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 لألسهم السعودية النقية المبارك صندوق

 البيان الربع سنوي
 2021 سبتمبر

 

 هدف الصندوق .أ

الشرعية )مثل  والبيوعالستثمارات النقية في ا للصندوق ةالشرعيالمعايير االستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق األسهم السعودي شريطة أن تتوافق مع 
 صفقات المرابحة( وما في حكمهما أو صناديق المتاجرة الشرعية وما في حكمهما.

 

  بيانات الصندوق .ب

 25/10/2005 تاريخ بدء الصندوق .1

 رياالت سعودية 10 سعر الوحدة عند الطرح .2

 259,858,543 حجم الصندوق .3

 صندوق مفتوح الصندوقنوع  .4

 اللاير السعودي عملة الصندوق .5

 مخاطر مرتفعة مستوى المخاطر .6

 مؤشر أس أند بي للشركات السعودية النقية 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

 13.6808 الثالثسعر الوحدة كما في نهاية الربع  .1

 %5.63 التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق  .2

 ال ينطبق سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد .3

 18,991,019 إجمالي وحدات الصندوق .4

 259,812,156 إجمالي صافي األصول  .5

 21.64 مكرر الربحية .6

 

  الثالثمعلومات الصندوق كما في نهاية الربع  .ز

 % القيمة البند

 %0.53 1,375,342 اإلجمالية األتعابنسبة  .1

 %0 0 االقتراضنسبة  .2

 %0.01 29,024 التعاملمصاريف  .3

 %0 0 استثمار مدير الصندوق .4

 ال ينطبق ال ينطبق الموزعة األرباح .5

 

 استثمار الصندوقملكية بيانات  .ح

 %100 ملكية تامة

 %0 حق منفعة

 

 اخالء مسؤولية .ط

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

 
 :رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق .ي

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

 
 

 

 العائد .ل

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

 159.45 78.32 43.69 34.38 5.63 أداء الصندوق

 135.75 67.71 43.76 36.26 3.7 أداء المؤشر االسترشادي

 23.7 10.61 0.07- 1.88- 1.93 فارق األداء

 

 األداء والمخاطر .م

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

 16.63 17.49 10.25 8.6 11.95 االنحراف المعياري .1

 1.8 1.39 4.18 5.36 1.95 مؤشر شارب .2

 4.94 5.19 7.27 4.03 6.7 خطأ التتبع .3

 0.89 0.89 0.64 0.92 0.89 بيتا .4

 23.7 10.61 0.07- 1.88- 1.93 الفا .5

 0.96 0.68 0.01- 0.63- 1.23 المعلوماتمؤشر  .6

 
 :الصندوقرسم بياني يوضح األداء منذ بداية  .ن
 

 


