
صندوق اإلمناء ريت لقطاع التجزئة
موافق عليه من قبل الهيئة الرشعية للصندوق

هدف الصندوق

ــال  ــن خ ــك م ــدات وذل ــي الوح ــنوي ملال ــل دوري س ــر دخ ــو توف ــدوق ه ــي للصن ــتثامري الرئي ــدف االس إن اله
االســتثامر يف أصــول عقاريــة مطــورة تطويــرا إنشــائياً قابلــة لتحقيــق دخــل تأجــري و دوري ومتواجــدة بشــكل 
رئيــي يف اململكــة العربيــة الســعودية بحيــث يتــم توزيــع مــا ال يقــل عــن %90 مــن صــايف أربــاح الصنــدوق عــى 

ــنة. ــل يف الس ــى األق ــدة ع ــرة واح ــدات م ــي الوح مال
ــول  ــتثامر يف األص ــبة االس ــل نس ــى أن ال تق ــر ع ــت التطوي ــة تح ــول عقاري ــتثامر يف أص ــدوق االس ــن للصن ــام ميك ك
ــول  ــاميل أص ــن إج ــبة %75 م ــن نس ــري و دوري ع ــل تأج ــق دخ ــة لتحقي ــائياً و القابل ــرا إنش ــورة تطوي ــة املط العقاري

الصنــدوق, كــام أن الصنــدوق لــن يقــوم باالســتثامر يف األرايض البيضــاء.

بيانات الصندوق

 1,180,000,000 حجم الصندوق

354,000,000 حجم الطرح األويل

 826,000,000 االستثامر العيني

10.00 سعر طرح الوحدة

4.9 سعر الوحدة كام يف 2023/03/30م

 118,000,000 عدد الوحدات

2018/08/06م تاريخ اإلدراج

5 عدد األصول

متوسطة إىل عالية درجة املخاطر

99 سنة مدة الصندوق

%0.75 من صايف أصول الصندوق )سنوياً( رسوم اإلدارة

5.57%
مدة القرض: 8 سنوات

تاريخ اإلستحقاق: 30 / 11 / 2030 م

الصنــدوق  أصــول  قيمــة  إجــاميل  مــن  االقــراض  نســبة 
اســتحقاقها وتاريــخ  انكشــافها،  ومــدة 

%90 من صايف األرباح كحد أدىن  سياسة توزيع األرباح

مرتني يف السنة عدد مرات التوزيع

نصف سنوي مرات تقويم األصول العقارية

جدول يوضح املرصوفات واالتعاب اإلجاملية

الحد األعىل
النسبة من إجاميل 

أصول الصندوق
القيمة الوصف

ريال سعودي  100,000 0.0016% 15,000 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

من صايف قيمة أصول الصندوق 0.75% 0.1841% 1,725,187 رسوم إدارة الصندوق 

من صايف قيمة اإلصول 0.02% 0.0049% 46,017 رسوم الحفظ 

يدفــع الصنــدوق ملراجــع الحســابات أتعــاب ســنويا بقيمــة 50,000 الــف 
ريــال، قــد تتغــر مــن وقــت الخــر بحيــث يتــم اإلفصــاح عــن ذلــك يف التقاريــر 

ــدات ــي الوح ــة ملال املقدم
0.0018% 16,875 أتعاب مراجع الحسابات 

يتحمل الصندوق مصاريف التمويل حسب األسعار السائدة يف السوق 0.0000%  - مصاريف اإلقراض 

ريال سعودي  400,000 0.0116% 108,321 رسوم هيئة السوق املالية وتداول

%10 مــن إجــاميل إيــرادات الصنــدوق ) ال يشــمل الحــد األعــى الرســوم 
التحفيزيــة التــي تدفــع لصالــح مديــر األمــاك(  0.0901% 844,312 تكاليف مدير األماك 

حسب السعر السائد يف السوق  0.0126% 118,189 رسوم التأمني

حسب السعر السائد يف السوق  0.0055% 51,318 أتعاب املقيمني العقاريني 

حسب السعر السائد يف السوق  0.0127% 118,756 رسوم املدير اإلداري

حسب السعر السائد يف السوق  0.5435% 5,094,564 املصاريف التشغيلية لألصول

بحد أقىص  %0.5 من إجاميل قيمة أصول الصندوق  0.0000%  - مصاريف أخرى 

0.8683% 8,138,539 إجاميل املصاريف قبل اإلهاك

0.8687% 8,142,486 اإلهاك 

1.7369% 16,281,025 اإلجاميل

قامئة بأسامء جميع العقارات  )حسب التقييم النصف السنوي ألصول الصندوق يف  2023/12/31م(

نوع امللكية نسبة اإلشغال الحالية نسبته من إجاميل قيمة األصول قيمة العقار األصل

ملكية تامة 99% 28.8% 272,865,000.00 املكان مول - الرياض

ملكية تامة 62% 37.3% 353,040,000.00 املكان مول - حفر الباطن

ملكية تامة 4% 14.8% 140,025,000.00 املكان مول - تبوك 

عقد منفعة  73% 13.2% 125,015,000.00 املكان مول - الدوادمي 

ملكية تامة 89% 5.90% 55,900,000.00 مبنى سجنترش )حسب تقييم االستحواذ(

% 946,845,000.00 100ع املجمو

البيانات املالية

الدخل التأجري خال الفرة 13,050,111.00

 4,911,571.79 صايف الدخل التأجري للفرة  )غر متضمن لإلهاك واملخصصات( 

)3,230,914.21( صايف الدخل التأجري للفرة )تتضمن اإلهاك وغر متضمن املخصصات(تكاليف مدير األماك 

 937,345,555.00 إجاميل قيمة أصول الصندوق كام يف 2023/03/31 )غر مراجعة(اتعاب اللجنة الرشعية 

 906,694,592.00 صايف قيمة أصول الصندوق كام يف 2023/03/31 )غر مراجعة(رسوم التعامل 

 118,000,000.00 عدد الوحدات املصدرة رسوم التأمني

2.26% الدخل التأجري عى  القيمة السوقية للوحدة بنهاية إغاق  2023/03/30 

 7.68 صايف قيمة األصول للوحدة )القيمة الدفرية( أتعاب مقدمي الخدمات الهندسية والفنية واالستشارية 

1.74% نسبة تكاليف الصندوق إىل إجاميل قيمة أصول الصندوق مصاريف اإلهاك 

إخالء مسؤولية

تــم إنتــاج هــذه الوثيقــة عــن طريــق اإلمنــاء لاســتثامر وهــي رشكــة تخضــع لرقابــة هيئــة الســوق املاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. إن األداء الســابق ليــس دليــا عــى إحــراز عائــدات مســتقبلية. ونعتقــد أننــا بذلنــا كل الجهــد ألن تكــون جميــع املعلومــات 
الــواردة يف هــذه الوثيقــة معتمــدة ولكنهــا قــد ال تكــون دقيقــة أو قــد تكــون غــر كاملــة. ملزيــد مــن املعلومــات عــن الصنــدوق يجــب الرجــوع لنــرشة رشوط وأحــكام الصنــدوق والوثائــق املرتبطــة بهــا. إن اآلراء املذكــورة قــد ال تكــون مضمونــة وينبغــي أال تفــر 
عــى أنهــا نصيحــة اســتثامرية والوثيقــة ال توفــر كل الحقائــق التــي يحتــاج إليهــا التخــاذ قــرار بشــأن أي اســتثامر. كــام انــه ال ينبغــي أن يتــم النظــر يف املعلومــات املقدمــة يف هــذه الوثيقــة كتوصيــة أو دعــوة لــرشاء أو بيــع أيــة أوراق ماليــة. كــام ال ينبغــي 
افــراض أن أي اســتثامر يف هــذه األوراق ســيكون مربحــا. يتحمــل قــارئ هــذه الوثيقــة أو مــن أرســلت إليــه بــإذن مــن رشكــة اإلمنــاء لاســتثامر أو بدونــه أيــة خســائر ناتجــة عــن اســتخدامه لهــذه الوثيقــة أو محتوياتهــا. و ال يجــوز إرســال هــذه الوثيقــة بأيــة طريقــة 

ألحــد إال بعــد أخــذ موافقــة رشكــة اإلمنــاء لاســتثامر.

الربع األول 2023م

اإلدارة العامة 
ص. ب.  55560 الرياض  11544
اململكة العربية السعودية
هاتف 5999 218 )11( 966+ 
فاكس 5970 218 )11( 966+ 

info@alinmainvest.com الربيد اإللكروين
www.alinmainvestment.com املوقع اإللكروين

مستجدات الصندوق 

إعان رشكة اإلمناء لاستثامر عن إنتهاء اإلجراءات القانونية والفنية والنظامية ونقل ملكية مبنى )مكتبي وتجاري(( لصالح صندوق اإلمناء ريت لقطاع التجزئة بقيمة )52,000,000( ريال سعودي غر شاملة رضيبة الترصفات العقارية والسعي. 
إعــان رشكــة اإلمنــاء لاســتثامر عــن صــدور قــرار االســتئناف املتعلــق برضيبــة القيمــة املضافــة لعــام 2018م وعــام 2019م وذلــك بقبــول االســتئناف املقــدم مــن الصنــدوق، وســيقوم مديــر الصنــدوق مبخاطبــة هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك الســرداد أصــل مبلــغ الرضيبــة 

املســدد وقــدره 9,047,230 ريــال ســعودي.
إعان رشكة اإلمناء لاستثامر عن إتاحة التقارير النصف سنوية ألصول الصندوق وذلك  للفرة املنتهية يف 2022/12/31م.

إعان رشكة اإلمناء لاستثامر  عن االنتهاء من رهن جميع عقارات الصندوق لصالح مرصف اإلمناء وتوقيع سند ألمر مقابل التسهيات االئتامنية بقيمة 750 مليون.
إعان رشكة اإلمناء لاستثامر عن موافقة مجلس إدارة الصندوق عى تغير غر أسايس يف صندوق اإلمناء ريت لقطاع التجزئة وذلك بتحديث الرشوط واألحكام.

إعان رشكة اإلمناء لاستثامر عن  إتاحة التقرير السنوي لصندوق اإلمناء ريت لقطاع التجزئة املتضمن القوائم املالية السنوية املراجعة للسنة املالية املنتهية يف 2022/12/31م للجمهور.
إعان رشكة اإلمناء لاستثامر عن توزيع أرباح عى مالي وحدات صندوق اإلمناء ريت لقطاع التجزئة بقيمة 12.5 هللة لكل وحدة.

بيانات  توزيعات األرباح

 ,000  14,750 إجاميل األرباح املوزعة:

0.125 ريال لكل وحدة قيمة الربح املوزع:

 1,180,000,000 عدد الوحدات القامئة التي تم توزيعه:

1.628% نسبة التوزيع من صايف قيمة األصول كام يف 
2022/12/31م:

حسب سجل مالي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 
1444/09/22هـ املوافق 2023/04/13م. )نهاية يوم التداول، 

الثاثاء بتاريخ 2023/04/11م(

أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خال 
الربع الثاين من عام 2023م:

 11,800,000 إجاميل األرباح املوزعة: 

0.10 ريال لكل وحدة قيمة الربح املوزع:

 118,000,000 عدد الوحدات القامئة التي تم توزيعه:

1.265% نسبة التوزيع من صايف قيمة األصول كام يف 
2021/12/31م:

حسب سجل مالي الوحدات بنهاية يوم الثاثاء بتاريخ 
1444/01/04هـ املوافق 2022/08/02م. )نهاية يوم التداول 

يوم األحد بتاريخ 2022/07/31م(

أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خال 
الربع الثالث من عام 2022م:

 11,800,000 إجاميل األرباح املوزعة: 

0.10 ريال لكل وحدة قيمة الربح املوزع:

 118,000,000 عدد الوحدات القامئة التي تم توزيعه:

1.265% نسبة التوزيع من صايف قيمة األصول كام يف 
2021/12/31م:

حسب سجل مالي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 
1443/10/25هـ املوافق 2022/05/26م. )نهاية يوم التداول 

يوم الثاثاء بتاريخ 2022/05/24م( 

أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خال 
الربع الثاين من عام 2022م:

)ال ينطبق( توزيعات املتحصات السابقة من البيع أو التأجر 
حتى الربع املامثل من العام السابق
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