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 سعر الو دة

 المؤشر االسترشادي

سنوات 40 منذ التأسيس سنوات 5  سنوات 7   الربع الثالث  سنة وا دة 

 %4.4 الصندوق  4.1% 1.1% 40.1%- 50.6%- 55.5%-

-60.5% -67.4% -40.6% 44.3% -4.5% 
المؤشر 

 االسترشادي
5.0% 

 %7.3- الفرق 7.1% 47.7%- 0.7%- 1.5% 5.0%

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 4,411,145 

 عدد الو دات: و دة  4,005,371  

 سعر الو دة: دينار كويتي 0.1157 

 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 الو دة عند التأسيس: دينار كويتي وا د

 الحد األدنى لالشتراك: دينار كويتي  000

الحد األدنى لالشتراك  دينار كويتي 400

 اإلضافي:

 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 األ د واألربعاء

 يوم اإلعالن: يومي األثنين والخميس

 أداء الصندوق السنوي

 صندوق األسهم الكويتية )السيف(

 الحجم )دينار( النسبة 
 

.% )إلى السعر األولى للو دة(0.00  األرباح الموزعة 0 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.51  األتعاب اإلجمالية 3,646 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.004  رسوم التعامل  41.35 

% )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

 عقار

 الصندوق  المؤشر االسترشادي الفرق

 مؤشرات الصندوق

 معامل االنحراف المعياري 0.04

 معامل شارب 4.5

 معامل الفا 0.41

 معامل بيتا  0.34

 توزيع األصول

 ) أول يوم في الربع الثالث(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

ABICAsset@albilad-capital.com  :البريد اإللكتروني  

 capital.com-www.albiladالموقع اإللكتروني : 

6.61% . زين 6   40.30% . بنك بوبيان4     

1.46% . أعيان 3   40.45% . بيت التمويل الكويتي4   

1.06% . ريم 0   40.14% . بنك وربة  7   

7.03% التعليمية. 1   1.40% . بنك الكويت الدولي1   

7.65% . مباني 40   3.75% . أالفكو5   

http://www.albilad-capital.com

