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2018ديسمبر 31كما في تاريخ 

إرشادات توزيع األصول
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(2018كما في نهاية ديسمبر)التوزيع

بيانات االتصال 

2018ديسمبر 31كما في تاريخ %( نسبة التغير )األداء 

داءاألإلىتشيرأعالهالواردةاألرقامبأنالعلميرجى
يمكنامؤشر ليسالسابقاألداءهذاوأنللصندوقالسابق
ويتم.لصندوقلالمستقبليةالنتائجيخصفيماعليهاالعتماد
.اإلجماليالعائدأساسعلىالصندوقأداءاحتساب

حصنر بنسنبة التعنر  لمخناطر األسنهم تنمتوسنطة المخناطر ونسنبة إن صندوق اتش اس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة عبارة عنن محظةنة 
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اتش اس بي سي العربية 
السعودية

مدير الصندوق

2004ديسمبر 28 تاريخ بداية الصندوق

لاير سعودي10 سعر بداية الصندوق

مظتوح نوع الصندوق 

إدارة نشطة سياسة االستثمار

اللاير السعودي عملة الصندوق

متوسط العوائد/مستوى المخاطر

اتش اس بي سي مؤشر 
المتنامي لألصول المتنوعة 

المؤشر االسترشادي 

AMABABF AB رمز بلومبيرغ

HSBABAL.MF رمز زاوية

مليون 310 حجم الصندوق 
(  لاير سعودي) 

لاير سعودي5,000 الحد االدنى لالشتراك 
المبدئي

لاير سعودي2,500 الحد األدنى لالشتراك 
اإلضافي

ل يومي االثنين واألربعاء من ك
اسبوع 

أيام التقويم

حتى نهاية عمل يوم الخميس
اية عمل لتقويم االثنين، وحتى نه
اء يوم االثنين لتقويم االربع

الموعد النهائي الستالم
الطلبات 

أيام عمل بعد يوم التقويم4 موعد دفع قيمة الوحدات 
المستردة 

0.45% رسوم الخدمة

%2حتى  رسم االشتراك

العالميةإتش إس بي سي لمؤشر األسهم صندوق السعوديةإتش إس بي سي للمرابحة باللاير صندوق 

مصرف الراجحيإتش إس بي سي ألسهم الشركات السعودية صندوق 

إتش إس بي سي لألسهم الخليجيةصندوق إتش إس بي سي  المرن لألسهم السعودية صندوق 

إتش إس بي سي العالمي ألسهم األسواق الناشئةصندوق إتش إس بي سي للصكوك صندوق 

( 2018كما في أول يوم تقويم من الربع الرابع من العام )األسهم الرئيسة المستثمر فيها 

 ةدرت  ىاحس ددا وااتح ددا اأاا ضدد ار ددلتداإشدساإياسددياادربات السعدددات  دا   داطؤددر ل وااطؤ دد ط  وااطؤ  ا وداا ددر. يدثمااتت اأ ددااتااد داتت  ثعقددا عاعددااطتع دقطا قدد لاطتدوا ب دد اطتفدد اأىاعاها دلا لددياأأوداا ددلجا ع عدد اأطاتيدةرتتلاراا ددلجاأطااكدعيدايا  ددلت اأطاتع د  ت ا ددواأ ددهدد  اأصدرت اتشددساتياسديااددربات السعددات  ددا   دا
.  هلتاترخي ةاأطا ر وااؤلتزا  تلاأطا كي اترجلا واأااأ تةاتيثمااتتداذت ا ق داطتت ةا واه تاتمل ثنر36يكاتوااأصعلاطتةاهرطىايةغطعداإصرتتا واغض ىاتلا

ا لدياتأااإشدساإياسديائ  دمااتاا يدالا عفد ا عدعياا عد اهعدواتمل د تةلايد ت اشاعقد اياعيدثمااتاأطايدياا ديىاؤداأواأطاودلت باأطا داا ايلاؤ ث داتتيااتملة ككديىا دواهعدواتتيدث  لات رخ لا واأااصداقداأطا دوالا دداتغ دةياا دواتحسكد لا لدياتيث داتةاهةاعدااياعيدثمااتلاأطا دوالدالاتحساجدداملنا  دداؤدرااؤق ادداأاا دلتتتا  ىاط دب ايندا ع
وااؤد ا دا   داتمليدرط ةاأأودااؤ ث  دداط يلوداا دااهقداايدا ةيقااؤد ا دستت ه تاط قراهااتحسك لا لياتملاع ؤا اطت  عااا اتإللكا عدات  تت ةا واه  ات  ثعقداؤد اؤكدا تاأطاأ دلتخاأخدلااشاةقدراتشدساتياسدياادربات السعدد. 2018 ي اب ا31إىاتملاع ؤا اطت  عااا اتإللكا عدات  تت ةا واه  ات  ثعقداؤيرثداتااا وا.  اربات السعدات  ا   د

.جاابوا

ةقدر اا لدياؤدرتتاتعثعدبا  دلاط دراهقد حاإشدساإياسدياادربات السعددات  دا   داي. طت  عاادا اتإللكدا عداأطا ادرحاهيقعدااأاا ا درت اؤد ت تةاطعاهةيادلاأااؤ د ط عدا د اأااخ دا لا ةي درهااتمل دثمالت . إعاأىاتشساتياسيااربات السعدات  ا   داتمليرط ةاعاهضا اأطاهةاهرااط  اهق لاأ داؤ دئ  عدايا س د دا ةدسداأطا  دداهعدواتملاع ؤدا 
ت ات   تضددربايا جدد اط دداو اط ددلط اإىاأ ددداه  اددا اأطاهقددر لت اأطاأ ددداهكددلتيا اأخددلااهةاعدداايا  ددا اتمل ددةق ععدا ددواهدد  ات  ثعقددداؤ سعدددا لددياأ . أىات تت ات دد تت ةا ددواهدد  ات  ثعقددداه ضدد ا عةغعيدد ا طىاإ ددااتاؤ دد اتادداا.  ددهلتاتملاوددعداخددرؤا اإأددياتملكددرتت اأطا عادداا ةاعدداايددارطتت اتملا عدددات اددبا ددراي ددثمالا  ودداات كددنا  ااؤدد الدديىا خددل

طتفد ا لديا.  داات يد تا  قداا عقدعااتملرخعدد ةعد اتخةقأطتاااه اتحسالايا س  دارااؤنهجال اسياطت  اايا ج هاشاةارات نةا جاتملةيققدا ليات  عااا اتملرخعدا إىات نةدا جاتملة  اددا دراه. تيثمااتت  دؤا  ودلاطه  ات ة  اا اأطات ةقر لت اأطات ةكلتيا اتملةاعقدايا  ا اتمل ةق ععداعاشاةب اؤ  لت اؤ ث  دايا س  دا أل ت اتمل ةق لوارأ

. تمل ثمالت اتمليةاعيىا هااه  ات الوعا اطهقععااؤااإذتاتاا اؤق ادارهرت ها
ؤرخ  دهاا د ت وا دراهةغيد ا عادداااتاأطايدال اأطاؤ دا لا ندراتعيدثمااتارااعدداغيد ات ااعدداتمليععدداأطات ةغعيد ت ا دواأيدااتات كدلخا دراهيدرااهديثي تا ي دعاا لديا عادداذ دواتعيدثمتعيثمااتا واصنا  ااتعيثمااتا را نط اا لياؤ ا لات ي ةاؤلواا ليايبعلاتملمالاط دب اتحسكدلاإىا.  راعا ك ىاا طاتعيثمااتاؤناي ااحجاع اأا تطاتمل ثمالت 

ا لاتملله طددايا كدنرط اطتس  دوا لت توداا  دلاطتمل دا لاملزتدراؤد ات ةااصدعلا د اتمل د ةاديىا لدياتمل دثمالات لجد طاإأديا  دااتمل دا لا دواطثعقددا دلط اطألكداحات كدنا  ااأطاأ دداؤ دثنرت اأخدلااهةاعدااياإل كدا اط د  وا. تعيثمااتاط راهلها اأطاهن اضاط را ك ىاؤ ات كا ا لياتمل ثمالت ايع اتيثمااتتتوااأطاهي تعهااإأيااقر دا واتحسال
www.Tadawul.com.sa: طتاينيااأ ضااتحسك لا ليات ةقاتتلاتملا عدا عكنرط اؤ اخقلازتاتةاؤ   اهرتطلأwww.hsbcsaudi.com اخقلاتمل   اتع ي  طاياطاؤهط ااتا دات لي حاطت ةكا ع ات  تت ةا وات  لط اطترلكاحاطتاي اتحسك لا ع وااؤفااااطملزتراؤ ات ةااصعلا اينياازتاتةاؤلتتزات  لتداأ. ت رخ لا واتعيثماات

أصرت اي تيطدا لتداإشساإياسيااربات السعدات  ا   دا
توا لتداؤلخكداؤ اهعئدات    اتملا عدا

37-05008: ت اات   خعص

2018الربع الرابع من العام 

%0.76االنحراف المعياري 

6.45-نسبة شارب 

2018المؤشرات المالية للربع الرابع من العام 

0.11%
2018نسبة رسوم اإلدارة للربع الرابع من العام 

إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق 

غير متوفر قيمة ونسبة األرباح الموزعة في الربع الرابع 

غير متوفر
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى األصول تحت

اإلدارة الخاصة بالصندوق في نهاية ديسمبر 

2018

غير متوفر
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى 

متوسط صافي قيمة أصول الصندق 

غير متوفر
نسبة االقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق 

2018ديسمبركما في نهاية

http://www.hsbcsaudi.com/
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