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ثالث سنواتسنة3أشهر عائد

%66.55%25.45%12.86الصندوق

%52.24%21.07%12.91المؤشر االرشادي

ء %14.31%4.38%0.05-فارق األدا

ثالث سنواتسنة3أشهر 
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%14.31%4.38%0.05-ألفا

%7.07%3.55%2.13خطأ التتبع%164التغير في سعر الوحدة )%(

0.021.230.62-مؤشر المعلومات المؤشر االرشادي

 

النسبةالصندوق 

M0.43% 13.نسبة االتعاب االجمالية

%0.000.00نسبة االقتراض

%51200.02مصاريف التعامل 

%0.000.00استثمار مدير الصندوق

اح الموزعة  %0.000.00األرب

عدد الوحدات

النسبة

اكبر عشرة استثمارات للصندوق100%

معلومات االتصال:

1797 419 11 966+هاتف:

1899 419 11 966+فاكس:

ص.ب
63762

11526المملكة العربية السعودية - الرياض

توزيع أصول الصندوق 

P.O.Box 63762

Saudi Arabia - Riyadh 11526

ضوية في الغرفة التجارية: 167366 ص هيئة السوق المالية رقم )07-08126(, سجل تجاري رقم 1010219805, رقم الع ض, ترخي شركة مساهمة مقفلة برأس مال 60مليون لاير مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالريا

Saudi Joint Stock Com pany, Paid up Capital SAR 60 M illion, based in Riyadh CM A License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366

سمات الصندوق

M 31.3 حجم الصندوق )لاير سعودي(

1.61

أداء الصندوق

 سعر الوحدة عند االنشاء )لاير سعودي(

5.20%

2.19

0.91

2.13%

-0.02

M 30.9إجمالي صافي أصول الصندوق

2.64

14.78% -0.05%

صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية

أهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خالل تحقيق قيمة 

ى مستوى  مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر االسترشادي مع تحمل أدن

ية  ك من خالل االستثمار في اإلصدارات األول ممكن من المخاطر وذل

للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة 

ها أو آخر 20 شركة مدرجة  حديثا خالل أول خمس سنوات من إدراج

في السوق ، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن 

50 % من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية 

متوسطة، وبما ال يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله  الصغيرة وال

ة وماال يزيد عن 30 % من صافي  في الوحدات العقارية المتداول

ة -  قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازي

نمو.

-0.05%

خمس سنوات

46.47%

31.69%

14.78%

ملكية تامة 
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كما في : 01/10/2021

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 مماثالً في المستقبل . للحصول على 

الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق 

ومنتجات أصول و بخيت االستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع 

اإللكتروني www. obic. com. sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة 

الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين،  دور الميزانين.  :

22.51 M
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أداء الصندوق )رسم بياني(

إحصائيات الصندوق

خمس سنوات
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1.63

0.87

8.91%

لاير سعودي 

 سعر الوحدة عند نهاية الربع المعني )لاير سعودي(

بيانات ملكية استثمار الصندوق

منذ بداية السنة

معلومات  الصندوق

15/03/2008 تاريخ بدء الصندوق

مفتوح نوع الصندوق

مؤشر أصول وبخيت ألسهم اإلصدارات 

ية االول

عملة الصندوق

عالي المخاطرمستوى المخاطر

0.00%

5.00%

10.00%

                                                                         

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

30

80

130

180

230

280

                                                                      



ةيلوألا تارادصإلل تيخب و لوصأ قودنص
2022 نم لوألا عبرلل | يونس عبر ريرقت
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167366 :ةيراجتلا ةفرغلا يف ةيوضعلا مقر ,1010219805 مقر يراجت لجس ,)08126-07( مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرت ,ضايرلاب يسيئرلا اهرقمو لماكلاب ةعوفدم لایر نويلم60 لام سأرب ةلفقم ةمهاسم ةكرش
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805,
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يداشرتسالا رشؤملاو ةسفانملا قيدانصلاب ةنراقم قودنصلا ءادأ

: ةيلوؤسملا ءالخإ

 أطخ يأ دوجو ةيلوؤسم لمحتت الو ريرقتلا تايوتحم نأشب تانامض يأ مدقت ال ةيرامثتسالا تيخب و لوصأ ةكرش نإف كلذ عمو ةقيقدو ةحيحص هالعأ ةروكذملا تامولعملا ىوتحم نأ نم دكأتلل نكمم دهج ىصقأ ةيرامثتسالا تيخب و لوصأ ةكرش تلذب
 تاودألا وأ مهسألا يف رامثتسالا نأبً امئاد هابتنالا بجيو. يرامثتسا رارق ذاختال وأ ةيلام قاروأ عيب وأ ءارشب ةيصوت لكشت الو ةيئاعدلا ضارغألل ةصصخم تسيل تامولعملا هذه نأب هابتنالا تفلن امك . دوصقم ريغ لكشب ريرقتلا اذه يف دري دق
 يف رامثتسالا لبق لهؤم يرامثتسا راشتسم ىلإ عوجرلاب حصنن اننإف كلذل اهيف رامثتسالل رمثتسم لكل ةبسانم نوكت ال دقو رطاخملا نم ةيلاع ةجرد سكعت ةميقلا يف تابذبذت ىلع يوطنت ةيرامثتسالا مهسألا قيدانصك اهب ةطبترملا ةيرامثتسالا
 . لبقتسملا يفً الثامم نوكيس وأ رركتيس ءادألا اذه نأب ةيرامثتسالا تيخب و لوصأ ةكرش نمضت الو يلبقتسملا ءادأللً ارشؤم لكشي ال يداشرتسالا رشؤملل وأ ةيلام ةقرو يأل قباسلا ءادألا نأ هابتنالا بجي كلذك. ةيرامثتسالا تاودألا هذه لثم
  ،نيرحبلا جرب ،دهف كلملا قيرط ،ضايرلا : ةكرشلا رقم ةرايزب لضفتلا وأwww.obic.com.sa ينورتكلإلا عقوملا ةرايزب مركتلا ىجري ةيرامثتسالا تيخب و لوصأ تاجتنمو قيدانصب ةقلعتملا ليصافتلا ةفاك ىلع عالطإللو ماكحألاو طورشلا ىلع لوصحلل
.نينازيملا رود

سيسأتلا ذنم تاونس رشع تاونس سمخ تاونس ثالث ناتنس ةنس
ةيادب ذنم

ةنسلا
ةيادب ذنم

رهشلا
مييقتلا خيرات قودنصلا

164.2% 163.5% 46.5% 66.6% 81.7% 25.5% 12.9% 4.1% 31/03/2022 ةيلوألا تارادصإلل تيخب و لوصأ قودنص :ةيرامثتسالا تيخب و لوصأ ةكرش

6.9% 6.7% 11.7% 8.0% 8.3% 2.6% 28/03/2022 ةيلوألا تارادصإلل يك ما يب قودنص

164.2% 163.5% 26.7% 36.6% 46.7% 16.7% 10.6% 3.3% ةيلوألا تارادصإلا قيدانص ءادأ طسوتم

14.6% 46.6% 31.7% 52.2% 91.1% 21.1% 12.9% 4.3% 31/03/2022 ةيلوألا تارادصإلا مهسأل تيخب و لوصأ رشؤم
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