
  

 

شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة      

 : مفتوحالنوع 

  3442-40-32: تاريخ التأسيس

  شركة االستثمار لألوراق المالية و الوساطة: مدير الصندوق

 : تنمية رأس المال نوع األصول

: مؤشر ستاندرد أند بورز السعودية العربية المؤشر االسترشادى
  اإلسالمي

 : األسهمالتصنيف

 : لايرعملة الصندوق 

044044سعر التأسيس :.   

صندوق صائب للشركات السعودية        5102تقرير النصف سنوي     

 ,23..6.6سعر الوحدة:                66.27تغير السعر عن بداية العام :                          7,6,756565صافى قيمة األصول : 

 

 استراتيجية االستثمار

يقوم الصندوق باالستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات المطابقة 

". لضوابط االستثمار الشرعية والمدرجة في سوق األسهم السعودية " تداول   

  هدف الصندوق

توفير نمو رأسمالي على المدى الطويل من خالل االستثمار بشكل رئيسي في 

أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية " تداول " وفقا لضوابط 

  االستثمار الشرعية.

التعليق      

.010111 الحد األدنى لالشتراك
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 20111.11 الحد األدنى لالسترداد

 %1.11 رسوم اإلسترداد % 0.11 رسوم االشتراك

 % 1.11 رسوم األداء % 2..0 رسوم اإلدارة

 % 1.11 رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

 التحليل اإلحصائي

 الربع الول األداء
نصف 

 سنوي
 منذ التأسيس سنة 7 سنة .

متوسط العائد 

 السنوي للصندوق

متوسط العائد 

 السنوي للمؤشر

1.04% 

1.1.% 

1.02% 

1.1.% 

1.30% 

1.02% 

1.33% 

1.50% 

1.4.% 

1.33% 

العائد السنوي 

 للصندوق

العائد السنوي 

 للمؤشر

0.28% 

1..3% 

0..2% 

1.8% 

3.44% 

0.61% 

3.61% 

5.09% 

2.53% 

3.45% 

االنحراف المعياري 

 السنوي للصندوق

االنحراف المعياري 

 للمؤشر

4.91% 

4..1% 

4.19% 

4.14% 

8.00% 

..04% 

9.54% 

8.48% 

01.69% 

01.43% 

مؤشر شارب 

 للصندوق

مؤشر شارب 

 للمؤشر

-1.18 

-1.5. 

-1.16 

-1.31 

1.08 

-1.16 

1.0. 

1.15 

1.59 

1.03 

Information 

ratio 
1.0. 1.53 1.53 1.02 1.06 

Treynor ratio -1.114 -1.115 1.10 1.15 1.13 

Beta 0.13 1.99 0.19 0.12 1.98 

جاء صندوق صائب للشركات السعودية في المركز السابع من حيث 

العائد منذ بداية العام  في ترتيب  صناديق االستثمار بالمملكة العربية 

%حتى نهاية 55.42السعودية، وذلك بعوائد منذ بداية العام بلغت 

. 5102النصف االول من العام الحالي   

وحقق الصندوق الذي يستثمر بشكل أساسي في أسهم الشركات المطابقة  

خالل النصف   1.16–لضوابط االستثمار الشرعية في مؤشر شارب 

% مقارنه ب 2..0. وعائد نصف سنوي بنسبه  5102األول من عام 

% في الربع األول.0.28  

أما عن مستوى المخاطر فنرى ان االنحراف المعياري للصندوق 

% في الربع االول وهذا يدل 4.91% مقارنة ب 4.19انخفض الي 

.على انخفاض  معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق  
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 توزيع القطاعات نسب قطاعات الصندوق

 النسبة من صافى قيمة االصول قطاعات

%.08.1 البنوك  

%05.60 البتروكيماويات  

%05.13 الزراعة  

%00.18 أسمنت  

%6..01 التجزئة  

%9.64 صناعي  

%0..6 الفنادق  

%2.28 استثمار متعدد  

%4.69 العقارات  

%4.21 نقد  

%3.16 النقل  

%.0.5 مباني  

 عائد الصندوق أمام المؤشر

 توزيع األصول

 

 بنك الراجحي

 شركة سابك

 مجموعة الطيار للسفر القابضة 

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية

عائد المؤشر 

 المدة عائد الصندوق االسترشادي

4.86% 01.84%  شهور 3 

01.10% 55.83%  شهور 6 

01.10% 55.83%  التغير منذ بداية العام 

 سنه 0 2.13%- 9.35%-

56.13% 68.26%  سنة 3 

- 35..2%  التغير منذ التأسيس 

 األصول والخصوم

 6362ديسمبر  .636ديسمبر   

 4202100548 4808510.18 إجمالي األصول

 إجمالي المطلوبات
830288 01509.. 

 حقوق المساهمين

 
480.3.0051 

42039805.0 

 صافى الدخل

 
0204520160 

0500299 

 أداء الصندوق ) نسبة التغير من صافي قيمة الوحدة(
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6367تذبذب السعر خالل النصف األول    األداء 

   مقارنة  5102-6-31% في 55.83بلغت عوائد الصندوق

حيث يمثل هذا ارتفاع  5102-3-30% في 01.49بعائد قدره 

 %.01.84في أداء الربع الثاني قدره 

   2.00مقارنة باالرتفاع في أداء المؤشر االرشادي قدره. %    

                      

 .درجة المخاطر في الصندوق مرتفعة 

 

شركة االستثمار لألوراق المالية و الوساطةتقرير نصف سنوي                                 مدير الصندوق :     

صندوق صائب للشركات السعودية  شركة ارقام بلس                                      

قسم صناديق االستثمار   


