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4041الربع الثالث من سنة   

4041سبتمبر  41  

سنوات 40 منذ التأسيس سنوات 5  سنوات 7   الربع الحالي  سنة واحدة 

 %4.05 الصندوق  7.10% - - - 5.11%-

 - المؤشر االسترشادي - - - - -

 %4.05 الفرق 7.10% - - - 5.11%-

صندوق البالد ريت القابض هو صندوق استثماري قابض مفتوح, يهدهدإ إلهى تهنهمهيهة  رأ  الهمها  

على المدى المتوسط إلى الطهويهل بهافضهافهة إلهى تهوبيهع  أربهاح نصهل سهنهويهة و له  مهن خهال  

أو “  تهداو ” االستثمار بشكل أساسي في صناديق االستثمار العقارية المتداولة في السوق المالية 

المطروحة لإلكتتاب. يستددإ صندوق البالد ريت القابض بناء محفظة منهوعهة مهن صهنهاديهق الهريهت 

 تحقق توبيع نقدي  منافس مقارنة بمتوسط التوبيعات النقدية للريت المدرجة في سوق تداو 

 أهداإ الصندوق

 خصائص الصندوق

 صافي قيمة األصو : ريا  سعودي 77,350,043 

 عدد الوحدات: وحدة 7,534,110 

 سعر الوحدة: ر.  1.1504 

 تاريخ التأسيس: 4040مايو 

 الديئة الشرعية: الديئة الشرعية لشركة البالد لالستثمار

 نوع الصندوق: مفتوح

 مستوى المخاطرة: مرتفع 

 أفق الصندوق: طويل األمد  -االستثمار متوسط 

 ال يوجد
 المؤشر االسترشادي

 سعر الوحدة عند التأسيس: ريا  سعودي واحد

 الحد األدنى لالشتراك: ر.   500

 الحد األدنى لالشتراك ر.   500
 افضافي: 

 الحد األدنى لالسترداد: ر.   500

 رسوم االشتراك: من كل اشتراك كحد أقصى 4.50% 

 الرسوم افدارية: سنوًيا 0.00% 

 االشتراك واالسترداد: مرتان في األسبوع

 يوم التقويم: يومي األحد واألربعاء

 يوم افعالن: يومي األثنين والخميس

 أداء الصندوق تراكميا

صندوق البالد لالستثمار في 
صناديق االستثمار العقارية  

 المتداولة

  الحجم )ريا ( النسبة 

% )إلى السعر األولى للوحدة(4.71  األرباح الموبعة 303,145 

% )من متوسط قيمة صافي األصو (0.70  األتعاب افجمالية 03,171 

% )من متوسط قيمة صافي األصو (0.44  رسوم التعامل  74,131 

% )من صافي قيمة  األصو (0.00  استثمار مدير الصندوق 0 

% )من صافي قيمة  األصو (0.00  اقتراض الصندوق 0 

 معايير ومؤشرات قيا  المخاطر معلومات عن الصندوق

 معامل االنحراإ المعياري 0.4

 معامل شارب 0.4

0.1-  معامل الفا 

 معامل بيتا  0.1

. الراجحي ريت 5 5.00%  41.0  % . الرياض ريت4     

  40.1   % . صندوق األهلي ريت 4   

  45.4  % .  جدوى ريت السعودي 7   

  1.4 % .  تعليم ريت   1   

    

 توبيع األصو  ) أو  يوم في الربع الحالي (شركات مستثمر فيدا   40أكبر 

 منذ بداية العام  4040 4043 4043 4045 4041

 %3.07 الصندوق  40.03%- - - - -

 - المؤشر االسترشادي - - - - -

 %3.07 الفرق 40.03%- - - - -

  منذ بداية العام 4040 4043 4043 4045 4041

 الصندوق  3.44% 4.73% - - - -

 أداء الصندوق سنويا 

 التوبيعات النقدية
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