
  

  

تعليق ارقام     

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة األداء السنوي

7.72% 3.38% 3.64% 16.58% العائد

27.72% 20.56% 22.74% 15.26%
االنحراف 

المعياري

0.39% 0.10% 0.07% 0.16% متوسط العائد

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة العائد التراكمي

144.04% 18.10% 11.31% 16.58% نهاية مارس - 2017

الحد األدنى لالسترداد 1,000.00        الحد األدنى لالشتراك 2,000.00      

- رسوم االسترداد - رسوم االشتراك

- رسوم األداء 2.00% رسوم اإلدارة

- رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

مفتوح النوع :

1-6-2005 تاريخ التأسيس :

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار مدير الصندوق :

تنمية رأس المال نوع األصول :

مؤشر أم أس سي إي الصيني المؤشر االسترشادى :

أسهم التصنيف :

دوالر عملة الصندوق :

10 سعر التأسيس  :

غير متوافق التصنيف الفرعي :

الصين التركيز الجغرافي :

عالية مستوي المخاطر :

سعر الوحدة          24.4037 #### 15.89 % تغير السعر منذ بداية العام ### صافي قيمة األصول 27,626,100.00            

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

تقرير الربع األول – مارس 2017 صندوق االزدهار لألسهم الصينية

استراتيجية االستثمار

يتبع الصندوق استراتيجية استثماربشكل عام في األوراق المالية و التي 

تشمل األسهم و السندات و أسواق النقد عن طريق استثمار جميع أصوله 

عدا االصول النقدية في شراء وحدات بصندوق الفرص الصينية المدار من 

Nomura قبل

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تنمية راس المال على المدى الطويل عن طريق 

االستثمار في األسهم المدرجة بالسوق الصينى

صينية عائد تراكمي نسبته %15.89  حقق صندوق االزدهار لألسهم ال

حتى نهاية مارس - 2017 .

صينية بإستثمار أصوله في األوراق  يقوم صندوق االزدهار لألسهم ال

نقد ؛ محققا متوسط  تي تشمل األسهم و السندات و أسواق ال المالية و ال

عائد في نهاية مارس 2017 بنسبة %0.58

أما عن مستوى المخاطر نالحظ ان االنحراف المعياري للصندوق انخفض 

الى 5.95% مقارنة بـ 7.28% في نهاية ديسمبر 2016م مما يدل على 

انخفاض معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق

 التحليل األحصائى
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 األصول والخصوم تذبذب السعر منذ بداية العام

 أداء الصندوق عائد الصندوق

عائد الصندوق

2.23% شهر

15.89% 3 شهور

1.72% 6 شهور

16.58% 1 سنة

15.89% تغير السعر منذ بداية العام

144.04% تغير السعر منذ التأسيس

 ديسمبر 2015 ديسمبر 2016

24,972,460 28,799,111 إجمالي األصول

149,149 157,668 إجمالي المطلوبات

24,823,311 28,641,443 صافى االصول

(1,215,849) (2,253,706) صافى الدخل

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

اية عام األ عار منذ بد      تذبذب 

IM 3M 6M 1Y YTD YSI

             2.23% 15.89% 1.72% 16.58% 15.89% 144.04%

0.00%
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80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

             

 األداء

بلغت عوائد الصندوق 15.89% في 31-03-2017 مقارنة بعائد قدره -5.98% في 31-12-2016 حيث يمثل هذا  ارتفاع في 

اداء نهاية مارس - 2017 قدره %21.87
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شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمارمدير الصندوق :تقرير الربع األول – مارس 2017

شركة أرقام

قسم صناديق االستثمار

صندوق االزدهار لألسهم الصينية

النسبة القطاع

2.47% الرعاية الصحية

2.79% المواد

29.32% تقنية المعلومات

1.35% الخدمات

3.65% العقارات

14.42% االتصاالت

4.47% السلع االستهالكية

4.92% الطاقة

3.44% الصناعات

33.17% المصارف والخدمات المالية

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ توزيع القطاعات كما في 

نسبة األستثمار الشركة

10.00% تينسنت القابضة

8.80% علي بابا

8.50% شركة الصين للهواتف المتنقلة

6.00% بايدو شركة

5.00% بنك الصين التجاري

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ تفاصيل اكبر استثمارات كما في 

2.47%2.79%

29.32%

1.35%
3.65%

14.42%
4.47%

4.92%

3.44%

33.17%
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