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خمس سنواتثالث سنواتمنذ بداية السنةشهرعائد
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إخالء المسؤولية: بذلت شركة أصول و بخيت االستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد 

من أن محتوى المعلومات المذكورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة 

أصول و بخيت االستثمارية ال تقدم أي ضمانات بشأن محتويات التقرير وال تتحمل 

مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود . كما نلفت 

االنتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة لألغراض الدعائية وال تشكل توصية 

بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري . ويجب االنتباه دائمًا بأن 

االستثمار في األسهم أو األدوات االستثمارية المرتبطة بها كصناديق األسهم 

االستثمارية تنطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد ال 

تكون مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار 

استثماري مؤهل قبل االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية . كذلك يجب 

االنتباه أن األداء السابق ألي ورقة مالية أو للمؤشر االسترشادي ال يشكل مؤشرًا 

لألداء المستقبلي وال تضمن شركة أصول و بخيت االستثمارية بأن هذا األداء 

سيتكرر أو سيكون مماثاًل في المستقبل . للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع 

على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخيت االستثمارية يرجى 

www. obic. com. sa أو التفضل بزيارة  التكرم بزيارة الموقع اإللكتروني 

مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين،  دور الميزانين.
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إخالء المسؤولية: بذلت  شركة أصول و بخيت االستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول و بخيت االستثمارية ال تقدم أي ضمانات بشأن محتويات التقرير وال تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ 

قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود . كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة لألغراض الدعائية وال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري . ويجب االنتباه دائمًا بأن االستثمار في األسهم أو األدوات االستثمارية المرتبطة بها 

كصناديق األسهم االستثمارية تنطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد ال تكون مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية . كذلك يجب االنتباه أن 

األداء السابق ألي ورقة مالية أو للمؤشر االسترشادي ال يشكل مؤشرًا لألداء المستقبلي وال تضمن شركة أصول و بخيت االستثمارية بأن هذا األداء سيتكرر أو سيكون مماثاًل في المستقبل . للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق 
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صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية

أداء الصندوقأهداف الصندوق
يستثمر الصندوق في أسهم الشركات المطروحة في نمو – السوق الموازية وأسهم 

الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الرئيسية، وله صالحية االستثمار بصناديق 

األسهم السعودية وصناديق أسواق النقد المطروحة وحداتها طرحًا عامًا ومرخصة 

من قبل الهيئة. باإلضافة إلى إمكانية استثمار السيولة النقدية المتوفرة في ودائع 

قصيرة األجل )أقل من ثالثة أشهر( بالريال السعودي لدى المصارف المرخصة من 

قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والعاملة في المملكة العربية السعودية، وسيتم 

اختيار المصارف بقرار من مدير الصندوق حيث أنه لن يلتزم بأي تصنيف ائتماني 

محدد وذلك طالما أن تلك المصارف مرخصة وعاملة في المملكة، وعلى أن تكون 

جميع االستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها اللجنة الشرعية 

للصندوق.
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