
 2020 مايو الشهري ارقام تقرير

 

  

 مايوبنهاية  (%  7.63-) أداء قدرهالقابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة األهلي صندوق حقق 

  .لاير 0.9102حيث وصل سعر الوحدة الي  2019 مايوبنهاية  %(  9.46-) بانخفاض قدرة 2020

االستثمار العقارية المتداولة في وحدات صناديق  رئيسي بشكل وأمواله أصوله الصندوقمر ويستث

للدخل   المدرة ووحدات صناديق االستثمار العقاري  )ريت( ويشمل ذلك الطروحات العامة األولية

المفتوحة أو المغلقه ووحدات صناديق استثمار تستثمر في شركات عقارية مدرجة. كما يمكن استثمار 

 .سواق النقد المتوافقة مع الشريعةجزء من أصول الصندوق والفائض النقدي في وحدات صناديق أ 

صندوق  ويليه 35.67% قدره  بنسبة قدرها 1ق األهلي ريت صندو استثمارت الصندوق في وتتركز

 .  34.09بنسبة قدرها %  جدوي ريت السعودية

 

 

 سمات الصندوق:
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 المصاريف :الرسوم و 

  الملخص التنفيذي 

 أكبر األستثمارات كما في                           رسوم الصندوق                        

 المتداولة العقارية االستثمار لصناديق القابض األهلي صندوق   

  37,349,281 :األصول قيمة صافي         (% 7.6314-) لاير  0.9102 :الوحدة سعر   

 األهلي الماليةشركة   : مدير الصندوق

 الدخل و النمو :   التصنيف

   عالية  :  درجة المخاطرة 

 أسهم  :  نوع األصول 

 20/ 2017/12  :  تاريخ التأسيس

كابيتال  مؤشر األهلي :  المؤشر اإلسترشادي

المتوافق مع الشريعة للصناديق االستثمارية العقارية  

 المتداولة السعودية 

 المملكة العربية السعودية :  التركيز الحغرافي 

 مفتوح :   النوع

 %  2.44  :  تغير األداء خالل شهر

 %  7.51-  :  أشهر 3تغير األداء خالل  

 %  12.86  :  تغير األداء خالل سنة

 -  :  سنوات  3تغير األداء خالل  

 -  :  سنوات  5تغير األداء خالل  

 %  7.63-  :  التغير منذ بداية العام 

 %  8.98-  :  التغير منذ التأسيس 

  -   :  رسوم اإلشتراك 

   %   0.50  :  رسوم اإلدارة

 - :    رسوم اإلسترداد 

    %    0.02  :  رسوم الحفظ

 لاير  10000  :  الحد األدني لإلشتراك

 لاير  5000  :  الحد األدني لإلسترداد 

 لاير  5000  :  اإلشتراك االضافي
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