
األسئلة الشائعة 
حول صناديق االستثمار العقارية المتداولة

ما هي صناديق االستثمار العقارية المتداولة )ريت(؟
هي صناديق استثمارية عقارية مطروحة طرحًا عامًا، تقوم بتوزيع ُمعظم الدخل الناتج عن تأجير العقارات التي 

تملكها، ويتم تداول وحداتها في السوق المالية. وتهدف إلى تسهيل االستثمار في القطاع العقاري السيما 
العقارات المطورة والجاهزة لالستخدام والتي تحقق عوائد إيجارية.

ماذا يعني كون الصندوق متداول؟
يعني أنه يمكن تداول وحداته في السوق المالية السعودية )تداول( بالطريقة التي يتم بها تداول أسهم 

الشركات المدرجة في السوق.

ماذا يعني كون الصندوق عامًا؟
يعني أنه مطروح لعموم المستثمرين سواًء كانوا أفراد وشركات.

ما هو الهدف االستثماري الرئيسي لصناديق االستثمار العقارية المتداولة )ريت(؟
إن الهدف االستثماري الرئيسي للصندوق هو تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية، بنسبة ال 

تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق.

ما هي أنواع العقارات التي يمكن للصناديق امتالكها وإدارتها؟
تستثمر صناديق الريت بشكل رئيسي في عقارات مطورة ومدرة للدخل في السعودية، إال أنه يجوز للصناديق 
االستثمار في عقارات خارج المملكة العربية السعودية وفي مشاريع التطوير العقاري )باستثناء االستثمار في 

األراضي البيضاء( بما ال يتجاوز 25% من القيمة اإلجمالية لصافي أصول تلك الصناديق.

ما هي الخصائص األساسية لصناديق االستثمار العقارية المتداولة )ريت(؟
تتميز صناديق الريت بعدد من المميزات ومنها: 

تحقيق توزيعات دورية للعوائد، حيث يكون مدير الصندوق ُملزمًا بتوزيع 90% من صافي األرباح سنويًا وفقا   •
لسياسات واضحة ومحكومة باألنظمة.

ينطبق على صناديق االستثمار العقارية المتداولة أنظمة الحوكمة والشفافية العالية.  •

تكلفة أولية منخفضة لالستثمار في العقار.  •

•  تتميز صناديق الريت بالسيولة العالية بالمقارنة باالستثمار المباشر في العقارات حيث يمكن بيع وشراء 
الوحدات في السوق المالية )تداول( طيلة فترات التداول.

تنوع المحافظ العقارية المملوكة من قبل الصندوق.  •

كيف يمكن االستثمار في صناديق االستثمار العقارية المتداولة )ريت(؟
مثل االستثمار في أسهم الشركات. هناك طريقتان لالستثمار في صناديق االستثمار العقارية المتداولة )ريت(:

1.  في مرحلة الطرح األولي العام )السوق األولية( عندما يقوم مدير الصناديق بطرح الوحدات، حيث يتم 
ذلك من خالل الجهات المستلمة التي يحددها مدير الصندوق لالكتتاب )غالبًا ما تكون مزيجًا من البنوك 

والشركات المالية(.

2.  بعد أن يتم إدراج وحدات الصندوق في السوق من خالل السوق المالية )السوق الثانوية( كأي سهم مدرج 
في السوق السعودية )تداول(.
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      أسيلة عن صندوق الخبير ريت 

أسئلة عن صندوق الخبير ريت 

ما هو صندوق الخبير ريت؟
هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيية الشرعية، تم إنشاؤه بموجب 

األنظمــة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويخضع لالئحة صناديق االستثمار العقاري 
والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن مجلس هيية السوق المالية.

ما هو الهدف االستثماري الرئيسي للصندوق؟
إن الهدف االستثماري الرئيسي للصندوق هو تحقيق عوائد إيجارية وعمل توزيعات نقدية دورية وذلك من خالل 

االستثمار بشكل رئيسي في أصول عقارية ُمِدرة للدخل في المملكة العربية السعودية )باستثناء مدينتي 
مكة المكرمة والمدينة المنورة(.

ما هو العائد الصافي المستهدف للصندوق؟
9% سنويًا.

ما هي األصول العقارية التي يستثمر بها الصندوق؟
سوف يستحوذ الصندوق على سبعة عقارات مدرة للدخل وتخدم تلك العقارات كل من القطاع السكني 

والمكتبي وقطاع التجزئة علمًا بأن الصندوق قد يستحوذ مستقباًل على عقارات أخرى تخدم القطاع الفندقي 
والمكتبي واللوجستي والمراكز التجارية والتجزئة والعقارات متعددة االستخدام عالوة على األصول العقارية 
المستخدمة في القطاع التعليمي وقطاع الخدمات الصحية. وتشمل العقارات المبدئية للصندوق ما يلي: 

الملكية / حالة التطويرالقطاع العقاريالمدينةاسم العقارالرقم
المنفعة

نسبة 
التأجير )%(

100%ملكية حرةمطورتجزئةالرياضمركز هوم وركس1

100%ملكية حرةمطورتجزئةالرياضمركز بالزو2

100%ملكية حرةمطورسكنيالرياضمجمع الملقا السكني3

100%حق انتفاعقيد اإلنشاءتجزئةتبوكجاليري مول*4

100%ملكية حرةمطورمتعدد االستخداماتجدةمركز النخبة التجاري5

100%ملكية حرةمطورتجزئةجدةمركز أهال كورت6

100%ملكية حرةمطورمتعدد االستخداماتجدةمركز بن 2 التجاري7

7 عقارات اإلجمالي
3 رياض
1 تبوك
3 جدة

4 تجزئة
2 متعدد االستخدامات

1 سكني

6 مطور
1 قيد اإلنشاء

6 ملكية حرة
100%1 حق انتفاع

* من املتوقع أن يتم االنتهاء من أعمال تطوير عقار جاليري مول يف الربع األول من عام 2019م. وتبدأ فترته اإليجارية من تاريخ االستحواذ عليه
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   أسيلة عن صندوق الخبير ريت 

ما هو رأس مال والهيكل المالي للصندوق؟
رأس مال الصندوق هو 664.42 مليون ريال سعودي ويتم تغطيته من خالل االشتراك العيني )من قبل مالك 

العقارات( بإجمالي اشتراكات قدرها 426.9 مليون ريال سعودي )64.2% من رأس المال( كما يتم تغطية الحصة 
المتبقية والمقدرة بقيمة 237.5 مليون ريال سعودي )35.8% من رأس المال( من خالل الطرح األولي للصندوق. 

علمًا بأن الصندوق سوف يستفيد من تسهيالت ائتمانية )متوافقة مع ضوابط الهيية الشرعية( من قبل 
مصرف الراجحي بمبلغ 340 مليون ريال سعودي. وبذلك يكون إجمالي حجم أصول الصندوق هو 1,004 مليون 

ريال سعودي.

هل حصل الصندوق على تمويل؟
سوف يستفيد الصندوق من تسهيالت ائتمانية متوافقة مع ضوابط الهيية الشرعية من قبل مصرف الراجحي 

بمبلغ 340 مليون ريال سعودي وذلك لتمويل االستحواذ على األصول العقارية المبدئية للصندوق.

ما هو مستوى مخاطر االستثمار في الصندوق؟
يصنف مستوى مخاطر االستثمار في الصندوق على أنه عالي.

ما هي مدة الصندوق؟
تكون مدة الصندوق 99 عامًا من تاريخ إدراج الوحدات في السوق المالية السعودية )تداول(، قابلة للتمديد 

لمدة مماثلة.

ما هي سياسة توزيع األرباح؟
يستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نقدية ربع سنوية على المستثمرين توزع خالل 30 يوم عمل من تاريخ بداية 

كل ربع سنة ميالدية )األول من يناير واألول من أبريل واألول من يوليو واألول من أكتوبر( ولن تقل عدد مرات 
التوزيع عن مرة واحدة سنويًا توزع خالل 30 يوم عمل من بداية كل عام ميالدي.

لماذا االشتراك في فترة الطرح األولي؟
سوف يتم إعفاء المكتتبين في الصندوق من رسوم االشتراك عند الطرح األولي للصندوق.  •

تم هيكلة الصندوق بالشكل الذي يوفر للمكتتبين خالل الطرح األولي العديد من الميزات اإليجابية، حيث   •
يحد الهيكل المالي للصندوق من اثار المضاربة وتذبذب سعر الوحدة بعد بدء تداول وحدات الصندوق حيث 
يبلغ حجم الطرح األولي مبلغ 237.5 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 23.6% فقط من حجم أصول الصندوق. 

كما أن الوحدات التي سوف تصدر مقابل المساهمة العينية تبلغ 426.9 مليون ريال سعودي سوف ُيحظر 
تداولها لفترة سنة على األقل من تاريخ اإلدراج.

هل تخضع أتعاب الصندوق لضريبة القيمة المضافة؟
بصفة عامة، تخضع جميع الرسوم واالتعاب الخاصة بمدير الصندوق ومقدمي الخدمات لضريبة القيمة 

المضافة، وبالتالي سيتم زيادة قيمة الرسوم واألتعاب بما يتفق مع ضريبة القيمة المضافة عند دفعها من 
قبل الصندوق.
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ما هي الميزات التنافسية لصندوق الخبير ريت؟
تشمل الميزات التنافسية للصندوق على اآلتي: 

9% عائد مستهدف 
بدون رسوم االشتراك سياسة توزيعات األرباحسنويًا

9% سنويًا وهو ما يعتبر 
من العوائد األكثر ارتفاعا 
مقارنًة  بصناديق الريت 
المطروحة في السوق 

السعودية )تداول(.

يوزع الصندوق أرباح نقدية ربع 
سنوية.

يعفى كافة المشتركين من 
رسوم االشتراك.

١23

استثمارات مدير 
الصندوق

 ربط رسوم اإلدارة 
مع اإليجارات

حظر تداول وحدات 
مالكي العقارات 

يمتلك مدير الصندوق ما 
يعادل 48٬9 مليون ريال 
سعودي من وحدات في 

الصندوق مما يعزز تطابق 
مصالح مالكي الوحدات مع 

مدير الصندوق.

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 

0.75% من صافي قيمة أصول 
الصندوق.

يستثمر مالكو العقارات ما 
يعادل 426.9 مليون 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.

456

أساليب تقييم محفظة أصول متنوعة
معتمدة ومتحفظة

االستحواذ بأقل من 
القيمة التقديرية

سبعة أصول عقارية تتوزع 
في كل من قطاعات التجزئة 

والمكاتب اإلدارية والقطاع 
السكني في كل من مدينة 

جدة والرياض وتبوك.

تم تقييم العقارات من قبل 
شركات مرخصة من قبل 

هيية المقيمين المعتمدين 
)تقييم(.

قيمة االستحواذ على العقارات 
960.3 مليون ريال سعودي 

مقابل متوسط قيمة تقديرية 
للعقارات )بحسب تقارير 

التثمين( بواقع 1,001 مليون 
ريال سعودي.

789

تنوع قاعدة 
ضمانات العوائد طول فترات اإليجارالمستأجرين

اإليجارية

قاعدة مستأجرين متنوعة 
تشمل على مستأجرين من 

كل من القطاع الحكومي 
والقطاع الخاص.

يبلغ متوسط الفترة 
اإليجارية للعقارات المملوكة 
للصندوق 10 سنوات تقريبًا.

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

اإليجارية.

١0١١١2
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األسئلة المتعلقة باالشتراك في الصندوق 
متى سيتم البدء في طرح الصندوق؟

سوف تبدأ فترة الطرح بتاريخ 1440/3/3هـ الموافق 2018/11/11م وتستمر لمدة 15 يوم عمل حتى 1440/3/21هـ 
الموافق 2018/11/29م.

من يستطيع االستثمار في الصندوق؟
االشتراك في وحدات الصندوق متاح للفيات اآلتية من المستثمرين:

)أ( األشخاص الطبيعيون؛ و

)ب( المؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من األشخاص االعتبارية القائمة في المملكة العربية 
السعودية؛ و

)ج( المستثمرون اآلخرون المتاح لهم امتالك أسهم مدرجة في السوق المالية السعودية.

ما هي قيمة وحدة الصندوق عند الطرح؟
10 ريـال سعودي.

ما هو الحد األدنى والحد األعلى لالشتراك؟
الحد االدنى لالشتراك النقدي في الصندوق 500 ريـال سعودي، والحد األعلى لالشتراك النقدي 33.22 مليون ريال 

سعودي.

من هو مدير الصندوق؟
مدير الصندوق هو الخبير المالية

من هو مدير الطرح؟
مدير الطرح هو الجزيرة كابيتال

من هي الجهات المستلمة؟
الجهات المستلمة لطلبات االشتراك في صندوق الخبير ريت هي كالتالي: 

مصرف الراجحي بنك الرياضالبنك األهلي التجاري

البنك العربي الوطني البنك السعودي الفرنسيالجزيرة كابيتال

http://www.alkhabeer.com
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   األسيلة المتعلقة باالشتراك في الصندوق   األسيلة المتعلقة باالشتراك في الصندوق

كيف أستطيع الحصول على الوثائق المتعلقة بالصندوق؟
 يمكن الحصول على نسخة شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات األخرى )نموذج طلب االشتراك 

 والملخص التنفيذي للصندوق وملخص معلومات الصندوق( من خالل زيارة موقع شركة الخبير المالية 
)www.alkhabeer.com( أو من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للجهات المستلمة لطلبات االشتراك.

كيف يتم االشتراك في الصندوق؟

خطوات االشتراك

يمكن للمستثمرين االكتتاب من خالل أي من الجهات المستلمة عبر أي من القنوات التي توفرها )على سبيل 
المثال عبر الموقع اإللكتروني أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي(.

الشروط العامة لالشتراك في الصندوق

توفر محفظة استثمارية نشطة للمشترك.  .1
االطالع واإلقرار على الشروط واألحكام.  .2

تعبية نموذج طلب االشتراك وإرفاق المستندات المطلوبة والموضحة في نموذج طلب االشتراك.  .3
تحويل مبلغ االشتراك إلى الحساب المصرفي الذي يتم تحديده للمشترك.  .4

هل يتوجب الحضور شخصيًا لالكتتاب؟
ال يتوجب الحضور شخصيًا وباإلمكان االكتتاب من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للجهات المستلمة لطلبات االشتراك.

متى سيتم تداول وحدات الصندوق بالسوق المالية السعودية )تداول(؟
سيتم إدراج وحدات الصندوق خالل فترة 60 يوم عمل من تاريخ إعالن التخصيص.

مع أي جهة يمكن التواصل في حال وجود أسئلة أخرى؟
في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع مدير الصندوق: 

شركة الخبير المالية

 رقم الهاتف: 920010707 966+ 
REIT@alkhabeer.com :البريد اإللكتروني

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 

 .www.alkhabeer.com : القــرار وذلــك مــن خــالل الموقــع االلكترونــي لشــركة الخبيــر الماليــة
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.

للحصول على مزيد من المعلومات:

مدير الصندوق
شركة الخبير المالية

 هاتف: 920010707 966+
www.alkhabeer.com

ترخيص هيية السوق المالية 07074-37
سجل تجاري رقم 4030177445

http://www.alkhabeer.com
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