
لمحة عن استراتيجية الصندوق

ريتلمحة عن صندوق تعليم 

صافي القيمة للوحدةصافي قيمة أصول وحدات الصندوق

عائد التوزيعات لسعر الوحدةالأرباح التراكمية لكل وحدة

عدد الوحداتالقيمة السوقية

(الأدنى–الأعلى )اسبوع 52آخر سعر الوحدة

الدخل التأجيري على سعر الوحدةالدخل التأجيري

نسبة المصروفات والأتعاب الاجماليةنسبة تكاليف الصندوق
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ريتصندوق تعليم 

(يتم تقييم أصول الصندوق بشكل نصف سنوي كما هو موضح في التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة)أصول الصندوق

نسبة الاقتراضالأرباح المدفوعة لاحقاً لآخر تقرير

2021مارس | بيان الربع االول

2021مارس 31المالية كما في الافصاحات

س.ر 10.7153 س.ر 546,480,300

4.41%
سنويعلى أساس 

س.ر0.1600
2021مارس 31معلن عنها حتى تاريخ 

51,000,000 س.ر739,500,000
تاسيسعر الاغلاق في 

15.70–10.10
الوحدةأداء سعر 

س.ر14.5000
تاسيسعر الاغلاق في 

 %6.84
سنويعلى أساس 

س.ر12,639,124
2021مارس 31للثلاث شهور المنتهية في 

%1.63
إلى القيمة الاجمالية لأصول –على أساس سنوي 

الصندوق

%1.96
إلى القيمة الاجمالية لأصول -على أساس سنوي 

الصندوق

نوع الملكية النسبة (س.ر)القيمة السوقية القطاع الاسم الموقع

ملكية 47.63% التعليم 287,859,000 مدارس التربية الإسلامية الرياض

ملكية 37.24% التعليم 225,105,000 مدارس الرواد العالمية الرياض

ملكية 15.13% التعليم 91,471,000 مدارس الغد الأهلية الرياض

هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفلريتصندوق تعليم 
عودية متوافق مع الشريعة الإسلامية مؤسس في المملكة العربية الس

صناديق بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة ب
عند. الاستثمار العقارية المتداولة المصرحة من هيئة سوق المال

10(بقيمة تبلغ عشرة 51،000،000تأسيسه، بلغ عدد وحدات الصندوق 
اخل ريال للوحدة، يهدف الصندوق الى الاستثمار في أصول عقارية د)

وري، وخارج المملكة العربية السعودية وقابلة لتحقيق دخل تأجيري د
.من صافي أرباح الصندوق سنوياً % 90وتوزيع ما لا يقل عن 

ثلاثةيةملكمنتتكوناستثماريةمحفظةتكوينالصندوقيستهدف
السعوديةالعربيةالمملكةفيوالتدريبالتعليمبقطاعترتبطعقارات
رأسعلىعوائدستدروالتيدوريتأجيريدخللتحقيققابلةوخارجها

ويستثمر.وقالصنداستثماراستراتيجيةمعيتماشىبماالمستثمرالمال
ألاريطةشالعقاريةالتطويرمشاريعفيأصولهثانويبشكلالصندوق

ندوقالصمديريقركما.بيضاءأراضيفيأصولهالصندوقيستثمر
مخالفاتأيمنالصندوقاستثمارمحلالعقاريةالأصولخلوعلى

وكذلكها،تشغيلأومنهاالاستفادةعدمفيتتسببقداوتمنعنظامية
عيوباوخللأيمنوخلوهااً فنيالعقاريةالأصولسلامةعلى

أونهامالاستفادةعدمفيتتسببقداوتمنعقدرئيسيةهندسية
يسيةرئوتغييراتاصلاحاتاجراءفيبدورهاتتسببقدأوتشغيلها،

.مكلفة

الجوهريةالتطوراتعنالإعلانتم،2021عاممنالأولالربعخلال
:تداولفيالتالية

يمة فرض الزيادة السنوية على قأقرا مجلس إدارة الصندوق تأجيل -1
، 2021عقود الايجار لمدة عام لعقارات الصندوق للعام الميلادي 

.2022وسوف تكون الزيادة نافذه ابتداًء من العام الميلادي 

مالي بعد الحصول على موافقة المستأجر، سيتم تعيين مستشار-2
ونا على خارجي مستقل لدارسة وتقييم الإثر المالي الناتج عن جائحة كور 

وبناًء على .  2021الأداء المالي لمستأجري عقارات الصندوق خلال العام 
لمالي تقرير المستشار المالي، سيتم النظر في أحقية تمديد الدعم ا

تشار لن تكون توصية المس. المقدم من قبل الصندوق للمستأجرين
(.المستأجرين)المالي ملزمة للمستأجر 

اثنان من المستأجرين استعدادهم للتعاون مع المستشارأظهر -3
.المالي المستقل لتقييم مدى الضرر الناجم عن جائحة كورونا

المالية المستأجر الثالث والأخير تحفًظا في توفير المعلوماتأبدى -4
.المطلوبة للمستشار المالي المستقل لإجراء تقييم دقيق

م من أحد 2021مارس 8تلقى مدير الصندوق إخطاراً بتاريخ -5
عن العام المستأجرين طالباً تخفيض قيمة الإيجار السنوي المستحقة

م وذلك استناداً على ما جاء 2021م وإعادة مناقشة الإيجار للعام 2020
.هـ8/5/1442وتاريخ ( م/45)في قرار المحكمة العليا رقم 

لى نجري مناقشات مستمرة مع جميع المستأجرين من أجل الحفاظ ع-6
جميع علاقاتنا التعاقدية الاستراتيجية، والتي ستكون في مصلحة

.الأطراف

ادية بصرف النظر عن ما ورد أعلاه، لم تكن هناك تغييرات أساسية أو م
.أو كبيرة أثرت على وظيفة الصندوق وتشغيله خلال الربع

%14.98
من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق والقروض

س.ر0.1600
2021تم الإعلان عنها خلال الربع الاول  من عام 


