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 أداء الصندوق

  أداء المؤشر االسترشادي( –القيمة المضافة % )أداء الصندوق 

 .حسابه 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  *   

 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( معؤشر المتوافقة مع الضوابط الشرعية أو م

  .أداء الصناديق المنافسة المشابهةمتوسط  من

 االسترشاديالمؤشر  ر.س. 2.09 : (2015/80/13)يسعر الوحدة الحال
وابط المتوافقة مع الض مؤشر ستاندرد أند بورز ألسهم الشركات السعودية :

   الشرعية

 ر.س. )عشرة آالف ريال سعودي( 10,000:  الحد األدنى لالشتراك ر.س. مليون  23.78 : صافي قيمة أصول الصندوق

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

 النشاط
    –السعودية   صناديق األسهم: 

  شرعية
 : ال يوجد سوم االشتراكر

 : 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 تداول, و شركة أصول ومصدر اإلحصائيات: 
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 والمؤشر االسترشادي  الصناديق المنافسةب الصندوق مقارنًة أداء 

 الصندوق
 تاريخ آخر تقييم

 /ي/شس

 منذ بداية
 الشهر 

سنة 
 واحدة

 سنوات 5 سنوات 3 سنتان
منذ إنشاء 

 صندوق ال

 %109.2 %65.8 %32.5 %9.4 %27.6- %18.5- 31/08/2015 صندوق  أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم السعودية 

 %68.6 %57.2 %26.6 %15.6 %23.8- %14.3- 30/08/2015 صندوق المبارك لالسهم السعودية

 %103.8 %63.6 %23.4 %9.2 %31.2- %17.2- 31/08/2015 صندوق فالكم لألسهم السعودية

 %71.8 %54.0 %23.6 %5.3 %29.0- %15.4- 31/08/2015 صندوق الراجحي لألسهم المحلية 

 %90.0 %84.1 %32.9 %10.4 %25.4- %16.9- 30/08/2015 كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية

 %42.4 %37.1 %11.8 %0.9 %31.3- %18.6- 31/08/2015 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

 %60.9 %66.2 %40.3 %22.2 %24.5- %15.7- 31/08/2015 السعودي الهولندي:صندوق اليسر لألسهم السعودية 

 %60.1 %64.4 %28.3 %1.4 %32.1- %18.9- 31/08/2015 اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية 

 %36.1 %45.5 %15.8 %0.2 %27.3- %16.0- 31/08/2015 2صندوق الرياض لألسهم 

 %50.8 %62.3 %33.2 %12.6 %28.4- %16.7- 31/08/2015 صندوق صائب للشركات السعودية

 %43.1 %69.1 %33.8 %12.8 %22.0- %15.5- 31/08/2015 سامبا: صندوق الرائد
 %48.1 %99.1 %49.2 %37.0 %20.1- %15.9- 30/08/2015 الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات لألسهم السعودية

 - %49.1 %27.8 %10.4 %24.6- %15.7- 31/08/2015 صندوق كسب لألسهم السعودية

 - %114.3 %58.5 %23.7 %20.8- %14.5- 31/08/2015 صندوق جدوى لألسهم السعودية

 - %27.6 %2.4 %7.3- %33.7- %17.6- 31/08/2015 صندوق جدوى لمؤشر األسهم السعودية

 - %67.1 %46.2 %27.3 %25.4- %14.3- 30/08/2015 صندوق جلوبل لألسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

 - %59.6 %31.4 %10.6 %28.7- %18.6- 31/08/2015 صندوق المستثمر الحر لألسهم السعودية 

 - %68.2 %40.7 %16.9 %19.4- %14.7- 31/08/2015 صندوق األول لألسهم السعودية

 - - %28.7 %12.5 %28.9- %17.4- 30/08/2015 صندوق اثمار لألسهم السعودية الشرعية

 - - %38.3 %14.7 %29.8- %18.1- 30/08/2015 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 - - %32.4 %12.7 %19.6- %14.9- 31/08/2015 سامبا: صندوق العطاء لألسهم السعودية

 - - %39.7- %38.0- %43.8- %12.2- 31/08/2015 صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية

 - - %60.4 %18.3 %29.1- %20.7- 31/08/2015 ق المرن لالسهم السعوديةاتش اس بي سي: الصندو

 - - - %18.4 %26.2- %16.6- 30/08/2015 صندوق الخبير لألسهم السعودية  

 - - - - %16.1- %12.7- 31/08/2015 صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية

 - - - - %21.6- %17.2- 31/08/2015 المستثمرون الخليجون : صندوق ديم لألسهم السعودية 

 - - - - %29.1- %18.8- 30/08/2015 صندوق السعودي الفرنسي لألسهم السعودية للدخل بالريال السعودي

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

31/08/2015 -11.8% -30.6% - - - - 

 - - - - %26.8- %15.6- 31/08/2015 صندوق ُملكّية لألسهم السعودية

 - - - - - %14.7- 30/08/2015 صندوق بيتك الواعد لالسهم السعودية

 - - - - - %18.4- 31/08/2015 صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية

 - - - - - %14.2- 31/08/2015 صندوق عودة المرن لألسهم السعودية

 - - - - - %15.6- 31/08/2015 وق ميفك لألسهم المحليةصند

 - - - - - %8.3- 31/08/2015 صندوق المجموعة المالية هيرميس حصاد المرن لالسهم السعودية

        

 %65.4 %64.1 %29.5 %10.7 %26.8- %16.0- - متوسط أداء صناديق األسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية

د بورز ألسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط مؤشر ستاندرد أن
 الشرعية

31/08/2015 -18.1% -34.9% -10.5% -3.2% 16.1% -3.0% 
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 ق ان    يثاس لا لم عمثاق الق مخامف ا قدم ام         3711.23% خيا  سواى      23.71أغلق المؤشر العام  للوا ا الواع  بن ايةمبان شاةر أغوا ا خلاض ا قدام     ا             

 % خلض الى الي. 13.71%   72.33ايوب سىدم تن  عمء خلض  ألةم كل سن   مع اإلخال   اليشر     مع الىشثث   البيمء يثس ا قدضم ايوبن 

 

سان لاةمي شاركن تنا بن المى ا  ن لل ايمخمف   الشاركن ال  يثان          أسم خلض سوى   أ اء الشركمف  فق  ل لم عمثق الشركمف ا قدم  م ايواب سىدم تا     ا  ت ا   كال      

 % خلض الى الي.25.92%   72.25للىو بق الز اخي  مئمن األلةم األكثر ا قدم م  خالل شةر أغو ا ايوبن 

 

 % خلض الى الي. 21.73 % 23.77%  23.33  امليوبن لأللةم القثم بن   فق  ل ل  كل سن الراعحي   لماك   شركن االت مالف ا قدم م  ايوبن 

 

%   أسام فاي األلا اا األسربنثان فقا  ا قداض سؤشار ا  ا ا          3.92أسم خلض ال عث  العملمي فق  ا قدض سؤشر س  عمن لىم لي لأللةم العملمثن في شةر أغو ا ايوابن  

 73   اكاا   23  كام   233ثان فقا  لا ل كال سان ف تواي       أسام امليوابن لأللا اا األ   ا      .% خلاض الىا الي  3.73%   3.13 سؤشر    ع  ز ال يمخي ايوبن  733اي 

 % خلض الى الي .5.19%   9.27%  3.33ا قدم م  ايوبن 

 

% لثواىقر خيا  لاعر    5.73% اثيمام ا قداض ارسثال ار ام اا يوبن      2.71% اثيمام لا لم الدضان ا قدم ام   ا         7.77أسم في أل اا الولق فق  ل ل الذهب ا تدمخم        

 ل في  ةمبن تعمسالف الشةر.  ال  للبرسث 29.72

 

% سيذ اإل شامء،    235.13 % )ا تدق ايوبن29.77ايوبن  اغو اع  بن" ا قدم م  خالل شةر هذا     ل ل لعر  ي ن صي  ا "أص ل   اقثم للمىمعرن امأللةم الو

 29.22 ن واب لشارخثن" أ اء هاذا الشاةر ام قدام      قن سق الضا اا  ا فثمم أ ةض المؤشر االلىرشم ي لل ي  ا "سؤشر لىم     أ   ا  ز أللةم الشركمف الوع  بن المى اف

 % سيذ اإل شمء،. 1.53 ايوبن  قدض% ) ا

 

 

 اخلض الشركمف الممل كن

 الشركن الوع  بن لل يمخمف األلملثن

 س م خن صمف ال

 الشركن ال  يثن الوع  بن لليقل البحري

 شركن األلم ن العراثن الوع  بن

 شركن المراخي

                                               

بخيت االستثمارية ال تقدم  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 أي ضمانات بشأن محتويات التقرير وال تتحمل مسؤولية 

بها كصناديق األسهم االستثمارية تثمارية المرتبطة وال 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

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

بخيت أصول و متعلقة بصناديق ومنتجات بخيت االستثمارية بأن هذا األداء سيتكرر أو سيكون مماثاًل في المستقبل. للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التفاصيل ال
 , شارع العليا العام . 1-: الرياض, مبنى العقاريةالشركةأو التفضل بييارة مقر  www.obic.com.saستثمارية يرجى التكرم بييارة الموقع اإللكتروني اال

 : هاتف
 فاكس:
 : ص.ب

011) 419-1797) 
011) 419-1899) 
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 تحليل األداء


