
 صندوق البالد لالستثمار في صناديق االستثمار العقارية المتداولة 

 

 8102التقرير النصف سنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 

 إخالء المسؤولية

ي، كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار قبلتوضيح: نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المست
 متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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 :المقر الرئسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية00100الرياض  011 ص.ب:

  

 

 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 أ( مدير الصندوق

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق:0

 شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"

 الرياض، حي العليا، طريق الملك فهد، سمارت تاور

 المملكة العربية السعودية 00100الرياض   011ص.ب. 

 181117979هاتف:  

 +199 00 811 9811فاكس: 

 www.albilad-capital.comموقع االنترنت:  

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/ أو مستشار االستثمار )إن وجد(:8

 ال يوجد 

 8102خالل النصف األول من عام مراجعة ألنشطة االستثمار ( 7

ستثمار بشكل أساسي في االتم االستثمار  في الصناديق االستثمار العقارية المتوافقة مع معايير الشرعية للبالد المالية والمتماشية مع أهداف الصندوق  من خالل 

 أو المطروحة لإلكتتاب“ تداول”صناديق االستثمار العقارية المتداولة في السوق المالية 

 :8102خالل النصف األول من عام ( *تقرير عن أداء صندوق االستثمار 1

مقابل أداء قطاع الريت بنسبة   -0.10تفوق أداء الصندوق خالل الفترة على أداء قطاع الريت بشكل طفيف في السوق السعودي  حيث حقق الصندوق أداء بنسبة  %

 خالل نفس الفترة -%0.18

 :8102شروط وأحكام  الصندوق ومذكرة المعلومات خالل النصف األول من عام (  تفاصيل أي تغيرات حدثت على 5

   ريال 51,111,111ريال بدال  01,111,111تغيير الحد األدنى المطلوب جمعه للصندوق ليصبح 

 )تم تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب تعيين عضو مجلس اإلدارة األستاذ زيد المفرح )عضو غير مستقل 

 

 

 *مالحظة تم إطالق الصندوق خالل شهر مايو

 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 :المقر الرئسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:
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 2039899 11 966+          فاكس: 
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 ( أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:9

 ال يوجد 

لصناديق التي يستثمر وا ( اذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه3 

 فيها الصندوق:

 نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه:

 % من صافي قيمة األصول الصندوق1.21نسبة 

 

 نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة للصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:

  من صافي قيمة األصول الصندوق1.35تعليم ريت: نسبة % 

  من صافي قيمة األصول الصندوق0.8الرياض ريت: نسبة % 

  من صافي قيمة األصول1.35جدوى ريت السعودي: نسبة % 

  من القيمة اإلجمالية لألصول بعد مصروفات الصندوق0.11األهلي ريت: نسبة % 

 ( بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، مبينا بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها:2

 ال يوجد 

 

 ( أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:1

 ال يوجد

 

 :ج ( القوائم المالية

 أشهر, حيث تم اطالق الصندوق في شهر مايو 1ال يوجد نظرا الن عمر الصندوق أقل من 
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