
لمحة عن استراتيجية الصندوق

ريتلمحة عن صندوق بنيان 

صافي القيمة للوحدةسعر الوحدة

(الأدنى–الأعلى )اسبوع 52آخر الدخل التأجيري على سعر الوحدة

إجمالي قيمة أصول الصندوقالقيمة العادلة لكل وحدة

اقمدة انكشاف الاقتراض وتاريخ الاستحقمن اجمالي أصول الصندوقنسبة الاقتراض

نسبة تكاليف الصندوقصافي قيمة أصول وحدات الصندوق

عدد الوحداتإجمالي الأرباح الموزعة

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصولقيمة الربح الموزع لكل وحدة

ريتصندوق بنيان 
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(يتم تقييم أصول الصندوق بشكل نصف سنوي كما هو موضح في لائحة صناديق الاستثمار العقاري)أصول الصندوق 
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2021يونيو 30المالية كما في الافصاحات

س.ر9.9683 س.ر9.85
تاسيسعر الاغلاق في 

7.98 – 10.04
أداء سعر الوحدة

 %8.38
على أساس سنوي

س.ر2,136,549,698 س.ر9.9683

2025أبريل & سنوات 4  %20.57

 %10.41
إلى القيمة الاجمالية لأصول الصندوق-على أساس سنوي 

س.ر1,623,647,669

162,881,100
الربعالتي تم التوزيع لها خلال 

س.ر52,121,952
(2021يونيو 09)أحقية التوزيعات النقدية 

 %6.50
على أساس سنوي

س.ر0.3200

امعمتداولعقارياستثمارصندوقهوريتبنيانصندوق
كةالمملفيمؤسسالإسلاميةالشريعةمعمتوافقمقفل
.عقاريالالاستثمارصناديقلائحةبموجبالسعوديةالعربية

بقيمة162،881،100الصندوقوحداتعددبلغتأسيسه،عند
فيالاستثمارالىيهدفللوحدة،ريال(10)عشرةتبلغ

وريددخللتحقيققابلةانشائيا ،تطويرا  مطورةعقارات
أربـاحهصافيمن٪90نسبةعنيقللاماوتوزيعوتأجيري،
.السنوية

رعشإحدىمنمكونةاستثماريةمحفظةالصندوقيمتلك

أصول(10)عشرةتملكخلالمنمتنوععقاريأصل(11)

دوريتأجيريدخللتحقيققابل(1)واحدانتفاعوحقعقارية

معشىيتمابماالمستثمرالمالرأسعلىعوائدستدروالتي

بشكلالصندوقويستثمر.الصندوقاستثماراستراتيجية

لاأشريطةالعقاريةالتطـويرمشـاريعفـيأصولهثـانوي

مديرريقكما.بيضاءأراضيفيأصولهالصـندوقيسـتثمر

دوقالصناستثمارمحلالعقاريةالأصولخلوعلىالصندوق

عدمفيتتسببقداوتمنعنظاميةمخالفاتأيمن

الأصولسلامةعلىوكذلكتشغيلها،أومنهاالاستفادة

يةرئيسهندسيةعيوباوخللأيمنوخلوهافنيا  العقارية

أوغيلها،تشأومنهاالاستفادةعدمفيتتسببقداوتمنعقد

يةرئيسوتغييراتاصلاحاتاجراءفيبدورهاتتسببقد

.مكلفة

نسبة 

الإشغال
ةنوع الملكي ةالنسب

ة القيمة الدفتري

(س.ر)

يةالقيمة السوق

(س.ر)
القطاع الاسم الموقع

93% حق انتفاع 17.54% ةمراكز تجاري 610,733,500 326,367,045 الراشد مول أبها

94% ملكية 23.53% ةمراكز تجاري 453,300,500 437,904,296 الراشد ميغا مول المدينة

86% ملكية 9.35% ةمراكز تجاري 229,966,500 174,076,419 الراشد مول جازان

100% ملكية 0.96% 17,850,000 13,928,000 ةمراكز تجاري مجمع الراشد سترب مول الرياض

99% ملكية 12.37% سكني 230,268,670 230,268,670 يالسكنووكمبنى سيتي  دبي

100% ملكية 8.57% سكني 177,929,000 159,511,757 مجمع فلل الرفيعة الرياض

86% ملكية 0.28% سكني 4,950,000 5,243,040 مجمع فلل المعذر الرياض

24% ملكية 3.24% ضيافة 62,680,500 60,253,481 كورت يارد ماريوت جازان

67% ملكية 2.97% ضيافة 56,752,500 55,255,839 إنريزيدنسشقق ماريوت  جازان

19% ملكية 3.50% ضيافة 67,879,000 65,213,413 ةماريوت للشقق الفندقي المدينة

100% ملكية 5.72% برج مكتبي 111,500,000 106,425,641 برج الصحافة الرياض



ريتصندوق بنيان 
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الحد الأعلى النسبة
المبلغ 

(س.ر)
الوصف

من صافي الأصول 0.50% 0.191 3,556,522 رسوم الإدارة

س.ر 110,000 0.003 55,000 رسوم المراجعة والتدقيق

س.ر 7,500 0.000 3,750 الرقابيةرسوم الجهات

بحد أدنى )٪ من القيمة السوقية للصندوق 0.03

ريال 300،000ريال سعودي وبحد أقصى 50،000

سنوي ا( سعودي

0.008 148,767 رسوم الإدراج

٪ سنوي ا من صافي أصول الصندوق0.025 0.011 208,500 رسوم الحفظ

س لكل عضو.ر 100,000 0.005 100,000 مجلس إدارة الصندوقأتعاب أعضاء

س.ر 400,000 0.011 200,000 (تداول)الرسوم السنوية 

NA 0.006 117,000 رسوم التقييم

NA 0.198 3,678,069 التكاليف المالية 

NA 0.062 1,152,298 مخصصات الزكاة

القيمة الإجمالية من ( في المائة1)٪ 1بحد أقصى 

لأصول الصندوق سنويا  
0.014 253,090 مصاريف أخرى

NA 1.176 21,876,815 الاهلاك واستهلاك الدين

NA 3.513 65,374,707 انخفاض قيمة العقارات الاستثمارية

NA 0.006 117,344 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

5.204 96,841,862 اجمالي المصروفات

المصروفات والأتعاب الإجمالية

إجمالي الأرباح الموزعة
ع قيمة الربح الموز 

لكل وحدة
الفترة

52,121,952 0.3200 2021النصف الأول 

45,004,048 0.2763 2020النصف الثاني 

20,001,799 0.1228 2020النصف الأول 

59,858,804 0.3675 2019النصف الثاني

59,858,804 0.3675 2019النصف الأول 

39,905,870 0.245 2018النصف الثاني 

-- -- 2018النصف الأول 

توزيعات الصندوق

صندوق لم تكن هناك تغييرات أساسية أو غير أساسية أثرت على وظيفة ال

.وعمله خالل الربع

ندوق أي تغييرات أساسية أو غير أساسية تؤثر في عمل الص

تمت خلال الربع

إخلاء مسؤولية

المالية المدققةالقوائم المعلومات المفصح عنها في التقرير غير مدققة وقد لا تتوافق مع 


