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 امللخص التنفيذي

، م2017ول صندوق متخصص في اململكة العربية السعودية والذي تم تأسيسه وإدراجه في منتصف عام يعتبر صندوق تعليم ريت أ

ن الصندوق تم ليمي والذي يعتبر من املجاالت األساسية واملستقرة. حيث أفي املجال التعاصول عقارية لى االستثمار في الصندوق إيهدف 

ت سمعة جيدة، الرياض وذا مدينة قدم املدارس فيربية االسالمية والتي تعتبر من أتتأسيسه باالستحواذ على االصل العقاري ملدارس ال

ًللصندوق على املدى الطويل، استقراريه املشغل لألصل العقاري مرتبط مع الصندوق بعقد طويل املدى مما يعطي كما أن 
 
 واستمرارا

 إيجارهوالذي يمتد عقد -قبل مدارس الرواد العاملية جر من صل العقاري املستأتم االستحواذ على اأًل -لصندوًقلتطبيق استراتيجية ا

مدارس الرواد العاملية من املدارس املرموقة على مستوى اململكة مما يعزز استراتيجية الصندوق والتدفقات  وتعتبرسنة  25ألكثر من 

مستوى السنوات القادمة. كما يتميز صندوق رباح بشكل مستقر وثابت على ليها يستطيع مدير الصندوق توزيع أالتأجيرية والتي بناء ع

عودي لسعر الوحدة في حتى االن والتي ساعدت في نظرة املستثمرين والسوق السًورباح ربع سنوية منذ تأسيسه أبتوزيع ريت  تعليم

 دى الى استقرار سعر الوحدة في السوق.السوق بشكل إيجابي مما أ

 األصول التي يستثمر بها الصندوق 

 مدارس التربية اإلسالمية 

/ب( واملقام عليها املباني املستأجرة من 1324عبارة عن مدرسة تقع في حي الرحمانية في مدينة الرياض، قطعة رقم )بدون( مخطط رقم )

طول وبمتر  20متر مربع. يحدها من الشمال شارع بعرض  45,666.94قبل شركة مدارس التربية اإلسالمية املحدودة، بمساحة تبلغ 

متر ومن  242.04وبطول متر  46متر ومن الشرق شارع التخصص ي بعرض  188.46وبطول متر  15متر ومن الجنوب شارع بعرض  188.79

يله في عام متر. كما انه تم تشغيل االصل ملدة تزيد عن الخمسين عام، حيث بدأ تشغ 242.16وبطول متر  20الغرب شارع بعرض 

ً. م1964هـ املوافق 1384

ً

 معلومات االصل

ًمدارس التربية اإلسالمية اسم العقار

ًمجمع مدارس نوع العقار

ًالرياض، حي الرحمانية الموقع 

²ًم 45,666.94 مساحة االرض

²ًم 30.122 مساحة البناء

ًتعليم ريت صندوق  المالك 

ًم1964هـ املوافق 1384عام  تاريخ إتمام البناء وتشغيل األصل 

ًسنة 54 عمر البناء 

ً% 100 نسبة اإلشغال للمساحة التأجيرية

ًريال سعودي 285,000,000 قيمة شراء االصل
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 مدارس الرواد العاملية

/أ( واملقام عليها املباني 1954( مخطط رقم )232االصل العقاري هو عبارة عن مدرسة تقع في حي النزهة مدينة الرياض، قطعة رقم )

 200وبطول متر  20متر مربع. يحدها من الشمال شارع بعرض  30,000املستأجرة من قبل شركة مدارس الرواد العاملية، بمساحة تبلغ 

متر ومن الغرب  150وبطول متر  20متر ومن الشرق شارع عرض  200بطول  36متر ومن الجنوب مواقف سيارات يلسها شارع عرض 

 م.1/1/2012ه املوافق 04/01/1435متر. كما انه تم تشغيل االصل في  150وبطول متر  30شارع بعرض 

 

 معلومات االصل

ًمدارس الرواد العاملية   اسم العقار

ًمجمع مدارس العقارنوع 

ًالرياض، حي النزهة الموقع 

²ًم 30,000 مساحة االرض

²ًم 48,967 مساحة البناء

ًصندوق تعليم ريت المالك 

ًم.1/1/2012ه املوافق 04/01/1435 تاريخ إتمام البناء وتشغيل األصل*

ًسنوات  6 عمر البناء 

ًهـ 04/01/1435 تاريخ شهادة اتمام البناء

ً% 100 اإلشغال للمساحة التأجيريةنسبة 

ًريال سعودي 225,000,000 قيمة شراء االصل

 

  فيهاالتي يستهدف الصندوق االستثمار األصول 

يستهدف الصندوق في تكوين محفظة استثمارية ترتبط بقطاع التعليم والتدريب في اململكة العربية السعودية وخارجها قابلــة لتحقيق 

والتي ستدر عوائد على رأس املال املستثمر بما يتماش ى مع استراتيجية استثمار الصندوق. ويستثمر الصندوق بشكل دخل تأجيري دوري 

ثـانوي أصوله فـي مشـاريع التطـوير العقارية شريطة أال يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراض ي بيضاء. كما يقر مدير الصندوق على خلو 

دوق من أي مخالفات نظامية تمنع او قد تتسبب في عدم االستفادة منها أو تشغيلها، وكذلك على األصول العقارية محل استثمار الصن

 وخلوها من أي خلل او عيوب هندسية رئيسية قد تمنع او قد تتسبب في عدم االستفادة منها أو تشغيلها، أو 
 
سالمة األصول العقارية فنيا

  ية مكلفة.قد تتسبب بدورها في اجراء اصالحات وتغييرات رئيس

 

 .نسبة العقارات المؤجرة ونسبة العقارات غير المؤجرة إلى اجمالي العقارات المملوكة 

 % مؤجر100
 

 
 أداء الصندوق: ( أ

 (الصندوق تأسيس منذ األخيرة )أو الثالث المالية السنوات يغطي مقارنة جدول 

 

 السنة
صافي قيمة أصول 

الصندوق )نهاية السنة 
 المالية(

عدد الوحدات  الصندوق لكل وحدةصافي قيمة أصول 
المصدرة )نهاية 

 السنة المالية(

توزيع الدخل 
 لكل وحدة

نسبة 
المصروفات 
التي تحملها 

 الصندوق

نهاية السنة 
 المالية

 أقل أعلى

2017 293,339,663 10.2926 10.2926 10.00 28,500,000 0.31 0.57% 

2018 526,427,280 10.3221 10.3537 10.3321 51,000,000 0.6175 0.64% 
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 .العائد اإلجمالي لسنة واحدة ، وثالث سنوات ، وخمس سنوات ، منذ التأسيس 

 

 العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية أو منذ التأسيس. 

 

 المصروفات نسبة وإجمالي العام مدار على االستثمار صندوق تحملها التي واألتعاب والعموالت الخدمات 

 

 المبلغ )لاير سعودي( نوع الرسوم

 50,000 رسوم المراجعة و التدقيق

 7,500 الرسوم الرقابية

 204,374 رسوم الحفظ

 10,000 الصندوق إدارة مجلس أعضاء أتعاب

 2,585,958 رسوم اإلدارة

 300,000 )تداول( التسجيل رسوم

 107,391 رسوم  اإلدراج )تداول(

 119,772 مصروفات أخرى

 %0.64 اجمالي نسبة المصروفات

 .أي ظروف قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضهاال يوجد *
 

 اإلجمالي العائد ةالسن

 %4.43 (2017)  منذ التأسيس

2018 6.29% 

 2018 2017 السنة

 %6.29 %4.43 االجمالي العائد 
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  الصندوق.جوهرية التي حدثت خالل الفترة وأثرت في أداء الالتغييرات 

مقابل اشتراك عيني ( ريال سعودي وذلك 510,000,000( ريال سعودي إلى )285,000,000تمت زيادة رأس مال الصندوق من )

ملالية على زيادة رأس املال تحديث الشروط واالحكام بعد موافقة هيئة السوق ا جديد وتمعن طريق االستحواذ على أصل عقاري 

 .م 2018/  08/  06املوافق  هـ 1439/  11/  23بتاريخ 

 الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي و

 .الصندوق ومدى تحقيقه ألهدافه

  , 2018-05-13االجتماع املنعقد في الرياض 

 املوضوعات التي تمت مناقشتها:

  .أداء الصندوق ومدى تحقيقه ألهدافه 

 .أهم املستجدات املتعلقة بأعمال الصندوق خالل الفترة 

 االستحواذ على أصل عقاري جديداملستجدات املتعلقة ب. 

 .مراجعة تقرير املطابقة وااللتزام واملتضمن التزام الصندوق باللوائح واألنظمة 

 الصادرة:القرارات 

 صادرةقرارات أي  ال يوجد. 

ً

  , 2018-12-12االجتماع املنعقد في الرياض 

 :املوضوعات التي تمت مناقشتها

  .أداء الصندوق ومدى تحقيقه ألهدافه 

 .أهم املستجدات املتعلقة بأعمال الصندوق خالل الفترة 

 االستحواذ على أصل عقاري جديداملستجدات املتعلقة ب. 

  ًاملطابقة وااللتزام واملتضمن التزام الصندوق باللوائح واألنظمة.مراجعة تقرير

 الصادرة:القرارات 

  تعيين السيد/ وليد املقبل )نائب الرئيس االصول العقارية( كممثل للصندوق ليكون جهة االتصال

 .لالحتياجات التشغيلية، وللتوقيع بالنيابة عن مدير الصندوًق

ً

  الصندوق خالل الفترة مبيناً ماهيتها وطريقة االستفادة منها.العموالت التي حصل عليها مدير 

 لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خالل الفترة السابقة.
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 تقرير تقويم المخاطر 

 اإلجراءات املتخذة وصف املخاطر املخاطر الرئيسية

عدم وجود ضمان ربحية مخاطر 

 االستثمار في الصندوق  

ً

ضمان أن الصندوق سيتمكن من تحقيق عوائد ملستثمريه عدم 

أو أن العوائد ستكون متناسبة مع مخاطر االستثمار في الصندوق. 

ومن املمكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن يخسر املستثمرون 

بعض أو جميع رأس املال املستثمر. وال يمكن تقديم ضمان بأن 

ًتم تحقيقها.العوائد املتوقعة أو املستهدفة للصندوق سي

تقييم العقارات مرتان في السنة لتوضيح 

ظروف السوق للقيام باالحتياطات 

ًالالزمة لحماية قيمة العقارات

مخاطر عدم الوفاء باألنظمة ذات 

ًالعالقة

قد يصبح الصندوق غير مؤهل ليكون صندوق استثمار عقاري 

متداول بموجب التعليمات املنظمة لصناديق االستثمار العقاري 

املتداولة، وهو األمر الذي يترتب عليه آثار سلبية على سيولة تداول 

وحداتهم بما قد يؤثر على قيمة استثمارهم تأثيرا سلبا. وينبغي على 

املستثمرين مالحظة أنه ال يوجد ضمان بأن الصندوق، سوف 

يظل صندوق استثمار عقاري متداول أو سوف يستمر في وضعه 

سعودية )تداول( وذلك بسبب عدم كصندوق متداول في السوق ال

ًالوفاء باملتطلبات التنظيمية

األنظمة  جميع يتابع مدير الصندوًق

 واللوائح مع وجود اشراف من قبل ادارة

 علي التابعة للشركة وااللتزام الحوكمة

ًادارة الصندوًق نشاط

مخاطر التغير في نسب الفائدة 

ًوالظروف االقتصادية العامة

إن التغيرات في الظروف االقتصادية، بما في ذلك نسب الفائدة 

ومعدالت التضخم، من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على أعمال 

وفرص الصندوق. وعلى وجه الخصوص، قد تتسبب الزيادة في 

نسب الفائدة بمطالبات من املستثمرين لعائد أعلى وذلك 

ًالفرصة البديلة.  للتعويض عن الزيادة في التكلفة النقدية وتكلفة

 مما يقلل النظر في قيمة ومبلغ التمويل

 الفائدة مخاطر سعر من كبير بشكل

ً

ًمخاطر طبيعة االستثمار

لن يكون هناك أي ضمان بأن الصندوق سوف يتمكن من تحقيق 

عوائد إيجابية على استثماراته في الوقت املناسب أو أي وقت على 

لبيع أصوله أو التصرف فيها، اإلطالق. وقد ال تكون هناك إمكانية 

وإذا ما تقرر التصرف فيها بالبيع قد ال تكون هناك إمكانية لبيعها 

بسعر يعتقد مدير الصندوق أنه يمثل القيمة العادلة لها أو أن 

ًيتم بيعها في اإلطار الزمني الذي يطلبه الصندوق. 

 اإلجراءات لن يتم أي بيع اال بعد إتباع

 السوًقاألنسب للبيع حسب ظروف 

ً

ًمخاطر االستثمارات العقارية

سيخضع الصندوق لظروف القطاع العقاري العامة في اململكة 

العربية السعودية، والتي تتأثر في حد ذاتها بالعديد من العوامل، 

من بينها على سبيل املثال ال الحصر، نمو االقتصاد الكلي 

وتوافر واالستقرار السياس ي وأسعار الفائدة والعرض والطلب 

التمويل وتوجهات املستثمرين والسيولة والبيئة القانونية 

والتنظيمية وغيرها من الظروف في اململكة. والتي سوف تؤثر على 

 أسعار العقار مما ينعكس على سعر وحدات الصندوًق

ً

قيام مدير الصندوق بمتابع األخبار 

  التنظيمية االقتصادية واالتجاهات

 على أن تساعد شأنها من التي والقوانين

الخطوات الالزمة لتكون سباقة  اتخاذ

 أو التخاذ االجراءات الالزمة لتخفيف

ًاإلمكان الحدث قدر تأثير تقليل

ًمخاطر االنخفاض في قيمة العقار

بات وتغيرات. وقد يؤدي التغير في 
ّ
تشهد قيمة العقارات تقل

مؤشرات االقتصاد السعودي إلى انخفاض القيمة السوقية 

ص عوائد 
ّ
الستثمارات الصندوق مما قد يقود بدوره إلى تقل

الصندوق أو تصفية الصندوق دون نجاح في تنفيذ استراتيجيته 

االستثمارية. باإلضافة إلى ذلك تتعرض االستثمارات في العقارات 

التجارية والسكنية للمخاطر التي تؤثر في القطاع العقاري التجاري 

ك التغيرات املوسمية ورغبة والسكني بشكل عام بما في ذل

املشترين في شراء عقار معين والتغيرات في الظروف االقتصادية 

ًوالثقة في األعمال التجارية

تقويم أصول الصندوق الذي يجريه 

اثنان من املثمنين املستقلين قد يستخدم 

مدير الصندوق عمليات تقويم داخلية 

ألغراض مختلفة. منها اخذ الحيطة و 

فة ظروف السوق جيدا الحذر و معًر

ًلتفادي الخسارة
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مخاطر عدم قدرة املستأجرين 

ًعلى الوفاء بالتزاماتهم اإليجارية

تخلف أحد املستأجرين عن سداد الدفعات املستحقة عن عقار 

واحد أو أكثر من األصول العقارية، قد يحد ذلك من قدرة مدير 

ًة.الصندوق على إعادة تأجير العقار أو تأجيرها بشروط مرضي

إن األصول العقارية مؤجرة من قبل 

مدارس تحتوى على ربحية تشغيليه 

تمكنها من االلتزام بدفع املبالغ التأجيرية 

بشكل منتظم وهذا يرجع في االخير الى 

دراسة مدير الصندوق عن وضع املشغل 

ًلألصول اململوكة للصندوق 

مخاطر عدم إشغال العقار لفترات 

ًطويلة

وحدات العقارية شاغرة لفترات طويلة عندما تصبح أي من ال

ل املستأجر من  كنتيجة النتهاء عقد التأجير دون تجديده، أو تنصُّ

إكمال عقد التأجير بشكٍل قانوني أو غير قانوني، أو إعالن املستأجر 

إفالسه، أو إلغاء أو عدم تجديد العقد أو غير ذلك من األسباب، 

وائد، وبالتالي فإن الصندوق قد يعاني من انخفاٍض في الع

ًانخفاض التوزيعات الدورية للمستثمرين

% لعقود 100نسبة االشغال الحالية هي 

 تقديم اشعار يتم طويلة االجل كما

إنهاء  قبل الطرفين من اي من قبل مسبق

العقد لتمكن مدير الصندوق من إيجاد 

ً.بديل

مخاطر الشركات املشغلة أو 

ًالشركات املختصة بإدارة األمالك

يستخدم الصندوق شركة أو شركات مختصة بتشغيل سوف 

وإدارة األصول العقارية. وعليه فإن أي تقصير أو خلل في مستوى 

الخدمة املقدمة من املشغل أو من املتعهدين ألي سبب من 

األسباب أو إخفاق املشغل في إدارة املتعهدين بالكفاءة املطلوبة 

ي أداء الصندوق سيكون من شأنه التأثير املباشر وبشكل سلبي ف

 ووضعه املالي وبالتالي سعر الوحدة.

ً

يختار الصندوق بعناية الشركات 

على املختصة لتفادي التقصير. وستكون 

أساس حصري ليعتمد على خبراتهم 

ًلتشغيل وتأجير العقارات.

ً

ًمخاطر التطوير العقارًي

( تجاوز 2(التأخير في االنتهاء من األعمال في الوقت املناسب؛ )1

( عدم القدرة على تحقيق عقود إيجار 3اليف املحددة؛ )التك

( والقوة القاهرة الناتجة عن عوامل خارج 4باملستويات املتوقعة؛ )

ًسيطرة الصندوق واملتعلقة بشكل خاص بقطاع املقاوالت

علما بأن الصندوق ال ينوي الدخول في 

أي مشروع عقاري تطويري في الوقت 

ي الحالي ، ولكن في حال الدخول ف

املشاريع التطويرية في املستقبل, سيضع 

الصندوق خطة واضحة منطقية تتضمن 

ًالدراسات الالزمة لتفادي أي مشاكل.

مخاطر احتمالية عدم القدرة على 

تجديد عقد اإليجار أو إعادة تأجير 

املساحة املستأجرة عند انتهاء مدة 

ًالعقد

 سوف يستمد الصندوق معظم دخله من مبالغ اإليجار التي

يسددها مستأجر العقارات وبناء  عليه فإن الوضع املالي للصندوق 

ونتائج العمليات والتدفق النقدي وكذلك قدرة الصندوق على 

 في حالة لم 
 
تنفيذ توزيعات للمستثمرين قد تتأثر جميعها سلبا

يتمكن الصندوق من إعادة تأجير العقارات بشكل فوري أو تجديد 

ًعقود اإليجار

ار مسبقة تمكن مدير وجود فترة إشع

البديل  مستأجر الصندوق للبحث عن

 كما ان مدير الصندوق يقوم بتجديد

 شروط بما يتماش ى مع عقود اإليجار

 السوق السائدة

ً

مخاطر االستثمار في القطاع 

ًالتعليمي

 التعليم قطاع على تؤثر التي بالعوامل الصندوًق أداء يتأثر سوف

 متعلقة بمستويات عوامل هذه العوامل تتضمن وقد .عام بشكل

 مرتبطة فرض قيود أو اقتصادي انكماش أي بينها ومن الطلب

بالنظام التعليمي عامة أو إلغاء التراخيص املمنوحة للمدارس 

 بالضرائب املتعلقة تلك ذلك في بما (لوائح أو أنظمة أي األهلية أو

 زيادة بينها ومن العرض تتعلق بمستويات عوامل أو ،) والرسوم

ً  .املدارس سواء األهلية أو الحكومية من املعروض

قطاع التعليم من يعتبر من القطاعات  

الدفاعية وهي االقل تأثرا باألوضاع 

ًاالقتصادية 
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تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل كما تكون هذه التقارير متوفرة على موقع مدير الصندوق اإللكتروني 

 
ً
 (.وعلى وموقع السوق املالية السعودية )تداول  www.sfc.saمجانا
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