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مدير الصندوق

2008مارس 6 تاريخ بداية الصندوق

دوالر امريكي10 ة سعر الوحدة عند البداي

مفتوح  نوع الصندوق 

ادارة نشطة  سياسة االستثمار 

الدوالر االمريكي  العملة االساسية 

عالية / مستوى المخاطر 

العوائد

مؤشر استرشادي مركب من 

مؤشر داو جونز االسالمي 

و لألسواق الناشئة ومؤشر دا

جونز االسالمي ألسواق دول

ا البرازيل وروسي)البريك 

(والهند والصين

المؤشر االسترشادي 

AMANEMR AB رمز بلومبرغ

HSBGEME.MF رمز زاوية 

مليون 20 ( دوالر)حجم الصندوق 

دوالر امريكي  5,000 الحد األدنى لالستثمار

المبدئي

دوالر امريكي2,500 الحد األدنى لالستثمار

اإلضافي

يومي الثالثاء والخميس  أيام التقويم

ظهرا بتوقيت12قبل الساعة 

ويم الرياض يوم االثنين لتق

ء يوم الثالثاء ويوم األربعا

.لتقويم يوم الخميس

م الموعد النهائي الستال

الطلبات

أيام بعد يوم التقويم4 موعد دفع قيمة الوحدات

المستردة

2% رسم اإلدارة السنوي

%2حتى  رسم االشتراك

توزيع  أصول الصندوق

األسهم الرئيسة المستثمر فيها

األسهممنوعالتنواسعةمحفظةفياالستثمارخاللمنالبعيدالمدىعلىالمالرأسنموتحقيقإلىالصندوقيهدف
فيوأيضالناشئةاالبلدانفيأخرىمنظمةأسواقأيةأوالرئيسةالماليةاألسواقفيرسمياالمدرجةالشريعةمعالمتوافقة
.اشئةنسوقأيفياالقتصاديةأنشطتهامنكبيراجزءاتنفذالتيالمنظمةواألسواقالمدرجةالشركاتأسهم

األهداف

GEM-صندوق اتش اس بي سي لألسهم األسواق العالمية الناشئة 
التقرير الشهري

2016أغسطس 31كما في 

البلد %نسبة االستثمار  الشركة

الصين  8.3 القابضة المحدودة تنسنت

الصين 5.7 مجموعة على بابا القابضة

تايوان 5.5 تايوان الشباه الموصالت 

الصين 4.1 شركة تشينا موبايل المحدودة 

الهند  3.0 انفوسيس المحدودة

روسيا 2.7 ياندكس إن في

البرازيل 2.4 الترابار بارتيسيباكوس إس إيه

الهند  2.0 بيادو دوت كوم سبون إيه دي أر

تايوان  1.7 شركة الرجان بيرسيشن المحدودة 

اصدر من قبل اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

37-05008مرخصة من هيئة السوق المالية برقم 

% الوزن  الدولة 

34.4 جزر كايمان 

16.7 الهند

13.0 تايوان

12.0 البرازيل 

5.0 روسيا

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 



2016أغسطس 30ألداء كما في ا

مالحظات مدير الصندوق

تفوقت.العالميةالنقديةسياسةالتحرربشأنالتوقعاتواستمراراالقتصادية،والمعطياتاألرباحنتائجفيوتفائلالنفط،أسعاربارتفاعمدفوعةأغسطسشهرفيالعالميةاالسهمارتفعت
ودعمالسلع،أسعارارتفاعو الناشئة،األسواقفياالقتصاديةاألوضاعفيالكبيراالستقرارخلفيةعلىأغسطسشهرمدارعلىالمتقدمةالبلدانفينظيراتهاعلىالناشئةاألسواقأسهم

.عامبشكلالعالميةالنقديةالسياسة

%2.19نسبةبشهرياعائدا  حقق(البريكمجموعةألسواقاالسالميجونزداونمؤشر)و(الناشئةلألسواقاالسالميجونزداونمؤشر)منالمكونالمالراسألسواقالمركبالمؤشر
للعمالتالصرفأسعارسياسةبخصوصشفافيةأكثرونظامالنشاطبياناتفياالستقراربسبباالقتصاديالتراجعبشأناالقلحدةالحاليالوقتفيخفتالصينفي.االمريكيبالدوالر
العرضجانبالحاتإصبإجراءالحكومةقياممعوخارجيةداخليةتحدياتمواجهةفيالصينياالقتصاداستمر.الماليةالرافعةتباطؤتزايدبشأنمخاوفوجودمنالرغمعلىاألجنبية،

منصبتيمرميشيلتولىوسي.منصبهامنروسيفدليماإقالةعلىأغسطسأواخرفينهائيبشكلالشيوخمجلسصوتالبرازيل،في.الصناعيالقطاعفياالنتاجيةخفضشملتالتي
جنوبىإلالسياسيةالضائقةعادتذلك،غضونوفي.عقدينمدارعلىالحادةكبوتهمنباالقتصادينهضأنالمتوقعومن،2018فيالقادمةالرئاسيةاالنتخاباتحتىلهاخلفاالرئيس
.التضخمبشأنقعاتالتو ارتفعتبينما«أفريقاجنوبعملة»الراندعملةهبطتوعليه،.الشرطيةالتحقيقاتووحدةجوردهانالماليةرئيسبينالمواجهةعقبأغسطسفيأفريقيا

.%2.19بنسبةالمركباالستراشاديالمؤشرارتفعحينفياألمريكيبالدوالر%1.96بنسبةالناشئةالعالميةاألسواقالسهمسيبيإسإتشصندوقارتفعالسياق،هذافي

 إعىىادة اسىىتثمار األربىىاح أي شىىامال)ُيحسىىب  األداء االسىىتثماري للصىىندوق علىىى أسىىاس العائىىد ا جمىىالي . يرجىىى المالحظىىة بىىأن األرقىىام أعىىال  تشىىير إلىىى أداء سىىابق وأن هىىذا األداء السىىابق لىىيس مؤشىىرا موثوقىىا علىىى النتىىائج المسىىتقبلية
قيمىة النقطىة االسترشىادية فىي هىذ  المعلومىات مبنيىة علىى صخىر صىافي قيمىة ألصىول الصىندوق لكىل شىهر و (. أي ال يشىمل األربىاح النقديىة المدفوعىة)أما أداء استثمار النقطة االسترشادية فيحسب على أساس العائد علىى السىعر ( النقدية

.  اليوم الموافق لذلك

(البرازيل وروسيا والهند والصين)مؤشر استرشادي مركب من مؤشر داو جونز االسالمي لألسواق الناشئة ومؤشر داو جونز االسالمي ألسواق دول البريك * 

الحصيول عليى استشيارة تتعلي  وفيي حالية رغبيتكم فيي. راج ألي عرض أو نصيحة بالشراء أو االشتراك في أية استثمارات أيا كانتستدأصدرت اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة هذه الوثيقة للعلم واالطالع فقط، وهي ليست ويجب أن ال تفسر على أنها عرض للبيع أو ا

اإلحصيائية اليواردة فيي هيذه الوثيقية إن المعلوميات والبيانيات. شأن مالي أو ضريبي أو قانوني، مستشاريكم المتخصصيين فيي تليك الشيئونأي باالستثمار، أو في حال الحاجة لمناقشة مدى مالئمة أي قرارا استثماري لكم، فيجب عليكم طلب تلك المشورة، سواء تعلقت باالستثمار أو ب

محيدودة ال تضيمن إال أن اتش اس بيي سيي العربيية السيعودية ال. 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 31محدثة كما في  

نيية عليى أداء افتراضيي بموجيب وقيائع إن أيية توقعيات أو تقيديرات أو أيية تصيريحات أخيرى تتعلي  باآلفياق المسيتقبلية فيي هيذه الوثيقية مب. كما أن اآلراء الواردة في هذه الوثيقة تخضع للتغيير دون إشيعار مسيب . أو تتعهد  ولن تقبل أية مسئولية بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات

حققة عليى البيانيات المدخلية فيلن النتيائج المتوقعية وكما هو الحال بالنسبة ألي منهج حسابي والذي بموجبه تعتمد النتائج المت. ي ألية استثماراتقبلوشروط مفترضة، وهذه التوقعات أو التقديرات أو التصريحات المتعلقة باآلفاق المستقبلية ال تعتبر مؤشرات موثوقة بالنسبة لألداء المست

فيا ئع أو الظيروف الفعليية قيد تختليف اختالكما أن بعض الوقائع أو الظروف ذات العالقة ربما لم تؤخذ بعيين االعتبيار فيي تليك الفرضييات وأن الوقيا. ويجب على المستثمرين المحتملين فهم هذه الفرضيات وتقييم ما إذا كانت مالئمة ألهدافهم. قد تختلف اختالفا كبيرا طبقا للقيم المدخلة

وفر سيوق منيتظم أو قلية السييولة ار األصيلي، أو عيدم تيتثمإن االستثمار في صنادي  االستثمار قد ينطوي على مخاطر كبيرة منها على سبيل المثال وليس الحصر مخاطر خسارة جزء من إجمالي قيمة االسي. كما أن األداء الساب  ليس دليال على األداء المستقبلي. كبيرا عن الفرضيات

ية المحيدودة قبيل اليدخول فيي أيية يمكن الحصول عليها مجانا من اتش اس بي سي العربية السيعودلتيولذلك يتعين على المستثمر الرجوع إلى قسم المخاطر في وثيقة شروط وأحكام الصنادي  أو أية مستندات أخرى تتعل  باإلفصاح والمخاطر، وا. أو وقف عمليات استرداد الوحدات

بيل اليدخول فيي أيية معاملية استشيارة ويتعيين علييكم ق. ذكورة،  وال تتحميل مسيئولية أيية خسيائر ييتم تكبيدها مين قبيل المسيتثمرينالميإن اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة ال تقدم أية ضمانات أو تعهدات وال تقبل تحمل أية مسئولية عن عدم تحقي  أيا من العوائد . استثمارات

بيل هيؤالء المستشيارين حسيبما يجب أن تكون مبنية على قناعتكم وعليى االستشيارات المقدمية مين ق( بما في ذلك القرارات المتعلقة بمدى مالئمة شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة)إن قرارات العمل واالستثمار والتداول . مستشاركم القانوني أو النظامي أو الضريبي

.37-05008إن اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة هي شركة تخضع إلشراف هيئة السوق المالية وتعمل بموجب الترخيص رقم . ترونه ضروريا، وليس بناء على أية آراء مقدمة من قبل اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

أصدرت بواسطة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية 

37-05008: رقم الترخيص

أعوام5

نسبة التغيير 

أعوام3

يير نسبة التغ

عامان

ر نسبة التغيي

عام 

ر نسبة التغيي

منذ بداية الصندوق

نسبة التغيير 

-8.27 2.22 -13.51 12.17 -22.57 صندوق اتش اس بي سي لألسواق العالمية الناشئة

-2.76 6.04 -11.76 15.19 -19.63 GEMالمؤشر االسترشادي المركب 

-22.57

12.17

-13.51 2.22 -8.27-19.63

15.19

-11.76

6.04
-2.76

منذ البداية  عام  عامان  أعوام 3 أعوام 5

صندوق اتش اس بي سي لألسواق العالمية الناشئة

GEMالمؤشر االسترشادي المركب 


