
 2020 مايو الشهري ارقام تقرير

 

  

بنهاية  (%  4.71-) أداء قدرهألسهم الشركات السعودية الصغيرة و المتوسطة األهلي صندوق حقق 

 1.7925حيث وصل سعر الوحدة الي  2019 مايوبنهاية  %(  11.54-) بانخفاض قدرة 2020 مايو

أسهم الشركات السعودية الصغيرة و  في رئيسي بشكل وأمواله  أصوله الصندوقمر ويستث .لاير

الطروحات   المتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية المتوافقة مع المعايير الشرعية ويشمل ذلك

المرخصة من هيئة السوق المالية و يجوز  وصناديق المؤشرات المتداولةاألولية وحقوق األولوية 

للصندوق اإلستثمار في صناديق اإلستثمار العقاري المتداولة وأسهم الشركات المدرجة في السوق 

 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات استثمارت الصندوق في وتتركز الموازية السعودية

 .  9.50بنسبة قدرها %  صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية ويليه 9.79% قدره  بنسبة قدرها

 

 

 سمات الصندوق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 :العائد

 

 

 

 

 

 

 

 الرسوم و المصاريف :

  الملخص التنفيذي 

 أكبر األستثمارات كما في                           رسوم الصندوق                        

 المتوسطة و الصغيرة السعودية الشركات ألسهم األهلي صندوق   

  77,231,942 :األصول قيمة صافي         (% 4.71-) لاير  1.7925 :الوحدة سعر   

 األهلي الماليةشركة   : مدير الصندوق

 تنمية رأس المال :   التصنيف

   عالية  :  درجة المخاطرة 

 أسهم  :  نوع األصول

 23/ 2008/06  :  تاريخ التأسيس

مؤشر ستاندارد آند بورز   :  المؤشر اإلسترشادي

 للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  

 المملكة العربية السعودية :  التركيز الحغرافي 

 مفتوح :   النوع

 %  0.18  :  تغير األداء خالل شهر

 %  4.03-  :  أشهر 3تغير األداء خالل  

 %  14.64  :  تغير األداء خالل سنة

 %   26.64 :  سنوات  3تغير األداء خالل  

 %  17.82-  :  سنوات  5تغير األداء خالل  

 %  4.71-  :  التغير منذ بداية العام 

 %  79.25 :  التغير منذ التأسيس 

  %   2  :  رسوم اإلشتراك 

   %   1.85  :  رسوم اإلدارة

 - :    رسوم اإلسترداد 

    %    0.02  :  رسوم الحفظ

 لاير  5000  :  الحد األدني لإلشتراك

 لاير  2000  :  الحد األدني لإلسترداد 

 لاير  2000  :  اإلشتراك االضافي
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