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 4041الربع الثالث من سنة 
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سنوات 40 منذ التأسيس سنوات 5  سنوات 7   الربع الحالي  سنة واحدة 

 %0.54 الصندوق  - - - - 4.40%

 %0.76 المؤشر االسترشادي - - - - 4.40%

 %0.45 الفرق - - - - 0.40%

المحافظة على رأس مال مالك الوحدات مع تحقيق عائد أعلى من 

المؤشر االسترشادي على المدى القصير والمتوسط من خالل 

االستثمار في أدوات أسواق النقد والمجاز من قبل الهيئة 

 الشرعية لدى مدير الصندوق.

 أهداف الصندوق

 خصائص الصندوق

 صافي قيمة األصول: دوالر امريكي  6,446,114 

 عدد الوحدات: وحدة 6,470,031 

 سعر الوحدة: دوالر  4.0440

 تاريخ التأسيس: 4041يناير  1

 الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية لشركة البالد لالستثمار

 نوع الصندوق: مفتوح

 مستوى المخاطرة: منخفض  إلى متوسط

 أفق الصندوق: متوسط األمد  -االستثمار قصير 

 

 المؤشر االسترشادي الاليبور لشهر واحد

 سعر الوحدة عند التأسيس: دوالر امريكي واحد

 الحد األدنى لالشتراك: دوالر أمريكي 4,000

 الحد األدنى لالشتراك دوالر أمريكي 500
 اإلضافي: 

 الحد األدنى لالسترداد: دوالر أمريكي 500

 رسوم االشتراك: اليوجد  

 الرسوم اإلدارية: سنوًيا 0.10% 

 االشتراك واالسترداد: يوميا

 يوم التقويم: نهاية كل يوم عمل 

 يوم اإلعالن: كل يوم عمل

 أداء الصندوق تراكميا

صندوق البالد للمرابحة بالدوالر 
 االمريكي )أسواق النقد(

  الحجم )ريال( النسبة 

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

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.46  األتعاب اإلجمالية 40,001 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.00  رسوم التعامل  40 

% )من صافي قيمة  األصول(00.4  استثمار مدير الصندوق 5,016,146 

% )من صافي قيمة  األصول(0.00  اقتراض الصندوق 0 

 معلومات عن الصندوق
 معايير ومؤشرات قياس المخاطر

 معامل االنحراف المعياري 0.004

0.0-  معامل شارب 

0.4-  معامل الفا 

 معامل بيتا  0.1

 ) أول يوم في الربع الحالي (شركات مستثمر فيها   40أكبر 
 توزيع األصول

 منذ بداية العام  4040 4043 4046 4045 4041

 %4.33 الصندوق  - - - - -

 %4.04 المؤشر االسترشادي - - - - -

 %0.41- الفرق - - - - -

  منذ بداية العام 4040 4043 4046 4045 4041

 الصندوق  - - - - - -

 *محتسب بطريقة العائد السنوي أداء الصندوق سنويا 

 التوزيعات النقدية
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7.4% .صكوك بنك االمارات االسالمي6   44.5% .مرابحة مع البنك األهلي المتحد 4     

4.4% .مرابحة مع بنك الجزيرة3  .مرابحة مع بنك الفجيرة الوطني 4 %40.7   

4.6% (4.مرابحة مع بنك الرياض )0   43.5% (4.مرابحة مع بنك الكويت الوطني )7   

  1.0% (4.مرابحة مع بنك الكويت الوطني )1   

  7.4% (4.مرابحة مع بنك الرياض )5   


