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8.85 سم 2022 خ  31 د سعر الوحدة كما  تار سبة االشغال القطاع اسم العقار
26,152,019 عية إجما ايرادات اإليجار الر 80% سك مجمع أجزاال السك

657,438,516 ضة قيمة املبالغ املق 100% صنا كة مستودعات ال

38.92% اض من القيمة اإلجمالية لألصول * سبة اإلق 99% تجاري  بيل بالزا مجمع ا

10/14/2027 خ استحقاق القرض** تار 95% تجاري  رج بالزا مجمع ا

4.79 مدة انكشاف القرض ** 96% تجاري  ة بالزا مجمع العرو

3.36% ي ع سعر الوحدة الدخل التأج 98% تجاري  مجمع الفيصلية بالزا

80% سك مجمع اللؤلؤة السك

80% ضيافة سون بلو الفندقية شقق راد

60% سك مجمع  شور السك

100% مكت - تجاري  صاالت عرض الباز للسيارات 

100% صنا ي  ن الذا مستودع الصندوق للتخز

100% ضيافة فندق جاردينو

98% مكت - تجاري  دين برج ف

موع ا

خ 30 يونيو 2022. *جميع البيانات املذكورة بناًء ع اخر تقييم عقاري بتار

ة فظة العقار ع ا توز
د األع ا سبة من إجما األصول  ال
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3.39% 0.35 9/7/2020 30,800,000

2.93% 0.30 10/1/2021 26,400,000

2.99% 0.30 13/07/2021 26,400,000

3.03% 0.30 27/01/2022 26,400,000

3.07% 0.30 26/07/2022 26,400,000
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ي الوحدات صا قيمة األصول العائدة ملال

عدد وحدات الصندوق 

ل وحدة  صا قيمة األصول ل

خ استحقاق ومدد انكشاف القروض  ية ع متوسط  توار خ واملدة املذكورة  مب ** التار

ة 30 يونيو 2022م * القيمة اإلجمالية لألصول بناًء ع البيانات املالية السنو
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 من إجما قيمة األصول 
ً
ا 1.2 % سنو 5,041,095 رسوم إدارة الصندوق 

ال 80,000 ر 20,000 افأة أعضاء مجلس اإلدارة م

ال 75,000 ر 18,904 ي  اسب القانو رسوم ا

ال  75,444,000  ر

ال  52,350,000  ر

ال  91,226,028  ر

ال  245,525,626  ر

ال  1,508,878,693  ر

ف الصندوق  مصار

املبلغ  عاب  األ

ال  152,733,092  ر

ال  63,776,053  ر

ال  59,467,164  ر

ال  46,978,035  ر

ال  19,704,526  ر

ال  367,190,183  ر

ال  85,026,906  ر

 . 
ً
ا ي الوحدات سنو  ع مال

ً
اح الصندوق نقدا ى من صا أر سبة 90% بحد أد ع  تم توز ي و ، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأج

ً
شائيا  إ

ً
را ثمار  عقارات مطورة تطو س  االس ثماري الرئ دفه االس تمثل  ، و  تتداول وحداته  السوق الرئ

ً
 عاما

ً
ثمار عقاري مطروح طرحا و صندوق اس ت  صندوق مشاركة ر

سم 2018 ميالدي. خ 31 د ة بتار خ 17 أغسطس 2017  ميالدي، وصدرت أول قوائم مالية سنو شغيل الصندوق  تار وقد تم 

متوسط التقييم *

ال  164,392,083  ر

ال  85,065,000  ر

ع للعام 2022م ع الرا املؤشرات املالية للصندوق خالل الر ة للصندوق  فظة العقار مكونات ا

ال 400,000 ر 67,733 رسوم تداول 

ال 100,000 ر 25,205 فظ ن ا رسوم أم

ال 300,000 ر 100,822 رسوم إيداع

ال 7,500 ر 1,890 رسوم رقابية

1,689,219,900

أداء سعر تداول الوحدة وصا قيمة األصول 

ي الوحدات اح املوزعة ع مال األر

(843,927,757)

ال 33,000 ر 8,318 نة الشرعية رسوم ال

- 5,027,527 شغيلية ف عقارات  مصار

845,292,143

%0.25 من إجما قيمة األصول  1,435,861 مصروفات أخرى 

سـخ شاط قد يحدث مستقبال. وما لم يتم النص عليه خالف ذلك، فإنه يتوجب عدم   ألي 
ً
شارة أو اختيارا ا اس ا أو اعتبار ذه املادة استخدام ا. وال يقصد  ا أو الفائدة املرجوة م ذه املادة أو اكتمال ا  انت أو ضمنية. وال تتحمل أية مسؤولية قانونية، مباشرة أو غ مباشرة، أو املسئولية عن دقة أية معلومات تتضم حة  امات صر دات أو ال ع عة أية ضمانات أو  ا التا ا ا أو شر ا أو موظفو  ال تقدم شركة مشاركة املالية أو مدراؤ

ن ثمار  منتجات شركة مشاركة املالية ر ة متخصصة، ألن االس ثمار شارة اس اطرة، نو بطلب اس م الواضـح للصندوق ومالءمته لكم وفقا لرغبتكم  ا ر. ولغرض الف ذا التقر شارات أخرى من خالل  شارات القانونية أو املالية أو أية اس ا مقدمة لالس عت الشركة نفس و لغرض االطالع فقط، وال  ر  ذا التقر افقة خطية من شركة مشاركة املالية، ألن فحوى  ليا أو جزئيا، بدون مو ذه املادة   املعلومات الواردة  

يئة السوق املالية  اململكة ن مشاركة املالية شركة منظمة ومرخصة من قبل  ذا و ائد مستقبلية.   ع أية عو
ً
عد األداء السابق ملشاركة املالية مؤشرا ر  أي وقت بدون إشعار مسبق. وال  ذا التقر غي املعلومات الواردة   مكن  ثمره  األصل. و امل املبلغ الذي اس ستلم  ثمر قد ال  سية املالية  املنتج . وحيث أن قيمة املنتج تخضع للتقلبات، فإن املس اطر الرئ ا الرجوع إ ا ا ال نأمل منكم خالل قراء ام ا وأح شروط  

ية السعودية العر

11,747,355 اإلجما

اح املوزعة بيان األر

مة  عمل الصندوق  ة أو امل ر و ات األساسية أو ا التغي

يئة الشرعية للصندوق، كما تبلغ  افقة مع معاي ال رة متو ز يالت مصرفية بنظام البيع اآلجل مع بنك ا س 1-  13 نوفم 2022م, اعلن مدير الصندوق عن توقيع اتفاقية 

صول  تم ا عة. وس اية السنة السا يالت املصرفية   س امل قيمة ال تم سداد  ال بحد أع وذلك ملدة 7 سنوات ميالدية وس يالت املصرفية 1,000,000,000 ر س قيمة ال

ة للصندوق وضمان سند ألمر. ن جزء من األصول العقار يالت املصرفية بضمان ر س ع ال

ذا األمر ع    تخفيف األثر السل ل
ً
يجة الرتفاع معدالت الفائدة، وسعيا لفة السايبور املتتالية ن  الرتفاعات ت

ً
2-  13 نوفم 2022م , أعلن مدير الصندوق انه نظرا

يالت البنكية  س ق ال ا عن طر تم االستحواذ عل ديدة ال س سبة 50% ع العقارات ا افقة مدير الصندوق بتخفيض رسوم اإلدارة ب الصندوق، حصل الصندوق ع مو

خ 31/12/2023م اية تار ذا التخفيض ح  ية  30 يونيو 2022ماملتاحة للصندوق، ع أن يكون  ة املن البيانات املالية للف
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مستودع الصندوق للتخزين الذاتي 
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