
ملخص معلومات الصندوق

المعلومات األساسية

%7.23

العائد الصافي 
المستهدف3

يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية 
ربع سنوية

سياسة توزيعات 
األرباح

متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية

الضوابط الشرعية

تحقيق عوائد إيجارية مستمرة 
وتوزيعات نقدية دورية

الهدف االستثماري 
الرئيسي

صندوق الخبير ريت

اسم الصندوق

شركة الخبير المالية

مدير الصندوق

الطرح اإلضافي الثاني 
العام )االشتراك النقدي(1 عملة الصندوق مدة الصندوق

 138.8
مليون ريال سعودي

الريال السعودي  99 
عامًا من تاريخ إدراج الوحدات األولية

قيمة الوحدات املطروحة مقابل االشتراك النقدي بسعر االشتراك املستهدف )8,8201 ريال سعودي للوحدة(.  1
بالقيمة اإلسمية.  2

يبلغ العائد الصايف املستهدف إلى رأس مال الصندوق للعام األول بعد الطرح اإلضايف 7,23% من القيمة اإلسمية للوحدة والتي تساوي 10 ريال سعودي ومبا يعادل 8,20% من سعر االشتراك املستهدف.  3

           2,062
مليون ريال سعودي

  1,410
مليون ريال سعودي

 إجمالي مبلغ التمويل المسحوب الحالي 

737.5 مليون ريال سعودي.
ولن يقوم مدير الصندوق - من خالل الزيادة 

الثانية المستهدفة إلجمالي قيمة أصول الصندوق 
- الحصول على تمويل إضافي من أجل االستحواذ 

على األصول العقارية اإلضافية الجديدة.

 قيمة أصول الصندوق 
 بعد الطرح اإلضافي 

الثاني

 رأس مال الصندوق 
بعد الطرح اإلضافي 

الثاني2

إجمالي مبلغ التمويل 
المسحوب

ال تنطبق أتعاب هيكلة رأس 
المال على الطرح اإلضافي 

الثاني

 أتعاب هيكلة 
رأس المال

9% سنويًا من صافي قيمة اإليجار 
السنوي المحصل من العقارات 

المملوكة من ِقَبل الصندوق، على أال 
تتجاوز رسوم اإلدارة ما يعادل 0.75% من 

صافي قيمة أصول الصندوق حسب آخر 
تقييم للصندوق

رسوم اإلدارة

يتحمل الصندوق أتعاب الهيكلة 
واالستشارات الشرعية والمحاسب 
القانوني والتثمين ورسوم الحفظ 
واإلدارة وغيرها من أتعاب ورسوم

الرسوم األخرى
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   الميزات التنافسية للصندوق وإيجابيات الطرح اإلضافي   الميزات التنافسية للصندوق وإيجابيات الطرح اإلضافي

سياسة توزيعات األرباح

يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح 
نقدية ربع سنوية. علمًا بأنه 

لن تقل التوزيعات عن 90% من 
صافي أرباح الصندوق السنوية

الميزات التنافسية للصندوق 
وإيجابيات الطرح اإلضافي

3 7.23% عائد مستهدف 
سنويًا

يبلغ العائد الصافي المستهدف 
إلى رأس مال الصندوق للعام األول 

بعد الطرح اإلضافي الثاني %7.23 
من القيمة اإلسمية للوحدة والتي 

تساوي 10 ريال سعودي.

وهو ما يعتبر من العوائد المرتفعة 
مقارنًة بصناديق الريت المطروحة 

في السوق السعودية )تداول(.

 العوائد اإليجارية 1
قابلة للزيادة

يوجد فرص لنمو العوائد اإليجارية 
لبعض األصول العقارية. وباإلضافة 

إلى ذلك، نسبة التأجير تساوي %100 
لجميع العقارات باستثناء عقار مجمع 

الملقا السكني وعقار مركز بالزو 
حيث تبلغ نسبة اإلشغال بهما %83 

و87% على التوالي كما في ديسمبر 
2020م. وعليه، فإن العائد الصافي 

قابل للزيادة في حال تم تأجير %100 
من جميع األصول العقارية.

2

استثمارات مالكي 
العقارات

يستثمر بائعو األصول العقارية 
الجديدة في الصندوق. وذلك 
مما يؤكد ثقة بائعو العقارات 

في أداء عقاراتهم ويعزز تالقي 
المصالح مع الصندوق.

ويوجد فترة حظر على تداول 
وحداتهم االستثمارية في 

الصندوق )لمدة سنة(.

ربط رسوم اإلدارة مع 4
اإليجارات

يتم احتساب رسوم إدارة 
الصندوق كنسبة من اإليجارات 
المحصلة، وذلك لتعزيز تالقي 

مصالح مدير الصندوق مع 
مستثمريه على المدى الطويل. 

كما تم وضع حد أعلى لرسوم 
اإلدارة بنسبة 0.75% من صافي 

قيمة أصول الصندوق.

محفظة أصول متنوعة 5
من حيث التطوير

األصول العقارية الحالية: 9 أصول 
عقارية مطورة وعقار واحد قيد 

اإلنشاء

األصول العقارية الجديدة: 2 أصول 
عقارية مطورة.

وبذلك، يكون اإلجمالي 11 أصل 
عقاري مطور وعقار واحد قيد 

اإلنشاء.

6

محفظة أصول متنوعة 
من حيث الموقع

تقع األصول العقارية في مواقع 
استراتيجية في كل من مدينة 

جدة والرياض وتبوك.

محفظة أصول متنوعة 7
من حيث القطاع

تتوزع األصول العقارية في كل 
من قطاعات التجزئة والمكاتب 

اإلدارية والقطاع السكني 
والتعليمي والقطاع اللوجستي.

 اعتماد أساليب 8
تقييم معتمدة

تم تقييم العقارات من ِقَبل 
شركات مرخصة من ِقَبل هيئة 
المقيمين المعتمدين )تقييم( 

باستخدام طرق احتساب 
التدفقات النقدية.

9
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   الميزات التنافسية للصندوق وإيجابيات الطرح اإلضافي

االستحواذ على األصول 
العقارية الحالية والجديدة 

بأقل من قيمتها التقديرية

هيكلية االستحواذ 
المتميزة

تبلغ قيمة االستحواذ على 
 األصول العقارية اإلضافية 

313,4 مليون ريال سعودي مقابل 
متوسط قيمة تقديرية للعقارات 

)بحسب آخر تقارير تثمين قبل 
االستحواذ( بواقع 316,3 مليون 

ريال سعودي.

يسعى الصندوق إلى إيجاد 
التوازن السليم بين استخدام 

رأس المال واالشتراكات العينية 
والتمويل لهيكلة صفقات 

االستحواذ الجديدة. إذ أن 
االشتراكات العينية تحافظ على 

توحيد المصالح مع البائعين، 
كما أنها تتيح التخفيف من 
حجم المشاركة الرأسمالية 

المطلوبة من مستثمرين آخرين. 
وباإلضافة إلى ذلك، يستطيع 
الصندوق حاليًا الحصول على 

تمويل متوافق مع ضوابط 
الهيئة الشرعية بهامش ربح 

جذاب، ما يؤدي إلى خفض تكلفة 
التمويل وبالتالي تحسين العائد 

اإلجمالي للصندوق.

زيادة التدفقات 1011
النقدية

 استدامة توزيعات 
األرباح الدورية

 جودة وموثوقية 
عقود اإليجار

سوف يتم استخدام متحصالت 
الطرح اإلضافي لالستحواذ على 

المزيد من األصول المدرة للدخل 
ذات الجودة العالية. وسوف 

تحقق صفقات االستحواذ الجديدة 
هذه تدفقات نقدية إضافية 

مستقرة للصندوق على مدى 
السنوات القادمة، وبالتالي سوف 

تسهم في تحسين تدفقات 
الصندوق النقدية. ويقّدر إجمالي 

قيمة اإليجار السنوي اإلضافي 
الناتج عن صفقات االستحواذ 

 الجديدة بما مجموعه 
23,5 مليون ريال سعودي.

يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح 
دورية على مالكي الوحدات. 

وسوف تؤدي الزيادة في حجم 
األصول المتنوعة إلى زيادة 
إجمالي تدفقات الصندوق 

النقدية والتخفيف من مخاطر 
تركيز مصادر الدخل، وبالتالي 
سوف تتحسن قدرة الصندوق 

على سداد توزيعات أرباح 
مستقرة ومستدامة بما يتوافق 

مع سياسة توزيعات أرباحه.

إن األصول التي استحوذ عليها 
الصندوق مؤجرة لشركات 

مرموقة، منهم كيانات مرتبطة 
بالحكومة وجامعات خاصة. 

فمن المرجح أن يستمر هؤالء 
المستأجرون في الوفاء 

بالتزاماتهم بمقتضى عقود 
إيجارهم في جميع مراحل دورة 

السوق، ما يحقق للصندوق ميزة 
الحصول على دخل مستدام 

ومستقر.

12

ضمانات العوائد 1314
اإليجارية

تنوع قاعدة 
طيلة فترات اإليجارالمستأجرين

كضمان لسداد القيم اإليجارية 
 لألصول، فقد تم توقيع عدد 

259 سند ألمر بقيمة 1,644 مليون 
ريال سعودي كضمان للدفعات 

اإليجارية.

قاعدة مستأجرين متنوعة 
تشتمل على مستأجرين من 

كل من القطاع الحكومي 
والقطاع الخاص متمثاًل في 

العديد من الشركات المرموقة.

يبلغ متوسط الفترة اإليجارية 
المتبقية للعقارات المملوكة 

للصندوق 10 سنوات تقريبًا.

15

1617
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   محفظة الصندوق الحالية واإلضافة الجديدة   ملخا تعريفي عن العقارات

محفظة الصندوق الحالية 
واإلضافة الجديدة

تشمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات تتركز في كل من قطاعات 
التجزئة والمكاتب اإلدارية والقطاع السكني والتعليمي واللوجستي. وتقع في 

مواقع استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك.

المحفظة الحالية: عقار واحد
المجموع: 1

 عدد العقارات 
قيد اإلنشاء*

المحفظة الحالية: 9
اإلضافة الجديدة للمحفظة: 2

المجموع: 11

عدد العقارات 
المطورة

100% لجميع العقارات باستثناء عقار مجمع 
الملقا السكني وعقار مركز بالزو حيث 

تبلغ نسبة اإلشغال بهما 83% و87% على 
التوالي كما في ديسمبر 2020م

نسبة التأجير

المحفظة الحالية: 135.4 مليون ر.س.
اإلضافة الجديدة للمحفظة: 23.5 مليون ر.س.

المجموع: 157.9 مليون ر.س.

إجمالي الدخل 
اإليجاري***

المحفظة الحالية: 1.649.3 مليون ر.س.
اإلضافة الجديدة للمحفظة: 313.4 مليون ر.س.

المجموع: 1.962.7 مليون ر.س.

قيمة االستحواذ 
على العقارات**

المحفظة الحالية: 290,924 متر مربع
اإلضافة الجديدة للمحفظة: 26,674 متر مربع

المجموع: 317.598 متر مربع

مساحات البناء

تبدأ فترته اإليجارية من تاريخ االستحواذ عليه  *
** بدون احتساب رسوم السعي واالستحواذ، وبدون احتساب ضريبة التصرفات العقارية التي تنطبق على األصول اإلضافية فقط

*** مت احتساب قيمة اإليجار السنوي بناًء على العقود املبرمة

لمحة عن مواقع العقارات

12 عقار موزع على 3 مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية:

ك تبــو

تبوك
 جالري مول

جدة
 مركز "النخبة" التجاري

 مركز "أهاًل كورت"
 مركز "بن 2" التجاري

 كليات الرؤية للتعليم 
للتعليم - جدة

 مستودعات أكون

الرياض
مركز "بالزو"  

مركز هوم وركس  
مجمع الملقا السكني  

برج اليجانس  
كليات الرؤية )الفارابي   

سابقًا(

المبنى التدريبي   
لكليات الرؤية )الفارابي 

سابقًا( 

اإلضافة اجلديدة للمحفظةاحملفظة احلالية
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   ملخا تعريفي عن العقارات

الرياض %59

توزيع االستثمارات حسب الموقع

توزيع االستثمارات حسب القطاع العقاري

ملخص تعريفي عن العقارات

الملكية / حالة التطويرالمدينةالقطاع العقارياسم العقارالرقم
المنفعة

 مساحات البناء
)متر مربع(1

قيمة االستحواذ 
)ر.س(2

إجمالي قيمة اإليجار 
السنوي )ر.س.( 3

نسبة التأجير 4

صول العقارية الحالية
األ

83%41,361314,000,00014,013,774ملكية حرةمطور الرياضسكنيمجمع الملقا السكني1

100%43,625155,000,00023,605,732حق انتفاعمطورتبوكتجزئةجالري مول2

87%5,81993,300,0006,809,268ملكية حرةمطورالرياضتجزئةمركز “بالزو” 3

100%9,18178,000,0004,639,831ملكية حرةمطورالرياضتجزئةمركز “هوم وركس”4

100%2,75870,000,0007,197,183ملكية حرةمطورجدةتجزئةمركز »أهال كورت”5

مركز “بن 2” التجاري6
متعدد االستخدامات

 )تجزئة/مكتبي(
100%21,30590,000,0009,253,521ملكية حرةمطورجدة

مركز “النخبة” التجاري7
متعدد االستخدامات

)تجزئة/مكتبي(
100%15,712160,000,00016,450,704ملكية حرةمطورجدة

100%58,279414,000,00030,000,000ملكية حرةمطورالرياضمكتبيبرج اليجانس8

100%44,113210,000,00016,000,000ملكية حرةمطورالرياضتعليميكليات الرؤية )الفارابي سابقًا(9

100%48,77165,000,0006,500,000ملكية حرةقيد اإلنشاءالرياضتعليميالمبنى التدريبي لكليات الرؤية )الفارابي سابقًا(10

صول 
األ

العقارية 
ضافية

اإل

100%13,785100,000,0007,500,000ملكية حرةمطورجدةتعليميكليات الرؤية للتعليم - جدة11

100%12,889213,400,00016,000,000ملكية حرةمطورجدةلوجستيمستودعات أكون12

اإلجمالي

4 تجزئة
2 متعدد االستخدامات

1 سكني
1 مكتبي

3 تعليمي
1 لوجستي

5 جدة

6 الرياض

1 تبوك

11 مطور

1 قيد اإلنشاء

11 ملكية حرة

1 حق انتفاع
317,5981,962,700,000157,970,014 

الملقا السكني 
ومركز بالزو حيث 

تبلغ نسبة 
اإلشغال %83 

و87% على 
التوالي

1 مساحات البناء حسب رخصة البناء. 

2 بدون احتساب رسوم السعي واالستحواذ، وبدون احتساب ضريبة التصرفات العقارية التي تنطبق على األصول اإلضافية فقط.

3  مت احتساب قيمة اإليجار السنوي بناًء على العقود املبرمة.

4 نسبة اإلشغال كما يف ديسمبر 2020م.

8%تبوك

33%جدة

12%لوجستي
12%سكني

متعدد 
 االستخدامات 
13%)معارض تجارية ومكاتب إدارية(

20%تعليمي
 تجزئة 

)معارض تجارية ومراكز تسوق مغلقة( %20

مكتبي %23
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   األصول العقارية   الطرح اإلضافي

األصول العقارية

األصول العقارية الجديدة التي يستهدفها الصندوق

األصول العقارية الحالية

مركز "بالزو"جالري مولمجمع الملقا السكني

مركز "بن 2" التجاريمركز "أهال كورت"مركز "هوم وركس"

كليات الرؤية )المعروفة سابقًا برج اليجانسمركز "النخبة" التجاري
بكليات الفارابي(

المبنى التدريبي لكليات الرؤية 
 )المعروفة سابقًا بكليات الفارابي(

)قيد اإلنشاء(

مستودعات أكونكليات الرؤية للتعليم - جدة
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   الطرح اإلضافي

ال يوجد حد أعلى لالشتراك

الحد األعلى 
لالشتراك

 500
ريال سعودي

الحد األدنى 
لالشتراك

 8.8201 
ريال سعودي

سعر االشتراك

تبدأ بتاريخ 30 مايو 2021م
وتنتهي في 17 يونيو 2021م

 بداية ونهاية 
فترة الطرح**

15 يوم عمل

 فترة الطرح 
اإلضافي االشتراك 

سعر االشتراك 
المعروض

سعر االشتراك يتكون من أربع منازل عشرية ويساوي 8.8201 ريال سعودي، وسعر االشتراك بعد إضافة رسوم االشتراك وضريبة القيمة املضافة ذات العالقة هو 9.0230 ريال سعودي ويكون سعر   *
االشتراك املعروض )بعد إضافة رسوم االشتراك وضريبة القيمة املضافة ذات العالقة( يساوي 9.03 ريال سعودي للوحدة حيث مت جبرها لألعلى. وسينتج عن االشتراك بالسعر املعروض )بعد إضافة 

رسوم االشتراك وضريبة القيمة املضافة ذات العالقة( )9.03 ريال سعودي( فائض بناء على سعر االشتراك بعد إضافة رسوم االشتراك وضريبة القيمة املضافة ذات العالقة بأربع منازل عشرية 
)9.0230 ريال سعودي(. وسيتم رد الفائض خالل 15 يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح.

يجوز متديد فترة الطرح ملدة 10 أيام عمل وذلك بعد أخذ موافقة هيئة السوق املالية.  **

مدير الطرحمدير الصندوق

 9.03 
 ريال سعودي للوحدة

)متضمنة رسوم االشتراك وضريبة القيمة المضافة 
على رسوم االشتراك(*

الجهات المستلمة

البنك األهلي السعوديالجزيرة لألسواق الماليةمصرف الراجحي

الطرح اإلضافي الثاني
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إشعار هام
ال تمثــل هــذه الوثيقــة عرضــًا للشــراء أو االكتتــاب أو المشــاركة بــأي شــكل فــي صنــدوق الخبيــر ريــت، وال تشــكل الوثيقــة )أو أي جــزٍء منهــا( أساســًا وال ينبغــي االعتمــاد عليهــا للقيــام بمــا تقــدم أو 
محفــزًا إلبــرام أي تعاقــد مهمــا كان نوعــه.  يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن قــراءة شــروط وأحــكام صنــدوق  الخبيــر ريــت ومــا ورد فيهــا بشــأن مخاطــر االســتثمار ووثائقــه األخــرى بعنايــة ودقــة 
قبــل اتخــاذ القــرار وذلــك مــن خــالل الموقــع االلكترونــي لشــركة الخبيــر الماليــة : www.alkhabeer.com. هــذا االســتثمار ليــس وديعــة نقديــة لــدى بنــك محلــي.  ويمكــن أن ترتفــع أو تنخفــض قيمــة 
االســتثمار وأي دخــل آخــر متحقــق منــه. كمــا يتوجــب علــى جميــع المســتثمرين الراغبيــن فــي االســتثمار التوصــل إلــى قرارهــم بالتشــاور مــع مستشــاريهم المالييــن والقانونييــن وتقييــم جميــع 
المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا االســتثمار كمــا ال يمكــن إعطــاء ضمــان بــأن النتائــج المســتهدفة والمتوقعــة ســوف تتحقــق، وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن األداء الســابق ال يضمــن النتائــج المســتقبلية 
للصنــدوق.  يعــد اســتثمار المســتثمر فــي الصنــدوق إقــرارًا منــه باطالعــه علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق وقبولــه بهــا. يجــوز لمديــر الصنــدوق االســتثمار فــي الصنــدوق مــن وقــت آلخــر، شــريطة 
أن يقــوم مديــر الصنــدوق باإلفصــاح عــن أي اســتثمار لــه فــي الصنــدوق فــي نهايــة كل ســنة ماليــة فــي ملخــا اإلفصــاح المالــي. ومــن المحتمــل أن يشــترك مديــر الصنــدوق فــي طــرح الوحــدات 
اإلضافيــة الثانيــة ضمــن عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق مــن خــالل الطــرح اإلضافــي الثانــي. التفاصيــل المقدمــة فــي هــذا المســتند هــي حســب المعلومــات المتاحــة لــدى مديــر 
الصنــدوق، كمــا فــي تاريــخ الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق 1442/05/25هـــ الموافــق 2021/01/04م. االســتثمار فــي الصنــدوق خاضــع لرســوم 

إدارة، ورســوم اشــتراك، ورســوم أخــرى كمــا هــو مذكــور فــي الشــروط واألحــكام.

للحصول على مزيد من المعلومات:

مدير الصندوق
شركة الخبير المالية

 هاتف: 920010707 966+
www.alkhabeer.com

ترخيا هيئة السوق المالية 07074-37
سجل تجاري رقم 4030177445


