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

 %3.43- الصندوق  - - - - 1.01-

- - - - - 
المؤشر 

 االسترشادي
- 

 %3.43- الفرق - - - - 1.01-

صندوق البالد ريت القابض هو صندوق استثماري قابض مفتتتو ,  

يهدف إلى تنمية  رأس المال على المدى المتوستط إلتى التلتويتل 

باإلضافة إلى توزيع  أربا  نصف سنوية وذلك من خالل االستثتمتار 

بشكل أساسي في صناديق االستثمتار التعتقتاريتة التمتتتداولتة فتي 

أو الملروحة لإلكتتاب. يستهدف صتنتدوق “  تداول” السوق المالية 

البالد ريت القابض بناء محفظة منوعة من صتنتاديتق التريتت تتحتقتق 

توزيع نقدي  منافس مقارنة بمتوسط التتوزيتعتات التنتقتديتة لتلتريتت 

 المدرجة في سوق تداول

 أهداف الصندوق

 خصائص الصندوق

 صافي قيمة األصول: مليون ريال سعودي 41,404,704.41 

 عدد الوحدات: مليون  وحدة 4,001,705.03 

 سعر الوحدة: ر.س 1.015001 

 تاريخ التأسيس: 4040مايو 

 الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية لشركة البالد لالستثمار

 نوع الصندوق: مفتو 

 مستوى المخاطرة: مرتفع 

 أفق الصندوق: طويل األمد  -االستثمار متوسط 

 ال يوجد
 المؤشر االسترشادي

 سعر الوحدة عند التأسيس: ريال سعودي واحد

 الحد األدنى لالشتراك: ر.س  0,000

 ر.س  4,000
الحد األدنى لالشتراك 

 الحد األدنى لالسترداد: ر.س  4,000

 رسوم االشتراك: من كل اشتراك كحد أقصى 4.50% 

 الرسوم اإلدارية: سنوًيا 0.00% 

 االشتراك واالسترداد: مرتان في األسبوع

 يوم التقويم: يومي األحد واألربعاء

 يوم اإلعالن: يومي األثنين والخميس

 أداء الصندوق السنوي

 صندوق البالد لالستثمار في صناديق االستثمار العقارية المتداولة 

 الحجم )ريال( النسبة 
 

.% )إلى السعر األولى للوحدة(0.00  األربا  الموزعة 0 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.74  األتعاب اإلجمالية 01,154 

% )من متوسط قيمة صافي األصول0.004  رسوم التعامل  115 

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

% )من صافي قيمة  األصول(0.00  اقتراض الصندوق 0 

 معلومات عن الصندوق
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 إدارة األصول

 4040الربع الثالث من سنة 

4040سبتمبر 70   

 مؤشرات الصندوق

 معامل االنحراف المعياري 0.7401

0.4134-  معامل شارب 

0.7101-  معامل الفا 

 معامل بيتا  0.1134

 توزيع األصول

الرياض ريت    77.01% .4 

70.07% 

 

4صندوق األهلي ريت   .4 

 7 .جدوى ريت السعودي   45.05%

 1.تعليم ريت    40.31%

 ) أول يوم في الربع الثالث(شركات مستثمر فيها   40أكبر 

 صندوق البالد لالستثمار في صناديق االستثمار العقارية المتداولة 
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