
صااااااستث ارااااارث ار    اااااار  ريااااا الرياااااا  2020الثاني الربع –النشرة الربع سنوية 
مرساتل 

مروافق مع الشريعة اإلرالمية

معلومات الصندوق

ريال  1,633,000,010 الصاستثرأس مال

ريال    1,658,025,000 تحسات الصاستثصافي قي ة أصول

15–يونيو –9 تاريخ تأريس الصاستث

16–نوف بر –13 تاريخ اإلدراج

راة99 مسة الصاستث

ريال   لة الصاستث

نصف راو  ريارة توزيع األرباح

نصف راو   سد مرات الر ييم

0.37% نسبة ال صرتفات تاألتعاب اإلج الية

0.25% لية نسبة تكاليف الصاستث إلى ال ي ة اإلج ا
ألصول الصاستث

1.90% *ةالسخل الرأجير  تالرشغيلي  لى رعر الوحس

(لاير سعودي)أداء سعر الوحدة
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مصاريف إدارية

(تثمن األصول بعس خصم مصرتفات الصاس)راويًا % 1.2 رروم اإلدارة

ريال رعود  راوياً 100,000 رروم الحفظ
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2018الاصف األتل 

2018الاصف الثاني 

2019الاصف األتل 

2019الاصف الثاني 

التوزيعات النسبة المدينة  العقار

3% الريا   الر يز

2% الريا  فيفياسا

2% الريا  االزدهار

3% الريا  ريزيسنسذ  

4% الريا  مارجع تفلل بريرا حطين 

3% الريا  *أبراج الفرران

27% الريا  رافالفاسث برج 

3% الريا  STCأكادي ية 

6% الريا  الجامعة السعودية االلكررتنية

6% جسة فاسث أركوت الرحلية

8% جسة مباى أماية

4% السمام أبراج الشاطئ

6% الخبر فاسث أركوت الخبر

3% الريا  1برج العليا 

5% أمريكا -تاشاطن  **أفيايوباسلفيايا1111

4% ران فرانسيسكو **ايالنسرتد 350

9% أمريكا-داالس  **  ربايونيال  ر الرئيسي لشركة 

2% أمريكا -تاشاطن  **تاشا راياين2

نسبة الدين من إجمالي األصول

72%

28%

تغييرات أساسية وجوهرية

(19كوفيس)اثار جائحة ال ر  الرافسي ال رتبط بفيرتس كورتنا ال سرجس مرابعة )ري تطور جوهر   لى صاستث الريا  اإل الن  ن 1.

م2019ديس بر 31للفررة ال ارهية في ري الر رير الساو  لصاستث الريا  إتاحة 2.

إخالء مسؤولية
حاي الشاهسا  2414تاحاة ررناطاة : اإلدارة العاماة. 07070-37، تال رخص لها ب وجب نظام هيئة السوث ال الية، ترخيص رقام 1010239234مليون ريال رعود ، تب وجب السجل الرجار  رقم 200الريا  ال الية هي شركة رعودية مساه ة م فلة برأس مال مسفوع 

 سالاة تمع ولياة تبالررم من بذل ال سر ال ع ول من العااية تالحرص لض ان دقة ما تضا ا  الر ريار مان تقاائع تلضا ان. تم تج يع هذه ال علومات بحسن نية من مصادر مخرلفة يعر س بأنها موثوقة. ال  لكة العربية السعودية7279-13241، الريا  69تحسة رقم -
ر كاملة تخالياة مان أ  خطاأ، تمان تال علومات ال  سمة، تبوج  خاص، فإن الريا  ال الية ال تز م بأن ال علومات الواردة في الر ريات الرابؤات تاآلرا  تالروقعات ال ض اة في ، فإن الريا  ال الية ال تاسب لافسها أية تصريحات أت تعهسات أيًا كان  في ا يخص دقة البيان

ن الوجاوه، أياة مساؤتلية  ان أياة تال ت بل الريا  ال الية، بأ  تجا  ما. لذا، فإن  ال يابغي اال ر اد  لى دقة أت  سالة أت اكر ال ال علومات الري يرض اها هذا الر رير.  لى أن   ر  لبيع أت اررسراج لعر  شرا  ألية أتراث مالية. ثم فإن هذا الر رير ال ي ثل تال يابغي تأتيل 
ر مان توابعهاا أت تقاس يكاون للرياا  ال الياة أت موففيهاا أت تاحاس أت أكثا. أت مساؤتليها أت موففيهاا، باأ  حاال مان األحاوال، ال ساؤتلية  ان محروياات هاذا الر ريارماسرائهاخسارة تررتب  لى أ  ارارخسام لهاذا الر ريار أت محروياتا ، ك اا ال ترح ال الرياا  ال الياة تال أ  مان 

راالي فإنهاا  ر اة للرغييار دتن رير ف ط، تباللر ت ثل اآلرا  تالرابؤات تالر سيرات الري يحرويها هذا الر رير تجهات نظر الريا  ال الية في الوق  الراهن أت حك ها ك ا هو في تاريخ ا.   الئها مصلحة مالية في األتراث ال الية أت األصول األخرى ال شار إليها في هذا الر رير
عيااة لام يارم الرثبا  ماهاا تقاس كاذلك فاإن تلاك اآلرا  تالراباؤات تالر اسيرات معر اة ل خااطر تمالبساات تافررا اات م. ج ال حر لاةراائإخطار، تليس ث ة ما يض ن تطابق الارائج أت الوقائع ال سر بلية مع تلك اآلرا  أت الرابؤات أت الر سيرات تالري قاس ت ثال تاحاسة مان الا

ر بلية، تمان ثام ف اس يكاون ماا ي بضا  ال سارث ر أت ال رغيرات، تال يعربر األدا  السابق بالضرترة دلياًل  لاى الاراائج ال سا/قس ترأثر قي ة االررث ارات ال شار إليها في هذا الر رير أت يرأثر  ائسها بالر لبات ت. تخرلف الارائج أت الوقائع ال سر بلية الفعلية  اها بصورة جوهرية
ي لل اار  أت أياة أهاساف رة اررث ارية شخصية تلم يؤخاذ فيا  بعاين اال رباار الو اع ال االمشويوفر هذا الر رير معلومات ذات طابع  ام تال يرطرث للظرتف تاألهساف تمسى تح ل ال خاطر أل  مسرث ر محسد، تبالرالي لم ي صس ب  ت سيم . أقل م ا اررث ره في األصل

رارث ار فاي ذلاك الااوع مان أت ريارهم مان ال سرشاارين حساب االقرضاا  نسابة إلاى أن اال/ تيرعاين  لاى ال اار  قبال اتخااذ أ  قارار ارارث ار  الحصاول  لاى مشاورة مسرشاارين مااليين تقاانونيين ت اريبيين مسار لين ت. اررث ارية محسدة أت احرياجات خاصة قس تكون لسيا 
.ب وجب لوائح تأنظ ة الرأليف تالاشرة بجوز نسخ هذا الر رير أت إ ادة توزيع  بصورة كلية أت جزئية، ك ا أن ج يع ال علومات تاآلرا  تالرابؤات تالر سيرات الواردة في  مح يال.الر ريراألتراث ال الية قس ال يكون مالئ ًا لج يع مرل ي هذا 

اادثالسخل الرشغيلي من صافي ربح الفيركون *

رعر الوحسة ال ي ة السوقية للوحسة

تح  الرطوير* 
من خالل االررث ار في حصة تمحفظة   ارية مراو ة خارج ال  لكة**

السين

رأس ال ال

مليون ريال42.92

مليون ريال41.21

مليون ريال48.08

مليون ريال29.19
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