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صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق
مع الضوابط الشرعية يتم إدراجه بالسوق المالية السعودية

نشرة المعلومات التمهيدية



إشعار هام:
تم اعداد هذا المستند من قبل شركة دراية المالية، وهي شركة استثمارية تم تعريفها كشركة مرخص لها بموجب الئحة األشخاص 
المرخص لهم الصادرة من هيئة السوق المالية، بالرتخيص رقم  08109-27. لقد تم اعداد هذا المستند ألغراض توفري المعلومات وال 
يشكل عرضا لشراء أو محاولة اقناع باالكتتاب في المنتج المعروض، كما أنه يجب أال يشكل األساس لالعتماد عليه في ما يتعلق بأي عقد 
أو التزام أيا كان شكله أو أي مشورة استثمارية للعميل، علما بأن الرسوم المفروضة على الصناديق كرسوم االشرتاك ورسوم اإلدارة 

قد تنطبق. 

ان شركة دراية المالية تملك حصة في صندوق دراية ريت وقد تملك مركزًا استثماريًا أكرب في المستقبل أو في أوراق مالية ذات 
المالية  األوراق  لمصدر  مالية  أوراق  أعمال  أو خدمات  السابقة مشورة مهمة  اإلثني عشر شهرًا  أو قدمت خالل  تقدم  عالقة. وقد 

المعنية أو أوراق مالية ذات عالقة. 

قد يحتوي هذا المستند على معلومات مبنية على توقعات مستقبلية تم الوصول لها بموجب مجموعة من الفرضيات و المخاطر. قد 
يختلف اإلداء الفعلي بشكل جوهري عن المعلومات المبنية على المعلومات التاريخية للعقارات و التطلعات المستقبلية وذلك بسبب 
االختالف والتغري في الفرضيات والمخاطر المشار إليها في هذا المستند. تشمل األمثلة على العناصر التي من شأنها ان تحدث اختالف 
جوهري بني األداء المستقبلي الحقيقي والتطلعات المستقبلية لألداء – على سبيل المثال ال الحصر- الظروف االقتصادية وقطاع العقار 
بشكل عام، تقلب أسعار الفائدة، توفر وتÍكلفة رأس المال، تقلب أسعار العملة، المنافسة في ذات المجال من قبل جهات اخرى، تغري 
في دخل العقارات وتحصيلها ونسبة ما هو مؤجر وما هو خالي من وحداتها، التغري في المصاريف التشغيلية للعقارات وتÍكاليف العقار 
والتغري في السياسات الحكومية والسياسة العامة واستمرار توفر التمويÍل الالزم لدعم أعمال "(دراية ريت") من عدمه، وأي مخاطر 
اخرى من شأنها ان تؤثر على قيمة وسعر الوحدات؛ إن الورقة المالية قد تÍكون غري قابلة للتحويÍل الفوري إلى سيولة على أنه قد 
يصعب على المستثمر:1) بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد. 2) الحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو 

مدى المخاطر التي تÍكون معرضة لها. 

إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغري ويمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. وعلى المستثمر اإلطالع على 
المخاطر الرئيسية لالستثمار الواردة في الشروط واألحكام. 

األداء السابق لدراية ريت ال يعكس بالضرورة العوائد المستقبلية. يجب على المستثمر عدم االعتماد على هذا المستند أو على أي 
ريت  دراية  في  الوحدات  قيمة  للمستقبل.  الحالية  الصندوق  مدير  نظرة  على  والمبنية  مستقبلية  تطلعات  على  مبنية  معلومات 
("الوحدات") والدخل الناتج عنها قابل للتغري و االرتفاع والهبوط وسعر الوحدات المطروح ال يعد التزامًا على مدير الصندوق أو أي من 
شركاته التابعة. و يعد االستثمار في الوحدات استثمارًا خاضعًا لعدة مخاطر استثمارية و على سبيل المثال ال الحصر، أن قيمة الورقة 
المالية في حال تمويÍل االستثمار بها يمكن أن تتعرض النخفاض مفاجيء وكبري قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر و أن خسارة 

المستثمر قد ال تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصًال ، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد.

من  المشورة  أخذ  المستثمريÍن  على  وينبغي  فقط.  المنتج  بهذا  التعريف  لغرض  هي  المستند،  هذا  في  المضمنة  المعلومات  إن 
مستشاريهم القانونيني والماليني أو المختصني بالضرائب، قبل االستثمار في المنتج المعروض، وذلك من أجل تÍكويÍن قرار مستقل في 
ما يتعلق بمالءمة والنتائج المرتتبة على أي قرار استثماري يتخذونه. و ننوه هنا، أنه ال يمكننا أن نعطي أي تÍأكيد بخصوص أي استثمار 
هذا  فإن  خاصة،  وبصفة  محتمل.  لعميل  االستثمارية  للمحفظة  أو  لعميل  مربحًا  أو  مالئمًا  أو  مناسبًا  يكون  أن  يمكن  أنه  على  محدد 
المستند، لم يتم إعداده ليناسب األهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االستعداد لقبول المخاطر أو االحتياجات األخرى ألي شخص 
إذ من  السعودية  العربية  للمملكة  القضائية  الوالية  يجب عدم نشره خارج نطاق  المستند. كما  يّطلع على هذا  يتلقى و/أو  أن  يمكن 
الممكن أن يكون توزيعه هناك مخالف للقانون. ويÍجب على األشخاص الذين يحصلون على هذا التقريÍر، أن يكونوا على دراية بمثل هذه 
القيود وااللتزام بأي قيود من هذا القبيل. وبقبول هذا التقريÍر، فإن مستلم التقريÍر يوافق على أن يكون ملزمًا بالقيود المذكورة آنفًا. 

في حال وجود أي اختالف بني هذا المستند وشروط وأحكام صندوق دراية ريت فإن المرجع في ذلك يكون في ما نصت عليه الشروط 
واألحكام. المعلومات التي يتم ذكرها هنا قابلة للتعديل، التغيري، التحديث، التدقيق، المراجعة، واإلستÍكمال في أي وقت ودون الحاجة 

ألي نوع من اإلخطار والتبليغ. 

ال تقدم شركة دراية المالية، مدرائها، موظفيها، شركتها األم، أو أي شركات تابعة أي ضمانات أو تعهدات أو إقرارات بشكل صريÍح أو 
ضمني، كما أنها ال تفرتض أي مسؤولية قانونية مباشرة أو غري مباشرة تتعلق بدقة، إكتمال، أو مناسبة المستند أو المنتج ألغراض 
المستثمر. هذا المستند وكافة المعلومات الواردة فيه غري قابل للنسخ أو التوزيع أو إعادة الطباعة دون الحصول على موافقة خطية 
مسبقة من قبل شركة دراية المالية. شركة دراية المالية وبموجب هذا المستند ال تقدم وال يتعني النظر لها على أنها تقدم أي خدمات 
مدى  ولقياس  ريت  دراية  لصندوق  والمناسب  الكامل  الفهم  لضمان  المستند.  هذا  بموجب  ذلك  غري  أو  مالية  أو  قانونية  استشارية 
مالئمة المنتج لرغبات المستثمر، ننصح باللجوء ألشخاص مختصني مهنيًا في مجال القانون أو االستشارات المالية بحسب مقتضى الحال. 
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 ترخيص رقم 27-08109 بتاري�خ 2008/06/16م.

هي شخص اعتباري مرخص له من قبل هيئة السوق المالية 
لممارسة نشاط التعامل والحفظ والمشورة وإدارة األصول ومسجل 

لدى الهيئة بموجب أحكام الئحة األشخاص المرخص لهم.

صندوق استثمار عقاري متداول مقفل تمت الموافقة عليه من 
هيئة السوق المالية بتاريÍخ 1439/03/18هـ الموافق 2017/12/06م 
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عن شركة دراية المالية



دراية المالية أو مديريها أو موظفيها أو الشركات التابعة لها ال تقدم أي ضمان أو بيان أو تعهدات 
تتحمل أي مسؤولية قانونية، سواء كانت مباشرة أو غري  سواء كانت صريحة أو ضمنية، كما أنها ال 
مباشرة، أو مسؤولية عن دقة أو اكتمال أو نفعية أي من المعلومات الواردة في هذا المستند وال 
يمكن اعتبار ان القصد من هذا المستند أن يستخدم أو يعترب نصيحة متعلقة بأي استثمار قد يحدث في 
المستقبل،  ما لم ينص على خالف ذلك، وال يجوز نسخ او توزيع المعلومات الواردة في هذا المستند، 
كليًا أو جزئيًا، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من دراية المالية. إن الهدف من هذا المستند هو 
التعريف بالفرصة االستثمارية، وشركة دراية المالية ال تقوم بتقديم المشورة القانونية أو المالية أو 
غريها من خالل هذا المستند. ولضمان الفهم السليم للصندوق ومدى مالءمته لك وفقا لقدرتك على 
تحمل المخاطر، يجب أن تحصل على المشورة من مستشار مالي مرخص له. تخضع جميع االستثمارات 
المستثمريÍن  على  وينبغي  بالمنتج.  الخاصة  واألحكام  الشروط  إلى  المالية  دراية  منتجات  في 
المحتملني قراءة الشروط واألحكام بعناية والرجوع إلى المخاطر الرئيسية المرتبطة باالستثمار في 
المنتج واإلطالع على جميع الرسوم ذات العالقة. تتعرض بعض االستثمارات للمخاطر التي قد يكون 
لها تÍأثري سلبي على القيمة والسعر. وتخضع قيمة االستثمار لتقلبات وقد ال يستلم المستثمر كامل 
إشعار  أي وقت دون  المستند في  الواردة في ھذا  المعلومات  تغییر  یمکن  به.  المستثمر  المبلغ 
مسبق. األداء السابق ليس مؤشرا على العائدات المستقبلية. دراية المالية هي شخص مرخص له 

من قبل هيئة السوق المالية بموجب الرتخيص رقم 08109-27.

تهدف نشرة المعلومات التمهيدية هذه إلى تزويد المستثمريÍن المحتملني بمعلومات عن صندوق 
دراية ريت يجب معرفتها قبل االستثمار في وحدات الصندوق، ويتوجب على الراغبني في االستثمار 
قراءة شروط وأحكام الصندوق.  كما يعد شراء المستثمر ألي من وحدات الصندوق إقرارًا منه بإطالعه 

على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها.

جميع البيانات في هذا التقريÍر ال تعد توصية من مدير الصندوق باتخاذ قرار استثماري معني؛ ومدير 
الصندوق غري مسؤول عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه 
البيانات.  ولهذا يرجى االطالع على "الشروط واألحكام" بما في ذلك ودون تحديد "المخاطر الرئيسية" 

المنطوية على االستثمار في الصندوق. 
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دراية ريت

99 سنة

1,172,000,000 ريال سعودي

361,744,210 ريال سعودي

36,174,421 وحدة

7.22%

%90 من صافي األرباح مرتني سنويًا

15 أصل متنوعة من حيث التوزيع
الجغرافي والقطاعي

%83 من عقود االيجار تمتد
لفرتة 5 سنوات فأكرث

يصنف مستوى المخاطر في الصندوق
بمخاطر عالية، يرجى اإلطالع على

الفقرة (ز) "مخاطر االست®ثمار" في
شروط وأحكام الصندوق

بحد أقصى 16,600,000 ريال.

اسم صندوق 

عمر الصندوق

حجم الصندوق

حجم الطرح للجمهور

عدد الوحدات المطروحة للجمهور

نسبة العائد السنوي المستهدف

توزيعات األرباح

عدد األصول

عقود اإليجار

مستوى المخاطر

اشرتاك مدير الصندوق
خالل هذا الطرح
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صندوق دراية ريت 

يعد صندوق دراية ريت حاليًا أحد أكرب الصناديق العقارية المتداولة في السوق 
ريال سعودي. وتتÍكون محفظة  1,17 مليار  يبلغ حجمه  السعودية، حيث  المالية 
قطاعات  خمس  وفي  بالمملكة  رئيسة  مدن  ستة  في  عقار   15 من  الصندوق 
للمستثمريÍن في  الصافي  السنوي  العائد  يكون  أن  عقارية مختلفة، ويتوقع 

الصندوق %7,22 في سنته األولى. 

محفظة الصندوق

وتليهما  والدمام  الرياض  مدينتي  في  رئيسي  بشكل  الصندوق  أصول  ترتكز 
بقية المدن وهي الجبيل والخرب وجدة واألحساء، وقد يتم االستثمار في مدن 
والمدينة  المكرمة  مكة  باستثناء  السعودية،  العربية  المملكة  في  أخرى 
المكتبي  القطاع  بني  ما  متوازنة  فتعترب  العقارية  القطاعات  أما  المنورة، 

والسكني والتجزئة، ويليهم قطاعي المستودعات والفندقي.

عقود اإليجار

سنوات  خمس  لفرتة  تمتد  عقود  إلى  سنوية  عقود  من  اإليجار  عقود  تتنوع 
مجموع  من   83% فأكرث  سنوات  لخمس  الممتدة  اإليجار  عقود  وتمثل  فأكرث. 

عقود اإليجار.

توزيع األرباح

الصندوق  أرباح  بتوزيع ما ال يقل عن %90 من صافي  الصندوق  سيقوم مدير 
القوائم  إصدار  بعد  ميالدية  سنة  كل  من  وسبتمرب  مارس  في  سنويًا  مرتني 
المالية المدققة. وللمزيد من المعلومات يرجى االطالع على شروط وأحكام 
 www.derayah.com اإللكرتوني  دراية  موقع  على  المتوفرة  الصندوق 

www.cma.org.sa وموقع هيئة السوق المالية
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سمات الصندوق العقاري المتداول "ريت" الناجح

تقع العقارات
في أماكن

جغرافية متنوعة

عقود إي�جارية طويلة
المدى مع عدة

مست�أجري�ن

يمّكن المست®ثمر من
تحقيق تدفقات

نقدية ثابتة

صندوق
متعدد األصول
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مقدمو الخدمات

هيكل الصندوق

لن يست�ثمر الصندوق في أي عقارات تقع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة

صندوق دراية ريت

 إدارة الصندوق

رسوم 
إدارية

رسوم 
الحفظ

إتفاقية
الحفظ

توزيع

على األقل

اإلست�ثمار في صندوق

مدير الصندوق

أمني الحفظ

حاملي الوحدات

عوائد إي�جارية

عقارات مدرة للدخل

اتفاقية إي�جار رئيسي
أو عقود إدارة األمالك

إدارة األصول

90%

مست�أجري�ن رئيسي�ني و مديري�ن األمالك

المثمن العقاريالمثمن العقاريمراجع الحسابات القانونيالمستشار الشرعي

Saudi Arabia



*يتوقع مدير الصندوق أن يكون صافي معدل العائة الداخلي للعقار عند التخارج في السنة السادسة 9.50%

** يتوقع مدير الصندوق أن يكون صافي معدل العائد الداخلي للعقار عند انتهاء حق المنفعة 14%
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نظرة عامة على أصول صندوق دراية ريت: 

برج سمارت تاور

مجمع الجبيل فيوز السكني

مجمع مستودعات الميناء

مجمع سيتي اليف بالزا التجاري

أبراج متون

مجمع الفنار التجاري

مجمع جراند ( أ ) السكني

مستودعات حي الوادي

مركز الستني التجاري

مجمع ذا فالي التجاري

مجمع جراند ( ب) التجاري

مباني سكنية للعمال

مجمع سيتي ووك التجاري

مباني سكنية للعمال 

مبنى سكن العمال

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

263,500,000

 145,500,000

 130,000,000

 106,250,000

 98,000,000

 60,600,000

58,800,000

 58,000,000

52,125,000

39,500,000

 31,250,000

24,273,685

 10,504,994

 5,087,559

3,012,441

7.59%

9.36%

8.00%

8.00%

6.87%

8.49%

8.50%

8.00%

6.64%

*13.52%

8.00%

9.43%

**32.37%

11.19%

10.89%

ملكية عقارية حرة

ملكية عقارية حرة

ملكية عقارية حرة

ملكية عقارية حرة

ملكية عقارية حرة

ملكية عقارية حرة

ملكية عقارية حرة

ملكية عقارية حرة 

ملكية عقارية حرة

حقوق منفعة

ملكية عقارية حرة

ملكية عقارية حرة

حقوق منفعة

ملكية عقارية حرة

ملكية عقارية حرة

100%

100%

100%

100%

96%

100%

100%

100%

80%

100%

تحت التطوي�ر

100%

100%

100%

100%

الرياض

الجبيل

الدمام

الرياض

الرياض

الخرب

الدمام 

جدة

الرياض

األحساء

الدمام

الجبيل

الرياض

الدمام 

الخرب

مكتبي وتجزئة

سكنـي

مستودعات

تجزئة

تجزئة وفندقي

صاالت عرض ومستودعات

سكنـي

مستودعات وسكنـي

مكتبي وتجاري

تجاري

مكتبي

سكنـي

تجزئة

سكنـي

سكنـي

سعر اإلستحواذ
ر.س.

العائد اإلجمالي
نسبة اإلشغالالمستهدف نوع الحيازة

القطاع العقاريالموقعالعقارية اسم العقار

الصندوق متعدد األصول من حيث تنوع القطاعات العقارية  ومن حيث التوزيع 
الجغرافي ألصوله، مما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل اإليجاري
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تمتد عقود اإليجار لصندوق 
دراية ريت لفرتات ت®تاروح مابني 

3 سنوات إلى أكرث من 10 
سنوات. وتمثل العقود طويلة 
األجل ما نسبته %83 من عقود 

اإليجار للصندوق

83%

12%

5%

أقل من 3 سنوات

5 سنوات أو أكرث

مابني 4.9-3
سنوات

أنواع أصول الصندوق

عقود
اإليجار

ملكية حرة

حقوق انتفاع

تحت التطويÍر

عقاري�ن
عقار
واحد

12 عقار

15 عقار
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يستهدف صندوق دراية ريت 
االستحواذ على عدة أصول تقع 

في مناطق جغرافية متنوعة في 
قطاعات مختلفة

49%

21%

5%
5%4%

16%

التوزيع الجغرافي
ألصول الصندوق حاليًا

(بالنسبة إلى
حجم الصندوق)

االحساء جدة

الخرب

الدمام

الجبيل

الرياض فندقي

مكتبي

سكني

مستوعات

تجزئة

32%

22%

20%

17%

توزيع
القطاعات العقارية

ألصول الصندوق حاليًا
(بالنسبة إلى

حجم الصندوق)

9%

يست®ثنى من المناطق الجغرافية 
التي يستهدف صندوق دراية 
ريت االستحواذ على أصول فيها، 
مكة المكرمة والمدينة المنورة
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توزيع أصول صندوق دراية ريت:

الرياض

جدة

الجبيل

الدمام

االحساء

الخرب
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نسبة كل أصل
من المحفظة

العقارية لصندوق
دراية ريت

24%

13%

12%
10%

9%

6%

5%

5%

5%

4%

2% 1%

1%

مجمع جراند (أ) السكني

برج سمارت تاور

مجمع الجبيل
فيوز السكني

مجمع مستودعات
الميناء

مجمع سيتي اليف
بالزا التجاري

أبراج متون

مجمع الفنار التجاري

مستودعات حي الوادي

مركز الستني التجاري

مجمع ذا فالي التجاري

3%
مجمع جراند (ب) التجاري

مباني سكنية للعمال
في الجبيل

مجمع سيتي
ووك التجاري

مباني سكنية للعمال
في الخرب

1%
مباني سكنية للعمال
في الدمام 



14

1- برج سمارت تاور 
برج مكون من 4 معارض في الطابق األرضي تعلوها مكاتب تجارية من الطابق األول إلى الطابق الثامن، يقع العقار في 

حي العليا على تقاطع طريÍق الملك فهد مع طريÍق األمري محمد بن عبدالعزيÍز، ويحتوي العقار على قبو مكون من 
دوريÍن مخصصني للمواقف تستوعب 186 سيارة.

24%

76%

برج سمارت
تاور

باقي األصول

الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة الرياض

ملكية عقارية حرة

مكتبي وتجزئة

2007

28,414 مرت مربع

263,500,000 ريال سعودي  

20,000,000 ريال سعودي

7.59%

عشرة سنوات من تاريÍخ اإلفراغ 
ملزمة للطرفني

100%
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2- مجمع الجبيل فيوز السكني 
مجمع سكني خاص في مدينة الجبيل. مكون من 40 فيال بثالثة غرف و 16 شقة بثالث غرف و 48 شقة بغرفتني، يحتوي 

العقار  على مسبحني اثنني وحدائق ومبنى ترفيهي وصالة رياضية ومكتبة ومالعب ومبنى إداري ومطعم وسوبر ماركت 
وعيادة طبية، كما يحتوي أيضًا على محطة لمعالجة المياه المالحة ومولد طاقة احتياطية ونظام الهاتف والتلفزيÍون 

المركزي.

مجمع الجبيل
فيوز السكني

باقي األصول

13%

87%

الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء 

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة الجبيل

ملكية عقارية حرة

سكني

2014م

26,643 مرت مربع

145,500,000 ريال سعودي  

13,617,000 ريال سعودي

9.36%

من 1 مايو 2016م إلى 30 أبريÍل 
2019م ملزمة للطرفني

100%
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الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة الدمام 

ملكية عقارية حرة

مستودعات

2017م

44,547 مرت مربع

130,000,000 ريال سعودي  

10,400,000 ريال سعودي

8.00%

خمس سنوات من تاريÍخ اإلفراغ 
ملزمة للطرفني

100%

3- مجمع مستودعات الميناء
العقار عبارة عن مستودعات وملحقاتها من الميزانني (مكاتب إدارية وخدمات) مقامة على 3 أراضي قريÍبة من بعضها 

البعض. وكل موقع يحتوي على مواقف للسيارات وغرف كهرباء. 

88%

12%

باقي األصول

مجمع
مستودعات

الميناء
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الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء 

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة الرياض 

ملكية عقارية حرة

تجزئة

2017 م

8,350 مرت مربع

106,250,000 ريال سعودي  

8,500,000 ريال سعودي

8.00%

خمس سنوات من تاريÍخ اإلفراغ 
ملزمة للطرفني

100%

4- مجمع سيتي اليف بالزا التجاري
مركز تسوق في شمال مدينة الرياض في حي المونسية، يتÍكون المشروع من مرافق تجارية في الدور األرضي يلحقه 

ميزانني وردهات مخصصة للمطاعم بمساحات مختلفه وتم أيضًا استقطاب هايرب ماركت ومطعم منفصل، كما يحتوي 
العقار على مواقف سيارات تتسع لعدد 172 سيارة.  

مجمع سيتي
اليف بالزا
التجاري

باقي األصول

10%

90%
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5- أبراج متون
مشروع فندقي من أربعة نجوم مكون من سبعة أدوار باإلضافة ألربع معارض تجارية في الدور األرضي. يحتوي الفندق 
على أدوار متعددة في القبو مخصصة لمواقف السيارت وتتسع لعدد 110 سيارة. يقع المشروع مجاورًا لربج الفيصلية 

والذي يعد أحد أهم معالم العاصمة الرياض. 

%91باقي األصول

9% أبراج متون

الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة الرياض

ملكية عقارية حرة

تجزئة وفندقي

2010م

11,579 مرت مربع

98,000,000 ريال سعودي  

6,737,450 ريال سعودي

6.87%

العقار مؤجر بموجب عدة عقود 
أطولها ينتهي في 31 ديسمرب 

2035م

96%
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مجمع
الفنار

التجاري

باقي األصول

6%

94%

6- مجمع الفنار التجاري
مشروع تجاري يحتوي على معارض تجارية على طريÍق الملك فهد في مدينة الخرب حي الراكة، ومستودعات في 

الخلف، يوجد مواقف للسيارات تتسع ألكرث من ثالثني سيارة.

الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء 

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة الخرب

ملكية عقارية حرة

صاالت عرض ومستودعات

2000م

12,395 مرت مربع

60,000,000 ريال سعودي  

5,149,322 ريال سعودي

8.49%

العقار مؤجر بموجب عدة عقود ينتهي 
أطولها في 31 ديسمرب 2021م

100%
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مجمع
جراند (أ)
السكني

باقي األصول

5%

95%

الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء 

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة الدمام 

ملكية عقارية حرة

سكني

2017م

31,536 مرت مربع

58,800,000 ريال سعودي  

5,000,000 ريال سعودي

8.50%

خمس سنوات تبدأ من 1 نوفمرب
2017 ملزمة للطرفني

100%

7- مجمع جراند ( أ ) السكني
مجمع سكني متÍكامل يشمل 12 دور تحتوي على وحدات سكنية مختلفة األحجام والتصميم، باإلضافة إلى دور ترفيهي 

يحتوي على نادي صحي ( ساونا وجاكوزي ) وصالة ألعاب قوة، مسبح أطفال، غرفة ألعاب أطفال، قاعة متعددة 
اإلستعمال وغريها من المرافق، كما يخصص المجمع مواقف سيارات لكل وحدة سكنية.
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مستودعات

حي الوادي

باقي األصول

5%

95%

الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء 

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة جدة 

ملكية عقارية حرة

مستودعات وسكني

2013م

25,345 مرت مربع

58,000,000 ريال سعودي  

4,640,000 ريال سعودي

8.00%

خمس سنوات من تاريÍخ اإلفراغ
ملزمة للطرفني

100%

8- مستودعات حي الوادي
العقار عبارة عن مستودع ومبنى سكني على ثالثة شوارع، واجهات المستودع مبنية من بلوك. العقار مزود بنظام 

سالمة وإنارة أوتوماتيكية ومدخل خاص لتحميل وتنزيÍل البضائع. 
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مركز
الستني
التجاري

باقي األصول

5%

95%

الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء 

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة الرياض

ملكية عقارية حرة

مكتبي وتجاري

1985 م وجاري تجديده في 2017م

9,310 مرت مربع

52,125,000 ريال سعودي  

3,462,250 ريال سعودي

6.64%

العقار مؤجر بموجب عدة عقود 
أطولها ينتهي في 31 اوكتوبر 2027

80%

9- مركز الستني التجاري
مركز تجاري مكتبي في قلب مدينة الرياض. يقع على شارع صالح الدين األيوبي مجاورًا للعديد من المرافق 

والمستشفيات الحكومية، يتÍكون العقار من ستة أدوار مكتبية ودور أرضي مخصص لإلستخدام التجاري و دور مخصص 
لمواقف السيارات بسعة 36 سيارة. العقار مزود بمصعدين ونظام تÍكييف ونظام المراقبة CCTV وحراسات أمنية وبنية 

أساسية عالية لإلنرتنت عالي السرعة وأنظمة إنذار ومكافحة حرائق



23

الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء 

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة األحساء

حقوق منفعة

تجاري

2017م

9,708 مرت مربع

39,500,000 ريال سعودي  

5,340,200  ريال سعودي

*13.52%

العقار مؤجر بموجب عدة عقود أطولها 
ينتهي في 31 اوكتوبر 2022

100%

*يتوقع مدير الصندوق أن يكون صافي العائد الداخلي للعقار عن التخارج في السنة السادسة 9.50%

10- مجمع ذا فالي التجاري
مركز تسوق في مدينة األحساء على طريÍق الرياض، بالقرب من كلية الآلداب ومستشفى الملك فهد، يعد العقار قريÍبًا 

من الكثري من المرافق والخدمات. يحتوي المجمع على 37 وحدة تجارية.

مجمع ذا فالي التجاري

باقي األصول

4%

96%
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الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء 

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة الدمام 

ملكية عقارية حرة

مكتبي

يتوقع االنتهاء من تطويÍر
العقار في 31 ديسمرب 2017م

8,108 مرت مربع

31,250,000 ريال سعودي  

2,500,000 ريال سعودي

8.00%

خمس سنوات تبدأ من 1 يناير 
2018م ملزمة للطرفني

تحت التطويÍر

مجمع جراند
(ب) التجاري

باقي األصول

3%

97%

11- مجمع جراند ( ب ) التجاري
المشروع عبارة عن عقار مكون من دور أرضي و 6 طوابق مخصصة لإلستخدام المكتبي، العقار ما زال تحت التطويÍر ومن 

المتوقع أن يتم اإلنتهاء من تطويÍر العقار في 31 ديسمرب 2017.
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مباني سكنية للعمال في الجبيل

باقي األصول

2%

98%

الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء 

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة الجبيل 

ملكية عقارية حرة

سكني

1996م 

8,516 مرت مربع

24,273,685 ريال سعودي  

2,289,000 ريال سعودي

9.43%

عدة عقود جميعها تمتد 5 سنوات 
أطولها ينتهي في 28 ديسمرب 2021م

100%

12- مباني سكنية للعمال في الجبيل
العقار عبارة عن أربعة مباني سكنية تقع في ثالث أحياء متجاورة في شمال مدينة الجبيل، كل مبنى مكون 
من 3 أدوار ويحتوي على عدد 12 شقة. الشقق في المباني متفاوتة المساحات بعضها تتÍكون من 2 غرف 

نوم و بعضها 3 غرف نوم.
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مجمع سيتي ووك التجاري

باقي األصول

1%

99%

الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء 

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة الرياض

حق منفعة

التجزئة

2015م

6,433 مرت مربع

10,504,994 ريال سعودي  

3,400,000 ريال سعودي

*32.37%

من 1 ديسمرب 2016م الى 28 
فرباير 2021م

100%

*يتوقع مدير الصندوق أن يكون صافي معدل العائد الداخلي للعقار عند انتهاء حق المنفعة 14%

13- مجمع سيتي ووك التجاري
مجمع تجاري في شرق مدينة الرياض مكون من 45 معرض تجاري وسوبرماركت. يقع المجمع على شارع سلمان 

الفارسي بالقرب من الخليج ومجمع سدير فيليج السكني، يمتاز موقع العقار بقربه من الكثري من المرافق والخدمات 
والمجمعات السكنية.
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14- مباني سكنية للعمال في مدينة الدمام 
العقار عبارة عن مبنيني سكنيني للعمال كل واحد منهما مكون من ثالثة طوابق ويحتوي على 11 شقة مؤثثة. ويقعان 

في منطقة الميناء في الدمام.

الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء 

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة الدمام 

ملكية عقارية حرة

سكني

 2011م

2,912 مرت مربع

5,087,559 ريال سعودي

569,500 ريال سعودي

11.19%

عدة عقود أطولها ينتهي في 2027

100%

مباني سكنية للعمال
في مدينة الدمام

باقي األصول

1%

99%
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15- مبنى سكني للعمال في مدينة الخرب
العقار عبارة عن مبنى سكني للعمال في الخرب مكون من ثالثة طوابق ويحتوي على 11 شقة مؤثثة.

الموقع

نوع الحيازة العقارية

القطاع العقاري

سنة إتمام إنشاء العقار

إجمالي مساحة البناء

سعر الشراء 

اإليجار السنوي المستهدف

العائد السنوي اإلجمالي

بداية/نهاية عقد اإليجار

نسبة اإلشغال الحالية

مدينة الخرب

ملكية عقارية حرة

سكني

 2015م

1,648 مرت مربع

3,012,441 ريال سعودي

328,000 ريال سعودي

10.89%

عدة عقود أطولها ينتهي في 2022

100%

مباني سكنية للعمال
في مدينة الخرب

باقي األصول

1%

99%
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الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت و أتعاب اإلدارة:

النسبةنوع الرسم
ت�كرار دفع الرسمطريقة الحسابالمبلغ المفروضالمفروضة 

120,000 ريال
كحد أعلى سنويًا

30,000 ريال سنويا

18,750 ريال سنويا

10,000 ريال سنويا

7,500 ريال

5000 ريال

50,000 ريال

بحد أدنى 50,000 ريال، 
وبحد أقصى 300,000 ريال 

سنويًا.

50,000 ريال باإلضافة إلى 
ريالني لكل مست®ثمر وبحد 

أقصى مبلغ 500,000 ريال

مبلغ 400,000 ريال سنويًا

تدفع إلى مدير الصندوق لمرة
واحدة عند االشرتاك

تدفع إلى مدير الصندوق بشكل نصف سنوي

هذه الرسوم مستحقة لمدير الصندوق بعد اتمام 
إفراغ العقار مباشرة مقابل قيامه بالتقصي 

والتفاوض والمعاينة

تدفع إلى مدير الصندوق عند التخارج من أي أصل 
للصندوق وذلك بعد توزيع األرباح المستحقة لمالكي 

الوحدات

تدفع هذه الرسوم بعد اإلفراغ مباشرة للوسيط أو 
لمدير الصندوق وذلك مقابل قيامه بالبحث عن العقار

تدفع لمدير الصندوق أو طرف آخر أتعاب هيكلة 
التمويÍل عند سحب مبلغ أي تسهيالت ائÍتمانية فقط

تدفع بشكل نصف سنوي إلى أمني الحفظ

تدفع بشكل نصف سنوي إلى المحاسب القانوني

تدفع بشكل نصف سنوي إلى اللجنة الشرعية

تدفع للمثمن بعد صدور تقريÍر التثمني للعقار

تدفع كل ثالثة أشهر إلى مدير إدارة األمالك

تدفع حسب حدوثها ألي رسوم أو مصاريف أخرى 
تشمل على سبيل المثال ال الحصر تÍكلفة االستحواذ 

على األصول العقارية للصندوق  والتÍكاليف 
االستشارية والقانونية والتقنية، والرسوم الرقابية، 

ورسوم النشر وغريها

يخصم بشكل سنوي

يخصم بشكل سنوي

تدفع لمرة واحدة مقابل خدمة اإلدراج األولي لوحدات 
الصندوق

تدفع سنويًا مقابل خدمة استمرار إدراج وحدات 
الصندوق

تدفع لمرة واحدة مقابل خدمة إنشاء سجل مالكي 
الوحدات

تدفع سنويًا مقابل خدمة إدارة سجل مالكي الوحدات

تدفع إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عند اإلفراغ

تخصم رسوم االشرتاك مقدمًا من إجمالي مبلغ 
االشرتاك (إجمالي مبلغ االشرتاك وبعد تخصيص 

الوحدات X النسبة المئوية)

تحسب بشكل يومي من صافي أصول الصندوق 
(صافي قيمة األصول X النسبة المئوية)

تحسب من قيمة العقار عند البيع أو الشراء (إجمالي 
سعر الشراء أو البيع الخاص بكل أصل عقاري X النسبة 

المئوية)

حسب من أي عائد فوق %8 كمعدل عائد داخلي 
لألصل وذلك بعد توزيع األرباح المستحقة على 

الصندوق 

تحسب من قيمة العقار عند شرائه )سعر شراء العقار
X النسبة المئوية)

تحسب من إجمالي المبلغ المسحوب بموجب أي 
تسهيالت ائÍتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية 

(المبلغ المسحوب X النسبة المئوية)

تحسب بشكل يومي، من خالل تقسيم الرسوم تناسيبًا 
على عدد أيام السنة، كنسبة من صافي أصول 

الصندوق ) صافي أصول الصندوق X النسبة المئوية) 
مع األخذ باالعتبار للحد األعلى

تحسب بشكل يومي، من خالل تقسيم الرسوم تناسيبًا 
على عدد أيام السنة

تحسب بشكل يومي، من خالل تقسيم الرسوم تناسيبًا 
على عدد أيام السنة

مبلغ مقطوع لكل مثمن لتثمني عقار واحد مرتني في 
السنة

 X القيمة اإلجمالية لإليجارات المتحصلة في كل سنة)
النسبة المئوية)

تحسب من إجمالي قيمة أصول الصندوق

يحسب بشكل يومي

يحسب بشكل يومي

تحسب من إجمالي قيمة أصول الصندوق

(القيمة السوقية للصندوق X النسبة المئوية) مع 
األخذ باالعتبار للحد األدنى واألقصى

تحسب من إجمالي قيمة أصول الصندوق

تحسب من إجمالي قيمة أصول الصندوق

من قيمة شراء أي عقار في هذا الطرح أو من قيمة 
شراء أي عقار آخر في المستقبل إذا تم شراء العقار 

بتاريÍخ 01 يناير 2018م أو بعده.

رسوم االشرتاك

رسوم إدارة الصندوق

رسوم التعامالت

حافز أداء مدير الصندوق

رسوم السعي

أتعاب هيكلة التموي�ل

رسوم الحفظ

أتعاب المحاسب القانوني

أتعاب اللجنة الشرعية

أتعاب الت®ثمني

مكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة المستقلني

رسوم إدارة األمالك

مصاريف التموي�ل

المصاريف األخرى

رسوم الرقابة

رسوم تداول

رسوم اإلدراج

رسوم التسجيل

ضري�بة القيمة المضافة

2.00%

0.85%

1.00%
كحد أقصى

20.00%

2.5%
كحد أقصى

1.00%

0.03%

بواقع 2,000 ريال، لكل عضو مستقل، عن كل إجتماع يعقده المجلس وبحد أقصى 24,000 ريال في السنة الواحدة لكافة األعضاء 
المستقلني، مجتمعني، وتدفع حسب حدوثها

بحد أقصى
يبلغ 7.00%

حسب األسعار السائدة في السوق، وسيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في التقاري�ر المقدمة لمالكي الوحدات

بحد أقصى

0.05% 

ال ينطبق

ال ينطبق

0.03%

5.00%
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مثال في حال االشرتاك بمبلغ مليون ريال سعودي

1,000,000 ريال 

8,492 ريال

240 ريال 

60 ريال

37.50 ريال

48 ريال

 499.81 ريال

9,378 ريال

0.94%

85,000 ريال 

75,622 ريال

7.56%

20,000 ريال – ال يتم تحميلها على
الصندوق ويتحملها المشرتك مباشرة.

مبلغ االشرتاك االفرتاضي

أتعاب االدارة (0.85%)

رسوم الحفظ (%0.03 وحد أعلى 120,000 ريال سنويًا)

أتعاب المحاسب القانوني (30,000 ريال سنويًا)

أتعاب اللجنة الشرعية (18,750 ريال سنويًا)

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلني (24,000 ريال سنويًا)

رسوم أخرى (0.05%)

إجمالي الرسوم والمصاريف السنوية المت�كررة

إجمالي الرسوم والمصاريف السنوية المت�كررة

إجمالي قيمة التوزيعات المتوقع (بناءًا على عائد إي�جار تقديري 8.5%)

صافي قيمة التوزيعات المتوقع (بناءًا على عائد إي�جار تقديري 8.5%)

صافي عائد التوزيعات المتوقع

رسوم االشرتاك (2.00%)

يوضح الجدول التالي مثال استثمار مبلغ 1,000,000 ريال سعودي والرسوم المستحقة المتÍكررة 
المرتتبة على ذلك االستثمار على افرتاض أن حجم الصندوق 500,000,000 ريال سعودي ممولة 

بالكامل من المستثمريÍن، وأن العائد السنوي الصافي على الصندوق هو 7.56% 
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