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  أداء الصندوق

  

   أداء المؤشر االسترشادي) –القيمة المضافة % (أداء الصندوق 

 

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

  السمات الرئيسية للصندوق

وهو مؤشر ستاندرد أند بورز ألسهم الشرآات السعودية  االسترشادي مقارنة بالمؤشر(تتمثل أهداف الصندوق في تحقيق عائد نسبي ايجابي 

تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر. آما يهدف الصندوق أيضًا إلى تحقيق عائد أفضل  مماثل) معوافقة مع الضوابط الشرعية أو مؤشر المت

  .أداء الصناديق المنافسة المشابهةمتوسط  من

  
  االسترشاديالمؤشر   ر.س. 2.8: )٢٠١٤/٠٩/٣٠(يسعر الوحدة الحال

المتوافقة مع الضوابط  السعودية مؤشر ستاندرد أند بورز ألسهم الشرآات :

    الشرعية

  ر.س. (عشرة آالف ريال سعودي) 10,000:   الحد األدنى لالشتراك  مليون ر.س.  43.91  :   صافي قيمة أصول الصندوق

  ر.س. (عشرة آالف ريال سعودي) 10,000:   الحد األدنى للسحب واإلضافة  ريال سعودي (ر.س.):   العملة

  النشاط
 –سهم، السعودية صناديق األ: 

  شرعية
  : ال يوجد  رسوم االشتراك

  : ال يوجد  أعلى رسوم للسحب  يومي:   لتقييمفترة ا

 %1.5:   رسوم اإلدارة 2007 مايو 7:   بدء الصندوقتاريخ 

  (لالسترداد المبكر) %0.5:   رسوم أخرى  )ريال سعودي واحدر.س. ( 1.00:   اإلصدارسعر 
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   بخيت االستثمارية و شرآة أصول وتداول، مصدر اإلحصائيات: 
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  والمؤشر االسترشادي  الصناديق المنافسةب الصندوق مقارنًة أداء 

  الصندوق
  تاريخ آخر تقييم

  /سي/ش
 منذ بداية

 الشهر 
سنة 
 5 سنوات 3 سنتان واحدة

سنوات
منذ إنشاء 

 صندوق ال

 %183.8 %130.3 %112.4 %88.1 %46.0 %1.8‐ 30/09/2014 سعوديةصندوق  أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم ال 

 %191.9 %144.5 %109.6 %85.6 %49.7 %1.5‐ 30/09/2014 صندوق فالكم لألسهم السعودية

 %137.6 %122.6 %100.9 %76.9 %41.6 %1.8‐ 30/09/2014 صندوق الراجحي لألسهم المحلية 

اجرة باألسهم آام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمت
 %147.4 %156.6 %122.1 %79.0 %39.5 %2.8‐ 30/09/2014 السعودية

 %101.4 %112.5 %90.2 %63.3 %38.5 %2.8‐ 29/09/2014 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

 %108.6 %121.8 %111.2 %90.3 %54.2 %2.1‐ 30/09/2014 السعودي الهولندي:صندوق اليسر لألسهم السعودية 

 %132.0 %147.2 %126.6 %91.9 %43.7 %1.7‐ 29/09/2014 اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشرآات السعودية السعودية

 %85.4 %102.3 %86.3 %62.2 %33.9 %0.9‐ 29/09/2014 ٢صندوق الرياض لألسهم 

 %103.3 %131.8 %113.0 %84.7 %47.3 %3.5‐ 30/09/2014 صندوق صائب للشرآات السعودية

 %82.2 %113.2 %108.0 %76.2 %40.3 %0.7‐ 29/09/2014 امبا: صندوق الرائدس

 %80.7 %142.0 %125.8 %92.3 %61.0 %2.5‐ 30/09/2014 الجزيرة آابيتال: صندوق الطيبات لألسهم السعودية

 ‐ %96.6 %84.0 %70.9 %40.0 %2.0‐ 29/09/2014 صندوق آسب لألسهم السعودية

 ‐ %182.4 %148.2 %101.2 %45.1 %3.0‐ 29/09/2014 سعوديةصندوق جدوى لألسهم ال

 ‐ %91.9 %83.3 %56.8 %33.4 %2.0‐ 30/09/2014 صندوق جدوى لمؤشر األسهم السعودية

صندوق جلوبل لألسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة 
 ‐ %117.7 %118.0 %97.4 %63.8 %3.3‐ 30/09/2014 اإلسالمية 

 ‐ %124.6 %120.9 %87.7 %48.5 %2.0‐ 30/09/2014 الحر لألسهم السعودية  صندوق المستثمر

 ‐ ‐ %108.2 %77.2 %41.1 %1.0‐ 30/09/2014 صندوق األول لألسهم السعودية

 ‐ ‐ %114.2 %97.3 %52.0 %2.6‐ 30/09/2014 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 ‐ ‐ %93.5 %67.6 %35.6 %0.6‐ 29/09/2014 سامبا: صندوق العطاء لألسهم السعودية

 ‐ ‐ ‐ %7.9 %15.1 %2.8‐ 29/09/2014 صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية

 ‐ ‐ ‐ %132.7 %61.9 %0.6‐ 29/09/2014 اتش اس بي سي: الصندوق المرن لالسهم السعودية

 ‐ ‐ ‐ ‐ %54.6 %1.1‐ 30/09/2014 صندوق الخبير لألسهم السعودية  

 ‐ ‐ ‐ ‐ %40.2 %1.8‐ 29/09/2014 خير آابيتال لألسهم السعوديةصندوق ال

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ %2.5‐ 29/09/2014 المستثمرون الخليجون : صندوق ديم لألسهم السعودية 

األولى جوجيت آابيتال :صندوق الجوهر لألسهم السعودية 
 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ %2.6‐ 29/09/2014 المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية 

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ %1.0‐ 29/09/2014 ة: صندوق ُملكّية لألسهم السعوديةُملكّي

  

 %123.1 %127.4 %109.3 %80.4 %44.7 %2.0‐ ‐ متوسط أداء صناديق األسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية

مؤشر ستاندرد أند بورز ألسهم الشرآات السعودية المتوافقة مع 
 %46.3 %74.4 %73.1 %50.9 %31.4 %1.9‐ 30/09/2014 الضوابط الشرعية
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مقارنة بالشهر السابق  ارتفاعًااالآثر   القطاعات  وتصدر قائمة ،نقطة   ١٠٨٥٤٫٧٩% عند مستوى ٢٫٣٢قدره و  نخفاض اعلى  سبتمبرشهر  بنهاية أغلق المؤشر العام للسوق السعودية

اما عن القطاعات المنخفضة ،  .% على التوالي ٠٫٥٤و  %9.37بـ   ليسجال ارتفاعًا التأمين و قطاع التجزئهقطاع  آل من وتاله ، %١٠٫٥٨ رتفع بنسبةالفنادق والسياحة  الذي اقطاع 

  % على التوالي خالل هذا الشهر.٥٫٥٠%و ٣٫٤٣ البنوك بـقطاع فقد انخفض آل من القطاع العقاري و 

ى  ا عل توى ام رآاتأمس د   داء الش در، فق همي  تص ن س ل م اوني  آ أمين التع ا للت رآة اآس ادن  و  ش بك المع نيع وس ة لتص رآة الوطني الل   الش ا خ ر ارتفاع هم األآث ة االس قائم

بة   بتمبر بنس هر س هم   ٣٠٫٤٩% و ٣١٫٨٣ش ان س ين آ ي ح والي ، ف ى الت اوني % عل أمين التع ة للت رآة العالمي ي الس  ش ًا ف ر انخفاض بة   االآث ع بنس ث تراج % ١٢٫٢١وق حي

   على التوالي   %١٫٥٤% و ٨٫١٨% و ١٫٣٩نسبة ب نخفاضًااالتصاالت السعودية ا ومن سابك والراجحي  لفقد سجل  آ ، سهم القياديةلالبالنسبة .و 

  لربع الثالث من السنه .ومن الجدير بالذآر ان السوق السعودي ينتظر خالل الشهر القادم اعالنات نتائج الشرآات السعودية ألرباح ا

  
ي     انخفض أما في االسواق االمريكية فقد   .%87٢. بنسبة سبتمبر مؤشر مورجان ستانلي لألسهم العالمية في شهر نخفضأما على الصعيد العالمي فقد ا د ب ومؤشر دو   ٥٠٠مؤشر اس ان

  % على التوالي.٠٫٣٢% و١٫٥٥جونز الصناعي بنسبة 

  على التوالي خالل الشهر . %٠٫٨٠% و ٠٫٠٤ارتفاعًا بـ  ٤٠آاك ٣٠داآس في حين سجل آل من %، ٢٫٨٩ ـب نخفاضًاا ١٠٠ية فقد سجل فوتسي أما بالنسبة لألسواق األوروب 

ذهب   جل ال د س لع فق واق الس ي أس ا ف اضأم دره   انخف دره  ٦٫٠٩ق اض ق ة انخف جلت الفض ا س ـ ١٢٫٨٠% آم ت ب ل برن ض برمي عر ٦٫٥٣% وانخف د س تقر عن  ٩٤٫٤٢% ليس
  .دوالر للبرميل في نهاية تعامالت الشهر

  

 اعلى الشرآات المملوآة
 الشرآة المتقدمة للبتروآيماويات

 مصرف اإلنماء
 شرآة الزامل لالستثمار الصناعي
 شرآة دله للخدمات الصحية القابضة

 شرآة التصنيع الوطنية

بة   ١٫٨٢بنسبة  سبتمبرخالل شهر  نخفاضًاودية" اهذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم السع ع بنس ا أنهى المؤشر      ١٨٣٫٨٢% (ارتف ذ اإلنشاء)، فيم % من

ذا الشهر با             ع الضوابط الشرعية" أداء ه ة م ورز ألسهم الشرآات السعودية المتوافق د ب تاندرد أن بته  نخفاض االسترشادي للصندوق "مؤشر س بة    ١٫٩٢نس ع بنس ذ  ٤٦٫٣٠%( ارتف % من

 ).اإلنشاء

بخيت االستثمارية ال تقدم  شرآة أصول وبخيت االستثمارية أقصى جهد ممكن للتأآد من أن محتوى المعلومات المذآورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن  أصول وبذلت شرآة   :تنبيه
هذا التقرير بشكل غير مقصود. آما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة لألغراض الدعائية  أي ضمانات بشأن محتويات التقرير وال تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في

ستثمارية تثمارية المرتبطة بها آصناديق األسهم االوال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري. ويجب االنتباه دائمًا بأن االستثمار في األسهم أو األدوات االس
لى مستشار استثماري مؤهل قبل تنطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد ال تكون مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إ

شرآة أصول و و للمؤشر االسترشادي ال يشكل مؤشرًا لألداء المستقبلي وال تضمن االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية. آذلك يجب االنتباه أن األداء السابق ألي ورقة مالية أ
بخيت أصول و متعلقة بصناديق ومنتجات بخيت االستثمارية بأن هذا األداء سيتكرر أو سيكون مماثًال في المستقبل. للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على آافة التفاصيل ال
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  تحليل األداء




