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 قائمة ألسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق .1

األصدول فدي عددة أء د   فدي  معظد أصد،  قعد   15يستثمر 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 180,592,001"53.2'40°24 مكتبي  - قج ري  - سكني ج نكس المعذر

 N 46°38'56.9"E 48,131,669"56.2'46°24 قج ري -  فندق ة وءدات الرب  ج نكس 

 N 46°41'12.1"E 96,114,637"55.0'40°24 مكتبي –العط ع الصحي  المحمدية -برج ظب   نجد 

 N 46°40'39.2"E 54,347,376"51.4'40°24 قج ري – عرض ص لة ص لة اال اوقو

 N 46°37'59.8"E 50,405,369"49.1'47°24 مكتبي األول الصح فة برج

 N 46°38'31.1"E 54,864,309"48.0'46°24 مكتبي الث ني الصح فة برج

 N 50°10'31.9"E 22,851,547"13.4'18°26 الض  فة -وءدات فندق ة قوالن فندق أجنحة

 N 46°44'29.8"E 18,648,702"48.3'33°24 مستوهع ت الح ئر مستوهع ت

 N 46°50'20.6"E 54,271,529"31.7'40°24 مستوهع ت السلي مستوهع ت

 N 46°39'31.9"E 1,806,365"16.9'47°24 قج ري الرب   منفعة

 N 46°44'25.0"E 1,915,447"36.0'45°24 مكتبي  -قج ري  العدس منفعة

 N 46°34'08.2"E 2,319,207"06.8'38°24 قج ري  -سكني  لبن واهي منفعة

 N 46°42'33.4"E 4,396,984"38.0'39°24 مكتبي  -قج ري  الضب ب منفعة

 N 44°00'25.3"E 31,094,315"20.1'04°26 قعل مي التربوية النخبة مدارس

 N 46°49'11.9"E 25,136,782"27.8'42°24 قعل مي مدارس السالم**

وقدد   م30/06/2020الععدد رات فددي محفظددة الصددندوق كمدد  فددي قدد ري  قع دد   األصددول  نسدد : مالءظددة*

 اءتس ب النسبة بن ً  على متوسط التع   .
 لاير 25,136,782 بع مة االنش   قحت كمشروع ت شرا  بتكلفة 30/09/2020 في العع ر شرا  ق  **

 

 

 سعر الوحدة بنهاية الربع .2

 ري اًل سعوهيً . 10.38 او 30/09/2020سعر الوءدة المتداولة للصندوق كم  في 

 الوحدة سعر على التأجيريالدخل  .3

 .سعوهي لاير 12,536,985 :الث لث للرب  التأج ري الدخ،إجم لي 

 لاير سعوهي. 0.20إجم لي الدء، التأج ري للوءدة: 

 .%1.97 = الوءدة سعر على للوءدة التأج ري الدخ،إجم لي 
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 اإلجمالية واألتعاب المصروفات نسبة .4

 المصروفات
 القيمة بالريال

 السعودي

 مع النسبة

 االهالك

 بدون النسبة

 االهالك

  %44.89 3,317,477  العقارية األصول استهالك مصاريف

 %16.46 %9.07 670,427  المنافع عقود واطفاءات ايجارات مصاريف

 %23.48 %12.94 956,100  للعقارات التشغيلية المصاريف

 %19.97 %11.01 813,322  اإلدارة رسوم

 %1.54 %0.85 62,669  الحفظ رسوم

 %0.29 %0.16 12,000  اإلدارة مجلس أعضاء رسوم

 %11.48 %6.33 467,618  رسوم مدير األمالك

 %0.45 %0.25 18,456  وقانونية مهنية مصاريف

 %26.32 %14.50  1,071,803   اخرى مصاريف

 %100 %100 7,389,872 اإلهالك مع المصروفات إجمالي

 4,072,394 اإلهالك بدون المصروفات إجمالي

 

 

 

 الصندوق ألصول اإلجمالية القيمة إلى الصندوق تكاليف نسبة .5

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

 العقارية   

 س.ر 689,090,686 2020-09-30إجم لي أصول الصندوق في 

2020ع م الث لث إجم لي قك ل ف الصندوق م  االاالك للرب    س.ر 7,389,871 

 %1.07 نسبة قك ل ف الصندوق م  االاالك الى إجم لي أصول الصندوق

2020ع م الث لث إجم لي قك ل ف الصندوق بدون االاالك للرب    س.ر 4,072,394 

الصندوق أصول إجم لي الى االاالك بدون الصندوق قك ل ف نسبة  0.59% 
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 أداء سعر الوحدة .6

 القيمة أداء سعر الوحدة

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

  ر.س 10.38 قداول( -)المدرجة في السوق الم ل ة السعوهية  30/09/2020سعر الوءدة كم  في 

 %42.78 قداول( -السوق ة للوءدة )المدرجة في السوق الم ل ة السعوهية نسبة قغ ر الع مة 

  ر.س 3.11 قداول( -قغ ر الع مة السوق ة للوءدة )المدرجة في السوق الم ل ة السعوهية 
 
 

 الصندوق ألصولاالقتراض من القيمة اإلجمالية  نسبة .7

 %12.41 للصندوق االجم ل ة الع مة من االقتراض نسبة

 

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

 عنه

 .صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

 في كما الصندوق أصول قيمة صافي

 م *30/09/2020
 ر.س 565,828,079

 61,370,000 المصدرة الوحدات عدد

 الوحدة قيمة صافي
9.22 

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

 

 أي ربح مدفوع الح  آلخر تقرير تم اإلفصا  عنه 

 ال يوجد.

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

قعلدن شدركة أصدول وبخ دت االسدتثم رية مددير  :م27/08/2020الموافد  اد 08/01/1442بت ري    -1

خط ب من قب، شركة الكون الخل ج ه للتج ره والمع والت بصفته  قلعى  هبأن صندوق المعذر ريت

المستأجر الرئ سي لعع ر الرب   ج نكس الواقد  علدى قعد ش  شد رع الع د س مد  شريد  األم در 

محمد بن سلم ن في مدينة الري ض  يف د برغبدة المسدتأجر فدي قسدل   الوءددات المسدتأجرة 

% مدن إجمد لي 7.0ي والتدي قمثد، م يعد رب نسدبته مل ون لاير سعوه 3.75الب لغ ق مة إيج را  

اإليج رات السنوية  علًم  بأن ملف المستأجر شركة الكون الخل ج ده للتجد ره والمعد والت منظدور 

لدى المحكمة المختصة وذلك لتخلف المسدتأجر عدن السدداه  وفدي شدور األءددار الج ريدة يدوه 
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ي مجراا  لدى المحد ك  المختصدة للحفد ظ مدير الصندوق أن يؤكد بأن العض ة الزالت منظورة وف

 .على ءعوق م لكي الوءدات

لدن شدركة أصدول وبخ دت االسدتثم رية مددير قع م:16/09/2020الموافد  ادد 28/01/1442بت ري   -2

مدير الصندوق خط ب من قبد، شدركة الكدون  يلعبت إلح ق ً لإلعالن المتعل  صندوق المعذر ريت

قدوه أن قندوه   المسدتأجر الرئ سدي لععد ر الرب د  ج دنكس الخل ج ه للتج ره والمعد والت بصدفته 

شركة أصول وبخ ت االستثم رية بأن العع ر ق  استالمه من المستأجر  وال قزال قضد ة المط لبدة 

ب ألجرة عن الفترة السد بعة منظدورة فدي المحكمدة الع مدة ب لريد ض  وبعدد األخدذ ب العتبد ر قعثدر 

 ءة الرئ س ة في العع ر والتي اي عبد رة عدن وءددات سداه المستأجر وسع  ً الستغالل المس

فندق ة  وبمد  يتوافد  مد  مدزيم المسدتأجرين االخدرين  فعدد ارقدأى مددير الصدندوق قبدول شلد  

المستأجر واستالم العع ر لالستف هة من الفرص الممكنة لتحع   إيراهات مدن الععد ر مسدتعبالً  

 ريددة المسددتحعة عددن الفتددرة السدد بعة مددن مدد  الحددرص علددى اسددتمرار المط لبددة ب لع مددة اإليج

   .المستأجر ووفع ً لألنظمة وبم  يكف، ءعوق م لكي الوءدات

مددير  قعلدن شدركة أصدول وبخ دت االسدتثم رية: م24/09/2020الموافد  ادد 07/02/1442بت ري   -3

 أرض وادو الريد ض  بمديندة السدالم ءي في عع ر شرا  اقف ق ة إبرامه عن صندوق المعذر ريت 

 شريد  قعد ش  قدرب السدالم  ءدي فدي قعد  مربد  متدر 10,000 مسد ءته  قبلدغ قعل مدي مرف 

 عشدر سدبعة) 17,000,000 االسدتحواذ ق مدة وقبلدغ الشدب ب  شد رع مد  عدو  بدن عبدالرءمن

-متوسدط-ابتددائي) للبن ن قعل مي مجم  بن   الستكم ل االستحواذ يهد (. سعوهي لاير مل ون

 23,000,000 إلدى بن ئده قكلفدة قصد، ان يتوقد  مربد  متر 18,634.1 قع رب بن   بمس ءة  (ث نوي

 للتعلد   المتك ملدة التنم ة شركة الى العع ر قأج ر ق    وقد(سعوهي لاير مل ون وعشرون ثالثة)

 3,600,000 بع مة األولى اإليج رية السنة قبدأ أن على ملزمة  سنة عشر إءدى لمدة والتدري 

 ق مددة مددن جددز  مع بدد، معدددم ً  المسددتأجر ويدددفعه ( سددعوهي لاير الددف وسددتم ئة ماليدد ن ثالثدة)

 الس هسدة السدنة مدن اعتبد راً  اإليج ريدة الع مدة وسترقف . ء ل  ً  العع ر على المع مة اإلنش  ات

 وثالثم ئدة مل وند ً  واربعدون ثدالر) 43,380,000 اإليجد ر ععدد ق مدة إجم لي   ويبلغ17.5% بنسبة

 لمددة أمدر سدندات عدن عبد رة إيج ريدة ضدم ن ت المسدتأجر قدم وقد(. سعوهي لاير الف وثم نون

 .سنوات عشر

 بيان باألربا  الموزعة على مالكي الوحدات .10

 .ل  يت  قوزي  أي أرب ح عن اذه الفترة


