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 2019النصف األول  –صندوق المعذر ريت  – االولي التقرير

 مدير الصندوق:  ( أ

 اسم وعنوان مدير الصندوق  .1

 

 االستثمارية وبخيت أصول شركة

 الميزانين الدور البحرين برج, فهد الملك طريق

 11526 الرياض 63762. ب.ص

 السعودية العربية المملكة

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

 WWW.OBIC.COM.SA: االلكتروني الموقع

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن /أو مستشار االستثمار )إن وجد (: .2

 ال ينطبق.

 :عة ألنشطة االستثمار خالل الفترةمراج .3

 الموافق هـ11/09/1440 بتاريخ الخبر مدينة في الفندقية توالن أجنحة عقار شراء اتفاقية إبرام .1

 .م16/05/2019

 الموافق هـ20/03/1440 بتاريخ المنشور االستثمارية وبخيت أصول شركة إلعالن إلحاقا   .2

 بتكلفة عقاري أصل 16 على لالستحواذ مشروطة شراء اتفاقية بإبرام والمتعلق 28/11/2018

 إتمام في قدما   المضي عدم الصندوق إدارة مجلس قرر سعودي، لاير مليون 552 تقارب إجمالية

 دون الصفقة، إلتمام الالزمة اإلجراءات البائع استكمال لعدم نظرا   الشراء، اتفاقية وفسخ الصفقة

 .الصندوق على جوهري أثر لذلك يكون أن

 الخطة تمويلل خالله من يهدف بنكي تمويل على الحصول إلى الحالي الوقت في الصندوق مدير يسعى

 . للدخل مدرة جديدة عقارات على االستحواذ خالل من للصندوق التوسعية

 مرابحة اتفاقية في استثماره خالل من منه االستفادة تم فقد الصندوق لدى المتوفر النقد يخص فيماو

 .المحلية البنوك احد خالل من اسالمية

 :(م30/06/2019 – م01/01/2019) داء صندوق االستثمار خالل الفترةتقرير عن أ .4

 القيمة الصندوق اداء

 لاير سعودي 19,871,622 دخل الشامل(: ر.س.لالدخل من العمليات التشغيلية )إجمالي ا

 %3.24 : %نسبة العائد اإلجمالي

 لاير 0.41- : ر.س.للوحدةالقيمة الدفترية  تغير

 %4.1- : %للوحدةالقيمة الدفترية  تغير

 لاير سعودي 10 .س.ر: (تداول - السعودية المالية السوق في)المدرجة سعر الوحدة عند الطرح 

 لاير 7.68 .س.ر: (م30/06/2019 فينشرة إغالق السوق المالية تداول  حسب) المتداول سعر الوحدة

 لاير 7.63 م(: ر.س.30/06/2019)حسب نشرة إغالق السوق المالية تداول في  المتداول سعر الوحدة

 لاير 0.05 : ر.س.تغير القيمة السوقية للوحدة

 %0.65 : %تغير القيمة السوقية للوحدة

 

 

http://www.obic.com.sa/
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تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط و أحكام ومذكرة المعلومات )بالنسبة للصندوق  .5

 نسبة للصندوق الخاص( خالل الفترةالعام( أو مستندات الصندوق )بال

 تم تغيير أمين الحفظ. .1

 

معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على  أي .6

 بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة معلومات كافية

 شراء اتفاقية إبرامه عن ريت المعذر صندوق اعلن: م16/05/2019 الموافق هـ11/09/1440بتاريخ  .1

 الالزمة الموافقات على بالحصول مشروطة) بتاريخ الخبر مدينة في الفندقية توالن أجنحة عقار

 قيمة بلغت وقد(. البنكي التمويل على الحصول إجراءات إنهاء فيها بما النظامية اإلجراءات واستكمال

 الشريعة مع متوافق بنكي تمويل خالل من تمويلها سيتم سعودي لاير مليون 22 االستحواذ

 .اإلسالمية

أعلن صندوق المعذر ريت عدم المضي قدما  في  م:11/06/2019هـ الموافق 08/10/1440 بتاريخ .2

 بإبرام ةالمتعلق 28/11/2018 الموافق هـ20/03/1440اتمام صفقة الشراء المعلن عنها بتاريخ 

 لاير مليون 552 تقارب إجمالية بتكلفة عقاري أصل 16 على لالستحواذ مشروطة شراء اتفاقية

 عن ريت المعذر صندوق اعلن الصفقة، إلتمام الالزمة اإلجراءات البائع استكمال لعدم ونظرا   سعودي،

 يكون أن دون الشراء اتفاقية وفسخ الصفقة إتمام في قدما   المضي عدم الصندوق إدارة مجلس قرار

 .الصندوق على جوهري أثر لذلك

أنه بصدد تولي دفع زكاة  م: أعلن صندوق المعذر ريت12/03/2019هـ الموافق 05/07/1440بتاريخ  .3

 الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات.
 

إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى, يجب اإلفصاح  .7

 عن نسبة اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه و الصناديق التي يستثمر فيها الصندوق.

 أي استثمارات في صناديق استثمار أخرى. توجد ال
 

بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة, مبيناً بشكل واضح  .8

 ماهيتها وطريقة االستفادة منها.

 المبالغ جميع عن االفصاح تم كما الفترة خالل الصندوق مدير عليها حصل خاصة عموالت أي توجد ال

 الفترة خالل الصندوق مدير عليها حصل التي

 

أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة )الئحة صناديق االستثمار( تضمينها بهذا  .9

 التقرير:

 .المصالح تعارض عن االفصاح 

o   يوجد ال. 

 .الصندوق وحدات في الصندوق مدير استثمارات تفاصيل عن االفصاح

o م30/06/2019كما في وحدة من وحدات الصندوق  350,819الصندوق في  مدير يستثمر 

 .والتسعير التقويم أخطاء بجميع ملخص

o يوجد ال 

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق .10

 م30/06/2019لاير سعودي كما في  587,483,865 الصندوق أصول قيمة صافيبلغ 

 بيان االرباح الموزعة على مالكي الوحدات .11

 السنة فترة عن ريت المعذر صندوق وحدات مالكي على نقدية أرباح توزيع عن أعلن مدير الصندوق

 لاير 39,276,800: الموزعة األرباح إجمالي :التالي النحو على م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية

 للفترة الموزع الربح قيمة .قائمة وحدة 61,370,000 أساس على النقدية التوزيعات ستكونو .سعودي

 تبلغ التوزيع نسبةو %6.4 هو للوحدة األولي السعر إلى ونسبتها وحدة، لكل سعودي لاير 0.64 يبلغ

 .م31/12/2018 الموافق هـ24/04/1440 بتاريخ، اإلثنين تاريخ في كما األصول قيمة صافي من% 6.41
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 :القوائم المالية ( ه

 .وتقرير المحاسب القانوني المالية القوائم( 1) رقم الملحق في مرفق
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(1ملحق )  

 القوائم المالية 

 

 


































