
ت  صندوق مشاركة ر

ي للعام 2019 ميالدي ع الثا الر

ي للعام 2019 ع الثا املؤشرات املالية للصندوق خالل الر ة للصندوق  فظة العقار مكونات ا

8.13 خ 30 يونيو 2019 سعر الوحدة كما  تار القطاع اسم العقار

عية       27,730,797 إجما ايرادات اإليجار الر سك مجمع أجزاال السك

159,792,309 ضة قيمة املبالغ املق صنا كة مستودعات ال

15% اض من القيمة اإلجمالية لألصول * سبة اإلق تجاري  بيل بالزا مجمع ا

3.88% ي ع سعر الوحدة الدخل التأج تجاري  رج بالزا مجمع ا

0.94% عية للقيمة اإلجمالية لألصول * اليف الصندوق الر ت تجاري  ة بالزا مجمع العرو

0.32% عاب اإلجمالية** سبة املصروفات واأل تجاري  مجمع الفيصلية بالزا

سك مجمع اللؤلؤة السك

ضيافة سون بلو الفندقية شقق راد

خ 2019/6/30 م و غيـر مدققة. القيمة اإلجمالية لألصول كما  تار سك * مجمع  شور السك

عاب  إدارة الصندوق  عاب الثابتة باإلضافة ا أ اليف واأل الت ** موع ا

أداء الوحدة ة فظة العقار ع ا توز

ي الوحدات اح املوزعة ع مال األر

ة غرا للمحفظة العقار ع ا التوز
اح املوزعة بيان باألر

سم 2018 خ 31 د البيانات املالية للصندوق كما  تار

123,103,621 ة إيرادات إيجار

(7,227,797) مصروف إيجار

(15,827,316) عاب ادارة صندوق  أ

(2,846,014) شغيلية أخرى  ف  مصار

(25,901,127) ف إجما املصار  للعام 2019 ميالدي فقط.
ً
ا ال سنو ي إ مبلغ 80 ألف ر اسب القانو غي  رسوم  ا تم 

97,202,494 شغي ح ال الر

1,057,665,310 مجموع األصول 

(209,034,149) امات مجموع اإلل

848,631,161 ملة الوحدات صا قيمة األصول العائدة 

9.64 ية ل وحدة ع أساس القيمة الدف صا قيمة األصول ل

9.87 ل وحدة ع أساس القيمة العادلة صا قيمة األصول ل

ا  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

شارات القانونية أو املالية أو أية  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  سـخ املعلومات الواردة   شاط قد يحدث مستقبال. وما لم يتم النص عليه خالف ذلك، فإنه يتوجب عدم   ألي 
ً
شارة أو اختيارا اس

سية املالية  املنتج . وحيث أن قيمة املنتج  اطر الرئ ا الرجوع إ ا ا ال نأمل منكم خالل قراء ام ا وأح شروط 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  اس

ية  يئة السوق املالية  اململكة العر 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  تخضع للتقلبات، فإن املس

السعودية

ال  89,615,623  ر

ال  56,327,647  ر

ال  30,908,850  ر

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

ال  1,005,766,658  ر

ال  46,080,476  ر

ال  361,655,650  ر

ال  85,366,321  ر

ال  147,329,950  ر

خ   ي الوحدات حسب تار ل مال ن   ل ي وحدات الصندوق امل اح ع مال ع أر خ 2019/06/23 م تم اإلعالن عن توز  تار

ال للوحدة مقدار 0.35 ر ة من 01 يناير 2019 ح 30 يونيو 2019 م  و 2019/07/01 م وذلك للف

، قابلة لتحقيق دخل دوري 
ً
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  خ 31 د ة بتار خ 1 أغسطس 2017  ميالدي، وصدرت أول قوائم مالية سنو شغيل الصندوق  تار  . وقد تم 
ً
ا ي الوحدات سنو  ع مال

ً
اح الصندوق نقدا ى من صا أر سبة 90% بحد أد ع 

ي وتوزَّ وتأج

2018 ميالدي.

متوسط التقييم *

ال  163,092,916  ر

ال  25,389,228  ر
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خ أداء الوحدة منذ اإلدراج 2019يونيو  30ح تار

خ  * .م 2019/6/30كما  تار


