صندوق بنيان ريت
بيان الربع الثاني ٢٠٢٠ -

لمحة عن صندوق بنيان ريت

الافصاحات المالية | جميع المبالغ بالريال السعودي

صندوق بنيان ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول عام
مقفل متوافق مع الشريعة الإسلامية مؤسس في المملكة
العربية السعودية بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري
والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة .عند
تأسيسه ،بلغ عدد وحدات الصندوق  162،881،100بقيمة تبلغ
عشرة ( )10ريال للوحدة ،يهدف الى الاستثمار في عقارات
مطورة تطويراً انشائيا ،قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري،
وتوزيع ما لا يقل عن نسبة  ٪ 90من صافي أربـاحه السنوية.

حجمًالمحفظةًالاستثمارية

لمحة عن استراتيجية الصندوق
يمتلك الصندوق محفظة استثمارية مكونة من عشرة ()10
أصول عقارية متنوعة من خلال تملك تسعة ( )9أصول عقارية
وحق انتفاع واحد ( )1قابل لتحقيق دخل تأجيري دوري والتي
ستدر عوائد على رأس المال المستثمر بما يتماشى مع
استراتيجية استثمار الصندوق .ويستثمر الصندوق بشكل ثـانوي
أصوله فـي مشـاريع التطـوير العقارية شريطة ألا يسـتثمر
الصـندوق أصوله في أراضي بيضاء .كما يقر مدير الصندوق
على خلو الأصول العقارية محل استثمار الصندوق من أي
مخالفات نظامية تمنع او قد تتسبب في عدم الاستفادة منها أو
تشغيلها ،وكذلك على سلامة الأصول العقارية فنياً وخلوها من
أي خلل او عيوب هندسية رئيسية قد تمنع او قد تتسبب في
عدم الاستفادة منها أو تشغيلها ،أو قد تتسبب بدورها في اجراء
اصلاحات وتغييرات رئيسية مكلفة.
تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية،
أعيد افتتاح مراكز التسوق التابعة للصندوق جزئياً في تاريخ  29أبريل
 ،2020يليها تم استئناف ساعات العمل العادية بعد رفع الحظر بشكل
كلي اعتباراً من تاريخ  21يونيو .2020
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علىًأساسًسنوي

خلال الربع الثاني من عام  ، 2020استخدم الصندوق التسهيلات الحالية
التي حصل عليها من البنك العربي الوطني لدفع مبالغ الراشد مول
أبها.

الارباحًالمدفوعةًلاحقاًلآخرًتقرير

نسبةًالاقتراض

وبصرف النظر عن ذلك ،لم تكن هناك تغييرات أساسية أو مادية أو
كبيرة أثرت على وظيفة الصندوق وعمله خلال الربع.

تمًالإعلانًعنهاًخلالًالربعًالثانيًمنًعامً2020

منًالقيمةًالاجماليةًللصندوقًكماًفيً 31مارسً2020

أصول الصندوق كما في  31ديسمبر 2019
الموقع
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0.1228

%0.00
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مراكزًتجارية

13,842,000
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179,366,000

%9.24
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5,043,500

%0.26
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ضيافة

66,568,000
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ضيافة

43,595,000

%2.25
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ضيافة

92,352,500

%4.75
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