
0.33% ريال سعودي نسبة األتعاب االجمالية

0.00% ريال سعودي نسبة االقتراض

0.000% ريال سعودي مصاريف التعامل

0.00% ريال سعودي استثمار مدير الصندوق

0.00% ريال سعودي األرباح الموزعة

سنة واحدة سنوات3 سنوات5
سنة حتى تاريخه 

(YTD)

ثالث أشهر

نهاية الربع )

(الحالي

البند

ال ينطبق 23.50% -7.23% 2.08% 2.08% أداء الصندوق

ال ينطبق 22.15% -6.46% 2.23% 2.23% أداء المؤشر االسترشادي

ال ينطبق 1.35% -0.77% -0.15% -0.15% فارق األداء

سنة واحدة سنوات3 سنوات5
سنة حتى تاريخه 

(YTD)

ثالث أشهر

نهاية الربع )

(الحالي

معايير األداء والمخاطر

ال ينطبق ال ينطبق 12.78% 6.54% 6.54% االنحراف المعياري

ال ينطبق ال ينطبق 0.47 -0.15 -0.15 مؤشر شارب

ال ينطبق ال ينطبق 5.48% 0.31% 0.31% خطأ التتبع

ال ينطبق ال ينطبق 1.35 0.95 0.95 بيتا

ال ينطبق ال ينطبق 2.04% -0.05% -0.05% ألفا

ال ينطبق ال ينطبق 1.43 -0.48 -0.48 مؤشر المعلومات

سعر الوحدة

التغير في سعر الوحدة

إجمالي وحدات الصندوق

إجمالي صافي األصول

(P/E)مكرر الربحية 

1,793,053

22,095,458.74

ال ينطبق

100% ملكية تامة

0% حق منفعة

12.32

2.08%

نسبة رسوم اإلدارة للصناديق المستثمر فيها ٪ سنويا0.75

ال ينطبق مستشار االستثمار ومدير الصندوق من الباطن

ال ينطبق عدد أيام المتوسط المرجح

مرتفع مستوى المخاطر

أيديال ريتينق المؤشر االسترشادي

سنوي عدد مرات التوزيع

22,309,668.40 حجم الصندوق

صندوق استثمار مفتوح عام نوع الصندوق

الريال السعودي عملة الصندوق

0.00

0.00

٢٠١٩ أكتوبر ١ تاريخ بدء الصندوق

10.00 سعر الوحدة عند الطرح

0.00
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الصندوق المؤشر

منالطويل،المدىعلىوتنميتهالموقوفاألصلعلىالمحافظةعلىاالستثماريةالصندوقسياسةترتكز

وطبيعتهوقفالصيغةمعتتناسبمتحفظةاستثماريةاستراتيجيةوفقمتعددةأصولفياالستثمارخالل

ًالمحددةومصارفه
 
لاألصمحفظةتنويععلىالصندوقمديرسيعملحيثواألحكام،للشروطوفقا

يقلتحقوالسعيالموقوفاألصلعلىالمحافظةيحققبمااألصولمنمتعددةفئاتعلىالموقوف

ًغطيتمتوازنةاستثماريةسياساتاتباعخاللمنوذلكالمتجددة،الوقفاحتياجاتيلبيمعتدلنمو
 
أصوال

.األجلوقصيرةطويلةمتنوعةاستثمارية

قدًأنناًبذلناًكلًالجهدًألنًونعت.ًإنًاألداءًالسابقًليسًدليالًعلىًإحرازًعائداتًمستقبلية.ًتمًإنتاجًهذهًالوثيقةًعنًطريقًاإلنماءًلالستثمارًوهيًشركةًتخضعًلرقابةًهيئةًالسوقًالماليةًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودية

إنًاآلراءً.ًتبطةًبهالمزيدًمنًالمعلوماتًعنًالصندوقًيجبًالرجوعًلنشرةًشروطًوأحكامًالصندوقًوالوثائقًالمًر.ًتكونًجميعًالمعلوماتًالواردةًفيًهذهًالوثيقةًمعتمدةًولكنهاًقدًالًتكونًدقيقةًأوًقدًتكونًغيرًكاملة

معلوماتًالمقدمةًفيًهذهًكماًانهًالًينبغيًأنًيتمًالنظرًفيًال.ًنًأيًاستثماربشأالمذكورةًقدًالًتكونًمضمونةًوينبغيًأالًتفسرًعلىًأنهاًنصيحةًاستثماريةًوالوثيقةًالًتوفرًكلًالحقائقًالتيًيحتاجًإليهاًالتخاذًقرارً

تثمارًأوًبدونهًأيةًخسائرًيتحملًقارئًهذهًالوثيقةًأوًمنًأرسلتًإليهًبإذنًمنًشركةًاإلنماءًلالس.ًكماًالًينبغيًافتراضًأنًأيًاستثمارًفيًهذهًاألوراقًسيكونًمربحا.ًالوثيقةًكتوصيةًأوًدعوةًلشراءًأوًبيعًأيةًأوراقًمالية

.وًالًيجوزًإرسالًهذهًالوثيقةًبأيةًطريقةًألحدًإالًبعدًأخذًموافقةًشركةًاإلنماءًلالستثمار.ًناتجةًعنًاستخدامهًلهذهًالوثيقةًأوًمحتوياتها

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

صندوق اإلنماء عناية الوقفي

هدف الصندوق

العائد بيانات الصندوق

إخالء مسؤولية

أكبر عشرة استثمارات للصندوق

(2023مارس )2023معلومات الصندوق كما في نهاية الربع األول 

(2023مارس )2023معلومات األسعار كما في نهاية الربع األول 

العامةًاإلدارة

55560.ًًب.ًص

11544الرياضًً

المملكةًالعربيةًالسعودية

هاتف  5999 218 (11) 966+

فاكس  5970 218 (11) 966+

info@alinmainvest.com البريدًاإللكتروني

www.alinmainvestment.com الموقعًاإللكترونيً

(جغرافي/ قطاعي )توزيع أصول الصندوق 

األداء والمخاطر

18.6%

9.3%

9.0%

5.0%
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4.5%

3.4%

3.1%
2.5% 2.3%

صفقات مرابحة

صناديق الدخل

صكوك روابي

صكوك الحكومة السعودية باللاير
2019-04-30

الراجحي

صكوك االنماء

اإلنماء

سابك للمغذيات الزراعية

مرافق

الحمادي

18.6%

13.4%

9.3%

8.9%

8.9%

5.0%

3.8%
3.4%

2.9% 2.3%

صفقات مرابحة

صكوك  الشركات

صناديق الدخل

المواد األساسية

البنوك

أدوات الدين الحكومية

إدارة وتطوير العقارات

المرافق العامة

تجزئة السلع الكمالية

الرعاية الصحية

األداء منذ بداية الصندوق

100%

المملكة العربية السعودية
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