تقرير ارقام الشهري مارس 2020
صندوق البالد لألسهم العقارية الخليجية
سعر الوحدة 0.44 :لاير ()-13.66%

صافي قيمة األصول1,732,518.09 :

التنفيذي
الملخص
الصندوق:
سمات
مدير الصندوق  :شركة البالد لالستثمار
التصنيف  :تنمية رأس المال
درجة المخاطرة  :مرتفع

حققق صققوق ا بالقق
إنيفققي

الألسقق ا بالاقية ققخ بالية

ققققة ( )-17.3 %عققا ب بء بالرقق
بالصققوق ا أصقق ال

ققخ أ بء ققققة ) (-13.66%بو ي ققخ مققية
بالمميثققح ح ققل صققح سققا بال حققق بالقق

2020
0.44

أم بالقق برقق ح ةئ سقق فقق أسقق ا بالرقق مير بالمقة ققخ فقق

نوع األصول  :أسهم

لاير .سققمرم

تاريخ التأسيس 01/01/2007 :

س ق ا بهس ق ا بالسققا

المؤشر اإلسترشادي  :مؤشر األسهم العقارية

بالرقق مير ب قققت بسققمرمية أل ققح به ققح .تم مقق بسققمرميةر بالصققوق ا فقق شقق مخ إعمقققية

اإلسالمية الخليجية

بوسقققققق خ ققققققققة ي ققققققققة  15.2 %ة قققققق شقققققق مخ م ققققققين بوسقققققق خ ققققققققة ي .8.8 %

خ بالم ققيل مققا ق ققح بال نققخ بالر ق ع خ بوققيء عةققل بالم ة يال ق بهسيس ق خ ال ق

التركيز الحغرافي  :الخليج العربي

العائد :

النوع  :مفتوح

أ داء الصندوق
تغير األداء خالل شهر )% 12.48-( :
تغير األداء خالل  3أشهر )% 13.66-( :
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تغير األداء خالل سنة )% 10.68-( :
تغير األداء خالل  3سنوات )% 33.63-( :
تغير األداء خالل  5سنوات )% 40.50-( :
التغير منذ بداية العام )% 13.66-( :

الرسوم و المصاريف :

التغير منذ التأسيس )% 55.94-( :

رسوم الصندوق
رسوم اإلشتراك % 3.00 :

أكبر األستثمارات كما في الربع الرابع من سنة 2019
توزيع األصول

أكبر الشركات

رسوم اإلدارة % 2.00 :
رسوم اإلسترداد - :
رسوم الحفظ % 0.12 :
الحد األدني لإلشتراك  8,000.00 :لاير

إعمار
مباني

الحد األدني لإلسترداد  2,000.00 :لاير
اإلشتراك االضافي  2,000.00 :لاير

السعودية
7.60%

طيبة

الكويت

15.20%

35.00%

8.00%

الدار
مكة لإلنشاء و التعمير

15.00%

30.00%

اإلمارات
8.80%
8.20%

20.00%
نقد

