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في صندوق االستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو ار أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المستقبلي، كما أن قيمة االستثم :إخالء المسؤولية

 النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على اتفاقية الصندوق.
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سنوات 01 منذ التأسيس سنوات 5  سنوات 7  4100الربع األول   سنة وا دة   

 %4.1 الصندوق  0.0% 6.4%- 06.1%- 31.4%- 53.0%-

-64.1% -37.0% -00.6% 0.1% -4.4% 
المؤشر 
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تنمية رأس المال عن طريق االستثمار طويل األجل في أسهم الشركات 

 “.مؤشر األسهم الكويتية اإلسالمية”الكويتية المتوافقة مع 

 أداء الصندوق السنوي

 

 خصائص الصندوق

 أهداف الصندوق

                                                                                                                                   

 مليون دينار كويتي 0,400,703
 صافي قيمة األصول:

                                                                           

 مليون و دة4,071,034
 عدد الو دات:

                                                                        

 دينار كويتي1.4411 
 سعر الو دة:

 تاريخ التأسيس: 4116يناير  0 

 مدير الصندوق من الباطن شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي

 الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية لشركة البالد لالستثمار

 نوع الصندوق: مفتوح

 مستوى المخاطرة: مرتفع 

 أفق الصندوق: طويل األمد  -االستثمار متوسط 

مؤشر األسهم الكويتية اإلسالمية المحتسب من 

 ِقبل أيديل ريتنق
 المؤشر االسترشادي

 سعر الو دة عند التأسيس: دينار كويتي وا د

 الحد األدنى لإلشترا : دينار كويتي  011

 الحد األدنى لالشترا  اإلضافي: دينار كويتي  411

 الحد األدنى لالسترداد: دينار كويتي  411

 رسوم اإلشترا : من كل اشترا  كحد أقصى 7.11% 

 الرسوم اإلدارية: سنوًيا %0.35

 االشترا  واالسترداد: مرتان في األسبوع

 يوم التقويم: يومي األ د واألربعاء

 يوم اإلعالن: يومي األثنين والخميس

 مؤشرات الصندوق

 معامل االنحراف المعياري 1.115

 معامل شارب 6.6

 معامل الفا 1.5

 معامل بيتا  1.6

 الحجم )دينار كويتي( النسبة 
 

)إلى السعر األولى للو دة(% 1.11  األرباح الموزعة 5,004 

)من متوسط قيمة صافي األصول(% 1.44  األتعاب اإلجمالية 1 

)من متوسط قيمة صافي األصول(% 0.74  رسوم التعامل  067 

)من صافي قيمة  األصول(% 1.11  استثمار مدير الصندوق 1 

)من صافي قيمة  األصول(% 1.11   1  اقتراض الصندوق 

 توزيع األصول

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

 معلومات عن الصندوق
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0.77% إدارة األمال  .01 
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0.00% . االفكو  5   


