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 إدارة األصول

 4040الربع الرابع من سنة 

 

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

 %0.30 الصندوق  0.40% 5.01% 7.15%- 04.14% 16.13%-

-56.74% 76.30% -40.57% 1.75% 1.05% 
المؤشر 

 االسترشادي
-4.70% 

 %4.00 الفرق 7.75% 0.31% 43.00% 11.34% 1.75%

تنمية رأس المال عن طريق االستتتثتمتار طتويتل األجتل فتي أست تم 

الشركات السعودية المجازة من قبل ال يئة الشرعية بشتركتة التبتالد 

 لالستثمار وفق الضوابط المنصوص علي ا.

 أهداف الصندوق

 خصائص الصندوق

 صافي قيمة األصول: مليون ريال سعودي 107,357,344.43 

 عدد الوحدات: مليون  وحدة 144,453,414.01

 سعر الوحدة: ديسمبر( 70)كما في ر.س  0.570404 

 تاريخ التأسيس: 4006يناير  4

 ال يئة الشرعية: ال يئة الشرعية لشركة البالد لالستثمار

 نوع الصندوق: مفتوح

 مستوى المخاطرة: مرتفع 

 أفق الصندوق: طويل األمد  -االستثمار متوسط 

مؤشر األس م الشركات السعودية النقية 

 المؤشر االسترشادي المحتسب من قبل أيديل ريتنق

 سعر الوحدة عند التأسيس: ريال سعودي واحد

 الحد األدنى لالشتراك: ر.س  0,000

 ر.س  4,000
الحد األدنى لالشتراك 

 الحد األدنى لالسترداد: ر.س  4,000

 رسوم االشتراك: من كل اشتراك كحد أقصى 4.00% 

 الرسوم اإلدارية: سنوًيا 4.35% 

 االشتراك واالسترداد: مرتان في األسبوع

 يوم التقويم: يومي األحد واألربعاء

 يوم اإلعالن: يومي األثنين والخميس

 أداء الصندوق السنوي

 صندوق البالد لألس م السعودية النقية )أس م محلية(

 الحجم )ريال( النسبة 
 

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

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.11  األتعاب اإلجمالية 4,754,310 

% )من متوسط قيمة صافي األصول(0.007  رسوم التعامل  47,061 

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

% )من صافي قيمة  األصول(0.00  اقتراض الصندوق 0 

 معلومات عن الصندوق
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 إدارة األصول

 4040الربع الرابع من سنة 

 

 معايير ومؤشرات قياس المخاطر

 معامل االنحراف المعياري 0.0440

 معامل شارب 0.0643

 معامل الفا 0.7565

 معامل بيتا  0.0440

 توزيع األصول

5.16% . بنك الجزيرة6   41.67  % . مصرف الراجحي4     

1.15% . الدريس3   1.41 % . اإلنماء4   

1.05% .الطيار0   6.30  % . دار األركان7   

7.14 % % 5.31  .الحمادي1  .  بدجت 1   

7.00% . شركة لجام للرياضة40  الراجحي تكافل. 5 %5.61   

 ) أول يوم في الربع الرابع(شركات مستثمر في ا   40أكبر 

 صندوق البالد لألس م السعودية النقية )أس م محلية(

 6411 410 44 166+فاكس:     140007676 166+هاتف:  44144الرياض  410المملكة العربية السعودية  ص.ب:   :المقر الرئيسي للبالد المالية

mailgroupABICAssetManagement@albilad.com :البريد اإللكتروني 

 capital.com-www.albilad: الموقع اإللكتروني 
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