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 5102  فبراير              ”01"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 كامل مكونات الصندوق, و

 السمات الرئيسية للصندوق

ويجوز لمدير   يستثمر أصوله في أسهم الشركات 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 شركات عالمية51عن   مر بما ال يزيدالصندوق أن يستث
 تتوافق جميع االستثمارات مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.  قطر. كما يجب أن

 يسعر الوحدة الحال
(24/02/2015) 

 آالف ريال سعودي( )خمسةر.س.  5,000 : لالشتراكالحد األدنى  ر.س1.54    :

 آالف ريال سعودي( خمسةر.س. ) 5,000 : الحد األدنى للسحب واإلضافة مليون ر.س 8.46 :  صافي قيمة أصول الصندوق

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

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

 %1.75: رسوم اإلدارة مرتين في األسبوع: فترة التقييم

 رسوم أخرى 2011 أكتوبر  18: بدء الصندوقتاريخ 
 سنويًا ورسوم استرداد مبكر% 1.21 رسوم حفظ بنسبة: 

 %1.21بنسبة 

 يالمؤشر االسترشاد ر.س. )ريال سعودي واحد( 1.00:  اإلصدارسعر 
 مؤشر بورصة قطر العام  : 
 

 شر االسترشاديباداء المؤ أداء الصندوق مقارنًة 

 الصندوق
 تاريخ آخر تقييم

 ي/ش/س
 منذ بداية

 الشهر 
 سنة واحدة

منذ إنشاء 
 صندوقال

 صندوق أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم القطرية
24/02/2015 

 

4.8% 
 

11.8% 
 

53.6% 
 

 

 مؤشر بورصة قطر العام
26/02/2015 

 

4.6% 
 

5.7% 
 

46.9% 
 

 .بخيت االستثمارية شركة أصول و, وبورصة قطر  مصدر اإلحصائيات: 
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 5102  فبراير               ” 01""العدد رقم   الشــهـري   ريرـقــتال

 تحليل األداء

 

ارتفلعققققلن  لنقققق  قاققققلو  التققققل  ققق ل   الهالعققققل , حيقققق  اث ا  ققق   هلرنقققق   للاققق   الاققققل    % م95.4ققققق ر  ارتفقققلو     علقققق  فب ا قققق  شققق     العققققلس للاقققري الهاقققق      ل قققق     مؤشقققق ال غلققق  أ

 % عل  الترالل, امل  لل اب  للهالعل  الما ل  انخفلضلن فال  رج  أ  قالو   ل انخفلضلن فل ش   فب ا   5 45.9%  4519العهلرا   قالو الص لعل  حي  ارتفعل   اب  

 

%5 فقققل حقققيس  قققلث  ققق مل شققق       2.529  اقققب   ال عل ققق % ,   تقققال   ققق   شققق      24569ارتفلعقققلن   اقققب    أعمقققل  ققق ل  ققق   شققق       فهققق  رتفلعقققلن,   ا  قققداء الاققق  ل  اأ لل اقققب  أ أمقققل

 % عل  الترالل 5 4516%    511 64اال    انخفلضلن  خال  هذا الا      اب   الاي مل     الاالس

 

 99.  قققل انققق  اس مؤشققق  ارتفققق  فهققق  االم  كيققق  اال قققراي فقققل أمقققل% , 546.   اقققب  فب ا ققق  شققق   فقققل العللميققق  لأل ققق    قققتلنلل مررجقققلث مؤشققق  ارتفققق  فهققق  العقققللمل الصقققعي  علققق  أمقققل

% 4541%, 2542  ققق  ارتفلعقققلن 99 قققل    9. دا ققق , 199 فرتاقققل  ققق ل فهققق  اأ ر  يققق  لأل قققراي  لل اقققب  أمقققل  .التقققرالل علققق % 549.  % 594.   اقققب  الصققق لعل جقققرن  د   مؤشققق 

 . الا   خال  الترالل عل % 75.9  

 

 د الر 425.9  قققع  ع ققق  لياقققته % 524..  ققق    نققق    ميقققل  ارتفققق % 577. قققق ر  انخفلضقققلن الفضققق   ققق ل   مقققل% 594. قققق ر   انخفلضقققلن القققذه   ققق ل فهققق  الاقققل  أ قققراي فقققل أمقققل

 الا  5 تعلمال  ن ل   فل للب ميل

 

فيمقققل أن ققق  المؤشققق    % م قققذ ااناقققلء , 54.. % )ارتفققق    اقققب   9577هقققذا الاققق     اقققب    ارتفلعقققلنلأ ققق   الها  ققق ج  هقققذا  قققق   ققق ل  قققع   حققق   خققق   ي جأخقققر     خيققق  للمتقققلج        

 % م ذ اانالء 5 94549% )ارتف    اب  95.4نابته   لرتفلومؤش   ررخ  قا  العلسج أداء هذا الا   اال ت شلد  ج

 على الشركات المملوكةأ

 خ لعل  قا 

 مص ف قا  اا المل

 ا ر   

 مص ف ال  لث

 ش    ازداث العهلر  

 

 

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

بها كصناديق األسهم االستثمارية تنطوي على تذبذبات  لمرتبطةتوصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري. ويجب االنتباه دائمًا بأن االستثمار في األسهم أو األدوات االستثمارية ا
مؤهل قبل االستثمار في مثل هذه األدوات  في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد ال تكون مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري

بخيت االستثمارية بأن هذا األداء سيتكرر  شركة أصول ولسابق ألي ورقة مالية أو للمؤشر االسترشادي ال يشكل مؤشرًا لألداء المستقبلي وال تضمن االستثمارية. كذلك يجب االنتباه أن األداء ا
الستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع اإللكتروني بخيت اأصول و أو سيكون مماثاًل في المستقبل. للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات 
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