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 قدره  يإنخفاض 2020 بنهاية يناير%  3.72 قدره أداء العقاري العالميالرياض صندوق حقق 

 الصندوق ويستثمر  .دوالر 12.75 المماثل حيث وصل سعر الوحدة الي  عن اداء الشهر    (-  %  6.48)

 شركة  تديره الذي( األجنبي الصندوق) العالمي العقاري الصندوق في رئيسي بشكل وأمواله أصوله

 في بما البحثية الوسائل استخدام على للصندوق إدارته أثناء الصندوق مدير ويعتمد". الدولية فيدلتي"

 وعناصر  قوية أساسية بعوامل تتميز التي الشركات اختيار بهدف للشركات الميدانية الزيارات ذلك

%   57.70قدره    بنسبة قدرها  الواليات النتحدة األمريكية  دولة  استثمارت الصندوق في    وتتركز.  واعدة

 .% 8.00 بنسبة قدرها  دوله اليابانويليه 

 

 

   

 

 سمات الصندوق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 :العائد

 

 

 

 

 

 

 

 الرسوم و المصاريف :

  الملخص التنفيذي 

  31/12/2019في  كما أكبر األستثماراترسوم الصندوق                                             

 العالمي العقاري الرياض صندوق   

 1,843,881 :األصول قيمة صافي         (% 3.729 + ) دوالر  12.755  :الوحدة سعر   

 المالية الرياض شركة   :  مدير الصندوق

 تنمية رأس المال :   التصنيف

 عالية  :  درجة المخاطرة 

 أسهم  :  نوع األصول

 30/ 2007/08  :  تاريخ التأسيس

 Global Real Estate  :  المؤشر اإلسترشادي

Total Return Index 

 العالم  أنحاء  جميع في :  التركيز الحغرافي 

 مفتوح :   النوع

 %  4.57  :  تغير األداء خالل شهر

 % 2.61  :  أشهر 3تغير األداء خالل  

 %  14.16  :  تغير األداء خالل سنة

 %  28.25   :  سنوات  3تغير األداء خالل  

 %  18.17 :  سنوات  5تغير األداء خالل  

 %  3.73 :  التغير منذ بداية العام 

 %  27.55 :  التغير منذ التأسيس 

 %  2.00   :  رسوم اإلشتراك 

 %    1.50  :  رسوم اإلدارة

 - :    رسوم اإلسترداد 

    %    0.03  :  رسوم الحفظ

 دوالر  2,500.00  :  الحد األدني لإلشتراك

 دوالر  1,000.00  :  الحد األدني لإلسترداد 

 دوالر 1,000.00  :  اإلشتراك االضافي

 القطاعات أوزان الدول 
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