
 2020 مارس الشهري ارقام تقرير

 

  

 2020 مقققا  بقيا ققق   (%19.48-) أمالء قققق    لصقققق ال الدقققسهم دلسقققية الددققق  م   د ققق  حقققق  

 1.07 الدمماثققل ح ققل اصققل سقق   الد حقق   الدقق  عققا المالء الدرققي  ( 29.82-% )ققق      إنخفققا 

أسقق الل الهسققية الددقق  م   ) اسقق   فقق   ئ دقق  برقق ل اأم الدقق  أصقق د  الدصققق ال ا دققمرم  .لاير

%مقققا صقققاف  أصققق   الدصقققق ال االدماقققاة  مقققا قسقققل الدي  ققق   15انمققق (   بمقققا      ققق  عقققا 

الدرقق ع   بمققا ف يققا أسققية  بقققال الدققسهم اال يممابققاع الهاد قق  بقققاء ع ققل الدم   ادقق  الهساسقق   ديقق   

مصققق م السقققمرما ع الدصقققق ال فققق   ا م يققق  .الدرققق ياع بيققق م السقققمرما ج    قققل اله قققل

 .8.2%  بقدقققس  قققق   ا  ال  صقققا عشققق ي  ا   ققق   16.9% قققق     بقدقققس  قققق   ا الد ال  ققق 

 

 

   

 

 

 سمات الصندوق:
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 الرسوم و المصاريف :

  الملخص التنفيذي 

 2019الربع الرابع من سنة في  كما أكبر األستثماراترسوم الصندوق                                      

 للدخل السعودية لألسهم البالد صندوق   

 17,232,536.70 :األصول قيمة صافي         (%19.48-) لاير 1.07  :الوحدة سعر   

 شركة البالد لالستثمار   :  مدير الصندوق

 الدخل و النمو :   التصنيف

 مرتفع :  درجة المخاطرة 

 أسهم  :  نوع األصول

 03/ 2012/06  :  تاريخ التأسيس

ذات  مؤشر األسهم السعودية  :  المؤشر اإلسترشادي

 التوزيعات النقدية 

 المملكة العربية السعودية :  التركيز الحغرافي 

 مفتوح :   النوع

 %  16.98-  :  تغير األداء خالل شهر

 %   19.48-  :  أشهر 3تغير األداء خالل  

 %  17.94-  :  تغير األداء خالل سنة

 %   4.14-  :  سنوات  3تغير األداء خالل  

 %  32.79-  :  سنوات  5تغير األداء خالل  

 %  19.48-  :  التغير منذ بداية العام 

 %  6.99 :  التغير منذ التأسيس 

  %  2.00   :  رسوم اإلشتراك 

   %   1.75  :  رسوم اإلدارة

 - :    رسوم اإلسترداد 

    %    0.05  :  رسوم الحفظ

 لاير  8,000.00  :  األدني لإلشتراكالحد 

 لاير  2,000.00  :  الحد األدني لإلسترداد 

 لاير  2,000.00  :  اإلشتراك االضافي

 توزيع األصول  أكبر الشركات
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