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2022الربع األول –النشرة الربع سنوية 

معلومات الصندوق

ريال  1,633,000,010 الصندوقرأس مال

ريال     1,646,154,125 وحدات الصندوقصافي قيمة أصول

ريال3,030,341,381 القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق

15–يونيو –9 تاريخ تأسيس الصندوق

16–نوفمبر –13 تاريخ اإلدراج

سنة99 مدة الصندوق

ريال عملة الصندوق

نصف سنوي سياسة توزيع األرباح

نصف سنوي عدد مرات التقييم

0.43% نسبة المصروفات واألتعاب اإلجمالية

0.24% صول نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية أل
الصندوق

4.28% *الدخل التأجيري والتشغيلي على سعر الوحدة

(ريال سعودي)أداء سعر الوحدة

سنة أشهر9 أشهر6 أشهر3 شهر1
كما في
آخر الربع

8.74 9.97 10.56 9.85 11.50 10.78
سعر 
الوحدة

9.73 9.96 10.20 10.20 10.20 10.20

صافي 
قيمة 
أصول

الصندوق 
للوحدة

يتضمن الدخل التشغيلي من صافي ربح الفنادق*

نبذة عن الصندوق

ز أنشطة صندوق استثماري عقاري متداول متوافق مع الشريعة اإلسالمية، تتركريتالرياض 
يادة الصندوق على إنشاء تدفقات نقدية مستدامة ومتنوعة وتحسين قيمة األصول لز

.إجمالي اإليرادات لمالكي الوحدات

رسوم ومصروفات الصندوق 

الحد األعلى 
للمصروفات 

النسبة من إجمالي
أصول الصندوق 

المبلغ في الربع 
.( س.ر)المعني

&  رسوم 
مصروفات 

– 1.2% 6,391,535 رسوم اإلدارة 

– 0.001% رسوم الحفظ 25,000

–
0.007% رسوم  221,770

العموالت

–
0.002% رسوم المدقق  55,000

الخارجي

2.5% 0% 0 رسوم الوساطة 

– 0.03% مصاريف أخرى  786,925

توزيعات األرباح

التوزيع من % 
صافي قيمة 
األصول 

./ س.ر
للوحدة

عدد الوحدات .س.قيمة األرباح ر فترة االستحقاق فترة التوزيع

2.44% 0.24 171,697,101 41,207,304.24 27/08/2019
النصف األول

2019من 

2.59% 0.25 171,697,101 42,924,275.25 4/12/2020
ي النصف الثان

2019من 

2.06% 0.2 171,697,101 34,339,420.20 3/9/2020
النصف األول

2020من 

2.61% 0.25 171,697,101 42,924,275.25 28/03/2021
ي النصف الثان

2020من 

2.71% 0.27 171,697,101 46,358,217.27 22/08/2021
النصف األول

2021من 

4.51% 0.47* 171,697,101 80,697,637.47 24/03/2022
ي النصف الثان

2021من 

المؤشرات المالية

قروض الصندوق 

ريال سعودي 1,633,000,010.00 حد القروض

ريال سعودي 1,360,847,492 القروض المسحوبة

سنوات7 مدة االنكشاف 

Mar-29 تاريخ االستحقاق 

.ريال سعودي لكل وحدة من بيع أصل عقاري في الواليات المتحدة األمريكية0.11متضمن صافي ربح إضافي قدره * 
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سعر الوحدةلصافي قيمة األصو
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ريةنسبة العقارات في المحفظة العقا نسبة اإلشغال المدينة  العقار

3% 100% الرياض ريزيدنسذي 

3% 100% الرياض *  منتجع وفلل بريرا حطين

2% 59% الرياض  مركز التميز

2% 100% الرياض موسى بن نصير–فندف فلل فيفيندا 

2% 95% الرياض مركز االزدهار

7% 100% الرياض مبنى الرائد

3% الرياض **أبراج الفرسان

23% 60% الرياض *أحد فنادق ماريوت العالمية-برج رافال

3% 100% الرياض STCأكاديمية 

5% 100% الرياض الجامعة السعودية االلكترونية

3% 100% الرياض برج العليا 

5% 100% جدة فندق أسكوت التحلية

6% 96% جدة مبنى أمنية

3% 65% الدمام أبراج الشاطئ

8% 60% الخبر *فندق أسكوت الخبر

4% 100% أمريكا -واشنطن  ***أفينيوبنسلفينيا1111

8% 100% أمريكا-داالس  ***  بايونيرالمقر الرئيسي لشركة 

2% 100% أمريكا-داالس  ***فيديكسالمقر الرئيسي لمكتب 

3% 100% يكاأمر-كاليفورنيا ***برودكوممقر شركة 

2% 100% مريكاأ-بنسلفينيا ***بيرغنأميريسورسمقر شركة 

1% 100% كابلجي–بروكسل  * **سيدبيلومقر شركة بي 

تغييرات أساسية وجوهرية

مليون ريال سعودي في محفظة استثمارات عقارية في القطاع اللوجستي 233استثمار بقيمة )ريتاإلعالن عن وقوع حدث معين لصندوق الرياض 1.
.(بالواليات المتحدة األمريكية

(.توصية مجلس اإلدارة بالبدء في إجراءات زيادة رأس مال الصندوق)ريتاإلعالن عن تطور جوهري على صندوق الرياض 2.

.اإلعالن عن توزيع أرباح على مالكي الوحدات3.

(.تحقيق ربح من بيع أصل عقاري في الواليات المتحدة األمريكية)ريتاإلعالن عن تطور جوهري على صندوق الرياض 4.

إخالء مسؤولية
حاي الشاهداء 2414واحاة غرناطاة : اإلدارة العاماة. 07070-37، والمرخص لها بموجب نظاام هيةاة الساوق المالياة، تارخيص رقام 1010239234مليون ريال سعودي، وبموجب السجل التجاري رقم 500الرياض المالية هي شركة سعودية مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 

عدالاة ومعقولياة وبالرغم من بذل القدر المعقول مان العناياة والحارض لضامان دقاة ماا تضامني التقريار مان وقاائع ولضامان. تم تجميع هذه المعلومات بحسن نية من مصادر مختلفة يعتقد بأنها موثوقة. المملكة العربية السعودية7279-13241، الرياض 69وحدة رقم -
ر كاملاة وخالياة مان أي خطاأ، والمعلوماات المقدماة، وبوجاي خااض، فاإن الريااض المالياة ال تازعم باأن المعلوماات الاواردة فاي التقرياات التنبؤات واآلراء والتوقعات المضمنة فيي، فإن الريااض المالياة ال تنساب لنفساها أياة تصاريحات أو تعهادات أيااي كانات فيماا يخاص دقاة البيانا

جاي مان الوجاوه، أياة مساؤولية وال تقبال الريااض المالياة، باأي و. لذا، فإني ال ينبغي االعتماد على دقاة أو عدالاة أو اكتماال المعلوماات التاي يتضامنها هاذا التقريار. على أني عرض لبيع أو استدراج لعرض شراء ألية أوراق مالية. ومن ثم فإن هذا التقرير ال يمثل وال ينبغي تأويلي
أو أكثار مان توابعهاا أو وقاد يكاون للريااض المالياة أو موظفيهاا أو واحاد. أو مسؤوليها أو موظفيها، بأي حال من األحوال، المسؤولية عن محتويات هاذا التقريارمدرائهاعن أية خسارة تترتب على أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياتي، كما ال تتحمل الرياض المالية وال أي من 

تاالي فإنهاا عرضاة للتغييار دون ريار فقا ، وباللتقتمثل اآلراء والتنبؤات والتقديرات التي يحتويها هذا التقرير وجهات نظر الرياض المالية في الوقت الراهن أو حكمها كما هاو فاي تااريخ ا. عمالئها مصلحة مالية في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير
عيناة لام ياتم التثبات منهاا وقاد كاذلأ فاإن تلاأ اآلراء والتنباؤات والتقاديرات معرضاة لمخااطر ومالبساات وافتراضاات م.   المحتملاةتاائإخطار، وليس ثمة ماا يضامن تطاابق النتاائ  أو الوقاائع المساتقبلية ماع تلاأ اآلراء أو التنباؤات أو التقاديرات والتاي قاد تمثال واحادة مان الن

تقبلية، ومان ثام فقاد يكاون ماا يقبضاي المساتثمر أو المتغيرات، وال يعتبر األداء الساابق بالضارورة دلايالي علاى النتاائ  المسا/قد تتأثر قيمة االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير أو يتأثر عائدها بالتقلبات و. تختلف النتائ  أو الوقائع المستقبلية الفعلية عنها بصورة جوهرية
لي للقاار  أو أياة أهاداف رة اساتثمارية شخصاية ولام يؤخاذ فياي بعاين االعتباار الوضاع الماامشاويوفر هذا التقرير معلومات ذات طابع عام وال يتطرق للظروف واألهداف ومدى تحمل المخاطر ألي مستثمر محادد، وبالتاالي لام يقصاد باي تقاديم . أقل مما استثمره في األصل

ساتثمار فااي ذلاأ الناوع ماان أو غيارهم ماان المستشاارين حساب االقتضااء نساابة إلاى أن اال/ ويتعاين علاى القاار  قباال اتخااذ أي قارار اسااتثماري الحصاول علاى مشااورة مستشاارين مااليين وقاانونيين وضااريبيين مساتقلين و. اساتثمارية محاددة أو احتياجاات خاصااة قاد تكاون لديااي
.بموجب لوائح وأنظمة التأليف والنشرة بجوز نسخ هذا التقرير أو إعادة توزيعي بصورة كلية أو جزئية، كما أن جميع المعلومات واآلراء والتنبؤات والتقديرات الواردة فيي محميال.التقريراألوراق المالية قد ال يكون مالئماي لجميع متلقي هذا 

فنادق بعقود تشغيلية*
تحت التطوير** 
من خالل االستثمار في حصة ومحفظة عقارية متنوعة خارج المملكة***

نظرة على المحفظة العقارية

General Business


