
 

 

 

 

  

 م2021التقرير السنوي 

 صندوق 
 الخبير ريت 

 صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل  

 متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية



 

 

 ريت   الخبير صندوق  2

 م 2021التقرير السنوي للعام   

   

 

 

 

  

 



 

 

 ريت   الخبير صندوق  3

 م 2021التقرير السنوي للعام   

   

 

 

 

 

  
 م 2120التقرير السنوي 

 صندوق 
 الخبير ريت 

 

  إدراجه تم الشرعية الهيئة ضوابط مع متوافق  مقفل عام  متداول عقاري استثمار صندوق  ريت الخبير صندوق
  صندوق وحدات  وتسجيل طرح  على المالية السوق هيئة بلقِ  من الموافقة تمتو  السعودية، المالية بالسوق

 .  م 2018 أكتوبر 16 الموافق هـ،1440  صفر 7  بتاريخ) تداول( السعودية المالية السوق في ريت الخبير

 . )AKC-694-88-03-06-17(: الشرعية الشهادة  رقم

 

 

 

 

 

 

 

 مهم  إشعار

 ينبغي  وال   أساساً )  منها  جزءٍ   أي  أو(  الوثيقة  تشكل  وال   ريت،  الخبير   صندوق  في  شكل  بأي  المشاركة  أو  االكتتاب  أو  للشراء  عرضاً   الوثيقة  هذه  تمثل  ال 
 الخبير   صندوق   وأحكام  شروط   قراءة  المحتملين  المستثمرين   على  يجب.  نوعه  كان   مهما  تعاقد  أي   إلبرام  محفزًا   أو   تقدم   بما  للقيام   عليها  االعتماد

:  المالية  الخبير   لشركة  اإللكتروني  الموقع  خالل  من  وذلك  القرار  اتخاذ  قبل  ودقة  بعناية  األخرى  ووثائقه  االستثمار  مخاطر   بشأن  فيها  ورد  وما  ريت
www.alkhabeer.com  .منه   متحقق  آخر   دخل  وأي  االستثمار  قيمة  تنخفض  أو  ترتفع  أن  مكنوي .  محلي  بنك  لدى  نقدية  وديعة  ليس  االستثمار  هذا  .

  جميع   وتقييم  والقانونيين  الماليين  مستشاريهم  مع  بالتشاور  قرارهم  إلى  التوصل  االستثمار  في  الراغبين  المستثمرين  جميع  على  يتوجب  كما
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 الصندوق مدير خطاب
 المحترمين،  الوحداتمالكي السادة/ 

من عملياته. وقد تم إدراج الصندوق بالسوق   الثالثةبنجاح السنة    -ولله الحمد    –يطيب لنا أن نعلن أن صندوق الخبير ريت ("الصندوق") قد استكمل  

مليار    1ية حوالي  ة للدخل تبلغ قيمتها اإلجمالستثمر في سبعة أصول عقارية مدرّ حيث االطرح األولي  من خالل    ،م2019مارس    20المالية السعودية بتاريخ  

عن طريق   (الزيادة األولى)  مليون ريال سعودي  722.8م بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة  2020وقام الصندوق في أغسطس    ريال سعودي.

وذلك لالستحواذ    ،لنقدي% من إجمالي الطرح ا 104تمت التغطية بنسبة    وقد  ،زيادة مبلغ التمويل وطرح وحدات عينية والطرح اإلضافي األول للمستثمرين

م بزيادة 2021قام الصندوق في يونيو    كما  .ة للدخلعشرة أصول عقارية مدرّ ليصبح عدد عقارات الصندوق    الرياضمدينة عقارات إضافية في    ةعلى ثالث 

  ، للمستثمرين   الثانيعن طريق زيادة مبلغ التمويل وطرح وحدات عينية والطرح اإلضافي    مليون ريال سعودي  335.5إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة  

  12ليصبح عدد عقارات الصندوق    جدةمدينة  في    ني إضافي  عقارين وذلك لالستحواذ على    ،من إجمالي الطرح النقدي%  307.36التغطية بنسبة  تمت    وقد

  .للدخل  أصل عقاري مدرّ 

المكاتب اإلدارية  قطاع  عدد من القطاعات، منها قطاع التجزئة و  فيوتتنوع  في الرياض وجدة وتبوك،    تتوزع جغرافياً   عقارات الصندوق  يجدر بالذكر أن و

  ريال سعودي. مليار   2  مايقارب  م2021ديسمبر    31. ويبلغ إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في  والقطاع اللوجستي  والقطاع السكني والقطاع التعليمي

لتطور شأن هذه االستحواذات، توسيع وتنويع قاعدة األصول التي يمتلكها الصندوق. وعليه، يتوقع مدير الصندوق بأن يكون األثر الناتج عن هذا ا ومن  

  31يناير إلى    1قام الصندوق بتوزيع أرباح نقدية تراكمية عن الفترة من  ووفقًا لهدف الصندوق االستثماري،    .إيجابيًا بشكل عام على أداء ونتائج الصندوق

   % من رأس المال.5.00بلغت م 2021 ديسمبر

انكماش األنشطة االقتصادية الناتج    بشكل رئيسي بسبب   م2019بالمقارنة مع أداء عام  منخفضة  توزيعات األرباح النقدية  مازالت    في هذا الخصوص،

قد وضعت قيودًا بهدف احتواء انتشار الفيروس. وقد أدى هذا التراجع في   -  أيدها هللا   -. وكانت الدولة )19- (كوفيدبشكل رئيسي عن تفشي فيروس  

وبالتال  والمكاتب،  التجزئة والضيافة  تأثير سلبي على شرائح عقارات تجارة  إلى  الصندوقاألنشطة االقتصادية  أداء  استلم مدير    حيث   ي شّكل عبئًا على 

وق بدراسة هذه  الصندوق عدد من الطلبات من مستأجري العقارات تتعلق بتخفيض القيمة اإليجارية و/أو إعادة جدولة اإليجارات المستحقة. وقام مدير الصند 

 عفاءات.  إ مات و منح خصو و  أ / المستأجرين مما أدى إلى إعادة جدولة بعض اإليجارات و   مع الطلبات  

% من العقار) والمتعلق بعقار الصندوق 100المستأجر الرئيسي (مستأجر    منعدم القدرة من تحصيل اإليجارات    بسبب أيضًا  نسبة األرباح النقدية    تأثرتو

، حفاظًا الرئيسيلمستأجر ذكور مع ام القد تقرر فسخ عقد إيجار الموقع  بأنه م 2021أبريل  7في تاريخ أعلن مدير الصندوق  ، وقدجالري مول بمدينة تبوك 

لين جدد يستهدفون رفع الكفاءة التشغيلية للعقار مقارنًة  على حقوق مالكي الوحدات وتحقيق مستوى أعلى للتحصيل من خالل إسناد هذا العقار لمشغّ 

البال  وعليه، فإن األثر من هذا التطور وعلى المدى القصير   .باذن هللا  في السنوات القادمة  التأجيرية المحصلةسابق، وبالتالي تعظيم العوائد  مستأجر 

على الصندوق على   اً إيجابي  اً سيكون سلبيًا وذلك بسبب انخفاض عوائد اإليجارات مقارنًة بالعقد السابق. ويتوقع مدير الصندوق أن يكون لهذا التطور أثر 

من   أعلى وهو  الصندوق،    % من رأس مال5.00بلغت  توزيعات نقدية    م2021بنهاية عام    ومع ذلك، فإن أداء الصندوق حقق  .يلالمدى المتوسط والطو

 MSCI World Equity)مؤشرات صناديق الريت العالمية كمؤشر "إم إس سي أي" العالمي لصناديق الريت    عوائد  من  أعلىم و 2020الصندوق لعام   عائد

REIT Index) / إيبرا   ومؤشر فوتسي )FTSE EPRA Nareit Global REITs Index(  على التوالي. 2.12% و2.49و %4.75 والتي بلغت % 

جالري وعقار    عقار مجمع الملقا السكني وعقار مركز بالزو  موه  عقار  12عقارات من  ثالثة  % ما عدا  100جميع العقارات مؤجرة بنسبة  الجدير بالذكر أن  

تحسينات بمجمع الملقا   علىم. ويعمل مدير الصندوق حاليًا  2021على التوالي كما في ديسمبر  %  49و%  73و%  92، حيث تبلغ نسبة اإلشغال بهما  مول

المجمع السكني   المجمع وإضافة مرافق وخدمات إضافية لسكان  والذي من شأنه جذب مستأجرين إضافيين وزيادة   ،والتي تشمل تحديث واجهات 

بخصوص   أماو   .مستأجرين جدد  خطة التأجير وجذب  يعمل مدير الصندوق حاليًا مع مدير التسويق على  ،بخصوص عقار مركز بالزوونسبة اإلشغال بالعقار.  

عمل عدة فعاليات  باإلضافة إلى    جذب مستأجرين جدد للمول وزيادة الحركة ل   مع مدير التسويق على خطة تسويقية   مدير الصندوق يعمل    ،جالري مول عقار  

من  و،  هذه األزمة الصحية العالمية   بانحسارتعافي المناخ االستثماري وتحقيقه ألداء إيجابي    توقعيُ و  . جذب عدد كبير من الزوار و المول    وتسويق   لتعريف ل 

   بإذن هللا. م2022في العام  النشاط االقتصاديتعافي أن يؤدي التخفيف من القيود وسرعة تطوير وتوزيع اللقاحات إلى المتوقع 

يستهدف  إذ  ، استثمارية مختارة متوافقة مع استراتيجية الصندوق االستثمارية طويلة األمد البحث عن فرص مدير الصندوق يواصل لى جانب ذلك، إ

 توسيع وتنويع قاعدة األصول التي يمتلكها. مع % على المدى المتوسط، 7في حدود للصندوق   سنوياً  اً صافي   اً تحقيق عائد مدير الصندوق

ونود اإلعراب عن شكرنا لجميع مالكي   م.2021ديسمبر  31ندوق وعملياته كما في إن الغرض من هذا التقرير السنوي هو عرض تفاصيل أداء الص

   المستمرة.ثقتهم الوحدات على 

 الصندوقمدير    
 شركة الخبير المالية
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 األساسية  الصندوق  معلومات(أ) 

 نبذة عامة عن الصندوق) 1

هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، وتم إنشاؤه بموجب األنظمة   صندوق الخبير ريت

 واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية. 

 هدف الصندوق) 2

 أرباح صافي  من% 90 عن تقل ال بنسبة دورية نقدية وتوزيعات مستمرة جاريةإي  عوائد تحقيق هو للصندوق الرئيسي  االستثماري  الهدف إن

  صولأل مدققة مالية قوائم آخر حسب الصندوق  ألصول اإلجمالية القيمة  من% 75 عن يقل ال ما استثمار  خالل من وذلك  السنوية، الصندوق

 ). المنورة  والمدينة المكرمة مكة مدينتي باستثناء ( السعودية العربية المملكة في  للدخل ةُمدرّ  عقارية
 استراتيجية استثمار الصندوق) 3

يسعى مدير الصندوق إلى تحقيق األهداف االستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خالل 

طلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل دراسات التقييم العقاري تكوين محفظة استثمارية متنوعة من األصول العقارية التي تستوفي مت

  وجدوى االستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات. وتشتمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات تتركز في 

اض ومدينة جدة ومدينة تبوك. سوف يسعى الصندوق مستقبًال القطاع السكني والمكتبي والتجزئة والتعليمي والموزعة في كلٍّ من مدينة الري

مل على استثمارات عقارية خارج المملكة العربية السعودية، والقيام باستثمارات أخرى بما ال يتعارض تإلى االستثمار في عقارات أخرى قد تش

 مع قيود االستثمار.

 مزودو الخدمة الرئيسيون) 4

 . شركة الخبير المالية مدير الصندوق واإلداري

 .شركة اإلنماء لالستثمار أمين الحفظ

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

 دار المراجعة الشرعية ذ.م.م.  المستشار الشرعي 

 مون المقيّ 

 ) شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري (شركة انتماء المتطورة وشريكه للتقييم العقاري سابقًا)، و 1

 ، و ) شركة وايت كيوبز2

 .(فاليو سترات) خبير التثمينشركة ) 3
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 ملخص بيانات الصندوق(ب) 

 البيانات األساسية للصندوق) 1

 4348 تداول  رمز

 ALKHABEE:AB رمز بلومبرغ 

 م 2019مارس  20 تاريخ اإلدراج 

 قابلة للتمديد  ،تبدأ من تاريخ اإلدراج سنة 99 مدة الصندوق

 .س. ر 2,014,009,169 *  حجم أصول الصندوق

 ر.س.  1,410,088,480 مال الصندوق  رأسإجمالي  

 ر.س. 737,500,000 *  مبلغ التمويل

 %36.62 *  نسبة االقتراض من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق

 .م (مدققة)2021ديسمبر  31كما في  *

 م2021المؤشرات المالية للسنة المالية ) 2

 اً نصف سنوي فترات التقويم 

 .س. ر 2,014,009,169 اإلجمالية ألصول الصندوقالقيمة  

 .س. ر 1,177,196,036 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

 % 7.53 الصندوق  ألصول   اإلجمالية القيمة  إلى المصروفات واألتعاب اإلجمالية نسبة

 % 7.53 الصندوق ألصول  اإلجمالية القيمة إلى  الصندوق  تكاليف  نسبة

 % 14.85 الصندوق  أصولمتوسط صافي   إلى  الصندوق  تكاليف  نسبة

 *القيمة السوقية للصندوق بيانات) 3

 ر.س.  664,423,860 كما في تاريخ اإلدراج 

 ر.س.  617,914,190 م 2019يونيو  30كما في  

 ر.س.  724,222,007 م 2019ديسمبر   31كما في  

 ر.س.  545,491,989 م 2020يونيو  30كما في  

 ر.س.  966,897,812 م  2020ديسمبر   31كما في  

 ر.س.  1,000,878,246 م 2021يونيو  30كما في  

 ر.س.  1,222,546,712 م  2021ديسمبر   31كما في  

 .الوحدة  سعر على بناءً * 
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 م2021و م2020م و2019 في نهايةجدول مقارنة لبعض مؤشرات وحدات الصندوق ) 4

  م 2019 م 2020 م 2021

 صافي قيمة أصول الصندوق  600,355,144   896,799,968 1,177,196,036

 لكل وحدة  صافي قيمة أصول الصندوق 9.0357 8.7092 8.3484

 أعلى سعر لكل وحدة  11.20 11.82 10.02

 أقل سعر لكل وحدة  8.91 8.15 8.52

 ة عدد الوحدات المصدرّ  66,442,386 102,971,013 141,008,848

 توزيع الدخل لكل وحدة *  0.626 0.475 0.500

 نسبة االقتراض من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق 32.46 42.91% 36.62%

مليون ريال   340التمويل األول: 
 سنة)   2.10سعودي (

مليون ريال    397.5التمويل الثاني: 

 سنة)   3.96سعودي (

مليون ريال   340التمويل األول: 
 سنة)   3.10سعودي (

مليون ريال    397.5التمويل الثاني: 

 سنة)   4.96سعودي (

  340التمويل األول: 
مليون ريال سعودي  

 سنة)   4.10(

 

 مبلغ التمويل ومدة االنكشاف 

 م 2024فبراير  6التمويل األول: 

 م 2025سبتمبر   7التمويل الثاني: 
 م 2024فبراير  6التمويل األول: 

 م 2025سبتمبر   7التمويل الثاني: 

فبراير   6التمويل األول: 

 م2024
 

 تاريخ االستحقاق 

 

ريال  0.125% من السعر األولي للوحدة (بواقع  1.25، بنسبة "الخبير ريت"على مالكي وحدات صندوق  م2022 يناير 31 بتاريخ توزيعها عن الصندوق مدير أعلن التينقدية  ال* تتضمن األرباح 

 . م2022 مارس 24 بتاريخ الوحدات مالكي إلى التوزيعات  تلك بدفع الصندوق مدير قام  وقد. م2021 ديسمبر 31إلى  م2021 أكتوبر  1سعودي لكل وحدة) عن الفترة من 

  التراكمي العائد الكلي) 5

 م2021 م2020 م 2019 

 %16.01 %11.01 %6.26 إجمالي األرباح الموزعة

 %13.30- %6.10- %9 أداء سعر الوحدة 

 % 2.71 %4.91 % 15.26 منذ اإلدراجالعائد الكلي  

  السنوي العائد الكلي) 6

 *م2021 م2020  م2019 

 % 5 % 4.75 %6.26 إجمالي األرباح الموزعة

 % 7.67- % 13.85- %9  أداء سعر الوحدة

 % 2.67- % 9.1- % 15.26 العائد الكلي السنوي** 

 

ريال  0.125% من السعر األولي للوحدة (بواقع 1.25على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت، بنسبة  م2022 يناير 31 بتاريخ توزيعها عن الصندوق مدير أعلن التينقدية  التتضمن األرباح  *

 . م2022 مارس 24 بتاريخ الوحدات مالكي إلى التوزيعات  تلك بدفع الصندوق مدير قام  وقد. م2021 ديسمبر 31إلى  م2021 أكتوبر  1سعودي لكل وحدة) عن الفترة من 

 .أداء سعر الوحدة + إجمالي األرباح الموزعة= الكلي العائد** 
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 م2021 المالية سنةال عنملخص أداء الصندوق ) 7

 عدد الوحدات  141,008,848

 صافي قيمة األصول عند اإلصدار   664,423,860

 صافي قيمة األصول   1,177,196,036

 صافي قيمة األصول للوحدة عند اإلصدار 10

 الوحدة صافي قيمة أصول   8.3484

 صافي العوائد التشغيلية للوحدة  0.55

 للوحدة*  األرباح إجمالي توزيع   0.5

 

ريال  0.125% من السعر األولي للوحدة (بواقع 1.25بنسبة  ،على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت م2022 يناير 31 بتاريخ توزيعها عن الصندوق مدير أعلن التينقدية  التتضمن األرباح  *

 . م2022 مارس 24 بتاريخ الوحدات مالكي إلى التوزيعات  تلك بدفع الصندوق مدير قام  وقد. م2021 ديسمبر 31إلى  م2021 أكتوبر  1سعودي لكل وحدة) عن الفترة من 

 )م2021ديسمبر  31السنة المالية ( توزيع أرباح) 8

 سياسة توزيع األرباح 

 صافي  % من90األرباح الموزعة السنوية ال تقل عن 

يهدف مدير الصندوق إلى  السنوية. و  الصندوق أرباح

 .توزيع أرباح نقدية ربع سنوية على المستثمرين

 . .سر 117,778,571 للسنة إجمالي الدخل التأجيري  

 .سر. 8.67 )م2021ديسمبر    31نة المالية (سبنهاية ال  سعر الوحدة

 %9.63 على سعر الوحدة    للسنة  الدخل التأجيري

 . .سر 65,749,695  *  للسنةإجمالي األرباح الموزعة  

 للوحدة  . سر 0.5   *  لكل وحدةالربح الموزع  

 % 5 *الربح الموزع على سعر الوحدة األولي (% من رأس مال الصندوق)

 % 5.77  *  على سعر الوحدةالربح الموزع  

 

لكل    سعودي   ريال   0.125% من السعر األولي للوحدة (بواقع  1.25على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت، بنسبة  م  2022يناير    31التي أعلن مدير الصندوق عن توزيعها بتاريخ  نقدية  ال رباح  * تتضمن األ 

 م. 2021  ديسمبر   31إلى    م 2021  أكتوبر   1وحدة) عن الفترة من  
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جدول يوضح الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق ألطراف خارجية على مدار  ) 9

 من إجمالي أصول الصندوق  العام، وإجمالي نسبة المصروفات

 

 نسبة المصروفات المبلغ  البند 

 %0.38 7,709,674 رسوم إدارة الصندوق

 %0.01 256,989 أتعاب المدير اإلداري

 %0.02 445,028 رسوم أمين الحفظ

 % 0.00 15,000 أتعاب الهيئة الشرعية

 %0.03 694,587 رسوم تداول / إيداع 

 % 0.00 75,000 رسوم المحاسب القانوني 

 % 0.00 42,000 بدالت أعضاء مجلس االدارة 

 %1.49 30,031,243 تكاليف التمويل 

 %1.98 39,947,316 ستخدام األصل استهالك استثمارات عقارية وحق  ا

 %2.04 41,136,021 ستثمارات عقارية ااالنخفاض في قيمة  

 %1.02 20,500,000 ئتمان المتوقعة خسائر اال

 %0.53 10,756,723 أخرى 

 % 7.53 151,609,581 إجمالي رسوم الصندوق ونفقاته 

  2,014,009,169 األصول المدارةقيمة  

   

 . أي رسوم أو تخفيضها عن  لم يقم مدير الصندوق باإلعفاء  

 

  



 

 

 ريت   الخبير صندوق  11

 م 2021التقرير السنوي للعام   

   

 أصول الصندوق(ج) 

 بيانات أصول الصندوق) 1

 عقار 12 عدد العقارات 

 متر مربع 158,129 إجمالي مساحة األراضي 

 متر مربع  177,837   إجمالي المساحة المبنية

 

 

 يستثمر فيها الصندوق (محفظة الصندوق)األصول التي ) 2

نسبة 
المصروفات  

غير النقدية 
من صافي  

أرباح  
 الصندوق * 

نسبة 
اإليرادات 

غير 
المحصلة 

من إجمالي 
 اإليرادات 

نسبة 
قيمة  

العقارات 
غير 

 رةالمؤجَّ

نسبة 
قيمة  

العقارات 
 رةالمؤجَّ

نسبة 
اإليجار لكل 

أصل من  
إجمالي 

إيجارات 
 الصندوق 

نسبة 
 اإلشغال

مساحات 
البناء (متر  

 مربع)

القطاع 
 العقاري

 المدينة
حالة  

 التطوير 
 اسم العقار الملكية

 مطورة  الرياض  سكني  41,361 % 92 12% % 12.41 % 1.08 % 0.30 --
ملكية  

 حرة
مجمع الملقا  

 السكني 

 مطورة  تبوك  تجزئة 43,625 % 49 6% % 4.29 % 4.46 5.53% --
حق 

 انتفاع 
 جاليري مول 

 مطورة  الرياض  تجزئة 5,819 % 73 5% % 2.62 % 0.97 % 2.47 --
ملكية  

 حرة
  مركز بالزو 

 مطورة  الرياض  تجزئة 9,181 % 100 %4 % 3.25 % 0.00 ال يوجد --
ملكية  

 حرة

بي آند كيو  
(مركز "هوم  

  "وركس 
 سابقًا) 

 مطورة  جدة تجزئة 2,758 % 100 4% % 3.37 % 0.00 % 0.63 --
ملكية  

 حرة
مركز "أهًال  

 "كورت

-- 0.81 % 0.00 % 4.48 % 5% 100 % 21,305 
متعدد 

 االستخدامات 
 مطورة  جدة

ملكية  
 حرة

"  2مركز "بن 
 التجاري 

-- 1.43 % 0.00 % 7.72 % 10% 100 % 15,712 
متعدد 

 االستخدامات 
 مطورة  جدة

ملكية  
 حرة

مركز "النخبة"  
 التجاري 

 مطورة  الرياض  مكتبي  58,278.70 % 100 %25 % 24.25 % 0.00 ال يوجد --
ملكية  

 حرة
 برج اليجانس 

 مطورة  الرياض  تعليمي  44,113.52 % 100 %14 % 10.99 % 0.00 ال يوجد --
ملكية  

 حرة

كليات الرؤية  
للتعليم  

(الفارابي  
 سابقًا) 

 الرياض  تعليمي  48,770.76 % 100 %6 % 3.69 % 0.00 ال يوجد --
قيد 

 اإلنشاء 
ملكية  

 حرة

المبنى  
التدريبي  
الرؤية  لكليات 

(الفارابي  
 سابقًا) 

 مطورة  جدة تعليمي  13,785.00 % 100 %3 % 5.09 % 0.00 ال يوجد --
ملكية  

 حرة

كليات الرؤية  
  -للتعليم 

 جدة 

 12,888.83 % 100 %7 % 11.34 % 0.00 ال يوجد --
  اإلمدادات

 اللوجستية 
 مطورة  جدة

ملكية  
 حرة

مستودعات  
 أكون 

 

 مليون ريال سعودي.  33.8خسارة بمبلغ حقق الصندوق صافي   فقدال ينطبق * 
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األصول التي يستهدفها الصندوق  ) 3  

استثمارات عقارية خارج المملكة العربية السعودية، والقيام باستثمارات   إلى االستثمار في عقارات أخرى قد تشمل  باستمراريسعى الصندوق  

 ويستهدف الصندوق االستثمار في أصول عقارية متنوعة بما يحقق التالي:   أخرى بما ال يتعارض مع قيود االستثمار.

% 25أن تكون العقارات مملوكة ملكية حرة و أن تكون مطورة تطويرًا إنشائيًا قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري، ويمكن أن يتم استثمار   •

 ق منفعة.كحد أقصى من إجمالي قيمة أصول الصندوق في عقارات قيد اإلنشاء وفي حقو

% كحد أقصى 25، ويمكن أن يتم استثمار المنورة  والمدينة المكرمة مكة   أن تقع العقارات في المملكة العربية السعودية باستثناء مدينتْي  •

 من إجمالي قيمة أصول الصندوق في عقارات خارج المملكة.

المكاتب،   • مثل  متنوعة  عقارية في قطاعات  أصول  على  التجاواالستحواذ  والمستودعاتورية،  المعارض  السكنية،  ومرافق   ،المجمعات 

 عقارات مخصصة لالستخدام التعليمي والصحي. إلى باإلضافة  ،الدعم اللوجستي 

 من إجمالي قيمة العقارات  أسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق) 4

 

 

 

  

مستودعات أكون
11.3%

جدة-كليات الرؤية للتعليم 
5.1%

برج اليجانس
24.2%

مجمع الملقا السكني
13.5%

كليات الرؤية 
)المعروفة سابقاً بكليات الفارابي(

11.0%

جالري مول
8.8%

التجاري" النخبة"مركز 
7.7%

مركز بالزو 
3.6%

التجاري" 2بن "مركز 
4.5%

"هوم وركس"مركز 
3.2%

"أهالً كورت"مركز 
3.4%

المبنى التدريبي لكليات الرؤية 
)المعروفة سابقاً بكليات الفارابي(

3.7%



 

 

 ريت   الخبير صندوق  13

 م 2021التقرير السنوي للعام   

   

 

 من إجمالي قيمة العقارات  توزيع االستثمارات حسب الموقع) 5

 
 

 من إجمالي قيمة العقارات توزيع االستثمارات حسب القطاع العقاري) 6

 

  

 

 )إن وجد(لمزود الخدمة لكتروني اإلالمؤشر االسترشادي للصندوق والموقع ) 7

 ينطبق ال

  

الرياض
59.3%

جدة
32.0%

تبوك
8.7%

تجزئة 
)معارض تجارية ومراكز تسوق مغلقة(

21.4%

سكني
15.2%

متعدد االستخدامات 
)معارض تجارية ومكاتب إدارية(

مكتبي13.8%
27.3%

تعليمي
22.3%
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تمت مناقشتها والقرارات    الموضوعات التيو  أهم قرارات مجلس إدارة الصندوقعن تقرير ) 8

 درة بشأنها  االص

 االجتماع  أهم موضوعات وقرارات مجلس إدارة الصندوق

م بشأن الموافقة على توزيعات نقدية للربع الرابع 2021يناير  31قرار مجلس إدارة الصندوق المتخذ بتاريخ  .1

 م. 2020من العام المالي 

م بشأن الموافقة على شروط وأحكام الصندوق 2021يناير  25قرار مجلس إدارة الصندوق المتخذ بتاريخ  .2

 المحدثة.

م بشأن الموافقة على تعديالت شروط وأحكام 2020ديسمبر  8قرار مجلس إدارة الصندوق المتخذ بتاريخ  .3

 الصندوق.

م بشأن الموافقة على زيادة إجمالي قيمة 2020نوفمبر  24قرار مجلس إدارة الصندوق المتخذ بتاريخ  .4

 صندوق بهدف االستحواذ على أصول عقارية إضافية.أصول ال

م بشأن الموافقة على القوائم المالية ذات 2020نوفمبر  15قرار مجلس إدارة الصندوق المتخذ بتاريخ  .5

 الغرض الخاص "زيادة رأس المال" (المراجعة).

ات نقدية للنصف م بشأن الموافقة على توزيع2020نوفمبر  15قرار مجلس إدارة الصندوق المتخذ بتاريخ  .6

 م.2020الثاني من العام 

تخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ااالنسحاب من عملية االستحواذ على عقار مدينة العبيكان الصناعية و .7

 بالتنسيق مع المستشار القانوني للصندوق وذلك لحماية حقوق مالكي وحدات الصندوق.

 ) 2021–1 رقم ( االجتماع
 م 2021فبراير  7 بتاريخ

م بشأن الموافقة على تعديالت شروط وأحكام 2021مارس  5قرار مجلس إدارة الصندوق المتخذ بتاريخ  .1

 الصندوق. 

م بشأن الموافقة على القوائم المالية السنوية 2021مارس  25قرار مجلس إدارة الصندوق المتخذ بتاريخ  .2

 م.2020ديسمبر  31(المراجعة) للفترة المالية المنتهية في 

م بشأن الموافقة على التقرير السنوي لعام 2021أبريل  6مجلس إدارة الصندوق المتخذ بتاريخ قرار  .3

 م.2020

 م بشأن الموافقة على تعيين مزودي خدمات.2021أبريل  7قرار مجلس إدارة الصندوق المتخذ بتاريخ  .4

ر المستثمر الخاص م بشأن الموافقة على تقري2021أبريل  12قرار مجلس إدارة الصندوق المتخذ بتاريخ  .5

 م (تقرير ربع سنوي).2021بصندوق الخبير ريت للربع األول من العام المالي 

م بشأن الموافقة على توزيعات نقدية للربع 2021أبريل  29قرار مجلس إدارة الصندوق المتخذ بتاريخ  .6

 م.2021األول من العام المالي 

م بشأن الموافقة على تعيين شركة مصنع دايمات 2021مايو  4قرار مجلس إدارة الصندوق المتخذ بتاريخ  .7

 .)أحد اصول الصندوق( "جاليري مول"للتصنيع للقيام بأعمال استكمال النواقص لتقديم خدماتهم لعقار 

م بشأن الموافقة على تعيين شركة النمو الخليجية 2021مايو  4قرار مجلس إدارة الصندوق المتخذ بتاريخ  .8

 .)صول الصندوقأأحد ( "مركز بالزو"للتسويق لتكون مدير تسويق وتأجير لعقار 

 )2021–2( رقم  االجتماع
 م 2021 يونيو 22 بتاريخ

إضافة جدول تفصيلي يتضمن قيمة اإليجارات الحالية ونسبة اإلشغال ومقارنته بالتوقعات المستقبلية،  .1

تحديد سعر المتر المربع لكل العقارات يضًا أووتحديد سعر المتر المربع لإليجارات في مجمع الملقا 

 تفصيليًا.

ساس على السياسة تعتمد في األتحديث السياسة الداخلية الخاصة بتصنيف الصناديق لتصبح هذه  .2

طبيعة ونوعية الصندوق وتحديد تصنيفين رئيسيين وهما: تصنيف للصناديق المطروحة طرحًا عامًا في 

 السوق المالية السعودية، وتصنيف للصناديق المطروحة طرحًا خاصًا.

ام بأعمال الموافقة باإلجماع على تعيين مكتب أمان العمارة كمزود خدمات للصندوق ألغراض القي .3

 ، والصراف الخارجي في مشروع جاليري مول.كشاكواألتصميم المواقف الخارجية، 

الموافقة باإلجماع على توقيع اتفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية مع مصرف  .4

 ) 2021–3( رقم  االجتماع
 م 2021يوليو  15 بتاريخ
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 االجتماع  أهم موضوعات وقرارات مجلس إدارة الصندوق

الراجحي بغرض تثبيت هامش ربح التسهيالت االئتمانية التي تم الحصول عليها مسبقًا، وتفويض مدير 

نقاط من المعدل االسترشادي الوارد في صفحة  10لصندوق بتنفيذ عملية التحوط بمعدل ربح أعلى بـ ا

 ) من العرض المرفق.35رقم (

بصفته الرئيس التنفيذي لمدير  ،الموافقة باإلجماع على تفويض سعادة األستاذ/ أحمد سعود غوث .5

دات القانونية والنظامية المتعلقة بتعيين الصندوق (شركة الخبير المالية)، بالتوقيع على كافة المستن

ي أويضًا اتفاقية التحوط الواردة في الفقرة الثانية من هذا القرار، أمزود الخدمة الوارد في الفقرة األولى، و

 طلب لتنفيذ هذين القرارين. خرى قد تُ أمستندات نظامية 

ألغراض  )"الهيئة"(غلبية على تسجيل الصندوق لدى هيئة الزكاة والدخل والجمارك عدم الموافقة باأل .6

اثنين من اعضاء مجلس إدارة الصندوق في ) 2(الزكاة، حيث وافق على تسجيل الصندوق لدى الهيئة عدد 

 عضاء مجلس إدارة الصندوق.أثالث أعضاء من  )3( حين لم يوافق على تسجيل الصندوق عدد

ثالث  مليار ريال، وذلك باالستحواذ على 1.65الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 

 جدة.مدينة الخبر ومدينة مدينة الرياض وكل من عقارات في 

 

بشكل واضح   الفترة مبيناً بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل ) 9

 ماهيتها وطرق االستفادة منها  

 ال ينطبق
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 مستجدات الصندوق (د) 

 الصندوق وأي تغيرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق مستجدات) 1

 عقارات الصندوق و زيادة إجمالي أصول الصندوقفيما يخص أوًال: 

 التفاصيل  تاريخ اإلعالن  

 م 2021يناير    5
م،  2021يناير   4م، أعلن مدير الصندوق عن الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 2021يناير  5 تاريخ في 

 على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، وذلك لالستحواذ على عقارات إضافية.

 م 2021فبراير    8

وافق على توصيته بشأن عدم المضي في م بأن مجلس اإلدارة قد 2021فبراير  8أعلن مدير الصندوق بتاريخ 

عملية االستحواذ الخاصة بأحد العقارات الواقعة في مدينة الرياض، وعليه قام مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات  

الالزمة لتحديث ملف زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق ومنها الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق وإعادة 

 قات الالزمة.تقديمها للحصول على المواف

 م 2021أبريل    4

م بشأن تحديث ملف زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، ومنها 2021أبريل   4أعلن مدير الصندوق بتاريخ 

الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق، وإعادة تقديمها للحصول على الموافقات الالزمة. عليه، حصل مدير 

ادة إجمالي قيمة أصول الصندوق. واستهدف مدير الصندوق الصندوق على الموافقات الالزمة لتحديث ملف زي

 من خالل عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق االستحواذ على العقارات اإلضافية التالية: 

كلية الرؤية للتعليم (كلية الفارابي للتعليم سابقًا): عقار تعليمي يقع في حي الريان، شرق خط الحرمين  -

 السريع بمدينة جدة.

مستودعات أكون: مستودعات تجميد تقع عند تقاطع طريق الملك فيصل وشارع الكورنيش الجنوبي،  -

 بحي قاعدة الملك فيصل البحرية بمدينة جدة.

ستحواذات توسيع وتنويع قاعدة األصول التي يمتلكها الصندوق. وعليه، يتوقع مدير  ومن شأن هذه اال 

 . ور إيجابيًا بشكل عام على أداء ونتائج الصندوقالصندوق بأن يكون األثر الناتج عن هذا التط

 م 2021أبريل    6

م، أعلن مدير الصندوق عن الدعوة لحضور اجتماع مالكي وحدات صندوق الخبير ريت 2021أبريل  6في تاريخ 

األصول م، وذلك للتصويت على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بهدف االستحواذ على 2021أبريل  25بتاريخ 

العقارية اإلضافية، وسداد المصاريف والتكاليف ذات العالقة وللتصويت على الشروط واألحكام المعدلة  

أبريل  22للصندوق والتي تم تحديثها بشكل أساسي لتعكس زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق. وفي تاريخ 

مالكي الوحدات من التصويت على قرار  م أعلن مدير الصندوق عن إتاحة الشروط واألحكام المعدلة لتمكين2021

 زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

 م 2021أبريل    7

 عقار جالري مول –فيما يخص عقارات الصندوق 

أعلن مدير الصندوق بأنه قد تقرر فسخ عقد اإليجار الموقع مع المستأجر الرئيسي م، 2021أبريل  7في تاريخ 

أبناء سليمان القضيبي للمقاوالت، والمتعلق بعقار الصندوق جالري مول % من العقار) شركة  100(مستأجر 

بمدينة تبوك، وذلك حفاظًا على حقوق مالكي الوحدات وتحقيق مستوى أعلى للتحصيل من خالل إسناد هذا  

م سابق، وبالتالي تعظيمستأجر الين جدد يستهدفون رفع الكفاءة التشغيلية للعقار مقارنًة باللِ العقار لمشغِّ 

وعليه، فإن األثر من هذا التطور وعلى المدى القصير سيكون سلبيًا وذلك بسبب  العوائد التأجيرية المحصلة.

على    اً إيجابي اً انخفاض عوائد اإليجارات مقارنًة بالعقد السابق. ويتوقع مدير الصندوق أن يكون لهذا التطور أثر 

 .الصندوق على المدى المتوسط والطويل

م بأن 2021 أبريل 14بتاريخ  مدير الصندوق أعاله، أعلنم 2021أبريل  7صندوق بتاريخ المدير الن إعإلحاقًا إلى و

مجلس إدارة الصندوق قد وافق على توصيته بشأن تعيين شركة المحمل لخدمات المرافق للقيام بأعمال 

ومن  وتأجير العقار. الصيانة والتشغيل للعقار، وشركة النمو الخليجية للتسويق إلدارة الممتلكات وتسويق

من المتوقع تحقيق مستوى أعلى فالمتوقع أن يكون لهذه التعيينات أثر إيجابي على تأجير وإيرادات العقار، 

 لتحصيل اإليجارات. 
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 التفاصيل  تاريخ اإلعالن  

 م 2021أبريل    26

م، أعلن مدير الصندوق عن نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق، المنعقد باستخدام  2021أبريل  26في تاريخ 

أبريل   25من مساء يوم األحد بتاريخ  9:30لتقنية الحديثة، منظومة خدمات "تداوالتي"، في تمام الساعة وسائل ا

% من قيمة وحدات الصندوق، 50.59) من مالكي الوحدات والذين يملكون ما نسبته 166م، وبحضور عدد (2021

 وذلك على النحو التالي: 

الصندوق من خالل طرح وحدات إضافية بهدف االستحواذ على الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول  .1

 %.65.65أصول عقارية إضافية، وسداد المصاريف والتكاليف ذات العالقة. وقد تمت الموافقة بنسبة 

الموافقة على الشروط واألحكام المعدلة للصندوق والتي تم تحديثها بشكل أساسي لتعكس زيادة  .2

 %.65.62تمت الموافقة بنسبة إجمالي قيمة أصول الصندوق. وقد 

 م 2021مايو    23

م، أعلن مدير الصندوق عن موعد بدء االشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق 2021مايو  23في تاريخ 

يوم  15م (2021يونيو  17م وحتى 2021مايو  30وذلك عن طريق الطرح اإلضافي العام للمستثمرين اعتبارًا من 

 عمل).

 م 2021يونيو    23

م، أعلن مدير الصندوق عن اكتمال عملية االشتراك النقدي في زيادة إجمالي قيمة أصول  2021يونيو  23في تاريخ 

% من إجمالي حجم 307.36م، إذ تمت التغطية بنسبة 2021يونيو  17الصندوق الثانية بنجاح والتي انتهت بتاريخ 

بالتنسيق مع مدير الطرح وذلك إلنهاء عملية التخصيص ورد  الطرح النقدي. وأعلن مدير الصندوق بأنه سيقوم

م، أي في موعد 2021يونيو  17يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح،  )15الفائض للمشتركين وذلك خالل (

 م.2021يوليو  8أقصاه 

 م 2021يونيو    27

  ،حواذ لعقار كليات الرؤية للتعليمم، أعلن مدير الصندوق عن االنتهاء من عمليات االست2021يونيو  27في تاريخ 

م، أعلن 2021يونيو  30وهو مبنى كليات تعليمية، يقع في حي الريان شرق الخط السريع، بمدينة جدة. وفي تاريخ 

وهو عقار مستودعات تبريد، يقع في   ،مدير الصندوق عن االنتهاء من عملية االستحواذ لعقار مستودعات أكون

حي قاعدة الملك فيصل البحرية، بمدينة جدة. ويهدف مدير الصندوق من عملية االستحواذ المشار إليها أعاله  

إلى توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله األمر الذي من شأنه التأثير إيجابيًا على نتائج وأداء 

 الصندوق. 

 م2021يوليو    25

م، على  2021يوليو  15م، أعلن مدير الصندوق عن موافقة مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 2021يوليو  25ي تاريخ ف

) عقارات (مركز تجاري في مدينة الرياض، 3زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل االستحواذ على عدد (

مليار ريال، والتي قد تم  1.53مالية قدرها ومركز تجاري في مدينة جدة، ومجمع سكني في مدينة الخبر) بقيمة إج 

بل مدير الصندوق. هذا وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي  توقيع مذكرات تفاهم مع مالكها من قِ 

تطورات تخص هذا الشأن، علمًا بأن الزيادة في إجمالي قيمة أصول الصندوق خاضعة لموافقات هيئة السوق 

كذلك موافقة مالكي وحدات الصندوق. وعليه يتوقع مدير الصندوق بأن المالية وشركة تداول السعودية، و 

 يكون األثر الناتج عن هذا التطور إيجابيًا بشكل عام على أداء ونتائج الصندوق.

 م 2021يوليو    28

م، أعلن مدير الصندوق عن تنفيذ (اتفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة  2021يوليو  28في تاريخ 

م، وذلك لتثبيت هامش ربح التسهيالت المستخدمة في  2021يوليو  27ع مصرف الراجحي بتاريخ اإلسالمية) م

%. وذلك لحماية الصندوق 4.44مليون ريال سعودي بنسبة ثابتة وقدرها  397,5(الطرح اإلضافي األول) وقدرها 

سبتمبر  7م حتى 2021سبتمبر  1من تقلبات هامش الربح خالل فترة استحقاق هذه التسهيالت ابتداًء من 

 م.2025

 م 2021أغسطس    10

هـ  1443محرم   2م، أعلن مدير الصندوق عن اعتماد مجلس إدارة الصندوق وبتاريخ 2021أغسطس  10في تاريخ 

م، الشروط واألحكام الُمحدثة الخاصة بزيادة رأس مال الصندوق والملحق  2021أغسطس  10الموافق 

الصندوق التقدم بهما لهيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية، بشأن طلب التكميلي، والذي ينوي مدير 

الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق؛ وذلك لالستحواذ على أصول عقارية جديدة مستهدفة من 

 بل مدير الصندوق.قِ 
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 فيما يخص التقارير وتوزيع األرباح ثانيًا: 

 التفاصيل  تاريخ اإلعالن  

 م 2021يناير    14
سنوي لصندوق الخبير ريت للفترة المنتهية في  الم، أعلن مدير الصندوق عن إتاحة البيان الربع  2021يناير  14في 

 م. 2020ديسمبر  31

 م 2020يناير    31

م عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت، بنسبة 2020يناير   31أعلن مدير الصندوق بتاريخ 

 31م إلى 2020أكتوبر  1ريال سعودي لكل وحدة) عن الفترة من  0.125% من السعر األولي للوحدة (بواقع 1.25

  م.2020ديسمبر 

 م، أعلن مدير الصندوق عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق الخبير ريت. 2021مارس   30في  م 2021مارس    30

 م 2021أبريل    12
ديسمبر  31مدير الصندوق عن إتاحة التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في أعلن م، 2021أبريل  12في تاريخ 

 م لصندوق الخبير ريت. 2020

 م 2021أبريل    14
سنوي لصندوق الخبير ريت للفترة ال أعلن مدير الصندوق عن إتاحة البيان الربع م، 2021أبريل  14في تاريخ 

 .م2021مارس  31المنتهية في 

 م 2021أبريل    29

أعلن مدير الصندوق عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت، م، 2021أبريل  29تاريخ  في 

م إلى 2021يناير  1 ريال سعودي لكل وحدة) عن الفترة من 0.125% من السعر األولي للوحدة (بواقع 1.25بنسبة 

 . م2021مارس  31

 م2021يوليو    14
  30صندوق للفترة المنتهية في لسنوي لال أعلن مدير الصندوق عن إتاحة البيان الربع م، 2021يوليو  14في تاريخ 

 .م2021 يونيو

 م 2021أغسطس    1

بنسبة ، صندوقالأعلن مدير الصندوق عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات م، 2021أغسطس  1في تاريخ 

 30م إلى 2021أبريل  1 ريال سعودي لكل وحدة) عن الفترة من 0.125% من السعر األولي للوحدة (بواقع 1.25

 .م2021يونيو 

 م 2021أغسطس    18
، صندوقلالمالية األولية المفحوصة لأعلن مدير الصندوق عن إتاحة القوائم  م، 2021أغسطس  18في تاريخ 

 .م2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 م 2021أغسطس    22

سنوي ألصول الصندوق، الأعلن مدير الصندوق عن إتاحة تقارير التقييم النصف م، 2021أغسطس  22في تاريخ 

لسياسة تقييم  ين وفقاً مين معتمدبل مقيّ ة من قِ عدّ م والمُ 2021يونيو   30 تاريخ وذلك للفترة المنتهية في 

 أصول الصندوق الواردة في شروط وأحكام الصندوق. 

 م 2021أكتوبر    1

%  1.25م، أعلن مدير الصندوق عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات الصندوق، بنسبة 2021أكتوبر  1في تاريخ 

سبتمبر  30م إلى 2021يوليو  1ريال سعودي لكل وحدة) عن الفترة من  0.125من السعر األولي للوحدة (بواقع 

 م.2021

 م 2021أكتوبر    22
 سنوي للصندوق للفترة المنتهية في ال م، أعلن مدير الصندوق عن إتاحة البيان الربع 2021أكتوبر  22في تاريخ 

 م.2021سبتمبر  30

 م 2022يناير    31

عن توزيع أرباح نقدية على  م 2022يناير  31 تاريخ في  أعلن مدير الصندوق، تقرير السنوي لهذا الفي فترة الحقة 

ريال سعودي لكل  0.125% من السعر األولي للوحدة (بواقع 1.25مالكي وحدات صندوق الخبير ريت بنسبة 

 .م2021ديسمبر  31إلى  م2021أكتوبر  1وحدة) عن الفترة من 
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 أداء صافي قيمة األصول وسعر الوحدة) 2

 
 

 *  الموزعة على مالكي الوحداتاألرباح  ) 3

 

لكل    سعودي   ريال   0.125% من السعر األولي للوحدة (بواقع  1.25بنسبة    ، على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت م  2022يناير    31التي أعلن مدير الصندوق عن توزيعها بتاريخ  نقدية  ال رباح  * تتضمن األ 

 م. 2021  ديسمبر   31إلى    م 2021  أكتوبر   1وحدة) عن الفترة من  

 

 مقارنة أداء األسعار ) 4

 

 . م 2020ديسمبر  31* كما في 
 

  

10.010.010.210.3
9.09.19.08.88.78.88.48.58.3

10.010.5
9.310.0

10.9
9.3

8.2

10.6
9.49.39.79.7

8.7

مارس20
م2019

تاريخ اإلدراج

مارس 31
م2019

يونيو30
م2019

سبتمبر30
م2019

ديسمبر 31
م2019

مارس 31
م2020

يونيو30
م2020

سبتمبر30
م2020

ديسمبر31
م2020

مارس 31
م2020

يونيو31
م2020

سبتمبر31
م2020

ديسمبر31
م2021

.)س.ر(صافي قيمة الوحدة  .)س.ر(سعر الوحدة في السوق 

0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.150
0.200 0.200 0.200 0.226

%1.25 %1.25 %1.25 %1.25 %1.25
%1.50

%2.00 %2.00 %2.00

%2.26

%1.80

%1.90

%2.00

%2.10

%2.20

%2.30

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

ديسمبر
م2021

سبتمبر
م2021

يونيو
م2021

مارس
م2021

ديسمبر
م2020

سبتمبر
م2020

يونيو
م2020

ديسمبر
م2019

سبتمبر
م2019

يونيو
م2019

األرباح الموزعة للوحدة %النسبة المئوية من رأس المال 

70

80

90

100

110

120

130

140

150
20

س 
مار

20
19

م

19
ل 

ري
أب

20
19

م

19
و 

ماي
20

19
م

18
و 

ني
يو

20
19

م

18
و 

لي
يو

20
19

م

17
س 

ط
س

أغ
20

19
م

16
بر 

م
بت

س
20

19
م

16
بر 

تو
أك

20
19

م

15
بر 

م
وف

ن
20

19
م

15
بر 

م
س

دي
20

19
م

14
ير 

نا
ي

20
20

م

13
ير 

برا
ف

20
20

م

14
س 

مار
20

20
م

13
ل 

ري
أب

20
20

م

13
و 

ماي
20

20
م

12
و 

ني
يو

20
20

م

12
و 

لي
يو

20
20

م

11
س 

ط
س

أغ
20

20
م

10
بر 

م
بت

س
20

20
م

10
بر 

تو
أك

20
20

م

09
بر 

م
وف

ن
20

20
م

09
بر 

م
س

دي
20

20
م

08
ير 

نا
ي

20
21

م

07
ير 

برا
ف

20
21

م

09
س 

مار
20

21
م

08
ل 

ري
أب

20
21

م

08
و 

ماي
20

21
م

07
و 

ني
يو

20
21

م

07
و 

لي
يو

20
21

م

06
س 

ط
س

أغ
20

21
م

05
بر 

م
بت

س
20

21
م

05
بر 

تو
أك

20
21

م

04
بر 

م
وف

ن
20

21
م

04
بر 

م
س

دي
20

21
م

صندوق الخبير ريت  مؤشر صناديق االستثمار العقارية المتداولة    مؤشر تداول
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 نظرة على السوق (هـ) 
 

 السعودية العربية المملكة اقتصاد على نظرة) 1
لما أوردته وزارة المالية السعودية، نما الناتج المحلي   ووفقاً . م2021  العام في  السعودية العربية المملكة في  االقتصادي  التعافي  تسارع 

يساعده إلى حد كبير تعافي النشاط االقتصادي غير النفطي. وإلى جانب ذلك، شهدت   م2021% في العام 3.3اإلجمالي الحقيقي بمعدل 

 ما  ،)19-جائحة (كوفيدابير الهادفة إلى احتواء انتشار لتزايد معدالت التلقيح والتخفيف من التد نتيجةً  اً األنشطة االقتصادية غير النفطية انتعاش

مقارنًة  م2020% في العام 3.2مقارنًة بمعدل نمو سلبي بلغ  م2021 العام في % 6.6 بمعدل النفطي  غير اإلجمالي  المحلي  الناتج نمو إلى  أدى 

مع تراجع تأثير ارتفاع أسعار النفط  م2021% في العام 0.2بالسنة السابقة. كذلك سّجل الناتج المحلي اإلجمالي النفطي معدل نمو اسمي بلغ 

  بانخفاض أي  ،م2021مليون برميل في اليوم في العام  9.1بفعل انخفاض اإلنتاج النفطي، حيث بلغ متوسط إنتاج النفط الخام السعودي 

 . م2020 العام في  عليه كان بما مقارنةً % 1.3 بنسبة

مليار ريال سعودي، مع التركيز على   955ما مجموعه  م2022 للعام للدولة التقديرية الميزانية في  اإلنفاق مخصصات بلغت أخرى،  جهة من

تنفيذ مشاريع البنية التحتية  في   الدولةالعمل. وتستمر خطط  فرص وتوفيرتسهيل النمو االقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص 

  في  فائض تحقيق الدولة. وتتوقع 2030الضخمة وبناء الوحدات السكنية ومشاريع النقل والمواصالت في إطار مبادرات رؤية المملكة 

 الذي  الميزانية في  بالعجز مقارنةً  ،م2022 العام في ) اإلجمالي  المحلي  الناتج من% 2.5( سعودي  ريال مليار 90 مجموعه بما يقدر الميزانية

 .الحكومي  اإلنفاق على  والسيطرة النفط أسعار الرتفاع  نتيجة وذلك  األخيرة، القليلة السنوات في  شهدته

تصنيفها  وأكدت )مستقرة( إلى  )سلبية(من  م2021 نوفمبر في  المملكة إلى  نظرتها عدلت قد االئتماني  للتصنيف موديز وكالة أن بالذكر والجدير

 التي  الحريصة المالية  والتدابير للمملكة االقتصادية بالتوقعات الثقة مدى  )مستقرة(. ويعكس هذا التغيير في النظرة إلى A1االئتماني بدرجة 

 .تنفيذها على  العمل يجري 

 تتوقع   كما.  م2023% في العام  2.8وبمعدل    م2022  العام  في %  4.8  بمعدل  السعودي   االقتصاد  نمو  الدولي   النقد   صندوق  يتوقع  المقابل،  في 

 بفعل  ،م2022% في العام 7.4نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بمعدل  م2022 للعام السعودية المالية وزارة أعدتها التي   التقديرية  الميزانية

 .المملكة تنفذه الذي   الواسع التلقيح وبرنامج أوبك،  منظمة دول إنتاج وزيادة النفط، ألسعار القوي  التعافي 

 

 السعودية  العربية المملكة في  العقاري القطاع) 2
). وترجع 19-بعد التراجع الذي شهدته نتيجة لتأثير جائحة (كوفيد  م2021  العام  في   تعافيها  السعودية  العقارية  السوق  تواصل  أن  المتوقع  من

واإلصالحات  النفط،  أسعار  وارتفاع  الفائدة،  أسعار  وانخفاض  السكني،  العقاري  الرهن  معامالت  في  الحاد  االرتفاع  إلى  التعافي  هذا  أسباب 

واألوضاع   االقتصادي،  النشاط  وتحسن   النظرة   تقرير  في   الدولي   النقد  صندوق  رفع  وقد.  عمالاأل  مناخ  في   السائدة  المتحسنةالحكومية، 

العام  2.8و  م2022  العام  في %  4.8  لتصبح  السعودي   اإلجمالي   المحلي   الناتج  لنمو  توقعاته  ،مؤخراً   الصادر  العالمية  االقتصادية . م2023% في 

التقديرية للعام    ووفقاً  الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بمعدل    م2022للميزانية  المالية السعودية، من المتوقع أن ينمو  التي أصدرتها وزارة 

بفعل عوامل منها اإلصالحات المالية العديدة التي بدأت الحكومة بتنفيذها، وزيادة حجم اإلنتاج النفطي، وارتفاع اإلنفاق   م2022% في العام  7.4

 حتية، ونمو مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد المحلي. الحكومي على مشاريع البنية الت
 

%، ما 15استفادت سوق العقارات السكنية من قرار الحكومة بإعفاء المعامالت العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها  دوق هذا

الرهن العقاري وتسريع إنجاز الوحدات السكنية في إطار برنامج    في   ساهم الذي تنفذه وزارة اإلسكان السعودية.   "سكني "نمو سوق تمويل 

مليون   152.5لتقديم قروض تمويل رهن عقاري جديدة لألفراد بقيمة    عقداً   201,481  البنوك  عتلما أورده البنك المركزي السعودي، وقّ   اً ووفق

 مشاريع  تسليم  تم   حيث،  م2021  العام  من  الثاني   النصف  في   السكني   القطاع   في   البناء   أعمال  تنفيذ  واستمر  ،م 2021العام  ريال سعودي في  

 . الكبرى  المدن في  مختلفة
 

ولكن مع استمرار أسعار إيجارات العقارات المكتبية وعقارات متاجر    م2021  العام  في   النشاط  تحسن   دفق  التجارية،  العقارات  صعيد  على   أما

في كل من جدة   العقارية  سواقاألفي أدائها على    م2021التجزئة عند مستويات منخفضة. وقد تفوقت السوق العقارية في الرياض في العام  

 يجب   أنه  الحكومة  إعالن  بعد  العالمية  الشركات  من  المكتبية  العقارات  على   مرتفع  طلب  معدل  الرياض  شهدت  حيث  المكرمة،  ومكة  الدمامو

لكي تتأهل للتعاقد مع الدولة. كما أظهرت شريحة عقارات   م2024  العام  بحلول  المملكة  في   لها  إقليمية  مقرات  تأسيس  الشركات  هذه  على 

. جدة  في   1وساعدها في ذلك المهرجان الترفيهي "موسم الرياض" في الرياض، وسباق الفورموال    م2021الضيافة بعض التعافي في الربع الرابع  

القا  سلباً   تأثرت  المكرمة  مكة  في   الضيافة  عقارات  سوق  أن  غير   أن   المتوقع  من  ولكن .  )19-(كوفيددمين بسبب جائحة  بانخفاض حركة الزوار 

تقدّ   م2022  العام  في   الضيافة  شريحة  أداء   يتحسن اجتذاب استثمارات  السياحة، وتتوقع  لتطوير  تنفيذ استراتيجيتها  الحكومة   ر حيث تواصل 
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 حركة   استئناف  جانب  إلى   االستثمارات،  هذه  تؤدي   أن  المتوقع  ومن.  م2023  العام  بحلول  السياحي   القطاع   إلى   سعودي   ريال  مليار  220  بقيمة

 .الطويل المدى  في  الضيافة سوق تحفيز إلى  والعمرة، الحج
 

من  اً مقارنًة بالسنة السابقة، مستفيد  م2021% في العام 0.5بنسبة  ارتفاعاً  لإلحصاء، العامة الهيئة وضعته الذي  العقارات أسعار مؤشر حقق

%. وقد نتج النمو بشكل رئيسي عن حجم 0.6% في شريحة العقارات السكنية. غير أن شريحة العقارات التجارية تراجعت بنسبة  1.1نمو بنسبة  

الطلب القوي على قروض الرهن العقاري التي قدمتها البنوك والمؤسسات المالية. كما اكتسبت شريحة العقارات السكنية أهمية استراتيجية 

وذلك في إطار مبادرة رؤية المملكة   ،م2030% بحلول العام  70إلى    م2020% في العام  62عي الحكومة إلى زيادة نسبة ملكية المنازل من  مع س

حة  . وباإلضافة إلى ذلك، أظهرت أسواق العقارات التجارية وتجارة التجزئة والضيافة بوادر انتعاش. ومع تزايد القدرة على السيطرة على جائ 2030

  تعافي   سرعة  على   يساعد  ما  المستقبل،  في   أقصر  السفر  على   والقيود  اإلغالق  فترات   تكون  أن  المرجح  من  اللقاحات،  وفرة  نتيجة  )19-وفيد(ك

 . األسواق هذه

 

 السعودية  العربية المملكة في(ريت)  المتداولة العقاري االستثمار  صناديق أداء) 3
بعد تعرضها للتأثير المضاعف الناتج   م2021  العام  في   السعودية  العربية  المملكة  في (ريت)    المتداولة  العقاري   االستثمار  صناديق  سوق  تعافت

. وقد أدى تعافي أسعار النفط وتحسن النشاط االقتصادي م2020  العام  في   النفط  أسعار  في   الحاد  واالنخفاض)  19-جائحة (كوفيدعن تفشي  

  في   ساهمإلى انتعاش الطلب في القطاعات المتأثرة بالجائحة، ومنها على سبيل المثال أسواق عقارات متاجر التجزئة والضيافة والمكاتب، ما  

مقارنًة   م2021  العام  في %  7.6  بنسبة  ريت  صناديق  رمؤش  نما  عام،  وبشكل.  م2021  العام  في   المتداولة  العقاري   االستثمار  صناديق  أداء   دعم

 . السوق ألداء  العام المعدل من أقل(ريت)    المتداولة العقاري  االستثمار صناديق مؤشر أداء  وكان  ،م2020% في العام 2.1بنسبة 

 

 األسعار أداء مقارنة) 4

 السعودية  األسهم لجميع  تداول بمؤشر مقارنةً  السعودية العربية المملكة في ريت صناديق مؤشر

 
 

 
 العالمية ريت  بصناديق مقارنةً  السعودية  ريت صناديق) 5

  جائحةعلى الرغم من الصعوبات الناتجة عن انتشار  قوياً  أداءً  العالم أنحاء  جميع في (ريت)  المتداولة العقاري  االستثمار صناديق سجلت

 ما القوية، العمومية  وميزانياتها األسهم أسعار انتعاش من مستفيدةً   العقارات من المزيد إضافة من ريت صناديق تمكنت وقد. )19-كوفيد(

 إلى  تراجع  قد  المملكة في  ريت صناديق مؤشر في  الموزعة  األرباح من الجارية العوائد معدل أن غير. المستقبل في  أرباحها نمو دعم في  يسهم

ولكن معدل هذه العوائد استمر أفضل بالمقارنة بمؤشرات صناديق ريت في  ،م2020 العام في % 5.41  من ،م2021 العام نهاية في % 5.14

 األسواق العالمية.  

  إبرا فوتسي  ومؤشر ريت لصناديق ستانلي  مورغان مؤشر من كل بأداء  مقارنةً  أقل  السعودية ريت صناديق مؤشر أداء  كان أخرى،  جهة من

من التحسن في العام  مزيداً  ريت صناديق إيجارات  من الدخل يشهد. ومن المتوقع أن م2021 العام في  ريت لصناديق العالمي  العقاري  ناريت

في   اً من التعافي وارتفاع اً مع استمرار تعافي النشاط االقتصادي. كذلك من المتوقع أن يحقق قطاع صناديق ريت في المملكة مزيد م2022

 للمستثمرين العالميين.  اً جيد اً استثماري اً ذلك خيار معدل العائد الجاري من األرباح الموزعة، ليشكل ب
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(%) الموزعة األرباح من  الجاري العائد  

 
 

 م2021عوائد مؤشرات ريت العالمية والسعودية في العام ) 6

 

  

 : ات مالحظ

 . م2020 ديسمبر 31نقطة في  4.285% من 7.6بارتفاع بنسبة  ،م2021 ديسمبر 30 في نقطة 4.612 عند السعودية  ريت صناديق  مؤشر أغلق −

 . م2020 ديسمبر 31 في نقطة 1.126 من% 33.2 بنسبة بارتفاع ،م2021 ديسمبر 31 في نقطة 1.501 عند ريت لصناديق ستانلي مورغان  مؤشر أغلق −

 . م2020 ديسمبر  31 في نقطة 2.878 من% 32.6 بنسبة بارتفاع، 2021 ديسمبر 31 في نقطة 3.817 عند ريت لصناديق العالمي العقاري ناريت إبرا فوتسي  مؤشر أغلق −

  

3.09
3.38

5.41

4.75

2.12
2.49

5.14

5.77

مؤشر فوتسي إبرا ناريت 
العقاري العالمي لصناديق ريت

مؤشر مورغان ستانلي 
لألسهم العالمية لصناديق ريت

مؤشر ريت السعودي الخبير ريت

م2020 م2021

90

100

110

120

130

140

01
يناير 
م2021

01
فبراير 

م2021

01
مارس 

م2021

01
أبريل 

م2021

01
مايو 
م2021

01
يونيو 

م2021

01
يوليو 

م2021

01
أغسطس 

م2021

01
سبتمبر 

م2021

01
أكتوبر 

م2021

01
نوفمبر 

م2021

01
ديسمبر 

م2021

مؤشر صناديق ريت السعودية مؤشر مورغان ستانلي لألسهم العالمية لصناديق ريت مؤشر فوتسي إبرا ناريت العالمي لصناديق ريت



 

 

 ريت   الخبير صندوق  23

 م 2021التقرير السنوي للعام   

   

  رتقرير تقويم المخاط(و) 

 وصف المخاطر  إجراءات الحد من المخاطر 
المخاطر  

 المتوقعة

المستأجرين على  الصندوق  مدير  ع  وقّ  • مع  األجل  طويلة  إيجار  عقود 

يتمتع   ،الرئيسيين الصندوق  أن  من  التأكد  على  باستمرار  يعمل  وهو 

والخاص  الحكومي  القطاع  من  المستأجرين  من  وقوية  متنوعة  بقاعدة 

والتي تعتبر أفضل استراتيجية للحد من مخاطر تخلف المستأجرين عن 

 السداد.  

تنفيذ استراتيجيات تسويقية محددة فيما يتعلق بالمحافظة على وزيادة  •

عق إشغال  الصندوقنسبة  قِ   ،ارات  من  العقارات وذلك  مديري  بل 

 .لين ذوي الصلةوالمشغّ 

اإليجار • فترة  متوسط  للصندوق    التعاقدية  يبلغ  المملوكة    10للعقارات 

 سنوات تقريبًا. 

سند   ) 259(كضمان لسداد القيم اإليجارية لألصول، فقد تم توقيع عدد   •

 .يجاريةمليون ريال سعودي كضمان للدفعات اإل 1,644ألمر بقيمة 

يجتمع  • الصندوق. كما  أصول  أداء  أيضًا عن كثب  الصندوق  يراقب مدير 

مدير الصندوق بانتظام مع وكالء ومشغلي العقارات من أجل مراقبة أداء 

الصندوق  تحقيق  لضمان  الفورية  اإلجراءات  واتخاذ  كثب  عن  األصول 

 .ألهدافه المنشودة

لإليجارا • تحصيل  سياسة  الصندوق  إدارة  مجلس  وسياسة  اعتمد  ت 

 تصعيد في حال تعثر أي من المستأجرين عن سداد الدفعات المستحقة. 

عدم قدرة المستأجرين على دفع 

اإليجارات المستحقة للصندوق حسب 

العقود المبرمة معهم سواء كان ذلك 

بسبب تعثر المستأجر أو عدم توفر 

سيولة في وقت االستحقاق، وبالتالي 

عدم قدرة الصندوق على تحقيق 

الدورية أو   اتزامات التوزيعالت

المستهدفة في المستقبل على مالكي 

الوحدات وفقًا لشروط وأحكام  

 .الصندوق، أو فشله في ذلك 

مخاطر تحصيل  

 اإليجارات 

عامًا قابلة للتمديد) وتبقى خاللها وحدات   99(  مدة الصندوق طويلة جداً  •

على   القدرة  الوحدات  مالكي  يمنح  مما  السوق،  في  متداولة  الصندوق 

 على أسعار السوق السائدة. وقتما يشاؤون بناءً  التخارج 

عدم قدرة مدير الصندوق على تصفية 

األصول األساسية في الوقت  

الستراتيجية   المناسب ووفقاً 

لخطر يزداد أهمية  الصندوق. وهذا ا 

 .موعد انتهاء مدته المقررة ترابقاعند 

 مخاطر التخارج 

قام مدير الصندوق بتوقيع اتفاقية ،  للحد من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة •

 تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية: 

الراجحي   .1 مصرف  من  األول  المسحوب  التمويل  مبلغ  يخص  فيما 

يساوي   سعودي،    340والذي  ريال  الصندوقمليون  مدير  في   قام 

ضوابط   م2019نوفمبر   19 مع  متوافقة  تحوط  اتفاقية  بتوقيع 

الفرنسي  السعودي  البنك  مع  اإلسالمية  لتثبيت    الشريعة  وذلك 

 هامش ربح التسهيالت االئتمانية الموقعة.

الراجحي  وفي .2 مصرف  من  الثاني  المسحوب  التمويل  مبلغ  يخص  ما 

يساوي   الصندوق   397.5والذي  مدير  قام  سعودي،  ريال   في   مليون 

بتوقيع اتفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة   م2021يوليو  27

اإلسالمية مع مصرف الراجحي وذلك لتثبيت هامش ربح التسهيالت 

 االئتمانية الموقعة. 

يمة األدوات المالية  مخاطر تقلب ق

بسبب التغيرات في معدالت العائد 

 .والتي تتأثر بأسعار الفائدة

مخاطر أسعار 

 الفائدة 

جغرافي   • تركيز  مستويات  على  الحفاظ  على  الصندوق  مدير  يحرص 

على   يؤثر  قد  الذي  االقتصادي  الركود  أثر  حدة  من  يقلل  مما  منخفضة، 

 عقاري محدد على أصول الصندوق.منطقة جغرافية معينة أو على قطاع  

كلٍّ  • في  الصندوق  أصول  اإلدارية   تتوزع  والمكاتب  التجزئة  قطاعات  من 

المخاطر المتعلقة بتركيز أصول  

الصندوق في قطاع جغرافي أو عقاري  

 معين.

مخاطر التركيز 

الجغرافي 

 والعقاري 
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 وصف المخاطر  إجراءات الحد من المخاطر 
المخاطر  

 المتوقعة

السكني  اللوجستي   والقطاع  والقطاع  التعليمي  كلٍّ   والقطاع  من   في 

دائرة  توسيع  إلى  الصندوق  مدير  ويسعى  وتبوك.  والرياض  جدة  مدينة 

 التنوع من خالل االستحواذ على عقارات في مناطق وقطاعات جديدة. 

الصندوق   • الحالي  يستثمر  الوقت  العربية كفي  المملكة  في  أصوله  ل 

عن   الخارج  في  االستثمار  نسبة  تتجاوز  ولن  حجم 25السعودية  من   %

العقارية  بالصناديق  الخاصة  التعليمات  حسب  وذلك  الصندوق، 

 .المتداولة

يدير الصندوق مختلف المخاطر الكامنة المتعلقة بالبلد الذي يستثمر فيه،   •

، من والضرائبمية والسياسات  بما في ذلك التغيرات في اللوائح التنظي

لأل الدقيقة  المراقبة  التنظيميةوخالل  في    /  السياسة  /  ضاع  الضرائب 

 .المملكة العربية السعودية، والتنبؤ بأي تغيير محتمل واالستعداد له

مخاطر احتمال أن يكون للوائح  

التنظيمية والسياسات والضرائب  

الحكومية الجديدة أو عدم االستقرار 

الجتماعي، تأثير سلبي على  السياسي وا

   .أداء الصندوق و/أو سيولته

المخاطر  

التنظيمية 

والجيوسياسية  

في بلد 

 االستثمار

يواصل مدير الصندوق مراقبته الدقيقة لوضع االقتصاد الكلي بوجه عام  •

القرارات  اتخاذ  ضمان  أجل  من  العقاري  القطاع  في  محدد  تطور  وأي 

 .على ذلك  المناسبة بناءً 

تدهور وضع االقتصاد   ثيرتأمخاطر 

على أداء األصول   الكلي سلباً 

األساسية وقيمتها وبالتالي على  

 .الصندوق

المخاطر  

 االقتصادية 

قِ   الصندوقيدار   • مميز   بلمن  بسجل  تتمتع  والتي  المالية  الخبير  شركة 

 .وخبرة واسعة في إدارة األصول 

بعض  • إسناد  تم  عليها،  المتعارف  الممارسات  أفضل  تطبيق  لضمان 

األنشطة الرئيسية التي تتطلب خبرة متخصصة إلى مزودي خدمات من 

 .ذوي الخبرة والسمعة المرموقة وسجل األداء المتميز

هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل بوجه عام، يتمثل   •

تلحق  قد  التي  واألضرار  المالية  الخسائر  من  الحد  في  التوازن  تحقيق 

بسمعته من خالل تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في تحقيق العوائد  

 .لمالكي الوحدات

أداء األصول األساسية عن طريق  • يراقب مدير الصندوق أيضًا عن كثب 

األمالك   ،الدورية  الزيارات مديري  مع  اجتماعات  بانتظام  يعقد  أنه  كما 

 .أحداث قد تؤدي إلى ضعف أداء الصندوق / للوقوف على أي أمور

تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر 

تكبد خسارة مباشرة أو غير مباشرة 

لمصاريف تشغيلية أو رأسمالية  نتيجةً 

غير متوقعة لعمل تحسينات وصيانة 

ان ذلك بسبب لدى للعقارات سواء ك

مزود الخدمات للصندوق، أو لعوامل 

خارجية أخرى خالف مخاطر االئتمان 

والسيولة والعملة والسوق، كتلك  

التي تنشأ عن المتطلبات القانونية  

 .والتنظيمية

المخاطر  

 التشغيلية

يواصل مدير الصندوق مراقبة التزام الصندوق باللوائح واألنظمة   •

خذ جميع اإلجراءات الالزمة لتلبية هذه وشروطه وأحكامه، وسوف يت

 .المتطلبات واستيفائها

فشل الصندوق في االلتزام بالقوانين 

والقواعد واللوائح المعمول بها في 

 .البلدان التي يستهدف االستثمار فيها

تشمل هذه المخاطر: المخاطر  

القانونية والتنظيمية وااللتزام بأحكام 

 .الشريعة اإلسالمية

االلتزام  مخاطر 

 النظامي 

 :يتعامل مدير الصندوق مع هذه المخاطر من خالل

 .قبل االستحواذ: إجراء دراسة العناية الواجبة والتقييم •

المدى  • على  القيمة  وزيادة  المنفعة  تحقيق  على  التركيز  االستحواذ:  بعد 

إيجاري  الوحدات، وعلى قدرته على تحقيق دخل  بالنسبة لمالكي  الطويل 

 .كانية النمو على المدى الطويلدوري دائم وإم

كما تخضع مخاطر تقييم وحدات الصندوق بأقل من صافي قيمة األصول  •

لمعنويات السوق العام واآلراء السائدة حول قطاع صناديق االستثمار 

التقييم  مقابل  القياس  وعند  عام.  بشكل  والعقارات  ككل  العقاري 

مخاطر أن تصبح القيمة السوقية 

كثير من صافي قيمة بللصندوق أقل 

  أصوله. وهو ما قد ينشأ نتيجةً 

للمبالغة في تقدير قيمة األصول  

األساسية بأكثر من قيمتها السوقية 

 .الحقيقية

 مخاطر التقييم
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 وصف المخاطر  إجراءات الحد من المخاطر 
المخاطر  

 المتوقعة

ت (ريت)  العقاري  االستثمار  صناديق  فإن  معظم العالمي،  في  تداول 

 .البلدان بسعر أقل من صافي قيمة األصول

أموال   • توفر  ضمان  خالل  من  السيولة  احتياجات  الصندوق  مدير  يراقب 

كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل تخصيص احتياطي 

الحصول على قروض   نقدي أو التصرف بعقارات استثمارية أو من خالل

 .قصيرة األجل

تتمثل مخاطر السيولة في احتمال  

عدم قدرة الصندوق على تحقيق موارد 

بالتزاماته بالكامل  لإليفاء نقدية كافية 

أو ال يستطيع  ،في موعد استحقاقها

ذلك إال بشروط غير مواتية وقاسية 

 .بدرجة كبيرة

مخاطر  

 السيولة 

أنظمة   • الصندوق  مدير  ملتزمًا أعد  الصندوق  بقاء  لضمان  وضوابط 

 .باللوائح التنظيمية في جميع األوقات وإدارة مخاطر الصندوق وفقًا لذلك 

يعتمد مدير الصندوق على خبرة فريقه االستثماري ذي الخبرة العالية في  •

العمل بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وتحقيق تطلعات الصندوق من 

 .حيث النمو على المدى الطويل

الوظائف • بعض  إسناد  حال  مدير   /  في  يقوم  خارجية،  لجهات  األنشطة 

الخدمات  المناسبة على مزودي  الواجبة  العناية  بإجراء دراسة  الصندوق 

 .هؤالء وقبولهم بشروط عمل مدير الصندوق وتقيدهم بها

قد ال تتاح لمالكي الوحدات الفرصة 

للمشاركة في العمليات أو القرارات 

و التحكم فيها، بما اليومية للصندوق أ

في ذلك قرارات االستثمار واإلجراءات 

التي يتخذها مدير الصندوق، والتي قد 

 .يكون لها تأثير على أداء الصندوق 

مخاطر مدير  

 الصندوق 

يستثمر الصندوق معظم أصوله في عقارات مطورة ولن تتجاوز نسبة  •

وذلك ،  الصندوق% من حجم  25االستثمار في األصول تحت التطوير عن  

 حسب القوانين واألنظمة. 

يقوم مدير الصندوق بإسناد أعمال التطوير لمزودي خدمات ممن لديهم  •

 الخبرات واإلمكانيات إلتمام األعمال. 

تتعلق بأصول الصندوق تحت التطوير 

والتي تتضمن تأخير إتمام تنفيذ  

األعمال عن الخطة الزمنية المعتمدة، 

لتطوير، عدم تجاوز التكاليف المقدرة ل

القدرة على توقيع عقود تأجير تتناسب 

مع اإليرادات المتوقعة، تعثر أي من 

المقاولين، باإلضافة إلى العوامل 

الخارجة عن إرادة مدير الصندوق  

المتعلقة بقطاع اإلنشاءات (تتضمن 

سوء األحوال الجوية والتغيرات البيئية 

 ،وشح المواد األولية للبناء في السوق)

ؤدي إلى تعطل إتمام أعمال  والتي ت

التطوير مما يؤثر على عدم القدرة على  

الحصول على اإليرادات المتوقعة عند 

 إتمام التطوير. 

 مخاطر التطوير 

بل المستشار يقوم مدير الصندوق بمراجعة العقود قبل توقيعها من قِ  •

 القانوني المعين للصندوق لضمان حقوق الصندوق. 

يقوم مدير الصندوق بتعيين مستشار   -   ال سمح هللا  -   في حال حصول نزاع  •

 قانوني مؤهل لمتابعة القضية.

تتعلق بالقضايا المحتملة الناتجة عن 

نزاعات تتعلق بالعقود الموقعة من 

 بل الصندوق مع األطراف النظيرة. قِ 

المخاطر  

 القانونية  

عدداً  • الصندوق  مدير  هذه   يتبع  مثل  تأثير  من  للحد  استراتيجيات  من 

 حداث، على سبيل المثال: األ

 توقيع عقود إيجار طويلة األجل مع المستأجرين الرئيسيين،  •

العمل باستمرار على التأكد من أن الصندوق يتمتع بقاعدة متنوعة وقوية  •

  من المستأجرين من القطاع الحكومي والخاص. 

 .الجغرافي صول والتنوع ألفئة ا •

و أي جائحة  ) أ19-(كوفيد  تفشي جائحة

صحية أخرى قد يؤدي إلى عدم تمكن 

العقارات التابعة للصندوق من العمل  

و من تحقيق الدخل المتوقع، بسبب أ

ول في المناطق التي تقع  حظر التج

و غيره من  أفيها عقارات الصندوق 

 تبعات الجائحة. 

  مخاطر جائحة 

 )19-(كوفيد
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 وصف المخاطر  إجراءات الحد من المخاطر 
المخاطر  

 المتوقعة

جغرافي   • تركيز  مستويات  على  الحفاظ  على  الصندوق  مدير  يحرص 

قطاعات  في  الصندوق  أصول  توزيع  يكون  أن  على  والحرص  منخفضة، 

عقارية متنوعة. وحاليًا تتوزع أصول الصندوق في كلٍّ من قطاعات التجزئة 

والقطاع  التعليمي  والقطاع  السكني  والقطاع  اإلدارية  والمكاتب 

ف مدير  اللوجستي  ويسعى  وتبوك.  والرياض  جدة  مدينة  من  كلٍّ  ي 

التنوع من خالل االستحواذ على عقارات في   إلى توسيع دائرة  الصندوق 

 مناطق وقطاعات جديدة.

والتواصل الفعال مع للتدفق النقدي للصندوق    مستمرةإدارة ومراقبة    •

د  جميع المستأجرين في أصول الصندوق العقارية خالل فترة األزمة وإيجا

 بما يحقق أقصى منفعة للصندوق. (إن ينطبق)  الحلول المناسبة

 . خرى األالتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والقواعد الحكومية  •

سينتج عن ذلك فترة من التباطؤ  

االقتصادي مما قد ينتج عنه تأثير  

سلبي جوهري على المبالغ المتاحة  

 للتوزيع لمالكي الوحدات. 
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معلومات عامة (ز) 
 عن عقارات الصندوق
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 العقار األول: مجمع الملقا السكني
 مدينة الرياض 

 

 معلومات عامة عن العقار

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

 N 46°36'51.06"E"55.08'48°24 إحداثيات الموقع 

 سكني ستخداماال

 .ملكية حرة نوع الحيازة على العقار 

 . مجمع سكني مغلق وصف العقار 

 مكونات العقار 

 وحدة سكنية مفروشة مقسمة وفقًا لآلتي:  290مبنى تتضمن  18

 .غرف نوموحدة مكونة من ثالث  242عدد  •

 .وحدات مكونة من غرفتين نوم 10عدد  •

 .وحدة (استوديو) في دور القبو 38عدد  •

 . أدوار وملحق ثالثة عدد األدوار

 مرافق العقار
متر مربع ومسابح مغطاة ومناطق ترفيه عامة   10,000يشتمل على مواقف سيارات في القبو بمساحة  

 .)2(وصاالت متعددة االستخدام ونادي رياضي عدد 

 . متر مربع 15,925 مساحة األرض 

 .متر مربع 41,361 إجمالي مسطح البناء 

 

  

https://goo.gl/maps/JjetfmERc242
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 العقار الثاني: جالري مول
 مدينة تبوك 

 

 معلومات عامة عن العقار

 .حي الصالحية، تقاطع طريق الملك فهد وطريق األمير فهد بن سلطان، مدينة تبوك موقع العقار

 N 36°33'38.1"E"37.8'23°28  إحداثيات الموقع

 . تجزئة  االستخدام

 نوع الحيازة على العقار 

حق انتفاع. وهو عقد استثمار ألرض تملكها الدولة ممثلة بأمانة منطقة تبوك ليقيم فيها المستثمر  

ياً  ) ثم يعيده ألمانة منطقة تبوك وفق  ـ ه 1434من عام    أ سنة (تبد   25ويستثمره لمدة    ، سوقاً تجار

 صيغة بناء وتشغيل.  

 .مركز تجاري مغلق وصف العقار 

 .مقاهي  أربعةو ،كشك  39و ،مطعم 15و ،محل تجاري  139يشمل المركز عدد  مكونات العقار 

 .قبو ودورين عدد األدوار

 مرافق العقار
 ستةومصاعد،  ثالثةوموقف سيارات خارجي،   600إلى  إضافةً  ،ارات في القبوموقف سي  300يشمل 

 . مصاعد خدمات، وصالة ترفيه ثالثةو ساللم كهربائية،

 .متر مربع 41,630 مساحة األرض 

 .متر مربع 43,625 إجمالي مسطح البناء 

 

 

https://goo.gl/maps/tFPCTB52cvH2
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 العقار الثالث: مركز بالزو
 مدينة الرياض 

 

 العقارمعلومات عامة عن 

 . حي السليمانية، شارع الملك محمد الخامس، مدينة الرياض موقع العقار

 N 46°42'7.56"E"1.22'42°24  إحداثيات الموقع

 . تجزئة  االستخدام

 .ملكية حرة نوع الحيازة على العقار 

 . مركز تجاري (بالزا) وصف العقار 

 .معرض تجاري  15يحتوي العقار على عدد  مكونات العقار 

 . (أرضي وميزانين) دوران عدد األدوار

 .متر مربع 3,000بمساحة سيارات يشمل العقار مواقف  مرافق العقار

 .متر مربع 6,050 مساحة األرض 

 . متر مربع 5,819 إجمالي مسطح البناء 

 

  

https://goo.gl/maps/MYkyPmGA5X82
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 سابقًا) ""هوم وركسمركز بي آند كيو (العقار الرابع: 
 مدينة الرياض 

 

 معلومات عامة عن العقار

 . ضمدينة الريا حي الملك فهد، طريق الملك عبد هللا،  موقع العقار

 N 46°40'16.9"E"54.5'43°24  إحداثيات الموقع

 . تجزئة  االستخدام

 .ملكية حرة العقار نوع الحيازة على  

 .")Home Worksسم العالمة التجارية (هوم ووركس "امركز بيع تجزئة يحمل  وصف العقار 

 . مركز تجاري (معرض) مكونات العقار 

 .إلى قبو دور واحد إضافةً  عدد األدوار

 . مواقف مفتوحة ومواقف بالقبو مرافق العقار

 .متر مربع 7,000 مساحة األرض 

 .متر مربع 9,181 البناء إجمالي مسطح  

 

  

https://goo.gl/maps/EUo8CahQSCH2
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 العقار الخامس: مركز "أهال كورت"
 مدينة جدة 

 

 معلومات عامة عن العقار

 .حي االندلس، شارع األمير محمد بن عبد العزيز، مدينة جدة موقع العقار

 N 39° 8'23.63"E"50.87'32°21  إحداثيات الموقع

 . تجزئة  االستخدام

 .ملكية حرة نوع الحيازة على العقار 

 . مركز تجاري (بالزا) وصف العقار 

 .معارض ومكتب إداري  9 مكونات العقار 

 . دوران عدد األدوار

 . مواقف سيارات مرافق العقار

 .متر مربع 4,342 األرض مساحة  

 . متر مربع 2,758 إجمالي مسطح البناء 

 

  

https://goo.gl/maps/JxXCTJn1FDt
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 " التجاري2العقار السادس: مركز "بن 
 مدينة جدة 

 

 معلومات عامة عن العقار

 .حي األمواج، بين طريق األمير عبد المجيد وطريق األمير نايف، مدينة جدة موقع العقار

  N 39°04'42.3"E"41.6'45°21  إحداثيات الموقع

 .مكتبي  /  تجزئة االستخدام

 .ملكية حرة نوع الحيازة على العقار 

 . ثالثة مباني تجارية مكتبية وصف العقار 

 .معرض تجاري  42مكتب و  21مكون من  مكونات العقار 

 . ثالثة أدوار عدد األدوار

 . مواقف سيارات خارجية مرافق العقار

 .متر مربع 20,642 مساحة األرض 

 .متر مربع 21,305 إجمالي مسطح البناء 

 

  

https://goo.gl/maps/k1MXMEK6srv
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 العقار السابع: مركز "النخبة التجاري"
 مدينة جدة  

 

 معلومات عامة عن العقار

 .حي األندلس، شارع األمير محمد بن عبدالعزيز، مدينة جدة موقع العقار

 N 39° 8'22.36"E"50.86'32°21  إحداثيات الموقع

 .مكتبي  /  تجزئة االستخدام

 .ملكية حرة نوع الحيازة على العقار 

   .مركز تجاري مكتبي  وصف العقار 

 .مكتب 45معارض تجارية و ستة مكونات العقار 

 . وميزانينأدوار  خمسة عدد األدوار

 . مواقف سيارات خارجية ومواقف سيارات في القبو مرافق العقار

 .متر مربع 4,320 مساحة األرض 

 . متر مربع 15,712 إجمالي مسطح البناء 

 

  

https://goo.gl/maps/E3dwRErMnsA2
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 العقار الثامن: برج اليجانس
 مدينة الرياض 

 

 معلومات عامة عن العقار

 . الرياضمدينة حي المروج، شارع الملك فهد،  موقع العقار

 "N 46°39'3.72"E"28.64'45°24  إحداثيات الموقع

 . مكتبي  االستخدام

 .ملكية حرة نوع الحيازة على العقار 

 . برج مكتبي  وصف العقار 

 .مكاتب مكونات العقار 

 .موقف 720أدوار مواقف سيارات تتسع  وخمسة ،دور 27 عدد األدوار

 .مهبط مروحياتو نادي صحي، ومسبح، ومطعم، و، سيارات مواقفيشمل  مرافق العقار

 . متر مربع 5,695 مساحة األرض 

 إجمالي مسطح البناء  

 (حسب رخصة البناء)
 . متر مربع 58,278.7
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 سابقًا) الفارابيالرؤية للتعليم ( العقارالتاسع: كليات
 مدينة الرياض 

 

 العقارمعلومات عامة عن 

 . الرياضمدينة حي اشبيليا، طريق البحر العربي،  موقع العقار

 46.802286, 24.792072  إحداثيات الموقع

 . تعليمي  االستخدام

 .ملكية حرة نوع الحيازة على العقار 

 .كليات تعليمية وصف العقار 

 . معمل 26وقاعة دراسية،   67ومكتب إداري،  93 مكونات العقار 

 .موقف 352ومواقف سيارات تتسع  ،ينودورين متكرر  ،وأرضي  ،بدروم ،أدوار) دورين خمسة( األدوارعدد  

 . مصلى وكافتيريا، ومنطقة استراحة، تشمل  مرافق العقار

 .مربع متر 17,046 مساحة األرض 

 إجمالي مسطح البناء  

 (حسب رخصة البناء)
 .متر مربع 44,113.61

 

  



 

 

 ريت   الخبير صندوق  37

 م 2021التقرير السنوي للعام   

   

 

 سابقًا) الفارابي( الرؤية المبنى التدريبي لكلياتالعقار العاشر: 
 مدينة الرياض 

 

 معلومات عامة عن العقار

 . الرياضمدينة حي اشبيليا، طريق البحر العربي،  موقع العقار

 46.801256, 24.792526  إحداثيات الموقع

 . تعليمي  االستخدام

 .ملكية حرة نوع الحيازة على العقار 

 .تدريبي لكليات تعليميةمبنى  وصف العقار 

 . نهاء أعمال التطوير ليكون المبنى مخصص للعيادات التدريبيةإجاري  مكونات العقار 

 .ينبدروم، أرضي، ودورين متكرر  )أدوار أربعة( عدد األدوار

 .عمتر مرب 11,340 مساحة األرض 

إجمالي مسطح البناء (حسب  

 رخصة البناء)
 .متر مربع 48,770.76
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 للتعليم بجدة الرؤية كليات: الحادي عشرالعقار 
 جدة مدينة 

 

 معلومات عامة عن العقار

 . حي الريان، شرق خط الحرمين السريع، جدة موقع العقار

 N 39°12'16.7"E"30.6'39°21  إحداثيات الموقع

 . تعليمي  االستخدام

 .ملكية حرة نوع الحيازة على العقار 

 .تعليميةكليات  وصف العقار 

 .مصاعد 4استقبال+ مكاتب إدارية + عيادات + معامل + قاعات دراسية +  مكونات العقار 

 . دور + قبو + دور أرضي  13 عدد األدوار

 .متر مربع 3,020,18 مساحة األرض 

إجمالي مسطح البناء (حسب  

 رخصة البناء)
 . متر مربع 13,785
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 أكون مستودعات: الثاني عشرالعقار 
 جدة مدينة 

 

 معلومات عامة عن العقار

 .يقع العقار عند تقاطع طريق الملك فيصل وشارع الكورنيش الجنوبي، بحي قاعدة الملك فيصل البحرية موقع العقار

 N 39°11'26.1"E"50.2'19°21  إحداثيات الموقع

 . خدمات لوجستية االستخدام

 .ملكية حرة نوع الحيازة على العقار 

 .مستودعات تبريد العقار وصف  

 . ثالجة (مستودعات باردة) ومكاتب إدارية 36 مكونات العقار 

 .دور أرضي + ميزانين 1 عدد األدوار

 .متر مربع 21,118.53 مساحة األرض 

إجمالي مسطح البناء (حسب  

 رخصة البناء)
 .متر مربع 12,888.83
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