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معلومات الصندوق

2015يونيو  9 تاريخ تأسيس الصندوق

2016نوفمبر  13 تاريخ اإلدراج

سنة99 مدة الصندوق

ريال سعودي عملة الصندوق

نصف سنوي سياسة توزيع األرباح

نصف سنوي عدد مرات التقييم

ريال  1,633,000,010 الصندوقرأس مال

ريال  3,042,192,049 إجمالي قيمة أصول الصندوق

ريال1,554,252,873 الصندوقصافي قيمة أصول

%3.01 *الدخل التأجيري والتشغيلي على سعر الوحدة

أداء سعر الوحدة 

أشهر3 شهرين شهر كما في آخر الربع 

11.18 10.90 9.96 9.88 سعر تداول الوحدة

11.29 11.29 11.29 11.29
لصافي قيمة األصو
للوحدة الواحدة

يتضمن الدخل التشغيلي من صافي ربح الفنادق*

نبذة عن الصندوق

تركز هو صندوق استثماري عقاري متداول متوافق مع الشريعة اإلسالمية، تريتالرياض 
صول أنشطة الصندوق على إنشاء تدفقات نقدية مستدامة ومتنوعة وتحسين قيمة األ

.لزيادة إجمالي اإليرادات لمالكي الوحدات

مصروفات وأتعاب الصندوق 

رسوم و 
مصروفات 

المبلغ في 
الربع المعني 

.( س.ر)

النسبة من 
إجمالي أصول 

الصندوق 

الحد األعلى 
للمصروفات 

–%0.229974 6,996,246أتعاب اإلدارة 

–%0.000822 25,000رسوم الحفظ

%841,3640.027657رسوم إدارة العقار
من إجمالي % 7ال تزيد عن 

الدخل التأجيري  

أتعاب المحاسب 
القانوني

7,5000.000247%–

%1––أتعاب التعامل 

%2.5--عمولة الوساطة 

رسوم التسجيل 
وإدراج الوحدات

75,616%0.002486

:  خدمة إنشاء سجل المالك
ألف 500بحد اقصى مبلغ 

. ريال
خدمة إدراج وحدات 

حد أعلى قدره : الصندوق
ألف ريال300

/  أتعاب التطوير 
إدارة المشروع

--
%7ال تزيد عن 

–%9,662,0940.317603رسوم تمويل

–0.015698%477,575مصاريف أخرى 

18,377,364المصروفات واألتعاب اإلجمالية 

الي نسبة تكاليف الصندوق إلى إجم
قيمة األصول

0.60%

المؤشرات المالية

قروض الصندوق 

ريال سعودي  1,422,685,963.63 القروض المسحوبة

سنوات7 مدة االنكشاف 

Mar-29 تاريخ االستحقاق 

تغييرات أساسية أو غير أساسية تمت خالل الربع المعني

ال يوجد

توزيعات األرباح

ة التوزيع من صافي قيم% 
األصول 

الربح الموزع للوحدة
.(س.ر)

عدد الوحدات القائمة .(س.ر)إجمالي قيمة األرباح  تاريخ األحقية  فترة التوزيع

%3.99 *0.44 171,697,101 75,546,724.44 2022/09/04 2022النصف األول من 

4.51% *0.47* 171,697,101 80,697,637.47 24/03/2022 2021النصف الثاني من 

2.71% 0.27 171,697,101 46,358,217.27 22/08/2021 2021النصف األول من 

2.61% 0.25 171,697,101 42,924,275.25 28/03/2021 2020النصف الثاني من 

2.06% 0.2 171,697,101 34,339,420.20 3/9/2020 2020النصف األول من 

2.59% 0.25 171,697,101 42,924,275.25 4/12/2020 2019النصف الثاني من 
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سعر الوحدة خالل الربع الحالي

سعر الوحدة صافي قيمة األصول للوحدة

53.4%
46.6%

رأس المال

الدين

ريال سعودي لكل وحدة من بيع أصل عقاري في الواليات المتحدة األمريكية0.12متضمن صافي ربح إضافي قدره * 
ريال سعودي لكل وحدة من بيع أصل عقاري في الواليات المتحدة األمريكية0.11متضمن صافي ربح إضافي قدره ** 
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إخالء مسؤولية

، والمارخ  لهاا بموجاب ن اام هيلاة الساوق المالياة، تارخي  1010239234ملياو  رياال ساعودي، وبموجاب الساجل التجااري رقام 500الرياض المالية هي شركة سعودية مساهمة مقفلة برأس ماال مادفوع 
ا تم تجميع هذه المعلومات بحسان نياة مان مصاادر مةتلفاة يعتقاد بأنها. المملكة العربية السعودية7279-13241، الرياض 69وحدة رقم -حي الشهداء 2414واحة غرناطة : اإلدارة العامة. 07070-37رقم 

مالياة ال تنساب عاات المضامنة فيام، فال  الريااض التوقوبالرغم من باذل القادر المعقاول مان العناياة والحارن لضاما  دقاة ماا تضامنم التقريار مان وقاائع ولضاما  عدالاة ومعقولياة التنبا ات وا راء وال. موثوقة
ن أي خطاأ، ومان ثام فال  ومات الواردة في التقريار كاملاة وخالياة مامعللنفسها أية تصريحات أو تعهدات أيًا كانت فيما ية  دقة البيانات والمعلومات المقدمة، وبوجم خان، فل  الرياض المالية ال تزعم بأ  ال

وال تقبال . ذا التقريارلاذا، فلنام ال ينبغاي االعتمااد علاى دقاة أو عدالاة أو اكتماال المعلوماات التاي يتضامنها ها. على أنم عرض لبيع أو استدراج لعرض شراء ألية أوراق مالياة. هذا التقرير ال يمثل وال ينبغي تأويلم
هاا، باأي حاال مان لمالياة وال أي مان مادراءها أو مسا وليها أو مو فيض االرياض المالية، بأي وجم من الوجوه، أية مس ولية عن أية خسارة تترتب على أي استةدام لهذا التقرير أو محتوياتم، كماا ال تتحمال الرياا

. فاي هاذا التقريارإليهااار وقد يكو  للرياض المالية أو مو فيها أو واحد أو أكثر من توابعها أو عمالئها مصلحة مالية في األوراق المالية أو األصول األخارى المشا. األحوال، المس ولية عن محتويات هذا التقرير
  إخطاار، ولايس ثماة ماا ريار فقا ، وبالتاالي فلنهاا عرضاة للتغييار دولتقتمثل ا راء والتنب ات والتقديرات التي يحتويها هذا التقريار وجهاات ن ار الريااض المالياة فاي الوقات الاراهن أو حكمهاا كماا هاو فاي تااريخ ا

عرضااة لمةاااطر ومالبسااات كاذلك فاال  تلااك ا راء والتنباا ات والتقااديرات م. يضامن تطااابق النتااائا أو الوقااائع المسااتقبلية مااع تلااك ا راء أو التنباا ات أو التقاديرات والتااي قااد تمثاال واحاادة ماان النتااائا المحتملااة
أو /تااأثر عائاادها بالتقلبااات وقااد تتااأثر قيمااة االسااتثمارات المشااار إليهااا فااي هااذا التقرياار أو ي. وافتراضااات معينااة لاام يااتم التثباات منهااا وقااد تةتلااف النتااائا أو الوقااائع المسااتقبلية الفعليااة عنهااا بصااورة جوهريااة

ذات طاابع عاام وال يتطاارق ياوفر هااذا التقريار معلوماات. األصالفاي المتغيارات، وال يعتبار األداء الساابق بالضارورة دلاياًل علااى النتاائا المساتقبلية، ومان ثام فقااد يكاو  ماا يقبضام المساتثمر أقال ممااا اساتثمره 
تثمارية محاددة أو وضاع الماالي للقاارو أو أياة أهاداف اسااللل روف واألهداف ومدى تحمل المةاطر ألي مستثمر محدد، وبالتالي لم يقصد بم تقديم مشورة استثمارية شةصية ولم ي خذ فيام بعاين االعتباار

ارين حساب االقتضااء نسابة أو غيارهم مان المستشا/ ويتعين على القارو قبل اتةاذ أي قرار استثماري الحصول على مشورة مستشاارين مااليين وقاانونيين وضاريبيين مساتقلين و. احتياجات خاصة قد تكو  لديم
ماات وا راء والتنبا ات ال بجاوز نساخ هاذا التقريار أو إعاادة توزيعام بصاورة كلياة أو جزئياة، كماا أ  جمياع المعلو. إلى أ  االستثمار في ذلك النوع من األوراق المالية قد ال يكو  مالئمًا لجميع متلقي هذا التقرير

.والتقديرات الواردة فيم محمية بموجب لوائح وأن مة التأليف والنشر

نسبة قيمة العقار من إجمالي األصول نسبة اإلشغال المدينة  العقار

6.40%

100% الرياض ريزيدنسذي 

79% الرياض *منتجع وفلل بريرا حطين

1.89% %74 الرياض  مركز التميز

1.49% 100% الرياض موسى بن نصير–فندق فلل فيفيندا 

1.29% 100% الرياض مركز االزدهار

5.80% 100% الرياض مبنى الرائد

2.92% ‒ الرياض **أبراج الفرسا 

26.69%

62% الرياض *فندق جي دبليو ماريوت الرياض

100% الرياض STCأكاديمية 

4.72% 100% الرياض الجامعة السعودية االلكترونية

2.37% 100% الرياض برج العليا 

0.76% 98% الرياض ***رووفزمبنى ذا 

4.33% 93% جدة فندق أسكوت التحلية

5.00% 97% جدة مركز أمنية التجاري

3.27% 60% الدمام أبراج الشاطئ

7.58% 59% الةبر *فندق أسكوت الةبر

1.19% 98% الةبر ***الراكةمبنى 

3.21% 100% أمريكا -واشنطن  ****أفينيوبنسلفينيا1111

6.73% 100% أمريكا-داالس  ****بايونيرالمقر الرئيسي لشركة 

1.42% 100% أمريكا-داالس  ****فيديكسالمقر الرئيسي لمكتب 

2.91% 100% ريكاأم-كاليفورنيا ****برودكوممقر شركة 

1.89% 100% مريكاأ-بنسلفينيا ****بيرغنأميريسورسمقر شركة 

0.82% 100% كابلجي–بروكسل  ****سيدبيلومقر شركة بي 

7.33% 100% أمريكا
تي محف ة استثمارات عقارية في القطاع اللوجس

****( خمس عقارات)

فنادق بعقود تشغيلية* 
تحت التطوير** 
من خالل االستثمار في صندوق عقاري مغلق***
من خالل االستثمار في حصة ومحف ة عقارية متنوعة خارج المملكة****

نظرة على المحفظة العقارية


