
  

  

تعليق ارقام     

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة األداء السنوي

11.76% 3.92% -2.61% -2.23% العائد

26.99% 19.34% 19.71% 11.07%
االنحراف 

المعياري

0.34% 0.04% -0.01% -0.01% متوسط العائد

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة العائد التراكمي

727.50% 21.18% -7.64% -2.23% نهاية ديسمبر 2017

الحد األدنى لالسترداد 2,000.00        الحد األدنى لالشتراك 5,000.00      

- رسوم االسترداد - رسوم االشتراك

- رسوم األداء 1.75% رسوم اإلدارة

- رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

مفتوح النوع :

3-6-1998 تاريخ التأسيس :

شركة األهلي المالية مدير الصندوق :

تنمية رأس المال نوع األصول :

مؤشر ستاندرد اند بورز السعودي اإلسالمي المؤشر االسترشادى :

أسهم التصنيف :

لاير عملة الصندوق :

1 سعر التأسيس  :

متوافق التصنيف الفرعي :

المملكة العربية السعودية التركيز الجغرافي :

عالية مستوي المخاطر :

سعر الوحدة            8.2750 #### (2.23)% تغير السعر منذ بداية العام ### صافي قيمة األصول 956,872,858.00          

شركة األهلي المالية

تقرير أرقام  السنوي – ديسمبر 2017 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

استراتيجية االستثمار

تقوم استراتيجية الصندوق باألستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات 

المدرجة المتوافقة مع المعايير الصادرة عن الهيئة الشرعية، و صناديق 

المؤشرات المتداولة )ETFs(  في السوق السعودي، و الصكوك. و 

باألضافة إلى ذلك ، يجوز للصندوق االستثمار في الطروحات األولية و 

االكتتاب في أسهم حقوق األولوية

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الي تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل، من خالل 

االستثمار في شركات سعودية مدرجة فى سوق االسهم السعودية على ان 

تكون تلك الشركات متقيدة بمعايير الشريعه االسالميه المتعلقة باالستثمار

حقق صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية عائد تراكمي 

نسبته -2.23% حتي نهاية العام 2017

يقوم صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية بإستثمار أصوله في 

أسهم الشركات المدرجة المتوافقة مع المعايير الصادرة عن الهيئة 

الشرعية ؛ محققا متوسط عائد في نهاية العام 2017 قدره -%0.01

أما عن مستوى المخاطر نالحظ ان االنحراف المعياري للصندوق 

انخفض الى 11.07% مقارنة بـ 19.97% في نهاية العام 

2016 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

1.80% شهر

-1.57% 3 شهور

-3.27% 6 شهور

-2.23% 1 سنة

-2.23% تغير السعر منذ بداية العام

727.50% تغير السعر منذ التأسيس

 ديسمبر 2016 يونيو 2017

1,046,553,000 983,909,000 إجمالي األصول

4,100,000 109,000 إجمالي المطلوبات

1,042,453,000 983,800,000 صافى االصول

13,589,000 75,728,000 صافى الدخل
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             1.80% -1.57% -3.27% -2.23% -2.23% 727.50%
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 األداء

بلغت عوائد الصندوق -2.23% في 31-12-2017 مقارنة بعائد قدره 8.35% في 31-12-2016 حيث يمثل هذا  انخفاض في 

اداء العام 2017 قدره %10.58
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شركة األهلي الماليةمدير الصندوق :تقرير أرقام  السنوي – ديسمبر 2017

شركة أرقام

قسم صناديق االستثمار

صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

النسبة القطاع

41.05% المواد

20.67% المالية

10.31% العقارات

7.60% الرعاية الصحية

5.17% الطاقة

4.70% المرافق

4.06% السلع األستهالكية

2.05% الصناعة

2.05% السلع الكمالية

2.18% خدمات االتصاالت

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ توزيع القطاعات كما في 

41.05%

20.67%

10.31%

7.60%

5.17%

4.70%

4.06%

2.05%
2.05% 2.18%

                                              

                                                             

نسبة األستثمار الشركة

18.94% سابك

9.74% الراجحي

7.18% التعدين العربية

5.50% إعمار المدينة االقتصادية

5.19% الصحراء للبتروكيماويات

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ تفاصيل اكبر استثمارات كما في 
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