
منذ اإلنشاء سنتان سنة من أول السنة شهر شهور3

13.37% 5.06% 2.80% 2.57% 0.64% 0.19% الصندوق

10.98% 4.40% 2.34% 2.13% 0.49% 0.15% المؤشر

2.39% 0.66% 0.46% 0.44% 0.15% 0.04% الفرق

2016 2017 2018

1.97% 2.01% 2.25% الصندوق

1.86% 1.50% 2.08% المؤشر

0.11% 0.51% 0.17% الفرق

الحسابات أعاله تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق: مالحظة

ALSARLQ AB Equity رمز بلومبرج

2.82% ال يوجد رسوم االشتراك

2.27% رسوم إدارة الصندوق من عوائد الصندوق الصافية%20

0.55% ال يوجد رسوم االسترداد

توجد هيئة شرعية

االسترداد األدنى ريال سعودي1000

(أساس سنوي)من أول السنة  أيام عمل البنوك السعودية أيام التقويم

الريال السعودي عملة األساس

االشتراك األولي األدنى ريال سعودي5000

االشتراك اإلضافي األدنى ريال سعودي1000

10.00 (ريال سعودي)السعر األولي 

11.34 (ريال سعودي)سعر الوحدة 

2,711,536,170.23 (ريال سعودي)حجم األصول المدارة 

معدل العائد على الريال السعودي سايبد لمدة شهر *المؤشر االسترشادي

منخفضة مستوى المخاطر

شركة اإلنماء لالستثمار مدير الصندوق

المملكة العربية السعودية بلد اإلدراج

٢٠١١ يناير ١ تاريخ إنشاء الصندوق
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الصندوق المؤشر اإلرشادي

سيولةالصناديقوحداتفيوالصكوكفيواالستثماروالفضة،الذهبعداوالمعادنالسلعفيكاالستثمارالمخاطرقليلمجزعائدتحقيقمعالمالرأسعلىالمحافظة

.اإلسالميةالشريعةمعالمتوافقةوالمرابحة

نتكون جميع المعلومات الواردة ونعتقد أننا يذلنا كل الجهد أل. إن األداء السابق ليس دليال على إحرازعائدات مستقبلية. تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق اإلنماء لالستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئةالسوق المالية في المملكة العربية السعودية

ثيقة على أنها نصيحة إن اآلراء المذكورة قد ال تكون مضمونة  وينبغي أال تفسر هذه الو. لشرح كامل لالستثمار في الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق.  في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد ال تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة

ا ال ينبغي افتراض أن أي استثمار كم. ال ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة  في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. استثمارية  والوثيقة ال توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها التخاذ قرار مستنير بشأن أي استثمار

إلنماء لالستثمار وهي واليجوز إرتم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق ا. وياتهامحتيتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة اإلنماء لالستثمار أو بدونه  أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو . في هذه األوراق سيكون مربحا

دة ولكنها قد ال تكون دقيقة ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد ألن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتم. إن األداء السابق ليس دليال على إحراز عائدات مستقبلية. شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

ال توفر كل الحقائق التي إن اآلراء المذكورة قد ال تكون مضمونة وينبغي أال تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. أو قد تكون غير كاملة

يتحمل قارئ . كون مربحاكما ال ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه األوراق سي. كما انه ال ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. يحتاج إليها التخاذ قرار بشأن أي استثمار

سال هذه الوثيقة بأية .مارو ال يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة ألحد إال بعد أخذ موافقة شركة اإلنماء لالستث. هذه 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

اإلنماء للسيولة بالريال السعوديصندوق

أهداف الصندوق واستراتيجيته

والمخاطرمقاييس األداء الصندوقمعلومات

إخالء مسؤولية

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوقموافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

تعليق مدير الصندوق

متفوقا%2.82بنسبةصافيعائدالصندوقسجلسنوي،أساسوعلى.2018عاممنالشهرنفسفي%2.02معمقارنةنوفمبرفي%2.57بنسبةالعامبدايةمنذصافيعائداالصندوقحقق

.أساسنقطة55بمقداراإلسترشاديالمؤشرعلى

شهرلمدةالسايبدسعرمتوسطأنخفض.سنة30و7،10استحقاقذاتشرائحثالثعلىموزعةريالمليار1.415بقيمةفبرايرشهرفيفتحهاالمعادالصكوكإصداراتبيعالماليةوزارةأنهت

.٪1.81858عندوأغلقسبقهالذيبالشهرمقارنة%6.77بنسبة

مقارنة(ريالمليار13.58)٪3.16بنسبةواالدخارالزمنيةالودائعارتفعتحينفيالسابق،بالشهرمقارنة(ريالمليار6.74)٪0.62بنسبةطفيفبشكلالطلبتحتالودائعارتفعت،2019اكتوبرفي

.السابقبالشهر
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توزيع  أصول الصندوقتوزيع فترات االستحقاق 
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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


