
 

 

 أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق االستثمار طويل 

الشرعية األجل في أسهم الشركات السعودية المجازة من قبل الهيئة 

 بشركة البالد لالستثمار.

 خصائص الصندوق
 

 مليون لاير 796,011            صافي قيمة األصول:

 مليون1,281  عدد الوحدات:

 لاير0.620922  سعر الوحدة:

 6002يناير  1 تاريخ التأسيس:

 إدارة األصول بشركة البالد لالستثمار مدير الصندوق:

 الشرعية بشركة البالد لالستثمارالهيئة  الهيئة الشرعية:

 مفتوح نوع الصندوق:

 مرتفع مستوى المخاطرة:

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

 لاير  سعودي  العملة:

 لاير سعودي 1 :سعر الوحدة عند التأسيس

 لاير سعودي 8,000 الحد األدنى لإلشتراك:

 لاير سعودي  2,000 اإلضافي: الحد األدنى لإلشتراك

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى لإلسترداد:

 % من كل اشتراك 6 :االشتراكرسوم 

 سنويًا% 17.1 الرسوم اإلدارية:

 ال يوجد رسوم اإلسترداد:

 مرتان في األسبوع االشتراك واالسترداد:

 يومي األحد واألربعاء  يوم التقويم:

 لخميساألثنين وايومي  يوم اإلعالن:

 األيام التي تفتح فيها البنوك السعودية  تعريف يوم العمل:

 

 

 إدارة األصول

 966112039888+هاتف: 

  966112039899+    فاكس:

.comcapital-www.albilad 
نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء  توضيح:

ا علننى األداء الم،ننتقبلي  يمننا أن ميمننة اال،ننت مار فنني الصننندوف فنني الماضنني  لننيم مرًننرل

صندوف اال،نت مار متيينرة ومند ت ضنز للةينادة أو الننقيد لمةيند منن المعلومنات عنن هن ا 

 الصندوف  نرجو االطالع على اتفامية الصندوفد

 

 

 أداء الصندوق  السنوي

 

 

 أداء الصندوق الربع سنوي

 

 شركات مستثمر فيها 5أكبر 

 7 ( موبايلي)  االتصاالت اتحاد 17

 7بنك الراجحي 67

 ،افيود 37

 دمصرف االنماء 47

 دا،منت العربية 17

 توزيع االستثمارات في الصندوق

 

التأسيس Q2-14 Q1-14 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

-37.91% 0.81% 12.14% 31.97% 18.35% -5.19% 8.13% 14.41% -44.15% 31.54% -59.19% اصايل

-46.34% -0.58% 10.20% 20.14% 14.37% -1.46% 3.89% 17.80% -50.07% 34.55% -56.00% المؤشر اإلرشادي

8.43% 1.39% 1.94% 11.83% 3.98% -3.73% 4.24% -3.39% 5.92% -3.01% -3.19% الفرق

منذ التأسيس Q4 Q3 Q2 Q1

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

-63.83% 2.11% 2.45% -10.29% 10.70% المؤشر اإلرشادي

0.92% 1.12% 2.51% -1.11% 1.94% الفرق

-64.83% 1.89% -3.62% 1.13% -4.53% صندوق أصايل

-64.35% 6.21% -4.69% 1.12% -3.73% المؤشر اإلرشادي

-0.48% -4.32% 1.07% 0.01% -0.80% الفرق

-58.38% 0.28% 2.08% -9.13% 27.24% صندوق أصايل

-59.35% -0.97% 2.41% -12.25% 28.16% المؤشر اإلرشادي

0.97% 1.25% -0.33% 3.13% -0.92% الفرق

-45.08% 2.95% 7.58% 10.28% 8.05% صندوق أصايل

-51.02% 0.89% 6.25% 5.42% 5.42% المؤشر اإلرشادي

5.94% 2.06% 1.33% 4.86% 2.63% الفرق
-37.91% 0.81% 12.14% صندوق أصايل

-46.34% -0.58% 10.20% المؤشر اإلرشادي

8.43% 1.39% 1.94% الفرق
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 صندوق أصايل )أسهم محلية(

 4302 يونيو  03تاريخ التقرير:


