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4040الربع األول من سنة   

4040مارس  41  

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

 %40.7- الصندوق  - - - - 1.6%-

 - المؤشر االسترشادي - - - - -

 %40.7- الفرق - - - - 1.6%-

استثمار أصول الصندوق بهدف تحقيق نمو في رأس المال، وتوزيع نسبببة مبن البعبوا بد 

)غلة الوقف( بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق والبمبتبمبثبلبة 

في دعم ورعاية األيتام من خالل الجهة المبسبتبفبيبدة )البجبمبعبيبة البخبيبريبة لبرعبايبة األيبتبام 

 )إنسان(، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف )غلة الوقف( على رعاية األيتام.

 أهداف الصندوق

 خصا ص الصندوق

 صافي قيمة األصول: ريال سعودي 475,504,406 

 عدد الوحدات: وحدة  45,000,000 

 سعر الوحدة: ر.س 1.0703  

 تاريخ التأسيس: 4041نوفمبر   43 

 الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية لشركة البالد لالستثمار

 نوع الصندوق: مفتوح

 مستوى المخاطرة: مرتفع 

 أفق الصندوق: طويل األمد  -االستثمار متوسط 

 اليوجد
 المؤشر االسترشادي

 سعر الوحدة عند التأسيس: ر.س 40

 الحد األدنى لالشتراك: ر.س  500

 الحد األدنى لالشتراك ر.س 500
 اإلضافي: 

 الحد األدنى لالسترداد: اليوجد استرداد

 رسوم االشتراك: التوجد 

 الرسوم اإلدارية: سنوًيا 0.55% 

 االشتراك واالسترداد: مرتان في األسبوع

 يوم التقويم: يومي األحد واألربعاء

 يوم اإلعالن: يومي األثنين والخميس

 أداء الصندوق تراكميا

صندوق انسان االستثماري 
 الوقفي

  الحجم )ريال( النسبة 

% )إلى السعر األولى للوحدة(0.00  األرباح الموزعة 0 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.4  األتعاب اإلجمالية 401,605 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.04  رسوم التعامل  701,531 

% )من صافي قيمة  األصول(0.0  استثمار مدير الصندوق 0 

% )من صافي قيمة  األصول(0.00  اقتراض الصندوق 0 

 معايير ومؤشرات قياس المخاطر معلومات عن الصندوق

 معامل االنحراف المعياري 0.01

 معامل شارب 0.000

 معامل الفا -

 معامل بيتا  -

7.4% مشاركة ريت.6   41.0% .بنك اإلمارات دبي الوطني4     

7.0% .االهلى ريت3  .بنك الخليج الدولي4 %46.5   

4.0% .جدوى ريت0   46.5% .بنك الكويت الوطني 7   

بنك بوبيان.1 %4.4  7.1% .ارامكو1   

بنك دبي االسالمي.1 %4.4  7.1% .رياض ريت5   

 توزيع األصول ) أول يوم في الربع الحالي (شركات مستثمر فيها   40أكبر 

 منذ بداية العام  4041 4040 4043 4046 4045

 %40.7- الصندوق  0.04% - - - -

 - المؤشر االسترشادي - - - - -

 %40.7- الفرق 0.04% - - - -

  منذ بداية العام 4040 4043 4046 4045 4041

 الصندوق  - - - - - -

 أداء الصندوق سنويا 

 التوزيعات النقدية


