
كمب أن قٍمت االسخثمبر فً  لٍس مؤشًزا على األداء المسخقبلً،أعالي هً ألغزاض حىضٍحٍت فقط وأداء الصىذوق فً المبضً  الوخببي إلى أن المعلىمبث الىارديوزجى ا: حىضٍح

. لمزٌذ مه المعلىمبث عه هذا الصىذوق، وزجى االطالع على احفبقٍت الصىذوق .للزٌبدة أو الىقص صىذوق االسخثمبر مخغٍزة وقذ حخضع

(  أسهن هحلُت)صنذوق أصبَل 
                                                                                           رَبل سعىدٌ هلُىى 658.55:صبفٍ لُوت األصىل

هلُبر  1.92  :عذد الىحذاث
رَبل سعىدٌ  0.342321  :سعر الىحذة

 2010 َىنُى 30: تبرَخ التمرَر
 2006َنبَر  1: َستبرَخ التأس

خصبئص الصنذوق 

 
 :هذَر الصنذوق

بشزكت البالد لالسخثمبر إدارة األصىل 

 
: الهُئت الشرعُت

 الهٍئت الشزعٍت بشزكت البالد لالسخثمبر

 
 :نىع الصنذوق

مفخىح 

 
 :هستىي الوخبطرة

 مزحفع
 

: أفك الصنذوق

 (ثالد سىىاث على األقل)طىٌل األمذ االسخثمبر 
 

 :العولت

 لسعىديالزٌبل ا
 

 :الىحذة عنذ التأسُس سعر

 رٌبل سعىدي واحذ

 
 :الحذ األدنً لإلشتران

رٌبل سعىدي  8,000

 
 :الحذ األدنً لإلشتران اإلضبفٍ

رٌبل سعىدي  2,000

 
 :الحذ األدنً لإلسترداد

رٌبل سعىدي  2,000
 

 :رسىم اإلشتران
مه كل اشخزاك  2%

 
 :الرسىم اإلدارَت

سىىًٌب  1.75% 

 
 :رسىم اإلسترداد

 ال ٌىجذ

 
 :االشتران واالسترداد

 وصف اسبىعً

 
 :َىم التمىَن

اربعبء وكل ٌىم احذ   ٌىم كل

 
 :َىم اإلعالى

 وكل ٌىم اثىٍه  سبج ٌىم كل

 
: تعرَف َىم العول

 األٌبم الخً حفخح فٍهب البىىك السعىدٌت

 

 إدارة األصىل
 96612039888+: هبتف

+ 96612039899  :فبكس

 
أهذاف الصنذوق 

 

هستثور فُهب شركبث  5أكبر 

 مصزف الزاجحً .1

 (مىببٌلً)شزكت اححبد احصبالث  .2

المزاعً  .3

 شزكت االحصبالث السعىدٌت .4

مصزف االومبء   .5

الصنذوق  فٍ اعبثالمطتىزَع 

 
سنىٌ ال أداء الصنذوق

2009 2008 2007 2006

-65.70% 14.40% -44.15% 31.56% -59.19% صنذوق أصبَل 

-63.46% 14.34% -46.03% 34.55% -56.00% الوؤشر االرشبدٌ

-2.23% 0.06% 1.87% -2.99% -3.19% الفرق

التأسُسالفترة
عـلـً أسـبس سـنـىٌ
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المؤشر االرشادي صندوق اصايل

 

الربع سنىٌ  أداء الصنذوق

التأسيس Q4 Q3 Q2 Q1

-39.77% -8.45% -30.12% 5.92% الصندوق
-41.71% -6.74% -29.20% 14.33% االرشادي المؤشر

1.94% -1.71% -0.92% -8.41% الفرق

33.57% 17.09% -8.30% -8.28% الصندوق
37.64% 15.01% -9.86% -5.70% االرشادي المؤشر

-4.07% 2.08% 1.56% -2.58% الفرق

-26.06% -8.01% 2.43% -19.84% الصندوق
-25.00% -6.33% 0.61% -23.64% االرشادي المؤشر

-1.06% -1.67% 1.82% 3.79% الفرق

-5.55% 8.66% 17.48% -5.11% الصندوق
-3.97% 6.80% 19.56% -6.75% االرشادي المؤشر

-1.58% 1.86% -2.08% 1.64% الفرق

-65.76% -11.40% 12.64% الصندوق
-63.55% -10.25% 11.15% االرشادي المؤشر

-2.21% -1.15% 1.49% الفرق 20
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