
صتندوق االستترمار متريترة ويتد ت ضت   متا أن ييمتة االستترمار فتينرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المستتقبلي    توضيح:

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

 

 

 

 أهذاف الصنذوق
 

حنًيت رأس انًبل عهً انًدي انطىيم عٍ طريق االسخثًبر في 

 أسهى انشركبث انكىيخيت انًخىافقت يع يؤشر جهىبم اإلساليي.

 خصبئص الصنذوق
 

 دينبر كىيخييهيىٌ  2.96 صبفٍ قُوة األصىل:

 يهيىٌ 5.96 الىحذات:عذد 

 دينبر كىيخي 0.490805 سعر الىحذة:

 2009 ينبير 1  تبرَخ التأسُس:

 إدارة األصىل بشركت انبالد نالسخثًبر هذَر الصنذوق:

 (Globalبيج اإلسخثًبر انعبنًي ) هذَر اإلستثوبر:

 انهيئت انشرعيت بشركت انبالد نالسخثًبر الهُئة الشرعُة:

 يفخىح نىع الصنذوق:

 يرحفع هستىي الوخبطرة:

 االسخثًبر انطىيم األيد )ثالد سنىاث عهً األقم( أفق الصنذوق:

 اندينبر انكىيخي العولة:

 واحددينبر كىيخي  :سعر الىحذة عنذ التأسُس

 دينبر كىيخي 000 الحذ األدنً لإلشتراك:

 دينبر كىيخي 200 الحذ األدنً لإلشتراك اإلضبفٍ:

 دينبر كىيخي 002 لإلسترداد:الحذ األدنً 

 يٍ كم اشخراك %3 رسىم اإلشتراك:

 سنىيًب 5..1% الرسىم اإلدارَة:

 ال يىجد رسىم اإلسترداد:

 أسبىعيبً  االشتراك واالسترداد:

  كم يىو خًيس َىم التقىَن:

 كم يىو سبج َىم اإلعالى:

 األيام التي تفتح فيها البنوك السعودية  تعرَف َىم العول:

 

 

 إدارة األصىل

 96612039888+هبحف: 

  96612039899+    فبكس:

www.albiladinvest.com 

 

 أداء الصنذوق السنىٌ

 

 

 

 أداء الصنذوق الربع سنىٌ

 

 

 تىزَع االستثوبرات فٍ الصنذوق

 

 

 

منذ التأسيس 2011 2010 2009 2008 2007 2006

-50.24% -12.40% 9.09% -20.65% -46.46% 32.03% -7.17% صندوق السيف

-52.36% -12.32% 6.94% -14.21% -49.34% 29.03% -9.41% المؤشر االرشادي

2.12% -0.09% 2.15% -6.44% 2.89% 3.00% 2.24% الفرق

منذ التأسيس Q4 Q3 Q2 Q1

-41.88% 6.53% 8.22% -12.61% 10.78% صندوق السيف

-45.67% 4.14% 12.13% -14.25% 6.81% المؤشز االرشادي

3.78% 2.39% -3.91% 1.64% 3.97% الفزق

-50.24% -3.06% -4.56% -1.11% -4.25% صندوق السيف

-55.12% -0.74% -7.19% -0.54% -3.59% المؤشز االرشادي

4.88% -2.32% 2.63% -0.57% -0.66% الفزق

-49.95% -1.93% 0.57% صندوق السيف

-52.69% -2.70% 1.31% المؤشز االرشادي

2.74% 0.77% -0.74% الفزق
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 (كىَتُة)أسهن  السُفصنذوق 

 1021 َىنُى 30تبرَخ التقرَر: 


