
لمحة عن استراتيجية الصندوق

ريتلمحة عن صندوق تعليم 
صافي القيمة للوحدةسعر الوحدة

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

إجمالي قيمة أصول الصندوقالقيمة العادلة لكل وحدة

مدة انكشاف الاقتراضدوق 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 

2022يونيو -الثاني بيان الربع

2022يونيو 30المالية كما في الافصاحات

س.ر10.9823 س.ر11.82
تاسيسعر الاغلاق في 

15.62 - 11.28
أداء سعر الوحدة

 %9.55
على أساس سنوي

س.ر872,603,454 س.ر11.1909

سنوات5
2027تاريخ الاستحقاق يونيو 

 %34.20

2.46 %
إلى القيمة الاجمالية لأصول الصندوق-على أساس سنوي 

س.ر570,735,900

51,000,000
التي تم التوزيع لها خلال الربع

س.ر9,180,000
(2022مايو 25)أحقية التوزيعات النقدية 

 %5.08
اني بناًء على الإعلان الصادر خلال الربع الث)على أساس سنوي 

(2022للفترة من يناير إلى مارس2022

س.ر0.1800

امعمتداولعقارياستثمارصندوقهوريتتعليمصندوق

كةالمملفيمؤسسالإسلاميةالشريعةمعمتوافقمقفل

عقاريالالاستثمارصناديقلائحةبموجبالسعوديةالعربية

داتوحعددبلغتأسيسه،عند.المالسوقهيئةمنالمصرحة

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

داخلعقاريةأصولفيالاستثمارإلىالصندوقيهدف

أجيريتدخللتحقيقوقابلةالسعوديةالعربيةالمملكةوخارج

الصندوقأرباحصافيمن%90عنيقللاماوتوزيعدوري،

.سنوياً واحدةمره

مننتتكواستثماريةمحفظةتكوينالصندوقيستهدف

فيوالتدريبالتعليمبقطاعترتبطعقاراتسبعةملكية

تأجيريدخللتحقيققابلةوخارجهاالسعوديةالعربيةالمملكة

بماالمستثمرالمالرأسعلىعوائدستدروالتيدوري

الصندوقمرويستث.الصندوقاستثماراستراتيجيةمعيتماشى

ألايطةشر العقاريةالتطويرمشاريعفيأصولهثانويبشكل

ديرميقركما.بيضاءأراضيفيأصولهالصندوقيستثمر

دوقالصناستثمارمحلالعقاريةالأصولخلوعلىالصندوق

عدمفيتتسببقداوتمنعنظاميةمخالفاتأيمن

الأصولسلامةعلىوكذلكتشغيلها،أومنهاالاستفادة

يةرئيسهندسيةعيوباوخللأيمنوخلوهافنياً العقارية

أوغيلها،تشأومنهاالاستفادةعدمفيتتسببقداوتمنعقد

يةرئيسوتغييراتاصلاحاتاجراءفيبدورهاتتسببقد

.مكلفة

نسبة 

الإشغال

نوع 

الملكية
ةالنسب

رية    القيمة الدفت

(س.ر)

يةالقيمة السوق

(س.ر)
القطاع الاسم الموقع

100% ملكية 33.99% التعليم  288,151,000 284,860,435 ةمدارس التربية الإسلامي الرياض

100% ملكية 25.80% التعليم  225,727,500 216,257,840 مدارس الرواد العالمية الرياض

100% ملكية 10.97% التعليم  92,314,983 91,973,968 مدارس الغد الأهلية الرياض

100% ملكية 4.36% التعليم 36,978,904 36,506,599 الملقا الرياض

100% ملكية 3.45% التعليم 28,780,536 28,909,000 الشارق الدمام

100% ملكية 4.48% التعليم 35,606,506 37,568,045 الياسمين الرياض 

100% ملكية 6.72% التعليم 52,619,468 56,358,606 حطين الرياض



ريتصندوق تعليم 
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2022يونيو -الثاني بيان الربع

الأعلىالحد النسبة (س.ر)المبلغ  الوصف

من صافي الأصول 0.75% 0.485% رسوم الإدارة 2,090,884

س.ر 65,000 0.006% رسوم المراجعة والتدقيق 26,891

س.ر 7,500 0.001% الرقابيةرسوم الجهات 3,718

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

سنويًا( ريال سعودي300،000ريال سعودي وبحد أقصى 
0.025% رسوم الإدراج 107,384

٪ من 0.03٪ سنوياً من قيمة أصول الصندوق و 0.0375

كافة القيمة المستقبلية
0.027% رسوم الحفظ 117,001

ريال سعودي سنوياً لكل عضو40،000الحد الأقصى  0.005% مجلس إدارة الصندوقأتعاب أعضاء 19,835

س.ر 400,000 0.046% (تداول)الرسوم السنوية  198,356

NA 0.854% التكاليف المالية  3,681,939

NA 0.263% مخصصات الزكاة  1,132,382

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

الصندوق سنوياً 
0.103% مصاريف أخرى 442,062

NA 0.648% الاهلاك 2,793,932

2.463% 10,614,384 اجمالي المصروفات

المصروفات والأتعاب الإجمالية

إجمالي الأرباح الموزعة
ع قيمة الربح الموز 

لكل وحدة
الفترة

9,180,000 0.18 2022الربع الثاني

6,120,000 0.12 2022الربع الاول 

6,120,000 0.12 2021الربع الرابع 

12,240,000 0.24 2021الربع الثالث 

- - 2021الربع الثاني

8,160,000 0.16 2021الربع الاول 

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 2022الربع الاول 

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
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