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 الصندوق محفظة في العقارات ونسب ألسماءقائمة  .1

األصدول فدي عددة أء د   فدي  معظد أصد،  قعد   15يستثمر صندوق المعذر ريت في عدة أصول ويبلغ عددها  
 مدينة الري ض واي ك لت لي:

 احداثيات الموقع تصنيف العقار العقاراسم  #

نسبة العقار في 

 المحفظة

 )الوزن(

 N 46°40'03.4"E 180,592,001"53.2'40°24 مكتبي  - قج ري  - سكني ج نكس المعذر 1

 N 46°38'56.9"E 48,131,669"56.2'46°24 قج ري -  فندق ة وءدات ج نكس الرب   2

 N 46°41'12.1"E 96,114,637"55.0'40°24 مكتبي –العط ع الصحي  برج المحمدية 3

 N 46°40'39.2"E 54,347,376"51.4'40°24 قج ري –عرض  ص لة مع رض التخصصي 4

 N 46°37'59.8"E 50,405,369"49.1'47°24 مكتبي األول الصح فة برج 5

 N 46°38'31.1"E 54,864,309"48.0'46°24 مكتبي الث ني الصح فة برج 6

 N 50°10'31.9"E 22,851,547"13.4'18°26 الض  فة -وءدات فندق ة اجنحة قوالن الفندق ة 7

 N 46°44'29.8"E 18,648,702"48.3'33°24 مستوهع ت الح ئر مستوهع ت 8

 N 46°50'20.6"E 54,271,529"31.7'40°24 مستوهع ت السلي مستوهع ت 9

 N 46°39'31.9"E 1,806,365"16.9'47°24 قج ري الرب   منفعة 10

 N 46°44'25.0"E 1,915,447"36.0'45°24 مكتبي  -قج ري  العدس منفعة 11

 N 46°34'08.2"E 2,319,207"06.8'38°24 قج ري  -سكني  لبن واهي منفعة 12

 N 46°42'33.4"E 4,396,984"38.0'39°24 مكتبي  -قج ري  الضب ب منفعة 13

 N 44°00'25.3"E 31,094,315"20.1'04°26 قعل مي التربوية النخبة مدارس 14

 N 46°49'11.9"E 25,136,782"27.8'42°24 قعل مي مدارس السالم** 15

وقدد   م30/06/2020الععدد رات فددي محفظددة الصددندوق كمدد  فددي قدد ري  قع دد   األصددول  نسدد : مالءظددة*

 اءتس ب النسبة بن ً  على متوسط التع   .
 لاير 25,136,782 بع مة االنش   قحت كمشروع ت شرا  بتكلفة 30/09/2020 في العع ر شرا  ق  **

 

 

 سعر الوحدة بنهاية الربع .2

 ري اًل سعوهيً . 8.90 او 31/12/2020سعر الوءدة المتداولة للصندوق كم  في 

 الوحدة سعر على التأجيريالدخل  .3

 .سعوهي لاير  11,946,095 :الراب  للرب  التأج ري الدخ،إجم لي 

 لاير سعوهي.  0.19إجم لي الدء، التأج ري للوءدة: 

 .%2.19 = الوءدة سعر على للوءدة التأج ري الدخ،إجم لي 
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 اإلجمالية واألتعاب المصروفات نسبة .4

 المصروفات
 القيمة بالريال

 السعودي

 مع النسبة

 االهالك

 بدون النسبة

 االهالك

  %39.28  3,322,902 العقارية األصول استهالك مصاريف

 %12.95 %7.86  665,044 المنافع عقود واطفاءات ايجارات مصاريف

 %24.37 %14.80  1,251,806 للعقارات التشغيلية المصاريف

 %16.58 %10.07  851,868 اإلدارة رسوم

 %1.22 %0.74  62,669 الحفظ رسوم

 %0.23 %0.14  12,000 اإلدارة مجلس أعضاء رسوم

 %17.53 %10.65  900,611 رسوم مدير األمالك

 %2.76 %1.68  141,863 وقانونية مهنية مصاريف

 %24.36 %14.79  1,251,405 اخرى مصاريف

 %100 %100 8,460,168 اإلهالك مع المصروفات إجمالي

 5,137,267 اإلهالك بدون المصروفات إجمالي

 

 

 

 الصندوق ألصول اإلجمالية القيمة إلى الصندوق تكاليف نسبة .5

النسبة مع تأثير هبوط االستثمارات  نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق

 العقارية   

 س.ر 684,395,903 2020-12-31إجم لي أصول الصندوق في 

2020ع م  الراب إجم لي قك ل ف الصندوق م  االاالك للرب    س.ر 8,460,169 

 %1.24 نسبة قك ل ف الصندوق م  االاالك الى إجم لي أصول الصندوق

2020ع م  الراب إجم لي قك ل ف الصندوق بدون االاالك للرب    ر.س 5,137,267 

الصندوق أصول إجم لي الى االاالك بدون الصندوق قك ل ف نسبة  0.75% 
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 أداء سعر الوحدة .6

 القيمة أداء سعر الوحدة

  ر.س 10.38 قداول( -)المدرجة في السوق الم ل ة السعوهية  30/09/2020سعر الوءدة كم  في 

  ر.س 8.90 قداول( -)المدرجة في السوق الم ل ة السعوهية  31/12/2020سعر الوءدة كم  في 

 -14.26% قداول( -نسبة قغ ر الع مة السوق ة للوءدة )المدرجة في السوق الم ل ة السعوهية 

  ر.س -1.48 قداول( -قغ ر الع مة السوق ة للوءدة )المدرجة في السوق الم ل ة السعوهية 
 
 

 الصندوق ألصولاالقتراض من القيمة اإلجمالية  نسبة .7

 % للصندوق االجم ل ة الع مة من االقتراض نسبة

 

 االسرتثمار صرنادي  الئحرة مرن والعشررون الثالثرة المرادة مرن)ب(  الفقررة أحكام من استثناء .8
 اإلفصرا  ترم تقريرر آلخرر الح  مدفوع ربح أي الصندوق، وحدات أصول قيمة صافي ؛العقاري

 عنه

 .صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

 في كما الصندوق أصول قيمة صافي

 م *31/12/2020
 ر.س 569,335,072

 61,370,000 المصدرة الوحدات عدد

 الوحدة قيمة صافي
9.28 

الدفترية( )ب لع مةص في ق مة أصول الصندوق *   

 

 أي ربح مدفوع الح  آلخر تقرير تم اإلفصا  عنه 

 ال يوجد.

 أي تغيرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق .9

 االسدتثم رية وبخ دت أصدول شدركة إلعالن إلح ق ً  :م01/10/2020الموافق اد 14/02/144بت ري    -1

 أرض عع ر شرا  اقف ق ة بإبرام المتعلق م 24/09/2020 الموافق اد 07/02/1442 بت ري  المنشور

 اقمد م االسدتثم رية وبخ دت أصدول شركة قعلن   الري ض بمدينة السالم ءي في قعل مي مرفق

 بلغدت شدرا  بع مدة م30/09/2020 الموافدق ادد13/02/1442 األربعد   يدوم بنجد   الشدرا  صفعة

 ععدد قوق د  قد  وقد المض فة  الع مة ضريبة قب،( سعوهي لاير مل ون عشر سبعة) 17,000,000

 أن علدى سنة 11 لمدة بععد والتدري   للتعل   المتك ملة التنم ة شركة م  ب لك م، العع ر قأج ر

 ماليد ن ثالثدة) 3,600,000 بع مدة اإلفدرا  قد ري  مدن يوًمد  15 خدالل األولى اإليج رية السنة قبدأ

 األرض علدى عظد  إنشد  ات أقد م المسدتأجر أن إلى اإلش رة قجدر (.سعوهي لاير الف وستم ئة



 

 

 

 الرابعالربع السنوي  التقرير

 انتعلدت والدذي( لاير الدف وثالثدون وسدب  وقسعم ئة مالي ن خمسة) 5,937,000 م يع رب بع مة

 المجمدد  بندد   اسددتكم ل علددى اإليجدد ر ععددد بموجدد  الصددندوق والتدد م الصددندوق  إلددى ملك تدد 

+  ء ل دة انشد  ات لاير مل دون 5.9) لاير مل دون 23 سدتبلغ قعديريدة قكد ل ف بإجمد لي التعل مي

 مدن كجد   لاير مل دون 1.79 ق مت  م  للمستأجر الصندوق وهف   (البن   بع ة قك ل ف مل ون 17.1

 لاير مل دون 4.14 البد لغ الح ل دة اإلنشد  ات ق مدة مدن المتبعدي والمبلغ الح ل ة اإلنش  ات ق مة

 أن علمد ً    المضد فة الع مدة ضدريبة لهد  مضد ف ً  األولدى السنة إيج ر ق مة مع ب، المستأجر قدم 

 مدن لاير مل دون 3.6 م ق متد  قمثد، والتدي األولى الخمس السنوات خالل ث بتة اإليج رية الع مة

 ضدم ن ت المسدتأجر قددم وقدد ادذا .17.5% بنسدبة الس هسدة السدنة مدن اعتب راً  وقرقف  الععد

 السدالم  ءدي فدي الريد ض بمدينة العع ر يع  .سنوات عشر لمدة أمر سندات عن عب رة إيج رية

 م يعدد رب البندد   مسدد ءة وقبلددغ الشددب ب  شدد رع مدد  عددو  بددن عبدددالرءمن  ريددق قعدد    قددرب

 مدددير يوضدد  كمدد  .مربدد  متددر 10,000 قعدد رب مسدد ءته  أرض علددى معدد م مربدد  متددر 18,634.1

 فدي مصد ل  قض رب على قنطوي قع مالت أو عالقة ذات أ را  م  قع مالت يوجد ال بأن  الصندوق

 .الصفعة اذه

 االسدتثم رية وبخ دت أصدول شدركة إلعالن إلح ق ً  م:02/11/2020الموافق اد 16/03/1442بت ري   -2

 التفد ا  مدذكرة صدالء ة قمديد بشأن م 20/05/2020 الموافق اد 27/09/1441 بت ري  المنشور

 ءدي فدي قعل مدي لمبندى الصدندوق قشد  د بغدرض األال دة الرقدي مددارس شركة م  المبرمة

 مع بد،  (مربد  متدر اال  سبعة) متر 7000 مس ءته  قبلغ أرض على الري ض مدينة جنوب ال ارة

 ع مد ً  26 لمددة( والمبندى األرض) المجمد  ك مد، ب سدتجج ر األال دة الرقدي مدارس شركة ق  م

 وبخ ددت أصددول شددركة قنددوه أن قددوه .م31/10/2020 بتدد ري  المددذكرة صددالء ة قنتهددي وء دد 

 مت ءد ً  التواصد، إبعد   علدى الطدرف ن اقفد ق مد  قجديددا   هون المدذكرة انتهد   عن االستثم رية

 التدراخ   إصددار مدن االنتهد   وبعدد التعل م دة الشدركة ج ا ية عند مستعبلي اقف ق أي بشأن

  . للطرف ن من سبة جديدة قع قدية وبشرو  النظ م ة

 

 بيان باألربا  الموزعة على مالكي الوحدات .10

 .ل  يت  قوزي  أي أرب   عن اذه الفترة


