
  

  

تعليق ارقام     

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة األداء السنوي

-4.93% 6.88% -4.31% -12.66% العائد

24.25% 18.35% 14.60% 10.16%
االنحراف 

المعياري

-0.05% 0.13% -0.05% -0.13% متوسط العائد

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة العائد التراكمي

-39.67% 39.49% -12.37% -12.66% نهاية ديسمبر 2017

الحد األدنى لالسترداد 2,000.00        الحد األدنى لالشتراك 8,000.00      

- رسوم االسترداد 3.00% رسوم االشتراك

- رسوم األداء 2.00% رسوم اإلدارة

- رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

مفتوح النوع :

1-1-2007 تاريخ التأسيس :

البالد المالية مدير الصندوق :

تنمية رأس المال نوع األصول :

مؤشر األسهم العقارية اإلسالمية الخليجية"  المحتسب من قِبل 

ايديل ريتنق
المؤشر االسترشادى :

أسهم التصنيف :

لاير عملة الصندوق :

1 سعر التأسيس  :

متوافق التصنيف الفرعي :

الخليج العربى التركيز الجغرافي :

عالية مستوي المخاطر :

سعر الوحدة            0.6033 #### (12.66)% تغير السعر منذ بداية العام ### صافي قيمة األصول 3,153,548.54              

البالد المالية

تقرير أرقام  السنوي – ديسمبر 2017 صندوق األسهم العقارية الخليجية )عقار(

استراتيجية االستثمار

يتبع الصندوق استراتيجية اختيار الفرصة االستثمارية.  و يقوم  

باالستثمار في أسهم الشركات العقارية الخليجية المدرجة في األسواق 

المالية لدول مجلس التعاون الخليجي وفق الضوابط الشرعية المعتمدة. 

ويعاد استثمار ارباح مالك الوحدات مع رأس المال فى الصندوق

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تنمية رأس المال عن طريق االستثمار طويل األجل 

في أسهم شركات العقار الخليجية المجازة من قبل الهيئة الشرعية بشركة 

البالد لالستثمار

خليجية )عقار( عائد تراكمي نسبته - حقق صندوق األسهم العقارية ال

%12.66 حتي نهاية العام 2017

خليجية )عقار( بإستثمار أصوله في أسهم  يقوم صندوق األسهم العقارية ال

خليجية المدرجة في األسواق المالية لدول مجلس  الشركات العقارية ال

تعاون الخليجي ؛ محققا متوسط عائد في نهاية العام 2017 قدره - ال

0.13%

أما عن مستوى المخاطر نالحظ ان االنحراف المعياري للصندوق انخفض 

الى 10.16% مقارنة بـ 16.08% في نهاية العام 2016 مما يدل على 

انخفاض معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق

 التحليل األحصائى
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 األصول والخصوم تذبذب السعر منذ بداية العام

 أداء الصندوق عائد الصندوق

عائد الصندوق

0.02% شهر

-5.95% 3 شهور

-8.22% 6 شهور

-12.66% 1 سنة

-12.66% تغير السعر منذ بداية العام

-39.67% تغير السعر منذ التأسيس

 ديسمبر 2016 يونيو 2017

3,406,000 4,648,000 إجمالي األصول

29,000 0 إجمالي المطلوبات

3,377,000 4,648,000 صافى االصول

(162,000) 446,000 صافى الدخل
0.52

0.54

0.56

0.58

0.60

0.62

0.64

0.66

0.68

0.70

0.72

اية عام األ عار منذ بد      تذبذب 

IM 3M 6M 1Y YTD SI

             0.02% -5.95% -8.22% -12.66% -12.66% -39.67%

-45.00%

-40.00%

-35.00%

-30.00%

-25.00%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

             

 األداء

بلغت عوائد الصندوق -12.66% في 31-12-2017 مقارنة بعائد قدره 7.87% في 31-12-2016 حيث يمثل هذا  انخفاض في 

اداء العام 2017 قدره %20.53
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البالد الماليةمدير الصندوق :تقرير أرقام  السنوي – ديسمبر 2017

شركة أرقام

قسم صناديق االستثمار

صندوق األسهم العقارية الخليجية )عقار(

النسبة الدولة

15.00% النقد

47.00% السعودية

25.00% اإلمارات

1.00% الكويت

12.00% قطر

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ التوزيع الجغرافي كما في 

15.00%

47.00%

25.00%

1.00%
12.00%

                                  

نسبة األستثمار الشركة

15.48% إعمار

15.15% جبل عمر

13.32% الدار

8.03% األندلس

7.32% مدينة المعرفة اإلقتصادية

١ يوليه ٢٠١٧ تفاصيل اكبر استثمارات كما في 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

                                         

          

                                           


