
متغيتزة ويتد تع ت     متا أن ييمتت االثتترمار فتي قتىدوق االثتترمار       وزجو االوتباي إلى أن المعلوماث الواردة أعالي هي ألغزاض توضيحيت فقط وأداء الصىدوق في الماضي ليس مؤشًزا على األداء المستتقبلي     توضيح:

 للزيادة أو الىقص. لمزيد مه المعلوماث عه هذا الصىدوق  وزجو االطالع على اتفاييت الصىدوق.

 

 

 

 أهذاف الصنذوق
 

 

 

 خصبئص الصنذوق
 

 مهٍىن رٌبل سعىدي 2.11 صبفٍ قُوت األصىل:

 مهٍىن 5.72  عذد الىحذاث:

 رٌبل سعىدي 3.368844 سعر الىحذة:

 2336 ٌىبٌر 7  تبرَخ التأسُس:

 إدارة األصىل بشركت انبالد نالسخثمبر هذَر الصنذوق:

 انهٍئت انشرعٍت بشركت انبالد نالسخثمبر الهُئت الشرعُت:

 مفخىح نىع الصنذوق:

 مرحفع هستىي الوخبطرة:

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

 رٌبل انسعىديان العولت:

 واحدرٌبل سعىدي  :سعر الىحذة عنذ التأسُس

 رٌبل سعىدي 80333 الحذ األدنً لإلشتراك:

الحذ األدنً لإلشتراك 

 اإلضبفٍ:
 رٌبل سعىدي 2,000

 رٌبل سعىدي 2,000 الحذ األدنً لإلسترداد:

 مه كم اشخراك %3 رسىم اإلشتراك:

 سىىًٌب %2  الرسىم اإلدارَت:

 ال ٌىجد رسىم اإلسترداد:

 األسبىعمرحبن فً  االشتراك واالسترداد:

 ٌىمً األحد واألربعبء  َىم التقىَن:

 ٌىمً األثىٍه وانسبج َىم اإلعالى:

  تعرَف َىم العول:

 
 

 إدارة األصىل

 96612039888+هبحف: 

  96612039899+    فبكس:

www.albiladinvest.com 

 

 

 أداء الصنذوق  السنىٌ

 

 

 الربع سنىٌ أداء الصنذوق

 

 شركبث هستثور فُهب 5أكبر 
 

 شركت انرٌبض نهخعمٍر ) انممهكت انعربٍت انسعىدٌت(  .1

 شركت مكت نإلوشبء )انممهكت انعربٍت انسعىدٌت( .2

  جبم عمر )انممهكت انعربٍت انسعىدٌت( .3

 إعمبر انعقبرٌت )اإلمبراث انعربٍت انمخحدة( .4
 شركت بروة انعقبرٌت )قطر( .5

 الصنذوق تىزَع االستثوبراث فٍ

 

 

منذ التأسيس 2011 2010 2009 2008 2007 الفتزة

-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% المؤشز اإلرشادي

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

منذ التأسيس Q4 Q3 Q2 Q1

-56.68% -7.71% 6.22% 17.11% -14.59% صندوق عقار

-46.90% -10.62% 9.66% 27.79% -11.97% المؤشز اإلرشادي

-9.78% 2.91% -3.44% -10.69% -2.63% الفزق

-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
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 صنذوق عقبر )أسهن خلُجُت(

 1111 دَسوبر  31تبرَخ التقرَر: 


