
 

 

 2019 - األول الربع بيان   ريت بنيان صندوق

 للتقلبات عرضة الوحدات قيمة إن. المستقبل لعوائد ضمانا   وال مؤشرا   ليس السابق األداء إن(. 37-11153) رقم بترخيص المالية األوراق أعمال لممارسة المالية السوق هيئة من ومرخصة( 1010231217 تجاري سجل الفرنسي، السعودي للبنك مملوكة مقفلة مساهمة شركة) كابيتال الفرنسي السعودي شركة

 ألهدافهم المنتج ومالئمة والمالية الفردية أوضاعهم في النظر المستثمرون على ينبغي. إضافية سلبية آثار العمالت صرف وأسعار األموال على المفروضة للرسوم يكون قد كما ، ذلك إلى باإلضافة. األصل في استثمروه مما أقل المستثمرون يتلقى وقد ؛ منها والدخل الوحدات قيمة ترتفع أن يمكن حيث السعرية

 من نسخة على الحصول ويمكن. فيه االستثمار قبل وفهمها قراءتها يجب والتي الصندوق وأحكام شروط في بالمنتج تتعلق ومحددة مفصلة معلومات توفير يتم. المنتج هذا في االستثمار قبل القانونية واالستشارات االستثمار مجاالت في المختصين الخبراء من المشورة على الحصول لهم ينبغي كما االستثمارية

 www.sfc.sa  الصندوق لمدير اإللكتروني الموقع طريق عن بالصندوق الخاصة والتقارير واألحكام الشروط

 

 011 2826667: فاكس 011 2826666: هاتف ، 11426 الرياض ، 23454 ب.ص: العامة اإلدارة - كابيتال الفرنسي السعودي شركة

 االستثمارية الصندوق أهداف 

انشائيا ، قابلة لتحقيق دخل دوري االستثمار في عقارات مطورة تطويرا  
٪ على األقل من صافي  90وتأجيري، وتوزيع ما ال يقل عن ما نسبته  

أربـاحه السنوية بشكل نقدي بشكل نصف سنوي  في نهاية شهر أكتوبر 
 وشهر أبريل

 

 

 (الوحدة سعر أداء) للوحدة اإلرشادية بالقيمة للوحدة السوق سعر مقارنة 
 

 

 .الصندوق عمل في تؤثر مهمة أو جوهرية أو أساسية تغيرات أي 
 

 الفترة خالل الصندوق عمل في تؤثر مهمة أو جوهرية أو أساسية تغيرات أي يوجد ال
 

 

 

 

 FUND FACTS 

      

1,628,811,000 SAR الصندوق حجم  

الصندوق تأسيس على الهيئة موافقة تاريخ 3/21/2018  

اإلدراج تاريخ 7/25/2018  

الصندوق مدة سنة 99  

 نصف بشكل نقديا السنوية أربـاحه صافي من األقل على 90%
 أبريل وشهر أكتوبر شهر نهاية في  سنوي

االرباح توزيع سياسة  

ريزيدنسز الراشد                        الرفيعة فلل مجمع   
جازان مول الراشد                        المعذر فلل مجمع  
أبها مول الراشد                السكني ووك سيتي مبنى  

المدينة مول ميغا الراشد                       ماريوت كورتيارد  
مول سترب الراشد مجمع             ان ريزيدنس ماريوت شقق  

العقارات ألسماء قائمة  

سنوي نصف  التقييم 

للشريعة مطابق نعم  

الوحدة سعر على التأجيري الدخل -  

اإلجمالية واألتعاب المصروفات نسبة -  

- 
 ألصول االجمالية القيمة من االقتراض نسبة

 الصندوق

- 
 اإلجمالية القيمة إلى الصندوق تكاليف نسبة

الصندوق ألصول  

الربع بنهاية الوحدة سعر 9.12  

الفترة نهاية في األصول قيمة صافي -  

الفترة نهاية في وحدة لكل األصول قيمة صافي -  

 0.245:  2018 لعام وحدة لكل األرباح توزيعات إجمالي
 اإلفصاح تم تقرير آلخر الحق مدفوع ربح أي
 عنه

 

 
 

 (سعودي لاير 10)  األولي الطرح لسعر مئوية كنسبة الموزعة باألرباح بيان

 

 م2018 عام منتصف في الصندوق إنشاء تم حيث واحدة لمرة أرباح توزيع تم

 

 الصندوق من  العقارية االصول في االستثمار نسبة 

 التواصل معلومات 

 :هاتف         6666 282 11 966+

www.sfc.sa   ياإللكترون الموقع: 
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 مجمع فلل المعذر

  مجمع فلل الرفيعة

 مبنى سيتي ووك السكني

   كورتيارد ماريوت

  شقق ماريوت ريزيدنس ان

  الراشد ريزيدنسز  

 الراشد مول جازان 

 الراشد ميغا مول المدينة    

 الراشد مول أبها

 مجمع الراشد سترب مول  


