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  أداء الصندوق

  

  أداء المؤشر االسترشادي) –القيمة المضافة % (أداء الصندوق 

  

  .آامل مكونات الصندوق، و ذلك ألن هذا المؤشر يتم حسابه بواسطة طرف ثالث، و يتم تحديد مكوناته بواسطة هيئة رقابة شرعية مستقلةإن المؤشر االسترشادي ليس  بالضرورة أن يعكس  *   

  السمات الرئيسية للصندوق

تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر. آما  مماثل) معآات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية أو مؤشر وهو مؤشر ستاندرد أند بورز ألسهم الشر االسترشادي تتمثل أهداف الصندوق في تحقيق عائد نسبي ايجابي (مقارنة بالمؤشر

   .أداء الصناديق المنافسة المشابهةمتوسط  يهدف الصندوق أيضًا إلى تحقيق عائد أفضل من

  

  االسترشاديالمؤشر  .س.ر1.86  ) 31/08/2016  ( يسعر الوحدة الحال
د بورز ألسهم الشرآات السعودية المتوافقة مع ؤشر ستاندرد أنم

   الضوابط الشرعية 

 ليون ر.س.م15.80   صافي قيمة أصول الصندوق
   

  ر.س. (عشرة آالف ريال سعودي) 10,000  الحد األدنى لالشتراك

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

   يوجدال  رسوم االشتراك   شرعية –السعودية   األسهم  النشاط

   يوجدال  أعلى رسوم للسحب  وميي  لتقييمفترة ا

 %1.5  رسوم اإلدارة 2007 ايوم  7  بدء الصندوقتاريخ 

  اإلصدارسعر 
ريال سعودي ر.س. ( 1.00

  )واحد
  (لالسترداد المبكر) %0.5  رسوم أخرى
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  .مصدر اإلحصائيات: تداول، و شرآة أصول و بخيت االستثمارية*

  

 2016 أغسطس                                      "112"العدد رقم                                   ي    الشــهـر  ريرـقــتال

  والمؤشر االسترشادي  الصناديق المنافسةب أداء الصندوق مقارنًة 

  الصندوق
تاريخ آخر 
  تقييم

  /ي/شس

 منذ بداية
 سنوات 5 سنوات 3 سنتانسنة واحدة الشهر 

منذ 
إنشاء 

صندوال
 ق 

 %85.7 %43.0 %2.9‐ %35.8‐ %11.3‐ %2.95‐ 31/08/2016 صندوق أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم السعودية

 %43.5 %28.2 %1.6‐ %35.1‐ %14.9‐ %3.9‐ 31/08/2016 صندوق المبارك لالسهم السعودية

 %63.3 %22.8 %12.5‐ %44.9‐ %19.9‐ %2.2‐ 31/08/2016 صندوق فالكم لألسهم السعودية

 %48.1 %27.4 %9.2‐ %38.8‐ %13.8‐ %1.6‐ 31/08/2016 صندوق الراجحي لألسهم المحلية 

آام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة باألسهم 
 %66.5 %54.5 %3.2‐ %34.6‐ %12.4‐ %2.4‐ 30/08/2016 السعودية

 %25.6 %21.3 %11.0‐ %39.4‐ %11.8‐ %4.3‐ 31/08/2016 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

 %31.9 %38.3 %0.2 %38.1‐ %18.0‐ %4.2‐ 31/08/2016 السعودي الهولندي:صندوق اليسر لألسهم السعودية 

 %21.1 %19.9 %23.3‐ %48.6‐ %24.3‐ %5.3‐ 31/08/2016 اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشرآات السعودية 

 %8.7 %10.5 %20.0‐ %41.9‐ %20.2‐ %4.4‐ 31/08/2016 2صندوق الرياض لألسهم 

 %33.7 %42.0 %0.2‐ %36.5‐ %11.3‐ %4.7‐ 31/08/2016 صندوق صائب للشرآات السعودية

 %15.1 %34.6 %9.3‐ %37.3‐ %19.6‐ %4.6‐ 31/08/2016 سامبا: صندوق الرائد

 %28.9 %67.6 %19.2 %30.5‐ %13.0‐ %3.5‐ 31/08/2016 الجزيرة آابيتال: صندوق الطيبات لألسهم السعودية

 ‐ %21.2 %9.0‐ %37.9‐ %17.6‐ %5.0‐ 31/08/2016 صندوق آسب لألسهم السعودية

 ‐ %90.3 %12.7 %27.8‐ %8.9‐ %2.6‐ 31/08/2016 صندوق جدوى لألسهم السعودية

 ‐ %10.5 %18.7‐ %41.8‐ %12.3‐ %2.1‐ 30/08/2016 صندوق جدوى لمؤشر األسهم السعودية

لألسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة صندوق جلوبل 
 ‐ %30.2 %4.1‐ %43.8‐ %24.7‐ %4.8‐ 30/08/2016 اإلسالمية 

 ‐ %0.1‐ %32.6‐ %56.6‐ %39.1‐ %23.3‐ 31/08/2016 صندوق المستثمر الحر لألسهم السعودية 

 ‐ %51.5 %3.2 %28.9‐ %11.7‐ %3.2‐ 31/08/2016 صندوق األول لألسهم السعودية

 ‐ %29.2 %5.9‐ %42.4‐ %17.9‐ %2.6‐ 30/08/2016 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 ‐ ‐ %12.4‐ %44.6‐ %22.1‐ %3.6‐ 31/08/2016 صندوق اثمار لألسهم السعودية الشرعية

 ‐ %28.5 %11.0‐ %36.6‐ %21.1‐ %4.5‐ 31/08/2016 سامبا: صندوق العطاء لألسهم السعودية

 ‐ ‐ %39.8‐ %45.6‐ %3.0‐ %9.4‐ 31/08/2016 تاجرة باألسهم السعوديةصندوق النفيعي للم

 ‐ ‐ %16.9‐ %50.2‐ %29.7‐ %7.0‐ 31/08/2016 اتش اس بي سي: الصندوق المرن لالسهم السعودية

 ‐ ‐ %5.5 %34.2‐ %10.9‐ %1.3‐ 30/08/2016 صندوق الخبير لألسهم السعودية  

 ‐ ‐ ‐ %29.8‐ %16.4‐ %4.8‐ 31/08/2016 ديةصندوق الخير آابيتال لألسهم السعو

 ‐ ‐ ‐ %30.0‐ %10.8‐ %3.0‐ 31/08/2016 المستثمرون الخليجون : صندوق ديم لألسهم السعودية 

صندوق السعودي الفرنسي لألسهم السعودية للدخل بالريال 
 ‐ ‐ ‐ %40.0‐ %15.3‐ %5.2‐ 30/08/2016 السعودي

لجوهر لألسهم السعودية األولى جوجيت آابيتال :صندوق ا
 ‐ ‐ ‐ %58.1‐ %39.6‐ %3.7‐ 31/08/2016 المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية 

 ‐ ‐ ‐ %35.6‐ %12.0‐ %6.8‐ 31/08/2016 صندوق ُملكّية لألسهم السعودية

 ‐ ‐ ‐ ‐ %22.1‐ %7.3‐ 31/08/2016 صندوق بيتك الواعد لالسهم السعودية

 ‐ ‐ ‐ ‐ %7.3‐ %4.8‐ 31/08/2016 السعوديةصندوق األهلي المرن لألسهم 

 ‐ ‐ ‐ ‐ %2.1‐ %2.5‐ 31/08/2016 صندوق عودة المرن لألسهم السعودية
 ‐ ‐ ‐ ‐ %7.3‐ %2.9‐ 29/08/2016 صندوق ميفك لألسهم المحلية

صندوق المجموعة المالية هيرميس حصاد المرن لالسهم 
 ‐ ‐ ‐ %13.3‐ %5.0‐ 31/08/2016 السعودية

‐ 
 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ %7.5‐ 31/08/2016 صندوق آسب المرن لألسهم السعودية

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ %2.9‐ 31/08/2016 صندوق العطاء لألسهم الخليجية
 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ %1.5‐ 31/08/2016 صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ %3.5‐ 31/08/2016 صندوق وساطة لالسهم السعودية

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ %4.6‐ 29/08/2016 ألسهم السعودية صندوق دراية المرن ل
        

 %39.3 %33.6 %8.5‐ %39.5‐ %16.3‐ %4.6‐ ‐ متوسط أداء صناديق األسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية
مؤشر ستاندرد أند بورز ألسهم الشرآات السعودية المتوافقة مع الضوابط 

 %17.6‐ %0.8‐ %24.0‐ %44.8‐ %15.1‐ %2.9‐ 31/08/2016 الشرعية*
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، حيث سجلت بعض القطاعات انخفاضًا بنسب متفاوتة، وجاء نقطة 6079.51% عند مستوى 3.53أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر أغسطس على انخفاض و قدره  

% على التوالي. أما بالنسبة للقطاعات التي شهدت ارتفاعًا، فقد سجل آل من قطاع 9.35 % و 17.43و قطاع التأمين حيث انخفضا بنسبة  والنشر اإلعالمعلى رأسها آل من قطاع 

   % على التوالي.1.23 % و 2.45  الطاقة والمرافق الخدمية وقطاع الصناعات البتروآيماوية ارتفاعًا بنسبة

ارتفعا بنسبة قد تصدر آل من سهمي الشرآة المتحدة للتأمين التعاوني و شرآة األسمدة العربية السعودية قائمة األسهم األآثر ارتفاًعا في السوق حيث أما على مستوى أداء الشرآات، ف

انخفاضًا خالل شهر أغسطس بنسبة األآثر ني % على التوالي. في حين آان أداء سهمي شرآة تبوك للتنمية الزراعية و شرآة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاو10.15% و 10.50

  % على التوالي.28.11% و 32.71

  على التوالي. %1.34% و 5.51%، في حين سجل آل من جبل عمر و مصرف الراجحي انخفاًضا بنسبة 1.45وبالنسبة لألسهم القيادية، فقد سجل سابك ارتفاعًا بنسبة 
  

 بنسبة 500 بي اند اس مؤشر انخفض فقد األمريكية األسواق في ، أما%0.13 أغسطس بنسبة شهر في العالمية لألسهم ستانلي نمورجا مؤشر انخفض فقد العالمي الصعيد على أما

  .%0.17بنسبة  الصناعي انخفض جونز داو . ومؤشر0.12%

  على التوالي. %0.85و  %2.47ارتفاعًا بنسبة  100 و فوتسي 30آما سجل آل من داآس  %0.04بنسبة  انخفاضًا 40آاك  سجل فقد األوروبية لألسواق بالنسبة أما 

امريكي  دوالر 46.21 سعر عند ليستقر %14.49 بـ برنت برميل بينما ارتفع %8.26 قدره انخفاضًا الفضة سجلت آما %3.11قدره  انخفاضًا الذهب سجل فقد السلع أسواق في أما

 الشهر. تعامالت نهاية في للبرميل
  

منذ اإلنشاء)، فيما أنهى المؤشر  %85.66(ارتفع بنسبة  %2.95بنسبةأغسطس  خالل شهر انخفاضاصندوق "أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم السعودية"  هذا وقد سجل سعر وحدة 

منذ  %17.61  (انخفض بنسبة  %2.9 بنسبةبانخفاض االسترشادي للصندوق "مؤشر ستاندرد أند بورز ألسهم الشرآات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر 

 اإلنشاء).

 اعلى الشرآات المملوآة
مصرف الراجحي

الشرآة المتقدمة للبتروآيماويات
الشرآة المتحدة الدولية للمواصالت

الشرآة الوطنية السعودية للنقل البحري
 شرآة المراعي

 

 

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

تثمارية المرتبطة بها آصناديق األسهم االستثمارية وال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري. ويجب االنتباه دائمًا بأن االستثمار في األسهم أو األدوات االس
بة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل تنطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد ال تكون مناس

شرآة أصول و ًا لألداء المستقبلي وال تضمن االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية. آذلك يجب االنتباه أن األداء السابق ألي ورقة مالية أو للمؤشر االسترشادي ال يشكل مؤشر
بخيت أصول و صناديق ومنتجات ستثمارية بأن هذا األداء سيتكرر أو سيكون مماثًال في المستقبل. للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على آافة التفاصيل المتعلقة ببخيت اال
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