
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

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 

2022بيان الربع الثالث سبتمبر 

 2022سبتمبر30المالية كما في الافصاحات

س.ر10.7144 س.ر12.32
تاسيسعر الاغلاق في 

14.36–11.28
أداء سعر الوحدة

 %2.46
على أساس ربع سنوي

س.ر884,942,242 س.ر11.2029

سنوات4.75
2027تاريخ الاستحقاق يونيو 

 %34.28

3.44%
إلى القيمة الاجمالية لأصول الصندوق-على أساس سنوي 

س.ر571,347,059

51,000,000
التي تم التوزيع لها خلال الربع

س.ر9,180,000
(2022يوليو 26)أحقية التوزيعات النقدية 

 %5.84
الث بناًء على الإعلان الصادر خلال الربع الث)على أساس سنوي 

2022)

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 33.10% التعليم   291,662,313  284,684,165 ةمدارس التربية الإسلامي الرياض

100% ملكية 24.99% التعليم 227,234,500  214,917,261 مدارس الرواد العالمية الرياض

100% ملكية 10.62% 91,329,586  92,761,296 التعليم مدارس الغد الأهلية الرياض

100% ملكية 4.22% التعليم 37,200,158  36,301,537 مدارس الملقا الرياض

100% ملكية 3.32% التعليم  28,951,689  28,589,088 مدارس الإشراق الدمام

100% ملكية 4.15% التعليم 35,832,838  35,713,766 مدارس الياسمين الرياض

100% ملكية 6.14% التعليم 52,971,669  52,795,646 مدارس حطين الرياض
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ريتصندوق تعليم 
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2022بيان الربع الثالث سبتمبر 

الأعلىالحد النسبة (س.ر)المبلغ  الوصف

من صافي الأصول 0.75% 0.489% رسوم الإدارة  3,092,819

س.ر 65,000 0.008% رسوم المراجعة والتدقيق  48,617

س.ر 7,500 0.001% الرقابيةرسوم الجهات  5,608

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

سنويًا( ريال سعودي300،000ريال سعودي وبحد أقصى 
0.025% رسوم الإدراج  161,076

٪ من 0.03٪ سنوياً من قيمة أصول الصندوق و 0.0375

كافة القيمة المستقبلية
0.028% رسوم الحفظ  179,139

ريال سعودي سنوياً لكل عضو40،000الحد الأقصى  0.005% مجلس إدارة الصندوقأتعاب أعضاء  29,917

س.ر 400,000 0.046% (تداول)الرسوم السنوية  299,178

NA 1.075% التكاليف المالية   6,932,340

NA 0.259% مخصصات الزكاة   1,667,777

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

الصندوق سنوياً 
0.093% 597,424 مصاريف أخرى

NA 0.671% الاهلاك  4,326,417

NA 0.753% انخفاض قيمة العقارات الاستثمارية 4,854,200

3.441% اجمالي المصروفات   22,194,511

المصروفات والأتعاب الإجمالية

إجمالي الأرباح الموزعة
ع قيمة الربح الموز 

لكل وحدة
الفترة

9,180,000 0.18 2022الربع الثالث 

9,180,000 0.18 2022الربع الثاني 

6,120,000 0.12 2022الربع الأول 

6,120,000 0.12 2021الربع الرابع

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
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