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  أداء الصندوق

 
  أداء المؤشر االسترشادي) –القيمة المضافة % (أداء الصندوق 

                                     

 كونات 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 يعكس آامل م

  السمات الرئيسية للصندوق

 ويجوز لمدير  يستثمر أصوله في أسهم الشرآات 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 شرآات عالمية15عن   الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد

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

 يسعر الوحدة الحال
  آالف ريال سعودي) (خمسةر.س.  5,000 :  الحد األدنى لالشتراك    ر.س1.21 : )2015/12/31(

  آالف ريال سعودي) خمسةر.س. ( 5,000 :  الحد األدنى للسحب واإلضافة    ر.سمليون  6.29:  صافي قيمة أصول الصندوق

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

  : ال يوجد  أعلى رسوم للسحب  شرعية - القطرية يق األسهمصناد:   النشاط

  %1.75:  رسوم اإلدارة  مرتين في األسبوع :  فترة التقييم

 سنويًا ورسوم استرداد مبكر% 0.50 رسوم حفظ بنسبة:   رسوم أخرى  2011 أآتوبر 18   :  بدء الصندوقتاريخ 
  %0.50بنسبة 

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

  

  شر االسترشاديباداء المؤ أداء الصندوق مقارنًة 

  تاريخ آخر تقييم  الصندوق
 ي/ش/س

  منذ بداية
منذ إنشاء   سنوات 3  سنتان  سنة واحدة الشهر 

 صندوقال

 صندوق أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم القطرية
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  .بخيت االستثمارية بورصة قطر ، وشرآة أصول و مصدر اإلحصائيات: 
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  تحليل األداء

  
  
وجاء على  ةبنسب متفاوت انخفاضًاالقطاعات  بعضحيث سجلت ، مقارنة بالشهر السابق %3.36قدره ارتفاع و على ديسمبر  شهرالعام للسوق القطري بنهاية   مؤشرال غلقأ
، فقد ارتفاعًاما بالنسبة للقطاعات التي شهدت . أ% على التوالي3.18 % و3.56بنسبة  انخفضاحيث المواصالت وقطاع السلع والخدمات االستهالآية  قطاع سها آل منأر

  % على التوالي .7.97 و %10.79ة بنسبسجل آل من قطاع االتصاالت والقطاع الصناعي ارتفاعًا 
  
%. في حين آان 10.53%، و تاله قطر للسنيما وتوزيع االفالم بنسبة 11.63انخفاضًا بنسبة  مجموعة ميديكير  سجل سهم فقد انخفاضًا، آثر داء الشرآات األبالنسبة أل أما

  %.13.74سهم شرآة االمل األآثر ارتفاعًا خالل هذا الشهر بنسبة 
  

ول و  ندوق "أص دة ص عر وح جل س د س ذا وق ة"ه هم القطري اجرة باألس ت للمت بةانحفاض بخي هر بنس ذا الش بة % 2.1  ًا ه ع بنس اء)،% 20.7 (ارتف ذ اإلنش ا  من فيم
 منذ اإلنشاء).% 23.1(ارتفع بنسبة% 3.4رتفاع نسبتهأنهى المؤشر االسترشادي "مؤشر بورصة قطر العام" أداء هذا الشهر با

 اعلى الشرآات المملوآة
 صناعات قطر

 الشرآة القطرية للمالحة والنقليات
 شرآة قطر للوقود

 مصرف قطر اإلسالمي
 اوريدو

 

  

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

ي القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد ال تكون مناسبة لكل مستثمر األدوات االستثمارية المرتبطة بها آصناديق األسهم االستثمارية تنطوي على تذبذبات ف
اه أن األداء السابق ألي ورقة لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية. آذلك يجب االنتب

بخيت االستثمارية بأن هذا األداء سيتكرر أو سيكون مماثًال في المستقبل.  شرآة أصول وؤشرًا لألداء المستقبلي وال تضمن مالية أو للمؤشر االسترشادي ال يشكل م
بخيت االستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع اإللكتروني أصول و للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على آافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات 
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