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وصف الصندوق

مقدمي الخدمات
مديرالصندوق

املستشارالفني

مديرالطرح وأمين الحفظ

معد دراسة الجدوى

املديراإلداري الفرعي

املستشارالشرعي

البنوك املستلمة

املقيمون العقاريون

املراجع الخارجي

الجهة التنظيمية

املستشارالقانوني

منصة التداول
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وصف الصندوق

ملخص الصندوق
إسم الصندوق

"صندوق شعاع ريت" ،وهو صندوق استثمارعقاري متداول عام مقفل ومتو افق 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.

حجم الصندوق

 591,500,000ريال سعودي

هدف الصندوق

ً
ً
ً
االستثمارفي عقارات مطورة تطويرا إنشائيا ،قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري ،وتوزيع نسبة  %90من صافي أرباح الصندوق نقدا على مالكي الوحدات

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

رسوم اإلدارة
مدة الصندوق
رسوم الصفقات

▪  %0.4من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق
▪  %5من إجمالي الدخل التأجيري للصندوق
 99سنة
▪  %1من سعر شراء كل أصل عقاري يستحوذ عليه الصندوق (ال تنطبق على االصول األولية)
▪  %2من سعربيع كل أصل عقاري تابع للصندوق

رسوم االشتراك

ﯾدﻓﻊ ﮐل مستثمر متقدم لالشتراك بالصندوق ملدير اﻟﺻﻧدوق نسبة  %2ﻣن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺷﺗراك اﻟمخصص له

رسوم ترتيب التمويل

 %1.5من قيمة التمويل الذي يحصل عليه الصندوق

العائد الصافي املستهدف

% 6.94

التوزيعات

نصف سنوي

فترة الحظر

سنة كاملة من تاريخ بدء التداول في وحدات الصندوق للمساهمين الذين تشكل مساهماتهم العينية  %5أو أكثر وقت الطرح العام
*جميع الرسوم تخضع لضريبة القيمة المضافة
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وصف الصندوق

ملخص الطرح
فترة األكتتاب

2019/03/25م الى 2019/04/07م

تاريخ االدراج املتوقع

الربع الثاني من 2019م

نسبة الوحدات املطروحة

%51.58

عدد الوحدات املطروحة

 30,515,000وحدة

سعرالوحدة

 10ريال سعودي /وحدة

مجموع قيمة الوحدات
املطروحة

 305,150,000ريال سعودي

الحد األدنى لإلكتتاب

 500ريال سعودي 50 /وحدة

الحد األعلى لإلكتتاب

 29,000,000ريال سعودي  2,900,000 /وحدة
▪ املواطنون السعوديون ومواطني دول الخليج

املستثمرون املسموح لهم
االستثمارفي الصندوق

▪ املقيمين في اململكة العربية السعودية
▪ الشركات واملؤسسات املالية والصناديق االستثمارية السعودية والخليجية
▪ املؤسسات والشركات املالية األجنبية املؤهلة

البنوك املستلمة
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وصف الصندوق

توزيع األصول

نسبة العوائد لكل قطاع

نسبة كل أصل من حجم املحفظة
إيليت مول

3.51%

مكاتب

مطاعم

مركز الندى

12.25%

معارض تجارية

مستودعات الخريف

23.93%

8.5%
34.1%
17.2%

مبنى يورو السكني

25.68%

مستودعات
وحدات سكنية

3.2%

معرض روومز
34.64%
معرض المطلق

11.8%

3.2%

22.0%

المصاريف الرأسمالية

هيكل امللكية للصندوق
مطروحة لإلكتتاب العام

1.60%

12.80%
مساهم عيني 1
مساهم عيني 2
مساهم عيني 3
مساهم عيني 4

11.00%
51.60%

5.90%

17%

مساهم عيني 5
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وصف الصندوق

أصول الصندوق
أصول الصندوق (جميع األصول في مدينة الرياض)
معرض روومزمن املطلق

مركزالندى
مساحة االض (مترمربع)
املساحة املبنية (مترمربع)
املساحة التأجيرية (مترمربع)
صافي الدخل (ريال سعودي)
سعر اإلستحواذ (ريال سعودي)
نسبة العائد ()%
مدة اإليجار

مساحة االض (مترمربع)
املساحة املبنية (مترمربع)
املساحة التأجيرية (مترمربع)
صافي الدخل (ريال سعودي)
سعر اإلستحواذ (ريال سعودي)
نسبة العائد ()%
مدة اإليجار

4,685
9,742
7,664
6m
70 m
8.57%
 5سنوات

إيليت مول

معرض املطلق

مساحة االض (مترمربع)
املساحة املبنية (مترمربع)

9,587
21,929

املساحة التأجيرية (مترمربع)

12,343

صافي الدخل (ريال سعودي)
سعر اإلستحواذ (ريال سعودي)
نسبة العائد ()%
مدة اإليجار

16 m
201.5 m
7.94%
 5سنوات

مساحة االض (مترمربع)
املساحة املبنية (مترمربع)
املساحة التأجيرية (مترمربع)
صافي الدخل (ريال سعودي)
سعر اإلستحواذ (ريال سعودي)
نسبة العائد ()%
مدة اإليجار

مستودعات الخريف
مساحة االض (مترمربع)
املساحة املبنية (مترمربع)
املساحة التأجيرية (مترمربع)
صافي الدخل (ريال سعودي)
سعر اإلستحواذ (ريال سعودي)
نسبة العائد ()%
مدة اإليجار

8,079
7,752
7,000
8m
102 m
7.84%
 15سنة

4,401
4,960
4,960
4.075 m
50 m
8.15%
 15سنة

مبنى يورو السكني
85,000
64,400
62,400
11.255 m
130 m
8.65%
 5سنوات

مساحة االض (مترمربع)
املساحة املبنية (مترمربع)
املساحة التأجيرية (مترمربع)
صافي الدخل (ريال سعودي)
سعر اإلستحواذ (ريال سعودي)
نسبة العائد ()%
مدة اإليجار
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900
2,200
1,600
1.65 m
19.2 m
8.6%
 5سنوات

وصف الصندوق

أصول الصندوق
العالمات التجارية للمستأجرين
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وصف الصندوق

مميزات الصندوق

توحيد مصالح مديرالصندوق مع املستثمرين
فترة حظرعلى املالك الرئيسين

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  %5من إجمالي الدخل التأجيري للصندوق
توجد فترة حضر بيع ملدة سنة كاملة من تاريخ اإلدراج على املالك الرئيسين الذين تبلغ نسبة تملكهم في الصندوق  %5أو أكثر

اإلدارة النشطة

ستتم إدارة الصندوق بطريقة نشطة حيث سيعمل مدير الصندوق على زيادة كفاءة االصول الحالية والتطلع لإلستحواذ على أصول أخرى والتي ستزيد
من نسبة التوزيعات السنوية للمالك

التنوع واستقاللية مديرالصندوق

يعتبر الصندوق متنوعا من حيث أنواع األصول العقارية وعدد املالك الرئيسين لهذه األصول حيث يبلغ عدد األصول  6أصول لعدد  5مالك وال يوجد
عالقه بين مدير الصندوق واألصول األولية للصندوق.

مو اقع حيوية ألصول الصندوق

عوائد عالية ألصول ذات ملكية حرة بالكامل

تم اختيار أصول الصندوق األولية لتكون في مدينة الرياض وفي مواقع تعتبر حيوية ورئيسية نظرا لقربها من جميع الخدمات والطرق الرئيسية

تعتبر عوائد الصندوق عالية بالنسبة لطبيعة األصول ذات امللكية الحرة الكاملة حيث ال يوجد حقوق انتفاع وباألخذ باالعتبار أن سعر اإلستحواذ تم
على متوسط عائد  %8.25وهو ما يعتبر عائدا عالي مقارنة مع األصول األخرى في مدينة الرياض ذات الجودة املماثلة.
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وصف الصندوق

العقود اإليجارية
العقود اإليجارية

تعدد
املستأجرين

زيادة قيمة
االيجار

طبيعة
املستأجرين

تنوع وتعدد املستأجرين بحيث ال يشكل أي مستأجر
نسبة تفوق  %25.5من مجموع عوائد الصندوق

جميع العقود قابلة للتجديد وبزيادات إيجارية تتراوح
من  %3الى  %15كل خمس سنوات

مستأجرين ذو مالءة مالية عالية وسابقة أعمال رائدة
في نشاطاتهم التجارية

مدة العقود

تتراوح من  5إلى  15سنة

إلزامية العقود

ضمانات

جميع العقود ملزمة للخمس سنوات األولى

وجود ضمانات تتمثل بسندات ألمرتغطي  %70من
املدة االيجارية من جميع مستأجري األصول متعددة
اإلستخدامات والسكنية
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ملزيد من املعلومات ،الرجاء زيارة املوقع التالي:
http://www.shuaacapital.com.sa/en/what-we-do/real-estate-investment-trust-(reit)/

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

