
اجمالي صافي األصول اجمالي وحدات الصندوق التغير )للشهر مقارنة بالسابق) صافي قيمة األصول للوحدة
561,933

الهدف والسياسة

 يسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه من خالل شراء واقتناء وبيع أسهم شركات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مدرجة رسمياً في البورصات األمريكية واألوروبية واآلسيوية واإلفريقية ودول المحيط الهادي وأيضاً من خالل االستثمار في صناديق استثمارية
.أخرى وتحقيق نمو رأسمالي على األجل الطويل يفوق معدل نمو المؤشر اإلسترشادي. تصنف درجة المخاطر في هذا الصندوق بالمرتفعة

الصفحة | 1

إخالء المسؤولية
ومعلومات بيانات  باستخدام  المستند  هذا  إعداد  تم  ولقد   11455 الرياض   20438 ب  ص  السعودية  العربية  المملكة  وعنوانها   37-07076 رقم  المالية  السوق  هيئة  وترخيص   1010351313 رقم  التجاري  بالسجل  سعودية  مسجلة  شركة  المالية  لألسواق  الجزيرة   شركة 
في لالستثمار  المصاحبة  المخاطر  من  لعدد  عرضة  الصندوق  اصول  وستكون  المستقبل  في  األداء  على  دليالً  بالضرورة  ليس  السابق  األداء  إن  المعلومات.  تلك  دقة  او  لصحة  بالنسبة  إلتزام  او  مسؤولية  اية  تحمل  وال  تعهدات  او  ضمانات  اية  نقدم  وال  موثوقة  انها  يعتقد  مصادر  من  جمعها   تم 
االستثماريه الصندوق  استراتيجية  بأن  تأكيد  أي  اعطاء  يمكن  وال  وقت,  أي  في  وترتفع  تنخفض  ان  يمكن  االستثماريه  الوحدات  قيمة  بأن  علم  على  يكون  ان  المستثمر  وعلى  محلي,  بنك  لدى  كوديعة  ليس  الصندوق  في  االستثمار  ان  كما  اصوله  فيها  يستثمر  التي  المالية   االسواق 
على وللحصول  الصندوق.   هذا  في  استثماره  مالئمة  لتحديد  مؤهل  استثماري  لمستشار  الرجوع  المستثمر  على  ان  كما  عوائد.  أي  بشأن  وال  المستثمر  االصلي  المبلغ  يسترد  ان  للمستثمر  يقدم  ضمان  أي  هناك  وليس  تحقيقها,  سيتم  االستثماريه  االهداف  بأن  او  بنجاح   ستنفذ 
االنترنت شبكة  في  موقعنا  خالل  من  الصندوق  واحكام  شروط  من  نسخة  تتوفر  حيث  الصندوق,  مخاطر  قسم  ذلك  في  بما  بحرص  وقراءتها  العالقة  ذات  الصندوق  واحكام  لشروط  الرجوع  االستثمار  في  الدخول  قبل  منكم  نرجو  الصندوق  عن  والتفاصيل  المعلومات  من  ”المزيد 

أداء الصندوق )الرسم البياني)  تقسيم القطاعات )نسبة اجمالي صافي األصول)
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 صندوقصندوق الجزيرة لألسهم العالمية
األسهم

نسبة التغييردوالر دوالردوالر 65,111,462.24 ▲3.1568% 2.80 115.8705

تعليق مدير الصندوق
نوع الصندوق عام

المملكة العربية السعودية مقر الصندوق

دوالر امريكي عملة الصندوق

المؤشر القياسي مؤشر داوجونز االسالمي

2000 الحد األدني لالشتراك

500 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

500 الحد األدني لالسترداد

من االحد الى الخميس باستثناء العطل أيام استالم طلبات االشتراك واالسترداد

قبل الساعة الرابعة من االحد الى االربعاء  اخر موعد الستالم طلبات االشتراك
واالسترداد

االثنين و الخميس التداول وايام التقييم

اربعة ايام عمل  موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق
للمساهمين

%2.00 رسم االشتراك

%1.50 رسم صندوق اإلدارة

من فرق االداء بين الصندوق و المؤشر %20 رسوم األداء

رسوم إدارية بحد اقصى %0.25

%0.08 رسوم االيداع

أغسطس 1998 تاريخ العرض االولي

100 سعر الوحدة عند الطرح االولي

سبتمبر 1998 تاريخ التأسيس

عالية مستوى المخاطر

للمزيد من المعلومات اتصل
الجزيرة كابيتال

www.aljaziracapital.com.sa - +966 112256000 :ص.ب: 20438، الرياض 11455، المملكة العربية السعودية، هاتف 
امين الحفظ تفاصيل

شركة نورثن ترست السعودية, برج النخيل الدور الحادي عشر, طريق الملك فهد ,الرياض، المملكة العر

 الصندوق المؤشر القياسي

للشهر المنتهي في أغسطس 2018

معلومات األسعار – نهاية شهر أغسطس 2018

 آخر اثنا عشر
شهرا

 الربع الرابع
2018

 الربع الثالث
2018

 الربع الثاني
2018

 الربع االول
2018 آخر 3 أشهر

1.08 - - 0.94 1.74 0.87 االنحراف المعياري (%)
0.16 - - 0.01 0.00 0.04 نسبة شارب

تحليل احصائي

أداء الصندوق )الجدول)
عشر سنوات خمس سنوات سنة واحدة ثالث سنوات المؤشر

68 35 22 8  عدد أشهر األداء االيجابي

50.83 60.00 58.33 58.33 االداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي )اشهر%)

 منذ بداية العام
حتى تاريخه

  منذ بداية الربع
حتى تاريخه ستة أشهر ثالثة أشهر شهر واحد  العائد القصير األجل (%)

6.38 5.58 2.40 4.43 2.80 الصندوق

6.07 5.61 3.25 4.43 2.48 المؤشر القياسي

عشر سنوات خمس سنوات سنة واحدة ثالث سنوات   العائد السنوي (%)

4.93 10.65 12.34 15.25 الصندوق

6.09 9.50 12.12 14.48 المؤشر القياسي

التحليل اإلحصائي )الشهري)
عشر سنوات خمس سنوات سنة واحدة ثالث سنوات االداء )السنوي)

-1.16 1.15 0.21 0.77  ألفا (%)

عشر سنوات خمس سنوات سنة واحدة ثالث سنوات المخاطر )السنويه)

17.89 9.72 10.20 9.05  االنحراف المعياري للصندوق (%)

16.14 10.42 11.02 9.64  االنحراف المعياري للمؤشر (%)

13.96 7.07 7.30 6.47  مخاطر االنخفاض (%)

1.10 0.92 0.91 0.92 بيتا

عشر سنوات خمس سنوات سنة واحدة ثالث سنوات مكافأة للمخاطرة )السنوي) 

0.29 0.94 1.01 1.38 نسبة شارب

-0.25 0.50 0.05 0.33 مؤشر المعلومات

0.03 0.02 0.02 0.02 نسبة االنحراف عن المؤشر


