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 الثاني سنويالالربع  التقرير

 

 سعر الوحدة بنهاية الربع .1

 رياًلا سعودياا. 7.68 هو 30/06/2019الوحدة المتداولة للصندوق كما في سعر 

 الدخل التأجيري على سعر الوحدة .2

 .سعودي لاير 12,824,462.41 :الثاني للربع التأجيري الدخل

 .سعودي لاير 1,669,851.87 = الوحدة سعر على التأجيري الدخل

 نسبة المصروفات واألتعاب اإلجمالية .3

 المصروفات
 القيمة بالريال

 السعودي

مع النسبة 

 االهالك

بدون النسبة 

 االهالك

 - %55.94 3,209,702.06 مصاريف استهالك األصول العقارية

 %14.41 %6.35 364,227.30 مصاريف ايجارات وطفاءات عقود المنافع

 %32.01 %14.10 809,250.58 مصاريف التشغيلية للعقارات

 %29.13 %12.83 736,432.83 رسوم اإلدارة

 %2.33 %1.03 59,000 رسوم الحفظ *

 %0.59 %0.26 15,000.00 رسوم أعضاء مجلس اإلدارة

 %9.54 %4.21 241,300.17 رسوم المشغل العقاري

 %4.09 %1.80 103,417.51 مصاريف مهنية وقانونية

 %7.90 %3.48 199,723.81 مصاريف اخرى

 %100 %100 5,738,054.28 إجمالي المصروفات مع اإلهالك

 2,528,352.22 إجمالي المصروفات بدون اإلهالك

* أتعاب الحفظ تم إدراجها بشكل تقريبي وذلك لتغيير أمين الحفظ وجاري إصدار الفاتورة من قبل اميين الحفيظ 

 م.2019الجديد للربع الثاني من 
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 الثاني سنويالالربع  التقرير

 

 نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق .4

 الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق نسبة تكاليف
 النسبة مع تأثير هبوط االستثمارات العقارية   

2019-06-30في  إجمالي أصول الصندوق ر.س    603,051,470.81 

2019للربع الثاني عام  مع اًلهالك إجمالي تكاليف الصندوق  ر.س 5,738,054.28 

الى إجمالي أصول الصندوق مع اًلهالك نسبة تكاليف الصندوق  0.95% 

2019للربع الثاني عام بدون اًلهالك  إجمالي تكاليف الصندوق  ر.س 2,528,352.22 

الصندوق أصول إجمالي الى اًلهالك بدون الصندوق تكاليف نسبة  0.42% 

 

 أداء سعر الوحدة .5

 القيمة أداء سعر الوحدة

 ر.س 7.50 تداول( -المالية السعودية )المدرجة في السوق  31/03/2019سعر الوحدة كما في 

 ر.س 7.68 تداول( -)المدرجة في السوق المالية السعودية  30/06/2019سعر الوحدة كما في 

 % 2.40      تداول( -نسبة تغير القيمة السوقية للوحدة )المدرجة في السوق المالية السعودية 

 ر.س 0.18 تداول( -المالية السعودية تغير القيمة السوقية للوحدة )المدرجة في السوق 

 
 قائمة ألسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق .6

أصيل  تقيع جمييع الصيول فيي عيدة أحييا  فيي  12يستثمر صندوق المعذر ريت في عدة أصول ويبلغ عيددها 

 مدينة الرياض وهي كالتالي :

 نسبة العقار في المحفظة اسم العقار

 )الوزن(
العقار في نسبة  اسم العقار

 المحفظة )الوزن(

 المعذر
33.08% 

 مستودعات الحائر
3.27% 

 %8.67 الربيع
 سليمستودعات ال

9.50% 

 المحمدية
16.59% 

 منفعة الربيع
0.44% 

 %8.87 التخصصي
 منفعة القدس

0.38% 

 %8.63 مبنى الصحافة الول
 منفعة وادي لبن

0.37% 

 مبنى الصحافة الثاني
9.39% 

 منفعة الضباب
0.81% 

وتم احتسياب  31/12/2018نسب العقارات في محفظة الصندوق كما في تاريخ تقييم الصول  *مالحظة: 
 النسبة بنا ا على متوسط التقييم.
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 الثاني سنويالالربع  التقرير

 

 ألصول الصندوقنسبة االقتراض من القيمة اإلجمالية  .7

 يقترض الصندوق من الجهات التمويلية في هذه الفترة. لم

 

)ب( مرن المرادة الثالثرة والعشررون مرن الئحرة صرناديم االسرتثمار استثناء من أحكام الفقررة  .8
صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، أي ربح مدفوع الحم آلخرر تقريرر ترم اإلفصرا   ؛العقاري

 عنه

 

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. 

 في كما الصندوق أصول قيمة صافي

 * م30/06/2019
 ر.س 587,703,985.63

 61,370,000 عدد الوحدات المصدرة

 9.58 صافي قيمة الوحدة

صافي قيمة أصول الصندوق ) بالقيمة الدفترية (  * 

 أي ربح مدفوع الحم آلخر تقرير تم اإلفصا  عنه 

 ًل يوجد.

 أي تغيرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق .9

هيي الموافي  11/09/1440إبرام اتفاقية شيرا  عقيار أجنحية تيوًلن الفندقيية فيي مدينية الخبير بتياريخ  .1

 م16/05/2019

 الموافييي  هيييي20/03/1440 بتييياريخ المنشيييور اًلسيييتثمارية وبخييييت أصيييول شيييركة إلعيييالن إلحاقييياا  .2

 بتكلفيية عقيياري أصييل 16 علييى لالسييتحواذ مشييرو ة شييرا  اتفاقييية بييربرام والمتعليي  28/11/2018

 إتميام فيي قيدماا  المضيي عيدم الصيندوق إدارة مجلي  رقير سعودي  لاير مليون 552 تقارب إجمالية

 أن دون الصيفقة  إلتميام الالزمية اإلجرا ات البائع استكمال لعدم نظراا  الشرا   اتفاقية وفسخ الصفقة

 .الصندوق على جوهري أثر لذلك يكون

 بيان باألربا  الموزعة على مالكي الوحدات .10

 .لم يتم توزيع أي أرباح عن هذه الفترة


