المساھمین في غضون 

یحددھا مجلس اإلدارة ویتم إخطار المساھمین بھا.واللوائح المعمول بھا وظروف السوق العادیة) 
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"األصول العالمیة المتعددة ذات الكربون GLOBAL LOWER CARBON MULTI-ASSET-إس بي سي االستثماریة العالمیة صنادیق إتش
المنخفض"

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار
بالصنادیق متعددة األصول مع تخصیص أصول مماثلة من خالل یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل ویسعى إلى خفض البصمة الكربونیة مقارنة 

لتحویل وسوق المال واألدوات االستثمار في محفظة متنوعة من األسھم والسندات باإلضافة إلى أدوات أخرى من تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة ل
النقدیة.

٪ من صافي أصولھ أو یتعرض (من خالل االستثمارات في تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق 90یة بحد أدنى یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العاد
المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة) لما یلي:

لجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة أو مدرجة في سوق منظمة في األسواق و/أو األسھم واألوراق المالیة المماثلة لھا الصادرة عن شركات متواجدة أو تباشر ا
سوف یستثمر الصندوق الفرعي في األسھم عبر مجموعة من القیم السوقیة.األسواق الناشئة والتي یتم تقییمھا إذا أمكن لتحدید البصمة الكربونیة.

ستثماریة وغیر االستثماریة عالوة على األوراق المالیة األخرى المماثلة الصادرة أو المضمونة من األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة اال
األوراق المالیة ذات الدخل جانب الحكومة أو الھیئات الحكومیة أو الكیانات العابرة للحدود مع مراعاة البصمة الكربونیة لجھات اإلصدار و/أو "السندات البیئیة" (

سوف یستثمر الصندوق الفرعي في األسواق المتقدمة وكذلك في األسواق تم استثمار عائداتھا في مشاریع تتعلق باالستدامة البیئیة أو المناخیة).الثابت التي ی
وسوف تُقّوم ھذه االستثمارات بعمالت األسواق المتقدمة والناشئة.الناشئة.

) السندات المدعومة باألصولABSھون () والسندات المدعومة بالرMBS.(
ت المطلقة، عبر فئات األصول األخرى، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، العقارات، واألسھم الخاصة، والسلع واستراتیجیات صنادیق التحوط والعائدا

رھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى االستثمار في األسھم أو سندات الدین أو تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو غی
المقبولة.

لن یستثمر الصندوق الفرعي في الشركات العاملة في مجال إنتاج التبغ أو األنشطة ذات الصلة.

المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة).% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (األوراق المالیة ذات الدخل الثابت20وقد یستثمر الصندوق بمعدل یصل إلى 

% من صافي أصولھ في السندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة بالرھون.10قد یستثمر الصندوق حتى 

%.5جاوز ذلك نسبة % من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یت10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من 100یجوز للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
بي سي االستثماریة العالمیة وغیرھا من الصنادیق الفرعیة المدارة تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس 

مجموعة إتش إس بي سي).من قبل الشركات التابعة ل

مشتقات ویمكن للصندوق أیًضا استخدام یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة).
وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصر، مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن یتم ذلك على نطاق واسع.

ات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق عقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتق
ار الجماعي األخرى المقبولة).الفرعي (على سبیل المثال، الوحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثم

دوق الفرعي بشكل رئیس بالدوالر األمریكي.ویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصن

حدود التعرض لفئات األصول
بالنسبة لمجموعات محددة من فئات األصول الموضحة في الجدول أدناه، یكون للصندوق الفرعي حد أقصى للتعرض كما یلي:

الحد األقصى للتعرض**فئة األصول*

%85حقوق الملكیة

%80الدخول الثابتة

%10المالیة المدعومة باألصول / األوراق المالیة المدعومة بالرھون العقاریةاألوراق 

%30إجمالي ما یلي:

***15العقارات%

10األسھم الخاصة%

***10السلع%

15صنادیق التحوط%

10استراتیجیات العائدات المطلقة%

وغیرھا من المباشرة ومشتقات األدوات المالیة و/أو االستثمار في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل یمكن تحقیق التعرض لفئات األصول ھذه من خالل االستثمارات *
تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة.

النسبة المئویة لصافي أصول الصندوق الفرعي**
مباشر في العقارات والسلع.لن یستثمر الصندوق الفرعي بشكل ***
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البصمة الكربونیة
ربون التي تم الحصول علیھا من جھة عند تقییم البصمة الكربونیة واألثر البیئي المرتبط بالشركات، یعتمد مستشار االستثمار على الخبرة والبحوث والمعلومات المتعلقة بالك

متخصصة في تزوید البیانات المالیة المعتمدة.

 المخاطرإدارة
"عملیة إدارة المخاطر" للحصول على مزید من المعلومات 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.800.401.100.400.350.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.20***0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاحمتاحغیر المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

"وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
%.3.5ھو A، B، X، Zأقصى معدل للفئات **

عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح ***

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.
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"الصنادیق العالمیة GLOBAL SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
االستثمارات المستدامة واألصول المتعددة"المتوازنة ذات

العملة األساس
الدوالر األمریكي

 األھداف االستثماریة

الفرعي مجموعة من یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق نمو في رأس المال من خالل االستثمار في األصول التي تلبي مبادئ االستثمار المستدام. یتبنى الصندوق 
االستثمار المستدامة التي تھدف إلى تسلیط الضوء على جانب العائدات المالیة باإلضافة إلى العوامل البیئیة واالجتماعیة والحوكمة.استراتیجیات 

حدید فئة األصول ٪. وستُستخدم توقعات التذبذب المستقبلیة لكل فئة من األصول لت11٪ إلى 8سیتم إدارة الصندوق الفرعي للعمل ضمن نطاق تذبذب نموذجي یتراوح بین 
التي سیتم تخصیصھا وذلك في سبیل تقدیم عوائد مثالیة ضمن نطاق التذبذب المذكور. 

٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل 70یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
لمیة والصنادیق ھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العاو/أو من تع

سھم واألوراق المالیة العقاریة التي تتوافق األخرى التي تدیرھا الشركات التابعة لمجموعة إتش إس بي سي)، التي بدورھا تستثمر في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت واأل
ر المستدام القائمة على أساس مع واحدة أو أكثر من استراتیجیات االستثمار المستدامة التي یحددھا التحالف العالمي لالستثمار المستدام (تحالف یضم منظمات االستثما

في البند الوارد أدناه تحت عنوان "استراتیجیات االستثمار المستدام". باإلضافة إلى ذلك، یمكن للصندوق العضویة في جمیع أنحاء العالم) وترد تفاصیل تلك االستراتیجیات 
اءة. الفرعي االستثمار مباشرة في األوراق المالیة واألسھم ذات الدخل الثابت في الظروف التي یمكن فیھا تحقیق ھدف االستثمار بشكل أكثر كف

% من صافي أصولھ في السندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة بالرھون.10إلى ما یصل إلى وقد یستثمر الصندوق أیًضا 

قد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في أدوات سوق المال والودائع والنقد إلدارة متطلبات التدفقات النقدیة الیومیة.

التحوط. ویمكن للصندوق الفرعي أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن یجوز للصندوق الفرعي استخدام األدوات المالیة المشتقة ألغراض
وعقود الخیارات، یتم ذلك على نطاق واسع. وتشمل األدوات المالیة المشتقة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل الحصر، العقود المستقبلیة،

جز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین والمقایضات (مثل مقایضات الع
األدوات المالیة المشتقة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

حدود التعرض لفئات األصول
في ظل ظروف السوق العادیة:فما یلي حدود التعرض لفئات األصول 

التعرض**فئة األصول

حقوق الملكیة*

األسھم العالمیة
40 %-70%

الدخل الثابت*
السندات الحكومیة العالمیة في األسواق المتقدمة

سندات شركات األسواق الناشئة العالمیة المصنفة من الدرجة االستثماریة
السندات العالمیة ذات العائد المرتفع

األوراق المالیة المدعومة باألصول****

20 %-60%

%15-% 0العقارات***

اعي في األوراق المالیة یمكن تحقیق التعرض من خالل االستثمارات المباشرة واألدوات المالیة المشتقة و/أو االستثمار في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجم*
االستثمار الجماعي األخرى المقبولة.القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات 

النسبة المئویة لصافي أصول الصندوق الفرعي.**
ت االستثمار الجماعي لن یستثمر الصندوق الفرعي بصورة مباشرة في العقارات، إال أن ذلك سیتم بطریقة غیر مباشرة من خالل االستثمار في وحدات أو أسھم تعھدا***

للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة، التي بدورھا تستثمر في األوراق المالیة العقاریة.في األوراق المالیة القابلة 
% من صافي أصولھ في األوراق المالیة المدعومة باألصول.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من ****

 استراتیجیات االستثمار المستدام
سیستثمر الصندوق الفرعي، كما ھو موضح أعاله، في األصول التي تتوافق مع واحدة أو أكثر من استراتیجیات االستثمار المستدام التالیة: 

بالبیئة والمجتمع علقة الفحص اإلیجابي (الفحص األفضل في فئتھ) االستثمار في القطاعات أو الشركات أو المشاریع المحددة لتحقیق أداء إیجابي في الجوانب المت
والحوكمة بالنسبة إلى نظرائھم في القطاعات.

عالمي لألمم المتحدة.الفحص المستند إلى المعاییر: فحص االستثمارات وفقًا للمعاییر الدنیا لممارسة األعمال القائمة على المعاییر الدولیة مثل االتفاق ال
ستراتیجیة تتبنى محوًرا واحدًا أو محاور متعددة ترتبط خصیًصا باالستدامة (على سبیل المثال تغیر المناخ االستثمارات المتمحورة حول االستدامة: االستثمار في ا

أو الطاقة النظیفة أو التركیبة السكانیة).
عائد المالي.االستثمارات ذات التأثیر: االستثمار المباشر في الشركات والمؤسسات والصنادیق بھدف إحداث تأثیر اجتماعي وبیئي إلى جانب ال
مة في التحلیل المالي.دمج معاییر البیئة والمجتمع والحوكمة: الدمج المنھجي والصریح من قبل مستشار االستثمار للعوامل البیئیة واالجتماعیة والخاصة بالحوك
ي ذلك قیام الشركة بإشراك اإلدارة ومجالس اإلدارة، إشراك المساھمین والكوادر في الشركة: استخدام سلطة المساھمین للتأثیر على التصرفات في الشركة، بما ف

وتقدیم مقترحات المساھمین أو المشاركة في تقدیمھا والتصویت بالنیابة وفقًا للمبادئ التوجیھیة الخاصة بالبیئة والمجتمع والحوكمة.

المستدامة التي یستخدمھا الصندوق الفرعي قد تتغیر في المستقبل.االستثمار المستدام ھو موضوع حدیث وبالتالي فإن مجموعة استراتیجیات االستثمار 
الفرعي لن تقتصر استثماراتھ قد تكون ھناك فترات یطبق فیھا الصندوق الفرعي جمیع االستراتیجیات، وأوقات أخرى ال تكون فیھا األمور كذلك. جدیر بالذكر أن الصندوق 

على األصول التي تخضع للفحص األخالقي فحسب.

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.
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نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

 الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.800.401.100.400.350.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.20***0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاحغیر متاحالتشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)المصروفات 

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم *
٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئات **

ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***

ت األسھم التحوطیة من العمالتقد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم ترد في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئا
. "الرسوم والنفقات" 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

لمزید من التفاصیل. 
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"الصنادیق العالمیة GLOBAL SUSTAINABLE MULTI-ASSET CONSERVATIVE-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
المتحفظة ذات االستثمارات المستدامة واألصول المتعددة"

العملة األساس
الدوالر األمریكي

 أھداف االستثمار
الصندوق الفرعي مجموعة من یھدف الصندوق الفرعي إلى تحقیق نمو في رأس المال من خالل االستثمار في األصول التي تلبي مبادئ االستثمار المستدام. یتبنى 

وكمة.استراتیجیات االستثمار المستدامة التي تھدف إلى التركیز على جانب العائدات المالیة باإلضافة إلى العوامل البیئیة واالجتماعیة والح
المستقبلیة لكل فئة من األصول لتحدید فئة األصول ٪. وستُستخدم توقعات التذبذب8% إلى 5سیتم إدارة الصندوق الفرعي للعمل ضمن نطاق تذبذب نموذجي یتراوح بین 

التي سیتم تخصیصھا وذلك في سبیل تقدیم عوائد مثالیة ضمن نطاق التذبذب المذكور. 

مالیة القابلة للتحویل ٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق ال70یستثمر الصندوق الفرعي في ظروف السوق العادیة ما ال یقل عن 
ماریة العالمیة والصنادیق و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستث

راق المالیة ذات الدخل الثابت واألسھم واألوراق المالیة العقاریة التي تتوافق األخرى التي تدیرھا الشركات التابعة لمجموعة إتش إس بي سي)، التي بدورھا تستثمر في األو
جیات في البند الوارد أدناه تحت عنوان مع واحدة أو أكثر من استراتیجیات االستثمار المستدامة التي یحددھا التحالف العالمي لالستثمار المستدام، وترد تفاصیل تلك االستراتی

لتي یمكن مار المستدام". باإلضافة إلى ذلك، یمكن للصندوق الفرعي االستثمار مباشرة في األوراق المالیة واألسھم ذات الدخل الثابت في الظروف ا"استراتیجیات االستث
فیھا تحقیق ھدف االستثمار بشكل أكثر كفاءة.
باألصول والسندات المدعومة بالرھون.% من صافي أصولھ في السندات المدعومة 10وقد یستثمر الصندوق أیًضا إلى ما یصل إلى 

قد یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في أدوات سوق المال والودائع والنقد إلدارة متطلبات التدفقات النقدیة الیومیة.

مالیة معینة ألغراض االستثمار دون أن یجوز للصندوق الفرعي استخدام األدوات المالیة المشتقة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق الفرعي أیًضا استخدام مشتقات 
وعقود الخیارات، یتم ذلك على نطاق واسع. وتشمل األدوات المالیة المشتقة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل الحصر، العقود المستقبلیة،

ا في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین والمقایضات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بم
األدوات المالیة المشتقة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.

حدود التعرض لفئات األصول
فما یلي حدود التعرض لفئات األصول في ظل ظروف السوق العادیة:

التعرض**فئة األصول

حقوق الملكیة*

األسھم العالمیة
15 %-45%

الدخل الثابت*
السندات الحكومیة العالمیة في األسواق المتقدمة

سندات شركات األسواق الناشئة العالمیة المصنفة من الدرجة االستثماریة
السندات العالمیة ذات العائد المرتفع

األوراق المالیة المدعومة باألصول****

40 %-85%

%15-% 0العقارات***

اعي في األوراق المالیة یمكن تحقیق التعرض من خالل االستثمارات المباشرة واألدوات المالیة المشتقة و/أو االستثمار في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجم*
القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة.

المئویة لصافي أصول الصندوق الفرعي.النسبة **
ت االستثمار الجماعي لن یستثمر الصندوق الفرعي بصورة مباشرة في العقارات، إال أن ذلك سیتم بطریقة غیر مباشرة من خالل االستثمار في وحدات أو أسھم تعھدا***

رى المقبولة، التي بدورھا تستثمر في األوراق المالیة العقاریة.في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات االستثمار الجماعي األخ
% من صافي أصولھ في األوراق المالیة المدعومة باألصول.10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من ****
 استراتیجیات االستثمار المستدام

سیستثمر الصندوق الفرعي في األصول التي تتوافق على األقل مع واحدة من استراتیجیات االستثمار المستدام التالیة: 
علقة بالبیئة والمجتمع الفحص اإلیجابي (الفحص األفضل في فئتھ) االستثمار في القطاعات أو الشركات أو المشاریع المحددة لتحقیق أداء إیجابي في الجوانب المت

الحوكمة بالنسبة إلى نظرائھم في القطاعات.و
عالمي لألمم المتحدة.الفحص المستند إلى المعاییر: فحص االستثمارات وفقًا للمعاییر الدنیا لممارسة األعمال القائمة على المعاییر الدولیة مثل االتفاق ال
وًرا واحدًا أو محاور متعددة ترتبط خصیًصا باالستدامة (على سبیل المثال تغیر المناخ االستثمارات المتمحورة حول االستدامة: االستثمار في استراتیجیة تتبنى مح

أو الطاقة النظیفة أو التركیبة السكانیة).
لي.االستثمارات ذات التأثیر: االستثمار المباشر في الشركات والمؤسسات والصنادیق بھدف إحداث تأثیر اجتماعي وبیئي إلى جانب العائد الما
التحلیل المالي.عاییر البیئة والمجتمع والحوكمة: الدمج المنھجي والصریح من قبل مستشار االستثمار للعوامل البیئیة واالجتماعیة والخاصة بالحوكمة فيدمج م
 بإشراك اإلدارة ومجالس اإلدارة، إشراك المساھمین والكوادر في الشركة: استخدام سلطة المساھمین للتأثیر على التصرفات في الشركة، بما في ذلك قیام الشركة

وتقدیم مقترحات المساھمین أو المشاركة في تقدیمھا والتصویت بالنیابة وفقًا للمبادئ التوجیھیة الخاصة بالبیئة والمجتمع والحوكمة.

لصندوق الفرعي قد تتغیر في المستقبل. االستثمار المستدام ھو موضوع حدیث وبالتالي فإن مجموعة استراتیجیات االستثمار المستدامة التي یستخدمھا ا

الفرعي لن تقتصر استثماراتھ قد تكون ھناك فترات یطبق فیھا الصندوق الفرعي جمیع االستراتیجیات، وأوقات أخرى ال تكون فیھا األمور كذلك. جدیر بالذكر أن الصندوق 
على األصول التي تخضع للفحص األخالقي فحسب.

إدارة المخاطر
. ویُرجى االطالع على بند "عملیة إدارة المخاطر" 5-1طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم 

للحصول على مزید من المعلومات حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
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Core Plusفئة 

 الرسوم والنفقات

ABEIXZاألسھم*فئة 

0.800.401.100.400.350.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.20***0.250.250.250.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.00غیر متاحغیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.00غیر متاحغیر متاح(%)المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم *
٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئات **

یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف***

ت األسھم التحوطیة من العمالت قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم ترد في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئا
. "الرسوم والنفقات" لمزید 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ بالمحفظة أو فئات األسھم 

من التفاصیل.
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-"الحلول المدارة MANAGED SOLUTIONS – ASIA FOCUSED CONSERVATIVE-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
التحفظ المرّكز اآلسیوي"

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

مالیة ذات الدخل الثابت لتحقیق عائد إجمالي طویل األجل یباشر الصندوق الفرعي نشاطھ االستثماري من خالل تخصیص األصول النشطة في محفظة متنوعة من األوراق ال
إلى أسواق المال واألدوات النقدیة.والسندات باإلضافة 

٪ من صافي أصولھ في األصول اآلسیویة (بما في ذلك منطقة آسیا والمحیط الھادي باستثناء الیابان) في كل من أسواق الدخل 70یستثمر الصندوق الفرعي عادة ما ال یقل عن 
السیادیة وأسھم الشركات في منطقة آسیا والمحیط الھادي (باستثناء الیابان). قد یستثمر الصندوق الفرعي الثابت واألسھم من ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم والسندات 

ھلة المغلقة. یمكن تحقیق التعرض أیًضا في أصول أخرى غیر آسیویة مثل سندات األسواق الناشئة العالمیة، وسندات الخزینة األمریكیة، وصنادیق االستثمارات العقاریة المؤ
حویل وغیرھا من تعھدات االستثمار ك األصول من خالل االستثمارات المباشرة و/أو االستثمار في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتلتل

الجماعي األخرى المقبولة.

الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات أو الھیئات سوف یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من 
% من صافي 10ندوق الفرعي أكثر من الحكومیة أو الكیانات العابرة للحدود في جمیع أنحاء العالم أو الشركات في كل من األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة. لن یستثمر الص

صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحید حاصل على تصنیف ائتماني دون الدرجة االستثماریة.أصولھ في سندات 

بت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر في یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
و/أو Bond Connectن الشعبیة ویتم تداولھا في سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة إما عبر برنامججمھوریة الصی

الداخلیة التي تصدرھا الحكومات المحلیة % من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة20مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
% من صافي أصولھ في األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل 10والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات. ومع ذلك، لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

(وفق تصنیف وكالة ائتمانیة محلیة في جمھوریة الصین الشعبیة) أو االوراق المالیة غیر المصنفة.+ أو أقلBBالثابت والتي یتم تصنیفھا دون الدرجة االستثماریة، أو من فئة 

تم اختیارھا بناء على القیمة السوقیة كما یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا، وھي غالبًا من األوراق المالیة المدرجة التي ی
المختلفة.قطاع والبلد وتقییم األسھم. ال توجد قیود على الرسملة، ومن المتوقع أن یسعى الصندوق الفرعي لالستثمار عبر مجموعة من القیم السوقیةوال

رھا من األوراق المالیة األخرى (وغیBواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aالمتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connectقیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 15لفرعي ما یصل إلى قد یستثمر الصندوق ا
Connect من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 15بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى %A الصندوق . بالنسبة للحد األقصى لتعرض

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10أكثر من % من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي15فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).% من 10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات 50ق الفرعي استثمار ما یصل إلى كما یمكن للصندو
عالمیة).االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

قد یتغیر تخصیص األصول بمرور الوقت بناًء على وجھة نظر مستشار االستثمار بشأن فرص السوق.

ى.سوف یتعرض الصندوق الفرعي عادة لعمالت بلدان آسیا والمحیط الھادئ (باستثناء الیابان) وكذلك عمالت األسواق الناشئة والمتقدمة األخر

ات مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید إن الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقیمكن للصندوق الفرعي استخدام 
ال ال الحصر، عقود الصرف لمثاألدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

تي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي (على األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى ال
لیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة).سبیل المثال، الوحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق الما

حدود التعرض لفئات األصول
بالنسبة لمجموعات محددة من فئات األصول الموضحة في الجدول أدناه، یكون للصندوق الفرعي حد أقصى للتعرض كما یلي:

الحد األقصى للتعرض**فئة األصول*

%30حقوق الملكیة

الدخل الثابت، بما في ذلك السندات وأدوات سوق المال وغیرھا من أدوات الدخل الثابت 
والنقود ***

100%
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%30وغیر ذلك، بما في ذلك العقارات

الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي یمكن تحقیق التعرض لفئات األصول من خالل االستثمارات المباشرة و/أو االستثمار في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار * 
األخرى المقبولة.

النسبة المئویة لصافي أصول الصندوق الفرعي**
٪ من صافي أصول الصندوق الفرعي.30سیكون إجمالي التعرض ألدوات سوق المال والنقد أقل من *** 

والسندات إلى تعظیم العائد اإلجمالي المتوقع على المدى الطویل ُمعدّالً بحسب المخاطر من خالل االستثمار في محفظة متنوعة من األوراق المالیةسوف یسعى مستشار االستثمار 
طر والسیولة. من حیث المبدأ، سوف یقوم ذات الدخل الثابت وكذلك سوق المال واألدوات النقدیة. سیتم تحدید التعرض لكل فئة من فئات األصول من خالل مراعاة التقییم والمخا

ار وضع المخاطر. سوف تتم إدارة مستشار االستثمار بزیادة أوزان فئات األصول التي تتمیز باحتماالت نمو، ونقص أوزان الفئات المبالغ في قیمتھا، مع األخذ بعین االعتب
میع مراحل دورة السوق. سوف یبقى الصندوق الفرعي متنوًعا للحفاظ على التوازن بین المخاطر تخصیص األصول لمختلف الفئات على نحو یھدف إلى تنمیة رأس المال في ج

والعوائد. وفي كل فئة من فئات األصول، یسعى مستشار االستثمار إلضافة المزید من القیمة من خالل اختیار األوراق المالیة المناسبة.

قیود االستثمار
) بعنوان: "قیود 3) بعنوان: "قیود على استخدام التقنیات واألدوات"، والملحق (2) بعنوان: "قیود االستثمار العامة"، والملحق (1الملحق (باإلضافة إلى القیود المبینة في

من تعھدات االستثمار الجماعي ھاإضافیة"، تخضع عملیات استثمار الصندوق الفرعي في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیر
األخرى المقبولة للقیود التالیة:

 من صافي قیمة األصول في الصندوق الفرعي في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل 10ال یجوز استثمار أكثر من ٪
المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ التي ھي مشاریع المناطق غیر المعترف بھا، كما ھو محدد بموجب قانون وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة 

ھونغ كونغ") وغیر مرخصة من قبل لجنة األوراق المالیة المنطقة اإلداریة الخاصة ببشأن الوحدات االئتمانیة والصنادیق التعاونیة (یُشار إلیھ بلفظ "قانون كونغ
.المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغقبلیة في والعقود المست

خرى المقبولة التي تستثمر ال یجوز االستثمار في أي من تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األ
الھدف من تعھدات االستثمار الجماعي . وحین یكونالمنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ) من قانون 7في المقام األول في استثمارات محظورة بموجب الفصل (

) 7المقیدة بموجب الفصل (في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة ھو االستثمار بشكل أساسي في االستثمارات 
رض مع القیود ذات الصلة.، فإن ھذه الحیازات قد ال تتعاالمنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغمن قانون 

إدارة المخاطر
"عملیة إدارة المخاطر" للحصول على مزید من المعلومات 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

0.700.501.000.500.450.00الرسوم اإلداریة (%)**

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

0.800.00غیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.350.00غیر متاحواإلداریة والخدمیة (%)المصروفات التشغیلیة 

"وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع** 

رعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
"الرسوم 11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة ، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة

والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Pالفئة 
أمریكي

100,000
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النمو -"الحلول المدارة MANAGED SOLUTIONS – ASIA FOCUSED GROWTH-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
الُمرّكز اآلسیوي"

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

خالل تخصیص األصول النشطة في محفظة متنوعة من األوراق المالیة ذات الدخل لتحقیق عائد إجمالي طویل األجل یباشر الصندوق الفرعي نشاطھ االستثماري من 
الثابت وسندات حقوق الملكیة باإلضافة إلى أسواق المال واألدوات النقدیة.

باستثناء الیابان) في كل من أسواق ٪ من صافي أصولھ في األصول اآلسیویة (بما في ذلك منطقة آسیا والمحیط الھادي 70یستثمر الصندوق الفرعي عادة ما ال یقل عن 
استثناء الیابان). قد یستثمر الدخل الثابت واألسھم من ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم والسندات السیادیة وأسھم الشركات في منطقة آسیا والمحیط الھادي (ب

والمتقدمة العالمیة، وسندات الخزینة األمریكیة، وصنادیق االستثمارات العقاریة المؤھلة الصندوق الفرعي أیًضا في أصول أخرى غیر آسیویة مثل أسھم األسواق الناشئة 
في األوراق المالیة القابلة المغلقة. یمكن تحقیق التعرض لتلك األصول من خالل االستثمارات المباشرة و/أو االستثمار في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي 

دات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة.للتحویل وغیرھا من تعھ

تم اختیارھا بناء على القیمة السوقیة كما یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا، وھي غالبًا من األوراق المالیة المدرجة التي ی
ومن المتوقع أن یسعى الصندوق الفرعي لالستثمار عبر مجموعة من القیم السوقیة المختلفة.والقطاع والبلد وتقییم األسھم. ال توجد قیود على الرسملة،

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھم الصینیة من الفئة المتاحة) المدرجة في أس

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connectندوق الفرعي بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الص
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aبشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة Aإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect٪ من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 50قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connect من صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 30بین شینزن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى ٪Aللحد األقصى لتعرض الصندوق . بالنسبة

بین شینزن وھونغ كونغ أو منتجات Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في منتجات 10تثمر الصندوق الفرعي أكثر من ٪ من صافي أصولھ. لن یس50فیبلغ Bواألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 
.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

االستثماریة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات أو سوف یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر 
% 10تثمر الصندوق الفرعي أكثر من الھیئات الحكومیة أو الكیانات العابرة للحدود في جمیع أنحاء العالم أو الشركات في كل من األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة. لن یس

صدر وحید حاصل على تصنیف ائتماني دون الدرجة االستثماریة.من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل مُ 

بت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر في یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
و/أو Bond Connectي سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة إما عبر برنامج جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا ف

حكومات المحلیة % من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا ال15مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
% من صافي أصولھ في األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل 10والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات. ومع ذلك، لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

یة محلیة في جمھوریة الصین الشعبیة) أو االوراق المالیة غیر المصنفة.+ أو أقل (وفق تصنیف وكالة ائتمانBBالثابت والتي یتم تصنیفھا دون الدرجة االستثماریة، أو من فئة 

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ال یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

لیة القابلة للتحویل المحتملة).% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق الما10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

ت االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من % من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدا50كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
عالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة ال

ر االستثمار بشأن فرص السوق.قد یتغیر تخصیص األصول بمرور الوقت بناًء على وجھة نظر مستشا

ى.سوف یتعرض الصندوق الفرعي عادة لعمالت بلدان آسیا والمحیط الھادئ (باستثناء الیابان) وكذلك عمالت األسواق الناشئة والمتقدمة األخر

المثال، الرسملة). بید إن الصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل
لمثال ال الحصر، عقود الصرف األدوات المالیة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل ا

لقابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر ا
).اعي األخرى المقبولة(على سبیل المثال، الوحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجم

حدود التعرض لفئات األصول
بالنسبة لمجموعات محددة من فئات األصول الموضحة في الجدول أدناه، یكون للصندوق الفرعي حد أقصى للتعرض كما یلي:

الحد األقصى للتعرض**فئة األصول*

%100حقوق الملكیة

الدخل الدخل الثابت، بما في ذلك السندات وأدوات سوق المال وغیرھا من أدوات 
الثابت والنقود ***

50%

%30وغیر ذلك، بما في ذلك العقارات
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اق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي یمكن تحقیق التعرض لفئات األصول من خالل االستثمارات المباشرة و/أو االستثمار في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األور* 
األخرى المقبولة.

النسبة المئویة لصافي أصول الصندوق الفرعي**

٪ من صافي أصول الصندوق الفرعي.30سیكون إجمالي التعرض ألدوات سوق المال والنقد أقل من *** 

حفظة متنوعة من السندات واألسھم والعمالت. سیتم سوف یسعى مستشار االستثمار إلى تعظیم العائد اإلجمالي المتوقع الُمعدّل بحسب المخاطر من خالل االستثمار في م
ان فئات األصول التي تحدید التعرض لكل فئة من فئات األصول من خالل مراعاة التقییم والمخاطر والسیولة. من حیث المبدأ، سوف نركز بشكل رئیس على زیادة أوز

تتم إدارة تخصیص األصول لمختلف الفئات على نحو یھدف إلى تنمیة رأس المال في جمیع مراحل ، ونقص أوزان الفئات المبالغ في قیمتھا. سوف تتمیز باحتماالت نمو
ئات األصول، یسعى مستشار دورة السوق. سوف یبقى الصندوق الفرعي متنوًعا بین فئات األصول المختلفة للحفاظ على التوازن بین المخاطر والعوائد. وفي كل فئة من ف

من القیمة من خالل اختیار األوراق المالیة المناسبة.االستثمار إلضافة المزید

قیود االستثمار
) بعنوان: "قیود 3) بعنوان: "قیود على استخدام التقنیات واألدوات"، والملحق (2) بعنوان: "قیود االستثمار العامة"، والملحق (1باإلضافة إلى القیود المبینة في الملحق (

الصندوق الفرعي في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار إضافیة"، تخضع عملیات استثمار
الجماعي األخرى المقبولة للقیود التالیة:

 ثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل ٪ من صافي قیمة األصول في الصندوق الفرعي في وحدات أو أسھم تعھدات االست10ال یجوز استثمار أكثر من
المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة التي ھي مشاریع المناطق غیر المعترف بھا، كما ھو محدد بموجب قانون 

") وغیر مرخصة من قبل لجنة األوراق المالیة المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغبشأن الوحدات االئتمانیة والصنادیق التعاونیة (یُشار إلیھ بلفظ "قانون كونغ
.المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغوالعقود المستقبلیة في 

خرى المقبولة التي تستثمر ال یجوز االستثمار في أي من تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األ
یكون الھدف من تعھدات االستثمار الجماعي ، وحین المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ) من قانون 7في المقام األول في االستثمارات المحظورة بموجب الفصل (

) 7المقیدة بموجب الفصل (في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة ھو االستثمار بشكل أساسي في االستثمارات 
تتعارض مع القیود ذات الصلة.، فإن ھذه الحیازات قد ال المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغمن قانون 

إدارة المخاطر
"عملیة إدارة المخاطر" للحصول على مزید من المعلومات 5-1یُرجى الرجوع إلى القسم تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي.

حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.600.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

1.250.00غیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.350.00غیر متاحواإلداریة والخدمیة (%)المصروفات التشغیلیة 

"وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع **

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة،

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Pالفئة 
أمریكي

100,000
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الدخل الُمرّكز -"الحلول المدارة MANAGED SOLUTIONS – ASIA FOCUSED INCOME-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 
اآلسیوي"

العملة األساس
دوالر أمریكي

أھداف االستثمار

خالل تخصیص األصول النشطة في محفظة متنوعة من األوراق المالیة ذات لتحقیق الدخل ونمو رأس المال بشكل معتدل یباشر الصندوق الفرعي نشاطھ االستثماري من 
الدخل الثابت وسندات حقوق الملكیة باإلضافة إلى أسواق المال واألدوات النقدیة.

باستثناء الیابان) الموجھة إلدرار الدخل ٪ من صافي أصولھ في األصول اآلسیویة (بما في ذلك منطقة آسیا والمحیط الھادي 70یستثمر الصندوق الفرعي عادة ما ال یقل عن 
لھادي (باستثناء الیابان). قد في كل من أسواق الدخل الثابت واألسھم من ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، السندات السیادیة وسندات الشركات في منطقة آسیا والمحیط ا

ألسواق الناشئة العالمیة، وسندات الخزینة األمریكیة، وصنادیق االستثمارات العقاریة المؤھلة یستثمر الصندوق الفرعي أیًضا في أصول أخرى غیر آسیویة مثل سندات ا
في األوراق المالیة القابلة المغلقة. یمكن تحقیق التعرض لتلك األصول من خالل االستثمارات المباشرة و/أو االستثمار في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي 

ن تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة.للتحویل وغیرھا م

ونة من جانب الحكومات أو سوف یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة الصادرة أو المضم
لم أو الشركات في كل من األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة.الھیئات الحكومیة أو الكیانات العابرة للحدود في جمیع أنحاء العا

بت المقومة بالرنمینبي، والتي تصدر في یشمل االستثمار في األوراق المالیة الصینیة ذات الدخل الثابت، على سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل الثا
و/أو Bond Connectفي سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي في سوق السندات البنكیة الصینیة إما عبر برنامج جمھوریة الصین الشعبیة ویتم تداولھا 

لحكومات المحلیة % من صافي أصولھ في سوق السندات الصینیة الداخلیة التي تصدرھا ا20مبادرة سوق السندات البنكیة الصینیة. قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
% من صافي أصولھ في األوراق المالیة الداخلیة ذات الدخل 10والبلدیة، والشركات والمصارف المسؤولة عن السیاسات. ومع ذلك، لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

ائتمانیة محلیة في جمھوریة الصین الشعبیة) أو االوراق المالیة غیر المصنفة.+ أو أقل (وفق تصنیف وكالة BBالثابت والتي یتم تصنیفھا دون الدرجة االستثماریة، أو من فئة 

تتیح إمكانیة نمو األرباح بشكل كما یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا، وخاصة تلك التي تحقق عوائد أعلى من متوسط و/أو
مستدام.

(وغیرھا من األوراق المالیة األخرى Bواألسھم الصینیة من الفئة Aتشمل االستثمارات في األسھم الصینیة، على سبیل المثال ال الحصر، األسھم الصینیة من الفئة 
 Stockمن خالل برنامج Aم الصینیة من الفئة المتاحة) المدرجة في أسواق المال في جمھوریة الصین الشعبیة. یمكن للصندوق الفرعي أن یستثمر بشكل مباشر في األسھ

Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ أوStock Connect بین شینزن وھونغ كونغ مع مراعاة قیود الحصص المعمول بھا. عالوة على ذلك، قد یتعرض الصندوق الفرعي
، على سبیل المثال ال الحصر، سندات المشاركة المتعلقة باألسھم Aالصینیة من الفئة بشكل غیر مباشر من خالل منتجات الوصول لألسھمAإلى األسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصینیة من الفئة 

 Stockبین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامج Stock Connect% من صافي أصولھ في األسھم الصینیة من خالل برنامج 25قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
Connectمن صافي أصولھ في منتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 25زن وھونغ كونغ وكذلك ما یصل إلى بین شین %A بالنسبة للحد األقصى لتعرض الصندوق .

و منتجات بین شینزن وھونغ كونغ أStock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامج Stock Connect(من خالل برنامج Aالفرعي لألسھم الصینیة من الفئة 
٪ من صافي أصولھ في 10% من صافي أصولھ. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 25فیبلغ B) واألسھم الصینیة من الفئة Aالوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

.Aالصادرة عن جھة إصدار وحیدة لمنتجات األسھم الصینیة من الفئة Aمنتجات الوصول لألسھم الصینیة من الفئة 

٪ من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة.10ستثمر الصندوق الفرعي أكثر من ال ی

% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة).10قد یستثمر الصندوق أیًضا حتى 

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10إلى عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل 

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 50كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
ستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة).تعھدات اال

قد یتغیر تخصیص األصول بمرور الوقت بناًء على وجھة نظر مستشار االستثمار بشأن فرص السوق.

آسیا والمحیط الھادئ (باستثناء الیابان) وكذلك عمالت األسواق الناشئة والمتقدمة األخرى.سوف یتعرض الصندوق الفرعي عادة لعمالت بلدان 

لصندوق الفرعي ال یستخدم مشتقات یمكن للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة ألغراض التحوط وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة). بید إن ا
، عقود الصرف ة على نطاق واسع ألغراض االستثمار. وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال الحصراألدوات المالی

خرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي األجنبي اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األدوات المالیة في األدوات األ
اعي األخرى المقبولة).(على سبیل المثال، الوحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجم
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حدود التعرض لفئات األصول
الموضحة في الجدول أدناه، یكون للصندوق الفرعي حد أقصى للتعرض كما یلي:بالنسبة لمجموعات محددة من فئات األصول 

الحد األقصى للتعرض**فئة األصول*

%50حقوق الملكیة

الدخل الثابت، بما في ذلك السندات وأدوات سوق المال وغیرھا من أدوات الدخل 
الثابت والنقود ***

100%

%30وغیر ذلك، بما في ذلك العقارات

اق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي یمكن تحقیق التعرض لفئات األصول من خالل االستثمارات المباشرة و/أو االستثمار في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األور* 
األخرى المقبولة.

النسبة المئویة لصافي أصول الصندوق الفرعي**
٪ من صافي أصول الصندوق الفرعي.30سیكون إجمالي التعرض ألدوات سوق المال والنقد أقل من *** 

ي للصندوق الفرعي. سوف كذلك سوف تتم إدارة تخصیص األصول لمختلف األصول الموجھة إلدرار الدخل بشكل یتیح تعظیم العائد المعدّل حسب المخاطر والعائد اإلجمال
من األصول على أساس مستوى حصتھا من العائد المتوقع (أي عائدھا فوق المعدل النقدي) والمخاطر والسیولة. من حیث المبدأ، كلما ارتفعت یتم تحدید التعرض لكل فئة

المختلفة صول حصة العائد المعدّل حسب المخاطر، ارتفع معدل التعرض لفئات األصول. یختلف تخصیص األصول باختالف دورة السوق حیث تتغیر عوائد فئات األ
من فئات األصول، یسعى ومخاطرھا. سوف یبقى الصندوق الفرعي متنوًعا بین فئات األصول المختلفة للحفاظ على التوازن بین المخاطر والعوائد والدخل. وفي كل فئة

مستشار االستثمار إلضافة المزید من القیمة من خالل اختیار األوراق المالیة المناسبة.

قیود االستثمار
). "قیود إضافیة"، تخضع عملیات استثمار الصندوق الفرعي في 3) بعنوان: "قیود على استخدام التقنیات واألدوات"، الملحق (2باإلضافة إلى القیود المبینة في الملحق (

جماعي األخرى المقبولة للقیود التالیة:وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار ال

 من صافي قیمة األصول في الصندوق الفرعي في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل 10ال یجوز استثمار أكثر من ٪
المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ غیر المعترف بھا، كما ھو محدد بموجب قانون وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة التي ھي مشاریع المناطق 

") وغیر مرخصة من قبل لجنة األوراق المالیة المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغبشأن الوحدات االئتمانیة والصنادیق التعاونیة (یُشار إلیھ بلفظ "قانون كونغ
والعقود المستقبلیة.

خرى المقبولة التي تستثمر ال یجوز االستثمار في أي من تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األ
یكون الھدف من تعھدات االستثمار الجماعي ، وحین المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ) من قانون 7في المقام األول في االستثمارات المحظورة بموجب الفصل (

) 7المقیدة بموجب الفصل (في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة ھو االستثمار بشكل أساسي في االستثمارات 
تتعارض مع القیود ذات الصلة.، فإن ھذه الحیازات قد ال المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغمن قانون 

إدارة المخاطر
"عملیة إدارة المخاطر" للحصول على مزید من المعلومات 5-1تُستخدم طریقة االلتزام لقیاس ومراقبة مستوى المخاطر في ھذا الصندوق الفرعي. یُرجى الرجوع إلى القسم 

حول طریقة االلتزام.

نبذة عن المستثمر النموذجي
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.250.6251.550.6250.600.00الرسوم اإلداریة (%)

**0.25**0.350.350.350.250.20المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

1.000.00غیر متاحالرسوم اإلداریة (%)

0.350.00غیر متاحواإلداریة والخدمیة (%)المصروفات التشغیلیة 

"وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع **

رعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الف
11-2ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى القسم لتحواسیاسة فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة،

"الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر *Pالفئة 
أمریكي

100,000
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"عوامل متعددة األصول"MULTI-ASSET STYLE FACTORS-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
یورو

أھداف االستثمار
متوسط تقلب األسعار في الصندوق الفرعي حوالي من المتوقع أن یبلغ یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل مع انخفاض العالقة بفئات األصول التقلیدیة.

عن ھذا المستوى أو یتجاوزه.% على مدار آجال االستثمار، وقد یطرأ علیھ ثمة تغییرات من جراء أوضاع السوق، كما أنھ من الممكن أن یقل معدل التقلب السنوي لألسعار7

مجموعة من أسالیب االستثمار المتمیزة (یُشار إلیھا بلفظ "األسالیب") وعبر مجموعة متنوعة من فئات ویستخدم الصندوق الفرعي استراتیجیات استثمار طویلة/قصیرة ضمن
وال تتضمن ھذه االستراتیجیات سیاسة النقدیة المحایدة وقد تفترض .األصول (بما في ذلك األسھم والدخل الثابت والعمالت) على أساس عالمي، بما في ذلك األسواق الناشئة

االتجاھي لكل فئة من فئات األصول التي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي.التعرض 

وتشمل األسالیب التي یستخدمھا الصندوق الفرعي، على سبیل المثال ال الحصر، التحمل والقیمة وقوة الدفع.
 قصیرة في األصول ذات العوائد المنخفضة.التحمل: تسعى استراتیجیات التحمل إلى اتخاذ مراكز طویلة في األصول ذات العوائد المرتفعة ومراكز
ن قیمتھا.القیمة: تسعى استراتیجیات التحمل إلى اتخاذ مراكز طویلة في األصول المقومة بأقل من قیمتھا ومراكز قصیرة في األصول المقومة بأعلى م
ع مؤخًرا ومراكز قصیرة في األصول ذات األداء المنخفض مؤخًرا.الزخم: تسعى إستراتیجیات الزخم إلى اتخاذ مراكز طویلة في األصول التي تتمیز بأداء مرتف

ومن المتوقع انخفاض عالقة الترابط بین األسالیب.

السندات م المستقبلیة وعقود یباشر الصندوق الفرعي ھذه األسالیب من خالل االستثمار بشكل أساسي في المشتقات المالیة ومنھا على سبیل المثال ال الحصر، عقود األسھ
المستقبلیة، ومقایضات أسعار الفائدة وعقود العمالت اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیم).

جل.یحتفظ الصندوق الفرعي بالنقد واألدوات النقدیة ویمكنھ االستثمار في أدوات أسواق المال واألوراق المالیة ذات الدخل الثابت قصیرة األ

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من تعھدات 10للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى كما یمكن 
ریة العالمیة).االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثما

إدارة المخاطر
رفع المالي للصندوق الفرعي في وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط ال

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك على 700یتوقع أن یبلغ ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، و
لثبات واالستقرار (حین تُستخدم سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات ا

عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).المشتقات المالیة بوجھ 

نبذة عن المستثمر النموذجي
فئات غیر مقیدة

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.400.701.900.700.550.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.15***0.200.200.200.200.15والخدمیة (%)المصروفات التشغیلیة واإلداریة 

JPS35Wفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.40
0.00

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.15
0.00

"وصف فئات األسھم".3-1العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو * 

.٪3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***

سھم التحوطیة من فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األقد تتكبد كل 
"الرسوم 11-2. یُرجى الرجوع إلى القسم ط من مخاطر العملةلتحواسیاسة العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

والنفقات" لمزید من التفاصیل.

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليفئات األسھم

الحد األدنى للملكیة

دوالر Pالفئة 
أمریكي

100,000
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"2"عوامل متعددة األصول MULTI-ASSET STYLE FACTORS II-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
یورو

األھداف االستثماریة
األسعار في الصندوق الفرعي یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر عائد إجمالي طویل األجل مع انخفاض العالقة بفئات األصول التقلیدیة. من المتوقع أن یبلغ متوسط تقلب 

ن ھذا المستوى على مدار آجال االستثمار، وقد یطرأ علیھ ثمة تغییرات من جراء أوضاع السوق، كما أنھ من الممكن أن یقل معدل التقلب السنوي لألسعار ع٪ 12حوالي 
أو یتجاوزه.

ھا بلفظ "األسالیب") وعبر مجموعة متنوعة من یستخدم الصندوق الفرعي استراتیجیات استثمار طویلة/قصیرة ضمن مجموعة من أسالیب االستثمار المتمیزة (یُشار إلی

ت سیاسة النقدیة المحایدة وقد فئات األصول (بما في ذلك األسھم والدخل الثابت والعمالت) على أساس عالمي، بما في ذلك األسواق الناشئة. وال تتضمن ھذه االستراتیجیا

ا الصندوق الفرعي.تفترض التعرض االتجاھي لكل فئة من فئات األصول التي یستثمر فیھ

وتشمل األسالیب التي یستخدمھا الصندوق الفرعي، على سبیل المثال ال الحصر، التحمل والقیمة وقوة الدفع.
فضة.التحمل: تسعى استراتیجیات التحمل إلى اتخاذ مراكز طویلة في األصول ذات العوائد المرتفعة ومراكز قصیرة في األصول ذات العوائد المنخ
ى من قیمتھا.سعى استراتیجیات القیمة إلى اتخاذ مراكز طویلة األجل في األصول المقومة بأقل من قیمتھا ومراكز قصیرة األجل في األصول المقومة بأعلالقیمة: ت
ي األصول ذات األداء الزخم: تسعى استراتیجیات الزخم إلى اتخاذ مراكز طویلة األجل في األصول التي تتمیز بأداء مرتفع مؤخًرا ومراكز قصیرة األجل ف

المنخفض مؤخًرا.

ومن المتوقع انخفاض عالقة الترابط بین األسالیب.

على سبیل المثال ال الحصر، یباشر الصندوق الفرعي ھذه األسالیب من خالل االستثمار بشكل أساسي (عبر كل من المراكز الطویلة والقصیرة) في المشتقات المالیة ومنھا
م).المستقبلیة وعقود السندات المستقبلیة، ومقایضات أسعار الفائدة وعقود العمالت اآلجلة (بما في ذلك العقود اآلجلة غیر القابلة للتسلیعقود األسھم 

جل.یحتفظ الصندوق الفرعي بالنقد واألدوات النقدیة ویمكنھ االستثمار في أدوات أسواق المال واألوراق المالیة ذات الدخل الثابت قصیرة األ

% من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو من 10كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
بي سي االستثماریة العالمیة).تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس 

إدارة المخاطر
فع المالي للصندوق الفرعي سیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الر

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في 1200المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة
اع مستویات الثبات واالستقرار ذلك على سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة بشكل عام إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتف

تقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).(حین تُستخدم المش

ذاتھ.  د تعظم الخسائر في الوقت ینبغي للمستثمرین العلم بأن الرفع المالي الناتج عن استخدام األدوات المالیة المشتقة قد تزید من صافي قیمة األصول للسھم الواحد وق

في األدوات المالیة المشتقة ال یعتبر مستوى الرفع المالي بالضرورة دلیًال على حجم المخاطر التي یتعرض لھا الصندوق الفرعي وذلك ألن الصندوق الفرعي سوف یستثمر 
اإلجمالیة، وبالتالي فإن ارتفاع مستویات الرفع المالي لھذه األصول الخاصة باألصول التي تنطوي على معدل تقلبات في األسعار أقل من معدل التقلبات المستھدف للمحفظة 

مرتفعة للغایة، وتقل مخاطر ال یقتضي بالضرورة التعرض لمخاطر شدیدة. ومثال ذلك: االستخدام المتوقع للمشتقات المالیة لسندات السوق المتقدمة، حیث تكون السیولة 
كما ترتفع جودة االئتمان بوجھ عام.الطرف المقابل عن طریق التداول في البورصة،

نبذة عن المستثمر النموذجي
فئات غیر مقیدة

لفرعي وخصائصھ ومخاطره من باإلضافة إلى ذلك، ال یالئم االستثمار في الصندوق الفرعي سوى المستثمرین الخبراء الذي لدیھم القدرة على فھم استراتیجیات الصندوق ا
المعرفة والخبرة الكافیة في نطاق استراتیجیات االستثمار البدیلة واألسواق المالیة بشكل عام. ستضمن شركة اإلدارة أن یكون لدى موزعيأجل اتخاذ قرار مستنیر ولدیھم

أو أي قواعد معادلة ) MiFIDالصندوق الفرعي إجراءات مالئمة لتصنیف المستثمرین وفقًا لقواعد تصنیف العمالء الخاضعین للتوجیھ الخاص بأسواق األدوات المالیة (
، ولتحدید مدى مالءمة الصندوق الفرعي ألي مستثمر محتمل، وذلك في MiFID(في حالة عدم وجود موزعین ال یخضعون للتوجیھ الخاص بأسواق األدوات المالیة (

سبیل قصر االستثمار في الصندوق الفرعي على المستثمرین الذي یستوفون المعاییر المذكورة أعاله.

والنفقاتالرسوم

ABEIXZفئة األسھم*

2.001.002.251.000.850.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.15***0.200.200.200.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPS36Wفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.40
0.00

التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)المصروفات 
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.15
0.00

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم *

٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **
ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***



243

10285155_3

فئات األسھم التحوطیةتتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعيقد 
ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، في ھذه الحالة تُفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

. "الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.11-2القسم 

الحد األدنى لالستثمار/ الحد األدنى للملكیة

الحد األدنى لالستثمار األوليمفئات األسھ

الحد األدنى للملكیة

دوالر Pالفئة 
أمریكي

100,000
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"عائدات مستھدفة متعددة االستراتیجیات"MULTI-STRATEGY TARGET RETURN-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
یورو

أھداف االستثمار
% (إجمالي الرسوم السنویة الجاریة) على مدار ثالث سنوات متتالیة. ویھدف الصندوق 4باإلضافة إلى ^أشھر بالیوریبور3عائدات سنویة قدرھا یستھدف الصندوق الفرعي 

فة، وقد ال یتسنى للمستثمرین ٪ على مدار ثالث سنوات متتالیة. لیس ھناك ما یضمن تحقیق العائدات أو التقلبات المستھد8-6الفرعي إلى تحقیق ذلك بمعدل تقلب سنوي یبلغ 
استرداد المبلغ المستثمر.

صول على أساس عالمي، بما في ذلك یستخدم الصندوق الفرعي استراتیجیات متعددة ومتكاملة (یُشار إلیھا بلفظ "االستراتیجیات") وقد یستثمر عبر مجموعة متنوعة من فئات األ
خل الثابت والعمالت وأدوات سوق النقد واألموال وفئات األصول المتعلقة بتعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة األسواق الناشئة. وتشمل فئات األصول األسھم والد

القابلة للتحویل.

تالفات في العوائد المتوقعة خوقد تتضمن استراتیجیات الصندوق الفرعي مجموعة من االستراتیجیات طویلة األمد باإلضافة إلى أخرى طویلة / قصیرة تسعى إلى استغالل اال
ضمن فئة أصول معینة مع التعرض البسیط أو عدم التعرض لعائد فئة األصول.

ینفذ الصندوق الفرعي ھذه االستراتیجیات من خالل االستثمار في:
و من خالل االستثمارات في تعھدات االستثمار الجماعي في سندات األسھم واألوراق المالیة ذات الدخل الثابت إما بشكل مباشر أو من خالل مشتقات األدوات المالیة، و/أ

األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المقبولة.
ألوراق المالیة القابلة للتحویل أدوات سوق المال إما بشكل مباشر أو من خالل مشتقات األدوات المالیة و/أو من خالل االستثمارات في تعھدات االستثمار الجماعي في ا

و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي المقبولة.
.النقد بصورة مباشرة
صر، العقارات وحقوق الملكیة فئات األصول من تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل المقبولة األخرى بما في ذلك، على سبیل المثال ال الح

االستثمار في األوراق المالیة صة والسلع واألوراق المالیة المدعومة باألصول واألوراق المالیة المدعومة بالرھون العقاریة واستراتیجیات االستثمار البدیلة من خاللالخا
تحویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة.القابلة للتحویل، أو مشتقات األدوات المالیة، أو تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة لل

الیة (على سبیل المثال، عقود ستدار عملیة تعرض العملة بفاعلیة وسیتم تحقیقھا من خالل األصول المذكورة أعاله الموجودة في المحفظة أو من خالل مشتقات األدوات الم
العمالت اآلجلة).

قد یستثمر الصندوق الفرعي عادة في مجموعة من القیم السوقیة المختلفة.عند االستثمار في األسھم، 

األخرى المماثلة، قد یستثمر الصندوق عند االستثمار في الدخل الثابت، واألوراق المالیة المدعومة باألصول واألوراق المالیة المدعومة بالرھون العقاریة واألوراق المالیة 
لعابرة مصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة وغیر المصنفة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات االفرعي في األوراق المالیة ال

نیف ائتماني دون % من صافي أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر وحید حاصل على تص10للحدود أو الشركات. لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 
الدرجة االستثماریة.

%.5% من صافي أصولھ في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة، ولكن دون أن یتجاوز ذلك نسبة 10عالوة على ذلك، قد یستثمر الصندوق ما یصل إلى 

ات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من تعھدات ٪ من صافي أصولھ في وحدات أو أسھم تعھد50یجوز للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
من قبل نادیق الفرعیة المدارة االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى لصنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة وغیرھا من الص

إس بي سي).إتش الشركات التابعة لمجموعة 

ماریة واتخاذ مراكز طویلة وقصیرة. یجوز للصندوق الفرعي استخدام مشتقات األدوات المالیة للتحوط، وإدارة التدفقات النقدیة (على سبیل المثال، الرسملة) واألغراض االستث
الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات، والمقایضات (مثل مقایضات العجز وتشمل مشتقات األدوات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل المثال ال 

دوات المالیة في األدوات األخرى التي عن سداد االئتمان) وعقود الصرف األجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد یتم أیًضا تضمین مشتقات األ
الفرعي (على سبیل المثال، السندات المدعومة باألصول).قد یستثمر فیھا الصندوق

حدود التخصیص لفئات األصول
لي إذ یتم تصفیة جمیع بالنسبة للمجموعات المعینة من فئات األصول المبینة في الجدول أدناه، یكون للصندوق الفرعي صافي تخصیص بحد أقصى یحدد على النحو التا

ل فئة أصول:المراكز الطویلة/القصیرة ضمن ك

أقصى تخصیص***فئة األصول**

%50حقوق الملكیة

%100الدخول الثابتة

%50تعرض العملة غیر األساسیة

%100األدوات النقدیة وأدوات سوق المال

فئات األصول من تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل المقبولة األخرى (بما في 
سبیل المثال ال الحصر، األوراق المالیة المدعومة باألصول واألوراق المالیة المدعومة بالرھون ذلك على 
العقاریة)

10%

ریكي سیعوض المركز الطویل في الین الیاباني. القصیر في الدوالر األمعلى سبیل المثال، سیعوض أحد المراكز القصیرة في سوق األسھم األمریكیة مركزاً طویالً في سوق األسھم الیابانیة. وبالمثل، فإن المركز* 
ال تعكس المراكز التي تم تصفیتھا التعرض الفعلي لمخاطر فئات األصول.

في األوراق المالیة القابلة للتحویل وغیرھا من ت االستثمار الجماعي یمكن تحقیق التعرض لفئات األصول ھذه من خالل االستثمارات المباشرة ومشتقات األدوات المالیة و/أو االستثمار في وحدات أو أسھم تعھدا*
تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة.

النسبة المئویة لصافي أصول الصندوق الفرعي***

إدارة المخاطر
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یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي في وسیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. 
%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك على 500ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 

تخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار (حین تُستخدم سبیل المثال ال الحصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُس
المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

نبذة عن المستثمر النموذجي
فئات غیر مقیدة

م والنفقاتالرسو

ABEIXZفئة األسھم*

1.500.752.000.750.650.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.15***0.200.200.200.200.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

واإلداریة والخدمیة (%)المصروفات التشغیلیة 
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

"وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم * 
٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **

الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.ھذه النسبة ھي***

وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة من قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله.
"الرسوم 11-2یُرجى الرجوع إلى القسم ط من مخاطر العملة.لتحواسیاسة فظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، فتفرض رسوم إضافیة لتنفیذ العمالت بالمح

والنفقات" لمزید من التفاصیل.

، ولم یتم تحدیده حتى اآلن. ونظًرا أنھ سیتم احتساب 2021قبل نھایة عام ^ من المتوقع أن یستند سعر الفائدة بین البنوك األوروبیة (یوروبور) إلى معیار مرجعي بدیل 
تحدث أي تغییرات سوى في معدل عائد المعیار المرجعي البدیل بشكل مختلف عن الیوروبور، سیتم إجراء تعدیل على العائد المستھدف حتى یعادل المستھدف الحالي. ولن

تغییر في استراتیجیة الصندوق الفرعي.طریقة بیان العائد المستھدف ولن تعكس أي 

سیتم إعطاء المستثمرین إشعاًرا مقدًما بالتغییر عند تحدید المعیار الجدید وتاریخ استخدامھ.
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"الدخل المركز األمریكي"US INCOME FOCUSED-صنادیق إتش إس بي سي االستثماریة العالمیة 

العملة األساس
دوالر أمریكي

 االستثماریةاألھداف
المال واألدوات النقدیة یھدف الصندوق الفرعي إلى توفیر الدخل من خالل االستثمار في محفظة متنوعة من األوراق المالیة ذات الدخل الثابت وسندات األسھم وسوق 

وغیرھا من األدوات المرتبطة بالوالیات المتحدة األمریكیة.
% من صافي أصول الصندوق الفرعي (بشكل مباشر و/أو غیر مباشر من خالل المشتقات المالیة و / أو 70ال یقل عن ظروف السوق العادیة استثمار ما یتم في ظل 

:صول التالیةاالستثمار في تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المؤھلة) في األ

 اق المالیة ذات الدخل الثابت المصنفة من الدرجة االستثماریة وغیر االستثماریة واألوراق المالیة ذات الدخل الثابت غیر المصنفة وغیرھا من األوراألوراق المالیة
أو من جانب شركات كائنة في المماثلة الصادرة أو المضمونة من جانب الحكومات والوكاالت الحكومیة والكیانات العابرة للحدود في الوالیات المتحدة األمریكیة 

(یشار إلیھم مجتمعین ة فیھاالوالیات المتحدة األمریكیة أو تباشر الجزء األكبر من أنشطتھا التجاریة في الوالیات المتحدة أو تكون مدرجة في إحدى األسواق المنظم
یمكن تصنیف ھذه األوراق المالیة بالدوالر األمریكي أو بعمالت السوق المتقدمة األخرى، .)"األمریكیةالمتحدةبالوالیاتالمرتبطةبعبارة "الجھات المصّدرة 

والتي یمكن التحوط لھا بالدوالر األمریكي.
 الفرعي في الرسملة . وسیستثمر الصندوقبالوالیات المتحدة األمریكیةالمرتبطة الجھات المصدّرة األوراق المالیة التي تمثل حقوق الملكیة وما یعادلھا الصادرة عن

التحوط لھا بالدوالر السوقیة دون أي قیود على الرسملة. یمكن تصنیف ھذه األوراق المالیة بالدوالر األمریكي أو بعمالت السوق المتقدمة األخرى، والتي یمكن
األمریكي.

.سوق المال األمریكي وأدوات النقد

 لن ال الحصر، العقارات فئات األصول األخرى المقبولة فیما یخص تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل بما في ذلك، على سبیل المثال)

.ات االستثمارات البدیلةوالسندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة بالرھون واستراتیجییستثمر الصندوق الفرعي في العقارات بشكل مباشر) 

لجھات المصدّرة المرتبطة بالوالیات المتحدة ال تصدر عن ا٪ من صافي أصولھ في الدخل الثابت واألوراق المالیة التي 30قد یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
.األمریكیة

ال تصدر التي تثمر الصندوق الفرعي في السلع بشكل مباشر) % من صافي أصولھ في السلع (لن یس10یجوز أن یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 

.لجھات المصدّرة المرتبطة بالوالیات المتحدة األمریكیةعن ا

بالرھونباستثناء السندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة (٪ من صافي أصولھ في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت45لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 
والتي یتم تصنیفھا إلى ما دون الدرجة االستثماریة، حسب تصنیف وكاالت التصنیف المعترف المحتملة)واألوراق المالیة القابلة للتحویل واألوراق المالیة القابلة للتحویل

بھا في السوق أو األوراق المالیة غیر المصنفة.

أصولھ في سندات صادرة أو مضمونة من قبل ُمصدر سیادي منفرد بتصنیف ائتماني أدنى من الدرجة االستثماریة.% من صافي10لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

% من صافي أصولھ بشكل مجمع في أوراق مالیة قابلة للتحویل (باستثناء األوراق المالیة القابلة 10یجوز أن یستثمر الصندوق الفرعي ما یصل إلى 
) والمصنفة على أنھا ذات درجة استثماریة أو غیر 2و1راق المالیة القابلة للتحویل المحتملة (بما في ذلك أدوات رأس المال من المستویین واألوللتحویل المحتملة)

استثماریة، بحسب ما تحدده وكاالت التصنیف المعترف بھا في السوق أو غیر المصنفة.

صافي أصولھ في  السندات المدعومة باألصول والسندات المدعومة بالرھون والمصنفة من الدرجة االستثماریة أو % من 15یجوز للصندوق الفرعي أن یستثمر ما یصل إلى 
غیر االستثماریة، حسب تصنیف وكاالت التصنیف المعترف بھا في السوق، أو السندات غیر المصنفة.

في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو إجماالً % من صافي أصولھ 50كما یمكن للصندوق الفرعي استثمار ما یصل إلى 
العالمیة والصنادیق األخرى من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة األخرى التابعة لصنادیق شركة إتش إس بي سي االستثماریة

التابعة لمجموعة إتش إس بي سي)التي تدیرھا الشركات 

% من صافي أصولھ في صنادیق االستثمارات العقاریة المؤھلة المغلقة.30لن یستثمر الصندوق الفرعي أكثر من 

االستثمار دون أن یتم ذلك یجوز للصندوق الفرعي استخدام المشتقات المالیة ألغراض التحوط. ویمكن للصندوق الفرعي أیًضا استخدام مشتقات مالیة معینة ألغراض 
(بما في ذلك خیار الشراء على نطاق واسع. وتشمل المشتقات المالیة التي یُسمح للصندوق الفرعي باستخدامھا، على سبیل الحصر، العقود المستقبلیة، وعقود الخیارات

ألجنبي اآلجلة (بما في ذلك عقود الصرف اآلجلة غیر القابلة للتسلیم). قد وخیار البیع المغطى) والمقایضات (مثل مقایضات العجز عن سداد االئتمان) وعقود الصرف ا
یتم أیًضا تضمین المشتقات المالیة في األدوات األخرى التي قد یستثمر فیھا الصندوق الفرعي (مثل السندات المدعومة باألصول).

. وقد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا لعمالت غیر الدوالر األمریكي بما في ذلك ألمریكيویرتبط التعرض لمخاطر العمالت في الصندوق الفرعي بشكل رئیسي بالدوالر ا
ل (عادةً ما یصل إلى  % من صافي أصولھ).10عمالت األسواق الناشئة بشكٍل ُمكّمِ

حدود التعرض لفئات األصول
الفرعي في مزیج دینامیكي من االستثمارات لموازنة الفرص یخضع تخصیص األصول في الصندوق الفرعي إلدارة نشطة. یتم استثمار أصول الصندوق 

بالنسبة للمجموعات المحددة من فئات األصول الموضحة في الجدول الوارد أدناه، فإن للصندوق الفرعي حد أقصى للتعرض ومخاطر الھبوط عبر الدورة االقتصادیة.
على النحو التالي:

الحد األقصى للتعرض**فئة األصول*

%70الملكیةحقوق 

%100الدخل الثابتة

%15األوراق المالیة المدعومة باألصول / األوراق المالیة المدعومة بالرھون

%30العقارات***
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%10السلع***

%10استراتیجیات االستثمار البدیلة****

%25أدوات سوق المال واألدوات النقدیة والنقد

ة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار االستثمارات المباشرة و/أو المشتقات المالیة و/أو االستثمار في وحدات أو أسھم تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلیمكن تحقیق التعرض من خالل *
الجماعي األخرى المقبولة.

النسبة المئویة لصافي أصول الصندوق الفرعي**

صنادیق االستثمارات األخرى ومار الجماعي المقبولةالفرعي بصورة مباشرة في العقارات والسلع إال من خالل تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وتعھدات االستثلن یستثمر الصندوق***
.العقاریة

غیرھا االستثمار في األوراق المالیة القابلة للتحویل والمشتقات المالیة وتعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وسیستثمر الصندوق الفرعي في استراتیجیات االستثمارات البدیلة من خالل ****
من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة.

إدارة المخاطر
م طریقة القیمة المعرضة للمخاطر المطلقة. یتم احتساب متوسط الرفع المالي للصندوق الفرعي سیتم احتساب التعرض العام للمخاطر المتعلقة بالصندوق الفرعي باستخدا

%، على الرغم من احتمال الوصول إلى مستویات أعلى بما في ذلك 200في ظروف السوق العادیة كمجموع القیم االفتراضیة للمشتقات المالیة المستخدمة، ویتوقع أن یبلغ 
(حین حصر ارتفاع مستویات تقلبات السوق (حین تُستخدم المشتقات المالیة عامة إلدارة مخاطر المحفظة) أو ارتفاع مستویات الثبات واالستقرار على سبیل المثال ال ال

تُستخدم المشتقات المالیة بوجھ عام للوصول إلى األسواق أو األوراق المالیة ذات الصلة بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفة).

المستثمر النموذجينبذة عن
Core Plusفئة 

الرسوم والنفقات

ABEIXZفئة األسھم*

1.250.6251.550.6250.600.00الرسوم اإلداریة (%)**

***0.20***0.250.250.250.150.15المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)

JPWفئة األسھم*

الرسوم اإلداریة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

المصروفات التشغیلیة واإلداریة والخدمیة (%)
غیر 
متاح

غیر 
متاح

0.00

. "وصف فئات األسھم".3-1للحصول على مزید من التفاصیل بشأن عمالت التداول و/أو العمالت المرجعیة الخاصة بفئات األسھم المختلفة، یُرجى الرجوع إلى القسم *
٪.3.5ھو ZوXوBوAالمعدل األقصى للفئة **

ھذه النسبة ھي الحد األقصى. سوف یتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع في التقاریر نصف السنویة والسنویة للشركة.***

یعرض الصندوق الفرعي فئات األسھم التحوطیة قد تتكبد كل فئة من فئات األسھم رسوًما ونفقات إضافیة لم یُنص علیھا في الجدول أعاله. وقد یحدث ذلك خصوًصا عندما 
ط من مخاطر العملة. یُرجى الرجوع إلى لتحواسیاسة من العمالت بالمحفظة أو فئات األسھم التحوطیة من العمالت األساسیة، في ھذه الحالة تُفرض رسوم إضافیة لتنفیذ 

. "الرسوم والنفقات" لمزید من التفاصیل.11-2القسم 
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ت الصندوق الفرعي المتعلقة بالمخاطراعتبارا.3.3

) بعنوان: "اعتبارات المخاطر العامة".4-1یتم بیان االعتبارات المتعلقة بالمخاطر العامة في القسم (

المحتملین قراءة النشرة بأكملھا ووثائق لیس المقصود من عوامل المخاطر التالیة أنھا تقدم تفسیًرا كامالً للمخاطر المرتبطة باالستثمار في األسھم. ویتعین على المستثمرین 
صندوق فرعي.المعلومات األساسیة للمستثمر، باإلضافة إلى استشارة مستشاریھم القانونین والضریبین والمالیین قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أي 

الصین

تنطبق حالیًا على:
) السندات اآلسیویةAsia Bond اآلسیویة ()، وإجمالي عائد السنداتAsia Bond Total Return) وسندات العمالت اآلسیویة ،(Asian Currencies Bond ،(

)، وإجمالي GEM Debt Total Return)، وإجمالي عائدات دیون األسواق العالمیة الناشئة (Asia High Yield Bondوالسندات اآلسیویة مرتفعة العائد (
، والسندات المرتبطة بتضخم األسواق العالمیة GEM Debt Total Return (Rating Restricted)مقید التصنیف) عائدات دیون األسواق العالمیة الناشئة (

)وسندات Global Bond Total Return) والعائد اإلجمالي للسندات العالمیة (Global Bondوالسندات العالمیة ()،GEM Inflation Linked Bondالناشئة (
)، وسندات األسواق الناشئة Global Credit Bond Total Return) وإجمالي عائد سندات االئتمان العالمیة (Global Corporate Bondالشركات العالمیة(

 Global Emerging Markets Debt Managed)، وتخصیص دیون مدارة في األسواق الناشئة العالمیة (Global Emerging Markets Bondالعالمیة (
Allocationر العملة المحلیة باألسواق الناشئة العالمیة ()، وأسعاGlobal Emerging Markets Local Currency Rates والدین المحلي لألسواق الناشئة ،(

)والسندات العالمیة ذات الدخل المرتفع Global Government Bond()،والسندات الحكومیة العالمیةGlobal Emerging Markets Local Debtالعالمیة (
)Global High Income Bond) والسندات مرتفعة العائد ،(Global High Yield Bond،(،( وسندات االئتمان المضمون العالمیة ذات العوائد المرتفعة
)Global High Yield Securitised Credit Bond ،() والسندات المرتبطة بضخامة األسواق العالمیةGlobal Inflation Linked Bond( وسندات ،

وسندات البصمة الكربونیة )Global Investment Grade Securitised Credit Bondاالئتمان المضمون العالمیة المصنفة من الدرجة االستثماریة (
میة السندات العال) وGlobal Securitised Credit Bondوسندات االئتمان المضمون العالمیة ()Global Lower Carbon Bondالمنخفضة العالمیة، (

والدخل Global Short Duration High Yield Bond) والسندات العالمیة قصیرة األجل مرتفعة العائد (Global Short Duration Bondقصیرة األجل (
).RMB Fixedالثابت بالرنمینبي (

) ،األسھم اآلسیویة باستثناء الیابانAsia ex Japan Equity اآلسیویة باستثناء الیابان ()، الشركات الصغرى ذات األسھمAsia ex Japan Equity Smaller 
Companies) (باستثناء الیابان) توزیع األرباح العالیة ألسھم دول آسیا ومنطقة المحیط الھادئ ،(Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend ،(
)،China Consumer Opportunities)، فرص المستھلكین بالصین (BRIC Markets Equity)، أسھم أسواق البریك (BRIC Equityأسھم البریك (

 Economic Scale)، أسھم األسواق الناشئة العالمیة المتدرجة (Chinese Equityاألسھم الصینیة ()، A)China A-shares Equityاألسھم الصینیة من الفئة 
GEM Equity) الثروة الناشئة ،(Emerging Wealthلمرّكز ألسھم)، معدل التقلب اGEM (GEM Equity Volatility Focused) أسھم األسواق الناشئة ،

)، توزیع أرباح األسھم Global Equity Climate Change)، التغیر المناخي المرتبط باألسھم العالمیة (Global Emerging Markets Equityالعالمیة (
 Global)، األسھم العقاریة العالمیة (Global Equity Volatility Focusedّكز لألسھم العالمیة ()، معدل التقلب المرGlobal Equity Dividendالعالمیة (

Real Estate Equity) أسھم الصین العظمى ،(Greater China Equity) أسھم ھونغ كونغ ،(Hong Kong Equity(
النمو المرّكز اآلسیوي،-التحفظ المرّكز اآلسیوي، والحلول المدارة -میة، والحلول المدارة فرص مبادرة "الحزام والطریق"، والدخل متعدد األصول لألسواق الناشئة العال

الدخل المركز اآلسیوي-الحلول المدارة و

مخاطر السوق الصینیة

االستثمارات في الدول المتقدمة. وھذا یرجع لعدة إن االستثمار في األسواق الناشئة مثل جمھوریة الصین الشعبیة یعرض الصندوق الفرعي لمخاطر سوق یفوق مستواھا مخاطر
لى في إغالق السوق، باإلضافة أسباب من بینھا زیادة حدة التقلبات في السوق، وانخفاض حجم التداول، وعدم االستقرار السیاسي واالقتصادي، ومخاطر التسویة، ومخاطر أع

القیود المفروضة في األسواق المتقدمة.إلى وجود قیود حكومیة أكثر على االستثمار األجنبي مقارنة ب

، طبقت الحكومة الصینیة معاییر اإلصالح 1978سنة مضت نظاًما اقتصادیًا مخطًطا. ومنذ عام 50وینبغي للمستثمرین أن یكونوا على درایة بأن الحكومة الصینیة تبنت منذ 
القتصاد الصیني. وقد أسفرت مثل ھذه اإلصالحات عن نمو اقتصادي وتطور اجتماعي ملحوظین.االقتصادي التي أكدت على الالمركزیة واستغالل قوى السوق في تطویر ا

ض والطلب ، قدمت حكومة جمھوریة الصین الشعبیة نظام سعر الصرف العام المدار من أجل السماح بتقلب قیمة الرنمینبي في إطار منظم یستند إلى العر2005یولیو 21وفي 
ملة سلة العمالت. وال یوجد ما یضمن عدم تقلب سعر الصرف ھذا على نطاق واسع في مقابل دوالر الوالیات المتحدة أو دوالر ھونغ كونغ أو أي عفي السوق، وبالرجوع إلى

ھ في جمھوریة الصین الشعبیة، تأجنبیة أخرى في المستقبل. وسیؤدي أي تقدیر للرنمینبي إلى زیادة قیمة أي توزیعات أرباح قد یتلقاھا الصندوق الفرعي من وراء استثمارا
باإلضافة إلى زیادة قیمة استثماراتھ، وھذا ما سینعكس على العملة، والعكس صحیح.

الشركات بي دائًما على االستثمار فيوتعتبر العدید من اإلصالحات في الصین غیر مسبوقة أو تجریبیة، كما أنھا خاضعة للضبط والتعدیل، وقد ال یكون للضبط والتعدیل أثر إیجا
العاملة في الصین.

ل في الدول المتقدمة.ویعد إطار العمل القانوني والتنظیمي المحلي ألسواق رؤوس األموال وشركات التوصیة البسیطة في الصین غیر متطور بشكل جید مقارنة بالحا

إلى عملیة تطویر وتغییر. وباإلضافة إلى ذلك، فإن بورصات األوراق المالیة في وتخضع أسواق األوراق المالیة في شنغھاي وشینزین وسوق السندات البنكیة الصینیة جمیعًا
الجھات التنظیمیة أن تطبق سیاسات من الصین لدیھا الحق تماًما في تعلیق أو تحدید المعامالت التجاریة في أي أوراق مالیة متداولة في البورصة المعنیة، كما یحق للحكومة أو

بیق اللوائح سواق المالیة. وھذا قد یؤدي بدوره إلى حدوث تقلبات في التداول، وصعوبة في التسویة وتسجیل المعامالت، باإلضافة إلى صعوبة تفسیر وتطشأنھا التأثیر على األ
. وكل ذلك قد یكون لھ تأثیر سلبي على الصندوق الفرعي.عند التداول في األسھم الصینیة من الفئة ِأ/الفئة بالمعنیة

الضریبیة سالفة الذكر في السیاسة الضریبیة السائدة في الصین، توجد حوافز ضریبیة معینة تشجع االستثمار األجنبي. ومع ذلك ال یوجد ما یضمن عدم إلغاء الحوافز بموجب 
المستقبل.

بالصین. نتیجة لألسباب المحددة أعاله فقد یؤثر ھذا بشكل سلبي على وسوف تتأثر االستثمارات في الصین بأي تغییر ملحوظ في السیاسات أو السیاسة االجتماعیة أو االقتصادیة 
نمو رأس المال وعلى أداء ھذه االستثمارات.

ادیق ركات التي تستثمر فیھا الصنوقد یؤثر تحكم الحكومة الصینیة في تحویل العملة والتحركات المستقبلیة في أسعار الصرف بشكل سلبي على العملیات والنتائج المالیة للش
الفرعیة، وقدرة ھذه الشركات على دفع توزیعات األرباح الموضحة بخصوص األسھم الموجودة في الشركات الصینیة.
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معاییر المحاسبة واإلبالغ

المحاسبة الدولیة. ومع ذلك، فإن معاییر إن شركات جمھوریة الصین الشعبیة مطالبة باتباع معاییر وممارسات المحاسبة بجمھوریة الصین الشعبیة التي تتبع إلى حد ما معاییر 
اك اختالفات ملحوظة بین وممارسات المحاسبة والمراجعة وإعداد التقاریر المالیة التي تنطبق على شركات جمھوریة الصین الشعبیة قد تكون أقل صرامة، وقد تكون ھن

بجمھوریة الصین الشعبیة واإلقرارات المالیة المعدة وفقًا لمعاییر المحاسبة الدولیة. فعلى سبیل المثال، اإلقرارات المالیة التي یعدھا المحاسبون وفقًا لمعاییر وممارسات المحاسبة
اح عن معلومات مادیة معینة توجد اختالفات في وسائل تقییم الممتلكات واألصول، وفي متطلبات اإلفصاح عن المعلومات للمستثمرین التي قد تؤدي بدورھا إلى عدم اإلفص

لكیانات المتلقیة لالستثمارات التي یستثمر فیھا المستشار االستثماري لحساب الصندوق الفرعي.تخص ا

نیة عن جھات اإلصدار الصینیة أقل وبما أن المعاییر التنظیمیة ومعاییر اإلفصاح في الصین أقل صرامة من مثیالتھا في األسواق المتقدمة، فقد تكون المعلومات المتاحة عال
ولذلك، قد ال یتم اإلفصاح عن معلومات مادیة معینة، وقد تتاح معلومات أقل أمام المستشار االستثماري والمستثمرین اآلخرین.بشكل كبیر.

فرض الضرائب في جمھوریة الصین الشعبیة

عي. وحتى في حالة وضع شروط ضریبیة، فقد تكون قد تقرر الشركة بعد الحصول على استشارة من متخصصین وضع أو عدم وضع شروط ضریبیة فیما یتعلق بالصندوق الفر
ي وضعتھا الشركة غیر كافیة. وفي أكثر أو أقل من االلتزامات الضریبیة الفعلیة للصندوق الفرعي بجمھوریة الصین الشعبیة، ومن المحتمل أن تكون ھذه الشروط الضریبیة الت

اماتھ الضریبیة الفعلیة بجمھوریة الصین الشعبیة، فإن المبالغ المعنیة سوف تضاف إلى رصید أو تخصم من حالة وجود اختالف بین الشروط الضریبیة للصندوق الفرعي والتز
لب، وقد یتفاوت التأثیر/درجة التأثیرأصول الصندوق الفرعي (حسبما تكون الحالة). ونتیجة لذلك، فإن الدخل الوارد من و/أو أداء الصندوق الفرعي قد یتأثران/ال یتأثران بالس

نھا) وقدر االختالف في على األفراد المساھمین بالصندوق الفرعي، وذلك بناء على بعض العوامل مثل مستوى االشتراط الضریبي للصندوق الفرعي (في حالة وجود أي م
الوقت المناسب وتوقیت اكتتاب المساھم المعني في األسھم و/أو استردادھا في الصندوق الفرعي.

سینعكس على صافي أصول الصندوق الفرعي المعني عند وجود دین أو استرداد لألموال، وبذلك سیؤثر فقط على األسھم التي ستبقى -ا وضعتھ الشركة إذ-أي اشتراط ضریبي 
ثل، لن تستفید األسھم من أي استرداد في ھذا الصندوق الفرعي في ذلك الوقت. ولن تتأثر األسھم التي یتم استردادھا قبل ذلك الوقت بأي دین أو شروط ضریبیة غیر كافیة. وبالم

زیع أي فائض المطالبة بأي شكل لفائض ینجم عن الشروط الضریبیة. وینبغي للمستثمرین أن یعلموا أنھ ال یحق للمساھمین الذین استردوا أسھمھم في الصندوق الفرعي قبل تو
ندوق الفرعي، وھذا المبلغ سینعكس على قیمة األسھم في الصندوق الفرعي. وإذا كانت الشركة ترى من األشكال بأي جزء من المبالغ المستقطعة عند المنبع والموزعة على الص

ساریة بجمھوریة أنھ من الضروري تبني أي شرط ضریبي (سواء بخصوص قانون الضرائب على دخل الشركات بجمھوریة الصین الشعبیة أو قوانین/لوائح ضریبیة أخرى
الصندوق قد تتأثر بالسلب قیمة صافي األصول المستقبلیة أو السائدة للصندوق الفرعي. قد ال تضاھي جسامة ھذا التأثیر السلبي المحتمل على أداء الصین الشعبیة) بأثر رجعي، ف

الفرعي المكاسب التي یتم تحصیلھا خالل فترة احتفاظ المستثمر باألوراق المالیة بحكم طبیعة التعامل بأثر رجعي.

جري تعدیالت على سیاستھا لالشتراط الضریبي عند اللزوم من وقت آلخر وحین یتم إصدار إشعارات إضافیة أو توضیح تصدره مصلحة الضرائب وستراجع الشركة وت
ى قواعد التنفیذ ضافة إلبجمھوریة الصین الشعبیة بخصوص تطبیق الضریبة على دخل الشركات بجمھوریة الصین الشعبیة و/أو أي قوانین/لوائح ضریبیة أخرى ساریة، باإل

المعنیة.

قدم قد یتغیر في المستقبل وھذا التغییر (ھذه وھناك احتمال أن القوانین والقواعد واللوائح والممارسة الضریبیة الحالیة في البر الرئیس للصین و/أو التفسیر أو الفھم الحالي لما ت
ب إضافیة غیر متوقعة من ھذا التاریخ أو عند إجراء االستثمارات المعنیة أو تقییمھا أو التصرف فیھا. التغییرات) قد یعمل بأثر رجعي. وقد یخضع الصندوق الفرعي إلى ضرائ

من و/أو قیمة االستثمارات وأیة زیادة في االلتزامات الضریبیة على الصندوق الفرعي المعني قد تؤثر بالسلب على صافي أصول الصندوق الفرعي وقد تقلل الدخل الوارد
الصندوق الفرعي.المعنیة في

 االستثمار المباشر في األسھم من الفئةA بالصین عبر برنامجStock Connects
تعلق بقاعدة ، أصدرت وزارة المالیة باالشتراك مع اإلدارة الحكومیة للضرائب ولجنة تنظیم األوراق المالیة بجمھوریة الصین الشعبیة إخطاًرا فیما ی2014نوفمبر 14في 

، فإن الضریبة 81وجب اإلخطار رقم "). وبم81("اإلخطار رقم 81] رقم 2014بشنغھاي بموجب النشرة الدوریة [Stock Connectفرض الضرائب في برنامج 
ھونغ كونغ المنطقة اإلداریة الخاصة بعلى دخل الشركات والضریبة على دخل األفراد وضریبة المھن التجاریة سیتم مؤقتاً إعفاء األرباح التي یحققھا المستثمرون في 

بشنغھاي على أن یدخل ذلك حیز التنفیذ Stock Connectمن خالل برنامج Aن الفئة والمستثمرون األجانب منھا (مثل الصنادیق الفرعیة) عند تداول األسھم الصینیة م
والمستثمرین األجانب (مثل الصنادیق الفرعیة) مطالبون بسداد ضریبة المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ. غیر أن المستثمرین في 2014نوفمبر 17اعتباراً من 

% یتم استقطاعھا وسدادھا إلى الھیئة المعنیة من قبل الشركات المدرجة.10مجانیة بمعدل على توزیعات األرباح و/أو األسھم ال

مارس 1والمعمول بھا منذ 2016الصادرة عن اإلدارة الحكومیة للضرائب باالشتراك مع وزارة المالیة في مارس 36] رقم 2016استنادًا إلى إخطار النشرة الدوریة [
) بجمھوریة الصین الشعبیة لتغطیة جمیع القطاعات التي VAT) بضریبة القیمة المضافة (BTمھن التجاریة بجمھوریة الصین الشعبیة (، تم استبدال ضریبة ال2016

عبر غ كونغالمنطقة اإلداریة الخاصة بھوناعتادت على الخضوع لضریبة المھن التجاریة بجمھوریة الصین الشعبیة. وبالنسبة للمكاسب التي حققھا المستثمرون في سوق 
). ال تخضع توزیعات األرباح لضریبة VATبالصین المدرجة ضمن بورصة األسھم في شنغھاي، یتم إعفاؤھا من ضریبة القیمة المضافة (Aتداول األسھم من الفئة 

) بجمھوریة الصین.VATالقیمة المضافة (

رض الضرائب للبرنامج التجریبي للوصول المتبادل في سوق األوراق المالیة بین سوقي األوراق وباإلضافة إلى ذلك، واستنادًا إلى إخطار "النشرة الدوریة حول سیاسة ف
) SATاإلدارة الحكومیة للضرائب (و)MoFالمعلن بواسطة وزارة المالیة (127] رقم 2016"، واإلخطار [المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغوالمالیة بشینزین

) إلى ضریبة القیمة BT]، وبموجب البرنامج التجریبي للتحویل من ضریبة المھن التجاریة (2016نوفمبر 5) في [CSRCالمالیة بالصین (ولجنة تنظیم األوراق 
بورصة شینزین المدرجة فيAمن تداول األسھم الصینیة من الفئة المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ)، فإن المكاسب التي یحققھا المستثمرون بسوق VATالمضافة (

).VATسیتم إعفاؤھا مؤقتًا من الضریبة على دخل الشركات والضریبة على دخل األفراد باإلضافة إلى ضریبة القیمة المضافة (

على إجمالي أرباح رأس یبيوبناء على اإلخطارات المذكورة أعاله، واستنادًا إلى االستشارة الضریبیة الفنیة والمستقلة، فإن الصنادیق الفرعیة لن تفرض أي شرط ضر
بسوقي األوراق المالیة بشنغھاي وشینزین. وقد تضیف Stock Connectsعبر برنامج Aالمال المحقق وغیر المحقق والواردة من تداول األسھم الصینیة من الفئة 

یرات الحدیثة المعنیة بالقوانین/اللوائح الضریبیة ذات الصلة في الصنادیق الفرعیة تعدیالً على سیاستھا بخصوص االشتراط الضریبي، وذلك بناًء على التطورات والتفس
جمھوریة الصین الشعبیة.

 االستثمار غیر المباشر في األسھم الصینیة من الفئةA عبر منتجات الوصول لألسھم من الفئةAالصینیة)"CAAPs("
الحكومیة للضرائب ولجنة تنظیم األوراق المالیة بجمھوریة الصین الشعبیة إخطاًرا فیما یتعلق بقاعدة ، أصدرت وزارة المالیة باالشتراك مع اإلدارة 2014نوفمبر 14في 

] رقم 2014) بموجب النشرة الدوریة [RQFII) ومؤسسات االستثمار األجنبیة المؤھلة بالرنمینبي (QFIIفرض الضرائب على مؤسسات االستثمار األجنبیة المؤھلة (
) ومؤسسات االستثمار QFII) سیتم مؤقتًا إعفاء المكاسب التي تحققھا مؤسسات االستثمار األجنبیة المؤھلة (1، (79"). وبموجب اإلخطار رقم 79("اإلخطار رقم 79

فوائد األسھم في الصین، ) من الضریبة على دخل الشركات، وتأتي تلك المكاسب من خالل نقل األسھم المحلیة وأي استثمار آخر في RQFIIاألجنبیة المؤھلة بالرنمینبي (
) QFII) سیتم فرض الضریبة على دخل الشركات على تلك المكاسب التي حصلتھا مؤسسات االستثمار األجنبیة المؤھلة (2، (2014نوفمبر 17وسیسري ذلك بدًءا من 

انین الضریبیة. وتخضع توزیعات األرباح المعنیة و/أو األسھم بما یتوافق مع القو2014نوفمبر 17) قبل RQFIIومؤسسات االستثمار األجنبیة المؤھلة بالرنمینبي (
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% (إال في حالة 10) إلى ضریبة بنسبة RQFII) ومؤسسات االستثمار األجنبیة المؤھلة بالرنمینبي (QFIIالمجانیة التي حققتھا مؤسسات االستثمار األجنبیة المؤھلة (
یبیة الخاصة أو اتفاقیة ضریبیة ذات صلة)، تلك الضریبة التي سیتم استقطاعھا ودفعھا للسلطة المعنیة بواسطة اإلعفاء منھا أو تقلیلھا بموجب النشرات الدوریة الضر

الشركات المدرجة.

ة أو التواجد ) دون الحاجة لإلقامRQFII) ومؤسسات االستثمار األجنبیة المؤھلة بالرنمینبي (QFIIعلى مؤسسات االستثمار األجنبیة المؤھلة (79ینطبق اإلخطار رقم 
في الصین، أو أن یرتبط الدخل الذي یحققھ باإلقامة أو التواجد في الصین.

) ومؤسسات االستثمار األجنبیة QFII، فإن المكاسب التي تحققھا مؤسسات االستثمار األجنبیة المؤھلة (70و36] رقمي 2016واستنادًا أیًضا للنشرتین الدوریتین [
) بجمھوریة VATمن تداول األوراق المالیة محلیًا معفاة من ضریبة القیمة المضافة. ال تخضع توزیعات األرباح لضریبة القیمة المضافة ()RQFIIالمؤھلة بالرنمینبي (

الصین.

اط ضریبي على إجمالي أرباح وبناء على اإلخطارات المذكورة أعاله، واستنادًا إلى االستشارة الضریبیة الفنیة والمستقلة، فإن الصنادیق الفرعیة لن تفرض أي اشتر
الصینیة الصادرة بواسطة حاملي رخصة Aعبر منتجات الوصول لألسھم من الفئة Aرأس المال المحقق وغیر المحقق والواردة من تداول األسھم الصینیة من الفئة 

). وقد تضیف الصنادیق الفرعیة تعدیالً على سیاستھا بخصوص RQFII() ومؤسسات االستثمار األجنبیة المؤھلة بالرنمینبي QFIIمؤسسات االستثمار األجنبیة المؤھلة (
شعبیة.االشتراط الضریبي، وذلك بناًء على التطورات والتفسیرات الحدیثة المعنیة بالقوانین/اللوائح الضریبیة ذات الصلة في جمھوریة الصین ال

األوراق المالیة ذات الدخل الثابت

)“TCI”الضریبة على دخل الشركات (

دخل الفائدة. 1
الحكومیة المعفاة من الضریبة على دخل الشركات بجمھوریة الصین الشعبیة 1باستثناء الفوائد التي حققتھا السندات-في الوقت الحالي، بالنسبة لسندات الدین 

)CIT (-على الفوائد الواردة من أدوات الدخل الثابت الصادرة %، وھذه الضریبة تستحق الدفع تقنیًا 10فإنھ یتم استقطاع ضریبة عند المنبع من الدخل بنسبة
تي لدیھا إقامة ضریبیة والمنقولة بواسطة كیانات الشركات المقیمة في جمھوریة الصین الشعبیة (بما في ذلك تلك الصادرة والمنقولة بواسطة الشركات األجنبیة ال

مقیمة وبدون إقامة دائمة في الصین ألغراض االستقطاع الضریبي عند المنبع من بجمھوریة الصین الشعبیة) بواسطة مستثمر أجنبي مصنف كشركة غیر 
یة لدیھا إقامة ضریبیة الدخل في جمھوریة الصین الشعبیة. ویُطالب الكیان الذي یوزع ھذه الفوائد باستقطاع مثل ھذه الضریبة. إذا كانت شركة االستثمار األجنب

ریبیة مع الصین حول تحدید سعر مخفض وفقًا لالتفاقیة بخصوص الدخل من الفوائد، فقد یتعین علیھا تقدیم استمارة في إحدى الدول التي وقعت على اتفاقیة ض
یة الضریبیة، مطالبة ذاتیة (تُسمى استمارة ملء السجل) لالستفادة من السعر المخفض للضریبة على دخل الشركات بجمھوریة الصین الشعبیة بموجب االتفاق

ستمارة ستخضع للمراجعة قبل التقدیم والتصدیق علیھا بمعرفة مصلحة الضرائب المعنیة بجمھوریة الصین الشعبیة.إال أن ھذه اال

یجب أن یخضع تقنیًا 2، فإن دخل الفوائد المحصل من السندات الصادرة عن الشركات المقیمة بجمھوریة الصین الشعبیة36] رقم 2016واستنادًا إلى إخطار [
، إال في حالة الحصول على إعفاء ضریبي بشكل خاص.2016مایو 1% باإلضافة إلى الضرائب اإلضافیة وذلك بدًءا من 6مضافة بنسبة إلى ضریبة قیمة

وتكون الفائدة الواردة من السندات الحكومیة بجمھوریة الصین الشعبیة والسندات الحكومیة المحلیة معفاة من ضریبة القیمة المضافة.

ة الكامل من ضریبة المھن التجاریة إلى ضریبة القیمة المضافة، كان ھناك افتقاد للوضوح في ظل لوائح ضریبة المھن التجاریة، ولكن اإلداروقبل التحول 
یة الصین %. ومع ذلك، فإن الھیئات الضریبیة بجمھور5الحكومیة للضرائب قد رأت أن دخل الفائدة یجب أن یخضع تقنیًا إلى ضریبة المھن التجاریة بنسبة 
یشترط على الممول الذي یدفع تلك الفائدة 36] رقم 2016الشعبیة لم تحّصل فعلیا ضریبة المھن التجاریة. وبموجب نظام ضریبة القیمة المضافة، فإن إخطار [

لرغم من ذلك، فعملیًا لم یستقطع الممولون بجمھوریة الصین الشعبیة أن یستقطع ضریبة القیمة المضافة عند دفع ھذه الفائدة إلى المستلمین غیر المقیمین. وبا
ى تلك الفائدة.بجمھوریة الصین الشعبیة ضریبة القیمة المضافة، كما أن الھیئات الضریبیة بالصین لم تفرض التحصیل اإلجباري لضریبة القیمة المضافة عل

أرباح رأسمالیة. 2
وریة الصین الشعبیة بخصوص األرباح الرأسمالیة التي یحققھا المستثمرون األجانب ال توجد قواعد ضریبیة معینة تحكم ضریبة الدخل على الشركات بجمھ

من تداول سندات الدین في جمھوریة الصین الشعبیة.

) إجراءات تشغیلیة لمؤسسات االستثمار األجنبیة التي تود الدخول إلى سوق السندات البنكیة PBOC، أصدر بنك الصین الشعبي (2017نوفمبر 8وفي -
ت البنكیة صینیة. واستنادًا إلى ذلك، فإن األرباح الرأسمالیة التي تحققھا مؤسسات االستثمار األجنبیة عبر الدخول في برنامج مباشر بسوق السنداال

).CIT) معفاة مؤقتًا من ضریبة الدخل على الشركات (CIBMالصینیة (

تصدر حتى اآلن الھیئات الضریبیة بجمھوریة الصین الشعبیة أي قواعد أو ، لمBond Connectوفیما یتعلق بتداول سندات الدین عبر برنامج -
أصبح من توجیھات معینة بخصوص المعالجة الضریبیة. وبناًء علیھ، فإن المعالجة الضریبیة باتت أقل تأكیدًا، وبذلك وفي ظل غیاب القواعد المحددة

عالجة ضریبیة أخرى) محكومة بالشروط الضریبیة العامة للتشریع الضریبي المحلي المتوقع أن تكون معالجة ضریبة الدخل على الشركات (أو أي م
بجمھوریة الصین الشعبیة حالیًا.

) بجمھوریة الصین CITوبناًء على التأویل الحالي لإلدارة الحكومیة للضرائب واالستشارة الفنیة الضریبیة، ال تعتزم الشركة دفع أي ضریبة على دخل الشركات (
دم التأكد من معالجة الشعبیة فیما یتعلق باألرباح الرأسمالیة التي یحققھا الصندوق الفرعي من التصرف في سندات الدین في جمھوریة الصین الشعبیة. في ضوء ع

الوفاء بھذا االلتزام الضریبي المحتمل الضریبة على دخل الشركات فیما یخص األرباح الرأسمالیة الواردة من تداول سندات الدین في جمھوریة الصین الشعبیة وبغرض
(أو أي ضریبة أخرى) للصندوق الفرعي ألرباح رأس المال من سندات الدین في جمھوریة الصین الشعبیة، یحتفظ المدیر بالحق في تدبیر الضریبة على دخل الشركات 

ك استنادًا إلى التأویل الحدیث والتطورات الحدیثة التي لحقت باللوائح ذات الصلة على ھذه المكاسب أو ھذا الدخل مع استقطاع الضریبة من حساب الصندوق الفرعي وذل
(بعد الحصول على االستشارة الفنیة الضریبیة).

یبة القیمة المضافة ، فإن األرباح المحققة من تداول السندات القابلة للتداول في جمھوریة الصین الشعبیة ستخضع بصفة عامة لضر36] رقم 2016واستنادًا إلى اإلخطار [
وھو إخطار تكمیلي إلخطار -70] رقم 2016% باإلضافة إلى الضرائب اإلضافیة المحلیة، إال في حالة اإلعفاء منھا بصفة خاصة. واستنادًا إلى إخطار [6بنسبة 

شعبي نتیجة لتداول السندات الخاصة بسوق السندات البنكیة فإن األرباح التي تحققھا مؤسسات االستثمار األجنبیة المعترف بھا في بنك الصین ال-36] رقم 2016[
الصینیة تكون معفاة من ضریبة القیمة المضافة.

الرسوم اإلضافیة لضریبة القیمة المضافة

أو2009فيوالصادرةالدولةمجلسبمعرفةعلیھاالمصدقالمحلیةالحكومیةالسنداتأوالشعبیة،الصینبجمھوریةالمالیةوزارةبمعرفةتصدرالتيالحكومیةالسنداتإلىفقط" الحكومیة"السندات مصطلحیشیر1
.التالیةاألعوام

فعالة" اإلدارة والتحكم بشكل كلي في ویقصد بلفظ "اإلدارة الیة في الصین.یمكن اعتبار أي شركة بمثابة شركة حاصلة على اإلقامة الضریبیة بجمھوریة الصین الشعبیة إذا كانت شركة مرخصة في الصین أو تُدار بفاعل2
التشغیل واألعمال والموظفین والحسابات واألصول في شركة من الشركات.
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ضریبة تعمیر المدن والصیانة، والرسوم ) مستحقة الدفع على دخل الفوائد و/أو األرباح الرأسمالیة، فھناك رسوم إضافیة (تشمل VATإذا كانت ضریبة القیمة المضافة (
%. قد یتم أیًضا فرض رسوم 6ة اإلضافیة على التعلیم، والرسوم اإلضافیة على التعلیم المحلي) یتم تحصیلھا إلى جانب ضریبة القیمة المضافة، وتكون مستحقة الدفع بنسب

أخرى على التحسینات في بعض المواقع.

ى قسم "الصین" الموجود أعاله للحصول على مزید من المعلومات بخصوص مخاطر معینة تتعلق بالضرائب المفروضة على الصنادیق یمكن أیًضا للمستثمرین الرجوع إل
الفرعیة التي قد تستثمر في جمھوریة الصین الشعبیة.

المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف وعملة الرنمینبي

) یخضع لسعر الصرف العائم الموّجھ حسب العرض والطلب في السوق مع اإلشارة إلى مجموعة من العمالت. RMBیني (ینبغي أن یدرك المستثمرون حقیقة أن الرنمینبي الص
بصفة أساسیة). غیر المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغیجري حالیاً تداول الرنمینبي الصیني في سوقین: واحدة ھي سوق البر الصیني، واألخرى خارج البر الصیني (في 

ن. من جھة أخرى فإن عملة أن الرنمینبي المتداول في البر الرئیس للصین ال یمكن تحویلھ بسھولة ویخضع لضوابط الصرف وشروط معینة تفرضھا حكومة البر الرئیس للصی
غرض.الرنمینبي المتداولة خارج حدود بر الصین، یمكن ألي شخص أو كیان الحصول علیھا بدون قیود ألي 

في مقابل العملة الوطنیة ویتعرض المستثمرون الذین ال یعتمدون على الرنمینبي لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة وال یوجد ما یضمن عدم انخفاض قیمة الرنمینبي
للمستثمر. ویمكن ألي انخفاض في قیمة الرنمینبي أن یؤثر بالسلب على قیمة استثمار المستثمر في صندوق فرعي.

) المتداولة خارج الصین ھما نفس العملة، فإنھ یتم تداولھما بأسعار CNY) المتداولة في جمھوریة الصین الشعبیة وعملة الرنمینبي (CNHوبالرغم من أن عملة الرنمینبي (
مختلفة. وأي اختالف بین العملتین قد یؤثر بالسلب على المستثمرین.

بالرنمینبي، فسوف یستخدم المستشار االستثماري سعر الصرف للرنمینبي المتداول خارج أو داخل الصین حسبما یقتضي الحال. قد یكون وعند حساب قیمة االستثمارات المقومة 
یرة للعروض ھناك فروق كبسعر صرف عملة الرنمینبي المتداولة خارج جمھوریة الصین الشعبیة أعلى أو أقل من عملة الرنمینبي المتداولة في بر الصین، كما قد تكون 

والعطاءات.

على الرنمینبي.وفي ظل ظروف استثنائیة، قد یتأخر دفع مبالغ االسترداد و/أو توزیعات األرباح بعملة الرنمینبي بسبب قیود وضوابط سعر الصرف المفروضة 

م یكن لھذه االستثمارات سوق ثانویة فعالة وكانت أسعارھا خاضعة لفروق وباإلضافة إلى ذلك، قد تكون ھناك مخاطر متعلقة بالسیولة ومرتبطة بمنتجات الرنمینبي، وخاصة إذا ل
ملحوظة في العروض والعطاءات.

األسھم الصینیة

تنطبق حالیًا على:
) ،األسھم اآلسیویة باستثناء الیابانAsia ex Japan Equity) الشركات الصغرى ذات األسھم اآلسیویة باستثناء الیابان ،(Asia ex Japan Equity Smaller 

Companies) (باستثناء الیابان) توزیع األرباح العالیة ألسھم دول آسیا ومنطقة المحیط الھادئ ،(Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend ،(
)، China Consumer Opportunities)، فرص المستھلكین بالصین (BRIC Markets Equity)، أسھم أسواق البریك (BRIC Equityأسھم البریك (

 Economic Scale)، أسھم األسواق الناشئة العالمیة المتدرجة (Chinese Equityاألسھم الصینیة ()،A)China A-shares Equityاألسھم الصینیة من الفئة
GEM Equity) الثروة الناشئة ،(Emerging Wealth معدل التقلب المرّكز ألسھم ،(GEM (GEM Equity Volatility Focused)، أسھم األسواق الناشئة

)، توزیع أرباح األسھم Global Equity Climate Changeالتغیر المناخي المرتبط باألسھم العالمیة ()،Global Emerging Markets Equityالعالمیة (
 Global)، األسھم العقاریة العالمیة (Global Equity Volatility Focused)، معدل التقلب المرّكز لألسھم العالمیة (Global Equity Dividendالعالمیة (

Real Estate Equity) أسھم الصین العظمى ،(Greater China Equity) أسھم ھونغ كونغ ،(Hong Kong Equity(
،النمو المركز اآلسیوي، -ز اآلسیوي، والحلول المدارة التحفظ المرك-والحلول المدارة فرص مبادرة "الحزام والطریق"، والدخل متعدد األصول لألسواق الناشئة العالمیة

الدخل المركز اآلسیوي.-والحلول المدارة 

ق الصینیة بصفة خاصة.ینبغي للمستثمرین أن یكونوا على درایة بعدد من عوامل المخاطرة الخاصة المالزمة لالستثمار في األسواق الناشئة بصفة عامة وفي األسوا

a( غییرات الناشئة أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من األسواق المتقدمة، وبذلك قد یخضع سعر األسھم لتقلبات كبیرة. وتخضع استثمارات الصندوق الفرعي لتقد تكون األسواق
مستمر.في اللوائح والسیاسات الضریبیة من اآلن فصاعدًا، خاصة بعد أن انضمت الصین لمنظمة التجارة العالمیة وباتت تشترك في تحریر السوق ال

b () وتعتبر عملة الرنمینبي الصینیة عملة غیر قابلة للتحویل بحریة. تتولى ھیئة تنظیم األوراق المالیة بمجلس الدولةCSRC اإلشراف على البورصتین الرسمیتین في (
" من األسھم المسجلة Bضمن فئتین، من بینھما الفئة "الصین (بورصة شنغھاي وسوق األوراق المالیة بشینزین) والتي یتم فیھما إدراج أسھم جھات اإلصدار الصینیة 
والمتداولة بعمالت أجنبیة (حالیًا دوالرات ھونغ كونغ والدوالرات األمریكیة) وھي متاحة للمستثمرین األجانب.

c(" وتعد سوق األسھم الصینیة من الفئةBالبورصات الدولیة الكبرى." سوقًا غیر سائلة نسبیًا، ولذلك یصبح خیار االستثمار محدودًا مقارنة ب

d (مدرجة في البورصات وسوف تستثمر الصنادیق الفرعیة مباشرة في األوراق المالیة المسجلة في البورصات المنظمة بالصین وكذلك في األوراق المالیة للشركات ال
سوف یستثمر بصفة عامة فقط في الشركات المدرجة Chinese Equityاألخرى التي لدیھا ارتباطات تجاریة أو استثماریة بالصین. ولھذا الغرض فإن صندوق 

% على األقل من المكاسب، أو مرافق اإلنتاج، أو معدل دوران رأس 40خارج الصین حیث تعود ملكیة أو إدارة ھذه الشركات إلى المصالح الصینیة، أو حیث یوجد 
یتم الحصول علیھ منھا.المال، أو األصول، أو االستثمارات الخاصة بھذه الشركات في الصین أو 

e( من صافي أصولھا في األسھم الصینیة من الفئة 5قد تستثمر بعض الصنادیق الفرعیة أكثر من %A التي یمكن للمستثمرین األجانب الوصول إلیھا عبر برنامج
Stock Connectو/أو برنامج بین شنغھاي وھونغ كونغStock Connectبرنامج 3ھو موضح بالتفصیل في (، وذلك كما بین شینزین وھونغ كونغ" (Stock 

Connectبرنامج بین شنغھاي وھونغ كونغ وStock Connect في ھذا القسم.بین شینزین وھونغ كونغ "

قبل السلطات الصینیة.بمجرد تأسیس ھذه األسواق واعتمادھا من-باستثناء بورصتي شنغھاي وشینزین -ویجوز للصنادیق الفرعیة االستثمار في أسواق األسھم بالصین 

)CAAPالصینیة (Aمنتجات الوصول إلى أسھم الفئة

تنطبق حالیًا على:

) ،األسھم اآلسیویة باستثناء الیابانAsia ex Japan Equity() الشركات الصغرى ذات األسھم اآلسیویة باستثناء الیابان ،Asia ex Japan Equity Smaller 
Companies( توزیع األرباح ،) (باستثناء الیابان) العالیة ألسھم دول آسیا ومنطقة المحیط الھادئAsia Pacific ex Japan Equity High Dividend( ،
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، )China Consumer Opportunities، فرص المستھلكین بالصین ()BRIC Markets Equity، أسھم أسواق البریك ()BRIC Equityأسھم البریك (
 Economic Scale، أسھم األسواق الناشئة العالمیة المتدرجة ()Chinese Equityاألسھم الصینیة ()،A)China A-shares Equityاألسھم الصینیة من الفئة

GEM Equity() الثروة الناشئة ،Emerging Wealth( معدل التقلب المرّكز ألسھم ،)GEM Equity Volatility Focused( أسھم األسواق الناشئة العالمیة ،
)Global Emerging Markets Equity() التغیر المناخي المرتبط باألسھم العالمیة ،Global Equity Climate Change( توزیع أرباح األسھم العالمیة ،
)Global Equity Dividend() معدل التقلب المرّكز لألسھم العالمیة ،Global Equity Volatility Focused() األسھم العقاریة العالمیة ،Global Real 

Estate Equity() أسھم الصین العظمى ،Greater China Equity() أسھم ھونغ كونغ ،Hong Kong Equity(
النمو المركز -التحفظ المركز اآلسیوي، والحلول المدارة -والحلول المدارة فرص مبادرة "الحزام والطریق"، والدخل متعدد األصول لألسواق الناشئة العالمیة،

الدخل المركز اآلسیوي.-وي، والحلول المدارة اآلسی

في جمھوریة الصین الشعبیة. وقد تخصم A) المرتبطة باألسھم الصینیة من الفئة CAAPالصینیة (Aیجوز للصندوق الفرعي االستثمار في منتجات الوصول إلى أسھم الفئة 
) مجموعة متنوعة من الرسوم أو المصاریف أو االلتزامات المحتملة من أسعار ھذه المنتجات (التي تشمل CAAPالصینیة (Aجھات إصدار منتجات الوصول إلى أسھم الفئة 

الصینیة عند التصدیق علیھا)، وھذا الخصم عادة غیر Aعلى سبیل المثال ال الحصر أي التزامات ضریبیة فعلیة أو محتملة تحددھا جھة إصدار منتجات الوصول إلى أسھم الفئة 
السترداد.قابل ل

الصینیة، وتخضع للبنود والشروط التي تفرضھا جھة اإلصدار. وقد تؤدي ھذه البنود إلى تأخیر في تنفیذ االستراتیجیة Aوقد ال یتم إدراج منتجات الوصول إلى أسھم الفئة 
كن أن یكون غیر سائل، ألنھ قد ال تكون ھناك سوق نشطة في ھذا المجال. الصینیة یمAاالستثماریة للمستشار االستثماري. إن االستثمار في منتجات الوصول إلى أسھم الفئة 

الصینیة لتحدید سعر مناسب یتیح نشر أي جزء Aولكي یتسم ھذا االستثمار بالسیولة، یعتمد الصندوق الفرعي على الطرف المقابل الذي یصدر منتجات الوصول إلى أسھم الفئة 
من منتجات الوصول ھذه.

الصینیة بمثابة استثمار مباشر في االستثمارات األساسیة نفسھا (مثل األسھم). كما أن االستثمار في أحد منتجات Aستثمار في أحد منتجات الوصول إلى أسھم الفئة وال یعتبر اال
التي تصدر األسھم بأي تعویض.الصینیة ال یخول حامل ھذه األداة بالحصول على حق االنتفاع في األسھم أو مطالبة الشركةAالوصول إلى أسھم الفئة 

الصینیة التي یستثمرھا الصندوق الفرعي. وقد یعاني الصندوق الفرعي Aسیخضع الصندوق الفرعي لمخاطر ائتمانیة تتعلق بجھات إصدار منتجات الوصول إلى أسھم الفئة 
تي یستثمر فیھا الصندوق الفرعي أو فشلت في الوفاء بالتزاماتھا بسبب صعوبات مالیة.الAمن خسارة، إذا أفلست جھات إصدار منتجات الوصول إلى األسھم الصینیة من الفئة 

بین شینزین وھونغ كونغStock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ وبرنامجStock Connectبرنامج

تنطبق حالیًا على:
) ،األسھم اآلسیویة باستثناء الیابانAsia ex Japan Equity الصغرى ذات األسھم اآلسیویة باستثناء الیابان ()، الشركاتAsia ex Japan Equity Smaller 

Companies) (باستثناء الیابان) توزیع األرباح العالیة ألسھم دول آسیا ومنطقة المحیط الھادئ ،(Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend أسھم ،(
األسھم الصینیة )، China Consumer Opportunities)، فرص المستھلكین بالصین (BRIC Markets Equity)، أسھم أسواق البریك (BRIC Equityالبریك (
)، Economic Scale GEM Equity)، أسھم األسواق الناشئة العالمیة المتدرجة (Chinese Equityاألسھم الصینیة ()،A)China A-shares Equityمن الفئة

 Global، أسھم األسواق الناشئة العالمیة (GEM (GEM Equity Volatility Focused))، معدل التقلب المرّكز ألسھم Emerging Wealthالثروة الناشئة (
Emerging Markets Equity(،) التغیر المناخي المرتبط باألسھم العالمیةGlobal Equity Climate Change) توزیع أرباح األسھم العالمیة ،(Global 

Equity Dividend) معدل التقلب المرّكز لألسھم العالمیة ،(Global Equity Volatility Focused) األسھم العقاریة العالمیة ،(Global Real Estate Equity ،(
)Hong Kong Equity)، أسھم ھونغ كونغ (Greater China Equityأسھم الصین العظمى (

النمو المركّز اآلسیوي، -التحفظ المرّكز اآلسیوي، والحلول المدارة -والحلول المدارة لألسواق الناشئة العالمیة،فرص مبادرة "الحزام والطریق"، والدخل متعدد األصول
الدخل المرّكز اآلسیوي-والحلول المدارة 

ونغ كونغ.إلى تحقیق الوصول المتبادل في أسواق األوراق المالیة بین جمھوریة الصین الشعبیة وھStock Connectیھدف برنامج 

 Stockعبر برنامج A% من صافي أصولھا والوصول بشكل مباشر إلى بعض األسھم الصینیة المؤھلة من الفئة 5یجوز للصنادیق الفرعیة المبینة أعاله استثمار ما یزید عن 
Connect بین شنغھاي وھونغ كونغ و/أو برنامجStock Connect" بین شینزین وھونغ كونغ (ویشار إلى البرنامج الواحد بلفظStock Connect أو یشار إلى البرنامجین "

").Stock Connectsبلفظ "

برنامجStock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ

") HKExبین شنغھاي وھونغ كونغ ھو برنامج لتداول األوراق المالیة وروابط المقاصة، طورتھ شركة ھونغ كونغ إكستشینجیز آند كلیرینج لیمیتد ("Stock Connectإن 
").ChinaClear") وشركة تشاینا سیكیوریتیز دیبوزیتوري آند كلیرینج كوربوریشن لیمیتد ("SSEوبورصة شنغھاي ("

بین شنغھاي وھونغ كونغ رابط تداول شمالي لشنغھاي ورابط تداول جنوبي لھونغ كونغ. بموجب رابط التداول الشمالي لشنغھاي، فإن مستثمري Stock Connectویضم برنامج 
وشركة داریة الخاصة بھونغ كونغالمنطقة اإلمن خالل وسیط -والمستثمرین األجانب (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة للشركة المخولة) المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ

المدرجة في بورصة شنغھاي عبر توجیھ الطلبات إلى Aقد یمكنھم تداول األسھم الصینیة المؤھلة من الفئة -خدمات تداول األوراق المالیة التي أسستھا بورصة ھونغ كونغ 
بورصة شنغھاي.

، قد یتمكن الصندوق الفرعي من خالل وسیطھ في ھونغ كونغ من تداول بعض األسھم الخاصة بھونغ كونغالمنطقة اإلداریة وبین شنغھايStock Connectبموجب برنامج 
بین الحین واآلخر، وجمیع األسھم SSE 380 Indexومؤشر SSE 180 Indexالمؤھلة المدرجة في بورصة شنغھاي. وتشمل ھذه األسھم جمیع األسھم المكونة لمؤشر 

ومدرجة في بورصة ھونغ كونغ، Hة في بورصة شنغھاي، وھي غیر مدرجة كأسھم مكونة للمؤشرات ذات الصلة ولكن لھا أسھم مقابلة من الفئة المدرجAالصینیة من الفئة 
باستثناء ما یلي:

األسھم المدرجة ببورصة شنغھاي التي لم یتم تداولھا بالرنمینبي؛
 المخاطر".األسھم المدرجة ببورصة شنغھاي المضمنة في "لوحة تنبیھات

بین شنغھاي وھونغ كونغ إلى حصة یومیة (یشار إلیھا بلفظ Stock Connectویخضع التداول لقواعد ولوائح یتم إصدارھا من حین آلخر. ویخضع التداول بموجب برنامج 
بین شنغھاي وھونغ كونغ سیخضعان لمجموعة Stock Connect"الحصة الیومیة"). إن رابط التداول الشمالي لشنغھاي ورابط التداول الجنوبي لھونغ كونغ بموجب برنامج 

بین شنغھاي وھونغ كونغ Stock Connectمنفصلة من الحصص الیومیة. وتحدد الحصة الیومیة الحد األقصى لصافي قیمة الشراء للتداوالت العابرة للحدود بموجب برنامج 
یومیًا.
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برنامجStock Connectبین شینزین وھونغ كونغ

) وبورصة HKExبین شینزین وھونغ كونغ ھو برنامج لتداول األوراق المالیة وروابط المقاصة، طورتھ ھونغ كونغ إكستشینجیز آند كلیرینج لیمیتد (Stock Connectإن 
.ChinaClearشینزین و

رابط تداول شمالي لشینزین ورابط تداول جنوبي لھونغ كونغ. بموجب رابط التداول المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغوبین شینزینStock Connectویضم برنامج 
وشركة خدمات تداول المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغمن خالل وسیط -الشمالي لشینزین، فإن مستثمري ھونغ كونغ والمستثمرین األجانب (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة 

المدرجة في بورصة شینزین عبر توجیھ الطلبات إلى بورصة شینزین.Aقد یمكنھم تداول األسھم الصینیة المؤھلة من الفئة -ھا بورصة ھونغ كونغ األوراق المالیة التي أسست

كونغ من تداول بعض األسھم ، قد تتمكن الصنادیق الفرعیة من خالل الوسطاء في ھونغالمنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغوبین شینزینStock Connectبموجب برنامج 
ین الذي لدیھ رأس مال المؤھلة المدرجة في بورصة شینزین. وتشمل أي سھم مكون لمؤشر مكونات بورصة شینزین ومؤشر تجدید رأس المال الصغیر/المتوسط ببورصة شینز

. وفي المرحلة Hواألسھم من الفئة Aي أصدرت كال من األسھم الصینیة من الفئة ملیار رنمینبي أو أكثر، وكل أسھم الشركات المدرجة في بورصة شینزین الت6في السوق بقیمة 
ببورصة شینزین تحت رابط التداول الشمالي بشینزین ChiNextاألولیة لرابط التداول الشمالي بشینزین، سیكون المستثمرون المؤھلون لتداول األسھم المدرجة في لوحة 

المعنیة.المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغترفة كما ھو موضح في قواعد ولوائح مقصورین على مؤسسات االستثمار المح

بین ھونغ كونغ وشینزین إلى حصة یومیة (ال تتعلق بالحصة Stock Connectویخضع التداول لقواعد ولوائح یتم إصدارھا من حین آلخر. وسیخضع التداول بموجب برنامج 
بین Stock Connectبین شنغھاي وھونغ كونغ). إن رابط التداول الشمالي لشینزین ورابط التداول الجنوبي لھونغ كونغ بموجب برنامج Stock Connectالیومیة لبرنامج 

وجب برنامج ة للحدود بمشینزین وھونغ كونغ سیخضعان لمجموعة منفصلة من الحصص الیومیة. وتحدد الحصة الیومیة الحد األقصى لصافي قیمة الشراء للتداوالت العابر
Stock Connect.بین شینزین وھونغ كونغ یومیًا

 برنامجStock Connects

للمراجعة.Stock Connectsمن المتوقع أن تخضع قائمة األوراق المالیة المؤھلة للتداول بموجب برنامجي 

) HKExمملوكة بالكامل لشركة ھونغ كونغ إكستشینجیز آند كلیرینج لیمیتد (وھي شركة فرعیة -) HKSCCوسوف تكون شركة ھونغ كونغ سیكیوریتیز كلیرینج المحدودة (
داول التي یجریھا مسؤولة عن إجراء المقاصة والتسویة وتوفیر اإلیداع وخدمة أمناء الحفظ وإدارة الَمحافظ باإلضافة إلى خدمات أخرى ذات صلة بعملیات الت-ChinaClearو

بدون Stock Connectsالمتداولة من خالل برنامجي Aلمعنیة (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة للشركة). تصدر األسھم الصینیة من الفئة المستثمرون والمكتتبون في السوق ا
.Aسندات، ولن یمتلك المستثمرون أي أسھم صینیة فعلیة من الفئة 

) ال تطالب بفوائد الملكیة في األوراق المالیة لبورصتي شنغھاي وشینزین المحفوظة في حسابات HKSCCوبالرغم من أن شركة ھونغ كونغ سیكیوریتیز كلیرینج المحدودة (
كأحد المساھمین عند HKSCCبصفتھا مسجل األسھم للشركات المدرجة ببورصتي شنغھاي وشینزین ستظل تعامل ChinaClear، فإن ChinaClearاألسھم العامة في 

علقة باألوراق المالیة ببورصتي شنغھاي وشینزین.تعاملھا مع إجراءات الشركات المت

یر العادیة قبل حلول تاریخ وتكشف عادة الشركات المدرجة ببورصتي شنغھاي وشینزین عن معلومات بخصوص اجتماعات الجمعیة العامة العادیة/واجتماعات الجمعیة العامة غ
. ویتم إجراء اقتراع لجمیع األصوات بخصوص كل القرارات. وسوف تخبر شركة ھونغ كونغ سیكیوریتیز كلیرینج اجتماع الجمعیة بمدة تتراوح ما بین أسبوعین إلى ثالثة أسابیع

) بجمیع تفاصیل اجتماع الجمعیة العامة مثل تاریخھا ومدتھا وموقعھا CCASS) المشاركین بالنظام المركزي إلجراء المقاصة والتسویة بھونغ كونغ (HKSCCالمحدودة (
ا.وعدد قرارتھ

والمستثمرون األجانب ألتعاب ورسوم على التحسینات تفرضھا بورصة شنغھاي المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ، سیخضع المستثمرون بStock Connectsوبموجب 
د إجراء التداول والتسویة لألوراق المالیة ) أو السلطة المعنیة ببر الصین عنHKSCCوشركة ھونغ كونغ سیكیوریتیز كلیرینج المحدودة (ChinaClearوبورصة شینزین و

ببورصتي شنغھاي وشینزین.

تتوافر معلومات إضافیة عن األتعاب والرسوم على التحسینات الخاصة بالتداول على اإلنترنت من خالل موقع الویب:
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm

یضمن المودع لدیھ حفظ أصول الصندوق الفرعي في جمھوریة الصین الشعبیة من بالتوافق مع متطلبات تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل، سوف
) التي تشترط وجود فصل قانوني بین األصول غیر النقدیة المحفوظة، CSSFخالل شبكة الحفظ العالمیة. وھذا الحفظ سیتم وفقًا للشروط التي وضعتھا لجنة مراقبة القطاع المالي (

یھ من خالل مفوضیھ بأنظمة تحكم داخلي مالئمة لضمان حفظ السجالت التي تحدد بوضوح طبیعة األصول ومقدارھا، باإلضافة إلى ملكیة كل كما تشترط احتفاظ المودع لد
أصل، وموقع سندات ملكیة كل أصل من األصول.

على الموقع اإللكتروني:Stock Connectتتوافر معلومات إضافیة عن 
http://www.hkex.com.hk/eng/csm/chinaConnect.asp?LangCode=en

Stock Connectsبرنامجي باإلضافة إلى المخاطر المرتبطة بالسوق الصینیة والمخاطر المتعلقة باالستثمارات بعملة الرنمینبي، فإن االستثمارات التي تتم من خالل
معرضة للمخاطر اإلضافیة التالیة:

قیود الحصص

لحصة یومیة ال تنتمي للصنادیق الفرعیة، ویمكن استغاللھا فقط Stock Connectsلقیود الحصص. وبصفة خاصة، یخضع برنامجا Stock Connectsیخضع برنامجا 
ة العابرة للحدود بصرف النظر حسب أسبقیة المتقدمین. وبمجرد تخطي الحصة الیومیة، سیتم رفض طلبات الشراء (بالرغم من أن المستثمرین سیسمح لھم ببیع أوراقھم المالی

بشكل مناسب، وقد ال تتمكن Stock Connectsمن خالل Aقدرة الصندوق على االستثمار في األسھم الصینیة من الفئة عن رصید الحصة). ولذلك فإن قیود الحصص قد تقید
الصنادیق الفرعیة من متابعة استراتیجیتھا االستثماریة بفعالیة.

الملكیة القانونیة/النفعیة

) CCASSالفرعیة بواسطة المودع لدیھ/ أمین الحفظ الفرعي في حسابات بنظام المقاصة والتسویة المركزي (یتم االحتفاظ بأسھم بورصتي شنغھاي وشینزن المرتبطة بالصنادیق 
. وتحتفظ شركة ھونغ كونغ سیكیوریتیز كلیرینج المحدودة المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغتحتفظ بھا شركة إتش كیھ إس سي سي كمستودع مركزي لألوراق المالیة في 

. Stock Connectsلكل برنامج من برنامجي ChinaClearعبر حساب عام لألوراق المالیة باسمھا المسجل في -كحامل مرشح -ھم بورصتي شنغھاي وشینزن بدورھا بأس
جیدًا بموجب -إتش كیھ إس سي سي بوصفھا تمثل المالك المنتفعین من أسھم بورصتي شنغھاي وشینزن عبر شركة-لم یتم تعریف الحقوق والطبیعة الدقیقة للصنادیق الفرعیة 

الشعبیة، وقد ظھرت في المحاكم قانون جمھوریة الصین الشعبیة. ال یوجد تعریف واضح وتمییز بین "الملكیة القانونیة" و"الملكیة النفعیة" بمقتضى قانون جمھوریة الصین 
یعة الصنادیق الفرعیة المحددة وإجراءات فرض حقوق ومصالح الصنادیق الفرعیة غیر مؤكدة الصینیة بعض القضایا المتعلقة بتكوین حسابات مؤسسة األمناء. ولذلك فإن طب
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المنطقة جراءات التصفیة في بمقتضى قانون جمھوریة الصین الشعبیة. وبسبب عدم التأكد ھذا، ففي الحاالت المستبعدة التي تصبح فیھا شركة إتش كیھ إس سي سي خاضعة إل
العامة ، ال یتضح موقف أسھم بورصتي شنغھاي وشینزن ومدى إمكانیة اعتبارھا أسھًما مملوكة ملكیة نفعیة للصنادیق الفرعیة أو جزًءا من األصول نغاإلداریة الخاصة بھونغ كو

لشركة إتش كیھ إس سي سي المتاحة للتوزیع العام على الدائنین.

مخاطر المقاصة والتسویة

روابط المقاصة وأصبح كل منھا مشارًكا لدى اآلخر لتسھیل المقاصة والتسویة للتداوالت العابرة للحدود. وبالنسبة ChinaClearلقد أسست شركة إتش كیھ إس سي سي و
ى الوفاء ومن ناحیة أخرى سیتولللتداوالت العابرة للحدود في السوق، فإن بیت المقاصة لھذه السوق سوف یتولى من ناحیة إجراء المقاصة والتسویة مع شركائھ في المقاصة،

بالتزامات المقاصة والتسویة لشركائھ في المقاصة مع بیت المقاصة لألطراف األخرى.

تدیر شبكة شاملة للبنیة التحتیة الخاصة بالمقاصة والتسویة وحیازة األسھم. وقد ChinaClearوباعتبارھا الطرف المقابل الوطني المركزي لسوق السندات في الصین، فإن 
ChinaClear) وتخضع إلشرافھا. وتعتبر احتماالت تعثر CSRCإطاراً إلدارة المخاطر ومقاییس معتمدة من لجنة تنظیم األوراق المالیة الصینیة (ChinaClearوضعت 

السوق سوف تقتصر ، فإن التزامات إتش كیھ إس سي سي في أسھم بورصتي شنغھاي وشینزن بموجب عقودھا في ChinaClearبعیدة. وفي حال وجود احتمال بعید لتعسر 
عبر ChinaClear. ویجب أن تسعى إتش كیھ إس سي سي بنیة حسنة الستعادة األسھم واألموال القائمة من ChinaClearعلى مساعدة شركاء المقاصة في متابعة مطالبھم من 

قد تواجھ تأخیراً في عملیة االسترداد أو قد ال تتمكن من استرداد خسائرھا . وفي تلك الحالة، فإن الصنادیق الفرعیةChinaClearالقنوات القانونیة المتاحة أو من خالل تصفیة 
.ChinaClearبالكامل من 

مخاطر التعلیق

ف ة المخاطر بحكمة. وسوتحتفظ كل من بورصة ھونغ كونغ وبورصة شنغھاي وبورصة شینزن بالحق في تعلیق التداول إذا لزم األمر لضمان وجود سوق منظمة وعادلة وإدار
إلى سوق جمھوریة الصین الشعبیة یستدعي األمر الحصول على موافقة المنظم المعني قبل إجراء التعلیق. وفي حالة إجراء التعلیق، تتأثر قدرة الصندوق الفرعي على الوصول 

تأثًرا سلبیًا.

االختالفات في یوم التداول

أبوابھا للتداول، وفي أیام التسویة ذات المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغأسواق جمھوریة الصین الشعبیة وفقط في األیام التي تفتح فیھا Stock Connectیعمل برنامج 
ستطیع وریة الصین الشعبیة بینما ال تالصلة التي تعمل فیھا البنوك في كال السوقین. ولذا من المحتمل أن تظھر حاالت یكون فیھا الیوم أحد أیام التداول العادیة في سوق جمھ

. وقد تتعرض الصنادیق الفرعیة لمخاطر تقلبات األسعار في األسھم الصینیة Stock Connectsعبر برنامجي Aالصنادیق الفرعیة إجراء أي تداول لألسھم الصینیة من الفئة 
بالتداول كنتیجة لذلك.Stock Connectخالل الفترات التي ال یقوم فیھا برنامج Aمن الفئة 

 البیع المفروضة من قبل المراقبة المتكاملةالقیود على

ورصة شینزن سوف ترفض تتطلب لوائح جمھوریة الصین الشعبیة وجود أسھم كافیة في الحساب، قبل أن یتمكن أي مستثمر من بیع أي سھم، وإال فإن بورصة شنغھاي أو ب
ا (أي، وسطاء األسھم) لضمان عدم البیع الزائد.للمشاركین فیھAطلب البیع المعني. وسوف تنفذ بورصة الصین فحصاً قبل التداول حول أوامر بیع األسھم الصینیة من الفئة 

إلى الحسابات المعنیة الخاصة بوسیطھا Aالتي تمتلكھا، فیجب علیھا تحویل ھذه األسھم الصینیة من الفئة Aوإذا كانت الصنادیق الفرعیة تنوي بیع أسھم صینیة معینة من الفئة 
تداول"). وفي حالة عدم االلتزام بالموعد المحدد، فإنھا ال تتمكن من بیع ھذه األسھم في یوم التداول. وبسبب ھذا المطلب، قد (وسطائھا) قبل أن یفتح السوق في یوم البیع ("یوم ال

التي تمتلكھا.Aال تتمكن الصنادیق الفرعیة من التصرف في الوقت المناسب في األسھم الصینیة من الفئة 

المخاطر التشغیلیة

ات على عمل النظم التشغیلیة للمشاركین المعنیین في السوق. ویُسمح بمشاركة أطراق السوق في ھذا البرنامج على أن تكون مرھونة بتلبیة قدرStock Connectsیعتمد برنامج 
تقنیة معینة ومتطلبات إدارة المخاطر ومتطلبات أخرى بحسب ما تحدده البورصة المعنیة و/أو بیت المقاصة المعني.

فة مستمرة.راق المالیة بشكل كبیر عن النظم القانونیة في السوقین، وقد یحتاج المشاركون في السوق إلى معالجة القضایا الناشئة عن االختالفات بصتختلف نظم األو

 السوقین. وفي حال فشل ال یوجد ضمان بأن نظم بورصة الصین والمشاركین في السوق سوف تعمل بشكل صحیح أو سوف تستمر في مواكبة التغیرات والتطورات في كال
على الوصول إلى سوق األسھم الصینیة النظم ذات الصلة عن العمل بشكل صحیح، فقد یتعطل التداول في كال السوقین من خالل البرنامج. وقد تتأثر سلباً قدرة الصنادیق الفرعیة 

(ومن ثم متابعة استراتیجیتھا االستثماریة).Aمن الفئة 

المخاطر التشریعیة

لالختبار وال یوجد ضمان حول كیفیة تطبیقھا. وباإلضافة إلى ذلك، فإن اللوائح الحالیة عرضة للتغییر مما قد یكون لھ Stock Connectsم تخضع اللوائح الحالیة المعنیة بـ ل
آلخر بمعرفة الجھات التنظیمیة / البورصات في جمھوریة . وقد یتم إصدار لوائح جدیدة من وقت Stock Connectsآثار محتملة بأثر رجعي وال یوجد ما یضمن عدم إلغاء 

. وقد تتأثر الصنادیق Stock Connectsفیما یتعلق بالعملیات التشغیلیة واإلنفاذ القانوني والتداوالت العابرة للحدود بموجب المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغالصین الشعبیة و
الفرعیة بشكل سلبي نتیجة لھذه التغیرات.

استرداد األسھم المؤھلة

، یمكن فقط بیع ھذا السھم بینما یحظر شراؤه. وھذا قد یؤثر على محفظة االستثمار أو استراتیجیات Stock Connectsعند استرداد سھم من نطاق األسھم المؤھلة للتداول عبر 
االستثمارات الفرعیة یود شراء سھم تم استرداده من نطاق من األسھم المؤھلة.الصنادیق الفرعیة، إذا كان على سبیل المثال مدیر االستثمارات /مدیر 

عدم الخضوع لحمایة صندوق تعویضات المستثمر

من خالل وسطاء، ویتعرض االستثمار لمخاطر التعسر بسبب عدم وفاء ھؤالء الوسطاء بالتزاماتھم. Stock Connectsیتم إجراء االستثمار في بورصتي شنغھاي وشینزین عبر 
ال تشمل منتجات مدرجة أو متداولة في بورصة ھونغ كونغ أو فیوتشرز Stock Connectونظراً ألن مسائل التعسر المرتبطة بأسھم بورصتي شنغھاي وشینزین عبر س

، فلن تكون خاضعة لتغطیة صندوق تعویضات المستثمر في ھونغ كونغ. ولذلك تتعرض الصنادیق الفرعیة لمخاطر اإلداریة الخاصة بھونغ كونغفي المنطقةإكستشینج لیمیتد
.Stock Connectsعبر Aتعسر الوسیط (الوسطاء) الذي أشركتھ في إجرائھا لتداول األسھم الصینیة من الفئة 
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 الصغیرة ومتوسطة الحجم و/أو سوقالمخاطر المرتبطة بالشركاتChiNext

وبین شینزین Stock Connectفي بورصة شینزین عبر برنامج ChiNext") و/أو سوق SMEقد تستثمر الصنادیق الفرعیة في الشركات الصغیرة ومتوسطة الحجم ("
إلى تكبد الصنادیق الفرعیة ومستثمریھا لخسائر ChiNext. وقد تؤدي االستثمارات في الشركات الصغیرة ومتوسطة الحجم و/أو سوق المنطقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغ

كبیرة.

وتنطبق المخاطر اإلضافیة التالیة:

التقلبات العالیة في أسعار األسھم
ذات طبیعة ناشئة ولدیھا معیار تشغیل أصغر. ولذلك، فھي معرضة لتقلبات ChiNextحجم و/أو سوق غالبا ما تكون الشركات المدرجة في لوحة الشركات الصغیرة ومتوسطة ال

سة لبورصة شینزین.أعلى فیما یتعلق بأسعار األسھم والسیولة، كما تتعرض لمخاطر ومعدالت دوران أعلى من التي تتعرض لھا الشركات المدرجة في اللوحة الرئی

مخاطر التقییم المفرط
قد تم تقییمھا بشكل مفرط، وھذا التقییم العالي بشكل استثنائي قد ال یكون دائًما. وقد یكون ChiNextربما تكون األسھم المدرجة على لوحة الشركات الصغیرة والمتوسطة و/أو 

سعر السھم معرًضا أكثر للتالعب بسبب وجود عدد أقل من األسھم المتداولة.

االختالفات في اللوائح
أقل صرامة فیما یتعلق بالربحیة ورأس المال الموزع على األسھم من مثیالتھا في اللوحة الرئیسة ولوحة ChiNextالقواعد واللوائح المعنیة بالشركات المدرجة في سوق إن 

الشركات الصغیرة والمتوسطة.

مخاطرة إلغاء اإلدراج
. وربما یكون لذلك تأثیر ChiNextرع بالنسبة للشركات المدرجة على لوحة الشركات الصغیرة والمتوسطة و/أو قد یكون إلغاء اإلدراج باللوحة ھو وسیلة أكثر شیوًعا وأس

سلبي على الصنادیق الفرعیة، في حالة إلغاء إدراج الشركات التي تستثمر فیھا على اللوحة.

المخاطرة المرتبطة بالشركات ذات رؤوس األموال الصغیرة / المتوسطة

دیة السلبیة مقارنة بأسھم الشركات ذات رؤوس األموال الصغیرة / المتوسطة قد تكون لدیھا سیولة أقل وقد تكون أسعارھا أكثر تقلبًا فیما یتعلق بالتطورات االقتصاإن أسھم 
الشركات ذات رؤوس األموال األكبر بشكل عام.

سوق السندات البنكیة الصینیة

تنطبق حالیًا على:
 اآلسیویة (السنداتAsia Bond) وإجمالي عائد السندات اآلسیویة ،(Asia Bond Total Return) وسندات العمالت اآلسیویة ،(Asian Currencies Bond ،(

مالي )، وإجGEM Debt Total Return)، وإجمالي عائدات دیون األسواق العالمیة الناشئة (Asia High Yield Bondلسندات اآلسیویة مرتفعة العائد (وا
)، والسندات GEM Inflation Linked Bondعائدات دیون األسواق العالمیة الناشئة (مقید التصنیف)، والسندات المرتبطة بتضخم األسواق العالمیة الناشئة (

) Global Corporate Bond)وسندات الشركات العالمیة(Global Bond Total Returnوالعائد اإلجمالي للسندات العالمیة ()،Global Bond(العالمیة
)، Global Emerging Markets Bond)، وسندات األسواق الناشئة العالمیة (Global Credit Bond Total Returnوإجمالي عائد سندات االئتمان العالمیة (

وأسعار العملة المحلیة باألسواق )، Global Emerging Markets Debt Managed Allocationوتخصیص دیون مدارة في األسواق الناشئة العالمیة (
 Global Emerging Markets)، والدین المحلي لألسواق الناشئة العالمیة (Global Emerging Markets Local Currency Ratesالناشئة العالمیة (

Local Debt) والسندات الحكومیة العالمیة،(Global Government Bondفع ()والسندات العالمیة ذات الدخل المرتHigh Income Bond وسندات االئتمان
 Global)، والسندات المرتبطة بضخامة األسواق العالمیة (Global High Yield Securitised Credit Bondالمضمون العالمیة ذات العوائد المرتفعة (

Inflation Linked Bondوسندات االئتمان المضمون العالمیة المصنفة من الدرجة االستثماریة ،()Global Investment Grade Securitised Credit 
Bond) ،وسندات البصمة الكربونیة المنخفضة العالمیة (Global Lower Carbon Bond) وسندات االئتمان المضمون العالمیة (Global Securitised 

Credit Bond) والسندات العالمیة قصیرة األجل (Global Short Duration Bondلعالمیة قصیرة األجل مرتفعة العائد () والسندات اGlobal Short 
Duration High Yield Bond) والدخل الثابت بالرنمینبيRMB Fixed.(

،النمو المركز اآلسیوي، -التحفظ المركز اآلسیوي، والحلول المدارة -والحلول المدارة فرص مبادرة "الحزام والطریق"، والدخل متعدد األصول لألسواق الناشئة العالمیة
الدخل المركز اآلسیوي.-والحلول المدارة 

مسجلة بالبورصة ) سوقًا غیر CIBMتتألف سوق السندات الصینیة من سوق السندات البنكیة وسوق السندات المدرجة بالبورصة. وتعتبر سوق السندات البنكیة الصینیة (
)OTCسندات حكومیة، وأوراق البنك )، وتنفذ معظم عملیات تداول السندات الصینیة الداخلیة. وتتضمن األوراق المالیة األساسیة المتداولة في سوق السندات البنكیة الصینیة

المركزي، وسندات البنوك المسؤولة عن السیاسات، وسندات الشركات.

(كما ھو موضح أدناه) و/أو مبادرة Bond Connectفرعیة المدرجة أعاله في السندات المتداولة في سوق السندات البنكیة الصینیة من خالل برنامج وقد تستثمر الصنادیق ال
سوق السندات البنكیة الصینیة (كما ھو موضح أدناه).

 بوند كونكت"Bond Connect"

إكستشینجیز آند كلیرینج لیمیتد (من بین سار) وشركة ھونغ كونغCFETSالصین ومركز التمویل البنكي الوطني (، تولى نظام تداول الصرف األجنبي ب2017منذ یولیو 
). ویحكم برنامج Bond Connectھونغ كونغ وجمھوریة الصین الشعبیة (المنطقة اإلداریة الخاصة بآخرین) وضع برنامج إتاحة الوصول المتبادل بین أسواق السندات بین 

Bond Connectالصندوق القواعد واللوائح التي أصدرتھا سلطات جمھوریة الصین الشعبیة. وبحلول تاریخ إصدار ھذه النشرة، ستشمل القواعد واللوائح التي یجب على
االلتزام بھا ما یلي:-Bond Connectالذي ینوي إجراء التداول من خالل -الفرعي 
ومركز التمویل البنكي الوطني (تعیین نظام تداول الصرف األجنبي بالصینCFETS عبر شركة (Bond Connect المحدودة أو مؤسسات أخرى معترف بھا من قبل

) كعمالء تسجیل للتقدم بطلب للتسجیل في بنك الصین الشعبي.PBOCبنك الصین الشعبي (
 (حالیًا، الوحدة المركزیة ألسواق المال).غ كونغ بھونإجراء التداول من خالل موظف الحفظ الخارجي المعترف بھ من قبل السلطة النقدیة

ال توجد حالیًا قیود على الحصص. قد یتم تعدیل ھذه القواعد واللوائح من حین آلخر.
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فع فیما یتعلق بالتداول ال توجد قواعد أو توجیھات معینة تصدرھا مصالح الضرائب ببر الصین بخصوص معالجة الضریبة على الدخل وفئات أخرى من الضرائب مستحقة الد
ذلك ال یوجد ما یضمن الوفاء بااللتزامات الضریبیة . ولBond Connectفي سوق السندات البنكیة الصینیة بواسطة المؤسسات االستثماریة األجنبیة المؤھلة وذلك عبر برنامج 

. وللحصول على معلومات بخصوص الضرائب في جمھوریة الصین Bond Connectللصندوق الفرعي المعني من أجل إجراء التداول في سوق السندات البنكیة الصینیة عبر 
) بعنوان: "االعتبارات المتعلقة بالمخاطر الخاصة 3-3ب في جمھوریة الصین الشعبیة" في (القسم الشعبیة والمخاطر المرتبطة بھا، یُرجى الرجوع إلى القسم "فرض الضرائ

بالصنادیق الفرعیة".

مبادرة سوق السندات بین البنوك الصینیة

") الخاضعة لاللتزام CIBM) ("مبادرة CIBM، صرح بنك الصین الشعبي لمؤسسات االستثمار األجنبیة باالستثمار في سوق السندات البنكیة الصینیة (2016منذ فبرایر 
). وبحلول تاریخ إصدار ھذه SAFEبالقواعد واللوائح الساریة التي أصدرتھا سلطات جمھوریة الصین الشعبیة، أي بنك الصین الشعبي واإلدارة الحكومیة للصرف األجنبي (

االلتزام بھا ما یلي:-CIBMینوي إجراء التداول من خالل مبادرة الذي -النشرة، ستشمل القواعد واللوائح التي یجب على الصندوق الفرعي 
.تعیین موظف داخلي للتسویة یكون مسؤوالً عن إجراء عملیات الحفظ المعنیة وفتح حساب لدى السلطات المعنیة
ة بسعر عملة مكافئ تقریبًا لسعر عملة المبالغ النقدیة المحولة إلى بصفة عامة، فقط إعادة المبالغ النقدیة إلى الوطن، تلك المبالغ التي خرجت من جمھوریة الصین الشعبی

الصین.

ال توجد حالیًا قیود على الحصص. قد یتم تعدیل ھذه القواعد واللوائح من حین آلخر.

معرضة للمخاطر اإلضافیة التالیة:CIBMرات التي تتم فيباإلضافة إلى المخاطر المرتبطة بالسوق الصینیة والمخاطر المتعلقة باالستثمارات بعملة الرنمینبي، فإن االستثما

مخاطر السوق والسیولة

عض سندات الدین المتداولة في قد تؤدي تقلبات السوق والنقص المحتمل في السیولة بسبب أحجام التداول القلیلة لبعض سندات الدین إلى حدوث تقلب بشكل كبیر في أسعار ب
CIBM ولذلك فإن الصنادیق الفرعیة التي تستثمر في .CIBM معرضة للمخاطر المتعلقة بالسیولة والتقلبات وقد تتكبد خسائر عند إجراء تداول للسندات الصینیة. قد تكون

مقابل التداول والتصفیة، وقد تتكبد خسائر عند بیع ھذه ھوامش البیع والشراء ألسعار السندات الصینیة كبیرة، ولذلك فإن الصنادیق الفرعیة ذات الصلة قد تتحمل تكالیف ضخمة 
االستثمارات.

مخاطر التصنیف االئتماني المحلي الصیني

ومنھجیة التصنیف ة. ومع ذلك، فإن معاییر قد یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة التي تم تحدید تصنیفاتھا االئتمانیة بمعرفة وكاالت التصنیف االئتماني المحلیة الصینی
نظام التصنیف ھذا معیاًرا مماثالً إلجراء التي تستخدمھا ھذه الوكاالت قد تختلف عن تلك التي تتبناھا معظم وكاالت التصنیف االئتماني الدولیة المعترف بھا. ولذلك، قد ال یتیح 

مقارنة مع األوراق المالیة المصنفة بمعرفة وكاالت التصنیف االئتماني الدولیة.

معاییر التصنیف المذكورة أعاله. ویجب أن یتوخى المستثمرون الحذر عند الرجوع إلى التصنیفات التي تحددھا وكاالت التصنیف االئتماني الصینیة، مع مالحظة االختالفات في
المالزمة لھا، فقد یتكبد المستثمرون خسائر من المحتمل أن تكون أضخم إذا كانت التقییمات المستندة إلى التصنیفات االئتمانیة ال تعكس جودة ائتمان األوراق المالیة والمخاطر 

من الخسائر التي تم تصورھا في البدایة.

مخاطر األطراف المقابلة والتسویة

إجراءات التسویة وتعسر األطراف )، فقد یتعرض الصندوق الفرعي أیًضا للمخاطر المرتبطة بCIBMإذا كان ھناك صندوق فرعي یستثمر في سوق السندات البنكیة الصینیة (
المقابلة.

لمبلغ المدفوع من الصندوق الفرعي؛ أو ھناك وسائل مختلفة لتسویة المعامالت في سوق السندات البنكیة الصینیة، مثل تسلیم الورقة المالیة بواسطة الطرف المقابل بعد استالم ا
سطة الطرف المقابل، أو التسلیم المتزامن بین الورقة المالیة والدفع بواسطة كل األطراف. بالرغم من أن المستشار دفع الصندوق الفرعي للمبلغ بعد تسلیم الورقة المالیة بوا

مخاطر فع)، فال یوجد ما یضمن منعاالستثماري قد یسعى للتفاوض على البنود المالئمة للصندوق الفرعي (على سبیل المثال المطالبة بتسلیم متزامن بین الورقة المالیة والد
وقد یتعسر الطرف المقابل الذي دخل في إحدى المعامالت التسویة. سوف یتكبد الصندوق الفرعي خسائر، عندما ال یفي الطرف المقابل بالتزاماتھ المتعلقة بإحدى المعامالت.

یة المعنیة أو من خالل دفع القیمة.مع الصندوق الفرعي فیما یتعلق بوفائھ بالتزاماتھ تجاه تسویة المعاملة من خالل تسلیم الورقة المال

فرعي على االستثمار في ھذه السوق، وإذا علقت السلطات الصینیة المعنیة إجراء فتح الحساب أو التداول في سوق السندات البنكیة الصینیة، فسوف یحد ذلك من قدرة الصندوق ال
لفرعي من تكبد خسائر جسیمة بسبب ذلك.وبعد استنفاد الوسائل البدیلة األخرى للتداول، قد یعاني الصندوق ا

المخاطر التشغیلیة

من خالل برامج التداول والنظم التشغیلیة التي تم تطویرھا مؤخًرا. وال یوجد ما یضمن عمل تلك النظم بشكل صحیح أو أن تستمر في Bond Connectیتم إجراء التداول عبر 
. وقد تتأثر سلباً قدرة Bond Connectالنظم ذات الصلة في العمل بشكل صحیح، فقد یتعطل التداول من خالل برنامج مواكبة التغیرات والتطورات في السوق. وإذا فشلت 

(ومن ثم متابعة استراتیجیتھم االستثماریة). وباإلضافة إلى ذلك، عندما یستثمر الصندوق الفرعي في سوقBond Connectالصنادیق الفرعیة على التداول من خالل برنامج 
، فقد یتعرض لمخاطر التأخیرات المالزمة لنظم التسویة و/أو تقدیم الطلبات.Bond Connectالسندات البنكیة الصینیة من خالل برنامج 

المخاطر المتعلقة بالسندات الحكومیة المحلیة / شبھ الحكومیة

الحكومیة بجمھوریة الصین الشعبیة. ویجب على المستثمرین مالحظة أن الحكومة المركزیة قد یستثمر الصندوق الفرعي في األوراق المالیة الصادرة بمعرفة المنظمات شبھ 
بجمھوریة الصین الشعبیة ال تضمن إجماالً سداد الدیون الصادرة بمعرفة تلك المنظمات.

عات والبلدیات. وبموجب اللوائح المعنیة بجمھوریة الصین ، اعتمد مجلس الدولة إصدار الدین على أساس تجریبي یغطي الحكومات المحلیة لعدد من المقاط2014في عام 
لك الحكومة المحلیة. وھذا یختلف عن الشعبیة، سوف تتمكن الحكومة المحلیة المغطاة في المخطط التجریبي من إصدار سندات الدین مباشرة، ویعتبر االلتزام بالسداد متروًكا لت

لمالیة تصدر الدیون بالنیابة عن الحكومات المحلیة. ویجب على المستثمرین مالحظة أن الحكومة المركزیة بجمھوریة نموذج إصدار الدین في الماضي حیث كانت وزارة ا
فسوف یتكبد الصندوق الفرعيالصین الشعبیة ال تضمن سندات الدین التي تخضع للمخطط التجریبي. وإذا كان ھناك تعسر بخصوص إصدار الحكومة المحلیة لسندات الدین تلك،

خسائر نتیجة لالستثمار في تلك السندات.

لیة قد تعاملت مع الدیون بأشكال وبالرغم من أن المخطط التجریبي یوفر برنامًجا بدیالً للحكومات المحلیة لكي تتمكن من إنشاء الصنادیق، فیجب مالحظة أن الحكومات المح
كومات المحلیة.أخرى تتضمن إصدار سندات االستثمار الحضریة عبر أدوات تمویل الح
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وقد یؤدي تأزم الظروف المالیة إلى تعسر الحكومة المحلیة في الوفاء بالتزاماتھا تجاه سداد الدیون.

ذلك، فإن الحكومة الحالیة. وإضافة إلىوبموجب اللوائح المعنیة بجمھوریة الصین الشعبیة، قد تتولى الحكومة المحلیة إصدار الدین إلى الحد المعتمد بمعرفة مجلس الدولة للسنة
االئتماني بصفة عامة، والمخاطر المحلیة مطالبة بإعداد التصنیف االئتماني للدیون من خالل إحدى وكاالت التصنیف االئتماني. ویجب على المستثمرین مالحظة حدود التصنیف

بجمھوریة الصین الشعبیة.ذات الصلة المرتبطة بالتصنیف االئتماني الذي توفره وكاالت التصنیف االئتماني المحلیة 

المخاطرة المتعلقة بسندات االستثمار الحضریة

) المعروفة أیًضا باسم "سندات االستثمار الحضریة". وھذا قد یعرض LGFVsقد تستثمر الصنادیق الفرعیة في السندات الصادرة عن أدوات تمویل الحكومات المحلیة (
الصندوق الفرعي لمخاطر إضافیة.

أدوات تمویل الحكومات ى القیود المفروضة مباشرة على إنشاء الصنادیق، فإن الحكومات المحلیة في جمھوریة الصین الشعبیة قد أسست كیانات متعددة تعرف بـاسم "وبالنظر إل
سندات أدوات تمویل الحكومات المحلیة بسرعة في المحلیة" إلقراض وتمویل مشاریع التطویر المحلي واستثمارات الخدمات االجتماعیة العامة والبنیة التحتیة. لقد زاد حجم

السنوات األخیرة وأصبح یمثل قطاعًا كبیًرا من السندات في جمھوریة الصین الشعبیة.

وھذا یؤدي بدوره إلى الیة، ویستثمر العدید من أدوات تمویل الحكومات المحلیة في مشاریع التطویر الحضري التي تشتمل على استثمار أولي ضخم من خالل نسبة اقتراض ع
دھا من خدمة الدیون من خالل إیرادھا عجز في موازنة التدفقات النقدیة ألدوات تمویل الحكومات المحلیة. وفي مثل ھذه الحاالت قد ال تتمكن أدوات تمویل الحكومات المحلیة وح

ات المحلیة لضمان استمرار خدمة الدین. ومع ذلك، فإن أدوات تمویل الحكومات المحلیة قد ال التشغیلي، وقد تحتاج الحكومات المحلیة لتقدیم إعانات مالیة ألدوات تمویل الحكوم
لثقیل)، وحكومتھا المحلیة غیر تتمكن من الحصول على إعانات مالیة مناسبة من حكومتھا المحلیة (على سبیل المثال في المناطق ذات الدخل المحلي المنخفض وعبء الدیون ا

وقد ینشأ عن ذلك ت تمویل الحكومات المحلیة مالیًا. وفي بعض الحاالت سوف تلجأ أدوات تمویل الحكومات المحلیة لمزید من االقتراض لدفع الدیون الحالیة،ملزمة بإعانة أدوا
مخاطر تتعلق بالسیولة في حالة زیادة تكالیف إعادة التمویل.

ني. وقد أدت الحاالت التي عانت مؤخًرا من انخفاض التصنیف إلى قلق المستثمرین بشأن احتمال تدھور الظروف وقد یؤدي تفاقم الظروف المالیة إلى انخفاض التصنیف االئتما
مما یصعب علیھا تحمل دیونھا.المالیة لبعض أدوات تمویل الحكومات المحلیة. ویؤدي انخفاض التصنیف بدوره إلى ارتفاع تكالیف التمویل ألدوات تمویل الحكومات المحلیة

التي تصدر ھذه السندات. وقد یرى البعض أن الحكومات المحلیة مرتبطة بشكل وثیق بسندات االستثمار الحضریة، حیث إنھم مساھمون في أدوات تمویل الحكومات المحلیة
مھوریة الصین الشعبیة. على ھذا األساس، فإن ومع ذلك، تكون سندات االستثمار الحضریة غیر مضمونة من جانب الحكومات المحلیة ذات الصلة أو الحكومات المركزیة لج

في حالة التقصیر. تعتمد قدرة أدوات الحكومات المحلیة أو الحكومات المركزیة لجمھوریة الصین الشعبیة غیر ملزمة بتقدیم الدعم ألي أداة من أدوات تمویل الحكومات المحلیة 
ة لألداة، ومدى استعداد الحكومات المحلیة ذات الصلة لدعمھا. ومع ذلك، قد یعیق نمو اإلیرادات بصورة بطیئة لدى تمویل الحكومات المحلیة في سداد الدیون على الحالة المالی

حكومات األراضي في أدوات تمویل البعض الحكومات المحلیة قدرتھا على تقدیم الدعم، وكذلك القیود التنظیمیة قد تحد أیًضا قدرة الحكومات المحلیة على إدخال االحتیاطي من
ة قد شكلت خطًرا على تمویل الحكومات المحلیة. وعالوة على ذلك، تتعامل الحكومات المحلیة مع الدیون بطرق مختلفة، وتظھر التحلیالت األخیرة أن األنشطة التمویلیة المتزاید

المحلیة.

ومات المحلیة، غیر أنھ من الصعوبة بمكان على حاملي السندات (مثل الصندوق على الرغم من توفیر ضمانات مثل األرض في بعض الحاالت، في حالة عجز أداة تمویل الحك
عسار لدى أداة تمویل الفرعي) فرض حقھا في الضمانات. وفي معظم الحاالت، ال یتم توفیر الضمانات، وسوف یتعرض حاملو السندات بشكل كامل لمخاطر االئتمان/اإل

إخفاق أداة تمویل الحكومة المحلیة عن سداد أصل أو فائدة سندات االستثمار الحضریة، فسوف یتكبد الصندوق الفرعي خسارة الحكومات المحلیة كدائن غیر مضمون. في حالة
كبیرة وقد تتأثر قیمة صافي األصول الخاصة بھ سلبًا.

(على سبیل المثال من خالل التقریر السنوي المدقق وتقریر تصنیف على الرغم من أن معظم أدوات تمویل الحكومات المحلیة تفصح عن المعلومات المالیة األساسیة بانتظام 
صول مادیة وضخ رأس المال. االئتمان)، فإن اإلفصاح عن المعلومات األخرى ذات الصلة في الوقت المناسب ال یزال غیر مؤكد، من ذلك مثال المعلومات الخاصة بتخصیص أ

یة إلى حكم استثماري متحیز، إضافةً إلى المخاطر المتعلقة باالستثمار في األوراق المالیة ألداة تمویل الحكومات المحلیة.وقد یؤدي اإلفصاح غیر الكامل عن المعلومات المال

البنك المركزي / خرى (مثل سندات وعادةً ما تكون السندات التي تصدرھا أدوات تمویل الحكومات المحلیة أقل في السیولة عن أدوات الدخل الثابت التي تصدرھا الحكومات األ
الواردة ضمن " مخاطر سندات وأذون الخزانة)، وتخضع استثمارات الصندوق الفرعي في السندات التي تصدرھا الوكاالت إلى مخاطر السیولة كما ھو مبین في الفقرات

السیولة" في ھذا القسم.

صینیة، وقد ارتفع إجمالي القروض القائمة بشكل سریع في السنوات األخیرة. ونجم عن ذلك أن تستحوذ أدوات تمویل الحكومات المحلیة على قروض بمبالغ كبیرة من البنوك ال
أدوات التمویل عن السداد، فقد یؤدي طالبت لجنة تنظیم البنوك الصینیة جمیع البنوك بتحدید حیازاتھا من السندات التي تبیعھا أدوات تمویل الحكومات المحلیة. وفي حال عجز 

مخاطر تھدد استقرار النظام المصرفي بالصین.ھذا بدوره إلى

تعلقة بالدیون المتزایدة من مشاریع ھذا وقد أُعلن أن المكتب الوطني لمراجعة الحسابات سیبدأ تقییماً على الصعید الوطني لاللتزامات الحكومیة من أجل معالجة المخاوف الم
یة تقییم دیون الحكومة المحلیة بشكل شامل ودقیق.التنمیة المحلیة. ومع ذلك، لیس ھناك أي ضمان لمدى إمكان

المخاطر التشریعیة

ربوریشن فرض متطلبات إضافیة تخضع سوق السندات البنكیة الصینیة أیًضا لمخاطر تنظیمیة. ویجوز لبنك الصین الشعبي وشركة تشاینا سینترال دیبوزیتوري آند كلیرینج كو
التسویة الخاصة بسوق السندات البنكیة الصینیة، وبالتالي قد یكون فتح حساب سوق السندات البنكیة الصینیة عملیة طویلة األمد، وقد على فتح الحسابات أو تدفقات التداول /

لى االستثمار في سوق ونتیجة لذلك، یمكن أن تكون قدرة الصنادیق الفرعیة عیخضع أیًضا تداول/تسویة سوق السندات البنكیة الصینیة للتغییرات التنظیمیة من وقت آلخر.
في سوق السندات البنكیة الصینیة من السندات البنكیة الصینیة محدودة، وربما تتضرر الصنادیق الفرعیة. وبدالً من ذلك، یمكن أن تعاني الصنادیق الفرعیة المستثمرة بالفعل 

خسائر مادیة إذا تم تغییر قواعد التداول و/أو التسویة.

االستھالكیة بالصینخطر التركیز على الفرص 

الفرص االستھالكیة بالصین تنطبق حالیًا على:

ما قطاعان لھما القدرة على جذب قد یكون لمحفظة الفرص االستھالكیة بالصین تركیز كبیر في الشركات ذات اإلیرادات المتزایدة في القطاع االستھالكي وقطاع الرفاھیة، وھ
اض في القوة الشرائیة للمستھلكین بالصین سلبًا على قیمة أصول الصندوق الفرعي.المستھلكین في الصین؛ وقد یؤثر االنخف

مخاطر القطاع

أسھم البریك، وأسھم أسواق البریك، واألسھم الروسیة.تنطبق حالیًا على:
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ً من االقتصاد، فإن قد یكون لَمحافظ الصنادیق الفرعیة المذكورة أعاله تركیز كبیر في قطاع الموارد الطبیعیة. ونظًرا ألن  ھذه االستثمارات تقتصر على شریحة ضیقة نسبیا
لبًا من غیرھا من الصنادیق المشتركة، استثمارات الصنادیق الفرعیة لیست متنوعة مثل معظم الصنادیق المشتركة. ومعنى ھذا أن ھذه الصنادیق الفرعیة تمیل إلى أن تكون أكثر تق

فض بسرعة أكبر. قد یختلف أداء كل صندوق فرعي في االتجاه والدرجة عن أداء سوق األوراق المالیة ككل.ویمكن أن تزداد قیم َمحافظھا أو تنخ

رسملة صغیرة

الشركات الصغرى ذات األسھم اآلسیویة باستثناء الیابان وشركات أسھم منطقة الیورو األصغر حجماً.تنطبق حالیًا على:

لمذكورة أعاله، والتي تشمل شركات ذات قیمة سوقیة صغیرة، على مخاطر أكبر مقارنة بالصنادیق الفرعیة التي تستثمر في شركات قد تنطوي استثمارات الصنادیق الفرعیة ا
لك، قد تكون تحركات حدودة. ونتیجة لذأكبر وأكثر رسوًخا. على سبیل المثال، قد یكون لدى الشركات ذات القیمة السوقیة الصغیرة خطوط إنتاج وأسواق وموارد مالیة أو إداریة م

األسعار في األوراق المالیة للشركات ذات القیمة السوقیة الصغیرة أكثر تقلبًا.

ھا قیمة سوقیة أكبر وقد تكون ھناك ویمكن أن تكون تكالیف المعامالت في األوراق المالیة للشركات ذات القیمة السوقیة الصغیرة أعلى من التكالیف الخاصة بنظیراتھا التي ل
لة أقل.سیو

األوراق المالیة المدعومة باألصول واألوراق المالیة المدعومة بالرھون العقاریة

تنطبق حالیًا على:
) السندات اآلسیویةAsia Bond) وإجمالي عائد السندات اآلسیویة ،(Asia Bond Total Return) وإجمالي عائد سندات الیورو ،(Euro Credit Bond 

Total Return الیورو () وسنداتEuro Bond) واألوراق المالیة المدعومة باألصول العالمیة (Global Asset-Backed Bond والسندات المتقاطعة (
 Global Asset-Backed) وسندات ذات عائد مرتفع مدعومة باألصول العالمیة ((Global Asset-Backed Crossover Bondالمدعومة باألصول العالمیة 

High Yield Bondسندات عالمیة () وGlobal Bond() وإجمالي عائد السندات العالمیةGlobal Bond Total Return وسندات الشركات العالمیة (
)Global Corporate Bond) وسندات الحكومات العالمیة (Global Government Bond) وسندات عالمیة ذات الدخل العالي (Global High Income 

Bondعوائد مرتفعة () وسندات عالمیة ذاتGlobal High Yield Bond() وسندات االئتمان المضمون العالمیة ذات العوائد المرتفعةGlobal High Yield 
Securitised Credit Bond) والسندات المرتبطة بضخامة األسواق العالمیة ،(Global Inflation Linked Bond وسندات االئتمان المضمون العالمیة ،(

 Global) وسندات البصمة الكربونیة المنخفضة العالمیة، (Global Investment Grade Securitised Credit Bondالدرجة االستثماریة (المصنفة من 
Lower Carbon Bond) وسندات االئتمان المضمون العالمیة (Global Securitised Credit Bond() وسندات عالمیة قصیرة األجلGlobal Short 

Duration Bond) وسندات عالمیة ذات عوائد مرتفعة قصیرة األجل (Global Short Duration High Yield Bond (الصنادیق العالمیة المتوازنة ذات و
الصنادیق العالمیة المتحفظة ذات االستثمارات المستدامة ) وGlobal Sustainable Multi-asset Balanced(االستثمارات المستدامة واألصول المتعددة

) Singapore Dollar Income Bondوسندات الدخل بالدوالر السنغافوري ()Global Sustainable Multi-Asset Conservative(واألصول المتعددة
).US High Yield Bond) وسندات ذات عوائد مرتفعة بالدوالر األمریكي (US Dollar Bondوسندات بالدوالر األمریكي (

 وإجمالي العائد متعدد والطریق"، والدخل متعدد األصول لألسواق الناشئة العالمیة، األصول المتعددة العالمیة ذات الكربون المنخفضفرص مبادرة "الحزام
الدخل المركز األمریكي، واإلستراتیجیات

باألصول و/أو األوراق المالیة المدعومة بالرھون العقاریة (بما في یجوز للصنادیق الفرعیة المذكورة أعاله أن تستثمر صافي أصولھا أو أن تتعرض لألوراق المالیة المدعومة
تعرض لألوراق المالیة المدعومة بالرھون على ذلك األوراق المالیة التي یعلن عنھا الحقًا "ویشار إلیھا عادةً باسم األوراق المالیة "المقرر اإلعالن عنھا الحقًا") لیتحقق لھا ال

النحو التالي:

 وسندات االئتمان المضمون العالمیة ذات العوائد المرتفعة، وسندات االئتمان المضمون العالمیة، االئتمان المضمون العالمیة المصنفة من الدرجة االستثماریةسندات :
٪100حتى 

 50السندات بالدوالر األمریكي: تصل إلى٪
 30سندات عالمیة: تصل إلى%
20: تصل حتى الدخل المركز األمریكيووالسندات العالمیة قصیرة األجلالعالمیة ذات الدخل المرتفعالسندات وسندات الشركات العالمیة٪

 عائد السندات االئتمانیة السندات اآلسیویة، وإجمالي عائد السندات اآلسیویة، فرص مبادرة الحزام والطریق، سندات الیورو، وإجمالي عائد سندات الیورو، وإجمالي
ذات الكربون األصول المتعددة لألسواق الناشئة العالمیة، والسندات الحكومیة العالمیة، والسندات العالمیة ذات العائد المرتفع، والسندات العالمیةالعالمیة، ودخل

لمستھدف متعدد اإلستراتیجیات،والعائد االمنخفض، واألصول المتعددة العالمیة ذات الكربون المنخفض، والسندات العالمیة ذات العوائد المرتفعة قصیرة األجل،
والصنادیق العالمیة المتوازنة ذات االستثمارات المستدامة واألصول وسندات الدخل بالدوالر السنغافوري، والسندات ذات العوائد المرتفعة بالدوالر األمریكي

%10حتى : المتعددة والصنادیق العالمیة المتحفظة ذات االستثمارات المستدامة واألصول المتعددة

س مال مدعومة بمجموعة من الموجودات عموًما، تعتبر األوراق المالیة المدعومة باألصول واألوراق المالیة المدعومة بالرھون العقاریة سندات دین مدفوعة بفائدة ومدفوعات رأ
ویتم دعم بعض األوراق المالیة المدعومة باألصول عن سكنیة أو التجاریة.المالیة مثل الرھن العقاري والقروض مع دعم ضمانات غالباً من األصول المادیة مثل العقارات ال

العقاریة أقل سیولة و/أو تقلبًا في طریق التدفقات النقدیة للقروض غیر المضمونة دون دعم األصول المادیة. قد تصبح األوراق المالیة المدعومة باألصول والمدعومة بالرھون 
) بعنوان: "اعتبارات المخاطر العامة"، بما في ذلك مخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر 4-1صلة في القسم (ظروف معینة وتخضع للمخاطر المف

الطرف المقابل ومخاطر االئتمان المصنفة من الدرجة غیر االستثماریة ومخاطر السیولة، باإلضافة إلى المخاطر اإلضافیة المفصلة أدناه.

لیة للرھن العقاري (فاني ق المالیة المدعومة بالرھون عموما إلى سندات الرھن العقاري الصادرة عن الشركات التي ترعاھا الحكومة األمریكیة مثل الرابطة الفیدراتشیر األورا
إلى األوراق المالیة المدعومة من قبل األصول الخاصة. ماي) أو مؤسسة رھن المنازل العقاریة الفدرالیة (فریدي ماك). یشیر مصطلح األوراق المالیة المدعومة باألصول عادة 

واألوراق المالیة المدعومة بأصول الفئات الرئیسة ھي السندات المدعومة بالرھن العقاري السكني، والسندات المدعومة بالرھن العقاري التجاري، والتزامات القروض المضمونة
السیارات والدیون الطالبیة). یتم فصل األوراق المالیة إلى شرائح ذات حقوق مختلفة، في عملیات تداول األوراق المالیة المستھلك (على سبیل المثال بطاقات االئتمان وقروض

عة، یتم دفع طر رأس المال المرتفالمدعومة باألصول. وعادة ما تتلقى الشرائح الكبرى دفعات القرض أوالً، بینما تستوعب الشرائح الصغرى الخسائر األولى. للتعویض عن مخا
نسبة أعلى من الفائدة إلى الحاملین الجدد مقارنة بكبار حاملي السندات.

یُطلب دفع بعض القروض تمثل السندات المدعومة بالرھن العقاري السكني حصًصا في مجموعة من قروض الرھون العقاریة السكنیة المضمونة بعقارات سكنیة أساسیة. قد
ات. تتكون الضمانات األساسیة للسندات التجاریة المدعومة بالرھون العقاریة من قروض الرھن العقاري المضمون عن طریق العقارات بشكل مسبق في أي وقت من األوق

لمعیشة لكبار السن نین، ومراكز االمدّرة للدخل، مثل مراكز التسوق، والمباني اإلداریة، والعقارات الصناعیة أو المستودعات، والفنادق، وشقق اإلیجار، ودور رعایة المس
ومرافق التخزین الذاتي.

. یتمثل الفرق الرئیس في أن األصل تختلف خصائص االستثمار في األوراق المالیة المدعومة بالرھون العقاریة واألوراق المالیة المدعومة باألصول عن سندات الدین التقلیدیة
وقت بسبب شروط القروض األساسیة. ھذا التغیر في توقیت التدفقات النقدیة یجعل تقدیرات عوائد األصول المستقبلیة غالباً ما یتم دفعھ على مراحل وقد یتم سداده بالكامل في أي

ومتوسط العمر المرجح غیر مؤكد.
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سنوات، ویتم الرجوع إلیھا في التزامات كما یشمل سوق األوراق المالیة المدعومة باألصول التزامات الدین المضمونة. وغالبًا ما تكون ذات فترات استحقاق أقصر، عادة خمس
الدین أو غیرھا من األوراق المالیة المركبة.

مخاطر الدفع المسبق ومخاطر التمدید

باألصول بعدة عوامل تشمل المدعومة سوف یتأثر معدل تكرار الدفعات المسبقة على القروض التي تندرج تحت فئة األوراق المالیة المدعومة بالرھون العقاریة/واألوراق المالیة
الملتزمون بالرھون العقاریة ذات الفائدة أسعار الفائدة باإلضافة إلى العوامل االقتصادیة والدیموغرافیة والضریبیة واالجتماعیة والقانونیة وغیرھا من العوامل. وعموماً، یسدد

ما تنخفض معدالت الرھن العقاري السائدة عن أسعار الفائدة لقروض الرھن العقاري ذات الفائدة الثابتة الثابتة في كثیر من األحیان قروض الرھن العقاري الخاصة بھم مسبقاً عند
قد تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة (على حسب توافر تمویل الرھن العقاري وعدم وجود تغیر جوھري في قیمة الممتلكات أو القیمة االئتمانیة للمقترضین). وعلى العكس من ذلك،

مخاطر التمدید سلبًا على مخاطر التمدید، حیث إن أصحاب الرھن العقاري الفردي ھم أقل عرضة لممارسة خیارات الدفع المسبق. وقد یؤثر كل من مخاطر الدفع المسبق وإلى 
لفرعیة.عائدات الصنادیق الفرعیة. كذلك قد یؤثر التغییر في معدل الدفع المسبق سلبًا على صافي قیمة األصول في الصنادیق ا

مخاطر ثانویة

جري ھیكلة تداول األوراق المالیة تتضمن االستثمارات في األوراق المالیة المدعومة باألصول الفرعیة مخاطر تعثر وخسارة أكبر من الفئات العلیا لإلصدارات والمجموعات. ت
الخسائر قبل أصحاب الشرائح العلیا. وعندما یتم استیعاب الخسائر من خالل الشرائح المدعومة باألصول في شرائح بحیث یستوعب أصحاب األوراق المالیة األدنى في الرتبة

ة عالیة وقد یواجھون خسارة تامة.األدنى في الرتبة، یأتي دور الشرائح األعلى رتبة الستیعاب الخسائر الالحقة. یمكن للمستثمرین في الشرائح الصغرى تحمل مخاطر رأسمالی

 رأس المالمخاطر انخفاض قیمة

الظروف الناشئة في موقع العقار، سوف یتأثر معدل التخلف عن السداد والخسائر على قروض الرھن العقاري السكني بعدد من العوامل، بما في ذلك الظروف االقتصادیة العامة و
لرھن العقاري السكني، عندھا تكون عملیة الحجز طویلة وصعبة، وقد وحقوق المقترض في العقار المرھون والظروف المالیة للمقترض. حین یكون ھناك تعثر في سداد قرض ا

تتضمن نفقات كبیرة. عالوة على ذلك، قد یكون سوق قروض الرھن العقاري السكني المتعثرة أو العقارات المحجوز علیھا محدودة جدًا.

قاریة ھي التزامات على المقترض مصحوبة بحق الرجوع التام وعادة ما تكون أدوات ذات ومعظم قروض الرھن العقاري التجاریة المتضمنة ألوراق مالیة مدعومة بالرھون الع
ئد المستحقة على القروض أغراض خاصة. إذا كان المقترض غیر قادر أو لیست لدیة الرغبة في إعادة تمویل أو التصرف في الممتلكات المرھونة لدفع أصل الدین والفوا

للفئات ذلك بشكل سلبي على المدفوعات على الفئات الثانویة لألوراق المالیة المدعومة بالرھون العقاریة. ال یمكن تحدید مدى الخسارة، إن وجد،العقاریة، فمن المحتمل أن یؤثر 
، أو حبس الرھن (أو سند بدال من الرھن) الثانویة من األوراق المالیة المدعومة بالرھون العقاریة إال بعد تسویة مخفضة بالتفاوض، وإعادة ھیكلة أو بیع سندات الرھن العقاري

و/أو إعالن اإلفالس. بسبب عوامل من الممتلكات المحملة بالرھن العقاري والتصفیة الالحقة للممتلكات. یمكن أن یكون حبس الرھن مكلفًا، وقد یتأخر بسبب إجراءات التقاضي
یة واألداء المالي، والمخاطر البیئیة، ومتطلبات اإلفصاح الحكومیة فیما یتعلق بحالة العقار، قد یعزف الطرف الثالث مثل موقع العقار، والحالة القانونیة لسند الملكیة، وحالتھ الماد

حتفظ المقترض عقاریة ذات الصلة. قد یعن شراء العقار في عملیة بیع الرھن أو ال یرغب في دفع ثمن كاٍف للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألوراق المالیة المدعومة بالرھون ال
خرین، أو االحتفاظ بالتغطیة التأمینیة، باإلیرادات الناجمة عن أصول تشتمل على أوراق مالیة مدعومة بالرھون العقاریة، ویمكن استخدام عائد االستثمار لتسدید الدفعات إلى اآل

ًما دون وجود حارس معین من قبل المحكمة إلدارة التدفق النقدي للضمانات.أو دفع الضرائب، أو دفع تكالیف الصیانة. ال یمكن استرداد ھذه اإلیرادات المحولة عمو

في بعض األحیان على صالحیة وحین یحدد مقدم القرض قروضاً محددة لتركیبة األوراق المالیة المدعومة باألصول، فقد یواجھ المقدم صعوبات مالیة، وقد یعترض الدائنون
ذه التحدیات إلى إضعاف دعم األصول لألوراق المالیة المدعومة باألصول.القروض المعینة. یمكن أن تؤدي مثل ھ

المخاطر االقتصادیة

ت التجاریة كذلك على قدرتھا على ویعتمد أداء قرض الرھن التجاري في المقام األول على صافي الدخل المتولد عن العقار المرھون األساسي. وتعتمد القیمة السوقیة للعقارا
مكن أن یؤدي أي ونتیجة لذلك، سیؤثر تولید الدخل على كل من احتمال التخلف عن السداد وفداحة الخسائر فیما یتعلق بقرض الرھن العقاري التجاري. كذلك یتولید الدخل.

لتدفق النقدي وخسائر في اإلصدار ذي الصلة انخفاض في دخل أو قیمة العقار التجاري الذي یشتمل على إصدار السندات التجاریة المدعومة بالرھون العقاریة إلى تأخیر في ا
من السندات التجاریة المدعومة بالرھون العقاریة.

وبالتالي انخفاض القیمة المترتبة وتخضع قیمة العقارات التي ترتكز علیھا قروض الرھن العقاري لظروف السوق. قد تؤثر التغیرات في سوق العقارات سلبًا على قیمة الضمانات
فاظ باألسھم في العقار.ة. باإلضافة إلى ذلك، فإن التغیرات غیر المواتیة في سوق العقارات تزید من احتمال التخلف عن السداد، حیث یتراجع حافز المقترض لالحتعلى التصفی

مخاطر إعادة التمویل

سداد جزء كبیر من أصل القرض على مدار مدة القرض ولكن یتم دفعھ عند غالبًا ما تجري ھیكلة قروض الرھن العقاري بشأن العقارات التجاریة والسكنیة بحیث ال یجري 
على القیمة الحالیة وإمكانیة بیع االستحقاق، وبالتالي یعتمد سداد أصل القرض في كثیر من األحیان على توافر التمویل العقاري في المستقبل من مقرض موجود أو بدیل و/أو 

تمویل العقاري إلى التخلف عن السداد.العقارات. لذلك، قد یؤدي عدم توفر ال

األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة

وحالیًا تنطبق على:
) السندات اآلسیویةAsia Bond) وإجمالي عائد السندات اآلسیویة ،(Asia Bond Total Return) وسندات العمالت اآلسیویة ،(Asian Currencies Bond ،(

)، وإجمالي Euro Credit Bond)، وسندات ائتمان الیورو (Euro Bondوسندات الیورو (،)Asia High Yield Bondالعائد المرتفع (السندات اآلسیویة ذات 
إجمالي عائد ،)Global Bond)، وإجمالي عائدات دیون األسواق الناشئة العالمیة، السندات العالمیة (Euro Credit Bond Total Returnعائد سندات الیورو (

 Global)، وإجمالي عائد السندات العالمیة (Global Corporate Bond)، وسندات الشركات العالمیة (Global Bond Total Returnالسندات العالمیة (
Credit Bond Total Return) وسندات األسواق العالمیة الناشئة ،(Global Emerging Markets Bondع ()، السندات العالمیة ذات الدخل المرتفGlobal 

High Income Bond) السندات العالمیة ذات العائد المرتفع ،(Global High Yield Bond ،(مقید التصنیف) وإجمالي عائدات دیون األسواق العالمیة الناشئة ،(
)، وسندات Global Short Duration Bond)، وسندات عالمیة قصیرة األجل (Global Lower Carbon Bondوالسندات العالمیة ذات الكربون المنخفض (

)، والدخل الثابت India Fixed Income)، والدخل الھندي الثابت (Global Short Duration High Yield Bondعالمیة ذات عائد مرتفع قصیرة األجل (
 USدات بالدوالر األمریكي ()، وسنSingapore Dollar Income Bond)، وسندات الدخل بالدوالر السنغافوري (RMB Fixed Incomeبالرنمینبي (

Dollar Bond) وسندات ذات عائد مرتفع بالدوالر األمریكي ،(US High Yield Bond.(
صول المتعددة العالمیة ذات فرص مبادرة "الحزام والطریق"، وتخصیص دیون مدارة في األسواق الناشئة العالمیة والدخل متعدد األصول لألسواق الناشئة العالمیة، واأل

–والدخل المركز الدخل المرّكز اآلسیوي-الحلول المدارة والنمو المرّكز اآلسیوي،-التحفظ المرّكز اآلسیوي، والحلول المدارة -ربون المنخفض والحلول المدارة الك
.الدخل المركز األمریكي
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من أدوات 2و1(بما في الشریحتین المركبة باعتبارھا أوراقًا مالیة محتملة قابلة للتحویلیجوز للصنادیق الفرعیة المشار إلیھا أعاله أن تستثمر في األوراق المالیة المحتملة 
).CoCos، وتعرف أیضاً باسم األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة (رأس المال)

اختبارھا بشكل نسبي. قد یتم إلغاء مدفوعات الدخل أو تعلیقھا أو تأجیلھا من قِبل الُمصدر تعد األوراق المالیة المحتملة القابلة للتحویل أدوات محفوفة بالمخاطر ومعقدة للغایة لم یتم 
وتكون أكثر عرضة للخسائر من األسھم، اعتمادًا على فئتھا.

ن مستوى معین. عند وقوع حدث محدد سلفا األوراق المالیة المحتملة القابلة للتحویل ھي األوراق المالیة الھجینة التي تمتص الخسائر عندما ینخفض رأس مال المصدر دو
ض، أو قد یتم خسارة المبلغ (یعرف باسم حدث مسبب)، یمكن تحویل األوراق المالیة المحتملة القابلة للتحویل إلى أسھم في الشركة المصدرة، ویحتمل أن تكون بسعر مخف

األصلي المستثمر على أساس دائم أو مؤقت.
القابلة للتحویل أیًضا لمخاطر إضافیة خاصة بتركیبھا، بما في ذلك:تخضع األوراق المالیة المحتملة

مخاطر المستویات الحدیة

وراق المالیة المحتملة تختلف المستویات الحدیة وتحدد التعرض لمخاطر التحویل. وقد یكون من الصعب على المستشار االستثماري لصندوق فرعي یجري استثماره في األ
یتوقع األحداث الحدیة التي تؤدي إلى تحویل الدین إلى أسھم، أو تخفیض القیمة إلى صفر من االستثمار الرئیس و/أو الفائدة المتراكمة.القابلة للتحویل أن 

قد تشتمل األحداث المؤثرة على ما یلي:
)i( غیرھا من النسبانخفاض في نسبة الشریحة األساسیة األولى / الشریحة األولى من رأس المال العادي للبنك الُمصدر أو
)ii(در یتطلب دعم القطاع یمكن ألي سلطة تنظیمیة، في أي وقت، إجراء تحدید ذاتي بأن المؤسسة "غیر قابلة للتطبیق"، بمعنى أن التحدید ینطوي على أن البنك الُمص

وراق المالیة المحتملة القابلة للتحویل إلى حقوق ملكیة أو العام بھدف منع الُمصدر من اإلعسار أو اإلفالس أو االستمرار في أعمالھ وتتطلب أو تتسبب في تحویل األ
تخفیضھا، في ظروف خارجة عن إرادة الُمصدر؛ أو

)iii (.سلطة وطنیة تقرر ضخ رأس المال

إلغاء الكوبون

ا في أي وقت، ألي سبب وألي مدة زمنیة.بالنسبة لدفعات الكوبون على بعض السندات القابلة للتحویل المحتملة، فھي تقدیریة تماًما ویجوز للجھة المصدرة إلغاءھ

م تجاوزھا. قد تخضع مدفوعات ال یعد اإللغاء التقدیري لسداد المدفوعات حالة تقصیر وال توجد أي احتماالت تتطلب إعادة إثبات مدفوعات الكوبون أو دفع أي مدفوعات ت
تعلیقھا في حالة عدم كفایة االحتیاطیات القابلة للتوزیع. قد تكون األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة متقلبة الكوبونات أیًضا لموافقة الجھة التنظیمیة للجھة المصدرة ویمكن 

وقد ینخفض سعرھا بسرعة في حالة تعلیق مدفوعات الكوبونات، نتیجة لعدم الیقین المحیط بمدفوعات الكوبونات.

مخاطر التحویل

ثمار وراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة المحددة وتحدید التعرض لمخاطر التحویل. قد یكون من الصعب في بعض األوقات على مستشار االستتختلف المستویات الحدیة بین األ
االستثمار إلى بیع ھذه األسھم الجدیدة للصندوق الفرعي تقییم آلیة عمل األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة عند التحویل. وفي حالة التحویل إلى أسھم، قد یضطر مستشار

ث یؤدي إلى تقلیل قیمة األسھم حیث ال تسمح سیاسة استثمار الصندوق الفرعي ذي الصلة باالحتفاظ بسندات الملكیة. في ضوء األحداث الحدیة، من المحتمل أن یكون ھناك حد
دوق الفرعي لبعض الخسائر.المشتركة للُمصدر، وھذا البیع القسري ربما یؤدي بدوره إلى تكبد الصن

مخاطر التقییم وخفض القیمة

ندات القابلة للتحویل المحتملة بسبب ارتفاع مخاطر غالباً ما تقدم األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة عائداً جذاباً یمكن النظر إلیھ على أنھ قسط معقد. قد یتعین خفض قیمة الس
مالیة بقیمة ھذه في األسواق المؤھلة ذات الصلة. وبناًء على ذلك، قد یخسر الصندوق الفرعي استثماره بالكامل أو قد یتعین علیھ قبول نقد أو أوراق المبالغة في تقییم فئة األصول 
أدنى من االستثمار األصلي.

مدفوعات وإلغاء الكوبون

مالیة القابلة للتحویل المحتملة من الشریحة األولى)، تقدیریة تماًما ویجوز للجھة المصدرة إلغاءھا في مدفوعات الكوبون على بعض السندات القابلة للتحویل المحتملة (األوراق ال
بونات واجبة الدفع.أي وقت، ألي سبب وألي مدة زمنیة. على العكس، بالنسبة إلى األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة من الشریحة الثانیة، تكون الكو

رأس المالمخاطر عكس ھیكل

ي الوقت الذي ال یعاني فیھ حاملو األسھم على النقیض من تسلسل رأس المال التقلیدي، قد یعاني المستثمرون في األوراق المالیة القابلة للتحویل المحتملة من خسارة لرأس المال ف
لمالیة القابلة للتحویل المحتملة. وھذا یتعارض مع النظام العادي لھیكل رأس المال من أیة خسارة، على سبیل المثال، عندما یتم تفعیل آلیة امتصاص الخسائر/شطب األوراق ا

حیث من المتوقع أن یعاني أصحاب األسھم من الخسارة األولى.

مخاطر تمدید فترة استدعاء السندات

محددة سابقًا فقط بموافقة السلطة التنظیمیة المختصة. ال یمكن االفتراض بأنھ یتم إصدار بعض السندات القابلة للتحویل المحتملة كأدوات دائمة قابلة لالستدعاء على مستویات
مال الدائم.سیتم استدعاء ھذه السندات القابلة للتحویل المحتملة في تاریخ االستدعاء. السندات القابلة للتحویل المحتملة ھي شكل من أشكال رأس ال

في تاریخ االستدعاء أو في أي تاریخ.قد ال یستلم المستثمر عائد األصل كما ھو متوقع 

األدوات الثانویة
لمناسبة قبل التحویل. وبناء على ذلك، في سیتم إصدار السندات القابلة للتحویل المحتملة في أغلب الظروف في شكل أدوات دین ثانویة بھدف تقدیم المعالجة الرأسمالیة التنظیمیة ا

إجراء التحویل، فإنھ یجب أن تكون حقوق ومطالب حاملي السندات القابلة للتحویل المحتملة، مثل الصندوق الفرعي، ضد الجھة الُمصدرة حالة تصفیة أو حل الجھة الُمصدرة قبل 
ھة الُمصدرة.انویة للجفیما یتعلق أو ما ینشأ بموجب بنود السندات القابلة للتحویل المحتملة مصنفة في منزلة أقل من مطالبات جمیع أصحاب االلتزامات غیر الث

مخاطر غیر معروفة
اسیة لھذه األدوات، فلن نكون على ثقة من ھیاكل السندات القابلة للتحویل المحتملة ھي ھیاكل مبتكرة لم تُختبر إلى اآلن. وفي البیئات المجھدة، عندما یتم اختبار المیزات األس

أدائھا.
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القطاع العقاري

وحالیًا تنطبق على:
 لمقیاس االقتصادي، معدل الناشئة العالمیة للمقیاس االقتصادي، األسھم العالمیة للمقیاس االقتصادي، األسھم الیابانیة للمقیاس االقتصادي، األسھم األمریكیة لأسھم األسواق

قلب المركز لألسھم العالمیة، أسھم العقارات العالمیة.التقلب المركز ألسھم األسواق الناشئة العالمیة، أسھم األسواق الناشئة العالمیة، أرباح األسھم العالمیة، معدل الت
"والصنادیق العالمیة المتوازنة دخل متعدد األصول لألسواق الناشئة العالمیة، واألصول المتعددة العالمیة ذات الكربون المنخفض، فرص مبادرة "الحزام والطریق

التحفظ المرّكز -والحلول المدارة لمیة المتحفظة ذات االستثمارات المستدامة واألصول المتعددة:ذات االستثمارات المستدامة واألصول المتعددة والصنادیق العا
الدخل المرّكز اآلسیوي.-النمو المرّكز اآلسیوي، والحلول المدارة -اآلسیوي، والحلول المدارة 

أو في أسھم / وحدات صنادیق االستثمارات التي تزاول أنشطتھا الرئیس في قطاع العقاراتسوف تخضع االستثمارات في األوراق المالیة المتداولة الصادرة عن الشركات
ن بین أمور أخرى، انخفاضات محتملة العقاریة/ وحدات مشروع االستثمار الجماعي العقاري الستراتیجیة المخاطر المرتبطة بالملكیة المباشرة للعقارات. وتشمل ھذه المخاطر، م

كثیرة للممتلكات، المرتبطة بالظروف االقتصادیة العامة والمحلیة، واالفتقار المحتمل إلى توافر أموال الرھن العقاري، واإلفراط في البناء، والشواغر الفي قیمة المخاطر 
، والتكالیف الناجمة عن تنظیف الطرف والزیادات في المنافسة، والضرائب والمعامالت العقاریة، ومصروفات تشغیل وحبس الرھن، والتغییرات في قوانین تقسیم المناطق

ناجمة عن الكوارث الطبیعیة وأعمال الثالث، والمسؤولیة الواقعة علیھ إزاء األضرار الناجمة عن المشكالت البیئیة؛ وخسائر الضحایا أو اإلصابات، واألضرار غیر المؤمنة ال
ات في أسعار الفائدة. یجوز للقائمین على االستراتیجیة أن یستثمروا في األوراق المالیة للشركات الصغیرة اإلرھاب، والقیود المفروضة على اإلیجارات والتغیرات فیھا؛ والتغیر

اك ع االستثمار الجماعي. وبالتالي ھنوالمتوسطة الحجم التي قد تتداول في أحجام أقل وتكون أقل سیولة من األوراق المالیة للشركات األكبر واألكثر رسوخا أو غیرھا من مشاری
مخاطر تقلبات في القیمة بسبب التقلبات المحتملة في أسعار أسھمھا.

لجماعي األخرى المفتوحة أو المغلقة عادة ما یتحقق التعرض إلى العقارات عن طریق االستثمار إما في صنادیق االستثمار العقاریة المؤھلة المغلقة أو في مشاریع االستثمار ا
لجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل المقبولة األخرى).(بما في ذلك تعھدات االستثمار ا

صنادیق االستثمارات العقاریة

وحالیًا تنطبق على:
األسھم میة للمقیاس االقتصادي،األسھم البرازیلیة، الفرص االستھالكیة بالصین، أسھم منطقة الیورو، نمو منطقة الیورو، األسھم األوربیة/ أسھم األسواق الناشئة العال

األسواق الناشئة العالمیة، أسھم العالمیة للمقیاس االقتصادي، األسھم الیابانیة للمقیاس االقتصادي، األسھم األمریكیة للمقیاس االقتصادي، معدل التقلب المركز ألسھم 
دل التقلب المركز لألسھم العالمیة، أسھم العقارات العالمیة وأسھم المملكة األسواق الناشئة العالمیة، التغیر المناخي المرتبط باألسھم العالمیة، أرباح األسھم العالمیة، مع

المتحدة.
"والصنادیق العالمیة المتوازنة ، دخل متعدد األصول لألسواق الناشئة العالمیة، واألصول المتعددة العالمیة ذات الكربون المنخفضفرص مبادرة "الحزام والطریق

التحفظ المرّكز -والحلول المدارة صول المتعددة والصنادیق العالمیة المتحفظة ذات االستثمارات المستدامة واألصول المتعددةذات االستثمارات المستدامة واأل
.الدخل المركز األمریكي–، والدخل المركز الدخل المرّكز اآلسیوي-النمو المرّكز اآلسیوي، والحلول المدارة -اآلسیوي، والحلول المدارة 

وى علی مستح أو نسبة دفع العوائد بالتوزیع األرسیاسة تكون أي ال د قصنادیق االستثمارات العقاریة، وفي رة مباشأن الصندوق الفرعي یستثمر ة ظمالحلمستثمرینینبغي ل
ح أو نسبة دفع العوائد بصندوق االستثمار العقاري األساسي المقصود.بااألریع وزممثلة لسیاسة تالصندوق الفرعي 

ة التي أنشئ فیھا.وسیختلف الھیكل القانوني لصندوق االستثمار العقاري وقیود االستثمار فیھ، واألنظمة التنظیمیة والضریبیة التي یخضع لھا، تبعاً للدول

السندات الھندیة

India Fixed Incomeوحالیًا تنطبق على:

االستثمار في سندات الدین الھندیة

رعي والتي سندات الدین للحكومة الھندیة و/أو الشركات الھندیة، ال بد أن یمتلك الصندوق الفرعي رخصة مستثمر المحفظة األجنبیة/ رخصة الحساب الفمن أجل االستثمار في 
یة في السندات الحكومیة وفي سندات یتم إصدارھا من قبل مجلس األوراق المالیة والصرف األجنبي في الھند. ال یمكن أن یتجاوز إجمالي استثمارات مستثمر المحفظة األجنب

الشركات الحدود التي تم تخصیصھا من قبل مجلس األوراق المالیة والصرف األجنبي في الھند.

الفرعي منح أي یجوز للصندوق تم تخصیص تلك الحدود لحاملي رخصة مستثمر المحفظة األجنبیة من خالل عملیات و/أو تطبیقات المزایدة المقدمة مباشرة إلى المنظمین. ال 
تابات الجدیدة ال یمكن أن یتم استثمارھا حصة لالستثمار في ھذه األسواق. في ھذه الحالة، قد یتم إغالق الصندوق الفرعي لالكتتابات الجدیدة نظرا ألن األموال الواردة من االكت

في مثل ھذه األسواق من قبل مستشار االستثمار.

إتاحة التخصیصات لحاملي رخصة مستثمر المحفظة األجنبیة/ الحسابات الفرعیة لجعل االستثمار فعاال. وھذا یعتمد على نوع الورقة المالیةوفي نفس الوقت، ھناك فترات تشھد 
ریة خالل ھذه الفترات.بح سا(حكومیة أو شركات) والطریقة المستخدمة للحصول على ھذا التخصیص (عملیة أو تطبیق مزایدة). قد یتم فقد الحدود التي تم تخصیصھا ولم تص

فقدان تسجیل مستثمر المحفظة األجنبیة

فتھ مستثمر المحفظة سوف یسعى الصندوق الفرعي للتسجیل في مجلس األوراق المالیة والصرف األجنبي في الھند كحساب فرعي للشركة، والذي یكون بدروه مسجالً بص
لمستمر للشركة كمستثمر في المحفظة األجنبیة والصندوق الفرعي كحسابھ الفرعي. في حالة إنھاء تسجیل الشركة األجنبیة. یستند استثمار الصندوق الفرعي على التسجیل ا

الستثمارات الموجودة في الصندوق كمستثمر في المحفظة األجنبیة أو كصندوق فرعي بصفتھ حسابًا فرعیًا أو عدم تجدیده، من المحتمل أن یضطر الصندوق الفرعي إلى استرداد ا
الصرف األجنبي في الھند لتحویل الحساب الفرعي، ومثل ھذا االسترداد الُملزم یمكن أن یؤثر سلباً على عوائد المساھمین، ما لم یتم الحصول على موافقة مجلس األوراق المالیة و

لھند باعتباره مستثمًرا في المحفظة األجنبیة.الفرعي إلى مستثمر آخر في المحفظة األجنبیة أو أن یسجل الصندوق الفرعي نفسھ في الصرف األجنبي في ا

قیود على االستثمارات

أن یستثمر مستثمر المحفظة األجنبیة ال یمكن أن تتجاوز استثمارات الدیون في الصندوق الفرعي الحدود التي حددھا مجلس األوراق المالیة والصرف األجنبي في الھند. ال یمكن 
واإلیداعات الثابتة المقومة بالروبیة الھندیة والتي تصدرھا البنوك في الھند.بصورة واضحة في شھادات اإلیداع 
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ضریبة أرباح رأس المال الھندي وضریبة الدخل على الفائدة

ضریبة األرباح الرأسمالیة
الرأسمالیة قصیرة وطویلة األجل بالمعدالت التالیة:بموجب القوانین واللوائح الحالیة المطبقة على مستثمري المحفظة األجنبیة، یتم فرض ضرائب على األرباح 

 10شھًرا قبل البیع): 36أرباح رأسمالیة طویلة األجل (األصول المحتفظ بھا لمدة أكثر من%
 30شھًرا أو أقل قبل البیع): 36أرباح رأسمالیة قصیرة األجل (األصول المحتفظ بھا لمدة%

لرسوم إضافیة وضرائب.تخضع معدالت الضرائب المذكورة أعاله 

ضریبة دخل الفائدة
٪ على إجمالي الفائدة (باإلضافة إلى الرسوم اإلضافیة المطبقة والضریبة التعلیمیة). یخضع 20سیخضع دخل الفوائد الناشئ عن األوراق المالیة الھندیة لضریبة الدخل بنسبة 

من قبل مستثمر المحفظة األجنبیة على أوراق مالیة محددة (السندات الحكومیة والسندات المقومة 2020نیو یو30إلى 2017یولیو 1دخل الفوائد المكتسبة خالل الفترة من 
٪ (باإلضافة إلى الرسوم اإلضافیة المطبقة والضریبة التعلیمیة).5بالروبیة لشركة ھندیة) إلى معدل ضریبة میسرة بنسبة 

ائب المحلي ومعدالت الفائدة، إن وجدت، المتاحة بموجب معاھدة االزدواج الضریبي.وتخضع معدالت الضرائب المذكورة أعاله لقانون الضر
ضریبیة، فقد تكون قد تقرر الشركة بعد الحصول على استشارة من متخصصین وضع أو عدم وضع شروط ضریبیة فیما یتعلق بالصندوق الفرعي. حتى في حالة وضع شروط 

علیة للصندوق الفرعي بالھند ومن المحتمل أن تكون ھذه الشروط الضریبیة التي وضعتھا الشركة غیر كافیة. وفي حال وجود اختالف أكثر أو أقل من االلتزامات الضریبیة الف
ھ (حسبما یقتضي رعي أو تخصم منبین الشروط الضریبیة للصندوق الفرعي والتزاماتھ الضریبیة الفعلیة بالھند، فإن المبالغ المعنیة سوف تضاف إلى رصید أصول الصندوق الف

یر على األفراد المساھمین بالصندوق الفرعي، الحال). ونتیجة لذلك، فإن الدخل الوارد من و/أو أداء الصندوق الفرعي قد یتأثران/ال یتأثران بالسلب، وقد یتفاوت التأثیر/درجة التأث
لة وجود أي منھا) وقدر االختالف في الوقت المناسب وتوقیت اكتتاب المساھم المعني وذلك بناء على بعض العوامل مثل مستوى االشتراط الضریبي للصندوق الفرعي (في حا

في األسھم و/أو استردادھا في الصندوق الفرعي.

األسھم التي ستبقى سینعكس على صافي أصول الصندوق الفرعي المعني عند وجود دین أو استرداد لألموال، وبذلك سیؤثر فقط على -إذا وضعتھ الشركة -أي اشتراط ضریبي 
ثل، لن تستفید األسھم من أي استرداد في ھذا الصندوق الفرعي في ذلك الوقت. ولن تتأثر األسھم التي یتم استردادھا قبل ذلك الوقت بأي دین أو شروط ضریبیة غیر كافیة. وبالم

ن الذین استردوا أسھمھم في الصندوق الفرعي قبل توزیع أي فائض المطالبة بأي شكل لفائض ینجم عن الشروط الضریبیة. وینبغي للمستثمرین أن یعلموا أنھ ال یحق للمساھمی
الفرعي. إذا كانت الشركة ترى من األشكال بأي جزء من المبالغ المستقطعة عند المنبع والموزعة على الصندوق الفرعي، وھذا المبلغ سینعكس على قیمة األسھم في الصندوق

ضریبي بأثر رجعي (سواء بخصوص ضریبة أرباح رأس المال أو ضریبة إیرادات الفوائد أو قوانین/لوائح ضریبیة أخرى ساریة بالھند)، فقد أنھ من الضروري تبني أي شرط
لفرعي المكاسب التي یتم لصندوق اتتأثر بالسلب قیمة صافي األصول السائدة و/أو المستقبلیة للصندوق الفرعي. قد ال تضاھي جسامة ھذا التأثیر السلبي المحتمل على أداء ا

تحصیلھا خالل فترة احتفاظ المستثمر باألوراق المالیة بحكم طبیعة التعامل بأثر رجعي.

دي أو محقق) حین ال یتم في الوقت الحالي، تتمثل سیاسة االشتراط الضریبي للشركة في توفیر كل من ضریبة أرباح رأس المال وضریبة إیرادات الفوائد (على أساس نق
قطاعھا من المنبع. وسوف تنعكس تلك االلتزامات الضریبیة في صافي قیمة األصول للصندوق الفرعي.است

دره مصلحة الضرائب وسوف تحرص الشركة على مراجعة وتعدیل سیاستھا لالشتراط الضریبي عند اللزوم من وقت آلخر، وحین یتم إصدار إشعارات إضافیة أو توضیح تص
د یبة على دخل الشركات من ضریبة أرباح رأس المال وضریبة إیرادات الفوائد و/أو أي قوانین/لوائح ضریبیة أخرى ساریة، باإلضافة إلى قواعبالھند بخصوص تطبیق الضر

التنفیذ المعنیة.

تقدم قد یتغیر في المستقبل وھذا التغییر (ھذه التغییرات) قد وھناك احتمال أن القوانین والقواعد واللوائح والممارسة الضریبیة الحالیة في الھند و/أو التفسیر أو الفھم الحالي لما
ا أو التصرف فیھا. وأیة زیادة في یعمل بأثر رجعي. وقد یخضع الصندوق الفرعي إلى ضرائب إضافیة غیر متوقعة من ھذا التاریخ أو عند إجراء االستثمارات المعنیة أو تقییمھ

لمعني قد تؤثر بالسلب على صافي أصول الصندوق الفرعي وقد تقلل الدخل الوارد من و/أو قیمة االستثمارات المعنیة في الصندوق االلتزامات الضریبیة على الصندوق الفرعي ا
الفرعي.

متلكاتھم.قیمة میجب على المستثمرین الرجوع إلى مستشاریھم الضریبیین فیما یخص اآلثار المحتملة لضریبة أرباح رأس المال وضریبة إیرادات الفوائد على 

المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف وعملة الروبیة الھندیة

خضع ھذه الضوابط للتغییر یجب أن یدرك المستثمرون حقیقة أن الروبیة الھندیة لیست قابلة للتحویل بحریة وتخضع لضوابط الصرف وشروط معینة تفرضھا حكومة الھند. ت
والذي قد یؤثر بدوره على صافي قیمة األصول في الصندوق الفرعي.وقد تؤثر سلبًا على سعر صرف الروبیة الھندیة 

وبیة الھندیة في مقابل العملة ویتعرض المستثمرون الذین ال یعتمدون على الروبیة الھندیة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة وال یوجد ما یضمن عدم انخفاض قیمة الر
ة الرنمینبي أن یؤثر بالسلب على قیمة استثمار المستثمر في صندوق فرعي.الوطنیة للمستثمر. ویمكن ألي انخفاض في قیم

فروضة على الروبیة الھندیة.وفي ظل ظروف استثنائیة، قد یتأخر دفع مبالغ االسترداد و/أو توزیعات األرباح بعملة الروبیة الھندیة بسبب قیود وضوابط سعر الصرف الم

مؤشر الصنادیق الفرعیة

مؤشر األسھم العالمیة اإلسالمي.تنطبق على:وحالیًا 

مخاطر محاكاة المؤشر

في المؤشر قد یؤدي إلى وبما أن الصندوق الفرعي سوف یسعى إلى تتبع (محاكاة) أحد المؤشرات، من خالل االستثمار المباشر في عناصر المؤشر، فإن أي تذبذب/تقلب 
مستشار االستثمار إلى اختیار األسھم أو اتخاذ إجراءات وقائیة في حالة تراجع األسواق. لذلك، إذا انخفض المؤشر، فإن زیادة/نقصان في تقییم الصندوق الفرعي. لن یسعى 

مؤشر الصنادیق الفرعیة التي تتبع ھذا المؤشر ستنخفض أیضاً، وقد یخسر المستثمرون جزءاً كبیراً من استثماراتھم.

.مخاطر االنحراف المعیاري

تي تشھدھا یضمن تحقق الھدف االستثماري ألي صندوق فرعي. وعلى وجھ الخصوص، ال توجد أداة مالیة تتیح محاكاة عوائد أي مؤشر بدقة. إن التغیرات الال یوجد ما 
سویة المعامالت بالعمالت األجنبیة)، استثمارات أي من الصنادیق الفرعیة وإعادة موازنات المؤشر ذي الصلة قد تؤدي إلى تكالیف معامالت مختلفة (بما في ذلك ما یتعلق بت

ادة االستثمار أو عدم الكفاءة ومصاریف تشغیلیة، وتكالیف الحفظ، والضرائب، وإجراءات الشركات، والتدفقات النقدیة إلى الصندوق الفرعي وخارجھ من توزیعات األرباح/إع
ذلك، سینخفض إجمالي عائدات االستثمار في أسھم أي صندوق فرعي بسبب التكالیف والنفقات التي ال التي قد تؤثر سلبًا على تتبع الصندوق الفرعي ألداء المؤشر. عالوة على 
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ق، قد ال تتسنى لسواتعطل ، أو في حالة لمؤشرالتي تشتمل على رات االستثماافي ا مؤقتًلھ تعطیالتداول أو تعلیق حال في ، لكذعلى وة عالتَُراعى عند حساب المؤشر الساري. 
لمؤشر.ات اعن عائدت فاانحروینجم عن ذلك الفرعي وق الصندرات استثماامحفظة ازنتودة عاإ

مخاطر التركز

سواق أو أسواق المال قد تؤثر أیًضا قد یتركز المؤشر في الشركات العاملة في بعض األسواق أو األوراق المالیة المدرجة في أسواق المال؛ لذلك فإن أي حالة تؤثر على ھذه األ
ر وأداء الصندوق الفرعي.على المؤش

مخاطر حساب المؤشرات

مؤشر األسھم العالمیة اإلسالمي.وحالیًا تنطبق على:

احتساب المؤشر اإلسالمي الذي S&P" ("مزود المؤشر"). وبموجب ھذه االتفاقیة، سوف تتولى داو جونز S&P Dow Jonesأبرم مستشار االستثمار اتفاقیة مع داو جونز "
یستخدمھ مستشار االستثمار إلدارة الصندوق الفرعي. وتخضع االتفاقیة لمراجعة سنویة.

شر بشكل كبیر في حساب المؤیجوز إنھاء الصندوق الفرعي في حال توقف إعداد المؤشر اإلسالمي أو نشره، وال یوجد مؤشر بدیل یستخدم المعادلة نفسھا أو أخرى تشبھھا 
اإلسالمي.

و ضمنیًا، للمستثمرین في یتم حساب المؤشر اإلسالمي بواسطة مزود المؤشر دون أي اعتبار ألداء الصندوق الفرعي. ال یقدم مزود المؤشر أي تعھد أو ضمان، صریًحا أ
یضمن أن موفّر المؤشر سیقوم بتجمیع المؤشر اإلسالمي بدقة، أو الصندوق الفرعي أو األشخاص اآلخرین فیما یتعلق باستحسان االستثمار في الصندوق الفرعي. ال یوجد ما

من المعادالت المرتبطة بھ، والشركات أنھ سیتم تحدید المؤشر اإلسالمي أو تكوینھ أو حسابھ بدقة. باإلضافة إلى ذلك، فإن عملیة وأساس الحوسبة وتجمیع المؤشر اإلسالمي وأي 
أي وقت أو یتم تعدیلھا دون سابق إنذار.التي یتألف منھا والعوامل قد تتغیر في

مخاطر تكوین المؤشر

ولكن لیس ھناك ما یضمن أن الصندوق قد یتغیر تكوین المؤشر (على سبیل المثال، األوراق المالیة المشطوبة). سوف یسعى مستشار االستثمار لتنفیذ أي تغییر في تركیب المؤشر 
قت.الفرعي سیعكس بدقة تكوین المؤشر في أي و

التعریفات

المحاكاة التامة

األوراق المالیة أو األدوات المماثلة استراتیجیة االستثمار التي تستخدمھا صنادیق تتبع المؤشر الفرعیة بھدف تتبع مؤشر ما. سوف تسعى الصنادیق الفرعیة لالستثمار في جمیع 
اإلیداع الدولیة) للمؤشر وبالنسب ذاتھا المدرجة في المؤشر. ومع ذلك، قد تحتاج الصنادیق الفرعیة لالحتفاظ بنسبة (على سبیل المثال الطرق البدیلة لتسویة المنازعات وشھادات 

صغیرة من أصولھا نقدًا من أجل إدارة عملیة االكتتاب وعملیات االسترداد بكفاءة.

المحاكاة المحّسنة

الفرعیة لتتبع مسار المؤشرات والتي عادة ما تحتوي فقط على عینة تمثیلیة من ألوراق المالیة أو األدوات المماثلة (على سبیل استراتیجیة االستثمار المستخدمة من قبل الصنادیق 
ا إلدارة عملیة االكتتاب من أصولھا نقدً المثال الطرق البدیلة للتسویة وشھادات اإلیداع الدولیة) المدرجة في المؤشر. قد تحتاج الصنادیق الفرعیة أیًضا لالحتفاظ بنسبة صغیرة

وعملیات االسترداد بكفاءة.

ثیلیة فقط من األوراق المالیة التي وال یوجد ما یضمن بأن استراتیجیة "المحاكاة المحسّنة" سوف تحقق ھدفھا الرامي إلى تكرار أداء المؤشر حیث تعكس االستراتیجیة عینة تم
یمثلھا المؤشر.

محاكاة، یمكن أن یتعرض الصندوق الفرعي لخسائر ال تكافئ تراجع السوق في المؤشر، إذا كانت ھناك حركة أسعار عكسیة غیر مكافئة في ونتیجة الستخدام استراتیجیة ال
المحتمل أن یتكبد الصندوق الفرعي إال أنھ مناألوراق المالیة المحددة التي یحتفظ بھا الصندوق الفرعي. بالرغم من أن المحاكاة المحسّنة قد ینتج عنھا انحرافًا معیاریًا كبیًرا، 

تكالیف أقل بسبب انخفاض عدد األوراق المالیة المحتفظ بھا.

العوامل التي قد تؤثر على قدرة الصندوق الفرعي لتتبع مسار المؤشر

 مع المؤشر الُمتتبّع، سیحتاج الصندوق الفرعي إلى تكالیف المعامالت المتكبدة نتیجة إلعادة توازن المؤشر: للحفاظ على حصة كل ورقة من األوراق المالیة متسقة
شراء/بیع األوراق المالیة كلما قام المؤشر المتتبع بإعادة موازنة/تغییر مكوناتھ. ویشمل ذلك أي ضرائب على المعامالت.

 الحفظ حسب السوق.تكالیف الحفظ: یتم تكبدھا بواسطة صندوق فرعي لحفظ األوراق المالیة التي یستثمر فیھا. وتختلف تكالیف

عي بنسبة من النقود لیتمكن توزیعات األرباح/إعادة االستثمار: قد یحقق صندوق فرعي أرباحا نتیجة امتالك األسھم. وعادة ما یتم الدفع نقدًا. ویحتفظ الصندوق الفر
قة من األوراق المالیة. قد یتم االحتفاظ باألرباح في بعض األحیان من التعامل بشكل یومي مع عملیات إدارة الصنادیق الفرعیة بھدف الحد من الحاجة إلى بیع أي ور

نقدًا حتى یتم تجمیع مبالغ كافیة من أجل إعادة االستثمار في األوراق المالیة الخاصة بالصنادیق الفرعیة.

ح الرأسمالیة.الضرائب: قد یتحمل الصندوق الفرعي بعض الضرائب مثل الضریبة المستقطعة من المنبع أو ضریبة األربا

یتمكن أحد تكالیف العملة: یتم تنفیذ معامالت الصرف األجنبي عموًما في ضوء مؤشر قیاسي محدد (على سبیل المثال، رویترز). وفي بعض الحاالت، قد ال 
واق (على سبیل المثال بلدان األسواق الصنادیق الفرعیة من تنفیذ معامالت الصرف األجنبي في نفس النقطة بسبب قیود معینة في العملة من جانب بعض األس

الناشئة.).

الصندوق إجراءات الشركات: في بعض الحاالت، قد تختلف طریقة المؤشر في التعامل مع بعض إجراءات الشركات (مثل مدفوعات األرباح) عن طریقة تعامل
مع ھذه اإلجراءات وكیفیة حساب صافي قیمة األصول.
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مخاطر الشریعة

الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعةتنطبق على: 

دیم مثل ھذه الضمانات. ویرجع ذلك إلى على الرغم من أن الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة تعتزم االمتثال التام ألحكام الشریعة في جمیع األوقات، إال أنھ ال یمكن تق
المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة غیر متوافقة بفعل عوامل خارجة عن سیطرة صندوق فرعي متوافق مع الشریعة. ویتم وجود مخاطر في أن تصبح (أصول) الصنادیق الفرعیة

جب أن الخطوات الضروریة التي یرفع ھذه الحاالت إلى الھیئة الشرعیة في أقرب وقت ممكن بعد تحدیدھا. بعد ذلك تتولى ھیئة الرقابة الشرعیة تقدیم النصیحة المناسبة بش
وھذا قد یشمل بیع األصول غیر المتوافقة حتى أثناء ظروف السوق غیر المواتیة و/أو تنقیة اإلیرادات واألرباح المرتبطة باألصول غیر -اتخاذھا لتسویة المخالفة القائمة 

المتوافقة.

الشریعة اإلسالمیة وفق ما قررتھ ھیئة الرقابة الشرعیة وبیّنتھ أو اعتمدتھ ثم رفعتھ یلتزم مستشار االستثمار بأحكام الشریعة من خالل مباشرة االستثمارات بما یتوافق مع أحكام
فق مع الشریعة ربما یكون أقل من إلى شركة اإلدارة. وھذا یعني أن مجال االستثمار مقصور على األصول المتوافقة مع الشریعة فقط. وعلیھ فإن أداء الصندوق الفرعي المتوا

یصب في ألحكامھا. عالوة على ذلك، قد تكون ھناك ظروف معینة یتحتم فیھا على الصندوق الفرعي المتوافق مع الشریعة التخلص من أي استثمار قد النظیره الذي ال یمتثل
مصلحتھ.

كما أن شروط تنقیة األرباح ستؤدي إلى انخفاض العائد للمستثمرین عند مقارنتھا بصندوق مماثل ال یلزم فیھ ھذا الشرط.

اطر الصكوكمخ

 GEM، وإجمالي عائدات دیون األسواق العالمیة الناشئة (مقید التصنیف) ((GEM Debt Total Returnتنطبق على ما یلي: إجمالي عائدات دیون األسواق العالمیة الناشئة (
Debt Total Return (Rating Restricted))) والسندات المرتبطة بتضخم األسواق العالمیة الناشئة ،GEM Inflation Linked Bond) وسندات األسواق الناشئة ،

 Global Emerging Markets Debt Managed، وتخصیص دیون مدارة في األسواق الناشئة العالمیة ((Global Emerging Markets Bondالعالمیة (
Allocation)) وأسعار العملة المحلیة باألسواق الناشئة العالمیة ،Global Emerging Markets Local Currency Rates) والدین المحلي لألسواق الناشئة العالمیة ،

)Global Emerging Markets Local Debt)،" ودخل متعدد األصول لألسواق الناشئة العالمیة"Global Emerging Markets Multi-Asset Income والسندات
).Global High Yield Bondوالسندات العالمیة ذات العائد المرتفع (،(Global High Income Bondالعالمیة ذات الدخل المرتفع (

قة باألصول، ومخاطر االمتثال تتعرض الصكوك ألنماط مختلفة من المخاطر. وتعد أھمھا مخاطر السوق، ومخاطر العجز عن سداد االئتمان، ومخاطر السیولة، والمخاطر المتعل
للشریعة.

مخاطر السوق:
السوق بصورة رئیسة من مخاطر أسعار الفائدة ومن مخاطر صرف العمالت األجنبیة.تتألف مخاطر 

طر المستثمر. وتتعرض الصكوك التي وتتأثر تغییرات األسعار في الصكوك في الغالب بتطور أسعار الفائدة واستحقاق األوراق المالیة: فكلما طال االستحقاق، كلما ارتفعت مخا
. ویمكن المخاطر بنفس الطریقة التي تتعرض بھا السندات ذات السعر الثابت ذلك ألن ارتفاع أسعار الفائدة في السوق یؤدي إلى انخفاض قیم الصكوكتستند إلى أسعار ثابتة لھذه

 ملموًسا أم ال، بما في ذلك إصدار أدوات الصكوك من قبل أي شركة أو مصدر سیادي أو ھیئة فوق وطنیة وقد یتم دعمھا أو استخالص قیمتھا من أي أصل، سواًء كان أصًال 
الرھون العقاریة.

مخاطر العجز عن سداد االئتمان:
للتخلف أو التأخر عن السداد. وتحد تشیر مخاطر العجز عن سداد االئتمان إلى مخاطر االئتمان التي تنطوي على احتمالیة أن یصبح األصل أو القرض غیر قابل لالسترداد نتیجة 

لة أیًضا آلیة ت إدارة مخاطر العجز عن سداد االئتمان المتاحة للمستثمرین، وتصدر الصكوك بنسبة كبیرة في األسواق الناشئة حیث تمتلك األطراف المقابمبادئ الشریعة من أدوا
أقل تطوراً إلدارة المخاطر. وبالتالي، قد تزید احتمالیة تخلف ھذه األطراف المقابلة عن الوفاء بالتزاماتھا.

:مخاطر السیولة
درھا الشركات والكیانات القائمة یختلف ھیكل مخاطر السیولة في سوق الصكوك نظًرا للطبیعة المحدودة ألصول الصكوك وقلة اإلقبال علیھا. وقد تكون سیولة السندات التي تص

دول الصناعیة.على القانون العام في األسواق الناشئة أصغر حجماً إلى حد كبیر بالمقارنة مع سندات مشابھة مطروحة في ال

المخاطر المتعلقة باألصول:
المستثمر لن یواصل تحقیق تخضع األصول األساسیة للصكوك لمخاطر عدیدة منھا تحدید األصل األساسي المناسب. كما یتعین أیًضا الحفاظ على األصل األساسي لضمان أن 

صورة كبیرة، ومن الممكن أن یعیق ھذا األمر عملیة استالم العوائد فحسب بل سیظل أیًضا ملتزًما بمبادئ الشریعة اإلسالمیة. وبدون المحافظة السلیمة، قد تنخفض قیمة األصل ب
ا ما یُساء فھم التمییز بین األنشطة المستثمر للمبلغ المقرر أن یستلمھ عند استحقاق التعاقدي. وقد یكون من الصعب تطبیق ھذه المبادئ في المجتمعات غیر المسلمة، إذ غالبً 

ألنشطة المباحة (المسموح بھا بموجب أحكام الشریعة اإلسالمیة)، ویكون ھذا األمر أكثر تعقیدًا في تلك المجتمعات عنھ في البلدان المحرمة (المحظورة في الشریعة اإلسالمیة) وا
التي تطبق مبادئ الشریعة اإلسالمیة.

مخاطر االمتثال للشریعة:
نشطة المالیة القائمة على الدین، ومفھوم تقاسم األرباح والخسائر واللذان یشكالن معًا یتمیز تفرد المخاطر المرتبطة بأنماط التمویل اإلسالمي كالصكوك من خالل: حظر األ

یجب أن تتوافق جمیع الصكوك األساس الجوھري لألعمال المصرفیة والتمویل اإلسالمي. ویخضع ھیكل الصكوك للشریعة اإلسالمیة ویقوم على مبادئ التمویل اإلسالمي. إذا 
ف بأنھا میة في جمیع مراحلھا بدًءا من إصدارھا وحتى تاریخ استحقاقھا. وال تنطبق مخاطر االمتثال للشریعة إال على الصكوك اإلسالمیة. إذ توصمع مبادئ الشریعة اإلسال

خطر فقدان قیمة األصول بسبب عدم توافق الصكوك مع مبادئ الشریعة.
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المالحق

قیود االستثمار العامة:1الملحق 

صندوق فرعي للشركة بمثابة وحدة منفصلة من تعھدات االستثمار الجماعي لألوراق المالیة القابلة للتحویل ألغراض ھذا الملحق.یجب اعتبار كل 

I()1(یجوز للشركة أن تستثمر
a(األوراق المالیة القابلة للتحویل وأدوات سوق المال الموجودة أو المتداولة في أحد األسواق المنظمة؛

b ( ظم ومتاحة المالیة القابلة للتحویل وأدوات سوق المال التي یتم تداولھا في سوق أخرى لدولة من الدول األعضاء، وتعمل وفق ضوابط محددة وبشكل منتاألوراق
للجمھور؛

c(ول األعضاء في االتحاد األوروبي أو التي األوراق المالیة القابلة للتحویل وأدوات سوق المال المقبولة والمدرجة رسمیًا في سوق األوراق المالیة لدولة خالف الد
مھور، شریطة أن یتم تداولھا في سوق أخرى لدولة خالف الدول األعضاء في االتحاد األوروبي على أن تكون ھذه السوق منظمة وتعمل بصفة منتظمة ومتاحة للج

الستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل.یكون اختیار سوق األوراق المالیة منصوًصا علیھ في المستندات التأسیسیة لتعھدات ا

d (بشرط أن تتضمن شروط اإلصدار ضماناً بتقدیم طلب اإلدراج الرسمي ف ً ي بورصة األوراق األوراق المالیة القابلة للتحویل وأدوات سوق المال الصادرة حدیثا
تاحة للجمھور شریطة أن یكون اختیار سوق األوراق المالیة منصوًصا علیھ في المستندات المالیة أو سوق منظمة أخرى تعمل وفق ضوابط محددة وبشكل منتظم وم
التأسیسیة للشركة ویتم تأمین ھذا القبول خالل سنة واحدة من اإلصدار؛

e(لة، سواء أكانت في دولة من الدول األعضاء وحدات تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبو
أو لم تكن كذلك، شریطة:

نون االتحاد اعتماد تلك التعھدات األخرى بموجب قوانین تشترط خضوعھا لرقابة تعتبرھا لجنة مراقبة القطاع المالي مكافئة لتلك المنصوص علیھا في قا
األوروبي، عالوة على ضمان التعاون بین الھیئات بشكل كاٍف،

جماعي في أن یكون مستوى الحمایة لحاملي الوحدات في التعھدات األخرى المقبولة مكافئًا للمستوى المقدم لحاملي الوحدات في تعھدات االستثمار ال
ویل وأدوات سوق المال السندات القابلة للتحویل، وخاصةً أن تكون قواعد التمییز بین األصول واالقتراض والتسلیف ومبیعات األوراق المالیة القابلة للتح

بصیغتھ المعدلة،EC/2009/65مكافئة لمتطلبات التوجیھ رقم 

تي یتم اإلبالغ عن أعمال التعھدات األخرى المقبولة من خالل تقاریر نصف سنویة وسنویة للتمكن من تقییم األصول والخصوم، والدخل والعملیات ال
تنفیذھا خالل فترة اإلبالغ،

 من أصول تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو التعھدات األخرى المقبولة في مجموعھا، 10أكثر من أال یمكن استثمار %
األخرى التعھدات التي من المتوقع امتالكھا، طبقًا لمستنداتھا التأسیسیة، في وحدات تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو

المقبولة؛

f( شھًرا بشرط أن یكون المقر الرئیس لمؤسسة 12الودائع لدى مؤسسات االئتمان التي تكون واجبة السداد عند الطلب أو یحق سحبھا، واستحقاقھا في مدة ال تتجاوز
في دولة لیست عضًوا في االتحاد األوروبي، شریطة أن االئتمان في دولة عضو في االتحاد األوروبي، ویجوز أن یكون المقر الرئیس لمؤسسة االئتمان موجودًا 

) مكافئة لتلك المنصوص علیھا في قانون االتحاد األوروبي؛CSSFتخضع للقواعد اإلشرافیة التي تراھا لجنة مراقبة القطاع المالي (

g (مشتقات األدوات المالیة، بما فیھا األدوات النقدیة المعادلة التي یتم التعامل بھا في السو) ق المنظمة المشار إلیھا في الفقرات الفرعیة منa) (b) (c أعاله، و/أو (
مشتقات األدوات المالیة التي یتم التعامل بھا في الشركات غیر المسجلة بالبورصة ("توجیھات تنفیذ العملیات خارج البورصة") شریطة أن:

رة (تتكون السندات األساسیة من أدوات یشملھا ھذا الملحق بموجب الفقI-1 أو المؤشرات المالیة أو أسعار الفائدة أو العمالت التي یمكن أن یستثمر فیھا (
الصندوق الفرعي وفقًا ألھداف االستثمار؛

تمدة من أن تكون األطراف المقابلة للمعامالت المشتقة التي تتم خارج البورصة عبارة عن مؤسسات تخضع لإلشراف الرقابي، وتنتمي إلى الفئات المع
لجنة مراقبة القطاع المالي؛

معاملة مقاصة تخضع مشتقات العملیات التي تتم خارج البورصة للتقییم الموثوق بھ والدقیق على أساس یومي ویمكن بیعھا أو تسییلھا أو إغالقھا من خالل
في أي وقت، بقیمتھا العادلة بمبادرة من جانب الشركة.

و/أو

h( التي یتم التعامل بھا في سوق منظمة والتي ترد في مسرد المصطلحات في ھذه النشرة، إذا كان إصدار ھذه السندات أو مصدرھا أدوات سوق المال غیر السندات
منظًما بحد ذاتھ بغرض حمایة المستثمرین والمدخرات، وبشرط أن تكون ھذه األدوات:

نك مركزي بدولة عضو في االتحاد األوروبي أو بواسطة البنك المركزي صادرة أو مضمونة بواسطة سلطة مركزیة أو إقلیمیة أو محلیة أو بواسطة ب
یدرالي، أو األوروبي، أو بنك االستثمار األوروبي، أو في دولة لیست عضًوا، وفي حال الدولة الفیدرالیة بواسطة األعضاء الذین یشكلون االتحاد الف

األعضاء في االتحاد األوروبي، أوبواسطة ھیئة دولیة عامة تنتمي إلیھا دولة أو أكثر من الدول 

) صادرة من مشروع یتم تداول أي من سنداتھ في أسواق منظمة مشار إلیھا في الفقرات الفرعیةa) ،(b) ،(cأعاله، أو (

أة تخضع للقواعد صادرة أو مضمونة من منشأة خاضعة لإلشراف الرقابي وفقًا للمعاییر المحددة بموجب قانون االتحاد األوروبي، أو صادرة عن منش
اإلشرافیة التي تعتبرھا السلطة اإلشرافیة في لوكسمبورغ صارمة كالقواعد الواردة في قانون االتحاد األوروبي على أقل تقدیر أو

 لحمایة المستثمر، أو صادرة عن ھیئات أخرى تنتمي إلى الفئات المعتمدة من السلطة اإلشرافیة في لوكسمبورغ بشرط أن یخضع االستثمار في ھذه األدوات
ملیون یورو على األقل 10المعادلة لما ورد في البنود األول والثاني والثالث وبشرط أن یكون المصدر ممثالً في شركة رأس مالھا واالحتیاطي بھا یبلغ 
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تتضمن شركة أو أكثر من الشركات ، وأن تكون كیانًا داخل مجموعة شركات، EEC/78/660وأن تقدم وتنشر حساباتھا السنویة وفقًا للتوجیھ الرابع 
السیولة المدرجة، وأن تكون مخصصة لتمویل المجموعة أو أن تكون كیانًا مختًصا بتمویل وسائل االستثمار في السندات المالیة التي تستفید من خط 

المصرفیة.

في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو أدوات سوق المال غیر % من صافي أصول أي صندوق فرعي 10عالوة على ذلك یجوز للشركة أن تستثمر ما یصل إلى )2(
) أعاله.1المشار إلیھا في النقطة (

II(.یجوز للشركة امتالك أصول ثانویة سائلة

III(أ()i( صادرة بواسطة نفس الجھة.% من صافي أصولھا في األوراق المالیة القابلة للتحویل وأدوات سوق المال ال10ال یجوز للشركة استثمار ما یزید على

)ii( من صافي أصول أي صندوق فرعي لھا في ودائع لدى نفس الجھة. ال یجوز أن یتجاوز حجم التعرض لمخاطر 20ال یجوز للشركة استثمار ما یزید على %
یكون الطرف المقابل عبارة عن مؤسسة % من صافي أصولھ، عندما10الطرف المقابل للصندوق الفرعي في المعامالت المشتقة التي تتم خارج البورصة 

% من صافي أصولھ في الحاالت األخرى.5) أعاله أو I. )1()fاالئتمان المشار إلیھا في الفقرة 
تتجاوز جھة إصداري عالوة على ذلك، حین تمتلك الشركة نیابة عن إحدى استثمارات الصندوق الفرعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وأدوات سوق المال أل)ب

٪ من إجمالي صافي األصول لھذا40٪ من صافي أصول ھذا الصندوق الفرعي، فحینئذ یجب أال یمثل إجمالي ھذه االستثمارات أكثر من 5بشكل فردي 
الصندوق الفرعي.

التي یتم تنفیذھا مع المؤسسات المالیة الخاضعة لإلشراف الرقابي.ال ینطبق ھذا الحد على الودائع والمعامالت المشتقة التي تتم خارج البورصة 

% من أصولھ 20)، فال ینبغي للشركة أن تجمع بین ما یلي لكل صندوق فرعي بما یؤدي إلى استثمار أكثر من aوعلى الرغم من الحدود الفردیة الواردة في الفقرة 
في كیان واحد:

ابلة للتحویل أو أدوات سوق المال الصادرة بواسطة ھذا الكیان؛االستثمارات في األوراق المالیة الق

الودائع لدى ھذا الكیان، أو

التعرض للمخاطر نتیجة المعامالت المشتقة التي تتم خارج البورصة التي یباشرھا ھذا الكیان

أو% فیما یتعلق باألوراق المالیة القابلة للتحویل أو أدوات سوق المال الصادرة35أعاله إلى حد أقصى a( (i)% المنصوص علیھ في الفقرة الفرعیة (10تتم زیادة حد ج)
الدول ائھا دولة أو أكثر منالمضمونة بواسطة أیة دولة من الدول األعضاء أو بواسطة سلطاتھا المحلیة أو دولة أخرى مؤھلة أو بواسطة ھیئات دولیة عامة تضم بین أعض

.األعضاء

% من السندات الصادرة عن مؤسسة ائتمانیة مقرھا الرئیس موجود في دولة من 25أعاله إلى a( (i)% المنصوص علیھ في الفقرة الفرعیة (10من الممكن أن یصل حد د)
من إصدار ھذه السندات الدول األعضاء وتخضع بموجب القانون إلشراف عام معین المراد منھ حمایة حاملي السندات. على وجھ الخصوص، یجب استثمار المبالغ المشتقة

لى أساس خالل فترة صالحیة السندات بكاملھا، في األصول القادرة على تغطیة الخسائر المتعلقة بالسندات والتي تستخدم، في حالة إفالس المصدر، عبطریقة تتوافق مع القانون، 
األولویات إلعادة سداد المبلغ األساسي ودفع الفائدة المستحقة.

المذكورة في ھذه الفقرة الفرعیة والتي یصدرھا مصدر واحد، فال یجوز أن تتعدى القیمة اإلجمالیة % من صافي أصولھ في السندات 5إذا استثمر الصندوق الفرعي أكثر من 
% من قیمة أصول الصندوق الفرعي.80لھذه االستثمارات 

.(ب)% المشار إلیھ في الفقرة 40غ ) لن تدخل ضمن حسابات الحد البالd) و(cاألوراق المالیة القابلة للتحویل وأدوات سوق المال المشار إلیھا في الفقرتین (ه)

، ولذلك فإن االستثمارات التي تتم في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو أدوات سوق المال الصادرة عن (d، و(a) ،b) ،cال یجوز تجمیع الحدود المنصوص علیھا في الفقرات 
%، بأي حال، من صافي أصول أي صندوق فرعي.35ذاتھا ال یجوز أن تتعدى إجمالي نفس الجھة في الودائع أو المشتقات المالیة التي تباشرھا الجھة 

أو قواعد الحسابات الدولیة المعترف بھا، یتم اعتبارھا EEC/83/349الشركات التي تشكل جزًءا من نفس المجموعة ألغراض الحسابات الموحدة، كما ھو محدد طبقًا للتوجیھ 
.3لواردة في الفقرة ھیئة واحدة بغرض حساب الحدود ا

% من صافي أصول الصندوق الفرعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل وأدوات سوق المال داخل نفس المجموعة.20یجوز للشركة أن تستثمر قیمة تراكمیة تصل إلى 

(f أي صندوق فرعي، وفقا لمبدأ توزیع المخاطر في األوراق المالیة % من صافي أصول100من األحكام المذكورة أعاله، یَُصرح للشركة استثمار ما یصل إلى بالرغم
ة لیست عضوا في االتحاد القابلة للتحویل وأدوات سوق المال الصادرة أو المضمونة بواسطة دولة من الدول األعضاء أو بواسطة ھیئاتھا أو سلطاتھا المحلیة أو دول

) أو بواسطة سنغافورة أو أي دولة عضو في مجموعة العشرین، أو بواسطة OECDلتعاون االقتصادي والتنمیة (األوروبي، أو بواسطة أیة دولة أخرى من دول منظمة ا
من ستة إصدارات مختلفة على ھیئات دولیة عامة تضم بین أعضائھا دولة أو أكثر من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي شریطة أن یمتلك الصندوق الفرعي أوراق مالیة 

% من إجمالي أصول ذلك الصندوق الفرعي.30 تمثل اإلصدارات الصادرة من مصدر واحد أكثر من األقل وأال

IV(a () دون اإلخالل بالحدود القصوى المنصوص علیھا في القسمV) یمكن زیادة الحدود القصوى المنصوص علیھا في الفقرة ،(III كحد أقصى 20) لتصل إلى %
السندات الصادرة عن نفس جھة اإلصدار عندما یكون الھدف من السیاسة االستثماریة للصندوق الفرعي ھو إعادة تكوین مؤشر أسھم لالستثمارات في األسھم و/أو 

ة االستثماریة اح عنھ في السیاسأو سندات معین یحظى بقدر كاٍف من التنوع ویمثل معیاًرا مالئًما للسوق التي یشیر إلیھا، ویُنشر ھذا الھدف بطریقة مناسبة ویتم اإلفص
للصندوق الفرعي ذي الصلة.

   (b یرتفع الحد األقصى المنصوص علیھ في الفقرةa معینة % حیث تظھر ظروف سوق استثنائیة تبرر ذلك، السیما في األسواق المنظمة التي تھیمن علیھا فئات35) إلى
ول االستثمار إلى ھذا الحد إال لجھة إصدار واحدة.من األوراق المالیة القابلة للتحویل أو أدوات سوق المال. وال یسمح بوص

V(a(.ال یجوز للشركة امتالك أسھم لھا حقوق تصویت تتیح لھا ممارسة نفوذ كبیر على إدارة ھیئة اإلصدار

b (:كذلك ال یجوز للشركة امتالك أكثر من

10من األسھم التي ال یتمتع حاملوھا بحق التصویت في نفس ھیئة اإلصدار؛ %



267

10285155_3

10من سندات الدین لنفس ھیئة اإلصدار؛ %

10.من أدوات سوق المال لنفس ھیئة اإلصدار %

c( أو أدوات سوق المال أو یمكن عدم االلتفات إلى الحدود الواردة في الفقرتین الثانیة والثالثة عند وقت االستحواذ في حال تعذر حساب إجمالي قیمة سندات الدین
ید اإلصدار في ذلك الوقت.صافي قیمة األدوات المالیة ق

ة ) ال تنطبق على األوراق المالیة القابلة للتحویل وأدوات سوق المال الصادرة أو المضمونة بواسطة أیة دولة من الدول األعضاء أو بواسطVالحدود الواردة في الفقرة (
أعضائھا دولة أو أكثر من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.سلطاتھا المحلیة أو بواسطة دولة أخرى مؤھلة أو بواسطة ھیئات دولیة عامة تضم بین

وتستثمر أصولھا أساًسا كذلك یتم التغاضي عن ھذه األحكام فیما یخص األسھم المملوكة للشركة في رأس مال شركة مسجلة في دولة لیست عضًوا في االتحاد األوروبي 
اًرا في ھذه الدولة، حیث إنھ بموجب تشریع ھذه الدولة تمثل ھذه الشركة المالكة الطریقة الوحیدة التي یمكن للشركة من في السندات المالیة للھیئات المصدرة التي تمتلك مق

دود الموضحة تحاد األوروبي، بالحخاللھا االستثمار في السندات المالیة للھیئات المصدرة في تلك الدولة شریطة أن تلتزم سیاسة الشركة االستثماریة من دولة ثالثة في اال
.)c) وIV (a ،(b)،(V) و(IIIفي الفقرات (

VI (a(لمقبولة المشار إلیھا في یجوز للشركة أن تمتلك وحدات تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو تعھدات االستثمار الجماعي األخرى ا
صافي أصول الصندوق الفرعي في وحدات تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو ٪ من 10(ھـ)، شرط عدم استثمار أكثر من 1الفقرة 

) أدناه)، ما لم ینص على خالف ذلك في القسم VIIتعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة. (بما في ذلك الصنادیق الفرعیة المستھدفة كما ھو محدد في القسم (
ومات الصنادیق الفرعیة".). "معل3-2(

b (ت االستثمار الجماعي لیس من الضروري دراسة االستثمارات الكبیرة الممتلكة لوحدات تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو تعھدا
أعاله.) IIIاألخرى المقبولة التي یستثمر فیھا الصندوق لغرض قیود االستثمار الموضحة في الفقرة (

c(بما في ذلك الصنادیق الفرعی)ة األخرى للشركة) و/أو إذا استثمرت الشركة في أسھم أو وحدات من تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل
ة اإلدارة نفسھا أو شركة مرتبطة بھا عن طریق غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة التي تتم إدارتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر من قبل شرك

٪ من رأس المال أو األصوات، فلن یكون ھناك أي ازدواج لرسوم اإلدارة 10إدارة أو رقابة مشتركة أو بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من خالل حصة تتجاوز 
المالیة القابلة للتحویل و/أو تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة التي تعھدات االستثمار الجماعي في األوراقوواالكتتاب أو إعادة الشراء بین الشركة

دواج في رسوم تستثمر فیھا الشركة. إذا استثمرت الشركة في أسھم صنادیق المؤشرات المتداولة الخاصة بشركة إتش إس بي سي المحدودة، فقد یكون ھناك از
بھذا. سوف تشیر الشركة في تقریرھا السنوي إلى إجمالي الرسوم اإلداریة المفروضة على كل من الصندوق الفرعي اإلدارة ألي صندوق فرعي في حالة عدم التقید 

وصنادیق المؤشرات المتداولة الخاصة بشركة إتش إس بي سي المحدودة.

حویل وغیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة إذا كانت استثمارات أي صندوق فرعي في تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للت
ضة على ھذا الصندوق تشكل نسبة كبیرة من أصول الصندوق الفرعي، فإن إجمالي رسوم اإلدارة (باستثناء أیة رسوم مقابل األداء، في حالة وجود أي منھا) المفرو

القابلة للتحویل و/أو غیرھا من تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة المعنیة لن تتجاوز الفرعي نفسھ وتعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة
وحدات % من األصول ذات الصلة. وتشیر الشركة في تقریرھا السنوي إلى إجمالي الرسوم اإلداریة المفروضة على كل من الصندوق الفرعي ذي الصلة و3.00

وراق المالیة القابلة للتحویل وتعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة التي استثمر فیھا الصندوق الفرعي خالل الفترة تعھدات االستثمار الجماعي في األ
المحددة.

d ( اعي األخرى % من وحدات نفس تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو تعھدات االستثمار الجم25ال یجوز للشركة امتالك أكثر من
المقبولة. ویمكن تجاھل ھذا الحد في وقت االمتالك إذا لم یكن باإلمكان حساب إجمالي حجم الوحدات عند اإلصدار في ذلك الوقت.

e() االستثمار % من صافي أصولھ في وحدات تعھدات10یحق للصندوق الفرعي استثمار أكثر من -) بعنوان: "تفاصیل الصندوق الفرعي" 2-3استنادًا إلى القسم
دیق الفرعیة المستھدفة)، وفي الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة أو في تعھد واحد منھا (بما في ذلك الصنا

ھذه الحالة ینطبق ما یلي:

عي األخرى یجوز للصندوق الفرعي أن یمتلك وحدات من تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو تعھدات االستثمار الجما
من تعھدات % من صافي أصول الصندوق الفرعي في وحدات تعھد واحد فقط 20) شریطة عدم استثمار أكثر من I(1)eالمقبولة المشار إلیھا في الفقرة 

االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة.

األخرى التي وفیما یخص تطبیق حد االستثمار، فإن كل مقصورة في وحدة تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل و/أو التعھدات
عدة مقصورات یجب اعتبارھا جھة إصدار مستقلة شریطة ضمان مبدأ التمییز بین التزامات مختلف المقصورات مقابل األطراف الخارجیة.تشتمل على

% من صافي أصول الصندوق 30ال یجوز أن تتجاوز االستثمارات التي تتم في وحدات تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة في مجموعھا
الفرعي.

VII(إصدارھا أو صادرة عن یجوز للصندوق الفرعي (المشار إلیھ بلفظ "الصندوق الفرعي االستثماري") االكتتاب في و/أو االستحواذ على و/أو امتالك أوراق مالیة یتم
فیما یتعلق باالكتتاب 1915ة لمتطلبات قانون واحد أو أكثر من الصنادیق الفرعیة بالشركة (ویشار لكل منھا بلفظ "الصندوق الفرعي المستھدف") دون أن تخضع الشرك

و/أو االستحواذ و/أو االمتالك من قبل شركة بأسھمھا الخاصة؛ بالشروط التالیة على أیة حال:
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a( إذا 20إلى % من قیمة صافي أصولھ في صندوق فرعي واحد مستھدف، ویمكن زیادة ھذا الحد 10ال یجوز للصندوق الفرعي االستثماري استثمار أكثر من %
% من صافي أصولھ في وحدات تعھدات االستثمار 10باستثمار أكثر من -) بعنوان: "تفاصیل الصندوق الفرعي" 2-3استنادًا إلى القسم (-ُسمح للصندوق الفرعي 

منھم؛الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة أو في تعھد واحد

b(ال یستثمر الصندوق الفرعي المستھدف بدوره في الصندوق الفرعي االستثماري الذي تم استثماره في ھذا الصندوق الفرعي المستھدف؛

c( أصولھا في تعھدات % من صافي قیمة 10ال تسمح السیاسة (السیاسات) االستثماریة للصندوق الفرعي المستھدف التي من المتوقع امتالكھا أن تستثمر أكثر من
االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل أو تعھدات االستثمار الجماعي األخرى المقبولة؛

d(اس بالمعالجةیتم تعلیق حقوق التصویت، إن وجدت، المرتبطة بأسھم الصندوق الفرعي المستھدف التي بحوزة الصندوق الفرعي االستثماري المعني ودون المس
المناسبة في الحسابات والتقاریر الدوریة؛

e( الحد األدنى طالما أن تلك السندات بحوزة الصندوق الفرعي االستثماري، فلن توضع قیمتھا في االعتبار عند حساب صافي أصول الشركة ألغراض التحقق من
؛2010لصافي األصول المفروض بموجب قانون 

f(تتاب أو إعادة الشراء من بین الرسوم الموجودة في مستوى الصندوق الفرعي االستثماري (الصنادیق الفرعیة االستثماریة).لن تتم مضاعفة رسوم اإلدارة/االك

VIII(.وسوف تضمن الشركة لكل صندوق فرعي أال یتعدى التعرض العام المتعلق باألدوات المشتقة صافي أصول الصندوق الفرعي المعني

ع األخذ في الحسبان القیمة الحالیة لألصول األساسیة، ومخاطر الطرف المقابل وتحركات السوق المنظورة والوقت المتوفر لتسییل المراكز.ویتم حساب التعرض العام م
وھذا سینطبق أیًضا على الفقرتین الفرعیتین التالیتین.

األساسیة أن یتجاوز بشكل إجمالي الحدود االستثماریة المنصوص علیھا في الفقرة في حالة استثمار الشركة في أدوات المشتقات المالیة، ال یجوز للتعرض العام لألصول
)IIIص علیھا في القسم () أعاله. وعندما تستثمر الشركة في أدوات المشتقات المالیة القائمة على المؤشر، فال یتعین دمج ھذه االستثمارات بموجب الحدود المنصوIII.(

الخاصة قابلة للتحویل أو أداة سوق المال على أحد أدوات المشتقات المالیة، فإنھ یتعین أخذ األخیرة بعین االعتبار عند االمتثال لالشتراطات وعندما تشتمل أي ورقة مالیة 
.7بھذه الفقرة رقم 

IX(a( ا الصندوق الفرعي، كما یجب أن تكون % من إجمالي صافي أصول ھذ10ال یجوز للشركة أن تقترض لحساب أي صندوق فرعي أي مبالغ تتجاوز في مجموعھا
ھذه االقتراضات من البنوك وبشكل مؤقت شریطة أن یحق للشركة حیازة العمالت األجنبیة بطریقة قرض مقابل قرض آخر.

b (.ال یجوز للشركة أن تمنح قروًضا أو أن تكون ضامنًا نیابة عن الغیر

) البنود Iیة القابلة للتحویل أو أدوات أسواق المال أو األدوات المالیة األخرى المشار إلیھا في الفقرة األولى () حیازة األوراق المالiال یمنع ھذا القید الشركة من (
)e)و (g)و (h) ،التي لم تُدفع بالكامل (ii.تنفیذ أنشطة إقراض األوراق المالیة المعترف بھا والتي ال یعتد بھا كطریقة من طرق القرض (

c( مبیعات مكشوفة من األوراق المالیة القابلة للتحویل أو أدوات أسواق المال أو األدوات المالیة األخرى.ال یجوز للشركة تنفیذ

d (.ال یجوز للشركة امتالك عقارات منقولة أو غیر منقولة

e(.ال یجوز للشركة امتالك المعادن النفیسة أو الشھادات التي تمثل ھذه المعادن

X(aالمالیة القابلة للتحویل أو ) تحتاج الشركة إلى االلتزام بالحدود المنصوص علیھا في قیود االستثمار المذكورة أعاله عند ممارسة حقوق االكتتاب المرتبطة باألوراق
VIوIV، وIIIالمنشأة مؤخًرا البنود رقم أدوات سوق المال التي تشكل جزًءا من أصولھا. مع ضمان مراعاة مبدأ توزیع المخاطر، قد تخالف الصنادیق الفرعیة

أشھر تالیة لتاریخ إنشائھا.6) لمدة c) وb) وaوالفقرات 

b ( إذا تم تجاوز الحدود المشار إلیھا في الفقرةa ألسباب خارجة عن إرادة الشركة أو نتیجة لممارسة حقوق االكتتاب، فیجب أن تجعل من معالجة ذلك الوضع ھدفًا ذا (
الت البیع الخاصة بھا، مع مراعاة مصالح مساھمیھا.أولویة لمعام
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قیود على استخدام التقنیات واألدوات.2الملحق 

الموجودتین أدناه ) b) وaراض بموجب الفقرتین یجوز استخدام أدوات المشتقات المالیة بغرض االستثمار والتحوط وإدارة الَمحافظ الفعالة. ویجوز استخدام اتفاقیات إعادة الشراء واإلق
) بعنوان: "تفاصیل الصندوق الفرعي" فیما یتعلق بالصندوق 2-3بغرض إدارة الَمحافظ الفعالة. سیتم الكشف عن القیود أو المخالفات اإلضافیة لبعض الصنادیق الفرعیة في القسم (

الفرعي المعني.

إدارة الَمحافظ الفعالة

إلى األسالیب واألدوات التي تتعلق باألوراق المالیة القابلة للتحویل والتي تستوفي المعاییر التالیة:") EPMتشیر إدارة الَمحافظ الفعالة ("

أن تكون موائمة اقتصادیاً من حیث إمكانیة تحققھا بطریقة موفرة للتكلفة. 1

الدخول في تلك االستثمارات لغرض أو أكثر من األغراض التالیة:. 2

تحوط استثماري لحصة من المحفظة)،الحد من المخاطر (مثل القیام ب
،(مثل إدارة التدفقات النقدیة على المدى القصیر أو تخصیص األصول التكتیكیة) خفض التكلفة
قیات تحقیق رأس مال أو دخل إضافي في ظل مستوى مخاطر یتسق مع مستوى المخاطر الخاص بالصندوق الفرعي (مثل إقراض األوراق المالیة و/أو اتفا

راء (وعقود إعادة الشراء العكسیة) حیث ال تتم إعادة استثمار الضمانات ألي شكل من أشكال الرفع المالي).إعادة الش

ووفقًا خلیة دالت رقابة المخاطر الیال آخالن مدار تأنھا ن مم غرلاعلی ل الصندوق الفرعي، قبن مطر الطرف المقابل ضافیًا لمخاإضًا رتعدام أدوات المشتقات المالیة ستخدم ایق
الئحة تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل.في ز کیرلتوع والتنت الباطلمت

ة المخاطرة األصلیة الخاصة ال یؤدي استخدام أدوات/تقنیات إدارة الَمحافظ الفعالة إلى تغییر الھدف من الصندوق الفرعي أو إضافة مخاطر جوھریة بالمقارنة مع سیاس
بالصندوق الفرعي.

لیات االسترداد ضمن اإلطار الزمني یتم إدراج أي أدوات / تقنیات خاصة بإدارة المحفظة الفعالة ضمن عملیة إدارة مخاطر السیولة للشركة لضمان استمرار الشركة في تلبیة عم
الملزم.

شأ بشكل یحول دون أن تؤدي ھذه النزاعات إلى تأثیرات سلبیة على المساھمین.تعتبر إدارة األصول العالمیة بإتش إس بي سي مسؤولة عن إدارة أي نزاع قد ین

ثل الموظفین المقرضین التابعین للطرف وكل اإلیرادات التي تحققھا تقنیات إدارة الَمحافظ الفعالة تعود على الصندوق الفرعي. ویجب أن تكون اإلیرادات التي یستلمھا وسطاء (م
اسرة) الطرف الثالث أو الجھات التابعة لھ مبررة تجاریًا بشكل یتناسب مع مستوى الخدمة المقدمة.الثالث أو الموزعین السم

التعرض العام للمخاطر

ال یجوز للتعرض العام لكل صندوق فرعي یتعلق بأدوات المشتقات أن یتجاوز صافي أصول الصندوق الفرعي المعني.

ان القیمة الحالیة لألصول األساسیة، ومخاطر الطرف المقابل وتحركات السوق المنظورة والوقت المتوفر لتسییل المراكز. وھذا ینطبق ویتم حساب التعرض العام مع األخذ في الحسب
أیضا على الفقرتین الفرعیتین التالیتین.

. 1) من الملحق e) إلى aمن IIIود االستثمار المنصوص علیھا في البند إذا استثمرت الشركة في أدوات المشتقات المالیة، فیجب أال یتجاوز التعرض لألصول األساسیة إجماالً حد
ات بموجب الحدود المنصوص علیھا في "قیود االستثمار العامة". وعندما تستثمر الشركة في أدوات المشتقات المالیة القائمة على المؤشر، فلیس من الضروري دمج ھذه االستثمار

تحت عنوان "قیود االستثمار العامة".1) من الملحقe) إلى aمن IIIالبند 

متثال لالشتراطات الخاصة المنصوص علیھا في عندما تتحد ورقة مالیة قابلة للتحویل أو أداة قروض وأوراق مالیة مع أداة مالیة مشتقة، فإنھ یتعین أخذ األخیرة بعین الحسبان عند اال
الفقرة الفرعیة السابقة.

مجموع مقایضات العائد

ي. وبصفة خاصة، فإن مقایضة العائد یجوز لكل صندوق فرعي، إلى الحد المسموح بھ بموجب سیاستھ االستثماریة، الدخول في مقایضات العائد الكلي من أجل تحقیق ھدفھ االستثمار
التدفقات النقدیة ذات المعدل الثابت أو المتغیر.الكلي قد تُستخدم لمضاعفة التعرض ألحد المؤشرات أو لمقایضة أداء واحدة أو أكثر من األدوات في تدفق من 

المالیة غیر المسجلة بالبورصة بمعرفة المستشار عند تداول مقایضات العائد الكلي، یحق للمستشار االستثماري إجراء التداول مع أحد األطراف المقابلة المعتمدة لتداول أدوات المشتقات 
ستشار االستثماري، یعتمد المستشار االستثماري األطراف المقابلة بالرغم من عملیة اعتمادھا الداخلي واختیارھا.االستثماري. وفي إطار عملیة استثمار الم

عة. وقد تشتمل المعاییر استنادًا إلى معاییر متنووتعد عملیة اعتماد واختیار األطراف المقابلة ألدوات المشتقات المالیة غیر المسجلة بالبورصة عملیة تقییم دینامیكي لألطراف المقابلة
قابل؛ والقدرة على توفیر السیولة، وتنفیذ عملیات المستخدمة العتماد األطراف المقابلة على سبیل المثال ال الحصر على حجم المخاطر التنظیمیة والقوة االئتمانیة المعنیة لدى الطرف الم

ستعداد للتسویة ولحل المشاكل المتصاعدة؛ وجودة وقیمة المعلومات المتاحة حول البحث أو األسواق المالیة؛ التداول الخاصة؛ وإمكانیة الوصول، والسرعة ومعدل االستجابة؛ واال
صنیف االئتماني یة وبلد المنشأ والحد األدنى للتونطاق األسواق المغطاة وعمق التغطیة بالنسبة لألسواق المغطاة؛ وكفاءة عملیات تسویة التداول؛ وقدرات النظام. كما أن الحالة القانون

للطرف المقابل ستؤخذ في االعتبار أثناء عملیة االختیار.

وبصفة عامة، یحق للشركة ضمان تداول أي مقایضة للعائد الكلي بموجب الوثائق المعیاریة لمجموعة إتش إس بي سي المعتمدة حیث یتم:
a (تقییم الضمانات وفقًا لجدول التقییم أو آللیة مماثلة؛
b (ضة العائد الكلي یومیًا على أساس سعر السوق،حساب تعرض مقای
c (.تقییم وتبادل ھامش التغیر یومیًا، وذلك بموجب بنود العقد الساري لتداول المشتقات

ب منفصل إلیداع ت في حساسوف تسجل كل األصول الخاضعة لمقایضات العائد الكلي كأصول للصندوق الفرعي المعني في سجالت المودع لدیھ. وسیتم وضع الضمانات إذا وجد
األوراق المالیة أو حساب نقدي منفصل للضمانات ومفتوح باسم الصندوق الفرعي في سجالت المودع لدیھ.
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ویجب أن یحتفظ الصندوق الفرعي المعني بكل اإلیرادات واألرباح والخسائر التي نجمت عن استخدام مقایضات العائد الكلي.

الشراءصفقات إقراض األوراق المالیة وإعادة 

فبرایر عام 8الصادر في Grand-Ducalمن تشریع الدوقیة العظمى 11) المادة 1في ضوء أقصى حد تجیزه اللوائح وفي إطار الحدود المنصوص علیھا فیھا، وباألخص أحكام (
08/356) النشرة الدوریة للجنة مراقبة القطاع المالي 2لجماعي، و(والمتعلق بتعھدات االستثمار ا2002دیسمبر عام 20المتعلق بتعریفات محددة من القانون الصادر في 2008

ESMA) توجیھات 3ل وأدوات سوق المال، و(المتعلقة بالقواعد الساریة على تعھدات االستثمار الجماعي عند استخدام تقنیات وأدوات معینة مرتبطة باألوراق المالیة القابلة للتحوی
ندوق المؤشرات المتداولة ومسائل أخرى متعلقة بتعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة القابلة للتحویل بخصوص ص2014أغسطس 1الصادرة في 

)ESMA/2014/937EN)خر)، ) (حیث إن ھذه األجزاء من اللوائح قد تخضع للتعدیل أو اإللحاق أو التبدیل من وقت آل14/592) النشرة الدوریة للجنة مراقبة القطاع المالي (4) و
یجوز لكل صندوق مالي بغرض تحقیق رأس مال أو دخل إضافي، أو لتقلیل التكالیف أو المخاطر، وبموجب القوانین واللوائح المعنیة:

a( وال تنوي الشركة حالیًا إدخال أي صندوق فرعي في مثل -كمشتٍر أو بائع -الدخول) ھذه المعامالت)؛في معامالت إعادة الشراء االختیاریة أو غیر االختیاریة

b( من صافي قیمة أصول الصنادیق الفرعیة المعنیة.100الدخول في عملیة إقراض األوراق المالیة حتى %
مع الالئحة ) سیتم تحدیث النشرة بالتوافق1وال تدخل الشركة حالیًا في معامالت إقراض األوراق المالیة. إذا قررت الشركة االستفادة من مثل تلك المعامالت في المستقبل، (

)EU) 2015/2365 بخصوص شفافیة معامالت تمویل األوراق المالیة وإعادة االستخدام، وتوجیھات 2015نوفمبر 25الصادرة عن البرلمان األوربي والمجلس بتاریخ
ESMAمالیة القابلة للتحویل (بخصوص صنادیق المؤشرات المتداولة والمسائل األخرى المتعلقة بتعھدات االستثمار الجماعي في األوراق الESMA/2014/937 EN (

) وسوف یستدعي األمر الحصول على موافقة 2وأي نشرة دوریة للجنة مراقبة القطاع المالي المعنیة من أجل اإلفصاح عن المعلومات المالئمة بخصوص ھذا الشأن؛ (
ھا بشھر واحد على األقل إخطاًرا كتابیًا مسبقًا.مسبقة من الجھات التنظیمیة المعنیة (عند الحاجة) كما یتسلم المستثمرون قبل

الضمانات

لنصیحة الالزمة إلى شركة اإلدارة بشأن بموجب اتفاقیات االستشارات االستثماریة، یتمتع مستشارو االستثمار بسلطة الموافقة على البنود المتعلقة بتدابیر الضمانات، ویقدمون ا
الت المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل حیث یتم تنفیذ المعامالت في أدوات المشتقات المالیة غیر المسجلة بالبورصة. وال یمكن تنفیذ المعامالترتیبات التي تم اتخاذھا بغرض إدارة

یاریة المعتمدة مثل االتفاقیة الرئیسة عفي االستثمارات األجنبیة المباشرة إال مع األطراف المقابلة المعتمدة. وسوف تخضع ھذه المعامالت في جمیع األحوال لتنظیم الوثائق الم
") حیث تم االتفاق على أن الضمانات تشكل جزًءا من المعاملة.CSAللجمعیة الدولیة للمبادالت والمشتقات (آیسدا) وھي اتفاقیة ثنائیة نافذة بحكم القانون، وملحق دعم االئتمان ("

نیات إدارة الَمحافظ الفعالة وفي سیاق أدوات المشتقات المالیة غیر المسجلة بالبورصة، فسوف تمتثل للمعاییر التالیة بالنسبة لألصول التي تتلقاھا الشركة كضمانات في سیاق تق
في كل األحول:

a(األطراف مع تسعیر شفاف عددة السیولة: ال بد أن تكون الضمانات المستلمة بخالف الضمانات النقدیة عالیة السیولة وأن یتم تداولھا في سوق منظمة أو منشأة تجاریة مت
) بعنوان: "قیود االستثمار العامة". "قیود 1) من الملحق (5حتى یمكن بیعھا بسرعة وبسعر قریب من تقییم ما قبل البیع. سوف یتقید الضمان المستلم بأحكام الفقرة (

االستثمار العامة".

b ( جھة مستقلة عن الطرف المقابل وفق حالة السوق.التقییم: یتم تقییم الضمانات المؤھلة یومیا، كما ھو محدد، من قبل

c( :على دة المستلم بجوي النقداغیر ن لضماایتمتع الجودة االئتمانیة للجھة المصدرة) من الفئة ألقل ائتمانیة عالیةA3وA-.(

d (ع االئتماني أو تقلب األسعار. ولن تقبل الشركة سیاسة الخصم من القیمة السوقیة: تراعي سیاسة الخصم من القیمة السوقیة خصائص األصول المتمثلة في الوض
ن القیمة السوقیة بصورة باألصول التي تظھر تقلبات عالیة في األسعار كضمان ما لم یكن ھناك خصم متحفظ من القیمة السوقیة. وتراجع شركة اإلدارة سیاسة الخصم م

ع في الحسبان جودة الضمانات والسیولة وتقلب األسعار: لن یتم تطبیق سیاسة الخصم من مستمرة للتأكد من أنھا تظل مناسبة للحصول على ضمانات مؤھلة كما تض
القیمة السوقیة على الضمانات النقدیة.

e( ًالمقابل.ا بأداء الطرفاالرتباط: یتم إصدار الضمانات التي تتلقاھا الشركة من قبل جھة مستقلة عن الطرف المقابل أو من خالل جھة یتوقع أال تظھر ترابطا كبیر

f( من صافي قیمة أصول صندوق فرعي في سلة ضمانات غیر 20التنویع: ستظل الضمانات التي تتلقاھا الشركة متنوعة بالقدر الكافي بحیث ال یتم االحتفاظ بأكثر من ٪
نقدیة (والضمانات المعاد استثمارھا) لدى نفس جھة اإلصدار.

g (انات اإلضافیة التي تستلمھا بشكل كامل في أي وقت دون الرجوع إلى الطرف المقابل أو موافقتھ.قابلیة النفاذ: یمكن للشركة الحصول على الضم

h (.وال یجوز بیع الضمان غیر النقدي المستلم أو إعادة استثماره أو رھنھ

i( ة بالقدر الكافي وفقا لمتطلبات التنویع المعمول بھا فیما النقدیة المعاد استثمارھا، سوف تبقى متنوعالضماناتإعادة استثمار الضمانات النقدیة: عندما تتلقى الشركة
یخص الضمانات غیر النقدیة، ویمكن:

بلد أخرى شریطة إیداعھا لدى المؤسسة االئتمانیة التي لھا مقر رئیس في دولة عضو في االتحاد األوروبي أو مع مؤسسة ائتمانیة لدیھا مقر رئیس موجود في
) مكافئة لتلك المنصوص علیھا في قانون االتحاد األوروبي؛CSSFلتي تراھا لجنة مراقبة القطاع المالي (أن تخضع للقواعد اإلشرافیة ا

ة التي حظیت استثمارھا في صنادیق األسواق المالیة قصیرة األجل كما ھو محدد في اإلرشادات الخاصة بالتعریف المشترك لصنادیق أسواق المال األوروبی
جوز لشركة اإلدارة تفویض الصالحیات إلى وكیل إقراض األوراق المالیة الستثمار ضمان نقدي في منتجات إتش إس بس سي المؤھلة.بموافقة شركة اإلدارة. ی

اعتباراً من تاریخ النشرة، ال تتسلم الشركة إال المبالغ النقدیة كضمان ولن تتم إعادة استخدام الضمانات النقدیة.

j( من صافي أصولھ سیاسة مناسبة الختبار التحمل لضمان إجراء اختبارات التحمل بشكل دوري في 30یتلقى ضمانا ال یقل عن سوف یتبنى الصندوق الفرعي الذي ٪
ظل ظروف السیولة العادیة واالستثنائیة وذلك بھدف تمكین الشركة من تقییم مخاطر السیولة المرتبطة بالضمانات.

وسوف تتیح سیاسة اختبار التحمل ما یلي:
 المعایرة المناسبة، واالعتماد، وتحلیل الحساسیة؛ضمان
النظر في اتباع نھج تجریبي لتقییم اآلثار، بما في ذلك إجراء اختبار بأثر رجعي لتقدیر مخاطر السیولة؛
تحدید تواتر رفع التقاریر وحدود تحمل الخسائر/القیود؛
خصم من القیمة السوقیة والحمایة من مخاطر الفجوة.النظر في إجراءات التخفیف للحد من الخسائر بما في ذلك سیاسة ال
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k ( ة إدارة وھي المخاطر المرتبطة بإدارة الضمانات، من ذلك المخاطر التشغیلیة والقانونیة، والتي یتم تحدیدھا وإدارتھا والحد منھا في إطار عملی-المخاطر األخرى
المخاطر.

l(التي تعمل كوكیل عبر خدمات بالنسبة للضمانات التي تتلقاھا محفظة الشركة في إ) طار ترتیبات إقراض األوراق المالیة مع شركة بنك إتش إس بي سي المحدودة
سیاسة الخصم من القیمة األوراق المالیة الخاصة بھا) فسوف تلتزم بشروط سیاسة الخصم من القیمة السوقیة، كما تخضع الضمانات غیر النقدیة الصالحة لحد أدنى من

٪ لألسھم.110٪ لألوراق المالیة ذات الدخل الثابت ونسبة 105السوقیة بنسبة
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قیود إضافیة:3الملحق 

ھونغ كونغطقة اإلداریة الخاصة بنالم) لوائح 1

تحدیث النشرة إلدراج قیود وتم 2010على الرغم من أن الشركة مرخصة اآلن في لوكسمبورغ باعتبارھا إحدى تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق المالیة بموجب قانون 
طقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغنلوائح الم") في SFCاستثماریة جدیدة، وطالما ظلت الشركة والصنادیق الفرعیة مرخًصا لھا من قبل لجنة األوراق المالیة والعقود اآلجلة ("

(بخالف الصنادیق طقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغنلوائح الموما لم توافق اللجنة على خالف ذلك، تؤكد شركة اإلدارة عزمھا على إدارة الصنادیق الفرعیة المرخص لھا في 
) من قانون 7الفرعیة) وفقًا لمبادئ االستثمارات المحددة في الفصل (الفرعیة التي تمارس الصالحیات االشتقاقیة كما ھو مشار إلیھ في الھدف االستثماري المتعلق بھذه الصنادیق 

بشأن الوحدات االئتمانیة والصنادیق التعاونیة، واالمتثال ألي متطلبات أو شروط أخرى تفرضھا اللجنة فیما یتعلق بالصنادیق الفرعیة طقة اإلداریة الخاصة بھونغ كونغنلوائح الم
ذات الصلة.

، ال یجوز لشركة اإلدارة الحصول على أي خصم على أي رسوم أو ")SFCوالصنادیق الفرعیة مرخًصا لھا من قبل لجنة األوراق المالیة والعقود اآلجلة ("طالما ظلت الشركة
تكالیف یفرضھا مشروع أساسي أو شركة إدارتھ.

: "تفاصیل الصندوق الفرعي"، یجب أال تتجاوز االستثمارات في األسھم الصینیة من ) بعنوان2-3ما لم یذكر خالف ذلك في الھدف االستثماري للصندوق الفرعي في القسم (
% من صافي قیمة األصول للصندوق الفرعي (بما في ذلك 10ھونغ كونغ) المنطقة اإلداریة الخاصة بالتي یتم تداولھا في البورصات الصینیة (باستثناء Bوأسھم الفئة Aالفئة 

.BوAیتلقى المساھمون المعنیون إخطاًرا مسبقًا مدتھ شھًرا على األقل قبل أي زیادة في التعرض لألسھم الصینیة من الفئتین التعرض غیر المباشر). وسوف

144A. القاعدة2

بموجب الشروط التالیة:144Aیجوز للصنادیق الفرعیة أن تستثمر في األوراق المالیة الخاصة بقاعدة 

 بصدد اإلدراج الرسمي في سوق منظمة أو یتم تداولھا في سوق أخرى منظمة تعمل بصفة منتظمة ومعترف بھا ومفتوحة للجمھور.أن تكون األوراق المالیة

 من "مبادئ 17تمتثل األوراق المالیة للنقطةCESR االسترشادیة" المتعلقة باألصول الصالحة لالستثمار بواسطة وحدات تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق
.2007المالیة القابلة للتحویل بتاریخ مارس 

اق المالیة القابلة للتحویل والمؤھلة بموجب القسم التي ال تمتثل ألي من الشروط المذكورة أعاله إلى جانب األور144Aال یتجاوز االستثمار في األوراق المالیة الخاصة بقاعدة 
٪ من صافي قیمة أصول الصندوق الفرعي.10) أدناه، نسبة 2(

)CFTC. ھیئة المتاجرة في السلع اآلجلة األمریكیة (3

المحلیة لألسواق الناشئة العالمیةسندات األسواق الناشئة العالمیة، الدیونوحالیًا تنطبق على: إجمالي عائدات دیون األسواق الناشئة العالمیة، 

) المعمول بھا، یلزم اإلفصاح عن المعلومات التالیة.CFTCلكي تستند الصنادیق الفرعیة المذكورة أعاله على إعفاء بموجب قواعد ھیئة المتاجرة في السلع اآلجلة (

) كمشغل لمجموعة CFTCتُعفى شركة اإلدارة من التسجیل لدى ھیئة المتاجرة في السلع اآلجلة (، (CFTC)) لدى ھیئة المتاجرة في السلع اآلجلة 3(أ) (13-4وفقا للقاعدة 
ین في كل من الصنادیق الفرعیة.السلع. لذلك، على عكس مشغل مجموعة السلع المسجلة، ال یتعین على شركة اإلدارة تقدیم وثیقة إفصاح وتقریر سنوي معتمد إلى أحد المساھم

رة مؤھلة لھذا اإلعفاء بناًء على المعاییر التالیة:تصبح شركة اإلدا

") ویتم طرحھا وبیعھا دون تسویقھا 1933، وتعدیالتھ ("قانون 1933تُعفى الفوائد في الصندوق الفرعي من التسجیل بموجب قانون األوراق المالیة األمریكي لعام . 1
للجمھور في الوالیات المتحدة؛

؛(CFTC) (أ) أو (ب) لدى ھیئة المتاجرة في السلع اآلجلة (2) (3(أ) (13-4اول للقاعدة یفي الصندوق الفرعي بقیود التد. 2

)، فإن كل 3(أ) (13-4عدة ترى شركة اإلدارة أنھ في الوقت الذي یباشر فیھ المستثمر باستثماره في الصندوق الفرعي (أو في الوقت الذي بدأ فیھ االعتماد على القا. 3
ي:مستثمر في الصندوق الفرع

a( ؛1933(أ) من الالئحة (د) بموجب قانون عام 501"مستثمر معتمد"، على النحو المحدد في القاعدة

b (صندوق ائتمان لیس بمستثمر معتمد لكنھ تشكل على ید مستثمر معتمد لمصلحة عضو في العائلة؛

c( قانون 1940األمریكیة لعام بموجب قانون شركات االستثمار 5-ج3"موظف محنك"، كما ھو معرف في القاعدة") ؛ أو1940، وتعدیالتھ("

d ( 7-4"شخص مؤھل مستوٍف للشروط" كما ھو محدد في القاعدة) (أ)(أ). من ھیئة المتاجرة في السلع اآلجلة.8) (2 (

و

أسواق عقود الخیارات الخاصة بالسلع.ال یتم تسویق أسھم الصندوق الفرعي على أنھا أداة تداول أو ضمن أداة تداول في عقود السلع المستقبلیة أو. 4
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سیاسة االستثمار في الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة:4الملحق 

وحالیًا تنطبق على: مؤشر األسھم العالمیة اإلسالمي.

بالتوافق مع مبادئ الشریعة. بالنسبة ألي مادة تم اإلفصاح عنھا ھنا یسعى مستشارو االستثمار للتأكد من أن جمیع االستثمارات للصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة تتم 
لمالیة، فال تسري ھذه المادة وتتعارض مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة وال تنطبق بشكل إلزامي على الصندوق الفرعي بموجب وحدات تعھدات االستثمار الجماعي في األوراق ا

عة.على الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشری

ة الرقابة الشرعیة. یتم اإلفصاح أبرمت شركة اإلدارة اتفاقیة مستوى الخدمة مع شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة والتي بموجبھا توافق األخیرة على تعیین أعضاء ھیئ
عن أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة في التقاریر المالیة للشركة.

عن األنشطة التالیة فیما یتعلق بالصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة:تتولى ھیئة الرقابة الشرعیة المسؤولیة

دراسة نشرة الشركة والسیاسات وأھداف االستثمار، واستخدام تقنیات وأدوات االستثمار في الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة؛
عة؛تقدیم االستشارة لمجلس اإلدارة فیما یتعلق باالمتثال لمبادئ الشری
تحدید مدى مباشرة األنشطة االستثماریة للصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة وفق مبادئ الشریعة؛
توفیر معاییر مناسبة الختیار الشركات التي یجوز للصنادیق الفرعیة المتوافقة مع أحكام الشریعة االستثمار فیھا؛
الموافقة على تعیین وكیل مراقبة مؤھل إن ُوجد؛
الستشارة للشركة بشأن االمتثال لمبادئ الشریعة عند استخدام األدوات والتقنیات ألغراض التحوط، إن وجدت، وإدارة الصنادیق الفرعیة؛تقدیم ا
ة على المقترحات الموافقوضع مبادئ لحساب نسبة مئویة مناسبة من الدخل غیر المشروع الذي تدره كیانات استثمرت فیھا الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة، و

الخاصة بترشیح مؤسسات خیریة مناسبة یتم فیھا التبرع بالمبلغ الذي جرى تحدیده؛
.إعداد شھادة سنویة حول التزام الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة بالمبادئ الشرعیة إلدراجھا في التقاریر المالیة

دیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة، بما في ذلك اإلجراءات، إلى ھیئة الرقابة الشرعیة لمراجعتھا.یجب على شركة اإلدارة تقدیم األنشطة التشغیلیة للصنا

تھا ھیئة الرقابة الشرعیة أو تولت یتعین على شركة اإلدارة اقتطاع مبالغ سنویة من أموال الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع أحكام الشریعة بموجب المبادئ المقررة التي حدد
م دفع ھذه األموال للجمعیات الخیریة ھا أو اعتمادھا، وكانت ھذه األموال ناجمة عن أنشطة ال تتفق مع مبادئ الشریعة، وذلك إذا اقتضى تطبیق األحكام الشرعیة ھذا األمر. یتتقییم

التي توافق علیھا ھیئة الرقابة الشرعیة من وقت آلخر.

الرقابة الشرعیة أو وضعتھا أو وافقت علیھا، یجب أن تحتفظ شركة اإلدارة ومستشارو االستثمار بصالحیات كاملة إلدارة مثل ھذه في إطار مبادئ الشریعة، كما فسرتھا ھیئة 
یعة.االستثمارات المتوافقة مع الشریعة نظًرا ألنھم یعتبرون أن ذلك في مصلحة حاملي األسھم في الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع أحكام الشر

ة تكلفة ھذا األمر.االستثمار غیر متوافق مع مبادئ الشریعة، فیجب على مستشاري االستثمار بیع ھذا االستثمار. ویتحمل الصندوق الفرعي المتوافق مع الشریعإذا أصبح

شرعیة وبیّنتھ أو اعتمدتھ ثم رفعتھ إلى مجلس اإلدارة وسوف تتم إدارة الصندوق الفرعي المتوافق مع الشریعة اإلسالمیة في إطار مبادئ الشریعة وفق ما قررتھ ھیئة الرقابة ال
ندوق فرعي متوافق مع الشریعة كما ھو وشركة اإلدارة. باإلضافة إلى ذلك، یتعین على شركة اإلدارة مراعاة المبادئ التي وافقت علیھا ھیئة الرقابة الشرعیة فیما یتعلق بكل ص

مفصل أدناه.

عملیات الفحص القطاعیة والمالیة

ي:سوف یتبع كل صندوق فرعي معاییر الفحص المستخدمة من قبل موفر المؤشر الخاص بھ والتي تعتمدھا ھیئة الرقابة الشرعیة، على النحو التال

موفر المؤشرالصندوق الفرعي

داو جونز*مؤشر األسھم العالمیة اإلسالمي

http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/europeالتالي: یمكن الوصول إلى معیار الفحص والمنھجیة من خالل الرابط *

رھناً بموافقة ھیئة الرقابة الشرعیة، یجوز لمجلس اإلدارة تغییر معاییر الفحص ألي صندوق فرعي.

حظر األدوات المالیة

للصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة ما لم یتم إعفاء أي منھا من جانب الھیئة:أعلنت ھیئة الرقابة الشرعیة بوضوح عدم صالحیة األدوات والمعامالت التالیة 

االستثمار في األدوات والودائع ذات الفوائد في حسابات بفائدة
األدوات/الحسابات ذات الفائدة
استخدام المشتقات أو الضمانات المالیة
البیع على المكشوف؛
 الشریعةوأي نشاط آخر غیر متوافق مع أحكام

المالیة التي تمثل حقوق الملكیة (أو إضافة إلى ذلك، یسعى مستشار االستثمار للحصول على موافقة ھیئة الرقابة الشرعیة قبل االستثمار في أدوات مالیة جدیدة بخالف األوراق 
ما یعادلھا) في إطار المؤشر اإلسالمي.

تنقیة األرباح

ھ وص علیھا أعاله، أصدرت ھیئة الرقابة الشرعیة تعلیمات لتحدید مبلغ دخل الصنادیق الفرعیة المتوافقة مع الشریعة والذي یتعین التبرع بإضافة إلى القیود االستثماریة المنص
نصوص علیھا لكل صندوق فرعي، المللمؤسسات الخیریة انطالقاً من أنھ قد تم الحصول علیھ من قبل الشركات المؤھلة لالستثمار بما یتفق مع أھداف وسیاسات وقیود االستثمار

ھذا المبلغ بشكل دوري، استنادا إلى بید أنھ یدخل في نشاط أو أنشطة ذات طبیعة ھامشیة تحظرھا ھیئة الرقابة الشرعیة ولم تستبعد بموجب القیود االستثماریة. وسیتم احتساب 
ا عنھا بالنسبة المئویة. لحساب مبلغ التنقیة، یتم احتساب ناتج نسبة التنقیة ومبلغ األرباح لكل ربح وھي نسب اإلیرادات غیر الشرعیة إلى إجمالي اإلیرادات معبرً -نسب التنقیة 

من األرباح المستلمة.
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التي ال یتیح موفرو لكل صندوق فرعي، ولجمیع الشركات التي استثمرت فیھا الصنادیق الفرعیة. بالنسبة للشركات -بالطریقة المالئمة -وسیتیح موفرو المؤشرات نسب التنقیة 
االستثمار.المؤشرات نسب تنقیتھا، سیتم احتساب نسب التنقیة استنادًا إلى المعلومات المالیة الخاصة بھذه الشركات والتي یتم تلقیھا من مستشاري 

ة الشرعیة. وسیتم ذكر المبلغ المتبرع بھ على ھذا النحو بالتفصیل في سیتم إنفاق ھذا الدخل على سبیل التبرع الخیري لواحد أو أكثر من األوجھ المستحقة التي أقرتھا ھیئة الرقاب
التقریر السنوي للشركة.
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: معیار األداء المرجعي5الملحق 

یتم عرض معاییر األداء المرجعیة المدرجة في الجدول أدناه ألغراض المقارنة فقط.

إلى تتبع المؤشر بوصفھ معیار األداء -كما ھو مبین في ھدفھ االستثماري -) Islamic Global Equityاإلسالمي (ومع ذلك، یھدف الصندوق الفرعي لمؤشر األسھم العالمیة 
المرجعي في الجدول أدناه.

عائدات االستثمار بشكل جوھري عن أداء المعیار رعیة وفقًا لمعاییر األداء المرجعیة الخاصة بھم، كما قد تنحرفلفوعلى المساھمین أن یعلموا تمام العلم بأنھ قد ال تتم إدارة الصنادیق ا
المحدد.

وعلى المساھمین أیًضا أن یعلموا تمام العلم بأن معاییر األداء المرجعیة قد تتغیر بمرور الوقت، وسیتم تحدیث النشرة وفقا لذلك.

معیار األداء المرجعي الحالياسم الصندوق الفرعي.

األسھم المقومة أو المحوطة بعمالت غیر العملة األساسیة للصندوق الفرعي.قد تعرض الصنادیق الفرعیة فئات 

قد تختلف األسماء الكاملة للمعاییر المرجعیة الحالیة عن تلك األسماء المسردة أدناه ویمكن الحصول علیھا من شركة 
اإلدارة

Asia BondMarkit iBoxx USD Asia Bond

Asia Bond Total Returnال یوجد

Asia Credit Fixed Term Bond 2022ال یوجد

Asia Credit Fixed Term Bond 2022 - 2ال یوجد

Asia Credit Fixed Term Bond 2023ال یوجد

Asia Credit Fixed Term Bond 2023 - 2ال یوجد

Asia Credit Fixed Term Bond 2024ال یوجد

Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 
2022 - 1

ال یوجد

Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 
2022 - 2

ال یوجد

Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 
2023

ال یوجد

Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 
2023 - 2 

ال یوجد

Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 
2024

ال یوجد

Asia High Yield Credit Fixed Term Bond 2022ال یوجد

Asia High Yield Credit Fixed Term Bond 2023ال یوجد

Asia High Yield Credit Floating Rate Fixed 
Term Bond 2022

ال یوجد

Asia High Yield Credit Floating Rate Fixed 
Term Bond 2023

ال یوجد

Asia ex Japan EquityMSCI AC Asia ex Japan Net

Asia ex Japan Equity Smaller CompaniesMSCI AC Asia ex Japan Small Cap Net

Asia High Yield Bond الدرجة غیر االستثماریة لمؤشرJACI

شركة

Asia Pacific ex Japan Equity High DividendMSCI AC Asia Pacific ex Japan Net

Asian Currencies BondMarkit iBoxx Pan Asia Bond ex China & HK

 Brazil BondJP Morgan GBI-EM Global Brazil

Brazil EquityMSCI Brazil 10/40 Net

BRIC EquityMSCI Brazil Net و25بنسبة ،%MSCI China Net و25بنسبة ،%MSCI Russia Net
%25بنسبة MSCI India Net%، و25بنسبة 

BRIC Markets EquityMSCI Brazil Net و25بنسبة ،%MSCI China Net و25بنسبة ،%MSCI Russia Net
%25بنسبة MSCI India Net%، و25بنسبة 

China Consumer OpportunitiesMSCI AC World Net
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معیار األداء المرجعي الحالياسم الصندوق الفرعي.

الصنادیق الفرعیة فئات األسھم المقومة أو المحوطة بعمالت غیر العملة األساسیة للصندوق الفرعي.قد تعرض 

قد تختلف األسماء الكاملة للمعاییر المرجعیة الحالیة عن تلك األسماء المسردة أدناه ویمكن الحصول علیھا من شركة 
اإلدارة

معیار األداء المرجعي الحالياسم الصندوق الفرعي

قد تعرض الصنادیق الفرعیة فئات أسھم مقومة بعمالت أخرى غیر العملة األساس للصندوق الفرعي 
أو متحوطة منھا.

قد تختلف األسماء الكاملة للمعاییر المرجعیة الحالیة عن تلك المدرجة أدناه ویمكن الحصول علیھا من 
شركة اإلدارة

China Multi-Asset IncomeMSCI China net و%50بنسبةMarkit iBoxx Asia Local Bond Index China 
Offshore 50بنسبة%

Belt And Road Opportunitiesال یوجد

China A-shares EquityMSCI China A Onshore

Chinese EquityMSCI China 10/40 Net

Economic Scale GEM EquityMSCI Emerging Markets Net

Economic Scale Global EquityMSCI World Net

Economic Scale Japan EquityMSCI Japan Net

Economic Scale US EquityS&P 500 Net

Emerging WealthMSCI AC World Net

Euro BondBloomberg Barclays Euro Aggregate

Euro Convertible BondExane Eurozone Convertible Bond

Euro Credit BondMarkit iBoxx EUR Corporates

Euro Credit Bond Total Returnال یوجد

Euro High Yield Bond مؤشرICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Constrained*

Euroland EquityMSCI EMU Net

Euroland Equity Smaller CompaniesMSCI EMU SMID Net

Euroland GrowthMSCI EMU Net

European EquityMSCI Europe Net

Frontier MarketsMSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net

GEM Debt Total Returnال یوجد

GEM Debt Total Return (Rating Restricted)ال یوجد

GEM Equity Volatility FocusedMSCI Emerging Markets Net

 MSCIیھدف الصندوق الفرعي إلى خفض معدل تقلبات المحفظة بالنسبة إلى معدل مؤشر 
Emerging Markets Index.من خالل إنشاء المحفظة

GEM Inflation Linked BondBloomberg Barclays Emerging Markets Tradable Inflation-linked

Global BondBloomberg Barclays Global Aggregate

MSCI Select Frontier & Emerging Markets 
Capped Ne 

 MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Ne 

Global Bond Total Returnال یوجد

Global Corporate Bond مؤشرBloomberg Barclays Global Aggregate Corporates AWS المحمي بالدوالر
األمریكي

Global Corporate Fixed Term Bond 2020ال یوجد

Global Corporate Fixed Term Bond 2022ال یوجد

Global Corporate Fixed Term Bond 2022 - 2ال یوجد

Global Corporate Fixed Term Bond 2023ال یوجد

Global Corporate Fixed Term Bond 2023- 2ال یوجد

Global Corporate Fixed Term Bond 2024ال یوجد

Global Credit Bond Total Returnال یوجد

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 
2022 - 1

ال یوجد



277

10285155_3

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 
2022 - 2

ال یوجد
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معیار األداء المرجعي الحالياسم الصندوق الفرعي.

قد تعرض الصنادیق الفرعیة فئات األسھم المقومة أو المحوطة بعمالت غیر العملة األساسیة للصندوق الفرعي.

قد تختلف األسماء الكاملة للمعاییر المرجعیة الحالیة عن تلك األسماء المسردة أدناه ویمكن الحصول علیھا من شركة 
اإلدارة

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 
2023 - 1

ال یوجد

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 
2023 - 2

ال یوجد

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 
2023 - 3

ال یوجد

Global Emerging Markets BondJP Morgan EMBI Global

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 
2024

ال یوجد

معیار األداء المرجعي الحالياسم الصندوق الفرعي

قد تعرض الصنادیق الفرعیة فئات أسھم مقومة بعمالت أخرى غیر العملة األساس 

للصندوق الفرعي أو متحوطة منھا.

ویمكن الحصول قد تختلف األسماء الكاملة للمعاییر المرجعیة الحالیة عن تلك المدرجة أدناه
علیھا من شركة اإلدارة

Global Emerging Markets Credit Floating Rate 
Fixed Term Bond 2022

ال یوجد

Global Emerging Markets Credit Floating Rate 
Fixed Term Bond 2023

ال یوجد

Global Emerging Markets Debt Managed 
Allocation

40 %JP Morgan EMBI Global Diversified

40 %JP Morgan GBI-EM Global Diversified

20 %JP Morgan CEMBI Diversified

Global Emerging Markets EquityMSCI Emerging Markets Net

Global Emerging Markets Fixed Term Bond 
2022

ال یوجد

Global Emerging Markets Fixed Term Bond 
2023

ال یوجد

Global Emerging Markets Local Currency 
Rates

JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Global Emerging Markets Local Debt50 %JP Morgan GBI EM Global Diversified

50 %JP Morgan ELMI+

Global Emerging Markets Multi-Asset Incomeال یوجد

Global Equity Climate ChangeMSCI AC World Net

Global Equity DividendMSCI AC World Net

Global Equity Volatility FocusedMSCI AC World Net
 MSCI All Countryیھدف الصندوق الفرعي لتقلیل تقلبات المحفظة بالنسبة إلى معدل مؤشر 

World.من خالل إنشاء المحفظة

Global Government BondJP Morgan GBI Global Hedged USD

Global High Income BondمؤشرBloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged

Global High Yield Bond مؤشرBofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B ConstrainedICE المحمي
بالدوالر األمریكي*

 Global High Yield Credit Floating Rate Fixed 
Term Bond 2022

ال یوجد

Global High Yield Credit Floating Rate Fixed 
Term Bond 2023

ال یوجد

Global High Yield Fixed Term Bond 2022ال یوجد

Global High Yield Fixed Term Bond 2023ال یوجد

Global High Yield Securitised Credit Bondال یوجد

Global Inflation Linked Bond المخطط المخصص للترجیح الحكومي البدیل لـ مؤشرICE BofA Merrill Lynch Global 
Inflation-Linked*(المحمي بالدوالر األمریكي)

Global High Yield Securitised Credit Bondال یوجد

Global Lower Carbon Bond مؤشرBloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified المحمي
بالدوالر األمریكي
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Global Lower Carbon EquityMSCI World Net

Global Lower Carbon Multi-Assetال یوجد
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أو أي من البیانات الواردة فیھا أو BofAML"كما ھي" وال تقدم أي ضمانات بشأنھا. وال تضمن مالءمة مؤشرات BofAMLمؤشرات BofAML، یُستخدم بعد الحصول على الموافقة. ترخص BofAML* المصدر 
خدماتھا.ة توقیتھا أو اكتمالھا. وال تتحمل أي مسؤولیة فیما یتعلق باستخدامھا وال ترعى أو تقر أو توصي بإتش إس بي سي أو أي من منتجاتھا أو المتعلقة بھا أو المأخوذة منھا وال جودتھا أو صحتھا أو دق

واإلصالح التنظیمي على الصعیدین الوطني والدولي. وقد یؤدي ھذا اإلصالح إلى أدائھ ** یعد متوسط مؤشر الیورو على أساس یومي، إلى جانب عدد من المعاییر القیاسیة المرجعیة الیومیة األخرى، ھو موضوع التوجیھ 
رنة األداء.تعدیالت بھدف اإلشارة إلى معیار مرجعي بدیل ألغراض مقابشكل مختلف عن أدائھ في الماضي أو إلى احتمالیة توقفھ. فإذا كان ھناك توقف دائم أو لم یعد من المناسب استخدام ھذا المعیار، ستُجرى

.278، كما ھو موضح في الصفحة 2021*** سیتم تغییر ھذا المعیار قبل نھایة عام 

معیار األداء المرجعي الحالياسم الصندوق الفرعي.

المقومة أو المحوطة بعمالت غیر العملة األساسیة للصندوق الفرعي.قد تعرض الصنادیق الفرعیة فئات األسھم 

قد تختلف األسماء الكاملة للمعاییر المرجعیة الحالیة عن تلك األسماء المسردة أدناه ویمكن الحصول علیھا من شركة 
اإلدارة

Global Real Estate Equityال یوجد

Global Securitised Credit Bondال یوجد

Global Short Duration Bond مؤشرBloomberg Barclays Global Aggregate المحمي بالدوالر األمریكي لمدة من سنة إلى
ثالث سنوات

Global Short Duration High Yield Bond

المحمي بالدوالر األمریكي والمقید Bloomberg Barclays Global Short Duration مؤشر
BB-B% والمصنف ضمن الفئة 2بنسبة 

معیار األداء المرجعي الحالياسم الصندوق الفرعي

قد تعرض الصنادیق الفرعیة فئات أسھم مقومة بعمالت أخرى غیر العملة األساس 
للصندوق الفرعي أو متحوطة منھا.

المرجعیة الحالیة عن تلك المدرجة أدناه ویمكن الحصول قد تختلف األسماء الكاملة للمعاییر 
علیھا من شركة اإلدارة

Greater China EquityMSCI Golden Dragon Net

Hong Kong EquityFTSE MPF Hong Kong Net

India Fixed Incomeال یوجد

Indian EquityS&P / IFCI India Gross

Islamic Global Equity Index Dow Jones Islamic Market Titans 100

Managed Solutions - Asia Focused 
Conservative

ال یوجد

Managed Solutions - Asia Focused Growthال یوجد

Managed Solutions - Asia Focused Incomeال یوجد

Mexico EquityMSCI Mexico 10/40 IMI Net

Multi-Asset Style FactorsEonia Capitalised**

Multi-Strategy Target ReturnEonia Capitalised**

Multi-Strategy Target Return3أشھر بالیوریبور***

RMB Fixed Incomeمعدل الفائدة على اإلیداعات الخارجیة قصیرة المدة بعملة الرنمینبي

Russia EquityMSCI Russia 10/40 Net

Singapore Dollar Income Bondال یوجد

Thai EquityMSCI Thailand 10/40 Net

Turkey EquityMSCI Turkey 10/40 Net

UK EquityFTSE All Share Net

US Dollar BondBloomberg Barclays US Aggregate

US High Yield BondICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained

US Income Focusedال یوجد
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الدلیل:6الملحق 

المقر الرئیس
16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

مجلس إدارة الشركة

جورج أفثیمیو
المدیر التنفیذي الدولي للعملیات (رئیس مجلس اإلدارة)

إدارة األصول العالمیة المحدودة في إتش إس بي سي
8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

د. میشیل بویم
رئیس العملیات التشغیلیة

GmbHإدارة األصول العالمیة المحدودة لدى إتش إس بي سي (ألمانیا) 
Königsallee 21/23, D-40212, Düsseldorf, Germany

جان دو كوریس
عضو مجلس إدارة مستقل

لوكسمبورغ العظمىلوكسمبورغ، دوقیة 

ایمیار كوھي
عضو مجلس إدارة مستقل

دبلن، أیرلندا

بیتر دیو
عضو مجلس إدارة مستقل

لندن، المملكة المتحدة

جون لي
عضو مجلس إدارة مستقل

مكتب أعضاء مجلس اإلدارة (شركة مساھمة)
19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

ماتیو باردي
الرئیس التنفیذي

إدارة األصول العالمیة لدى إتش إس بي سي (فرنسا)
Immeuble Coeur Défense - Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,

75419 Paris Cedex 08, France

شركة اإلدارة
HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

مجلس إدارة شركة اإلدارة

إدموند ستوكس
المدیر الدولي للمنتجات (رئیس مجلس اإلدارة)

إدارة األصول العالمیة المحدودة في إتش إس بي سي
8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

 كافیرليتیموثي
عضو مجلس إدارة مستقل

Bridel, Grand Duchy of Luxembourg

توني كافرلي
رئیس العملیات التشغیلیة

إدارة األصول العالمیة المحدودة في إتش إس بي سي (المملكة المتحدة)
8 Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom

سیسیلیا الزاري
.HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.Aمسؤول تنفیذي

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

ریتشارد لونج
رئیس عملیات الصنادیق العالمیة

HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
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تیم بالمر
الرئیس التنفیذي للمخاطر

إدارة األصول العالمیة المحدودة في إتش إس بي سي
8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

سوزان فان دووتینج
عضو مجلس إدارة مستقل

Overrijse, Belgium

سیلفي فیجنو
رئیس قسم ھندسة التنظیم والثروة

األصول العالمیة لدى إتش إس بي سي (فرنسا)إدارة 
Immeuble Coeur Défense - Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,

75419 Paris Cedex 08, France

المستشارون االستثماریون

(فرنسا) إدارة األصول العالمیة لدى إتش إس بي سي
Immeuble Coeur Défense - Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,

75419 Paris Cedex 08, France

(ھونغ كونغ) إدارة األصول العالمیة المحدودة لدى إتش إس بي سي
Level 22, HSBC Main Building, Queen's Road Central, Hong Kong SAR

 سي (المملكة المتحدة)إدارة األصول العالمیة المحدودة في إتش إس بي
8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

(الوالیات المتحدة األمریكیة) إدارة األصول العالمیة المحدودة في إتش إس بي سي
452 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, NY 10018, USA

HSBC Portfoy Yonetimi A.S.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128, 34394 Sisli, Istanbul, Turkey

إدارة األصول العالمیة بإتش إس بي س (المكسیك) شركة مساھمة ذات رأس مال متغیر
 Paseo de la Reforma no. 347, P. 15, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., México

الموزعون

الموزع العالمي
 بي سي االستثماریة (لوكسمبورغ) شركة مساھمةصنادیق شركة إتش إس

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

(ھونغ كونغ) صنادیق االستثمار المحدودة لدى إتش إس بي سي
Level 22, HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hong Kong SAR

میة المحدودة لدى إتش إس بي سي (سنغافورة)إدارة األصول العال
21 Collyer Quay, #06-01 HSBC Building, Singapore 049320, Singapore

(فرنسا) إدارة األصول العالمیة لدى إتش إس بي سي
Immeuble Coeur Défense - Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,

75419 Paris Cedex 08, France

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21/23, D-40212, Düsseldorf, Germany

(المملكة المتحدة) إدارة األصول العالمیة المحدودة في إتش إس بي سي
8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

 سي (مالطا)إدارة األصول العالمیة المحدودة لدى إتش إس بي
Operations Centre, 80 Mill Street, Qormi, QRM 3101, Malta

(برمودا) إدارة األصول العالمیة المحدودة لدى إتش إس بي سي
Floor, Hamilton HM 11, BermudandFront Street, 26

(الوالیات المتحدة األمریكیة) شركة إتش إس بي سي سیكیوریتز
452 Fifth Avenue, New York, 10018, United States

إتش إس بي سي المملكة العربیة السعودیة
7267 Olaya-AlMurooj, Riyadh 12283-225, Kingdom of Saudi Arabia

بنك إتش إس بي سي أسترالیاإ
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Level36, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Avenue, Sydney NSW 2000, Australia

إتش إس بي سي العالمیة إلدارة األصول (الیابان) كیھ كیھ
HSBC Building 11-1, Nihonbashi 3 –Chome, Chuo-Ku, Tokyo, 103-0027, Japan

المودع لدیھ
شركة بنك إتش إس بي سي فرنسا، فرع لوكسمبورغ

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

وكیل اإلدارة
شركة بنك إتش إس بي سي فرنسا، فرع لوكسمبورغ

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

المسجل ووكیل نقل الملكیة
شركة بنك إتش إس بي سي فرنسا، فرع لوكسمبورغ

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

الوكیل المحلي
، فرع لوكسمبورغفرنساشركة بنك إتش إس بي سي ا

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

وكیل الدفع الرئیس
شركة بنك إتش إس بي سي فرنسا، فرع لوكسمبورغ

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

وكیل الدفع في ھونغ كونغ
شركة ھونغ كونغ آند شنغھاي بنكینج المحدودة

HSBC Main Building, 1 Queen's Road, Central, Hong Kong SAR

الممثل ووكیل الدفع في بولندا
الشركة المساھمة إتش إس بي سي بنك بولسكا

Kraków Business Park 200, Ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów, Poland

وكیل الدفع في سویسرا
إتش إس بي سي برایفت بنك (سویسرا) شركة مساھمة

Quai des Bergues 9-17, Case postale 2888, CH-1211 Geneva 1, Switzerland

المدققون
 PricewaterhouseCoopers, Société coopérativeشركة برایس ووترھاوس كوبرز، شركة تعاونیة

2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

ونالقانونیونالمستشار
Elvinger Hoss Prussen

شركة مساھمة
2, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg


