
م2022تقرير الرب  ع األول لعام 

اض ياألداءسعر االغالقاالداءسعر الوحدهتاري    خ االستحقاقمدة االنكشافنسبة االقتر ةالدخل التأجتر اجمالي قيمة األصول بنهاية الفتر

0.00%------7.081.25%23.884.83%0.37%SAR 85,285,576.37

قائمة العقارات بمحفظة الصندوق الرسوم التفصيلية
نسبة االشغالالنسبةالمساحة االجماليةعدد المستودعاتاألسممسلسلالحد األعىل

%100.00%16.18                                                        1010,584المجمع االول0.10%1                                        12,500.00
ي0.23%2                                      184,385.35

%100.00%15.29                                                        1210,000المجمع الثان 
%100.00%17.17                                                        1011,229المجمع الثالث3---                                        41,490.93

%100.00%16.32                                                        1010,671المجمع الرابع4---                                                     -
%100.00%19.12                                                        1212,507المجمع الخامس5---                                                     -

%100.00%15.92                                                        1010,414المجمع السادس6---                                        54,246.58
25,900.53                                        ---65,405                                                        

8,630.14                                           12,500.00     

م2021بيان االرباح الموزعه للرب  ع الرابع لعام        1,875.00                                           1,849.32
ي قيمة أصول الصندوقوحدة/ الرب  ح الوحدات القائمةاجمالي األرباح       5,500.00                                           5,424.66

 
تاري    خ االستحقاقنسبة التوزي    ع لصاف

-                                                     ---4,000,000.00   11,800,000.00  0.344.79%5-Dec-21

228,415.88                                      ---

-                                                     ---

49,073.03                                        ---

ي لعام م2022بيان االرباح الموزعه للرب  ع األول لعام ---                                                     -
 
م2021بيان االرباح الموزعه للنصف الثان

ي قيمة أصول الصندوقوحدة/ الرب  ح الوحدات القائمةاجمالي األرباح
 
تاري    خ االستحقاقنسبة التوزي    ع لصاف

-                     11,800,000.00  0.000.00%

ي عمل الصندوق من بداية الرب  ع و حتر تاري    خ التقرير
 
ي اثرت ف

ات التر بيان بالتغيتر
*

*

لألتصال
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كة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم  كة الجزيرة لألسواق المالية شر ام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات11455 الرياض 20438. ب.  وعنوانها المملكة العربية السعودية ص07076-37 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 1010351313شر ورة .  ولقد تم إعداد هذا المستند بإستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة وال نقدم أية ضمانات أو تعهدات وال تحمل أية مسؤولية أو الت   إن األداء السابق ليس بالض 

ي الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محىلي
 
ي يستثمر فيها أصوله كما أن االستثمار ف

ي األسواق المالية الت 
 
ي المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة لإلستثمار ف

 
ي أي وقت, دليال عىل األداء ف

 
اتيجية الصندوق االستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن األهداف االستثمارية سيتم تحقيقها, وعىل المستثمر أن يكون عىل علم بأن قيمة الوحدات اإلستثمارية يمكن ان تنخفض وترتفع ف وليس هناك , وال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن است 

د المبلغ األصىلي المستثمر وال بشأن أي عوائد
ي هذا الصندوق. أي ضمان يقدم للمستثمر ان يست 

 
ي ذلك قسم مخاطر السوق. كما أن عىل المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد مالئمة استثماره ف

 
وط واحكام الصندوق ذات العالقة وقراءتها بحرص بما ف ي االستثمار الرجوع لشر

 
وط وأحكام الصندوق من خالل موقعنا عىل , وللحصول عىل المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الدخول ف حيث تتوفر نسخة من شر

نت شبكة االنت 

إخالء مسؤولية

ي أرباحه بقيمة 
 
ي صاف

 
ي خسارة بلغت % 656.84 ريال، بنسبة نمو 4,291,407حقق الصندوق أرتفاع ف

 
ي 23,896,145مقارنة بصاف

 
ي قيمة االستثمارات العقارية، كذلك 31/12/2020 ريال للسنة المالية المنتهي ف

 
ي األرتفاع إل عكس أرتفاع ف

 
، حيث يعود السبب ف

رسوم االدراج

ي
رسوم المراجع القانون 

رسوم رقابية

رسوم مجلس إدارة الصندوق

رسوم حسن اداء

رسوم ايداع

مصاريف التعامل

                                      611,916.42المجموع

رسوم القيمة المضافة

.م ويستمر لمدة ثالث سنوات2022-03-20 من من المجمع األول عىل ان يبدأ االيجار بتاري    خ 1تم تجديد عقد ايجار مستودع 

0.03%

0.01%

رسوم التسجيل

SAR 83,580,809.22

القيمة بالريالنوع الرسم

رسوم الحفظ

رسوم اإلدارة

رسوم المدير التشغيل
رسوم التثمي  

اض رسوم اإلقت 

0.72%

نسبة الرسوم إل اجمالي األصول

0.01%

رسوم اإلهالك

صندوق عقاري متداول

صندوق الجزيرة ريت

ة ي قيمة ال أصول بنهاية الفتر
 
صاف نسبة التكاليف ال اجمالي األصول


