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4044الربع االول من سنة   

4044مارس  74  

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

 %4.7- الصندوق  7.1%- - - - 4.4%-

 %4.5 المؤشر االسترشادي 0.0%- - - - 4.1%

 %7.0- الفرق 4.6%- - - - 4.6%-

السعودية إلى محاكاة أداء مؤشر البالد أيديل  يسعى صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية

ريتينجز للصكوك السيادية السعودية والمكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالرريرال 

السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيرسريرة اترداولل والرمررتربر رة بصرانرع سروق 

 أشهر فأكثر  7والمتبقي على استحقاقها 

 أهداف الصندوق

 خصائص الصندوق

 صافي قيمة األصول: ريال سعودي 415,564,064 

 عدد الوحدات: وحدة  41,000,000 

 سعر الوحدة: ر.س 1.0361  

 تاريخ التأسيس: 4041أغس س   44 

 تاريخ األدراج: 4040فبراير  46

 الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية لشركة البالد لالستثمار

 نوع الصندوق: صندوق مؤشر متداول مفتوح

 مستوى المخاطرة: منخفض إلى متوسط

 أفق الصندوق: طويل األمد  -االستثمار متوسط 

 البالد أيديل ريتينجز للصكوك السيادية السعودية 
 المؤشر االسترشادي

 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 0.70% 

 االشتراك واالسترداد: يوميا

 يوم التقويم: نهاية كل يوم عمل

 يوم اإلعالن: كل يوم عمل

 أداء الصندوق تراكميا

صندوق البالد المتداول 
 للصكوك السيادية السعودية

  الحجم اريالل النسبة 

% اإلى السعر األولى للوحدةل0.60  األرباح الموزعة 4,415,157 

% امن متوسط قيمة صافي األصولل0.00  األتعاب اإلجمالية 414,766 

% امن متوسط قيمة صافي األصولل0.0  رسوم التعامل  0 

% امن صافي قيمة  األصولل5.5  استثمار مدير الصندوق 40,354,170 

% امن صافي قيمة  األصولل0.00  اقتراض الصندوق 0 

 معلومات عن الصندوق
 معايير ومؤشرات قياس المخاطر

 معامل االنحراف المعياري 0.07

0.56-  معامل شارب 

0.04-  معامل الفا 

 معامل بيتا  0.4

45-07-4041صكوك الحكومة السعودية  .6 5.0% 70-01-4041صكوك الحكومة السعودية  .4   47.4%   

45-04-4040  صكوك الحكومة السعودية .3 1.0% 70-07-4040  . صكوك الحكومة السعودية4 3.0%   

1.4% 

01-03-4041صكوك الحكومة السعودية  . 0  

40-40-4041  صكوك الحكومة السعودية .7 6.1%    

1.0% 

40-04-4041صكوك الحكومة السعودية .1  

45-03-4040  صكوك الحكومة السعودية .1 6.4%   

7.1% 

05-03-4040  صكوك الحكومة السعودية.40  

44-04-4041  صكوك الحكومة السعودية . 5 5.6%   

 ا أول يوم في الربع الحالي لمكونات  40أكبر 

 منذ بداية العام  4040 4041 4040 4043 4046

 %4.7- الصندوق  0.1% - - - -

 %4.5 المؤشر االسترشادي 7.4% - - - -

 %7.0- الفرق 4.0%- - - - -

  منذ بداية العام 4040 4041 4040 4043 4046

 الصندوق  0.60% 4.44% - - - -

 أداء الصندوق سنويا 

 التوزيعات النقدية

 األصولتوزيع 

 األداء


