
 

: التأسيس تاريخ

: التأسيس سعر

: الصندوق نوع

:االسترشادي المؤشر

 سعودي لاير:االساسيه العمله

SAR 2,000:االسترداد/ لألشتراك األدنى الحد

SAR 2,000 إضافي اشتراك

القيمه التفاصيلمؤشر الصندوق%2:االشتراك رسوم

32,520,729 األصول قيمنة صافي%4.10%1.47%1.90:االداريه الرسوم

22.1668 وحدات%26.41%22.83%1:المبكر االسترداد رسوم

1,467,094 الوحدات عدد%12.73%124.92 األربعاءو   االثينن: التقييم أيام

 الخميسو    الثالثاء: اإلعالن أيام

 النسبه الرمز بيكرتيلي: الحسابات مدقق

%222218.3 كابيتال الراياض:الحفظ امين

118010.7%

70209.5%

%10209.0 الخليجي المال بيت

%10108.6 فهد بن محمد األمير طريق, بالزا الشاطي

أدناه انقر

 التفاصيل

شهري

االتصاالت اتحاد

 خالل من البعيد المدى على المال رأس تنمية إلى مفتوح، استثماري صندوق وهو الصندوق، هدف

 سوق في المدرجة واألسهم األولي العام الطرح فترة خالل السعودية الشركات أسهم في االستثمار

 وهو اإلرشادي بالمؤشر مقارنة إيجابية عوائد وتحقيق األولوية حقوق ذلك في بما السعودية األسهم

ً واحدة مرة نقدية أرباح توزيع إمكانية مع ،TASI ( تاسي ) السعودية األسهم سوق مؤشر  بعد وذلك سنويا

. الصندوق إدارة مجلس موافقة على الحصول

السعوديه أرامكو

 الشركه

   األصول قيمة صافي   األداء مقارنه  

TASI

                                      السعودية لألسهم الخليجي المال بيت صندوق
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7/5/2014

10 SAR

 مفتوح صندوق

 الصندوق اهداف

Bait Al Mal Al Khaleeji or its directors, staff makes no warranty, representation 

or undertaking whether expressed or impliead, nor it doeas it assume any 

leagal liability whether direct or indirect, or responsibility for the accurancey, 

completness or usefulness of any information that is contained in this 

material . Past performance is neither an indication nor a guarantee of future 

returns. The value of units and income may appreciate or depreciate; 

investors may receive less than what they have originally invested. 

Additionally, fees charged on funds and currency exchange rates may have 

additional adverse effects.  Detailed and specific information related to the 

product is provided in the terms and conditions applicable to the fund which 

should be read and understood prior to entering into it. Fund investments are 

subjetct to market risk, read terms and conditions and all related documents 

carefully

                                                                                                       مؤشر  vs  الصندوق

                                                                                                       التأسيس منذ األداء نسبه 

 العام بدايه من

 البدايه منذ

السعودي األهلي البنك

الجزيره بنك

 الرياض بنك

 الصندوق بمدير االتصال معلومات

 31413 الدمام, 9177: البريد صدوق

966138316600: +فاكس, 966138316666:+تلفون

fund@bmk.com.sa: ايميل

www.bmk.com.sa: االكتروني الموقع

 القطاع تنوع                                     اسهم 5 اعلى
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الشروط و األحكام

https://bmk.com.sa/uploads/servicesdocs/SAUDI EQUITY.pdf

