
 

 

 

 

 قودنصلا نع ةماع ةذبن
 ا`_ لومعملا حئاوللاو ةــمظنألا بجومب هؤاشنإ متو ،ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتمو لفقم ماع لوادتم يراقع رامثتسا قودنص وه تير ,+بخلا قودنص

aةيلاملا قوسلا ةئيه تاميلعتو حئاولل عضخيو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي. 

 قودنصلا فده
 قودنصلا حابرأ يaاص نم ٪٩٠ نع لقت ال ةبسنب ةيرود ةيدقن تاعيزوتو ةرمتسم ةيراجيإ دئاوع قيقحت وه قودنصلل pqrيئرلا يرامثتسالا فدهلا نإ 

 لخدلل ةرِدُم ةيراقع لوصأ يa ةققدم ةيلام مئاوق رخآ بسح قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ٪٧٥ نع لقي ال ام رامثتسا لالخ نم كلذو ،ةيونسلا
aنيدم ءانثتساب( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي�r ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم(.  

 قودنصلا رامثتسا ةيجيتا56سا
 نيوكت لالخ نم ةيرود ةي,+جأت دئاوع قيقحت ى�ع pqrيئر لكشب زكترت �rلاو قودنصلاب ةصاخلا ةيرامثتسالا فادهألا قيقحت ى�إ قودنصلا ريدم ى�سي فوس

 رامثتسالا ىودجو يراقعلا مييقتلا تاسارد ى�ع لمشت �rلاو ةلاهجلا يفن لامعأ تابلطتم يaوتست �rلا ةيراقعلا لوصألا نم ةعونتم ةيرامثتسا ةظفحم
 r£تكملاو r¢كسلا عاطقلا يa زك,�ت  تاراقع ى�ع قودنصلل ةيئدبملا ةيراقعلا ةظفحملا لمشتو .تاساردلا نم اه,+غو ةينوناقلا تاعجارملاو ةينفلا تاساردلاو
البقتسم قودنصلا ى�سي فوس .كوبت ةنيدمو ةدج ةنيدمو ضايرلا ةنيدم نم لك يa ةعزوملاو ةئزجتلاو

ً
 ى�ع لمشت دق ىرخأ تاراقع يa رامثتسالا ى�إ 

 .رامثتسالا دويق عم ضراعتي ال امب ىرخأ تارامثتساب مايقلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ةيراقع تارامثتسا

 قودنصلل ةيساسألا تانايبلا
 ٤٣٤٨ لوادت زمر

 قودنصلا عون
 بجومب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يa سسؤم لفقم ماع لوادتم يراقع رامثتسا قودنص

 ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلاو يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئال

 يدوعس لایر قودنصلا ةلمع

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قودنصلا رقم

 م٢٠١٩ سرام ٢٠ جاردإلا خيرات

 قودنصلا ةدم

اماع ٩٩ قودنصلا ةدم
ً

 ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يa تادحولا جاردإ خيرات نم أدبت 

 ةلثامم ةدمل ديدمتلل ةلباق قودنصلا ةدم نوكتو .لوادتلل ا`³حاتإو )"جاردإلا خيرات"(

اقفو
ً

 ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم ى�ع لوصحلا بقع قودنصلا ريدم ريدقتل 

 ٧  تاراقعلا ددع

 ةدحو ٦٦٬٤٤٢٬٣٨٦ تادحولا ددع ي�امجإ

 يدوعس لایر ١٬٠٠٤٬٤٢٣٬٨٦٠ )سيسأتلا دنع( قودنصلا لوصأ مجح

 يدوعس لایر ٦٦٤٬٤٢٣٬٨٦٠ حرطلا دعب قودنصلا لام سأر ي�امجإ

 يدوعس لایر ٣٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ليومتلا غلبم

 ٪٣٢٫٥٥ *قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ضا,�قالا ةبسن

 يدوعس لایر ٢٠٬٨٣٣٬٧٦٥   *),«متبس ٣٠ – ويلوي ١(  ة,�فلل ي,+جأتلا لخدلا ي�امجإ

 يدوعس لایر ١٥٬٠١٥٬٩٧٩ **r¢عملا عبرلا يa ةعزوملا حابرألا ي�امجإ

 ٪٠٫٢٢ *قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا ى�إ ةيلامجإلا باعتألاو تافورصملا ةبسن

 ٪٠٫٤٩ *قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا ى�إ قودنصلا فيلاكت ةبسن

 ٪٠٫٧٦ *قودنصلا لوصأ يaاص طسوتم ى�إ قودنصلا فيلاكت ةبسن

 )ةققدم ,+غ( م٢٠١٩ ,«متبس ٣٠ يa امك *

 ٢٠ نم ة,�فلا نع )ةدحو لكل يدوعس لایر ٠٫٢٢٦ عقاوب( ةدحولل ي�وألا رعسلا نم ٪٢٫٢٦ ةبسنب قودنصلا تادحو يكلام ى�ع ةيدقن حابرأ عيزوتب قودنصلا ريدم ماق **

 ٢٠١٩ وينوي ٣٠ ى�إ ٢٠١٩ سرام

  

يونس عبرلا نايبلا  
م٢٠١٩ ربمتبس ٣٠   
 



 

 نويسيئرلا ةمدخلا ودوزم
 ةيلاملا ,+بخلا ةكرش يرادإلاو قودنصلا ريدم

 رامثتسالل ءامنإلا ةكرش ظفحلا ن+مأ

 غنوي دنآ تسنرأ ينوناقلا بساحملا

 .م.م.ذ ةيعرشلا ةعجارملا راد يÁرشلا راشتسملا

 نوميقملا
 ھكيرشو ةروطتملا ءامتنا ةكرش( يراقعلا مييقتلل ھكيرشو ةروطتملا داعبأ ةكرش )١

اقباس يراقعلا مييقتلل
ً

 زبويك تياو ةكرش )٢و ،)

 

 )قودنصلا لمع يV رثؤت ةمهم وأ ةيرهوج وأ ةيساسأ تاP6غت يأو( قودنصلا تادجتسم
 وينوي ٣٠( م٢٠١٩ ماعلا نم لوألا فصنلل تير ,+بخلا قودنص تاراقعل ةيونس فصنلا مييقتلا ريراقت ةحاتإ نع قودنصلا ريدم نلعأ •

ملا ،)م٢٠١٩
ُ

 لوصحلا نكميو .زبويك تياوو يراقعلا مييقتلل داعبأ :نيدمتعملا ن+ميقملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم نيدمتعم ن+ميقم لبق نم ةدع

 https://www.alkhabeer.com/ar/reit :ي�اتلا طبارلا يa قودنصلا ريدمل ينو,�كلإلا عقوملا لالخ نم ريراقتلا نم ةخسن ى�ع

 لایر ٠٫٢٢٦ عقاوب( ةدحولل ي�وألا رعسلا نم ٪٢٫٢٦ ةبسنب ،تير ,+بخلا قودنص تادحو يكلام ى�ع ةيدقن حابرأ عيزوتب قودنصلا ريدم ماق •

 .٢٠١٩ وينوي ٣٠ ى�إ ٢٠١٩ سرام ٢٠ نم ة,�فلا نع )ةدحو لكل يدوعس

 .قودنصلا ,+سو لامعأ يa ترثأ ةيرهوج تا,+غت دجوت ال •

 قودنصلا ةميق
 ةمئاقلا تادحولا ددع قودنصلا تادحو لوصأ ةميق يaاص قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا 

 ةدحو ٦٦٬٤٤٢٬٣٨٦ يدوعس لایر ٦٦٤٬٤٢٣٬٨٦٠ يدوعس لایر ١٬٠٠٤٬٤٢٣٬٨٦٠ سيسأتلا دنع

 ةدحو ٦٦٬٤٤٢٬٣٨٦ يدوعس لایر ٦٨٠٬٦٢٠٬٧٠٢ يدوعس لایر ١٬٠٤٤٬٦٤٥٬٤٤٥ م٢٠١٩ وينوي ٣٠ يa امك

 ةدحو ٦٦٬٤٤٢٬٣٨٦ *يدوعس لایر ٦٨١٬٣٢٩٬٩٣٥ *يدوعس لایر ١٬٠٥٣٬٠٠٦٬٢٦٥ م٢٠١٩ ,«متبس ٣٠ يa امك

 ةققدم ,+غ * 

 ةدحولا رعسو ةميق يVاص

  ةدحولا رعس ).س.ر( ةدحولا ةميق يaاص 
 **).س.ر( عبرلا ةيا`Åب

 ةدحولا رعس ءادأ
 ةقباسلا ة,�فلا ذنم

 ةدحولا رعس ءادأ
 جاردالا خيرات ذنم

 - -  ١٠ ١٠ )م٢٠١٩ سرام ٢٠( جاردإلا دنع

 ٪٥٫٤٠ ٪٥٫٤٠  ١٠٫٥٤ ١٠ م٢٠١٩ سرام ٣١ يa امك

 ٪٧٫٠٠- ٪١١٫٧٦-  ٩٫٣٠ ١٠٫٢٤٣٨ م٢٠١٩ وينوي ٣٠ يa امك

 ٪٠٫٤٠ ٪٧٫٩٦  ١٠٫٠٤ *١٠٫٢٥٤٤ م٢٠١٩ ,«متبس ٣٠ يa امك

 م٢٠١٩ وينوي ٣٠ يa امك مييقتلا ريراقت ى�ع ءانب تاراقعلا ةظفحمل ةلداعلا ةميقلا ى�إ )ةققدم ,+غ( ةدحولا ةميق يaاص دنتسي *
 )لوادت( ةيلاملا قوسلا يa هرشن مت امك عبرلا ةيا`Åب ةدحولا رعس **
 

 

 

 

٠٠.١٠٠٠.١٠٢٤.١٠٢٥.١٠ ٠٠.١٠٥٤.١٠

٣٠.٩

٠٤.١٠

 م٢٠١٩ ,«متبس ٣٠ م٢٠١٩ وينوي ٣٠ م٢٠١٩ سرام ٣١ )م٢٠١٩ سرام ٢٠( جاردإلا خيرات

 ).س.ر( قوسلا يa ةدحولا رعس ).س.ر( ةدحولا ةميق يaاص



 

 *عبرلا رادم ىdع قودنصلا اهلمحت abلا باعتألاو تالومعلاو تامدخلا لباقم

 لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ٪ يدوعسلا لايرلاب ةميقلا 
 قودنصلا

 تادحو لوصأ ةميق يaاص نم ٪
 قودنصلا

 ٪٠٫٣٤ ٪٠٫٢٢  يدوعس لایر ٢٬٣٣٢٬١٢٨٫١٨  ةيلامجإلا باعتألاو تافورصملا

  ٪٠٫٤٢  ٪٠٫٢٧  يدوعس لایر ٢٬٨٣١٬٩٢٠٫٠٠  ليومتلا باعتأو فيراصم

 - - دجوي ال )ةرركتم ,+غ( قودنصلا سيسأت فيراصمو موسر

 ٪٠٫٧٦  ٪٠٫٤٩ يدوعس لایر ٥٬١٦٤٬٠٤٨٫١٨ قودنصلا فيلاكت ي�امجإ

  )ةققدم ,+غ( م٢٠١٩ ,«متبس ٣٠ يa امك *
 

   ة56فلل يP6جأتلا لخدلا

 يدوعس لایر ٢٠٬٨٣٣٬٧٦٥  ي,+جأتلا لخدلا ي�امجإ

 ٪٣٫١٤  جاردإلا دنع ةدحولا رعس ى�ع ي,+جأتلا لخدلا

 ٪٣٫١٢ م٢٠١٩ ,«متبس ٣٠ يa امك ةدحولا رعس ى�ع ي,+جأتلا لخدلا

 ٪٣٫٠٦ *م٢٠١٩ ,«متبس ٣٠ يa امك ةدحولا ةميق يaاص ى�ع ي,+جأتلا لخدلا

 ةققدم ,+غ *
 

 تادحولا يكلام ىdع ةعزوملا حابرألا

 يدوعس لایر ١٥٬٠١٥٬٩٧٩ ھنع حاصفإلا مت ريرقت رخآل قحال عوفدم حبر يأ

 يدوعس لایر ١٥٬٠١٥٬٩٧٩ r¢عملا عبرلا يa ةعزوملا حابرألا ي�امجإ

 ةدحو ٦٦٬٤٤٢٬٣٨٦  ةمئاقلا تادحولا ددع

 ةدحولل يدوعس لایر ٠٫٢٢٦  ةدحو لكل عزوملا حبرلا

 ٪٢٫٢٦ ي�وألا رعسلا نم عزوملا حبرلا ةبسن

 ٪٢٫٢٠ *قودنصلا تادحو لوصأ ةميق يaاص نم عيزوتلا ةبسن

 r¢عملا عبرلا لالخ اهعيزوت مت �rلا ةيدقنلا تاعيزوتلا ةيقحأ
  تادحولا يكلام لجس بسح تادحولا يكلامل

 )م٢٠١٩ سطسغأ ١٨ لوادت موي ةيا`É(  م٢٠١٩ سطسغأ ٢٠ خيرات ةئا`Åب

 م٢٠١٩ ,«متبس ٣٠ يa امك *
 

 

  



 

 قودنصلا ةظفحم

 

 عقوملا بسح تارامثتسالا عيزوت  يراقعلا عاطقلا بسح تارامثتسالا عيزوت

 

 

 
   

 

   تاراقعلا عقوم
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 يV راقعلا ةبسن
 قودنصلا ةظفحم

 راقعلا مسا ةيكلملا ريوطتلا ةلاح ةنيدملا يراقعلا عاطقلا
 

 ١ r¢كسلا اقلملا عمجم ةرح ةيكلم ةروطم ضايرلا r¢كس ٪٣٠٫٦٠

 ٢ لوم ي,+لاج عافتنا قح ءاشنإلا ديق كوبت ةئزجت ٪١٨٫٣٨

 ٣  وزالب زكرم ةرح ةيكلم ةروطم ضايرلا ةئزجت ٪٩٫٨٠

 ٤ "سكرو موه" زكرم ةرح ةيكلم ةروطم ضايرلا ةئزجت ٪٨٫٤٥

الهأ" زكرم ةرح ةيكلم ةروطم ةدج ةئزجت ٪٧٫٢١
ً

 ٥ "تروك 

 ٦ يراجتلا "٢ نب" زكرم ةرح ةيكلم ةروطم ةدج تامادختسالا ددعتم ٪٩٫١١

 ٧ يراجتلا "ةبخنلا" زكرم ةرح ةيكلم ةروطم ةدج تامادختسالا ددعتم ٪١٦٫٤٥

 )ةقلغم قوست زكارمو ةيراجت ضراعم( ةئزجت
 r¢كس
 )ةيرادإ بتاكمو ةيراجت ضراعم( تامادختسالا ددعتم

 ضايرلا
 ةدج
 كوبت



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مھم راعشإ
اضرع ةقيثولا هذه لثمت ال

ً
 )ا`Åم ٍءزج يأ وأ( ةقيثولا لكشت الو ،تير ,+بخلا قودنص يa لكش يأب ةكراشملا وأ باتتكالا وأ ءارشلل 

اساسأ
ً

ازفحم وأ مدقت امب مايقلل ا`Ìلع دامتعالا يËبني الو 
ً

 ةءارق ن+لمتحملا نيرمثتسملا ى�ع بجي .ھعون ناك امهم دقاعت يأ ماربإل 

 لالخ نم كلذو رارقلا ذاختا لبق ةقدو ةيانعب ىرخألا ھقئاثوو رامثتسالا رطاخم نأشب ا`Ìف درو امو تير ,+بخلا قودنص ماكحأو طورش

 وأ عفترت نأ نكميو .ي�حم كنب ىدل ةيدقن ةعيدو سيل رامثتسالا اذه .www.alkhabeer.com :ةيلاملا ,+بخلا ةكرشل ينو,�كلالا عقوملا

 مهرارق ى�إ لصوتلا رامثتسالا يa ن+بغارلا نيرمثتسملا عيمج ى�ع بجوتي امك .ھنم ققحتم رخآ لخد يأو رامثتسالا ةميق ضفخنت

 جئاتنلا نأب نامض ءاطعإ نكمي ال امك رامثتسالا ا`Ìلع يوطني �rلا رطاخملا عيمج مييقتو ن+ينوناقلاو ن+يلاملا م`Ðراشتسم عم رواشتلاب
 رامثتسا دعي  .قودنصلل ةيلبقتسملا جئاتنلا نمضي ال قباسلا ءادألا نإف ،كلذ ى�إ ةفاضإلابو ،ققحتت فوس ةعقوتملاو ةفد`³سملا

ارارقإ قودنصلا يa رمثتسملا
ً

 .قودنصلا يa ةيلاملا ,+بخلا ةكرش رمثتست .ا`_ ھلوبقو قودنصلا ماكحأو طورش ى�ع ھعالطاب ھنم 

 تامولعملا نم دیزم ىلع لوصحلل
 ةيلاملا ريبخلا ةكرش
 ٢١٣٦٢ ةدج ١٢٨٢٨٩ ب.ص

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 +٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٨٨٨٨ :فتاه

 +٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٦٦٦٣ :سكاف

 ٤٠٣٠١٧٧٤٤٥ :يراجتلا لجسلا مقر

 ٠٧٠٧٤-٣٧ :ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةرداصلا ةصخرلا
alkhabeer.com 
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