
 

 
 

  نبذة عامة عن الصندوق 
ب رت شاؤه بموجب األنظمــة واللوائح املعمول  صندوق ا يئة الشرعية، وتم إ ثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط ال و صندوق اس

خضع  يئة السوق املالية.ا  اململكة العرية السعودية و عليمات    للوائح و

  الصندوق  دف
سبة ال تقل عن  ة ب عات نقدية دور و تحقيق عوائد إيجارة مستمرة وتوز ثماري الرئ للصندوق  دف االس من صا أراح الصندوق  %٩٠إن ال

ثمار ما ال يقل عن  ة، وذلك من خالل اس ق حسب آخر قوائم مالية مدققة  أصول عقارة ُمِدرة من القيمة اإلجمالية ألصول الصندو  %٧٥السنو
ناء مدين مكة املكرمة واملدينة املنورة).   للدخل  اململكة العرية السعودية (باست

اتيجية ثمار  اس   الصندوق  اس
ل رئ ع تح ش اصة بالصندوق وال ترتكز  ثمارة ا داف االس س مدير الصندوق إ تحقيق األ ة من خالل سوف  ية دور قيق عوائد تأج

شمل ع دراسات التقييم العقاري و  الة وال  ستو متطلبات أعمال نفي ا ثمارة متنوعة من األصول العقارة ال  ون محفظة اس جدوى ت
فظة العقارة امل شمل ا ا من الدراسات. و ثمار والدراسات الفنية واملراجعات القانونية وغ كز  القطاع االس بدئية للصندوق ع عقارات  ت

ثمار  عق س الصندوق مستقبًال إ االس ل من مدينة الراض ومدينة جدة ومدينة تبوك. سوف  ارات أخرى قد السك واملكت والتجزئة واملوزعة  
ثمارات  ثمارات عقارة خارج اململكة العرية السعودية، والقيام باس ثمار أخرى بما ال يتعارض مع قيودشمل ع اس   .االس

 للصندوق  األساسية البيانات
 ٤٣٤٨  تداول  رمز

ثمار عقاري متداول عام مقفل مؤسس  اململكة العرية السعودية بموجب الئحة   الصندوق  نوع صندوق اس
ثمار العقارة املتداولة اصة بصناديق االس ثمار العقاري والتعليمات ا   صناديق االس

  رال سعودي  عملة الصندوق 

  اململكة العرية السعودية  مقر الصندوق 

  م٢٠١٩مارس  ٢٠  تارخ اإلدراج

  مدة الصندوق 
عامًا تبدأ من تارخ إدراج الوحدات  السوق املالية السعودية ("تارخ اإلدراج")  ٩٩مدة الصندوق 

ون مدة الصندوق قابلة للتمديد ملدة  ا للتداول. وت تاح مماثلة وفقًا لتقدير مدير الصندوق عقب و
يئة السوق املالية صول ع موافقة    ا

  ٧  عدد العقارات 

  وحدة ٦٦٬٤٤٢٬٣٨٦  إجما عدد الوحدات

س) ال سعودي١٬٠٠٤٬٤٢٣٬٨٦٠  م أصول الصندوق (عند التأس  ر

عد الطرح رأسإجما  ال سعودي٦٦٤٬٤٢٣٬٨٦٠ مال الصندوق  ر
ل ال سعودي٣٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠  مبلغ التمو  ر

ل من  س)الصندوقأصول مسبة التمو  %٣٣٫٨٥ (عند التأس

سيون  دمة الرئ  مزودو ا
ب املالية  مدير الصندوق واإلداري  شركة ا

فظ ن ا ثمار  أم  شركة اإلنماء لالس

ي اسب القانو غ  ا أرست آند يو

شار الشر دار املراجعة الشرعية ذ.م.م.  املس

  املقيمون 
عاد املتطورة وشركھ للتقييم العقاري (١  للتقييم العقاري  شركة انتماء املتطورة وشركھ) شركة أ

زشركة ) ٢، وسابقًا)   وايت كيو

   

  صندوق الخبير ريت

م٩٢٠١ مارس ٣١، البيان الربع سنوي  



 املؤشرات املالية
 رال سعودي ١٠  لوحدةالقيمة األسمية ل

 للوحدة رال سعودي ١٠٫٥٤  م٢٠١٩مارس ٣١ السوق كما  سعر الوحدة 

 %٥٫٤  م٢٠١٩ مارس ٣١ ح اإلدراج تارخ من السوق سعر حسب الوحدة أداء

ي املتوقع لل   رال سعودي ٨١٬٤٥٤٬٥٣٠  *للصندوق املالية سنةالدخل التأج

ي  الدخل    %٨٫١  *الصندوق ألصول اإلجمالية القيمة ع للصندوق املالية سنةللاملتوقع  التأج

ي  الدخل  %٧٫٧ *السوقيةالقيمةعللصندوقاملالية سنةاملتوقع لل التأج

اليف سبة  %١٫٠٢  *الصندوق ألصول اإلجمالية القيمة إ الصندوق  ت

ام الصندوق * بناًء  ع    شروط وأح

مة تؤثر  عمل الصندوق) ستجدات الصندوق م رة أو م ات أساسية أو جو غ   (وأي 
  اير  ٢٧بتارخ اء من نقل ملكية جميع العقارات  ،م٢٠١٩ف ا تم اإلن وك فراغ ص ة  ونقل حق اإلنتفاع لصاو شركة أول امللقا العقار

ب رت افظة ألصول صندوق "ا ا الشركة ا  ."بصف

  شغيل والصيانة  م،٢٠١٩مارس  ١٨بتارخ ت لل ن شركة بان عي ق  )٢٠٥١٠٤٧٧٨٣ل تجاري رقم (تم  سو كمدير أمالك ووكيل 
س نما س ي  مجمع امللقا السك بالراض ب بإدارة األمالك ) ١٠١٠٣٨٧٢٥٠ل تجاري رقم (مر مؤسسة أرب التنفيذ تلعشر مبا

ا . ي املؤجرة للمستأجر ا  للثمانية مبا

 دء تداول وحدات الصندوق  ،م٢٠١٩مارس  ٢٠تارخ ب   السوق املالية السعودية تداول.تم إدراج و

  ام ٢٠١٩مارس  ٢١بتارخ ية  الصندوق وال نصت الشروط واألح يل الوحدات العي م، أعلن مدير الصندوق عن إجراءات 
ل خاص  ش اك" ٧البند رقم (و ات املمولة. )واملعنون "االش عليمات ا ا حسب  يل  ع أن يتم 

  ام الصندوق م، ٢٠١٩مارس  ٢١بتارخ رة  شروط وأح و ات ا عديل  ،أعلن مدير الصندوق عن تفاصيل التغي البند حيث تم 
اك"  ٧رقم  ام الصندوق من واملعنون "االش ذا التعديل  .شروط وأح ش إ إضافة نص فيما يتعلق وتضمن  اك  د األع لالش با
يًا)  حال تجاوزت عدد الوحدات املأنھ " ا (نقديًا و/أو عي ك  تم حظر تداول الوحدات  %٥ش من إجما عدد وحدات الصندوق، س

  ) اعتبارًا من تارخ إدراج وحدات الصندوق".١ملدة سنة واحدة (

  أداء سعر الوحدة

  
 

ي الوحدات اح املوزعة ع مال  األر
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م٢٠١٩مارس  ٣١)م٢٠١٩مارس  ٢٠(تارخ االدراج 

ةصا قيمة الوحد سعر الوحدة  السوق 

موع ع  ا ي الرع الثالث الرع الرا ة الرع األول  الرع الثا  الف

  م٢٠١٩  -  -  -  -  -



 محفظة الصندوق 

 موقع العقارات  

  

سبة العقار  
ر املدينة القطاع العقاري  محفظة الصندوق     اسم العقار امللكية حالة التطو

  ١  مجمع امللقا السك  ملكية حرة  مطورة  الراض  سك  %٣٢٫٧
شاء  تبوك  تجزئة  %١٦٫١   ٢  جالري مول   حق انتفاع  قيد اإل
  ٣   مركز بالزو   ملكية حرة  مطورة  الراض  تجزئة  %٩٫٧
وم وركس  ملكية حرة  مطورة  الراض  تجزئة  %٨٫١   ٤  "مركز "
ورت  ملكية حرة  مطورة  جدة  تجزئة  %٧٫٣ ال    ٥  "مركز "أ
متعدد االستخدامات  %٩٫٤   ٦  " التجاري ٢ مركز "بن  ملكية حرة  مطورة  جدة
متعدد االستخدامات  %١٦٫٧   ٧ "النخبة" التجاري مركز   ملكية حرة  مطورة  جدة

ثمارات حسب القطاع العقاري  ع االس ثمارات حسب املوقع  توز ع االس  توز
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 مهم إشعار

ً  الوثيقة هذه تمثل ال  أي أو( الوثيقة تشكل وال ريت، الخبير صندوق في شكل بأي المشاركة أو االكتتاب أو للشراء عرضا
ً ) منها جزءٍ  ً  أو تقدم بما للقيام عليها االعتماد ينبغي وال أساسا  المستثمرين على يجب. نوعه كان مهما تعاقد أي إلبرام محفزا

 قبل ودقة بعناية األخرى ووثائقه االستثمار مخاطر بشأن فيها ورد وما ريت الخبير صندوق وأحكام شروط قراءة المحتملين
 ليس االستثمار هذا. www.alkhabeer.com: الخبيرالمالية لشركة االلكتروني الموقع خالل من وذلك القرار اتخاذ
 جميع على يتوجب كما. منه متحقق آخر دخل وأي االستثمار قيمة تنخفض أو ترتفع أن ويمكن. محلي بنك لدى نقدية وديعة

 المخاطر جميع وتقييم والقانونيين الماليين مستشاريهم مع بالتشاور قرارهم إلى التوصل االستثمار في الراغبين المستثمرين
 ذلك، إلى وباإلضافة تتحقق، سوف والمتوقعة المستهدفة النتائج بأن ضمان إعطاء يمكن ال كما االستثمار عليها ينطوي التي
ً  الصندوق في المستثمر استثمار يعد.  للصندوق المستقبلية النتائج يضمن ال السابق األداء فإن  على باطالعه منه إقرارا

 .تستثمر شركة الخبير المالية في الصندوق .بها وقبوله الصندوق وأحكام شروط

 للحصول على مزيد من المعلومات

 شركة الخبير المالية
 ٢١٣٦٢جدة  ١٢٨٢٨٩ص.ب 

 المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٨٨٨٨هاتف: 
 +٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٦٦٦٣فاكس: 

 ٤٠٣٠١٧٧٤٤٥رقم السجل التجاري: 
 ٠٧٠٧٤-٣٧الرخصة الصادرة من هيئة السوق المالية: 

alkhabeer.com 

 


