
 

 

ثمر  تقرر املس

  م ٢٠٢٠ لثالثا الرع عن 

 
  

 نبذة عامة عن الصندوق 
شاؤه بموجب األنظمــة واللوائح  يئة الشرعية، وتم إ ثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط ال و صندوق اس ب رت  ا  اململكة صندوق ا املعمول 

يئة السوق املالية عليمات  خضع للوائح و تمثل العرية السعودية و ة . و و تحقيق عوائد إيجارة مستمرة وتوزعات نقدية دور ثماري الرئ للصندوق  دف االس ال
سبة ال تقل عن  ثمار ما ال يقل عن  ٪٩٠ب ة، وذلك من خالل اس اح الصندوق السنو من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية  ٪٧٥من صا أر

ناء مدين مكة املكرمة واملدينة املنورة) مدققة  أصول عقارة  .ُمِدرة للدخل  اململكة العرية السعودية (باست

سب العقارات    البيانات األساسية للصندوق    الصندوق محفظة أسماء و
٤٣٤٨تداول  رمز

غ  ALKHABEE:ABرمز بلوم

 م٢٠١٩ مارس ٢٠تارخ اإلدراج
 قابلة للتمديد ،تارخ اإلدراجتبدأ من  سنة ٩٩مدة الصندوق

 ١  .س.ر ١٬٧٢٤٬٥٣٩٬٢٤٥م أصول الصندوق
 ر.س. ١٬٠٢٩٬٧١٠٬١٣٠إجما رأس مال الصندوق ١

ل١  ر.س. ٧٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠مبلغ التمو
اض من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق١  ٪٤٢٫٧٧سبة االق

 

تم  ٣٠كما   ١   مدققة) (غ   م٢٠٢٠س
 

ثمارات حسب املوقع   ١املؤشرات املالية   توزع االس
م ات التقو  ًانصف سنوف

 ر.س. ١٬٧٢٤٬٥٣٩٬٢٤٥القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ٢
 ر.س ٩١٠٬٨٢١٬١١٧ صا قيمة أصول وحدات الصندوق ٢

عاب اإلجمالية   إ   القيمة   اإلجمالية   ألصول   الصندوق ٢  ٪٠٫٢٣سبة   املصروفات واأل
اليف الصندوق  إ القيمة اإلجمالية ألصول  الصندوق ٢  ٪١٫١٨سبة ت

اليف الصندوق  إ متوسط صا أصول  الصندوق ٢  ٪٢٫٦٩سبة ت
تم  ٣٠كما   ١   م٢٠٢٠س
  غ مدققة  ٢

 

ثمارات حسب القطاع العقاري    بيانات أصول الصندوق    توزع االس
 عقارات١٠العقاراتعدد

 م مرع  ١٣٣٬٩٩٠إجما مساحة األرا

ية  م مرع  ٢٩٠٬٩٢٤إجما املساحة املب

  ٣القيمة السوقية للصندوق  بيانات
 ر.س. ٦٦٤٬٤٢٣٬٨٦٠كما  تارخ اإلدراج

 ر.س. ٦١٧٬٩١٤٬١٩٠م٢٠١٩يونيو  ٣٠كما 
سم  ٣١كما   ر.س. ٧٢٤٬٢٢٢٬٠٠٧م٢٠١٩د

ر.س. ٥٤٥٬٤٩١٬٩٨٩م٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما 

تم  ٣٠كما   ر.س. ١٬٠٨٩٬٤٣٣٬٣١٨م٢٠٢٠س
  بناًء ع سعر الوحدة ٣
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ب صندوق     رت ا
ثمرعن تقرر     م٢٠٢٠ لثالثا الرع  املس
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 *الوحدة وسعر  األصول  قيمة صا أداءوحدات الصندوق  بيانات
اية الرع سعر الوحدة تم ٣٠( الثالث ب  ر.س. ١٠٫٥٨)م٢٠٢٠ س

ة السابقة أداء سعر   اية الرع    الوحدة منذ الف ي (من   ٪٢٨٫٨٧  ) م ٢٠٢٠  الثالث   الرع   اية إ    م ٢٠٢٠  الثا
 ٪٥٫٨٠)م٢٠٢٠ الثالث الرع اية إ(من تارخ اإلدراج  اإلدراجأداء سعر الوحدة منذ تارخ 

 ر.س.١٢٫٢٢اً أسبوع ٥٢أع سعر  
ى سعر    ر.س. ٨٫١١اً أسبوع ٥٢أد

 وحدة ١٠٢٬٩٧١٬٠١٣الوحدات القائمةعدد
تم  ٣٠كما   األصول  قيمة صا *    غ مدققة  م٢٠٢٠س

اح ي الوحداتتوزع األر اح املوزعة ع مال  األر
اح ع األر ة ال تقل عن سياسة توز اح املوزعة السنو اح صا من ٪٩٠األر ة الصندوق  أر  السنو

ة إجما الدخل ي للف تم ٣٠ – م٢٠٢٠ يوليو ١( التأج ال سعودي ٢٢٬٥٧٨٬١٣٣  )م٢٠٢٠س  ر
ي ةالدخل التأج  ٪٢٫٠٧ع سعر الوحدة  للف

اح املوزعة  الرع املع  رال سعودي  ١٣٬٢٨٨٬٤٧٧(أي رح مدفوع الحق ألخر تقرر تم اإلفصاح عنھ) إجما األر
ل وحدة  رال سعودي  ٠٫٢الرح املوزع ل

 ٪١٫٨٩الرح املوزع ع سعر الوحدة 

ا خالل الرع املع أحقية التوزعات النقدية ال تم توزع
ي الوحدات الصادر: ل مال حسب 

س م اية يوم ا م، ٢٠٢٠أغسطس  ٠٦ ب
 م٢٠٢٠يوليو  ٢٨ ثاءالايةتداول يوم الث

٤ العائد الك
 

ة السابقةالعائد الك اية الرع  منذ الف ي(من   ٪٣٠٫٨٧ )م٢٠٢٠ الثالث الرع ايةإ  م٢٠٢٠ الثا
 ٪١٤٫٠٦)م٢٠٢٠ االثالث الرع اية إ(من تارخ اإلدراج منذ تارخ اإلدراج العائد الك 

اح املوزعةالعائد الك = أداء سعر الوحدة +  ٤  إجما األر
      

مة تؤثر  عمل الصندوق  الصندوق  مستجدات رة أو م ات أساسية أو جو غ   وأي 
  ب رت بتارخ ٢٠٢٠يوليو  ٧ تارخ ي وحدات صندوق ا ادة اجما م٠٥/٠٧/٢٠٢٠املوافق ـ ١٤/١١/١٤٤١م، أعلن مدير الصندوق عن نتائج اجتماع مال ،  باملوافقة ع ز

دف  ٧٢٢٬٨٠٢٬٠٢٢قيمة أصول الصندوق بقيمة   ال سعودي  ام سداد املصارف و االستحواذ ع أصول عقارة إضافية و   ر اليف ذات العالقة، واملوافقة ع الشروط واألح الت
ادة اجما قيمة أصول الصندوق. ماملعدلة للصندوق وال ت ل أسا لتعكس ز ش ا   تحدي

  ب رت أم، ٢٠٢٠يوليو  ١٣ ادة إجما قيمة أصول صندوق ا اك  ز ثمرن  علن مدير اصندوق عن موعد بدء االش من ابتداًء عن طرق الطرح اإلضا العام للمس
 أيام عمل). ١٠م (٦/٨/٢٠٢٠ـ املوافق ١٦/١٢/١٤٤١ و حم ١٩/٠٧/٢٠٢٠ـ املوافق ٢٨/١١/١٤٤١

  ية  ٢٠٢٠يوليو  ١٤ ة املن ب رت للف  م.٢٠٢٠يونيو  ٣٠م، أعلن مدير الصندوق عن إتاحة البيان الرع سنوي لصندوق ا
   ب رت ع٢٠٢٠يوليو    ٢٢ ي وحدات صندوق ا اح نقدية ع مال ع أر ة من  م، أعلن مدير الصندوق عن توز اح موزعة ٢٠٢٠يونيو    ٣٠م ح ٢٠٢٠يناير   ١ن الف م بإجما أر

ال سعودي ( ١٣٬٢٨٨٬٤٧٧٫٢بقيمة  ل وحدة) و  ٠٬٢ر ال سعودي ل و ر ا إ السعر األو للوحدة   .٪٢٬٠سب
   ادة اجما قيمة أصول  ٢٠٢٠أغسطس   ١٧ اك  ز بم، أعلن مدير الصندوق عن نتائج االش ت بتارخ    رت  صندوق ا ، حيث م٦/٨/٢٠٢٠ـ املوافق  ١٦/١٢/١٤٤١وال ان

سبة   جما الطرح النقدي.إمن  ٪١٠٤تمت التغطية ب
  ية  ٢٠٢٠أغسطس  ١٨ ة املن ب رت للف ور.٢٠٢٠/ ٣٠/٦م، أعلن مدير الصندوق عن إتاحة التقرر املا األو لصندوق ا م  م ل
  تم  ٧ ب رتأم، ٢٠٢٠س ات  علن مدير الصندوق عن انضمام صندوق ا ة املتداولة والشر ثمار العقار تص بصناديق االس ملؤشر "فو إبرا نايت العقاري العاملي" ا

ة.  العقار
   تم  ٩ صول ع ٢٠٢٠  س ل مع مصرف الراج ل يالت ائتمانية إضافية متوافقة مع الشرعة اإلسالمية و م، أعلن مدير الصندوق عن توقيع اتفاقية تمو ذلك الستكمال س

ادة  اصة بز  جما قيمة أصول الصندوق.إعملية االستحواذ ا
  تم  ١٤ ة التالية:٢٠٢٠س  م، أعلن مدير الصندوق عن إتمام عملية االستحواذ ع األصول العقار
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ب صندوق     رت ا
ثمرعن تقرر    م٢٠٢٠ الثالثا  الرع  املس
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عليمية وتقع  .١ ليات  ي:  يليا  مدينة الراض ليات الفارا  .اش
يليا  مدينة الراض .٢ قع   اش شاء): و ي (قيد اال ليات الفارا  .املب التدر ل

  تم  ١٥ س٢٠٢٠س و برج مكت يقع   املروج  مدينة الراض.م، أعلن مدير الصندوق عن إتمام عملية االستحواذ ع برج اليجا  ، و
  تم  ٢٧ تم  ٢٧، أعلن مدير الصندوق عن اعتماد مجلس إدارة الصندوق بتارخ م٢٠٢٠س اصة بالصندوق وال ينوي مدير الصندوق ٢٠٢٠س ام ا م الشروط واألح

ادة إجما قيمة أصول الصندوق و ذلك لالست شأن طلب املوافقة ع ز يئة السوق املالية و شركة السوق املالية "تداول"،  ا ل دفة حواالتقدم  ذ ع أصول عقارة جديدة مس
عليمية و  ية و ل من مدين الراض وجدة. شمل ع عقارات لوجس   صناعية تقع  

 

  

  األسعار  أداء مقارنة

 
تم  ٣٠* كما     م٢٠٢٠س
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ب رت    صندوق ا ة املتداولة    ثمار العقار مؤشر صناديق االس مؤشر تداول  

 مهم إشعار

ا) أساس ل الوثيقة (أو أي جزٍء م ش ت، وال  ب ر ل  صندوق ا ذه الوثيقة عرضًا للشراء أو االكتتاب أو املشاركة بأي ش ًا وال ال تمثل 
ام ن قراءة شروط وأح تمل ن ا ثمر ان نوعھ. يجب ع املس ما  عاقد م ا للقيام بما تقدم أو محفزًا إلبرام أي  ب االعتماد عل صندوق  ي

عناية ودقة قبل  ثمار ووثائقھ األخرى  شأن مخاطر االس ا  ت وما ورد ف ب ر ي لشركة إتخاذ ا و القرار وذلك من خالل املوقع االلك
ب املالية:  ثمار وأي www.alkhabeer.comا مكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة االس . و عة نقدية لدى بنك مح س ود ثمار ل ذا االس  .

ن د م املالي شار شاور مع مس م بال ثمار التوصل إ قرار ن  االس ن الراغب ثمر خل آخر متحقق منھ. كما يتوجب ع جميع املس
ثمار ا االس اطر ال ينطوي عل ن وتقييم جميع ا دفة واملتوقعة سوف تتحقق،  .والقانوني كما ال يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج املس

اإلضافة إ ثمر  الصندوق إقرارًا منھ و ثمار املس عد اس ع بإطالعھ  ذلك، فإن األداء السابق ال يضمن النتائج املستقبلية للصندوق.  
ب املالية  الصندوق  ثمر شركة ا س ا.  ام الصندوق وقبولھ   .شروط وأح

 للحصول على مزيد من المعلومات

ب املالية  شركة ا

 ٢١٣٦٢جدة  ١٢٨٢٨٩ص.ب 
ية السعودية  اململكة العر

 +٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٨٨٨٨اتف: 
 +٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٦٦٦٣فاكس: 

ل التجاري:   ٤٠٣٠١٧٧٤٤٥رقم ال
يئة السوق املالية:   ٠٧٠٧٤-٣٧الرخصة الصادرة من 

alkhabeer.com 


