
بيانات الصندوق

اصدر من قبل اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

37-05008مرخصة من هيئة السوق المالية برقم 

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

اتش اس بي سي العربية

السعودية المحدودة

مدير الصندوق

2004أغسطس  1 تاريخ بداية الصندوق

لاير سعودي10 سعر الوحدة عند البداية

مفتوح نوع الصندوق

إدارة نشطة سياسة اإلستثمار

الريال السعودي عملة الصندوق

عالي العوائد/ مستوى المخاطر 

مؤشر تداول للمصارف 

والخدمات المالية

المؤشر االسترشادي

SABFFIF AB رمز بلومبيرغ

HSBFLIS.MF رمز زاوية

مليون 31 حجم الصندوق

(لاير سعودي ) 

لاير5,000 دئيالحد األدنى لالستثمار المب

لاير2,500 الحد األدنى لالستثمار 

اإلضافي

األثنين واألربعاء أيام التقويم 

وم قبل انتهاء الدوام الرسمي ي

يوم االحد لتقويم يوم االثنين و

عاءالثالثاء لتقويم يوم األرب

الموعد النهائي الستالم 

الطلبات

ميومي عمل بعد يوم التقيي موعد دفع قيمة الوحدات 

المستردة

1.7% رسم اإلدارة السنوي

%2حتى   رسم االشتراك

توزيع أصول الصندوق 

األسهم الرئيسية المستثمر فيها

ة في سوق يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال  من خالل االستثمار في المؤسسات المصرفية والمالية المدرج

.األسهم السعودي على المدى المتوسط إلى البعيد

لمحة عن الصندوق 

FIF–صندوق اتش اس بي سي للمؤسسات المالية 

التقرير الشهري

2016أغسطس 13كما في

القطاع %النسبة  السهم

المصارف والخدمات المالية 20 البنك األهلي التجاري 

المصارف والخدمات المالية 18 مصرف الراجحي

المصارف والخدمات المالية 10 البنك العربي الوطني 

المصارف والخدمات المالية 9 مجموعة سامبا المالية 

المصارف والخدمات المالية 9 مصرف اإلنماء

%نسبة االستثمار  القطاع

98.77 المصارف والخدمات المالية 

1.23 النقد

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة 

مستثمرون محليون ودوليون 

920022688: الرقم المجاني

www.hsbcsaudi.com:  الموقع االلكتروني
mohammedaalmuhareb@hsbcsa.com: البريد االلكتروني 

بيانات االتصال 



مالحظات مدير الصندوق

أي شامال )العائد اإلجمالي يحسب األداء االستثماري للصندوق على أساس. يرجى المالحظة بأن األرقام أعاله تشير إلى أداء سابق وأن هذا األداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية
لتى خرتر صتاسي قيمتة هتذه المعلومتام مبنيتة ع(. أي ال يشتم  األربتاح النقديتة المدسوعتة)أما أداء استتثمار النقةتة االسترشتادية سيحستب علتى أستاس العائتد علتى الستعر ( إعادة استثمار األرباح النقدية

ألصو  الصندوق لك  شهر وقيمة النقةة االسترشادية سي اليوم المواسق لذلك

2016أغسطس 31األداء كما في 

أعوام 10

يرنسبة التغي

أعوام  5

رنسبة التغيي

أعوام3

يرنسبة التغي

عام 

نسبة التغيير

منذ بداية 

الصندوق

-54.29 -4.85 -25.05 -29.56 11.30 صندوق اتش اس بي سي للمؤسسات المالية

-58.31 -9.60 -25.54 -24.37 -4.50 مؤشر تداول للمصارف والخدمات المالية

تتعلقاستشارةعلىالحصولفيرغبتكمحالةوفي.كانتأيااستثماراتأيةفياالشتراكأوبالشراءنصيحةأوعرضألياستدراجأوللبيععرضأنهاعلىتفسرالأنويجبليستوهيفقط،واالطالعللعلمالوثيقةهذهالمحدودةالسعوديةالعربيةسيبياساتشأصدرت

الوثيقةهذهفيالواردةاإلحصائيةوالبياناتالمعلوماتإن.الشئونتلكفيالمتخصصينمستشاريكمقانوني،أوضريبيأوماليشأنبأيأوباالستثمارتعلقتسواءالمشورة،تلكطلبعليكمفيجبلكم،استثماريقراراأيمالئمةمدىلمناقشةالحاجةحالفيأوباالستثمار،

تضمنالمحدودةالالسعوديةالعربيةسيبياساتشأنإال.موثوقةهاأنمنالمحدودةالسعوديةالعربيةسيبياساتشتعتقدأخرىأطرافأومصادرمنالوثيقةهذهفيالواردةاإلحصائيةوالبياناتالمعلوماتعلىالحصولتمولقدهذا.2016أغسطس31فيكمامحدثة

وقائعبموجبافتراضيأداءعلىنيةمبالوثيقةهذهفيالمستقبليةباآلفاقتتعلقأخرىتصريحاتأيةأوتقديراتأوتوقعاتأيةإن.مسبقإشعاردونللتغييرتخضعالوثيقةهذهفيالواردةاآلراءأنكما.المعلوماتتلكدقةأولصحةبالنسبةمسئوليةأيةتقبلولنتتعهدأو

المتوقعةالنتائجفإنالمدخلةالبياناتعلىحققةالمتالنتائجتعتمدبموجبهوالذيحسابيمنهجأليبالنسبةالحالهووكما.استثماراتأليةالمستقبليلألداءبالنسبةموثوقةمؤشراتتعتبرالالمستقبليةباآلفاقالمتعلقةالتصريحاتأوالتقديراتأوالتوقعاتوهذهمفترضة،وشروط

اختالفاتختلفقدالفعليةالظروفأوئعالوقاوأنالفرضياتتلكفياالعتباربعينتؤخذلمربماالعالقةذاتالظروفأوالوقائعبعضأنكما.ألهدافهممالئمةكانتإذاماوتقييمالفرضياتهذهفهمالمحتملينالمستثمرينعلىويجب.المدخلةللقيمطبقاكبيرااختالفاتختلفقد

السيولةقلةأومنتظمسوقوفرتعدمأواألصلي،االستثمارقيمةإجماليمنجزءخسارةمخاطرالحصروليسالمثالسبيلعلىمنهاكبيرةمخاطرعلىينطويقداالستثمارصناديقفياالستثمارإن.المستقبلياألداءعلىدليالليسالسابقاألداءأنكما.الفرضياتعنكبيرا

أيةفيالدخولقبلالمحدودةيةالسعودالعربيةسيبياساتشمنمجاناعليهاالحصوليمكنوالتيوالمخاطر،باإلفصاحتتعلقأخرىمستنداتأيةأوالصناديقوأحكامشروطوثيقةفيالمخاطرقسمإلىالرجوعالمستثمرعلىيتعينولذلك.الوحداتاستردادعملياتوقفأو

استشارةمعاملةأيةفيالدخولبلقعليكمويتعين.المستثمرينقبلمنتكبدهايتمخسائرأيةمسئوليةتتحملوالالمذكورة،العوائدمنأياتحقيقعدمعنمسئوليةأيةتحملتقبلوالتعهداتأوضماناتأيةتقدمالالمحدودةالسعوديةالعربيةسيبياساتشإن.استثمارات

حسبماالمستشارينهؤالءبلقمنالمقدمةاالستشاراتوعلىقناعتكمعلىمبنيةتكونأنيجب(المحدودةالسعوديةالعربيةسيبياساتششركةمالئمةبمدىالمتعلقةالقراراتذلكفيبما)والتداولواالستثمارالعملقراراتإن.الضريبيأوالنظاميأوالقانونيمستشاركم

.37-05008رقمالترخيصبموجبوتعملالماليةالسوقهيئةإلشرافتخضعشركةهيالمحدودةالسعوديةالعربيةسيبياساتشإن.المحدودةالسعوديةالعربيةسيبياساتشقبلمنمقدمةآراءأيةعلىبناءوليسضروريا،ترونه

أصدرت بواسطة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية 

37-05008: رقم الترخيص

السوقتقرير

اعوالقةاالتصاالموقةاعاألسمنملقةاعالسلبيباألداءأساسيبشك مدسوعا%3.5بنسبةالسعوديالسوقمؤشرإنرفض،2016أغسةسشهرسي
صلمو والتيأغسةسشهرسيالنفةأسعاربشدةتحسنمعالمية،نظروجهةمن.التواليعلى%4.5و%5.9و%8.0بنسبةانرفضموالتي,العقاري

سترةورال .تمبرسبسيعقدهالمزمع(األوبك)للنفةالمصدرةالدو منظمةاجتماعرال االنتاجتجميدخما رلفيةعلىللبرمي أمريكيدوالر47قرابةإلى
أداءانرفضتاريرهحتىالسنةبدايةومنذ.تقريبا%0.8بنسبةالمؤشرعنبأدائهمتراجعاأغسةسشهرسي%4.8قرابةإلىالصندوقانرفضالتقويم،

.%3.5بنسبةاالسترشاديالمؤشرعنبأادائهمتراجعا%19.1بنسبةالصندوق

11.30
-29.56 -25.05 -4.85 -54.29-4.50 -24.37 -25.54 -9.60 -58.31

منذ البداية  عام  أعوام 3 أعوام 5 أعوام 10

صندوق اتش اس بي سي للمؤسسات المالية

مؤشر تداول للمصارف والخدمات المالية


