
 2020 وماي الشهري ارقام تقرير

 

  

 قدره  يإنخفاض 2020 مايوبنهاية  (-%18.77) أداء قدره الرياض لإلعمارصندوق حقق 

 الصندوق  .ويستثمرلاير 10.26 المماثل حيث وصل سعر الوحدة اليعن اداء الشهر  (-22.95)%

 والبناء  التشييد  مجال  في  تعمل  التي  المدرجة   السعودية  الشركات  أسهم  في  رئيسي  بشكل  وأمواله  أصوله

 يستثمر أن يمكن كما المجاالت، بهذه المرتبطة األخرى للشركات باإلضافة واالسمنت، والعقارات

 بنفس تعمل التي الخليجية الشركات أسهم في أصوله من% 10 يتجاوز ال بما جزئي بشكل الصندوق

 الشرعية الهيئة وضعتها التي  الشرعية والضوابط المعايير مع متوافقة تكون أن يجب والتي المجاالت

 9.67  %قدره  بنسبة قدرهاجبل عمر استثمارت الصندوق في شركة  وتتركز .المالية الرياض في

 .9.19% بنسبة قدرها الخزف السعودي شركة ويليه سهم 

 

   

 

 سمات الصندوق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 :العائد

 

 

 

 

 

 

 

 الرسوم و المصاريف :

  الملخص التنفيذي 

  30/04/2020في  كما أكبر األستثماراترسوم الصندوق                                             

 لإلعمار الرياض صندوق   

 12,766,136.00 :األصول قيمة صافي         (%18.77-) لاير 10.26  :الوحدة سعر   

 المالية الرياض شركة   :  مدير الصندوق

 تنمية رأس المال :   التصنيف

 عالية  :  درجة المخاطرة 

 أسهم  :  نوع األصول

 30/ 2009/12  :  تاريخ التأسيس

مؤشر صندوق الرياض   :  المؤشر اإلسترشادي

 لإلعمار

 السعودية   العربية المملكة :  التركيز الحغرافي 

 مفتوح :   النوع

 %  2.50  :  تغير األداء خالل شهر

 )%21.66- (  :  أشهر 3تغير األداء خالل  

 %   3.57  :  تغير األداء خالل سنة

 ( %  24.16 -  )  :  سنوات  3تغير األداء خالل  

 ( %  51.11  -)  :  سنوات  5تغير األداء خالل  

 ( %  18.77  -)  :  التغير منذ بداية العام 

 %  2.65 :  التغير منذ التأسيس 

 %  1.00   :  رسوم اإلشتراك 

 %   1.750  :  رسوم اإلدارة

 - :    رسوم اإلسترداد 

    %    0.04  :  رسوم الحفظ

 لاير  5,000.000  :  الحد األدني لإلشتراك

 لاير  1,000.00  :  الحد األدني لإلسترداد 

 لاير  1,000.00  :  اإلشتراك االضافي

 القطاعات اكبر الشركات
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المواد األساسية

إدارة و تطوير العقارات

السلع الرأسمالية

الرعاية الصحية


