
 

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

   .00400-73, ترخيص هيئة السوق المالية رقم:4040410101، سجل تجاري رقم:2018 ©النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على اتفاقية الصندوق.   جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار 

 

 

 

 إدارة األصول

 4040الربع الثاني من سنة 

4040يونيو  43  

سنوات 40 منذ التأسيس سنوات 5  سنوات 7   الربع الثاني  سنة واحدة 

 %4.64 الصندوق  5.1% 4.4%- 44.4%- 61.1%- 56.1%-

-64.63% -37.14% -47.4% 0.1% 4.41% 
المؤشر 

 االسترشادي
-4.31% 

 %7.14 الفرق 7.46% 44.0%- 4.4% 1.54% 6.43%

تنمية رأس المال عن طريق االستثمار طويل األجل في أسهم 

مؤشر األسهم الكويتية ”الشركات الكويتية المتوافقة مع 

 “.اإلسالمية

 أهداف الصندوق

 خصائص الصندوق

 صافي قيمة األصول: دينار كويتي 4,443,167.046 

 عدد الوحدات: وحدة  4,046,344  

 سعر الوحدة: دينار كويتي 0.1751 

 تاريخ التأسيس: 4006يناير  4

 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 

 المؤشر االسترشادي ِقبل أيديل ريتنق

 سعر الوحدة عند التأسيس: دينار كويتي واحد

 الحد األدنى لالشتراك: دينار كويتي  000

 دينار كويتي 400
الحد األدنى لالشتراك 

 الحد األدنى لالسترداد: دينار كويتي 400

 رسوم االشتراك: من كل اشتراك كحد أقصى 7.00% 

 الرسوم اإلدارية: سنوًيا 4.35% 

 االشتراك واالسترداد: مرتان في األسبوع

 يوم التقويم: يومي األحد واألربعاء

 يوم اإلعالن: يومي األثنين والخميس

 أداء الصندوق السنوي

 صندوق السيف )أسهم كويتية(

 الحجم )دينار( النسبة 
 

.% )إلى السعر األولى للوحدة(0.00  األرباح الموزعة 0 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.34  األتعاب اإلجمالية 0,110.61 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.044  رسوم التعامل  410.70 

% )من صافي قيمة  األصول(0.00  استثمار مدير الصندوق 0 

% )من صافي قيمة  األصول(0.00  اقتراض الصندوق 0 

 معلومات عن الصندوق
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 بنوك

 خدمات مالية

 صناعية

 خدمات استهالكية

 الصندوق  المؤشر االسترشادي الفرق

 مؤشرات الصندوق

 معامل االنحراف المعياري 0.001

 معامل شارب 4.43

 معامل الفا 0.47

 معامل بيتا  0.34

 توزيع األصول

 ) أول يوم في الربع الثاني(شركات مستثمر فيها   40أكبر 

 صندوق السيف )أسهم كويتية(

    6411 410 44 166+فاكس:     140007676 166+هاتف:  44144الرياض  410المملكة العربية السعودية  ص.ب:   :المقر الرئيسي للبالد المالية

 البريد اإللكتروني:  

 capital.com-www.albiladالموقع اإللكتروني : 

3.41% . زين 6   40.53% . بنك بوبيان4     

1.46% . أعيان 3   46.04% . بيت التمويل الكويتي4   

1.40% . ريم 0   44.71% . بنك وربة  7   

1.04% التعليمية. 1   1.73% . بنك الكويت الدولي1   

7.13% . مباني 40   3.06% . أالفكو5   

http://www.albilad-capital.com

