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 الربع السنوي األول التقرير

 سعر الوحدة بنهاية الربع .1

 رياًلا سعودياا. 7.18 هو 31/03/2020سعر الوحدة المتداولة للصندوق كما في 

 الدخل التأجيري على سعر الوحدة .2

 .سعودي لاير 13,797,561 :األول للربع التأجيري الدخل

 .سعودي لاير 1,921,666  = الوحدة سعر على التأجيري الدخل

 اإلجمالية واألتعاب المصروفات نسبة .3

 المصروفات
 القيمة بالريال

 السعودي

 مع النسبة

 االهالك

 بدون النسبة

 االهالك

  %41.94 3,136,377 العقارية األصول استهالك مصاريف

  %3.84 286,928 المنفعة عقود اطفاءات

 %6.88 %3.73 278,808 المنفعة عقود ايجار مصاريف

 %13.38 %7.26 542,655 عقارات ادارة مصاريف

 %19.81 %10.74 803,517 وأخرى الصندوق ادارة أتعاب

 %1.44 %0.78 58,485 الحفظ أتعاب

 %58.49 %31.71 2,371,744 أخرى مصروفات

 %100 %100 7,478,514 اإلهالك مع المصروفات إجمالي

 4,055,210 اإلهالك بدون  المصروفات إجمالي

 

 

 نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق .4

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

 العقارية    

2020-03-31إجمالي أصول الصندوق في   ر.س  651,405,217 

2020عام  األولإجمالي تكاليف الصندوق مع اًلهالك للربع   .س ر  7,478,514 

 %1.15 نسبة تكاليف الصندوق مع اًلهالك الى إجمالي أصول الصندوق

2020عام  األولإجمالي تكاليف الصندوق بدون اًلهالك للربع   .س ر  4,055,210 

الصندوق أصول إجمالي الى اًلهالك بدون الصندوق تكاليف نسبة  0.62% 
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 الربع السنوي األول التقرير

 أداء سعر الوحدة .5

 القيمة أداء سعر الوحدة

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

   ر.س 7.18 تداول( -)المدرجة في السوق المالية السعودية  31/03/2020سعر الوحدة كما في 

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

  ر.س 1.59- تداول( -للوحدة )المدرجة في السوق المالية السعودية تغير القيمة السوقية 

 

 قائمة ألسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق .6

أصتتلت تقع جميع األصتتول في عدة أحيا  في  14يستتترمر صتتندوق المعير ري  في عدة أصتتول ويبلا عددها 

 كالتالي:مدينة الرياض وهي 

 نسبة العقار في المحفظة  اسم العقار 

 )الوزن(
نسبة العقار في   اسم العقار 

 المحفظة )الوزن(

 %3.00 مستودعات الحائر %29.72 المعير

 %8.51 مستودعات السلي %7.90 الربيع

 %0.33 منفعة الربيع %15.41 المحمدية

 %0.31 منفعة القدس %8.23 التخصصي

 %0.32 منفعة وادي لبن %8.10 مبنى الصحافة األول

 %0.75 منفعة الضباب %8.81 مبنى الصحافة الراني

 %5.02 **مدارس النخبة التربوية %3.59 أجنحة توًلن

وتم احتساب   م31/12/2019العقارات في محفظة الصندوق كما في تاريخ تقييم األصول   مالحظة: نسب*
 النسبة بنا ا على متوسط التقييم.

 تم احتساب الوزن بنا  على قيمة اًلستحواذ **

 

 ألصول الصندوقنسبة االقتراض من القيمة اإلجمالية  .7

 %8.37 للصندوق اًلجمالية القيمة من  اًلقتراض نسبة

 

استتتتثناء من أحكال الفقرة )ب( من المادة الثالثة والعنتتترون من الئحة صتتتنادير االستتتتثمار   .8
صتافي قيمة أصتول وحدات الصتندوقي أي ربد مدفوح الحر  خر تقرير تم اإلفصتا    ؛العقاري

 عنه

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. •

  في كما الصندوق أصول قيمة  صافي

 ل * 31/03/2020
 ر.س  563,109,979

 61,370,000 المصدرة  الوحدات عدد

 9.18 الوحدة قيمة  صافي

الدفترية( )بالقيمةصافي قيمة أصول الصندوق *   
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 الربع السنوي األول التقرير

 

 أي ربد مدفوح الحر  خر تقرير تم اإلفصا  عنه •

 ًل يوجد.

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

تعلن شتركة أصتول وبخي  اًلستترمارية مدير   :م09/02/2020الموافق  هتتتتتت 15/06/1441بتاريخ   -1

اتمتام عمليتة رهن صتتتتة ملكيتة عقتارين مكتبيين في متدينتة الريتاض  صتتتتنتدوق المعتير ريت  عن 

الصتتتحافة الراني لصتتتال  شتتتركة الراجحي المصتتترفية   وعقاروالمستتتميان بعقار الصتتتحافة اًلول  

المتوافقة مع الشتريعة اسستالمية التي ستيقدمتا   اًلئتمانيةلالستترمار االمصتر ا للتستتيالت 

 .المصر  لصال  الصندوق

لن شتتركة أصتتول وبخي  اًلستتترمارية مدير  عت م:24/02/2020هتتتتتت الموافق 30/06/1441بتاريخ  -2

إتمتام صتتتتفقتة شتتتترا  متدارس النخبتة التربويتة بمتدينتة عني ة بقيمتة   صتتتتنتدوق المعتير ريت  عن 

مليون لاير ستتتعودي( مضتتتافاا لتا اتتتريبة القيمة المضتتتافة بقيمة   )إحدى وثالثون 31,000,000

 .)مليون وخمسمائة وخمسون الف لاير سعودي( 1,550,000

تعلن شتتركة أصتتول وبخي  اًلستتترمارية أن  : م01/03/2020هتتتتتتت الموافق 06/07/1441بتاريخ   -3

تم اًلتفتاق مع  األهليتةمع شتتتتركتة متدارس الرقي تفتاهم   المتعلق بتوقيع متيكرة لإلعالن إلحتاقتاا و

مت ستاحة الفرصتتة 31/05/2020على تمديد ميكرة التفاهم حتى  شتتركة مدارس الرقي األهلية

 .ًلستخراج التراخيص الالزمة

تعلن شتتركة أصتتول وبخي  اًلستتترمارية أن  : م09/03/2020هتتتتتتت الموافق 14/07/1441 بتاريخ -4

صتتندوق المعير ري  إخراج زكاة الصتتندوق اعتباراا من  المتعلق بقرار مجلس إدارة لإلعالن  إلحاقاا و

في حين  نتيجة لعدم استتتكمال   2018ت وحيث أن الصتتندوق لم يقم بدفع زكاة العام 2018العام 

اسجرا ات النظاميةت فإن مدير الصتتندوق يود أن يواتت  نيت  دفع زكاة الصتتندوق نيابة عن مالكي  

 .2019 كاة امن توزيعات العام . وسيتم حساب مخصص ال2019الوحدات عن عام 

عن  تعلن شتتركة أصتتول وبخي  اًلستتترمارية : م18/03/2020هتتتتتتت الموافق 23/07/1441 بتاريخ -5

اكتمال تستجيل صتندوق المعير ري  لدى التي ة العامة لل كاة والدخل لغرض دفع زكاة الصتندوق  

 .2019اعتباراا من العام 

 

 الوحداتبيان باألربا  الموزعة على مالكي  .10

 .لم يتم توزيع أي أرباح عن هيه الفترة


