
األسئلة الشائعة 
حول صناديق االستثمار العقارية المتداولة

ما هي صناديق االستثمار العقارية المتداولة )ريت(؟
هي صناديق استثمارية عقارية مطروحة طرحًا عامًا يتم تداول وحداتها في السوق المالية، وتقوم بتوزيع 

الدخل الناتج عن تأجير العقارات التي تملكها وبنسبة ال تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق. وتهدف إلى 
تسهيل االستثمار في القطاع العقاري وبشكل رئيسي في العقارات المطورة التي تحقق عوائد إيجارية.

ماذا يعني كون الصندوق متداول؟
يعني أنه يتم 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 للعامة من الجمهور سواًء كانوا أفراد أو شركات.

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 ومدّرة 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 بعدة مميزات ومنها: 

تحقيق توزيعات دورية للعوائد، إذ ُيلزم على مدير الصندوق توزيع 90% من صافي األرباح سنويًا وفقًا   •
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 مع االستثمار المباشر في العقارات حيث يمكن بيع وشراء   •
الوحدات في السوق المالية )تداول( طيلة فترات التداول.

تنوع المحافظ العقارية المملوكة من ِقَبل الصندوق.  •

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

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

البنوك والشركات المالية(.

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

الطرح اإلضافي الثاني لصندوق الخبير ريت 
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أسئلة عن صندوق الخبير ريت 
ما هو صندوق "الخبير ريت"؟

هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية، 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 هيرة السوق المالية.

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

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

ما الغرض من الطرح اإلضافي الثاني للصندوق؟
يعتزم مدير الصندوق زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من 1,727,230,401 ريال سعودي )حسب آخر قوائم 

مالية بتاريخ 30 سبتمبر 2020م( إلى 2,062,727,909 ريال سعودي، وذلك عن طريق طرح 38,037,835 وحدة 
إضافية من خالل قبول مساهمات عينية ونقدية. وسيتم استخدام متحصالت الطرح اإلضافي الثاني 

لالستحواذ على أصول عقارية إضافية ودفع الرسوم والتكاليف ذات العالقة.

ما هو العائد الصافي المستهدف للعام األول بعد الطرح اإلضافي الثاني؟
يبلغ العائد الصافي المستهدف إلى رأس مال الصندوق للعام األول بعد الطرح اإلضافي الثاني 7.23% من 

القيمة االسمية للوحدة والتي تساوي 10 ريال سعودي، وبما يعادل 8.20% من سعر االشتراك المستهدف للوحدة 
عند الطرح اإلضافي الثاني والذي يساوي 8.8201 ريال سعودي.

هل حصل الصندوق على تمويل؟
يستفيد الصندوق من تسهيالت ائتمانية متوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية، وذلك لتمويل االستحواذ على 

األصول العقارية للصندوق. ويبلغ إجمالي مبلغ التمويل المسحوب 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.

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 األولية في السوق المالية السعودية )تداول(، قابلة 

للتمديد لمدة مماثلة.

ما هي سياسة توزيع األرباح؟
يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية ربع سنوية.

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

وبالتالي سيتم زيادة قيمة الرسوم واألتعاب بما يتفق مع ضريبة القيمة المضافة عند دفعها من ِقَبل الصندوق.



   أسرلة عن صندوق الخبير ريت

3

 ما هي األصول العقارية التي يستثمر فيها الصندوق حاليًا واألصول العقارية اإلضافية 
التي يستهدفها الصندوق؟

يستثمر الصندوق حاليًا في عشرة عقارات مدّرة للدخل، وتخدم تلك العقارات كل من القطاع السكني 
والمكتبي والتعليمي وقطاع التجزئة. وسوف يستحوذ الصندوق على عقارين إضافيين مدّرين للدخل، وتخدم 

تلك العقارات كل من القطاع اللوجستي والقطاع التعليمي. 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 الحالية واإلضافية للصندوق ما يلي:

 حالة المدينةالقطاع العقارياسم العقارالرقم
التطوير

الملكية / 
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

متعدد االستخداماتمركز “بن 2” التجاري6
100%21,30590,000,0009,253,521ملكية حرةمطورجدة )تجزئة/مكتبي(

متعدد االستخداماتمركز “النخبة” التجاري7
100%15,712160,000,00016,450,704ملكية حرةمطورجدة)تجزئة/مكتبي(

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

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

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

صول 
األ

العقارية 
ضافية

اإل

100%13,785100,000,0007,500,000ملكية حرةمطورجدةتعليميكليات الرؤية للتعليم11

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
1317,5981,962,700,000157,970,014 حق انتفاع

100% باستثناء عقار 
مجمع الملقا 

السكني وعقار 
مركز بالزو، حيث 

تبلغ نسبة 
اإلشغال بهما %83 

و 87% 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.
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سياسة توزيعات األرباح

يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح 
نقدية ربع سنوية. علمًا بأنه 

لن تقل التوزيعات عن 90% من 
صافي أرباح الصندوق السنوية.

ما هي الميزات التنافسية لصندوق الخبير ريت 
وإيجابيات الطرح اإلضافي الثاني؟

تشمل الميزات التنافسية للصندوق وإيجابيات الطرح اإلضافي الثاني على اآلتي:

3 7.23% عائد مستهدف 
سنويًا

يبلغ العائد الصافي المستهدف 
إلى رأس مال الصندوق للعام األول 

بعد الطرح اإلضافي الثاني 7.23% من 
القيمة االسمية للوحدة والتي تساوي 
10 ريال سعودي، وبما يعادل 8.20% من 

سعر االشتراك المستهدف للوحدة 
عند الطرح اإلضافي الثاني والذي 

يساوي 8.8201 ريال سعودي.

وهو ما يعتبر من العوائد المرتفعة 
مقارنًة بصناديق الريت المطروحة في 

السوق المالية السعودية )تداول(.

 العوائد اإليجارية ١
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 

وعليه، فإن العائد الصافي قابل 
للزيادة في حال تم تأجير %100 

من جميع األصول العقارية.

2

 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 لرسوم 
اإلدارة بنسبة 0.75% من صافي 

قيمة أصول الصندوق.

5 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(.

محفظة أصول متنوعة 4
من حيث التطوير

األصول العقارية الحالية: 9 أصول 
عقارية مطورة وعقار واحد قيد 

اإلنشاء.

األصول العقارية اإلضافية: 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 
والقطاع التعليمي والقطاع 

اللوجستي.

 اعتماد أساليب 8
تقييم معتمدة

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

باستخدام طرق احتساب 
التدفقات النقدية.

9
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االستحواذ على األصول 
العقارية اإلضافية بأقل من 

قيمتها التقديرية

هيكلية االستحواذ 
المتميزة للصندوق

زيادة التدفقات 
النقدية

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 باستمرار 
إلى إيجاد التوازن السليم بين 

استخدام رأس المال واالشتراكات 
العينية والتمويل لهيكلة 

صفقات االستحواذ، 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 
الشريعة اإلسالمية بهامش ربح 

جذاب، ما يؤدي إلى خفض تكلفة 
التمويل وبالتالي تحسين العائد 

اإلجمالي للصندوق.

سوف يتم استخدام متحصالت 
الطرح اإلضافي الثاني لالستحواذ 

على المزيد من األصول المدّرة 
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.

١0١١١2

 استدامة توزيعات 
األرباح الدورية

 جودة وموثوقية 
عقود اإليجار

ضمانات العوائد 
اإليجارية

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.

كضمان لسداد القيم اإليجارية 
لألصول، فقد تم توقيع عدد 259 

سند ألمر بقيمة 1,644 مليون 
ريال سعودي كضمان للدفعات 

اإليجارية.

١3١4١5

تنوع قاعدة 
طيلة فترات اإليجارالمستأجرين

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.

١6١7
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 األسئلة المتعلقة باالشتراك 
في الطرح اإلضافي الثاني للصندوق 

متى تبدأ فترة الطرح اإلضافي الثاني للصندوق؟
سوف تبدأ فترة الطرح بتاريخ 30 مايو 2021م الموافق 18 شوال 1442هـ وتستمر لمدة 15 يوم عمل حتى 17 يونيو 

2021م الموافق 7 ذي القعدة 1442هـ. 

ويجوز تمديدها لفترة 10 أيام عمل بعد موافقة هيرة السوق المالية.

من يستطيع االستثمار في الصندوق؟
االشتراك في وحدات الصندوق متاح للفرات 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 هو سعر االشتراك المستهدف للوحدة عند الطرح اإلضافي الثاني؟
سعر االشتراك يتكون من أربعة منازل عشرية ويساوي 8.8201 ريال سعودي للوحدة، وسعر االشتراك بعد إضافة 

رسوم االشتراك وضريبة القيمة المضافة ذات العالقة هو 9.0230 ريال سعودي للوحدة. ويكون سعر االشتراك 
المعروض )أي بعد إضافة رسوم االشتراك وضريبة القيمة المضافة على رسوم االشتراك( يساوي 9.03 ريال 

سعودي للوحدة إذ تم جبرها لألعلى.

وسينتج عن االشتراك بالسعر المعروض )9.03 ريال سعودي للوحدة( فائض بناًء على سعر االشتراك بعد 
إضافة رسوم االشتراك وضريبة القيمة المضافة ذات العالقة بأربعة منازل عشرية )9.0230 ريال سعودي للوحدة(. 

وسيتم رد الفائض خالل 15 يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح.

ما هو الحد األدنى والحد األعلى لالشتراك في الطرح اإلضافي الثاني؟
الحد األدنى لالشتراك النقدي في الصندوق 500 ريـال سعودي، وال يوجد حد أعلى لالشتراك.

هل يوجد رسوم اشتراك؟
2% من مبالغ االشتراك النقدية.

من هو مدير الصندوق؟
مدير الصندوق هو "الخبير المالية"

من هو مدير الطرح؟
مدير الطرح هو الجزيرة لألسواق المالية
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من هي الجهات المستلمة؟
الجهات المستلمة لطلبات االشتراك الطرح اإلضافي الثاني لصندوق "الخبير ريت" هي كالتالي:

البنك األهلي السعوديمصرف الراجحيالجزيرة لألسواق المالية

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

والملخص التنفيذي للصندوق وملخص معلومات الصندوق من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لشركة "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

1.  توفر محفظة استثمارية نشطة للمشترك.

االطالع واإلقرار على الشروط واألحكام.  .2

تعبرة 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 الموقع اإللكتروني للجهات المستلمة لطلبات االشتراك أو 

من خالل الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق.

هل يمكن االكتتاب في حال عدم توفر محفظة استثمارية لدى الجهات المستلمة؟
باإلمكان االكتتاب من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق. ويجب استيفاء الشروط العامة لالشتراك 

في الصندوق والمذكورة أعاله.

هل يوجد أولوية في تخصيص الوحدات النقدية؟
يتم تخصيص الوحدات النقدية المطروحة أوالً لمالكي وحدات الصندوق المسجلين في يوم انعقاد اجتماع 

مالكي الوحدات المخصص للموافقة على زيادة رأس مال الصندوق والراغبين في االشتراك بالوحدات النقدية 
الجديدة، نسبة وتناسب فيما بينهم. ومن ثم يتم تخصيص الوحدات النقدية المتبقية - إن وجدت - على 

بقية المستثمرين من غير مالكي الوحدات.

متى سيتم تداول وحدات الصندوق اإلضافية في السوق المالية السعودية )تداول(؟
سيتم إدراج وحدات الصندوق اإلضافية خالل 60 يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح اإلضافي الثاني.

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: 966920010707+ 

REIT@alkhabeer.com :البريد اإللكتروني
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للحصول على مزيد من المعلومات:

مدير الصندوق
شركة الخبير المالية
 هاتف: 920010707 966+

www.alkhabeer.com
ترخيص هيئة السوق المالية 07074-37

سجل تجاري رقم 4030177445

إشعار هام
الخبيـر الماليـة شـركة مرخصـة مـن قبـل هيرـة السـوق الماليـة لألنشـطة اآلتيـة: التعامـل، وإدارة االسـتثمارات وتشـغيل الصناديـق، والترتيب، وتقديـم المشـورة، والحفظ في أعمـال األوراق الماليـة بترخيص 
رقـم 37-07074 وسـجل تجـاري 4030177445، مقرهـا الرئيسـي طريـق المدينـة المنـورة، ص. ب. 128289 جـدة 21362 المملكـة العربيـة السـعودية. تقـدم منتجات وحلول اسـتثمارية مبتكـرة متوافقة مع ضوابط 
الشـريعة اإلسـالمية للمؤسسـات والشـركات والمسـتثمرين األفراد.صنـدوق الخبيـر ريـت هـو صنـدوق اسـتثمار عقـاري متـداول مقفـل يهدف إلى تحقيـق عوائد إيجاريـة مسـتمرة وتوزيعات نقديـة دورية. حيث 
أن مـدة الصنـدوق 99 عـام و إجمالـي قيمـة أصولـه بعـد الطـرح اإلضافـي الثانـي 2,062مليـون ريـال سـعودي. ال تمثـل هـذه الوثيقة عرضًا للشـراء أو االكتتاب أو المشـاركة بأي شـكل في "صنـدوق الخبير ريت"، 
وال تشـكل الوثيقـة )أو أي جـزٍء منهـا( أساسـًا وال ينبغـي االعتمـاد عليهـا للقيـام بمـا تقـدم أو محفـزًا إلبـرام أي تعاقـد مهمـا كان نوعـه. يجـب علـى المسـتثمرين المحتمليـن قـراءة شـروط وأحـكام "صنـدوق 
الخبيـر ريـت" ومـا ورد فيهـا بشـأن مخاطـر االسـتثمار ووثائقـه األخـرى بعنايـة ودقـة قبـل اتخـاذ القـرار وذلـك مـن خـالل الموقـع اإللكترونـي لشـركة الخبيـر الماليـة: www.alkhabeer.com. هذا االسـتثمار ليس 
وديعـة نقديـة لـدى بنـك محلـي. ويمكـن أن ترتفـع أو تنخفـض قيمـة االسـتثمار وأي دخـل آخـر متحقـق منـه. كمـا يتوجـب على جميـع المسـتثمرين الراغبين فـي االسـتثمار التوصل إلـى قرارهم بالتشـاور مع 
مستشـاريهم المالييـن والقانونييـن وتقييـم جميـع المخاطـر التـي ينطـوي عليهـا االسـتثمار. كمـا ال يمكـن إعطاء ضمان بـأن النتائج المسـتهدفة والمتوقعة سـوف تتحقـق، وباإلضافة إلى ذلك، فـإن األداء 
السـابق ال يضمـن النتائـج المسـتقبلية للصنـدوق. يعـد اسـتثمار المسـتثمر فـي الصنـدوق إقـرارًا منـه باطالعـه علـى شـروط وأحـكام الصنـدوق وقبولـه بهـا. تسـتثمر شـركة الخبيـر المالية فـي الصندوق. 
التفاصيـل المقدمـة فـي هـذا المسـتند هـي حسـب المعلومـات المتاحـة لـدى مديـر الصنـدوق، كمـا فـي تاريخ الحصول علـى موافقة هيرـة السـوق المالية على زيـادة إجمالي قيمـة أصول الصنـدوق 4 يناير 

2021 م، الموافـق 25 جمـادى األولـى 1442هــ. االسـتثمار فـي الصنـدوق خاضـع للرسـوم كمـا هو مذكـور في الشـروط واألحكام.


