
التقرير الربعي
صندوق مشاركة ريت

الربع الثاين للعام 2021 ميالدي
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البيانات املالية للفرتة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٠ م
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أداء الوحدة منذ اإلدراج وحتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١
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نسبة اإلقرتاض من القيمة اإلجاملية لألصول
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* القيمة اإلجاملية لألصول بناء عىل البيانات املالية السنوية ٣١ ديسمرب ٢٠٢٠ ميالدي
** التاريخ واملدة املذكورة مبنية عىل متوسط تواريخ استحقاق ومدد انكشاف القروض

املؤرشات املالية للصندوق خالل الربع الثاين للعام ٢٠٢١ ميالدي

سعر الوحدة كام يف تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ميالدي
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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مستودعات الربكة

مستودع الصندوق للتخزين 
الذايت بديب

صناعي

صناعي

نسبة
األشغال
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ال يوجد

التغيريات األساسية أو الجوهرية أو املهمة يف عمل الصندوق

مصاريف الصندوق

رسوم رقابية

رسوم اللجنة الرشعية

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
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