
 
 

  
  
  

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

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

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

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

غ  ALKHABEE:ABرمز بلوم

 ٢٠١٩ مارس ٢٠تارخ اإلدراج
 قابلة للتمديد ،تارخ اإلدراجتبدأ من  سنة ٩٩مدة الصندوق

س)  .س.ر ١٬٠٠٤٬٤٢٣٬٨٦٠م أصول الصندوق (عند التأس

عد الطرح رأسإجما   ر.س. ٦٦٤٬٤٢٣٬٨٦٠األو مال الصندوق 

ل  ر.س. ٣٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠مبلغ التمو
اض من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق  %٣٢٫٥٥سبة االق

 

  

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

 ر.س. ١٬٠٤١٬٦٢٦٬٦٩٦القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ٢
 ر.س ٦٧٥٬٢٤٧٬٣٧٩ صا قيمة أصول وحدات الصندوق ٢

عاب اإلجمالية إ القيمة اإلجمالية ألصول  الصندوق ٢  %١٫٦٥سبة املصروفات واأل
اليف الصندوق  إ القيمة اإلجمالية ألصول  الصندوق ٢  %٢٫٢١سبة ت

اليف الصندوق  إ متوسط صا أصول  الصندوق ٢  %٣٫٣٩سبة ت
سم  ٣١كما  ١    ٢٠١٩د
  غ مدققة ٢

  

ثمارات حسب القطاع العقاري    بيانات أصول الصندوق    توزع االس
 عقارات ٧عدد العقارات

 م مرع ٩٩٬٩٠٩إجما مساحة األرا

ية  م مرع ١٣٩٬٧٦٢إجما املساحة املب

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

 ر.س. ٢٠١٩٦١٧٬٩١٤٬١٩٠يونيو  ٣٠كما 
سم  ٣١كما   ر.س. ٢٠١٩٧٢٤٬٢٢٢٬٠٠٧د

  بناًء ع سعر الوحدة٣
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 الوحدة وسعر  األصول  قيمة صا أداءوحدات الصندوق  بيانات
اية الرع سعر الوحدة ع ( ب سم  ٣١الرا  ر.س. ١٠٫٩٠)٢٠١٩د

ة السابقة ع ايةالرع الثالث إ  اية (من أداء سعر الوحدة منذ الف ع الر  %٨٫٥٧)الرا
ع الرع اية إتارخ اإلدراج(من  اإلدراجأداء سعر الوحدة منذ تارخ   %٩٫٠٠)الرا

 ر.س. ١١٫٨٦اً أسبوع ٥٢أع سعر  
ى سعر   ر.س. ٨٫٨٢اً أسبوع ٥٢أد

 وحدة ٦٦٬٤٤٢٬٣٨٦القائمةعدد الوحدات

ي الوحداتتوزع األراح  األراح املوزعة ع مال
ع األراح ة ال تقل عنسياسة توز اح املوزعة السنو اح صا من %٩٠األر ة الصندوق  أر  السنو

ة ي للف ر ١( إجما الدخل التأج سم ٣١ –أكتو ال سعودي ٢٠٬٥٩٥٬٩٠٧  )٢٠١٩د  ر
ي الدخل ة التأج  %٢٫٨٤ع سعر الوحدة  للف

ع املع اح املوزعة  الر ال سعودي ١٣٬٢٨٨٬٤٧٧إجما األر  ر
ل وحدة ال سعودي للوحدة ٠٫٢٠٠الرح املوزع ل  ر

 %١٫٨٣الرح املوزع ع سعر الوحدة 

ا خالل الرع املع ي الوحدات أحقية التوزعات النقدية ال تم توزع ل مال ي الوحدات حسب  ملال
ا  ٢٠١٩نوفم١٨ة تارخيب

اح املوزعة للعام كما   سم  ٣١إجما األر ال سعودي ٢٠١٩٢٨٬٣٠٤٬٤٥٦د  ر

٤  العائد الك

ع الثالث إ العائد الك اية الر ة السابقة (من  ع ايةمنذ الف ع الر  %١٠٫٥٧)الرا
ع الرع اية إتارخ اإلدراجمنذ تارخ اإلدراج (من العائد الك  %١٣٫٢٦)الرا

اح املوزعة العائد الك = أداء سعر الوحدة + إجما األر ٤
      

مة تؤثر  عمل الصندوق  الصندوق  مستجدات رة أو م ات أساسية أو جو غ   وأي 
 ا أعالهوقيع ت عن مدير الصندوق  أعلن يالت املشار إل س امش رح ال يت  ، وذلك لتث سبة  "اتفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشرعة االسالمية" مع البنك السعودي الفر ب

ا  ماية عوائد %٤٫٦٩ثابتة وقدر ًا، وذلك  امش الرح و  سنو  .٢٠٢٤يناير  ١٠ذلك ح تارخ الصندوق من تقلبات 
 سبة قام مدير الصندوق ب ب رت، ب ي وحدات صندوق ا اح نقدية ع مال ال ٠٫٢من السعر األو للوحدة (بواقع  %٢٫٠٠توزع أر ة من  سعودي ر ل وحدة) عن الف  يوليو ١ل

تم ٣٠إ  ٢٠١٩  .٢٠١٩ س
 .رة أثرت  أعمال وس الصندوق ات جو غ   ال توجد 

  

  األسعار أداء مقارنة

  
سم  ٣١كما  *    ٢٠١٩د

 
 

  

 

٠.١٠٠.١٠٢.١٠٣.١٠٢.١٠ ٠.١٠٥.١٠
٣.٩

٠.١٠
٩.١٠

مارس ٢٠ 
 ٢٠١٩

تارخ اإلدراج

مارس  ٣١
٢٠١٩

يونيو ٣٠
٢٠١٩

تم ٣٠ س
٢٠١٩

سم  ٣١ د
٢٠١٩

.)س.ر(صا قيمة الوحدة  .)س.ر(سعر الوحدة  السوق 

٢٠.٠ ٢٣.٠

% ٠٠.٢
% ٢٦.٢

% ٨٠.١

% ٩٠.١

% ٠٠.٢

% ١٠.٢

% ٢٠.٢

% ٣٠.٢

٠
٠٥.٠
١.٠

١٥.٠
٢.٠

٢٥.٠
٣.٠

تم  س
٢٠١٩

يونيو 
٢٠١٩

األراح املوزعة للوحدة ة من رأس املال  سبة املئو %ال

٧٠
٩٠
١١٠
١٣٠

مارس  
٢٠١٩

أبرل  
٢٠١٩

مايو  
٢٠١٩

يونيو  
٢٠١٩

يوليھ  
٢٠١٩

أغسطس  
٢٠١٩

تم   س
٢٠١٩

ر   أكتو
٢٠١٩

نوفم  
٢٠١٩

سم   د
٢٠١٩

ب رت    صندوق ا ثمار العقارة املتداولة    مؤشر صناديق االس مؤشر تداول  

 مهم إشعار

ا) أســـاســـ ل الوثيقة (أو أي جزٍء م شـــ ت، وال  ب ر ل  صـــندوق ا ًا للشـــراء أو االكتتاب أو املشـــاركة بأي شـــ ذه الوثيقة عرضـــ ًا وال ال تمثل 
ام ن قراءة شــروط وأح تمل ن ا ثمر ان نوعھ. يجب ع املســ ما  عاقد م ا للقيام بما تقدم أو محفزًا إلبرام أي  ب االعتماد عل صــندوق  ي

عناية ودقة قبل  ثمار ووثائقھ األخرى  ــــــ ـــــ ــــ ـــــأن مخاطر االســ ــــ ــــ شــــ ا  ت وما ورد ف ب ر ـــركة إتخاذ ا ــــ ــــ ـــــ ي لشـ و القرار وذلك من خالل املوقع االلك
ب املالية:  ثمار وأي www.alkhabeer.comا ـــ ــــ ــــ ـــــ مكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة االسـ . و عة نقدية لدى بنك مح س ود ثمار ل ـــــ ـــــ ــــ ذا االســـ  .

ن د م املالي ـــــار ــــ ــــ شـ ــــــ ــــ ـــــاور مع مســــ ــــ ــــ شـ م بال ــــل إ قرار ـــــ ــــ ثمار التوصـ ــــ ـــــ ــــ ن  االسـ ن الراغب ثمر ــــــ ــــ خل آخر متحقق منھ. كما يتوجب ع جميع املســــ
ثمار ــــــ ا االســـــ اطر ال ينطوي عل ن وتقييم جميع ا ــــــوف تتحقق،  .والقانوني دفة واملتوقعة ســـــ ـــ ــــ ــــــمان بأن النتائج املســــ كما ال يمكن إعطاء ضـــــ

اإلضــــافة إ ثمر  الصــــندوق إقرارًا منھ و ثمار املســــ عد اســــ ع بإطالعھ  ذلك، فإن األداء الســــابق ال يضــــمن النتائج املســــتقبلية للصــــندوق.  
ب املالية  الصندوق  ثمر شركة ا س ا.  ام الصندوق وقبولھ   .شروط وأح

 للحصول على مزيد من المعلومات

 شركة الخبير المالية

 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 


