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أ .معلومات صندوق االستثمار
.1

اسم الصندوق:
صندوق المعذر ريت.

.2

أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
يهدف الصندوق الى االستثمار في أصــول عقاريــة داخل المملكة العربية السعودية وقابلــة لتحقيق دخل تأجيري
دوري ،وتوزيع ما ال يقل عن  %90من صافي أرباح الصندوق سنوياً .ويستثمر الصندوق أصوله بشكل ثـانوي فـي
مشـاريع التطـوير العقارية شريطة:

.3

أ .أال تقـل أصول الصـندوق المسـتثمرة فـي األصول العقاريـة المطـورة التـي تولـد دخـل دوري عـن ٪75
مـن إجمـالي أصول الصـندوق وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة.
ب .وأال يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراضي بيضاء.
سياسات توزيع الدخل واألرباح:
يهدف مدير الصندوق بأن يقوم بتقديم توزيعات نقدية سنوية بنسبة ال تقل عن تسعين بالمائة ( )%90من صافي
أرباح الصندوق على مالكي الوحدات في حال اكتمال تحصيل اإليجارات وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق خالل
الربع األول من كل عام .ويمكن لمدير الصندوق دفع هذه التوزيعات على أكثر من مرة في السنة.

.4

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل:
تم إعداد جميع تقارير صندوق المعذر ريت وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،والئحة الصناديق
العقارية والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية،
وهي متاحة للجميع عند الطلب وبدون أي مقابل.

.5

األصول التي يستثمر فيها الصندوق
يستثمر صندوق المعذر ريت في عدة أصول ويبلغ عددها  15أصل ،تقع جميع األصول في عدة أحياء في مدينة
الرياض والخبر وعنيزة وهي كالتالي:

#

العقار

المستأجر

قطاع العقار

تقييم العقار
(متوسط اخر تقييم)

موقع العقار

1

جينكس المعذر

تجاري /مكتبي/
ضيافة

عدة مستأجرين

151,790,027

24°40'53.2"N
46°40'03.4"E

2

برج المحمدية

تجاري  /مكتبي

عدة مستأجرين

97,248,201

24°40'55.0"N
46°41'12.1"E

3

برج الصحافة األول

مكتبي

الخدمات الطبية –
وزارة الداخلية

49,184,639

24°47'49.1"N
46°37'59.8"E

4

برج الصحافة الثاني

مكتبي

المجلس الصحي
السعودي

53,436,896

24°46'48.0"N
46°38'31.1"E

5

معارض التخصصي

تجاري

شركة هال أوتو

54,489,765

24°40'51.4"N
46°40'39.2"E

6

جينكس الربيع

تجاري /ضيافة

عدة مستأجرين

37,324,995

24°46'56.2"N
46°38'56.9"E
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7

مستودعات الحائر

صناعي

عدة مستأجرين

18,098,807

24°33'48.3"N
46°44'29.8"E

8

مستودعات السلي

صناعي

عدة مستأجرين

45,237,951

24°40'30.9"N
46°50'12.3"E

9

اجنحة توالن الفندقية

ضيافة

شركة توالن
لألجنحة الفندقية

22,665,407

26°18'13.4"N
50°10'31.9"E

10

منفعة الربيع

تجاري

عدة مستأجرين

478,265

24°47'16.9"N
46°39'31.9"E

11

منفعة القدس

تجاري

عدة مستأجرين

1,089,582

24°45'36.0"N
46°44'25.0"E

12

منفعة وادي لبن

تجاري

عدة مستأجرين

1,894,712

24°38'06.8"N
46°34'08.2"E

13

منفعة الضباب

تجاري

عدة مستأجرين

3,415,839

24°39'38.0"N
46°42'33.4"E

14

مدارس النخبة التربوية

تعليمي

مدارس النخبة
التربوية

29,620,144

26°04'20.1"N
44°00'25.3"E

15

مدارس السالم

تعليمي

مدارس السالم

40,335,114

24°42'27.5"N
46°49'12.0"E

.6

األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها
بالرغم من تعرض السوق العقارية لجائحة كورونا في العام  2020بشكل غير مسبوق والتي أثرت على نشاط
السوق العقارية في المملكة والعالم بوجه عام ،وأعادت ترتيب أولويات المستأجرين ،وتوجهاتهم في الفترة المقبلة
وال سيما في قطاع المكاتب ،ومع ذلك فإن إدارة الصندوق ال تزال تعتقد أن حجم االقتصاد السعودي وزخم النمو
في الفترة المقبلة يضع فرص أمام مختلف القطاعات العقارية للنمو على المدى المتوسط والطويل ،مدعومة
بالفرص واإلمكانيات التي يقدمها االقتصاد السعودي خالل مراحل تحقيق الرؤية نحو العام ،2030
إن حجم االقتصاد السعودي والزخم الحكومي الذي يدفع باتجاه تنوع االقتصاد وخصخصته ،باإلضافة لترويج مدينة
الرياض لتأخذ مكانتها بين المدن في المنطقة كوجهة جاذبة الحتضان المقرات اإلقليمية للشركات العالمية سيجعل
السوق العقارية في المملكة عموما ً وفي مدينة الرياض خصوصا ً مهيأة للتعافي من هذه الجائحة والنمو مستقبال ً.
حيث أن صندوق المعذر ريت يتسم بالتنوع سواء من حيث عدد المستأجرين أو من حيث القطاعات المستثمر بها،
ومع تركز معظم عقاراته في مدينة الرياض ،فإن إدارة الصندوق مستمرة في إعطاء األولوية للقطاع الصحي
والتعليمي في الفترة القادمة للتكامل مع المزيج المتنوع لعقارات الصندوق ،مع عدم إغفال الفرص التي تعرض
على مدير الصندوق في قطاعات واعدة على المدى المتوسط والقصير مثل المكاتب الفاخرة ،وقطاع المجمعات
السكنية المغلقة في مدينة الرياض ،باإلضافة لقطاع المستودعات ،قطاع المطاعم والترفيه في جميع المدن
الرئيسية للمملكة.

3

التقرير السنوي

نسبة العقارات المؤجرة ونسبة العقارات غير المؤجرة إلى إجمالي العقارات المملوكة:

.7

أداء الصندوق:

ب.

اسم العقار
جينكس المعذر
برج الصحافة األول
برج الصحافة الثاني
معارض التخصصي
برج المحمدية
جينكس الربيع
مستودعات الحاير
مستودعات السلي
منفعة الربيع
منفعة القدس
منفعة الضباب
منفعة وادي لبن
اجنحة توالن الفندقية
مدارس السالم
مدارس النخبة التربوية
المتوسط المرجح
مالحظة :تم احتساب مجموع نسبة اإلشغال على اساس المتوسط المرجح

نسبة االشغال
%73
%100
%100
%100
%100
%25
%100
%97
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%96

 .1جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات المالية الثالث األخيرة (أو منذ تأسيس
الصندوق):
سنة 2020

سنة 2019

سنة 2018

549,405,253

594,819,654

612,698,986

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية
ب
(قيمة دفترية) -ر.س.

8.95

9.69

9.98

أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية
(قيمة دفترية) * -ر.س.

9.13

9.69

10.13

أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية (قيمة
دفترية) *

صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية (قيمة دفترية)
أ
-ر.س.

ج

د عدد الوحدات ال ُ
مصدرة في نهاية كل سنة مالية (قيمة دفترية) وحدة
هـ توزيع الدخل لكل وحدة – هللة
و **نسبة المصروفات %

8.95

9.57

9.98

61,370,000

61,370,000

61,370,000

0.39

0.62

0.64

1.70%

1.15%

0.70%

* تم احتساب أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة كما في القوائم المالية 2020/06/30م و 2020/12/31م
** تم حسابها كمحصلة إجمالي المصاريف التي تكبدها الصندوق بشكل مباشر الواردة في الفقرة الفرعية  3من البند ب من هذا التقرير
(مقابل الخدمات والعموالت) ،وال يدخل في حساب هذه النسبة اإلهالك واإلطفاء ومصاريف إيجارات المنافع ومصاريف إدارة األمالك ومخصصات
الذمم المشكوك في تحصيلها ومصاريف التشغيل.
** تم احتساب نسبة المصروفات من صافي قيمة أصول الصندوق كما في 2020/12/31م
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 .2سجل األداء:
أ .العائد اإلجمالي لسنة واحدة ،وثالث سنوات ،وخمس سنوات (أو منذ تأسيس الصندوق)
صندوق المعذر ريت
العائد اإلجمالي (إجمالي دخل اإليجارات)

2020

ثالث سنوات

منذ التأسيس*

51,337,805

157,531,998

178,032,676

8.37%

25.67%

29.01%

نسبة العائد اإلجمالي

* تاريخ بدء عمل الصندوق  2017/07/09م ،حيث بدأ استحقاق اإليجارات لصالح الصندوق خالل شهر أغسطس 2017م عند نقل ملكية
العقارات لصالح الصندوق ،وحسبت على أساس قيمة الصندوق عند اإلنشاء.
** نسبة العائد اإلجمالي من رأس المال.

ب .العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية (أو منذ تأسيس الصندوق)
صندوق المعذر ريت
العائد اإلجمالي
نسبة العائد اإلجمالي

2020

2019

2018

*2017

 51,337,805ر .س

 53,574,640ر .س

 52,619,553ر .س

 20,500,678ر .س

%8.37

%8.73

%8.57

%3.34

* تاريخ بدء عمل الصندوق  2017/07/09م ،حيث بدأ استحقاق اإليجارات لصالح الصندوق خالل شهر أغسطس 2017م عند نقل ملكية
العقارات لصالح الصندوق ،وحسبت على أساس قيمة الصندوق عند اإلنشاء.
** نسبة العائد اإلجمالي من رأس المال.

 .3مقابل الخدمات والعموالت:
الجدول التالي يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحمَلها الصندوق لمدير الصندوق وأطراف خارجية
على مدار العام ،كما يوضح إجمالي نسبة المصروفات ،ويجب اإلفصاح عن ما إذا كان هناك أي ظروف يقرر فيها
مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها:
المصروفات

القيمة
بالريال

أتعاب المحاسب القانوني

51,000

رسوم أعضاء مجلس اإلدارة

45,000

رسوم الحفظ

242,307

أتعاب المستشار القانوني

47,063

الرسوم المصرفية

16,095
3,259,430

رسوم االدارة

0

مصاريف دراسة جدوى
مصاريف أخرى

3,774,891

رسوم المشغل

2,102,992
7,500

رسوم هيئة السوق المالية

150,812

رسوم تداول
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القيمة
بالريال

المصروفات

11,431,044

ديون مشكوك في تحصيلها

261,750

رسوم تقييم
مصاريف ايجار عقود المنفعة

1,512,422

مصاريف تشغيل أصول

3,500,639

مصروف الزكاة

1,487,806

اإلهالك واإلطفاء

14,206,228

إجمالي المصاريف

42,096,979

*نسبة المصروفات

7.66%

مصاريف:
(فقط اإلهالك واإلطفاء ومصاريف إيجارات المنافع ومصاريف إدارة األمالك ومخصصات الذمم المشكوك في تحصيلها ومصاريف التشغيل)

مصاريف:
(بدون اإلهالك واإلطفاء ومصاريف إيجارات المنافع ومصاريف إدارة األمالك ومخصصات الذمم المشكوك في تحصيلها ومصاريف التشغيل(

*نسبة المصروفات
(بدون اإلهالك واإلطفاء ومصاريف إيجارات المنافع ومصاريف إدارة األمالك ومخصصات الذمم المشكوك في تحصيلها ومصاريف التشغيل(

32,753,325

9,343,654

1.70%

مالحظة :يوجد هبوط في قيمة االستثمارات العقارية بقيمة  16,605,829لم يتم احتسابه من ضمن المصاريف ،كما لم يقم مدير الصندوق
بتخفيض أو بإعفاء أي رسوم ،كما تم تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض بشكل متسق.
* تم احتساب نسبة المصروفات من صافي قيمة أصول الصندوق كما في 2020/12/31م.

 .4التغييرات الجوهرية واألحداث الهامة:
أ .بتاريخ  1441/06/15الموافق 2020/02/09م :أعلن مدير صندوق المعذر ريت عن اتمام عملية رهن صك ملكية
عقارين مكتبيين في مدينة الرياض والمسميان بعقار الصحافة االول و عقار الصحافة الثاني لصالح شركة الراجحي
المصرفية لالستثمار "المصرف" في يوم الخميس بتاريخ 1441/06/12هـ الموافق 2020/02/06م وذلك ضماناً
للتسهيالت اإلئتمانية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية التي سيقدمها المصرف لصالح الصندوق.
ب .بتاريخ 1441/07/23هـ الموافق 2020/03/18م :إلحاقاً لإلعالن المنشور بتاريخ  09مارس 2020م المتعلق بتسجيل
الصندوق في الزكاة ،أعلن مدير الصندوق عن اكتمال تسجيل صندوق المعذر ريت لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل
لغرض دفع زكاة الصندوق اعتباراً من العام  ،2019وسيتم تحميل مصاريف الزكاة السنوية على الصندوق اعتباراً
من العام 2019م ،بناء على ذلك ،فقد تم تحديث الفقرات الخاصة بالزكاة في شروط وأحكام الصندوق .فيما عدا
ذلك ،يؤكد مدير الصندوق بأنه ال يوجد أي تغيير أساسي حاصل على اإلعالن السابق بموجب هذا اإلعالن
اإللحاقي.
ج .بتاريخ 1441/08/26هـ الموافق 2020/04/19م :أعلن مدير الصندوق في ضوء مستجدات جائحة كورونا التي تطال
العالم أجمع حالياً ،أنه قد ورد لمدير الصندوق مؤخراً طلبات من بعض المستأجرين ممن تأثروا باإلجراءات االحترازية
لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ( ،)COVID-19وال يشكل مجموع القيمة اإليجارية لطلباتهم حتى االن
سوى أقل من  %5من إجمالي اإليرادات اإليجارية السنوية للصندوق ،ومن هذا المنطلق يود مدير الصندوق أن
يوضح أن تقييم أثر هذه الجائحة ال يزال مبكراً ،ومن الجدير بالذكر التنويه أن صندوق المعذر ريت لديه أكثر من 200
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مستأجر وال يوجد تعرض لمستأجر رئيسي تشكل قيمة إيجاره السنوي أكثر من  %14من إجمالي إيرادات
الصندوق.
ً
د .بتاريخ 1441/09/13هـ الموافق 2020/05/06م :إلحاقا لإلعالن المنشور في 1441/08/26هـ الموافق
2020/04/19م بشأن إطالع المستثمرين على مستجدات تأثير جائحة كورونا على اإليرادات اإليجارية للصندوق،
يود مدير الصندوق أن يفصح أن قيمة طلبات المستأجرين لتخفيض القيمة اإليجارية المستلمة منذ بداية شهر
مارس قد بلغت نحو  2.50مليون لاير سعودي (مليونان وخمسمائة الف لاير) ،وتشكل نسبتها نحو  %4.5من
إجمالي اإليرادات اإليجارية للصندوق ،وبلغ إجمالي قيمة انقطاع الدخل (إيجار العقارات الشاغرة) خالل ذات الفترة
نحو  2.82مليون لاير سعودي (مليونان وثمانمائة وعشرون الف لاير) وتشكل نسبتها  %5.0من إجمالي اإليرادات
اإليجارية للصندوق.
ه .بتاريخ1442/01/28 :هـ الموافق 2020/09/16م :إلحاقاً إلعالن مدير صندوق المعذر ريت ،المنشور بتاريخ
 1442/01/08هـ الموافق 2020/08/27م ،بشأن تلقي مدير الصندوق خطاب من قبل شركة الكون الخليجيه
للتجاره والمقاوالت بصفتها المستأجر الرئيسي لعقار الربيع جينكس الواقع على تقاطع شارع القياس مع طريق
األمير محمد بن سلمان في مدينة الرياض ،يفيد برغبة المستأجر في تسليم الوحدات المستأجرة البالغ قيمة
إيجارها  3.75مليون لاير سعودي والتي تمثل مايقارب نسبته  %7.0من إجمالي اإليجارات السنوية ،يود أن ينوه
مدير الصندوق بأن العقار تم استالمه من المستأجر ،وال تزال قضية المطالبة باألجرة عن الفترة السابقة منظورة
في المحكمة العامة بالرياض ،وبعد األخذ باالعتبار تعثر سداد المستأجر وسعياً الستغالل المساحة الرئيسية في
العقار والتي هي عبارة عن وحدات فندقية ،وبما يتوافق مع مزيج المستأجرين االخرين ،فقد ارتأى مدير الصندوق
قبول طلب المستأجر واستالم العقار لالستفادة من الفرص الممكنة لتحقيق إيرادات من العقار مستقبالً ،مع
الحرص على استمرار المطالبة بالقيمة اإليجارية المستحقة عن الفترة السابقة من المستأجر ووفقاً لألنظمة وبما
يكفل حقوق مالكي الوحدات.
 .5بيان األرباح المورزعة على مالكي الوحدات:
أعلن مدير الصندوق في يوم اإلثنين 1442/08/02هـ الموافق 2021/03/15م توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات
الصندوق عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  .2020والبالغ قيمتها  23,934,300لاير سعودي وكانت
التوزيعات النقدية على أساس  61,370,000وحدة قائمة ,حيث بلغ قيمة الربح الموزع للفترة مبلغ  0.39لاير
سعودي لكل وحدة ,كما بلغت نسبتها إلى السعر األولي للوحدة .%3.9
 .6اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية
وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق  /غير موافق /االمتناع عن التصويت):
لم يستثمر/يتملك الصندوق خالل فترة هذا التقرير في أي ورقة مالية مدرجة في السوق المالية السعودية.
 .7تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي متضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة
عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه:
أ .الموضوعات التي تمت مناقشتها:
 االطالع على أعمال الصندوق مناقشة نسب اشغال عقارات الصندوق مناقشة الميزانية التقديرية للعام 2020م مناقشة التوزيعات النقدية المحققة والمتوقعة للصندوق مناقشة استراتيجية/فرص االستحواذ على أصول عقارية جديدة مناقشة تأثير جائحة كورونا على صندوق المعذر ريت مناقشة مقترحات المستثمرين مناقشة الوضع العام للسوق العقاريب .القرارات التي تم اتخاذها:
 الموافقة على خطة مدير األمالك لعمل تحسينات على العقارات للمحافظة على قيمتها7
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-

موافقة المجلس على ميزانية 2020م.
البحث عن مستأجر للوحدات المفروشة في عقار جينكس الربيع.
إعداد ملف يقدر األثر المترتب على القيم اإليجارية للصندوق نتيجة جائحة كورونا.
موافقة المجلس فيما يخص استئجار شركة تابعة لمدير الصندوق ألحد مكاتب عقار جينكس المعذر حيث أن
المستأجر لم يمنح أي معاملة أفضلية في التأجير.
أوصى المجلس بمناقشة سياسات االستثمار وتحديثها كل سنة على األقل.

ج .مدير الصندوق
 .1اسم وعنوان مدير الصندوق

شركة أصول وبخيت االستثمارية
طريق الملك فهد ،برج البحرين الدور الميزانين
ص.ب 63762 .الرياض 11526
المملكة العربية السعودية
هاتف 00 966 11 419 1797 :فاكس00 966 11 419 1899 :
الموقع االلكترونيWWW.OBIC.COM.SA :

 .2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن /أو مستشار االستثمار (إن وجد):
ال ينطبق.
 .3مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:
ً
أ .بتاريخ 1441/06/30هـ الموافق 2020/02/24م :إلحاقا لإلعالن المنشور بتاريخ  28/05/1441هـ الموافق
 23/01/2020م ،المتعلق بإبرام اتفاقية شراء عقار مدارس النخبة التربوية ،تعلن شركة أصول وبخيت االستثمارية
اتمام صفقة الشراء بنجاح يوم األحد  29/06/1441هـ الموافق  23/02/2020م بقيمة ( 31,000,000إحدى وثالثون
مليون لاير سعودي) مضافاً لها ضريبة القيمة المضافة بقيمة ( 1,550,000مليون وخمسمائة وخمسون الف لاير
سعودي) ،وتم توقيع عقد تأجير العقار بالكامل مع البائع شركة المعارف االبداعية التعليمية التربوية ،بعقد ملزم
صافي من جميع المصاريف ،لمدة  15سنة وبقيمة إيجارية سنوية تبلغ ( 2,635,000.00مليونان وستمائة وخمس
وثالثون الف لاير سعوي) ،وبعائد سنوي يبلغ  .%8.5وقدم المستأجر ضمانات إيجارية عبارة عن سندات ألمر لمدة
ثالث سنوات وتتجدد تلقائيا لنهاية العقد ،باإلضافة لسداد إيجار سنتين مقدماً .وسيتم تمويل الصفقة من خالل
اتفاقية تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،حيث يقع العقار في مدينة عنيزة في حي الفهد ،قرب
تقاطع طريق الشيخ محمد بن عثيمين مع شارع األمير سلطان بن عبدالعزيز ،وتبلغ مساحة البناء مايقارب
 10,522.17متر مربع مقام على أرض مساحتها تقارب  6,694متر مربع ،كما يوضح مدير الصندوق بأنه ال يوجد
تعامالت مع أطراف ذات عالقة أو تعامالت تنطوي على تضارب مصالح في هذه الصفقة.
ب .بتاريخ 1442/02/14هـ الموافق 2020/10/01م :إلحاقا ً لإلعالن المنشور في تاريخ  1442/02/07هـ الموافق
2020/09/24م ،المتعلق بإبرام اتفاقية شراء عقار أرض مرفق تعليمي في حي السالم بمدينة الرياض  ،يعلن
مدير الصندوق عن اتمام صفقة الشراء بنجاح يوم األربعاء 1442/02/13هـ الموافق 2020/09/30م بقيمة شراء
بلغت ( 17,000,000سبعة عشر مليون لاير سعودي) قبل ضريبة القيمة المضافة ،وقد تم توقيع عقد تأجير العقار
بالكامل مع شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب ،بعقد لمدة  11سنة على أن تبدأ السنة اإليجارية األولى
8
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خالل  15يو ًما من تاريخ اإلفراغ بقيمة ( 3,600,000ثالثة ماليين وستمائة الف لاير سعودي) ،تجدر اإلشارة إلى
أن المستأجر أقام إنشاءات عظم على األرض بقيمة مايقارب ( 5,937,000خمسة ماليين وتسعمائة وسبع وثالثون
الف لاير) والذي انتقلت ملكيته إلى الصندوق ،والتزم الصندوق بموجب عقد اإليجار على استكمال بناء المجمع
التعليمي بإجمالي تكاليف تقديرية ستبلغ  23مليون لاير ( 5.9مليون لاير انشاءات حالية  17.1 +مليون تكاليف
بقية البناء) ،ودفع الصندوق للمستأجر ما قيمته  1.79مليون لاير كجزء من قيمة اإلنشاءات الحالية والمبلغ المتبقي
من قيمة اإلنشاءات الحالية البالغ  4.14مليون لاير قدمه المستأجر مقابل قيمة إيجار السنة األولى مضافاً لها
ضريبة القيمة المضافة  ،علماً أن القيمة اإليجارية ثابتة خالل السنوات الخمس األولى والتي تمثل ماقيمته 3.6
مليون لاير من العقد وترتفع اعتباراً من السنة السادسة بنسبة  ،17.5%هذا وقد قدم المستأجر ضمانات إيجارية
عبارة عن سندات أمر لمدة عشر سنوات ،و يقع العقار بمدينة الرياض في حي السالم ،قرب تقاطع طريق
عبدالرحمن بن عوف مع شارع الشباب ،وتبلغ مساحة البناء مايقارب  18,634.1متر مربع مقام على أرض مساحتها
تقارب  10,000متر مربع ،كما يوضح مدير الصندوق بأنه ال يوجد تعامالت مع أطراف ذات عالقة أو تعامالت تنطوي
على تضارب مصالح في هذه الصفقة.
ً
ج .بتاريخ 1442/03/16هـ الموافق 2020/11/02م :إلحاقا لإلعالن المنشور في تاريخ  1441/09/27هـ الموافق
2020/05/20م ،بشأن تمديد صالحية مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة مدارس الرقي األهلية بغرض تشييد
الصندوق لمبنى تعليمي في حي الزهرة جنوب مدينة الرياض على أرض تبلغ مساحتها  7000متر (سبعة االف
متر مربع) ،مقابل قيام شركة مدارس الرقي األهلية باستئجار كامل المجمع (األرض والمبنى) لمدة  26عاماً،
وحيث تنتهي صالحية المذكرة بتاريخ 2020/10/31م ،يود أن ينوه مدير الصندوق عن انتهاء المذكرة دون تجديدها،
مع اتفاق الطرفين على إبقاء التواصل متاحا ً بشأن أي اتفاق مستقبلي عند جاهزية الشركة التعليمية وبعد
االنتهاء من إصدار التراخيص النظامية وبشروط تعاقدية جديدة مناسبة للطرفين.
 .4تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة (2020/01/01م – 2020/12/31م):
اداء الصندوق

القيمة

العائد اإلجمالي ر.س.

51,337,805

نسبة العائد اإلجمالي ر.س.

%8.37

تغير القيمة الدفترية للوحدة ر.س.

0.74 -

نسبة تغير القيمة الدفترية للوحدة

%0.08 -

سعر الوحدة عند الطرح (المدرجة في السوق المالية السعودية  -تداول) ر.س.

10.00

سعر الوحدة كما في 2020/12/31م (المدرجة في السوق المالية السعودية  -تداول) ر.س.

8.90

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

8.77

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

0.13

نسبة تغير القيمة السوقية للوحدة (المدرجة في السوق المالية السعودية – تداول

%1.48

* نسبة العائد اإلجمالي من رأس المال.

 .5تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات (بالنسبة للصندوق العام) أو
مستندات الصندوق (بالنسبة للصندوق الخاص) خالل الفترة
 تم تسجيل الصندوق في الهيئة العامة للزكاة وعكس ذلك في شروط وأحكام الصندوق. أتعاب المحاسب القانوني. تحديد موقع عقار مستودعات السلي بدقة أكبر. تحديث السيرة الذاتية ألعضاء المجلس. .6أي 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.
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 .7إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى ،يجب اإلفصاح عن
نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق.
ال توجد أي استثمارات في صناديق استثمار أخرى.
 .8بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبيناً بشكل واضح
ماهيتها وطريقة االستفادة منها.
ال توجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة كما تم االفصاح عن جميع المبالغ التي
حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة.
 .9أي 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  350,819وحدة من وحدات الصندوق كما في 2020/12/31م

ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير.
-

ال يوجد

د .أمين الحفظ:
 .1أسم وعنوان أمين الحفظ:

شركة البالد لالستثمار
المركز الرئيسي  -الرياض
طريق الملك فهد
ص ب  140الرياض 11411
الرقم المجاني 920003636 :فاكس:
0112906299
الموقع اإللكترونيwww.albilad-:

capital.com

 .2وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:
يحتفظ أمين الحفظ بسجالت وحسابات اصول العقارية والوثائق المتعلقة بالصندوق – والتي تشمل على سبيل المثال
ال الحصر – صكوك العقارات المملوكة للصندوق ،كما تم تأسيس شركة ذات غرض خاص لغرض حفظ ألصول العقارية،
ويتم االحتفاظ بجميع قرارات استثمار الصندوق وجميع العقود الجوهرية المتعلقة بعمل الصندوق لدى أمين الحفظ،
وكما يتم االحتفاظ بمحاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق ،باإلضافة إلى تقارير التثمين ألصول الصندوق التي يتم
إعدادها بواسطة المثمنين المستقلين .كما يقوم أمين الحفظ بفصل األصول الخاصة بالصندوق عن أي أصول أخرى
بشكل مستقل ،وال يكون لدائني مدير الصندوق آو أمين الحفظ أي حق في أموال/أصول الصندوق.
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 .3بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باآلتي:
أ .إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة
المعلومات.
-

المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.

ب .تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة
المعلومات.
-

المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.

ج .مخالفة أي من قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.
-

المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.

ه .المحاسب القانوني:

 .1بي كي إف البسام والنمر
المملكة العربية السعودية
ص.ب  28355الرياض 11473
شارع األمير محمد بن عبد العزيز (التحلية) – حي السليمانية
هاتف 00966112065333
فاكس 00966112065444
http://www.pkf.com/saudiarabia
ibrahim.albassam@pkf.com

.2
أ.
ب.
ج.
د.

بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني يرى:
أن القوائم المالية أعدت وروجعت وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين
وأحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات
أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار
عن الفترة المالية لتلك القوائم.
أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة.
مرفق في الملحق رقم ( )1القوائم المالية متضمنة جميع النقاط أعاله.
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و .القوائم المالية:

(ملحق )1

12

