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 لألسهم السعوديةالعربي  صندوق

 البيان الربع سنوي
 2021 سبتمبر

 

 هدف الصندوق .أ

 والمتاجرة وما في حكمهما.االستثمار في جميع األسهم السعودية المدرجة في سوق األسهم السعودي والودائع وما في حكمها وصناديق النقد 

 

 بيانات الصندوق .ب

 01/04/1992 تاريخ بدء الصندوق .1

 رياالت سعودية 10 سعر الوحدة عند الطرح .2

 139,200,980 حجم الصندوق .3

 صندوق مفتوح نوع الصندوق .4

 اللاير السعودي عملة الصندوق .5

 مخاطر مرتفعة مستوى المخاطر .6

 لجميع األسهم السعوديةمؤشر تداول  المؤشر االسترشادي .7

 ال ينطبق عدد مرات التوزيع .8

 ال ينطبق نسبة رسوم اإلدارة للصناديق المستثمر فيها .9

 ال يوجد مستشار االستثمار ومدير الصندوق من الباطن .10

 ال ينطبق عدد أيام المتوسط المرجح .11

 

 بيانات االتصال .ه

 920011878رقم الهاتف:  (1
 www.anbinvest.com.saالموقع االلكتروني:  (2
 info@anbinvest.com.saالبريد االلكتروني:  (3

 

 2021 سبتمبر –الثالثمعلومات األسعار كما في نهاية الربع  .و

 158.1742 الثالثسعر الوحدة كما في نهاية الربع  .1

 %5.30 التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق .2

 ال ينطبق سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد .3

 879,892 إجمالي وحدات الصندوق .4

 139,176,218 إجمالي صافي األصول .5

 19.07 مكرر الربحية .6

 

 الثالثمعلومات الصندوق كما في نهاية الربع  .ز

 % القيمة البند

 %0.53 730,024 اإلجماليةنسبة األتعاب  .1

 %0 0 نسبة االقتراض .2

 %0.021 28,628 مصاريف التعامل .3

 %0 0 استثمار مدير الصندوق .4

 ال ينطبق ال ينطبق األرباح الموزعة .5

 

 استثمار الصندوقملكية بيانات  .ح

 %100 ملكية تامة

 %0 حق منفعة

 

 اخالء مسؤولية .ط

 األداء في المستقبل ,إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونةال يعتبر األداء في الماضي دليالً لسير 

 
 :رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق .ي

 

http://www.anbinvest.com.sa/
mailto:info@anbinvest.com.sa
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 :ي(رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق )قطاعي /جغراف .ك

  
 

 العائد .ل

 سنوات 5 سنوات 3 سنة واحدة سنة حتى تاريخه أشهر 3 البند

 135.51 48.2 38.37 29.94 5.3 أداء الصندوق

 105.69 42.3 37.17 29.95 3.64 أداء المؤشر االسترشادي

 29.82 5.9 1.2 0.01- 1.66 فارق األداء

 

 األداء والمخاطر .م

 سنوات 5 سنوات 3 سنة واحدة سنه حتى تاريخه أشهر 3 معايير األداء والمخاطر

918.8 11.36 8.51 10.53 االنحراف المعياري .1  17.71 

.082 شاربمؤشر  .2  4.71 3.31 0.76 1.42 

 4.02 4.11 5.31 2.49 3.44 خطأ التتبع .3

 0.96 0.97 0.89 1.04 1.01 بيتا .4

.905 1.2 0.01- 1.66 الفا .5  29.82 

 1.48 0.48 0.23 0.001- 2.05 مؤشر المعلومات .6

 

 :الصندوقرسم بياني يوضح األداء منذ بداية  .ن
 

 


