
مجمع العروبة بالزا

التقرير الربعي
صندوق مشاركة ريت

الربع الرابع للعام 2021 ميالدي

توزيع املحفظة العقارية
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البيانات املالية للفرتة املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م

صايف قيمة األصول الدفرتية لكل وحدة
عدد وحدات الصندوق

صايف قيمة األصول العائدة ملاليك الوحدات
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 أداء الوحدة منذ اإلدراج وحتى تاريخ ٣١ ديسمرب ٢٠٢١
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نسبة اإلقرتاض من القيمة اإلجاملية لألصول
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* القيمة اإلجاملية لألصول بناء عىل البيانات املالية السنوية ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ميالدي
** التاريخ واملدة املذكورة مبنية عىل متوسط تواريخ استحقاق ومدد انكشاف القروض

املؤرشات املالية للصندوق خالل الربع الرابع للعام ٢٠٢١ ميالدي

سعر الوحدة كام يف تاريخ  ٣١ ديسمرب ٢٠٢١
إجاميل إيرادات اإليجار الربعية

قيمة املبالغ املقرتضة

تاريخ استحقاق القرض

مدة انكشاف القرض
الدخل التأجريي عىل سعر الوحدة
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نسبة التوزيع من
صايف األصول 
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بيان األرباح املوزعة

القطاعمتوسط التقييم*
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مكونات املحفظة العقارية للصندوق

اسم العقار

ال يوجد

التغيريات األساسية أو الجوهرية أو املهمة يف عمل الصندوق

مصاريف الصندوق

أداء الوحدة

 رسوم تداول

رسوم املحاسب القانوين

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
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الحد األعىل السنوي  النسبة مناملبلغاألتعاب
إجاميل األصول

رسوم إدارة الصندوق
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٤٠٠,٠٠٠ ريال

١١٥,٠٠٠ ريال

٨٠,٠٠٠  ريال

١٠٠,٠٠٠ ريال
٣٠٠,٠٠٠ ريال

٧,٥٠٠ ريال

١٫٢٪ سنوياً من إجاميل قيمة األصول

صنــدوق مشــاركة ريــت هــو صنــدوق اســتثامر عقــاري مطــروح طرحــاً عامــاً تتــداول وحداتــه يف الســوق الرئيــيس، ويتمثــل هدفــه االســتثامري الرئيــس يف االســتثامر 

ــيك  ــىل مال ــداً ع ــدوق نق ــاح الصن ــايف أرب ــن ص ــد أدىن م ــبة ٩٠٪ بح ــع نس ــم توزي ــريي ويت ــل دوري وتأج ــق دخ ــة لتحقي ــائياً، قابل ــراً إنش ــورة تطوي ــارات مط يف عق

الوحدات سنوياً. وقد تم تشغيل الصندوق يف تاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٧  ميالدي، وصدرت أول قوائم مالية سنوية بتاريخ ٣١ ديسمرب ٢٠١٨ ميالدي.

نسبة
األشغال

١٠٠٪سكني١٦٥,٨٨٩,٠٢٩ ريال  مجمع أجزاال السكني

٠٪صناعي٨٨,٩٥٦,٠٩٩  ريال  مستودعات الربكة

٩٩٪تجاري٦٧,١١٣,٤٥٨ ريال  مجمع الجبيل بالزا

٩٤٪تجاري٥٦,١٤٨,٠٠٠ ريال  مجمع الخرج بالزا

٩٦٪تجاري٤٨,٥٩٧,٧٠٩ ريال 

١٠٠٪تجاري٢٠,٦٨٢,٧٨٩ ريال  مجمع الفيصلية بالزا 

١٠٠٪سكني٣٦٨,٣٨٤,٠٠٠ ريال  مجمع اللؤلؤة السكني

١٠٠٪ضيافة٨٤,٥٥٢,٢٢٤ ريال  شقق راديسون بلو الفندقية

١٠٠٪سكني١٤٧,٤٥٩,٥٠٠ ريال  مجمع يس شور السكني

١٠٠٪تجاري - مكتبي٧٤,٦٧١,٥٠٠ ريال  صاالت عرض البازعي للسيارات

١٠٠٪صناعي٥١,٨٠٠,٠٠٠ ريال  مستودع الصندوق للتخزين الذايت

١٠٠٪ضيافة٨٥,٥٧٩,٠٠٠ ريال  فندق جاردينو

*جميع البيانات املذكورة بناًء عىل اخر تقييم عقاري بتاريخ  ٣٠ يونيو ٢٠٢١
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 بالزا

 صالة عرض
 سيارات رشكة

البازعي

 مستودع الصندوقفندق جاردينو
للتخزين الذايت
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٣٣,٠٠٠ ريال
٠٫٢٥٪ من إجاميل قيمة األصول


