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 2020النصف األول  –صندوق المعذر ريت  – االولي التقرير

 مدير الصندوق:  ( أ

 : اسم وعنوان مدير الصندوق  .1

 مستشار او الباطن من للصندوق مدير يوجد وال االستثمارية، وبخيت أصول شركة الصندوق يدير

 لالستثمار

 

 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

 

 :عة ألنشطة االستثمار خالل الفترةمراج .2

 الموافق هـ 1441/06/29 األحد يوم بنجاح شراء مدارس النخبة التربوية صفقة اتمام .1

 ضريبة لها مضافا  ( سعودي لاير مليون وثالثون إحدى) 31,000,000 بقيمة م 2020/02/23

 توقيع وتم ،(سعودي لاير الف وخمسون وخمسمائة مليون) 1,550,000 بقيمة المضافة القيمة

 ملزم بعقد وية،الترب التعليمية االبداعية المعارف شركة البائع مع بالكامل العقار تأجير عقد

 مليونان) 2,635,000.00 تبلغ سنوية إيجارية وبقيمة سنة 15 لمدة المصاريف، جميع من صافي

 %.8.5 يبلغ سنوي وبعائد ،(سعوي لاير الف وثالثون وخمس وستمائة

 الرقي مدارس شركةو االستثمارية وبخيت أصول شركةاالتفاق على تمديد مذكرة التفاهم بين  .2

 مدينة جنوب الزهرة حي في تعليمي مبنى تشييدم، والمتعلقة ب31/10/2020حتى  األهلية

 مدارس شركة قيام مقابل ،(مربع متر االف سبعة) متر 7000 مساحتها تبلغ أرض على الرياض

 .عاما   26 لمدة( والمبنى األرض) المجمع كامل باستئجار األهلية الرقي

، وقد أثرت هذ الجائحة على 2020شهد العالم أجمع جائحة كورونا خالل النصف األول من العام 

األوضاع االقتصادية في جميع دول العالم، بما فيها المملكة العربية السعودية، وشهدنا خالل 

النصف األول من العام الحالي تذبذبات حادة في أسعار النفط لم نشهدها من قبل، األمر الذي 

خلق حالة من عدم اليقين لدى المستأجرين دفعتهم لعدم االلتزام بشروطهم التعاقدية 

مستغلين الظرف الخاص، وكذلك أدت لتعثرات في السداد في مختلف قطاعات السوق بوجه 

عام، ومن هذا المنطلق انتهج مدير الصندوق سياسة داعمة لبعض المستأجرين وقوفا  معهم 

من تضررت أعمالهم بشكل جلي ال يمكن تعويضه، انطالقا  من في هذه الجائحة باألخص م

رغبة مدير الصندوق في الحفاظ على نسب إشغال مرتفعة بما يخدم مصالح مالكي الوحدات 

ويحقق لهم استدامة في الدخل على المدى الطويل. وقد حتمت هذه الظروف على مدير 

استغالل الفرص المناسبة التي  الصندوق المضي بحذر في خططه التوسعية واالنتقائية في

 الصندوق مديرستعود بالنفع على مالكي الوحدات مستقبال ، ومن هذا المنطلق سيستمر 

 عقاراتالتوسع في االستحواذ في القطاعات الدفاعية مثل التعليم والصحة، وكذلك البحث عن 

 . ة لالقتراضالتي ترفع من عوائد مالكي الوحدات مستغال  التكلفة المنخفض للدخل مدرة

 في استثماره خالل من منه االستفادة تم فقد الصندوق لدى المتوفر النقد يخص فيما أما

 .المحلية البنوك أحد خالل من اسالمية مرابحة اتفاقية

 

http://www.obic.com.sa/
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 :(م30/06/2020 – م01/01/2020) داء صندوق االستثمار خالل الفترةتقرير عن أ .3

 القيمة الصندوق اداء

  9,634,757 التشغيلية )إجمالي الدخل الشامل(: ر.س.الدخل من العمليات 

 % 1.51 : %للموجودات نسبة العائد اإلجمالي

 0.56 - : ر.س.للوحدةالقيمة الدفترية  تغير

 % 5.78 - : %للوحدةالقيمة الدفترية  تغير

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

  8.77 .س.رم(: 31/12/2019 فينشرة إغالق السوق المالية تداول  حسب)سعر الوحدة المتداول 

 7.27 (: ر.س.م30/06/2020)حسب نشرة إغالق السوق المالية تداول في سعر الوحدة المتداول 

 1.50 - تغير القيمة السوقية للوحدة: ر.س.

 % 17.10 - تغير القيمة السوقية للوحدة: %

 

 

تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط و أحكام ومذكرة المعلومات )بالنسبة للصندوق  .4

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

 م.2019سيقوم مدير الصندوق بإخراج الزكاة نيابة عن الصندوق اعتبار ا من العام  .1

 

الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي  .5

 بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة معلومات كافية

 ملكية صك رهن عملية اتمام عن ريت المعذر صندوق مدير االستثمارية وبخيت أصول شركة تعلن .1

 لصالح الثاني الصحافة عقار و االول الصحافة بعقار والمسميان الرياض مدينة في مكتبيين عقارين

 الموافق هـ12/06/1441 بتاريخ الخميس يوم في" المصرف" لالستثمار المصرفية الراجحي شركة

 سيقدمها التي اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة اإلئتمانية للتسهيالت ضمانا   وذلك م06/02/2020

 .الصندوق لصالح المصرف

 أصول شركة تعلن م،2020 مارس 09 بتاريخ المنشور االستثمارية وبخيت أصول شركة إلعالن إلحاقا   .2

 لغرض والدخل للزكاة العامة الهيئة لدى ريت المعذر صندوق تسجيل اكتمال عن االستثمارية وبخيت

 الصندوق على السنوية الزكاة مصاريف تحميل وسيتم. 2019 العام من اعتبارا   الصندوق زكاة دفع

 وأحكام شروط في بالزكاة الخاصة الفقرات تحديث تم فقد ذلك، على بناء. م2019 العام من اعتبارا  

 اإلعالن على حاصل أساسي تغيير أي يوجد ال بأنه الصندوق مدير يؤكد ذلك، عدا فيما. الصندوق

 .اإللحاقي اإلعالن هذا بموجب السابق

 في المؤرخ ريت المعذر صندوق مدير - االستثمارية وبخيت أصول شركة إلعالن إلحاقا   .3

 جائحة تأثير مستجدات على المستثمرين إطالع بشأن م19/04/2020 الموافق هـ26/08/1441

 المستأجرين طلبات قيمة أن يفصح أن الصندوق مدير يود للصندوق، اإليجارية اإليرادات على كورونا

 سعودي لاير مليون 2.50 نحو بلغت قد مارس شهر بداية منذ المستلمة اإليجارية القيمة لتخفيض

 اإليجارية اإليرادات إجمالي من% 4.5 نحو نسبتها وتشكل ،(لاير الف وخمسمائة مليونان)

 2.82 نحو الفترة ذات خالل( الشاغرة العقارات إيجار) الدخل انقطاع قيمة إجمالي وبلغ للصندوق،

 إجمالي من% 5.0 نسبتها وتشكل( لاير الف وعشرون وثمانمائة مليونان) سعودي لاير مليون

 .للصندوق اإليجارية اإليرادات
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إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح  .6

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

 أي استثمارات في صناديق استثمار أخرى. توجد ال
 

مدير الصندوق خالل الفترة، مبيناً بشكل واضح بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها  .7

 ماهيتها وطريقة االستفادة منها.

 . الفترة خالل الصندوق مدير عليها حصل خاصة عموالت أي توجد ال

 

أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة )الئحة صناديق االستثمار( تضمينها بهذا  .8

 التقرير:

 .المصالح تعارض عن االفصاح 

o   يوجد ال. 

 .الصندوق وحدات في الصندوق مدير استثمارات تفاصيل عن االفصاح

o م30/06/2020كما في وحدات الصندوق  وحدة من 350,819الصندوق في  مدير يستثمر 

 .والتسعير التقويم أخطاء بجميع ملخص

o يوجد ال 

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق .9

 م30/06/2020سعودي كما في لاير  560,666,511 الصندوق أصول قيمة صافيبلغ 

 بيان االرباح الموزعة على مالكي الوحدات .10

 مالكي على نقدية أرباح توزيع عن م17/03/2020هـ الموافق 22/07/1441بتاريخ  أعلن مدير الصندوق

 :التالي النحو على م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة فترة عن ريت المعذر صندوق وحدات

 أساس على النقدية التوزيعات ستكونو .سعودي لاير 38,049,400: الموزعة األرباح إجمالي

 إلى ونسبتها وحدة، لكل سعودي لاير 0.62 يبلغ للفترة الموزع الربح قيمة .قائمة وحدة 61,370,000

 .األصول قيمة صافي من% 6.39 تبلغ التوزيع نسبةو %6.20 هو للوحدة األولي السعر

 

 

 

 

 :الماليةالقوائم  ( ه

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

 القوائم المالية

 

 










































