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معلومات إداریة.1

لألصول المتنوعةالمتنامي س بي سيصندوق إتش إ
(HSBC Multi-Assets Growth Fund)

اسم الصندوق.أ

مدیر الصندوق.ب
شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة 

، شارع العلیا (حي المروج)7267بي سي إتش إس مبنى 
، 2255-12283الریاض 

.المملكة العربیة السعودیة
920022688الرقم الموحد 

+96612992385فاكس 
www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

اسمھ
عنوانھ

الباطن (إن وجد)مدیر الصندوق من .ج
وجدال ی اسمھ

عنوانھ
مستشار الصندوق (إن وجد).د

وجدال ی اسمھ
عنوانھ

أمین الحفظ.ه
البالد المالیة شركة 

البالد المالیة، المركز الرئیسي 
11411الریاض 140طریق الملك فھد | ص ب 

.المملكة العربیة السعودیة
920003636الرقم الموحد 

+966112906299فاكس 
capital.com-www.albiladالموقع اإللكتروني: 

حفظ أصول الصندوق

فتح حساب خاص للصندوق باسمھ في أحد البنوك المحلیة لصالح الصندوق

 فصل أصول الصندوق وتسجیل األوراق المالیة للصندوق باسم أمین الحفظ

لصالح الصندوق

أدیة التزاماتھ التعاقدیة تجاه حفظ جمیع المستندات الضروریة والتي تؤید ت

الصندوق

إیداع المبالغ النقدیة العائدة للصندوق في الحساب الخاص بالصندوق

 إدارة العملیة النقدیة للصندوق، من خصم مبالغ االستثمار ومصاریف الصندوق

وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

ن مدیًرا الصندوق او تابعاً لمدیر لن یكون أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباط

الصندوق من الباطن

 أمین الحفظ مسؤول عن التزاماتھ وفقاً لھذه الشروط واألحكام تجاه مدیر

الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتیالھ أو إھمالھ 

أو سوء تصرفھ أو تقصیره المتعمد

ندوق وحمایتھا لصالح مالكي یعد أمین الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الص

الوحدات

 یعد أمین الحفظ مسؤوالً عن اتخاذ االجراءات اإلداریة الالزمة فیما یتعلق بحفظ

أصول الصندوق

اسمھ
عنوانھ

مسؤولیاتھ

المحاسب القانوني.و
شركاهركة كي بي أم جي الفوزان وش

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

المملكة العربیة السعودیة
+96612914350ھاتف 

اسمھ
عنوانھ
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معلومات الصندوق.2
ستثمار وسیاساتھأھداف اال.أ

تحقیقھوالرئیسيھدفھ-مفتوح-قابضاستثماريصندوقالمتنوعةلألصولالمتناميسيبيإسإتشصندوقیعتبر

80بنسبةاألسھمأسواقفياالستثمارخاللمنوذلكالطویلالمدىإلىالمتوسطالمدىعلىالمالرأسفينمو %

أسھمفيتستثمراستثماریةصنادیقفيمختلفةبنسبأصولھتوزیعخاللمنوذلك.الصندوقأصولمنأقصىكحد

اداءقیاسیتمالدینوأسواقالنقدأسواقفيتستثمروكذلكوالعالمیةواإلقلیمیةالمحلیةاألسواقفيالمدرجةالشركات

لألصولالمتناميwww.bloomberg.comأنھكماالسعودیةسيبيإسإتشمؤشربأداءمقارنةالصندوق

بلومبرغ.موقعطریقعنوتفاصیلھالمؤشرأداءعلىالحصولویمكنالمتنوعة

واألرباحسیاسة توزیع الدخل.ب
وأرباحالدخلاستثماریعادبحیثالصندوق،أصولإلىاالستثماراتوأرباحدخلیضافبلأرباحتوزیعیتملن

.وسعر الوحدةقیمةعلىینعكسوالذياالستثمارات

أداء الصندوقج.   

(لایر سعودي)أداء الصندوق خالل الثالث سنوات الماضیة•

2019 2018 2017

135,980,571 127,052,658 131,241,094
صافي قیمة أصول الصندوق 

نھایة السنة

20.1052 17.1633 16.9951
صافي قیمة الموجودات للوحدة 

في نھایة السنة

20.1052 18.2331 17.0392 أعلى قیمة موجودات للوحدة

17.1802 16.9150 15.4157 أقل قیمة موجودات للوحدة

6,763,458 7,402,569 7,722,295
عدد الوحدات المصدرة في نھایة 

السنة

- - -
وحدة قیمة األرباح الموزعة لكل 

(إن وجد)

0.47% 0.45% 0.45% نسبة المصروفات

عائدات الصندوق•

خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة

14.89% 29.98% 17.14% الصندوقعائد

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

17.14% 0.99% 9.87% -0.21% -11.42% 4.46% 23.57% 12.95% -6.06% 9.35% الصندوقعائد
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مقابل الخدمات والعموالت•

أصول الصندوقمتوسط النسبة من  القیمة باللایر السعودي نوع المصاریف أو العمولة

من مبلغ االشتراك%2حتى  60,028.76 رسوم االشتراك

0.47% 647,386.63
رسوم إدارة الصندوق

(شامل ضریبة القیمة المضافة )

- - رسوم أمین الحفظ

- - رسوم المحاسب القانوني

- - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین

- - رسوم رقابیة

- - رسم ترخیص المؤشر

- - رسوم االقتراض

- - الشرعيرسوم التطھیر

0.00029% 399.78 رسوم بنكیة

0.01% 9,210.36 مصاریف التعامل

أي تغییرات جوھریة أثرت في أداء الصندوق.د

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

أي تغییرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة.ه

التغییر اسم الصندوقالتاریخ

معالي الصندوقإستقالة عضو مجلس إدارة -صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعةم2019ینایر 27
عضو مستقل–األستاذ/ إحسان عباس بافقیھ 

ستاذ / األإدارة الصندوقتعیین عضو مجلس -صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعةم2019یولیو 17
عضو مستقل–عبدالرحمن المدیمیغ 

أي خطأ في التسعیر أو التقویم خالل الفترة.و
الیوجد.

مدیر الصندوق.3
االستثمار خالل الفترةأنشطة .أ

ألصوللالمتناميسيبيإسإتشصندوقاستثمر الصكوك،وصندوقالمرابحةصنادیقاستثماراتفي،2019سنة خالل

ثمارات استفيأماللصكوك؛سيبيإسإتشوصندوقالسعوديباللایرللمرابحةسيبيإسإتشصندوقفي المتنوعة
سھماأللمؤشرسيبيإسإتشوصندوقالسعودیةلألسھمالمرنسيبيإسإتشصندوقاستثمر الصندوق في األسھم،
الناشئة.األسواقألسھمالعالميسيبيإسإتشوصندوقالسعودیةللشركاتسيبيإسإتشوصندوقالعالمیة



6

تجاوزات قیود االستثمار.ب
ال یوجد.

تقریر عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة.ج

صندوقسجلخالل العام، .2019سنةخاللإیجابیاً أداءالصندوقلدىاألساسیةالمشتركةاالستثمارصنادیقجمیعسجلت

.15.81%االسترشاديالمؤشرسجلفیما،17.14%بنسبةإیجابیةعوائدالمتنوعةلألصولالمتناميسيبيإسإتش

األداءحیثمن(مشتركانصندوقانأفضلكان،2019نھایةحتىالصندوقلدىالموجودةالمشتركةللصنادیقبالنسبة

لميالعاسيبيإسإتشوصندوقالعالمیةاألسھملمؤشرسيبيإسإتشصندوقھما)تاریخھحتىمنھمالكلاإلیجابي
بيإسإتشصندوقوالعالمیةاألسھملمؤشرسيبيإسإتشصندوقسجل،2019عام فخالل.الناشئةاألسواقألسھم

.التواليعلى23.28%و32.38%بلغتعوائدالناشئة باألسواقألسھمالعالميسي

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

كام الصندوق والقوائم المالیة الخاصة أحوشروط وتم ذكره في ھذا التقریر ال یوجد معلومات أخرى عن الصندوق غیر ما 

بالصندوق، وعلى المستثمر الحرص على قراءة الشروط واألحكام وجمیع المستندات األخرى الخاصة بالصندوق و/أو أخذ 

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

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

مالرسو الصنادیق

صنادیق األسھم الدولیة
2.30%

صندوق إتش إس بي سي لألسھم الخلیجیة

2.30% صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن

2.30% صندوق إتش إس بي سي ألسھم األسواق العالمیة الناشئة

1.55% صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسھم العالمیة

صنادیق األسھم المحلیة

1.70% صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة

1.70% صندوق إتش إس بي سي ألسھم الشركات السعودیة

صنادیق المرابحات

0.75% صندوق إتش إس بي سي للمرابحة باللایر السعودي

صنادیق دولیة األخرى

1.00% للصكوكصندوق إتش إس بي سي 

أي عموالت خاصة حصل علیھا مدیر الصندوق خالل الفترة.و
ال ینطبق. 
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ستثمار مدیر الصندوق أو طرف نظیر في الصندوقا.ز
ال یستثمر مدیر الصندوق أو أي طرف نظیر في ھذا الصندوق.

ممارسات التصویت السنویة.ح
ال ینطبق

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

السعودیة.س بي سيإتش إتضارب ال یدیرھا 

تقریر مجلس إدارة الصندوق السنوي.ي

تاریخ االجتماعتفاصیل الموافقةالموضوع 

المالیةالقوئم
االستثمارلصنادیق

الیةللمالتنفیذيوالرئیساألصولإدارةرئیستفویض
یعوتوقلمراجعةالسعودیةالعربیةسبيإسإتشبشركة
ربیةالعسيبيإسإتشلصنادیقالمالیةالمراجعةتقاریر

السعودیة

9201فبرایر4

تقییم قدرة مجلس 
إدارة الصندوق

الصندوقمجلسقدرةبتقییمالصندوقادارةمجلسقام
یةالكافالقدرةلدیھالحاليالصندوقمجلسأنوأكدالحالي
الصندوقإلدارة

9201دیسمبر 11

الموافقة على المراجع 
المالي 

جيإمبيكيشركةتعیینعلىالصندوقإدارةمجلسوافق
إستشإلشركةاالستثماریةللصنادیقالماليالمراجعلتكون

2019لعام السعودیةالعربیةسيبي

9201دیسمبر 11

بیان أمین الحفظ.4

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

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

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

ستثمار.االمخالفة أي من قیود وحدود االستثمار وصالحیات االقتراض المطبقة على الئحة صنادیق •

 ینطبق، المسؤولیات المنوطة بأمین الحفظ ال تشمل إبداءه لھذا الرأي.ال
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المحاسب القانونيبیان .5

بیان مبني على رأیھ اآلتي:   

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

ي.المالیة للصندوق رأي المحاسب القانونمن القوائم 2في صفحة 1مرفق ملحق رقم 

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

المسؤولیات المنوطة بالمحاسب القانوني ال تشمل إبداءه لھذا الرأي

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

من القوائم المالیة للصندوق رأي المحاسب القانوني.2في صفحة 1مرفق ملحق رقم 


