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 أداء الصندوق

 أداء المؤشر االسترشادي( –القيمة المضافة % )أداء الصندوق 

                                       

 
 

 عكس كامل مكونات الصندوق, و ذلك ألن هذا المؤشر يتم حسابه بواسطة طرف ثالث, و يتم تحديد مكوناته بواسطة هيئة رقابة شرعية مستقلة.* إن المؤشر االسترشادي ليس  بالضرورة أن ي

 السمات الرئيسية للصندوق

يجوز لمدير و  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   الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد

 تتوافق جميع االستثمارات مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.  قطر. كما يجب أن

 يسعر الوحدة الحال
(72/01/7102) 

 آالف ريال سعودي( )خمسةر.س.  5,000 : الحد األدنى لالشتراك   ر.س 0.11 :

 آالف ريال سعودي( خمسةر.س. ) 5,000 : الحد األدنى للسحب واإلضافة   ر.سمليون  7.10 : صافي قيمة أصول الصندوق

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

 : ال يوجد أعلى رسوم للسحب شرعية - القطرية صناديق األسهم:  لنشاطا

  %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 

 المؤشر االسترشادي ل سعودي واحد(ر.س. )ريا 1.00:  اإلصدارسعر 
 مؤشر بورصة قطر العام : 
 

 شر االسترشاديباداء المؤ أداء الصندوق مقارنًة 

 الصندوق
 تاريخ آخر تقييم

 ي/ش/س
 منذ بداية

 الشهر 
 سنوات 1 سنتان سنة واحدة

منذ إنشاء 
 صندوقال

 صندوق أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم القطرية

 

27/10/2015 

 

2.7% 

 

-22.6% 

 

14.2% 

 

27.1% 

 

33.0% 

 

 

 مؤشر بورصة قطر العام 

 

29/10/2015 

 

1.2% 

 

-14.0% 

 

18.0% 

 

35.8% 

 

37.0% 

 

 .بخيت االستثمارية بورصة قطر , وشركة أصول و مصدر اإلحصائيات: 
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 تحليل األداء

 

% مقارنقققة بال قققهر ال قققابلأ ثيقققق أع أعاقققر القطا قققاا التققق  سققق لت انخ ا قققا         1222العقققام لل قققوق القطقققرش بنهايقققة شقققهر اعتقققوبر  لققق  ار  قققا  و ققققدر           أغلقققل المؤشقققر 

وال أ أمقققا بالن قققاة للقطا قققاا الم ققق لة ار  ا قققا   ققققد سققق   عققق  مققق     %  لققق  التققق7220% و 1211عانقققت قطقققا  الانقققوت والخقققدماا الماليقققة و التقققسمي  ثيقققق انخ  قققا بن قققاة    

 %  ل  التوال  52772% و 7200قطا  النق  و قطا  العقاراا ار  ا ا  بن اة 

 

لتكقققا ل  بن قققاة   %أ و  ققق   م مو قققة الخلقققي  ا  1211انخ ا قققا  بن قققاة    سققق   سقققهم الم مو قققة اقسققق مية القاب قققة     أمقققا بالن قققاة ألشاك ال قققرعاا األعاقققر انخ ا قققا أ  ققققد      

ن ققققاة %2  قققق  ثققققي  عققققاع سققققهم  ال ققققرعة القطريققققة األلمانيققققة للم ققققتلزماا الطايققققة و شققققرعة قطققققر لنققققق  ال ققققا  الم ققققدوشة األعاققققر ار  ا ققققا   قققق ل  قققق ا ال ققققهر ب          3271

 %  ل  التوال  %172312 21273

 

سققواق األمريكيققة  قققد ار  ققن مؤشققر ا  انققد      %أ أمققا  قق  األ  0211اعتققوبر بن ققاة   أمققا  لقق  ال ققعيد العققالم   قققد ار  ققن مؤشققر مورجققاع سققتانل  لهسققهم العالميققة  قق  شققهر             

   .%  ل  التوال 1250% و 1217ومؤشر شو جونز ال نا   بن اة  777ب  

 

 % و   ل  التوال  122122% و 1211% و 5215ار  ا ا  بن اة  17و شاعس  57و عات  177 و     أما بالن اة لهسواق األوروبية  قد س   

% لي قققتقر  نقققد سقققعر   2275% و ار  قققن برميققق  برنقققت بققق     3211% عمقققا سققق لت ال  قققة ار  ا قققا  ققققدر      2253مقققا  ققق  أسقققواق ال قققلن  ققققد سققق   الققق    ار  ا قققا   ققققدر         أ

 شوالر للارمي     نهاية  عام ا ال هر2 51277

 

 اعلى الشركات المملوكة

 صنا اا قطر

 شرعة قطر لنق  ال ا 

 شرعة قطر للوقوش

 ر اقس م م رف قط

 ال رعة القطرية للم ثة والنقلياا

 يمقققا  % منققق  اقن قققاك أ 11277 % )ار  قققن بن قققاة2207 ققق ا وققققد سققق   سقققعر وثقققدة صقققندوق جأصقققول و بخيقققت للمتقققاجرة باألسقققهم القطريقققةج ار  ا قققا   ققق ا ال قققهر بن قققاة   

 من  اقن اك 2 %37.00% )ار  ن بن اة1222ته أنه  المؤشر االسترشاشش جمؤشر بورصة قطر العامج أشاك   ا ال هر بار  ا  ن ا

 

 

 

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

أن االستثمار في األسهم أو المعلومات ليست مخصصة لألغراض الدعائية وال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري. ويجب االنتباه دائمًا ب
بها كصناديق األسهم االستثمارية تنطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد ال تكون مناسبة لكل مستثمر  األدوات االستثمارية المرتبطة

لسابق ألي ورقة اه أن األداء الالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية. كذلك يجب االنتب
بخيت االستثمارية بأن هذا األداء سيتكرر أو سيكون مماثاًل في المستقبل.  شركة أصول ومالية أو للمؤشر االسترشادي ال يشكل مؤشرًا لألداء المستقبلي وال تضمن 

الستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع اإللكتروني بخيت اأصول و للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات 
www.obic.com.sa  شارع العليا العام . 3-: الرياض, مبنى العقاريةالشركةأو التفضل بزيارة مقر , 
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    07-08126رقم:ص رخيت    
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