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 2020 مقققا  بقااققققي  (%22.94-) أ الء قققق    دألسقققال الددقققال قي الدقق قققيصقققق ال الدققق    حقققق  

 الدمماثقققي ح قققس اصقققي سقققا  الدلحققق   الدققق  عقققد ال الء الد قققا  ( 34.37-% )قققق     قإنخفقققا 

أسققال الد قق اام الدم   ققي  فقق   ئ دقق  ب قق ي اأملالدقق  أصققلد  الدصققق ال اقدققمرم  .لاير0.48

 15الألسققال الددققال قي ) اسقق  انمققل( بمققا   ق ققق  عققد ف أسققال الد قق اام الدم   ققي فقق  أسققلالل 

%مقققد صقققاف  أصقققل. الدصقققق ال. االدماقققاة  مقققد ق قققي الدا لقققي الد ققق ع ي بققققاء ع ققق  الدم  ققق  م 

السققمرما م الدصققق ال فقق   ا م اقق  .الألساسقق ي داققل  الد قق اام باقق ر السققمرما ل  لقققي الأل ققي

%  بقدققق ي قققق   ا  شققق اي بققق   اق  ققق   15.10% قققق     بقدققق ي قققق   ا مصققق ر الد ال  ققق 

6.20. 

 

   

 

 

 سمات الصندوق:
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 الرسوم و المصاريف :

  الملخص التنفيذي 

 2019الربع الرابع من سنة في  كما أكبر األستثماراترسوم الصندوق                                      

 النقية السعودية لألسهم البالد صندوق   

 396,691,729.63 :األصول قيمة صافي         (%22.94-) لاير 0.48  :الوحدة سعر   

 شركة البالد لالستثمار   :  مدير الصندوق

 تنمية رأس المال :   التصنيف

 مرتفع :  درجة المخاطرة 

 أسهم  :  نوع األصول

 01/ 2006/01  :  تاريخ التأسيس

مؤشر األسهم السعودية   :  المؤشر اإلسترشادي

 اإلسالمية النقية  

 المملكة العربية السعودية :  التركيز الحغرافي 

 مفتوح :   النوع

 ( %  21.82- )  :  تغير األداء خالل شهر

 ( %  22.94- )  :  أشهر 3تغير األداء خالل  

 ( %  17.63- )  :  تغير األداء خالل سنة

 %  0.25 :  سنوات  3تغير األداء خالل  

 ( %  27.54-)  :  سنوات  5تغير األداء خالل  

 ( %  22.94-)  :  التغير منذ بداية العام 

 (%   56.71-)  :  التغير منذ التأسيس 

  %  2.00   :  رسوم اإلشتراك 

   %   1.75  :  رسوم اإلدارة

 - :    اإلسترداد رسوم 

    %    0.05  :  رسوم الحفظ

 لاير  8,000.00  :  الحد األدني لإلشتراك

 لاير  2,000.00  :  الحد األدني لإلسترداد 

 لاير  2,000.00  :  اإلشتراك االضافي

 توزيع األصول  أكبر الشركات
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