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أهداف وسياسات االستثمار وممارسته

يهــدف الصنــدوق الــى االســتثمار فــي أصــــول عقاريــــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وقابلــــة لتحقيــق دخــل تأجيــري دوري، وتوزيــع مــا ال يقــل عــن 90% مــن 
صافــي أربــاح الصنــدوق ســنويًا. ويســتثمر الصنــدوق بشــكل ثـــانوي أصــول الصنــدوق فـــي مشـــاريع التطـــوير العقاريــة شــريطة:                                                             

أال تقـــل أصول الصـــندوق المســـتثمرة فـــي األصول العقاريـــة المطـــورة التـــي تولـــد دخـــل دوري عـــن 75% مـــن إجمـــالي أصول الصـــندوق وفقًا آلخر قوائم 	 
ماليــة مدققــة

و أال يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراضي بيضاء.	 

سياسات توزيع الدخل و األرباح

يهــدف مديــر الصنــدوق بــأن يقــوم بتقديــم توزيعــات نقديــة ســنوية بنســبة ال تقــل عــن تســعين بالمائــة )90%( مــن صافــي أربــاح الصنــدوق علــى مالكــي الوحــدات 
فــي حــال اكتمــال تحصيــل اإليجــارات وبعــد موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق خــال الربــع األول مــن كل عــام. ويمكــن لمديــر الصنــدوق دفــع هــذه التوزيعــات علــى 

أكثــر مــن مــرة فــي الســنة.

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل:

تــم إعــداد جميــع تقاريــر صنــدوق المعــذر ريــت وفقــًا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار، والئحــة الصناديــق العقاريــة والتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار 
العقاريــة المتداولــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، وهــي متاحــة للجميــع عنــد الطلــب وبــدون أي مقابــل. 

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 ١٢ 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



9
 التقرير السنوي لصندوق المعذر ريت 2018 م

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
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أعلــن مديــر صنــدوق المعــذر ريــت عــن إبرامــه اتفاقيــة شــراء بتاريــخ ١440/03/١9هـــ الموافــق ٢0١8/١١/٢7م )مشــروطة بالحصــول علــى الموافقــات الازمة واســتكمال اإلجــراءات النظامية 
بمــا فيهــا إنهــاء إجــراءات الحصــول علــى التمويــل البنكــي( لغــرض االســتحواذ علــى عــدة أصــول عقاريــة وعقــود منفعــة فــي مناطــق مختلفــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية 

وتتنــوع األصــول حســب التالــي: :

مبلغ الشراء )ر.س(مبلغ االيجار  )ر.س(العقار

8,000,00066,639,480عقار تجاري و مكتبي بحي الفوطة بمدينة الرياض

5,000,00062,826,116عقار تجاري في حي العقربية بمدينة الخبر

3,200,00034,817,253عقار تجاري بحي النهضة بمدينة بريدة

4,500,00049,699,139عقار تجاري بحي النهضة بمدينة بريدة

4,000,00044,832,458عقار تجاري بحي الربوة بمدينة الرياض

1,300,00016,314,969عقار تجاري في حي بدر بمدينة الرياض

2,300,00022,494,882عقار تجاري بحي المنتزه في محافظة الخرج

3,600,00040,986,305عقار تجاري في حي الملز بمدينة الرياض

األصول التي يستهدف الصندوق
 االستثمار فيها
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األصول التي يستهدف الصندوق
 االستثمار فيها

مبلغ الشراء )ر.س(القيمة بالريالالمصروفات

3,748,00041,819,191عقار مستودعات في حي السلي بمدينة الرياض

822,5008,171,305عقار تجاري وسكني بحي المرقب بمدينة الرياض

3,000,00017,917,242منفعة عقار)تجاري( لمدة خمسة عشر سنة بحي المرقب بمدينة بريدة

11,500,00044,991,812منفعة عقار )تجاري و مكتبي( لمدة ستة عشر سنة بحي الريان بمدينة الرياض

7,000,00018,511,826منفعة عقار )تجاري ومكتبي( لمدة إحدى عشر سنة بحي الروابي بمدينة الرياض

5,500,00016,777,809منفعة عقار )تجاري و مكتبي( لمدة إحدى عشرة سنة بحي الربوة بمدينة الرياض

9,000,00033,283,676منفعة عقار )تجاري و مكتبي( لمدة إحدى عشرة سنة بحي الربوة بمدينة الرياض

2,000,0006,974,579منفعة عقار )تجاري( لمدة سبع سنوات بحي العزيزية بمدينة الهفوف

ــى تنويــع قطاعــات  ــة تــؤدي إل ــر الصنــدوق تركيــز اســتراتيجيته فــي المرحلــة المقبلــة علــى الحصــول علــى تمويــل بهــدف االســتحواذ علــى أصــول عقاري وســيواصل مدي
الصنــدوق، حيــث يســتهدف الصنــدوق الاســتثمار فــي قطاعــات الضيافــة والصحــة والتعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بهــدف تكويــن محفظــة اســتثمارية 

عقاريــة متنوعــة لتحقيــق عوائــد تحقــق أهــداف مالكــي الوحــدات مــع تقليــل مخاطــر التركيــز مــن خــال التنويــع.
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نسبة االشغالاسم العقار

96%المعذر جينكس

100%مبنى الصحافة األول 

100%مبنى الصحافة الثاني

100%مشروع التخصصي  - لكزس 

100%المحمدية

100%الربيع جنكس

97%مستودع الحاير

ــر  ــارات غي ــبة العق ــرة ونس ــارات المؤج ــبة العق نس
ــة  ــارات المملوك ــي العق ــى إجمال ــرة إل المؤج
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ــر  ــارات غي ــبة العق ــرة ونس ــارات المؤج ــبة العق نس
ــة  ــارات المملوك ــي العق ــى إجمال ــرة إل المؤج

نسبة االشغالاسم العقار

86%مستودع السلي

100%منفعة الربيع

80%منفعة القدس

100%منفعة الضباب

100%منفعة وادي لبن

97%المجموع

ماحظة :

تم إحتساب مجموع نسبة اإلشغال على اساس المتوسط المرجح
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جدول مقارنة يغطي السنوات الثاث األخيرة )أو منذ تأسيس الصندوق( يوضح :

سنة 2017سنة 2018الـبـيـان

624,259,379 ر.س612,698,986  ر.سصافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية )قيمة دفترية(

10.17 ر.س9.98 ر.سصافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية )قيمة دفترية(

10.17 ر.س10.13  ر.سأعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية )قيمة دفترية(*

10.00 ر.س9.98 ر.سأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية )قيمة دفترية(*

61,370,000 وحدة61,370,000  وحدةعدد الوحدات الُمصدرة في نهاية كل سنة مالية )قيمة دفترية(

0.26 هللة 0.64 هللة توزيع الدخل لكل وحدة
)لفترة 4 اشهر ونصف(

1.77%**نسبة المصروفات التي تحملها الصندوق
%0.83

)لفترة 4 اشهر ونصف(

* تم احتساب أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة كما في القوائم المالية ٢0١8/06/30م و ٢0١8/١٢/3١م

** تم استثناء اإلهاكات واإلطفاءات والهبوط في قيمة اإلستثمارات  من حساب نسبة المصروفات.

** تم إحتساب نسبة المصروفات من صافي قيمة أصول الصندوق كما في ٢0١8/١٢/3١م

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

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

* تاريخ بدء عمل الصندوق 09/07/٢0١7 م

** بدأ استحقاق اإليجارات لصالح الصندوق خال شهر أغسطس ٢0١7م عند نقل ملكية العقارات لصالح الصندوق، وحسبت على أساس قيمة الصندوق عند اإلنشاء

العائد اإلجمالي 2018

8.57%*نسبة العائد52,619,553 ر.س

العائد اإلجمالي سنة 2017*

3.34%*نسبة العائد20,500,678 ر.س

العائد اإلجمالي سنة 2018

8.57%*نسبة العائد52,619,553 ر.س

العائد اإلجمالي منذ التأسيس* 

11.91%*نسبة العائد73,120,231 ر.س

العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية )أو منذ تأسيس الصندوق(

العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات )أو منذ تأسيس الصندوق(
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الجــدول التالــي يوضــح مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب التــي تحَملهــا الصنــدوق ألطــراف خارجيــة علــى مــدار العــام، كمــا يوضــح إجمالــي نســبة المصروفــات، ويجــب اإلفصــاح 
عــن مــا إذا كان هنــاك أي ظــروف يقــرر فيهــا مديــر الصنــدوق اإلعفــاء مــن أي رســوم أو تخفيضهــا:

القيمة بالريالالمصروفات

32,750أتعاب المحاسب القانوني

54,000رسوم أعضاء مجلس اإلدارة

91,862رسوم الحفظ

41,795أتعاب المستشار القانوني

8,797الرسوم المصرفية

3,091,791رسوم االدارة 

0مصاريف دراسة جدوى

478,341مصاريف أخرى

2,225,748رسوم المشغل

7,500رسوم هيئة السوق المالية

191,986رسوم تداول

0رسوم تأسيس

292,000رسوم تقييم

1,280,762مصاريف ايجار عقود المنفعة

3,077,155مصاريف تشغيل أصول

12,848,850اإلهاك واإلطفاء
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ماحظة: يوجد هبوط في قيمة االستثمارات العقارية بقيمة )٢4,500,409( لم يتم احتسابه من ضمن المصاريف.

لم يقم مدير الصندوق بتخفيض أو بإعفاء أي رسوم، كما تم تطبيق قواعد حساب بياانات األداء وأي افتراض بشكل متسق.

* تم إحتساب نسبة المصروفات من صافي قيمة أصول الصندوق كما في ٢0١8/١٢/3١م.

إجمالي
 المصاريف مع اإلهاك واإلطفاء 

3.87%* نسبة المصروفات23,723,337 ر.س

إجمالي
المصاريف بدون اإلهاك واإلطفاء 

1.77%* نسبة المصروفات10,874,487 ر.س
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التغييرات الجوهرية
أعلــن مديــر صنــدوق المعــذر ريــت عــن إبرامــه اتفاقيــة شــراء بتاريــخ ١440/03/١9هـــ الموافــق 2018/11/27م )مشــروطة بالحصــول علــى الموافقــات الازمــة واســتكمال اإلجــراءات 
النظاميــة بمــا فيهــا إنهــاء إجــراءات الحصــول علــى التمويــل البنكــي( لغــرض االســتحواذ علــى عــدة أصــول عقاريــة وعقــود منفعــة فــي مناطــق مختلفــة مــن المملكــة العربيــة 

الســعودية

بيان باألرباح الموزعة على مالكي الوحدات:
أعلــن مديــر الصنــدوق فــي يــوم الثاثــاء الموافــق لتاريــخ 2019/03/05م  بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى مالكــي وحــدات الصنــدوق عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديمســبر ٢0١8. 
والبالــغ قيمتهــا 39,276,800 ريــال ســعودي وســتكون التوزيعــات النقديــة علــى أســاس 61,370,000 وحــدة قائمــة، حيــث بلــغ قيمــة الربــح المــوزع للفتــرة مبلــغ 0.64 ريــال 

ســعودي لــكل وحــدة، كمــا بلغــت نســبتها إلــى الســعر األولــي للوحــدة %6.4.

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 خال 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 :

الموضوعات التي تمت مناقشتها::

االطاع على أعمال الصندوق من مستجدات ونسب اإلشغال للعقارات.	 

مناقشة صاحيات مدير األماك.	 

مناقشة التوزيعات النقدية المحققة والمتوقعة للصندوق.	 

مناقشة  استراتيجية/فرص االستحواذ على أصول عقارية جديدة. 	 

مناقشة عروض البنوك فيما يخص الحصول على تمويل للصندوق.	 

مناقشة ضريبة القيمة المضافة على الصندوق.	 

مناقشة مقترحات المستثمرين.	 

مناقشة الوضع العام للسوق العقاري.	 

وقرر مجلس ادارة الصندوق القرارات التالية:

تقديم خطة عمل للمجلس من قبل مدير األماك حيث سيتم اقتراح بعض التحسينات للعقارات للمحافظة على قيمتها.	 

موافقة المجلس على الميزانية التقديرية لعام ٢0١8م لمدير األماك.	 

موافقة المجلس على سياسة توزيع األرباح وتفويض مدير الصندوق بتعيين بنك مسؤول لتوزيع األرباح.	 

فحص فرص االستحواذ على أصول عقارية جديدة وعرضها على لجنة االستثمار.	 

موافقة المجلس على اتفاقية التمويل مع أحد البنوك المحلية.	 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصندوق.	 

منح الصاحيات لمدير األماك بتعديل بعض اإليجارات بما يتناسب مع السعر السائد للسوق.	 
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تقرير تقويم المخاطر

المخاطر المتعلقة بالصندوقرقم

التركز الجغرافي الستثمارات الصندوق1

عدم وجود ماضي تشغيلي سابق للصندوق2

االعتماد على الموظفين الرئيسيين لمدير الصندوق3

مخاطر السيولة4

مخاطر الخبرة المحدودة5

مخاطر التداول بسعر أقل من من القيمة السوقية 6

مخاطر زيادة رأس مال الصندوق 7

مخاطر عدم تحقيق عوائد على االستثمار 8
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المخاطر المتعلقة بأصول الصندوقرقم

المخاطر العامة لاستثمار العقاري9

التقلبات في قيمة العقارات ونقص السيولة10

إمكانية الطعن في ملكية الصندوق لألصول العقارية11

إمكانية زيادة المنافسة في قطاعي العقارات والضيافة في المملكة12

13
اعتماد إيرادات اإليجار المستقبلية للصندوق على قدرته في اجتذاب واإلبقاء على مستأجرين 

مائمين وإدارته الفعالة لألصول العقارية

إمكانية خضوع الصندوق لبعض التكاليف الثابتة التي لن تنخفض مع انخفاض اإليرادات14

اعتماد الصندوق على دعم تشغيلي كبير من مدير األماك15

16
األثر السلبي لعدم وجود أوعدم االلتزام بالموافقات التنظيمية ومتطلبات الترخيص على 

األصول العقارية

17
إمكانية خضوع األصول العقارية لضرر جوهري بسبب الكوارث الطبيعية وأسباب أخرى خارجة 

عن سيطرة مدير الصندوق والتي قد ال يكون التأمين )في حال وجد( عليها كافًيا

الطبيعة الموسمية لقطاع الضيافة في الرياض18

مخاطر وجود مستأجر وحيد لبعض األصول العقارية19

المخاطر المتعلقة بعقود المنفعة20
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المخاطر األخرىرقم

يعتمد الصندوق على اقتصاد المملكة ووضعها في السوق21

22
استمرار خضوع البيئات السياسية واالقتصادية والقانونية للتغيرات 

المستمرة 

المخاطر االئتمانية23

ماءمة االستثمارات24

بنــاًء علــى الجــدول أعــاله الــذي يوضــح فيــه 24 عامــل مــن أنــواع المخاطــر الثالثــة، وهــي مخاطــر متعلقــة بالصنــدوق ومخاطــر متعلقــة بأصــول الصنــدوق ومخاطــر أخــرى، 
تــم تقويــم مخاطــر االســتثمار فــي الصنــدوق بنــاًء علــى ثــالث فئــات حيــث اعتمــدت آليــة التقويــم علــى مــدى تأثيــر العوامــل )24 عامــل( وعــدد مــرات حدوثها/تكرارهــا، 

وصنفــت فئــات المخاطــر الثالثــة ومــدى تأثيرهــا علــى 24 عامــل كاآلتــي: 

فئة مخاطر منخفضة.	 

فئة مخاطر متوسطة.	 

فئة مخاطر عالية.	 
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كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، تم وضع جميع العوامل على المحور األفقي الرئيسي، ومدى تأثير تلك العوامل على المحور العامودي.

التحليل: 
العوامل التي وقع تأثيرها بين ١-3 هي مخاطر منخفضة
العوامل التي وقع تأثيرها بين 4-6 هي مخاطر متوسطة

العوامل التي وقع تأثيرها بين 7-9 هي مخاطر عالية 
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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:
قــام مديــر الصنــدوق بإبــرام اتفاقيــة شــراء بتاريــخ 1440/03/19هـــ الموافــق 2018/11/27م )مشــروطة بالحصــول علــى الموافقــات الازمــة واســتكمال اإلجــراءات النظاميــة بمــا فيهــا 
إنهــاء إجــراءات الحصــول علــى التمويــل البنكــي( لغــرض االســتحواذ علــى عــدة أصــول عقاريــة وعقــود منفعــة فــي مناطــق مختلفــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية بتكلفــة 
إجماليــة تقــارب 55٢ مليــون ريــال ســعودي )تشــمل ضريبــة القيمــة المضافــة والمصاريــف االخــرى التــي يتحملهــا الصنــدوق( ويبلــغ عــدد األصــول المــراد االســتحواذ عليهــا 16 أصــل 
)١0 عقــارات مملوكــة و6 عقــود منفعــة(, وهــي عبــارة عــن أصــول عقاريــة موزعــة ومتنوعــة االســتخدام )ســكنية – تجاريــة – مكاتــب – مســتودعات وغيرهــا( فــي مناطــق مختلفــة مــن 

المملكــة العربيــة الســعودية )الريــاض، الخبــر، بريــدة، الخــرج، الهفــوف(.

حيــث يعمــل مديــر الصنــدوق فــي الوقــت الحالــي علــى دراســة بعــض العقــارات المســتهدف االســتحواذ عليهــا، ويســعى أيضــا إلــى الحصــول علــى تمويــل بنكــي يهــدف مــن خالــه 
تمويــل الخطــة التوســعية للصنــدوق مــن خــال االســتحواذ علــى عقــارات جديــدة مــدرة للدخــل. أمــا فيمــا يخــص النقــد المتوفــر لــدى الصنــدوق فقــد تــم االســتفادة منــه مــن خــال 

اســتثماره فــي اتفاقيــة مرابحــة اســامية مــن خــال احــد البنــوك المحليــة.
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تقرير عن أداء صندوق االستثمار خال الفترة )2018/01/01م – 2018/12/31م(:

القيمةاداء الصندوق

52,619,55 ر.س**العائد اإلجمالي

8.57 % نسبة العائد اإلجمالي

-0.19 ر.ستغير القيمة الدفترية للوحدة

- 1.87 %نسبة تغير القيمة الدفترية للوحدة

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

7.61 ر.سسعر الوحدة كما في ٢0١8/١٢/3١م )المدرجة في السوق المالية السعودية - تداول(

9.26 ر.سسعر الوحدة كما في ٢0١7/١٢/3١م )المدرجة في السوق المالية السعودية - تداول(

 - 1.65ر.ستغير القيمة السوقية للوحدة )المدرجة في السوق المالية السعودية - تداول(

- 17.82 %نسبة تغير القيمة السوقية للوحدة )المدرجة في السوق المالية السعودية – تداول

تاريخ بدء عمل الصندوق 2017/07/09 م.  *
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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
ــرة : الفت

تم تغيير المستشار القانوني   -١

تم تغيير مقيمين العقارات للصندوق   -٢

تم تغيير اعضاء مجلس ادارة الصندوق حيث استقال عضوين غير مستقبلين واضافة عضو جديد غير مستقل  -3

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

ال يوجد أي معلومات.

إذا كان صنــدوق االســتثمار يســتثمر بشــكل كبيــر فــي صناديــق اســتثمار أخــرى, يجــب اإلفصــاح عــن نســبة رســوم 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 خال الفترة كما تم االفصاح عن جميع المبالغ التي حصل عليها مدير الصندوق خال 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 350,819 وحدة من وحدات الصندوق كما في 2018/12/31 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.
يحتفــظ أميــن الحفــظ بســجات وحســابات األصــول العقاريــة والوثائــق المتعلقــة بالصنــدوق - والتــي تشــمل على ســبيل المثــال ال الحصــر- صكوك العقــارات المملوكــة للصندوق, 
كمــا تــم تأســيس شــركة ذات غــرض خــاص )SPV( لغــرض حفــظ األصــول العقاريــة, و يتــم االحتفــاظ بجميــع قــرارات اســتثمارات الصنــدوق وجميــع العقــود الجوهريــة المتعلقــة 
ــا  ــم إعداده ــي يت ــدوق الت ــول الصن ــن ألص ــر التثمي ــى تقاري ــة إل ــدوق, باإلضاف ــس إدارة الصن ــات مجل ــر اجتماع ــاظ بمحاض ــم االحتف ــا يت ــظ, وكم ــن الحف ــدى أمي ــدوق ل ــل الصن بعم
بواســطة المثمنيــن المســتقلين. كمــا يقــوم أميــن الحفــظ بفصــل األصــول الخاصــة بالصنــدوق عــن أي أصــول أخــرى بشــكل مســتقل، وال يكــون لدائنــي مديــر الصنــدوق او اميــن 

الحفــظ اي حــق فــي اموال/أصــول الصنــدوق.

 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 وصاحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.	 

مرفق في الملحق رقم )1( بيان مبني على رأي أمين الحفظ بخصوص النقاط أعاه.	 



28
 التقرير السنوي لصندوق المعذر ريت 2018 م

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 القوائــم الماليــة أعــدت وروجعــت وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــن و أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار وشــروط و 	 
أحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات.

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 أعاه.	 
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ملحق )1(  بيان أمين الحفظ
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ملحق )2(  القوائم المالية 
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36
 التقرير السنوي لصندوق المعذر ريت 2018 م

 ملحق )2(  القوائم المالية اداء الصندوق



37
 التقرير السنوي لصندوق المعذر ريت 2018 م

ملحق )2(  القوائم المالية سجل اداء يغطي



38
 التقرير السنوي لصندوق المعذر ريت 2018 م

ملحق )2(  القوائم المالية اداء الصندوق



39
 التقرير السنوي لصندوق المعذر ريت 2018 م

ملحق )2(  القوائم المالية سجل اداء يغطي



40
 التقرير السنوي لصندوق المعذر ريت 2018 م

ملحق )2(  القوائم المالية اداء الصندوق



41
 التقرير السنوي لصندوق المعذر ريت 2018 م

ملحق )2(  القوائم المالية سجل اداء يغطي



42
 التقرير السنوي لصندوق المعذر ريت 2018 م

ملحق )2(  القوائم المالية اداء الصندوق



43
 التقرير السنوي لصندوق المعذر ريت 2018 م

ملحق )2(  القوائم المالية سجل اداء يغطي



WWW.OBIC.COM.SA




