شركة شعاع كابيتال العربية السعودية ش.م.م.
امللخص التنفيذي
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دليل الصندوق

مديرالصندوق

شركة شعاع كابيتال العربية السعودية
برج حمد ،الدور السابع والعشرون
شارع امللك فهد
ص ب8181 :
الرياض 11482
اململكة العربية السعودية
تلفون+966 11 466 6990 :
فاكس+966 11 466 6993 :
البريد االلكترونيscsa@shuaa.com :
http://www.shuaacapital.com.sa

أمين الحفظ و وكيل شركة البالد لالستثمار
برج سمارت  ،الطابق األول
الطرح
طريق التحلية
ص ب 140 :الرياض 12313
اململكة العربية السعودية
www.albilad-capital.com

املديراإلداري للصندوق

املديراإلداري الفرعي

شركة شعاع كابيتال العربية السعودية
برج حمد ،الدور السابع والعشرون
شارع امللك فهد
ص ب8181 :
الرياض 11482
اململكة العربية السعودية
تلفون+966 11 466 6990 :
فاكس+966 11 466 6993 :
http://www.shuaacapital.com.sa
scsa@shuaa.com

ايبكس فند سيرفيزيس (دبي) ليمتد
املكتب  ،101الدور األول
غيت فيليج ،بناية رقم ()5
ص.ب 506534 .مركز دبي املالي العاملي ،دبي
اإلمارات العربية املتحدة
هاتف+971 4 428 9221 :
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فاكس+971 5 5182 3406 :
www.apexfundservices.com

البنوك املستلمة
بنك الرياض
شارع امللك عبدالعزيز – حي املربع
الرياض
هاتف – 920002470 :فاكس011 291 5101 :
ص.ب 22622 :الرياض 11416
www.riyadbank.com
مصرف الراجحي
شارع العليا
الرياض 11411
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 462 9929 :
فاكس+966 11 462 4311 :
www.alrajhibank.com.sa

البنك األهلي التجاري
شارع املعذر – املربع
الرياض 12624
اململكة العربية السعودية
هاتف+ 966 9 2000 1000 :
فاكس920007778 :
www.alahli.com

املحاسب القانوني

كرو هوروث – العظم و السديري محاسبون
قانونيون و استشاريون
مدينة الرياض  -املقر الرئيس ي
ص.ب10504 .
الرياض 11443
اململكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966112175000 :
رقم الفاكس+966112175000 :
www.crowe.com/sa
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املستشارالقانوني

مكتب محمد إبراهيم العمار لالستشارات القانونية
(بالتعاون مع كينج آند سبالدينج إل إل بي)
مركز اململكة ،الطابق 20
طريق امللك فهد
ص.ب 14702 .الرياض 11434
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 466 9400 :
www.kslaw.com

املستشارالفني

شركة وايت كيوبز العقارية
فرع الرياض  ،اململكة العربية السعودية
ص ب :املربع ، 2955 :الرياض 11461
الهاتف00966112542126 :
Mobile: +966 50 643 7765
www.white-cubes.com

معد دراسة الجدوى

شركة فاليو سترات
فرع الرياض ،اململكة العربية السعودية
هاتف)00966112935127( :
الدور السادس البرج الجنوبي مؤسسة امللك فيصل
مجمع الفيصلية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية
valustrat.com

املستشارالشرعي

دار املراجعة الشرعية
بنايــة رقم 872
مكتب رقم  41و42
طريق  ،3618السيف 436
البحرين
هاتف+ 973 1721 5898 :
www.shariyah.com
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املقيمون العقاريون
مقيم عقاري 1

شركة و ايت كيوبزالعقارية
فرع الرياض  ،اململكة العربية السعودية
ص ب :املربع ، 2955 :الرياض 11461
الهاتف00966112542126 :
Mobile: +966 50 643 7765
www.white-cubes.com

مقيم عقاري 2

شركة فاليو سترات
فرع الرياض ،اململكة العربية السعودية
هاتف)00966112935127( :
البريد اإللكترونيRiyadh@valuestrat.com :
الدور السادس البرج الجنوبي مؤسسة امللك فيصل
مجمع الفيصلية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية
valustrat.com

الجهة التنظيمية

هيئة السوق املالية السعودية
مقر هيئة السوق املالية
طريق امللك فهد
ص.ب 87171
الرياض 11642

هاتف800 245 1111 :
www.cma.org.sa

منصة التداول

شركة السوق املالية السعودية
طريق امللك فهد – العليا 6897
وحده رقم 15 :
ص .ب  -12211الرياض 3388
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 218 9999 :
فاكس+966 11 218 9133 :

www.tadawul.com.sa
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ملخص الصندوق
اسم الصندوق ونوعه

اسم الصندوق هو "صندوق شعاع ريت" ،وهو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع املعايير
املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمار  ،وتم إنشاؤه بموجب األنظمــة واللوائح
املعمول بها في اململكة ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق املالية وقواعد اإلدراج في السوق املالية تداول.

مديرالصندوق

شركة شعاع كابيتال العربية السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية مسجلة في السجل التجاري
باململكة العربية السعودية تحت رقم 1010243538؛ وهي شخص مرخص له خاضع لتنظيم هيئة السوق
املالية بموجب الترخيص رقم 07056-37؛

األهداف االستثمارية

ً
ً
يتمثل الهدف االستثماري للصندوق في االستثمار في عقارات مطورة تطويرا إنشائيا ،قابلة لتحقيق دخل دوري
ً
وتأجيري ،وتوزع نسبة  %90من صافي أرباح الصندوق نقدا على مالكي الوحدات ،وذلك بشكل نصف سنوي
بنهاية شهر ديسمبر و يونيو من كل سنة خالل مدة الصندوق بشكل أدنى ويمكن ملدير الصندوق زيادة مرات
التوزيع لتكون بشكل ربع سنوي إن أمكن.

االستثمارفي عقارات خارج اململكة
العربية السعودية

يحق للصندوق االستثمار في عقارات خارج اململكة بقيمة ال تزيد عن  %25من القيمة اإلجمالية ألصول
الصندوق بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

حجم الطرح املستهدف للجمهور
(نقدا)

 305,150,000ريال سعودي

حجم الطرح املستهدف (العيني)

 286,350,000ريال سعودي

إجمالي مبلغ الطرح

 591,500,000ريال سعودي

سعرالوحدة

 10ريال سعودي

الحد األدنى لالستثمار

 500ريال سعودي

الحد األعلى لالستثمار

 29,000,000ريال سعودي

العائد الصافي السنوي املستهدف
للصندوق

%6.94

العائد الصافي السنوي املستهدف
للمستثمرين من الجمهور بعد دفع
رسوم اإلشتراك

%6.80

فترة الحظرعلﯽ املساهمات
العینیة

سنة كاملة من تاريخ بدء التداول في وحدات الصندوق للمساهمين الذين تشكل مساهماتهم العينية  %5أو
أكثر وقت الطرح العام.

املستثمرون املسموح لهم
االستثمارفي الصندوق

ال يسمح باالشتراك في الوحدات إال للجهات التالية( :أ) األشخاص الطبيعيين من الجنسية السعودية أو جنسية
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى؛ (ب) املؤسسات ،والشركات ،وصناديق االستثمار والكيانات القانونية
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األخرى القائمة في اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى؛ (ج) األجانب املقيمين في
اململكة العربية السعودية؛ (د) ا القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية
املدرجة والصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  2015-42-1وتاريخ 1436/7/15هـ
املوافق 2015/5/4م ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2018-3-1وتاريخ 1439/4/22هـ املوافق
2018/1/9م .و (هـ) املستثمرين اآلخرين الذين قد تسمح لهم هيئة السوق املالية بامتالك األوراق املالية
املدرجة في السوق املالية تداول.
استخدام املتحصالت

يعتزم مدير الصندوق استخدام مبالغ املتحصالت النقدية الناتجة عن االشتراك في الصندوق ألغراض
االستحواذ على األصول االولية و تغطية تكاليف االستحواذ و الهيكلة كما هو موضح في الفقرة ب  6-من هذه
الشروط واألحكام.

عملة الصندوق

الريال السعودي.

مدة الصندوق

ً
ً
تكون مدة الصندوق  99عاما من تاريخ إدراج الوحدات في تداول ،قابلة للتجديد وفقا لتقدير مدير الصندوق
عقب الحصول على موافقة هيئة السوق املالية.

سياسة توزيع األرباح

يلتزم مدير الصندوق بتوزيع أرباح نقدية على املستثمرين ال تقل عن  ٪90من صافي األرباح السنوية للصندوق،
باستثناء األرباح الناتجة عن بيع األصول العقارية وغيرها من االستثمارات ،والتي يمكن إعادة استثمارها في
أصول جديدة حسب ما يقرره مدير الصندوق بما يخدم مصالح مالكي الوحدات على أن ال تتجاوز فترة اتخاذ
القرار في هذا الشأن  90يوما من تاريخ بيع األصل .ويتم توزيع األرباح بشكل نصف سنوي بنهاية شهر ديسمبر
و يونيو من كل سنة خالل مدة الصندوق بشكل أدنى ويمكن ملدير الصندوق زيادة مرات التوزيع لتكون بشكل
ربع سنوي إن أمكن.

التمويل

يجوز ملدير الصندوق ،نيابة عن الصندوق ،الحصول على تمويل متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية.
ويجب أال تتعدى نسبة التمويل املتحصل عليه عن  ٪50من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب
آخر قوائم مالية مدققة للصندوق.

التو افق مع الشريعة اإلسالمية

يقوم الصندوق باالستثمار وتنفيذ تعامالته و شؤونه بطريقة تتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية املعتمدة
من املستشار الشرعي.

التقييم وعدد مرات إجرائه

أتعاب اإلدارة

ً
يعادل صافي قيمة أصول الصندوق قيمة جميع األصول مخصوما منها جميع التزامات الصندوق في يوم التقييم
ذي الصلة .ويتم إجراء تثمين ألصول الصندوق مرتين في السنة (مرة كل ستة أشهر) من قبل مثمنين اثنين
سعوديين مستقلين ومعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين.
سعيا من مدير الصندوق لتوحيد مصالحه مع املستثمرين تم تقسيم رسوم اإلدارة الى شقين بحيث يدفع
الصندوق ملدير الصندوق مبلغا سنويا مقداره  %0.4من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق و مبلغ يعادل %5
من إجمالي الدخل التأجيري للصندوق على أساس نصف سنوي وال تشمل املبالغ املدفوعة تحت حساب أتعاب
اإلدارة ضريبة القيمة املضافة وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل.
مالحظة :حاليا تشكل مجموع قيمة النسب املذكورة أعاله ما نسبته  *%0.8من القيمة اإلجمالية ألصول
الصندوق حسب آخر تقييم للصندوق وقد تتغير هذه النسبة وفقا لإلنخفاض أو الزيادة في كل من قيمة
اإليجارات و/أو قيمة األصول اإلجمالية.
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رسوم االشتراك

ﯾدفع ﮐل مستثمر متقدم لالشتراك بالصندوق ملدير الصندوق نسبة  %2من مبالغ االشتراك المخصص له.
وتدفع هذه الرسوم عند االشتراك في الصندوق .وال تنطبق هذه الرسوم على املستثمرين العينيين (مالك
األصول األولية)

أتعاب الحفظ

يدفع الصندوق مبلغا سنويا مقداره  %0.025من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ،و تدفع هذه االتعاب
بشكل ربع سنوي .وال تشمل املبالغ املدفوعة تحت حساب أتعاب الحفظ ضريبة القيمة املضافة وكافة
الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل

رسوم هيكلة رأس املال

يستحق مدير الصندوق هذا املبلغ مقابل تأسيس الصندوق وهيكلة رأسماله وكذلك مقابل تحمله لجميع
املصاريف التأسيسية وهيكلة الصندوق وتدفع من الصندوق ملدير الصندوق مره واحدة وهي جزء من رأسمال
الصندوق وتبلغ الرسوم مبلغ قدره  4,482,500ريال سعودي.

رسوم هيكلة التمويل

يدفع الصندوق ملدير الصندوق ما يعادل %1.5من قيمة التمويل الذي يحصل عليه الصندوق .وتدفع هذا
األتعاب عند إتمام اية صفقة تمويل يبرمها الصندوق .وال تشمل املبالغ املدفوعة تحت حساب رسوم هيكلة
التمويل ضريبة القيمة املضافة وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل

رسوم السعي

يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوم سعي بقيمة  %2.5من قيمة األصول األولية املستحوذ عليها وذلك كي
يتم دفعها من قبل مدير الصندوق للوسطاء العقاريين بحسب العقود املوقعه معهم وفي حال استحواذ
الصندوق على اصول عقارية مستقبلية سيتم دفع نفس النسبة في حال وجود وسطاء عقاريين وفي حال لم
يوجد ال يتم دفعها وال يوجد اي تعارض مصالح بين الوسطاء العقاريين لألصول األولية مع األطراف ذوي
العالقة في الصندوق ، .وال تشمل املبالغ املدفوعة تحت حساب رسوم السعي ضريبة القيمة املضافة وكافة
الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل

رسوم الصفقات

يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوم بقيمة  %1من سعر شراء كل أصل عقاري يستحوذ عليه الصندوق
ورسوم بقيمة  %2من سعر بيع كل أصل عقاري تابع للصندوق ،وذلك لقاء قيام مدير الصندوق بإجراء
التقص ي الالزم والتفاوض علﯽ شروط البیع والشراء و إتمام العملیة وتکون االتعاب مستحقة السداد بعد
إتمام عملیة الشراء أو البیع الخاصة بکل أصل عقاري وال تطبق علﯽ األصول األولية للصندوق .وال تشمل
املبالغ املدفوعة تحت حساب رسوم الصفقات ضريبة القيمة املضافة وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها
في املستقبل

أتعاب املديراإلداري الفرعي

يدفع مدير الصندوق للمدير اإلداري الفرعي (شركة أيبكس) ما يعادل  4,000دوالر امريكي ( 15,000ريال
سعودي) مرة واحدة كرسوم اعداد ويدفع الصندوق الرسوم املتكررة للمدير اإلداري الفرعي حسب اآلتي :يدفع
الصندوق ما يعادل  2,550دوالر امريكي ( 9,563ريال سعودي) شهريا للمدير اإلداري الفرعي مقابل مهامه وهي
احتساب صافي قيمة االصول و تسجيل جميع العمليات الحسابية الخاصة بالصندوق .كما يدفع الصندوق ما
يعادل  9,500دوالر امريكي (  35,625ريال سعودي) سنويا للمدير اإلداري الفرعي مقابل مهام اعداد القوائم
املالية املدققة للصندوق .وبعد مرور  13عشر شهرا من الطرح ،يترتب زيادة املبالغ بنسبة  %3.5سنويا عن بدل
تضخم .وال تشمل املبالغ املدفوعة تحت حساب أتعاب املدير اإلداري الفرعي ضريبة القيمة املضافة وكافة
الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل

أتعاب املحاسب القانوني

يدفع الصندوق إلى املحاسب القانوني سنويا مبلغا مقداره  35,000ريال سعودي .ويتم احتساب كافة دفعات
أتعاب املحاسب القانوني بحيث تشمل ضريبة القيمة املضافة والضريبة املقتطعة وكافة الضرائب األخرى التي
يتم تطبيقها في املستقبل
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رسوم رقابية (تدفع لهيئة السوق
املالية)

يدفع الصندوق لهيئة السوق املالية مبلغ رسوم رقابية ثابتة مقدارها  7,500ريال سعودي ،و تدفع هذه االتعاب
سنويا .وال تشمل املبالغ املدفوعة تحت حساب الرسوم الرقابية ضريبة القيمة املضافة وكافة الضرائب اآلخرى
التي يتم تطبيقها في املستقبل.،

رسوم النشر(تدفع إلى تداول)

يدفع الصندق إلى تداول مبلغا سنويا ثابتا كرسوم نشر مقدارها  5,000ريال سعودي ،وتحسب هذه الرسوم
كل يوم تقييم وتدفع عند الطلب .وال تشمل املبالغ املدفوعة تحت حساب رسوم النشر ضريبة القيمة املضافة
وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل،

رسوم اإلدراج (تدفع إلى تداول)

سوف يدفع الصندوق رسوم اإلدارج التالية إلى تداول:
▪  50,000ريال سعودي رسوم إدراج أولي
▪  %0.03سنويا من القيمة السوقية للصندوق (على أن ال تقل تلك الرسوم عن  50,000ريال
سعودي وال تزيد عن  300,000ريال سعودي كحد اقص ى سنويا).
وال تشمل املبالغ املدفوعة تحت حساب رسوم اإلدراج ضريبة القيمة املضافة وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم
تطبيقها في املستقبل

رسوم تسجيل (تدفع إلى تداول)

سوف يدفع الصندوق رسوم التسجيل السنوية التالية إلى تداول:
▪
▪

 50000ريال سعودي  ،باإلضافة إلى  2ريال سعودي عن كل مالك وحدات بحد أقص ى 500،000
ريال سعودي  ،مقابل إنشاء سجل ملالكي الوحدات؛ و
 400،000ريال سعودي مقابل إدارة سجل مالكي الوحدات .قد تخضع هذه الرسوم للتغيير بناءً
على إجمالي حجم طرح الصندوق.

وال تشمل املبالغ املدفوعة تحت حساب رسوم التسجيل ضريبة القيمة املضافة وكافة الضرائب اآلخرى التي
يتم تطبيقها في املستقبل
أتعاب إدارة األمالك

سوف يتأكد الصندوق من أن األتعاب املدفوعة ملديري العقارات تتم مناقشتها على أساس تجاري ومن كافة
جوانبها وبشكل ينسجم مع أسعار السوق .وتدفع هذه األتعاب من األصول األساسية للصندوق .ومن املستهدف
أال تتجاوز أتعاب إدارة األمالك السنوية املتعلقة باألصول األولية  ٪5من إجمالي مبلغ اإليجار السنوي ألصول
الصندوق .ويتم احتساب كافة دفعات أتعاب ادارة األمالك بحيث تشمل ضريبة القيمة املضافة والضريبة
املقتطعة وكافة الضرائب األخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل ،علما أنه يوجد حاليا عقد إدارة ممتلكات واحد
فقط يتحمل أتعابه الصندوق ويخص مستودعات الخريف وقيمة هذا العقد تساوي ما نسبته  %2.5من
مجموع إيجارات املستودعات تستحق ملدير األمالك بعد التحصيل أما باقي األصول فيتم تحمل مصاريف إدارة
األمالك من قبل املستأجرين حسب عقود االيجار املبرمة معهم.

أتعاب التطوير

في حالة قيام الصندوق باإلستثمار بنشاطات التطوير العقاري في املستقبل ،سواء كانت في عقارات مملوكة من
قبله أم لم تكن  ،وبنسبة ال تزيد عن  ٪25من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ،فسوف يتأكد الصندوق بأن
أي أتعاب تطوير يتكبدها الصندوق ويدفعها للمطورين سيتم التفاوض بشأنها على أساس ينسجم مع أسعار
السوق .ولتجنب الشك ،لم يتكبد الصندوق أي أتعاب تطوير فيما يتعلق باألصول األولية.

مصاريف أخرى

قد يترتب على الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر أتعاب ورسوم أخرى منها على سبيل الذكر ال الحصر
تكاليف الخدمات ورسوم التأمين على العقار الذي يستحوذ عليه الصندوق وأتعاب املحاميين والزكاة (في حال
تطبيقها على صناديق اإلستثمار العقاري املتداولة واليشمل ذلك الزكاة الخاصة ملالكي الوحدات) وأتعاب
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البلديات واألتعاب الحكومية وأتعاب التثمين وأتعاب االستشاري الهندس ي وأتعاب املساحين واملهندسين
املعماريين ومهندسين الديكورات الداخلية .وفي جميع األحوال لن يتم خصم إال الرسوم واملصاريف الفعلية
املتعلقة بالصندوق ومشاريعه بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق .ومن املتوقع أال تتجاوز مثل
هذه املصاريف ما نسبته  %1من اجمالي قيمة أصول الصندوق سنويا ،وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.
ويجب تحديث هذه النسبة ً
دوريا ونشرها على موقع مدير الصندوق على شبكة اإلنترنت.
مسـؤولية مالكي الوحدات

تقتصر مسؤولية كل مالك وحدات على قيمة استثماره في الصندوق ،وال يمكن الرجوع على مالك الوحدات
فيما يتعلق بأي من أصوله األخرى.

مستوى املخاطرة وعوامل الخطر

مستوى املخاطرة متوسط الى مرتفع .وهناك بعض املخاطر املتعلقة باالستثمار في الصندوق .وتتضمن الفقرة
(و) من هذه الشروط واألحكام أمثلة على هذه املخاطر ،ويجب على املستثمر املحتمل أن يدرسها بعناية قبل
اتخاذ قرار االستثمار في الوحدات املطروحة.

النظام املطبق وحل الخالفات

يخضع الصندوق إلى أنظمة اململكة العربية السعودية واللوائح الصادرة من ِقبل هيئة السوق املالية .ويجب
أن يلتزم الصندوق في استثماراته بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره .سوف يسعى كل من مدير
الصندوق وكل مستثمر إلى حل أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام وأي مشاكل قد تحصل
في هذا االطار بطريقة ودية ،في حالة عدم إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية  ،يجوز إحالته من قبل أي طرف
إلى لجنة تسوية منازعات األوراق املالية التابعة لهيئة السوق املالية.

الجدول الزمني املتوقع

الخطوات

املدة الزمنية املتوقعة

إتمام االستحواذ علﯽ األصول األولية وتوقیع اتفاقیة
البیع والشراء والتأجير إفراغ الصکوك للصندوق

 60يوم تقويمي بعد تاريخ اإلقفال

بدء وحدات الصندوق في التداول بالسوق املالية
السعودية

الربع األول من 2019م

فترة الطرح

 10أيام عمل تبدأ في 2019/03/25م م وتنتهي في
2019/04/07م

تمديد فترة الطرح

في حال لم ﯾتم جمع املبلغ املطلوب سیقوم
مدﯾر الصندوق بتمدﯾد فترة االشتراك ملدة 20
يوم عمل بعد موافقة هیئة السوق املالیة.

اإلعالن عن تخصيص الوحدات

خالل  15يوم عمل بعد تاريخ االقفال

إعادة املبالغ الفائضة

بعد  5أيام عمل من إعالن تخصيص الوحدات

توزيع األرباح

یستهدف مدﯾر الصندوق توزیع  -علﯽ األقل مرتين
في نهاﯾة شهر يونيو وديسمبر من کل عام میالدي -
أرباح نقدﯾة سنویة علﯽ املستثمرین ال تقل عن ٪
 90من صافي ربح الصندوق السنوي.
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 -1عقارات الصندوق
يعتزم الصندوق االستحواذ على األصول األولية املوصوفة في هذه الفقرة أدناه بموجب اتفاقية بيع وشراء لهذا الغرض.
وقد يستحوذ الصندوق على عقارات إضافية في املستقبل حسب ما يراه مدير الصندوق ومجلس ادارة الصندوق أنه في
مصلحة الصندوق.
سيكون سعر شراء األصول االولية  572,700,000ريال سعودي (خمسمائة واثنان وسبعون مليون وسبعمائة ألف ريال)
وتفاصيلها كالتالي:

األصل

نوع
امللكية

حالة
العقار

املوقع

مبلغ االستحواذ
(ريال سعودي)

االيجارالصافي (ريال
سعودي)*

نسبة مبلغ
االستحواذ
من حجم
الصندوق

إيليت مول

ملكية
حره

مطور

الرياض

201,500,000

16,000,000

%34,06

مركزالندى التجاري

ملكية
حره

مطور

الرياض

70,000,000

6,050,000

%11.83

مستودعات
الخريف

ملكية
حره

مطور

الرياض

130,000,000

11,255,400

%21.97

مبنى يورو السكني

ملكية
حره

مطور

الرياض

19,200,000

1,650,000

%3.24

مفروشات املطلق
رومز

ملكية
حره

مطور

الرياض

102,000,000

8,000,000

%17.24

مفروشات املطلق
العليا

ملكية
حره

مطور

الرياض

50,000,000

4,075,000

%8.45

572,700,000

47,030,400

%96.8

اإلجمالي
رسوم اإلستحواذ (أتعاب وساطة)**

14,317,500

%2.42

***أتعاب هيكلة رأس املال

4,482,500

%0.75

إجمالي حجم الصندوق

591,500,000

%100

*تم احتساب االيجار الصافي بعد خصم جميع املصاريف املباشرة للعقار (مصاريف الصيانه وادارة االمالك)
** تدفع للوسطاء العقاريين املستقلين عن مدير الصندوق والذين ساهمو في عملية االستحواذ بحسب العقود املوقعه معهم.
*** تدفع ملدير الصندوق كأتعاب هيكلة لرأس املال وتحمله لجميع املصاريف التأسيسية.
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 -2تفاصيل العوائد املستهدفة لحاملي الوحدات:

إسم العقار

2019

2020

2021

2022

إيليت مول

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

مركزالندى التجاري

6,050,000

6,050,000

6,050,000

6,050,000

مستودعات الخريف

11,255,400

11,255,400

11,255,400

11,255,400

مبنى يورو السكني

1,650,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000

مفروشات املطلق رومز

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

مفروشات املطلق العليا

4,075,000

4,075,000

4,075,000

4,075,000

املجموع

47,030,400

47,030,400

47,030,400

47,030,400

رسوم ومصاريف الصندوق الدورية

6,006,490

6,006,490

6,006,490

6,006,490

نسبة الرسوم واملصاريف الدورية من حجم
الصندوق ()%

%1

%1

%1

%1

*نسبة الرسوم واملصاريف األخرى من حجم
الصندوق التي قد تطرأ على الصندوق بشكل
استثنائي سنويا

%1

%1

%1

%1

صافي العوائد بعد خصم جميع رسوم ومصاريف
الصندوق الدورية

41,023,910

41,023,910

41,023,910

41,023,910

نسبة العائد االجمالي قبل خصم مصاريف
الصندوق الدورية ()%

%7,95

%7,95

%7,95

%7,95

**نسبة العائد الصافي بعد خصم مصاريف
الصندوق الدورية ()%

%6,94

%6,94

%6,94

%6,94

*** العائد الصافي السنوي املستهدف
للمستثمرين من الجمهور بعد دفع رسوم
اإلشتراك

%6.80

%6.80

%6.80

%6.80

* لن يتم خصم إال الرسوم واملصاريف الفعلية املتعلقة بالصندوق ومشاريعه بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ومن املتوقع أال تتجاوز مثل هذه املصاريف ما نسبته  %1من
اجمالي قيمة أصول الصندوق سنويا إن وجدت وهي مصاريف استثنائية وليست متكررة.
**تم خصم رسوم ومصاريف الصندوق من مجموع صافي االيجارات والحصول على الناتج وهو صافي العوائد املذكور في الجدول أعاله ومن ثم تقسيم صافي العوائد على حجم الصندوق
والبالغ  591.5مليون ريال سعودي (يشمل رسوم الوساطة وأتعاب الهيكلة)
*** رسوم االشتراك تدفع من قبل املستثمرين من الجمهور ويستثنى منها مالك األصول األولية ويتم رسملة رسوم االشتراك ضمن االستثمار األولي للمستثمرين من الجمهور .
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 -3ملخص عقارات الصندوق

الوصف

عدد  /قيمة

إجمالي عدد العقارات املراد اإلستحواذ عليها

6

عدد العقارات املراد اإلستحواذ على ملكيتها بشكل تام

6

عدد العقارات املراد اإلستحواذ على منفعتها

0

العقارات املطورة تطويركامل

6

العقارات قيد اإلنشاء

0

نسبة العقارات املدرة للدخل من مجموع األصول

%100

نسبة العقارات قيد اإلنشاء من مجموع األصول

%0

التكلفة اإلجمالية لشراء العقارات (ريال سعودي)

572,700,000

املبالغ املطلوب جمعها من الجمهور (ريال سعودي)

305,150,000

إجمالي حجم الصندوق (ريال سعودي)

591,500,000

التوزيع الجغرافي ألصول الصندوق

اململكة العربية السعودية (الرياض)

مجموع االيجارات الصافية لكامل أصول الصندوق املستهدفة
خالل  12شهر(سنة ( )2019-2018ريال سعودي)

47,030,400

صافي الدخل بعد خصم جميع املصاريف لعام 2018م2019-م
(ريال سعودي)

41,023,910

نسبة صافي الدخل بعد خصم جميع املصاريف لعام 2018م-
2019م (ريال سعودي)

%6,94

نسبة املساحة املؤجرة

%100

نسبة عقد املنفعة من إجمالي حجم الصندوق

%0

نسبة العقارات خارج اململكة

%0
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 -4ملخص األصول العقارية :األصول املزمع اإلستحواذ عليها:

العقاراألول :إيليت مول

موقع:

وهو عبارة عن مجمع مطاعم ومعارض تجارية
ويحتوي على بعض املساحات املكتبية في حي
السليمانية على شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد
بن جلوي (الضباب) بالقرب من تقاطعه مع شارع
االمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) وسط مدينة
الرياض ،ويتكون املجمع من دور أرض ي وميزان
تحتوي على عدد  15وحدة من املعارض التجارية
واملطاعم بمساحات مختلفة ودور ثاني وملحق
يحتوي على مساحات عدد  15وحدة مكتبية
متنوعة باإلضافة الى أكثر من  240موقف سيارة
تخدم املجمع.

معلومات األصل
إسم العقار

إيليت مول.

نوع العقار

مطاعم ومعارض تجارية ومكاتب.

املوقع

الرياض – شارع األمير بن مساعد بن جلوي (الضباب)  ،حي السليمانية.

مساحة االرض

 9,600متر مربع.

مساحة البناء

 21,929متر مربع.

املالك

خالد بن عبدالعزيز بن نفجان.

تاريخ شهادة إتمام البناء

1439/08/15ه

رقم الصك وتاريخه

 210115033104وتاريخ 1434/08/29هـ

تاريخ تشغيل األصل

تم تأجير املحالت التجارية من قبل املستأجر الرئيس ي وسيكون االفتتاح الرسمي لها
في نهاية الربع األول من 2019م.

عمرالبناء

أقل من سنة.

عدد األدوار

قبو  +أرض ي  +ميزانين +دور أول  +ملحق.
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مكونات العقار

يتكون املجمع من دور أرض ي وميزان تحتوي على عدد  15وحدة من املعارض
التجارية واملطاعم بمساحات مختلفة ودور ثاني وملحق يحتوي على مساحات عدد
 15وحدة مكتبية متنوعة باإلضافة الى أكثر من  240موقف سيارة تخدم املجمع.

قيمة شراء األصل

 201,500,000ريال سعودي.

العقود التأجيرية
عقود االيجارالحالية

عقدين .

املستأجرين الرئيسين

شركة املشاريع األولى  :عقد رئيس ي يشمل الدور األرض ي وامليزان بقيمة إيجارية تبلغ
 12مليون ريال سنويا.
السيد عدنان بن حمد بن حمود الخميس :عقد رئيس ي يشمل الدور األول واملالحق
العلوية والقبو بقيمة إيجارية تبلغ  4ماليين ريال سنويا.
وتكون الدفعات االيجارية مستحقة للصندوق عند نقل ملكية العقار الى أمين حفظ
الصندوق حيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي.

عالقة املستأجرين باملالك

مالك العقار يعتبر من كبار املساهمين في شركة املشاريع األولى وهي أحد
املستأجرين ،أما بالنسبة للمستأجر السيد عدنان بن حمد بن حمود الخميس فهو
مستقل وال توجد له عالقة بملكية االصل أو شركة املشاريع األولى (املستأجر اآلخر)
أو مديرالصندوق.

املساحة التأجيرية (مترمربع)

 11,142وتكون املساحة  13,672عند اضافة املساحات الخارجية القابلة للتأجير

اإليجار السنوي (ريال سعودي)

16,000,000

سعراملترالتأجيري (ريال سعودي)

1,436

مدة العقود

خمس سنوات تبدأ بعد نقل ملكية األصل الى الصندوق.

التأجيربالباطن

يسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن بعد موافقة مدير الصندوق.

نسبة إشغال األصل ()%

%100

التأمين

يتعهد املستأجر للمؤجر على تأمين العقار وكل بند ذو طبيعة قابلة للتأمين قائم
عليه ،بما في ذلك كافة ثوابت وتركيبات املبنى ،خالل مدة عقد االيجار ضد املخاطر
املؤمن ضدها ،ويتم الحفاظ على ذلك التأمين وفقا ملتطلبات عقد االيجار وكافة
املتطلبات التشريعية .تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة املبنى إلى حالته
األصلية بما في ذلك تكاليف التصاريح والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء

ضمانات

سبع سندات ألمر شخصية نصف سنوية ( 3.5سنوات) .بحيث تعادل قيمة كل
سند ايجار  6شهور حسب ما هو متفق عليه في عقود االيجار وتغطي هذه السندات
 %70من القيمة االيجارية لفترة االيجار وهي خمس سنوات

صفحة  15من 32

إنهاء العقود

عقد ملزم غير قابل لإلنهاء وفي حال إنهاء العقود من قبل أي من الطرفين ألي سبب
كان فإن املستأجر ملزم بدفع املتبقي من االيجار بموجب عقد االيجار .كما يحق
للمستأجر تجديد العقد لفترة مماثلة تخضع لزيادة القيمة االيجارية بنسبة %15
عن الفترة السابقة.

النظام املطبق

األنظمة والقوانين السارية في اململكة العربية السعودية.

عقد إدارة األمالك
مدير األمالك

تتم أدارة األمالك من قبل املستاجرين بحسب عقود وكالة الخدمات املوقعه معهم.

تفاصيل العقد

ال ينطبق بما أن املستأجر هو املسؤول عن إدارة األمالك.

العائد التأجيري خالل الثالث سنوات القادمة
العام

2019

2020

2021

إجمالي اإليجار
(ريال سعودي)

16,000,000

16,000,000

16,000,000

صافي الدخل
التشغيلي (ريال
سعودي)

16,000,000

16,000,000

16,000,000

العائد
التشغيلي ()%

%7,94

%7,94

%7,94

متوسط التقييم االيجاري لألصل وفقا لألسعارالسائدة في السوق بحسب تقاريراملقيمين املعتمدين كما في تاريخ 2018/11/26م
(في سبيل املقارنة مع االسعارااليجارية للعقود املوقعة)
املقيم وايت كيوبز()white cubes

 17,443,089ريال سعودي

املقيم فاليوسترات ()ValuStrat

 15,800,000ريال سعودي

املتوسط

 16,621,544ريال سعودي

العائد التأجيري خالل الثالث سنوات املاضية
ال ينطبق وذلك كون فترة تشغيل األصل العقاري أقل من سنة تتخلل معظمها فترات سماح للمستأجرين الثانويين .و سيتم دفع
ايجارالسنة األولى من قبل املستأجرين الرئيسين عند تسجيل صك امللكية بإسم شخص تابع ألمين الحفظ.

صفحة  16من 32

العقارالثاني  :مركزالندى التجاري

موقع:

وهو عبارة عن مجمع تجاري مكتبي في حي الندى ويقع
على تقاطع شارع الثمامة مع شارع عثمان بن عفان
شمال مدينة الرياض بجوار جامعة اإلمام .ويتكون
املجمع من دور أرض ي وميزان تحتوي على  10معارض
تجارية ودور ثاني وملحق يحتوي على  24مكتب باإلضافة
الى  90موقف سيارة تخدم املجمع.

معلومات األصل
إسم العقار

مركز الندى التجاري.

نوع العقار

معارض تجارية ومكاتب.

املوقع

الرياض – تقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق الثمامة ،حي الندى.

مساحة االرض

 4,685متر مربع.

مساحة البناء

 9,742متر مربع.

املالك

وداد بنت عبدالعزيز عبداملحسن التويجري.

رقم الصك وتاريخه

 710113062035وتاريخ 1436/07/16هـ

تاريخ شهادة إتمام البناء

1439/10/26ه

تاريخ تشغيل األصل

1439/10/26ه املوافق 2018/07/10م

عمرالبناء

سنتين.

صفحة  17من 32

عدد األدوار

قبو  +أرض ي  +ميزانين +دور أول  +ملحق.

مكونات العقار

يتكون املجمع من دور أرض ي وميزان تحتوي على  10معارض تجارية ودور ثاني
وملحق يحتوي على  24مكتب باإلضافة الى  90موقف سيارة تخدم املجمع

قيمة شراء األصل

 70,000,000ريال سعودي.

العقود التأجيرية
عقود االيجارالحالية

عقد رئيس ي واحد.

املستأجرالرئيس ي

شركة أيار العقارية.
وتكون الدفعات االيجارية مستحقة للصندوق عند نقل ملكية العقار الى أمين
حفظ الصندوق حيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي.

عالقة املستأجرين باملالك

ال يوجد

املساحة التأجيرية (مترمربع)

7,664

اإليجار السنوي (ريال سعودي)

6,050,000

سعراملترالتأجيري (ريال سعودي)

789

مدة العقود

خمس سنوات تبدأ بعد نقل ملكية األصل الى الصندوق.

التأجيربالباطن

يسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن.

نسبة إشغال األصل ()%

%100

التأمين

يتعهد املستأجر للمؤجر على تأمين العقار وكل بند ذو طبيعة قابلة للتأمين قائم
عليه ،بما في ذلك كافة ثوابت وتركيبات املبنى ،خالل مدة عقد االيجار ضد
املخاطر املؤمن ضدها ،ويتم الحفاظ على ذلك التأمين وفقا ملتطلبات عقد
االيجار وكافة املتطلبات التشريعية .تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة
املبنى إلى حالته األصلية بما في ذلك تكاليف التصاريح والهدم وتكاليف إعادة
اإلنشاء

ضمانات

سبع سندات ألمر شخصية نصف سنوية ( 3.5سنوات) .بحيث تعادل قيمة
كل سند ايجار  6شهور حسب ما هو متفق عليه في عقود االيجار وتغطي هذه
السندات  %70من القيمة االيجارية لفترة االيجار وهي خمس سنوات

إنهاء العقود

عقد ملزم غير قابل لإلنهاء وفي حال إنهاء العقود من قبل أي من الطرفين ألي
سبب كان فإن املستأجر ملزم بدفع املتبقي من االيجار بموجب عقد االيجار
كما يحق للمستأجر تجديد العقد لفترة مماثلة تخضع لزيادة القيمة االيجارية
بنسبة  %15عن الفترة السابقة.

صفحة  18من 32

األنظمة والقوانين السارية في اململكة العربية السعودية.

النظام املطبق
عقد إدارة األمالك
مدير األمالك

تتم أدارة األمالك من قبل املستأجر بحسب عقد وكالة الخدمات املوقعه معه.

تفاصيل العقد

ال يوجد بما ان املستاجر هو املسؤول عن ادارة و صيانة املبنى.

العائد التأجيري خالل الثالث سنوات القادمة
العام

2019

2020

2021

إجمالي اإليجار(ريال سعودي)

6,050,000

6,050,000

6,050,000

صافي الدخل التشغيلي (ريال سعودي)

6,050,000

6,050,000

6,050,000

العائد التشغيلي ()%

%8,64

%8,64

%8,64

متوسط التقييم االيجاري لألصل وفقا لألسعارالسائدة في السوق بحسب تقريراملقيمين املعتمدين كما في تاريخ 2018/11/26م (في
سبيل املقارنة مع االسعارااليجارية للعقود املوقعة)
املقيم وايت كيوبز()white cubes

 7,327,094ريال سعودي

املقيم فاليوسترات ()ValuStrat

 6,097,300ريال سعودي

املتوسط

 6,712,197ريال سعودي

العائد التأجيري خالل الثالث سنوات املاضية
ال ينطبق وذلك كون فترة تشغيل األصل العقاري أقل من سنة تتخلل معظمها فترات سماح للمستأجرين الثانويين .و سيتم دفع
ايجارالسنة األولى من قبل املستأجرين الرئيسين عند تسجيل صك امللكية بإسم شخص تابع ألمين الحفظ.

صفحة  19من 32

موقع:

العقار الثالث :مستودعات الخريف
مستودعات نموذجية تقع على طريق الخرج في املنطقة
الصناعية في حي طيبة جنوب مدينة الرياض وتحتوي على
 64مستودع موزعه على مساحة أرض تبلغ  85,000متر
مربع.
يتم استخدام هذه املستودعات من قبل املستأجرين
لتخزين العديد من املنتجات بما فيها املواد الغذائية
واألثاث واملواد البتروكيميائية واملواد األولية ومنتجات
قطاع التجزئة كاإلكسسوارات والكماليات واألجهزة
الكهربائية.

معلومات األصل
إسم العقار

مستودعات الخريف.

نوع العقار

مستودعات.

املوقع

الرياض – طريق الخرج ،حي طيبة.

مساحة االرض

 85,000متر مربع.

مساحة البناء

 63,355متر مربع.

املالك

شركة أبناء عبدهللا ابراهيم الخريف.

رقم الصك وتاريخه

 510113042402وتاريخ 1432/03/20هـ

تاريخ شهادة إتمام البناء

1439/01/15ه

تاريخ تشغيل األصل

1439/01/15ه املوافق 2017/10/06م

عمرالبناء

سنة واحدة.

عدد األدوار

دور واحد مستودعات.

مكونات البناء

 64مستودع موزعه على مساحة أرض تبلغ  85,000متر مربع.

قيمة شراء األصل

 130,000,000ريال سعودي.

العقود التأجيرية

صفحة  20من 32

عقود االيجارالحالية

عقدين.

املستأجرين الرئيسين

شركة الخريف لالستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة) مستأجر
ملستودعات بمساحة اجمالية تبلغ  23,090متر مربع و بقيمة ايجارية سنوية
تبلغ  4,271,650ريال سعودي
شركة املخازن والخدمات املساندة (( )LSCشركة مساهمة مقفلة) .مستأجر
ملستودعات بمساحة إجمالية تبلغ  39,310متر مربع و بقيمة ايجارية سنوية
تبلغ  7,272,350ريال سعودي.
وتكون الدفعات االيجارية مستحقة للصندوق عند نقل ملكية العقار الى
أمين حفظ الصندوق حيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي.

عالقة املستأجرين باملالك

مالك العقار يعتبر من كبار املساهمين في شركة الخريف لالستثمار
(املستأجر األول) وهي أحد املستأجرين ،أما بالنسبة الى املستأجر االثاني
(شركة املخازن والخدمات املساندة) فهو طرف مستقل ليست له عالقة
بمالك األصل أو مدير الصندوق أو شركة الخريف لإلستثمار (املستأجر
األول)

املساحة التأجيرية (مترمربع)

62,400

اإليجار السنوي (ريال سعودي)

11,544,000

سعراملترالتأجيري (ريال سعودي)

185

مدة العقود

 شركة الخريف لالستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة) :خمس سنواتملزمة بدأت من تاريخ 2018/07/29م.
شركة املخازن والخدمات املساندة :خمس سنوات ملزمة بدأت من تاريخ2017/07/1م.
تستحق العوائد للصندوق عند انتقال الصك الى ملكية امين الحفظ املعين
من قبل الصندوق حيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي.

التأجيربالباطن

يسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن بما ال يخل ببنود العقد مع املالك.

نسبة إشغال األصل ()%

%100

التأمين

سيتم التأمين على العقار من قبل املستأجر بحسب العقود املوقعه وتشمل
التغطية املطلوبة جميع األضرار الهيكلية واالنشائية..

ضمانات

ال يوجد

إنهاء العقود

عقد ملزم غير قابل لإلنهاء.

صفحة  21من 32

األنظمة والقوانين السارية في اململكة العربية السعودية.

النظام املطبق
عقد إدارة األمالك
مدير األمالك

شركة دار االدارة العقارية.

تفاصيل العقد

مدير األمالك مسؤول عن اإلدارة الكاملة للعقار وتشمل ( )1تحصيل االيجار
( )2تأجير ،تجديد ،وتنفيذ ،وفرض عقود االيجار الحالية بالنيابة عن املالك
( )3إدارة العقار ومتابعته .تبلغ مدة العقد  3سنوات قابلة للتجديد ويتم
تجديدها تلقائيا مالم يتم اخطار مدير ادارة االمالك بغير ذلك من قبل مدير
الصندوق .ويحق ملدير االمالك لقاء اتعابه نسبة  %2.5من قيمة االيجارات
الكلية تستحق بعد التحصيل.

العائد التأجيري خالل الثالث سنوات القادمة
العام

2019

2020

2021

إجمالي اإليجار(ريال سعودي)

11,544,000

11,544,000

11,544,000

صافي الدخل التشغيلي (ريال سعودي)

11,255,400

11,255,400

11,255,400

العائد التشغيلي ()%

%8.65

%8.65

%8.65

متوسط التقييم االيجاري لألصل وفقا لألسعارالسائدة في السوق بحسب تقريراملقيمين املعتمدين كما في تاريخ 2018/11/26م (في
سبيل املقارنة مع االسعارااليجارية للعقود املوقعة)
املقيم وايت كيوبز()white cubes

 10,920,000ريال سعودي

املقيم فاليوسترات ()ValuStrat

 10,420,000ريال سعودي

املتوسط

 10,670,000ريال سعودي

العائد التأجيري خالل الثالث سنوات املاضية
العام

*2016

2017

**2018

اإليجار

الينطبق

9,672,000

11,544,000

*لم يتم تشغيل األصل ** حسب العقود املوقعة

صفحة  22من 32

موقع:

العقار الرابع :مبنى يورو السكني
مبنى سكني يقع في وسط مدينة الرياض بالقرب من
طريق امللك عبدالعزيز مع تقاطع طريق العروبة في حي
السليمانية بمدينة الرياض ويحتوي على  28شقة
سكنية مؤثثة بشكل كامل باالضافة الى املرافق
املخصصة للسكان املتمثلة بنادي رياض ي وكافيه .يتكون
املبنى من دور أرض ي ودور أول وثاني وملحق باالضافة الى
 28موقف سيارة لخدمة السكان.

معلومات األصل
إسم العقار

مبنى يورو السكني.

نوع العقار

سكني.

املوقع

الرياض – شارع املسعودي ،حي السليمانية.

مساحة االرض

 900متر مربع.

مساحة البناء

 2,091متر مربع.

املالك

عبدالعزيز ابراهيم العجالن.

رقم الصك وتاريخه

 910107029430وتاريخ 1434/11/23هـ

تاريخ شهادة إتمام البناء

1436/11/29ه

تاريخ تشغيل األصل

1436/11/29ه املوافق 2015/08/26م

عمرالبناء

 3سنوات.

عدد األدوار

أرض ي + +دور أول  +دور ثاني  +ملحق.

مكونات العقار

يحتوي على  28شقة سكنية مؤثثة بشكل كامل باالضافة الى املرافق املخصصة
للسكان املتمثلة بنادي رياض ي وكافيه .يتكون املبنى من دور أرض ي ودور أول
وثاني وملحق باالضافة الى  28موقف سيارة لخدمة السكان.

قيمة شراء األصل

 19,200,000ريال سعودي.

صفحة  23من 32

العقود التأجيرية
عقود االيجارالحالية

عقد رئيس ي واحد.

املستأجرالرئيس ي

عبدالعزيز بن ابراهيم العجالن.
وتكون الدفعات االيجارية مستحقة للصندوق عند نقل ملكية العقار الى أمين
حفظ الصندوق حيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي.

عالقة املستأجرين باملالك

املالك هو نفسه املستأجر.

املساحة التأجيرية (مترمربع)

1,650

اإليجار السنوي (ريال سعودي)

1,650,000

سعراملترالتأجيري (ريال سعودي)

1000

مدة العقود

خمس سنوات تبدأ بعد نقل ملكية األصل الى الصندوق.

التأجيربالباطن

يسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن.

نسبة إشغال األصل ()%

%100

التأمين

يتعهد املستأجر للمؤجر على تأمين العقار وكل بند ذو طبيعة قابلة للتأمين
قائم عليه ،بما في ذلك كافة ثوابت وتركيبات املبنى ،خالل مدة عقد االيجار
ضد املخاطر املؤمن ضدها ،ويتم الحفاظ على ذلك التأمين وفقا ملتطلبات عقد
االيجار وكافة املتطلبات التشريعية .تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة
املبنى إلى حالته األصلية بما في ذلك تكاليف التصاريح والهدم وتكاليف إعادة
اإلنشاء

ضمانات

سبع سندات ألمر شخصية نصف سنوية ( 3.5سنوات) .بحيث تعادل قيمة
كل سند ايجار  6شهور حسب ما هو متفق عليه في عقود االيجار وتغطي هذه
السندات  %70من القيمة االيجارية لفترة االيجار وهي خمس سنوات

إنهاء العقود

عقد ملزم غير قابل لإلنهاء وفي حال إنهاء العقود من قبل أي من الطرفين ألي
سبب كان فإن املستأجر ملزم بدفع املتبقي من االيجار بموجب عقد االيجار.
كما يحق للمستأجر تجديد العقد لفترة مماثلة وبزيادة االيجار بنسبة %15
عن الفترة السابقة.

النظام املطبق

األنظمة والقوانين السارية في اململكة العربية السعودية.

عقد إدارة األمالك
مدير األمالك

تتم أدارة األمالك من قبل املستأجر بحسب عقد وكالة الخدمات املوقعه معه.

تفاصيل العقد

ال يوجد بما ان املستاجر هو املسؤول عن ادارة و صيانة املبنى.
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العائد التأجيري خالل الثالث سنوات القادمة
العام

2019

2020

2021

إجمالي اإليجار(ريال سعودي)

1,650,000

1,650,000

1,650,000

صافي الدخل التشغيلي (ريال سعودي)

1,650,000

1,650,000

1,650,000

العائد التشغيلي ()%

%8,6

%8,6

%8,6

متوسط التقييم االيجاري لألصل وفقا لألسعارالسائدة في السوق بحسب تقريراملقيمين املعتمدين كما في 2018/11/26م (في
سبيل املقارنة مع االسعارااليجارية للعقود املوقعة)
املقيم وايت كيوبز()white cubes

1,802,000ريال سعودي

املقيم فاليوسترات ()ValuStrat

1,876,000ريال سعودي

املتوسط

 1,839,000ريال سعودي

العائد التأجيري خالل الثالث سنوات املاضية
العام

2016

2017

2018

اإليجار

1,820,000

1,904,000

1,900,000
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موقع:

العقار الخامس :مفروشات املطلق روومز
معرض مفروشات املطلق تحت مسمى العالمة التجارية
روومز والتابع لشركة املطلق القابضة ويقع على شارع
امللك عبدالعزيز مع تقاطع طريق الدائري الشمالي في حي
املروج في مدينة الرياض ويتكون املبنى من قبو ودور
ارض ي ودور اول وعدد موقف تتسع  120موقف لخدمة
الزوار.

معلومات األصل
إسم العقار

مفروشات املطلق (روومز).

نوع العقار

تجاري.

املوقع

الرياض – طريق امللك عبدالعزيز ،حي املروج.

مساحة االرض

 8,144متر مربع.

مساحة البناء

 7,752متر مربع.

املالك

شركة املطلق القابضة.

رقم الصك وتاريخه

 510117033824وتاريخ1437/4/4هـ

تاريخ شهادة إتمام البناء

1431/07/23ه

تاريخ تشغيل األصل

1431/07/23ه املوافق 2010/07/05م

عمرالبناء

 8سنوات.

عدد األدوار

أرض ي + +دور أول  +ملحق.

مكونات املبنى

يتكون املبنى من قبو ودور ارض ي ودور اول وعدد موقف تتسع  120موقف
لخدمة الزوار يتم استخدام املبنى كمعرض لألثاث (روومز من املطلق) .

قيمة شراء األصل

 102,000,000ريال سعودي.

العقود التأجيرية

صفحة  26من 32

عقود االيجارالحالية

عقد رئيس ي واحد.

املستأجرالرئيس ي

شركة املطلق القابضة.
وتكون الدفعات االيجارية مستحقة للصندوق عند نقل ملكية العقار الى أمين
حفظ الصندوق حيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي.

عالقة املستأجرين باملالك

املالك هو نفسه املستأجر.

املساحة التأجيرية (مترمربع)

7,221

اإليجار السنوي (ريال سعودي)

 8,000,000ويزيد بنسبة  %3كل خمسة سنوات.

سعراملترالتأجيري (ريال سعودي)

1,107

مدة العقود

خمسة عشر سنة تبدأ بعد نقل ملكية األصل الى الصندوق.

التأجيربالباطن

يسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن بعد موافقة مدير الصندوق.

نسبة إشغال األصل ()%

%100

التأمين

يتعهد املستأجر للمؤجر على تأمين العقار وكل بند ذو طبيعة قابلة للتأمين
قائم عليه ،بما في ذلك كافة ثوابت وتركيبات املبنى ،خالل مدة عقد االيجار
ضد املخاطر املؤمن ضدها ،ويتم الحفاظ على ذلك التأمين وفقا ملتطلبات عقد
االيجار وكافة املتطلبات التشريعية .تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة
املبنى إلى حالته األصلية بما في ذلك تكاليف التصاريح والهدم وتكاليف إعادة
اإلنشاء

حق الشفعة

للمستأجر حق الشفعة في شراء العقار عند رغبة مدير الصندوق بالبيع طوال
مدة عقد االيجار .

إنهاء العقود

عقد ملزم غير قابل لإلنهاء للخمس سنوات االولى .وتكون أول خمس سنوات
منها ملزمة غير قابلة لإلنهاء.

الضمانات

ال يوجد

النظام املطبق

األنظمة والقوانين السارية في اململكة العربية السعودية.

عقد إدارة األمالك
مدير األمالك

تتم أدارة األمالك من قبل املستأجر بحسب عقد وكالة الخدمات املوقعه معه.

تفاصيل العقد

ال يوجد بما ان املستاجر هو املسؤول عن ادارة و صيانة املبنى.

العائد التأجيري خالل الثالث سنوات القادمة
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العام

2019

2020

2021

إجمالي اإليجار(ريال سعودي)

8,000,000

8,000,000

8,000,000

صافي الدخل التشغيلي (ريال سعودي)

8,000,000

8,000,000

8,000,000

العائد التشغيلي ()%

%7,8

%7,8

%7,8

متوسط التقييم االيجاري لألصل وفقا لألسعارالسائدة في السوق بحسب تقريراملقيمين املعتمدين كما في 2018/11/26م (في
سبيل املقارنة مع االسعارااليجارية للعقود املوقعة)
املقيم وايت كيوبز()white cubes

 7,700,000ريال سعودي

املقيم فاليوسترات ()ValuStrat

 8,050,000ريال سعودي

املتوسط

 7,875,000ريال سعودي

العائد التأجيري خالل الثالث سنوات املاضية
ال ينطبق وذلك كون املستأجر هو املالك للمبنى الذي يمارس نشاطه من خالله.
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موقع:

العقار السادس :معرض مفروشات املطلق العليا
معرض مفروشات املطلق تحت مسمى العالمة التجارية
جنة املفروشات لشركة املطلق القابضة ويقع على طريق
العليا في الجهة املقابلة من برج اململكة في حي الورود بمدينة
الرياض ويتكون من دورين أرض ي وأول وعدد  66موقف
لخدمة املعرض.

معلومات األصل
إسم العقار

مفروشات املطلق (جنة املفروشات).

نوع العقار

تجاري.

املوقع

الرياض – طريق العليا ،حي الورود.

مساحة االرض

 4,144متر مربع.

مساحة البناء

 4,960متر مربع.

املالك

شركة املطلق القابضة.

رقم الصك وتاريخه

 410111050263وتاريخ 1439/09/15هـ

تاريخ شهادة إتمام البناء

اليوجد شهادة اتمام بناء وذلك كون املبنى أنش ئ في فترة لم تكن شهادات
اتمام البناء قد اعتمدت بعد علما أن رخص التشغيل والتصاريح الحكومية
املطلوبة لتشغيل األصل موجودة وسارية املفعول.
*يتعهد مدير الصندوق بإستخراج شهادة إتمام بناء لألصل خالل مدة الـ  12شهر بعد موافقة الهيئة على
الصندوق وفي حال لم يتمكن من ذلك فسيكون مدير الصندوق هو املسؤول أمام الصندوق وأمام مالكي الوحدات
في حال وقع ضرر بسبب عدم استخراجها وقد تم تحديد مقدار الضرر عبر افتراض أسوأ وأقص ى إحتمال وهو
تسييل األصل بقيمة األرض فقط وذلك في حال عدم القدرة على إعادة تأجير العقار املذكور عند خروج املستأجر
الحالي بسبب عدم وجود شهادة إتمام البناء ،ويكون مقدار الضرر األقص ى في هذه الحالة حسب تقدير مدير
الصندوق بناءا على الفرق بين متوسط قيمة األرض املقدرة من قبل اثنين من املقيمين املعتمدين وقيمة االستحواذ
على األصل من قبل الصندوق وهو ما يعادل  11.5مليون ريال.

تاريخ تشغيل األصل

1409/01/02ه

عمرالبناء

 30سنة.
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عدد األدوار

أرض ي  +دور أول

مكونات البناء

يتكون من دورين أرض ي وأول وعدد  66موقف لخدمة املعرض ويستخدم
كمعرض املطلق لألثاث.

قيمة شراء األصل

 50,000,000ريال سعودي.

العقود التأجيرية
عقود االيجارالحالية

عقد رئيس ي واحد.

املستأجرالرئيس ي

شركة املطلق القابضة.
وتكون الدفعات االيجارية مستحقة للصندوق عند نقل ملكية العقار الى
أمين حفظ الصندوق حيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي.

عالقة املستأجرين باملالك

املالك هو نفسه املستأجر.

املساحة التأجيرية (مترمربع)

4,960

اإليجار السنوي (ريال سعودي)

 4,075,000ويزيد بنسة  %7كل خمس سنوات.

سعراملترالتأجيري (ريال سعودي)

821

مدة العقود

خمسة عشر سنة تبدأ بعد نقل ملكية األصل الى الصندوق .وتكون أول
خمس سنوات منها ملزمة غير قابلة لإلنهاء.

التأجيربالباطن

يسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن بعد موافقة مدير الصندوق.

نسبة إشغال األصل ()%

%100

التأمين

يتعهد املستأجر للمؤجر على تأمين العقار وكل بند ذو طبيعة قابلة للتأمين
قائم عليه ،بما في ذلك كافة ثوابت وتركيبات املبنى ،خالل مدة عقد االيجار
ضد املخاطر املؤمن ضدها ،ويتم الحفاظ على ذلك التأمين وفقا ملتطلبات
عقد االيجار وكافة املتطلبات التشريعية .تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة
إعادة املبنى إلى حالته األصلية بما في ذلك تكاليف التصاريح والهدم وتكاليف
إعادة اإلنشاء

حق الشفعة

للمستأجر حق الشفعة في شراء العقار عند رغبة مدير الصندوق بالبيع
طوال مدة االيجار.

إنهاء العقود

عقد ملزم غير قابل لإلنهاء للخمس سنوات االولى.

الضمانات

ال يوجد

النظام املطبق

األنظمة والقوانين السارية في اململكة العربية السعودية.
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عقد إدارة األمالك
مدير األمالك

تتم أدارة األمالك من قبل املستأجر بحسب عقد وكالة الخدمات املوقعه
معه.

تفاصيل العقد

ال يوجد بما ان املستاجر هو املسؤول عن ادارة و صيانة املبنى.

العائد التأجيري خالل الثالث سنوات القادمة
العام

2019

2020

2021

إجمالي اإليجار(ريال سعودي)

4,075,000

4,075,000

4,075,000

صافي الدخل التشغيلي (ريال سعودي)

4,075,000

4,075,000

4,075,000

العائد التشغيلي ()%

%8,15

%8,15

%8,15

متوسط التقييم االيجاري لألصل وفقا لألسعارالسائدة في السوق بحسب تقريراملقيمين املعتمدين كما في 2018/11/26م (في
سبيل املقارنة مع االسعارااليجارية للعقود املوقعة)
املقيم وايت كيوبز()white cubes

 4,216,000ريال سعودي

املقيم فاليوسترات ()ValuStrat

 4,121,760ريال سعودي

املتوسط

 4,168,880ريال سعودي

العائد التأجيري خالل الثالث سنوات املاضية
ال ينطبق وذلك كون املستأجر هو املالك للمبنى الذي يمارس نشاطه من خالله.

صفحة  31من 32

 -5تلخيص التقييم الذي نفذه مقيمون الصندوق:

تاريخ
التقييم

متوسط
التقييم

سعر
االستحواذ

الفرق بين
سعر
االستحواذ
ومتوسط
التقييم

إيليت مول

206,000,000

2018/11/26م

205,000,000

مركزالندى

76,000,000

2018/11/26م

71,180,000

73,590,000

70,000,000

%7

مستودعات
الخريف
مبنى يورو
السكني
مفروشات
املطلق
روومز
مفروشات
املطلق العليا
املجموع

145,600,000

2018/11/26م

133,000,000

139,300,000

130,000,000

%7

19,421,986

2018/11/26م

19,400,000

19,410,993

19,200,000

%1

110,000,000

2018/11/26م

106,700,000

2018/11/26
م
2018/11/26
م
2018/11/26
م
2018/11/26
م
2018/11/26
م

205,500,000

201,500,000

%2

108,350,000

102,000,000

%6

53,000,000

2018/11/26م

54,300,000

2018/11/26
م

53,650,000

50,000,000

%7

599,800,993

572,700,000

%4.7

العقار

شركة
شركة و ايت تاريخ التقييم
فاليوسترات
كيوبزالعقارية

610,021,986

589,580,000
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