
 لمحة عن استراتيجية الصندوق

ريتلمحة عن صندوق بنيان 
صافي القيمة للوحدة سعر الوحدة

على (اسبوع  52آخر  الدخل التأجيري على سعر الوحدة دنى –ا  )ا

إجمالي قيمة أصول الصندوقالقيمة العادلة لكل وحدة

قتراض قتراض من اجمالي أصول الصندوقنسبة ا مدة انكشاف ا

 نسبة تكاليف الصندوق صافي قيمة أصول وحدات الصندوق

رباح الموزعة  عدد الوحداتإجمالي ا

صولقيمة الربح الموزع لكل وحدة  نسبة التوزيع من صافي قيمة ا

ريتصندوق بنيان 
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ستثمار العقاري(أصول الصندوق  ئحة صناديق ا  )يتم تقييم أصول الصندوق بشكل نصف سنوي كما هو موضح في 

2022يونيو  -بيان الربع الثاني 

فصاحات 2022يونيو  30المالية كما في ا

س.ر 10.7632  س.ر 9.34
ق في  غ  تاسعر ا

10.60 – 9.34
 أداء سعر الوحدة

10.28%
 على أساس سنوي

 س.ر 10.7632 س.ر 2,268,878,026

سنوات 2.75
ستحقاق أبريل   2025تاريخ ا

20.06%

 %3.20 
صول الصندوق -على أساس سنوي  جمالية   إلى القيمة ا

س.ر 1,753,122,498

162,881,100
ل الربع التي تم التوزيع لها خ

 س.ر 53,750,763
 ) 2022يونيو  19 (أحقية التوزيعات النقدية 

7.07%
ل الربع الثاني من عام(سنوي  ن الصادر خ ع  )2022(بناًء على ا

 س.ر 0.3300

 امع متداول عقاري استثمار صندوق هو ريت بنيان صندوق
يعة مع متوافق مقفل مية ال س  كةالممل في مؤسس ا

ستثمار صناديق ئحة بموجب السعودية العربية  .عقاريال ا
 بقيمة 162،881،100 الصندوق وحدات عدد بلغ تأسيسه، عند
ة تبلغ ستثمار الى يهدف للوحدة، ريال )10( ع  في ا

 وريد دخل لتحقيق قابلة انشائياً، تطويراً  مطورة عقارات
 أربـاحه صافي من ٪ 90 نسبة عن يقل  ما وتوزيع وتأجيري،
.سنوي نصف بشكل السنوية

 )12( ع إثنا من مكونة استثمارية محفظة الصندوق يمتلك
ل من متنوع عقاري أصل  أصول )11( ع إحدى تملك خ

 دوري تأجيري دخل لتحقيق قابل )1( واحد انتفاع وحق عقارية
 مع يتما بما المستثمر المال رأس على عوائد ستدر والتي

 بشكل الصندوق ويستثمر .الصندوق استثمار استراتيجية
 أ يطة العقارية التطـوير مشـاريع فـي أصوله ثـانوي

 مدير ريق كما .بيضاء أرا في أصوله الصـندوق يسـتثمر
صول خلو على الصندوق  دوقالصن استثمار محل العقارية ا

 عدم في تتسبب قد او تمنع نظامية مخالفات أي من
ستفادة مة على وكذلك تشغيلها، أو منها ا صول س  ا
 يةرئيس هندسية عيوب او خلل أي من وخلوها فنياً  العقارية

ستفادة عدم في تتسبب قد او تمنع قد  أو غيلها،تش أو منها ا
حات اجراء في بدورها تتسبب قد  يةرئيس وتغييرات اص

 .مكلفة

نسبة 
شغال ا نوع الملكية ةالنسب رية القيمة الدفت

)س.ر(
  يةالقيمة السوق

)س.ر( القطاع سم ا الموقع

97.00% حق انتفاع 31.69% مراكز تجارية 703,721,500   306,934,672 الراشد مول أبها
91.00% ملكية 20.90% مراكز تجارية 464,094,500   458,596,094 الراشد ميغا مول المدينة
92.00% ملكية 10.45% مراكز تجارية 232,175,000   195,390,388 الراشد مول جازان
100.00% ملكية 0.63% مراكز تجارية 14,078,000 14,078,000 مجمع الراشد سترب مول الرياض
100.00% ملكية 11.13% سكني  247,150,100 247,149,059 يالسكن ووكمبنى سيتي  دبي
100.00% ملكية 7.97% سكني 176,929,000 175,719,345 مجمع فلل الرفيعة الرياض
100.00% ملكية 0.25% سكني  5,650,000 5,457,993 مجمع فلل المعذر الرياض
19.00% ملكية 2.54% ضيافة 56,514,000 56,513,762 كورت يارد ماريوت جازان
57.00% ملكية 2.57% ضيافة 57,081,000  53,399,234 إن ريزيدنسشقق ماريوت  جازان
50.00% ملكية 3.32% ضيافة 73,709,500 73,709,189 المدينة ةماريوت للشقق الفندقي 
100.00% ملكية 5.02% برج مكتبي  111,500,000  105,162,485 الرياض برج الصحافة
100.00% ملكية 3.53% 78,326,670 78,327,000 برج مكتبي الرياض برج الغدير 



ريتصندوق بنيان 
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2022يونيو  -بيان الربع الثاني 

على الحد ا النسبة الوصف )س.ر(المبلغ 

صول  من صافي ا 0.50% 0.364% دارة 3,505,428 رسوم ا

س.ر 140,000 0.007% رسوم المراجعة والتدقيق  70,000

س.ر 7,500 0.000% الرقابية رسوم الجهات  3,750
 50،000بحد أدنى (٪ من القيمة السوقية للصندوق 0.03

سنويًا) ريال سعودي 300،000ريال سعودي وبحد أق  0.015% دراج  148,767 رسوم ا

٪ سنويًا من صافي أصول الصندوق0.025 0.022% رسوم الحفظ  207,500

س لكل عضو.ر 100,000 0.010% مجلس إدارة الصندوق أتعاب أعضاء  100,000

س.ر 400,000 0.021% )تداول(الرسوم السنوية   200,000

NA 0.012% رسوم التقييم  117,000

NA 0.618% التكاليف المالية   5,941,421

NA 0.124% مخصصات الزكاة  1,189,790
صول ) في المائة 1(٪ 1بحد أق  جمالية  من القيمة ا

الصندوق سنوياً  0.022% مصاريف أخرى  213,205

NA 2.329% ك الدين  22,395,923 ك واسته ه ا

NA 0.020% ستثمارية 191,482 انخفاض قيمة العقارات ا

3.565% 34,284,266 وفات اجمالي الم

جمالية تعاب ا وفات وا الم

رباح الموزعة إجمالي ا قيمة الربح 
الموزع لكل وحدة الفترة

53,750,763 0.3300 ول  2022النصف ا

52,121,952 0.3200 2021النصف الثاني

52,121,952 0.3200 ول  2021النصف ا

45,004,048 0.2763 2020النصف الثاني 

20,001,799 0.1228 ول      2020النصف ا

59,858,804 0.3675 2019النصف الثاني 

59,858,804 0.3675 ول  2019النصف ا

39,905,870 0.245 2018النصف الثاني 

-- -- ول  2018النصف ا

توزيعات الصندوق

يفة لم تكن هناك تغييرات أساسية أو غير أساسية أثرت على وظ
ل الربع  .الصندوق وعمله خ

ندوق أي تغييرات أساسية أو غير أساسية تؤثر في عمل الص
ل الربع تمت خ

ء مسؤولية  إخ
المعلومات المفصح عنها في التقرير غير مدققة وقد  تتوافق مع القوائم المالية المدققة


