
 
عرضة للتقلبات (. إن األداء السابق ليس مؤشراً وال ضماناً لعوائد المستقبل. إن قيمة الوحدات 37-11153( ومرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال األوراق المالية بترخيص رقم )1010231217شركة السعودي الفرنسي كابيتال هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة للبنك السعودي الفرنسي )سجل تجاري 

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

فهمها قبل االستثمار فيه. ويمكن الحصول على نسخة من الشروط واألحكام تم توفير معلومات مفصلة ومحددة تتعلق بالمنتج في شروط وأحكام الصندوق والتي يجب قراءتها وكما ينبغي لهم الحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجاالت االستثمار واالستشارات القانونية قبل االستثمار في هذا المنتج. ي
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 لمحة عن صندوق تعليم ريت

هو صندوق استثمار عقاري متداول  صندوق تعليم ريت

عام مقفل متوافق مع الشريعة الإسلامية مؤسس في 

المملكة العربية السعودية بموجب لائحة صناديق 

الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق 

الاستثمار العقارية المتداولة المصرحة من هيئة سوق 

الصندوق  عدد وحداتبلغ عند تأسيسه، المال. 

ريال للوحدة، يهدف  (10) عشرة بقيمة تبلغ 51،000،000

الصندوق الى الاستثمار في أصول عقارية داخل وخارج 

المملكة العربية السعودية وقابلة لتحقيق دخل تأجيري 

% من صافي أرباح 90دوري، وتوزيع ما لا يقل عن 

 الصندوق سنوياً.

 

 لمحة عن استراتيجية الصندوق

تتكون من  محفظة استثمارية يستهدف الصندوق تكوين

ترتبط بقطاع التعليم والتدريب في  ملكية عقارين

المملكة العربية السعودية وخارجها قابلــة لتحقيق دخل 

تأجيري دوري والتي ستدر عوائد على رأس المال 

المستثمر بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق. 

شـاريع ويستثمر الصندوق بشكل ثـانوي أصوله فـي م

التطـوير العقارية شريطة ألا يسـتثمر الصـندوق أصوله 

في أراضي بيضاء. كما يقر مدير الصندوق على خلو 

الأصول العقارية محل استثمار الصندوق من أي 

مخالفات نظامية تمنع او قد تتسبب في عدم الاستفادة 

منها أو تشغيلها، وكذلك على سلامة الأصول العقارية 

من أي خلل او عيوب هندسية رئيسية قد فنياً وخلوها 

تمنع او قد تتسبب في عدم الاستفادة منها أو تشغيلها، 

أو قد تتسبب بدورها في اجراء اصلاحات وتغييرات رئيسية 

 مكلفة.

. تسجيل الصندوق لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل ، تم2019في الربع الرابع من 

وجد أي تغيرات اساسية او جوهرية او مهمة تؤثر تجدر الاشارة بأنه لا يفيما عدا ذلك، 

 في عمل الصندوق خلال الفترة.

 

 )يتم تقييم أصول الصندوق بشكل نصف سنوي كما هو موضح في التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة( 2019يونيو  30كما في  الصندوق أصول

 نوع الملكية النسبة القيمة السوقية القطاع الاسم الموقع

 ملكية %55.53 287,139,111 التعليم مدارس التربية الإسلامية الرياض

 ملكية %44.47 229,985,000 التعليم مدارس الرواد العالمية الرياض

 

 فصاحات الماليةاال
  جميع المبالغ بالريال السعودي

 

 حجم المحفظة الاستثمارية

517,124,111 
 2019يونيو  30كما في القيمة العادلة 

 الأرباح التراكمية لكل وحدة 

0.6400 
 2019 ديسمبر 31معلن عنها لتاريخ 

 وحدةلل قيمةالصافي 

10.5543 
 2019يونيو  30كما في القيمة العادلة 

  سعر الوحدةل التوزيعات عائد 

5.13% 
 2019مبر ديس 31كما في على أساس سنوي 

 القيمة السوقية

636,480,000 
 2019مبر ديس 31كما في 

 عدد الوحدات 

51,000,000 
 2019مبر ديس 31كما في 

 سعر الوحدة

12.4800 
 2019مبر ديس 31كما في 

 الأدنى( -اسبوع )الأعلى  52آخر  

12.48 – 9.42 
 2019مبر ديس 31كما في اداء سعر الوحدة 

 التشغيلي/الدخل التأجيري

31,511,320 
 2019 سبتمبر 30في لتسعة شهور المنتهية 

 على سعر الوحدة التشغيلي/الدخل التأجيري 

6.60% 
 على أساس سنوي 

 المصروفاتمجموع 

4,270,219 
 2019 سبتمبر  30في لتسعة شهور المنتهية 

 نسبة المصروفات والأتعاب الاجمالية 

1.06% 
 على أساس سنوي 

 لآخر تقرير اً لاحق ةمدفوعالح اربالا

0.1600 
 2019من عام  رابعالتم الإعلان عنها خلال الربع 

 نسبة الاقتراض 

0.00% 
 2019مبر ديس 31كما في من القيمة الاجمالية للصندوق 


