
:أهداف الصندوق 

ويدد يهدد الصنددد  لىلتنددةلر س ددال عللصاددى للطدددةلصادد  لصن 
نسدوىلخدل لصستدماسى ل دسلصتدلشلصنتداملىرلصا   دال دسلصمد 

وىللدد لصنسدووي لصاووصقةددالمدشلصنتدداتوالللردة ديلعيص ل و دد
.عيص لصاؤشالصنوىمل

Values are Our Primary Asset

صندوق األول لألسهم السعودية
2021البيان الربع سنوي للربع الثاني 

2009/09/01رى يخلب  لصند  لىل

 يى 10توالصنوح ةلل  لصن اح

 يى 2,816,833.79حجشلصند  لىل

ص  لىلعتلشلمدطسلم ووحنوعلصند  لىل

صنايى لصنسووي لسلالصند  لىل

مار شمسوو لصملخىطا

صستترشىي صاؤشال
 ل يم يلصنسوويآ  ص مؤشال

صإلتلمي

روزتوىرلصأل بىح
سىلسل و  لروزتشلنأل بىحللإن
شلر وكسللطةلتوالصنوة  

نلوح ة

نسبال توملصإليص ةل
هىنلد ىي يلصاسماسالقي

ت ويىللُي قشلم لق سال 0.5%
صى سلعصو لصند  لىل

:بيانات الصندوق 

:بيانات االتصال 

( 4030170788)شدددددددا الصألل لملىبجودددددددى مل دددددددج لر دددددددى  ل قدددددددشل
((14178-37)راخ صله ئالصنسوىلصاىن ال قشل

لصنودل دددالتدددىبة)شدددى علصألممدددرلمدسددد لبددد للبددد لصنو يددد ل- ددد ةل
 
دددددل( ى

.مبنىلب لحساصنلصنو ى  لددلصن ل لصناىني
966122842321+: صنلىرف

www.alawwalcapital.com: صاوقشلصسنكترلني
: صنبر ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لصسنكترلنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي

Alaa.AlEbraheem@alawwalcapital.com

:2021معلومات االسعار كما في نهاية الربع الثاني 

22.7182توالصنوح ةل سلنهى الصنابشلصناىني

13.77%سىبيصنوغمرل سلتوالصنوح ةلمةى نالبىنابشلصن

لح ة 121,789.40ت سىنسللح صرلصند  لىل

 يى 2,816,833.79ت سىنسلصى سلصألصو ل

:2021معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 

%ق ساصنب  

%64,543.410.72 انسبالصألتوىبلصإل سىن

%00نسبالصسقترصض

%14,682.080.16مدى يفلصنووىم 

%00ىلصتماسى لم  الصند  لل

سل   بيصأل بىحلصاوزلا

:ق ملكية استثمارات الصندو 

%100ملك الرىما

%0حيلم  وا

:العائد

سنوات5سنوات3سنةمنذ بداية العامأشهر3

أداء 

الصندوق 
%13.7721.42%48.19%34.76%52.12%

%62.72%37.02%52.06%10.5925.74%أداء املؤشر

%10.60-%2.26-%3.87-%4.32-3.18%الفرق 

موى مرلصأليص ل

لصملخىطا
سنوات5سنوات3سنةممنذ بداية العاأشهر3

%1.74%1.94%1.81%1.45%0.97صسنداصالصاو ى  ل

13.378.937.186.697.45مؤشالشى ب

%2.47%3.16%0.70%0.38%0.34خ ألصنومبش

0.961.07(Beta)بجوىل
0.49

1.031.08

0.11%0.24%0.49%0.33%0.47%  (Alpha)عن ى

0.04-0.01-0.06-0.11-0.09مؤشالصاولومىر

:إخالء مسؤولية

ا الردددشلتصددد ص لهدددد علصنوي ةددداللدددد لطايددديلشدددا الصألل لملىبجوددددى للل دددسلشدددد
تنل. ووي ارخضددشلناقىبددداله ئدددالصنسددوىلصاىن دددال دددسلصاسلكددالصنواب دددالصنسددد

ةدد لعن ددىللنوو. صأليص لصنسددىبيلنددجسليندد لللطددةلتحدداصزللىلدد صرلمسددوةبل ا
وي ةددددالبددد ن ىلملدددد لص جلدددد لألنلرعددددونل س ددددشلصاولومددددىرلصنددددوص يةل ددددسلهدددد علصن

يدددد لمدددد لا ل. مووسددد ةللنك هددددىلقددد لسلرعددددونليق ةدددالعللقدددد لرعدددونل مددددرلملىملدددا
صاولومددددددددددىرللدددددددددد لصنددددددددددد  لىل  دددددددددد لصنا ددددددددددوعلن تدددددددددداةلشددددددددددال للعحعددددددددددىمل

ونلتنلصآل ص لصاددددددددددد ملو ةلقددددددددددد لسلرعددددددددددد. صندددددددددددد  لىللصنويدددددددددددىليلصاارب دددددددددددال هدددددددددددى
وي ةدددددالسلمضددددسوناللي بالدددددسلعسلر سدددداللطدددددةلعنهدددددىلنددددد دالصتدددددماسى ياللصن

. ماسى رددوقالملددد لص  ةدددىليلصن دددهل دودددىقلتنيهدددىلسرخدددى لقدددالص ل تدددأنلع لصتددد
 علصنوي ةددال سددىلصندديلسل  بالددسلعنل ددوشلصن عددال ددسلصاولومددىرلصاة مددال ددسلهدد

قتددرصضل سدىلسل  بالدسلص.  ووصد العلليلدوةلنتدداص لعللب دشلع دالعل صىلمىن ددا
عل ودسددددددد لقدددددددى  لهددددددد . عنلع لصتدددددددماسى ل دددددددسلهددددددد علصألل صىلتددددددد عونلمابددددددددى

 لنديلع دالصنوي ةالعللم لع تلتلتن يلبدذ نلمد لشدا الصألل لملىبجودى لعللب
 دددوزلللسل . خسددىلالنىر ددداللددد لصتدددوخ صميلنلددد علصنوي ةدددالعللمدوويى هدددى

الت تدددددى لهددددد علصنوي ةدددددالبأ دددددالطايةدددددالألحددددد لتسل وددددد لعخددددد لموصقةدددددالشدددددا 
.صألل لملىبجوى 

:الثانياستثمارات للصندوق كما في بداية الربع10أكبر 

ي كما ف( الجغرافي/القطاعي)توزيع أصول الصندوق 
:بداية الربع الثاني

:املخاطر
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ص  لىلصألل لنألتلشلصنسووي ال مؤشالر صل ل  Idealratings Saudiمؤشال
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متى  ال يت

صللتيلس ه
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األداء منذ بداية الصندوق 
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