
0.40% ريال سعودي إجمالي رسوم الربع- 

0.48% ريال سعودي غلة الوقف- 

0.00% ريال سعودي مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق- 

0.00% ريال سعودي مبلغ ونسبة مصاريف التعامل- 

مؤشر ومعايير المخاطر*  ال يمكن تطبيقها

مؤشر ومعايير األداء*  ال يمكن تطبيقها

0.00% نسبة القروض إلى صافي قيمة األصول- 

قيمة االصول القطاع الشركة الرمز

10.10% أدوات الدين الحكومية 2019-04-30صكوك السعودية  5280

8.21% الصناديق العقارية المتداولة الرياض ريت 4330

3.72% البنوك الراجحي 1120

1.96% اإلتصاالت اإلتصاالت 7010

1.95% الطاقة أرامكو السعودية 2222

1.47% تجزئة السلع الكمالية جرير 4190

1.19% المواد األساسية المتقدمة 2330

1.01% الرعاية الصحية سليمان الحبيب 4013

0.81% المواد األساسية أسمنت السعودية 3030

0.77% المواد األساسية أسمنت ينبع 3060

0.77% المواد األساسية أسمنت ينبع 3060

 لقصر فترة الصندوق ال يمكن تطبيقها*
ً
* نظرا
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52,733.70

63,292.74

0.00

497.12

 ريال سعودي100

الريال السعودي

يوم التقويم هو آخر يوم عمل من كل ربع سنة مالية

المملكة العربية السعودية

٢٠١٩ أكتوبر ١

13,506,407.51

2020الربع الثاني 

صندوق استثمار مفتوح عام

مرتفع

شركة اإلنماء لالستثمار

10.00

10.00

(ريال سعودي)السعر األولي 

(ريال سعودي)سعر الوحدة 

(ريال سعودي)حجم األصول المدارة 

توجدهيئة شرعية

عملة األساس

نوع األصل

مستوى المخاطر

مدير الصندوق

بلد اإلدراج

تاريخ إنشاء الصندوق

 ٪ سنويا0.75

االشتراك األولي األدنى

االشتراك اإلضافي األدنى

االسترداد األدنى

أيام التقويم

رسوم إدارة الصندوق

 ريال سعودي1000

اليمكن تطبيقه

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

مدىالعلىوتنميتهالموقوفاألصلعلىالمحافظةعلىاالستثماريةالصندوقسياسةترتكز

صيغةمعبتتناسمتحفظةاستثماريةاستراتيجيةوفقمتعددةأصولفياالستثمارخاللمنالطويل،

 المحددةومصارفهوطبيعتهالوقف
 
ديرمسيعملحيثالمعلومات،ومذكرةواألحكامللشروطوفقا

ظةالمحافيحققبمااألصولمنمتعددةفئاتعلىالموقوفاألصلمحفظةتنويععلىالصندوق

خاللنموذلكالمتجددة،الوقفاحتياجاتيلبيمعتدلنمولتحقيقوالسعيالموقوفاألصلعلى

 تغطيمتوازنةاستثماريةسياساتاتباع
 
.األجلوقصيرةطويلةمتنوعةاستثماريةأصوال

الجهدكلبذلناأنناونعتقد.ةمستقبليعائداتإحرازعلىدليالليسالسابقاألداءإن.السعوديةالعربيةالمملكةفيالماليةالسوقهيئةلرقابةتخضعشركةوهيلالستثماراإلنماءطريقعنالوثيقةهذهإنتاجتم

المرتبطةثائقوالوالصندوقوأحكامشروطلنشرةالرجوعيجبالصندوقعنالمعلوماتمنلمزيد.كاملةغيرتكونقدأودقيقةتكونالقدولكنهامعتمدةالوثيقةهذهفيالواردةالمعلوماتجميعتكونألن

المعلوماتفيالنظريتمنأينبغيالانهكما.استثمارأيبشأنقرارالتخاذإليهايحتاجالتيالحقائقكلتوفرالوالوثيقةاستثماريةنصيحةأنهاعلىتفسرأالوينبغيمضمونةتكونالقدالمذكورةاآلراءإن.بها

اإلنماءشركةمنذنبإإليهأرسلتمنأوالوثيقةهذهقارئيتحمل.مربحاسيكوناألوراقهذهفياستثمارأيأنافتراضينبغيالكما.ماليةأوراقأيةبيعأولشراءدعوةأوكتوصيةالوثيقةهذهفيالمقدمة

.لالستثماراإلنماءشركةموافقةأخذبعدإالألحدطريقةبأيةالوثيقةهذهإرساليجوزالو.محتوياتهاأوالوثيقةلهذهاستخدامهعنناتجةخسائرأيةبدونهأولالستثمار

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

صندوق اإلنماء عناية الوقفي

أهداف الصندوق

مقاييس األداء الصندوقمعلومات

إخالء مسؤولية

حيازات األسهم في نهاية الربع10أعلى 

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

البنوك المواد األساسية الطاقة اإلتصاالت تجزئة السلع الكمالية إدارة وتطوير العقارات تجزئة األغذية

الخدمات التجارية والمهنية السلع الرأسمالية السلع طويلة االجل الخدمات اإلستهالكية اإلستثمار والتمويل إنتاج األغذية الرعاية الصحية

التأمين اإلعالم والترفيه االدوية الصناديق العقارية المتداولة التطبيقات وخدمات التقنية النقل المرافق العامة

تخصيص قطاع األسهم

الربع سنوياإلفصاحتفاصيل 

توزيع فئات األصول

19.7%

8.2%

34.5%

19.0%

10.1%

8.6% المحافظ االستثمارية الخاصة

الصناديق العقارية المتداولة

الصناديق

المرابحة

صكوك

النقد

0.24

-0.26

0.05

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

االداء التراكمي للصندوق

(للوحدة)

2019الربع الرابع 

2020الربع االول 

2020الربع الثاني 


