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السعر للعائد
األدنى خالل 

الشهر

األعلى خالل 

الشهر
اإلغالق المؤشر

17.79 10,590.10 11,307.77 11,307.77 تاسي

12.56 965.60 1,003.78 977.05 األسواق الناشئة

22-03-2023 آخر اجتماع التغير السنوي

4.97% سعر الفائدة المقرر 5.6719% اإلغالق 80.33 اإلغالق 3.36% -39.65% تاسي

03-05-2023 االجتماع القادم 0.0018% متوسط الشهر 0.55% األداء من أول الشهر 14.03% اإلستثمار والتمويل أفضل قطاع

5.23% سعر الفائدة المتوقع -0.6931% لتغير الشهري للمتوسط 0.55% األداء من أول السنة 2.14% تجزئة السلع الكمالية أسوأ قطاع

منذ اإلنشاء سنتان سنة من أول السنة شهر شهور3

55.42% 45.84% 7.94% 14.33% 13.41% 7.86% الصندوق

-28.74% 37.72% 9.62% 19.38% 13.85% 5.43% المؤشر

84.17% 8.12% -1.68% -5.05% -0.44% 2.43% الفرق

الصندوق

المؤشر

الفرق

**معامل االرتباط **بيتا **الفا *معامل شارب االنحراف المعياري متوسط العائد

0.81 0.62 5.53% 0.27 12.37% 5.70% الصندوق

-0.40 16.34% -4.17% المؤشر

العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية    *  بحساب المؤشر االسترشادي للصندوق (IdealRatings)تقوم شركة متخصصة تسمى ايديل راتنجز * 

نسبة للمؤشر**  الحسابات أعاله تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق:    مالحظة

األداء منذ اإلدراج سعر اإلقفال سعر الطرح تاريخ اإلدراج القطاع الشركة الرمز

48.88% 3.99 2.68 2022 ديسمبر 12 الخدمات اإلستهالكية أمريكانا 6015

19.07% 51.20 43.00 2022 ديسمبر 19 السلع الرأسمالية كابالت الرياض 4142

-23.83% 87.60 115.00 2022 ديسمبر 27 تجزئة السلع الكمالية السيف غاليري 4192

17.17% 116.00 99.00 2022 ديسمبر 28 المواد األساسية لوبريف 2223

48.80% 148.80 100.00 2022 نوفمبر 7 الطاقة الحفر العربية 2381

31.96% 60.70 46.00 2022 نوفمبر 24 المرافق العامة مرافق 2083

20.54% 223.00 185.00 2022 نوفمبر 16 التطبيقات وخدمات التقنية توبي 7204

مــن قيمــة الوحــدات المســتردة وذلــك للوحــدات % 1.5نســبة 

 يومــا مــن تاريـخ االشـتراك30المســتردة خــالل 
رسوم االسترداد

توجد هيئة شرعية

ALINIPO AB EQUITY رمز بلومبرج

9.22% 14.14% 15.02% من قيمة االشتراك أو االشتراك اإلضافي% 1.5بحد أعلى  رسوم االشتراك

-3.24% 12.15% -2.25% نسبة رسوم اإلدارة للصناديق املستثمر فيها سنويا%1.00

2020 2021 2022 االسترداد األدنى ريال سعودي1000

5.98% 26.29% 12.77% اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع أيام التقويم

الريال السعودي عملة الصندوق

االشتراك األولي األدنى ريال سعودي5000

االشتراك اإلضافي األدنى ريال سعودي1000

10.00 سعر الوحدة عند الطرح

15.54 (ريال سعودي)سعر الوحدة 

170,260,360.34 حجم الصندوق

مؤشر اإلنماء ألسهم اإلصدارات األولية السعودية المتوافق مع 

(Ideal Ratings)الضوابط الشرعية من قبل آيدال ريتنجز 
*المؤشر االسترشادي

مرتفع مستوى المخاطر

شركة اإلنماء لالستثمار مدير الصندوق

المملكة العربية السعودية بلد اإلدراج

٢٠١٥ مايو ١٧ تاريخ بدء الصندوق

6.78%

-1.34%

صندوق استثمار مفتوح نوع الصندوق

المتوسط اليومي لقيمة األسهم المتداولة

5,557,780,551.22                         

٢٠٢٣أبريل 

(بالعملة المحلية)رسملة السوق 

11,033.18

19,880.00

األداء من أول 

السنة

6.78%

-1.34%

األداء من أول الشهر
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السايبر  لستة شهور خام برنت نسبة ملكية المستثمر األجنبي

األداء من أول الشهر

األداء من أول الشهر

عائد التوزيع النقدي

2.93

3.15

القيمه الدفتريه/ السعر 

2.26

1.58
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الصندوق المؤشر اإلرشادي

الســعوديةــركاتللشاألوليــةالإلصــداراتفــيأساســيبشــكلاالســتثمارخــاللمــنالطويـلالمـدىعلـىالمـالرأستنميـةإلـىيهـدفمفتـوحاسـتثمارصنـدوقهـواألوليـةلإلصـداراتنمـاءاإلصنـدوق

صناديـقوسـنواتخمسمـنأكثـرالماليـةالسـوقفـيإدراجهـاعلـىيمضـيلـمالتـيالشـركاتوأسـهمالماليـةالسـوقفـيالمدرجـةللشـركاتالمتبقيـةالطروحـاتواألولويــةوحقــوقالمســاهمة

.للصنـدوقالشـرعيةاللجنـةمعاييـرمـعيتوافـقبمـاوذلـكعـام،كطـرحالهيئـةمـنوالمرخصـةالصنـدوقألهـدافالمماثلـةاالسـتثمار

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

أهداف الصندوق واستراتيجيته

والمخاطرمقاييس األداء الصندوقمعلومات

هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد ألن تكون جميع المعلومات الواردة في. إن األداء السابق ليس دليال على إحراز عائدات مستقبلية. تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق اإلنماء لالستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

ذ قرار ق التي يحتاج إليها التخاإن اآلراء المذكورة قد ال تكون مضمونة وينبغي أال تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة ال توفر كل الحقائ. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. ال تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة

ذن من شركة اإلنماء لالستثمار يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإ. كما ال ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه األوراق سيكون مربحا. كما انه ال ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. بشأن أي استثمار

.و ال يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة ألحد إال بعد أخذ موافقة شركة اإلنماء لالستثمار. أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها

إخالء مسؤولية

اإلنماء لإلصدارات األوليةصندوق

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

معلومات عامة

(باستثناء الصناديق العقارية المتداولة)االكتتابات األولية آخر توزيع  أصول الصندوق
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الطاقة إدارة وتطوير العقارات المرافق العامة التطبيقات وخدمات التقنية الخدمات اإلستهالكية إنتاج األغذية المواد األساسية

اإلستثمار والتمويل النقل الخدمات التجارية والمهنية تجزئة السلع الكمالية الصناديق العقارية المتداولة الرعاية الصحية البنوك

السلع الرأسمالية السلع طويلة االجل تجزئة األغذية التأمين اإلعالم والترفيه االدوية اإلتصاالت

توزيع قطاعات األسهم

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


