
الماضي ليس مؤشًرا على األداء المستتقبلي  ممتا أن ميمتة االستت مار فتي صتندوق االستت مار متديترة ومتد ت ضت  نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في  توضيح:

 للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق  نرجو االطالع على اتفامية الصندوق.

 

 

 

 

 أهذاف الصنذوق
 

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق االستثمار 
طويل األجل في أسهم المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية 

 الدولية.
 

 خصبئص الصنذوق
 

  مهيىن دوالر أمريكي 1.33 صبفٍ قُوت األصىل:

 مهيىن 2.11  الىحذاث:عذد 

 دوالر أمريكي 3.613327 سعر الىحذة:

 2336أغسطس  13  تبرَخ التأسُس:

 إدارة األصىل بشركت انبالد نالسخثمبر هذَر الصنذوق:

 انهيئت انشرعيت بشركت انبالد نالسخثمبر الهُئت الشرعُت:

 مفخىح نىع الصنذوق:

 مرحفع هستىي الوخبطرة:

 االسخثمبر انطىيم األمد )ثالد سىىاث عهى األقم( أفق الصنذوق:

 اندوالر األمريكي العولت:

 دوالر أمريكي واحد :سعر الىحذة عنذ التأسُس

 دوالر أمريكي 2,000 الحذ األدنً لإلشتراك:

 دوالر أمريكي 533 الحذ األدنً لإلشتراك اإلضبفٍ:

 دوالر أمريكي 533 الحذ األدنً لإلسترداد:

 مه كم اشخراك %3 اإلشتراك:رسىم 

 سىىيًب %2  الرسىم اإلدارَت:

 ال يىجد رسىم اإلسترداد:

 مرحبن في األسبىع االشتراك واالسترداد:

 يىمي األحد واألربعبء  َىم التقىَن:

 يىمي األثىيه وانسبج َىم اإلعالى:

 األيام التي تفتح فيها البنوك السعودية  تعرَف َىم العول:

 

 األصىل إدارة

 96612039888+هبحف: 

  96612039899+    فبكس:

www.albiladinvest.com 
 

 

 أداء الصنذوق  السنىٌ

 

 

 أداء الصنذوق الربع سنىٌ

 

 شركبث هستثور فُهب 5أكبر 
 

  مصرف انراجحي )انممهكت انعربيت انسعىديت( .1
 مصرف اإلومبء )انممهكت انعربيت انسعىديت( .2

 ( مصرف قطر اإلسالمي )قطر .3

 بىك قطر اندوني اإلسالمي )قطر( .4
 (انممهكت انعربيت انسعىديت) بىك انجزيرة .5

 تىزَع االستثوبراث فٍ الصنذوق

 

 

منذ التأسيس 2011 2010 2009 2008 2007 2006

-40.78% -11.18% 4.56% 3.29% -51.90% 39.69% -8.12% صندوق أموال

-37.87% -4.28% 7.93% -2.26% -49.61% 36.39% -7.37% المؤشر االرشادي

-2.91% -6.90% -3.37% 5.55% -2.29% 3.30% -0.75% الفرق

منذ التأسيس Q4 Q3 Q2 Q1

-33.33% 1.85% 5.51% -11.29% 9.69% صندوق أموال

-32.85% 3.95% 9.10% -12.77% 9.10% المؤشر اإلرشادي

-0.48% -2.10% -3.59% 1.48% 0.59% الفرق

-40.78% -0.59% -3.46% -3.99% -3.61% صندوق أموال

-37.87% 1.95% -2.45% -3.25% -3.85% المؤشر اإلرشادي

-0.76% -2.54% -1.01% -0.74% 0.25% الفرق

-32.72% -8.84% 13.61% صندوق أموال

-34.98% -9.47% 15.61% المؤشر اإلرشادي

2.26% 0.63% -1.99% الفرق 2
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 صنذوق أهىال )أسهن دولُت(

 1021 َىنُى  30تبرَخ التقرَر: 


