
صتندوق االستترمار متريترة ويتد ت ضت  متا أن ييمتة االستترمار فتي نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المستتقبلي    توضيح:

 للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق  نرجو االطالع على اتفايية الصندوق.

 

 

 

 أهداف الصندوق
 

يهدف الصندوق لتحقيق أعلى عائد ممكن على المدى الطويل وذلك 

ولتحقيق  شركات الخليجية العقارية المدرجة،باالستثمار في أسهم ال

هذا الهدف، يتبنى الصندوق إستراتيجية استثمارية لتنويع المخاطر في 

 األسواق الخليجية. 

 

 خصائص الصندوق
 

 مليون لاير سعودي 236.7 صافي قيمة األصول:

 مليون113.11 عدد الوحدات:

 لاير سعودي  .13..132 سعر الوحدة:

 7116 يناير 2 تاريخ التأسيس:

 إدارة األصول بشركة البالد لالستثمار مدير الصندوق:

 الهيئة الشرعية بشركة البالد لالستثمار الهيئة الشرعية:

 مفتوح نوع الصندوق:

 مرتفع مستوى المخاطرة:

 االستثمار الطويل األمد )ثالث سنوات على األقل( أفق الصندوق:

 ريال السعوديال العملة:

 واحدلاير سعودي  :سعر الوحدة عند التأسيس

 لاير سعودي 30111 الحد األدنى لإلشتراك:

الحد األدنى لإلشتراك 

 اإلضافي:
 لاير سعودي 2,000

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى لإلسترداد:

 من كل اشتراك %3 رسوم اإلشتراك:

 سنويًا %2  الرسوم اإلدارية:

 ال يوجد رسوم اإلسترداد:

 األسبوعمرتان في  االشتراك واالسترداد:

 يومي األحد واألربعاء  يوم التقويم:

 والخميسيومي األثنين  يوم اإلعالن:

 األيام التي تفتح فيها البنوك السعودية  تعريف يوم العمل:

 
 

 إدارة األصول

 966112039888+هاتف: 

  966112039899+    فاكس:

.comcapital-www.albilad 

 

 

 أداء الصندوق  السنوي

 

 

 الصندوق الربع سنويأداء 

 

 
 شركات مستثمر فيها 5أكبر 

 

 إعمار العقارية )اإلمارات العربية المتحدة( .1
 جبل عمر )الممل ة العربية السعودية(  .2
 الرياض للتعمير )الممل ة العربية السعودية( .3
 (يطر)بروة العقارية شر ة  .4
 )الممل ة العربية السعودية( م ة لإلنشاء والتعمير .5

 االستثمارات في الصندوقتوزيع 

 

 

منذ التأسيس Q1-2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الفترة

-26.69% 6.46% 20.07% 35.28% 14.94% -7.75% -7.71% -1.96% -65.18% 26.89% صندوق عقار

13.33% 4.68% 25.36% 66.04% 30.63% -12.16% -12.72% 10.27% -65.60% 36.94% المؤشر اإلرشادي

-40.02% 1.78% -5.29% -30.76% -15.69% 4.41% 5.01% -12.22% 0.43% -10.05% الفرق

منذ التأسيس Q4 Q3 Q2 Q1

-57.60% -0.11% 8.71% -13.55% 22.45% صندوق عقار

-47.99% 0.58% 8.82% -11.41% 34.72% المؤشر اإلرشادي

-9.62% -0.69% -0.12% -2.14% -12.27% الفرق

-42.65% 8.39% 5.43% 6.26% 11.41% صندوق عقار

-13.64% 14.79% 9.97% 12.04% 17.40% المؤشر اإلرشادي

-29.01% -6.40% -4.55% -5.78% -5.99% الفرق

-31.14% -10.88% 14.41% -1.43% 19.47% صندوق عقار

8.26% -23.64% 22.59% -1.59% 36.08% المؤشر اإلرشادي

-39.40% 12.76% -8.18% 0.16% -16.61% الفرق

-26.69% 6.46% صندوق عقار

13.32% 4.68% المؤشر اإلرشادي

-40.02% 1.78% الفرق

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
3

 النقد
48.4% 

 السعودية
 يطر 23.4%

5.2% 
 ال ويت
1.4% 

 االمارات
21.5% 

 صندوق عقار )أسهم خليجية(
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