
بيانات الصندوق

القطاع %نسبة االستثمار  السهم

المواد األساسية  15 الشركة السعودية للصناعات األساسية

المواد األساسية  13 شركة التعدين العربية السعودية

المواد األساسية  10 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

إنتاج االغذية 10 شركة المراعي 

إنتاج االغذية 10 مجموعة صافوال

المواد األساسية  9 شركة ينبع للبتروكيماويات

المواد األساسية  8 شركة الصحراء للبتروكيماويات

المواد األساسية  6 شركة التصنيع الوطنية 

المواد األساسية  5 شركة زهرة الواحة للتجارة

إنتاج االغذية 5 الشركة السعودية لمنتجات االلبان

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

اتش اس بي سي العربية

السعودية

مدير الصندوق 

2005أبريل  1 تاريخ بداية الصندوق

لاير10 السعر عند بداية الصندوق

مفتوح نوع الصندوق

إدارة نشطة سياسة االستثمار

الريال السعودي عملة الصندوق

عالي العوائد/ مستوى المخاطر 

مؤشر اتش اس بي سي 

الشرعي لالسهم الصناعية 

المؤشر االسترشادي

SABAMIN AB رمز بلومبيرغ

HSBAIND.MF رمز زاوية

مليون115 حجم الصندوق

(لاير سعودي ) 

لاير سعودي  5,000 دئيالحد األدنى لالستثمار المب

لاير سعودي2.500 الحد األدنى لالستثمار 

اإلضافي

األثنين واألربعاء يوم التقويم

وم قبل نهاية الدوام الرسمي  لي

األحد لتقويم يوم االثنين

وم قبل نهاية الدوام الرسمي لي

عاء الثالثاء لتقويم يوم األرب

الموعد النهائي الستالم 

الطلبات

قويمبعد يومي عمل بعد يوم الت موعد دفع قيمة الوحدات 

المستردة

1.7% رسم اإلدارة السنوي

%2حتى  رسم االشتراك

(  2019كما في نهاية يونيو )توزيع أصول الصندوق 

( 2019كما في أول يوم تقويم من الربع الثاني من العام )األسهم الرئيسة المستثمر فيها 

شركات يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى البعيد من خالل االستثمار في أسهم ال

.الصناعية المدرجة في سوق األسهم السعودي المتوافقة مع الشريعة االسالمية

لمحة عن الصندوق 

ISF-صندوق اتش اس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية 

التقرير الربع سنوي
2019يونيو 30كما في 

اصدر من قبل اتش اس بي سي العربية السعودية

37-05008مرخصة من هيئة السوق المالية برقم 

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مستثمرون محليون ودوليون 

920022688: الرقم المجاني

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

بيانات االتصال 

2019المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 

0.43%
2019نسبة رسوم اإلدارة للربع الثاني من العام 

إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق 

غير متوفر قيمة ونسبة األرباح الموزعة في الربع الثاني 

غير متوفر

استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى األصول تحت 

2019اإلدارة الخاصة بالصندوق في نهاية يونيو 

8,790
(01.0  )%

قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثاني إلى 

متوسط صافي قيمة أصول الصندق 

غير متوفر
نسبة االقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق 

2019يونيوكما في نهاية



يحسب . تقبليةيرجى المالحظة بأن األرقام أعاله تشير إلى أداء سابق وأن هذا األداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المس
بنية على هذه المعلومات م(. أي شامال إعادة استثمار األرباح النقدية)األداء االستثماري للصندوق على أساس العائد اإلجمالي 

.آخر صافي قيمة ألصول الصندوق لكل شهر

وأن األداء السابق 2013يناير 17يستخدم الصندوق مؤشر إتش إس بي سي الشرعي لألسهم الصناعية رسمايا اعتبارا من *
.  للمؤشر االسترشادي تم ذكرها للرجوع إليها فقط

ف ها  داد يجادالون ابسا  هم أي عضاو شرار ة شتاش شس باي سا ي العربياة الساعودية و اديروه  و ساوول ه  و و .أرل أو نصايةة ا لراراأ أو االراك اي أاي أياة ارات أ رات أيا    ناتي عاأصدرت اتش اس بي س ي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم واالطالع فقط، وهي ليست ويجب أن ال تفسر على أنها  عارل للعياو أو اراجدرا   أ
.أرهرا ا خي ة أو لدوهم  ر ز طويل أو دصي  ا جل أي أي أداة ارت أ رية ذات عالدة واردة أي هذا املستند36ااخ ص اصفتهم أصيل ويجعهدون اجغطية شصدار أي غضون ال 

ون ولاي  انا أع علاى رأي تلاو الرا  أ ري لاام، فيجاب علايام طلاب تلاو املراورة، راواأ تعلقات ا الرات أ ر أو اايي راين  ا أي أو واري ي أو دا نواي،  سترا ريام املج صصاين أاياراتدعل الادخول أاي أي صافقة أو أاي   لاة رغعاجام أاي اابصاول علاى ارترا رة تجعلا، ا الرات أ ر، أو أاي  ا ل ااب جاة ملن دراة  اد   ال أاة أي دارارا 
ساعودية املةادودة أنها   وثوداة ولالها  لام تقام الهاذا ولقاد تام اابصاول علاى املعلو ا ت والعي نا ت اح صا  ية الاواردة أاي هاذه الوثيقاة  ار  صا در أو أطاراش أخار  تعجقاد اتاش اس باي سا ي العربياة.أ2019يونياو 30شن املعلو  ت والعي نا ت اح صا  ية الاواردة أاي هاذه الوثيقاة  ةدثاة  أا  أاي .أأشتش شس بي س ي العربية السعودية

.ا لجةق،  ر صبته   ر ج نبه 

ساعودية اجقاديم علاى  ادار وداد تقاوح شتاش شس باي سا ي العربياة ال.أوالعي نا ت اح صا  ية أو لعادح تةقيا، أي ع  ادات  اذ ورة وال تجةأال أي  ساوولية عار أي خسا  ر يجاعاده  املسات أرير.أشال أن اتش اس بي س ي العربية السعودية املةدودة ال تضأر أو تجعهد  ولر تقعل أية  سا ولية ا لسساعة لةابة أو دداة تلاو املعلو ا ت
الوثيقااة  عسيااة علااى أداأ افك ا اا ي شن أياة تودعاا ت أو تقااديرات أو أيااة تصاارية ت أخار  تجعلاا، ا  فاا ي املسااجقعلية أااي هاذه.أ أا  أن ا راأ الااواردة أااي هااذه الوثيقاة ت ضااو للجغيياا  دون شرااع ر  سااع،.أاالثناي عراار رااهرا امل وااية خاد  ت شأااى املصاادرير أو فيأاا  يجعلاا، اا  وراي امل ليااة اللااي دااد  ساات أر ف ها  الصاان دي،  اار  ااين  خاار

فا  لاة فا ن النجا  ق املجودعاة داد ت جلا  اخجالأو أ  هو ااب ل ا لسسعة  ي  انج   سا بي والاذي اأوجعات تعجأاد النجا  ق املجةققاة علاى العي نا ت املدخ.أداأ املسجقعلي  ية ارت أ راتللأاأوجب ود ئو ورروط  فك وة، وهذه الجودع ت أو الجقديرات أو الجصرية ت املجعلقة ا  ف ي املسجقعلية ال تعجب   وررات  وثودة ا لسسعة 

. ويجب على املست أرير املةجألين فهم هذه الفروي ت وتقييم    شذا   نت  ال أة  هدافهم.أ عي ا طعق  للقيم املدخلة

االرات أ ر أو راعره أو  دخولات  لاذالو ملةلياة أو الجغييا ات أاي أراع ر الصارش داد تةادا تايثي ا عاساي  علاى ديأاة ذلاوة اشن االرت أ ر أي صن دي، االرت أ ر دد ينطوي على    طر  عي ة  له  على ربيل امل ا ل ولاي  اابصار   ا طر عناد االرات أ ر شعألاة غيا  العألا.أدد ال ياون نوع االرت أ ر  ن رع  اجأيو أنواع املست أرير
 ار الجف صايل عار امل ا طر املرتعطااة زياد ولاذلو يجعاين علااى املسات أر الرجاوع شأاى دسام امل ا طر أاي وثيقاة راروط وأ  ا ح الصان دي، أو أيااة  ساتندات أخار  تجعلا، ا حفصا   وامل ا طر مل.أداد تجغيا  ديأاة االرات أ ر وداد ترتفاو أو تان فك وداد يااون  ار الصاعب علااى املسات أرير اياو ارات أ رالهم أو تةويلها  شأاى نقدياة أاي اابا ل

ويأاانام أيضا  اابصاول علاى الجقا رير امل لياة للصاندوي  ار خاالل شيا رة www.hsbcsaudi.comر خاالل املوداو االلاك وااي و  اتطع،   فة الرراوح والج ا لي  الاواردة أاي الراروط وا   ا ح ويأاار اابصاول عل ها   ج نا  وملزياد  ار الجف صايل يأاانام شيا رة  را از الرار ة أ.أا لصندوي ويسعغي دراأله  دعل الدخول أي االرت أ ر
www.Tadawul.com.sa:أ ودو تداولأ

أصدرت اوارطة رر ة شتش شس بي س ي العربية السعودية 
هي رر ة  رخصة  ر هي ة السوي امل لية ا

37-05008:أردم الك خيص

2019يونيو 26األداء كما في 

http://www.hsbcsaudi.com/
http://www.tadawul.com.sa/

