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 إدارة األصول
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المؤشر 

 االسترشادي

 سعر الو د

سنوات 01 منذ التأسيس سنوات 5  سنوات 7  4100الربع األول   سنة وا دة   

 %1.46 الصندوق  0.06% 5.55% 3.40% 07.67% 47.34%

01.41% 4.77% 4.43% 7.00% 1.00% 
المؤشر 

 االسترشادي
1.44% 

 %1.44 الفرق 1.10% 4.44% 7.10% 00.71% 4.45%

إدارة السيولة من خالل استثمارها الفعال في بيع وشراء السلع المبا ة عن 

 طريق المرابحة واالستثمار في الصكوك

 أداء الصندوق السنوي

 خصائص الصندوق

 أهداف الصندوق

 صافي قيمة األصول: مليون ريال سعودي 700,140,505

 عدد الو دات: و دة 710,637,106

 سعر الو دة: ريال سعودي0.4737 

 تاريخ التأسيس: 4116يناير  0

 الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية لشركة البالد لالستثمار

 نوع الصندوق: مفتوح

 مستوى المخاطرة: منخفض

 أفق الصندوق: متوسط األمد -االستثمار قصير 

 المؤشر االسترشادي السايبور لشهر وا د 

 سعر الو دة عند التأسيس: ريال سعودي وا د

 الحد األدنى لالشتراك: ريال سعودي 0,111 

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي: ريال سعودي 4,111 

 الحد األدنى لالسترداد: ريال سعودي 4,111 

 رسوم االشتراك: ال يوجد

 الرسوم اإلدارية: سنوًيا 1.45% 

 االشتراك واالسترداد: يوميًا 

 يوم التقويم: نهاية كل يوم عمل

 يوم اإلعالن: كل يوم عمل

 مؤشرات الصندوق

1.1106 
 معامل االنحراف المعياري

1.4 -  
 معامل شارب

0.17%  
 العائد الحالي

1.76 
 معامل الفا

1.11 
 معامل بيتا 

 الحجم )ريال( النسبة 
 

)إلى السعر األولى للو دة(% 1  األرباح الموزعة 1 

)من متوسط قيمة صافي األصول(% 1.13  األتعاب اإلجمالية 464,010 

)من متوسط قيمة صافي األصول(% 1  رسوم التعامل  1 

)من صافي قيمة  األصول(% 1  استثمار مدير الصندوق 1 

)من صافي قيمة  األصول(% 1  اقتراض الصندوق 1 

 معلومات عن الصندوق

 ) أول يوم في الربع األول(شركات مستثمر فيها  01أكبر 

 توزيع األصول

6.64% . بنك االمارات دبي 6 

 الوطني 

40.1% . البنك االهلى المتحد 0 

      

5.76% .مصرف الريان 3   40.54% . البنك السعودي 4 

   الهولندي 

. بنك الجزيرة  0 0.16  03.43% . بنك الخليج الدولي7   

  0.14% . بنك قطر االسالمي4   

  3.1% . بنك الرياض 5   


