
2018 لعام الثاني الربع تقرير

SAR0.0000%0.00SAR0.0000 %0.00

األهداف

2018-04-01 في كما اإلستثمارات أكبرالتفصيلية الرسوم
األسمالمرتبة

       19.00الراجحي مصرف0.01%1                            48,008.89

       15.73سابك0.37%2                      1,589,165.64

         9.06التصنيع0.00%3                                       -

         6.98اللجين0.00%4                                       -

         6.14ينساب0.00%5                                       -

         5.55الراجحي تكافل0.00%6                                       -

         5.51المراعي0.00%7                                       -

         4.71السعودية اإلتصاالت0.00%8                              3,619.42

         4.29الجزيرة بنك0.00%9                              1,870.05

         3.97للتأمين بوبا0.00%10                              8,625.95

2,493.40                              0.00%

3,989.44                              0.00%

1,267.78                              0.00%

%0.02                            82,023.15المضافة القيمة رسوم

129,199.19                         0.03%

0.44%

(الجدول) الصندوق أداءالصندوق معلومات
سنوات عشرسنوات خمسسنوات ثالثواحدة سنةالمؤشر

7193563

7563.8968.3361.67

أشهر ستةأشهر ثالثةواحد شهراألجل القصير العائد
 حتى الربع بداية منذ

تاريخه

 حتى العام بداية منذ

تاريخه

0.67%10.26%24.09%10.26%24.09%

0.33%4.75%14.72%4.75%14.72%

سنوات عشرسنوات خمسسنوات ثالثواحدة سنة(%) التراكمية العوائد
 حتى العام بداية منذ

تاريخه

%24.09%3.92%11.81%0.97%18.21الصندوق

%14.72%1.43-%1.07%2.47-%12.31القياسي المؤشر

اإلحصائي التحليل

شهر اثناعشرالرابع الربعالثالث الربعالثاني الربعاالول الربع(السنوية) المخاطر

0.640.820.65(%) المعياري اإلنحراف

0.130.100.18شارب نسبة

لألتصال

www.aljaziracapital.com.sa+ - 966 112256000:هاتف, السعودية العربية المملكة, 11455 الرياض, 20438. ب. ص كابيتال الجزيرة

 أية تحمل وال تعهدات أو ضمانات أية نقدم وال موثوقة أنها يعتقد مصادر من جمعها تم ومعلومات بيانات بإستخدام المستند هذا إعداد تم ولقد 11455 الرياض 20438. ب. ص السعودية العربية المملكة وعنوانها 07076-37 رقم المالية السوق هيئة وترخيص 1010351313 رقم التجاري بالسجل سعودية مسجلة شركة المالية لألسواق الجزيرة شركة

 الوحدات قيمة بأن علم على يكون أن المستثمر وعلى, محلي بنك لدى كوديعة ليس الصندوق في االستثمار أن كما أصوله فيها يستثمر التي المالية األسواق في لإلستثمار المصاحبة المخاطر من لعدد عرضة الصندوق أصول وستكون المستقبل في األداء على دليال بالضرورة ليس السابق األداء إن. المعلومات تلك دقة أو لصحة بالنسبة التزام أو مسؤولية

 هذا في استثماره مالئمة لتحديد مؤهل استثماري لمستشار الرجوع المستثمر على أن كما. عوائد أي بشأن وال المستثمر األصلي المبلغ يسترد ان للمستثمر يقدم ضمان أي هناك وليس, تحقيقها سيتم االستثمارية األهداف بأن أو بنجاح ستنفذ االستثمارية الصندوق استراتيجية بأن تأكيد أي إعطاء يمكن وال, وقت أي في وترتفع تنخفض ان يمكن اإلستثمارية

االنترنت شبكة على موقعنا خالل من الصندوق وأحكام شروط من نسخة تتوفر حيث, السوق 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 على وللحصول. الصندوق

األسهم صندوق

السعودية لألسهم الطيبات صندوق

التوزيعاتبالصندوق الصندوق مدير استثماراتالصندوق قروض نسبة

سعودي لايرالصندوق عملة

0.00%SAR 445,994,921.58

اإلسالمية الشريعة أحكام مع المتوافقة األسهم من متنوعة محفظة خالل من الطويل األجل على اإلسترشادي المؤشر نمو معدل يفوق المال رأس على نمو وتحقيق السعودية األسهم سوق في لإلستثمار للمستثمرين الفرصة توفير

عامالصندوق نوع

السعودية العربية المملكةالصندوق مقر

رقابية رسوم

اإلسترشادي المؤشر رسوم

الشرعية اللجنة رسوم

الصندوق إدارة مجلس رسوم

تداول رسوم

القانوني المراجع رسوم

(%اشهر)القياسي المؤشر مقابل المتفوق األداء

%0.25 اقصى بحدإدارية رسوم

%0.08الحفظ رسوم

%1.50الصندوق إدارة رسم

مطبق غيراألداء رسوم

يومياالتقييم وأيام التداول

القياسي المؤشر

 أحكام مع المتوافق السعودي للسوق المركب بي اند اس مؤشر

اإلسالمية الشريعة

عمل أيام أربعةللمساهمين الصندوق وحدات قيمة استرداد موعد

%2.00اإلشتراك رسم

العطل بإستثناء الخميس إلى األحد منواألسترداد األشتراك طلبات إستالم أيام

التقييم يوم قبل العمل أيام من 4 الساعة قبلواألسترداد األشتراك طلبات إلستالم موعد أخر

اإلضافي لإلشتراك األدنى الحد

التسجيل رسوم

باللاير القيمة الرسم نوع

الحفظ رسوم

اإلدارة رسوم

اإلشتراك رسوم

المبكر اإلسترداد رسوم

اإلداري المدير رسوم

اإلقتراض رسوم

الفترة بنهاية الـأصول قيمة صافي

المجموع                      1,870,262.91

الحالي الربع في النسبة األصول قيمة صافي متوسط إلى الرسوم نسبة

مسؤولية إخالء

التعامل مصاريف

اإليجابي األداء أشهر عدد

5000

1999 نوفمبر

100األولي الطرح عند الوحدة سعر

1999 ديسمبر

لإلشتراك األدنى الحد

األولي العرض تاريخ

التأسيس تاريخ

(السنوية العوائد) القياسي المؤشر500

500لإلسترداد األدنى الحد

(السنوية العوائد) الصندوق


