
 2020 يناير الشهري ارقام تقرير

 

  

 بانخفاض  2020 بنهاية يناير%  0.62 أداء قدره لألسهم الخليجية للدخلالبالد  صندوقصندوق حقق 

 الصندوق ويستثمر  .لاير  0.8676  المماثل حيث وصل سعر الوحدة اليعن اداء الشهر    %(3.43قدره )

بما ال يزيد عن    الخليجية الموازية األسواق الخليجية بما فيها األسواقفي أسهم الشركات المدرجة في 

إضافة إلى أدوات النقد  % من صافي أصول الصندوق وأسهم بنك البالد و االكتتابات األولية15

استثمارت الصندوق في  وتتركز . المطابقة لمعايير الهيئة الشرعية بهدف استثماري طويل األجل

 .% 7.6 بنسبة قدرها  زين ويليه %  7.9قدره  ة قدرهابنسب مصرف الراجحي

 

 

   

 

 سمات الصندوق:
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 الرسوم و المصاريف :

  الملخص التنفيذي 

  31/12/2019في  كما أكبر األستثماراترسوم الصندوق                                             

 للدخل الخليجية لألسهم البالد صندوق   

 15,802,173.75 :األصول قيمة صافي         (% 0 62.+ ) لاير 0.8676  :الوحدة سعر   

 البالد لإلستثمار شركة   :  الصندوقمدير 

 النمو  و  الدخل :   التصنيف

 مرتفعة  :  درجة المخاطرة 

 هم أس :  نوع األصول

 20/ 2014/04  :  تاريخ التأسيس

سهم الخليجية ذات  مؤشر األ :  المؤشر اإلسترشادي

التوزيعات النقدية المطابقة للمعايير الشرعية"  

 المحتسب من قبل ايديل ريتنق 

 السعودية   العربية المملكة :  الحغرافي التركيز 

 مفتوح :   النوع

 %   0.61  :  تغير األداء خالل شهر

 %  1.34  :  أشهر 3تغير األداء خالل  

 % 7.76  :  تغير األداء خالل سنة

 %   9.89   :  سنوات  3تغير األداء خالل  

 %  ( 5.08)  :  سنوات  5تغير األداء خالل  

 %  0.61 :  بداية العام التغير منذ 

 %   (13.24)  :  التغير منذ التأسيس 

   1%   :  رسوم اإلشتراك 

 %  1.75  :  رسوم اإلدارة

 - :    اإلسترداد رسوم 

    %    0.12  :  رسوم الحفظ

 لاير  5,000.00  :  الحد األدني لإلشتراك

 لاير  2,000.00  :  الحد األدني لإلسترداد 

 لاير    2,000.00  :  اإلشتراك االضافي

 توزيع األصول اكبر الشركات
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