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 أداء الصندوق

  أداء المؤشر االسترشادي( –القيمة المضافة % )أداء الصندوق 

 

 .ابه بواسطة طرف ثالث, و يتم تحديد مكوناته بواسطة هيئة رقابة شرعية مستقلةإن المؤشر االسترشادي ليس  بالضرورة أن يعكس كامل مكونات الصندوق, و ذلك ألن هذا المؤشر يتم حس *   

 السمات الرئيسية للصندوق

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

تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر. كما يهدف الصندوق أيضًا إلى تحقيق عائد أفضل  مماثل( معر المتوافقة مع الضوابط الشرعية أو مؤش

  .أداء الصناديق المنافسة المشابهةمتوسط  من

 االسترشاديالمؤشر  ر.س.2.39      : (2015/03/31)يسعر الوحدة الحال
لضوابط المتوافقة مع ا مؤشر ستاندرد أند بورز ألسهم الشركات السعودية :

   الشرعية

 ر.س. )عشرة آالف ريال سعودي( 10,000:  الحد األدنى لالشتراك ر.س. مليون 31.45       : صافي قيمة أصول الصندوق

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

 النشاط
 –صناديق األسهم، السعودية : 

 ةشرعي
 : 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 شركة أصول وتداول, مصدر اإلحصائيات: 

 

 5102مارس            "         92"رقم  العدد             الشــهـري  ريرـقــتال

 والمؤشر االسترشادي  الصناديق المنافسةب الصندوق مقارنًة أداء 

 الصندوق
 تاريخ آخر تقييم

 /سي/ش

 منذ بداية

 الشهر 

سنة 

 واحدة
 سنوات 5 سنوات 3 سنتان

منذ إنشاء 

 صندوق ال

 %139.0 %72.7 %41.9 %40.0 %3.2 %4.6- 31/03/2015 صندوق  أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم السعودية 

 %125.3 %72.6 %26.0 %31.2 %9.7- %4.7- 31/03/2015 صندوق فالكم لألسهم السعودية

 %89.8 %58.3 %29.6 %30.8 %4.5- %4.9- 31/03/2015 صندوق الراجحي لألسهم المحلية 

كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة باألسهم 
 السعودية

31/03/2015 -0.7% -0.2% 40.8% 48.9% 97.3% 116.8% 

 %66.5 %54.1 %29.1 %33.2 %4.5- %2.6- 30/03/2015 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

 %80.1 %72.5 %48.5 %53.7 %7.4 %3.2- 30/03/2015 السعودي الهولندي:صندوق اليسر لألسهم السعودية 

 %89.6 %80.2 %48.9 %40.7 %1.8- %3.5- 30/03/2015 ات السعودية اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشرك

 %58.2 %55.8 %30.5 %27.8 %0.3- %2.9- 30/03/2015 2صندوق الرياض لألسهم 

 %68.6 %68.0 %43.0 %37.2 %1.1 %2.7- 30/03/2015 صندوق صائب للشركات السعودية

 %66.4 %85.9 %51.4 %49.1 %7.9 %2.1- 30/03/2015 سامبا: صندوق الرائد

 %64.4 %101.5 %58.7 %65.2 %12.7 %3.3- 30/03/2015 الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات لألسهم السعودية

 - %57.7 %33.0 %35.5 %0.2- %2.5- 30/03/2015 صندوق كسب لألسهم السعودية

 - %113.0 %66.1 %49.3 %0.7- %1.3- 30/03/2015 صندوق جدوى لألسهم السعودية

 - %32.3 %10.2 %15.1 %12.2- %5.7- 31/03/2015 ندوق جدوى لمؤشر األسهم السعوديةص

صندوق جلوبل لألسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة 
 اإلسالمية 

31/03/2015 -5.5% 4.2% 53.8% 49.4% 66.1% - 

 - %64.5 %46.8 %44.7 %1.4 %4.8- 31/03/2015 صندوق المستثمر الحر لألسهم السعودية 

 - %71.5 %55.3 %46.5 %8.4 %3.3- 30/03/2015 صندوق األول لألسهم السعودية

 - - %49.4 %42.2 %0.2- %6.3- 31/03/2015 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 - - %43.3 %43.6 %6.4 %1.8- 30/03/2015 سامبا: صندوق العطاء لألسهم السعودية

 - - %25.4- %23.3- %21.0- %7.9- 30/03/2015 السعوديةصندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم 

 - - %106.0 %78.2 %12.5 %2.3- 30/03/2015 اتش اس بي سي: الصندوق المرن لالسهم السعودية

 - - - - %2.0 %5.8- 31/03/2015 صندوق الخبير لألسهم السعودية  

 - - - - %6.4 %1.2- 30/03/2015 صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية

 - - - - %7.0 %0.8- 30/03/2015 المستثمرون الخليجون : صندوق ديم لألسهم السعودية 

األولى جوجيت كابيتال :صندوق الجوهر لألسهم السعودية 
 المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية 

30/03/2015 -1.8% - - - - - 

 - - - - - %3.5- 30/03/2015 صندوق ُملكّية لألسهم السعودية

 - - - - - %0.3- 30/03/2015 صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية

        

 %87.7 %72.0 %42.4 %39.8 %1.1 %3.3- - متوسط أداء صناديق األسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية

مؤشر ستاندرد أند بورز ألسهم الشركات السعودية المتوافقة 
 مع الضوابط الشرعية

31/03/2015 -6.1% -13.2% 11.8% 3.7% 20.8% 12.7% 
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 اعلى الشركات المملوكة

 شركة تكوين المتطورة للصناعات

 شركة التعدين العربية السعودية

 شركة المراعي

 شركة األسمدة العربية السعودية

 شركة التصنيع الوطنية

نقطة  , حيث سجلت معظم القطاعات انخفاضاا  بنسام متفاو اة و ااى علاى       7778..7% عند مستوى  47.5شر العام للسوق السعودية بنهاية شهر مارس على انخفاض و قدره أغلق المؤ

والي 7 اما بالنسبة للقطاعات التاي شاهدت ار فاعاا  , فقاد     % على الت77.8 % و.7070و  قطاع الطاقة والمرافق الخدمية حيث انخفضا بنسبة  راسها كل من قطاع الصناعات البتروكيماوية

 % على التوالي 077.7 % و..77سجل كل من قطاع النقل و قطاع التطوير العقاري ار فاعا  بنسبة 

 

قائماة اسساهم اثك ار انخفاضاا  شار  شاهر ماارس بنسابة         و الشاركة الشارقية للتنمياة     اما على مستوى أداى الشركات, فقد  صدر كل من سهمي الشركة السعودية المتحاد  للتايمين التعااوني    

% و 7.8..الشركة الوطنية للتيمين و شركة أيس العربية للتيمين التعاوني اسك ر ار فاعا  فاي الساوق حياث ار فعاا بنسابة        % على التوالي , في حين كان اداى سهمي.070.% و .077.

 % على التوالي07.47.

 

 % على التوالي 7 774.% و 77.0% و 7.708ة,  فقد سجل  كل من سابك والرا حي و شركة اس صاست انخفاضا  بنسبة و بالنسبة لرسهم القيادي

 

ر دو ومؤشا  400% , أما في اسسواق اسمريكية فقاد انخفاض مؤشار اس اناد باي      7777أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مور ان ستانلي لألسهم العالمية في شهر مارس بنسبة 

ار فاعاا  با     50و كاا   0.% , بينماا ساجل داكاس    740.انخفاضاا  بنسابة    700أماا بالنسابة لألساواق اثوروبياة فقاد ساجل فو ساي         .% علاى التاوالي  .778% و 77.5 ونز الصناعي بنسابة  

 % على التوالي شر  الشهر7700% و 5784

 . 

دوسر للبرميال فاي    4.7.8% ليساتقر عناد ساعر    757.8% وانخفض برميال برنات با     ..07ا سجلت الفضة ار فاعا  قدره % كم754.أما في أسواق السلع فقد سجل الذهم انخفاضا   قدره 

 نهاية  عامرت الشهر7

 

فيماا أنهاى المؤشار    % مناذ اننشااى ,   07139% )ار فاع بنسابة  674هذا وقد سجل ساعر وحاد  داندوق وأداو  و بخيات للمتاا ر  باثساهم الساعوديةو انخفاضاا  شار  شاهر ماارس  بنسابة              

 % منذ اننشاى 77127% ) ار فع بنسبة  170اسسترشادي للصندوق ومؤشر ستاندرد أند بورز ثسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعيةو أداى هذا الشهر بإنخفاض نسبته 

 

بخيت االستثمارية ال تقدم  شركة أصول ووى المعلومات المذكورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن بخيت االستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محت أصول وبذلت شركة   :تنبيه

المعلومات ليست مخصصة لألغراض الدعائية أي ضمانات بشأن محتويات التقرير وال تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود. كما نلفت االنتباه بأن هذه 

رية المرتبطة بها كصناديق األسهم االستثمارية تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري. ويجب االنتباه دائمًا بأن االستثمار في األسهم أو األدوات االستثما وال
الستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل تنطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد ال تكون مناسبة لكل مستثمر ل

شركة أصول و ًا لألداء المستقبلي وال تضمن االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية. كذلك يجب االنتباه أن األداء السابق ألي ورقة مالية أو للمؤشر االسترشادي ال يشكل مؤشر

بخيت أصول و ا األداء سيتكرر أو سيكون مماثاًل في المستقبل. للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات بخيت االستثمارية بأن هذ
 شارع العليا العام . , 3-: الرياض, مبنى العقاريةالشركةأو التفضل بزيارة مقر  www.obic.com.saاالستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع اإللكتروني 
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