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أهداف وسياسات االستثمار وممارسته

يه��دف الصن��دوق إل��ى االس��تثمار ف��ي أص��ول عقاري��ة م��درة لدخ��ل دوري بحي��ث يت��م توزي��ع م��ا ال يق��ل ع��ن 90% م��ن صاف��ي أرب��اح الصن��دوق عل��ى مالك��ي الوح��دات 
بش��كل س��نوي وذل��ك بع��د اس��تالم مدي��ر الصن��دوق للعوائ��د اإليجارية لألصول العقارية. ويس��تثمر الصندوق بش��كل ث���انوي أصول الصندوق ف���ي مش���اريع التط���وير 

العقاري��ة ش��ريطة:                                                             

أال تق���ل أصول الص���ندوق المس���تثمرة ف���ي األصول العقاري���ة المط���ورة الت���ي تول���د دخ���ل دوري ع���ن 75% م���ن إجم���الي أصول الص���ندوق وفقًا آلخر قوائم • 
مالي��ة مدقق��ة،

 و أال يس�تثمر الص�ندوق أصوله في أراضي بيضاء.• 

سياسات توزيع الدخل و األرباح

يه��دف مدي��ر الصن��دوق ب��أن يق��وم بتقدي��م توزيع��ات نقدي��ة س��نوية بنس��بة ال تق��ل ع��ن 90% م��ن صاف��ي أرب��اح الصن��دوق عل��ى مالك��ي الوح��دات ف��ي ح��ال اكتم��ال 
تحصي��ل اإليج��ارات وبع��د موافق��ة مجل��س إدارة الصن��دوق خ��الل الرب��ع االول وذل��ك ف��ي ش��هر م��ارس م��ن كل ع��ام. وس��يتم تحوي��ل مبال��غ التوزيعات للمس��تحقين 

حس��ب تاري��خ األحقي��ة ال��ذي س��يتم اإلع��الن عن��ه قب��ل التوزي��ع. ويمك��ن لمدي��ر الصن��دوق دف��ع ه��ذه التوزيع��ات عل��ى أكث��ر م��ن م��رة ف��ي الس��نة.

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل:

ت��م إع��داد جمي��ع تقاري��ر صن��دوق المع��ذر ري��ت وفق��ًا ألح��كام الئح��ة صنادي��ق االس��تثمار، والئح��ة الصنادي��ق العقاري��ة والتعليم��ات الخاص��ة بصنادي��ق االس��تثمار 
العقاري��ة المتداول��ة الص��ادرة ع��ن هيئ��ة الس��وق المالي��ة، وه��ي متاح��ة للجمي��ع عن��د الطل��ب وب��دون أي مقاب��ل. 

معلومات صندوق االستثمار

اسم صندوق االستثمار: صندوق المعذر ريت
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األصول التي يستثمر فيها الصندوق:

يستثمر صندوق المعذر ريت في عدة أصول ويبلغ عددها 12 أصل، تقع جميع األصول في عدة أحياء في مدينة الرياض وهي كالتالي :

المعذراسم العقار1

سكني - تجاري - مكتبينوع العقار

الرياضالمدينة

المعذر الحي

األمير تركي بن عبد العزيز األولالشارع

N 46°40’03.4”E”53.2’40°24احداثيات الموقع

الربيعاسم العقار2

وحدات فندقية - تجارينوع العقار

الرياضالمدينة

الربيع الحي

األمير سعود محمد بن مقرن الشارع

N 46°38’56.9”E”56.2’46°24احداثيات الموقع
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المحمديةاسم العقار3

تجاري - مكتبي نوع العقار

الرياضالمدينة

العليا الحي

طريق الملك فهد بن عبد العزيزالشارع

N 46°41’12.1”E”55.0’40°24احداثيات الموقع

التخصصياسم العقار4

تجاري نوع العقار

الرياضالمدينة

المعذر الحي

شارع التخصصي الشارع

N 46°40’39.2”E”51.4’40°24احداثيات الموقع
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مبنى الصحافة األول اسم العقار5

تجاري - مكتبي نوع العقار

الرياضالمدينة

الصحافةالحي

العلياالشارع

N 46°37’59.8”E”49.1’47°24احداثيات الموقع

مبنى الصحافة الثاني اسم العقار6

مكتبينوع العقار

الرياضالمدينة

الصحافةالحي

العلياالشارع

N 46°38’31.1”E”48.0’46°24احداثيات الموقع
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مستودعات الحائر اسم العقار7

-الشارعمستودعاتنوع العقار

N 46°44’29.8”E”48.3’33°24احداثيات الموقعالرياضالمدينة

المصانعالحي

مستودعات السلي اسم العقار8

الخطابالشارعمستودعاتنوع العقار

N 46°50’12.3”E”30.9’40°24احداثيات الموقعالرياضالمدينة

السليالحي

منفعة الربيع اسم العقار9

طريق الملك عبد العزيزالشارعتجارينوع العقار

N 46°39’31.9”E”16.9’47°24احداثيات الموقعالرياضالمدينة

الربيعالحي
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منفعة القدس اسم العقار10

طريق الملك عبد الله بن عبد العزيزالشارعتجاري - مكتبينوع العقار

N 46°44’25.0”E”36.0’45°24احداثيات الموقعالرياضالمدينة

القدسالحي

منفعة وادي لبن اسم العقار11

الشفاالشارعسكني - تجارينوع العقار

N 46°34’08.2”E”06.8’38°24احداثيات الموقعالرياضالمدينة

ظهرة لبنالحي

منفعة الضباباسم العقار12

األمام  عبدالله بن فيصل بن تركيالشارعتجاري - مكتبينوع العقار

N 46°42’33.4”E”38.0’39°24احداثيات الموقعالرياضالمدينة

المربعالحي

نسبة العقارات المؤجرة ونسبة العقارات الغير مؤجرة إلى إجمالي العقارات المملوكة:

بلغ��ت نس��بة العق��ارات المؤج��رة (نس��بة اإلش��غال) كم��ا ف��ي 31 /2017/12م,نس��بة 95.65% م��ن إجمال��ي العق��ارات و المناف��ع المملوك��ة للصن��دوق, أم��ا بالنس��بة للعق��ارات الغي��ر 
مؤج��رة تبل��غ نس��بتها 4.35%، وتج��در االش��ارة إل��ى أن ه��ذا االنخف��اض الطفي��ف ف��ي نس��بة االش��غال ل��ه تأثي��ر مح��دود عل��ى العوائ��د االيجاري��ة المس��تهدفة وضم��ن التغي��رات 

الطبيعي��ة لنس��ب اإلش��غال.
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جدول مقارنة يغطي السنوات الثالث األخيرة (أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح :

2017/12/31 م*الـبـيـان

624,259,379 ر.سصافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية

10.17 ر.سصافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية (قيمة دفترية)

10.17 ر.سأعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية (قيمة دفترية)

10 ر.سأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية (قيمة دفترية)

61,370,000 وحدةعدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية

0.26 هللة قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة 

0.83%نسبة المصروفات**

*تاريخ التأسيس 2017/07/09 م.

**تم استثناء اإلهالكات واإلطفاءات من حساب نسبة المصروفات.

أداء الصندوق
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العائد اإلجمالي منذ التأسيس* :

 

*تاريخ بدء عمل الصندوق 2017/07/09 م.

**بدأ استحقاق اإليجارات لصالح الصندوق خالل شهر أغسطس 2017 م عند نقل ملكية العقارات لصالح الصندوق، وحسبت على أساس قيمة 
الصندوق عند االنشاء.

3.34% **نسبة العائد20,500,678 ر.س**العائد اإلجمالي
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الج��دول التال��ي يوض��ح مقاب��ل الخدم��ات والعم��والت واألتع��اب الت��ي تحمله��ا صن��دوق االس��تثمار عل��ى م��دار الع��ام، كم��ا يوض��ح إجمال��ي نس��بة المصروف��ات، ويج��ب اإلفص��اح ع��ن م��ا 
إذا كان��ت هن��اك أي ظ��روف يق��رر فيه��ا مدي��ر الصن��دوق اإلعف��اء م��ن أي رس��وم أو تخفيضه��ا:

القيمة بالريالالمصروفات

22,000أتعاب المحاسب القانوني

18,000رسوم أعضاء مجلس اإلدارة

72,547.95رسوم الحفظ

12,015أتعاب المستشار القانوني

170الرسوم المصرفية

1,488,697.62رسوم االدارة

-مصاريف دراسة جدوى

-مصاريف أخرى

1,232,472.57رسوم المشغل

2,712.33رسوم هيئة السوق المالية

348,809.15رسوم تداول

290,971رسوم تأسيس

99,000رسوم تقييم

636,651.73مصاريف ايجار عقود المنفعة

936,561.69مصاريف تشغيل األصول

4,780,689.46اإلهالك واإلطفاء
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*النسبة من متوسط صافي قيمة األصول لعام 2017 م .

كما لم يقم مدير الصندوق بتخفيض أو بإعفاء أي رسوم.

كما تم تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض بشكل متسق.

إجمالي
 المصاريف مع اإلهالك واإلطفاء 

1.61%*نسبة العائد9,941,299 ر.س

إجمالي
المصاريف بدون اإلهالك واإلطفاء 

0.83%*نسبة العائد5,160,609 ر.س
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إذا حدثت تغيرات جوهرية خالل الفترة و أثرت في أداء الصندوق، يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح:
ال توجد أي تغيرات جوهرية خالل فترة هذا التقرير.

بيان باألرباح الموزعة على مالكي الوحدات:
أعل��ن مدي��ر الصن��دوق ف��ي ي��وم األربع��اء المواف��ق لتاري��خ 2018/03/14 م, بتوزي��ع أرب��اح نقدي��ة عل��ى مالك��ي وح��دات الصن��دوق ع��ن الفت��رة الت��ي تب��دأ من��ذ تاري��خ انتق��ال األص��ول 
العقاري��ة للصن��دوق وحت��ى 2017/12/31 م (4.63 ش��هر), والبالغ��ة قيمته��ا 15,956,200 ري��ال س��عودي, و س��تكون التوزيع��ات النقدي��ة عل��ى أس��اس 61,370,000 وح��دة قائم��ة، 
حي��ث بلغ��ت قيم��ة الرب��ح الم��وزع للفت��رة مبل��غ 0.26 ري��ال س��عودي ل��كل وح��دة، كم��ا بلغ��ت نس��بتها إل��ى الس��عر األول��ي للوح��دة نس��بة 2.6%. م��ا يعن��ي نس��بة 6.74 % عل��ى 

أس��اس س��نوي.

اإلفصــاح عــن ممارســات التصويــت الســنوية علــى أن تحتــوي اســم المصــدر وتاريــخ الجمعيــة العموميــة وموضــوع التصويــت وقــرار التصويــت (موافــق / غيــر موافــق/ 
االمتنــاع عــن التصويــت):

لم يستثمر/يتملك الصندوق خالل فترة هذا التقرير في أي ورقة مالية مدرجة في السوق المالية السعودية. 
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تقريــر مجلــس إدارة الصنــدوق الســنوي متضمــن الموضوعــات التــي تمــت مناقشــتها و القــرارات الصــادرة عــن ذلــك بمــا فــي ذلــك أداء الصنــدوق و تحقيــق الصنــدوق 
ألهدافــه:

تم عقد اجتماع مجلس إدارة واحد للصندوق خالل فترة هذا التقرير وكان هذا االجتماع في يوم األحد 2017/10/01 م، وناقش مجلس إدارة الصندوق المواضيع التالية:

تأكيد استالم مدير االمالك إدارة عقارات الصندوق.• 

آخر مستجدات عقود المنفعة. • 

متابعة العوائد (اإليجارات) كما هي موضحة في الشروط واألحكام وآخر مستجداتها.• 

االطالع على الميزانية التقديرية إليرادات الصندوق من تاريخ نقل الملكية وحتى 2017/12/31 م والتي تم استالمها من مدير األمالك. • 

آخ��ر تط��ورات مش��روع التخصص��ي, حي��ث ان��ه ل��م يت��م االنته��اء م��ن اس��تخراج ش��هادات الدف��اع المدن��ي، باإلضاف��ة إل��ى أن اإليج��ار س��وف يزي��د بمج��رد اس��تكمال المش��روع • 
واس��تالم المس��تأجر للعق��ار, كم��ا أن التاري��خ المتوق��ع إلنه��اء المش��روع ف��ي ح��ال التأخي��ر ه��و نهاي��ة ش��هر اكتوب��ر لع��ام 2017 م. 

تأثير القوانين واألنظمة الحكومية الحالية و التعديالت المزمع اصدارها على العقارات المملوكة من قبل الصندوق.• 

االطالع على تقرير مسؤول المطابقة وااللتزام الخاص بالصندوق وآخر مستجدات تعاميم هيئة السوق المالية ذات العالقة.• 

وقرر مجلس ادارة الصندوق القرارات التالية:

منح الصالحية لمدير األمالك بالتعاقد مع طرف ثالث من الباطن إلدارة بعض عقارات الصندوق.• 

منح الصالحية لمدير األمالك بتعديل اإليجارات على بعض المساحات اإليجارية بما يتماشى مع السعر السائد في السوق. • 

إرسال تقرير إسبوعي من مدير األمالك لمدير الصندوق يوضح حالة المستأجرين.• 

إرسال إشعار للمستأجرين بنقل ملكية العقارات.• 

الموافقة على عرض الميزانية التقديرية نهاية كل سنة مالية للسنة التي تليها, حيث يتم مناقشتها مع مجلس اإلدارة والموافقة عليها. • 

إعط��اء مدي��ر األم��الك الح��ق عل��ى اإلط��الع عل��ى حس��اب الصن��دوق الج��اري ال��ذي يت��م تحويل/اس��تالم االيج��ارات في��ه، وذل��ك لتس��هيل عملي��ة التأك��د م��ن وص��ول المبال��غ • 
وتحدي��ث تقاري��ر المس��تأجرين بش��كل أس��رع.

تعيي��ن لجن��ة اس��تثمار وتخت��ص ه��ذه اللجن��ة ب���البحث ودراس��ة الف��رص االس��تثمارية الت��ي تخ��ص الصن��دوق م��ن خ��الل تطبي��ق اس��تراتيجية اس��تثمار الصن��دوق وتحلي��ل • 
الف��رص ومالئمته��ا للصن��دوق وعرضه��ا عل��ى مجل��س إدارة الصن��دوق.
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مدير الصندوق

شركة أصول وبخيت االستثمارية

طريق الملك فهد, برج البحرين الدور الميزانين

ص.ب. 63762 الرياض 11526

المملكة العربية السعودية

هاتف : 1797 419 11 966 00  فاكس: 1899 419 11 966 00 

WWW.OBIC.COM.SA 

اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن /أو مستشار االستثمار (إن وجد ):
ال ينطبق.

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:
ف��ي بداي��ة عم��ل الصن��دوق ق��ام مدي��ر الصن��دوق باالس��تحواذ عل��ى ثماني��ة عق��ارات و أربع��ة عق��ود منفع��ة وجميعه��ا م��درة للدخ��ل وتق��ع ف��ي مواق��ع مختلف��ة ف��ي مدين��ة الري��اض، 

وم��ن العق��ارات الت��ي ت��م االس��تحواذ عليه��ا عق��ار تح��ت اإلنش��اء م��در للدخ��ل وت��م االنته��اء م��ن إنش��ائه وارتفع��ت عوائ��ده اإليجاري��ة حس��ب العق��د.

يعم��ل مدي��ر الصن��دوق بالتع��اون م��ع لجن��ة االس��تثمار ف��ي البح��ث ع��ن أص��ول عقاري��ة جدي��دة ذات قيم��ة مضاف��ة للصن��دوق، غي��ر أن��ه ت��م دراس��ة العدي��د م��ن الف��رص االس��تثمارية 
وت��م اس��تثناء بع��ض العق��ارات لع��دة أس��باب م��ن أبرزه��ا:

عدم وجود/استكمال الشهادات والتراخيص النظامية ذات العالقة إلتمام إجراءات االستحواذ و الطرح.. ١

عوائد األصول المقترحة أقل من عوائد الصندوق.. ٢

كم��ا يعم��ل مدي��ر الصن��دوق ف��ي الوق��ت الحال��ي عل��ى دراس��ة العق��ارات المس��تهدف االس��تحواذ عليه��ا، ويس��عى أيض��ا إل��ى الحص��ول عل��ى تموي��ل بنك��ي يه��دف م��ن خالل��ه تموي��ل 
الخط��ة التوس��عية للصن��دوق م��ن خ��الل االس��تحواذ عل��ى عق��ارات جدي��دة م��درة للدخ��ل. أم��ا فيم��ا يخ��ص النق��د المتوف��ر ل��دى الصن��دوق فق��د ت��م االس��تفادة من��ه م��ن خ��الل 

اس��تثماره ف��ي اتفاقي��ة مرابح��ة اس��المية م��ن خ��الل اح��د البن��وك المحلي��ة.
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تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة:

2017/12/31 مالـبـيـان

20,500,678 ر.س**العائد اإلجمالي**

3.34 % *نسبة العائد اإلجمالي**

0.17 ر.س**تغير القيمة الدفترية للوحدة**

1.72 % *نسبة تغير القيمة الدفترية للوحدة**

-0.73 ر.ستغير القيمة السوقية للوحدة (المدرجة في السوق المالية السعودية - تداول)

-7.30 %نسبة تغير القيمة السوقية للوحدة (المدرجة في السوق المالية السعودية - تداول)

10 ر.سسعر الوحدة عند الطرح (المدرجة في السوق المالية السعودية - تداول)

9.27 ر.سسعر الوحدة كما في 2017/12/31 م (المدرجة في السوق المالية السعودية - تداول)

تاريخ بدء عمل الصندوق 2017/07/09 م.  *

**ب��دأ اس��تحقاق اإليج��ارات لصال��ح الصن��دوق خ��الل ش��هر أغس��طس 2017 م  عن��د نق��ل ملكي��ة العق��ارات لصال��ح الصن��دوق، وحس��بت عل��ى أس��اس قيم��ة 
الصن��دوق عن��د االنش��اء .
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ــالل  ــاص) خ ــدوق الخ ــبة للصن ــدوق (بالنس ــتندات الصن ــام) أو مس ــدوق الع ــبة للصن ــات (بالنس ــرة المعلوم ــكام ومذك ــروط و أح ــى ش ــت عل ــرات حدث ــل أي تغيي تفاصي
الفتــرة

لم يتم اجراء أي تعديل أو تغير على شروط وأحكام الصندوق خالل فترة هذا التقرير.

أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة
ال توجد أي معلومات.

إذا كان صنــدوق االســتثمار يســتثمر بشــكل كبيــر فــي صناديــق اســتثمار أخــرى, يجــب اإلفصــاح عــن نســبة اإلدارة المحتســبة علــى الصنــدوق نفســه و الصناديــق التــي 
يســتثمر فيهــا الصنــدوق.

ال توجد أي استثمارات في صناديق استثمار أخرى.

بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة, مبينًا بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها.
ال يوجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة كما تم االفصاح عن جميع المبالغ التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة.

 أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة (الئحة صناديق االستثمار) تضمينها بهذا التقرير:

 االفصاح عن تعارض المصالح.• 

  ال يوجد.• 

االفصاح عن تفاصيل استثمارات مدير الصندوق في وحدات الصندوق.• 

يستثمر مدير الصندوق في 330,819 وحدة من وحدات الصندوق كما في 2017/12/31 م. • 

ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير.• 

ال يوجد• 
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أمين الحفظ

شركة بيت التمويل السعودي الكويتي 
المملكة العربية السعودية 

شارع األمير محمد بن عبدالعزيز 
الدائري الشرقي واحة غرناطة لألعمال مخرج رقم (9)

ص.ب 50051 الرياض 11523
هاتف: 00966115117300   فاكس: 00966112019819

www.skfh.com.sa

وصف موجز لواجباته ومسؤولياته.
يحتف��ظ أمي��ن الحف��ظ بس��جالت وحس��ابات األص��ول العقاري��ة والوثائ��ق المتعلق��ة بالصن��دوق - والت��ي تش��مل على س��بيل المث��ال ال الحص��ر- صكوك العق��ارات المملوك��ة للصندوق, 
كم��ا ت��م تأس��يس ش��ركة ذات غ��رض خ��اص (SPV) لغ��رض حف��ظ األص��ول العقاري��ة, و يت��م االحتف��اظ بجمي��ع ق��رارات اس��تثمارات الصن��دوق وجمي��ع العق��ود الجوهري��ة المتعلق��ة 
بعم��ل الصن��دوق ل��دى أمي��ن الحف��ظ, وكم��ا يت��م االحتف��اظ بمحاض��ر اجتماع��ات مجل��س إدارة الصن��دوق, باإلضاف��ة إل��ى تقاري��ر التثمي��ن ألص��ول الصن��دوق الت��ي يت��م إعداده��ا 
بواس��طة المثمني��ن المس��تقلين. كم��ا يق��وم أمي��ن الحف��ظ بفص��ل األص��ول الخاص��ة بالصن��دوق ع��ن أي أص��ول أخ��رى بش��كل مس��تقل، وال يك��ون لدائن��ي مدي��ر الصن��دوق او امي��ن 

الحف��ظ اي ح��ق ف��ي اموال/أص��ول الصن��دوق.

 بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باآلتي:

اصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات• 

تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.• 

مخالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.• 

مرفق في الملحق رقم (1) بيان مبني على رأي أمين الحفظ بخصوص النقاط أعاله.• 
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المحاسب القانوني

بي كي إف البسام والنمر 
المملكة العربية السعودية 

ص.ب 28355 الرياض 11473
شارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) – حي السليمانية  

هاتف 00966112065333
 فاكس 00966112065444

www.pkf.com/saudiarabia

بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني يرى:

أن القوائ��م المالي��ة أع��دت وروجع��ت وفق��ًا لمعايي��ر المحاس��بة الص��ادرة ع��ن الهيئ��ة الس��عودية للمحاس��بين القانوني��ن و أح��كام الئح��ة صنادي��ق االس��تثمار وش��روط و • 
أح��كام الصن��دوق ومذك��رة المعلوم��ات.

أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح و الخسائر ألصول صندوق اإلستثمار عن الفترة المالية لتلك القوائم.• 

أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة.• 

مرفق في الملحق رقم (2) القوائم المالية متضمنة جميع النقاط أعاله.• 



21
 التقرير السنوي لصندوق المعذر ريت 2017 م

ملحق (1)  بيان أمين الحفظ
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ملحق (2)  القوائم المالية 
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ملحق (2)  القوائم المالية 
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ملحق (2)  القوائم المالية اداء الصندوق
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ملحق (2)  القوائم المالية سجل اداء يغطي
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ملحق (2)  القوائم المالية اداء الصندوق
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ملحق (2)  القوائم المالية سجل اداء يغطي
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 ملحق (2)  القوائم المالية اداء الصندوق



29
 التقرير السنوي لصندوق المعذر ريت 2017 م

ملحق (2)  القوائم المالية سجل اداء يغطي
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ملحق (2)  القوائم المالية اداء الصندوق
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