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الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق  

 معلومات صندوق االستثمار : (أ

 

  اسم صندوق االستثمار 

 صندوق القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجية

 

 .أهداف وسياسات االستثمار وممارسته 

نمند هتدسنو ويد ننم األهند لننرم   باألسنهم الخليجيننة صند صنندوق مسننهم هدتندت قيند  لت قينن إن صنندوق القصنر العقنناري للمتناجرة 

املال هن خالل االستثمار بشركات هدرجنة هتداققنة هنح مم ناش الشنرإلعة اةسنالهية والقنج ء قن  جنن  وائنه هنن يدامندصا ب ر ن  هاا نر 

 ولننة اةهننارات و )اململكننة العرةيننة اليننعد  ة   الخليجننو مو غئننه هاا ننر هننن خننالل ل ايننات العقننارات والتشننسيد تننو  ول هجلنن  التعنناون 

 سل نة يمان وهملكة الا ر ن(. و  ولة ل ر و  ولة ال د ت و العرةية املت دة 

تنننو الننندول العرةينننة  %20 ومننا  جننندر ملننند ر الصنننندوق االسنننتثمار تننو األسنننداق املدرجنننة لق اينننات العقنننارات والتشننسيد ب يننناة ءصنننم إ ننن  

و وننكلي   نن    . ننمال مقر قيننا  بشننرت من ءتداقنن  جميننح مصنندل الصننندوق هننح لعليمننات الهي ننة الشننرييةاألخننرو والشننرق األوسننو و 

ملنند ر الصننندوق االسننتثمار تننو الشننركات القننج ءاسيننت تننو  ول الشننرق االوسننو و  ننمال اقر قيننا و القننج  لهوننن  شننايها الرمس نن ج تننو  ءلنني 

لشنرق األوسنو و  نمال اقر قينا  او مي هنن االسنداق املالينة االخنرو خنار  الدول، والقج ء دن هدرجنة تنو مي هنن اسنداق املنال تنو  ول ا

 املن قة.

 

إن صندوق القصر العقاري للمتناجرة باألسنهم الخليجينة صند صنندوق ل ناكو لنكلي سند  يينتثمر تنو  نركات مرةامهنا ء ندن هنن  -

 االستثمار تو العقار والتشسيد.

ر ننن  االسنننتثمار تنننو  نننركات هدرجنننة تنننو  ول هجلننن  التعننناون الخليجنننو  يعمنننم الصنننندوق ييننن  ء قيننن  مصداقننن  االسنننتثمار ة ينننن ي -

 هملكة الا ر ن وسل نة يمان.و  ولة ل ر و  ولة ال د ت و اةهارات العرةية املت دة و اململكة العرةية اليعد  ة 

يينن  إ دننا  النند دن  لنندراياو  قنندش هنند ر الصننندوق يننند اختيننار اسننتثماراء  بننالنرر ألساسننيات الشننروة ورة يديننا يينن  املنندو الاعينند  -

هيننننننتدو املناقيننننننة ويداهننننننم مخننننننرو هما لننننننة وء ليننننننم صننننننك  العداهننننننم و هنردرصننننننا االلتصننننننا ي و اسننننننلهاءيجياايا و لنننننندراايا اة ار ننننننة و 

 باةضاقة إ   األب اث ذات الصلة تو هجال الشروة واألب اث االلتصا  ة   دن لها ءا ئه تو وضح الشروة امليتقايو. 

هدرجننة تننو مسننداق األسننهم امل ليننة تننو  ول الخلننيم مو تننو موراق هاليننة هما لننة هدرجننة تننو مسننداق  لنند ييننتثمر الصننندوق تننو مسننهم -

 (..ADRs و إ صاالت اة داع األهر كية GDRs ءداول ياملية )هثال  إ صاالت اة داع العاملية

باألخننننك بااليتاننننار من ال لننند ييننننتثمر الصننننندوق تننننو  نننركات هدرجننننة تننننو مسننننداق يرةينننة مخننننرو تننننو الشننننرق األوسنننو و ننننمال مقر قيننننا  -

  .% هن صاتو مصدل الصندوق 20ءتعدو صك  االستثمارات 

 ختلننت ءدرإلننح مصنندل الشننروة تننو كننم  ولننة ميننا وضننح األسننداق، وغالاننا هننا   نندن النصننسا األو ننه لنندول ذات القيمننة الينندلية  -

  .األو ه
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الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق  

 سستعاهم الصندوق )وجن  هن اسلهاءيجياء ( بعمالت الدول امليتثمر بيا. -

 (.GCC Shariah Capped Real Estate & Construction Equity Index ر االسله ا ي للصندوق صد )املؤ  -

 

 .سياسة توزيع الدخل واألرباح 

لن  تم ءدرإلح مرةات ومدات الصندوق يي  امليتثمر ن ميث يعا  استثمار األرةات املت ققة تو الصندوق و بالتا و سسنعك  إيا ة 

 ليمة و سعر الدمدات.االستثمار إ جابيا يي  

 

 أداء الصندوق: (ب

 

  جدول مقارنة يغطي السنوات املالية الثالث األخيرة 

 

السنة

صافي قيمة أصول 

الصندوق )نهاية 

السنة املالية(*

عدد صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة*

الوحدات 

املصدرة 

)نهاية السنة 

املالية(

األرباح 

املوزعة 

لكل وحدة

نسبة 

املصروفات
نهاية السنة 

املالية
أقلأعلى

2016 27,819,263.00 11.7866 11.9558 9.0707 2,360,245 -    2.29% 

201720,012,311.00 10.7028 11.9271 9.5417 1,869,820 -    2.47% 

201813,799,727.77 8.8873 11.0644 8.4752 1,552,754 -    2.71% 



 

  ، وثالث سنوات ، وخمس سنوات ، منذ التأسيس.العائد اإلجمالي لسنة واحدة











العائد اإلجماليالسنة

 %16.9629-سنة

 %20.6845-ثالث سنوات

 %28.9687-خمس سنوات

 %7.0280منذ التأسيس
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الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق  



 

 .العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية

 

  .الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام .و إجمالي نسبة املصروفات



املبلغ )ريال سعودي(نوع الرسوم

 20,252رسوم املراجعة و التدقيق

 7,500الرسوم الرقابية

 97,957رسوم الحفظ

 139أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 302,757رسوم اإلدارة 

 5,250)تداول( التسجيل رسوم

 9,375رسوم املؤشر اإلرشادي

 1,217مصروفات أخرى

 قيمة صافي متوسط الى املصروفات نسبة إجمالي

الصندوق أصول

2.71% 

 * مي ظرو  لرر قييا هد ر الصندوق اةيدا  هن مي رسدش مو ءخديضها .

 .ال  دجد



 . التغييرات جوهرية التي حدثت خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق 

 ال  دجد. 

  ممارسات التصويت السنوية

20092010201120122013السنة



2014



20152016



2017



2018 

العائد 

االجمالي 

12.1808

% 

2.7991

% 
9.7658% 

19.0940

% 

33.8146

% 

3.9347

% 

13.8349

% 

5.1905

% 

9.1952

% 

16.9629

% 



 
 

Page 5 of 10 
 

الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق  

 ال  دجد.

 تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي



 م.2018 -05-13,االجتماع املنعقد في الرياض 

املواضيع التي تمت مناقشتها:

 .نررة ياهة يي  م ا  الصنا    والحصة اليدلية 

 .نررة ياهة يي  االلتصا  واألسداق بش م ياش 

 .هراجعة ءقر ر امل ابقة واالللزاش واملتضمن اللزاش الصندوق باللدامح والقدانئن 

 

:القرارات التي تم اتخاذها

 .ال  دجد 

 

  م.2018 -12 -12املنعقد في الرياض , االجتماع 

املواضيع التي تمت مناقشتها:

 .نررة ياهة يي  م ا  الصنا    والحصة اليدلية 

 .نررة ياهة يي  االلتصا  واألسداق بش م ياش 

 .هراجعة ءقر ر امل ابقة واالللزاش واملتضمن اللزاش الصندوق باللدامح والقدانئن 

 

القرارات التي تم اتخاذها:

  دجد.ال  



مدير الصندوق:ج( 



 .اسم وعنوان مدير الصندوق

 (37/11153، ءرخيص صي ة اليدق املالية رلم ) 1010231217سجم ءجاري رلم  –اليعد ي الدر   ج كابستال

ير   امللي قهد هح  ارع األهئه ه مد بن  اململكة العرةية اليعد  ة ءقايح 11426الر اض  23454املرون الرمس  ج   ص.ب 

 يادالعن ن )  ارع الت لية (
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الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق  

 (011)2826725قاو   –( 011) 2826666صاءت 

  www.sfc.saاملدلح اةلكلهو ي 

 

 .)اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار )إن وجد

 ال  دجد

 . مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة

هتاا نا ها بئن ارءداع وانخداض، ميث ءصدر اليدق الق ري لاممة يي  م ا   2018منيت األسداق الخليجية خالل ياش  

 املؤ رات الخليجية األوثه ارءدايا، بسنما ءصدر سدق  بي األوثه انخداضا.

 7827نق ة,  هغلقا يند  601ها يعا ل  2018% خالل ياش 8.31مق  سدق األسهم اليعد ي "ءاس ج" ه اسا لدرصا 

  .نق ة 7226يند  2017ياش نق ة, وذلي هقارنة بإغالق نيا ة 

األو ه خالل الخم  اليندات اليابقة ميث  هد هؤ ر ءاس ج العد د هن املتغئهات 2018ولعد ه اسا اليدق خالل ياش 

  . لألسداق النا  ة  "MSCI   لألسداق النا  ة وهؤ ر " هدرلان ستانيو "FTSE مصمها إيالن ءرليت  ملؤ ر " قدل  ج

ا ات التنريمية مصدرايا "ءداول" وصي ة اليدق املالية" خالل العاش هثم  بد  ء اي  آلية املنا  ووكلي م ضا يد ا هن اةجر 

 هن آلية مياب املتدسو اليعري لحجم التداول و إصدار القدايد املعدلة واملنرمة للميتثمر 
ً
لحياب سعر اةغالق بدال

 .األجنبج املؤصم؛ ميث ءضمنت ليهيالت جد دة للميتثمر ن

نق ة  2521نق ة هغلقا يند  619%, ها يعا ل 19.72يي  انخداض  2018هؤ ر اليدق املدار ة "نمد"  نهج ياش  مها سدق 

 .نق ة 3140هقارنة بإغالق العاش املاض ج يند 

 لقدايد التسجيم واة را  تو اليدق 
ً
و قتصر ءداول األسهم املدرجة تو اليدق املدار ة يي  ق ات "امليتثمر ن املؤصلئن" وققا

 املدار ة.

 %.11.73%، وهن  م  لي  سدق مبدظبج ب 20.83وجا  سدق ل ر تو املرءاة األو   هن ميث األوثه ارءدايا ب ياة 

% نتيجة انخداض الق اع العقاري يي  خلدية ءراجح مسعار 24.93بسنما ءصدر سدق  بي املؤ رات امللهاجعة ب ياة 

ة انكشا  استثمارات بعض الشركات املدرجة يي   روة "مبرا  كابستال"، اة جارات اليكنية والتجار ة، باةضاقة إ   مره

 %.0.42ءال  سدق الا ر ن ب ياة 
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الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق  

  .تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة 

 

 GCC% هقارنة باملؤ ر االسله ا ي لصندوق )16.96انخدض سعر الدمدة تو صندوق القصر ب ياة  2018خالل العاش 

Shariah Capped Real Estate & Construction Equity Index وكان سبا انخداض سعر ومدة 19.89( املنخدض ب ياة .%

 الصندوق صد ءراجح م ا  مسهم العقار واالسهم املرءا ة بق اع الانا  والتشسيد باالسداق الخليجية.

 

 رة.تفاصيل التغييرات التي حدثت على شروط واحكام ومذكرة معلومات الصندوق خالل الفت 



  الم ة صنا    االستثمار املعدلة لعد م الشروت و األم اش ميا. 

 ئن يلعHSBC .واهئن مدظ للصندوق 

  12ء د ث املديد النيائي لتقد م يلاات اال لهاك و االسله ا  لي دن  دش العمم الياب  ل م  دش لعاهم هعنج لام الياية 

 بتدليت اململكة، و  دن  دش اةيالن صد  دش 
ً
 العمم الالم  ليدش التعاهم.ظهرا

 .ءدضيح اةجرا ات القج  جري بمقتضاصا اختيار يلاات االسله ا  القج ستؤجم 

 .إي ا  هد ر الصندوق الح  بنقم ومدات الصندوق مليتثمر ن آخر ن باسعار خاصة 

  ر ال يي  من ءخصم يي  مسا  نصت سندي. 40,000ر ا ة رسدش املراجعة و التدلي  لتصاح 

  الصندوق هن الااين. ينل هد ر 

   لعيئن إ ر يت اند  دنErnst & Young  ين كي بي إش جو 
ً
 .KPMGوم اسا لاند ي للصندوق بد ال

  هعها التعاهم تو الدمدات مو يعل , واةجرا ات املتاعة تو ءلي الحالة.  ؤجمء د ث الحاالت القج 

    القج ستؤجم.ء د ث اةجرا ات القج  جري بمقتضاصا اختيار يلاات االسله ا 

 .إيا ة لعر ت )نق ة التقد م( لتدضيح الدلت الكي  تم يي  مساس  ء د د صاتو سعر الدمدة تو كم  دش ءقد م 

 

  املعلومات األخرى التي من شأنها  تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن

 أنشطة الصندوق خالل الفترة.

 ال  دجد.

 

  صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى ، يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم االدارة إذا كان

 املحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق.

 ال ييتثمر صندوق القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجية تو صنا    استثمار مخرو.

 

 صل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، ماهيتها وطريقة االستفادة منها .العموالت الخاصة التي ح 

 ال  دجد.
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 .البيانات واملعلومات األخرى التي أوجبت الئحة صناديق االستثمار تضمينها بهذا التقرير 

 

 .مي استثمارات هن هد ر الصندوق تو ومدات الصندوق 

 ومدات الصندوق.ال ءدجد صناك مي استثمارات هن هد ر الصندوق تو 

 .مي لعارض هصالح 

 ال  دجد مي لعارض هصالح.

 . مي هخالدات لقيد  االستثمار 

 ال  دجد

 .تو ءقد م مصم هن مصدل الصندوق مو تو مياب سعر الدمدة 
ْ
 مي خ ا

 لم  كن صناك مي خ ا تو ءقد م مصم هن مصدل الصندوق مو تو مياب سعر الدمدة.

 

 

أمين الحفظ:د( 



 الحفظ . اسم وعنوان أمين 

 

 روة الش ا  بي س ج العرةية اليعد  ة  HSBC Saudi Arabia Limited 

 اال ارة العاهة 

  7267املرو   –العليا 

  .12283الر اض  2255ص.ب 

 اململكة العرةية اليعد  ة 

  966 92000 5920صاءت+ 

   966 11 299 2385قاو+ 

 www.HSBCSaudi.com 

  ال ه د االلكلهو يSaudiArabia@HSBC.com 
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 أمين الحفظ.  وصف موجز لواجبات ومسؤوليات 

  قدش مهئن الحدظ بامليؤوليات والداجاات التالية 

  ألم اش الم ة صنا    االستثمار، سدا  م و هيؤولياء  بش م هاا ر مش 
ً
 ين اللزاهاء  وققا

ً
يعد مهئن الحدظ هيؤوال

 بمدجا مم اش صك  الم ة صنا    االستثمار مو الم ة األشخاص املرخص لهم. 
ً
  الثا

ً
 كلت بيا  يرقا

  ءجا  هد ر الصندوق وهال ي الدمدات ين 
ً
خيامر الصندوق الناجمة بيبا امتيال  مو إصمال  يعد مهئن الحدظ هيؤوال

 مو سد  ءصرق  مو ءقصئه  املتعمد.

  ين مدظ مصدل الصندوق ومما ديا لصالح هال ي الدمدات، وصد هيؤول وكلي ين اءخاذ 
ً
يعد مهئن الحدظ هيؤوال

 جميح اةجرا ات اة ار ة الالرهة قيما  تعل  ب دظ مصدل الصندوق.



 تعلق بإصدار ونقل واستراد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام بيان أمين الحفظ امل

الصندوق ومذكرة املعلومات و تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط 

اض املعمول بها في وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات و مخالفة أي من قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتر

 الئحة صناديق االستثمار .

 امليؤوليات املندية باهئن الحدظ ال لشمم إبدا   لهكا الرمي.

 

هـ( املحاسب القانوني:



 اسم وعنوان املحاسب القانوني .  (1

 Ernst & Youngإ ر يت اند  دن  

 14والدور  6الدور 

  ارع امللي قهد -بر  الديصلية

 11461الر اض  2732ص.ب. 

 اململكة العرةية اليعد  ة

 +966 11 2734740صاءت  

 +966 11 2734730قاو   

 

 بيان املحاسب القانوني (2

 نؤود من ءقر ر القدامم املالية املعد هن لام امل اسا القاند ي يشمم رم   مدل ها  يو 

ي ةاملالي داممالق من .1
ُ
  وروجعت ّدتم

ً
 اندنيئنالق ائنللم اس عد  ةالي ةالهي  يهن ا رةالص اةامل اس ا ئهملع وققها

 .املعلدهات وهكورة ندوق الص اشومم  روتو  تثماراالس نا   ص ةالم  اشومم 
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الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق  

 االستثمار صندوق  ألصدل  امروالخي األرةات اتووص الدخم اتولص ويا لة حي ةص درةص دشءق ةاملالي داممالق من .2

 .القدامم لهك  امل اسبية الدلهة ين

 .الدلهة ةنيا  تو تثماراالس ندوق لص ا وامل نللمرو ةويا ل صحي ة صدرة ءقدش املالية القدامم من .3





 

 





، 11426، الر اض 23454، صندوق بر د  ١٠١٠٢٣۱٢١٧كابستال،  روة هياصمة هقدلة هملدوة للاني اليعد ي الدر   ج، سجم ءجاري رلم  اليعد ي الدر   ج 

 (١۱۱٥٣-٣٧الر اض.  هرخصة هن لام صي ة اليدق املالية بلهخيص رلم ) –اململكة العرةية اليعد  ة، املرون الرمس  ج 

 

 

 

 
ً
ءقار ر الصندوق هتامة يند ال لا وةدون هقابم وما ء دن صك  التقار ر هتدقرة يي  هدلح هد ر الصندوق اةلكلهو ي هجانا

www.sfc.sa )ويي  وهدلح اليدق املالية اليعد  ة )ءداول 

 












































