تقرير ارقام الشهري مايو 2020
صندوق األهلي متعدد األصول النمو
صافي قيمة األصول74,513,721 :

سعر الوحدة 2.0033 :دوالر ()% 2.842-
التنفيذي
الملخص
الصندوق:
سمات
مدير الصندوق  :شركة األهلي المالية

التصنيف  :تنمية رأس المال
درجة المخاطرة  :مرتفعة
نوع األصول  :أصول متنوعة
تاريخ التأسيس 2/10/2003 :
المؤشر اإلسترشادي  :مؤشرسايبور و مؤشر إم إس
سي أّي
التركيز الحغرافي  :في جميع أنحاء العالم

العائد :

النوع  :مفتوح

حقق صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ أداء قدره ( )% 2.84-بنهاية مايو  2020بانخفاض قدرة (-
 )% 9.92بنهاية مايو  2019حيث وصل سعر الوحدة الي  2.0033دوالر .ويستثمر الصندوق أصوله
وأمواله بشكل رئيسي في في وحدات صناديق أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع المعايير
الشرعية و يشمل الصناديق التي تستثمر في صفقات تمويل التجارة مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة،
والصكوك وتشمل اإلصدارات األولية للصكوك ،واألوراق المالية المرتبطة بمؤشر الصكوك ،واألوراق
المالية المدعومة بأصول .باإلضافة إلي اإلستثمار في وحدات صناديق األسهم المدرجة المتوافقة مع المعايير
الشرعية :األسهم المدرجة ،والطروحات العامة األولية لألسهم ،ووحدات صناديق المؤشرات المتداولة وتتركز
استثمارت الصندوق في صندوق األهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية بنسبة قدرها قدره  39.10 %ويليه
صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا بنسبة قدرها . 13.27 %

أ داء الصندوق
تغير األداء خالل شهر % 3.36 :
تغير األداء خالل  3أشهر % 2.52 :
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تغير األداء خالل سنة % 9.06 :
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تغير األداء خالل  3سنوات % 21.18 :
تغير األداء خالل  5سنوات % 22.35 :

المصاريف
% :2.84
الرسوممنذوبداية العام - :
التغير
التغير منذ التأسيس % 100.33 :

رسوم الصندوق
رسوم اإلشتراك % 2 :

أكبر األستثمارات كما في
31-March-2020
صندوق األهلي لمؤشر

رسوم اإلدارة % 1.50 :

أسهم أمريكا الشمالية

رسوم اإلسترداد - :

صندوق األهلي لمؤشر

رسوم الحفظ % 0.03 :
الحد األدني لإلشتراك  2000 :دوالر
الحد األدني لإلسترداد  1000 :دوالر
اإلشتراك االضافي  1000 :دوالر

7.63%
9.03%

أسهم أوروبا
صندوق األهلي لمؤشر
أسهم األسواق الناشئة
صندوق المؤشرات
األمريكية االسالمية

صناديق رأس المال

للمتاجرة باللاير
السعودي

1.76%
11.04%

المرابحة و الودائع
األجلة

39.10%

11.84%
13.27%

14.87%

االستثمارات األخري

النقد

المتداولة
صندوق األهلي

1.36%

وثيقة اإلستثمار العقاري

70.97%

