
ما أن قيمت االسخثمار في صىذوق االسخثمار مخغيزة وقذ حخضع وزجو االوخباي إلى أن المعلوماث الواردة أعالي هي ألغزاض حوضيحيت فقط وأداء الصىذوق في الماضي ليس مؤشًزا على األداء المسخقبلي، ك :حوضيح

 .مه المعلوماث عه هذا الصىذوق، وزجو االطالع على احفاقيت الصىذوقلمزيذ . للزيادة أو الىقص

 

 

 

 

أهذاف الصنذوق 
 

 

 خصبئص الصنذوق
 

 مهٍىن رٌبل سعىدي619            :صبفٍ قُوت األصىل

 مهٍبر 1.748 :عذد الىحذاث

 رٌبل سعىدي 0.354117 :سعر الىحذة

 2006ٌىبٌر  1 :تبرَخ التأسُس

 إدارة األصىل بشركت انبالد نالسخثمبر :هذَر الصنذوق

 انهٍئت انشرعٍت بشركت انبالد نالسخثمبر :الهُئت الشرعُت

 مفخىح :نىع الصنذوق

 رحفعو :هستىي الوخبطرة

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

 رٌبل سعىدي  :العولت

 رٌبل سعىدي 1 :سعر الىحذة عنذ التأسُس

 رٌبل سعىدي 8,000 :الحذ األدنً لإلشتراك

 رٌبل سعىدي  2,000 :الحذ األدنً لإلشتراك اإلضبفٍ

 رٌبل سعىدي 2,000 :الحذ األدنً لإلسترداد

 مه كم اشخراك%  2 :االشتراكسىم ر

 سىىًٌب% 1.75 :الرسىم اإلدارَت

 ال ٌىجد :رسىم اإلسترداد

 مرحبن فً األسبىع :االشتراك واالسترداد

 ٌىمً األحد واألربعبء  :َىم التقىَن

 ٌىمً األثىٍه وانسبج :َىم اإلعالى

  :تعرَف َىم العول

 

 

 إدارة األصىل

 96612039888+: هبحف

  96612039899+    :فبكس

www.albiladinvest.com 

 

 

 

 أداء الصنذوق  السنىٌ

 

 

 أداء الصنذوق الربع سنىٌ

 

شركبث هستثور فُهب  5أكبر 
 

 .بىك انراجحً  -1   .1

  .(مىببٌهً  )اححبد االحصبالث  -2  .2

 .مصرف اإلومبء  -3  .3

 .انمراعً  -4  .4

 .انحكٍر  -5  .5

 تىزَع االستثوبراث فٍ الصنذوق

 

منذ التأسيس 2010 2009 2008 2007 2006

-62.91% 8.15% 14.40% -44.15% 31.56% -59.19% صندوق أصايل 

-62.05% 3.89% 14.34% -46.03% 34.55% -56.00% المؤشز األرشادي 

-0.86% 4.26% 0.06% 1.87% -2.99% -3.19% الفزق
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منذ التأسيس Q4 Q3 Q2 Q1

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

-63.47% -3.97% 6.80% 19.56% -6.75% المؤشز اإلرشادي

-2.23% -1.58% 1.86% -2.08% 1.64% الفزق

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

-62.05% 2.11% 2.45% -10.29% 10.70% المؤشز اإلرشادي

-0.86% 1.12% 2.51% -1.11% 1.94% الفزق

-64.59% - - - -4.53% صندوق أصايل

-63.46% - - - -3.73% المؤشز اإلرشادي

1.13% - - - -0.80% الفزق
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 ( سهم محلية)            

 2011هبرس  31: تبرَخ التقرَر
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ق اع المصار  والخذماث الماليت

ق اع الخ ز ت

ق اع االسمىج

ق اع االحصاالث وحقىيت المعلوماث

الىقذ

ت ق اع الزراعت والصىاعاث الغذا ي

ق اع الخ ويز العقار 

ق اع الفىادق والسيا ت

لبىاء ق اع الخ ييذ وا

ق اع البخزو يماوياث

ق اع االسخثمار الصىاعي


