
 

 

ثمر  تقرر املس

يالرع عن    م ٢٠٢٠ الثا

 
  

 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

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 الصندوق١  ٪٣٤٫١٧سبة االق

 

  (غ مدققة)  م٢٠٢٠يونيو  ٣٠اإلجمالية ألصول الصندوق كما  القيمة  ١
 

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

 ر.س. ٩٩٥٬٠٧٥٬٩٢٣القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ٢
 ر.س ٥٩٦٬٤٩٣٬٢١٧ صا قيمة أصول وحدات الصندوق ٢

عاب اإلجمالية   إ   القيمة   اإلجمالية   ألصول   الصندوق ٢  ٪٠٫٢١سبة   املصروفات واأل
اليف الصندوق  إ القيمة اإلجمالية ألصول  الصندوق ٢  ٪٠٫٦٢سبة ت

اليف الصندوق  إ متوسط صا أصول  الصندوق ٢  ٪١٫٠٣سبة ت
  م٢٠٢٠ يونيو ٣٠كما   ١
  غ مدققة  ٢

 

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

 م مرع ٩٩٬٩٠٩إجما مساحة األرا

ية  م مرع  ١٣٩٬٧٦٢إجما املساحة املب

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

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

ر.س. ٥٤٥٬٤٩١٬٩٨٩م٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما 
  بناًء ع سعر الوحدة ٣
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 *الوحدة وسعر  األصول  قيمة صا أداءوحدات الصندوق  بيانات
اية الرع سعر الوحدة ي  ب  ر.س. ٨٫٢١)م٢٠٢٠يونيو  ٣٠(الثا

ة السابقة  اية الرع    أداء سعر الوحدة منذ الف ي   الرع   اية إ    م ٢٠٢٠  ول األ (من   ٪١١٫٥٣-  ) م ٢٠٢٠  الثا
ي  الرع اية إتارخ اإلدراج (من  اإلدراجأداء سعر الوحدة منذ تارخ   ٪١٧٫٩٠-)م٢٠٢٠الثا

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

 وحدة ٦٦٬٤٤٢٬٣٨٦عدد الوحدات القائمة
   غ مدققة م٢٠٢٠ يونيو  ٣٠كما   األصول  قيمة صا *

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 ي للف ال سعودي ١٧٬٦٤٦٬٦١١  )م٢٠٢٠ يونيو ٣٠ – م٢٠٢٠برل أ ١( الدخل التأج  ر
ي ةالدخل التأج  ٪٣٫٢٣ع سعر الوحدة  للف

اح املوزعة  الرع املع الحق  أي رح مدفوع( إجما األر
 ال يوجد)فصاح عنھألخر تقرر تم اإل 

ل وحدة  ال ينطبقالرح املوزع ل
 ال ينطبقالرح املوزع ع سعر الوحدة 

ا خالل الرع املع   ال ينطبقأحقية التوزعات النقدية ال تم توزع

٤ العائد الك
 

ة السابقةالعائد الك اية الرع منذ الف عايةإم٢٠٢٠األول(من  يالر  ٪١١٫٥٣- )م٢٠٢٠الثا
عايةإتارخ اإلدراجمنذ تارخ اإلدراج (من العائد الك يالر  ٪١١٫٦٤-)م٢٠٢٠االثا

اح املوزعةالعائد الك = أداء سعر الوحدة +  ٤  إجما األر
      

مة تؤثر  عمل الصندوق  الصندوق  مستجدات رة أو م ات أساسية أو جو غ   وأي 
  ا من  اإلجراءاتأنھ  ظل أعلن مدير الصندوق م، ٢٠٢٠أبرل  ٢٩ تارخ ة غ املسبوقة وال تم اتخاذ از ديد ل بَ قِ االح ورونا ا وس  شار ف د من ان ومتنا الرشيدة ل ح

وفيد عليق اإليجارات )، فقد استلم مدير الصندوق عدد من الطلبات من مستأجري العقارات تتعلق  ١٩-( بتخفيض القيمة اإليجارة و/أو إعادة جدولة اإليجارات املستحقة و/أو 
ازة. ان القرارات االح ة سر   خالل ف

  اقًا إ إعالن نية ٢٠٢٠مايو  ١١ تارخ ادة إجما قيمة أصول الصندوق  وذلك لإلستحواذ ع عقارن م، أعلن مدير الصندوق إ منطقة الراض واملنطقة الشرقية وذلك  ز
صول ع املوافقات الالزمة،  قر  عدم امل  االستحواذ ع العقار الواقع  املناعد ا ي الوحدات قطر مجلس إدارة الصندوق  ة مال ة الشرقية وذلك حفاظًا ع مص

 والصندوق.
  صول أعلن مدير الصندوق عن م، ٢٠٢٠يونيو  ١٦ تارخ يئة السوق املالية بتارخ ا ادة إجما قيمة أصول ١٦/٠٦/٢٠٢٠ـ املوافق ٢٤/١٠/١٤٤١ع موافقة  م، ع ز

: ٧٢٢٫٨٠الصندوق بقيمة  ـال سعودي، وذلك لالستحواذ ع ثالثة عقارات و  مليون ر
o .د   املروج بمدينة الراض س: برج مكت يقع ع شارع امللك ف  برج اليجا
o ل يلية بمدينة الراض.مب  علي يقع ع طرق البحر العري   اش ي: عقار   يات الفارا
o .يلية بمدينة الراض شاء يقع ع طرق البحر العري   اش علي تحت اإل ي: عقار  ليات الفارا  املب التدر ل

  م محاسبون ومراجعون وقانونيون  موافقة مجلس إدارة أعلن مدير الصندوق عنم، ٢٠٢٠يونيو  ٢١ تارخ اؤ ن شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشر عي  –الصندوق ع 
ي للصندوق عن العام املا املنت   سم  ٣١عضو كرو العاملية كمحاسب قانو ا  ٢٠٢٠د ة قدر عاب سنو ال سعودي. ٧٥٬٠٠٠مقابل أ  ر

  ي الوحدات من أعلن مدير الصندوق  عم، ٢٠٢٠يونيو  ٢٨ تارخ ن مال ادة إجما قيمة أصول الصندوق لتمك شمل ز ب رت وال  ام صندوق ا ن إتاحة شروط وأح
ادة إجما قيمة أصول الصندوق من  ال سعودي إ  ٩٨٤٫٧التصوت ع قرار ز ال سعودي ١٬٧٠٧٫٥مليون ر  .مليون ر

  ب رت للنصف األول من العام أعلن مدير الصندوق  م ، ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ تارخ ة لعقارات صندوق ا ر التقييم النصف سنو ن  ٢٠٢٠عن اتاحة تقار م، واملعدة من قبل مقيم
ز. عاد للتقييم العقاري ووايت كيو ن املعتمدين: أ يئة السعودية للمقيم   معتمدين من ال
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  األسعار  أداء مقارنة

 
  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠* كما  
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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

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


