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 - مصرف السالمل التابع ASB Global REIT Fund صندوق
 2019 عام % في25.75بنسبة  اقياسي   اعائد  البحرين يسجل 

 2019 عام خالل ةالعقاري العهد في العالمي االستثمار صندوقل قياسي أداء •
   ةمماثل استثمارية صناديقبين  من األداء حيث من األولمركز ال احتلالصندوق  •
 مقارنة  بمنافسيه 19-جائحة كوفيد ظل في مميزا   أداء  الصندوق  حقق •

 

 : ، المنامة، البحرين2020 مايو 14

البحرين، المصرف الرائد المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في المملكة، أن  –أعلن مصرف السالم 

 25.75بنسبة  اقياسي   اعائد   حقق ASB Global REIT Fundة العقاري في العهد ستثماراللالعالمي صندوقه 

 .2019ديسمبر  31سنة المنتهية في في المائة لل

المستثمرة في العهد  قيداصنال لائأومن  الذي يعدو ،2014 مفي عا هذا الصندوققد أطلق كان المصرف و

، تم تغيير النطاق الجغرافي للصندوق 2017وفي عام  .أحكام الشريعة اإلسالمية مع ةمتوافقال العقارية

في فئات متعددة من  تستثمرالتي وحول العالم مدرجة في أسواق المال  ةاستثمار عقاريُعَهد الستهداف 

أمريكية، باإلضافة إلى  ةاستثمار عقاريُعَهد تتكون المحفظة الحالية بشكل رئيسي من والعقارية.  قطاعاتال

وقد أستراليا والمملكة المتحدة وهونج كونج واليابان وسنغافورة وماليزيا. كٍل من  فية استثمار عقاريُعَهد 

ُعَهد سجلت  المثال، لعلى سبيف، األسهمرات مؤشفي األداء على  االستثمار العقاريُعَهد  اتاريخي   تفوقت

مؤشر حققها ٪ 10.0٪ مقارنة  بنسبة 10.7 نسبته امركب   اإجمالي   اسنوي   اعائد   األمريكية االستثمار العقاري

S&P500  الماضية عاما   نيالثالثخالل. 

من حيث االستثمار في العهد العقارية  من صناديق العديدعلى  ASB Global REIT Fund وتفوق صندوق

 خالل األشهر األربعة األولى في عاموالمركز الثالث  2017 األداء، حيث احتل المركز األول في الفترة منذ عام

2020. 

مجلس إدارة  وعضو البحرين – رئيس الخزينة واألسواق المالية لدى مصرف السالم صرحوبهذه المناسبة 

الستثمار لصندوق فرصة للمستثمرين من األفراد والمؤسسات ال ، السيد حسين عبدالحق: "يوفرالصندوق

لعديد من القطاعات ا يمكنهم من االستثمار فيوالذي مع أحكام الشريعة اإلسالمية  متوافق في منتج

يتمتع الصندوق بسيولة عالية مما يتيح للمستثمرين ومباشرة. دون عناء امتالك العقارات  حول العالمالعقارية 

    "أسبوعي. بشكل  والتخارجالقدرة على االكتتاب 

بنسبة  ا، حيث سجل عائد  2019 عام في اقياسي   أداء  : "حقق الصندوق عبدالحقالسيد حسين  وأضاف

كما ان الصندوق استمر في توزيع األرباح الربع سنوية بشكل غير منقطع منذ تأسيسه في عام  ٪.25.75
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معايير االستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية في تخفيف تأثير  تسهممن المتوقع أن و .2014

 عقارية قطاعات عدة في االستثمار في التنويع سياسةعلى  الصندوق حافظ ، حيث19-كوفيد جائحة

 ".جائحةالبالذي يعد أحد أكثر القطاعات الفرعية تأثر ا وقطاع الضيافة  باستثناء

 الصندوق:كابيتال ومدير أصول  B&Iومن جانبه قال السيد كريستيان برناسكوني، الشريك اإلداري في شركة 

عوائد مستوى أفضل من الأنها ستوفر  نعتقدوالتي  ،مطردا   التي تشهد نموا  قطاعات ال"يركز الصندوق على 

ثمارات في تشكل االست.  عديدة والتي تواجه تحديات لمخاطر مقارنة بقطاعات العقارات التقليديةلمعدلة ال

، والتي من المتوقع أن تستفيد % من استثمارات الصندوق23 محمولةالالبيانات وأبراج الهواتف  مراكزقطاعات 

لحوسبة على االشركات  شبكات الجيل الخامس في الواليات المتحدة وزيادة اعتمادالحالي لطرح المن 

% من استثمارات الصندوق والذي يشهد 17مارات في القطاع اللوجيستي ثتشكل االستكما . السحابية

تجار التجزئة الذين ، فضال  عن التجارة اإللكترونيةقطاع  نمو الكبير فيبفضل الشغال في معدالت اإل تزايدا  

 ".يبحثون عن كفاءة تشغيلية أكبر

 سعيا   مستقرةتشهد نمو ا وذات طبيعة  والتي قطاعاتال هذه على تركيزال ويهدف : "برناسكوني وأضاف

 ."نمو مستدام للصندوق تحقيقل

االستثمار، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني كنت ترغب في  ، أو إذامزيد من المعلوماتل

www.alsalambahrain.com17005500خدمة العمالء على رقم  ، أو االتصال بمركز. 

 -انتهى  -
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 لالستفسارات اإلعالمية:

 االسم: أحمد بن جمال

 المدير األول لقسم التسويق واالتصاالت

 a.binjamal@alsalambahrain.comالبريد اإللكتروني: 

 +973 39957140+ / 973 17133573هاتف: 

 

 البحرين -نبذة عن مصرف السالم 
 

البحرين ش.م.ب. في مملكة البحرين ويعمل كمصرف إسالمي بموجب ترخيص صادر من  -يقع المقر الرئيسي لمصرف السالم 
 120في مملكة البحرين برأس مال مدفوع يبلغ  2006يناير  19البحرين في  -مصرف البحرين المركزي. وقد تأسس مصرف السالم 

، وتم إدراجه في بورصة البحرين 2006أبريل  17مليون دوالر أمريكي(، وبدأ المصرف عملياته التجارية في  318مليون دينار بحريني )
 .2008مارس  26وق دبي المالي في ، ثم في س2006أبريل  27في 

 -، أعلن مصرف السالم 2014فبراير  2. وفي 2011ديسمبر  22واستكمل المصرف إجراءات الدمج مع بنك البحرين السعودي في 
البحرين وبي ام اي بنك ش.م.ب )م( عن استكمال عملية دمج المؤسستين الرائدتين بعد الحصول على موافقة مساهمي المصرفين 

ا من في اج أصبح بي ام اي بنك شركة تابعة مملوكة  2014مارس  30تماعي الجمعية العمومية غير العادية لكل منهما. واعتبار 
 البحرين. -بالكامل لمصرف السالم 

م البحرين لعمالئه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة والمتميزة التي تتوافق مع أحكا -ويوفر مصرف السالم 
الشريعة اإلسالمية، وذلك من خالل شبكته الواسعة من الفروع وأجهزة الصراف اآللي التي تعتمد على أرقى مستويات التكنولوجيا 
المتطورة، بما يفي باالحتياجات المصرفية المتنوعة. وباإلضافة إلى الخدمات المصرفية لألفراد، يوفر المصرف الخدمات المصرفية 

البحرين  -ية خاصة، وخدمات االستثمار، والخزينة. ويضم فريق اإلدارة ذو الكفاءة العالية في مصرف السالم للشركات، وخدمات مصرف
نخبة مؤهلة من ذوي االختصاص والخبرة العالمية ممن يملكون معرفة ودراية واسعة في المجاالت األساسية للخدمات المصرفية 

 والتمويل والمجاالت ذات الصلة.
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