
بيانات الصندوق 

%نسبة االستثمار السهم

10 تنسنت هولدينغ المحدودة 

10 مجموعة على بابا القابضة المحدودة 

7 شركة انفوسيس المحدودة 

6 تشينا موبايل المحدودة 

5 بيادو انكوربوريشن 

5 شركة ويبرو المحدودة 

4 إتش إس إل للتكنولوجيا المحدودة 

4 مارتوي سوزوكي الهند المحدودة 

3 شركة إمامي المحدودة 

3 شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة 

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

شركة اتش اس بي سي 

ةالعربية السعودية المحدود

مدير الصندوق

2005ديسمبر 12 تاريخ  بداية الصندوق

دوالر امريكي 10 السعر عند بداية 

الصندوق 

مفتوح  نوع الصندوق 

إدارة مرنة  سياسة االستثمار 

الدوالر االمريكي  عملة الصندوق 

مرتفعة العوائد/مستوى المخاطر

SABCHIN AB رمز بلومبرغ 

HSBCIEF.MF رمز زاوية 

مليون 39 ( دوالر)حجم الصندوق 

دوالر2000 الحد األدنى لالستثمار

المبدئي 

دوالر 1000 الحد األدنى لالستثمار

اإلضافي

االثنين  والخميس  أيام التقويم 

وم قبل انتهاء الدوام الرسمي ي

ويوم االحد لتقويم يوم االثنين

يس األربعاء لتقويم يوم الخم

م الموعد النهائي الستال

الطلبات

مأيام عمل بعد يوم التقوي4 موعد دفع قيمة الوحدات

المستردة

2.3% رسم اإلدارة السنوي

%2حتى  رسم االشتراك

توزيع أصول الصندوق

األسهم الرئسية المستثمر فيها

لشركات يهدف الصندوق الى نمو رأس المال من خالل االستثمار في محفظة واسعة التنوع من االستثمارات في أسهم ا
. الصينية والهندية على المدى الطويل لخمس سنوات وما فوق

األهداف

IAF-صندوق إتش إس بي سي المرن ألسهم الصين والهند 

التقرير الشهري

2016أغسطس 31كما في 

اصدر من قبل اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

37-05008مرخصة من هيئة السوق المالية برقم 

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة 

مستثمرون محليون ودوليون 

920022688: الرقم المجاني
www.hsbcsaudi.com:  الموقع االلكتروني
mohammedaalmuhareb@hsbcsa.com: البريد االلكتروني 

بيانات االتصال 

%46.60, الهند

%50.25, الصين

%3.15, نقدا



2016أغسطس 30األداء كما في 

الصين

ية وراء سجججلت اهسجججهم الصجججينية مكاسجججغ قويجججة فججي أفسجججطس وكانجججت الجججدوافع اهساسججج
مججع إلءججاء إجمججالي  SZ-HK Stock Connectذلججه  ججو الموافلججة علججى برنججام  

بصججججورة أكثججججر مججججن المتوقججججعح 2016الحصججججةح وتحسججججن نتججججال  الربججججع اهول مججججن عججججام 
بيل المثججال علججى سجج)وتحسججن بيانججات االقتصججاد الكلججي أي ججا بصججورة أكثججر مججن المتوقججع 

فججي أفسججطس بوجججود نمججو قججو  فججي أربججا  NBSأداء جيججد لمرشججر مججدير المشججتريات 
نكمجججاش مرشجججر أسجججعار المنتججججين ( عجججام بعجججد عجججام% 11)+اللطجججاع الصجججناعي  -)وا 

ي زاد الججدعم فججي شججهر أفسججطس بعججد الموقججف اهقججل دعمججا فجج((. عججام بعججد عججام% 1.7
بشججكل طفيججف اتسجع(. أنعكججس علجى تلليججل زيجادة المصججروفات الماليجة وااللتمججان)يوليجو 

أفسجطس إلجى كال من مرشر مدير المشتريات اوفيشال و كايسجين سجيرفيس فجي شجهر
وخجججججالل الشجججججهر سججججججلت .  فجججججي شجججججهر يوليجججججو51.7و 52.6مجججججن 52.1و 52.7

نتجال  مرحليجة شركات تلنيجة المعلومجات ذات الثلجل وشجركة علجي بابجا وشجركة تينسجينت
.  قوية وسا مت في دفع السوق لألمام

مالحظات مدير الصندوق

األداءبياناتوتشير.2010سبتمبر30فيالشريعةمعليتوافقالصندوقتحويلتملقد.المستقبليةالنتائجعلىموثوقامؤشراليسالسابقاألداءهذاوأنسابقأداءإلىتشيرأعالهاألرقامبأنالمالحظةيرجى

هذه.(النقديةاحاألرباستثمارإعادةشامالأي)اإلجماليالعائدأساسعلىيحسبللصندوقاالستثمارياألداءإن.التقليديوالهندالصينألسهمالمرنسيبيإسإتشصندوقأداءإلىالتاريخذلكقبل

.لذلكالموافقاليومفياالسترشاديةالنقطةوقيمةشهرلكلالصندوقألصولقيمةصافيآخرعلىمبنيةالمعلومات

ول علتى استشتارة تتعلتق وفتي حالتة رغبتتكم فتي الحصت. راج ألي عترع أو نصتيحة بالشتراء أو االشتترا  فتي أيتة استتثمارات أيتا كانتتستتدأصدرت اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة هذه الوثيقة للعلم واالطالع فقط، وهي ليستت ويجتب أن ال تفستر علتى أنهتا عترع للبيتع أو ا

ائية التواردة فتي هتذه الوثيقتة محدثتة إن المعلومتات والبيانتات اإلحصت. شأن مالي أو ضريبي أو قانوني، مستشاريكم المتخصصين في تلتك الشتئونأي باالستثمار، أو في حال الحاجة لمناقشة مدى مالئمة أي قرارا استثماري لكم، فيجب عليكم طلب تلك المشورة، سواء تعلقت باالستثمار أو ب

ضتمن أو تتعهتد  ولتن إال أن اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة ال ت. سعودية المحدودة أنمن ها موثوقةالهذا ولقد تم الحصول على المعلومات والبيانات اإلحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعتقد اتش اس بي سي العربية. 2016أغسطس 31كما في  

ترضتة، وهتذه ضتي بموجتب وقتائع وشتروط مفإن أية توقعات أو تقديرات أو أية تصريحات أخرى تتعلق باآلفاق المستقبلية في هذه الوثيقتة مبنيتة علتى أداء افترا. كما أن اآلراء الواردة في هذه الوثيقة تخضع للتغيير دون إشعار مسبق. تقبل أية مسئولية بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات

فتا كبيترا طبقتا إن النتتائج المتوقعتة قتد تختلتت اختالوكما هو الحال بالنسبة ألي منهج حسابي والذي بموجبه تعتمتد النتتائج المتحققتة علتى البيانتات المدخلتة فت. التوقعات أو التقديرات أو التصريحات المتعلقة باآلفاق المستقبلية ال تعتبر مؤشرات موثوقة بالنسبة لألداء المستقبلي ألية استثمارات

كمتا أن األداء . فتا كبيترا عتن الفرضتياتتالكما أن بعض الوقائع أو الظروف ذات العالقة ربما لم تؤخذ بعين االعتبار في تلك الفرضيات وأن الوقائع أو الظروف الفعلية قتد تختلتت اخ. ويجب على المستثمرين المحتملين فهم هذه الفرضيات وتقويم ما إذا كانت مالئمة ألهدافهم. للقيم المدخلة

ولتذلك . عمليتات استترداد الوحتداتار األصلي، أو عدم توفر سوق منتتظم أو قلتة الستيولة أو وقتتتثمإن االستثمار في صناديق االستثمار قد ينطوي على مخاطر كبيرة منها على سبيل المثال وليس الحصر مخاطر خسارة جزء من إجمالي قيمة االس. السابق ليس دليال على األداء المستقبلي

اتش اس بي سي العربيتة الستعودية إن. الحصول عليها مجانا من اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة قبل الدخول في أية استثماراتكن يتعين على المستثمر الرجوع إلى قسم المخاطر في وثيقة شروط وأحكام الصناديق أو أية مستندات أخرى تتعلق باإلفصاح والمخاطر، والتي يم

إن قرارات العمتل . و النظامي أو الضريبيويتعين عليكم قبل الدخول في أية معاملة استشارة مستشاركم القانوني أ. ئر يتم تكبدها من قبل المستثمرينخساالمحدودة ال تقدم أية ضمانات أو تعهدات وال تقبل تحمل أية مسئولية عن عدم تحقيق أيا من العوائد المذكورة،  وال تتحمل مسئولية أية 

ن قبتل اتتش اس بتي آراء مقدمتة متيجب أن تكون مبنية على قناعتكم وعلى االستشارات المقدمة من قبل هؤالء المستشارين حسبما ترونه ضروريا، ولتيس بنتاء علتى أيتة( بما في ذلك القرارات المتعلقة بمدى مالئمة شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة)واالستثمار والتداول 

.37-05008إن اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة هي شركة تخضع إلشراف هيئة السوق المالية وتعمل بموجب الترخيص رقم . سي العربية السعودية المحدودة

أصدرت بواسطة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية 

37-05008: رقم الترخيص

الهند

محليةاملبعو مدفوًعاايجابيتحسنابداءفيالهند اهسهمسوقو عاستمر
تمالشهرحوخالل.المتوسطالمالرأسذاتالشركاتأداءتفوقاستمرارمثل

موسمكان.باإلجماعالبرلمانفيوالخدماتالسلععلىال ريبةقانونتمرير
 بوطفرصمللال2016سأفطسشهرخاللمعتدالمانسوناهمطار بوط
للربعالهند المحليالنات إجمالينموانخفض.الموسم ذاالمعتادفوقأمطار
%7.9نسبةمنمتراجعاعامحبعدعام%7.1إلى2016يونيوفيالمنتهي
نموإلىيرتشكانتالتيالتوقعاتمنأقلذلهويعد.السابقالربعفيالمسجلة
.أرباع5مدارعلىاهقلالنسبة ذهوتعد%7.6بنسبة

أعوام 10

نسبة التغيير

أعوام  5

نسبة التغيير

أعوام 3

رنسبة التغيي

عام 

نسبة التغيير 

منذ بداية الصندوق

نسبة التغيير 

77.63 30.78 32.09 4.87 112.65 اتش اس بي سي المرن ألسهم الصين والهند صندوق

112.65

4.87
32.09 30.78

77.63

منذ البداية  عام  أعوام 3 أعوام 5 أعوام 10

صندوق   اتش اس بي سي المرن ألسهم الصين والهند 


