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إداریةمعلومات.أ

السعودیةلألسھمسيبيإسإتشصندوق
(HSBC Saudi Equity Fund)

الصندوقاسم

الصندوقمدیر

السعودیةالعربیةسيبيإسإتششركة

)المروجحي(العلیاشارع،7267سيبيإسإتشمبنى
،2255- 12283الریاض
السعودیةالعربیةالمملكة

920022688الموحدالرقم
+966112992385فاكس

www.hsbcsaudi.com: اإللكترونيالموقع

اسمھ

عنوانھ

)وجدإن(الباطنمنالصندوقمدیر

یوجدال اسمھ

عنوانھ

)وجدإن(االستثمارمستشار

یوجدال اسمھ

عنوانھ
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بالنسبة(الصندوقمستنداتأو) العامللصندوقبالنسبة(المعلوماتومذكرةوأحكامشروطعلىحدثتتغییراتأي. ب

الفترةخالل) الخاصللصندوق

التعدیل التاریخ

سیدة أریج المقبل كعضو مجلس إدارة مستقل للصندوق جدید وتحدیث المعلومات المالیة تعیین ال

السعودیةالعربیة أتش أس بي سي للصندوق و م2020مارس 11

استقالة السیدة أریج المقبل كعضو مجلس إدارة مستقل للصندوق م2020مایو 21

الفترةخاللاالستثمارأنشطة. ج
انخفاض خلفیةعلىكبیربشكلالمصرفي، خفض الصندوق من انكشافھ على لقطاع2020ام خالل النصف األول من ع

وعدم الیقین من قدرة القطاع المصرفي على المحافظة أسعار الفائدة و ارتفاع المخصصات وانخفاض ھوامش الفائدة،

بسبب تدھور أسعار منتجات على نفس مستویات األرباح وخفض الصندوق من انكشافھ على قطاع المواد أألساسیة 

البتروكیماویات وھوامشھا وطبیعة المنتجات الموجھة نحو التصدیر التي كانت متأثرة بشكل كبیر بسبب انخفاض الطلب 

بشكل حاد. باإلضافة إلى ذلك، خفض الصندوق من انكشافھ على عدد من القطاعات وذلك لزیادة النقد في الصندوق 

مؤشر.لمواجھة اإلنخفاض في اداء ال

الفترةخاللاالستثمارصندوقأداءعنتقریر. د
النصف األول٪. شھد13.13لألسھم السعودیة بنسبة ، انخفض مؤشر تداول2020خالل النصف األول من عام 

على العالم بأسره ما سبب أزمة إقتصادیة عالمیة حیث (COVID-19)حدثا جلالً من انتشار جائحة كورونا 2020

دوالر/البرمیل تبعھا تخفیض أسعار الفائدة قرب 20ت عدیدة بدأت من انھیار أسعار النفط إلى أقل من ترتب علیھا تبعا

مستویات الصفر للمجلس اإلحتیاطي الفدرالي األمریكي و توقف معظم األنشطة التجاریة عالمیاً ومما انعكس تأثیره على 

السوقالمسالفترةوخاللمواجھة أضرار ھذي الجائحة.اإلقتصاد السعودي حیث اتخذت الدولة اجراءات مالیة حازمة ل

النفط،أسعارالتحسن فيكبیرحدإلىمتتبعًا،7224.1عنداالنصف األولأغلقثم،5959.7بلغمنخفضمستوىإلى

.2020مع اغالق النصف األول للعام دوالر/البرمیل40مستوىاتإلىتصاعدیاً النفطأسعارارتفعتحیث

% وقدم أداًء قویًا.4.52% متفوقاً على المؤشر بنحو 8.61ترة، انخفض الصندوق بنسبة خالل الف

الفترةخاللالتقویمأوالتسعیرفيخطأأي. ه
یوجدال

أنشطةبشأنكافیةمعلوماتعلىومبنيمدروسقراراتخاذمنالوحداتمالكيتمكنأنشأنھامنأخرىمعلومةأي. و
الفترةخاللالصندوق

الخاصةالمالیةوالقوائمالصندوقوأحكاموشروطالتقریرھذافيذكرهتمماغیرالصندوقعنأخرىمعلوماتجدیوال

أخذأو� وبالصندوقالخاصةاألخرىالمستنداتوجمیعواألحكامالشروطقراءةعلىالحرصالمستثمروعلىبالصندوق،

. استثماريقرارأياتخاذقبلالقانونيالمستشارأو� والضرائبمستشارأو� واالستثماريالمستشارمنالمشورة

یستثمرالصندوقكانإذا(الصندوقفیھایستثمرالتيوالصنادیقنفسھالصندوقعلىالمحتسبةاإلدارةرسومنسبة. ز

)أخرىاستثمارصنادیقفيكبیربشكل

مالرسو الصنادیق

المحلیةاألسھمصنادیق

             1.70% 
البناءشركاتألسھمسيبيإسإتشصندوق

السعودیةواألسمنت
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الفترةخاللالصندوقمدیرعلیھاحصلخاصةعموالتأي. ح
متاح��ةتك��ونوالت��يخالل��ھم��نالعملی��اتبتنفی��ذیقومالذيالوسیططریقعنالمصدرةواألبحاثالتقاریرالصندوقمدیریستلم
. بھمللقاءالصندوقمدیرطلبعلىبناءالمدرجةالشركاتمعاجتماعاتترتیبإلىباإلضافةالوسیط،عمالءلجمیع


