
ية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المستتقبلي  ممتا أن ميمتة االستت مار فتي صتندوق االستت مار متديترة ومتد ت ضت  نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيح توضيح:

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

 

 

 

 أهداف الصندوق
 

تنمية رأس المال على المدى الطويل عن طريق االستثمار في 

 أسهم الشركات الكويتية المتوافقة مع مؤشر جلوبل اإلسالمي.

 خصائص الصندوق
 

 دينار كويتيمليون  2.87 صافي قيمة األصول:

 مليون 5.41 :عدد الوحدات

 دينار كويتي .5177880 سعر الوحدة:

 2002 يناير 1  تاريخ التأسيس:

 إدارة األصول بشركة البالد لالستثمار مدير الصندوق:

 شركة الكويت والشرق األوسط لإلستثمار المالي :الصندوق من الباطن مدير

 الهيئة الشرعية بشركة البالد لالستثمار الهيئة الشرعية:

 مفتوح الصندوق:نوع 

 مرتفع مستوى المخاطرة:

 االستثمار الطويل األمد )ثالث سنوات على األقل( أفق الصندوق:

 الدينار الكويتي العملة:

 واحددينار كويتي  :سعر الوحدة عند التأسيس

 دينار كويتي 700 الحد األدنى لإلشتراك:

 دينار كويتي 200 الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي:

 دينار كويتي 002 الحد األدنى لإلسترداد:

 من كل اشتراك %3 رسوم اإلشتراك:

 سنويًا 1.85% الرسوم اإلدارية:

 ال يوجد رسوم اإلسترداد:

 أسبوعياً  االشتراك واالسترداد:

  كل يوم خميس يوم التقويم:

 كل يوم سبت يوم اإلعالن:

 السعودية  األيام التي تفتح فيها البنوك تعريف يوم العمل:

 

 

 إدارة األصول

 96612039888+هاتف: 

  96612039899+    فاكس:

www.albiladinvest.com 

 

 أداء الصندوق السنوي

 

 

 

 أداء الصندوق الربع سنوي

 

 

 توزيع االستثمارات في الصندوق

 

 

 

منذ التأسيس 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

-48.61% 3.27% -12.40% 9.09% -20.65% -46.46% 32.03% -7.17% صندوق السيف

-46.62% 6.58% -12.32% 6.94% -14.21% -49.34% 29.03% -9.40% المؤشر االرشادي

-1.99% -3.31% -0.09% 2.15% -6.44% 2.89% 3.00% 2.23% 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% المؤشر االرشادي

3.78% 2.39% -3.91% 1.64% 3.97% الفرق

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

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

4.88% -2.32% 2.63% -0.57% -0.66% الفرق

-48.61% 0.67% 4.01% -1.93% 0.57% صندوق السيف

-46.62% 3.75% 4.22% -2.70% 1.31% المؤشر االرشادي

-1.99% -3.08% -0.21% 0.77% -0.74% الفرق
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 (كويتية)أسهم  السيفصندوق 
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