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 قائمة ألسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق .1

أصد،  قعدج يم دج الصدول فدي عددة أي د   فدي  14يستثمر صندوق المعذر ريت في عدة أصول ويبلغ عددها  
 مدينة الري ض واي ك لت لي:

 احداثيات الموقع تصنيف العقار العقاراسم 

نسبة العقار في 

 المحفظة

 )الوزن(

 N 46°40'03.4"E 29.72%"53.2'40°24 مكتبي  - قج ري  - سكني المعذري نكس 

 N 46°38'56.9"E 7.90%"56.2'46°24 قج ري -  فندق ة ويدات الرب جي نكس 

 N 46°41'12.1"E 15.41%"55.0'40°24 مكتبي –العط ع الصحي  المحمدية -برج ظب   نجد 

 N 46°40'39.2"E 8.23%"51.4'40°24 قج ري – عرض ص لة ص لة اال اوقو

 N 46°37'59.8"E 8.10%"49.1'47°24 مكتبي الول الصح فة برج

 N 46°38'31.1"E 8.81%"48.0'46°24 مكتبي الث ني الصح فة برج

 N 50°10'31.9"E 3.59%"13.4'18°26 الض  فة -ويدات فندق ة قوالن أينحةفندق 

 N 46°44'29.8"E 3.00%"48.3'33°24 مستوهع ت الح ئر مستوهع ت

 N 46°50'20.6"E 8.51%"31.7'40°24 مستوهع ت السلي مستوهع ت

 N 46°39'31.9"E 0.33%"16.9'47°24 قج ري الرب ج منفعة

 N 46°44'25.0"E 0.31%"36.0'45°24 مكتبي  -قج ري  العدس منفعة

 N 46°34'08.2"E 0.32%"06.8'38°24 قج ري  -سكني  لبن واهي منفعة

 N 46°42'33.4"E 0.75%"38.0'39°24 مكتبي  -قج ري  الضب ب منفعة

 N 44°00'25.3"E 5.02%"20.1'04°26 قعل مي **التربوية النخبة مدارس

م وقدد  31/12/2019الععدد رات فددي محفظددة الصددندوق كمدد  فددي قدد ري  قع دد   الصددول  نسدد : ماليظددة*

 ايتس ب النسبة بن ً  على متوسط التع   .
 ق  ايتس ب الوزن بن   على ق مة االستحواذ **

 

 

 الربعسعر الوحدة بنهاية  .2

 ري اًل سعوهيً . 7.27 او 30/06/2020سعر الويدة المتداولة للصندوق كم  في 

 الدخل التأجيري على سعر الوحدة .3

 .سعوهي لاير 12,620,639 :الث ني للربج التأي ري الدخ،إيم لي 

 لاير سعوهي.  0.21إيم لي الدي، التأي ري للويدة: 

 .%2.9 = الويدة سعر على للويدة التأي ري الدخ،إيم لي 
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 اإلجمالية واألتعاب المصروفات نسبة .4

 المصروفات
 القيمة بالريال

 السعودي

 مع النسبة

 االهالك

 بدون النسبة

 االهالك

  %49.87  3,275,165  العقارية األصول استهالك مصاريف

 %20.20 %10.13  664,991  المنافع عقود واطفاءات ايجارات مصاريف

 %19.01 %9.53  625,637  للعقارات التشغيلية مصاريفال

 %24.02 %12.04  790,723  اإلدارة رسوم

 %1.78 %0.89  58,485  الحفظ رسوم

 %0.36 %0.18  12,000  اإلدارة مجلس أعضاء رسوم

 %5.84 %2.93  192,107  رسوم مدير األمالك

 %5.99 %3.00  197,180  وقانونية مهنية مصاريف

 %22.80 %11.43  750,572  اخرى مصاريف

 %100 %100 6,566,861 اإلهالك مع المصروفات إجمالي

 3,291,696 اإلهالك بدون المصروفات إجمالي

 

 

 

 نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق .5

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

 العقارية   

2020-06-30إيم لي أصول الصندوق في   س.ر 647,316,297 

2020ع م  الث نيإيم لي قك ل ف الصندوق مج االاالك للربج   س.ر 6,566,861 

 %1.01 نسبة قك ل ف الصندوق مج االاالك الى إيم لي أصول الصندوق

2020ع م  الث نيإيم لي قك ل ف الصندوق بدون االاالك للربج   س.ر 3,291,696 

الصندوق أصول إيم لي الى االاالك بدون الصندوق قك ل ف نسبة  0.51% 
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 أداء سعر الوحدة .6

 القيمة أداء سعر الوحدة

  ر.س 7.18 قداول( -)المدرية في السوق الم ل ة السعوهية  31/03/2020سعر الويدة كم  في 

  ر.س 7.27 قداول( -)المدرية في السوق الم ل ة السعوهية  30/06/2020سعر الويدة كم  في 

 %1.25 قداول( -نسبة قغ ر الع مة السوق ة للويدة )المدرية في السوق الم ل ة السعوهية 

  ر.س 0.09 قداول( -قغ ر الع مة السوق ة للويدة )المدرية في السوق الم ل ة السعوهية 
 
 

 ألصول الصندوقنسبة االقتراض من القيمة اإلجمالية  .7

 %8.43 للصندوق االيم ل ة الع مة من االقتراض نسبة

 

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

 عنه

 .صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

 في كما الصندوق أصول قيمة صافي

 م *30/06/2020
 ر.س 569,168,960

 61,370,000 المصدرة الوحدات عدد

 الوحدة قيمة صافي
9.27 

الدفترية( )ب لع مةص في ق مة أصول الصندوق *   

 

 أي ربح مدفوع الحا آلخر تقرير تم اإلفصا  عنه 

 ال يويد.

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

قعلدن ردركة أصدول وبخ دت االسدتثم رية مددير  :م19/04/2020الموافد   اد26/08/1441بت ري    -1

 بد جيرا ات قدأرروا ممدن المسدتأيرين بعد  مدن طلبد تبأنه قد  ورهت إل ده  صندوق المعذر ريت

 الع مدة مجمدوع يشدك، وال  (COVID-19) المسدتجد كوروند  ف دروس انتش ر لمك فحة االيترازية

 السددنوية اجيج ريددة اجيددراهات إيمدد لي مددن% 5 مددن أقدد، سددو  االن يتددى لطلبدد ق   اجيج ريددة

 .للصندوق

لدن ردركة أصدول وبخ دت االسدتثم رية مددير قع م:06/05/2020ادد الموافد  13/09/1441بت ري   -2

 ق مدة أن يفصد  أن الصندوق مدير يوهإلح ق ً لإلعالن المتعل  بج ئحة كورون   صندوق المعذر ريت

 نحدو بلغدت قدد مد رس رد ر بداية منذ المستلمة اجيج رية الع مة لتخف   المستأيرين طلب ت



 

 

 

 الثانيالربع السنوي  التقرير

 مددن% 4.5 نحددو نسددبت   وقشددك،  (لاير الددف وخمسددم ئة مل وندد ن) سددعوهي لاير مل ددون 2.50

 الععدد رات إيجدد ر) الدددخ، انعطدد ع ق مددة إيمدد لي وبلددغ للصددندوق  اجيج ريددة اجيددراهات إيمدد لي

( لاير الدف وعشرون ورم نم ئة مل ون ن) سعوهي لاير مل ون 2.82 نحو الفترة ذات خالل( الش غرة

 .للصندوق اجيج رية اجيراهات إيم لي من% 5.0 نسبت   وقشك،

وبخ ددت االسددتثم رية أندده قعلددن رددركة أصددول : م20/05/2020اددد الموافدد  27/09/1441بتدد ري   -3

قد  االقفد ق مدج  مج رركة مدارس الرقدي الال دةقف ا   المتعل  بتوق ج مذكرة لإلعالن إلح ق ً و

م  جق يدة الفرصدة 31/10/2020على قمديد مذكرة التفد ا  يتدى  رركة مدارس الرقي الال ة

 .قغ  ر هون ي ل   على التف ا  مذكرة ورروط بنوه يم ج بع   مج  الستخراج التراخ ص الالزمة

أررت ي ئحة كورون  على أعم ل معظ  المستأيرين  ونتج عن ذلد  قدأخر فدي هفدج المسدتحع ت  -4

اجيج رية ب جض فة لمط لب ت قخف ض ت إيج رية وفع ً لإلعالند ت السد بعة لمددير الصدندوق  ولدذل  

ذمد  إيج ريدة  يتوقج مدير الصندوق أن يكون لج ئحة كورون  أرر سلبي من خالل قجن   مخصص ت

مشكوك في قحص ل    كإيرا  مح سبي ايتدرازي  وسد ظ ر أردر ادذم المخصصد ت فدي العدوائ  

 31والسددنة الم ل دة المنت  ددة فددي  2020يون دو  30الم ل دة الول ددة للسدتة اردد ر المنت  دة فددي 

 .2020هيسمبر 

 

 بيان باألربا  الموزعة على مالكي الوحدات .10

 .لفترةل  يت  قوزيج أي أرب ح عن اذم ا


