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الأرباح التراكمية لكل وحدة

0.3200
2020يونيو30معلن عنها لتاريخ 

515,104,849
2019ديسمبر 31القيمة العادلة كما في 

الوحدةعائد التوزيعات لسعر 

%5.54
2020يونيو 30في على أساس سنوي كما 

صافي القيمة للوحدة

10.5983
2020مارس 31القيمة العادلة كما في 

عدد الوحدات

51,000,000
2020يونيو 30كما في 

القيمة السوقية

589,560,000
2020يونيو 30كما في 

(الأدنى-الأعلى )اسبوع 52آخر 

10.00 – 13.96
2020يونيو 30للاثنا عشر شهراً المنتهية في 

سعر الوحدة

11.5600
2020يونيو 30كما في 

حدةالتشغيلي على سعر الو/الدخل التأجيري

%7.72
على أساس سنوي

التشغيلي/الدخل التأجيري

11,371,235
2020مارس 31للثلاث شهور المنتهية في 

نسبة المصروفات والأتعاب الاجمالية

%1.16
على أساس سنوي

مجموع المصروفات

1,570,572
2020مارس 31للثلاث شهور المنتهية في 

نسبة الاقتراض

%0.00
2020مارس 31من القيمة الاجمالية للصندوق كما في 

الارباح المدفوعة لاحقاً لآخر تقرير

0.1600
2020من عام الثاني تم الإعلان عنها خلال الربع 

حجم المحفظة الاستثمارية

ريتلمحة عن صندوق تعليم 

لمحة عن استراتيجية الصندوق

امعمتداولعقارياستثمارصندوقهوريتتعليمصندوق
كةالمملفيمؤسسالإسلاميةالشريعةمعمتوافقمقفل

عقاريالالاستثمارصناديقلائحةبموجبالسعوديةالعربية
تداولةالمالعقاريةالاستثماربصناديقالخاصةوالتعليمات

عددبلغتأسيسه،عند.المالسوقهيئةمنالمصرحة
ريال(10)عشرةتبلغبقيمة51،000،000الصندوقوحدات
ةعقاريأصولفيالاستثمارالىالصندوقيهدفللوحدة،

دخللتحقيقوقابلةالسعوديةالعربيةالمملكةوخارجداخل
أرباحصافيمن%90عنيقللاماوتوزيعدوري،تأجيري

.سنوياً الصندوق

مننتتكواستثماريةمحفظةتكوينالصندوقيستهدف

لمملكةافيوالتدريبالتعليمبقطاعترتبطعقارينملكية

دوريتأجيريدخللتحقيققابلــةوخارجهاالسعوديةالعربية

معىيتماشبماالمستثمرالمالرأسعلىعوائدستدروالتي

بشكلالصندوقويستثمر.الصندوقاستثماراستراتيجية

األشريطةالعقاريةالتطـويرمشـاريعفـيأصولهثـانوي

مديريقركما.بيضاءأراضيفيأصولهالصـندوقيسـتثمر

دوقالصناستثمارمحلالعقاريةالأصولخلوعلىالصندوق

عدمفيتتسببقداوتمنعنظاميةمخالفاتأيمن

الأصولسلامةعلىوكذلكتشغيلها،أومنهاالاستفادة

يةرئيسهندسيةعيوباوخللأيمنوخلوهافنياً العقارية

أوغيلها،تشأومنهاالاستفادةعدمفيتتسببقداوتمنعقد

يةرئيسوتغييراتاصلاحاتاجراءفيبدورهاتتسببقد

.مكلفة

يونيو29الموافقهـ1441القعدةذو8بتاريختداولفيأعلنكما

تأجروالمستعليميعقارعلىبالاستحواذقامالصندوقبأنم،2020

الأصلشراءقيمةبلغت.بالرياضالأهليةالغدمدارسقبلمنحالياً 

اتفاقيةخلالمنالصفقةتمويلوتمسعودي،ريالمليون92

.يالفرنسالسعوديالبنكمنالمقدمةالمصرفيةالتسهيلات

أوةماديأوأساسيةتغييراتهناكتكنلمذلك،عنالنظروبصرف

.الربعخلالوعملهالصندوقوظيفةعلىأثرتكبيرة

(لمتداولةيتم تقييم أصول الصندوق بشكل نصف سنوي كما هو موضح في التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية ا)2019ديسمبر 31أصول الصندوق كما في 

نوع الملكية النسبة القيمة السوقية القطاع الاسم الموقع

ملكية %55.72 287,008,349 التعليم مدارس التربية الإسلامية الرياض

ملكية %44.28 228,096,500 التعليم مدارس الرواد العالمية الرياض

ومرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم ( 1010231217سجل تجاري )هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة للبنك السعودي الفرنسي كابيتالشركة السعودي الفرنسي 
رون أقل مما استثمروه إن قيمة الوحدات عرضة للتقلبات السعرية حيث يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها؛ وقد يتلقى المستثم. إن الأداء السابق ليس مؤشراً ولا ضماناً لعوائد المستقبل(. 11153-37)

ائمة المنتج لأهدافهم ينبغي على المستثمرون النظر في أوضاعهم الفردية والمالية ومل. بالإضافة إلى ذلك، كما قد يكون للرسوم المفروضة على الأموال وأسعار صرف العملات آثار سلبية إضافية. في الأصل
محددة تتعلق بالمنتج في يتم توفير معلومات مفصلة و. المنتجذا الاستثمارية كما ينبغي لهم الحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار والاستشارات القانونية قبل الاستثمار في ه

صندوق ويمكن الحصول على نسخة من الشروط والأحكام والتقارير الخاصة بالصندوق عن طريق الموقع الإلكتروني لمدير ال. شروط وأحكام الصندوق والتي يجب قراءتها وفهمها قبل الاستثمار فيه
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