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بنهاية  %(   0.56 )+ أداء قدره تمويل التجارة الدولية  بالدوالر األمريكي )السنبلة دوالر(صندوق حقق 

 28.4162حيث وصل سعر الوحدة الي  2019 مايوبنهاية  %( 0.29-) قدرة انخفاضب 2020 مايو

وأدوات النقد قصيرة  في المرابحة و التمويل  بشكل وأمواله أصوله الصندوقمر ويستث .دوالر

المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بالدوالر األمريكي أو الريال السعودي أو كالهما وفي وحدات  األجل 

الصناديق المشابهة ذات الطرح العام والمرخصة من هيئة السوق المالية ذات المخاطرة المماثلة،  

% في اإلستثمارات طويلة األجل مثل أدوات الصكوك و السندات 20يستثمر و بنسبة ال تتعدى   كما

وتتركز استثمارت .والمنتجات المركبة المقومة بالدوالر األمريكي أوالريال السعودي أو كالهما

 . 11.21 %بنسبة قدرها  قدنالويليه  87.47% بنسبة قدرها قدره  تمويل التجارة الدوليةالصندوق في 

 

 

 

 

   

 

 

 سمات الصندوق:
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 المصاريف :الرسوم و 

  الملخص التنفيذي 

 أكبر األستثمارات كما في                                  رسوم الصندوق                          

 (دوالر السنبلة) األمريكي رلدوالبا  الدولية التجارة تمويل صندوق   

  123,919,375 :األصول قيمة صافي        (% 0.5638 )+ دوالر 28.4162  :الوحدة سعر   

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار  : مدير الصندوق

 المحافظة علي رأس المال :   التصنيف

 منخفضة  :  درجة المخاطرة 

 أسواق النقد  :  نوع األصول

 05/ 1986/12  :  تاريخ التأسيس

لشهر   اليبور األمريكيمؤشر :  المؤشر اإلسترشادي

 US LIBOR 1 month indexواحد  

 المملكة العربية السعودية :  التركيز الحغرافي 

 مفتوح :   النوع

 %  0.10  :  تغير األداء خالل شهر

 %  0.33  :  أشهر 3تغير األداء خالل  

 %  1.61  :  تغير األداء خالل سنة

 %  4.75 :  سنوات  3تغير األداء خالل  

 %  7.23 :  سنوات  5تغير األداء خالل  

 %  0.61 :  التغير منذ بداية العام 

 %  184.29 :  التغير منذ التأسيس 

   -   :  رسوم اإلشتراك 

   %   0.50  :  رسوم اإلدارة

   - :  رسوم اإلسترداد 

    %    0.0125  :  رسوم الحفظ

 دوالر 2000  :  الحد األدني لإلشتراك

 دوالر 1000  :  األدني لإلسترداد الحد 

 دوالر  1000  :  اإلشتراك االضافي
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