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4040الربع الرابع من سنة   

4040ديسمبر  74  

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

 %7.47 الصندوق  41.14% 70.55% 43.05% 0.00% 54.60%

 %3.15 المؤشر االسترشادي 3.00% 41.41% 71.37% 0.00% 46.50%

 %1.34- الفرق 3.04% 1.76% 3.60%- 0.00% 46.40%

يهدف الصندوق لالستثمار في أسهم الشركات المدرجة باالساوق الساعاودي 

باإلضافة إلى االكتتابات األولاياة و ادوات الاناقاد الاماتاوافاقاة ماع الاماعاايايار 

الشرعية بهدف تنمية رأس المال وتوزيع األرباح بشكل نصا  ساناوي  وباحاد 

% من صافي اصول الصندوق وتحقاياع عاواتاد تازياد عان الاماؤشار 5اقصى 

 االسترشادي

 أهداف الصندوق

 خصاتص الصندوق

 صافي قيمة األصول: ريال سعودي 44,401,061  

 عدد الوحدات: وحدة  47,000,010 

 سعر الوحدة: ر.س 4.5460 

 تاريخ التأسيس: 4044يونيو    7

 الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية لشركة البالد لالستثمار

 نوع الصندوق: مفتوح

 مستوى المخاطرة: مرتفع 

 أفع الصندوق: طويل األمد  -االستثمار متوسط 

 مؤشر األسهم السعودية ذات التوزيعات "

 المؤشر االسترشادي المحتسب  النقدية المتوافقة مع الشريعة" 

 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 4.50% 

 االشتراك واالسترداد: مرتان في األسبوع

 يوم التقويم: يومي األحد واألربعاء

 يوم اإلعالن: يومي األثنين والخميس

 أداء الصندوق تراكميا

صندوق البالد لألسهم 
 السعودية للدخل

  الحجم )ريال( النسبة 

% )إلى السعر األولى للوحدة(4.71  األرباح الموزعة 406,031 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.67  األتعاب اإلجمالية 474,410 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.05  رسوم التعامل  40,373 

% )من صافي قيمة  األصول(0.00  استثمار مدير الصندوق 0 

% )من صافي قيمة  األصول(0.00  اقتراض الصندوق 0 

 معايير ومؤشرات قياس المخاطر معلومات عن الصندوق

 معامل االنحراف المعياري 0.05

 معامل شارب 0.17

 معامل الفا 0.06

 معامل بيتا  0.11

1.7% . بنك البالد6   6.1  % . مصرف الراجحي 4     

1.4% . بنك الجزيرة3   6.3   % . الراجحي تكافل 4   

1.4% أسمنت المدينة .0   1.3  % 4. صندوق األهلي ريت 7   

1.0 % . أسمنت حاتل1   1.3 % الدريس. 1   

1.0% .جرير40   1.6% . المراكز العربية5   

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

 منذ بداية العام  4041 4040 4043 4046 4045

 %41.1 الصندوق  44.0% 3.3% 5.1%- 4.6%- 46.0%-

 %3.1 المؤشر االسترشادي 0.3% 40.1% 1.0%- 0.3% 46.3%-

 %3.0 الفرق 7.4% 4.3%- 4.0%- 44.7%- 0.4%-

  منذ بداية العام 4041 4040 4043 4046 4045

 الصندوق  4.4% 1.44% 1.40% 4.46% 4.70% 4.11%

 أداء الصندوق سنويا 

 التوزيعات النقدية

10.99%

20.82%

7.92%

5.80%

6.30%

10.13%

Banks Materials Retailing Transportation Consumer Services Cash

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Dec-20

                           


