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الشركة السعودية ألنابيب الصلب

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

شركة اتش اس بي سي 

السعوديةالعربية

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

مليون15 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

( 2018كما في نهاية سبتمبر )توزيع أصول الصندوق 

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

في سوق يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال  من خالل االستثمار محفظة من األسهم المختارة في شركات البناء واألسمنت المدرجة

.األسهم السعودي على المدى المتوسط إلى البعيد

HCC-صندوق اتش اس بي سي ألسهم شركات البناء واألسمنت 

التقرير الشهري
2018سبتمبر 30كما في

لمحة عن الصندوق 

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
mohammedaalsuwayied@hsbcsa.com: البريد االلكتروني 

بيانات االتصال 

2018المؤشرات المالية للربع الثالث من العام 

0.43%
2018نسبة رسوم اإلدارة للربع الثالث من العام 

إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق 

غير متوفر قيمة ونسبة األرباح الموزعة في الربع الثالث 

غير متوفر

استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى األصول تحت 

اإلدارة الخاصة بالصندوق في نهاية سبتمبر 

2018

1,151
(%0.01)

قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى 

متوسط صافي قيمة أصول الصندق 

غير متوفر
نسبة االقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق 

2018سبتمبر كما في نهاية



2018سبتمبر 27األداء كما في 

ائج يرجى المالحظة بأن األرقام أعاله تشير إلى أداء سابق وأن هذا األداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النت

رباح أي شامال إعادة استثمار األ)يحسب األداء االستثماري للصندوق على أساس العائد اإلجمالي . المستقبلية

ادية في اليوم هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة ألصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة االسترش(. النقدية

.الموافق لذلك

و درت الاحسهدد   واتح دد  اأياسضددااررددلتداإشدساإياسددياادربات السعدددات هداالودايؤددرول   ايؤهدد ي    ايؤا    د ا ددر. ل اأيانصدعةداا  رددلتواأياتلاد فت ايددفاأودددات ديا  تت اأودد ا  ند ياسددأصدرت اتشددساتياسديااددربات السعددات هدداالوداقددللات اوعالددا فافددوايتليدت ايالددأناي دفا  هدد ايهاددراألالاع هدلاستددااأل د اسددل ا ف عدد اأيات د رتت ا أ
. اهلتات خيفةاأيا ر  واؤلتزاياهلاأيا صيفات جلايفاأياألتةات يا  تهداذت است دايتتلةايفاقلتاتملهينر36اص ت واأصعلايه اهريلاا غطعداإصرتتايفاغضالاتلا

استدااتأياإشدساإياسديائ ردا  تيا يدونايعادراسفدعيوايفدراعفدواتملرداتةنا داتواشافالد اا ل ديا  تاأياادييااديلاؤد أفاأياودله باأيا د ناايناؤهيرد تهيواتمل  صصديلايدفاعفدواتت دي  لات رخالايفاأياصد الداأيايدفال  دداتغ د يوايدفاتحسصدالاستداات يرد تةاع افدااا ل ديا  تناأيايدفالد لاتحس جدداملن  ردداؤدرااؤت  دداأيا دلتتتا الاي د  ااند وع
  اؤد اهداالوداتملةدريلةاأل د اؤاوا دداي يل د ا دواعالدوااد   ةالااؤد ا دستت قلتاي الراعواتحسصالاستااتملافاؤ  ايت  ع ند  اتإللصد  عدات داتتلةايدفاقدللات اوعالدداؤد اؤصد لتاأياأيدلتتاأخدلااشا الدراتشدساتياسدياادربات السعدد. 2018 ب  بفا30إلاتملافاؤ  ايت  ع ن  اتإللص  عدات اتتلةايفاقللات اوعالداؤةرودات  ايفا.  اربات السعدات هاالود

.ج نب  

 الدروواستدااؤدرتتاتلوعدباسردلاي دراعالداحاإشدساإياسدياادربات السعددات هداالوداا. يت  ع ند  اتإللصد  عداأيا ادرحاعةالعدااأياس  درت اؤدل اتةايلاع ة دلاأياؤهد ي عداسد اأياخهد  لاو ي درق اتملهديا له . إلاألاتشساتياسيااربات السعدات هاالوداتملةريلةالاعض  اأياع اهرااي  اعال لاأودداؤهدئا عداا  بهد دا  دسداأيال دداعفدواتملافاؤد  
تواتي فتضددرباا اجددراي دد و اياددلي اإلاأوددداعا ادد  اأياعالددرولت اأياأوددداعصددلهة  اأخددلااع افددااا  يدد  اتملهدد ال فعدايددفاقددللات اوعالددداؤ بعددداستددااأل. ت دد األات تتوات دداتتلةايددفاقددللات اوعالددداع ضدد ا ف غعيددفاليلاإاددا تاؤهدد ا. اددهلتاتمل وددعداخددرؤ  اإأددااتملصددرته اأيايع دد او افددااادد  يتت اتمل  عدددات اددبا ددرانهدديا لاي  دد ات صددن لوااؤدد الدديلا خددل

يهادراستداا. يد ات يدفتاي الد ا فالدعواتملرخفدد  فد اتخ تأيت  اقااتحس لاا  به دا ياؤنهجاله سيايت لياا اج هاشا  رات ن   جاتمل ةالالداستاات  ع ن  اتملرخفدايإلات ن د  جاتمل ا اددا دراع. ت يا  تت ودؤ  فودنايقللات  ا ا  اأيات  الرولت اأيات  صلهة  اتمل افالداا  ي  اتمله ال فعدالاشا بفاؤ الت اؤاوا داا  به دا أللتواتمله ال تفا أ

. تملهيا له اتملة  فيلايهواقللات  لوع  ايعالععواؤ اإذتا  ن اؤت  دا قرتيهو

  تاأيا داللاأياؤرخا دهاا دلت وا دراع غيدفا ع دداملةفعدداأيات  غعيدفت ايدفاأ دا تات صدلتا دراعةدرااعديويفتاسيهدع استداا ع دداذ دواتل دياداتإلاتل يا  تايفاصن لوااتل يا  تا راونطاياستااؤ  يلات يفةاؤل  استاا بعلاتملا لاي د  اتحسصدلاؤ د يلاسندراتل ديا  تارا فدداغيدفات ا فد.  رالاوكالانا اتل يا  تاؤن    احج ع اأنات اتملهيا له 
 يلاتمللع طدداا  صدنري ايهب  دفا لتوت د ا  دلاؤد ات    صدعلاسد اتمل دهدراي دل واو اديلاستدااتملهديا لات لجدا اإأداا هدواتمل د يلايدفايوعالدداادلي ايألكد حات صدن لوااأياأودداؤهدينرت اأخدلااع افدااا إليصد  ايتمل د يلاملزأ. تل يا  تاي راعلع  اأياعن  ضاي راوكالاؤ ات صاراستااتملهيا له ااع ات يا  تتت واأياعةاهفه اإأاانالرودايفاتحس ل

www.Tadawul.com.sa: يه ينيواأوض اتحسصالاستاات  ال تهلاتمل  عدا فصنري اؤ اختلازه تةاؤا  اعرتيلأwww.hsbcsaudi.com اختلاتملا  اتل ي فياياياؤعط اا  يدات ل احايت  ك  ع ات اتتلةايفات رلي ايت لك حايه ي اتحسصالاسف   اؤا ن ايملزهراؤ ات    صعلاو ينيوازه تةاؤلتتزات رلتداأ. ت رخالايفاتل يا  ت
أصرت ااات طداالتداإشساإياسيااربات السعدات هاالودا

 فاالتداؤلخصداؤ اقعئدات ها اتمل  عدا
37-05008: ت وات  فخعص

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

