
بيانات الصندوق

القطاع %نسبة االستثمار  السهم

االسمنت  13 اسمنت السعودية 

االسمنت  9 اسمنت ينبع 

االسمنت  9 شركة اسمنت العربية

االسمنت  8 إسمنت أم القرى 

االسمنت  8 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية  

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

شركة اتش اس بي سي 

السعودية المحدودةالعربية

مدير الصندوق

2008مايو 24 تاريخ بداية الصندوق

لاير سعودي10 السعر عند بداية الصندوق

مفتوح نوع الصندوق

إدارة نشطة سياسة االستثمار 

الريال السعودي عملة الصندوق

عالي العوائد/ مستوى المخاطر 

م مؤشر اتش اس بي سي ألسه

شركات البناء واالسمنت 

(العائد اإلجمالي) السعودية

المؤشر االسترشادي

SABCONS رمز بلومبيرغ

HSBSCCE.MF رمز زاوية

مليون18 حجم الصندوق

(لاير سعودي ) 

لاير سعودي5,000 دئيالحد األدنى لالستثمار المب

لاير سعودي2,500 الحد األدنى لالستثمار 

اإلضافي

يومياً ماعدا يومي الجمعة 

والسبت 

أيام التقويم

بعد الظهر بتوقيت 1.30

الرياض في أي يوم عمل

باتالوعد النهائي الستالم الطل

يومي عمل بعد يوم التقويم موعد دفع قيمة الوحدات 

المستردة

1.7% رسم اإلدارة السنوي

%2حتى  رسم االشتراك

توزيع أصول الصندوق

األسهم الرئيسة المستثمر فيها

منت تهدف المحفظة إلى تحقيق نمو رأس المال  من خالل االستثمار محفظة من األسهم المختارة في شركات البناء واألس

.المدرجة في سوق األسهم السعودي على المدى المتوسط إلى البعيد

HCC-صندوق اتش اس بي سي ألسهم شركات البناء واألسمنت 

التقرير الشهري
2016أغسطس 13كما في

لمحة عن الصندوق 

اصدر من قبل اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

37-05008مرخصة من هيئة السوق المالية برقم 

) % (نسبة الصندوق في القطاع  القطاع

73.83 االسمنت 

24.10 التشييد والبناء

2.07 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

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

2016أغسطس 31األداء كما في 

أعوام5

رنسبة التغيي

أعوام3

رنسبة التغيي

عامان

ييرنسبة التغ

عام 

يرنسبة التغي

منذ بداية 

الصندوق

-4.53 -39.77 -53.71 -26.87 -44.12 تصندوق اتش اس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمن

-3.45 -37.58 -51.17 -25.45 -34.57
مؤشر اتش اس بي سي السهم شركات البناء واالسمنت

(العائد اإلجمالي) 

أي شامال إعادة )مالي يحسب األداء االستثماري للصندوق على أساس العائد اإلج. يرجى المالحظة بأن األرقام أعاله تشير إلى أداء سابق وأن هذا األداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية

.هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة ألصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة االسترشادية في اليوم الموافق لذلك(. استثمار األرباح النقدية

السوقتقرير

التيو العقاري،والقطاعاالتصاالتوقطاعاألسمنتلقطاعالسلبيباألداءأساسيبشكلمدفوعا%3.5بنسبةالسعوديالسوقمؤشرإنخفض،2016أغسطسشهرفي
أمريكيدوالر47قرابةإلىوصلتوالتيأغسطسشهرفيالنفطأسعاربشدةتحسنتعالمية،نظروجهةمن.التواليعلى%4.5و%5.9و%8.0بنسبةانخفضت

قرابةإلىالصندوقأداءضانخفالتقويم،فترةوخالل.سبتمبرفيعقدهالمزمع(األوبك)للنفطالمصدرةالدولمنظمةاجتماعخاللاالنتاجتجميدآمالخلفيةعلىللبرميل
عنبأادائهمتراجعا%13.9بنسبةالصندوقأداءانخفضتاريخهحتىالسنةبدايةومنذ.تقريبا%1.0بنسبةالمؤشرعنبأدائهمتراجعاأغسطسشهرفي8.6%

.%2.8بنسبةاالسترشاديالمؤشر

-44.12 -26.87 -53.71 -39.77 -4.53-34.57 -25.45 -51.17 -37.58 -3.45

منذ البداية  عام  عامان  أعوام 3 أعوام 5
صندوق اتش اس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمنت

(العائد اإلجمالي)مؤشر اتش اس بي سي السهم شركات البناء واالسمنت 


