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4044الربع األول من سنة   

4044مارس  74  

 

سنوات 5 سنوات 7  أشهر )نهاية الربع الحالي( 7 سنة واحدة       )YTD( سنة حتى تاريخه   

 %41.00 أداء الصندوق   41.00% 77.03% 56.11% 30.34%

أداء المؤشر االسترشادي  47.01% 41.14% 55.41% 63.31%  47.01% 

 %4.36 فارق األداء 4.36% 7.63% 4.75% 4.14%

تنمية رأس المال عن طريق االستثمار طويل األجل في أسهم الشرركرات الرمردرجرة 

في األسواق الخليجية المطابقة للمعايير الشرعية, ويهدف الصندوق إلى التروييرع 

% سنويا من صافي قيرمرة األصرول بشرصرل نصر  5النقدي بحد أقصى مقداره 

سنوي في اخر يوم عمل لشرهرر مرايرو وشرهرر نروفرمربرر مرن كرل عرام مرن األربرا  

المستلمة من الشركات المستثمر فيها واالربا  الرأسمالية المحقرقرة او احردهرمرا. 

 وتصون االحقية لمالصي الوحدات في يوم التقويم السابق ليوم التوييع.

 هدف الصندوق

 بيانات الصندوق بحسب اآلتي

 تاريخ بدء الصندوق: 4041أبريل  40 

 سعر الوحدة عند الطر : ريال سعودي واحد  

 حجم الصندوق: ريال سعودي 050,137,0  

 نوع الصندوق: مفتو 

 عملة  الصندوق: الريال السعودي

 مستوى المخاطر: مرتفع 

 مؤشر األسهم الخليجية ذات التوييعات 

 النقدية المتوافقة مع الشريعة

 المحتسب من قبل أيديل ريتنق 

 المؤشر االسترشادي:

 عدد مرات التوييع  )إن وجد(: مرتين في السنة

 نسبة رسوم اإلدارة للصناديق -

 المستثمر بها )إن وجدت(: 

 مستشار االستثمار ومدير من -

 الباطن )إن وجد(: 

 عدد أيام المتوسط المرجح )إن -

 وجد(: 

 العائد

صندوق البالد لألسهم الخليجية 
 للدخل

  القيمة %

% )من متوسط  صافي أصول الصندوق(4.41  34,365 )TER( نسبة األتعاب اإلجمالية  

% )من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق(0.00  نسبة اقتراض )إن وجدت( - 

% )من متوسط  صافي أصول الصندوق(0.00  مصاري  التعامل  4,103 

% )من صافي أصول الصندوق(0.00  استثمار مدير الصندوق )إن وجد( - 

% )من صافي أصول الصندوق(0.00  األربا  المويعة - 

 (4044معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني )مارس/

 رسم بياني يوضح توييع أصول الصندوق )قطاعي/جغرافي(

 األداء والمخاطر

 (4044معلومات األسعار كما في نهاية الربع المعني )مارس/

  
ريال سعودي 4.7476  سعر الوحدة )كما في نهاية الربع المعني( 

%41.00  التغير في سعر الوحدة )مقارنة بالربع السابق( 

ريال سعودي -  
 سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد, 

 وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت )إن وجد(

وحدة 6,331,631  إجمالي وحدات الصندوق 

ريال سعودي 0,137,050  إجمالي صافي األصول 

)إن وجد(     14.64 )P/E( مصرر الربحية   

400.00%  ملصية تامة 

0.00%  حق منفعة 

  

سنوات 5 سنوات 7  أشهر )نهاية الربع الحالي( 7 سنة واحدة       )YTD( سنة حتى تاريخه  معايير األداء والمخاطر  

 %6.77 االنحراف المعياري 6.77% 40.70% 44.16% 45.01%

 4.40 مؤشر شارب 4.40 7.01 4.74 4.73

 Tracking Error( 4.00%(خطأ التتبع  4.00% 0.10% 4.44% 4.41%

بيتا   0.01 0.01 0.30 0.04 0.07 )Beta  (  

 )Alpha( ألفا   0.01 0.01 0.40 0.44 0.47

 مؤشر المعلومات 4.67 4.67 1.06 4.44 4.75

 بيانات ملصية استثمارات الصندوق 

 رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق 

 بيانات االتصال بحسب اآلتي

 رقم الهات :   140007676
http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement   :الموقع اإللصتروني 

clientservices@albilad-capital.com :البريد اإللصتروني 

 أداء الصندوق سنويا 

 منذ بداية العام  4044 4040 4041 4040 4043

 %41.00 الصندوق  46.31% 5.5% 44.4% 4.0%- 4.5%

 %47.01 المؤشر االسترشادي 43.01% 5.1% 3.1% 6.4% 1.5%-

 %4.36 الفرق 4.40%- 0.4% 7.0% 3.4%- 3.0%

 التوييعات النقدية

  منذ بداية العام 4044 4040 4041 4040 4043

 الصندوق  - 7.56% 4.44% 1.51% 7.44% 4.00%

 رسم بياني يوضح األداء منذ بداية الصندوق 


