
 2020 مارس الشهري ارقام تقرير

 

  

 2020 مقققا  بقيايققق   (%21.67-) أمالء قققق    صقققق ال الدقققسهم دلخقققية الددخل لققق  دخققق   حقققق  

 0.68 الدمماثقق  حلققل اصقق  خققة  الد حقق   الدقق  عققا المالء الدرققي  ( 30.76-% )ققق     يإندفققا 

أخققية الدرقق اام الدم  يقق  فقق  فقق    ئلسقق  برقق   اأم الدقق  أصقق د  الدصققق ال ايسققمرم  .لاير

% مققا صققاف  15الألخقق الل الددخل لقق  بمققا فليققا الألخقق الل الددخل لقق  الدم الزيقق   بمققا   ي يقق  عققا 

ية بقققا الدققسهم ا ال اممابققام الألادلقق  ى ققاف  ىدققد أماالم الدقققق  الدم ابققق  أصقق ا الدصققق ال اأخقق 

الخققمرما م الدصققق ال فقق   اتم اقق  .دمةققايل  الديل قق  الدرقق عل  بيقق ر الخققمرما ل   يقق  الأليقق 

 .7.6%  بقسقققس  قققق   ا  زيقققاشققق ا  ايخلققق   7.9% قققق     بقسقققس  قققق   ا مصققق ر الد الي ققق 

 

 

   

 

 

 سمات الصندوق:
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 الرسوم و المصاريف :

  الملخص التنفيذي 

 2019الربع الرابع من سنة في  كما أكبر األستثماراترسوم الصندوق                                      

 للدخل الخليجية لألسهم البالد صندوق   

 11,931,685.51 :األصول قيمة صافي         (%21.67-) لاير 0.68  :الوحدة سعر   

 شركة البالد لالستثمار   :  مدير الصندوق

 الدخل و النمو :   التصنيف

 مرتفع :  درجة المخاطرة 

 أسهم  :  نوع األصول

 20/ 2014/04  :  تاريخ التأسيس

سهم الخليجية ذات  األمؤشر  :  المؤشر اإلسترشادي

 التوزيعات النقدية 

 الخليج العربي :  التركيز الحغرافي 

 مفتوح :   النوع

 %  18.13-  :  تغير األداء خالل شهر

 %   21.67-  :  أشهر 3خالل  تغير األداء 

 %  19.51-  :  تغير األداء خالل سنة

 %  13.04-  :  سنوات  3تغير األداء خالل  

 %  25.93-  :  سنوات  5تغير األداء خالل  

 %  25.93-  :  التغير منذ بداية العام 

 %  32.46-  :  التغير منذ التأسيس 

   %  1.00   :  رسوم اإلشتراك 

   %   2.00  :  رسوم اإلدارة

 - :    رسوم اإلسترداد 

 %   0.12  :  رسوم الحفظ

 لاير  5,000.00  :  الحد األدني لإلشتراك

 لاير  2,000.00  :  لإلسترداد الحد األدني 

 لاير  2,000.00  :  اإلشتراك االضافي

 توزيع األصول  أكبر الشركات
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