
 

 

 

 أهذاف الصنذوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق االستثمار طويل 

األجل في أسهم الشركات السعودية المجازة من قبل الهيئة الشرعية 

 بشركة البالد لالستثمار.

 

 خصبئص الصنذوق
 

 ملٍىن لاير 637           صبفٍ قُوت األصىل:

 ملٍىن 1,568 عذد الىحذاث:

 لاير 0.406602 سعر الىحذة:

 2006ٌىبٌر  1 تبرَخ التأسُس:

 إدارة األصىل بشركت البالد لالسخثمبر هذَر الصنذوق:

 الهٍئت الشرعٍت بشركت البالد لالسخثمبر الهُئت الشرعُت:

 مفخىح نىع الصنذوق:

 مرحفع هستىي الوخبطرة:

 االسخثمبر الطىٌل األمد )ثالد سىىاث على األقل( لصنذوق:أفق ا

 لاير  سعىدي  العولت:

 لاير سعىدي 1 :سعر الىحذة عنذ التأسُس

 لاير سعىدي 8,000 الحذ األدنً لإلشتراك:

 لاير سعىدي  2,000 الحذ األدنً لإلشتراك اإلضبفٍ:

 لاير سعىدي 2,000 الحذ األدنً لإلسترداد:

 % مه كل اشخراك 2 :اكاالشتررسىم 

 سىىًٌب% 1775 الرسىم اإلدارَت:

 ال ٌىجد رسىم اإلسترداد:

 مرحبن فً األسبىع االشتراك واالسترداد:

 ٌىمً األحد واألربعبء  َىم التقىَن:

 ٌىمً األثىٍه والسبج َىم اإلعالى:

 األيام التي تفتح فيها البنوك السعودية  تعرَف َىم العول:

 

 

 إدارة األصىل

 96612039888+هبتف: 

  96612039899+    فبكس:

www.albiladinvest.com 
نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء  توضيح:

ا علننى األداء المأننتقبليا سمننا أن  يمننة االأننت مار فنني  الصننندوف فنني الماضنني لنني  مى ننرا

و ند تضضنل للاينادة أو الننقمز لمايند منن المعلومنات عنن هن ا صندوف االأنت مار متيينرة 

 الصندوفا نرجو االطالع على اتفا ية الصندوفز

 

 

 أداء الصنذوق  السنىٌ

 

 

 أداء الصنذوق الربع سنىٌ

 

 شركبث هستثور فُهب 5أكبر 

 الراجحًمصرف     17

 اححبد االحصبالث ) مىببٌلً (   27

 مصرف اإلومبء   37

 االسمىج السعىدي  47

 ىج العربٍتاسم 57

 تىزَع االستثوبراث فٍ الصنذوق

 

منذ التأسيس 2011 2010 2009 2008 2007 2006

-64.83% -5.19% 8.13% 14.41% -44.15% 31.54% -59.19% صندوق أصايل

-65.24% -1.46% 4.37% 14.34% -50.07% 34.55% -56.00% المؤشر األرشادي

0.41% -3.74% 3.77% 0.07% 5.92% -3.00% -3.18% الفرق
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منذ التأسيس Q4 Q3 Q2 Q1

-65.70% -5.55% 8.66% 17.48% -5.11% صندوق أصايل

-65.18% -3.97% 6.80% 19.56% -6.75% المؤشز اإلرشادي

-0.51% -1.58% 1.86% -2.08% 1.64% الفزق

-62.91% 3.23% 4.96% -11.40% 12.64% صندوق أصايل

-63.83% 2.11% 2.45% -10.29% 10.70% المؤشز اإلرشادي

0.92% 1.12% 2.51% -1.11% 1.94% الفزق

-64.83% 1.89% -3.62% 1.13% -4.53% صندوق أصايل

-64.35% 6.21% -4.69% 1.12% -3.73% المؤشز اإلرشادي

-0.48% -4.32% 1.07% 0.01% -0.80% الفزق

-59.34% -9.13% 27.24% صندوق أصايل

-59.92% -12.25% 28.16% المؤشز اإلرشادي

0.58% 3.13% -0.92% الفزق
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 صنذوق أصبَل )أسهن هحلُت(

 2102 َىنُى   30تبرَخ التقرَر:


