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منذ اإلنشاء سنتان سنة من أول السنة شهر شهور3

21.18% 4.39% 3.08% 1.33% 1.00% 0.35% الصندوق

17.15% 4.31% 3.61% 1.67% 1.26% 0.44% المؤشر

4.03% 0.08% -0.53% -0.34% -0.26% -0.09% الفرق

2020 2021 2022

1.80% 1.17% 2.19% الصندوق

0.87% 0.55% 2.21% المؤشر

0.93% 0.62% -0.02% الفرق

الحسابات أعاله تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق: مالحظة

٢٠٢٣أبريل 

صندوق استثمار مفتوح نوع األصل

معدل العائد على الريال السعودي سايبد لمدة شهر *المؤشر االسترشادي

منخفضة مستوى المخاطر

شركة اإلنماء لالستثمار مدير الصندوق

المملكة العربية السعودية بلد اإلدراج

٢٠١١ يناير ١ تاريخ إنشاء الصندوق

10.00 (ريال سعودي)السعر األولي 

12.12 (ريال سعودي)سعر الوحدة 

1,958,052,537.56 (ريال سعودي)حجم األصول المدارة 

4.06% ال يوجد رسوم االشتراك

الريال السعودي عملة األساس

االشتراك األولي األدنى ريال سعودي5000

االشتراك اإلضافي األدنى ريال سعودي1000

االسترداد األدنى ريال سعودي1000

(أساس سنوي)من أول السنة  أيام عمل البنوك السعودية أيام التقويم

توجد هيئة شرعية

ALSARLQ AB Equity رمز بلومبرج

5.01% رسوم إدارة الصندوق من عوائد الصندوق الصافية%20

-0.95% ال يوجد رسوم االسترداد
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الصندوق المؤشر اإلرشادي

وحداتفيوالصكوكفياالستثمارالفضة،والذهبعداوالمعادنالسلعمرابحاتفيكاالستثمارالمخاطرقليلةاالستثماراتخاللمنمجزيهعوائدتحقيقمعالمالرأسعلىالمحافظة

.اإلسالميةالشريعةمعالمتوافقةالمماثلةالصناديق

جميع المعلومات الواردة في هذه ونعتقد أننا يذلنا كل الجهد ألنتكون. إن األداء السابق ليس دليال على إحرازعائدات مستقبلية. تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق اإلنماء لالستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئةالسوق المالية في المملكة العربية السعودية

ا نصيحة استثمارية  والوثيقة إن اآلراء المذكورة قد ال تكون مضمونة  وينبغي أال تفسر هذه الوثيقة على أنه. لشرح كامل لالستثمار في الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق.  الوثيقة معتمدة ولكنها قد ال تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة

مار في هذه األوراق سيكون كما ال ينبغي افتراض أن أي استث. ال ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة  في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. ال توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها التخاذ قرار مستنير بشأن أي استثمار

خضع لرقابة هيئة السوق واليجوز إرتم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق اإلنماء لالستثمار وهي شركة ت. وياتهامحتيتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة اإلنماء لالستثمار أو بدونه  أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو . مربحا

لمزيد من . ير كاملةونعتقد أننا بذلنا كل الجهد ألن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد ال تكون دقيقة أو قد تكون غ. إن األداء السابق ليس دليال على إحراز عائدات مستقبلية. المالية في المملكة العربية السعودية

.  ذ قرار بشأن أي استثمارتخاإن اآلراء المذكورة قد ال تكون مضمونة وينبغي أال تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة ال توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها ال. المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها

إليه بإذن من شركة يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت. 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

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

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

أهداف الصندوق واستراتيجيته

والمخاطرمقاييس األداء الصندوقمعلومات

إخالء مسؤولية

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

اإلنماء للسيولة بالريال السعوديصندوق
موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

تعليق مدير الصندوق

15.5%

20.6%

14.3%21.1%

28.5%

أيام7أقل من 

شهر-أيام 7

أشهر3-شهر

أشهر6-أشهر3

أشهر9-أشهر6

شهرا12-أشهر9

شهرا12أكثر من 

توزيع  أصول الصندوقتوزيع فترات االستحقاق 

61.3%

28.5%

2.2%

8.1%

مرابحة

صكوك

الصناديق

النقد

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

بنسبةصافيعائدالصندوقسجلسنوي،أساسوعلى.الماضيالعاممنالشهرنفسفي%0.46معمقارنةالحاليللشهر%1.33بنسبةالعامبدايةمنذصافيعائداالصندوقحقق

.أساسنقطة95بمقداراالسترشاديالمؤشرمناقلوهو%4.06

%5.33629عندوأغلقالسابقبشهرمقارنة%1.95741بنسبةشهرلمدةالسايبدسعرمتوسطارتفعالحاليالشهرخالل


