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 السنوي  التقرير

 معلومات صندوق االستثمار  .أ

 اسم الصندوق: .1

  . صندوق المعذر ريت 

 أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:  .2

يهدف الصندوق الى االستثمار في أصــول عقاريــة داخل المملكة العربية السعودية وقابلــة لتحقيق دخل تأجيري 

فـي  بشكل ثـانوي هأصول % من صافي أرباح الصندوق سنوياً. ويستثمر الصندوق 90دوري، وتوزيع ما ال يقل عن 

 :مشـاريع التطـوير العقارية شريطة

٪ مـن  75الصـندوق المسـتثمرة فـي األصول العقاريـة المطـورة التـي تولـد دخـل دوري عـن أال تقـل أصول  -أ

 . إجمـالي أصول الصـندوق وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة

 يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراضي بيضاء.  وأال -ب

 :واألرباحسياسات توزيع الدخل  .3

%( من صافي 90توزيعات نقدية سنوية بنسبة ال تقل عن تسعين بالمائة )يهدف مدير الصندوق بأن يقوم بتقديم  

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. 

 الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل:تقارير  .4

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. 
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 السنوي  التقرير

 

 الصندوق  األصول التي يستثمر فيها .5

أصل، تقع جميع األصول في عدة أحياء في مدينة   13يستثمر صندوق المعذر ريت في عدة أصول ويبلغ عددها 

 وهي كالتالي:  والخبر الرياض

 المستأجر قطاع العقار العقار
 تقييم العقار

 )متوسط اخر تقييم(
 موقع العقار

 جينكس المعذر
تجاري/ مكتبي/ 

 ضيافة
 عدة مستأجري

183,477,369 

 

24°40'53.2"N 

46°40'03.4"E 

 

 عدة مستأجرين تجاري / مكتبي برج في المحمدية
95,179,368 

 

24°40'55.0"N 

46°41'12.1"E 

 

 مكتبي برج الصحافة األول
وزارة  –الخدمات الطبية 

 الداخلية

52,131,504 

 

24°47'49.1"N 

46°37'59.8"E 

 

 مكتبي برج الصحافة الثاني
الصحي مجلس ال

 السعودي
52,287,487 

 

24°46'48.0"N 

46°38'31.1"E 

 

 شركة هال أوتو تجاري التخصصي

 

50,834,590 

 

24°40'51.4"N 

46°40'39.2"E 

 

 عدة مستأجرين تجاري/ ضيافة جينكس الربيع
48,766,373 

 

24°46'56.2"N 

46°38'56.9"E 

 

 عدة مستأجرين صناعي مستودعات الحائر
37,998,953 

 

24°33'48.3"N 

46°44'29.8"E 

 

 عدة مستأجرين صناعي مستودعات السلي
33,067,291 

 

24°40'30.9"N 

46°50'12.3"E 

 

 ضيافة اجنحة توالن الخبر
شركة توالن لألجنحة 

 الفندقية

22,154,040 

 

26°18'13.4"N 

50°10'31.9"E 

 

 عدة مستأجرين تجاري منفعة الربيع
2,048,585 

 

24°47'16.9"N 

46°39'31.9"E 
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 السنوي  التقرير

 

 األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها  .6

  حي   في   تعليمي   مبنى   تشييد  بغرض  األهلية   الرقي   مدارس  شركة  مع  تفاهم   مذكرة   توقيع  أعلن مدير الصندوق عن 

  الرقي   مدارس  شركة  قيام  مقابل  ،(متر  االف  سبعة)  متر  7000  مساحتها  تبلغ  أرض  على  الرياض  مدينة  جنوب  الزهرة

  من  النظامية  التراخيص استخراج يتم ان عاماً على 26 لمدة( والمبنى األرض) المجمع  كامل باستئجار األهلية

 .خالل فترة سريان المذكرة  المجمع لبناء الحكومية  الجهات 

  

 عدة مستأجرين تجاري منفعة القدس
1,909,381 

 

24°45'36.0"N 

46°44'25.0"E 

 

 عدة مستأجرين تجاري منفعة وادي لبن
1,972,722 

 

24°38'06.8"N 

46°34'08.2"E 

 

 عدة مستأجرين تجاري منفعة الضباب
4,626,893 

 

24°39'38.0"N 

46°42'33.4"E 
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 السنوي  التقرير

 نسبة العقارات المؤجرة ونسبة العقارات غير المؤجرة إلى إجمالي العقارات المملوكة    .7

 نسبة االشغال  اسم العقار 

%95 المعذر جينكس   

%100 مبنى الصحافة األول    

%100 مبنى الصحافة الثاني   

%100 لكزس    -التخصصي مشروع   

%100 المحمدية   

%100 الربيع جنكس   

%100 مستودع الحاير   

%92 مستودع السلي   

%100 منفعة الربيع   

%100 منفعة القدس  

%100 منفعة الضباب   

%100 منفعة وادي لبن   

%100 اجنحة توالن الخبر   

% 99 المجموع   

 مجموع نسبة اإلشغال على اساس المتوسط المرجح احتساب تم   مالحظة:
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 السنوي  التقرير

 أداء الصندوق:  .ب

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

 م31/12/2019م و 30/06/2019* تم احتساب أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة كما في القوائم المالية   

 حساب نسبة المصروفات. من  االستثمارات** تم استثناء اإلهالكات واإلطفاءات والهبوط في قيمة 

 م 31/12/2019نسبة المصروفات من صافي قيمة أصول الصندوق كما في  احتساب** تم 

 

 سجل أداء يغطي ما يلي: .2

 العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات )أو منذ تأسيس الصندوق(  . أ

 منذ التأسيس*  ثالث سنوات  2019 صندوق المعذر ريت 

 126,694,871 لم يبدأ بعد  53,574,640 العائد اإلجمالي 

 % 20.64 لم يبدأ بعد  % 8.73 نسبة العائد اإلجمالي 

 م 2017/07/09* تاريخ بدء عمل الصندوق 

م عند نقل ملكية العقارات لصالح الصندوق،  2017** بدأ استحقاق اإليجارات لصالح الصندوق خالل شهر أغسطس 
 وحسبت على أساس قيمة الصندوق عند اإلنشاء 

 

  

   2017سنة   2018  سنة    2019  سنة    

 624,259,379   612,698,986 594,819,654 ر.س. -  دفترية(صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية )قيمة  أ

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

 ر.س. 
9,69  9.98  10.17 

  ج

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

9,69  10.13  10.17 

 10.00  9.98  9.57 * دفترية( أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية )قيمة 

 61,370,000 61,370,000 61,370,000 وحدة  نهاية كل سنة مالية )قيمة دفترية(عدد الوحدات الُمصدرة في  د

  0.26 0.64 0.62 هللة   – توزيع الدخل لكل وحدة هـ
 ونصف( أشهر 4)لفترة 

 %0.83 %1.77 %2.3 % - **نسبة المصروفات التي تحملها الصندوق و
 ونصف( أشهر 4)لفترة 
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 السنوي  التقرير

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

 * 2017 2018 2019 صندوق المعذر ريت 

 س ر.  20,500,678 س ر.  52,619,553 53,574,640 العائد اإلجمالي 

 % 3.34 % 8.57 % 8.73 نسبة العائد اإلجمالي 

 م 2017/07/09* تاريخ بدء عمل الصندوق 

م عند نقل ملكية العقارات لصالح الصندوق،  2017** بدأ استحقاق اإليجارات لصالح الصندوق خالل شهر أغسطس 
 وحسبت على أساس قيمة الصندوق عند اإلنشاء 

 

 

تحَملها الصندوق ألطراف خارجية على  الجدول التالي يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي   .ج

ات، ويجب اإلفصاح عن ما إذا كان هناك أي ظروف يقرر  مدار العام، كما يوضح إجمالي نسبة المصروف

 فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها: 

 القيمة بالريال المصروفات 

 32,700.00 أتعاب المحاسب القانوني

 57,000.00 رسوم أعضاء مجلس اإلدارة

 210,962.75 رسوم الحفظ 

 211,108.55 أتعاب المستشار القانوني

 4,175.97 الرسوم المصرفية 

 3,083,701.96 رسوم االدارة  

 0 مصاريف دراسة جدوى 

 1,333,529.06 مصاريف أخرى 

 2,707,124.60 رسوم المشغل 

 7,500.00 رسوم هيئة السوق المالية

 141,476.75 رسوم تداول 

 1,000,000 ديون مشكوك في تحصيلها

 206,275.00 رسوم تقييم 

 1,563,806.84 مصاريف ايجار عقود المنفعة 

 3,345,479.97 مصاريف تشغيل أصول 

 13,019,347.73 اإلهالك واإلطفاء 
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 السنوي  التقرير

 القيمة بالريال المصروفات 

 26,924,189.18 اإلهالك واإلطفاء إجمالي المصاريف مع 

 %4.53 المصروفات مع اإلهالك واإلطفاء  نسبة*

 12,904,841.45 إجمالي المصاريف بدون إهالك واإلطفاء 

 %2.17 المصروفات بدون إهالك واإلطفاء  نسبة*

 لم يتم احتسابه من ضمن المصاريف. (3,676,136.14)مالحظة: يوجد هبوط في قيمة االستثمارات العقارية بقيمة 

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

 م.31/12/2019نسبة المصروفات من صافي قيمة أصول الصندوق كما في  احتساب* تم 

 
 :لهامةواألحداث ا التغييرات الجوهرية .3

أعلن مدير صندوق المعذر ريت عن تعيين شركة البالد المالية  م: 2019-03-03هـ الموافق 26/06/1440بتاريخ  .أ

 أمين حفظ لصندوق المعذر ريت وذلك اعتباراً من يوم الخميس.  

  نيابة  الصندوق زكاة دفع  تولي  بصدد أنه  ريت المعذر صندوق  أعلنم: 12/03/2019 الموافق هـ 05/07/1440 بتاريخ .ب

 . الوحدات مالكي  عن

المتعلق بإبرام اتفاقية شراء مشروطة لالستحواذ إلعالن ل  إلحاقاً م: 11/06/2019فق هـ الموا 08/10/1440 بتاريخ .ت

مليون لاير سعودي، ونظراً لعدم استكمال البائع اإلجراءات الالزمة    552أصل عقاري بتكلفة إجمالية تقارب    16على  

قدماً في إتمام الصفقة  إلتمام الصفقة، يعلن صندوق المعذر ريت عن قرار مجلس إدارة الصندوق عدم المضي 

 وفسخ اتفاقية الشراء دون أن يكون لذلك أثر جوهري على الصندوق. 

مدير صندوق المعذر ريت توقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية   أعلنم: 05/08/2019هـ الموافق 04/12/1440 بتاريخ .ث

 لاير سعودي من مصرف الراجحي.   400,000,000متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بقيمة 

أجنحة   شراءتعلن شركة أصول وبخيت االستثمارية اتمام صفقة : م08/09/2019هـ الموافق 11/09/1440 بتاريخ .ج

 ر.س.  2,310,000.00وبقيمة إيجارية سنوية  ر.س. 22,000,000بنجاح بقيمة  الفندقية  توالن

  على   الموافقة   تمت  حيث  الوحدات،  مالكي  اجتماع  بنتائج  عالن إ م: تم  23/10/2019هـ الموافق  24/02/1441  بتاريخ .ح

 : كاآلتي  وهي األساسية التغييرات

% من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصروفات، وذلك بدالً 0.50الموافقة على تعديل رسوم إدارة الصندوق لتصبح:  .1

 .أصول الصندوق % من صافي قيمة0.50عن: 

% من قيمة االستحواذ على العقار تحسب وتدفع 2.5الموافقة على إضافة مصروف السعي بحيث يدفع الصندوق كحد أقصى  .2

 .عند اإلفراغ لصالح الوسيط العقاري، وقد يكون الوسيط العقاري طرف ذو عالقة

 .ألف لاير سعودي 300زيادة رسوم أتعاب المقيمين بحيث ال تتجاوز   .3

 

 :وتم إقرار باقي تعديالت الشروط واألحكام والمتضمنة التغييرات التالية

 .تعديل صياغة مالك الوحدات إلى مالكي الوحدات أينما وردت في الشروط واألحكام  .1

 .تعديل صياغة المثمن إلى المقيم أينما وردت في الشروط واألحكام  .2

 .واالستشارات القانونية من ضمن مستشارين الصندوق قانونياً إضافة مكتب الصالح والسهلي للمحاماة   .3

 .العقاري للتقييمتم تغيير أسم شركة دانات للتقييم العقاري إلى أريب  .4
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 السنوي  التقرير

 .اضافة بنود مخاطر بما يتوافق مع الئحة تعليمات صناديق االستثمار العقارية المتداولة  .5

 .ا يخص إدارة/عضوية في صناديق استثمارية أخرىتعديل عضوية أعضاء مجلس اإلدارة حسب الوضع الراهن فيم .6

إضافة بند الحاالت التي يتم فيها تعليق الصندوق و/أو إلغاء اإلدراج بما يتوافق مع الئحة تعليمات صناديق االستثمار العقارية   .7

 المتداولة.

ة تفاهم مع شركة مدير صندوق المعذر ريت عن توقيع مذكر  أعلنم:  22/12/2019هـ الموافق  25/04/1441  بتاريخ .خ

مدارس الرقي األهلية بغرض تشييد مبنى تعليمي في حي الزهرة جنوب بمدينة الرياض على أرض تبلغ مساحتها  

متر )سبعة االف متر(، مقابل قيام شركة مدارس الرقي األهلية باستئجار كامل المجمع )األرض والمبنى(   7000

 عاماً.   26لمدة 

 ي الوحدات: بيان باألرباح الموزعة على مالك .4

أرباح نقدية على مالكي   توزيع م17/03/2020الموافق لتاريخ  هـ22/07/1441 أعلن مدير الصندوق في يوم الثالثاء

  وكانت لاير سعودي    38,049,400. والبالغ قيمتها  2019  ديسمبر  31وحدات الصندوق عن السنة المالية المنتهية في  

لاير سعودي    0.62وحدة قائمة، حيث بلغ قيمة الربح الموزع للفترة مبلغ    61,370,000التوزيعات النقدية على أساس  

 %. 6.2لكل وحدة، كما بلغت نسبتها إلى السعر األولي للوحدة 

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية   .5

 التصويت وقرار التصويت )موافق / غير موافق/ االمتناع عن التصويت(: وموضوع 

 لم يستثمر/يتملك الصندوق خالل فترة هذا التقرير في أي ورقة مالية مدرجة في السوق المالية السعودية. 

الصادرة  والقراراتتقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي متضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها  .6

 الصندوق ألهدافه:  وتحقيقي ذلك أداء الصندوق  عن ذلك بما ف

 الموضوعات التي تمت مناقشتها:  ❖

 االطالع على أعمال الصندوق   -

 مناقشة نسب اشغال عقارات الصندوق  -

 م 2019مناقشة الميزانية التقديرية للعام  -

 مناقشة التوزيعات النقدية المحققة والمتوقعة للصندوق  -

 الحفظ مناقشة مستجدات تغير أمين  -

 فرص االستحواذ على أصول عقارية جديدة  / مناقشة استراتيجية -

 مناقشة عروض البنوك فيما يخص الحصول على تمويل للصندوق -

 مناقشة مقترحات المستثمرين -

 مناقشة الوضع العام للسوق العقاري -

 القرارات التي تم اتخاذها:  ❖

المجلس االستحواذ على اراض في حال كانت تدر عوائد مرتفعة بالنسبة لمتوسط عوائد استئجار   أوصى -

 األراضي 

 . المجلس االستحواذ على عقارات حجمها يزيد عن مليار لاير سعودي أوصى -

 . م2019العمل على إجراءات الزكاة، ليصبح الصندوق مزكى في عام أوصى  -

 تحسينات على العقارات للمحافظة على قيمتها   الموافقة على خطة مدير األمالك لعمل -

 م2019موافقة المجلس على ميزانية  -

 إعادة تشكيل لجنة االستثمار لدراسة الفرص العقارية  -
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 السنوي  التقرير

 مدير الصندوق .ج

 اسم وعنوان مدير الصندوق  .1

 

 شركة أصول وبخيت االستثمارية

 برج البحرين الدور الميزانين فهد،طريق الملك 

 11526الرياض  63762ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

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

 WWW.OBIC.COM.SAالموقع االلكتروني: 

 

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

 ال ينطبق.

 مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة: .3

أصـل عقاري بتكلفة   16أعلن مدير صـندوق المعذر ريت بأن اإلعالن المتعلق بإبرام اتفاقية شـراء مشـروطة لالسـتحواذ على 

سـعودي، ونظراً لعدم اسـتكمال البائع اإلجراءات الالزمة إلتمام الصـفقة، يعلن صـندوق المعذر  مليون لاير  552إجمالية تقارب 

ريت عن قرار مجلس إدارة الصـــندوق عدم المضـــي قدماً في إتمام الصـــفقة وفســـخ اتفاقية الشـــراء دون أن يكون لذلك أثر 

 جوهري على الصندوق.

 

لاير   400,000,000ت ائتمانية متوافقة مع الشــريعة اإلســالمية بقيمة أعلن مدير صــندوق المعذر ريت توقيع اتفاقية تســهيال

 سعودي من مصرف الراجحي.

 

، المتعلق بإبرام  16/05/2019هـــــــ الموافق 11/09/1440إلحاقاً إلعالن شــركة أصــول وبخيت االســتثمارية المنشــور بتاريخ 

علن ـشركة أـصول وبخيت االـستثمارية اتمام ـصفقة الـشراء اتفاقية ـشراء عقار أجنحة توالن الفندقية الواقع في مدينة الخبر، ت

 ر.س. 22,000,000م بقيمة 05/09/2019هـ الموافق 06/01/1441بنجاح يوم الخميس 

 

أعلن مدير صــندوق المعذر ريت عن توقيع مذكرة تفاهم مع شــركة مدارس الرقي األهلية بغرض تشــييد مبنى تعليمي في 

متر )ســبعة االف متر(، مقابل قيام شــركة مدارس الرقي   7000ى أرض تبلغ مســاحتها حي الزهرة جنوب بمدينة الرياض عل

 عاماً. 26األهلية باستئجار كامل المجمع )األرض والمبنى( لمدة 

 

وذلك حيث يعمل مدير الصــندوق في الوقت الحالي على دراســة بعض العقارات المســتهدف االســتحواذ عليها،  

http://www.obic.com.sa/
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 السنوي  التقرير

من خالل االسـتحواذ على عقارات جديدة مدرة للدخل. أما فيما يخص النقد الخطة التوسـعية للصـندوق  لتحقيق  

ــالمية من خالل   ــتثماره في اتفاقية مرابحة اس ــتفادة منه من خالل اس ــندوق فقد تم االس  أحدالمتوفر لدى الص

 البنوك المحلية.

 م(:31/12/2019 –م 01/01/2019تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة ) .4

 القيمة  اداء الصندوق 

 53,574,640 ر.س.   العائد اإلجمالي

 % 8.73 .س. ر  نسبة العائد اإلجمالي 

 0.29 - .س. ر  تغير القيمة الدفترية للوحدة 

 % 2.91 - نسبة تغير القيمة الدفترية للوحدة 

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

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

 7.61 .س. ر  تداول(   -)المدرجة في السوق المالية السعودية  م 2018/ 31/12سعر الوحدة كما في 

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

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

 09/07/2017* تاريخ بدء عمل الصندوق  

ومذكرة المعلومات )بالنسبة للصندوق العام( أو    وأحكامتفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط   .5

 مستندات الصندوق )بالنسبة للصندوق الخاص( خالل الفترة 

 عيين شركة البالد المالية كأمين حفظ للصندوق. تم ت -

  عضو جديد. وإضافة ستقالة أحد األعضاء اعضوية مجلس إدارة الصندوق بتم تغيير  -

 الوحدات. عكس نتائج اجتماع مالكي تم  -

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

 معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة 

 ال يوجد أي معلومات. 

 

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

 التي يستثمر فيها الصندوق.  والصناديقبة على الصندوق نفسه اإلدارة المحتس رسومنسبة 

 ال توجد أي استثمارات في صناديق استثمار أخرى.

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

 ماهيتها وطريقة االستفادة منها. 
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 السنوي  التقرير

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

 .عليها مدير الصندوق خالل الفترة

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

 االفصاح عن تعارض المصالح. 

o   .ال يوجد 

 الصندوق في وحدات الصندوق.االفصاح عن تفاصيل استثمارات مدير 

o  م31/12/2019وحدة من وحدات الصندوق كما في  350,819يستثمر مدير الصندوق في 

 ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير.

o ال يوجد 
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 السنوي  التقرير

 أمين الحفظ: .د

 أسم وعنوان أمين الحفظ: .1

 

 شركة البالد لالستثمار 

 الرياض  -المركز الرئيسي 
 طريق الملك فهد

 11411الرياض  140ص ب 

  0112906299فاكس:  920003636الرقم المجاني: 

  capital.com-www.albilad اإللكتروني:الموقع 

 

 

 وصف موجز لواجباته ومسؤولياته: .2

  – والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر  –يحتفظ أمين الحفظ بسجالت وحسابات اصول العقارية والوثائق المتعلقة بالصندوق 

خاص لغرض حفظ ألصول العقارية، ويتم االحتفاظ بجميع  صكوك العقارات المملوكة للصندوق، كما تم تأسيس شركة ذات غرض 

قرارات استثمار الصندوق وجميع العقود الجوهرية المتعلقة بعمل الصندوق لدى أمين الحفظ، وكما يتم االحتفاظ بمحاضر اجتماعات  

منين المستقلين. كما يقوم  مجلس إدارة الصندوق، باإلضافة إلى تقارير التثمين ألصول الصندوق التي يتم إعدادها بواسطة المث

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.

 

 بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باآلتي: .3

 الصندوق ومذكرة المعلومات. وأحكامالوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط  واستردادإصدار ونقل  -1

 إبداءه لهذا الرأي. لال تشمالمسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ  -

 الصندوق ومذكرة المعلومات.  وأحكامتقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط  -2

 إبداءه لهذا الرأي. لال تشمة بأمين الحفظ المسؤوليات المنوط -

 االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار. وحدودمخالفة أي من قيود  -3

 إبداءه لهذا الرأي. لال تشمالمسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ  -

 

https://www.google.com.sa/maps/place/21%C2%B037'36.0%22N+39%C2%B006'41.4%22E/@21.626653,39.111489,14z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en
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 السنوي  التقرير

 المحاسب القانوني: .ه

 

 بي كي إف البسام والنمر

 السعودية المملكة العربية 

 11473الرياض  28355ص.ب 

   حي السليمانية  –)التحلية(  زعبد العزيشارع األمير محمد بن  

 00966112065333هاتف 

 00966112065444فاكس  

http://www.pkf.com/saudiarabia 

 ibrahim.albassam@pkf.com 

 

  ن المحاسب القانوني يرى: بيان حول ما إذا كا

أن القوائم المالية أعدت وروجعت وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين  -1

 الصندوق ومذكرة المعلومات  وأحكامالئحة صناديق االستثمار وشروط  وأحكام

ألصول صندوق االستثمار  والخسائرأن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح  -2

 عن الفترة المالية لتلك القوائم. 

 أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة.  -3

 .لية متضمنة جميع النقاط أعاله( القوائم الما 1مرفق في الملحق رقم ) -

 

mailto:ibrahim.albassam@pkf.com
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 السنوي  التقرير

 القوائم المالية: .و

 

 ( 1)ملحق 

 

 

 

 

 

 




















































