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 سدكو للتطوير السكني  األهليصندوق 
AlAhli SEDCO Residential Development Fund 

 الشروط واألحكام 

 
ار العقاري  صندوق استثمار عقاري مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار التي تحددها الهيئة الشرعية وتم تنظيمه وفقا لالئحة صناديق االستثم

تمت الموافقة على طرح وحدات الصندوق حسب شروطه وأحكامه من قبل هيئة   .الصادرة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

 م. 2014يناير  7هـ الموافق  1435ربيع األول   6السوق المالية بتاريخ 

 

 شركة األهلي المالية  

 

تعديل الفقرة الثالثة من الشروط واألحكام وفقا لإلشعار    تعكس التي  السكني للتطوير سدكو األهلي  صندوقشروط وأحكام  من المعدلة النسخة  هي هذه   

م 2021 أبريل  19بتاريخ  المقدم إلى هيئة السوق المالية  

 

ضريبية والمالية والعقـارية واالستثمارية  على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام بالكامل والحصول على االستشارات القانونية وال

 والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في الصندوق 
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 تنبيه هام

 على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلّق بالصندوق.   •

تنطوي هذه الشــروط واألحكام على معلومات معيّنة بشــأن شــراء وحدات في الصــندوقه يير أنه يلب على المســتثمرين الحصــول على  •

 العقارية واالستثمارية والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء الوحدات في الصندوق.  االستشارات القانونية والضريبية والمالية و

ال يلوز للمســتثمرين المحتملين اعتبار محتويات هذه الشــروط واألحكام بمثابة توصــية بشــأن أي مســائل قانونية أو ضــريبية أو مالية أو  •

 أو شرعية.   أو عقاريةاستثمارية  

تثمار العقاري الصـادرة عن مللس   • ه وفقا لالئحة صـناديق االـس يـس عوديةه وتم تأـس اطه في المملكة العربية الـس إن الصـندوق مقفل ويتركز نـش

 م.  15/07/2006هـ الموافق  19/06/1427وتاريخ    2006-193-1هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بمولب القرار رقم  

المالية للعامةه بمولب هذه الشـروط واألحكامه فرصـة شـراء وحدات في الصـندوق لإرا إتاحة الفرصـة للمسـتثمرين  توفر شـركة األهلي   •

 لالستثمار في تطوير قطاع العقار السكني في لدةه المملكة العربية السعودية.  

صــندوقه وبالتالي يحصــل هعالء على يتم تزويد المســتثمرين بهذه الشــروط واألحكام بحيك يمكنهم النظر في فرصــة شــراء وحدات في ال •

تخدام هذه الـشروط واألحكام ألي يرا  عودية. وي منع اـس كني في لدةه المملكة العربية الـس تثمار في تطوير القطاع العقاري الـس فرصـة االـس

وال يلوز اإلفـصاح عن أي آخر. كما تـشكل هذه الـشروط واألحكام ملكية قانونية لمدير الـصندوق وال يلوز توزيعها أو نـسخها كليا أو لزئيا  

 لزء من مضمونها دون الحصول على إذن خطي مسبق من مدير الصندوق.  

يلب أن يكون المستثمرون المحتملون على علم بأن االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر عالية وال يصلح إال للمستثمرين الملمين   •

درين على تحمل خسارة رعوس أموالهم المستثمرة لزئيا أو كليا. هذا ويلب على  بالمخاطر التي ينطوي عليها ويفهمون هذه المخاطره والقا

( من الشروط واألحكام بدقة قبل االستثمار في  8) المستثمرين المحتملين مرالعة مخاطر االستثمار في الصندوق التي تنص عليها المادة رقم 

 الصندوق.  

. وإذا  الواردة في الشروط واألحكاموق العناية الوالبة للتأّكد من فهمهم المعلومات  ينبإي أن يبذل المستثمرون المحتملون في وحدات الصند  •

 تعذر على المستثمر فهم مضمون هذه الشروط واألحكامه ولب عليه أن يستشير مستشارا ماليا مرخصا من قبل هيئة السوق المالية.  

 لحملة وحدات الصندوق من خالل استثمارهم في الصندوق.  يتمثل الهدف من االستثمار في الصندوق في توفير مكاسب رأس مالية  •

 تخضع وحدات الصندوق المطروحة لحق مدير الصندوق في رفا أي طلب اشتراك بشكل كلي أو لزئي.   •

ة  إن كافة المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكامه هي معلومات دقيقة وتتضمن إفصاحا كامال وصحيحا وصريحا للميع الوقائع الهام •

المسعولية عن دقة المعلومات في هذه الشروط واألحكام. وهو يعّكد   كما في تاريخ هذه الشروط واألحكام. ويتحمل مدير الصندوق كامل 

بحسب علمه وبعد إلرائه كافة الدراسات المعقولة أنه ال تولد أي وقائع أخرى يمكن أن يعدي عدم تضمينها في هذه الشروط واألحكام إلى  

 ة واردة فيها خاطئة أو مضللة.  لعل أي إفاد

يعد مدير الصندوق مسعوال عن إدارة الصندوقه وحفظ أصوله وخدمات إدارته ويظل مسعوال عند تعيين تابع أو أي طرف آخر للقيام بتلك   •

 األعمــال.  

 أو سلوكه المتعمد.    يتحمل مدير الصندوق المسعولية المالية عن خسائر الصندوق الناتلة عن األخطاء التي تحصل بسبب إهماله •
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 التعريفات 

 شركة األهلي المالية.   المدير اإلداري 

٪ ســنويا من صــافي قيمة األصــول  0.04لانب الصــندوق وتحتســب بنســبة  رســوم يتولب دفعها للمدير اإلداري من  رسوم المدير اإلداري 

 تحسب وتدفع في تاريخ التقويم.

نظااام مكاااغحااة  ساااااا   

 األموا 

هــــــه أو أي تعديل  25/06/1424وتاريخ    39هو نظام قواعد مكافحة يـسل األموال الـصادر بالمرـسوم الملكي رقم م/

ل وتمويل اإلرهاب الصادرة عن مللس هيئة السوق المالية بمولب  لهه أو نظام بديل عنهه وقواعد مكافحة يـسل األموا

 هـ.  03/12/1429 وتاريخ  2008-39-1القرار رقم  

األصـــول هي األشـــياء والموارد )بنود الميزانية( ذات القيمة االقتصـــادية والتي يملكها الصـــندوق ويمكن تحويلها إلى   األصو 

يارات والذمم   ّكل النقد لزءا من األصـول(. ومن األمثلة على ذلك النقود واألراضـي والمباني والـس أموال نقدية )كما يـش

ــول فهي القيمة اإل ــندوق تبيّن  المدينةه إلخ. أما قيمة األصـ ــول في آخر قائمة مركز مالي للصـ لمالية لكل بند من األصـ

النقدية بكاملها والودائع أللل المتوافقة مع الضوابط الشرعية وأدوات سوق النقد والممتلكات الملموسة ويير الملموسةه  

 والمطالبات من الإير.  

سيطر عليه ذلك الكيان أو يخضع تحت سيطرة مشتركة مع ذلك الكيانه  أي فرد أو كيان يسيطر على الكيان المعني أو ي الشركات التابعة

ســواء كان ذلك بصــورة مباشــرة أو يير مباشــرة. وأليراا هذه الشــروط واألحكامه ف ن الملكية المباشــرةه أو يير 

رة ألكثر من  في الحصـول  ٪ من األوراق المالية القائمة لكيان ما والتي تمنح حاملها حق التصـويته أو الحق  30المباـش

أو إيراداـته ي عتبر نوـعا من الســـــيطرة على ذـلك الكـيان. كـما تعتبر العالـقات  ذـلك الكـيان  ٪ من أرـباح  30على أكثر من  

األخرى التي تعدي في الواقع إلى السـيطرة الفعلية على إدارة الكيان أو أعماله أو شـعونه أنها تشـّكل سـيطرة على ذلك  

 الكيان.

 ست ويونغ أو أي مرالع آخر لحسابات الصندوق يعيّنه مدير الصندوق من وقت آلخر. شركة إرن مراجع الحسابات

مجلس اإلدارة، أو  

 المجلس  

 مللس إدارة الصندوق.

 أي يوم تفتح فيه البنوك في المملكة العربية السعودية أبوابها للعمل. يوم العم 

 االشتراك فيها أو قبولها أو دفعها في الصندوق باللاير السعودي.المبلغ اإللمالي لألموال التي يتم   رأس الما 

وم الملكي رقم م/ نظام السوق المالية عودي الصـادر بالمرـس وق المالية الـس بما يتم تعديله أو  02/06/1424وتاريخ   30نظام الـس ــ )حـس هــــ

 إعادة تشريعه من وقت آلخر(.

رمضـان   3هو تاريخ نهاية فترة االشـتراك في الصـندوقه والذي يتم فيه تلميع رأس مال الصـندوق المسـتهدف بتاريخ   تاريخ اإلقفا 

 م أو أي تاريخ سابق في حال لمع رأس مال الصندوق المستهدف.  2014يونيو    30الموافق  هـ  1435

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. الهيئة  

تكلفة كل أقســام البناء في أي مشــروع وت حتســب عموما على أســاس قيمة عقد )عقود( البناء وييرها من تكاليف البناء   البناءتكلفة  

المباـشرة )بما فيها على ـسبيل المثال ال الحـصر العمالة والمواد والمعدات... إلخه زائد المـصاريف العامة كالمواـصالت  

تلزمات المكتبية والطباعة وييرها مل تكلفة األرا أو األتعاب المدفوعة    والمـس وتكاليف المقاولين من الباطن(ه وال تـش

 للمهندس المعماري واالستشاريين أو أي تكاليف يير مباشرة أخرى.  

 شركة األهلي المالية. أمين الحفظ

 التاريخ الذي يبدأ فيه الصندوق عملياتهه وذلك في تاريخ اإلقفال. تاريخ التشغي 

ـشركة سدكو للتطويره وهي شركة ذات مسعولية محدودة منّظمة وقائمة بمولب أنظمة المملكة العربية السعوديةه ويقع   المطّور

ه  21333ه ـلدة  140667مكتبـها الرئيســـــي في ملمع  البحر األحمر التـلاري ه طريق المـلك عـبد العزيزه ص ب  

 المملكة العربية السعودية.

م. وسيتم تقديم نسخة من االتفاقية للمستثمرين  16/09/2013اتفاقية التطوير المبرمة بين مدير الصندوق والمطّور في   اتفاقية التطوير

 المحتملين إذا تم طلبها ودون أي مقــابل.  
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 سيتقاضى المطّور الرسوم التالية بمولب أحكام اتفاقية التطوير: رسوم المطّور

لتكاليف اإلدارية وتكاليف الخدمات العامة ودراســـة الســـوق ورســـوم الدراســـات  ٪ من إلمالي تكاليف البناء وا10)أ( 
 في تكاليف البناء كرسوم تطوير؛   ارتفاعورسوم التصميم ورسوم التسويق والمبلغ االحتياطي المخصص لموالهة أي 

 ٪ من إلمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة مبيعات؛ 2.5)ب( 
 ت( التي يلنيها ويحصل عليها مدير الصندوق.  ٪ من رسوم األداء )إن ولد50)ج( 

 
 أعضاء مللس إدارة الصندوق. أعضاء مجلس اإلدارة

الااتاامااويااا    تااكاااالااياا  

 )العموالت(

٪ من صافي قيمة األصول في الصندوق  30ال يعتزم الصندوق االقترااه ولكن يلوز له اقتراا ما تصل نسبته إلى  

الشـرعية بشـرط الحصـول على موافقة مللس إدارة الصـندوق وذلك مثال في حال  بمولب تمويل يتوافق مع الضـوابط  

ــالي تكاليف المشروع عن إلمالي رأس مال الصندوق  زيادة ـــــ . وفي حالة االقترااه قد ت فرا على الصندوق  إلمـــ

 تكاليف تمويلية )عموالت( خاصة بالتمويل المتوافق مع الضوابط الشرعية بأسعار السوق السائدة.  

تبدأ السـنة المالية للصـندوق في اليوم األول من شـهر يناير من كل سـنة ميالدية وتنتهي في الحادي والثالثين من شـهر  السنة المالية

 شهرا.   18أشهر وال تتلاوز   6ديسمبر من كل سنة ميالدية. وتتألف السنة المالية األولى من فترة ال تقل عن 

 للتطوير السكني.  صندوق األهلي سدكو الصندوق

 شركة األهلي المالية. مدير الصندوق

  سابقاًه إليها  المشار  المدة  إنقضاء  حال في  سنوات ويمكن تمديدها لفترتين إضافيتينه تتكون كل منهما من سنة واحدة. 3 مدة الصندوق

 .الخصوص  بهذا  المالية  السوق  هيئة  قبل من  المفروضة  النظامية  المتطلبات  إتباع  يتم

الساااااتح ااق  الحاد األدن   

 حسن األداء  أتعاب

 ( الفقرة )د( من الشروط واألحكام(.10٪ سنويا )محسوبا وفقا للمادة رقم )10هو معدل العائد الداخلي بنسبة  

اإلدارة   ماجالاس  عضاااااو 

 المست  

هو عضــو من أعضــاء مللس إدارة الصــندوقه ينطبق عليه تعريف عضــو مللس اإلدارة المســتقل المذكور في قائمة  

 الهيئة.    لوائحالمصطلحات المستخدمة في 

 كل شخص اعتباري أو طبيعي من المحتمل أن يستثمر في وحدات الصندوق.   المستثمر )المستثمرون(

 لذي يقيس به المدير أداء الصندوق في نهاية عمر الصندوق.هو ذلك المعدل ا معد  العائد الداخلي

 المملكة العربية السعودية. المملكة

األرض أو األرض التابعة  

 للصندوق

 أي قطعة أرا يملكها الصندوق لالنتفاع بها أو يتم االحتفاظ بها بالنيابة عن الصندوق لصالح حملة الوحدات.  

ــوم أو قرار أو أمر ق ال انون ــريع أو الئحة أو قاعدة معمول بها في  أي مرســ ــائي أو حكم أو نظام أو قانون أو أمر أو تشــ ضــ

 المملكة العربية السعودية.

٪ ـسنويا من ـصافي قيمة األـصول. وتـشمل  1رـسوم يتولب دفعها لمدير الـصندوق من لانب الـصندوق وتحتـسب بنـسبة   رسوم اإلدارة

 اريخ التقويم.رسوم اإلدارة رسوم أمين الحفظ تحسب وتدفع في ت

 صافي قيمة أصول الصندوق هو قيمة ملموع مولودات الصندوق ناقصا ملموع التزاماته. صاغي قيمة األصو 

شـركة األهلي المالية هي شـركة مسـاهمة مقفلةه تأسـسـت وتعمل وفقا ألنظمة المملكة العربية السـعودية بمولب السـلل   شركة األهلي المالية  

ــ الموافق  29/03/1428وتاريخ    1010231474التلاري رقم   م الصـــادر في الريااه وهي  17/04/2007هــــــ

هـــــــ الموافق  03/12/1427  المعرخ في  06046-37مرخصــة من قبل هيئة الســوق المالية بمولب الترخيص رقم  

 م.  24/12/2006

( لميع الرســوم  1المبالغ الفعلية لكافة التكاليف والمصــاريف المتعلقة باألنشــطة الخاصــة بالصــندوقه وهي تشــمل ) المصاري  التشغيلية

ــرف فيهاه ) ــتثمارات وتقييمها وترتيبها ومراقبتها وحيازتها والتصــ ــاريف المتعلقة باالســ ــوم وأتعاب  2والمصــ ( رســ

المحامين والمحاسـبين ومرالعي الحسـابات وييرهم من المسـتشـارين المهنيينه بمن فيهم المسـتشـارين الذين يسـتبقيهم  

( 3مدير الصـندوق ليقّدموا للصـندوق خدمات متخصـصـة ال يتوقع في حدود المعقول تقديمها من قبل مدير الصـندوقه )

ت التي تمت مباشــرتها من لانب الصــندوق ومن امثلتها  كل المصــاريف النثرية الخاصــة بالإير فيما يتعلق بالصــفقا



 الشروط واألحكام: صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني

 28من  6صفحة 

( التكاليف التي يتحملها الـصندوق إلعداد التقارير وتـسليمها لحملة الوحدات  4تكاليف المراـسالت والرـسوم الحكومية ه )

رعيةه )5وهيئة الـسوق الماليةه ) وم ومصـاريف مللس إدارة الصـندوق والهيئة الـش ق مع  ( تكلفة التمويل المتواف6( رـس

لدته ) ــرعية بما فيها العموالته إن و  ــوابط الشـ ــوم تداوله و)7الضـ ــوم الرقابية ورسـ ( والخدمات اإلدارية  8( الرسـ

للصــندوق. وســيقوم مدير الصــندوق بتحميل الصــندوق بالرســوم الفعلية فقطه وي حد د ســقف هذه التكاليف والمصــاريف  

 ٪ سنويا من صافي قيمة األصول في الصندوق.  1بنسبة  

عن ٪ من أي أربــــــــــاح تزيد  25يحق لمدير الصندوق في نهاية مدة الصندوق الحصول على رسوم أداء تبلغ نسبتها    رسوم األداء

األدنى السـتحقاق أتعاب حسـن األداء. ويسـاوي  الحد األدنى السـتحقاق أتعاب حسـن األداء  معدل العائد الداخلي    الحد

 ٪ من رأس المال.  10السنوي البالإة نسبته  

 (.IRR% كعائد داخلي سنوي للصندوق )10هو ذلك العائد الذي يزيد عن  العائد الفائض

 شركة األهلي المالية. وكي  الطرح

كل شــخص طبيعي أو اعتباري يحمل اللنســية األمريكية أو أي شــخص آخر قد يشــّكل نقل الوحدات إليه أو اســتحواذه   الشخص المحظور

 عليها:

نظام أو مطلب ألي بلد أو لهة حكومية في أي ســلطة قضــائيةه ســواء بحد ذاته أو بالتزامن مع إخالال بأي   ( 1)
 أي ظروف أخرى ذات صلةه أو

تحميل الصــــندوق أي مســــعولية ضــــريبية ما كان ليتكبدها أو يتحملها لوال ولود هذا الشــــخصه أو يلزم  ( 2)
ــليل في ــليل أو التزام بأي متطلبات تسـ ــندوق بتقديم طلب تسـ ما يتعلق بأي من وحداته في أي دولة ال الصـ

 يكون الصندوق مسلال فيها أو يعتزم التسليل فيها.
 

٪ من إلمالي  3الرسـوم التي يسـّددها المسـتثمرون لمدير الصـندوق مقابل االشـتراك في الوحداته وهو مبلغ يصـل إلى   رسوم االشتراك

 المبالغ المكتتبة حسبما يحّدده مدير الصندوق.

  2014فبراير  2هـ الموافق    1435ربيع الثاني   2الفترة التي ي قبل خاللها نموذج طلب االشتراكه وهي تبدأ في تاريخ  االشتراكغترة  

 م وتنتهي في تاريخ اإلقفال.  

 مشروع )مشاريع( التطوير العقاري الذي يعتزم المطّور بناءه على األرا التابعة للصندوق.   المشروع )المشاريع(

لميع تكاليف التطويره وتكلفة األرا التابعة للصـندوقه وتكلفة البناءه وتكاليف البنية التحتيةه ولميع تكاليف المهنيين   المشروعتكالي   

 أو المستشارين والتي يتم تكبدها فيما يتعلق بالمشاريع كما هو محدد في ميزانيات هذه المشاريع.  

 شركة األهلي المالية. أمين السج 

وتاريخ    2006-193-1الئحة ـصناديق االـستثمار العقاري الـصادرة عن مللس هيئة الـسوق المالية بمولب قراره رقم   الالئحة

 م.  15/07/2006هـ الموافق  19/06/1427

 معسسة النقد العربي السعودي. مؤسسة الن د

 لاير سعودي. لاير

 الهيئة الشرعية.ضوابط االستثمار التي تحددها   الضوابط الشرعية

 الهيئة الشرعية التي يعيّنها مدير الصندوقه وهي الهيئة الشرعية للبنك األهلي التلاري. الهيئة الشرعية

أي وكـيل أو موّزع يعيـّنه ـمدير الصــــــندوق من وـقت آلخر للمســـــاـعدة في الطرح أو توزيع وـحدات الصــــــندوق على   وكي  الطرح من الباطن

 المستثمرين.

ألف لاير    50المبلغ الذي يريب المستثمر في استثماره في الصندوق ويتقّدم بطلب لالشتراك فيهه وهو مبلغ ال يقل عن  االشتراكمبلغ  

 سعودي.  

 نموذج طلب االشتراك الذي يلب أن يقوم كل مستثمر بتعبئته وتقديمه إلى مدير الصندوق لالشتراك في الوحدات. نموذج طلب االشتراك

 شروط وأحكام الصندوق. الشروط واألحكام
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تمثل حصة مشاعة لحملة الوحدات في الصندوقه أي أن كل وحدة هي حصة واحدة يير ملزأة من صافي قيمة أصول   الوحدة )الوحدات(

 الصندوق.

)حملااة   الوحاادات  حاااماا  

 الوحدات(

 المستثمر أو المستثمرون الذين يملكون وحدات في الصندوق.

ــرعية لإلقامة الدائمة   كيالشخص األمري أي مواطن من مواطني الواليات المتحدة األمريكيةه أو المواطنين األلانب الذين دخلوا بطريقة ش

في الواليات المتحدة األمريكيةه أو شـراكة يير مسـللة يكون عدد كبير من أعضـائها من مواطني الواليات المتحدة أو  

 لدائمة في هذا البلده أو معسسة أ نشئت فيه.  األلانب الذين دخلوا بطريقة شرعية لإلقامة ا

 الحادي والثالثين من شهر ديسمبر والثالثين من شهر يونيو طوال مدة الصندوق. تاريخ الت ويم

 شخص مرخص له من الهيئة بممارسة أعمــال األوراق المالية. له  الشخص المرخص

ال يمااة   نظااام ضاااااريبااة 

 المضاغة

 القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية.يعني نظام ضريبة  

ضـريبة القيمة المضـافة التي تفرا على اسـتيراد وتوريد السـلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوزيع   ضريبة ال يمة المضاغة

 وتشمل التوريد المفترا.
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 دلي  الصندوق 

 صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني.  الصندوق اسم 

شركة األهلي المالية وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست وتعمل وفقا ألنظمة المملكة العربية السعوديةه وهي مسللة بمولب   مدير الصندوق 

مه الصادر في الريااه  2007/ 17/04هـه الموافق 1428/ 29/03وتاريخ  1010231474السلل التلاري رقم 

هـ الموافق  1427/ 3/12المعرخ في 06046- 37رخصة من قبل هيئة السوق المالية بمولب الترخيص رقم وم

 م.  24/12/2006

 شركة األهلي الماليةه المملكة العربية السعودية 

 الدور الرابعه البرج به المبنى اإلقليمي للبنك األهلي التلاري  

 ه المملكة العربية السعودية 11495ه الرياا 22216ه ص. ب: طريق الملك سعود 

 +966114060049+ه فاكس: 966118747106هاتف: 

 شركة األهلي الماليةه المملكة العربية السعودية  أمين الحفظ 

 الدور الرابعه البرج به المبنى اإلقليمي للبنك األهلي التلاري  

 ه المملكة العربية السعودية 11495ه الرياا 22216ه ص. ب: طريق الملك سعود 

 +966114060049+ه فاكس: 966118747106هاتف: 

 شركة األهلي الماليةه المملكة العربية السعودية  المدير اإلداري

 المبنى اإلقليمي للبنك األهلي التلاري  الدور الرابعه البرج به  

 ه المملكة العربية السعودية 11495ه الرياا 22216ه ص. ب: طريق الملك سعود 

 +966114060049+ه فاكس: 966118747106هاتف: 

 شركة األهلي الماليةه المملكة العربية السعودية  أمين السج  

 الدور الرابعه البرج به المبنى اإلقليمي للبنك األهلي التلاري  

 11495ه الرياا 22216ه ص. ب: طريق الملك سعود 

 المملكة العربية السعودية 

 +966114060049+ه فاكس: 966118747106هاتف: 

 شركة إرنست ويونغ   مراجع الحسابات 
 1994ص.ب.  

 برج طريق الملكه الدور الثالك عشر  
 طريق الملك عبد العزيز )طريق الملك( 

 ه المملكة العربية السعودية 21441حي الشاطئه لدة  
 +96622218575+ه فاكس:  96622218400هاتف: 

 
 شركة سدكو للتطوير  المطّور 

 المركز الرئيسي لشركة سدكو  
 اللنوبي ملمع البحر األحمر التلاريه البرج 

 حي المرلانه طريق الملك عبد العزيز 
 21333لدة  140667ص.ب.  

 المملكة العربية السعودية 
 +96626906899+ه فاكس:  96626906800هاتف: 

   www.sedcodevelopment.comالموقع اإللكتروني: 
 

 الهيئة(  الشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع )رئيس  الهيئة الشرعية 

 الدكتور عبد هللا بن عبد العزيز المصلح )عضو في الهيئة( الشيخ

  الشيخ الدكتور محّمد علي القري )عضو في الهيئة( 
  المستشارون القانونيون  بالتعاون مع  بيكر أند ماكنزي ليميتد    المحامون 

 الدور الثالك ه 2ملّمع العليانه البرج 

 ه المملكة العربية السعودية 11491ه الرياا  4288شارع األحساءه حي الملزه ص. ب 

 +966112915571+ه فاكس: 966112915561هاتف: 

  

http://www.sedcodevelopment.com/
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 ملخص الصندوق 

 للصندوق.صندوق استثمار عقاري مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمـار التي تحددها الهيئة الشرعية   نوع الصندوق

 اللاير السعودي )اللاير(. عملة الصندوق

  ـسابقاًه  إليها  المـشار  المدة  إنقـضاء  حال  في  ـسنوات ويمكن تمديدها لفترتين إـضافيتينه تتكون كل منهما من ـسنة واحدة.  3 مدة الصندوق

 .الخصوص  بهذا  المالية  السوق  هيئة  قبل من  المفروضة  النظامية  المتطلبات  إتباع  يتم

بمخاطر االـستثمار في    المتعلقة( من ـشروط وأحكام الـصندوق  8ولمزيد من التفاـصيله الرلاء قراءة المادة رقم ).  مرتفع مستوى المخاطرة

 الصندوق.

مليون( لاير سعودي عدا رسوم االشتراكه ولمدير الصندوق الحق في زيادة رأس المال    350ثالثمائة وخمسون مليون ) رأس الما  المستهد 

مليون( لاير سعودي أو تخفيا مبلغ الطرح وحلمه بما ال يقل عن مائتين   500عن خمسمائة مليون ) ال يزيدبشرط أن 

 مليون( لاير سعودي.  200مليون )

كمن الهدف االســـتثماري للصـــندوق في توفير أرباح رأســـمالية لحملة الوحدات على اســـتثماراتهم من خالل اســـتثمار  ي الهد  االستثماري  

ــندوق من وقت آلخر باالحتفاظ بالمبالغ يير  ــيقوم الص ــافة إلى ذلكه س ــاريع التطوير العقاري. باإلض ــندوق في مش الص

في اسـتثمارات قصـيرة األلل على سـبيل المثال وليس  الغ  على شـكل نقد أو إعادة اسـتثمار المبالمسـتثمرة في المشـاريع  

ــار بالعوائد والمخاطر بما   ــــــ الحـصر في ـصناديق المرابحة المتوافقة مع الـضوابط الـشرعية لالـستثمار مع أخذ االعتبــــ

 يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات.

 تطوير وبيع عقار سكني في لدةه المملكة العربية السعودية. يهدف الصندوق إلى شراء األرا/األراضي من ألل بناء و استراتيجية االستثمار

 ألف لاير سعودي.  50 الحد األدن  لالشتراك  

 مرتان في السنة )كل ستة أشهر(. عدد مرات الت ويم

بة   رسوم اإلدارة وم يتولب دفعها لمدير الصـندوق من لانب الصـندوق وتحتـسب بنـس نويا من صـافي قيمة األصـوله  1رـس وتـشمل  ٪ ـس

 رسوم اإلدارة ورسوم أمين الحفظ تحسب وتدفع في تاريخ التقويم.

٪ ســنويا من صــافي قيمة األصــول  0.04رســوم يتولب دفعها للمدير اإلداري من لانب الصــندوقه وتحتســب بنســبة   رسوم المدير اإلداري 

 تحسب وتدفع في تاريخ التقويم.

٪ من إلمالي  3المسـتثمرون لمدير الصـندوق مقابل االشـتراك في الوحداته وهو مبلغ يصـل إلى  الرسـوم التي يسـّددها   رسوم االشتراك

 المبالغ المكتتبة حسبما يحّدده مدير الصندوق.

  عن الحد٪ من أي أربــــــاح تزيد  25يحق لمدير الصندوق في نهاية مدة الصندوق الحصول على رسوم أداء تبلغ نسبتها   رسوم األداء

ق أتعاب حـسن األداء. ويـساوي  الحد األدنى الـستحقاق أتعاب حـسن األداء  معدل العائد الداخلي الـسنوي  األدنى الـستحقا

 ٪ من رأس المال.  10البالإة نسبته  

 يدفع الصندوق للمطّور الرسوم التالية بمولب أحكام اتفاقية التطوير ووفقا لها: رسوم المطّور
ــات  10)أ(  ــوم الدراسـ ــوق ورسـ ــة السـ ٪ من إلمالي تكاليف البناء والتكاليف اإلدارية وتكاليف الخدمات العامة ودراسـ

 كرسوم تطويره   في تكاليف البناء  ارتفاعورسوم التصميم ورسوم التسويق والمبلغ االحتياطي المخصص لموالهة أي 
 كعمولة مبيعاته ٪ من إلمالي مبيعات الوحدات السكنية  2.5)ب( 
 ٪ من رسوم األداء )إن ولدت( التي يلنيها ويحصل عليها مدير الصندوق.  50)ج( 

 
 لاير واحد. قيمة الوحدة االسمية
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 الشروط واألحكام 

 الصندوق ونوعهاسم   .1

 اسم الصندوق هو  صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني  وهو صندوق استثمار عقاري مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار.  

 عنوان الم ر الرئيسي لمدير الصندوق .2

 شركة األهلي الماليةه المملكة العربية السعودية 

 الدور الرابعه البرج به المبنى اإلقليمي للبنك األهلي التلاري  

 ه المملكة العربية السعودية  11495ه الرياا 22216ه ص.ب.  طريق الملك سعود 

 +966  11 406  0049+ه فاكس: 966  11  874- 7106هاتف: 

 .   www.alahlicapital.comلمزيد من المعلومات حول مدير الصندوقه ي رلى زيارة الموقع التالي 

 مدة الصندوق .3

( سـنوات بدءا من تاريخ اإلقفاله وفي حال عدم قدرة مدير الصـندوق على تسـييل أصـول الصـندوق يمكن تمديد  3مدة الصـندوق هي ثالك )

على موافقة مللس إدارة الصندوق وإخطــــــــــار هيئة السوق  مدة الصندوق لفترتين إضافيتين تتكون كل منهما من سنة واحدة بعد الحصول  

ــالية. ــ   هذا .  الخصوص  بهذا  المالية  السوق  هيئة  قبل من  المفروضة  النظامية  المتطلبات  إتباع  يتم  سابقاًه   إليها  المشار  المدة  إنقضاء حال  في  الم

ــندوق  تمديد تم  وقد ــول  بعد  ثالثة  لفترة  الصــ ــندوق  وحدات مالكي  موافقة على  الحصــ   اآلخرة   لمادى 28  بتاريخ  المنعقد  التماعهم في  الصــ

 بعد  أخرى ســنة  لمدة  للتمديد  قابلة  ســنة  لمدة  الصــندوق  مدة  لتمديد عادي  صــندوق قرار خالل من  م2019 مارس  5  الموافق  هـــــــ1440

 .المــالية  السوق  وهيئة  الصندوق  إدارة مللس  موافقة على  الحصول

شــعبان    30باإلضــافة إلى ذلكه فقد تم تمديد مدة الصــندوق بناء على موافقة مالكي وحدات الصــندوق وحســب اإللتماع المنعقد يوم اإلثنين  

م من خالل قرار صــندوق عادي لمدة ســنة قابلة للتمديد لمدة ســنة أخرى بعد الحصــول على موافقة  2021أبريل    12هـــــــ الموافق  1442

 .يئة السوق المــاليةمللس إدارة الصندوق وه

هـ  1435رمضان   03م وتستمر حتى تاريخ اإلقفال في    2014فبراير   2هـــــ الموافق    1435ربيع الثاني   2تبدأ فترة االشتراك في تاريخ  

 مه ويبدأ الصندوق عملياته في تاريخ اإلقفال.2014يونيو   30الموافق  

 التالي:على النحو    لعدة فترات وذلكتم تمديد مدة الصندوق  

 م.2017مارس   13وذلك بتاريخ    مه 2018إبريل   28لسنة إضافية واحدة تنتهي في  الفترة األولى: تم تمديد مدة الصندوق   •

 م.2018  فبراير  08وذلك بتاريخ    مه 2019إبريل   28الفترة الثانية: تم تمديد مدة الصندوق لسنة إضافية واحدة تنتهي في   •

أبريل    28قابلة للتمديد لمدة ســنة أخرى تنتهي في   م2020أبريل    28تمديد مدة الصــندوق لمدة ســنة تنتهي في الفترة الثالثة: تم   •

 .م2021

 .م2021أبريل  28  الفترة الرابعة: تم تمديد مدة الصندوق لمدة سنة تنتهي في •

أبريل    28م قابلة للتمديد لمدة سنة أخرى تنتهي في  2022أبريل    28الفترة الخامسة: تم تمديد مدة الصندوق لمدة سنة تنتهي في   •

 م. 2023

 مالكياســتخدام وســائل التقنية الحديثة للدعوة وعقد التماعات    في ســبيل الحصــول على موافقة مالكي الوحداته   لمدير الصــندوق يلوز كما

 .الوحدات

 تاريخ إصدار الشروط واألحكام .4

ــ الموافق    1435ربيع األول    6تاريخ صدرت أحكام وشروط الصندوق في   مه وتم إشعار هيئة السوق المالية بتحديثها في 2014يناير   7هـ

أبريل   5هـــــــ الموافق  1442شــعبان   23ه وتم إشــعار مالك الوحدات بتاريخ  م2021مارس   24هـــــــ الموافق  1442ان  شــعب 11تاريخ  

 م.2021

 أهدا  الصندوق .5

ر أرباح رأســمالية خالل المدى المتوســط لحملة الوحدات على اســتثماراتهم من خالل اســتثمار  يكمن الهدف االســتثماري للصــندوق في توفي

مليون( لاير ـسعودي لرأس ماله خالف    350الـصندوق في مـشاريع التطوير العقارية ويهدف الـصندوق لمع مبلغ ثالثمائة وخمـسين مليون )

http://www.alahlicapital.com/
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مليون( لاير ـسعودي أو خفا    500رط أن ال يزيد عن خمـسمائة مليون )رـسوم االـشتراكه ولمدير الـصندوق الحق في زيادة رأس المال بـش

 مليون( لاير سعودي.    200مبلغ الطرح وحلمه بما ال يقل عن مائتين مليون )

 وص   رض الصندوق واألهدا  االستثمارية  .6

 البيع على النحو التالي:إن الهدف االستثماري للصندوق هو االستثمار في القطاع العقاري وذلك بالتطوير اإلنشائي ثم 

ــتري   ــعوديةه أليراا التطوير العقاري ويش ــكنية في مدينة لدةه المملكة العربية الس ــالحة لبناء العمائر الس ــي ص يحّدد المطّور قطع أراض

ــروع وفقا ــكنية وبنائها وبيعها. ويقوم المطّور بتطوير كل مش ــندوق لتطوير الوحدات الس ــي من خالل مدير الص ــندوق األراض التفاقية   الص

التطوير. ويلوز للصـــندوق أن يســـتثمر في قطعة أرا واحدة أو أكثر. ومن المتوقع أن يتم شـــراء األرا أو األراضـــي وتطويرها وبيع  

 تي:سنوات على النحو اآل 3سكنية خالل  الوحدات ال

 خالل الثالثة أشهر األولى من تاريخ عمل الصندوق   شراء األرا أو األراضي   .أ

 خالل ثمانية أشهر من تاريخ شراء األرا أو األراضي   التصاريح الالزمة الحصول على  . ب

 خالل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الحصول على التصاريح الالزمة  تطوير المشروع وبناء الوحدات السكنية . ت

 خالل ستة أشهر من تاريخ انتهاء بناء الوحدات السكنية    بيع الوحدات السكنية  . ك

تي يحتفظ بها الـصندوق لـشراء أراـضي الـصندوق للمـشاريع ودفع تكلفة بناء المـشاريع. ويتولى المطّور بيع أو ترتيب  ـسيتم اـستخدام األموال ال

 بيع الوحدات السكنية بعد الحصول على موافقة مدير الصندوق.

 

 الصندوق  استراتيجيةملخص   .7

 االستراتيليات التالية: سيسعى مدير الصندوق لتحقيق أهدافه االستثمارية من خالل اتباع 

ســيســتثمر الصــندوق في مشــاريع تطوير وحدات ســكنية لبيعها الحقا. وســوف يقوم   :أنواع الع ارات التي ساايسااتثمر غيها الصااندوق .أ

 و/أو الفلل.  على الشققسكنية مختلفةه تحتوي   وبناء عمائرالصندوق أوالً بشراء قطع األراضيه ثم يعمل على تطوير  

: ســيعمل الصــندوق  إل  ترّكز اسااتثمارات الصااندوق غي قطاع معين من الع ارات ومأو منط ة جغراغية معينة  السااياسااات التي تؤدي  .ب

لى ترّكز استثمارات الصندوق في ل تستهدف شريحة معنية مما سيعدي إعلى تطوير وبناء عمــــــــائر سكنية تحتوي على شقق و/أو فل

 ز أيضا استثمارات الصندوق في منطقة لإرافية معينة في مدينة لدة.نوع معيّن من األصول العقارية. ومن المتوقع أن تترك

ــبته إلى    :ح وق الصااندوق غي االقتراض .ج ــل نس ــندوق االقترااه لكن يلوز له اقتراا ما تص ــافي قيمة  30ال يعتزم الص % من ص

رط الحصـول على موافقة مللس إدارة الصـندوق وذلك مثال  رعية وبـش األصـول في الصـندوق بمولب تمويل يتوافق مع الضـوابط الـش

 إلمــالي تكاليف المشروع عن إلمالي رأس مال الصندوق.  في حال زيادة

 للإير أو لمدير الصندوق.    ائتمانيةوال يلوز لمدير الصندوق استخدام أصول الصندوق لتقديم قروا أو تسهيالت        

ــافة إلى عوائد البيع على   :االسااتثمارات المؤقتة . د ــاريع باإلض ــتثمرة في المش ــندوق باالحتفاظ بالمبالغ الإير مس ــوف يقوم مدير الص س

في اـستثمارات قـصيرة األلله على ـسبيل المثال وليس الحـصر في ـصناديق المرابحة  على ـشكل نقد أو إعادة اـستثمار المبالغ  الخريطة  

 بما يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات.  أخذ االعتبــار بالعوائد والمخاطرالمتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار مع  

 التالية:  لالستراتيلياترأس مال الصندوق وفقا  استثماروسيتم  

 : شراء األراضي .1

 يلب أن يستخدم الصندوق رأس المال الذي تم لمعه لشراء قطعة أرا أو قطع أراضي. 

. ويتم اختيار األراضي والمناطق بالتنسيق  أليراا التطوير السكنيويتولى المطّور تحديد األراضي ضمن المناطق المختارة في لدة  

مع شــركات اســتشــارات عقارية للتأكد من مدى مالءمة المواقع المختارة لنوع التطوير وشــريحة الســوق المســتهدفة. ولن يشــتري  

 ألراضي التي تفي بمتطلبات المشروع.الصندوق أليراا التطوير إال ا

ويتعهد مدير الصـندوق ببذل العناية الوالبة بشـأن قطعة األرا قبل شـرائها. وينبإي الحصـول على أسـعار من مثّمنقين عقاريين على 

 األقل ومستقلقين قبل شراء األرا وينبإي أن يشمل تقرير المثمن كحد أدنى على اآلتي:

 

 وطريقته واالفتراضات التي بني عليها. أسلوب التثمين  •

 تحليل للمتإيرات ذات العالقة بالسوق العقاري مثل العرا والطلب واتلاه السوق.  •
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 تفاصيل العقار وأوصافه.  •

 المخاطر المتعلقة بالعقار محل التثمين.  •

 

وق التي يصـادق عليها مثّمنان عقاري راء األراضـي من المطّور بتكلفة الـس تولب  كما يلوز للصـندوق ـش تقالن. ويـس ان على األقل ومـس

 استكمال معامالت شراء األراضي الحصول على موافقة خاصة من مللس اإلدارة.

راء األراه علما  عودية عند ـش ب األعراف الدارلة في المملكة العربية الـس راء أخرى حـس ويتحّمل الصـندوق أي عمولة أو تكاليف ـش

 ٪ من سعر شراء أرا الصندوق.2.5تتلاوز نسبة  بأن هذه العمولة وأي تكاليف شراء أخرى لن 

ــتخدام موارده الداخلية أو موارد خارلية مثل  ــروع من خالل اسـ ــة لدوى لتقييم لدوى كل مشـ ــندوق بعمل دراسـ ــيقوم مدير الصـ سـ
معطيات كما المهندسـين االسـتشـاريين والمعماريين والمسـاحين والمسـتشـارين العقاريين. وسـيكون قرار االسـتثمار معتمدا على هذه ال

 سيتم إخطار الهيئة بتقارير التثمين ودراسة اللدوى عند اتخاذ قرار االستثمار.

 التطوير   .2

 يستخدم مدير الصندوق الرصيد المتبقي من رأس المال )بعد شراء األراضي( لدفع ثمن تكلفة بناء الوحدات السكنية للمشاريع.  

 أنواع الوحدات السكنية وتصميمها  .أ

 والتي ستقام على األرا/األراضي التي تم شراعها للصندوق.  تحتوي على شقق و/أو فلل سيتم بناء عمائر سكنية 

 قب  البناء مرحلة ما  .ب

ــاريع. وبعد ذلكه يقوم  لقين حول إدارة المشـ ــّ ــول على تراخيص البناء وتقديم خطة عمل ولدول زمني مفصـ على المطّور الحصـ

 المطّور بترشيح مقاولي البناء المناسبين لمدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مدير الصندوق.

 مرحلة البناء   .ت

 وإدارة عملية البناء وفقا التفاقية التطوير وتحت إشراف مدير الصندوق.   يقوم المطّور بشراء كافة مواد البناء

 تسويق وبيع الوحدات  .ث

يقوم المطّور بتســــويق الوحدات المبنية في نهاية مرحلة البناء وبيع أو ترتيب بيع الوحدات الســــكنية عند انتهاء المشــــروع. أما 

ــندوق. وحالما يتم   ــالت المبيعات فيلمعها مدير الص ــندوق  متحص الوفاء بااللتزامات المالية كافة تلاه الطرف الثالك ومدير الص

لد. وفي حال   ومزودي الخدمات والدائنينه يتم توزيع المبالغ المتبقية )صـــافي متحصـــالت المبيعات( على حملة الوحداته إن و 

 البيع على الخريطة سيقوم مدير الصندوق بالحصول على الرخص الالزمة.

 :ةالملكية ال انوني .ج

 سيعمل مدير الصندوق على أن تتوافر في أصول الصندوق الشروط اآلتية:  

 تسليل صك ملكية األرا أو األراضي باسم مدير الصندوق أو شركة تابعة لمدير الصندوق. •

أن تكون لميع عقارات الصـندوق مملوكة بمولب صـكوك شـرعية سـارية المفعول ثابتة سـالمتها. بمولب إفادة من اللهة   •
 درتها.التي أص

 أن تكون عقارات الصندوق محل المشروع موافقا على تخطيطها أو بنائها ب فادة رسمية من األمانة أو البلدية المختصة. •

 تقديم تقرير المثمن للعقار •
 

 مخاطر االستثمار غي الصندوق  .8

يلب أن يكون كل مســـتثمر محتمل على علم بأن االســـتثمار في الصـــندوق ينطوي على مخاطر عاليةه وال يمكن إعطاء أي ضـــمان بأن 

ئة عنها والتي   اريع وعوائد المبيعات الناـش تثماري. وتتوقف قيمة الوحدات على األرا التابعة للصـندوق والمـش يحقق هدفه االـس الصـندوق ـس

ر  قد تنخفا أو ترتفع بتأثي ر المخاطر المذكورة أدناهه وال يمكن إعطاء أي ـضمان بأن المـستثمرون ـسيحـصلون على المبلغ األـساـسي المـستثمق

في الـصندوق كليا أو لزئيا ـسواء في نهاية مدة الـصندوق أوفي حال تـصفية الـصندوق قبل انتهاء مدته. هذا وتتإير ظروف الـسوق باـستمرار 

لكلي أو األسواق المالية أو تطورات الشركات في المملكةه فضال عن توّلهات السوق فيما يتعلق بالقطاع  وتتأثر باألوـضاع العامة لالقتصاد ا

 العقاري.  

لدته إال بعد التصّرف اللزئي أو الكلي في األرا التابعة   ــاح المتوقعة من االستثمار في الصندوقه إن و  ـــــ وبشكل عامه ال تتحقق االربـــ

ات األخرى. وعليهه يتعيّن على كل مـستثمر محتمل في الـصندوق دراـسة االعتبارات التالية بعناية قبل اتخاذ  للـصندوق والمـشاريع واالـستثمار

 قرار بشأن االستثمار في الصندوق.  

 العامة  المخاطر .أ
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ــروط  :  اعتبارات عامة .1 ــتثمرين المحتملين النظر بعناية في المخاطر والمعلومات الواردة في هذه الش واألحكام على يتعيّن على المس

سـبيل المثال وليس الحصـر قبل االسـتثمار في الصـندوق والتي قد تعثر أيضـا بشـكل سـلبي على عائدات االسـتثمار وصـافي قيمة  

 األصول في الصندوق. وتلدر اإلشارة إلى أن المخاطر أدناه ليست مدرلة بأي ترتيب من حيك األهمية.

ق للقطاع العقاري بصــفة عامة ليس بالضــرورة معشــرا على األداء المســتقبلي. وال كما يلب األخذ بعين االعتبار أن األداء الســاب

تثمرون على  ائر كبيرة. ويلب أن يكون المـس يمكن إعطاء أي ضـمان بأن األرباح ـسوف تتحقّقه أو بأن الصـندوق لن يتكبد أي خـس

 استعداد لخسارة معظم استثماراتهمه إن لم يكن كلها.

دات انخفاضـا نتيلة تقلبات قيمة أصـول الصـندوقه وقد تتأثر قيمة األرا التابعة للصـندوق والمـشاريع  كذلكه قد تـشهد أـسعار الوح

 التي يستثمر فيها بالتإيرات في أوضاع السوق واالقتصاد وأسعار العقارات والقرارات التي تتخذها اللهات التنظيمية الحكومية.  

تثمار في الصـ  الوحدات ليسات وديعة لدى بنك  .2 راء  إن االـس ة للودائع المضـمونةه بل هو ـش ـس ندوق ليس وديعة لدى أي بنك أو معـس

 لوحدة/ وحدات في الصندوق ف ن القيمة الكاملة الستثماراتهم معّرضة للخطر.  

إن الصـندوق عبارة عن ترتيب تعاقدي لديد بين حملة الوحدات ومدير الصـندوقه وال يولد أي    :عدم وجود تاريخ تشاغيلي ساابق .3

 ي سابق لتقييم أدائه.  تاريخ تشإيل

لن يحـصل المـستثمرون على فرـصة للمـشاركة في العمليات أو القرارات اليومية    :عدم إمكانية التحّكم بعمليات أو قرارات الصاندوق .4

 للصندوقه أو السيطرة عليهاه والتي تشمل قرارات االستثمار والتصرف التي يتخذها الصندوق.  

عملية الـشراء  ـسيعتمد نلاح الصـندوق إلى حد كبير على تحديد فرصـة ـشراء مناـسبة واـستإاللها وإتمام    :توغر الفرص االساتثمارية .5

وتطوير األرا التابعة للصــندوق بشــكل فعال عند الحصــول عليها. لذا ف ن انعدام أحد هذه العوامل قد يعثر ذلك ســلبا على أعمال 

 الصندوق ونتائله التشإيلية وأوضاعه المالية األخرى.

وق ثا  : ياب ساوق ثانوية لتداو  وحدات الصاندوق .6 راء وحدات الصـندوق  حيك إن الصـندوق مقفله فأنه ال يولد ـس نوية لبيع أو ـش

 خــالل فترة الصندوق.  

قد يتعّرا الصــندوق لحاالت تضــارب مصــالح مختلفة وذلك التســاع األنشــطة العقارية واألنشــطة    :تضااارب المصااالم المحتم  .7

امل الصــندوق من التلارية األخرى التي يقوم بها مدير الصــندوق وشــركاته التابعة ومدراء ومســعولو وشــركاء كل منها. وقد يتع

وقت آلخر مع أشــخاص أو منشــوت أو معســســات أو شــركات ترتبط بالشــركات التابعة لمدير الصــندوق للبحك عن فرص لتمويل  

 االستثمار.

يالبا ما يتم تعريف المخاطر الســياســية بأنها مخاطر اآلثار الســلبية النالمة عن أحداك ســياســية يير متوقعة    :المخاطر السااياسااية .8

المحلي أو اإلقليميه والتي قد يكون لها آثار ـسلبية مباـشرة و/أو يير مباـشرة. وتنـشأ عن المناخ الـسياـسي مخاطر عدم   داخل النطاق

االسـتقرار وذلك ألن الحكومات واألنظمة السـياسـية في حالة تقلّب مسـتمر. ويالبا ما يعثر ذلك مباشـرةً على القطاعات االقتصـادية  

 راته وبالتالي قد يعثر سلبا على أداء الصندوق.والتلاريةه بما فيها قطاع العقا

: حيك أن الصـندوق سـوف يقوم من حين ألخر باسـتثمار الفوائا النقدية  والطر  النظير  مخاطر االساتثمار غي صاناديق المرابحة .9

ــتثمارفي صــناديق المرابحة المتوافقة مع الضــوابط الشــرعية   ف ن الصــندوق معرا لمخاطر عدم التزام أو تأخر صــناديق    ه لالس

ــافة إلى مخاطر الطرف النظير والتي قد تنشأ من عدم تقيد الطرف   ــ ــاه الصندوقه باإلض ــ المرابحة المستثمر بها بأداء التزاماتها تل

تنويه على أن االســتثمار في صــناديق  النظير بالتزاماته التعاقدية تلاه صــناديق المرابحة التي يســتثمر بها الصــندوق. كما يلب ال

 لالنخفاا.  الوحدات قابلةالمرابحة ال تعتبر وديعة بنكية لدى بنك محلي حيك أن قيمة  

وفق الـضوابط الـشرعية وـسيكون    ـصافي قيمة األـصول في الـصندوق% من 30: يلوز للـصندوق االقتراا حتى  مخاطر االقتراض .10

ــوف يتأثر ــندوقه سـ ــداد قبل إنهاء الصـ ــائر رأس مالية على   والب السـ مالكو الوحدات من مخاطر االقتراا في حال وقوع خسـ

والتي إن حصــلت    كضــمان للقرا المقدمةأو خســارة بعا أصــوله    الصــندوق تعدي إلى عدم قدرة الصــندوق على ســداد القرا

 سيكون لها تأثير سلبي على مالكي الوحدات.  

ــلمخاطر الكوارث الطبيعية .11 ــندوق سـ ــر:  : قد يتأثر أدا الصـ ــبيل المثال وليس الحصـ با نتيلة تعرا العقار للكوارك الطبيعة على سـ

 في حال حدوثها ال سمح هللا.  أو الزالزلمخاطر السيول  

قد يعدي االستثمار في الصندوق إلى تحمل الزكاة أو ضرائب معينة تفرضها السلطات ذات الصالحية    مخاطر الضريبة والزكاة  .12

سبيل المثال ال الحصره بعضها قد ينطبق على الصندوق واستثماراته والبعا اآلخر قد ينطبق على  كضريبة القيمة المضافة على  

 المستثمر. إذا تم فرا ضريبة على الصندوق فستنخفا أصول الصندوق وأسعار وحداته. 
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دات الذين اختاروا االسترداد  قد يترتب على االسترداد العيني اختالف في عوائد مالك الوح  العيني   االسترداد   عل   المترتبة  المخاطر  .13

 العيني مقارنة بمالك الوحدات اآلخرين في الصندوق الذين لم يختاروا االسترداد العيني. 

  

 المخاطر المتعل ة بالع ارات   .ب

ــكل عام لعدد من المخاطر المترابطةه   المخاطر العامة لالسااتثمار غي الع ارات    .1 ــتثمارات في قطاع العقارات بش تتعّرا عوائد  االس

ــوق المحليةه   ــتوى اإلقليميه أو المحليه أو العالميه وظروف الس ــادية على المس ــاع  االقتص ــلبية في األوض بما في ذلك التإيرات الس

ت في توفّر التمويله والتإيرات في تكلفة أســعار التمويله ونفقات  والوضــع المالي لمســتألري العقارات ومشــتريها وبائعيهاه والتإيرا

التشـــإيل األخرىه والقوانين واألنظمة البيئية كمتطلبات الصـــرف الصـــحيه المســـاحات الخضـــراءه التهوية وييرها ه وقوانين فرز 

قة والتإيرات في اإلقبال النسبي على أنواع  األراـضيه واألنظمةه والـسياسات المالية الحكومية األخرىه والدعاوى البيئيةه وأسعار الطا

العقاراته ومخاطر ومـشاكل التـشإيل الناـشئة عن ولود مواد بناء معيّنةه والخـسائر الإير قابلة للتأمين والعوامل األخرى الخارلة عن 

ــندوق.   ــيطرة المعقولة لمدير الصـ ــنطاق السـ وء مخاطر لوهرية تعثر إن أيا من هذه العوامله أو أي ملموعة منهاه قد يعدي إلى نشـ

 بشكل سلبي على قيمة األرا التابعة للصندوق والمشاريع وقدرة الصندوق على تحقيق أي عوائد على استثماراته.  

: شـهدت قيمة العقارات تقلّبات وتإيرات. وقد يعدي تإيير االقتصـاد السـعودي إلى انخفاا القيمة السـوقية السـتثمارات  قيمة الع ارات .2

دون نلاح الصــندوق في تنفيذ اســتراتيليته االســتثمارية ويدفع    الصــندوق والحيلولةد يعدي بدوره إلى تقلّص عوائد الصــندوقه مما ق

الـصندوق ومدير الـصندوق إلى تإيير اـستراتيليته االـستثماريةه وقد يـضطر الـصندوق إلى التخلّص من اـستثماراته بخـسارة. باإلـضافة  

ات التلارية والســكنية للمخاطر التي تعثر على القطاع العقاري التلاري والســكني بشــكل  إلى ذلكه تتعرا االســتثمارات في العقار

عامه بما في ذلك التإيرات الموـسميةه وريبة المـشترين في ـشراء ـشقق ـسكنيةه والتإيرات في الظروف االقتـصادية والثقة في األعمال  

 أثيرا سلبيا على نتائج عمليات الصندوق أو وضعه المالي.التلارية. لذلكه قد يكون لعامل واحد أو أكثر من هذه العوامل ت

ــاريع في مدينة لدةه المملكة العربية    :مخاطر تركز االساااتثمارات .3 ــندوق في مشـــروع واحد أو عدد محدود من المشـ ــتثمر الصـ ــيسـ سـ

أداء الـصندوق بـشكل ـسلبي  ينتج عن ذلك تركز اـستثمارات الـصندوق في مـشروع أو منطقة معينةه وعليه قد يتأثر   وعليه قدالـسعوديةه  

لراء األداء يير اإليلابي الـستثماراته في ذلك المـشروع أو المنطقة. وكون اـستثمارات الـصندوق تتركز في قطاع العقاراته ف ن أداء  

 في الطلب قد يشهدها هذا القطاع.  انخفااالصندوق سوف يتأثر سلبيا أيضا في حال تعرا القطاع العقاري ألي ركود أو  

تمثّل العقارات فئة صـعبة التسـييل من األصـول. يالبا ما تشـهد درلة سـيولتها تقلّبات بحسـب    :سايي  االساتثمارات الع اريةصاعوبة ت .4

الطلب عليها ومســتوى الريبة فيها. وإذا كان على الصــندوق تصــفية اســتثماراته في الممتلكات العقاريةه فقد تكون عائدات الصــندوق  

لممتلكاته بنســبة كبيرة. وأي تأخير أو صــعوبات يوالهها الصــندوق في التصــرف في الوحدات الســكنية    دون القيمة الدفترية اإللمالية

لد.  خالل عمر الصندوق قد يعثر بشكل لوهري على العائد النهائي الذي يحصل عليه المستثمرونه إن و 

أ نزاعات قانونية فيما يتعلق بالممتلكات    ة الدعاوى ال انونية المتعل ة بملكية الع ارات المشاتراة والتهمي  عل  صاكوك الملكي .5 قد تنـش

التي يـشتريها الـصندوق نتيلة يياب ـسلل عقاري مركزيه ما قد يعثر على قدرة الـصندوق على التحويل أو التـصرف في أـصوله ذات  

وق على شـراء حقوق ملكية واضـحةه كما أن أي صـعوبات أو تأخير في نقل أو تسـليل صـكوك الملكية سـوف تعثر على قدرة الصـند

األرا أو األراضــي المســتهدفة من قبل الصــندوق في الوقت المناســبه وقد تتســبّب في بعا الحاالت في خســارة الصــندوق لملكية  

ــائل المتعلقة بالملكية تأثيرا كبيرا على قيمة   ــورة قانونية. وبالتاليه قد تعثر تلك النزاعات والمسـ ــتراها بصـ األرا التي اعتقد أنه اشـ

 بعة للصندوق والمشاريعه وبالتالي على قيمة وحدات المستثمر في الصندوق.  األرا التا

ــندوق    :المناغساااة .6 ــون مع الصـ ــة كبيرة نظرا للعدد الكبير من المطّورين ومالكي العقاراته الذين يتنافسـ ــهد قطاع العقارات منافسـ يشـ

وق. وقد تتوالد بعا ممتلكات منافسـي الصـندوق  السـتقطاب مشـتري الوحدات السـكنية التي يتم تطويرها على األرا التابعة للصـند

في مواقع أفـضل من تلك التي تحتلّها عقارات الـصندوق. ولذلكه ف ن ولود منافـسين قد يعثر بـشكل ـسلبي على قدرة الـصندوق على بيع  

 الوحدات السكنيةه ما قد يعثر بالتالي سلبا على عوائد الصندوق.  

تثمر بها الصـندوق لذا ف نه  مخاطر المطّور .7 يـس يعتمد الصـندوق على خبرة المطور وقدرته على تحديد وتأمين قطع األراضـي التي ـس : ـس

ــافة إلى أن الصندوق   في حال أساء المطور اختيار األرا/األراضي محل االستثمار ف ن ذلك سيعثر سلبا على أداء الصندوق. باإلضــ

لميع المـشاريع.  ما قد يعثر بدوره على التكلفة والربحية للـصندوق. حيك يتوقف األداء  ـسوف يـستخدم المطّور بـشكل حـصري لتطوير  

المالي للصـندوق في لزء منه على أداء أطراف ثالثة بصـفتهم مطّورين للمشـروع. وال يعتزم مدير الصـندوق إدارة تطوير المشـروع  

 في أي وقت في المستقبل.  

دوق لخطر تأخير الترخيص ورخص البناء مع البلدية المحلية. وقد يعدي هذا التأخير  قد يتعّرا الصــن  مخاطر اسااتخراج التراخيص  .8

 في استخراج الرخص الالزمة إلى التأخير في إنهــاء المشروع/المشاريع.
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: ينطوي بناء المشـــاريع على درلة عالية من المخاطره ســـواء من حيك التكاليف أو اإلنلاز. بما في ذلك على ســـبيل  مخاطر البناء .9

المـثال ال الحصـــــر الزـيادة في تـكاليف العـماـلةه ومواد البـناءه والمـعداته وتـمدـيد اإلـطار الزمني للبـناءه ونزاـعات العـماـلةه وأوضـــــاع  

األراه واألنظمة واللوائح الحكوميةه وتأخر الحكومة في إصــدار الرخص ذات الصــلةه وتإييرات التصــاميم الالزمة لتلبية الظروف  

 بات تكلفة الهندسة.البيئية المتإيرة وتقل

ــي وقوانين وأنظمة    :المخاطر التنظيمية المتعل ة بالع ارات .10 ــريعات والتإيرات في فرز األراضـ إن التإيرات في البيئة التنظيمية والتشـ

المحاســـبة واألراضـــي واألنظمة واللوائح البيئية هي أمثلة على األنظمةه واللوائح المحليةه والحكوميةه التي لها تأثير كبير على قيمة  

 قائمة والمقترحة.  العقارات واللدوى االقتصادية للمشاريع العقارية ال

إن االـستثمار في الـصندوق يعتمد بـشكل أـساـسي على قدرة مدير الـصندوق والمطور    :المخاطر المتعل ة بإنهاء االساتثمار غي المشااريع .11

يعثر  في تطوير وبناء العمائر الـسكنية وبيع الوحدات الـسكنيةه وبالتالي إن أي تأخير في التطوير والبناء أو بيع الوحدات الـسكنية سوف  

 سلبيا على الصندوق.

   المخاطر المتعل ة بتمديد مدة الصندوق   .ج

 .المستهدف بالسعر ستباع السكنية الوحدات  أن المعكد يير  من أنه على إضافة . السكنية الوحدات لميع بيع من يتمكن أال الممكن من

  للتإييرات   يكون  قد   وبالتاليه .  السعودية  العربية  المملكة  في   والزكاة  الضرائب  وقوانين  العقار  ولوائح  ألنظمة  الصندوق  أنشطة  تخضع

 .  الصندوق  أداء  على  ملموس  سلبي  تأثير  التقييمه   أو  /و  والضرائب  الملكية  بنقل  يتعلق  فيما  سيما  وال  واللوائحه   األنظمة  هذه  على  تطرأ  التي

 سنواته سوف يكون الصندوق عرضة ألحد المخاطر الموضحة أدناه:  5ألكثر من   هاتمديد  بما أن مدة الصندوق قد تم
ه عادة ما تباع األصول بأقل من قيمتها ألنها تعتبر أصوال  عن طريق مزاد أو ييره  : في حالة التصفيةوتعيين مص   مخاطر التصفية  .1

قدور مدير الصندوق السيطرة  ملن يكون ببذلك  كلي للصندوق والتكلفة. وقد يعثر ذلك على العائد القيمة  أقل من  سعرمتعثرةه وربما تباع ب
ال تترتب عليها مصلحة  ه كما أنه في حال تعيين مصفه ف ن المصف قد يتخذ إلراءات  حلم الخسائر التي قد يتكبدها الصندوق  على

 . مالكي الوحدات والذي قد يعثر سلبا على عوائد مالكي الوحدات
. ويضاف إلى ذلك أنه  فترة التمديد  خالل األصول    أو لميع  من بيع بعا  مدير الصندوق   يتمكن  ال أيضا أمن الممكن  :  مخاطر التمديد .2

 . أو المستهدفة عملية البيع بأسعار البيع المطلوبة تتم ليس من المعكد أن
ي هذا الدور. وإضافة إلى  تولل  مستعدللصندوق  آخر   يلاد مدير  ترتبط المخاطرالمتعلقة بهذا الخيار ب:  مدير الصندوق  استبدا    مخاطر  .3

ما قد يعثر على  مإدارة الصندوق وقد يحتاج إلى وقت طويل لإللمام بالمشروعه    قادرا علىذلكه قد ال يكون مدير الصندوق اللديد  
ترتب  ال يإلراءات   باتخاذ بفرا رسوم إضافية أو يقوم  ف ن مدير الصندوق  الوضع التشإيلي والمالي للمشروع. وباإلضافة إلى ذلكه 

 . عليها مصلحة مالكي الوحدات والذي قد يعثر سلبا على عوائد مالكي الوحدات

(  وصـف يرا الصـندوق واألهداف االسـتثمارية  هي تقديرية  6ويلب التنويه على أن الفترات )أه به ته ك( المذكورة في المادة رقم )

ــمان ــب الظروف المحيطة وليس هناك أي ضـ ــعة للتإير حسـ ــندوق بأن األعمال   وخاضـ ــتتحقق خالل   المذكورةمن قبل مدير الصـ أعاله سـ

 الفترات المحددة.

 وعليهه يتعيّن على كل مستثمر محتمل في الصندوق دراسة االعتبارات الواردة أعاله بعناية قبل اتخاذ قرار االستثمار في الصندوق.

  االشتراكات .9

 الطرح .أ

 سيتم عرا وحدات الصندوق من خالل الطرح العام بمولب الئحة صناديق االستثمار العقاري.  

مليون( وحدة بســـعر قدره لاير ســـعودي واحد للوحدة الواحدةه ولمدير   350يعتزم مدير الصـــندوق طرح ثالثمائة وخمســـين مليون )

مليون( لاير سعودي أو خفا مبلغ الطرح وحلمه   500ن )الصندوق الحق في زيادة رأس المال بشرط أن ال يزيد عن خمسمائة مليو

مليون( لاير ســعودي خالل فترة االشــتراك. ولن يصــدر الصــندوق أي وحدات إضــافية بعد تاريخ   200بما ال يقل عن مائتين مليون )

 اإلقفال.

 غترة االشتراك    . ب

ــتراك في تاريخ  ــي قبل خاللها نموذج االش ــ الموافق    1435ربيع الثاني    2تبدأ الفترة التي س م وتنتهي في تاريخ   2014فبراير   2هـــــ

 اإلقفال. ويمكن تقديم نماذج االشتراك في أي يوم تفتح فيه البنوك السعودية أبوابها للعمل.

 الحد األدن  لالستثمار  .ج

( لاير ـسعودي ي دفع بالكامل باإلـضافة إلى أي رـسوم 50,000الحد األدنى لالـستثمار في الـصندوق للمـستثمر الواحد هو خمـسون ألف )

 اشتراك إضافية.  

( مليون لاير ســعودي على األقل كرأس مال إلمالي لكي يتمّكن من بدء عملياتهه وإذا لم 200ويلب أن يلمع الصــندوق مبلغ مائتي )

ــن ــتراك بالحد األدنى المطلوب قبل تاريخ اإلقفاله يلوز أن يمّدد مدير الص ــول على موافقة  يتم االش   هيئة دوق تاريخ اإلقفال بعد الحص

دارة الصـندوق مع ضـمان حق االسـترداد دون حسـم مبلغ  إبعد موافقة مللس    السـوق المالية أو أن يرّد مبالغ االكتتاب إلى المسـتثمرين

 أشهر إضافية. 6. علما بأن أقصى فترة للتمديد هي  ورسوم االشتراك
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 إجراءات االشتراك .د

ليمه   تراك والتوقيع عليه وتـس تراك في وحدات الصـندوق القيام بذلك من خالل تعبئة نموذج طلب االـش تثمرين الرايبين باالـش يمكن للمـس

( مع نســخة من 2( مع تفويا بخصــم مبلغ ورســوم االشــتراك من حســابهم لدى البنك األهلي التلاريه أو )1إلى أمين الســلل إما )

 غ ورسوم االشتراك.  إشعار التحويل المصرفي لمبل

وبصـرف النظر عن اسـتالم نموذج االشـتراك الموقّع عليه أو االلتزام بأي متطلبات أخرىه يحتفظ مدير الصـندوق بحقه في رفا أي 

طلب اشـتراك أو طلبات اشـتراك الحقة. وفي هذه الحالةه يرّد مدير الصـندوق مبلغ ورسـوم االشـتراك عن طريق التحويل المصـرفي.  

 قّع لميع مقدمي الطلبات المشتركين على نموذج االشتراك.ويلب أن يو

وإذا تم دفع مبلغ الوحدات بعملة يير عملة الصـندوق )اللاير السـعودي(ه يقوم مدير الصـندوق بتحويل العملة إلى عملة الصـندوق على 

 أساس سعر الصرف السائد في حينه.  

 الصندوق  استثمار مبالغ االشتراكات غي الفترة الساب ة لبدء نشاط . ه

خالل فترة االشـتراك األوليه يتم اسـتثمار مبالغ االشـتراكات معقتا ولصـالح المسـتثمرين وذلك ب ضـافة أرباحها إلى مبالغ المشـتركين 
األصـلية في صـندوق األهلي للمتالرة باللاير السـعودي وفقا لشـروط وأحكام ذلك الصـندوق )وهو صـندوق قصـير األلل يسـتثمر في 

المرابحة الـشرعية ويدار من قبل ـشركة األهلي المالية(ه وللحـصول على المزيد من المعلومات الرلاء مرالعة ـشروط وأحكام  ـصفقات  
 صندوق األهلي للمتالرة باللاير السعودي.

 
 األشخاص المحظورون .و

 يلوز أن يقيّد مدير الصندوق أو يمنع امتالك الوحدات من قبل أي شخص محظور.

 وم اب  الخدمات والمصاري  والعموالت وأتعاب اإلدارة الرسوم   .10

ــل إلى    :رسااوم االشااتراك .أ ــوما تص ــتثمرين رس ــى من المس ــندوق أن يتقاض ــبقا عند 3يحق لمدير الص ٪ من المبلغ المكتتب وتدفع مس

دوق رسوم أي وكيل وـسيدفع مدير الصناالـشتراك في وحدات الـصندوقه باإلـضافة إلى المبلغ الذي يـستثمره كل مـستثمر في الـصندوق.  

 طرح من الباطن من قيمة رسوم االشتراك وفق تقديره.  

 كحد  وهي  الصـندوق  مدة خالل  الرسـوم  هذه  دفع  يتم)  أصـوله  قيمة  صـافي من٪ 1  يسـاوي  سـنويا  إدارة رسـم  الصـندوق  يدفع:  رساوم اإلدارة . ب

 .سنوات( 5)  وهي  الصندوق  مدة  انقضاء بعد  إدارة رسوم  أي  دفع  يتم ولن.  أشهر  ستة كل  نهاية في  الرسم  هذا  دفع  ويتم.  سنوات( 5)  أقصى

 مشتملة في رسوم اإلدارة المذكورة أعاله.  :رسوم الحفظ .ج

٪ من أي أرباح تزيد عن الحد  25يحق لمدير الصـندوق في نهاية مدة الصـندوق الحصـول على رسـوم أداء تبلغ نسـبتها    :رساوم األداء .د

ن األداء    تحقاق أتعاب حـس اوي  الحد األدنى الـس ن األداء. ويـس تحقاق أتعاب حـس بته  معدل األدنى الـس نوي البالإة نـس العائد الداخلي الـس

 % من رأس المال.  10

٪ من رأس المال. علما بأن رـسوم 10  معدل العائد الداخلي الـسنوي البالإة نـسبته  األدن  الساتح اق أتعاب حسان األداءالحد  ويـساوي   

تم وـضع الفقرة المتعلقة برـسوم األداء عند إطالق الـصندوق ولكن لن يكون هناك أي رـسوم أداء    األداء تدفع عند انتهاء مدة الـصندوق.

   خالل الفترة القادمة.

 يدفع الصندوق للمطّور الرسوم التالية بمولب أحكام اتفاقية التطوير ووفقا لها:   :لمطّوررسوم ا . ه

٪ من إلمالي تكاليف البناء والتكاليف اإلدارية وتكاليف الخدمات العامة ودراسة السوق ورسوم الدراسات ورسوم التصميم  10)أ(  

 ورسوم التسويق والمبلغ االحتياطي كرسوم تطوير؛

 إلمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة مبيعات؛٪ من 2.5)ب( 

 ٪ من رسوم األداء )إن ولدت( التي يلنيها ويحصل عليها مدير الصندوق. 50)ج( 

ومن   .ـسيحق لمرالع الحـسابات الحـصول على رـسوم ـسنوية من الـصندوق مقابل مرالعة حـسابات الـصندوق  :م مراجع الحسااباتورسا .و

 لاير سعودي كحد أعلى.  60.000المتوقّع حصول مرالع الحسابات على رسوم سنوية بقيمة  

لكن يلوز له اقتراا ما تصل    االقترااه ال يعتزم الصندوق    :تكالي  التموي  )العموالت( لل روض المتواغ ة مع الضوابط الشرعية .ز

٪ من صـافي قيمة األصـول في الصـندوق بمولب تمويل يتوافق مع الضـوابط الشـرعية بشـرط الحصـول على موافقة  30نسـبته إلى  

ــالي تكاليف المشروع عن إلمالي رأس مال الصندوق  مللس إدارة الصندوق وذلك مثال في حال زيادة ــ . وفي حالة االقترااه قد إلم

 الصندوق تكاليف تمويلية )عموالت( خاصة بالتمويل المتوافق مع الضوابط الشرعية بأسعار السوق السائدة.   ت فرا على

ــبة    :رسااوم المدير اإلداري  .ح ــب بنس ــندوق وتحتس ــوم يتولب دفعها للمدير اإلداري من لانب الص ــافي قيمة  0.04رس ــنويا من ص ٪ س

 األصول تحسب وتدفع في نهاية كل ستة أشهر.
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 هي المبالغ الفعلية لكافة التكاليف والمصاريف المتعلقة باألنشطة الخاصة بالصندوقه وتشمل:  : لتشغيليةالمصاري  ا  . ط

 لميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بالبحك عن االستثمارات وتقييمها وترتيبها ومراقبتها وحيازتها والتصرف فيها؛ .1
والمستشارين الشرعيين وييرهم من المستشارين المهنيينه بمن فيهم  رسوم وأتعاب المحامين والمحاسبين ومرالعي الحسابات   .2

المستشارون الذين يستبقيهم مدير الصندوق ليقّدموا للصندوق خدمات متخصصة ال يتوقع في حدود المعقول تقديمها من قبل مدير  
 الصندوق؛

باشرة بها من لانب الصندوق ومن امثلتها تكاليف  كل المصاريف النثرية الخاصة بأطراف ثالثة فيما يتعلق بالصفقات التي تمت الم  .3
 المراسالت والرسوم الحكوميةه

 التكاليف التي يتحملها الصندوق إلعداد التقارير وتسليمها لحملة الوحدات وهيئة السوق الماليةه .4
 رسوم ومصاريف مللس إدارة الصندوق والهيئة الشرعيةه .5
لدتهتكلفة التمويل المتوافق مع الضوابط الشرعيةه ب .6  ما فيها العموالته إن و 
 الرسوم الرقابية ورسوم تداوله   .7
 الخدمات اإلدارية للصندوق.  .8

٪ ـسنويا من ـصافي  1وـسي حد د ـسقف هذه التكاليف والمـصاريف بنـسبة  وـسيقوم مدير الـصندوق بتحميل الـصندوق بالرـسوم الفعلية فقطه  

 قيمة األصول في الصندوق.

 رسوم بما أنه ال ي سمح باالسترداد خالل مدة الصندوق وقبل اإلنهاء.  ال تطب ق هذه ال: رسوم االسترداد .ي

تلدر اإلشارة إلى أن لميع الرسوم واألتعاب والعموالت والمصاريف التي تستحق لألهلي المالية ومقدمي الخدمات  :  المصاري  األخرى  .ك

ً  منفصل بشكل  صندوق ال سيدفعها والتي المضافة القيمة تشمل ضريبة اآلخرين ال  القيمة   ضريبة نظام عليها ينص التي للنسب  وفقا

   .المضافة

 تثمين أصو  الصندوق   .11

 طري ة تثمين صاغي قيمة األصو   (أ

 لقد فّوا مدير الصندوق احتساب صافي قيمة األصول إلى المدير اإلداري. ويلب احتساب صافي قيمة األصول وفقًا للصيإة التالية:

 ناقصا إلمالي الخصوم وقسمة الناتج على إلمالي عدد وحدات الصندوق كما هو في تاريخ التقويم.   إلمالي أصول الصندوق  

يتم تقويم وحدات الصـناديق   تثمر  كما يتم تثمين أي أوراق مالية يملكها الصـندوق وفقًا لقيمتها الحالية في الـسوق حيك ـس بها حـسب  المـس

 اخر اعالن عن اسعار الوحدات لهذه الصناديق.

أن الـصندوق ـسيـستثمر ململ أـصوله تقريبا في المـشاريعه فـسوف يـستند تثمينه بـصورة أـساـسية إلى تثمين المـشاريع. وـسيقوم مدير  وبما

تنادالصـندوق بتقييم قطعة أرا/أراضـي الصـندوق   اريعه باالـس تقالن في تاريخ   التثمين المقدمإلى متوـسط عملي تقي    ومـش من مثّمنان مـس

أيام عمل ابتداًء من اسـتالم تقريري تثمين المشـروع اللذين تما بواسـطة    10افي قيمة األصـول في يضـون التقويم. ويتم احتسـاب صـ

ــافي   ــيتم تقويم صـ ــتقل ين وسـ ــمن أمثّمنين مسـ ــندوق تتضـ ــول الصـ ــعودي علما بأن إلمالي أصـ ــندوق باللاير السـ ــول الصـ قيمة  صـ

 يع على الخريطة.  المشاريع/األرا أو األراضيه عوائد االستثمار في الصناديق والب

 وسيتم حسم لميع االلتزامات المالية المستحقة من إلمالي أصول الصندوقه بما فيهاه على سبيل المثال ال الحصر: 

 أتعاب ومدفوعات مدير الصندوق المستحقة ويير المدفوعة بعده و •

 ها من رسوم الخدمات المهنيةه وأي مخصصات لعمليّات المرالعة السنوية والمرالعة القانونية والمرالعة الشرعية ويير •

 أتعاب ومصاريف أعضاء مللس إدارة الصندوقه و •

ـصات   • االحتياطي الذي ألازه أو وافق عليه أعـضاء مللس إدارة الـصندوق أو مديره بـشأن الرـسوم أو المـصاريف أو مخصـّ
قّة عند االقتضاء يوميا(ه و  الطوارئ )المستحق

 الرسوم الرقابية ورسوم تداوله و •

ــوم ال • ــوابط  خص ا قيدها يوميا( بما فيها االقتراا المتوافق مع الض ــندوق األخرى من أي نوع كانت )التي من المفترق ص
لدته والتي يتم تقييمها بحيك يمكن لمدير  ــة للطوارئ مثل تكاليف ارتفاع البناءه إن و  صـ ــّ ــوم المخصـ الشـــرعيةه والخصـ

 الصندوق تحديدها بين الحين واآلخر و 

تكون بسبب اإلهمال   لّقة بأي دعوى يكون الصندوق معنيا بها نتيلة ألي تصرف متعلق بالصندوق واللميع التكاليف المتع •
 اللسيم لمدير الصندوق أو من ينوب عنه أو سلوكه المتعمد.  

 
 عدد عمليات التثمين وتوقيتها  (ب

 .  سنةسيلري تقويم صافي قيمة األصول مرتين سنويًا )أي كل ستة أشهر( في تاريخ التقويم لكل 

 إعالنات صاغي قيمة األصو  لك  وحدة  (ت
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على مدير الصـندوق اإلعالن عن صـافي قيمة األصـول لكل وحدة عند نشـر القوائم المالية األولية والسـنوية. وسـيتم نشـر صـافي قيمة  

يام من تاريخ التقويمه  أ 10مالية السعودية )تداول( خالل لكل وحدة على الموقع اإللكتروني لكل من مدير الصندوق والسوق ال  األصول

ج أيًضا في التقرير المقّدم لحملة الوحدات عمال بالمادة رقم )  (  رفع التقارير لمالكي الوحدات  من هذه الشروط واألحكام.  22وست درق

 عمليات التوزيع .12

يعات  تلدر اإلشارة إلى أن الصندوق ال ينوي القيام بعمليات توزيع أولية خالل مدة الصندوق. وبالتاليه على المستثمرين أال يتوقّعوا أي توز

قبل نهاية مدة الـصندوق. ويمكن لمدير الـصندوق وبعد أخذ موافقة مللس اإلدارة أن يقوم بعمليات التوزيع بعد بيع لميع أصول الصندوق أو 

 ي لزء منها. أ

أما بالنـسبة لـصافي متحـصالت بيع أي من أـصول الـصندوق أو أي لزء منهاه أو أي دخل/ حـصة أو ربح وارد من الـصندوق أو من أـصول  

راء األصـول و/أو إدارتهاه فيتم توزيعه وذلك حـسب ترتيب األولويات   الصـندوقه بعد دفع كافة التكاليف والمصـاريف والخصـوم المتعلقة بـش

   التالي:

 سيقوم مدير الصندوق ب عــادة رأس مال الصندوقه أي كامل مبالغ المستثمرين كل حسب مبلغ اشتراكه في الصندوق. .أ
 سيقوم مدير الصندوق بتوزيع العوائد المحققة حتى الحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء على المستثمرين في الصندوق. . ب
٪  75و٪ من صـافي العوائد لمدير الصـندوق كرـسوم أداء  25األداءه يتم توزيع   بعد احتـساب الحد األدنى الـستحقاق أتعاب حـسن .ج

 لحملة الوحدات.  
 

وبما أن الصــندوق ســيضــع بشــكل أســاســي لميع اســتثماراته في المشــروعه فســوف تعتمد عمليات التوزيع على تدفّقات الصــندوق النقدية  

لة واســتالم عائدات المبيعات على أن ي قتطع احتياط كاف من يلوز القيام بالتوزيعات األولية بعد بيع  كما وســيولته.   الوحدات الســكنية المكتمق

 السيولة حسبما يحّدده مدير الصندوق.

ــتثمار المبالغ   ــكل نقد أو إعادة اســ ــندوق االحتفاظ بالمبالغ على شــ ــندوق بالتوزيعات األوليةه يمكن لمدير الصــ في وبدالً من أن يقوم الصــ

استثمارات قصيرة األلل على سبيل المثال وليس الحصر في صناديق المرابحة المتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار مع أخذ االعتبــار  

   والمخاطر بما يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات.  بالعوائد

 تداو  وحدات الصندوق ون لها  .13

 حظر االسترداد    – ن   الوحدات  (أ

ال يلوز لحملة وحدات الصـــندوق بيع حصـــصـــهم أو التنازل عنها إال بعد تقديم طلب خطي ألمين الســـلل وبعد الحصـــول أوال على 

وليس هناك أي ـسوق لبيع/اـسترداد للوحدات ومن يير المتوقّع إيلاد مثل تلك األـسواق. وبالتاليه قد   الـصندوق.موافقة خطية من مدير 

 ال يتمكن المستثمرون من تصفية حصص ملكيتهم قبل نهاية مدة الصندوق.  

إلضافة إلى االحتفــــــاظ  ه باوتسليلهاسيقوم مدير الصندوق باتخاذ لميع اإللراءات التي يمكن أن تسهل تداول الوحداته ونقل ملكيتها  

بسـلل طلبات الشـراء وعروا البيع الخاصـة بوحدات الصـندوق حيك سـيكون هذا السـلل متوفر للمسـتثمرين الرايبين في البيع أو 

 الشراء.  

ــرط  ــندوق من حامل الوحدات اللديد كشــ ــروط واألحكام كافةه وقد يطلب مدير الصــ على كل حامل وحدات لديد أن يلتزم بهذه الشــ

ـته على أي نـقل للوـحدات وفقـًا ألحـكام ـهذه الفقرة أن يقر بتحـمل ـكل أو بعا االلتزاـمات الـمالـية المترتـبة على نـقل وـحداـتهه وذـلك لموافق

ا الطلب من أي  تبدال بالـشكل المرضـي للصـندوق. ويلوز لمدير الصـندوق أيضـً عن طريق إبرامه اتفاقية تعهد بااللتزام و/أو اتفاقية اـس

 فير وتقديم مستندات ومعلومات الزمة تتوافق مع نظام مكافحة يسل األموال وإلراءات  اعرف عميلك .  حامل وحدات لديد تو

تندات أخرى  ليم أي ـشهادات أو مـس للصـندوق أن يفرا قيودا وـشروطا يعتبرها ضـرورية )بما فيهاه على ـسبيل المثال ال الحصـره تـس

لم يتم ـشراء وحدات في الـصندوقه أو تملّكها على أساس االنتفاع بها أو حيازتها من من قِّبل أي ناقل أو منقول إليه( بإية التأّكد من أنه  

قِّبقل أي شـخص انتهاكا ألي نظام أو مطلب ألي بلد أو سـلطة حكوميةه أو من قِّبقل شـخص ليس معهال بمولب أي نظام لالشـتراك في 

 ي مدير الصندوق بضرر مادي أو ضريبي للصندوق.هذه الوحداته أو من قِّبقل أي شخص قد يتسبّب أو ي حتمل أن يتسبّب برأ

ــوم  ــندوق فرا أي رس ــلل حملة الوحدات كما يحق لمدير الص ــلل في س ــبح أي نقل للوحدات نافذًا إال عندما يقيّده أمين الس وال يص

 خاصة بنقل الوحدات  

 استرداد الوحدات  (ب

ولكن يحق لحملة الوحدات الرايبين   . بشكل نقدي د وحداتهمالوحدات أن يطلبوا من الصندوق استردا  لحملةالصندوق مقفل لذا ال يحق  

مالك   في شراء وحدات سكنية في مشروع الصندوق مقابل وحداتهم االستثمارية باسترداد وحداتهم بشكل عيني. وبذلك سيحصل

 اآللية الموضحة أدناه: االستثمارية. وذلك حسب  وحداتهم  من بدالً  السكنية الوحدة  ملكية  الوحدات االستثمارية على
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   وحداتهم م اب   الوحدات  حملة  عل   الصندوق أصو  بيع  األول  المرحلة

  الوحداته  مالكي للميع  االستثمارية  الوحدات  مقابل  بيع الوحدات السكنية   خيار  إتاحة عن واالعالن التسويق سيتم  المرحلة  هذه  في •

   .الخارلية األطراف على بيعها مع بالتوازي

وحداتهم االستثمارية بالتنسيق مع    مقابل  الوحدة / الوحدات السكنية المراد شرائها  مالكي الوحدات االستثمارية في الصندوقيختار   •

 ( https://goo.gl/maps/TaRoE8icQymمسوق المشروع المتوالد في موقع المشروع )

 .تكون قيمة الوحدات السكنية حسبما هو معروا من قبل مسوق المشروع •

مع مالحظة أن   .واألحكام  هذه الشروط  من(  11)  للمادة   وفقا   الصندوق  عمالء   يملكها  التي  االستثمارية   الوحدات   قيمة   احتساب  يتم •

 حسب آخر تقييم.   (NAV) الصندوق  أصول يصاف لحساب قيمة الوحدة االستثمارية سيكون وفقًا

السكنية.    الوحدة  قيمة  مع  للمستثمر  االستثمارية  الوحدات  قيمة  تسوية  بعد  استثمارية  وحدات  مقابل  سكنية  وحدة  بيع  عقد  توقيع  يتم •

  االستثمارية  الوحدات  قيمة  مع  تتطابق  ال  شراعها  مالك الوحدات االستثمارية  يود  التي  السكنية(  الوحدات  أو)  الوحدة  كانت  وفي حال

  السكنية  الوحدات  قيمة  كانت   ف ذا   ه ( ولد  إن)  علز  أو  فائا   أي   على تسوية   الصندوق   مدير  سيعمل   فعندئذ   الصندوقه   في  يملكها  التي

  يدفع أن فيلب مالك الوحدات الذي يريب في البيع العينيه  يملكها التي وحدات الصندوق قيمة من أعلى المستثمر على ستباع التي

  السكنية  الوحدات  قيمة  كانت  حال  وفي.  للصندوق   الفرق بين قيمة الوحدة السكنية والوحدات االستثمارية  مالك وحدات الصندوق مبلغ

  بيع الوحدة السكنية بما يعادلها   فسيتم   الصندوق   في  يملكها  التي  الوحدات   قيمة   من  أقل  مالك الوحدات االستثمارية  على   ستباع  التي

ً   وحدات الصندوق   وسيستمر مالك  الصندوقه   من قيمة وحدات   تصفية  حين  إلى   استثمارية في الصندوق  وحدات  من  له  تبقى  لما  مالكا

 .الصندوق

  الصندوق   من  خرج  قد   يعتبر  عيني ه  بشكل   وحداته   استرداد  بعد   الصندوق  في   وحدة   أي  يملك  يعد   لم   الذي  وحدات الصندوق   مالك •

 .  تعاقدية بالصندوقوال تربطه أي عالقة   نهائيه  بشكل

  األعلىه  المبلغ يدفع لمن السكنية الوحدة فستباع السكنيةه  الوحدة نفس في الصندوق في شراء وحدات مالك من أكثر ريب حال في •

 . بأسبقية الحلز  فستكون االولوية المبلإان تساوى ف ذا

  بعد االنتهاء من االسترداد العيني  الصندوق  ت ييم إعادة   الثانية المرحلة

ً و   الصندوق  تقييم  ب عادة  الصندوق  مدير  يقوم   سوف   األولى  المرحلة  نهاية  بعد   الشروط   من(  11)  المادة   في  عليه   منصوص   هو  لما  فقا

 : منها الصندوقه  قيمة  في  تعثر قد  عوامل عدة استلدت قد ستكون حيك هواألحكام

  الصندوق  وحدات مالكي على أو خارلية  أطراف على بيعه  خالل من ذلك كان سواء الصندوقه  أصول بيع عن ناتلة  سيولة توفر •

 الوحدة السكنية.  وقيمة  الصندوق في  وحداتهم االستثمارية قيمة بين  الفرق  الصندوق  إلى دفعوا  الذين

  في   وحداتهم االستثمارية   استبدال  االستثمارية الوحدات    مالك   بعا  اختيار  حال   في  وذلك   بالسابقه  مقارنة   الصندوق   حلم  تناقص •

 السكنية.   الوحدات مقابل الصندوق

 االسترداد اإللزامي (ث

يوماه إذا اعتبر مللس إدارة    21يلوز للصــــندوق رد كامل الوحدات ب عطاء حامل الوحدات إشــــعارا خطيا مســــبقا ال تقل مدته عن 

أن حامل الوحداته في حال استمر في امتالك الوحداته يمكن أن يلحق أضرارا بالمصالح المالية أو الضريبية أو المادية أو   الصندوق

لـصندوق أو لحملة الوحداته أو كان هذا االمتالك متعارـضا مع المحظورات المنـصوص عليها في هذه الـشروط  القانونية أو التنظيمية ل

 واألحكام ونموذج طلب االشتراك.  

 ان ضاء الصندوق   .14

وأرباحهه إن ولدته  إن الـصندوق هو ـصندوق اـستثمار عقاري مقفل. وفي نهاية مدة الـصندوقه ـستتم تـصفية لميع أـصوله وتوزيع رأـسماله  

 على حملة الوحدات.

وخالل مدة الصـندوق إذا ولد مدير الصـندوق أنه من المناسـب إنهاعه نتيلة ألي تإيير طرأ على نظام أو الئحة أو بداعي ظروف أخرى قد 

تمرار في عملياته نتيلة   تطيع مدير الصـندوق أو الصـندوق االـس لبيا على الصـندوق وحملة الوحدات وال يـس بيل  يعثر ـس لهذه الظروف على ـس

تكلفة البناء أو عدم توفر األيدي العاملةه يلوز له إنهاء الصـندوق بعد توليهه إشـعارا    ارتفاعالمثال عدم القدرة على إنلاز المشـاريع بسـبب  

بقا مدته   تتم تصـيوما لحملة الوحداته و  30خطيا مـس فية أصـول الصـندوق  بعد الحصـول على موافقة هيئة الـسوق المالية. وفي هذه الحالةه ـس

يوم عمل من تاريخ تصــفية أصــول    60وتســديد التزاماته المالية وتوزيع العائدات المتبقية من هذه التصــفية على المســتثمرين في يضــون 

 الصندوق كافة.  

 مجلس اإلدارة  .15

 أعضاء مجلس اإلدارة ( أ

https://goo.gl/maps/TaRoE8icQym
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. ويلتمع  مســتقالنمللس إدارة معلف من خمســة أعضــاء يتم تعيينهم لفترة ثالك ســنواته من بينهم عضــوان    الصــندوقيتولى إدارة  

ــروعه   ــندوق بكافة اللوائحه والموافقة على خطط المش ــراف على التزام الص ــنة على األقل لإلش ــندوق مرتين في الس مللس إدارة الص

إدارة الصـندوق بما   مسـعوليةاسـية. ويقع على عاتق مللس إدارة الصـندوق  تقارير سـير العمله والموافقة على العقود األسـ ومرالعة

 يخدم مصلحة حملة الوحدات.

 األول للصندوق من األعضاء التالية أسماعهم:  اإلدارةويتألف مللس  

 )رئيس مجلس إدارة الصندوق(  محمد العلي
تقلد خاللها عدة مهام  كان   2013إلى   2004رئيس تطوير المنتلات في شـركة األهلي المالية. عمل في هيئة السـوق المالية من عام 

ــركة األهلي الماليةه   ــمامه إلى ش ــتثمار والطرح. قبل انض ــناديق االس المنتلات في   عمل مديرا لتطويرآخرها مدير وحدة مخالفات ص
ــتثمار ومدي ــركة لدوى لالس ــامبا المالية. لديه أكثر من  ائتمانر  ش ــلعاما من الخبرة في القطاع  14في ملموعة س على   المالي. حص
ــهادة المحلل المالي المعتمد   ــكوه الواليات المتحدة  CFAشـ ــيسـ ــان فرانسـ ــتير في إدارة األعمال من لامعة سـ ــهادة مالسـ ه ويحمل شـ

 األمريكية.
 

 )عضو(    محمد بن جعفر الس ا 
انضـم إلى شـركة األهلي المالية منذ تأسـيس الشـركة في .  يشـإل حالياً منصـب رئيس مبيعات العمالء األفراد في شـركة األهلي المالية 

عاما من الخبرة    23لديه أكثر من .  مه عمل في البنك األهلي التلاري في عدة إدارات منها إدارة االســتثمار وإدارة الفروع2006عام 
 .وهو حاصل على شهادة دبلوم التخطيط المالي الشخصي وإدارة الثروات من المعهد المصرفي من دلهاوسيه كندا  .في القطاع المالي

 
 )عضو(  زهير حمزة  المهندس

عاماً عمل خاللها في إدارات مختلفة شــملت التخطيط والتنمية الصــناعية باإلضــافة إلى المشــاريع    30من الخبرة  لدى المهندس زهير 
ــياحيةالعقارية   ــعودية  والس ــونز العربية الس ــركة بارس بعدها للعمل لدى الهيئة الملكية لللبيل وينبع ومن ثم    وانتقل. وقد بدأ عمله في ش

 .شإل اآلن منصب الرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطويروي  شركة تمليكوملموعة دلة البركة  
ــري من لامعة هارفرد بأمريكاه وبكالوريوس في تخطيط المدن  ــميم الحضـ ــتير في اإلدارة العامة في التصـ ــل على مالسـ وهو حاصـ

تكنولوليا الهندســة المعمارية من   وشــهادة فيمع تخصــص فرعي في الرياضــيات من لامعة لويزيانا بأمريكاه    والتخطيط الحضــري
دوات   د من الـن دـي ــارك في الـع ا شـــ اه كـم أمريـك ة لنوب إلينوي ـب امـع ة في التخطيط واإلدارة ونظم  وـل دريبـي دورات الـت المعتمرات واـل

 المعلومات اللإرافية.
 

 )عضو مست  (  يعاصم بن خالد الحميضالدكتور  
  المتحدة   الواليات  في  اورلينز  نيو لامعة من  المالية  في  الدكتوراه  درلة على  حـصل. المـساعد  واالـستثمار  المالية  أـستاذ  عاـصمه   الدكتور

ــتير ودرلة  األمريكيةه  ــاد  في  المالسـ  ودرلة  األمريكيةه   المتحدة  الواليات  في  تامبا لامعة ومن  اورلينز  نيو لامعة من  المالي  االقتصـ
 درـلة على  وحصـــــل  ســـــعود  المـلك ـلامـعة  في  درس.  األمريكـية  المتـحدة  الوالـيات  في  ـتامـبا ـلامـعة من  الـمالـية  العلوم  في  الـمالســـــتير
 .االولى  الشرف مرتبة  مع امتياز  بتقدير(  المالية  تخصص)  األعمال  إدارة في  البكالوريوس

 
 )عضو مست  (  محمد بن عمر العييدي 

ــس ــبون  العييدي مكتب  معسـ ــوق في  عام( 15) من أكثر  خبرة  يمتلك  قانونيونه  ومرالعون محاسـ ــبة  المالية  السـ   والمرالعة   والمحاسـ
 Ernst)  يونغ  آند  وارنســت  ه (KPMG)  لي إم  بي كي شــركة مثل  العالمية  الخبرة  بيوت  بعا  في العمل  له  ســبق.  المخاطر  وإدارة

& Young) وـشهادة   أوكالهوماه   مدينة  لامعة  من  أعمال  إدارة  مالـستير على  حـصل.  الـسعودية  المالية  الـسوق  وهيئة  الدوليه   والبنك  ه  
ــبة في  البكالوريوس ــعود  الملك  لامعة  من  المحاســ ــبون وزمالة ســ ــعودية   الهيئة  وزمالة  ه (CPA)  األمريكية  القانونيون  المحاســ   الســ

 .المعتمدين  للمقيمين  السعودية  الهيئة  لدى معتمد  منشوت مقيم  وهو  ه (SOCPA)  القانونيون  للمحاسبين
 

 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق (ب

ــتقلين مكافأة قدرها   ــندوق المس ــاء مللس إدارة الص ــى كل من أعض ــيتقاض ــاء المللس يير   2.000س لاير عن كل التماع. أما أعض

لاير سـنويا إذا ع قد التماعان   8.000مللس  المسـتقلينه فال يحصـلون على أي مكافأة. ومن المتوقّع أن يبلغ إلمالي مكافوت أعضـاء ال

 لاير خالل مدة الصندوق البالإة ثالك سنوات.    24.000في السنة. ومن المتوقّع أن يبلغ ململ أتعاب أعضاء المللس  

 مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق  (ج 

 وصالحيات مللس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: مسعولياتستشمل 
 

هذه  التأّكد من قيام مدير الصـندوق بمـسعولياته بما يحقّق مصـلحة مالكي الوحدات وفقًا لـشروط الصـندوق وأحكامهه وأحكام   .1
 .  الالئحة

الموافقة على لميع العقود والقرارات والتقارير اللوهرية التي يكون الصــندوق طرفًا فيهاه ويشــمل ذلك على ســبيل المثال   .2
 د التطويره وعقد الحفظه وعقد التسويق والتثمين وشراء األراضي.ال الحصره الموافقة على عقو

 الموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها. .3
 اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنها مدير الصندوق. .4
 الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق. .5
ــل األموال    ال يقلااللتماع ما  .6 ــندوق والتبليغ عن يسـ ــعول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصـ ــنويا مع مسـ عن )مرتين( سـ

 للتأكد من التزام مدير الصندوق بلميع اللوائح واألنظمة المتبعة.    لديهه وتمويل اإلرهاب  



 الشروط واألحكام: صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني

 28من  21صفحة 

 الوحدات وييرهم من أصحاب المصالح.   التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات اللوهرية لمالكي .7
عولية أمانة عضـو مللس إدارة الصـندوق تلاه مالكي  .8 العمل بأمانة لمصـلحة الصـندوق ومالكي الوحدات فيهه وتتضـّمن مـس

 الوحدات والب اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول.
 الموافقة على خطط المشروع ولداوله الزمنية. .9

 عن المشاريع لمراقبة سير العمل مقارنةً بخطط المشروع ولداوله الزمنية المت فقق عليها. مرالعة التقارير الدورية   .10
 

يوما من تاريخ ـشإوره. كما يتم ملء أي مركز    90أي مركز ـشاير لعـضو مـستقل في مللس إدارة الـصندوق في يـضون  ـشإل  وـسيتم

 شاير ألي عضو يير مستقل بحلول موعد االلتماع المقبل لمللس إدارة الصندوق.  

 صناديق استثمار أخرى يشر  عليها أعضاء مجلس إدارة الصندوق   (د

التالية أسماعهم هم أيضا أعضاء مللس إدارة لصناديق عدة يديرها مدير الصندوقه كما ترد تفاصيلها  إن أعضاء مللس إدارة الصندوق  

 أدناه: 

عاصم  د. محمد العلي  الصندوق  
 الحميضي 

 محمد الس ا   محمد العييدي  زهير حمزة 

 صندوق األهلي للمتالرة لمعشر أسهم آسيا والباسيفيك
الناشئة صندوق األهلي لمعشر أسهم األسواق   

 صندوق األهلي لمعشر أسهم أوروبا 
 صندوق األهلي للمتالرة باألسهم الخليلية

 صندوق األهلي للمتالرة بأسهم الرعاية الصحية
 صندوق األهلي للمتالرة باألسهم السعودية 

 صندوق األهلي ألسهم أمريكا الشمالية
 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل 

السعودية الصإيرة والمتوسطة  صندوق األهلي ألسهم الشركات  
 صندوق األهلي الخليلي للنمو والدخل

 صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية 
 صندوق األهلي القابا لصناديق االستثمار العقارية المتداولة  

 ( 1صندوق األهلي ريت )

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 

 √ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
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المملكة العربية السـعوديةه وهي مسـللة    وفقا ألنظمةه وهي شـركة مسـاهمة مقفلة تأسـسـت وتعمل  الماليةمدير الصـندوق هو شـركة األهلي  

 م الصادر في الرياا.17/04/2007هـ الموافق  29/03/1428وتاريخ    1010231474بمولب السلل التلاري رقم  

 عنوان مدير الصندوق هو كالتالي:  

 ه المملكة العربية السعودية المالية شركة األهلي 

 اإلقليمي  الدور الرابعه البرج به مبنى البنك األهلي التلاري

 11495ه الرياا 22216ه ص.ب.: طريق الملك سعود 

 المملكة العربية السعودية 

 +  966114060049+ه فاكس: 966118747106هاتف: 

 

هــــــ الموافق  03/12/1427وتاريخ    06046-37إن ـشركة األهلي المالية مرخص لها من قبل هيئة الـسوق المالية بمولب الترخيص رقم 

 م. لتمارس األنشطة التالية: التداول باألوراق المالية بصفة أصيل أو وكيل واإلدارة والترتيب والمشورة والحفظ.  24/12/2006

 ل المثال دون الحصره المهام التالية:  يتولى مدير الصندوقه على سبي

 تعيين المقاولين والمستشارين.  •

 تعين أي طرف يقدم خدمة للصندوق.  •

 التأكد من نظامية وسالمة العقود التي يتم إبرامها لمصلحة الصندوق.  •

 اإللراءات التي ينبإي اتباعها التخاذ القرارات عند تنفيذ المسائل الفنية واإلدارية المتعلّقة بأعمال الصندوق ومشاريعه. وضع •

 إبالغ الهيئات التنظيمية بأي حدك أو تطّور لوهري قد يعثّر على أعمال الصندوق.   •

 دوق. االلتزام بكل األنظمة واللوائح المعمول بها والمتعلّقة بأعمال الصن •

 إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه.  •

 ضمان قانونية وصالحية لميع العقود التي ت برم لصالح الصندوق.  •

 دراسة اللدوى المالية المقدمة من المطور. •

 تعيين المطورين.  •

 على لميع القرارات اللوهرية.  إدارة الصندوق أخذ موافقة مللس •



 الشروط واألحكام: صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني

 28من  22صفحة 

 دار التقارير الدورية لحملة الوحدات.إص •

يسـعى مدير الصـندوق إلى بذل أقصـى لهوده لحل أي تضـارب في المصـالح قد ينلم بين مدير الصـندوق وأعضـاء مللس إدارة الصـندوق  

الرئيس التنفيذي لشــركة )عضــو مللس إدارة الصــندوق( هو    حمزةزهير واألطراف المعنيّة وحملة الوحدات. ويلب التنويه بأن المهندس /  

)المطور(ه ومن خالل عمله كعضو في مللس إدارة الصندوقه قد يكون هناك احتمــــــــال حدوك تضارب في المصالح أثناء    سدكو للتطوير

 عمل الصندوق.

عمليات التسـوية والمطابقةه   المثال التأكد من صـحة البياناته ينوي مدير الصـندوق تقديم لميع الخدمات تقريبا بواسـطة موظفيه على سـبيل  

ــلالت العمالءه  ــندوقه وفق تقديره الخاصه   حفظ س ــدار التقارير. يير أنه يلوز لمدير الص ــيانة النظام وإص ــندوقه ص ــلالت الص حفظ س

تابعة أو شـخص مرخص بأداء هذه الخدمات  تفويا أو توكيل مهامه أو صـالحياته أو التنازل عنها أو التعاقد من الباطن بشـأنها مع شـركة  

في المملكة العربية الســـعودية. وحاليًاه ليس من المتوق ع أن يســـتخدم مدير الصـــندوق ســـلطة التفويا هذه. وبصـــرف النظر عن التفويا  

مدير الصــندوق   يعدلطرف أو شــركة تابعة واحدة أو أكثره يبقى مدير الصــندوق مســعوال عن إدارة الصــندوق وتنظيم أصــوله وحفظها. و

مسعوال عن إدارة الصندوقه وحفظ أصوله وخدمات إدارته ويظل مسعوال عند تعيين تابع أو أي طرف آخر للقيام بتلك األعمــــال. ويتحمل  

 مدير الصندوق المسعولية المالية عن خسائر الصندوق الناتلة عن األخطاء التي تحصل بسبب إهماله اللسيم أو سلوكه المتعمد.

 ار من قِّبقل مدير الصندوق: لن يقوم مدير الصندوق باالستثمار في الصندوق. االستثم

 أمين الحفظ والمدير اإلداري وأمين السج   .17

 أمين الحفظ  (أ

 أمين حفظ أصول الصندوق. وعنوانها هو كالتالي: بدور الماليةتقوم شركة األهلي  

 ه المملكة العربية السعودية المالية شركة األهلي 

 الرابعه البرج به مبنى البنك األهلي التلاري اإلقليمي الدور 

 ه المملكة العربية السعودية 11495ه الرياا 22216ه ص. ب: طريق الملك سعود 

 +966114060049+ه فاكس: 966118747106هاتف: 

 المدير اإلداري   (ب

 بدور المدير اإلداري للصندوق. وعنوانها هو كالتالي: الماليةتقوم شركة األهلي  

 شركة األهلي الماليةه المملكة العربية السعودية 

 الدور الرابعه البرج به مبنى البنك األهلي التلاري اإلقليمي 

 ه المملكة العربية السعودية 11495ه الرياا 22216ه ص. ب: طريق الملك سعود 

 +966114060049+ه فاكس: 966118747106هاتف: 

يتولى المدير اإلداري حفظ ـسلالت الحسابات بما فيها أصول الصندوق وخصومهه وإيراداته ومصاريفه. وسيتم فصل أصول الصندوق كلّيًا 

فيما يتعلّق بالـصندوق وـسيكون مـسعوال عن اإلدارة العامة للـصندوقه والتي    اإلدارةعن أـصول مدير الـصندوق. يقدم المدير اإلداري خدمات  

رالع الحسـابات واحتسـاب الرسـوم كافة. كما يحق لتشـم شـركة األهلي  ل ترتيب عملية تثمين األصـول من قِّبقل مثّمن مسـتقله والتنسـيق مع م 

أو التعاقد من الباطن بشـــأن دور المدير اإلداريه بشـــكل كلي أو لزئيه مع أشـــخاص مرخصـــين بتقديم خدمات اإلدارة في   إحالة  المالية

 المملكة.

 أمين السج    (ج

 بدور أمين السلل للصندوق. وعنوانها هو كالتالي:  الماليةتقوم شركة األهلي  

 المملكة العربية السعودية  ه   الماليةشركة األهلي 

 الدور الرابعه البرج به مبنى البنك األهلي التلاري اإلقليمي 

 ه المملكة العربية السعودية 11495ه الرياا 22216ه ص. ب: طريق الملك سعود 

 +966114060049+ه فاكس: 966118747106هاتف: 

ر  .18  المطّوِّ

 المطّور. وعنوانها هو كالتالي: تقوم الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية والتطوير العقاري )شركة سدكو للتطوير( بدور

 شركة سدكو   -المركز الرئيسي 

 ملمع البحر األحمر التلاريه حي المرلانه طريق الملك عبد العزيز  –البرج اللنوبي  

 السعودية ه المملكة العربية 21333ه لدة  140667ص.ب.  

 +966126906899+ه فاكس: 966126906800هاتف: 

 www.sedcodevelopment.comالموقع اإللكتروني: 

http://www.sedcodevelopment.com/
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 المحاسب ال انوني .19

إرنست الصندوق شركة  مدير  هذه    سيعيّن  المالية. وعنوان  الصندوق  قوائم  لترالع سنويا  الصندوق  لحسابات  كأول مرالع مستقل  ويونغ 

 الشركة هو: 

 شركة إرنست ويونغ 

   13ه برج طريق الملكه الدور 1994ص. ب  

 ه المملكة العربية السعودية 21441طريق الملك عبد العزيز )طريق الملك(ه حي الشاطئه لدة 

 +  966122218575+ه فاكس: 966122218400هاتف: 

 

 ال وائم المالية   .20

ب عداد القوائم المالية األولية والسـنوية وفقا لمعايير المحاسـبة الصـادرة عن الهيئة السـعودية للمحاسـبين القانونيين    مدير الصـندوقيقوم   .أ
 بشكل مستمر حتى انقضاء الصندوق.

 يوقع عليها عضو مفوا من مللس إدارة الصندوق.  والسنوية. وأنيلب أن يعتمد مللس إدارة الصندوق القوائم المالية األولية   . ب
 لب أن تقدم القوائم المالية األولية والسنوية إلى الهيئة فور اعتمادها من مللس إدارة الصندوق.ي .ج
يلوز   يعلن مدير الصــندوق من خالل التطبيقات اإللكترونية التي تحددها الهيئة عن القوائم المالية األولية والســنوية فور اعتمادهاه وال .د

 لوحدات قبل إعالنها.نشر هذه  القوائم أو إرسالها إلى مالكي ا
يلب علي مدير الصــندوق تزويد الهيئة بالقوائم األولية بعد فحصــها وفقا لمعايير المحاســبة والمرالعة الصــادرة عن الهيئة الســعودية   . ه

ن نهاية  خمـسة وعشرين( يوما متتلاوز )واإلعالن عن القوائم المالية لمالكي الوحدات فور اعتمادها خالل مدة ال    القانونيينللمحاـسبين  
 المدة المالية التي تشملها تلك القوائم.

  يلب علي مدير الصـندوق تزويد الهيئة بالقوائم المالية الـسنوية المدققة وفقا لمعايير المحاـسبة والمرالعة الصـادرة عن الهيئة الـسعودية  .و
دة ال تتلاوز )أربعين( يوما من نهاية الســـنة  للمحاســـبين القانونيين واإلعالن عن القوائم المالية لمالكي الوحدات فور اعتمادها خالل م

 المالية التي تشملها تلك القوائم.
 يتم توفير القوائم المالية األولية والسنوية بالبريد اإللكتروني و/أو بنسخة ورقية بناًء على طلب حملة الوحدات دون أي رسوم. .ز

 
 السوق المالية السعودية )تداول( اإللكتروني. ت نشقر القوائم المالية األولية والسنوية أيضا على موقع 

م. وال يلوز أن تقل مدة الـسنة المالية األولى  2014ديـسمبر   31تصـدر أول قوائم مالية ـسنوية مدقّقة بعد الـسنة المالية األولى التي تنتهي في  

 شهرا.  18أشهر وال أن تتلاوز   6عن 

 تضارب المصالم  .21

 مدير الصندوق (أ

ينفّذ مدير الـصندوق ملموعة واـسعة من العمليات التي قد ينتج عنها تـضارب في المـصالح. فيمكن لمدير الـصندوق أن يعمل كمـستـشار 

أو يشـارك في صـناديق أو شـركات أو حسـابات أخرىه والتي منها ما له أهداف اسـتثمارية مماثلة ألهداف الصـندوق. ويلوز أن يقّدم  

ألطراف أخرىه شــرط أال تعثر ســلبا على الخدمات التي يقّدمهاه وأن يأخذ بعين االعتبار في أي وقت    مدير الصــندوق خدمات مماثلة

 والباته تلاه الصندوق وأن يسعى لاهدا إلى التأّكد من حّل أي منازعات بطريقة منصفة.  

 الصندوق (ب

قد يتعّرا الصـندوق لمختلف أنواع تضـارب المصـالح ويلوز للصـندوقه بين الحين واآلخره التعامل مع أشـخاص أو معسـسـات أو 

شــركات مرتبطة بشــركات مدير الصــندوق الفرعية للبحك عن فرص لالســتثمار. وفي هذه األحواله قد تتضــارب مصــالح أعضــاء  

ندوق وشـركاء مدير الصـندوق أو شـركاته الفرعية مع مصـالح الصـندوق. وسـيتم  مللس إدارة الصـندوق يير المسـتقلينه وإدارة الصـ

 اإلفصاح عن أي صفقات قد ينتج عنها تضارب محتمل في المصالح بالنسبة لحملة الوحدات.  

وق  ويلوز أيـضا للـصندوق تكليف أو عدم تكليف طرف ثالك مـستقل كأمين حفظه أو مدير إداريه أو أمين ـسلل. ويلوز لمدير الـصند

 هذه المهام بنفسه أو يتعاقد من الباطن بشأنها.  يتولىأن 

ر   (ج  المطّوِّ

ــندوق عمال بمبدأ الطرح. ويمكن أن  ــترك في وحدات الصـ ــالح ألنه قد يشـ ــارب المصـ ــا لمختلف أنواع تضـ قد يتعّرا المطّور أيضـ

ــندوق األ ــتري الص ــيمث ل في المللسه وقد يش ــالح من أنواع مختلفة ألنه س ــارب مص ــوق  يتعّرا لتض ــعر الس را من المطّور )بس

 المصادقق عليه من قِّبقل مثّمنين مستقل ين اثنين على األقل(.  
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وـسيعمل مدير الـصندوق على رعاية مـصلحة مالكي الوحدات في لميع األوقــــــــــــات وعدم تأثير أي تـضارب يبن مـصالحه ومـصالح 

يقدمها لمالكي الوحدات. وـسيعمل مد تثمار  مالكي الوحدات على الخدمات التي ـس ير الصـندوق على التقيد بمتطلبات الئحة صـناديق االـس

 العقاري واللوائح التنفيذية األخرى المتعلقة بتضارب المصالح واإلفصــاح عنــها.

 رغع الت ارير لمالكي الوحدات  .22

 االستثمارات. وسيتضمن التقرير ما يلي: يتلقى حملة الوحدات كشفا يبين حالة استثماراتهم في الصندوق باإلضافة إلى قيمة هذه 

 صافي قيمة وحدات الصندوق  •

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها كل مالك وصافي قيمتها  •

 أي ربح مدفوع الحق آلخر تقرير تم تقديمه لمالكي الوحدات  •

 سير العمل في الصندوق  •

 يعد مدير الصندوق تقرير دوري يتضمن مستلدات التخارج من الصندوق. 

من شروط وأحكام الصندوق( بالبريد اإللكتروني و/أو في نسخة ورقية    20األولية والسنوية )يرلى مرالعة المادة    الماليةدم القوائم  كما ت ق

 ملاناه بناء على طلب حملة الوحدات. 

 

 المعلومات األخرى .23

بخصــوص آثار الزكاة والضــرائب على على المســتثمرين الحاليين والمحتملين أن يحصــلوا على مشــورة مهنية  الزكاة والضااريبة    .أ

امتالكهم أو حيازتهم أو تـصرفهم في وحدات الـصندوق. كما يلب أن يعلم المـستثمرون أنه يلوز لمدير الـصندوقه إذا لزم األمر وكان 

ثمر ذلك مـسموحا به بمولب القانونه أن يدفع الزكاة تفرا على الـصندوق أو األرا/أراـضي من أموال الـصندوقه وـسيكون كل مـست

 مسعوال عن دفع الزكاة وااللتزامات الضريبية المترتبة عليه.

 

ــل األمواله  مكاغحة  سااا  األموا     . ب ــتراك التزاما بنظام مكافحة يسـ ــتثمرين تقديم وثائق أخرى يير نموذج االشـ قد يتعين على المسـ

وللتحقق من هوية مالكي المـستثمرينه علما بأن هذه المعلومات ـسوف تعامل بـسرية تامة. ويحتفظ مدير الـصندوق وأمين الـسلل بالحق  

ســــتثمر محتمل أو حالي عند اللزوم. وقد يعدي عدم تقديم الوثائق المطلوبة وإثبات  في طلب المزيد من الوثائق أو المعلومات من أي م

 الهوية بالشكل المقنع لمدير الصندوق أو أمين السلل إلى رفا طلب االشتراك.  

لقة بمكافحة  ـسيلتزم الـصندوق في لميع األوقات بلميع التعاميم الـصادرة عن هيئة الـسوق المالية ومعـسـسة النقد العربي الـسعودي المتع

يـسل األموال وتمويل اإلرهاب. وـسوف ي طلب أيـضا من الـصناديق اللماعية أو الوـسطاء الماليين تقديم إقرارات بـشأن التزامهم بلوائح  

 يسل األموال.

 تعدي  شروط الصندوق وأحكامه  .24

ول على موافقة مسـبقة من هيئة السـوق  تظل هذه الشـروط واألحكام سـارية المفعول إلى حين تعديلها من قبل مدير الصـندوقه بشـرط الحصـ

 ( يوما من دخول التعديالت حيز التنفيذ.60المالية وتبليغ حملة الوحدات خطيا بالتعديالت الهامة التي تم إدخالها قبل ستين )

 النظام المطبق .25

وق المالية من وقت آلخر. وفي حالة  يخضـع الصـندوق ألنظمة المملكة العربية السـعودية السـارية وللقواعد واللوائح التي تصـدرها هيئة السـ

روط واألحكام   عال حول ولود هذه الـش روط واألحكام أو تتعلق بها )بما في ذلك أي ـس أ عن هذه الـش ولود أي نزاع أو خالف أو مطالبة تنـش

يه إشعار خطي إلى الطرف  أو صحتها أو خرقها أو إنهائها أو العواقب المترتبة على إبطالها(ه يلوز لحملة الوحدات أو لمدير الصندوق تول

أو اآلخر حول هذا النزاع أو الخالف أو المطالبةه ويتعين على كل منهما فور تسليمه هذا اإلشعار أن يسعى بحسن نية إلى تسوية هذا النزاع  

ــوية عن طريق التفاوا خالل   ــعاره يل  30الخالف أو المطالبة وديا. لكن في حال تعذر عليهما التس ــليم اإلش ــوية  يوما من تس ب أن تتم تس

ي النزاع أو الخالف أو المطالبة ب حالتها إلى للنة الفصــل في منازعات األوراق المالية ) الللنة (. وتختص الللنة حصــريا بالنظر والبت ف

الختـصاص  أي إلراء أو تـسوية ألي نزاع قد ينـشأ فيما يتعلق بهذه الـشروط واألحكام. ويقر حملة الوحدات ومدير الـصندوق بأنهما يخـضعان 

هذه الللنة ويتنازالن عن حقهما في االعتراا على اإللراءات التي ســتتخذها على أي أســاسه بما في ذلك على ســبيل المثال ال الحصــره  

 المكان أو عدم مالءمة مكان التقاضي.

 الهيئة المنظمة  .26

-37رقم  لهيئة بمولب الترخيص رقم يخضـع الصـندوق إلشـراف هيئة السـوق الماليةه علما بأن مدير الصـندوق شـخص مرخص من قبل ا

 م.25/06/2007هـ الموافق  10/06/1428 وتاريخ  06046
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 عملة الصندوق .27

ه وسـوف يتم تحويل قيمة أي اشـتراك يسـدد بعملة أخرى إلى اللاير السـعودي بسـعر الصـرف السـائد في السـعودي  إن الصـندوق مقوم باللاير

 وقت االشتراك.

 إجراءات الشكاوى  .28

يمكن لحملة الوحدات أن يرســـلوا أي شـــكاوى لديهم إلى شـــركة األهلي المالية على عنوان البريد اإللكتروني المبين على موقع الشـــركة: 

www.alahlicapital.com  ( ــخة من 920000232أو على رقم الهاتف ــول على نسـ ــات وإلراءات مدير (. كما يمكن الحصـ ــياسـ سـ

 الصندوق لمعاللة شكاوى المستثمرين بناء على طلب خطي يرسل إلى مدير الصندوق.

 خصائص الوحدات .29

ــلحة   ــندوق تكون كلها من نفس الفئة وتمثل كل وحدة منها مصـ ــتثمار في الصـ ــدار عدد محدود من وحدات االسـ ــندوق ب صـ يقوم مدير الصـ

ملك كل مسـتثمر مصـلحة يير قابلة للتلزئة في أصـول الصـندوقه بناًء على صـافي قيمة أصـول  مشـتركة فردية متسـاوية في الصـندوق. وي

الوحدات التي يمتلكها. ويكون لمدير الـصندوق حق ممارـسة لميع الحقوق المتـصلة باالـستثمارات العقارية أو أي اـستثمارات أخرى مولودة  

ــندوق. وتكون لميع الوحدات مقومة بعملة محددة ويحتف ــماء لميع حملة الوحدات وال يمكن في الص ــلل يحتوي على أس ــلل بس ظ أمين الس

 تحويل وحدات المستثمرين إال من خالل مدير الصندوق.

 االلتزام باللوائم  .30

ــروط   ــمن الش ــوق المالية. وتتض ــادرة عن هيئة الس ــندوق متوافقة مع التعليمات الص ــة بالص ــروط واألحكام والوثائق األخرى الخاص إن الش

رارات وإفصاحات دقيقة وصحيحة بشأن لميع الحقائق اللوهرية المتعلقة بصندوق استثماري عقاري مقفل االشتراك عن طريق  واألحكام إق

 طرح عام.

 الهيئة الشرعية .31

الهيئة الشــرعية للبنك األهلي التلاري دور الهيئة الشــرعية للصــندوق لضــمان التزام الصــندوق واســتثماراته بالضــوابط الشــرعية.    ســتعدي

 الشرعية للبنك األهلي التلاري من علماء الشريعة التالية أسماعهم:  الهيئةلف  وتتأ

 الشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع )رئيس الهيئة( 

 هـ. 1391عضو هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها في العام  •

 قاضي محكمة التمييز في مكة المكّرمة سابقا.  •

 مناقشات أطروحات عدة. أشرف على عدد من رسائل الدكتوراه وشارك في  •

 لمع عددا من الفتاوى ونشر كتبا مختلفة. •
 

 الشيخ الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز المصلم )عضو غي الهيئة(

 هـ.  ١٤١٥هـ حتى العام  ١٣٩٦مدير لامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في أبها من العام  •

 سعود اإلسالمية.  عميد كلية الشريعة وأصول الدين في لامعة اإلمام محمد بن •

 األمين العام للهيئة العالمية لإلعلاز العلمي في القرآن والسنة.  •

 نشر العديد من المعلفات والبحوك.  •
 

 الشيخ الدكتور محمد علي ال ري )عضو غي الهيئة(

 زيز.أستاذ سابق في االقتصاد اإلسالمي والرئيس السابق لمركز أبحاك االقتصاد اإلسالمي في لامعة الملك عبد الع •

خبير في ملمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المعتمر اإلسالمي وملمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي وعضو في  •
 مللس الشريعة لهيئة المحاسبة والمرالعة للمعسسات المالية اإلسالمية.

 لفقه اإلسالميقين.عضو في هيئة تحرير العديد من المنشورات األكاديمية في ملال التمويل وا •

عضــو في العديد من الهيئات الشــرعية لبنوك إســالمية وشــركات تكافل في أرلاء مختلفة من العالم. وقد ألّف كتبا عدة في ملال  •
ر مقاالت حول هذا الموضـوع باللإتين العربية واإلنلليزية. والدكتور القري متحدك نـشط في المعتمرات   التمويل اإلـسالمي ونـش

 العالمية.

م(. وحاـصل  ٢٠٠٤هــــــ )١٤٢٤حائز على لائزة البنك اإلـسالمي للتنمية في ملال الخدمات المـصرفية والمالية اإلـسالمية للعام  •
 على درلة الدكتوراه في االقتصاد من لامعة كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية.  

 لتي يقّدمونهاه وتشّكل هذه المكافأة لزءا من المصاريف التشإيلية. ويحصل أعضاء الهيئة الشرعية على مكافأة مقابل الخدمات ا

http://www.alahlicapital.com/
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 رسوم األداء 

الحصول على رسوم أداء تبلغ نسبتها    الوحدات  25يحق لمدير الصندوق في نهاية مدة الصندوق  لدته بعد استالم حملة  و  الفائا إن  العائد  ٪ من 

التراكمي التي تساوي استثماراتهم زائدا الحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء. ويساوي  الحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن  متحصالت التوزيع  

 ٪ من رأس المال. 10األداء  معدل العائد الداخلي السنوي البالإة نسبته  

 االشتراك رسوم

 دفع مسبقا عند االشتراك في وحدات الصندوق ت  
 من مبلغ االشتراك  ٪3تصل إلى 

 اإلدارة*  رسوم

 الحفظ  أمين رسوم وتشمل  التقويمه تاريخ في وتدفع تقوم الصندوق أصول قيمة صافي من سنويا٪ 1 تبلغ
0 

 اإلداري  المدير رسوم

 التقويم  تاريخ في وتدفع تقوم األصول قيمة صافي من سنويا٪ 0.04 تبلغ 
0 

 3,652 مصاريف تشإيلية 

 55   ومراقبتها بتقييم االستثمارات المتعلقة والمصاريف الرسوم 

 83  مهنية أتعاب

 8 الصندوق  إدارة  مللس أعضاء  أتعاب

 148 مصروف ضريبة قيمة مضافة  
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 رسوم المطّور 

 التطوير:سيتقاضى المطّور الرسوم التالية بمولب أحكام اتفاقية  

  ٪ من )تكاليف البناء والتكاليف اإلدارية وتكاليف الخدمات العامة ودراسـة السـوق ورسـوم الدراسـات ورسـوم التصـميم ورسـوم التسـويق والمبلغ 10)أ( 

 االحتياطي( كرسوم تطوير.

 ٪ من إلمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة مبيعات.2.5)ب( 

 لتي يلنيها ويحصل عليها مدير الصندوق. ٪ من رسوم األداء )إن ولدت( ا50)ج( 

 

 

 

ةه وأني )أننا(  إنني بالتوقيع على هذه الشروط واألحكام أعلن/ نعلن أني )أننا( قرأت وفهمت )قرأنا وفهمنا( الشروط واألحكام أعاله والمالحق ذات الصل 

 أوافق عليها وحصلت )حصلنا( على نسخة عنها.  

 العربي.في حال ولود أي تعارا أو تناقا بين النص العربي والنص اإلنلليزيه يعخذ بالنص  

                                     االسم الكامل: ______________________  

  اللنسية: ______________________  

 رقم الهوية )بطاقة هوية سعوديةه إقامةه أو لواز سفر(: ______________________     

 رقم الحساب االستثماري: ______________________ 

    التوقيع: ______________________   

 التاريخ: ______________________   

 ا ويحتفظ مدير الصندوق بالنسخة األخرى. يلب توقيع نسختين من الشروط واألحكام يحصل المستثمر على إحداهم

 نهاية الشروط واألحكام 

 

 

 

 

 


