
الصندوق هو صندوق اســتثماري عام مفتــوح يهدف إلى تحقيق الدخــل وتنمية رأس 
المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات المدرجة (بما في 
ذلك الطروحات ا�ولية العامة وطروحات حقوق ا�ولوية وصناديق اســتثمار ا�سهم 
الخليجيــة) في أســواق ا�ســهم الخليجيــة المتوافقة مــع المعايير الشــرعية، وقد 
يســتثمر الصندوق في صناديق ا§ســتثمار العقارية المتداولة بنســبة ال تتجــاوز ١٠٪ من 

صافي قيمة أصول الصندوق.

صندوق الجود الخليجي

نوع الصندوق: 

العملة:

تاريخ التأسيس:

وحدة السعراالبتدائي:

حجم الصندوق: 

حد االشتراك ا�دنى:

التقويم:

آخر موعد ل²شتراك: 

رسوم االشتراك واالسترداد:

ا�تعاب ا§دارية:

المدير:

أمين الحفظ: 

مدقق الحسابات:

المؤشر ا§رشادي:

مفتوح

ريال سعودي

٦ يوليو ٢٠١٧

١٠٫٠٠

39,979,161.25 ريال سعودي

٥٫٠٠٠ ريال سعودي

أسبوعي¾- كل اثنين وأربعاء

الساعة ١٢:٠٠ ظهرا بالتوقيت المحلي يومي ا�حد والثالثاء

اليوجد رسوم

١٫٥٠٪ سنوي¾

سامباكابيتال

HSBC العربية السعودية 

PwC

مؤشر ستاندارد أند بورز المركب لÁسهم الخليجية

المتوافقة مع الشريعة ا§سالمية بنسبة ١٠٪ (مخصص)

لمحة عن الصندوق

عائد ا�داء التراكمي مقارنة بالمؤشر ا�رشادي

تنـــويــه
سامباكابيتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية. سامباكابيتال ال يضمن أداء أي استثمار. إّن قيمة االستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. يمكن أّن يتعرض الصندوق لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين 
استثماراته. إّن ا�داء السابق للصندوق أو ا�داء السابق للمؤشر ال يعد بالضرورة دليال أو مؤشرا على أداء الصندوق في المستقبل. ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أّن ا�داء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤّشر سوف يتكرر أو يماثل 
ا�داء السابق. إّن أسعار أو قيمة أو دخل وحدات الصندوق يمكن أن ينخفض، وأّن المستثمر يمكن أن يسترّد مبلغا أقل من المبلغ الذي استثمره. إّن دخل الصندوق من استثمارته يمكن أن يتغير وأّنه يمكن استخدام جزء من رأس المال 
المستثمر لدفع ذلك الدخل. إّن الصندوق يستثمر في أوراق مالية مقومة بعمالت أجنبية وبالتالي فإّن الصندوق معرض لمخاطر تغير أسعار العمالت والتي قد يكون لها تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصندوق. إّن 
االستثمار في الصندوق ال يعّد إيداعا لدى أي بنك. إّن المستثمرين معرضون لخسارة ا�موال عند االستثمار في الصندوق. إّن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح، إّن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود 
والهبوط. إّن هذه الورقة المالية قد ال تكون مالئمة لجميع ا�شخاص الّذين يتلقون ا§عالن ولذلك ينصح سامباكابيتال أّنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم الرجوع إلى مستشارهم لالستثمار. تخصم الرسوم والمصاريف طبقا 
للشروط وا�حكام. يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق للحصول على مزيد من التفاصيل حول المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق. للحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 
وتقارير الصندوق لمالكي الوحدات والقوائم المالية للصندوق ، يرجى زيارة موقعنا www.sambacapital.com أو االتصال بالرقم ٧٠٠٠ ٧٥٥ ٨٠٠ أو زيارة أقرب مركز استثماري لسامبا كابيتال. يملك أو يمكن أّن يملك سامباكابيتال أو أي من 
تابعيه مركزÙ استثماري¾ في وحدات الصندوق ، أو في أوراق مالية ذات عالقة. يقدم سامباكابيتال خدمات أعمال أوراق مالية أخرى على سبيل المثال: تمويل الشركات والمشورة والوساطة واالستثمار الخاص، ويمكن أّن يقدم أو قدم 

سامباكابيتال أو أي من تابعيه خالل ا§ثني عشر شهرÙ السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر ا�وراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق من وقت لآلخر أو أوراق مالية ذات عالقة.

الهدف االستثماري للصندوق

التصنيف االستثماري للصندوق

www.sambacapital.com  |  800 755 7000

@ تم اختيار أكبر خمس إستثمارات للصندوق بناًء على حجم االستثمار.

ا�داء منذ تأسيس الصندوق

المؤشر الصندوق

توزيع القطاعات

توزيع الدول

أكبر خمس استثمارات للصندوق@

المعلومات ا�ساسية وا�داء كما في مارس ٢٠١٩

الصندوق مالئم لمســتثمر يرغب بنمو رأس المــال وتوليد الدخل، وفــي نفس الوقت 
على اســتعداد لتقبل المخاطر المرتفعة المرتبطة بأسواق ا�ســهم الخليجية، بأمل 

تحقيق عائد على المدى الطويل.

FV

٥٠٠ مليون ريال سعودي،  شركة سامبا لÁصول وإدارة ا§ستثمار، شركة شخص واحد، رأس المال 
 ،١١٣١١ السجل التجاري ١٠١٠٢٣٧١٥٩،  ترخيص هيئة سوق المال رقم ٣٧-٠٧٠٦٩، العنوان: ص.ب ٢٢٠٠٠٧ الرياض 

+١١ ٩٦٦ ١١ ٩٦٦+ -  فاكس: ٢١١٧٧٩٩  المملكة العربية السعودية، هاتف : ٢١١٧٧٠٠ 

العائد التراكمي   الصندوق   المؤشر ا�رشادي   القيمة المضافة

احتساب عائد المؤشر ال يشمل التوزيعات النقدية من قبل أسهم الشركات الموجودة في المؤشر والتي لها أثر 
إيجابي على ا�داء. كذلك احتساب عائد المؤشر ال يشمل المصروفات والتي لها أثر سلبي على ا�داء.

عـــــوائــد ١ سنة

عـــــوائــد ٣ سنوات

عـــــوائــد ٥ سنوات

عـــــوائــد ١٠ سنوات

مـنـذ تاريخ التأسيس

 ٪٠٫٦٦-  ٪٨٫٩٥  ٪٨٫٢٩  

غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر   

غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر   

غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر   

 ٪٨٫٩٧-  ٪١٧٫٧٨  ٪٨٫٨٠  

سعر الوحدة                      ١٠٫١٤٥٠ ريال سعودي
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السعودية ا�نماء ينساب


