
 



 

 امللخص التنفيذي

في  تأسيسهم تمليار ريال،  1.62بنيان ريت، هو صندوق استثمار عقاري متداول، متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية، يبلغ حجمه صندوق 

 رياالت للوحدة. 10مليون وحدة بسعر  65.15مليون ريال أي ما يعادل  651.52م وبلغ حجم الطرح للجمهور ذلك الوقت 2018منتصف عام 

صول عقارية في مدينة دبي، دينة املنورة وجازان، كما يمتلك أمدن سعودية وهي الرياض، أبها، امل 4أصول عقارية في  10صندوق بنيان ريت يمتلك 

رباح توزيع أعن  باإلعالنم 2018نوفمبر  29في تاريخ  ريت بنيانقام صندوق  قطاعات، السكني، والضيافة، واملراكز التجارية. 3توزع األصول على وت

 هـ1440صفر  22م )تاريخ تأسيس الصندوق( الى 2018يوليو  3 هـ املوافق1439شوال  19نقدية على مالكي وحدات الصندوق وذلك عن الفترة من 

يتميز صندوق  ريال لكل وحدة. 0.245ي ما يعادل سعودي أريال  مليون  40ما يقارب  م، وقد كان إجمالي األرباح املوزعة2018اكتوبر  31املوافق 

صول الصندوق في معظم أ تقعالسعودي في السوق  ةفضل الصناديق العقارية املتداولأبالتنوع الجغرافي والقطاعي والتي جعلته من بنيان ريت 

. وتعتبر أحد مناطق تعتبر كثيفة بالسكان وال يوجد فيها منافسة عالية كما أن أغلبية األصول تعتبر من أشهر معالم املدن واملناطق التي تتواجد فيها

 الوجهات العائلية والترفيهية في مناطقها والتي ال يوجد فيها بدائل أخرى كثيرة. 

 

 صندوق األصول التي يستثمر بها ال

 قطاع املراكز التجارية:

 

 ملكية(املنورة )العقار األول: الراشد ميغا مول املدينة 

متجرا من العالمات التجارية  250وهو عبارة عن مجمع تجاري )مول( في املدينة املنورة ويتكون املجمع من أربعة أدوار و يضم املول ما يزيد عن  

كذلك يوجد العديد من املاركات بما في ذلك املالبس واملواد الغذائية واملشروبات وغيرها من الخدمات واملتاجر املتخصصة في مبيعات التجزئة، 

مثل صاالت ترفيهية )ديجي فن، وصالة تزلج، ومسرح الطفل، وملعب كرة قدم( باإلضافة إلى العديد من املطاعم, كما يضم هايبر ماركت على 

كارفور، شركة عبداملحسن الحكير ، شركة عبداملحسن  –:  الشركة السعودية للمتاجر املتخصصة مترا مربعا، ومن املستأجرين  7825مساحة 

،  العبدالكريم و شركاه ، شركة الحميض ي للساعات و املجوهرات ، شركة داماس العربية السعودية املحدودة ، شركة الشايع الدولية للتجارة ,

 نورة.ويعتبر املجمع اكبر مجمع تجاري في املدينة امل

 

 معلومات االصل

 املدينة املنورة  –الراشد ميغا مول  اسم العقار

 مجمع تجاري )مول( نوع العقار

 الدائري الثاني-املدينة املنورة طريق امللك عبدهللا  املوقع 

 ²م 64,000جزء من أرض وتبلغ مساحة االرض  مساحة االرض*

 ²م 115,795 مساحة البناء

 ريتصندوق بنيان  املالك 

 2008مارس  تاريخ إتمام البناء

 2008يونيو  تاريخ تشغيل االصل 

 سنوات من تاريخ التشغيل  9 عمر البناء 

 طوابق 4 عدد االدوار

 ريال سعودي 505,500,000 قيمة شراء االصل

 % 98 نسبه االشغال

 الراشد ريزيدنسز. املنورة،عقاريين: الراشد ميغا مول املدينة  أصلينوهي تشمل على  ²م 64,000*يقع االصل على ارض تبلغ مساحتها 



 

     (منفعةأبها ) -العقار الثاني: الراشد مول 

متجرا من العالمات  200وهو عبارة عن مجمع تجاري )مول( في مدينة أبها ويقع على طريق امللك فهد، يتكون من دورين. يضم املول ما يزيد عن 

من على العديد  الخدمات. ويحتوي التجارية واملتاجر املتخصصة في مبيعات التجزئة، بما في ذلك املالبس واملواد الغذائية واملطاعم وغيرها من 

مترا مربعا. املستأجرين  4694مطعم. كما يضم هايبر ماركت على مساحة  20ماركات األزياء والعطور والتجميل وغيرها باإلضافة إلى أكثر من 

 جمجوم،شركة كمال عثمان  للتجارة،شركة الشايع الدولية  ،والترفيهالعثيم للسياحة  عبد هللاالرئيسيين شركة العزيزية بنده املتحدة، شركة 

 العربية.شركة الند مارك 

 

ريال سعودي )ثالثمائة واثنان  372,000,000وفيما يتعلق بعقد حق االنتفاع املوقع مع شركة عبدالرحمن سعد الراشد واوالده هو بقيمة وقدرها 

ومئتان ألف( مقابل حق االنتفاع  ريال سعودي )مئتان وثالثة وعشرون مليون  223,200,000سنة، يتم دفع مبلغ وقدرة  20وسبعون مليون( ملدة 

 الى عمر االصل  148,800,000عند تأسيس الصندوق ومبلغ مشروط وقدرة 
ً
ريال سعودي )مائة وثمانية وأربعون مليون وثمانمائة ألف( ولكن نظرا

دفع قيمة عقد االنتفاع  م وعليه ستكون 2017حيث ان هذه االصل يعتبر اصل عقاري جديدة وليس له تاريخ تشغيلي وقد تم انشائه في عام 

شهر من تاريخ تأسيس الصندوق. كما لدى مدير الصندوق حق شراء العقار خالل السنوات  18% خالل 90مشروطة بارتفاع نسبة التشغيل الى 

لعين العقار.  بعد استخراج صك منفصل كمليون( وذلريال سعودي )مائة وعشرة  110,000,000الخمسة األولى من توقيع هذا العقد بمبلغ وقدره 

  ( وهي مملوكة بموجب صك واحد.²م 220,182.75يقع املجمع التجاري على قطعة ارض كبيرة مساحتها )

 

 معلومات االصل

 أبها -الراشد مول  اسم العقار

 مجمع تجاري )مول( نوع العقار

 أبها، طريق امللك فهد  املوقع 

 ²م89,524 مساحة االرض

 ²م147,967 مساحة البناء

 صندوق بنيان ريت مالك االصل  

 2017سبتمبر  تاريخ إتمام البناء

 2017نوفمبر  تاريخ تشغيل االصل

 أشهر  )من تاريخ التشغيل( 4 عمر البناء 

 يتكون املجمع من دورين عدد االدوار

 ريال سعودي  223,200,000 قيمة شراء املنفعة

 تفاصيل حق املنفعة

سنة لالنتفاع من االصل العقاري كامال وتم شرائها من مالك  20عقد املنفعة هو عقد ملدة 

االصل مباشرة دون وجود مستأجر لألصل، وهو عبارة عن مركز تجاري)مول( متواجد في 

مدينة ابها، حيث ان هذا العقد يعطي الصندوق جميع الصالحية في االستفادة من االصل 

 بشكل مباشر.  

 % 97 الشغالنسبه ا

عقد مشروط الستكمال قيمة حق 

 االنتفاع 

( ريال سعودي وذلك بعد تقييمه من قبل شركة 372,000,000سعر عقد االنتفاع )

 الى عمر االصل حيث ان هذه االصل يعتبر 
ً
 أصلالسعودي الفرنس ي كابيتال ولكن نظرا

م وعليه ستكون دفع 2017وليس له تاريخ تشغيلي وقد تم انشائه في عام  عقاري جديد

قيمة حق االنتفاع مشروطة بارتفاع نسبة التشغيل حيث سيتم دفع مبلغ وقدرة 

%. وفي 90االشغال الى  وصول نسبةشهر من تاريخ  18ريال سعودي خالل  148,800,000

 ق من تاريخ تأسيس الصندوق جميع االحوال فإن االنتفاع باألصل يعود الى الصندو 



 

 العقار الثالث: الراشد مول جازان )ملكية(

وثاني(. يقع الراشد مول في مدينة جازان على طريق امللك فهد بجوار فندق  أول،وهو عبارة عن مجمع تجاري )مول( يتكون من ثالثة طوابق )أرض ي، 

متجرا من العالمات التجارية واملتاجر املتخصصة في مبيعات التجزئة كما يحتوي على  200ماريوت وشقق ريزيدنس إن، يضم املول ما يزيد عن  

  4387ايبر ماركت على مساحة مطعم، كما يضم ه 30العديد من ماركات األزياء والعطور وأكثر من 
ً
  مترا

ً
و مدينة ترفيهية، ومن املستأجرين  مربعا

،  الرئيسيين: شركة العزيزية بنده املتحدة، شركة عبداملحسن الحكير للسياحة و التنمية ، الشركة العربية للعود ، شركة كمال عثمان جمجوم

  حدة.شركة دار الضيافة للخدمات الغذائية ، شركة أطعمة الشرق املت

 

 معلومات االصل

 جازان -الراشد مول  اسم العقار

 مجمع تجاري )مول( نوع العقار

 جازان، حي الروضة ، طريق امللك فهد املوقع 

 ²م 40,000تبلغ مساحة األرض  و  جزء من أرض مساحة االرض*

 ²م 50,000 مساحة البناء

 صندوق بنيان ريت املالك 

 2010يونيو  تاريخ إتمام البناء

 2010اغسطس  تاريخ تشغيل االصل 

 سنوات من تاريخ التشغيل 7 عمر البناء 

 طوابق 3 عدد االدوار

 ريال سعودي 206,000,000 قيمة شراء االصل

 % 97 نسبه االشغال

ريزيدنس ان، جازان، شقق ماريوت  -اصول عقارية: الراشد مول  3وهي تشمل على  ²م 40,000*يقع االصل على ارض تبلغ مساحتها 

 كورتيارد ماريوت.



 

 العقار الرابع: مجمع الراشد سترب مول )ملكية(

 وهو عبارة عن مجمع تجاري في مدينة الرياض في حي النرجس يقع على طريق 

 من سبعة معارض ويتكون املبنىمقابل سكن معهد االدارة  عثمان بن عفان

 املواقف.ف آلي في كبيرة مع ميزانين لكل منها، فيها صرا 

 

 معلومات االصل

 مجمع الراشد سترب مول  اسم العقار

 مجمع تجاري  نوع العقار

 الرياض، حي النرجس، شارع عثمان بن عفان املوقع 

 ²م 5,100 مساحة االرض

 ²م 4,398 مساحة البناء

 ريتصندوق بنيان  املالك 

 2017اكتوبر  تاريخ إتمام البناء

 ال يوجد حتى االن تاريخ تشغيل االصل

 أشهر  10هـ اي ان عمر االصل العقاري هو 18/9/1438تم انشاءه في تاريخ  عمر البناء 

 معرض تجارية  7 عدد الوحدات 

 1 عدد االدوار

 %100 نسبة اشغال املساحة التأجيرية

 ريال سعودي 13,440,000 قيمة شراء االصل

 عقد مشروط الستكمال قيمة االصل 

 الى عمر االصل حيث ان  22,400,000تم تقييم االصل بسعر 
ً
ريال سعودي ولكن نظرا

هذه االصل يعتبر اصل عقاري جديد وليس له تاريخ تشغيلي وقد تم انشائه في عام 

م وعليه ستكون دفع قيمته مشروطة بارتفاع نسبة التشغيل حيث سيتم دفع 2017

شهر من تاريخ وصول نسبة االشغال الى  18ريال سعودي خالل  8,960,000مبلغ وقدرة 

 بالكامل للصندوق وجميع عوائده 90
ً
%. وفي جميع االحوال فإن االصل يعتبر مملوكا

 تعود الى الصندوق من تاريخ تأسيس الصندوق 

 



 

 قطاع الفندقة:

  العقار األول: فندق كورتيارد ماريوت )أربع نجوم( )ملكية(

لراشد وهو عبارة عن فندق أربعة نجوم يقع في وسط مدينة جازان وبالقرب من املجمعات التجارية وكورنيش جازان. كورتيارد ماريوت يرتبط بمبنى ا

يوجد قاعات اجتماعات تكفي ألكثر من  الخدمات وكذلكغرفة، ونادي صحي فيه مسبح داخلي ومركز لياقة والعديد من  129مول. يحتوي على 

شخص وهذا النوع من االصول التي تحتوي على مشغل وتعتمد بشكل كامل على نسبة االشغال اليومية وليس على مستأجر لألصل بشكل  170

 عام.

 

 معلومات االصل

 كورتيارد ماريوت اسم العقار

 فندق أربعة نجوم نوع العقار

 جازان ، حي الروضة، طريق امللك فهد املوقع 

 ²م 40,000أرض وتبلغ مساحة االرض  جزء من  مساحة االرض*

 ²م 50,000 مساحة البناء

 ريتصندوق بنيان  املالك 

 2013اكتوبر  تاريخ إتمام البناء

 2013نوفمبر  تاريخ تشغيل األصل

 سنوات 4 عمر البناء 

 وحدة تأجيرية   129 عدد الوحدات 

 6 عدد االدوار

 %41 نسبة اشغال املساحة التأجيرية

 ريال  90,000,000 شراء االصلقيمة 

جازان، شقق ماريوت ريزيدنس ان،  -اصول عقارية: الراشد مول  3وهي تشمل على  ²م 40,000*يقع االصل على ارض تبلغ مساحتها 

 كورتيارد ماريوت.
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بنيان ريت صندوق  

 العقار الثاني: شقق ماريوت ريزيدنس ان )شقق فندقية أربع نجوم( )ملكية(                   

عبارة عن شقق فندقية أربعة نجوم تقع في وسط مدينة جازان وبالقرب من املجمعات التجارية وكورنيش جازان. ترتبط بمبنى الراشد مول. وهو 

 180شقة، ونادي صحي فيه مسبح داخلي ومركز لياقة والعديد من الخدمات وكذلك يوجد قاعة اجتماعات تكفي ألكثر من  79تحتوي على 

اقف خاصة بها وهذا النوع من االصول التي تحتوي على مشغل وتعتمد بشكل كامل على نسبة االشغال اليومية وليس على مستفيد مع وجود مو 

 مستأجر لألصل بشكل عام.

 

 معلومات االصل

 شقق ماريوت ريزيدنس ان اسم العقار

 شقق فندقية أربعة نجوم نوع العقار

 جازان ، حي الروضة، طريق امللك فهد املوقع 

 ²م 40,000جزء من أرض وتبلغ مساحة االرض   مساحة االرض*

 ²م 50,000 مساحة البناء*

 ريتصندوق بنيان  املالك 

 2014اكتوبر  تاريخ إتمام البناء**

 2014نوفمبر  تاريخ تشغيل االصل 

 سنوات 3 عمر البناء 

 شقة فندقية 79 عدد الوحدات 

 6 عدد االدوار

 %51 التأجيريةنسبة اشغال املساحة 

 ريال سعودي 55,500,000 قيمة شراء االصل

جازان، شقق ماريوت ريزيدنس ان،  -اصول عقارية: الراشد مول  3وهي تشمل على  ²م 40,000*يقع االصل على ارض تبلغ مساحتها 

 كورتيارد ماريوت.



 

 )ملكية(العقار الثالث: الراشد ريزيدنسز )شقق فندقية خمس نجوم( 

 

شقة فندقية مختلفة املساحات.  66وهو عبارة عن شقق فندقية خمسة نجوم في املدينة املنورة وترتبط بمبنى الراشد ميغا مول، وتحتوي على 

وهذا النوع من االصول التي تحتوي على مشغل وتعتمد  وخدمة االعمالكما يشمل الفندق على خدمات عديدة مثل خدمات التوصيل للمطار 

 بشكل كامل على نسبة االشغال اليومية وليس على مستأجر لألصل بشكل عام.

 

 معلومات االصل

  الراشد ريزيدنسز اسم العقار

 شقق فندقية خمسة نجوم نوع العقار

 الدائري الثاني-املدينة املنورة ، طريق امللك عبدهللا  املوقع 

 ²م 64,000جزء من أرض وتبلغ مساحة االرض   مساحة االرض*

 ²م 25,316 مساحة البناء*

 ريتصندوق بنيان  املالك 

 2017يوليو  تاريخ إتمام البناء

 2017اغسطس  تاريخ تشغيل االصل

 اقل من سنة عمر البناء 

 شقة فندقية 66 عدد الوحدات 

 3 عدد االدوار

 %86 التأجيريةنسبة اشغال املساحة 

 ريال سعودي 42,600,000 قيمة شراء االصل

 عقد مشروط الستكمال قيمة االصل 

 الى عمر االصل حيث ان هذه  71,000,000تم تقييم االصل بسعر 
ً
ريال سعودي ولكن نظرا

م وعليه 2017االصل يعتبر اصل عقاري جديد وليس له تاريخ تشغيلي وقد تم انشائه في عام 

قيمته مشروطة بارتفاع نسبة التشغيل حيث سيتم دفع مبلغ وقدرة ستكون دفع 

% وذلك 75شهر من تاريخ وصول نسبة االشغال الى  18ريال سعودي خالل  28,400,000

 بالكامل للصندوق وجميع  6ملعدل 
ً
اشهر متتالية. وفي جميع االحوال فإن االصل يعتبر مملوكا

 الصندوق عوائده تعود الى الصندوق من تاريخ تأسيس 

 الراشد ريزيدنسز. املنورة،عقاريين: الراشد ميغا مول املدينة  أصلينوهي تشمل على  ²م 64,000*يقع االصل على ارض تبلغ مساحتها 

 



 

 القطاع السكني:

 دبي )ملكية( –العقار األول: مبنى سيتي ووك السكني 

غرف مع العديد من  4وحدة تطل على برج خليفة وتتكون من وحدات سكنية من غرفة إلى  69( 2Bوهو عبارة عن مبنى سيتي ووك السكني )

 على مدار الساعة ومواقف سيارات لكل وحدة سكنية. وخدمة االمن واماكن االسترخاء ومركز لياقةالخدمات ذات الخمس نجوم مثل املسبح 

 

 معلومات االصل  (أ)

 وحدة2B  (69)مبنى سيتي ووك السكني  اسم العقار

 مجمع سكني نوع العقار

 الوصل، دبي، اإلمارات العربية املتحدة  املوقع 

 ²م 12,085 مساحة االرض

 ²م 149,162 مساحة البناء

 صندوق بنيان ريت املالك 

 2017فبراير  تاريخ إتمام البناء*

 2017سبتمبر  تاريخ تشغيل االصل 

 2017تم االنتهاء من البناء في  عمر البناء 

 شقة سكنية  69 عدد الوحدات 

 8 عدد االدوار

 شقق سكنية انواع الوحدات 

 %100 نسبة اشغال املساحة التأجيرية

 ريال سعودي 273,000,000 قيمة شراء االصل

 .دبي بلدية من صادرة بناء إتمام شهادة يوجد *

 

 

 

 

 

 

 



 

 العقار الثاني: مجمع فلل الرفيعة )ملكية(

وحدة سكنية تختلف باملساحات  102وهو مجمع سكني واقع في مدينة الرياض في حي الرفيعة بالقرب من الحي الدبلوماس ي في الرياض ويتكون من 

غرف الى فلل تحتوي على غرفة واحدة، باإلضافة الى بعض الخدمات مثل النادي الصحي ، مسبح، ملعب تنس  4وتتراوح من فلل تحتوي على اربع 

 كرة قدم وملعب سكواتش وملعب كرة سلة، صالون تجميل وساحات ألعاب خارجية. وملعب

 

 معلومات االصل

 مجمع فلل الرفيعة اسم العقار

 مجمع سكني نوع العقار

 الرياض، حي الرفيعة، شارع ابن الشيرازي  املوقع 

 ²م 61,390.81 مساحة االرض

 ²م 20,572 مساحة البناء

 ريتصندوق بنيان  املالك 

 2015يونيو  تاريخ إتمام البناء*

 2015يوليو  تاريخ تشغيل األصل 

 سنتين من تاريخ تشغيل األصل عمر البناء 

 وحدة سكنية 102 عدد الوحدات 

 2 عدد االدوار

 فلل سكنية انواع الوحدات 

 % 100 نسبة اإلشغال للمساحة التأجيرية

 ريال سعودي 190,000,000 قيمة شراء االصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 العقار الثالث: مجمع فلل املعذر )ملكية(

فلل سكنية  7من مستشفى امللك فيصل التخصص ي يتكون من  وهو عبارة عن مجمع سكني )كمباوند(في مدينة الرياض في حي املعذر بالقرب

 إلى بعض الخدمات مثل مسبح داخلي مشترك. باإلضافة

 

 معلومات االصل

 مجمع فلل املعذر اسم العقار

 مجمع سكني نوع العقار

 الرياض، حي املعذر ، شارع أبي املظفر املبارك املوقع 

 ²م 1,923.6 مساحة االرض

 ²م 1,906 مساحة البناء

 املالك 
شركة صندوق بنيان للعقارات )ذات مسؤولية محدودة( اململوكة من قبل شركة 

 مقفلة(عبدالرحمن سعد الراشد واوالده )مساهمة 

 1999سبتمبر  تاريخ إتمام البناء*

 **2006سبتمبر  تاريخ شراء االصل من قبل املالك الحالي

 سنة  18 عمر البناء 

 وحدة سكنية 7 عدد الوحدات 

 2 عدد االدوار

 فلل سكنية انواع الوحدات 

 % 100 نسبة اشغال املساحة التأجيرية

 ريال سعودي 5,500,000 قيمة شراء االصل

 تاريخ وضع تم وعليه ال ام قبل من االصل تشغيل تم هل املالك يعلم ال وعليه م 2006 سبتمبر في الحالي املالك قبل من االصل شراء تم**

 .م 2006 سبتمبر وهو االصل شراء

 فيهاالتي يستهدف الصندوق االستثمار األصول 

يهدف الصندوق إلى االستثمار في أصول عقارية داخل وخارج اململكة العربية السعودية قابلــة لتحقيق دخل تأجيري دوري وعوائد على رأس 

يار املال املستثمر. وال ينوي الصندوق التركز في قطاع معين بل سيكون في جميع القطاعات واملناطق الجغرافية في اململكة كما أنه سيتم اخت

نمو في العرض والطلب و ناطق/املدن التي تتميز بسمات استثمارية إيجابية ونمو في أنشطة األعمال وتدفق في االستثمارات بشكل إيجابي،  امل

 
ً
سيتم و أمن قبل مدير الصندوق  و كذلك لديها بنية تحتية جيدة وذلك بعد عمل دراسة جدوى شاملة لهذه العقارات يتم عملها داخليا

الصادرة في  التثمين األخذ باالعتبار تقارير مع بعمل الدراسات الالزمة وذلك حسب تقدير مدير الصندوق  للقيامستشار خارجي االستعانة بم

نسبة العقارات  هذا الشأن من مثمنين اثنين مستقلين على األقل، على أن يكونوا معتمدين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين.

الصندوق  ءي تغييرات جوهرية تؤثر على أدالم تحدث أ .مؤجر %93.2 رة إلى اجمالي العقارات اململوكةارات غير املؤجاملؤجرة ونسبة العق

 لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خالل الفترة. خالل الفترة السابقة.



 

واملوضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق ومدى  تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي 

 تحقيقه ألهدافه.

 2018-سبتمبر-18االجتماع املنعقد في الرياض , 

 التي تمت مناقشتها: املواضيع

  .أداء الصندوق ومدى تحقيقه ألهدافه 

  واألنظمةمراجعة تقرير املطابقة وااللتزام واملتضمن التزام الصندوق باللوائح. 

 .مراجعة العقود مع األطراف ذات العالقة 

  تعيينE&Y .كمراجع خارجي للصندوق 

 .تغيير موعد نشر صافي قيمة األصول لكل وحدة 

 مع البنوك بشأن الحصول على تمويل للصندوق. املفاوضات 

  املدينة املنورة(. –مول  )الراشداستعراض أعمال التوسعة في مراكز التسوق 

  لصندوق.التوسع لمناقشات أولية متعلقة باستراتيجية 

 مناقشة تواريخ توزيعات األرباح. 

 .تسويق عقارات سيتي ووك دبي 

  الخدمات االدارية طرف ثالث( كمدير إداري فرعي للصندوق لتقديم االستثمار )تعيين أبيكس لخدمات صناديق

 واملحاسبية للصندوق 

 لقرارات الصادرة:ا

  املوافقة على تعيينE&Y .كمراجع خارجي للصندوق 

 .املوافقة على تغيير موعد نشر صافي قيمة األصول لكل وحدة 

 باملفاوضات مع البنوك بشأن الحصول على تمويل للصندوق. ءاملوافقة على البد 

  للصندوق  للتوسعاملوافقة على البحث عن فرص. 

 .املوافقة على تواريخ توزيعات األرباح 

  تسويق عقارات سيتي ووك دبي.املوافقة على 

  طرف ثالث( كمدير إداري فرعي للصندوق لتقديم االستثمار )املوافقة على تعيين أبيكس لخدمات صناديق

 الخدمات االدارية واملحاسبية للصندوق.

 



 

 العقاري خالل الفترةنبذة عن السوق 

 :السعودية العربية اململكةالقطاع العقاري على مستوى 

 2017وقد وصلت ذروة االنخفاض بين عامي  متفاوتة،انخفض حجم الصفقات العقارية املنفذة في اململكة خالل السنوات الخمس األخيرة بنسب 

مليار  224.3حيث انخفضت القيمة من  %، 36.4مليار ريال أو بنسبة  82حيث انخفضت القيمة اإلجمالية للصفقات بقيمة تقترب من , 2018و

% في  46.2للقطاع التجاري النصيب األكبر في هذا االنخفاض حيث انخفضت قيمة العقارات التجارية بنسبة تجاوزت  مليار ريال. وكان 142.8إلى 

أما قيمة املتر املربع لألراض ي فقط فقد انخفضت خالل نفس الفترة  %.31الصفقات املنفذة بها بنسبة  رات السكنية انخفضت قيمةحين أن العقا

% في حين لم  43وكذلك كان االنخفاض األكبر من نصيب األراض ي التجارية التي انخفض بها سعر املتر املربع بنسبة تقترب من  ،% 29بنسبة 

 % بالنسبة لألراض ي السكنية 21تتجاوز النسبة 

 

 القطاع العقاري على مستوى منطقة الرياض:

نسبة  2018وقد شهد عام  متفاوتة،انخفض حجم الصفقات العقارية املنفذة في منطقة الرياض خالل السنوات الخمس األخيرة بنسب 

حيث انخفضت  ،% 32.8مليار ريال أو بنسبة  28.5حيث انخفضت القيمة اإلجمالية للصفقات بقيمة تزيد على  املؤشر،هذا  االنخفاض األكبر في

ريال. وكان للقطاع التجاري النصيب األكبر في هذا االنخفاض حيث انخفضت قيمة العقارات التجارية  مليار  58.4مليار إلى  86.9القيمة من 

أما قيمة املتر املربع لألراض ي فقط . 26.4انخفضت قيمة الصفقات املنفذة بها بنسبة  ارات السكنية% في حين أن العق 42.3بنسبة تجاوزت 

سعر املتر املربع  % , وكذلك كان االنخفاض األكبر من نصيب األراض ي التجارية التي انخفض بها 17.8فقد انخفضت خالل نفس الفترة بنسبة 

 .% بالنسبة لألراض ي السكنية 7سبة % في حين لم تتجاوز الن 34بنسبة تقترب من 

 

 :عسير منطقة مستوى  على العقاري  القطاع

مليار هي حجم  3.7مليار ريال من إجمالي  3.3بقيمة  2018% من إجمالي الصفقات املنفذة في منطقة عسير عام  89يمثل القطاع السكني حوالي 

في حين أن القطاع التجاري العقاري قد انخفضت  , 2018و 2017ين عامي % ب 16.2وقد انخفضت قيمة القطاع السكني بنسبة  الصفقات، كافة

 20.5أما قيمة املتر املربع لألراض ي فقط فقد انخفضت بنسبة إجمالية بلغت  الفترة،% خالل نفس  50السنوية بنسبة تقترب من  حجم تداوالته

  % خالل نفس الفترة. 12% مقابل  53وذلك بنسبة  املتر التجاري أكبر بكثير من نظيره السكني وكان االنخفاض في قيمة %،

 

 القطاع العقاري على مستوى منطقة املدينة املنورة:

حيث انخفضت  %، 82وذلك بنسبة تقترب من  2018و  2014انخفضت قيمة الصفقات العقارية املنفذة في املدينة املنورة انخفاضا شديدا بين 

% , وقد شهد القطاع  42.6بنسبة  2018و  2017وقد انخفضت قيمة املؤشر بين عامي  ريال،ليار م 7.8مليار ريال إلى حوالي  43 من حوالي

%  25.5% للقطاع التجاري , أما قيمة املتر املربع فقد انخفضت بين العامين بنسبة  38.5% مقابل  44.1بنسبة  السكني نسبة االنخفاض األكبر 

 %.8% في حين أن نسبة االنخفاض في قيمة متر األرض التجاري لم تتجاوز 31.5 , حيث انخفضت قيمة متر األرض السكني بنسبة

 



 

 القطاع العقاري على مستوى منطقة جازان:

وكان عام  األخيرة،% خالل السنوات الخمس  13بلغ متوسط االنخفاض السنوي في حجم الصفقات املنفذة على مستوى منطقة جازان حوالي 

فقط انخفضت قيمة  2018أما عام  %، 41حيث ارتفع به حجم املؤشر بنسبة تقترب من  االنخفاضات،في هذه السلسلة من  االستثناء 2017

% . أما  29.7% مقابل  43.2انخفضت العقارات التجارية بنسبة أعلى من نظيرتها السكنية وذلك بنسبة  % , وقد 33.3العقارات املباعة بنسبة 

% , وكان االنخفاض على مستوى القطاع التجاري مقاربا للسكني بنسبة  26.6بنسبة  2018 لألراض ي فقط فقد انخفضت في عامقيمة املتر املربع 

 %.25.5% مقابل  27.6

 

 تقرير تقويم املخاطر

 اإلجراءات املتخذة وصف املخاطر املخاطر الرئيسية

 

عدم وجود ضمان ربحية االستثمار في 

 الصندوق  

 

الصندوق سيتمكن من عدم ضمان أن 

تحقيق عوائد ملستثمريه أو أن العوائد 

ستكون متناسبة مع مخاطر االستثمار في 

الصندوق. ومن املمكن أن تقل قيمة 

الوحدات أو أن يخسر املستثمرون بعض 

أو جميع رأس املال املستثمر. وال يمكن 

تقديم ضمان بأن العوائد املتوقعة أو 

 ها.املستهدفة للصندوق سيتم تحقيق

 

 

تقييم العقارات مرتان في السنة لتوضيح 

ظروف السوق للقيام باالحتياطات الالزمة 

 لحماية قيمة العقارات

 

 

 

 

 

 

 مخاطر عدم الوفاء باألنظمة ذات العالقة

قد يصبح الصندوق غير مؤهل ليكون 

صندوق استثمار عقاري متداول بموجب 

التعليمات املنظمة لصناديق االستثمار 

املتداولة، وهو األمر الذي يترتب العقاري 

عليه آثار سلبية على سيولة تداول 

وحداتهم بما قد يؤثر على قيمة 

استثمارهم تأثيرا سلبا. وينبغي على 

املستثمرين مالحظة أنه ال يوجد ضمان 

بأن الصندوق، سوف يظل صندوق 

استثمار عقاري متداول أو سوف يستمر في 

وضعه كصندوق متداول في السوق 

سعودية )تداول( وذلك بسبب عدم ال

 الوفاء باملتطلبات التنظيمية

 

 

 

األنظمة  جميع يتابع مدير الصندوق 

 واللوائح مع وجود اشراف من قبل ادارة

 علي التابعة للشركة وااللتزام الحوكمة

 ادارة الصندوق  نشاط

 

 

 

مخاطر التغير في نسب الفائدة والظروف 

 االقتصادية العامة

الظروف االقتصادية، بما  إن التغيرات في

في ذلك نسب الفائدة ومعدالت التضخم، 

من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على أعمال 

وفرص الصندوق. وعلى وجه الخصوص، 

قد تتسبب الزيادة في نسب الفائدة 

بمطالبات من املستثمرين لعائد أعلى 

وذلك للتعويض عن الزيادة في التكلفة 

 ة. النقدية وتكلفة الفرصة البديل

 

 

 مما يقلل النظر في قيمة ومبلغ التمويل

 الفائدة مخاطر سعر من كبير بشكل
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بنيان ريت صندوق  

 

 

 

 مخاطر طبيعة االستثمار

لن يكون هناك أي ضمان بأن الصندوق 

سوف يتمكن من تحقيق عوائد إيجابية 

على استثماراته في الوقت املناسب أو أي 

وقت على اإلطالق. وقد ال تكون هناك 

إمكانية لبيع أصوله أو التصرف فيها، وإذا 

ما تقرر التصرف فيها بالبيع قد ال تكون 

هناك إمكانية لبيعها بسعر يعتقد مدير 

دوق أنه يمثل القيمة العادلة لها أو الصن

أن يتم بيعها في اإلطار الزمني الذي يطلبه 

 الصندوق. 

 

 

 اإلجراءات لن يتم أي بيع اال بعد إتباع

 األنسب للبيع حسب ظروف السوق 

 

 

 

 مخاطر االستثمارات العقارية

سيخضع الصندوق لظروف القطاع 

العقاري العامة في اململكة العربية 

والتي تتأثر في حد ذاتها السعودية، 

بالعديد من العوامل، من بينها على سبيل 

املثال ال الحصر، نمو االقتصاد الكلي 

واالستقرار السياس ي وأسعار الفائدة 

والعرض والطلب وتوافر التمويل وتوجهات 

املستثمرين والسيولة والبيئة القانونية 

والتنظيمية وغيرها من الظروف في 

تؤثر على أسعار  اململكة. والتي سوف

العقار مما ينعكس على سعر وحدات 

 الصندوق 

 

قيام مدير الصندوق بمتابع األخبار 

  التنظيمية االقتصادية واالتجاهات

 على أن تساعد شأنها من التي والقوانين

الخطوات الالزمة لتكون سباقة  اتخاذ

 أو التخاذ االجراءات الالزمة لتخفيف

 ناإلمكا الحدث قدر تأثير تقليل

 

 

 

 

 مخاطر االنخفاض في قيمة العقار

بات وتغيرات. 
ّ
تشهد قيمة العقارات تقل

وقد يؤدي التغير في مؤشرات االقتصاد 

السعودي إلى انخفاض القيمة السوقية 

قد يقود بدوره  الصندوق مماالستثمارات 

ص عوائد الصندوق أو تصفية 
ّ
إلى تقل

الصندوق دون نجاح في تنفيذ 

مارية. باإلضافة إلى استراتيجيته االستث

ذلك تتعرض االستثمارات في العقارات 

التجارية والسكنية للمخاطر التي تؤثر في 

القطاع العقاري التجاري والسكني بشكل 

عام بما في ذلك التغيرات املوسمية ورغبة 

املشترين في شراء عقار معين والتغيرات في 

الظروف االقتصادية والثقة في األعمال 

 التجارية

 

 

 

تقويم أصول الصندوق الذي يجريه اثنان 

من املثمنين املستقلين قد يستخدم مدير 

الصندوق عمليات تقويم داخلية ألغراض 

مختلفة. منها اخذ الحيطة و الحذر و 

معرفة ظروف السوق جيدا لتفادي 

 الخسارة

 

مخاطر عدم قدرة املستأجرين على الوفاء 

 بالتزاماتهم اإليجارية

ية مؤجرة من قبل عدة إن األصول العقار 

مستأجرين. وبالتالي يكون الصندوق 

 للمخاطر بشكل كبير في حال 
ً
معرضا

إخالل أحد املستأجرين عن الوفاء 
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بالتزاماته. ففي تخلف أحد املستأجرين 

عن سداد الدفعات املستحقة عن عقار 

واحد أو أكثر من األصول العقارية، قد 

يحد ذلك من قدرة مدير الصندوق على 

دة تأجير العقار أو تأجيرها بشروط إعا

 مرضية.

وعقود ادارة امالك  تأجيريهوجود عقود 

مع الشركة التي تقوم بدورها بمتابعة 

 جيرية وتحصيلها بالكامل أالدفعات الت

 

 مخاطر عدم إشغال العقار لفترات طويلة

عندما تصبح أي من الوحدات العقارية 

عقد شاغرة لفترات طويلة كنتيجة النتهاء 

ل املستأجر  التأجير دون تجديده، أو تنصُّ

من إكمال عقد التأجير بشكٍل قانوني أو 

غير قانوني، أو إعالن املستأجر إفالسه، أو 

إلغاء أو عدم تجديد العقد أو غير ذلك 

من األسباب، فإن الصندوق قد يعاني من 

انخفاٍض في العوائد، وبالتالي انخفاض 

 نالتوزيعات الدورية للمستثمري

 العقارات عالية جدا وتدار نسب االشغال

املسؤول  االمالك قبل مدير من املتبقية

 يتم املتاح من الوحدات كما عن تأجير

 تقديم

 الطرفين من اي من قبل مسبق اشعار

لتمكن مدير الصندوق   .إنهاء العقد قبل

 من إيجاد بديل

 

مخاطر الشركات املشغلة أو الشركات 

 األمالكاملختصة بإدارة 

سوف يستخدم الصندوق شركة أو 

شركات مختصة بتشغيل وإدارة األصول 

العقارية. وعليه فإن أي تقصير أو خلل في 

مستوى الخدمة املقدمة من املشغل أو 

من املتعهدين ألي سبب من األسباب أو 

إخفاق املشغل في إدارة املتعهدين 

بالكفاءة املطلوبة سيكون من شأنه التأثير 

وبشكل سلبي في أداء الصندوق املباشر 

 ووضعه املالي وبالتالي سعر الوحدة.

 

 

 

 

يختار الصندوق بعناية الشركات املختصة 

على أساس لتفادي التقصير. وستكون 

حصري ليعتمد على خبراتهم لتشغيل 

 وتأجير العقارات.

 

 

 

 مخاطر التطوير العقاري 

(التأخير في االنتهاء من األعمال في الوقت 1

( تجاوز التكاليف املحددة؛ 2املناسب؛ )

( عدم القدرة على تحقيق عقود إيجار 3)

( والقوة القاهرة 4باملستويات املتوقعة؛ )

الناتجة عن عوامل خارج سيطرة 

الصندوق واملتعلقة بشكل خاص بقطاع 

 املقاوالت

علما بأن الصندوق ال ينوي الدخول في 

أي مشروع عقاري تطويري في الوقت 

، ولكن في حال الدخول في املشاريع  الحالي

التطويرية في املستقبل, سيضع الصندوق 

خطة واضحة منطقية تتضمن الدراسات 

 الالزمة لتفادي أي مشاكل.

 

مخاطر احتمالية عدم القدرة على تجديد 

عقد اإليجار أو إعادة تأجير املساحة 

 املستأجرة عند انتهاء مدة العقد

له من سوف يستمد الصندوق معظم دخ

مبالغ اإليجار التي يسددها مستأجر 

العقارات وبناًء عليه فإن الوضع املالي 

للصندوق ونتائج العمليات والتدفق 

النقدي وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ 

توزيعات للمستثمرين قد تتأثر جميعها 

 في حالة لم يتمكن الصندوق من 
ً
سلبا

إعادة تأجير العقارات بشكل فوري أو 

 ود اإليجارتجديد عق

 

 

وجود فترة إشعار مسبقة تمكن مدير 

البديل كما  مستأجر الصندوق للبحث عن

عقود  ان مدير الصندوق يقوم بتجديد

السوق  شروط بما يتماش ى مع اإليجار

 السائدة
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 مخاطر إبرام عقود إيجار طويلة األجل

سيبرم الصندوق عقود إيجار طويلة األجل 

هذه العقود مع املستأجرين. وقد تتضمن 

زيادات في قيمة اإليجار وقد ال تتضمن 

ذلك، عند حدوث أي زيادة في تكاليف 

التشغيل أو معدالت التضخم أو تغير 

أسعار صرف العمالت أو زيادة أسعار 

العقارات مع ثبات دفعات االيجار يؤدي 

 إلى انخفاض العائد على االيجار.

  

 

تكون هذه العقود قائمة على اساس 

سوق املستقبلية لتفادي أي تطلعات ال

 خسائر

 

 :مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات املالية الثالث األخيرة )أو منذ تأسيس الصندوق( يوضح

 .ماليةأ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة 

 .ماليةب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة 

 .ماليةج. أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة 

صدرة في نهاية كل سنة 
ُ
 .ماليةد. عدد الوحدات امل

 .ه. توزيع الدخل لكل وحدة

 و. نسبة املصروفات التي تحملها الصندوق 

 

 :يليسجل أداء يغطي ما 

 .(منذ التأسيس )أو أ. العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات 

 منذ التأسيس(. )أو ب. العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية 

 ج. مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحّملها الصندوق ألطراف خارجية على مدار العام. وإجمالي نسبة املصروفات. 

 



 

 
 
م، فأنه يتعذر على مدير الصندوق نشر  31/12/2018اجعة للتقرير املالي السنوي املدقق للفترة املنتهية في املر  أعمال انتهاء لعدم نظرا

هذه البيانات حتى االنتهاء من أعمال املراجعة للتقرير املالي السنوي املدقق، وعلى ذلك سيقوم مدير الصندوق باإلعالن عنها فور 

 تخفيضها.ر الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو ال يوجد أي ظروف قرر فيها مديتوافرها. 

 

 

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل كما تكون هذه التقارير متوفرة على موقع مدير الصندوق اإللكتروني 

 
 
 وعلى وموقع السوق املالية السعودية )تداول( . www.sfc.saمجانا
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