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إشعار هام
التفاصيل المقدمة في هذا الملخص التنفيذي هي حسب المعلومات المتاحة لدى مدير
الصندوق ،كما في تاريخ الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة إجمالي قيمة
أصول الصندوق 1441/10/24هـ الموافق 2020/06/16م.
ال تمثل هذه الوثيقة عرض للشراء أو االكتتاب أو المشاركة بأي شكل في صندوق الخبير ريت،
جزء منها) أساس وال ينبغي االعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزًا
وال تشكل الوثيقة (أو أي ٍ
إلبرام أي تعاقد مهما كان نوعه .يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام
صندوق الخبير ريت وما ورد فيها بشأن مخاطر االستثمار ووثائقه األخرى بعناية ودقة قبل
اتخاذ القرار وذلك من خالل الموقع اإللكتروني لشركة الخبير المالية.www.alkhabeer.com :
هذا االستثمار ليس وديعة نقدية لدى بنك محلي ،ويمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة االستثمار
وأي دخل آخر متحقق منه .كما يتوجب على جميع المستثمرين الراغبين في االستثمار
التوصل إلى قرارهم بالتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين وتقييم جميع المخاطر
التي ينطوي عليها االستثمار ،كما ال يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المستهدفة والمتوقعة
سوف تتحقق ،وباإلضافة إلى ذلك ،فإن األداء السابق ال يضمن النتائج المستقبلية للصندوق.
يعد استثمار المستثمر في الصندوق إقرارًا منه باطالعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله
بها .تستثمر شركة الخبير المالية في الصندوق.
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ملخص تنفيذي

صندوق الخبير ريت
صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية
رقم الشهادة الشرعيةAKC-694-88-03-06-17-#09 :
من  11إلى
 29نوفمبر 2018م
 16أكتوبر 2018م

 5يوليو 2020م

 20مارس 2019م
بحلول مارس 2019م

متت املوافقة من
قِ بَل هيئة السوق
املالية على طرح
وتسجيل وحدات
الصندوق األولية

الطرح األولي العام
)(IPO

االستحواذ على
األصول العقارية
املبدئية
)أي احلالية(

 16يونيو 2020م
اإلدراج يف السوق
املالية السعودية
(تداول)

متت املوافقة من
قِ بَل هيئة السوق
املالية على زيادة
إجمالي قيمة أصول
الصندوق

من  19يوليو 2020م
إلى  6أغسطس 2020م

تاريخ اجتماع مالكي
الوحدات للتصويت
على قرار زيادة
إجمالي قيمة أصول
الصندوق والتغييرات
األساسية يف شروط
وأحكام الصندوق

فترة الطرح
اإلضايف العام

إن الغرض من هذا الملخص التنفيذي هو عرض تفاصيل الطرح اإلضافي للصندوق وتفاصيل الزيادة في إجمالي
قيمة أصول الصندوق ،حيث يعتزم مدير الصندوق زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من  984,713,814ريال
سعودي (حسب آخر قوائم مالية بتاريخ  31ديسمبر 2019م) إلى  1,707,515,836ريال سعودي ،وذلك عن طريق طرح
 36,528,627وحدة إضافية من خالل قبول مساهمات عينية ونقدية ،باإلضافة إلى زيادة مبلغ التمويل بمبلغ وقدره
 397.5مليون ريال سعودي .وسيتم استخدام متحصالت الطرح اإلضافي والتمويل اإلضافي لالستحواذ على
أصول عقارية إضافية ودفع الرسوم والتكاليف ذات العالقة.

ملخص تفاصيل إجمالي قيمة أصول الصندوق قبل وبعد الزيادة
تفاصيل الصندوق عند الطرح األولي
عدد وحدات الصندوق

 66,442,386وحدة

رأس مال الصندوق (بالقيمة اإلسمية)

 664,423,860ر.س.

إجمالي قيمة أصول الصندوق (حسب آخر قوائم مالية بتاريخ  31ديسمبر 2019م)

984,713,814ر.س.

تفاصيل الطرح اإلضافي المستهدف
عدد الوحدات اإلضافية المطروحة

 36,528,627وحدة

عدد الوحدات اإلضافية المطروحة مقابل اشتراكات عينية

 32,732,950وحدة

عدد الوحدات اإلضافية المطروحة مقابل اشتراكات نقدية

 3,795,677وحدة

سعر االشتراك المستهدف (سعر الطرح المستهدف للوحدة)*

 8.91ر.س.

القيمة اإلجمالية لالشتراك (إجمالي قيمة الوحدات اإلضافية بسعر االشتراك المستهدف)

 325,302,022ر.س.

القيمة اإلسمية للوحدة

 10.00ر.س.

قيمة الزيادة في رأس المال (بالقيمة اإلسمية)

 365,286,270ر.س.

قيمة الزيادة المستهدفة في إجمالي قيمة أصول الصندوق

 722,802,022ر.س.

تفاصيل الصندوق بعد زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق
عدد وحدات الصندوق المستهدف بعد الطرح اإلضافي

 102,971,013وحدة

رأس مال الصندوق المستهدف بعد الطرح اإلضافي (بالقيمة اإلسمية)

 1,029,710,130ر.س.

إجمالي قيمة أصول الصندوق المستهدف بعد الطرح اإلضافي

 1,707,515,836ر.س.

*مت تقريبها ملنزلتني عشريتني
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األصول العقارية
األصول العقارية الحالية

مجمع الملقا السكني

جالري مول (قيد اإلنشاء)

مركز "بالزو"

مركز "هوم وركس"

مركز "أهال كورت"

مركز "بن  "2التجاري

مركز "النخبة" التجاري

األصول العقارية الجديدة التي يستهدفها الصندوق

برج اليجانس

كليات الفارابي

7

المبنى التدريبي لكليات الفارابي
(قيد اإلنشاء)

ملخص الصندوق
مدير الصندوق

اسم الصندوق

صندوق الخبير ريت

شركة الخبير المالية

مدة الصندوق

عامًا من تاريخ إدراج الوحدات األولية

قيمة أصول الصندوق
بعد الطرح اإلضافي

 1,707.5

٪7.76

مليون ريال سعودي

رأس مال الصندوق
بعد الطرح اإلضافي

2

سياسة توزيعات
األرباح
يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية
ربع سنوية .ولن تقل عدد مرات التوزيع
عن مرة واحدة سنويًا

رسوم االشتراك

4

4

الريال السعودي

مليون ريال سعودي

العائد الصافي
3
المستهدف

1
2
3

33.8

 1,029.7

مليون ريال سعودي

تحقيق عوائد إيجارية مستمرة
وتوزيعات نقدية دورية

الطرح اإلضافي العام
1
(االشتراك النقدي)

عملة الصندوق

99

 ٪2من مبلغ االشتراك النقدي

الهدف االستثماري
الرئيسي

رسوم اإلدارة
 %9سنويًا من صافي قيمة اإليجار
السنوي المحصل من العقارات
المملوكة من ِق َبل الصندوق ،على أال
تتجاوز رسوم اإلدارة ما يعادل  %0.75من
صافي قيمة أصول الصندوق حسب آخر
تقييم للصندوق

إجمالي مبلغ التمويل
المسحوب

 737.5

مليون ريال سعودي

الضوابط الشرعية
متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية

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

قيمة الوحدات املطروحة مقابل االشتراك النقدي بسعر االشتراك املستهدف ( 8.9054ريال سعودي للوحدة).
بالقيمة اإلسمية.
يبلغ العائد الصايف املستهدف إلى رأس مال الصندوق للعام األول بعد الطرح اإلضايف  %7.76من القيمة اإلسمية للوحدة والتي تساوي  10ريال سعودي ،ومبا يعادل  %8.72من سعر االشتراك املستهدف
للوحدة عند الطرح اإلضايف والذي يساوي  8.91ريال سعودي.
ال تنطبق رسوم االشتراك على مالكي الوحدات احلاليني كما يف تاريخ اجتماع مالكي الوحدات للتصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق والتغييرات األساسية يف شروط وأحكام الصندوق.
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قودنصلا صخلم

الطرح اإلضافي
الحد األدنى
لالشتراك

500

ريال سعودي

الحد األعلى
لالشتراك

ال يوجد حد أعلى لالشتراك

فترة الطرح
اإلضافي

 10أيام عمل
*

بداية فترة الطرح

 19يوليو 2020م

سعر الوحدة

*

8.91

ريال سعودي

نهاية فترة الطرح

**

 6أغسطس 2020م

مت تقريبها ملنزلتني عشريتني .وقد مت اعتماد سعر الوحدة (سعر االشتراك) بناء على متوسط الوزن النسبي لسعر الوحدة (بناء على حجم التداول وسعر اإلغالق آلخر  20يوم تداول قبل صدور
موافقة هيئة السوق املالية) .ومبا ال يتجاوز صايف قيمة األصول للوحدة وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة بتاريخ  31ديسمبر 2019م .أي أنه يتم احتساب سعر االشتراك اعتماداً على القيمة األقل.
ومبا أن متوسط الوزن النسبي لسعر اإلغالق آلخر  20يوم تداول قبل صدور موافقة هيئة السوق املالية يساوي  8.9054ريال سعودي للوحدة وهو أقل من صايف قيمة األصول للوحدة كما يف 31
ديسمبر 2019م والبالغ  9.0357ريال سعودي للوحدة ،فقد مت اعتماد متوسط الوزن النسبي لسعر اإلغالق آلخر  20يوم تداول قبل صدور موافقة هيئة السوق املالية ليكون سعر االشتراك.

**

يجوز متديد فترة الطرح ملدة  15يوم عمل وذلك بعد أخذ موافقة هيئة السوق املالية.
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الميزات التنافسية للصندوق
وإيجابيات الطرح اإلضافي
 %7.76عائد مستهدف
سنويًا

العوائد اإليجارية
قابلة للزيادة

1

سياسة توزيعات األرباح

2

يبلغ العائد الصافي المستهدف
إلى رأس مال الصندوق للعام
األول بعد الطرح اإلضافي %7.76
من القيمة اإلسمية للوحدة
والتي تساوي  10ريال سعودي،
وبما يعادل  %8.72من سعر
االشتراك المستهدف للوحدة
عند الطرح اإلضافي والذي
يساوي  8.91ريال سعودي.

يوجد فرص لنمو العوائد
اإليجارية لبعض األصول
العقارية .وباإلضافة إلى ذلك،
نسبة التأجير تساوي %100
لجميع العقارات باستثناء
عقار مجمع الملقا السكني
حيث تساوي  .%49وعليه ،فإن
العائد الصافي قابل للزيادة
في حال تم تأجير  %100من
جميع األصول العقارية.

استثمارات
مالكي العقارات

استثمارات
مدير الصندوق

وهو ما يعتبر من العوائد
المرتفعة مقارنةً بصناديق
الريت المطروحة في السوق
السعودية (تداول).

4
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)
في حال كان عدد الوحدات
المشترك بها بشكل عيني
يساوي أو أكثر من  %5من
إجمالي عدد وحدات.

يهدف الصندوق إلى توزيع
أرباح نقدية ربع سنوية .ولن
تقل عدد مرات التوزيع عن
مرة واحدة سنويًا .علمًا بأنه
لن تقل التوزيعات عن %90
من صافي أرباح الصندوق
السنوية.

ربط رسوم اإلدارة
مع اإليجارات

5
يمتلك مدير الصندوق
(كما في 2020/6/16م)
 1,363,560وحدة في الصندوق
ومن المحتمل أن يشترك في
الطرح اإلضافي .وذلك مما
يعزز تطابق مصالح مالكي
الوحدات مع مدير الصندوق.

13

3

6
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  %0.75من صافي
قيمة أصول الصندوق.

فاضإلا حرطلا تايباجيإو قودنصلل ةيسفانتلا تازيملا

محفظة أصول متنوعة
من حيث التطوير

محفظة أصول متنوعة
من حيث الموقع

محفظة أصول متنوعة
من حيث القطاع

7

8

9

األصول العقارية الحالية:
 6أصول عقارية مطورة و 1قيد
اإلنشاء.

تقع األصول العقارية في
مواقع استراتيجية في كل
من مدينة جدة والرياض
وتبوك.

تتوزع األصول العقارية في
كل من قطاعات التجزئة
والمكاتب اإلدارية والقطاع
السكني والتعليمي.

األصول العقارية الجديدة:
 2أصول عقارية مطورة و 1قيد
اإلنشاء.
وبذلك ،يكون اإلجمالي
 8أصول عقارية مطورة
و 2قيد اإلنشاء.

اعتماد أساليب
تقييم معتمدة

10
تم تقييم العقارات من ِق َبل
شركات مرخصة من ِق َبل
هيئة المقيمين المعتمدين
(تقييم) باستخدام طرق
احتساب التدفقات النقدية.

االستحواذ على األصول
العقارية الحالية
والجديدة بأقل من
قيمتها التقديرية

11

بلغت قيمة االستحواذ على
األصول العقارية الحالية 960.3
مليون ريال سعودي مقابل
متوسط قيمة تقديرية
للعقارات (بحسب آخر تقارير
تثمين قبل االستحواذ) بواقع
 1,001مليون ريال سعودي.
تبلغ قيمة االستحواذ على
األصول العقارية الجديدة
 689مليون ريال سعودي
مقابل متوسط قيمة تقديرية
للعقارات (بحسب آخر تقارير
تثمين قبل االستحواذ) بواقع
 726مليون ريال سعودي.

14

هيكلية االستحواذ
المتميزة

12
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.

فاضإلا حرطلا تايباجيإو قودنصلل ةيسفانتلا تازيملا

زيادة التدفقات النقدية

استدامة
توزيعات األرباح الدورية

جودة وموثوقية
عقود اإليجار

13

14

15

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
ويقدر إجمالي قيمة
النقدية.
ّ
اإليجار السنوي اإلضافي الناتج
عن صفقات االستحواذ الجديدة
بما مجموعه  52.5مليون 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.

تنوع قاعدة
المستأجرين

طول فترات اإليجار

ضمانات العوائد
اإليجارية

16
كضمان لسداد القيم
اإليجارية لألصول ،فقد تم
توقيع عدد  232سند ألمر
بقيمة  1,316مليون ريال
سعودي كضمان للدفعات
اإليجارية.

17
قاعدة مستأجرين متنوعة
تشتمل على مستأجرين من
كل من القطاع الحكومي
والقطاع الخاص متمث ً
ال
في العديد من الشركات
المرموقة.

15

18
يبلغ متوسط الفترة اإليجارية
المتبقية للعقارات المملوكة
للصندوق  10سنوات تقريبًا.

األداء السابق للصندوق
عن السنة المالية 2019م
البيانات األساسية للصندوق
رمز تداول

4348

رمز بلومبرغ

ALKHABEE:AB

مدة الصندوق

 99سنة تبدأ من تاريخ اإلدراج ،قابلة للتمديد

تاريخ اإلدراج

 20مارس 2019م

إجمالي األرباح الموزعة*

%6.26

أداء سعر الوحدة*

%9.00

العائد الكلي منذ اإلدراج**

%15.26

* من تاريخ اإلدراج إلى نهاية السنة املالية 2019م
** العائد الكلي= أداء سعر الوحدة  +إجمالي األرباح املوزعة

أداء صافي قيمة األصول وسعر الوحدة
١٠٫٠

١٠٫٠

١٠٫٠

١٠٬٩

١٠٫٥

١٠٫٣

١٠٫٢

9٬0

١٠٫٠

٩٫٣

 ٢٠مارس ٢٠١٩م
تاريخ اإلدراج

 ٣١مارس
٢٠١٩م

صافي قيمة الوحدة (ر.س).

 ٣٠يونيو
٢٠١٩م

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩م

 ٣٠سبتمبر
٢٠١٩م

سعر الوحدة في السوق (ر.س).

األرباح الموزعة على مالكي الوحدات
%2.30
%2.20

%2.26

%2.00

%2.00

%2.10
%2.00

0.23

%1.90

0.20

0.20

%1.80
يونيو ٢٠١٩م
األرباح الموزعة للوحدة (ر.س).

سبتمبر ٢٠١٩م
 %النسبة المئوية من رأس المال
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ديسمبر 2019م

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

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

عدد العقارات
قيد اإلنشاء*

عدد العقارات
المطورة

المحفظة الحالية1 :
اإلضافة الجديدة للمحفظة1 :
المجموع2 :

المحفظة الحالية6 :
اإلضافة الجديدة للمحفظة2 :
المجموع8 :

قيمة االستحواذ
على العقارات

نسبة التأجير
 %100لجميع العقارات باستثناء عقار مجمع
الملقا السكني %49

إجمالي الدخل
اإليجاري**

مساحات البناء

المحفظة الحالية 139,761 :متر مربع
المحفظة الحالية 80.8 :مليون ر.س.
المحفظة الحالية 960.3 :مليون ر.س.
اإلضافة الجديدة للمحفظة 689.0 :مليون ر.س .اإلضافة الجديدة للمحفظة 52.5 :مليون ر.س .اإلضافة الجديدة للمحفظة 151,163 :متر مربع
المجموع 133.3 :مليون ر.س.
المجموع 1,649.3 :مليون ر.س.
المجموع 290,924 :متر مربع
* تبدأ فترته اإليجارية من تاريخ االستحواذ عليه
** مت احتساب قيمة اإليجار السنوي للسنة األولى بداية من تاريخ  1يناير 2020م بنا ًء على العقود املبرمة

لمحة عن مواقع العقارات
 10عقارات موزعة على  3مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية:

الرياض
مركز "بالزو"
مركز هوم وركس

تبوك

مجمع الملقا السكني

جالري مول

برج اليجانس
كليات الفارابي
المبنى التدريبي لكليات الفارابي

جدة
المحفظة الحالية

مركز "النخبة" التجاري
مركز "أه ً
ال كورت"

اإلضافة الجديدة للمحفظة

مركز "بن  "2التجاري

19

ديدجلا ةفاضإلاو ةيلاحلا قودنصلا ةظفحم

ملخص تعريفي عن العقارات

األصول العقارية الجديدة

41,361

314,000,000

10,083,111

%49

43,625

155,000,000

23,605,732

%100

ملكية حرة

5,819

93,300,000

8,058,892

%100

9,181

78,000,000

6,169,014

%100

70,000,000

7,197,183

%100

9,253,521

%100
%100

مساحات
البناء

القطاع العقاري

المدينة

حالة
التطوير

الملكية /
المنفعة

1

مجمع الملقا السكني

سكني

الرياض

مطور

ملكية حرة

2

جالري مول

تجزئة

تبوك

قيد اإلنشاء حق انتفاع

3

مركز “بالزو”

تجزئة

الرياض

مطور

4

مركز “هوم وركس”

تجزئة

الرياض

مطور

ملكية حرة

5

مركز “أهال كورت”

تجزئة

جدة

مطور

ملكية حرة

2,758

6

مركز “بن  ”2التجاري

متعدد االستخدامات
(تجزئة/مكتبي)

جدة

مطور

ملكية حرة

21,305

90,000,000

7

مركز “النخبة” التجاري

متعدد االستخدامات
(تجزئة/مكتبي)

جدة

مطور

ملكية حرة

15,712

160,000,000

16,450,704

8

برج اليجانس

مكتبي

الرياض

مطور

ملكية حرة

58,279

414,000,000

30,000,000

%100

9

كليات الفارابي

تعليمي

الرياض

مطور

ملكية حرة

44,113

210,000,000

16,000,000

%100

10

المبنى التدريبي لكليات
الفارابي

تعليمي

الرياض

قيد اإلنشاء ملكية حرة

48,771

65,000,000

6,500,000

%100

 2متعدد
االستخدامات

 3جدة

الرقم اسم العقار

األصول العقارية الحالية

قيمة
االستحواذ

إجمالي قيمة
اإليجار السنوي
3
(ر.س).

نسبة
4
التأجير

(متر مربع)

1

(ر.س)

2

 4تجزئة
اإلجمالي

 1سكني
 1مكتبي

 8مطور

 6الرياض  2قيد
اإلنشاء
 1تبوك

 9ملكية حرة
 1حق انتفاع

290,924

133,318,158 1,649,300,000

 2تعليمي

5

%100
باستثناء
عقار مجمع
الملقا
السكني
%49

 1مساحات البناء حسب رخصة البناء
 2بدون احتساب رسوم السعي واالستحواذ
 3مت احتساب قيمة اإليجار السنوي للسنة األولى بداية من تاريخ  1يناير 2020م بنا ًء على العقود املبرمة
 4نسبة اإلشغال كما يف  1يناير 2020م
 5نسبة  %49متثل نسبة التأجير لثمانية مباني من ثمانية عشر مؤجرة ( )18/8بالكامل باإلضافة إلى  12وحدة سكنية من العشر مباني األخرى

أسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق

%14.8

مجمع الملقا
السكني

%11.3

جالري مول

%6.0

المبنى التدريبي لكليات الفارابي

%4.0

كليات الفارابي

%12.9

مركز "بالزو"

برج اليجانس %25.5

%5.1
 %4.5مركز "أهال كورت"
 %5.6مركز "بن  "2التجاري

مركز "هوم وركس"

مركز "النخبة" التجاري

20

%10.3

ديدجلا ةفاضإلاو ةيلاحلا قودنصلا ةظفحم

توزيع االستثمارات حسب الموقع

%٦٨.٤

تبوك

%١١.٣

جدة

%٢٠.٤

الرياض

توزيع االستثمارات حسب القطاع العقاري

%٢٦.٩

%١٤.٨

تجزئة (معارض تجارية
ومراكز تسوق مغلقة)

تعليمي

%١٦.٩

سكني

متعدد اإلستخدامات

(معارض تجارية ومكاتب إدارية)

21

%٤١.٤

22

كروموه زكرم ً:الوأ

نبذة عن األصول العقارية
الحالية واإلضافة الجديدة

23

وصف لألصول العقارية الحالية

 .1مجمع الملقا السكني
مدينة الرياض
وصف لألصول العقارية الحالية
أهم مميزات العقار
فرص لنمو العوائد

مستأجر
ذو مالءة مالية عالية

الوصف

مجمع سكني مغلق.

الموقع

حي الملقا ،شارع وادي هجر المتفرع من طريق الملك فهد،
شمال مدينة الرياض.

بالقرب من المحاور
الرئيسية بالمدينة

 مجمع الملقا مؤجر لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بشكل كامللفترة ثالث سنوات (من تاريخ 2016/1/10م – حتى 2019/1/9م) بقيمة إيجارية قدرها 27.95
مليون ريال سعودي.
 تم تجديد عقد اإليجار لثمانية مباني من أصل الثمانية عشر المؤجرة حاليًا ،وذلك بقيمة 12.4مليون ريال سعودي وتمتد الفترة اإليجارية الجديدة للمباني الثمانية لفترة ثالث
سنوات تبدأ من يناير2019م حتى يناير2022م.

التأجير

 فيما يخص قيمة اإليجار السنوي في السنتين 2020م و2021م ،فقد تم االتفاق معالمستأجر على قيمة قدرها  9,565,111ريال سعودي سنويًا (بعد خصم مبلغ قدره
 2,857,111ريال سعودي أو ما يعادل  %23من القيمة اإليجارية).
 فيما يخص العشرة مباني في "مجمع الملقا السكني" ،فقد تم االعتماد على العقودالمبرمة كما في تاريخ 2020/1/1م وعددها  12عقد تأجير وبقيمة سنوية إجمالية قدرها
 518,000ريال سعودي مما يجعل نسبة األشغال  %8.5والتي تشكل  12وحدة مؤجرة من
أصل  140وحدة في العشرة مباني (في حين أن نتائج دراسة الجدوى تشير أنه من الممكن
تحقيق نسبة إشغال قدرها %45؛ %50؛  %70في السنوات 2020م؛ 2021م؛ 2022م على التوالي).

إجمالي قيمة اإليجار
السنوي (لعام 2020م)

 10,083,111ريال سعودي
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1نكسلا اقلملا عمجم 1.

الفترة اإليجارية

تاريخ تشغيل العقار

2016م

الـ  8مباني

الفترة اإليجارية المتبقية

 3سنوات

الـ  8مباني

سنتين

الـ  10مباني سنة واحدة

الـ  10مباني

متغيرة

معلومات عامة عن العقار
القطاع

سكني

الملكية

ملكية حرة

عدد األدوار

 3أدوار وملحق
 18مبنى تتضمن  290وحدة سكنية مفروشة مقسمة وفقًا لآلتي:
 -عدد  242وحدة مكونة من ثالثة غرف نوم.

مكونات العقار

 عدد  10وحدات مكونة من غرفتين نوم. -عدد  38وحدة (أستوديو) في دور القبو.

مرافق العقار

يشتمل على مواقف سيارات في القبو بمساحة  10,000متر مربع ومسابح مغطاة
ومناطق ترفيه عامة وصاالت متعددة االستخدام ونادي رياضي (عدد .)2

مساحة األرض

 15,925متر مربع

إجمالي مسطح البناء

 41,361متر مربع

عمر العقار

 4سنوات

موقع العقار
ﻃﺮﻳ

ﻖ اﳌﻠ

ﻚ
ﺳﻠﻤﺎ

ن

ﻃﺮﻳ

ﻖ اﳌﻠ

ي وج
واد

ﻌﺰﻳﺰ
ﻃﺮ

ﻳﻖ ا

ﻷﻣﻴﺮ

ﻃﺮ

ﻳﻖ ا

ﻣﺤﻤ

ﳌﻠﻚ

ﺪ ﺑﻦ

ﻓﻬﺪ

ﺳﻌ

ﺪ ﺑﻦ

ﺎﻟﻚ

ن

ﻋ
ﺒﺪاﻟ

ﻃﺮ

ﻳﻖ أﻧ

ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﻤﻠﻘﺎ
اﻟﺴﻜﻨﻲ

ﺲأ
ﺑﻦ ﻣ

ﻚ
ﺳﻠﻤﺎ
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وصف لألصول العقارية الحالية

 .2جالري مول
مدينة تبوك

أهم مميزات العقار
ضمانات عقد اإليجار
 115مليون ريال سعودي

مركز تجاري حديث

عقد إيجار ملزم

الوصف

جالري مول هو مركز تجاري مغلق قيد التطوير.

الموقع

حي الصالحية ،تقاطع طريق الملك فهد وطريق األمير فهد بن سلطان،
مدينة تبوك.
 تم تأجير العقار لمدة  10سنوات منها 5 ،سنوات إلزامية غير قابلة لإللغاءلشركة أبناء سليمان القضيبي من خالل عقد تأجير وتشغيل لكامل العقار.

التأجير

 من المتوقع أن يبدأ تشغيل جالري مول في النصف الثاني من عام 2020م. تبدأ الفترة اإليجارية للعقار من تاريخ االستحواذ على العقار . تم الحصول على ضمانات لسداد الدفعات اإليجارية بقيمة إجمالية قدرها 114٫8مليون ريال سعودي من خالل عشرة سندات ألمر.

إجمالي قيمة اإليجار السنوي

 22٫959٫000ريال سعودي.
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2وم يريلاج 2.

الفترة اإليجارية
المتبقية

الفترة اإليجارية

10

9

سنوات

(منها  5سنوات
إلزامية غير قابلة لإللغاء)

فترة استرداد
رأس المال

زيادة اإليجار

7.5

ال يوجد

سنوات

(منها  4سنوات إلزامية)

سنوات

معلومات عامة عن العقار
القطاع

تجزئة

الملكية

حق انتفاع لمدة  25سنة تبدأ من عام  1434هـ.

عدد األدوار

قبو ودورين
يشمل المركز على:

مكونات العقار

 139محل تجاري  15مطعم و  39كشك و  4مقاهي

مرافق العقار

يشمل  300موقف سيارات في القبو إضافة إلى  600موقف سيارات خارجي و 3
مصاعد و  6ساللم كهربائية و  3مصاعد خدمات وصالة ترفيه.

مساحة األرض

 41,630متر مربع

إجمالي مسطح البناء

 43,625متر مربع

عمر العقار

قيد التطوير

تاريخ انتهاء تطوير العقار

النصف الثاني من العام 2020م (متوقع)

موقع العقار

ﺮﻳﻖ
ﻃ
اﳌﻠ
ﻚﻋ
ﺒﺪاﻟ

ﺮﻓ

ﺟﺎﻟﻴﺮي ﻣﻮل

ﺳﻠ

ﻄﺎن

ﻃ

ﺮﻳﻖ

ﺎﻟﺪ

ﻚﺧ

اﳌﻠ

ﺰﻳﺰ
ﻌ

ﻬ
ﺪﺑﻦ

ﺒﺪا

ﻃﺮﻳ

ﻦﻋ

ﻣﻴ

ﻖ اﳌ

ﷲﺑ

ﻃﺮﻳ

ﻖ
اﻷ

ﻠﻚ

ﻓﻬﺪ

ﻃﺮ

ﻳﻖ ا

ﳌﻠﻚ

ﻋﺒ

ﺪاﻟﻌ
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ﺰﻳﺰ

فترة استرداد
رأس المال

25

سنة

متبقي منها  18سنة

وصف لألصول العقارية الحالية

 .3مركز "بالزو"
مدينة الرياض

أهم مميزات العقار
فرص لنمو العوائد

تصميم حديث

مستأجرون متميزون

الوصف

يعتبر بالزو من العقارات المتميزة في مدينة الرياض نظرًا للمزيج الذي يقدمه
من أسماء تجارية متخصصة في قطاع المطاعم والمقاهي .ويضم المركز 15
معرض تجاري ومساحة مواقف خارجية كبيرة تخدم زوار العقار.

الموقع

يقع بالزو في حي السليمانية بمدينة الرياض على شارع الملك محمد الخامس
المتفرع من شارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) .وموقع العقار هذا يعتبر
متميز حيث أنه محاط بالعديد من الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية الحيوية.

التأجير

تم تأجير العقار بالكامل لعدد من الشركات المميزة المتخصصة بشكل
رئيسي في قطاع الخدمات الغذائية.

إجمالي قيمة اإليجار السنوي

 8,073,308ريال سعودي
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3زالب" زكرم 3.

متوسط الفترة
اإليجارية

تاريخ تشغيل العقار

3.6

2017م

متوسط الفترة
اإليجارية المتبقية

2.5

سنوات

زيادة اإليجار

ال يوجد

سنوات

معلومات عامة عن العقار
القطاع

تجزئة

الملكية

ملكية حرة

عدد األدوار

( 2أرضي وميزانين)

مكونات العقار

يحتوي العقار على عدد  15معرض تجاري

مرافق العقار

يشمل العقار على مواقف بمساحة  3,000متر مربع

مساحة األرض

 6,050متر مربع

إجمالي مسطح البناء

 5,819متر مربع

عمر العقار

 3سنوات

موقع العقار

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻼزو

ﻃ
رع اﻷ
ﺷﺎ

ﺰﻳﺰ ﺑ
ﺒﺪاﻟﻌ
ﻣﻴﺮ ﻋ

ﻦ ﻣﺴ
ﻋﺪ ﺑﻦ
ﺎ
ﺟﻠﻮي

ﳌﻠﻚ

ﻖا
ﻃﺮﻳ

ﻃﺮ

ﻳﻖ ﻣ

ﺳ
ﻌﻮد
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ﺔ

ن ﺑﻦ

ﻋﺒﺪا

ﻟ
ﻌﺰﻳﺰ

ﻃﺮﻳﻖ

اﻷﻣﻴ

ﺮ
ﺳﻠﻄﺎ

ﻜﺔ ا
ﳌﻜﺮﻣ

ﻳﺰ

اﳌﻠﻚ

ﻃﺮﻳﻖ

ﺤﻤ

ﺪ ﺑﻦ

ﻋﺒ
ﺪاﻟﻌﺰ

ﻓﻬﺪ

اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ

ﺮﻳﻖ ا

ﻷﻣ
ﻴﺮ ﻣ

عدد المستأجرين
للعقار

12

مستأجر

وصف لألصول العقارية الحالية

 .4مركز "هوم وركس"
مدينة الرياض

أهم مميزات العقار
فرص لنمو العوائد

مستأجر
ذو مالءة مالية عالية

عقد إيجار
طويل األجل وملزم

الوصف

مركز "هوم وركس" هو مركز بيع تجزئة العالمة التجارية ®Homeworks
المتخصصة في مجموعة بيع وتسويق األثاث الخارجي والمعدات المنزلية.

الموقع

يقع العقار في أحد أكثر المناطق حيوية في مدينة الرياض على طريق الملك
عبداهلل ،حي الملك فهد بالقرب من تقاطع طريق الملك عبداهلل مع شارع العليا.
يمتاز العقار بوجوده على شارع حيوي وأن المنطقة المحيطة به تتميز بكثافة
سكانية مرتفعة.

التأجير

تم تأجير العقار بالكامل لمجموعة الفطيم العالمية لفترة ملزمة قدرها  15سنة
تنتهي بتاريخ 1453ه (بعد  12سنة تقريبًا) وذلك لتشغيل العقار تحت العالمة
التجارية ®.Homeworks

إجمالي قيمة اإليجار السنوي

 6,000,00ريال سعودي سنويًا
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"4سكرو موه" زكرم 4.

الفترة اإليجارية

تاريخ تحديث العقار

١٣

2018م

الفترة اإليجارية المتبقية

12

سنة

سنة

زيادة اإليجار

%4

كل خمس سنوات

معلومات عامة عن العقار
القطاع

تجزئة

الملكية

ملكية حرة

عدد األدوار

دور واحد إضافة إلى قبو

مكونات العقار

مركز تجاري (معرض)

مرافق العقار

مواقف مفتوحة ومواقف بالقبو

مساحة األرض

 7,000متر مربع

إجمالي مسطح البناء

 9,181متر مربع

عمر العقار

 21سنة (تم تحديثه بالكامل من قبل المستأجر الحالي للعقار في العام  ٢٠١٨م)

موقع العقار

ﻃ

ﺮﻳﻖ ا

ﻹﻣﺎ
م ﺳﻌ

ﻮد ﺑ

ﻃﺮﻳ

اﳌﻠﻚ

ﻚ
ﻋﺒﺪا

ﷲ

ﻃﺮﻳﻖ

ﻃﺮﻳ

ﻖ اﳌﻠ

ﻦ ﻋﺒ

ﺪاﻟ
ﻌﺰﻳﺰ
ﻓﻬﺪ

ﻖ اﳌﻠ

ﻚﻋ

ﺒﺪ ا

ﻟﻌﺰﻳ

ﺰ اﻟﻔ
ﺮﻋﻲ

اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

ﻣﺮﻛﺰ
ﻫﻮم ورﻛﺲ

31

وصف لألصول العقارية الحالية

 .5مركز "أه ً
ال كورت"
مدينة جدة

أهم مميزات العقار
فرص لنمو العوائد

ضمانات قوية على اإليجار

بناء جديد

الوصف

يعتبر المركز من أحد أبرز المشاريع التجارية المتميزة والتي تستهدف
المستأجرين العاملين في قطاع األغذية بشكل رئيسي.

الموقع

يتمتع العقار بقربه من المركز التجاري لمدينة جدة وبإطاللة على شارع األمير
محمد بن عبد العزيز (شارع التحلية) بمدينة جدة ،وبقربه من التقاطع مع شارع
األمير سلطان .ويحيطه العديد من األحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

التأجير

إجمالي قيمة اإليجار السنوي

 تم تأجير العقار لشركة "ند العربية" لمدة  15سنة إلزامية ،غير قابلة لإللغاءمن خالل عقد تأجير وتشغيل لكامل العقار.
 تم الحصول على ضمانات لسداد الدفعات اإليجارية بقيمة إجمالية قدرها 110.3مليون ريال من خالل خمسة عشر سند ألمر تغطي كامل الفترة اإليجارية للعقار.
 7,000,000ريال سعودي
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5روك ًالهأ" زكرم 5.

تاريخ تشغيل العقار

2019م

الفترة اإليجارية

15

الفترة اإليجارية المتبقية

14

سنة

سنة

القطاع
الملكية

ملكية حرة

عدد األدوار

2

مكونات العقار

 9معارض ومكتب إداري

مرافق العقار

مواقف سيارات

مساحة األرض

 4,342متر مربع

إجمالي مسطح البناء

 2,758متر مربع

عمر العقار

 11سنة

موقع العقار

ﺷﺎرع ﺳﻌﻮد اﻟﻔﻴﺼﻞ

ﺷﺎر

ع ﻣﺤﻤ

ﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌ

ﺰﻳﺰ

ﺷﺎرع اﳋﺎﻟﺪﻳﺔ

ﻣﺮﻛﺰ
أﻫ ً
ﻼ ﻛﻮرت

ﻖا

ﳌﻠﻚ

ﻃﺮﻳ

ﻖ اﻷﻧ

ﺪﻟﺲ

ﻃﺮﻳ
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%5

كل خمس سنوات

معلومات عامة عن العقار
تجزئة

زيادة اإليجار

ﻋﺒ

ﺪاﻟﻌ

ﺰﻳﺰ

وصف لألصول العقارية الحالية

 .6مركز "بن  "2التجاري
مدينة جدة

أهم مميزات العقار
بناء حديث

فرص لنمو العوائد

إيجار طويل األجل
مع ضمانات قوية

الوصف

يعتبر المركز أحد أبرز المشاريع التجارية في منطقة أبحر الشمالية بمدينة جدة،
وهي القلب التجاري الحديث والذي يضم مشروع مدينة المملكة وبرج جدة
ومشروع "مياسم" إضافةً إلى العديد من مشاريع التطوير العقاري الرائدة.

الموقع

حي األمواج ،بين طريق األمير عبد المجيد وطريق األمير نايف بجدة.

التأجير

إجمالي قيمة اإليجار السنوي

 تم تأجير العقار لشركة "ند العربية" لمدة  15سنة إلزامية غير قابلة لإللغاء منخالل عقد تأجير وتشغيل لكامل العقار.
 تم الحصول على ضمانات لسداد الدفعات اإليجارية بقيمة إجمالية قدرها 141.9مليون ريال من خالل خمسة عشر سند ألمر تغطي كامل الفترة اإليجارية للعقار.
 9,000,000ريال سعودي.
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6نب" زكرم  "66.زكرم 6.

تاريخ تشغيل العقار

2014م

الفترة اإليجارية

15

الفترة اإليجارية المتبقية

14

سنة

زيادة اإليجار

%5

سنة

كل خمس سنوات

معلومات عامة عن العقار
القطاع

تجزئة/مكتبي

الملكية

ملكية حرة

عدد األدوار

3

مكونات العقار

مكون من  21مكتب و 42معرض تجاري

مرافق العقار

مواقف سيارات خارجية

مساحة األرض

 20,642متر مربع

إجمالي مسطح البناء

 21,305متر مربع

عمر العقار

 5سنوات

موقع العقار

ﻃﺮﻳ

ﻖا

ﳌﺪ

ﻳﻨﺔ

ﻮرة

اﳌﻨ

ﻃ

ﻃﺮﻳ

ﻖ
اﻷ

ﺮﻳ
ﻖا

ﻷ

ﻣﻴ
ﺮ ﻧﺎ

ﻳﻒ

ﻣﻴ

ﺮ
ﻋﺒﺪ

اﳌ

ﺠﻴﺪ

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻦ ٢
اﻟﺘﺠﺎري

ﺷﺎ
رع ا
ﻷﻣﻴ
ﺪاﷲ
ﺮ ﻋﺒ
اﻟﻔﻴ
ﺼﻞ
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وصف لألصول العقارية الحالية

 .7مركز "النخبة" التجاري
مدينة جدة

أهم مميزات العقار
فرص لنمو العوائد

ضمانات قوية على اإليجار

بناء حديث

الوصف

يعتبر مركز النخبة من أبرز المشاريع التجارية متعددة االستخدامات والتي تقدم
مستوى راقي من المساحات المكتبية إضافة إلى مساحات للمعارض التجارية.

الموقع

يتميز العقار بموقعه في المركز التجاري لمدينة جدة وقربه من العديد من
المحاور الرئيسية للمدينة والتي تشمل كل من شارع األمير محمد بن عبدالعزيز
(التحلية) وشارع األمير سلطان وطريق الملك عبدالعزيز .يحيط المركز ثالثة
شوارع ويحده من الناحية الشرقية عقار أه ً
ال كورت (أحد عقارات الصندوق).

التأجير

إجمالي قيمة اإليجار السنوي

 تم تأجير العقار لشركة "ند العربية" لمدة  15سنة إلزامية غير قابلة لإللغاء منخالل عقد تأجير وتشغيل لكامل العقار.
 تم الحصول على ضمانات لسداد الدفعات اإليجارية بقيمة إجمالية قدرها 252.2مليون ريال من خالل خمسة عشر سند ألمر تغطي كامل الفترة اإليجارية للعقار.
 16,000,000ريال سعودي
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7راجتلا "ةبخنلا" زكرم 7.

تاريخ تشغيل العقار

2014م

الفترة اإليجارية

15

الفترة اإليجارية المتبقية

14

سنة

سنة

موقع العقار

حي األندلس ،شارع األمير محمد بن عبدالعزيز ،بمدينة جدة

القطاع

تجزئة/مكتبي

الملكية

ملكية حرة

عدد األدوار

 5أدوار وميزانين

مكونات العقار

 6معارض تجارية و 45مكتب

مرافق العقار

مواقف سيارات خارجية ومواقف سيارات في القبو

مساحة األرض

 4,320متر مربع

إجمالي مسطح البناء

 15,712متر مربع

عمر العقار

 6سنوات

موقع العقار

ﺷﺎرع ﺳﻌﻮد اﻟﻔﻴﺼﻞ

ﺷﺎرع ﻣ

ﺤﻤﺪ ﺑﻦ

ﻋﺒ
ﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺷﺎرع اﳋﺎﻟﺪﻳﺔ

ﻖا

ﳌﻠﻚ

ﻃﺮﻳ

ﻖ اﻷﻧ

ﺪﻟﺲ

ﻃﺮﻳ
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%5

كل خمس سنوات

معلومات عامة عن العقار

ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎري

زيادة اإليجار

ﻋﺒ

ﺪاﻟﻌ

ﺰﻳﺰ

وصف لألصول العقارية الجديدة التي يستهدفها الصندوق

 .8برج اليجانس
مدينة الرياض

وصف لألصول العقارية الجديدة التي يستهدفها الصندوق

أهم مميزات العقار
بناء حديث ذو جودة عالية

مستأجر بالباطن
ذو مالءة مالية عالية

بالقرب من المحاور
الرئيسية بالمدينة

الوصف

برج مكتبي

الموقع

يقع العقار شمال وسط مدينة الرياض بحي المروج على تقاطع طريق العليا مع
طريق الملك بن فهد وهما من أهم المحاور الرئيسية بمدينة الرياض .كما يحد
منطقة العقار من جهة

التأجير

الشمال الدائري الشمالي يليه حي الغدير ،ويتميز العقار بإطاللته المباشرة على
مدينة الملك عبد اهلل المالية ،وبقربه من عدد من معالم الجذب بمدينة الرياض.
 تم تأجير العقار لمستأجر واحد رئيسي وهو "شركة آل سعيدان للعقارات"من خالل عقد تأجير ملزم وتشغيل لكامل العقار بقيمة إيجارية سنوية
قدرها  30مليون ريال سعودي لمدة  5سنوات ،علمًا بأن العقار مؤجر
بالكامل من الباطن لجهة حكومية.
 تم الحصول على عدد  5سندات ألمر من شركة آل سعيدان للعقارات بقيمةإجمالية قدرها  150مليون ريال تغطي قيمة مدة اإليجار اإللزامية والبالغة  5سنوات.

إجمالي قيمة اإليجار السنوي

 30,000,000ريال سعودي
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8ناجيلا جرب 8.

تاريخ تشغيل
العقار المتوقع

الفترة اإليجارية

5

الربع الثاني
من سنة 2020م

سنوات

معلومات عامة عن العقار
موقع العقار

حي المروج ،شارع الملك فهد ،الرياض

القطاع

مكتبي

الملكية

ملكية حرة

عدد األدوار

 27دور 5 ،أدوار مواقف سيارات تتسع  720موقف

مكونات العقار

مكاتب

مرافق العقار

مواقف ،مطعم ،مسبح ،نادي صحي ،مهبط مروحيات

مساحة األرض

 5,695متر مربع

إجمالي مسطح البناء

 58,278.7متر مربع

عمر العقار

سنتين ونصف

موقع العقار

ﺒ
ﻄﺤﺎ
ﻣ

ﺴﺎر ا

ﳌﺘﺮو

-ﻣ

ﺤﻮل

اﻟﻌﻠ

ﻴﺎ/اﻟ

ﻃﺮ

ﻳﻖ ا

ﳌﻠﻚ

ﺑﺮج
اﻟﻴﺠﺎﻧﺲ

ﻲ

ﻓﻬﺪ

اﻟﺪ

اﺋﺮي

اﻟ
ﺸﻤﺎﻟ
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وصف لألصول العقارية الجديدة التي يستهدفها الصندوق

 .9كليات الفارابي
مدينة الرياض

أهم مميزات العقار
مستأجر متميز

عقد إيجار طويل
لمدة  25سنة وملزم

يحقق نمو للعوائد
وتنوع لمصادر الدخل

الوصف

برج مكتبي

الموقع

يقع العقار شمال وسط مدينة الرياض بحي المروج على تقاطع طريق العليا مع
طريق الملك بن فهد وهما من أهم المحاور الرئيسية بمدينة الرياض .كما يحد
منطقة العقار من جهة

التأجير

إجمالي قيمة اإليجار السنوي

الشمال الدائري الشمالي يليه حي الغدير ،ويتميز العقار بإطاللته المباشرة على
مدينة الملك عبد اهلل المالية ،وبقربه من عدد من معالم الجذب بمدينة الرياض.
 تم تأجير العقار لمستأجر واحد رئيسي وهو "شركة كليات الفارابي للتعليم"من خالل عقد تأجير ملزم وتشغيل لكامل العقار بقيمة إيجارية سنوية قدرها 16
مليون ريال سعودي (وبنسبة  %5زيادة في القيمة اإليجارية لكل  5سنوات) ،وذلك
لمدة  25سنة.
 تم الحصول على عدد  49سند ألمر من شركة كليات الفارابي للتعليم بقيمةإجمالية قدرها  392مليون ريال تغطي قيمة مدة اإليجار اإللزامية فيما عدا الدفعة
اإليجارية للستة أشهر األولى ،حيث سيتم خصمها من قيمة االستحواذ.
 16,000,000ريال سعودي
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9بارافلا تايلك 9.

الفترة اإليجارية

تاريخ تشغيل العقار

25

1431/11/25هـ

زيادة اإليجار

%5

سنة

كل خمس سنوات

معلومات عامة عن العقار
موقع العقار

حي أشبيليا ،طريق البحر العربي ،الرياض

القطاع

تعليمي

الملكية

ملكية حرة

عدد األدوار

 5أدوار (دورين بدروم وأرضي ،ودورين متكرر) ،ومواقف سيارات تتسع  352موقف

مكونات العقار

 93مكتب إداري 67 ،قاعة دراسية 26 ،معمل

مرافق العقار

منطقة استراحة ،كافيتيريا ،مصلى

مساحة األرض

 17,046متر مربع

إجمالي مسطح البناء

 44,113.52متر مربع

عمر العقار

 9سنوات

موقع العقار

ﺷﺎر

ﻋﺒﺪ

اﷲ

ﺷﺎر

عﺑ

ﺤﺮ ا

ﻃ

ﺮﻳﻖ

ا
ﳌﻠﻚ

ﻛﻠﻴﺎت
اﻟﻔﺎراﺑﻲ

ﻟﻌ
ﺮب

ﻣ
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ
اﻟﺴ
ﻜﻨﻲ

ع ﻗﻠ

ﻌﺔ ا
ﻟﻔﺴ
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ﻄﺎط

وصف لألصول العقارية الجديدة التي يستهدفها الصندوق

 .10المبنى التدريبي لكليات الفارابي
مدينة الرياض

أهم مميزات العقار
ضمانات قوية الستكمال
أعمال التشطيبات

قيد التطوير

عقد إيجار طويل لمدة
 25سنة وملزم

الوصف

مبنى تدريبي لكليات تعليمية

الموقع

يقع العقار شمال وسط مدينة الرياض بحي المروج على تقاطع طريق العليا مع
طريق الملك بن فهد وهما من أهم المحاور الرئيسية بمدينة الرياض .كما يحد
منطقة العقار من جهة

التأجير

إجمالي قيمة اإليجار السنوي

الشمال الدائري الشمالي يليه حي الغدير ،ويتميز العقار بإطاللته المباشرة على
مدينة الملك عبد اهلل المالية ،وبقربه من عدد من معالم الجذب بمدينة الرياض.
 تم تأجير العقار لمستأجر واحد رئيسي وهو "شركة كليات الفارابيللتعليم" من خالل عقد تأجير ملزم وتشغيل لكامل العقار بقيمة إيجارية
سنوية قدرها  6.5مليون ريال سعودي (وبنسبة  %5زيادة في القيمة
اإليجارية لكل  5سنوات) ،وذلك لمدة  25سنة.
 ستقوم شركة كليات الفارابي بإصدار عدد  48سند ألمر تغطي قيمةمدة اإليجار اإللزامية بقيمة إجمالية قدرها 156مليون ريال فيما عدا الدفعة
اإليجارية للسنة األولى ،حيث سيتم خصمها من قيمة االستحواذ 2020م.
 6,500,000ريال سعودي
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10ارافلا تايلكل يبيردتلا ىنبملا 10.

تاريخ تشغيل
العقار المتوقع

الفترة اإليجارية

25

الربع الثالث
من عام 2021م

زيادة اإليجار

%5

سنة

كل خمس سنوات

معلومات عامة عن العقار
موقع العقار

حي أشبيليا ،طريق البحر العربي ،الرياض

القطاع

تعليمي

الملكية

ملكية حرة

عدد األدوار

 4أدوار (بدروم ،أرضي ،ودورين متكررة)

مكونات العقار

جاري إنهاء أعمال التطوير ليكون المبنى مخصص للعيادات التدريبية

مساحة األرض

 11,340متر مربع

إجمالي مسطح البناء

 48,770.76متر مربع مع العلم أنه لم يتم تطوير أحد أدوار األقبية المسموحة
حسب الرخصة بمساحة إجمالية للدور المحذوف قدرها  11,322متر مربع ،وعليه
فان المساحة تصبح  37,448.76بعد خصم الدور الذي لم يتم بناؤه.

عمر العقار

قيد التطوير

موقع العقار

ﺷﺎرع

ﻗ
ﻠﻌﺔ ا
ﻟﻔﺴ

ﻋﺒﺪ

ﺮ
اﻟﻌ

اﷲ

ﺷﺎر

ع
ﺑﺤ

ﻃ

ﺮﻳﻖ

ا
ﳌﻠﻚ

اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ
ﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻔﺎراب

ﺮب

ﻣ
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ
اﻟﺴ

ﻜﻨﻲ

ﻄﺎط
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استراتيجية االستثمار
تعتمد استراتيجية مدير الصندوق على منهجية مرحلية تشمل االستحواذ على عقارات
مدرة للدخل ومن ثم إدارة هذه العقارات بشكل نشط بغرض تحقيق تدفقات نقدية مستقرة
للمستثمرين وأخيرًا التخارج من تلك االستثمارات بحسب ما يتطلبه مصلحة الصندوق
ومستثمريه.

االستحواذ

• يسعى مدير الصندوق باستمرار إلى تكوين محفظة عقارية متنوعة تشمل
عقارات مدرة للدخل تخدم قطاعات متعددة وتقع في مناطق جغرافية مختلفة.
• االستحواذ على عقارات بعد إجراء كافة الدراسات النافية للجهالة  -المقدمة
من االستشاريين المتخصصين  -والتي تتضمن الدراسات الفنية والقانونية
ودراسة الجدوى المالية ودراسات التثمين.

اإلدارة

• إدارة أصول الصندوق بشكل نشط من خالل فريق ذو خبرة
ومتخصص في مجال االستثمارات العقارية.
• إجراء تقييم مستمر للقطاعات العقارية المختلفة بغرض متابعة
تغير أداء وأنماط القطاعات العقارية المختلفة  -بالتعاون مع
المستشارين الخارجيين  -لالستفادة من الفرص المتاحة وللحفاظ
على أهداف ومصالح الصندوق على المدى الطويل.
• تعيين مدراء ممتلكات متمرسين إلدارة عقارات الصندوق وقد يكون
مدراء الممتلكات أيضًا مستأجرين للعقارات التابعة للصندوق.

التخارج

• الهدف الرئيسي للصندوق هو توفير دخل جاري
للمستثمرين ،والذي من شأنه أن يتطلب االحتفاظ
بملكية أصول الصندوق لفترات طويلة.
• وبالرغم من ذلك ،سيقوم مدير الصندوق بمتابعة
السوق باستمرار لتقييم فرص التخارج من أي من
استثماراته العقارية إذا تبين أن ذلك يحقق المنفعة
المرجوة للصندوق ولمالكي الوحدات.
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إدارة وحوكمة الصندوق
إدارة الصندوق
سوف ُ
يقدم مدير الصندوق الخدمات اإلدارية التالية وخدمات أخرى للصندوق بما يشمل -
على سبيل المثال ال الحصر  -ما يلي:
• تحديد الفرص االستثمارية
وتنفيذ عمليات بيع
وشراء أصول الصندوق.

• تنفيذ استراتيجيات
الصندوق.

• االلتزام بجميع األنظمة
واللوائح السارية في
المملكة العربية
السعودية المتعلقة
بعمل الصندوق.

• إدارة أصول الصندوق
بشكل يحقق مصلحة
المستثمرين.

• ضمان قانونية وسريان
جميع العقود المبرمة
لصالح الصندوق.

• اإلشراف على أداء األطراف
التي يتعاقد معها
الصندوق من الغير.

حوكمة الصندوق
يشرف مجلس إدارة الصندوق على أعمال الصندوق؛ ويشمل دوره ومسؤولياته على سبيل
المثال ال الحصر ما يلي:
• التأكد من قيام مدير
الصندوق بمسؤولياته
بما يحقق مصلحة مالكي
الوحدات.

• الموافقة على جميع
العقود والقرارات والتقارير
الجوهرية.

• التأكد من التزام مدير
الصندوق باإلفصاح عن
المعلومات الجوهرية إلى
مالكي الوحدات.

• العمــل بأمانة لمصلحة
الصندوق ومالكي
الوحــدات فيه لتحقيق
مصالح الصندوق
ومالكي الوحدات.

• اتخاذ قرار بشأن أي تعامل
ينطوي على تضارب في
المصالح.
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قودنصلا ةمكوحو ةرادإ

هيكلية الصندوق
تم هيكلة الصندوق بالشكل الذي يتوافق مع أنظمة هيئة السوق المالية مع األخذ في
االعتبار الشروط الرقابية والشرعية واالعتبارات الضريبية وغيرها من االعتبارات ذات العالقة
بأعمال الصندوق.

مجلس إدارة الصندوق

أتعاب أعضاء مجلس إدارة
الصندوق المستقلين

العمل بما يحقق
مصلحة مالكي الوحدات

مدير الصندوق

مقدمو الخدمات

مالكو الوحدات

خدمات اإلدارة
االستثمار في الصندوق
من خالل منصة تداول

أتعاب اإلدارة

الصندوق

الخدمة

الرسوم واألتعاب

توزيعات األرباح
الدخل من اإليجارات
رسوم الحفظ
أمين الحفظ

أتعاب إدارة األمالك
مدير األمالك

األصول العقارية
خدمات إدارة األمالك

امتالك األصول العقارية
من خالل شركة ذات
أغراض خاصة
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نبذة عن مدير الصندوق

شركة الخبير المالية
نظرة عامة

تقدم شركة الخبير المالية منتجات وحلوالً استثمارية مبتكرة ذات قيمة مستدامة
ِّ
للمؤسسات والشركات العائلية والمستثمرين األفراد أصحاب المالءة المالية العالية .كما
تتميز أعمال الشركة المتوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية بفعاليتها واستنادها إلى
الفهم العميق الحتياجات العمالء واإلدراك الشامل لعوامل المخاطر.
أصبحت الخبير المالية الشركة المختارة إليجاد الحلول المالية المبتكرة بفعل منهجيتها
الثاقبة في الشراكة مع عمالئها في توفير الفرص االستثمارية المجزية واالستثمار فيها ،حيث
وضعت الخبير المالية قيمًا عزَّزت سعيها للشراكة مع عمالئها البتكار حلول استثمارية مجزية
ومستدامة .إضافة إلى تمتَّع الشركة بفريق عمل يمتاز بخبرات متنوعة ومتكاملة.

األصول تحت اإلدارة
تدير شركة الخبير المالية أصوالً بقيمة  4.25مليار ريال سعودي تقريبًا كما في  31ديسمبر
2019م ،وتتنوع هذه األصول للفئات التالیة:

%23

%37

الصناديق
العقارية العامة

إدارة محفظة
استثمارية بالوكالة

الصناديق والمنتجات
االستثمارية ألسهم الملكية
الخاصة (طرح خاص)

الصناديق والمنتجات
االستثمارية العقارية الخاصة
(طرح خاص)

%15

%25

األصول تحت اإلدارة

العدد

القيمة كما في  31ديسمبر 2019م
(مليون ريال سعودي)

الصناديق العقارية العامة

( 1وهو صندوق الخبير ريت)

985

الصناديق والمنتجات االستثمارية العقارية
الخاصة (طرح خاص)

7

1,579

الصناديق والمنتجات االستثمارية ألسهم
الملكية الخاصة (طرح خاص)

6

1,053

إدارة محفظة استثمارية بالوكالة

 160محفظة

631

المجموع

 14صندوق/شركة و 160محفظة

4,248
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قودنصلا ريدم نع ةذبن

أبرز الجوائز
فازت شركة الخبير المالية ومنذ تأسيسها في العام 2004م
بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة تقديرًا إلنجازاتها
وخبراتها وريادتها في قطاع إدارة األصول واالستثمارات
البديلة ،واعترافًا بأداء صناديقها ،إضافة إلى تم ّيزها في
تنمية مواردها البشرية.
ويمثل هذا المستوى من التقدير  -من الهيئات المصرفية
العالمية وقراء الدوريات المالية وهيئات التحكيم الممثلة
للقطاع المصرفي والمالي في المنطقة  -انعكاسًا واضحًا
للعمل الجاد والتفكير المبدع وروح المبادرة التي تتميز
تفوق الخبير المالية
بها الشركة ،وهي عوامل أسهمت في ّ
كإحدى أنجح شركات إدارة األصول واالستثمارات البديلة في
المملكة العربية السعودية.

أفضل بيئة عمل في المملكة العربية
السعودية على مستوى القطاع المالي
من غريت باليس تو ورك

أفضل مكان عمل في المملكة العربية
السعودية على مستوى القطاع المالي
من غريت باليس تو ورك

أفضل مكان عمل في المملكة العربية
السعودية على مستوى القطاع المالي
من غريت باليس تو ورك

أفضل شركة استثمار في األسهم
الخاصة في المملكة العربية السعودية
من بانكر ميدل إيست

أفضل مدير أصول
في المملكة العربية السعودية من
إسالمك بزنس آند فايننس

أفضل بيئة عمل في آسيا
المرتبة السادسة عن فئة الشركات
الصغيرة والمتوسطة الحجم في آسيا،
والشركة الوحيدة في المملكة على
القائمة من غريت باليس تو ورك

أفضل صندوق لألسهم الخليجية عن
“صندوق الخبير لألسهم الخليجية” من
مينا الشرق األوسط

أفضل صندوق إسالمي في المملكة
العربية السعودية عن “صندوق الخبير
للسيولة -حصين” من بانكر ميدل
إيست

أفضل صندوق استثماري في األسهم
الخليجية في المملكة العربية
السعودية عن “صندوق الخبير لألسهم
الخليجية” من بانكر ميدل إيست

أفضل أرباب العمل في الشرق األوسط
والشركة الوحيدة في المملكة العربية
السعودية التي تفوز بهذه الجائزة من
أون هويت
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صناديق االستثمار العقارية
المتداولة (ريت)
نظرة عامة
· هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور ،يتم تداول وحداتها في السوق المالية
وتُعرف عالميًا بمصطلح "ريت" .تقوم هذه الصناديق باالستثمار في أصول عقارية مطورة
وتأجيرية بغرض تحقيق معدل دخل دوري مستمر ناتج عن متحصالت تأجير العقارات.
· تتميز صناديق االستثمار العقارية المتداولة أيضًا بتوفير فرص االستثمار في العقارات
بشكل فوري وإمكانية االستثمار في قطاعات فرعية عقارية محددة.

بداية الصناديق العقارية المتداولة
· تأسست صناديق االستثمار العقارية المتداولة ألول مرة في العام 1960م في الواليات
المتحدة ،ثم في هولندا (1969م) وأستراليا (1971م).
· نتيجةً للنجاح الذي حققته صناديق االستثمار العقارية المتداولة في الواليات المتحدة األمريكية،
تشجعت عدة دول حول العالم وقامت بطرح صناديق استثمار العقارية متداولة في أسواقها.
٢٠١٦م

١٩٩٩م

سنغافورة

١٩٧١م

أستراليا

١٩٩٩م

اليونان

١٩٦٩م

نيوزيلندا

١٩٩٥م

تركيا

١٩٦٩م

تايوان

١٩٩٥م

بلجيكا

١٩٦٩م

هولندا

١٩٩٣م

١٩٦٠م

الواليات املتحدة األمريكية

١٩٩٣م

١٩٦٠

اململكة العربية السعودية

٢٠١٥م

فيتنام

٢٠١٤م

البحرين

٢٠١٤م

كينيا

٢٠١٤م

الهند

٢٠١٣م

أيرلندا

٢٠١٣م

جنوب أفريقيا

٢٠١١م

املجر

٢٠١٠م

الفلبني

٢٠١٠م

املكسيك

٢٠٠٩م

فنلندا

٢٠٠٩م

إسبانيا

٢٠٠٩م

كوستا ريكا

٢٠٠٨م

باكستان

٢٠٠٧م

إيطاليا

٢٠٠٧م

أملانيا

٢٠٠٧م

اململكة املتحدة

٢٠٠٦م

دبي

٢٠٠٥م

ماليزيا

٢٠٠٥م

تايلند

٢٠٠٥م

هونغ كونغ

٢٠٠٤م

بلغاريا

٢٠٠٣م

فرنسا

البرازيل

٢٠٠١م

كوريا اجلنوبية

كندا

٢٠٠١م

اليابان

٢٠٠٠

١٩٨٠
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٢٠٢٠

مقدمو الخدمات
مدير الصندوق
شركة الخبير المالية

الجهة المنظمة

منصة التداول

هيئة السوق المالية

السوق المالية السعودية «تداول»

مدير الطرح
الجزيرة كابيتال

الجهات المستلمة
البنك السعودي الفرنسي

الجزيرة كابيتال

أمين الحفظ

المحاسب القانوني

المستشار القانوني

شركة اإلنماء لالستثمار

مكتب العظم والسديري وآل الشيخ
وشركاؤهم محاسبون قانونيون
(عضو من كرو العالمية)

مكتب محمد إبراهيم العمار

مستشار الضريبة

المستشار الشرعي

شركة طالل أبو غزالة وشركاه

دار المراجعة الشرعية ذ.م.م.

المثمنين العقاريين ألصول الصندوق
شركة أبعاد للتقييم العقاري
(«إنتماء المتطورة» سابقًا)

شركة خبير التثمين

وايت كيوبز
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شركة اخلبير املالية
هاتف+966 920010707 :

www.alkhabeer.com

ترخيص هيئة السوق املالية 07074-37
سجل جتاري رقم 4030177445

