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 أهذاف الصنذوق
 

يهدف الصندوق لتحقيق أعلى عائد ممكن على المدى الطويل وذلك 

ولتحقيق  شركات الخليجية العقارية المدرجة،باالستثمار في أسهم ال

في  هذا الهدف، يتبنى الصندوق إستراتيجية استثمارية لتنويع المخاطر

 األسواق الخليجية. 

 

 خصبئص الصنذوق
 

 مهٍىن لاير سعىدي 2.24 صبفٍ قُوت األصىل:

 مهٍىن 5.73 عذد الىحذاث:

 لاير سعىدي 0.390428 سعر الىحذة:

 2006 ٌىبٌر 7 تبرَخ التأسُس:

 إدارة األصىل بشركت انبالد نالسخثمبر هذَر الصنذوق:

 نبالد نالسخثمبرانهٍئت انشرعٍت بشركت ا الهُئت الشرعُت:

 مفخىح نىع الصنذوق:

 مرحفع هستىي الوخبطرة:

 االسخثمبر انطىٌم األمد )ثالد سىىاث عهى األقم( أفق الصنذوق:

 رٌبل انسعىديان العولت:

 لاير سعىدي واحد :سعر الىحذة عنذ التأسُس

 لاير سعىدي 80000 الحذ األدنً لإلشتراك:

الحذ األدنً لإلشتراك 

 اإلضبفٍ:
 لاير سعىدي 2,000

 لاير سعىدي 2,000 الحذ األدنً لإلسترداد:

 مه كم اشخراك %3 رسىم اإلشتراك:

 سىىًٌب %2  الرسىم اإلدارَت:

 ال ٌىجد رسىم اإلسترداد:

 مرحبن فً األسبىع االشتراك واالسترداد:

 ٌىمً األحد واألربعبء  َىم التقىَن:

 ٌىمً األثىٍه وانسبج َىم اإلعالى:

 األيام التي تفتح فيها البنوك السعودية  تعرَف َىم العول:

 
 

 إدارة األصىل

 96612039888+هبحف: 

  96612039899+    فبكس:

www.albiladinvest.com 

 

 

 أداء الصنذوق  السنىٌ

 

 

 أداء الصنذوق الربع سنىٌ

 
 

 شركبث هستثور فُهب 5أكبر 
 

  جبم عمر )انممهكت انعربٍت انسعىدٌت( .1

 إعمبر انعقبرٌت )اإلمبراث انعربٍت انمخحدة( )انممهكت انعربٍت انسعىدٌت( دار االركبنت شرك .2
  )انممهكت انعربٍت انسعىدٌت( دار االركبنشركت  .3
 شركت بروة انعقبرٌت )قطر( .4

  )انممهكت انعربٍت انسعىدٌت(شركت مكت نإلوشبء  .5

 تىزَع االستثوبراث فٍ الصنذوق

 

 

منذ التأسيس 2011 2010 2009 2008 2007 الفترة

-63.12% -7.75% -7.71% -1.96% -65.18% 26.89% صندوق عقار

-60.18% -12.16% -12.72% 10.27% -65.60% 40.01% المؤشر اإلرشادي

-2.93% 4.41% 5.01% -12.22% 0.43% -13.12% الفرق

منذ التأسيس Q4 Q3 Q2 Q1

-60.02% -1.85% 0.67% -7.14% 0.59% صندوق عقار

-53.66% -1.64% 5.35% -16.11% 0.40% المؤشز اإلرشادي

-6.36% -0.21% -4.69% 8.97% 0.19% الفزق

-63.12% 6.98% -4.92% -5.76% -3.77% صندوق عقار

-60.18% 4.02% -6.36% -7.59% -4.55% المؤشز اإلرشادي

-2.93% 2.96% 1.44% 1.83% 0.78% الفزق

-60.96% -13.55% 22.45% صندوق عقار

-52.48% -11.41% 34.72% المؤشز اإلرشادي

-8.48% -2.14% -12.27% الفزق
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 صنذوق عقبر )أسهن خلُجُت(

 1021 َىلُى  30تبرَخ التقرَر: 


