
 2020 فبراير الشهري ارقام تقرير

 

  

 2020  فبراير  بنهاية%  4.44   أداء قدره   الموازية  السوق  بأسهم  للمتاجرة  بخيت  و  أصولصندوق  حقق  

 . لاير1.99 حيث وصل سعر الوحدة الي  المماثلعن اداء الشهر  (- % 8.23 بأنخفاض قدرة )

 أســهم و الموازيــة الســوق - نمــو فــي المطروحــة الشــركات أســهم في الصندوق يستثمرو

 بصــناديق االســتثمار صــالحية ولــه الرئيســية، الســوق فــي  والمتوســطة الصــغيرة الشــركات

 .الهيئة  قبـل  مـن  ومرخصـة  عامـا    طرحـا    وحـداتها  المطروحـة  النقـد  أسواق  وصناديق  السعودية  األسهم

العمران ويليه سهم %   19.25قدره بنسبة قدرها بحر العرباستثمارت الصندوق في شركة  وتتركز

 .% 11.05 بنسبة قدرها 

 

   

 

 سمات الصندوق:
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 المصاريف :الرسوم و 

  الملخص التنفيذي 

داء الصندوق أ  

  31/1/2020في  كما أكبر األستثماراترسوم الصندوق                                             

   الموازية السوق بأسهم للمتاجرة بخيت و أصول صندوق   

 4,058,157.73 :األصول قيمة صافي         (% 4.44 ) لاير 1.998  :الوحدة سعر   

 

 االستثمارية بخيت و  أصول شركة   :  مدير الصندوق

 تنمية رأس المال :   التصنيف

 عالية  :  درجة المخاطرة 

 أسهم  :  نوع األصول

 05-04-2017  :  تاريخ التأسيس

  السوق الموازية  -مؤشر نمو :  المؤشر اإلسترشادي

 المملكة العربية السعودية :  التركيز الحغرافي 

 مفتوح :   النوع

 (  %  0.84 - )  :  تغير األداء خالل شهر

 % 11.42  :  أشهر 3تغير األداء خالل  

 %  68.49  :  تغير األداء خالل سنة

 -    :  سنوات  3تغير األداء خالل  

 -    :  سنوات  5األداء خالل  تغير 

 % 4.44 :  التغير منذ بداية العام 

 %  99.86 :  التغير منذ التأسيس 

 -    :  رسوم اإلشتراك 

 %    2.00  :  رسوم اإلدارة

 - :    اإلسترداد رسوم 

 %   0.50    :  رسوم الحفظ

 لاير  10,000  :  الحد األدني لإلشتراك

 لاير  10,000  :  الحد األدني لإلسترداد 

 لاير  10,000  :  اإلشتراك االضافي

 القطاعات اكبر الشركات
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