
 

 

 

 أهذاف الصنذوق

 

 

 خصبئص الصنذوق
 

 ملٍىن رٌبل >90           صبفٍ قُوت األصىل:

 ملٍىن 00:00 الىحذاث:عذد 

 000;0008 سعر الىحذة:

 6009ٌىبٌر  0 تبرَخ التأسُس:

 إدارة األصىل بشركت البالد لالسخثمبر هذَر الصنذوق:

 الهٍئت الشرعٍت بشركت البالد لالسخثمبر الهُئت الشرعُت:

 مفخىح نىع الصنذوق:

 مرحفع هستىي الوخبطرة:

 األمد )ثالد سىىاث على األقل(االسخثمبر الطىٌل  أفق الصنذوق:

 رٌبل  سعىدي  العولت:

 رٌبل سعىدي 0 =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 كل اشخراك 6 :االشتراكرسىم 

 سىىًٌب% 00:8 الرسىم اإلدارَت:

 ال ٌىجد رسىم اإلسترداد:

 مرحبن فً األسبىع االشتراك واالسترداد:

 ٌىمً األحد واألربعبء  َىم التقىَن:

 ٌىمً األثىٍه والسبج َىم اإلعالى:

  تعرَف َىم العول:

 

 

 إدارة األصىل

 96612039888+هبتف: 

  96612039899+    فبكس:

www.albiladinvest.com 
ورجو االوخباي إلى أن المعلوماث الواردة أعالي هي ألغراض حوضيحيت فقط وأداء  حوضيح:

الصننىقوف فنني الماضنني لنني  مى ننراا علننى األداء المأننخقبليا سمننا أن  يمننت اال ننخ مار فنني       

لمة نق منه المعلومناث عنه هن ا      صىقوف اال نخ مار مخيينرة و نق ح لنز للة نادة أو النىق         

 الصىقوفا ورجو االطالع على احفا يت الصىقوف 

 

 

 أداء الصنذوق  السنىٌ

 

 

 أداء الصنذوق الربع سنىٌ

 

 شركبث هستثور فُهب 5أكبر 

 الراجحً 0مصرف     00

 اححبد االحصبالث ) مىببٌلً ( 0   60

 مصرف اإلومبء 0   00

 أسمىج العربٍت 0  40

 شبكر 0 الحسه غبزي ابراهٍم 80

 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

-64.19% - - 1.13% -4.53% صندوق أصايل

-63.05% - - 1.12% -3.73% المؤشز اإلرشادي

1.14% - - 0.01% -0.80% الفزق
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 صنذوق أصبَل )أسهن هحلُت(

 1322 َىنُى 03تبرَخ التقرَر:

45.11%

8.97% 5.76%
11.75%

5.58%

8.74%

3.34%

2.63%
8.12%

  اع المصار  وال قماث الماليت

  اع الخ ة ت

  اع اال مىج

  اع االحصاالث وحقىيت المعلوماث

الىقق

ت   اع الةراعت والصىاعاث الي ا ي

  اع الخ و ر العقار 

لبىاء   اع الخ ييق وا

  اع اال خ مار الصىاعي


