
أساسیة عن الصندوقمعلومات

صندوق الواحة ریت 
م2022بیان الربع الرابع لمالكي الوحدات لعام 
تقاریر الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

ھداف الصندوقأ

لایر سعودي150,000,000 حجم الصندوق

وحدة 15,000,000 عدد وحدات الصندوق 

لایر سعودي10 القیمة األسمیة للصندوق

سنة 99 مدة الصندوق

2022أغسطس 22 تاریخ إنشاء الصندوق

2022نوفمبر 30 تاریخ اإلدراج 

عالي المخاطر مستوى المخاطرة

نصف سنوي توزیع األرباح

مرة واحدة كل ستة أشھر على األقل عدد مرات التقییم

من صافي أرباح % 90توزیع ارباح نقدیة على مالكي الوحدات بما ال تقل نسبتھ عن 
الصندوق السنویة سیاسة توزیع األرباح

%0.05-%0.04)(بناء على حجم األصول بنسبة خمس نقاط أساس أو أربع نقاط أساس 
ً 11,000من إجمالي أصول الصندوق وبحد أدنى مبلغ  لایر شھریا رسوم الحفظ

)من إجمالي األصول بعد خصم مصاریف الصندوق(سنویاً % 1 أتعاب األدارة 

معتمد من الھیئة الشرعیة إعتماد الھیئة الشرعیة 
أداء سعر الوحدة 

سبة محددة ال تقل عن االستثمار في عقارات مطورة تطویراً إنشائیاً، قابلة لتحقیق دخٍل دوريٍ وتأجیري، وتوزیع ن
.  من صافي أرباح الصندوق السنویة نقداً على مالكي الوحدات خالل مدة الصندوق% 90

أي تغییرات أساسیة أوغیر أساسیة تؤثر في عمل الصندوق
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سعر الوحدة بتداول صافي قیمة األصول لكل وحدة



صندوق الواحة ریت 
م 2022بیان الربع الرابع لمالكي الوحدات لعام 

2022دیسمبر 31بیانات الربع كما في 

بیان باألرباح الموزعة على مالكي الوحدات 

10.58 .)س.ر(سعر الوحدة بنھایة الربع 

1.24% نسبة الدخل التأجیري على سعر الوحدة

0.22% )شاملة اإلھالك وأتعاب إدارة الصندوق(نسبة المصروفات واألتعاب اإلجمالیة 

الینطبق استحقاقھا، وتاریخ نسبة االقتراض من إجمالي قیمة أصول  الصندوق، ومدة انكشافھا

0.13% أصول الصندوققیمةنسبة تكالیف الصندوق إلى إجمالي

10.12 .)س.ر(سعر الوحدة االسترشادي 

156,632,237 إجمالي قیمة أصول الصندوق

151,822,744 .)س.ر(صافي قیمة أصول وحدات الصندوق  

مبلغ التوزیع لكل وحدة
.س.ر

مبلغ التوزیعات
.س.ر

الینطبق بع المماثل توزیعات المتحصالت السابقة من البیع أو التأجیر حتى الر
من العام السابق

- إجمالي االرباح الموزعة في الربع المعني
- عدد الوحدات القائمة التي تم التوزیع لھا خالل الربع المعني
- قیمة الربح الموزع خالل الربع المعني وذلك لكل وحدة
- نسبة التوزیع من صافي قیمة أصول الصندوق
- يأحقیة التوزیعات النقدیة التي تم توزیھا خالل الربع المعن

القیمةالرسوم / المصروفات
ن النسبة المئویة م

إجمالي قیمة أصول
الصندوق 

الحد األعلى

)األصول بعد خصم المصاریفإجمالي قیمة من % 1(%133,1390.09أتعاب اإلدارة

أصول الصندوق إجمالي قیمة سنویاً من % 0.05كحد أقصى %22,0000.01أتعاب الحفظ
لایر شھریا  11,000وبحد أدنى  

سنویالایر37,500%0.003 5,357مراجع الحسابات أتعاب
الحسابات للشركة ذات أتعاب مراجع

لایر سنویا10,000%0.001 1,429الغرض الخاص 

لایر 3,000لتقدیم اإلقرار الزكوي،ومبلغ لایر  25,000%0.002 3,000أتعاب مستشار الزكاة والضریبة
لایر خدمات استشاریة5,000و. الضریبي الربع سنوي لإلقرار 

لایر سنویا7,500%0.00 678رسوم رقابیة

لایر سعودي سنویا لكل عضو 30,000%0.01 20,000ینمكافئة أعضاء مجلس اإلدارة المستقل

حسب االسعار السائدة%0.01 15,205رسوم ایداع 
-%0.08 126,564ھالكمصروف اإل
)من إجمالي األصول% 0.5بحد أقصى (%0.01 18,322رسوم أخرى 

المحملة إجمالي المصروفات واألتعاب
%345,6940.22خالل الربع المعني

المصروفات واألتعاب اإلجمالیة المحملة على الصندوق بنھایة الربع المعني



أسماء العقارات المكونة لمحفظة الصندوق ونسبة قیمة كل عقار من إجمالي األصول ونسبة اإلشغال لكل عقار

نسبة قیمة العقار من إجماليالنشاطالعقار
نسبة اإلشغالاألصول

%95%41تجاري و مكتبي مكاتب وصاالت عرض مبنى شھد
%100%9خدمات محطة العلیا

%86%10تجاريمعارض ومكاتب الحایر 
%100%6سكنيعمار سكنیة بحي النخیل 

%100%7خدمات لوجستیة 9قطعة مستودعات العزیزیة 

%98%8خدمات لوجستیة 10قطعة مستودعات العزیزیة 

%100%5خدمات لوجستیة 13قطعة مستودعات العزیزیة 

%100%1خدمات لوجستیة 197مستودعات المصانع قطعة 

%100%2خدمات لوجستیة 202مستودعات المصانع قطعة 

%100%3خدمات لوجستیة 207مستودعات المصانع قطعة 

%100%2خدمات لوجستیة 209مستودعات المصانع قطعة 

%100%5تجاري 192معارض المصانع قطعة 

توزیع األنشطة في محفظة الصندوق 

31%

26%9%

29%

6%
صاالت عرض ومعارض

مكتبي

خدمات وقود

خدمات لوجستیة 

سكني 

:مسؤولیةإخالء
تلكتتغیروقدالوثیقةھذهإعدادوقتفيالشركةلدىالمتاحةالتقدیراتأفضلعلىبناءً المالیةوغیرالمالیةوالتقدیراتاالفتراضاتبناءتم.الشركةلدىموثوقةمصادرمنبیاناتعلىبناءً إعدادهتمالبیانھذا

ً المالیةوغیرالمالیةوالتقدیراتاالفتراضات ً أوسلبا ً یكونأنالعرضبھذایقصدال.الوثیقةھذهإعدادبعدمتوقعغیرحدثنشوءعندإیجابا الحصولالمتلقيیودالتيماتالمعلوكافةعلىیحتويأنأوحصریا
طرفأليیحقوالتملة،المحوالمخاطرالمزایاذلكفيبمااالستثماریةللفرصةوتقییمھالخاصةمراجعتھعلىقرارهفيیعتمدأنالمتلقيعلىویتوجب.االستثمارمخاطرو/أوالمالیةالورقةأداءلتقییمعلیھا
الشركةتقوموسوف.تملالمحبقرارهصلةذاتمسائلبأیةیتعلقفیمامستشاریھإلىالرجوعالتقریرلھذامتلقيطرفكلعلىیتوجببلاألشكالمنشكلبأينصیحةأنھاعلىالبیانھذامحتویاتتفسیر
تكالیفأومجھودوندعلیھاالحصولیمكنھاأوالشركةتمتلكھاإضافیةمعلوماتعلىالحصولفرصةوكذلكبالبیانالمتعلقةالجوانبمنأيبخصوصالشركةمسئوليعلىاألسئلةلطرحالفرصةبإتاحة
وساطة(یةالمالالوساطةشركةمنالمسبقةالخطیةالموافقةدوناألغراضمنغرضأليطریقةأوشكلبأيأوجزئیاً،أوكلیاً عنھ،اإلفصاحأوإرسالھإعادةأوالمستندھذاتوزیعإعادةیجوزال.معقولة
.)كابیتال

)  وساطة كابیتال(شركة الوساطة المالیة 
المملكة العربیة : العنوان المختصر | 7001506356: السجل التجاري ) 37-08125( شركة مساھمة مقفلة حاصلة على ترخیص ھیئة السوق المالیة في الممـلكة العـربیة السعـودیة رقم 
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