
صااااااسوث اراااااري  ر    ااااا ر  ريااااا الريااااا   2021الربع االول –النشرة الربع سنوية 
مرساول 

مروافق مع الشريعة اإلرالمية
معلومات الصندوق

ري ل  1,633,000,010 الصاسوثرأس م ل

ري ل     1,646,154,125 وحسات الصاسوثص في قي ة أصول

15–يونيو –9 ت ريخ تأريس الصاسوث

16–نوف بر –13 ت ريخ اإلدراج

راة99 مسة الصاسوث

ري ل   لة الصاسوث

نصف راو  ري رة توزيع األرب ح

نصف راو   سد مرات الر ييم

0.42% نسبة ال صروف ت واألتع ب اإلج  لية

0.23% ية نسبة تك ليف الصاسوث إلى ال ي ة اإلج  ل
ألصول الصاسوث

2.24% *السخل الرأجير  والرشغيلي  لى رعر الوحسة

(لاير سعودي)أداء سعر الوحدة

راة أشهر9 أشهر6 أشهر3 شهر1
ك   في
آخر الربع

7.9 7.97 9.14 8.50 8.70 8.74
رعر 
الوحسة

9.66 9.73 9.73 9.59 9.59 9.59

ص في 
قي ة 
أصول

الصاسوث 
للوحسة

مصاريف إدارية

(ثمن األصول بعس خصم مصروف ت الصاسو)راويً  % 1.2 رروم اإلدارة

ري ل رعود  راوي ً 100,000 رروم الحفظ

2.52%

2.63%

2.10%

2.63%
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2019الاصف األول 

2019الاصف الي ني 

2020الاصف األول 

2020الاصف الي ني 

التوزيعات
ةالنسب المدينة  العقار

2% الري    الر يز

2% الري   فيفياسا

2% الري   االزده ر

3% الري   ريزيسنسذ  

4% الري   مارجع وفلل بريرا حطين 

3% الري   *أبراج الفرر ن

25% الري   راف لفاسث برج 

3% الري   STCأك دي ية 

6% الري   الج معة السعودية االلكررونية

5% جسة فاسث أركوت الرحلية

7% جسة مباى أماية

4% السم م أبراج الش طئ

7% الخبر فاسث أركوت الخبر

3% الري   1برج العلي  

4% أمريك  -واشاطن  **أفيايوباسلفياي 1111

3% ك أمري-ر ن فرانسيسكو **ايالنسرود 350

9% أمريك -داالس  **  رب يونيال  ر الرئيسي لشركة 

2% أمريك  -واشاطن  **واشا ر ياين2

2% أمريك -داالس  **كسفيسيال  ر الرئيسي ل كرب 

4% أمريك -ك ليفورني  **برودكومم ر شركة 

نسبة الدين من إجمالي األصول

66%

34%

تغييرات أساسية وجوهرية

م2020 ن الاصف الي ني من   م ري اإل الن  ن إت حة ت  رير الر ييم الاصف راو  لصاسوث الري   1.

ري اإل الن  ن توزيع أرب ح  لى م لكي وحسات صاسوث الري   2.

للج هور( 31-12-2020) للساة ال  لية ال ارهياة في ري اإل االن  ان إت حاة الر ريار ال ا لي الساو  لا صاسوث الري   3.

إخالء مسؤولية
حاي الشاهسا  2414واحاة ررن طاة : اإلدارة الع ماة. 07070-37، وال رخص له  ب وجب نظا م هيةاة الساوث ال  لياة، تارخيص رقام 1010239234مليون ري ل رعود ، وب وجب السجل الرج ر  رقم 500الري   ال  لية هي شركة رعودية مس ه ة م فلة برأس م ل مسفوع 

 سالاة ومع ولياة وب لررم من بذل ال سر ال ع ول مان العا ياة والحارض لنا  ن دقاة ما  تنا اي الر ريار مان وقا ئع ولنا  ن. تم تج يع هذه ال علوم ت بحسن نية من مص در مخرلفة يعر س بأنه  موثوقة. ال  لكة العربية السعودية7279-13241، الري   69وحسة رقم -
ر ك ملاة وخ لياة مان أ  خطاأ، وال علوما ت ال  سماة، وبوجاي خا ض، فاإن الريا   ال  لياة ال تاز م باأن ال علوما ت الاواردة فاي الر ريا ت الرابؤات واآلرا  والروقع ت ال ن اة فيي، فإن الريا   ال  لياة ال تاساب لافساه  أياة تصاريح ت أو تعهاسات أياً  ك نا  في ا  يخاص دقاة البي نا

جاي مان الوجاوه، أياة مساؤولية وال ت بال الريا   ال  لياة، باأ  و. لذا، فإني ال يابغي اال ر  د  لى دقاة أو  سالاة أو اكر ا ل ال علوما ت الراي يرنا اه  هاذا الر ريار.  لى أني  ر  لبيع أو اررسراج لعر  شرا  ألية أوراث م لية. ومن ثم فإن هذا الر رير ال ي يل وال يابغي تأويلي
أو أكيار مان توابعها  أو وقاس يكاون للريا   ال  لياة أو موظفيها  أو واحاس. أو مسؤوليه  أو موظفيه ، بأ  ح ل من األحوال، ال سؤولية  ن محروي ت هاذا الر ريارمسرائه  ن أية خس رة تررتب  لى أ  اررخسام لهذا الر رير أو محروي تي، ك   ال ترح ل الري   ال  لية وال أ  من 

را لي فإنها   ر اة للرغييار دون ريار ف ا ، وب للر ت يل اآلرا  والرابؤات والر سيرات الري يحرويه  هذا الر رير وجه ت نظر الري   ال  لية في الوق  الراهن أو حك ه  ك   هاو فاي تا ريخ ا.   الئه  مصلحة م لية في األوراث ال  لية أو األصول األخرى ال ش ر إليه  في هذا الر رير
عيااة لام يارم الريبا  ماها  وقاس كاذلأ فاإن تلاأ اآلرا  والراباؤات والر اسيرات معر اة ل خا طر ومالبسا ت وافررا ا ت م.   ال حر لاةرا ئإخط ر، وليس ث ة ما  ينا ن تطا بق الارا ئ  أو الوقا ئع ال سار بلية ماع تلاأ اآلرا  أو الراباؤات أو الر اسيرات والراي قاس ت يال واحاسة مان الا

ر بلية، ومان ثام ف اس يكاون ما  ي بناي ال ساري ر أو ال رغيرات، وال يعربر األدا  السا بق ب لنارورة دلاياًل  لاى الارا ئ  ال سا/قس ترأثر قي ة االرري  رات ال ش ر إليه  في هذا الر رير أو يرأثر   ئسه  ب لر لب ت و. تخرلف الار ئ  أو الوق ئع ال سر بلية الفعلية  اه  بصورة جوهرية
لي لل ا ر  أو أياة أهاساف رة اراري  رية شخصاية ولام يؤخاذ فياي بعاين اال ربا ر الو اع ال ا مشاويوفر هذا الر رير معلوم ت ذات ط بع   م وال يرطرث للظروف واألهساف ومسى تح ل ال خ طر أل  مسري ر محاسد، وب لرا لي لام ي صاس باي ت اسيم . أقل م   ارري ره في األصل

راري  ر فااي ذلاأ الااوع ماان أو ريارهم ماان ال سرشا رين حساب االقرنا   نساابة إلاى أن اال/ ويرعاين  لاى ال ا ر  قباال اتخا ذ أ  قارار ارااري  ر  الحصاول  لاى مشااورة مسرشا رين ما ليين وقا نونيين و ااريبيين مسار لين و. اراري  رية محاسدة أو احري جا ت خ صااة قاس تكاون لسيااي
.ب وجب لوائح وأنظ ة الرأليف والاشرة بجوز نسخ هذا الر رير أو إ  دة توزيعي بصورة كلية أو جزئية، ك   أن ج يع ال علوم ت واآلرا  والرابؤات والر سيرات الواردة فيي مح يال.الر ريراألوراث ال  لية قس ال يكون مالئ ً  لج يع مرل ي هذا 

ا دثيركون السخل الرشغيلي من ص في ربح الف*

رعر الوحسة ةال ي ة السوقية للوحس

تح  الرطوير* 
من خالل االرري  ر في حصة ومحفظة    رية مراو ة خ رج ال  لكة**

السين

رأس ال  ل

مليون ريال42.92

مليون ريال41.21
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مليون ريال42.92
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