
  

 

جدوى لالستثمار        

 : مفتوحالنوع 

  7332-30-03: تاريخ التأسيس

  جدوي لالستثمار: مدير الصندوق

 : تنمية رأس المال نوع األصول

: مؤشر إس آند بي لألسهم السعودية  المتوافقة المؤشر االسترشادى
 مع الضوابط الشرعية.

 : األسهمالتصنيف

 : لايرعملة الصندوق 

033.33:. سعر التأسيس   

السعودية السهمصندوق جدوي ل        5102تقرير نصف السنوي       

 229.5261سعر الوحدة:                     65.12تغير السعر عن بداية العام :                        692,947,272صافى قيمة األصول : 

 

 استراتيجية االستثمار

يقوم الصندوق باستثمار أصوله في محفظة متنوعة تتألف من أسهم شركات 
سعودية متوافقة مع المعايير الشريعة، معتمداً في ذلك على نهج السياسات 

اإلستثمارية المتعددة. إضافة إلى ذلك، فبإمكان الصندوق أن يستثمر ما ال يزيد 
% من أصوله في وحدات صناديق إستثمارية أخرى، متوافقة مع 52عن 

المعايير الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية، تستثمر في األسهم السعودية 
  ومعتمدة من الجهة التنظيمية.

  هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خالل 
اإلستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق األسهم السعودي بما 

  يتوافق مع معايير الهيئة الشرعية.

التعليق      

21011101 الحد األدنى لالشتراك
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 520111011 الحد األدنى لالسترداد

 %0011 رسوم اإلسترداد % 0011 رسوم االشتراك

 % 1011 رسوم األداء % 00.2 رسوم اإلدارة

 % 1011 رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

 التحليل األحصائى

 الربع االول األداء
نصف 

 سنوي
1سنة  سنة 2  منذ التأسيس 

متوسط العائد 

 السنوي للصندوق
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االنحراف المعياري 

 السنوي للصندوق
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Information 

ratio 
1004 1007 1044 1007 1008 

Treynor ratio 1010 1010 1018 101. 1000 

Beta 10.0 108. 108. 10.. 10.0 

جاء صندوق جدوي لالسهم السعودية في المركز التاسع من حيث العائد منذ 

بداية العام  في ترتيب  صناديق االستثمار بالمملكة العربية السعودية، وذلك 

% حتى نهاية النصف االول من العام 50026بعوائد منذ بداية العام بلغت 

0 5102الحالي   

وحقق الصندوق الذي يستثمر بشكل أساسي في أسهم الشركات المطابقة  

خالل النصف األول  .100لضوابط االستثمار الشرعية في مؤشر شارب 

% 4076% مقارنه ب 4060. وعائد نصف سنوي بنسبه  5102من عام 

 في الربع األول.

أما عن مستوى المخاطر فنرى ان االنحراف المعياري للصندوق انخفض 

% في الربع االول وهذا يدل على انخفاض 7077% مقارنة ب 6070الي 

0معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق   
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 توزيع القطاعات نسب قطاعات الصندوق

 النسبة من صافى قيمة االصول قطاعات

%08028 البنوك  

%0505 الزراعة  

%05. البتروكيماويات  

%.01. النقل  

%7060 التأمين  

%7004 الفنادق  

%6002 صناعي  

%6058 اتصاالت  

%2040 التجزئة  

%.205 نقد  

%4077 العقارات  

%4025 أسمنت  

%0024 مباني     

 عائد الصندوق أمام المؤشر

  توزيع األصول

  

 % .01. البحري

 %7004 مجموعة الطيار للسفر القابضة 

 %6020 شركة سابك 

 %6040 االنماء

STC 6058% 

عائد المؤشر 

 المدة عائد الصندوق االسترشادي

4086% 05004%  شهور 0 

01010% 50026%  شهور 6 

01010% 50026%  التغير منذ بداية العام 

-.005% .010%  سنه 0 

56010% .204.%  سنة 0 

- 50800652%  التغير منذ التأسيس 

  توزيع األصول

 أداء الصندوق ) نسبة التغير من صافي قيمة الوحدة(



0 

 

6151تذبذب السعر خالل النصف األول    األداء 

 6154ديسمبر  6152ديسمبر   

 إجمالي األصول
54102270462 4.4010.0.47 

 إجمالي المطلوبات

7480000 0004500.5 

 حقوق المساهمين

50705210105 4.508.70722 

 صافى الدخل

6207010070 008100587 

 األصول والخصوم

   مقارنة بعائد قدره  5102-6-01% في 50026بلغت عوائد الصندوق

حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء الربع الثاني  5102-0-00% في 01061

 %، 010.6قدره 

   20000مقارنة باالرتفاع في أداء المؤشر االرشادي قدره%               

           

 .درجة المخاطر في الصندوق مرتفعة 

 

جدوي لالستثمارتقرير نصف سنوي                                 مدير الصندوق :  شركة    

صندوق جدوى لألسهم السعودية شركة ارقام بلس                                      

قسم صناديق االستثمار   


