
 قيمة صافي

الصندوق
 الوحدات عدد33,035,788

 قيمة صافي

الوحدة
العام بداية منذ األداء12.8027

16

27

38

49

510

الفرقالمؤشرالصندوق

0.99%0.78%0.21%

%12.17-%25.59%13.41الصندوق اسم

18.18%32.06%-13.88%

االسترشادي المؤشر

اإلنشاء تاريخ

للوحده التأسيس سعر

10 SAR

النوع

 مفتوح صندوق

االساسيه العمله

 سعودي لاير

األشتـراك رسوم

ااالشتراك مبلغ من % 2 أقصى بحد

 اداريه رسوم

1.90%

المخاطر

المخاطر و األداء معاييرعالية

3 Months

YTD

1 السنه

 السنه 3

5 السنه

01/09/2021 في كما الصندوق محفظة في استثمارات عشرة اكبرالمصاريف و الرسوم مجموع

%5.77 السعودية اسمنت%19.22السعودية أرامكو0.71%

الشرعية الضوابط مع المتوافق السعودية لألسهم المرن الخليجي المال ببيت صندوق

سنوي الربع اإلفصاح

2,580,372
أدناه انقر

٢٠٢١ ديسمبر 13.41%٣١

%5.77 السعودية اسمنت%9.67البالد بنكالتعامل مصاريف 

%5.42 العربية اسمنت%8.85االتصاالت اتحاد0.02%

النسبة القطاع0.00%

%5.02 الجنوب اسمنت%8.77اليمامة اسمنتالصندوق مدير استثمار نسبة

 قطاعات 5 اكبربالمؤشر مقارنة الصندوق أداءاإلقتراض نسبة

%4.74الشرقية اسمنت%6.30 الجزيره بنك0.00%

%16.72الطاقة 

%24.76األساسية المواد 

الفاالتتبع خطاءبيتاشاربالمعياري االنحراف

Bait Al Mal Al Khaleeji or its directors, staff makes no warranty, representation or undertaking whether expressed or impliead, nor it doeas it assume any leagal liability whether direct or indirect, or responsibility for the accurancey, completness or usefulness of any information that 

is contained in this material . Past performance is neither an indication nor a guarantee of future returns. The value of units and income may appreciate or depreciate; investors may receive less than what they have originally invested. Additionally, fees charged on funds and 

currency exchange rates may have additional adverse effects.  Detailed and specific information related to the product is provided in the terms and conditions applicable to the fund which should be read and understood prior to entering into it. Fund investments are subjetct to 

market risk, read terms and conditions and all related documents carefully

 لألسهم المرن الخليجي المال بيت صندوق

السعودية

 ضوابط مع المتوافقة السعودية لألسهم ريتنغ أديل مؤشر

كي ام بي-  الشرعية اللجنة

-----

 الصندوق بمدير االتصال معلومات

+966138316600: فاكس, +966138316666:تلفون , 31413 الدمام, 9177: البريد صدوق, فهد بن محمد األمير طريق, بالزا الشاطي,  الخليجي المال بيت

www.bmk.com.sa: االكتروني الموقع  ,  fund@bmk.com.sa: ايميل

الصندوق أهداف

2019 مايو 19
 خالل (ريت) المتداولة العقارية والصناديق السعودية الشركات أسهم في االستثمار خالل من البعيد المدى على المال رأس تنمية إلى يهدف مفتوح، عام استثماري أسهم صندوق هو السعودية لألسهم المرن الخليجي المال بيت صندوق

 المشابهة االستثمارية االستراتيجية ذات العامة االستثمار صناديق في واالستثمار األولوية، حقوق ذلك في بما (تاسي) الرئيسية السوق مؤشر في المدرجة واألسهم السعودية لألسهم الرئيسية السوق في األولي العام الطرح فترة

المالية السوق هيئة من والمرخصة الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافقة النقد أسواق وصناديق األولية اإلصدارات وصناديق

%9.25االتصاالت 

%4.39العقارات

0.29

0.24

1.29

-

0.44

0.03

سنوي ربع

العام بداية منذ

1 السنه

السنه 3

5 السنه

0.04-13.883.89%

----

0.180.21-1.95%

0.410.04-12.179.35%

%21.91البنوك

الشروط و األحكام

https://bmk.com.sa/uploads/servicesdocs/FREESTYLE.pdf

