
0.58% ريال سعودي إجمالي رسوم الربع* 

0.00% ريال سعودي نسبة األرباح الموزعة* 

21.95% ريال سعودي مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق* 

0.07% ريال سعودي مبلغ ونسبة مصاريف التعامل* 

االنحراف المعياري مؤشر ومعايير المخاطر* 

معامل شارب مؤشر ومعايير األداء* 

0.00% نسبة القروض إلى صافي قيمة األصول* 

منذ اإلنشاء من أول السنة سنوات3 سنوات5 سنوات10 شهور 3

26.33% 19.78% 3.49% 4.90% -2.27% الصندوق

11.94% 5.43% 7.94% 4.10% -1.91% المؤشر

14.39% 14.35% -4.45% 0.79% -0.36% الفرق

الصندوق

المؤشر

الفرق

معامل 

***االرتباط
***بيتا ***الفا

معامل 

**شارب
االنحراف المعياري متوسط العائد

0.85 0.78 1.86% 0.39 6.90% 4.42% الصندوق

0.05 7.44% 2.11% المؤشر

قيمة االصول القطاع الشركة الرمز

7.14% البنوك الراجحي 1120

5.80% األساسية المواد سابك 2010

3.95% األساسية المواد ينساب 2290

3.72% البنوك اإلنماء 1150

3.62% األساسية المواد العالمية سبكيم 2310

3.43% األساسية المواد معادن 1211

3.30% األساسية المواد المتقدمة 2330

2.54% الصحية الرعاية الحمادي 4007

2.22% البنوك الجزيرة 1020

2.15% األساسية المواد التصنيع 2060
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88,572.57

0.00

3,378,941.22

5,229.03

المملكة العربية السعودية

٢٠١٣ مايو ٤

مرابحات% 50أسهم و% 50مؤشر داخلي موزون يتكون من

15,759,345.48

٢٠١8الربع الثالث 

صندوق استثمار مفتوح

متوسط إلى عالي

شركة اإلنماء لالستثمار

10

12.73

*المؤشر االسترشادي

(ريال سعودي)السعر األولي 

(ريال سعودي)سعر الوحدة 

(ريال سعودي)حجم األصول المدارة 

 ريال سعودي5000

 ريال سعودي1000

 ريال سعودي1000

الريال السعودي

اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع

2015

-2.92%

-7.33%

4.42%

2016

2.18%

6.42%

-4.24%

2017

0.43%

0.35%

0.08%

من قيمة االشتراك أو االشتراك اإلضافي% 1.5بحد أعلى 

 سنويا%1.50

االشتراك األولي األدنى

االشتراك اإلضافي األدنى

االسترداد األدنى

أيام التقويم

رسوم االشتراك

عملة األساس

نوع األصل

مستوى المخاطر

مدير الصندوق

بلد اإلدراج

تاريخ إنشاء الصندوق

رسوم إدارة الصندوق

رسوم االسترداد

هيئة شرعية

AMUAGGF AB Equityرمز بلومبرج

مــن قيمــة الوحــدات المســتردة وذلــك للوحــدات % 1.5نســبة 

 يومــا مــن تاريـخ االشـتراك30المســتردة خــالل 

توجد

Head Office   العامة اإلدارة

P. O. Box  55560.  ب. ص

Riyadh 11544الرياض  

KSA المملكة العربية السعودية

Tel +966 (11) 218 5999  هاتف

Fax +966 (11) 218 5970  فاكس

www.alinmainvestment.com

المااراستثمخاللمنالثابتالدخلأدواتوفياألسهمفياستثماراتهموازنةإلىالصندوقيسعى

منمتنوعةمجموعةعلىالصندوقويعتمد.األسهمأسواقفيأصولهمن%50عنيزيد

علىالسلبيةاراألثتقليلأجلمنالصندوقألصولاألمثلالتوزيعتحقيقبهدفاالستثماراستراتيجيات

والمنتجاتوالمرابحات،األسهم،:التاليةاألصولفئاتفياالستثمارللصندوقيمكن.الصندوقعوائد

.والصناديقوالصکوك،المهيكلة،

ونعتقد أننا . ستقبليةإن األداء السابق ليس دليال على إحراز عائدات م. تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق اإلنماء لالستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

روط وأحكام لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة ش. بذلنا كل الجهد ألن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد ال تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة

كما انه . رار بشأن أي استثمارذ قتخاإن اآلراء المذكورة قد ال تكون مضمونة وينبغي أال تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة ال توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها ال. الصندوق والوثائق المرتبطة بها

يتحمل قارئ هذه . اكما ال ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه األوراق سيكون مربح. ال ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية

بعد أخذ موافقة شركة و ال يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة ألحد إال. الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة اإلنماء لالستثمار أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول

أهداف الصندوق واستراتيجيته

والمخاطرمقاييس األداء الصندوقمعلومات

إخالء مسؤولية

مساهمين في بداية الربع١٠أكبر 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

المواد األساسية البنوك إدارة وتطوير العقارات االتصاالت

الرعاية الصحية تجزئة األغذية الطاقة الخدمات اإلستهالكية

السلع الرأسمالية الخدمات التجارية والمهنية النقل السلع طويلة االجل

اإلعالم تجزئة السلع الكمالية إنتاج األغذية االدوية

اإلستثمار والتمويل التأمين المرافق العامة الصناديق العقارية المتداولة

تخصيص قطاع األسهم

تفاصيل اإلفصاح الربع سنوي

1.4%

49.7%

36.8%

5.6%

6.4%

النقد

االسهم

مرابحة

الصناديق

صكوك

100.0%

أقل من شهر

شهر1-3

شهر3-6

شهر6-9

شهر9-12

التوزيع الزمني لصفقات المرابحةتوزيع فئات األصول
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الصندوق المؤشر اإلرشادي


