
:املسؤوليةإخالء

أنوافترضتلوماتاملعهذهواكتمالدقةمنمستقلبشكلتتحققلمسويكورب.املستندهذاإعدادفيالعامةاملصادرومنخارجيةوجهاتأطرافمنواملوفرةاملقدمةاملعلوماتعلىواعتمدتاستخدمتسويكورب

وضعهمفيالنظرتثمريناملسجميععلىفيجب.األصلياستثمارهممنأقلمبلغعلىاملستثمرونيحصلوقد،الصندوق وإيراداتوحداتقيمةتنخفضأوترتفعقد.مضللةوليستودقيقةكاملةاملعلوماتهذهجميع

معلوماتتوفيرتم.الصندوق فيماراالستثقراراتخاذقبلواملحاسبينالقانونيينومستشاريهمالضرائبومستشاري املالية،السوق هيئةقبلمنلهماملرخصاملاليينمستشاريهماستشارهإلىوالسعيواملاليالفردي

لهاالتابعةالشركاتأوكوربسويتقدمال.بالصندوق يتعلقاستثماري قرارأياتخاذقبلبالكاملتامةبعنايةقراءتهامحتملمستثمركلعلىيجبوالتيبالصندوق الخاصةواألحكامالشروطمذكرةفيومفصلةمحددة

.للصندوق املستقبلياألداءأوالوثيقة،هذهفيواردةمعلوماتأيواكتمالبدقةيتعلقصريحأوضمنيكانسواءضمانأوتعهدأوتمثيلأيوكالئهاأوعمالئهاأوموظفيهاأومديريهاأو

+(  966)073321111: ، فاكس+( 966)073721111: ، هاتف11451الرياض 2076ب .، طريق امللك فهد ، ص٤٩برج اململكة الطابق 

12161-37، مرخصة من هيئة السوق املالية، ترخيص رقم 1010233360مليون ريال سعودي ، سجل تجاري 500شركة مساهمة مقفلة برأسمال مدفوع قدره سويكورب

2019الربع الثالث –البيان الربع سنوي للصندوق 

هدف الصندوق 

 قابلة لتحقيق دخل تأجيري و دوري و إنشإن الهدف االستثماري الرئيس ي للصندوق هو توفير دخل دوري سنوي ملالكي الوحدات وذلك من خالل االستثمار في أصول عقارية مطورة تطويرا 
ً
متواجدة بشكل رئيس ي في ائيا

.من صافي أرباح الصندوق على مالكي الوحدات مرة واحدة على األقل في السنة% 90اململكة العربية السعودية بحيث يتم توزيع ما ال يقل عن 
 
ً
من اجمالي اصول % 75سبة القابلة لتحقيق دخل تأجيري و دوري عن نوكما يمكن للصندوق االستثمار في اصول عقارية تحت التطوير على ان ال تقل نسبة االستثمار في االصول العقارية املطورة تطويرا إنشائيا

.كما ان الصندوق لن يقوم باالستثمار في االراض ي البيضاء, الصندوق 

2019عاممنالثالثالربعخاللجوهريةتغييراتأييوجدال

بيانات الصندوق 

ريال سعودي1,180,000,000 الصندوق حجم

ريال سعودي354,000,000 األوليالطرححجم

ريال سعودي826,600,000 العينياالستثمار

10.00 الوحدةطرحسعر

7.90 2019/09/30:فيالوحدةسعر

118,000,000 الوحداتعدد

06-08-2018 االدراجتاريخ

4 األصول عدد

مرتفعة املخاطردرجة

سنة99 الصندوق مدة

من صافي أصول الصندوق % 0.75 اإلدارةرسوم

من صافي أصول الصندوق كحد أقص ى% 0.15 األخرى املصاريفوالرسوم

من صافي األرباح كحد أدنى% 90 األرباحتوزيعسياسة

سنوي  التوزيعمراتعدد

نصف سنوي  العقاريةاالصول تقييم

نعم الشرعيةللمعاييرمطابق

(بالريال السعودي)-البيانات املالية غير املراجعة 
(2019/09/30 – 2019/07/01)

:الدخلقائمة

26,952,800 *االيرادات

(18,622,710) **املصاريف

0 العقاراتتقييمإعادةمن(خسارة/)ربح

8,330,090 الدخلصافي
17,632,262 العملياتمنالنقد

(2019سبتمبر-يوليو)أشهر3لفترةريالماليين3بقيمةوإعالندعايةعقودمنإيراداتتتضمن*
سعوديريال9,302,171بقيمةأعالهاملذكورةللفترةاستهالكمصاريفتتضمن**

:املالياملركز قائمة
90,507,506 متداولةموجودات

1,062,780,939 متداولةغيرموجودات

1,153,288,445 املوجوداتإجمالي
23,798,314 متداولةمطلوبات

0 متداولةغيرمطلوبات

23,798,314 املطلوباتإجمالي

1,129,490,131 األصول صافي
118,000,000 املصدرةالوحدات

9.57 (الدفتريةبالقيمة)للوحدةاالصول صافي

2019/09/30املالمح العامة ملحفظة الصندوق كما في 

(2019الربع الثالث )صافي قيمة األصول مقابل سعر السوق 

املؤشرات املالية

(بالريال السعودي)تفاصيل توزيعات األرباح 

مستجدات الصندوق 

امللكية % القيمة األصل

عقد منفعة 13% 141,376,328 الدوادمي-املكان مول 

ملكية تامة 41% 439,895,300 حفر الباطن–املكان مول 

ملكية تامة 20% 211,118,898 تبوك–املكان مول 

ملكية تامة 25% 270,390,414 الرياض-املكان مول 

1,062,780,939 املجموع

13% تحت نسبة عقد املنفعة إلى مجموع باألصول 
اإلدارة

0.83% *نسبة املصروفات باستثناء اإلهالك 

1.65% *نسبة املصروفات مع اإلهالك 

7.90 2019/09/30القيمة السوقية للوحدة كما في 

2.89% **إلى القيمة السوقية * اإليرادات اإليجارية 

(7.71%) أداء الوحدة حسب سعر السوق من بداية السنة حتى تاريخه

0.00% ***نسبة التمويل إلى األصول تحت اإلدارة 

2019/09/30إلى 2019/07/01للفترة من * 
2019/09/30كما في ** 

2019يونيو 30ولكن حتى 2019يونيو 26مليار ريال سعودي من البنك األهلي التجاري في 1.4حصل الصندوق على تسهيالت مصرفية بقيمة *** 
.لم يتم سحب أي مبلغ منه

31,860,000 (ديسمبر31–أغسطس 06) توزيعات األرباح لكل وحدة 

6.70% صافي العائد السنوي 

2019/03/31، وتم دفعها في 2019/03/11تم اإلعالن في : مالحظة
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- 2019.09.30) ال ي   السو ي    ارن  بصا   ا صو  للو د    سوي ور  واب  ري   2019.07.01

                               


