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4040الربع الرابع من سنة   

4040ديسمبر  74  
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Benchmark Fund

 المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع   DGSGيهدف الصندوق إلى تتبع  أداء مؤشر الذهب الفوري 

 DGCX عن كثب, وبأسلوب إدارة غير نشط, عبر القيام بشراء الذهب الفعلي وتخزينه لدى خزانة مركز دبي للسلع 

 المتعددة وذلك عن طريق شراء عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة اإلسالمية المعمول به في بورصة 

 دبي للذهب والسلع, لتحقيق أداء مماثل لتحركات أسعار الذهب بشكل يومي, وذلك قبل حسم الرسوم  

 والمصاريف.

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

 %4.15- الصندوق  - - - - 6.00%

 %4.40 المؤشر االسترشادي - - - - 1.01%

 %7.47- الفرق - - - - 7.01%-

 
 أهداف الصندوق

 خصائص الصندوق

 صافي قيمة األصول: ريال سعودي 440,474,105  

 عدد الوحدات: وحدة 44,000,000 

 سعر الوحدة: ر.س 40.3101  

 تاريخ التأسيس: 4040فبراير  43

 تاريخ اإلدراج: 4040يونيو  4

 الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية لشركة البالد لالستثمار

 نوع الصندوق: صندوق مؤشر متداول مفتوح

 مستوى المخاطرة: متوسط إلى مرتفع

 أفق الصندوق: طويل األمد  -االستثمار متوسط 

 مؤشر سعر عقد الذهب الفوري المعمول

 المؤشر االسترشادي به في بورصة دبي للذهب و السلع 

 سعر الوحدة عند التأسيس: ر.س 40

 الحد األدنى لالشتراك: قيمة رزمة وحدات واحدة

 الحد األدنى لالشتراك اليوجد
 اإلضافي: 

 الحد األدنى لالسترداد: قيمة رزمة وحدات واحدة

 رسوم االشتراك: اليوجد 

 الرسوم اإلدارية: سنوًيا 4.50% 

 االشتراك واالسترداد: يوميا

 يوم التقويم: نهاية كل يوم عمل

 يوم اإلعالن: كل يوم عمل

 أداء الصندوق تراكميا

 صندوق البالد المتداول للذهب 

  الحجم )ريال( النسبة 

% )إلى السعر األولى للوحدة(0.0  األرباح الموزعة 0 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.1  األتعاب اإلجمالية 504,457 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.0  رسوم التعامل  0 

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

% )من صافي قيمة  األصول(0.0  اقتراض الصندوق 0 

 معايير ومؤشرات قياس المخاطر معلومات عن الصندوق

 معامل االنحراف المعياري 0.00

 معامل شارب 0.11
0.04-  معامل الفا 

 معامل بيتا  0.11
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 ) أول يوم في الربع الحالي (مكونات  40أكبر 
 توزيع األصول

 منذ بداية العام  4041 4040 4043 4046 4045

 %6.00 الصندوق  - - - - -

 %1.01 المؤشر االسترشادي - - - - -

 %7.01- الفرق - - - - -

  منذ بداية العام 4041 4040 4043 4046 4045

 الصندوق  - - - - - -

 أداء الصندوق سنويا 

 التوزيعات النقدية

0.0%

100.0%

Cash Gold


