
 صندوق إثمار الخليجي )أسهم خليجية(

 إخالء المسؤولية

ي، كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار قبلتوضيح: نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المست
 متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على اتفاقية الصندوق.
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 4042الربع الرابع من سنة 

 إدارة األصول

  2014 2015 2016 منذ التأسيس

 صندوق إثمار الخليجي 11.71%- 17.63%- 5.11% 23.56%-

 المؤشر االسترشادي 0.80%- 15.32%- 11.67% 21.30%-

 الفرق 10.91%- 2.31%- 6.56%- 2.26%-

يهدف الصندوق الى االستثمار في محفظة متنوعة من اسهم الشركات المدرجة بالسوق 

السعودي والخليجي باإلضافة إلى االكتتابات االولية و ادوات النقد المتوافقة مع المعايير 

الشرعية بهدف تنمية راس المال من خالل تحقيق عوائد ايجابية على المدى الطويل. تتميز 

هذه الشركات بتوزيعاتها النقدية لحملة االسهم. ويهدف الصندوق الى توزيع األرباح الراس 

مالية و واالرباح من التوزيعات النقدية المحققة على مالكي الوحدات بشكل نصف سنوي 

 % سنويًا من صافي اصول الصندوق. 5)مايو ونوفمبر( وبحد اقصى 

 أداء الصندوق السنوي

 توزيع األصول

 شركات مستثمر فيها 5أكبر 

 خصائص الصندوق

 إعمار العقارية )اإلمارات العربية المتحدة(1. 

 . الشركة السعودية للصناعات األساسية )السعودية(4

 . بنك دبي االسالمي )االمارات العربية المتحدة(7

 . بيت التمويل الكويتي )الكويت(1

 . مصرف الريان )قطر(5

 أهداف الصندوق

 للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 صافي قيمة األصول: مليون ريال سعودي 24.860 

 عدد الوحدات: مليون 74.544

 سعر الوحدة: ريال سعودي0.764409 

 تاريخ التأسيس: 4041ابريل  20 

 مدير الصندوق: إدارة األصول بشركة البالد لالستثمار

الهيئة الشرعية بشركة البالد   الهيئة الشرعية:

 نوع الصندوق: مفتوح

 مستوى المخاطرة: مرتفع 

 أفق الصندوق: طويل األمد  -االستثمار متوسط 

الشرعي لألسهم  S&Pمؤشر   المؤشر االسترشادي

 العملة: الريال السعودي

 سعر الوحدة عند التأسيس: ريال سعودي واحد

 الحد األدنى لإلشتراك: ريال سعودي 5,000 

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي: ريال سعودي 2,000 

 الحد األدنى لإلسترداد: ريال سعودي 2,000 

 رسوم اإلشتراك: من كل اشتراك 1% 

 الرسوم اإلدارية: سنوًيا 1.75% 

 رسوم االسترداد: ال يوجد

 االشتراك واالسترداد: مرتان في األسبوع

 يوم التقويم: يومي األحد واألربعاء

 يوم اإلعالن: يومي األثنين والخميس
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 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 :المقر الرئسي للبالد المالية

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية44144الرياض  410 ص.ب:
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43%28%

12% 9%
 النقد

 السعودية

 االمارات

 الكويت

 قطر

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about

