
  

 

شركة سامبا لألصول و إدارة االستثمار      

 : مفتوحالنوع 

 0112-10-10: تارٌخ التأسٌس 

  شركة بيت المال الخليجي: مدٌر الصندوق 

 : العقاريةنوع األصول 

٪ من نسبة العائد على أسهم الشركات العمارٌة المدرجة ٥٢المؤشر االسترشادى: 

٪ من نسبة العائد ٠٦ •سهم العمارٌة المدرجة. ¡٪ من نسبة نمو ا٥٢ •بالمٌمة السولٌة(. ��)مرجَّح
 . على سلة صكون ذات فترة استحماق تبلغ ثالثة أعوام بناًء على العائد عند موعد االستحماق

 : األسهم التصنٌف 

 : لايرعملة الصندوق 

01.11:. سعر التأسٌس   

سامبا العقاري صندوق     5102التمرٌر السنوي     

 1538151سعر الوحدة  :                23.1تغٌر السعر عن بداٌة العام :  % 2,020,001,711                         صافى قٌمة األصول :

 

 استراتٌجٌة االستثمار

ٌموم الصندوق باالستثمار فى مشارٌع تملن وتطوٌر وبٌع 
االراضى السكنٌة والصناعٌة وتمدٌم خدمات االٌجار لالراضى 

والمبانى التجارٌة والسكنٌة والصناعٌة واالستثمار فى اسهم 
   .  الشركات العمارٌة المدرجة فى سوق االسهم المحلٌة

  هدف الصندوق

ٌهدف الصندوق الى تنمٌة رأس المال على المدى المتوسط إلى 
  الطوٌل.

التعلٌق      

حمك صندوق سامبا العماري عائد منذ بداٌة العام بلغت 

 . 5102% حتى نهاٌة عام 5..0

فى مشارٌع وحمك الصندوق الذي ٌستثمر بشكل أساسً  

تملن وتطوٌر وبٌع االراضى السكنٌة والصناعٌة وتمدٌم 

خدمات االٌجار لالراضى والمبانى التجارٌة والسكنٌة 

والصناعٌة واالستثمار فى اسهم الشركات العمارٌة 

 1..0مؤشر شارب   المدرجة فى سوق االسهم المحلٌة

 .  5102خالل عام 

أما عن مستوى المخاطر فنرى ان االنحراف المعٌاري 

 %.1.50للصندوق ارتفع 

 

 50222 الحد األدنى لالسترداد 150222 الحد األدنى لالشتراك

 %0.2 رسوم اإلسترداد %0.12 رسوم االشتران

 % 1.11 رسوم األداء %5.52 رسوم اإلدارة

 %1.11 رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

 التحلٌل اإلحصائً

 األداء
منذ 

 التأسٌس
سنة .  5سنة     

متوسط العائد 

 الصندوق
2.72% - - 

 العائد السنوي

 الصندوق
12.59% - - 

االنحراف المعٌاري 

 السنوي الصندوق
7.21% - - 

مؤشر شارب 

 الصندوق
1.47 - - 
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 توزٌع القطاعات توزٌع القطاعات

 النسب
توزٌع المشارٌع 

 العقارٌة

15.21%  عقارات 

01..2%  أسهم 

2..1%  
 -أسواق المال 

 النقد

 أداء الصندوق ) نسبة التغٌر من صافً قٌمة الوحدة( أداء الصندوق

 توزٌع االصول

 الشركة نسبة التركز %

 دٌراب 17.23%

 بوابة مكة 10.41%

 القارة 9.64%

 جبل عمر 9.54%

 برنت الند 8.03%

 الصندوق المدة

 %0.012- شهر

 %0.012- شهر 3

%5..0 سنة 2  

تغٌر السعر منذ بداٌة 
 العام

1.32% 

تغٌر السعر منذ 
 التأسٌس

157.7623% 

1225تذبذب السعر خالل النصف األول    
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 األداء األصول والخصوم

  ممابل  5102% فً نهاٌة عام  5..0حمك الصندوق عوائد بلغت

 . .510% فً نهاٌة عام 8.18أداء 

 درجة المخاطر فً الصندوق منخفضة 

 

1222دٌسمبر  البٌانات المالٌة   

 1,728,894,118 إجمالً األصول

 115,140,454 إجمالً المطلوبات

 1,613,753,664 حقوق المساهمٌن

 94,713,111 صافى الدخل

مدٌر الصندوق :  شركة سامبا لألصول و إدارة االستثمار                         1225تقرٌر  السنوي    

صندوق سامبا العقاري  شركة ارقام                                      

قسم صنادٌق االستثمار   


