
لمحة عن استراتيجية الصندوق

ريتلمحة عن صندوق بنيان 
صافي القيمة للوحدةسعر الوحدة

(الأدنى–الأعلى )اسبوع 52آخر الدخل التأجيري على سعر الوحدة

إجمالي قيمة أصول الصندوقالقيمة العادلة لكل وحدة

الاقتراضمدة انكشاف دوق نسبة الاقتراض من اجمالي أصول الصن

نسبة تكاليف الصندوقصافي قيمة أصول وحدات الصندوق

عدد الوحداتإجمالي الأرباح الموزعة

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصولقيمة الربح الموزع لكل وحدة
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ريتصندوق تعليم 

(يتم تقييم أصول الصندوق بشكل نصف سنوي كما هو موضح في لائحة صناديق الاستثمار العقاري)أصول الصندوق 

2021سبتمبر -الثالث بيان الربع

2021سبتمبر 30المالية كما في الافصاحات

س.ر10.6951 س.ر14.70
تاسيسعر الاغلاق في 

17.08–11.60
أداء سعر الوحدة

 %6.81
على أساس سنوي

س.ر651,108,336 س.ر10.6951

سنوات5.75
2027تاريخ الاستحقاق يونيو 

 %14.60

2.36%
إلى القيمة الاجمالية لأصول الصندوق-على أساس سنوي 

س.ر545,450,100

51,000,000
التي تم التوزيع لها خلال الربع

س.ر12,240,000
(2021أغسطس 09)أحقية التوزيعات النقدية 

 %3.27
الث بناًء على الإعلان الصادر خلال الربع الث)على أساس سنوي 

(2021للفترة من يناير إلى يونيو 2021

س.ر0.2400

امعمتداولعقارياستثمارصندوقهوريتتعليمصندوق

كةالمملفيمؤسسالإسلاميةالشريعةمعمتوافقمقفل

عقاريالالاستثمارصناديقلائحةبموجبالسعوديةالعربية

داتوحعددبلغتأسيسه،عند.المالسوقهيئةمنالمصرحة

للوحدة،ريال)10(عشرةتبلغبقيمة51،000،000الصندوق

داخلعقاريةأصولفيالاستثمارإلىالصندوقيهدف

أجيريتدخللتحقيقوقابلةالسعوديةالعربيةالمملكةوخارج

الصندوقأرباحصافيمن%90عنيقللاماوتوزيعدوري،

.سنوياً واحدةمره

مننتتكواستثماريةمحفظةتكوينالصندوقيستهدف

فيبوالتدريالتعليمبقطاعترتبطعقاراتثلاثةملكية

تأجيريدخللتحقيققابلةوخارجهاالسعوديةالعربيةالمملكة

بماالمستثمرالمالرأسعلىعوائدستدروالتيدوري

الصندوقمرويستث.الصندوقاستثماراستراتيجيةمعيتماشى

ألايطةشر العقاريةالتطويرمشاريعفيأصولهثانويبشكل

ديرميقركما.بيضاءأراضيفيأصولهالصندوقيستثمر

دوقالصناستثمارمحلالعقاريةالأصولخلوعلىالصندوق

عدمفيتتسببقداوتمنعنظاميةمخالفاتأيمن

الأصولسلامةعلىوكذلكتشغيلها،أومنهاالاستفادة

يةرئيسهندسيةعيوباوخللأيمنوخلوهافنياً العقارية

أوغيلها،تشأومنهاالاستفادةعدمفيتتسببقداوتمنعقد

يةرئيسوتغييراتاصلاحاتاجراءفيبدورهاتتسببقد

.مكلفة

نسبة 

الإشغال

نوع 

الملكية
ةالنسب

رية    الدفتالقيمة 

(س.ر)

يةالسوقالقيمة 

(س.ر)
القطاع الاسم الموقع

100% ملكية 44.19% 285,403,956 285,050,000 التعليم ةمدارس التربية الإسلامي الرياض

100% ملكية 33.36% 215,479,247 218,892,711 التعليم مدارس الرواد العالمية الرياض

100% ملكية 14.05% 91,755,508 91,211,000 التعليم مدارس الغد الأهلية الرياض



ريتصندوق تعليم 
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2021سبتمبر -الثالث بيان الربع

الأعلىالحد النسبة (س.ر)المبلغ  الوصف

من صافي الأصول 0.75% 0.591% رسوم الإدارة 2,860,898

س.ر 65,000 0.010% رسوم المراجعة والتدقيق 47,374

س.ر 7,500 0.001% الرقابيةرسوم الجهات 5,611

50،000بحد أدنى )٪ من القيمة السوقية للصندوق 0.03

سنويًا( ريال سعودي300،000ريال سعودي وبحد أقصى 
0.033% رسوم الإدراج 159,506

٪ من 0.03٪ سنوياً من قيمة أصول الصندوق و 0.0375

القيمة المستقبليةكافة 
0.028% رسوم الحفظ 134,742

ريال سعودي سنوياً لكل عضو40،000الحد الأقصى  0.006% مجلس إدارة الصندوقأتعاب أعضاء 29,923

س.ر 400,000 0.062% (تداول)الرسوم السنوية  299,181

NA 0.339% التكاليف المالية  1,639,731

NA 0.271% مخصصات الزكاة 1,314,331

من القيمة الإجمالية لأصول ( في المائة1)٪ 1بحد أقصى 

الصندوق سنوياً 
0.067% مصاريف أخرى 323,880

NA 0.594% الاهلاك 2,879,386

NA 0.356% انخفاض قيمة العقارات الاستثمارية 1,725,519

2.358% اجمالي المصروفات 11,420,082

المصروفات والأتعاب الإجمالية

إجمالي الأرباح الموزعة
ع قيمة الربح الموز 

لكل وحدة
الفترة

12,240,000 0.24 2021الربع الثالث 

- - 2021الربع الثاني 

8,160,000 0.16 2021الربع الأول 

8,160,000 0.16 2020الربع الرابع

8,160,000 0.16 2020الربع الثالث 

8,160,000 0.16 2020الربع الثاني

8,160,000 0.16 2020الربع الأول 

8,160,000 0.16 2019الربع الرابع

8,160,000 0.16 2019الربع الثالث 

8,160,000 0.16 2019الربع الثاني

8,160,000 0.16 2019الربع الأول 

توزيعات الصندوق

يفة لم تكن هناك تغييرات أساسية أو غير أساسية أثرت على وظ

.الصندوق وعمله خلال الربع

ندوق أي تغييرات أساسية أو غير أساسية تؤثر في عمل الص

تمت خلال الربع

إخلاء مسؤولية

المعلومات المفصح عنها في التقرير غير مدققة وقد لا تتوافق مع القوائم المالية المدققة


