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4044الربع األول من سنة   

4044مارس  74  

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

 %1.1 الصندوق  13.7% 44.0% 16.6% - 0.5%-

 %44.3 المؤشر االسترشادي 11.0% 41.5% 11.3% - 0.5%-

 %4.7- الفرق 4.5%- 3.5%- 4.1% - 0.0%

تنمية رأس المال عن طريق االستثمار طويل األجل في أسهم الشركات المدرجة فيي األسيواق 

الخليجية المطابقة للمعايير الشرعية, ويهدف الصندوق إلى التوزيع النقدي بحد أقصى ميقيداره 

% سنويا من صافي قيمة األصول بشكل نصف سنوي في اخر يوم عمل لشهر مايو وشهر 5

نوفمبر من كل عام من األرباح المستلمة من الشركات اليميسيتيثيمير فيييهيا واالربياح اليرأسيميالييية 

 المحققة او احدهما. وتكون االحقية لمالكي الوحدات في يوم التقويم السابق ليوم التوزيع.

 أهداف الصندوق

 خصائص الصندوق

 صافي قيمة األصول: ريال سعودي 45,100,100 

 عدد الوحدات: وحدة  46,066,441 

 سعر الوحدة: ر.س 0.11166  

 تاريخ التأسيس: 4041أبريل  40 

 الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية لشركة البالد لالستثمار

 نوع الصندوق: مفتوح

 مستوى المخاطرة: مرتفع 

 أفق الصندوق: طويل األمد  -االستثمار متوسط 

 مؤشر األسهم الخليجية ذات التوزيعات 

 النقدية المتوافقة مع الشريعة

 المحتسب من قبل أيديل ريتنق 

 المؤشر االسترشادي

 سعر الوحدة عند التأسيس: ريال سعودي واحد

 الحد األدنى لالشتراك: ر.س  5,000

 الحد األدنى لالشتراك ر.س  4,000
 اإلضافي: 

 الحد األدنى لالسترداد: ر.س  4,000

 رسوم االشتراك: من كل اشتراك كحد أقصى 4.00% 

 الرسوم اإلدارية: سنوًيا 4.35% 

 االشتراك واالسترداد: مرتان في األسبوع

 يوم التقويم: يومي األحد واألربعاء

 يوم اإلعالن: يومي األثنين والخميس

 أداء الصندوق تراكميا

صندوق البالد لألسهم الخليجية 
 للدخل

  الحجم )ريال( النسبة 

% )إلى السعر األولى للوحدة(0.00  األرباح الموزعة 0 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.35  األتعاب اإلجمالية 441,604 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.07  رسوم التعامل  1,056 

% )من صافي قيمة  األصول(74.44  استثمار مدير الصندوق 1,137,415 

% )من صافي قيمة  األصول(0.00  اقتراض الصندوق 0 

 معايير ومؤشرات قياس المخاطر معلومات عن الصندوق

 معامل االنحراف المعياري 0.01

 معامل شارب 4.40

 معامل الفا 0.04

 معامل بيتا  0.30

1.0% . إعمار6   6.6  % .4  ارامكس   

1.0% . بنك دبي اإلسالمي3   6.0   % . فيفا الكويت4   

1.5% .اتصاالت السعودية0   5.7  % . زين7   

1.5 % . مصرف الراجحي1   5.0 % . طيران الجزيرة1   

1.4% إعمار مولز. 40   1.1% . الدار5   

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

 منذ بداية العام  4040 4041 4040 4043 4046

 %1.1 الصندوق  5.5% 44.4% 4.0%- 4.5% 5.4%

 %44.3 المؤشر االسترشادي 5.1% 3.1% 6.4% 1.5%- 6.5%

 %4.7- الفرق 0.4% 7.0% 3.4%- 3.0% 4.1%-

  منذ بداية العام 4040 4041 4040 4043 4046

 الصندوق  - 4.44% 1.51% 7.44% 4.00% 4.71%

 أداء الصندوق سنويا 

 التوزيعات النقدية


