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انات الصندوق ب

دء الصندوق ــــخ  تار

10 ر.س. ح سعر الوحدة عند الط

ر.س. حجم الصندوق

ة عة اإلسالم ام ال ح المدة متوافق مع أح صندوق أسهم مح عام مفت ع الصندوق ن

ر.س. عملة الصندوق

عا مستوى المخاطر

ة العملة المحل ة  ع ة ال مؤ إس آند  العائد ال المح لألسهم السعود شادي المؤ االس

ال يوجد ــــع عدد مرات التوز

ال يوجد ثمر فيها ة رسوم اإلدارة للصناديق المس س

ال يوجد اطن ثمار و مدير الصندوق من ال شار االس مس

ال يوجد ام المتوسط المرجح عدد أ

انات االتصال ب

رقم الهاتف

و الموقع االل

و د اإلل ال

ة ة الف ما  نها معلومات األسعار 

ر.س. 21.0707 سعر الوحدة

‐0.85% ــع السابق) ال (مقارنة  التغ  سعر الوحدة

وحدة إجما وحدات الصندوق

ر.س. إجما صا األصول

% ر.س. ة ة الف ما  نها معلومات الصندوق 

0.13% (TER) ة ة األتعاب اإلجمال س

0.00% اض       ‐ ة االق س

0.11% مصارف التعامل

0.00% ثمار مدير الصندوق       ‐ اس

0.00% األراح الموزعة       ‐

ثمارات الصندوق ة اس انات مل ب

100.00% ة تامة مل

0.00% حق منفعة

ة: إخالء مسؤول
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150,535.02                               

جوز  ما ال  ة ،  ة أوراق مال اء أو بيع أ تتاب أو  ة أو عرض للبيع أو اال حة أو توص ارها نص جب اعت ة فقط وال  قة ألغراض معرف عداد هذە الوث تال ب اب كة  آي   قامت 

ام ع اإلطالق. أي عقد أو ال ما يتعلق  ند أو جزء منه األساس ف ل المس ش أن 
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6,591,421.05         

138,885,706.16     

138,885,706.16      

ح المدة،  ة، وهو صندوق أسهم عام مفت يهدف صندوق  آي  لفرص األسهم السعود

ثمار  أسهم  ل من خالل االس لتحقيق نمو  رأس المال  المدى المتوسط والط

ة  ة أو سوق األسهم السعود س ة الرئ ة المدرجة  سوق األسهم السعود ات السعود ال

ة. عة اإلسالم ام ال ما يتوافق مع أح الموازة (نمو) 

هدف الصندوق

31/01/2018

179,642.96                               
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ة) ة الف دا ما   ) ثمارات ة اس أ ع

ة) ة الف دا ما   ) ــــع الجغرا لألصول التوز
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العائد

110.71% 79.35% 3.38% 3.92% ‐0.85% أداء الصندوق

92.63% 59.25% ‐1.42% 0.14% 1.46% شادي أداء المؤ االس

18.08% 20.10% 4.80% 3.78% ‐2.31% فارق األداء

األداء و المخاطر

5.61% 6.37% 7.20% 7.57% 5.68% اري االنحراف المع

0.96 1.05 0.41 0.51 0.46 مؤ شارب

1.40% 1.52% 1.38% 1.57% 0.32% بع خطأ الت

1.02 1.05 1.10 1.10 1.01 تا ب

0.23% 0.36% 0.52% 0.56% 0.08% ألفا

0.64 1.01 1.39 1.34 0.96 مؤ المعلومات

شاء منذ اإل

شاء منذ اإل 3 سنوات سنة
سنة ح 

تارخه
ــع ال ة الف

ة الف
سنة ح 

YTD تارخه
3 سنواتسنة ــع ال



2022 االفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الثالث

األداء التار للصندوق
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