
 2020 مايو الشهري ارقام تقرير

 

  

 بانخفاض 2020 مايوبنهاية  (% 14.22-) أداء قدره  العقاري العالمي للدخلاألهلي صندوق حقق 

مر ويستث .دوالر 1.0820حيث وصل سعر الوحدة الي  2019 مايوبنهاية   (% 27.84-) قدرة

المالية للشركات العقارية المدرجة "ريتس " األوراق  في رئيسي  بشكل وأمواله أصوله الصندوق

وأسهم الشركات العقارية وشركات التطوير العقاري والطروحات العامة األولية لألسهم أو األوراق 

 .المالية للشركات العقارية المدرجة "ريتس"، والطروحات العامة األولية لشركات التطوير العقاري

لينك شركة  ويليه 8.83% قدره  بنسبة قدرها شركة تاور األمريكيةاستثمارت الصندوق  وتتركز

 . 7.06بنسبة قدرها %  االستثمارات العقارية
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 الرسوم و المصاريف :

  الملخص التنفيذي 

 أكبر األستثمارات كما في                           رسوم الصندوق                        

 للدخل عالميال العقاري ألهليا صندوق   

  20,625,884 :األصول قيمة صافي        (% 14.2155-) دوالر  1.0820  :الوحدة سعر   

 األهلي الماليةشركة   : الصندوقمدير 

 تنمية رأس المال :   التصنيف

   عالية  :  درجة المخاطرة 

 أسهم  :  نوع األصول

 31/ 2007/12  :  تاريخ التأسيس

العالمي   ريتينجز أيديالر مؤش :  المؤشر اإلسترشادي

 ( REITsللريتس )

 في جميع أنحاء العالم:  التركيز الحغرافي 

 مفتوح :   النوع

 %  1.60  :  تغير األداء خالل شهر

 %  9.17-  :  أشهر 3تغير األداء خالل  

 %  11.92-  :  تغير األداء خالل سنة

 %   8.33-  :  سنوات  3تغير األداء خالل  

 %   7.84-  :  سنوات  5تغير األداء خالل  

 %  14.22-  :  التغير منذ بداية العام 

 %  16.53 :  التغير منذ التأسيس 

  %   2  :  رسوم اإلشتراك 

   %   1.85  :  رسوم اإلدارة

 - :    رسوم اإلسترداد 

    %    0.0015  :  رسوم الحفظ

 دوالر 2000  :  الحد األدني لإلشتراك

 دوالر 1000  :  الحد األدني لإلسترداد 

 دوالر    1000  :  اإلشتراك االضافي
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