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  ٢٠١٤ أآتوبر               ”36"العدد رقم "   الشــهـري   ريرـقــتال
  أداء الصندوق

  أداء المؤشر االسترشادي) –القيمة المضافة % (أداء الصندوق 
                                     

 ذلك ألن هذا المؤشر يتم حسابه بواسطة طرف ثالث، و يتم تحديد مكوناته بواسطة هيئة رقابة شرعية مستقلة. * إن المؤشر االسترشادي ليس  بالضرورة أن يعكس آامل مكونات الصندوق، و

  السمات الرئيسية للصندوق

ويجوز لمدير   يستثمر أصوله في أسهم الشرآات المدرجة في سوق األسهم القطرية، بخيت للمتاجرة باألسهم القطريةأصول و  صندوق
إقليمية يمكن أن تشارك في النشاط االقتصادي في دولة  و % من أصوله في أسهم شرآات عالمية١٥عن   مر بما ال يزيدالصندوق أن يستث
  تتوافق جميع االستثمارات مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.  قطر. آما يجب أن

 ي سعر الوحدة الحال
  آالف ريال سعودي) (خمسةر.س.  5,000 :  شتراكالحد األدنى لال  ر.س 1.7:  (28/10/2014)

  آالف ريال سعودي) خمسةر.س. ( 5,000 :  الحد األدنى للسحب واإلضافة  مليون ر.س12.15:   صافي قيمة أصول الصندوق

  ال يوجد رسوم لالشتراك في الصندوق :  رسوم االشتراك  ريال سعودي (ر.س.):   العملة

  : ال يوجد  أعلى رسوم للسحب  شرعية - القطريةصناديق األسهم، :   النشاط

 %1.75:  رسوم اإلدارة  مرتين في األسبوع:  فترة التقييم

  رسوم أخرى  2011 أآتوبر  18:  بدء الصندوقتاريخ 
سنويًا ورسوم استرداد مبكر  %0.50 رسوم حفظ بنسبة : 

  %0.5بنسبة 

 مؤشر بورصة قطر العام   :  المؤشر االسترشادي  ر.س. (ريال سعودي واحد) 1.00:   اإلصدارسعر 
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 صندوق أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم القطرية
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  .بخيت االستثمارية شرآة أصول و، وداو جونز ستاندرد أند بورز مصدر اإلحصائيات: 
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ى راسها قطاع االتصاالت  وقطاع          القطاعات  معظم  وسجلت ، قارنة بالشهر السابق % م١٫٦٧قدره انخفاض على أآتوبر خالل شهر العام قطر   مؤشر غلقأ ة وجاء عل انخفاضًا بنسب متفاوت

  % مقارنة بالشهر السابق . ٠٫٩١% على التوالي، في حين حقق قطاع النقل ارتفاعًا بنسبة  ٤٫٦٠% و ٥٫٥٤التطوير العقاري اللذان انخفضا بنسبة 

يج للمخازن  ، و تاله آل من سهمي شرآة % ٢٣٫٩٠ قدره  سجل سهم المجموعه االسالميه القابضه ارتفاعًا  فقد  ًا،آثر ارتفاعاألداء الشرآات بالنسبة أل و اع       الخل ة  بارتف روة العقاري و شرآة ب

  % ٧٫٢٤ و %١٠٫٩٠قدره 

% على ١٠٫٨٤% و ١٥٫٥٠شرآة قطر للسينما و توزيع االفالم  هبوطًا خالل هذا الشهر  بنسبة  وبالنسبة للشرآات االآثر انخفاضًا فقد سجل آل من  سهمي  مجموعة المستثمرين القطريين  و 

 التوالي .

  

د ا  ع أما على الصعيد العالمي فق ة في شهر        رتف تانلي لألسهم العالمي وبر   مؤشر مورجان س بة أآت د      ،  %0.57بنس ة فق ا في االسواق االمريكي ع أم ي     ارتف د ب ومؤشر دو جونز    ٥٠٠مؤشر اس ان

د سجل فوتسي       ٢٫٠٤% و٢٫٣٢الصناعي بنسبة  ة فق اك  و ٣٠داآس   ,١٠٠% على التوالي.أما بالنسبة لألسواق األوروبي والي خالل     %٤٫١٥% و ١٫٥٦%، ١٫١٥ ـب  نخفاضاً ا ٤٠آ ى الت عل

 الشهر .

 

د سعر    ١٠٫٤٩% وانخفض برميل برنت بـ ٤٫٧١ت الفضة انخفاض قدره % آما سجل٢٫٨٨قدره   انخفاضأما في أسواق السلع فقد سجل الذهب  تقر عن ة     ٨٤٫٥٢% ليس ل في نهاي دوالر للبرمي

  تعامالت الشهر.

لمؤشر االسترشادي " مؤشر % منذ اإلنشاء)، فيما أنهى ا٧١٫٨١ % (ارتفع بنسبة١٫٨١هذا الشهر بنسبة  نخفاضًاهذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم القطرية" ا

 % منذ اإلنشاء).٥٩٫٣٧% (ارتفع بنسبة ١٫٦٧نسبته  بانخفاض" أداء هذا الشهر بورصة قطر العام
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بخيت االستثمارية ال تقدم أي  شرآة أصول وخيت االستثمارية أقصى جهد ممكن للتأآد من أن محتوى المعلومات المذآورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن ب أصول وبذلت شرآة   :تنبيه
هذه المعلومات ليست مخصصة لألغراض الدعائية وال تشكل  ضمانات بشأن محتويات التقرير وال تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود. آما نلفت االنتباه بأن
لمرتبطة بها آصناديق األسهم االستثمارية تنطوي على تذبذبات توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري. ويجب االنتباه دائمًا بأن االستثمار في األسهم أو األدوات االستثمارية ا

مثل هذه األدوات  لية من المخاطر وقد ال تكون مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل االستثمار فيفي القيمة تعكس درجة عا
بخيت االستثمارية بأن هذا األداء سيتكرر أو  شرآة أصول وي وال تضمن االستثمارية. آذلك يجب االنتباه أن األداء السابق ألي ورقة مالية أو للمؤشر االسترشادي ال يشكل مؤشرًا لألداء المستقبل

بخيت االستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع اإللكتروني أصول و سيكون مماثًال في المستقبل. للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على آافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات 
www.obic.com.sa شارع العليا العام . ٣-ل بزيارة مقر المجموعة: الرياض، مبنى العقاريةأو التفض ،  
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