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 إدارة األصول

 4103الربع الثالث من سنة 

4103سبتمبر  43  

سنوات 01 منذ التأسيس سنوات 5  سنوات 7   الربع الثالث  سنة واحدة 

 %4.40- الصندوق  4.1% 03.1%- 50.4% 71.5%- 75.0%-

-04.5% -44.1% 64.4% -47.7% 01.6% 
المؤشر 

 االسترشادي
-0.43% 

 %1.14- الفرق 3.3%- 6.7% 00.4%- 04.6%- 47.7%-

تنمية رأس المال عن طريق االستثمار طويل األجل في أسهم شركات العقار الخليجية 

المجازة من قبل الهيئة الشرعية بشركة البالد لالستثمار وفق الضوابط المنصوص 

 عليها.

 أداء الصندوق السنوي

 خصائص الصندوق

 أهداف الصندوق

 صافي قيمة األصول: مليون ريال سعودي 7.751

 عدد الوحدات: مليون  وحدة 5.473

 سعر الوحدة: ريال سعودي  1.6405

 تاريخ التأسيس: 4113يناير  0

 الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية لشركة البالد لالستثمار

 نوع الصندوق: مفتوح

 مستوى المخاطرة: مرتفع 

 أفق الصندوق: طويل األمد  -االستثمار متوسط 

مؤشر األسهم العقارية اإلسالمية الخليجية 

 المحتسب من قبل أيديل ريتنق
 المؤشر االسترشادي

 سعر الوحدة عند التأسيس: ريال سعودي واحد

 الحد األدنى لالشتراك: ريال سعودي  0,111

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي: ريال سعودي  4,111

 الحد األدنى لالسترداد: ريال سعودي  4,111

 رسوم االشتراك: من كل اشتراك كحد أقصى 7.11% 

 الرسوم اإلدارية: سنوًيا 4.11% 

 االشتراك واالسترداد: مرتان في األسبوع

 يوم التقويم: يومي األحد واألربعاء

 يوم اإلعالن: يومي األثنين والخميس

 مؤشرات الصندوق

0600.0 
 معامل االنحراف المعياري

 4.00-  معامل شارب 

 معامل الفا 1.46

 معامل بيتا  1.55

 الحجم )ريال( النسبة 
 

)إلى السعر األولى للوحدة(.% 1.11  األرباح الموزعة 1 

)من متوسط قيمة صافي األصول(% 1.04  األتعاب اإلجمالية 43,647.45 

)من متوسط قيمة صافي األصول(% 1.05  رسوم التعامل  5,150.11 

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

)من صافي قيمة  األصول(% 1.11  اقتراض الصندوق 1 

 معلومات عن الصندوق

 توزيع األصول
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 ) أول يوم في الربع الثالث(شركات مستثمر فيها 01أكبر 

 %3.41. طيبة                   6%                      05.40إعمار             0. 

 %6.11. إزدان                   3%                       05.05. جبل عمر       4

 %5.70. إعمار مولز           0%                      07.74. الدار              7

 % 4.40. الديار                  1%                       0.17.  األندلس        4

 %7.47. الرياض للتعمير  01%      3.74. مدينة المعرفة االقتصادية 5
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