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 إدارة األصول

 4103الربع الرابع من سنة 

4103ديسمبر  70  
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 المواد االساسية

 البنو 

 السلع الرأسمالية

 االتصاالت

 إنتا  االغذية 

 الفرق المؤشر االسترشادي الصندوق 

سنوات 01 منذ التأسيس سنوات 5  سنوات 7  4103الربع الرابع   سنة واحدة   

 %4.34- الصندوق  5.1%- 47.3%- 3.0% 1% 01.4%

-0.4% 1% -3.5% -01.1% -7.1% 
المؤشر 

 االسترشادي
-0.77% 

 %0.40- الفرق 4.1%- 7.0%- 04.6% 1% 00.4%

يهدف الصندوق لالستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي باإلضافة إلى االكتتابات األولية 

و ادوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية بهدف تنمية رأس المال وتوزيع األرباح بشكل نصف سنوي  

 % من صافي اصول الصندوق وتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر االسترشادي5وبحد اقصى 

 أداء الصندوق السنوي

 خصائص الصندوق

 أهداف الصندوق

 صافي قيمة األصول: مليون ريال سعودي 44,056,405  

 عدد الوحدات: مليون وحدة 40,140,075  

 سعر الوحدة: ريال سعودي0.0101 

 تاريخ التأسيس: 4104يونيو  7 

 الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية لشركة البالد لالستثمار

 نوع الصندوق: مفتوح

 مستوى المخاطرة: مرتفع 

 أفق الصندوق: طويل األمد  -االستثمار متوسط 

"مؤشر األسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية 

المتوافقة مع الشريعة" المحتسب من ِقبل أيديل 

 ريتنق . 

 المؤشر االسترشادي

 سعر الوحدة عند التأسيس: ريال سعودي واحد

 الحد األدنى لإلشترا : ريال سعودي 5,111 

 الحد األدنى لالشترا  اإلضافي: ريال سعودي 4,111 

 الحد األدنى لالسترداد: ريال سعودي 4,111 

 رسوم اإلشترا : من كل اشترا  كحد أقصى 0.11% 

 الرسوم اإلدارية: سنوًيا 0.51% 

 االشترا  واالسترداد: مرتان في األسبوع

 يوم التقويم: يومي األحد واألربعاء

 يوم اإلعالن: يومي األثنين والخميس

 مؤشرات الصندوق

010.0 
 معامل االنحراف المعياري

0.3-  معامل شارب 

 معامل الفا 1.46

 معامل بيتا  1.05

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

 توزيع األصول

 الحجم )ريال( النسبة 
 

)إلى السعر األولى للوحدة(0.7%  األرباح الموزعة  744,046.71 

)من متوسط قيمة صافي األصول(1.46%  األتعاب اإلجمالية 005,445.75 

)من متوسط قيمة  صافي األصول(1.16%  رسوم التعامل  04,536.0 

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

)من صافي قيمة  األصول(1.11%  اقتراض الصندوق 1 
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 سعر الوحدة

 المؤشر االسترشادي 

 معلومات عن الصندوق

5.41% . شركة الكهرباء       6   06.30               % . مصرف الراجحي  0   

5.47% .زين السعودية      3   1.01 % . سابك  4   

4.30% . البابطين  0   6.76    % . االنماء          7   

7.11% . المتقدمة     1   6.00    % . صافوال            4   

7.30% . أسواق العثيم    01   6.10   % . ينساب      5   


