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 الرابع سنويالالربع  التقرير

 

 بنهاية الربعسعر الوحدة  .1

 رياًلا سعودياا. 8.77 هو 31/12/2019سعر الوحدة المتداولة للصندوق كما في 

 الدخل التأجيري على سعر الوحدة .2

 .سعودي لاير 14,784,428.49 :الرابع للربع التأجيري الدخل

 .سعودي لاير 1,685,795.72  = الوحدة سعر على التأجيري الدخل

 اإلجماليةنسبة المصروفات واألتعاب  .3

 المصروفات
 القيمة بالريال

 السعودي

النسبة مع 

 االهالك

النسبة بدون 

 االهالك

  %47.07 3,360,354.77 مصاريف استهالك األصول العقارية

 %10.49 %5.55 396,324.98 مصاريف ايجارات وطفاءات عقود المنافع

 %20.82 %11.02 786,660.16 مصاريف التشغيلية للعقارات

 %21.91 %11.60 827,785.08 اإلدارةرسوم 

 %1.53 %0.81 57,912.34 رسوم الحفظ

 %0.32 %0.17 12,000.00 رسوم أعضاء مجلس اإلدارة

 %27.14 %14.36 1,025,318.76 رسوم المشغل العقاري

 %4.15 %2.20 156,959.87 مصاريف مهنية وقانونية

 %13.63 %7.22 515,120.12 مصاريف اخرى

 %100 %100 7,138,436.08 المصروفات مع اإلهالكإجمالي 

 3,778,081.32 إجمالي المصروفات بدون اإلهالك

 

 

 نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق .4

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

2019-12-31إجمالي أصول الصندوق في   ر.س 650,434,615.20 

2019عام  الرابعللربع  مع اًلهالك إجمالي تكاليف الصندوق  ر.س 7,138,436.08 

الى إجمالي أصول الصندوق مع اًلهالك نسبة تكاليف الصندوق  1.10% 

2019عام  الرابعإجمالي تكاليف الصندوق بدون اًلهالك للربع   ر.س3,778,081.32  

الصندوق أصول إجمالي الى اًلهالك بدون الصندوق تكاليف نسبة  0.58% 
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 الرابع سنويالالربع  التقرير

 أداء سعر الوحدة .5

 القيمة أداء سعر الوحدة

 ر.س 8.07 تداول( -)المدرجة في السوق المالية السعودية  30/09/2019سعر الوحدة كما في 

 ر.س 8.77 تداول( -المالية السعودية )المدرجة في السوق  31/12/2019سعر الوحدة كما في 

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

 ر.س 0.7 تداول( -تغير القيمة السوقية للوحدة )المدرجة في السوق المالية السعودية 

 
 قائمة ألسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق .6

أصدل  تقدع جميدع الصدول فدي عددة أحيدا  فدي  13يستثمر صندوق المعذر ريت في عدة أصول ويبلغ عدددها 

 مدينة الرياض وهي كالتالي :

 نسبة العقار في المحفظة اسم العقار

 )الوزن(
نسبة العقار في  اسم العقار

 المحفظة )الوزن(

 %9.5 مستودعات الحائر %31 المعذر

 %3.2 السليمستودعات  %9 الربيع

 %0.4 منفعة الربيع %8 المحمدية

 %0.4 منفعة القدس %16 التخصصي

 %0.3 منفعة وادي لبن %9 مبنى الصحافة الول

 %0.7 منفعة الضباب %8 مبنى الصحافة الثاني

   %3.7 أجنحة توًلن

وتدد   م30/06/2019نسددا العقددارات فددي محفظددة الصددندوق كمددا فددي تدداري  تقيددي  الصددول  *مالحظددة: 

 احتساب النسبة بنا ا على متوسط التقيي .
 

 ألصول الصندوقنسبة االقتراض من القيمة اإلجمالية  .7

 %3.38 نسبة اًلقتراض من القيمة اًلجمالية للصندوق

 

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

 عنه

 

 .صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

 في كما الصندوق أصول قيمة صافي

 * م31/12/2019
 ر.س 601,062,804.62

 61,370,000 عدد الوحدات المصدرة

 9.79 صافي قيمة الوحدة

صافي قيمة أصول الصندوق ) بالقيمة الدفترية (  * 
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 الرابع سنويالالربع  التقرير

  مدفوع الحا آلخر تقرير تم اإلفصا  عنهأي ربح 

 ًل يوجد.

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

أعالن عن الدعوة لحضور اجتماع مالكي وحدات صندوق المعذر ريت  حيث ت  اًلجتماع وكاندت نتدائ   .1

 اًلجتماع كاآلتي:

 :التالية الساسية التعديالت على الموافقة تمت -

 أصددول قيمددة إجمددالي مددن% 0.50: لتصددب  الصددندوق إدارة رسددوم تعددديل علددى الموافقددة .أ 

 .الصندوق أصول قيمة صافي من% 0.50: عن بدًلا  وذلك  المصروفات خص  بعد الصندوق

 قيمدة مدن% 2.5 أقصدى كحدد الصدندوق يددفع بحيث السعي مصروف إضافة على الموافقة .ب 

 يكددون وقددد العقدداري  الوسدديط لصددال  اإلفددرا  عنددد وتدددفع تحسددا العقددار علددى اًلسددتحواذ

 .عالقة ذو طرف العقاري الوسيط

 .سعودي لاير ألف 300 تتجاوز ًل بحيث المقيمين أتعاب رسوم زيادة .ج 

 

 :التالية التغييرات والمتضمنة والحكام الشروط تعديالت باقي إقرار  ت -

 .والحكام الشروط في وردت أينما الوحدات مالكي إلى الوحدات مالك صياغة تعديل .أ 

 .والحكام الشروط في وردت أينما المقي  إلى المثمن صياغة تعديل .ب 

 مستشدارين ضدمن مدن القانونيدة واًلستشدارات للمحامداة والسدللي الصدال  مكتا إضافة .ج 

 .قانونياا  الصندوق

 .العقاري للتقي  أريا إلى العقاري للتقيي  دانات شركة أس  تغيير ت  .د 

 .المتداولة العقارية اًلستثمار صناديق تعليمات ًلئحة مع يتوافق بما مخاطر بنود اضافة .ه 

 فدي عضدوية/إدارة يخد  فيمدا الدراهن الوضدع حسدا اإلدارة مجلد  أعضدا  عضدوية تعديل .و 

 .أخرى استثمارية صناديق

 ًلئحدة مدع يتوافدق بمدا اإلدراج إلغدا  أو/و الصدندوق تعليدق فيلدا يت  التي الحاًلت بند إضافة .ز 

 .المتداولة العقارية اًلستثمار صناديق تعليمات

 أعالن عن تغيير في عضوية مجل  إدارة الصندوق. .2

 أعالن عن توقيع مذكرة تفاه  مع شركة مدارس الرقي الهلية بغرض تشييد مبنى تعليمي. .3

 

 بيان باألربا  الموزعة على مالكي الوحدات .10

 .ل  يت  توزيع أي أرباح عن هذه الفترة


