
     
ثمر  تقرر املس

يالرع  م٢٠٢٠ الثا  

 

اية الرع  ١ اية الرع  م٢٠٢٠ األول من  يإ    .م٢٠٢٠ الثا
ي  الرع اية إ الصندوق  بدء من تارخ ٢   .م٢٠٢٠الثا
اح املوزعةالعائد الك = أداء سعر الوحدة +  ٣  .إجما األر

  نبذة عامة عن الصندوق 
ب الوقفي   دف إ توزع دخل سنوي لصا جمعية ماجد بن عبدالعزز )  ١( صندوق ا ثماري وقفي عام مفتوح،  دمات االجتماعية   و صندوق اس   للتنمية وا

ة املستفيدة (  سبة ال تقل عن    ) ا ثمار    وذلك لغرض   - إن وجدت    - من صا عوائد الصندوق املستلمة    ٪   ٧٥ب معية ع أن يتم إعادة اس ية ل دعم األعمال ا
ب الوقفي   سبة املتبقية من العوائد غ املوزعة  صندوق ا دف تحقيق نمو   ).  ١( ال نية وحرفية  ثمار أصول الصندوق بم وسيعمل مدير الصندوق ع اس

سبة من العوائد  رأس ا  دمات املقدمة من جمعية ماجد    ) الوقف   غلة ( ملال، وتوزع  ددة للصندوق واملمثلة  ا ل سنوي ومستمر ع مصارف الوقف ا ة ( ش   ا
ة املستفيدة بصرف  ) املستفيدة  م ا ة. )  غلة الوقف ( ، وتل ا التنمو تمعية حسب برامج دمات ا  ع التنمية وا

 

  املؤشرات املالية     البيانات األساسية للصندوق 

ثماري وقفي عام مفتوح   نوع الصندوق صندوق اس

ب املالية   مدير الصندوق  شركة ا

ة املستفيدة دمات االجتماعية   جمعية ماجد بن عبدالعزز   ا  للتنمية وا

 اململكة العرية السعودية   مقر الصندوق

 م ٢٠٢٠يناير    ١٤  تارخ بدء الصندوق

ال توجد مدة محددة للصندوق    مدة الصندوق

اك ى لالش د األد  ر.س.   ١٬٠٠٠  ا

اك اإلضا  ى لالش د األد  ر.س.   ١٠٠  ا

س) ال سعودي  ١٬٥١٠٬٠٣٠    م أصول الصندوق (عند التأس  ر

ل   ال يوجد   مبلغ التمو

اض من  ٪ ٠٫٠٠  اية الرع املع قيمة صا أصول الصندوق    سبة االق

ثمار   وسبة   قيمة   ٪ ٠٫٠٠   املع   الرع   اية      الصندوق   أصول   قيمة   صا   من   الصندوق   مدير   اس

داد داد  طلبات  أي  الصندوق  يقبل  ال   االس  الوقفية  لطبيعتھ  نظرًا اس

اك    الصندوق كيفية االش
١  

ثماري  فتح حساب اس
ب املالية     لدى ا

  )" اعرف عميلك "   عبئة نموذج (

٢  
عبئة وتوقيع نموذج  

اك»    «طلب االش
  

٣  
ام  توقيع شروط وأح

  الصندوق
 

٤  
اك  سديد مبلغ االش

بحوالة بنكية لصا حساب  ( 
ي من بنك   الصندوق أو شيك بن

 ) مح معتمد
اك   عمل  يوم  ل   أيام قبول طلبات االش

  

م   ات التقو س ف م ن وا يومي اإلثن

 ر.س ١٬٣٧٦٬٦٩٩ صا قيمة أصول الصندوق 

 ١  .سر ٧٩مبلغ مصارف التعامل للرع املع
 %٠٫٠١سبة مصارف التعامل للرع املع إ متوسط صا قيمة أصول الصندوق ٢

عاب اإلجمالية للرع املع ٣    ر.س ٠٫٠٠األ

عاب اإلجمالية للرع املع    سبة  ٪٠٫٠٠الصندوق   أصول متوسط صا    إ األ
  .م٢٠٢٠ يونيو ٢٩الرع املع كما   ١
ال سعودي ١٬٣٤٠٬٩٦٣=  متوسط صا قيمة أصول الصندوق  ٢   .ر
عاب ومصارف الصندوق للعام  ٣ ب املالية أ تحمل شركة ا    .م٢٠٢٠س
صول ع أي  ٤   .عمولة خاصةلم يتم ا
 

اح  *توزع األر

  سياسة توزع األراح 
تم    -  املستلمة   الصندوق   عوائد   صا   من   ٪ ٧٥  سبة   صرف   س

ى   كحد   -   وجدت   إن  ة   لصا   أد  املستفيدة   ا

  تكرار التوزع
ع يتم   عمل أيام ١٠ خالل السنة  واحدة مرة األراح تلك توز

ر اية من سم ش  عام  ل من  د
 ينطبق  ال  إجما األراح املوزعة  الرع املع 
ل وحدة  الرع املع   ينطبق  ال  الرح املوزع ل

 ينطبق  ال  الوحدة األو سعر  منالرح املوزع  الرع املع سبة
سم  ٣١إجما األراح املوزعة للعام كما    يوجد ح تارخھ ال  م٢٠٢٠د

ل وحدة  سم  ٣١للعام كما  الرح املوزع ل  يوجد ح تارخھ ال م٢٠٢٠د
ة املستفيدة* اح املوزعة لصا ا   .األر

      

اطر و  األداء قياس ومؤشراتمعاي     معاي ومؤشرات أداء الصندوق  ة  ا عن الف
م٢٠٢٠يونيو  ٢٩ إ م٢٠٢٠مارس  ٣٠ من  

شادي  املؤشر   االس
ب  للدخل املدرة لألصول  ا

)Alkhabeer Income Generating Asset Index( 
 ر.س. ١٠٫٠٠  )عند بداية الطرحاألو (سعر الوحدة
 ر.س. ٩٫١١٧٠  )م٢٠٢٠ يونيو ٢٩اية الرع (   سعر الوحدة

 ر.س. ١٠٫٣١٠٦  أسبوعاً  ٥٢أع سعر 
ى سعر   ر.س. ٨٫٣٧٦٥  أسبوعاً  ٥٢أد

 وحدة ١٥١٬٠٠٣٫٠٠  الوحدات القائمةعدد
ة السابقة  ٪٤٫٦٧  ١أداء سعر الوحدة منذ الف

٪٨٫٨٣-  ٢البدءأداء سعر الوحدة منذ تارخ 
ةالعائد الك ٪٤٫٦٧  ١السابقة منذ الف
٪٨٫٨٣-  ٢البدء منذ تارخالعائد الك  

ب      صندوق ا
  )١الوقفي (

شادي  املؤشر  االس
ب(  )للدخل املدرة لألصول  ا

الوحدة   قيمة
ة  بداية الف

٨٩٠٫٤٠١٧٨ ٨٫٧٠٩٩ 

الوحدة   قيمة
ة اية الف  

٩٣٢٫٩٤٠٦ ٩٫١١٧٠ 

٪٤٫٦٧وحدةالأداء  ٤٫٧٨٪  
 ١١٫١٠٩٦ ٠٫١٢٦٨املعياري  االنحراف
شارب مؤشر  ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٢٨٩٧ 

 

 



 

 

٢

ثمارات  محفظة الصندوق كما   أول يوم من  م أك عشرة اس م ل أس ش سب املُصدرن الذين   الرع املعقائمة ألسماء و

ثمار  األسماء سبة  القطاع  نوع االس   (%) *ال
ة املتداولة  صندوق الراج رت ثمار العقار ة املتداولة  صناديق االس ثمار العقار   %١٤٫٧٩  صناديق االس
ة املتداولة  صندوق الراض رت ثمار العقار ة املتداولة  صناديق االس ثمار العقار   %١٤٫٣٨  صناديق االس
ة املتداولة  صندوق دراية رت ثمار العقار ة املتداولة  صناديق االس ثمار العقار  %١٤٫٣٢  صناديق االس

ة املتداولة  صندوق جدوى رت السعودية ثمار العقار ة املتداولة  صناديق االس ثمار العقار   %١٣٫٣٥  صناديق االس
ة  صندوق مشاركة رت ثمار العقار ة املتداولة  املتداولةصناديق االس ثمار العقار   %١١٫٦٤  صناديق االس

تال رت اب و  ة املتداولة  صندوق سد ثمار العقار ة املتداولة  صناديق االس ثمار العقار   %٨٫٥٥  صناديق االس
ورب وابل رت ة املتداولة  صندوق سو ثمار العقار ة املتداولة  صناديق االس ثمار العقار   %٦٫٧٧  صناديق االس

ة املتداولة  ١صندوق األ رت ثمار العقار ة املتداولة  صناديق االس ثمار العقار  %٦٫٠٠  صناديق االس
ة املتداولة  صندوق املعذر رت ثمار العقار ة املتداولة  صناديق االس ثمار العقار   %٤٫٣٣  صناديق االس

ليج رت ثمار  صندوق ملكية عقارات ا ة املتداولةصناديق االس ة املتداولة  العقار ثمار العقار   %٣٫٠٣  صناديق االس

 .م٢٠٢٠مارس  ٣١بداية يوم   كما* 
 

رة    مستجدات ات أساسية أو جو غ  الصندوق وأي 
مة تؤثر  عمل الصندوق    أو م

م السعودية  بأداء مرتبطاً الصندوق  أداء مازال كز نظراً سوق األس ثماراتھ ل   اس
ل رئ الرت صناديق م  ،ش ع  لتطبيق ا غ الصندوق حيث ظل  سياسة تنو
ات حسب األصول دفة الصندوق  جيةياس سھ عند املس يل  تأس وال تتضمن ع س

وك. وك وصناديق الص ثمار  الص صر االس  املثال ال ا

ب الوقفي (  سعر أداء  تحسن ي ١وحدة صندوق ا مقارنًة   م ٢٠٢٠ العام  من )  الرع الثا
و .  ٪ ٤٫٦٧  قدره ارتفاع    ل   حيث   م ٢٠٢٠العام    من بالرع األول   سبة    و   مقارنةً    ٪ ٠٫١١أقل ب

ة حيث  بلغ ب لألصول املدرة للدخل" عن نفس الف شادي "ا .  ٪ ٤٫٧٨بأداء املؤشر االس
شادي اال  املؤشر علمًا بأن ن؛  مؤشرن  من  مؤلف س   الرت  بصناديق  خاص  مؤشر  فرعي

ب  مؤشر " السعودية ( ثمار  لصناديق  ا ومؤشر    ") السعودية  املتداولة  العقاري  االس
وك نغز  آيديال  مؤشر العاملية ("   خاص بالص وك  راي    ). " العاملية  للص

ثمر  ال من توزعات صناديق الرت  عائداً حقق الصندوق ا  س سبة   ف ي ب خالل الرع الثا
م الصندوق ل إ من  ٪ ١٫٣٨ سبة إ صل ي جما  عادل  ٪ ٢٫٧٣املستلمة  العوائد جما    (أي ما 

  تارخھ منذ تارخ بدء الصندوق.   ح رال سعودي)    ٤١٬٢١٨

  
  *صول لقطاع صناديق العقار املتداولة توزع األ 

 

  م.٢٠٢٠مارس  ٣١بداية يوم   كما*

 

 
 

  

صندوق الراج رت
١٤٫٧٩%

صندوق الراض رت
١٤٫٣٨%

صندوق دراية رت
١٤٫٣٢%

صندوق جدوى رت السعودية
١٣٫٣٥%

صندوق مشاركة رت
١١٫٦٤%

تال ر  اب و  تصندوق سد
٨٫٥٥%

ورب وابل ر تصندوق سو
٦٫٧٧%

1صندوق األ رت 
٦٫٠٠%

صندوق املعذر رت
٤٫٣٣%

ليج رت صندوق ملكية عقارات ا
٣٫٠٣%

 مهم  إشعار

ل بأي املشــاركة أو االكتتاب أو  للشــراء عرض الوثيقة ذه تمثل ال ب صــندوق    شــ ل وال ،)١(  الوقفي ا ا جزءٍ  أي أو( الوثيقة  شــ ب وال أســاس) م ا االعتماد  ي   إلبرام محفزاً  أو  تقدم بما للقيام عل
ما  عاقد أي ثمرن  ع يجب. نوعھ ان  م ن  املس تمل ام شروط قراءة ا ب صندوق  معلومات ومذكرة  وأح ا ورد وما) ١(  الوقفي ا ثمار مخاطر شأن   ف   اتخاذ  قبل ودقة عناية األخرى  ووثائقھ  االس

ي  املوقع  خالل من وذلك القرار و ب لشـــركة االلك صـــول  يمكن كماwww.alkhabeer.com. املالية ا ي املوقع  خالل من الصـــندوق   تقارر ع  ا و ثمار ذا. الصـــندوق  ملدير االلك س االســـ عة  ل   ود
مكن. مح بنك لدى  نقدية ثمار قيمة  تنخفض أو  ترتفع أن  و ثمرن جميع ع  يتوجب كما. منھ متحقق آخر دخل وأي االســــ ن  املســــ ثمار   الراغب م  إ التوصــــل االســــ شــــاور  قرار م  مع بال شــــار   مســــ

ن  ن  املالي اطر جميع وتقييم والقانوني ا ينطوي  ال  ا ثمار  عل دفة النتائج بأن  ضمان  إعطاء يمكن ال كما االس اإلضافة تتحقق، سوف واملتوقعة املس  النتائج يضمن ال السابق األداء فإن  ذلك، إ و
ثمار  عد. للصــــندوق  املســــتقبلية ثمر اســــ ام شــــروط  ع باطالعھ منھ إقراراً  الصــــندوق    املســــ ثمار ذا. ا وقبولھ الصــــندوق  وأح ون  ال قد االســــ ثمرن ميع  مالئم ي   لصــــندوق  الســــابق األداء. املســــ
ثمار شــادي للمؤشــر الســابق األداء أو االســ عّد  ال  -وجد إن - االســ ثمر  قد. املســتقبل  الصــندوق  أداء ع مؤشــراً  ُ ا مالية أوراق  الصــندوق  ســ عيھ من أي أو الصــندوق   مدير أصــدر داف وفقاً  تا  أل
ثمار وســياســات الصــندوق  ورة وممارســاتھ االســ ب شــركة تملك أن  يمكن. الصــندوق  معلومات مذكرة   املذ ا ال  الصــناديق   حصــة املالية ا ن  ضــمان   يوجد ال. تدير ك   األداء أن   بالوحدات للمشــ

ثمار لصـــندوق  املطلق شـــادي باملؤشـــر  مقارنة أداءه أو االســـ س. الســـابق األداء يماثل أو يتكرر  ســـوف االســـ داف  تحقيق شـــأن  الصـــندوق  مدير  يقدمھ أن  يمكن ضـــمان  ناك  ل ثمار أ جب. االســـ  ع و
ن  ك ن ( املشــــــ اطر عوامل  أخذ) الواقف ورة ا ام شــــــروط   املذ ن  الصــــــندوق  معلومات ومذكرة وأح اك  قبل االعتبار ع تمل من  وال  االشــــــ  يخســــــر قد. الصــــــندوق  أصــــــول  قيمة صــــــا   تؤثر أن   ا
ون  ك األموال املشــــ ثمار، صــــندوق   ا املشــــ تب االســــ ســــارة  ذه ع و عدام ا تفي. الوقف مصــــارف ع املوزعة  الوقف غلة  انخفاض أو ا عيھ من أي أو الصــــندوق   مدير عن املســــؤولية  ت   تا

ن  جميع ع  يجب. الصـندوق   مدير قبل من متعمدة أسـباب عن ناتجاً  ذلك يكن لم ما للصـندوق  مالية خسـارة أي وقوع  حال ك ن ( املشـ ن ) الواقف اك  الراغب م اتخاذ االشـ م قرار   بمشـاركة أو بأنفسـ
م شار نمس ني اطريتعلقفيماامل يةواملاليةالقانونيةبا  .الصندوق  ذا املرتبطةوالضر

 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 

  

 


