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 ينبغي كما االستثمارية ألهدافهم المنتج ومالئمة والمالية الفردية أوضاعهم في النظر المستثمرون على ينبغي. إضافية سلبية آثار العمالت صرف وأسعار األموال على المفروضة للرسوم يكون قد كما ذلك، إلى باإلضافة. األصل في استثمروه مما أقل المستثمرون يتلقى وقد منها؛ والدخل الوحدات قيمة ترتفع أن يمكن حيث

 الخاصة والتقارير واألحكام الشروط من نسخة على الحصول ويمكن. فيه االستثمار قبل وفهمها قراءتها يجب والتي الصندوق وأحكام شروط في بالمنتج تتعلق ومحددة مفصلة معلومات توفير يتم. المنتج هذا في االستثمار قبل القانونية واالستشارات االستثمار مجاالت في المختصين الخبراء من المشورة على الحصول لهم
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 تعليم ريتلمحة عن صندوق 

هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل تعليم ريت صندوق 

متوافق مع الشريعة اإلسالمية مؤسس في المملكة العربية السعودية 

بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق 

 510,000,000 الصندوقرأس مال االستثمار العقارية المتداولة. يبلغ 

يهدف الصندوق الى  لاير للوحدة، 10ة تبلغ وبقيم لاير سعودي

االستثمار في أصول عقارية داخل وخارج المملكة العربية السعودية 

% من 90 وتوزيع ما ال يقل عن دوري،وقابلة لتحقيق دخل تأجيري 

 .ا  صافي أرباح الصندوق سنوي

 

 لمحة عن استراتيجية الصندوق

تكوين محفظة استثمارية ترتبط بقطاع التعليم  يستهدف الصندوق

والتدريب في المملكة العربية السعودية وخارجها قابلــة لتحقيق دخل 

تأجيري دوري والتي ستدر عوائد على رأس المال المستثمر بما يتماشى 

مع استراتيجية استثمار الصندوق. ويستثمر الصندوق بشكل ثـانوي 

العقارية شريطة أال يسـتثمر الصـندوق أصوله فـي مشـاريع التطـوير 

أصوله في أراضي بيضاء. كما يقر مدير الصندوق على خلو األصول 

العقارية محل استثمار الصندوق من أي مخالفات نظامية تمنع او قد 

تتسبب في عدم االستفادة منها أو تشغيلها، وكذلك على سالمة األصول 

ب هندسية رئيسية قد تمنع او قد العقارية فنيا  وخلوها من أي خلل او عيو

تتسبب في عدم االستفادة منها أو تشغيلها، أو قد تتسبب بدورها في 

 .اجراء اصالحات وتغييرات رئيسية مكلفة

 

تجدر االشارة بأنه ال يوجد أي تغيرات اساسية او جوهرية او مهمة تؤثر 

 .في عمل الصندوق خالل الفترة

    
      

 
 

 
 
 
 

 أصول الصندوق
 

 الموقع االسم القطاع القيمة السوقية النسبة نوع الملكية

 الرياض مدارس التربية اإلسالمية التعليم 287,139,111 %55.53 ملكية
 الرياض  مدارس الرواد العالمية التعليم 229,985,000 %44.47 ملكية

 

 اإلفصاحات المالية
 جميع المبالغ باللاير السعودي

 

 حجم المحفظة االستثمارية

517,124,111 

 أي ربح مدفوع الحق آلخر تقرير تم االفصاح عنه 

0.16 
 2019تم االعالن في النصف الثاني من 

 

 قيمة الوحدة صافي

10.5227  
 

  العائد على سعر الوحدة 

6.26% 
 عائد التوزيعات على أساس سنوي

 

 بنهاية الربع سعر الوحدة

10.22 
 

 األدنى( -اسبوع )األعلى  52 اداء سعر الوحدة آلخر 

11.88 – 9.42      

 /إجمالي الدخل التشغيليالدخل التأجيري

10,456,086 

 سعر الوحدةعلى  الدخل التشغيلي/إجمالي تأجيريدخل  

8.02% 
 

 مجموع المصروفات

1,147,141 
 

 واألتعاب االجمالية نسبة المصروفات 

0.85% 

 نسبة االقتراض من القيمة االجمالية للصندوق

0% 
 

 عدد الوحدات 

51,000,000 

 األرباح التراكمية لكل وحدة

0.32 
 معلن عنها لتاريخ اليوم
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