
متا أن ييمتة االستترمار فتي صتندوق االستترمار متقيترة ويتد ت ضت  نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المستتقبلي    توضيح:

 لومات عن هذا الصندوق  نرجو االطالع على اتفايية الصندوق.للزيادة أو النقص. لمزيد من المع

 

 

 

 أهذاف الصنذوق
 

حنَيت رأس اىَبه عيً اىَدي اىطىيو عِ طريق االسخثَبر في 

 أسهٌ اىشرمبث اىنىيخيت اىَخىافقت ٍع ٍؤشر جيىبو اإلسالٍي.

 خصبئص الصنذوق
 

 دينبر مىيخيٍييىُ  2.77 صبفٍ قُوت األصىل:

 ٍييىُ 5.53 عذد الىحذاث:

 دينبر مىيخي 0.500470 سعر الىحذة:

 2006 ينبير 1  تبرَخ التأسُس:

 إدارة األصىه بشرمت اىبالد ىالسخثَبر هذَر الصنذوق:

 (Globalبيج اإلسخثَبر اىعبىَي ) هذَر اإلستثوبر:

 اىهيئت اىشرعيت بشرمت اىبالد ىالسخثَبر الهُئت الشرعُت:

 ٍفخىح نىع الصنذوق:

 ٍرحفع الوخبطرة: هستىي

 االسخثَبر اىطىيو األٍد )ثالد سنىاث عيً األقو( أفق الصنذوق:

 اىدينبر اىنىيخي العولت:

 واحددينبر مىيخي  :سعر الىحذة عنذ التأسُس

 دينبر مىيخي 800 الحذ األدنً لإلشتراك:

 دينبر مىيخي 200 الحذ األدنً لإلشتراك اإلضبفٍ:

 دينبر مىيخي 002 الحذ األدنً لإلسترداد:

 ٍِ مو اشخراك %3 رسىم اإلشتراك:

 سنىيًب 1.75% الرسىم اإلدارَت:

 ال يىجد رسىم اإلسترداد:

 أسبىعيبً  االشتراك واالسترداد:

  مو يىً خَيس َىم التقىَن:

 مو يىً سبج َىم اإلعالى:

 األيام التي تفتح فيها البنوك السعودية  تعرَف َىم العول:

 

 

 إدارة األصىل

 96612039888+هبحف: 

  96612039899+    فبمس:

www.albiladinvest.com 

 

 أداء الصنذوق السنىٌ

 

 

 أداء الصنذوق الربع سنىٌ

 

 شركبث هستثور فُهب 5أكبر 
 

  شرمت زيِ .1

 بيج اىخَىيو اىنىيخي  .2

 بنل بىبيبُ .3
 اىَخنقيت ىالحصبالث اىىطنيت اىشرمت .4

 بنل األهيي اىَخحد .5

 االستثوبراث فٍ الصنذوقتىزَع 
 

 

منذ التأسيس 2011 2010 2009 2008 2007 2006

-50.24% -12.40% 9.09% -20.65% -46.46% 32.03% -7.17% صندوق السيف

-52.36% -12.32% 6.94% -14.21% -49.34% 29.03% -9.41% المؤشر االرشادي

2.12% -0.09% 2.15% -6.44% 2.89% 3.00% 2.24% الفرق

منذ التأسيس Q4 Q3 Q2 Q1

-41.88% 6.53% 8.22% -12.61% 10.78% صندوق السيف

-45.67% 4.14% 12.13% -14.25% 6.81% المؤشز االرشادي

3.78% 2.39% -3.91% 1.64% 3.97% الفزق

-50.24% -3.06% -4.56% -1.11% -4.25% صندوق السيف

-55.12% -0.74% -7.19% -0.54% -3.59% المؤشز االرشادي

4.88% -2.32% 2.63% -0.57% -0.66% الفزق

-49.95% 0.57% صندوق السيف

-52.13% 1.31% المؤشز االرشادي

2.18% -0.74% الفزق
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 (كىَتُت)أسهن  السُفصنذوق 

 2012 هبرس  31تبرَخ التقرَر: 


