ملخص معلومات الصندوق

المعلومات األساسية
اسم الصندوق

صندوق الخبير ريت

مدير الصندوق

شركة الخبير المالية

مدة الصندوق

عملة الصندوق

 99عامًا

الريال السعودي

إجمالي حجم
أصول الصندوق

1

مليار ريال سعودي

رأس مال
الصندوق

 664.42

مليون ريال سعودي

العائد الصافي
المستهدف

 %9سنويًا

سياسة توزيعات
األرباح

ربع سنوية

التمويل

رسوم اإلدارة

سيحصل الصندوق
على تسهيالت
ائتمانية متوافقة
مع ضوابط الهيئة
الشرعية بمبلغ 340
مليون ريال سعودي

 ٪9سنويًا من صافي
قيمة اإليجار السنوي
المحصل من العقارات
المملوكة من قبل
الصندوق ،على أن ال
تتجاوز رسوم اإلدارة
ما يعادل  ٪0.75من
صافي قيمة أصول
الصندوق حسب اخر
تقييم للصندوق
1

األهداف
االستثمارية

إن الهدف االستثماري
الرئيسي للصندوق
هو تحقيق عوائد
إيجارية مستمرة
وتوزيعات نقدية دورية

حجم الطرح العام

 237.54

مليون ريال سعودي

الضوابط الشرعية

متوافق مع ضوابط
الهيئة الشرعية

الرسوم األخرى

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

الميزات التنافسية للصندوق
١

 %9عائد مستهدف
سنويًا

 %9سنويًا وهو ما يعتبر
من العوائد األكثر ارتفاعا
مقارنةً بصناديق الريت
المطروحة في السوق
السعودية (تداول).

4

استثمارات مدير
الصندوق

يمتلك مدير الصندوق ما
يعادل  ٤٨٬٩مليون ريال
سعودي من وحدات في
الصندوق مما يعزز تطابق
مصالح مالكي الوحدات مع
مدير الصندوق.

7

محفظة أصول متنوعة

سبعة أصول عقارية تتوزع
في كل من قطاعات التجزئة
والمكاتب اإلدارية والقطاع
السكني في كل من مدينة
جدة والرياض وتبوك.

10

تنوع قاعدة
المستأجرين

قاعدة مستأجرين متنوعة
تشمل على مستأجرين من
كل من القطاع الحكومي
والقطاع الخاص.

2

سياسة توزيعات األرباح

يوزع الصندوق أرباح نقدية
ربع سنوية.

5

ربط رسوم اإلدارة
مع 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 بنسبة
 %0.75من صافي قيمة أصول
الصندوق.

8

أساليب تقييم
معتمدة ومتحفظة

تم تقييم العقارات من قبل
شركات مرخصة من قبل
هيئة المقيمين المعتمدين
(تقييم).

11

طول فترات اإليجار

يبلغ متوسط الفترة
اإليجارية للعقارات المملوكة
للصندوق  10سنوات تقريبًا.

2

3

بدون رسوم االشتراك

يعفى كافة المشتركين
من رسوم االشتراك.

6

حظر تداول وحدات
مالكي العقارات

يستثمر مالكو العقارات ما
يعادل  426.9مليون ريال
سعودي في الصندوق مع
وجود فترة حظر على تداول
وحداتهم في الصندوق (لمدة
سنة) مما يؤكد ثقة مالكي
العقارات في أداء عقاراتهم
ويعزز تالقي المصالح مع
الصندوق.

9

االستحواذ بأقل من
القيمة التقديرية

قيمة االستحواذ على
العقارات  960.3مليون ريال
سعودي مقابل متوسط
قيمة تقديرية للعقارات
(بحسب تقارير التثمين)
بواقع  1.001مليون ريال
سعودي.

12

ضمانات العوائد
اإليجارية

تم توقيع عدد  100سند
ألمر بقيمة  619مليون ريال
سعودي كضمان للدفعات
اإليجارية.

محفظة الصندوق
تشمل المحفظة العقارية المبدئية للصندوق على عقارات تتركز في كل
من قطاعات التجزئة والمكاتب اإلدارية والقطاع السكني .وتقع في مواقع
استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك.

عدد العقارات
قيد اإلنشاء*

عدد العقارات
المطورة

6

١

قيمة االستحواذ
على العقارات

960.3

مليون ريال سعودي

نسبة التأجير

٪ 100

إجمالي الدخل
اإليجاري**

89.2

مليون ريال سعودي

المساحات
اإليجارية

139.8
ألف متر مربع

تبوك

الرياض

• جاليري مول

• مركز بالزو
• مركز هوم وركس
• مجمع الملقا السكني

جدة
• مركز النخبة التجاري
• مركز أهال كورت
• مركز بن  2التجاري

* عقار جاليري مول (قيد اإلنشاء) تبدأ فترته اإليجارية من تاريخ االستحواذ عليه
** مجموع عوائد اإليجارات املستهدفة للعقارات خالل السنة األولى للصندوق

3

ملخص تعريفي عن العقارات
 7عقارات موزعة على  3مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية:
الرقم اسم العقار

القطاع العقاري

المدينة

حالة التطوير

الملكية /
المنفعة

قيمة
االستحواذ
(ر.س)

إجمالي قيمة
نسبة
اإليجار السنوي
التأجير
(ر.س).

1

مركز هوم وركس

تجزئة

الرياض

مطور

ملكية حرة

78.000.000

6.000.000

٪ 100

2

مركز بالزو

تجزئة

الرياض

مطور

ملكية حرة

93.300.000

8.073.308

٪ 100

3

مجمع الملقا السكني

سكني

الرياض

مطور

ملكية حرة

314.000.000

20.186.111

% 100

4

جاليري مول

تجزئة

تبوك

قيد اإلنشاء

حق انتفاع

155.000.000

22.959.000

% 100

5

مركز النخبة التجاري

متعدد االستخدامات

جدة

مطور

ملكية حرة

160.000.000

16.000.000

% 100

6

مركز أهال كورت

تجزئة

جدة

مطور

ملكية حرة

70.000.000

7.000.000

% 100

7

مركز بن  2التجاري

متعدد االستخدامات

جدة

مطور

ملكية حرة

90.000.000

9.000.000

% 100

 4تجزئة
 3رياض
 2متعدد االستخدامات  1تبوك
 1سكني
 3جدة

اإلجمالي

 6مطور
 1قيد اإلنشاء

 6ملكية حرة
 1حق انتفاع

٩٦٠٫٣٠٠٫٠٠٠

89٫218٫419

توزيع االستثمارات حسب الموقع
جدة

%33

تبوك %16
٪51

الرياض

توزيع االستثمارات حسب القطاع العقاري

متعدد االستخدامات %26

(معارض تجارية ومكاتب إدارية)

%41

تجزئة

(معارض تجارية ومراكز
تسوق مغلقة)

سكني

4

%33

% 100

أو ًال :مركز هوم وركس
مدينة الرياض

صور
العقارات
ثانيًا :مركز بالزو

ثالثًا :مجمع الملقا السكني

مدينة الرياض

مدينة الرياض

رابعًا :جاليري مول

خامسًا :مركز النخبة التجاري

مدينة تبوك

مدينة جدة

سادسًا :مركز أه ً
ال كورت

سابعًا :مركز بن 2التجاري

مدينة جدة

مدينة جدة

5

الطرح األولي
الحد األعلى
لالشتراك

الحد األدنى
لالشتراك

500

سعر الوحدة

33.22

ريال سعودي

10

مليون ريال سعودي

بداية
فترة الطرح

نهاية
فترة الطرح

 11نوفمبر 2018م

 29نوفمبر 2018م*

مدير الصندوق

ريال سعودي

رسوم االشتراك

ال يوجد رسوم اشتراك

مدير الطرح

الجهات المستلمة لطلبات االشتراك
البنك األهلي التجاري

مصرف الراجحي

بنك الرياض

الجزيرة كابيتال

البنك العربي الوطني

البنك السعودي الفرنسي

للحصول على مزيد من المعلومات:
مدير الصندوق
شركة الخبير المالية
هاتف+966 920010707 :
www.alkhabeer.com
ترخيص هيئة السوق المالية 07074-37
سجل تجاري رقم 4030177445

إشعار هام
ـزء منهــا) أساســً وال ينبغــي االعتمــاد
ال تمثــل هــذه الوثيقــة عرضــً للشــراء أو االكتتــاب أو المشــاركة بــأي شــكل فــي صنــدوق الخبيــر ريــت ،وال تشــكل الوثيقــة (أو أي جـ ٍ
عليهــا للقيــام بمــا تقــدم أو محفـزًا 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 خــال 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 .كما يتوجــب على جميع 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.
يعد استثمار المستثمر في الصندوق إقرارًا منه باطالعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها.

6

