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صااااانستث اساااااري  ر    ااااا ر  ريااااا الريااااا   2021الربع الرابع –النشرة الربع سنوية 
مرساتل 

مروافق مع الشريعة اإلسالمية

معلومات الصندوق

ري ل  1,633,000,010 الصنستثرأس م ل

ري ل     1,646,154,125 تحسات الصنستثص في قي ة أصول

15–يونيو –9 ت ريخ تأسيس الصنستث

16–نوف بر –13 ت ريخ اإلدراج

سنة99 مسة الصنستث

ري ل   لة الصنستث

نصف سنو  سي سة توزيع األرب ح

نصف سنو   سد مرات الر ييم

0.49% نسبة ال صرتف ت تاألتع ب اإلج  لية

0.22%  لية نسبة تك ليف الصنستث إلى ال ي ة اإلج 
ألصول الصنستث

2.09% *ةالسخل الرأجير  تالرشغيلي  لى سعر الوحس

(ريال سعودي)أداء سعر الوحدة

سنة أشهر9 أشهر6 أشهر3 شهر1
ك   في
آخر الربع

8.50 8.74 9.97 10.56 10.08 9.85
سعر 
الوحسة

9.73 9.73 9.96 9.96 9.96 9.96

ص في 
قي ة 
أصول

الصنستث 
للوحسة

مصاريف إدارية

(تثمن األصول بعس خصم مصرتف ت الصنس)سنويً  % 1.2 رسوم اإلدارة

ري ل سعود  سنوي ً 100,000 رسوم الحفظ

الروزيع ت

ةالنسب المدينة  العقار

3% الري   ريزيسنسذ  

3% الري   منرجع تفلل بريرا حطين 

2% الري    مركز الر يز

2% الري   نصيرموسى بن–فنسف فلل فيفينسا 

2% الري   مركز االزده ر

7% الري   مبنى الرائس

3% الري   *أبراج الفرس ن

23% الري   يةأحس فن دث م ريوت الع ل -برج راف ل

3% الري   STCأك دي ية 

5% الري   الج معة السعودية االلكررتنية

5% جسة فنسث أسكوت الرحلية

6% جسة مبنى أمنية

3% السم م أبراج الش طئ

8% الخبر فنسث أسكوت الخبر

3% الري   1برج العلي  

4% أمريك  -تاشنطن  **أفينيوبنسلفيني 1111

3% -س ن فرانسيسكو
أمريك 

**ايالنسرتد 350

8% أمريك -داالس  **ب يونيرال  ر الرئيسي لشركة 

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

3% أمريك -ك ليفورني  **برتدكومم ر شركة 

2% **بيرغنأميريسورسم ر شركة  أمريك-بنسلفيني 

1% بلجيك –برتكسل  **سيدبيلوم ر شركة بي 

نسبة السين من إج  لي األصول

تغييرات أس سية تجوهرية

.(مليون ري ل سعود  في مبنى مكربي في الوالي ت ال رحسة األمريكية60اسري  ر ب ي ة )اإل الن  ن تقوع حسث معين لصنستث الري   ري  1.

.(مليون ري ل ب سينة الري  184االسرحواذ  لى مبنى مكربي ب ي ة )اإل الن  ن تقوع حسث معين لاصنستث الري   ري  2.

.(مليون ري ل سعود  في مبنى مكرب رئيسي في بلجيك 24اسري  ر ب ي ة )اإل الن  ن تقوع حسث معين لصنستث الري   ري  3.

.ري اإل الن  ن تغيير في  ضوية مجلس إدارة صنستث الري   4.

.ري اإل الن تحسيث شرتط تأحك م صنستث الري   5.
إخالء مسؤولية

حاي الشاهسا  2414تاحاة غرن طاة : اإلدارة الع ماة. 07070-37، تال رخص له  ب وجب نظا م هيةاة الساوث ال  لياة، تارخيص رقام 1010239234مليون ري ل سعود ، تب وجب السجل الرج ر  رقم 500الري   ال  لية هي شركة سعودية مس ه ة م فلة برأس م ل مسفوع 
 سالاة تمع ولياة تب لرغم من بذل ال سر ال ع ول مان العن ياة تالحارض لضا  ن دقاة ما  تضا ني الر ريار مان تقا ئع تلضا  ن. تم تج يع هذه ال علوم ت بحسن نية من مص در مخرلفة يعر س بأنه  موثوقة. ال  لكة العربية السعودية7279-13241، الري   69تحسة رقم -

ر ك ملاة تخ لياة مان أ  خطاأ، تال علوما ت ال  سماة، تبوجاي خا ض، فاإن الريا   ال  لياة ال تاز م باأن ال علوما ت الاواردة فاي الر ريا ت الرنبؤات تاآلرا  تالروقع ت ال ض نة فيي، فإن الريا   ال  لياة ال تنساب لنفساه  أياة تصاريح ت أت تعهاسات أياً  ك نا  في ا  يخاص دقاة البي نا
جاي مان الوجاوه، أياة مساؤتلية تال ت بال الريا   ال  لياة، باأ  ت. لذا، فإني ال ينبغي اال ر  د  لى دقاة أت  سالاة أت اكر ا ل ال علوما ت الراي يرضا نه  هاذا الر ريار.  لى أني  ر  لبيع أت اسرسراج لعر  شرا  ألية أتراث م لية. تمن ثم فإن هذا الر رير ال ي يل تال ينبغي تأتيلي

أت أكيار مان توابعها  أت تقاس يكاون للريا   ال  لياة أت موظفيها  أت تاحاس. أت مسؤتليه  أت موظفيه ، بأ  ح ل من األحوال، ال سؤتلية  ن محروي ت هاذا الر ريارمسرائه  ن أية خس رة تررتب  لى أ  اسرخسام لهذا الر رير أت محروي تي، ك   ال ترح ل الري   ال  لية تال أ  من 
را لي فإنها   ر اة للرغييار دتن ريار ف ا ، تب للر ت يل اآلرا  تالرنبؤات تالر سيرات الري يحرويه  هذا الر رير تجه ت نظر الري   ال  لية في الوق  الراهن أت حك ه  ك   هاو فاي تا ريخ ا.   الئه  مصلحة م لية في األتراث ال  لية أت األصول األخرى ال ش ر إليه  في هذا الر رير

عيناة لام يارم الريبا  منها  تقاس كاذلأ فاإن تلاأ اآلرا  تالرنباؤات تالر اسيرات معر اة ل خا طر تمالبسا ت تافررا ا ت م.   ال حر لاةرا ئإخط ر، تليس ث ة ما  يضا ن تطا بق النرا ئ  أت الوقا ئع ال سار بلية ماع تلاأ اآلرا  أت الرنباؤات أت الر اسيرات تالراي قاس ت يال تاحاسة مان الن
ر بلية، تمان ثام ف اس يكاون ما  ي بضاي ال ساري ر أت ال رغيرات، تال يعربر األدا  السا بق ب لضارترة دلاياًل  لاى النرا ئ  ال سا/قس ترأثر قي ة االسري  رات ال ش ر إليه  في هذا الر رير أت يرأثر   ئسه  ب لر لب ت ت. تخرلف النر ئ  أت الوق ئع ال سر بلية الفعلية  نه  بصورة جوهرية

لي لل ا ر  أت أياة أهاساف رة اساري  رية شخصاية تلام يؤخاذ فياي بعاين اال ربا ر الو اع ال ا مشاويوفر هذا الر رير معلوم ت ذات ط بع   م تال يرطرث للظرتف تاألهساف تمسى تح ل ال خ طر أل  مسري ر محاسد، تب لرا لي لام ي صاس باي ت اسيم . أقل م   اسري ره في األصل
ساري  ر فااي ذلاأ الناوع ماان أت غيارهم ماان ال سرشا رين حساب االقرضا   نساابة إلاى أن اال/ تيرعاين  لاى ال ا ر  قباال اتخا ذ أ  قارار اسااري  ر  الحصاول  لاى مشااورة مسرشا رين ما ليين تقا نونيين ت ااريبيين مسار لين ت. اساري  رية محاسدة أت احري جا ت خ صااة قاس تكاون لسيااي
.ب وجب لوائح تأنظ ة الرأليف تالنشرة بجوز نسخ هذا الر رير أت إ  دة توزيعي بصورة كلية أت جزئية، ك   أن ج يع ال علوم ت تاآلرا  تالرنبؤات تالر سيرات الواردة فيي مح يال.الر ريراألتراث ال  لية قس ال يكون مالئ ً  لج يع مرل ي هذا 

فن دثيركون السخل الرشغيلي من ص في ربح ال*

سعر الوحسة ةال ي ة السوقية للوحس

تح  الرطوير* 
من خالل االسري  ر في حصة تمحفظة    رية مرنو ة خ رج ال  لكة**

السين

رأس ال  ل

مليون ريال34.34

مليون ريال42.92

مليون ريال42.92

مليون ريال46.36

Public


