
 

 

 

 أهداف الصندوق

 السعودي بالسوق المدرجة الشركات اسهم من متنوعة محفظة في االستثمار الى الصندوق يهدف

 راس تنمية بهدف الشرعية المعايير مع المتوافقة النقد ادوات و االولية االكتتابات إلى باإلضافة

 النقدية بتوزيعاتها الشركات هذه تتميز. الطويل المدى على ايجابية عوائد تحقيق خالل من المال

 النقدية التوزيعات من واالرباح و مالية الراس األرباح توزيع الى الصندوق ويهدف. االسهم لحملة

 من سنويا  % 5 اقصى وبحد( ونوفمبر مايو) سنوي نصف بشكل الوحدات مالكي على المحققة

 وهو للصندوق اإلرشادي المؤشر عن تزيد عوائد لتحقيق الصندوق يهدف. الصندوق لاصو صافي

 .اإلسالمية للشريعة المطابق النقدية التوزيعات ذات السعودية لألسهم بورز أند ستاندرد مؤشر

 خصائص الصندوق
 

 مليون لاير 61.5           صافي قيمة األصول:

 مليون 59.6 عدد الوحدات:

 لاير 1.029268  سعر الوحدة:

 2102 يونيو  3 تاريخ التأسيس:

 إدارة األصول بشركة البالد لالستثمار مدير الصندوق:

 الهيئة الشرعية بشركة البالد لالستثمار الهيئة الشرعية:

 مفتوح نوع الصندوق:

 مرتفع مستوى المخاطرة:

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

 لاير  سعودي  العملة:

 لاير سعودي 0 :سعر الوحدة عند التأسيس

 لاير سعودي  50111  الحد األدنى لإلشتراك:

 لاير سعودي   2,000 الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي:

 لاير سعودي  2,000 الحد األدنى لإلسترداد:

 % من كل اشتراك 0 :االشتراكرسوم 

 سنويًا% 0.51 الرسوم اإلدارية:

 ال يوجد رسوم اإلسترداد:

 مرتان في األسبوع االشتراك واالسترداد:

 يومي األحد واألربعاء  يوم التقويم:

 يومي األثنين والسبت يوم اإلعالن:

 األيام التي تفتح فيها البنوك السعودية  تعريف يوم العمل:

 

 إدارة األصول

 96612039888+هاتف: 

  96612039899+    فاكس:

iladinvest.comwww.alb 
نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء  توضيح:

ا علننى األداء المأننتقبليا سمننا أن  يمننة االأننت مار فنني  الصننندوف فنني الماضنني لنني  مى ننرا

صندوف االأنت مار متيينرة و ند ت ضنز للةينادة أو الننقيد لمةيند منن المعلومنات عنن هن ا 

 نرجو االطالع على اتفا ية الصندوفدالصندوفا 

 

 

 -منذ التأسيس  –الربع سنوي أداء الصندوق  

 

 شركات مستثمر فيها 5أكبر 

 اتحاد االتصاالت ) موبايلي (    .0

 الرجحي .2

 سابك   .3

 سافكو  .4

 االسمنت السعودي .5

 

 

 توزيع االستثمارات في الصندوق

 

منذ التأسيس Q4 2012 Q3 2012

2.83% 1.48% 1.33% صندوق إثمار 

4.87% 2.43% 2.38% المؤشر األرشادي 

-2.04% -0.95% -1.05% الفرق
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 )أسهم محلية( إثمارصندوق 
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