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 الشروط واألحكام
 

 ( 1صندوق األهلي ريت )
AlAhli REIT Fund (I) 

ملدير  اهليئة الشرعيةمن قبل  حملددةالضوابط الشرعية ل ا  أحكام الشريعة اإلسالمية وفقمتوافق مع  مقفل عام متداولصندوق استثماري عقاري 
 الصندوق

 ال سعوديـري 1,375,000,000 حجم الصندوق املستهدف: 
 ال سعوديـري 10 سعر الوحدة: 

 وحدة 41,250,000 : للجمهور عدد الوحدات املطروحة
 ال سعوديــير  412,500,000 : للجمهور قيمة الوحدات املطروحة

 
  

 

  مدير الصندوق

 شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال(
 م2017نوفمرب  29هـ، املوافق 1439ربيع األول  11 :تاريخ إصدار الشروط واألحكام

 م2019ديسمرب  4ه، املوافق 1441ربيع الثاين  7مت حتديث الشروط واألحكام يف: 
 

 .م2017ديسمبر  19هـ، الموافق 1439ربيع الثاني  1م إلى 2017ديسمبر  6هـ، الموافق 1439ربيع األول  18تبدأ فترة الطرح من تاريخ 
 
هذه، واملوضوعة خصيصا  هلذا الصندوق، وتعد مبثابة  "(الشروط واألحكام)" وثيقةلية عن دقة املعلومات الواردة يف و كامل املسؤ   مدير الصندوقتحمل ي

أنه ال توجد أي وقائع  ،كافة  املعقولةأن أجرى التحريات حسب علمه واعتقاده، بعد  مدير الصندوق يقر، و العقد بني مدير الصندوق ومالكي الوحدات
أي مسؤولية عن هيئة السوق املالية أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها يف هذه الشروط واألحكام إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل 

قد تقع بسبب صراحة عن أي خسارة مسؤوليتها ي تتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختل إقرارات أو ضماناتأي  قدمحمتويات هذه الشروط واألحكام، وال ت
 . االعتماد على أي جزء من هذه الشروط واألحكام

 
 .م2017نوفمرب  29هـ، املوافق 1439ربيع األول  11بتاريخ  ( من قبل هيئة السوق املالية1متت املوافقة على طرح وحدات صندوق األهلي ريت )

 
 الصندوق من السوق إقرارا  منه باطالعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله هبا. يعد شراء مالك الوحدات ألي وحدة من وحدات
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 إشعار هام
 ( 1حتتوي هذه الشروط واألحكام على معلومات تفصيلية تتعلق بصندوق األهلي ريت )AlAhli REIT Fund (I) – )"الصندوق"( 

وعند تقدمي طلب لالشرتاك يف الوحدات، سوف يعامل املستثمرون على أهنم قد تقدموا فقط  )"الوحدات"(وبعملية طرح الوحدات يف الصندوق 
أو  )"مدير الصندوق"(بناء على املعلومات الواردة يف هذه الشروط واألحكام، واليت تتوفر نسخ منها على املوقع اإللكرتوين لشركة األهلي املالية 

  .)"تداول"(أو املوقع اإللكرتوين للسوق املالية السعودي  الهيئة"()"املوقع اإللكرتوين هليئة السوق املالية 

 ومطروحة وحداته طرحا  عاما  ويقع مقّره يف اململكة العربية السعودية، وقد مت تأسيسه  مقفل عام إن الصندوق صندوق استثمار عقاري متداول
وتاريخ  2006-193-1وطرح وحداته وفقا  لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن جملس إدارة اهليئة مبوجب القرار رقم 

"(، ووفقا  للتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية اريالئحة صناديق االستثمار العق)" 14/7/2006، املوافق هـ19/6/1427
التعليمات الخاصة )" م24/10/2016، املوافق ـهـ23/1/1438وتاريخ  2016-130-6املتداولة الصادرة عن اهليئة مبوجب القرار رقم 

 "(. بصناديق االستثمار العقارية

 أو دعوة شراء من قبل أي شخص، يف أي جهة، أو يف أية ظروف:  ال جيوز استخدام هذه الشروط واألحكام لغرض عرض أو طرح 
o يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غري قانوين أو غري مرخص؛ أو 
o يكون فيها الشخص الذي يقّدم العرض أو الدعوة غري مؤهل للقيام بذلك؛ أو 
o .ظر عليه أو غري مرخص له نظاما تقدمي هذا العرض أو الدعوة  ألي شخص ُيح

 املستثمرين احملتملني قراءة هذه الشروط واألحكام كاملة وبعناية قبل اختاذ قرار االستثمار يف الصندوق. على جيب 

 ثمارية ال جيوز للمستثمرين احملتملني اعتبار حمتويات هذه الشروط واألحكام مبثابة مشورة خبصوص أي مسائل قانونية أو ضريبية أو مالية أو است
على املستثمرين اإلملام مبا يلي: )أ( اآلثار الضريبية احملتملة، )ب( املتطلبات القانونية، و )ج( س بعمومية ما سبق، عدم املسا أو غري ذلك. ومع

ص أي موافقات أو إجراءات رمسية حكومية أو غري ذلك مما هو ملزم مبوجب أنظمة وقوانني بلد التأسيس أو اجلنسية أو اإلقامة، وذلك فيما خي
 ت أو شرائها أو امتالكها أو التصرف فيها.االكتتاب يف الوحدا

  وال يناسب إال املستثمرين امللمني هبذه املخاطر والقادرين  عاليةعلى املستثمرين احملتملني إدراك أن االستثمار يف الصندوق ينطوي على خماطر
دراسة عوامل املخاطرة املنصوص عليها يف هذه الشروط على املستثمرين احملتملني املستثمرة جزئيا أو كليا. و على حتمل خسارة رؤوس أمواهلم 

 واألحكام قبل االستثمار يف الصندوق.

  أي معلومات أو تأكيدات يديل هبا أي وسيط أو مندوب مبيعات أو شخص آخر وليست مدرجة يف وثيقة الشروط واألحكام هذه أو املواد
 لى أهنا غري مصرح هبا وبالتايل عدم االعتماد عليها.التسويقية املعتمدة من مدير الصندوق، فيجب التعامل معها ع

    مجيع املعلومات الواردة يف هذه الشروط واألحكام، هي على حد علم مدير الصندوق وجملس إدارة الصندوق، معلومات دقيقة وتتضمن إفصاحا
مدير الصندوق بعد إجراء مجيع عمليات التحقق كامال وصحيحا وصرُيا جلميع احلقائق اهلامة كما يف تاريخ هذه الشروط واألحكام. ويؤكد 

الالزمة يف حدود املعقول أنه على حد علمه مل يتم حذف أية حقائق من هذه الشروط واألحكام كان من شأن إدراجها أن جيعل أي بيان أو 
 نص يف هذه الوثيقة غري صحيح أو مضلال. 

  تحقق من الفرص االستثمارية املعروضة مبوجب هذه الوثيقة واالستعانة مبستشار خاص م من دراسة للجيب على املستثمرين احملتملني إجراء ما يلز
هلا أو التصرف هبا بأي شكل آخر. تداو  عليهم من ضرائب نتيجة المتالك وحدات يف الصندوق أو يف شؤون والضريبة خبصوص ما قد يرتتب

ة من قبل مدير الصندوق يف هذه الشروط واألحكام مبثابة توصيات لالستثمار يف وال جيوز للمستثمرين احملتملني اعتبار اآلراء والتقديرات املقدم
 الصندوق.

 

 ملستثمر على املستثمرين احملتملني يف الوحدات إجراء العناية الواجبة للتأكد من فهم املعلومات الواردة يف الشروط واألحكام. وإذا تعذر على ا
مالئمة مدى من  للتحقق من قبل هيئة السوق املالية له االستعانة مبستشار مايل مرخص فهم حمتويات هذه الشروط واألحكام، فإن عليه
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نتيجة للمخاطر املرتبطة مل أية خسائر حمتملة لرأس املال االستثمار يف الصندوق لتحقيق أهدافهم االستثمارية، وعن مدى قابلية املستثمرين لتح
 .باالستثمار يف الصندوق

  ألي وحدة من وحدات الصندوق إقرارا  منه باطالعه على هذه الشروط واألحكام وقبوله هلا.يعد شراء مالك الوحدات 

 نتج عن  إال ما على مسؤوليتهم اخلاصة ستكوننؤكد على املستثمرين أن قرار االستثمار يف الصندوق واملخاطر النامجة عنه ، مبوجب هذا اإلشعار
 .من مدير الصندوق أو تقصري متعمد جسيم احتيال أو إمهال سببهاخسائر 

 ويف حال عدم الوضوح ينبغي التماس مشورة مالية من مستشارك  ،على مجيع املستثمرين قبل االستثمار يف الصندوق قراءة الشروط واألحكام
ب( مدى )أهدافك االستثمارية،  االستثمار يف الصندوق لتحقيقمالئمة أ( مدى )وذلك لبيان التايل:  املرخص له من هيئة السوق املالية املايل

 نتيجة للمخاطر املرتبطة باالستثمار يف الصندوق. مل أية خسائر حمتملة لرأس املال قابلية املستثمرين لتح
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 إقرارات
 

 والتعليمات االستثماري العقاري، صناديق لالئحة وفقا   إعدادها مت قد (1وأحكام صندوق األهلي ريت ) شروط أن الصندوق مدير يقر 
 .السعودية املالية السوق هيئة عن والصادرة املتداولة، العقارية بالصناديق اخلاصة

 عدم يؤدي أن أخرى ميكن وقائع أي توجد ال أنه واعتقاده، علمه وحسب املعقولة، التحريات كافة أجرى أن بعد الصندوق، مدير يقر 
 أية مسؤولية السعودية املالية والسوق املالية السعودية السوق هيئة تتحمل وال .مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إىل الوثيقة هذه يف تضمينها

 .واألحكام الشروط هذه حمتوى عن
 سالمة على وكذلك أو تشغيله، العقار من االستفادة عدم يف تتسبب قد أو متنع نظامية خمالفات أي من العقار خبلو الصندوق مدير قري 

 بدورها تتسبب قد أو تشغيله، أو املبىن من االستفادة عدم تتسبب يف قد أو متنع قد رئيسية هندسية عيوب أو خلل أي من وخلّوه فنيا   العقار
 .مكلفة رئيسية وتغيريات إصالحات إجراء يف

  األندلس العقارية ( من صايف أصول الصندوق، ولدى شركة ٪5شركة األندلس العقارية طرفا  ذا عالقة نظرا ألن ملكيتها سوف تتجاوز )تعد
، الئحة صناديق االستثمار العقاري تعامالن مع الصندوق يعدان من قبيل التعامالت اليت تندرج ضمن تضارب املصاحل املنصوص عليها يف

 :ومها
ط من هذه الشرو  أوال : االتفاقية العامة للتنازل مع شركة األندلس العقارية )حبسب التفاصيل املذكورة يف الفقرة )ز( من الفقرة السادسة

تنازل شركة األندلس العقارية عن مجيع العقود املتعلقة باألصول املستهدفة، واليت تشمل على سبيل املثال ال ت واألحكام(، واليت يتم مبوجبها
، ملتعلقة باألصول املستهدفةاحلصر: عقود اإلجيار، والعقود اخلدمية كالنظافة واألمن والصيانة وغريها، وعقود اإلدارة الفندقية، وبوالص التأمني ا

 .تعيني شركة األندلس العقارية كوكيال  عن مدير الصندوق فيما يتعلق هبذه العقودويتم 
)ج( من ثانيا : اتفاقية إدارة وتشغيل املركز التجاري بني شركة هامات العقارية وشركة األندلس العقارية )حبسب التفاصيل املذكورة يف الفقرة 

ن هذه الشروط واألحكام(، واليت تنازلت عنه شركة األندلس العقارية لصاحل مدير الصندوق، إال أن هذه االتفاقية التزال تعد الفقرة السادسة م
كز التجاري ( من الشركة املشغلة للمر ٪33.33من قبيل التعامالت اليت تشتمل على تعارض للمصاحل إذ أن شركة األندلس العقارية متلك )

 .اريةوهي شركة هامات العق
( من هذه الشروط واألحكام، يقر مدير الصندوق، وحىت تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام وحسب 19باستثناء ما ذكر أعاله ويف الفقرة )

 أفضل املعلومات املتاحة لديه، بعدم وجود تضارب آخر للمصاحل مباشرة / غري مباشرة بني:
o .مدير الصندوق 
o  بالصندوق.مدير / مدراء العقارات املرتبطة 
o .مالك / مالك العقارات املرتبطة بالصندوق 
o  أو أكثر من عوائد اإلجيار السنوية للصندوق. )٪10(مستأجر / مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها 

 ن تؤثر مجيع التعامالت مع األطراف ذات عالقة قد متت بشكل نظامي وقانوين وعلى أسس جتارية مالئمة وعادلة ول يقر مدير الصندوق بأن
 سلبيا  بأي شكل من األشكال على أداء الصندوق ومالكه.

 أو تصفية، إفالس إجراءات إعسار أو أو إفالس دعاوى ألي إخضاعهم يتم مل :الصندوق إدارة جملس أعضاء مجيع بأن الصندوق مديرقر ي 
ّلة أو احتيالية أعمال أي ارتكاب هلم يسبق ومل  أو احتيال على تنطوي خمالفة أي ارتكاب هلم يسبق ومل على الغش، تنطوي أو بالشرف خمح

ل تصّرف  .الصندوق إدارة مبجلس أعضاء ليكونوا تؤّهلهم اليت الالزمة واخلربات ويتمتعون باملهارات واألمانة، بالنزاهة خمح
 السوق لوائح هيئة يف املستخدمةاملصطلحات  قائمة يف الوارد املستقل العضو لتعريف مطابقان املستقلني، العضوين بأن الصندوق مدير يقر 

 .الصندوق عمر طيلة مدير الصندوق يعينه مستقل عضو أي على ذلك سينطبق وكذلك وقواعدها، املالية
 مصاحل مع تعارضه ُيتمل األهلي املاليةشركة  إدارة جملس ألعضاء مهّمة أخرى مصلحة أو عمل أنشطة أي توجد ال بأنه الصندوق مدير يقر 

 .الصندوق
  بأنه مل متنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض نقدي أو غري نقدي ألي من األطراف يف يقر مدير الصندوق

 الصندوق أو خارجه غري مامت ذكره يف الشروط واألحكام.
 الشروط هذه من( 9) الفقرة يف املذكور واألتعاب الرسوم جدول يف ذكرها مت اليت غري أخرى رسوم أي توجد ال أنه الصندوق مدير يقر 
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 .واألحكام
 ذلك إكمال عدم ويف حال الصندوق، لصاحل اتالعقار  ملكية نقل عملية إمتام عند إال الصندوق وحدت إدراج يتم لن أنه الصندوق مدير يقر 

 .للمستثمرين االشرتاك كامل مبالغ إرجاع سيتم واألحكام، الشروط هذه من (6) الفقرة يف املعلنة الفرتة خالل
 تتم اليت والعقود األعمال يف غري مباشرة أو مباشرة مصلحة له يكون أن اإلدارة جملس أعضاء من عضو ألي جيوز ال أنه الصندوق مدير يقر 

وسوف يحلزم مدير الصندوق أعضاء جملس اإلدارة بإبالغ اجمللس عن مصاحلهم الشخصية املباشرة أو غري املباشرة يف  .الصندوق حلساب
األعمال والعقود اليت تتم حلساب الصندوق على أن يحسجل يف حمضر االجتماع. وسوف يضمن مدير الصندوق بأن ال يشرتك العضو ذي 

 ادرة يف هذا الشأن.املصلحة يف أي تصويت على القرارات الص
 يف املشرتكني قرارات تؤثر على قد واليت بالصندوق عالقة هلا اليت واالتفاقيات العقود مجيع عن االفصاح مت قد بأنه الصندوق مدير يقر 

 .واألحكام هذه الشروط يف ذكرها مت اليت غري واتفاقيات عقود توجد ال وأنه الصندوق
 ذلك، وباإلضافة إىل .الوحدات اجتماعات مالكي يف عليهم تحطرَح اليت املسائل على التصويت الوحدات ملالكي ُيق بأنه الصندوق مدير يقر 

 الوحدات، قيمة من (٪50) من أكثر ما نسبته ميلكون الذين الوحدات مالكي أغلبية موافقةو  موافقة هيئة السوق املالية على احلصول يتم
 : يلي ما يشمل والذي الصندوق، على أساسي تغيري أي بإجراء يتعلق فيما
o طبيعته؛ أو الصندوق أهداف يف املهم التغيري 
o يتعلق بالصندوق؛ فيما حقوقهم على أو الوحدات مالكي على وجوهري سليب تأثري له يكون قد الذي التغيري 
o للصندوق؛ املخاطر وضع يف تأثري له يكون قد الذي التغيري 
o الصندوق مال رأس يف زيادة أي . 

 واملعقول الواجب احلرص واعتقاده مع علمه حسب وذلك الوحدات مالكي ملصلحة الالزمة اخلطوات مجيع سيتخذ أنه الصندوق مدير يقر 
 الشرعي واملستشار احلفظ وأمني التابعة والشركات له، واملستشارين التابعني والوكالء واملوظفني واملسؤولني واملدراء الصندوق مدير وسيعمل
يتعرض  قد أنه إال الوحدات، مالكي مصاحل حتقيق سبيل يف نية، حبسن والتصرف املعقول احلرص واجلهد بذل على الصندوق، إدارة وجملس

 بقيامهم يتعلق فيما املذكورة من األطراف أي عن يصدر متعمد غري تصّرف بأي القيام بسبب األشكال من شكل بأي خسارة إىل الصندوق
 النية حسن ويثبت نية حبسن تصّرف قد أن يكون بشرط اخلسارة عن تلك مسؤولية األطراف هؤالء يتحمل ال فعندها .الصندوق شؤون بإدارة

 خيدم أنه يحعتقد وبشكل التصرف بذلك للقيام السلبية بالنتائج مسبق علم على تدل مراسالت أو قرار أو تصرف أي وجود عدم حال يف
 .املتعّمد سوء التصّرف أو أو االحتيال الفادح اإلمهال على ينطوي ال التصرف يكون وأن األمثل بالشكل الصندوق مصاحل

 ن يقر مدير الصندوق بأنه مت اإلفصاح عن مجيع الشروط واألحكام واملعلومات اليت ميكن أن تؤثر على قرار االشرتاك يف الصندوق واملستثمري
 .فيه

 عن الصندوق يف مجيع املتطلبات واالجراءات الالزمة لتسجيل وتوريد الزكاة. مدير الصندوق أنه مسؤول أمام اهليئة العامة للزكاة والدخل يقر 
 مدير الصندوق أنه ال ميكن إلغاء التسجيل والتوقف عن توريد الزكاة للهيئة العامة للزكاة والدخل حىت انقضاء الصندوق. يقر 
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 دليل الصندوق

 الجهة المنظمة
 هيئة السوق املالية

 ، اململكة العربية السعودية11642، الرياض 87171ص.ب 
  www.cma.org.sa املوقع اإللكرتوين:

 
 

 
 منصة التداول

 السوق املالية السعودية )تداول(
 ، اململكة العربية السعودية12211، الرياض 3388ص.ب 

  www.tadawul.com.saاملوقع اإللكرتوين: 
 

 

 
 مدير الصندوق والمدير اإلداري 

 )األهلي كابيتال( شركة األهلي املالية
 ، اململكة العربية السعودية11495، الرياض 22216ص.ب 

 www.alahlicapital.com املوقع اإللكرتوين:
 

 

 
 مدير األمالك للمركز التجاري

 شركة هامات العقارية
 اململكة العربية السعودية ،12333، الرياض 8952ص.ب 

 www.hamat.saاملوقع اإللكرتوين: 
 

 

 مدير األمالك للفندق
 (IHGانرتكونتينتال )جمموعة فنادق 

 اإلمارات العربية املتحدة  ديب، ،58191ص.ب 
  www.ihg.comاملوقع اإللكرتوين: 

 
 

 
 أمين الحفظ
 (املاليةلالستثمار )البالد شركة البالد 

 ، اململكة العربية السعودية11411، الرياض 140ص. ب. 
 capital.com-www.albiladاملوقع اإللكرتوين: 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.cma.org.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alahlicapital.com/
http://www.hamat.sa/
http://www.ihg.com/
http://www.albilad-capital.com/
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 الجهة المستلمة

 البنك األهلي التجاري
 ، اململكة العربية السعودية 21483جدة  12978ص.ب. 

 www.alahli.comاملوقع اإللكرتوين: 
 

 

 
 القانونيالمحاسب 

 هايب إم جي الفوزان وشرك يك
 ، اململكة العربية السعودية21534، جدة 55078ص.ب. 

  home.kpmg.com/sa املوقع اإللكرتوين:
 

 

 
 ينالقانوني ينالمستشار 

 ريمان متعب السديسلاحملامي مكتب 
 العربية السعوديةاململكة ، 11474، الرياض 17411ص.ب: 

 www.lw.comاملوقع اإللكرتوين: 
 

 

 ليثم آند واتكنز ال ال يب
 ديب، اإلمارات العربية املتحدة ،506698 ص.ب

 www.lw.comاملوقع اإللكرتوين: 
 

 

 
 المثمنون العقاريون

  Colliers كوليرز
 ، اململكة العربية السعودية11432، الرياض 5678ص.ب 

  www.colliers.comاملوقع اإللكرتوين:
 

 

  Knight Frank نايت فرانك
اململكة العربية  الرياض، ،طريق امللك عبدالعزيز، حي اليامسني

 السعودية
   www.knightfrank.com.saاملوقع اإللكرتوين:

 
 

 
 

http://www.alahli.com/
http://home.kpmg.com/sa
http://www.lw.com/
http://www.lw.com/
http://www.colliers.com/
http://www.knightfrank.com.sa/
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 ملخص الصندوق

الشروط  وثيقة املعلومات اليت وردت بشكل تفصيلي يف عنويف معزل االعتماد عليه مبفرده جيوز مقدمة هلذه الشروط واألحكام، وال كهذا امللخص  ينبغي قراءة 
توجد بعض املصطلحات املستخدمة هنا ولكن غري  الشروط واألحكام ككل.وثيقة النظر يف أي قرار لالستثمار على أساس  . وجيب أن يكونككل  واألحكام

  معرفة، وعندما يتم ذكرها يف هذه الشروط واألحكام فيكون هلا نفس املعىن احملدد هلا يف قسم "التعريفات".
 

 اسم الصندوق ونوعه
ومتوافق مع  مقفل ("، وهو صندوق استثمار عقاري متداول1اسم الصندوق هو "صندوق األهلي ريت )

، ومت إنشاؤه مبوجب األنظمـة وفقا  للضوابط الشرعية احملددة من قبل اهليئة الشرعية شريعة اإلسالميةأحكام ال
 واللوائح املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية وخيضع للوائح وتعليمات هيئة السوق املالية.

الوحدات من خالل االستثمار بشكل أساسي يف يهدف الصندوق إىل توفري دخل تأجريي دوري ملالكي  األهداف االستثمارية
 أصول عقارية مطورة تطويرا  إنشائيا محِدرة للدخل، باإلضافة إىل حتقيق منو يف إمجايل قيمة أصول الصندوق.

 ( ريـال سعودي.1,375,000,000مليون ) مخسة وسبعونمليار وثالمثائة و  حجم الصندوق

 .ةسعودي ت( ريـاال10عشرة ) القيمة االسمية للوحدة

 ( وحدة.1,000( ريـال سعودي مبا يعادل )10,000عشرة آالف ) الحد األدنى لالشتراك األولي قبل التخصيص

 سعودي. الـير  )412,500,000(  قيمة الوحدات المطروحة للجمهور

 الريال السعودي. عملة الصندوق

 هلي املالية.شركة األ مدير الصندوق

( عاما  من تاريخ اإلدراج، قابلة للتمديد وفقا  لتقدير مدير الصندوق 99مدة الصندوق تسعة وتسعون ) مدة الصندوق
 وبعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية. املطلق 

 فترة الطرح
ديسمبر  6الموافق  ،هـ1439ربيع األول  18تبدأ من تاريخ  ،عمل أيام عشرةستكون فرتة الطرح ملدة 

ة مماثلة قابلة للتمديد لفرت  ،م2017ديسمبر  19، الموافق هـ1439ربيع الثاني  1 إىل تاريخ م2017
  وفقا  لتقدير مدير الصندوق املطلق وبعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية.

هذه )خماطر االستثمار يف الصندوق( من  السابعةملزيد من املعلومات نرجو قراءة الفقرة و ، املخاطر مرتفع مستوى المخاطرة
 الشروط واألحكام.

 سياسة وتوقيت توزيع األرباح
على مالكي  سبتمربشهر مارس و  يف شهرمرتني يف السنة توزيع أرباح نقدية الصندوق يستهدف مدير 

األرباح ، وذلك باستثناء السنوية( من صايف أرباح الصندوق ٪90ا ال يقل عن ما نسبته )الوحدات مب
واليت قد يعاد  ،الرأمسالية الناجتة عن بيع األصول العقارية واستثمارات صفقات وصناديق أسواق النقد

 . للصندوق استثمارها يف أصول إضافية
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مرة واحدة كل ستة أشهر على األقل، من قبل مثمنني اثنني مستقلني ومعتمدين من قبل اهليئة السعودية  التقويمعدد مرات 
 املعتمدين )تقييم(. للمقيمني

راد ، وتدفع مقدما عند االشرتاك يف وحدات يف الصندوق عالوة على املبلغ املمبلغ االشرتاكمن  (٪2)  رسوم االشتراك
 .وحتسب بشكل هنائي بعد االنتهاء من عملية ختصيص الوحدات، يف الصندوقاستثماره 

 قوميتسب آخر حببعد خصم مصاريف الصندوق ( سنويا  من إمجايل قيمة األصول ٪1تبلغ أتعاب اإلدارة ) أتعاب اإلدارة
 وتستحق وتدفع على أساس نصف سنوي.

، وتدفع على سنة كل ربعيف هناية   حتت احلفظ ( سنويا من قيمة األصول٪0.025تبلغ رسوم أمني احلفظ ) رسوم الحفظ
 سنوي.ربع أساس 

)الرسوم ومقابل  املتعلقة بالصندوق، يرجى االطالع على الفقرة التاسعةاألخرى الرسوم واملصاريف  ملعرفة رسوم ومصاريف أخرى
 من هذه الشروط واألحكام.اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة( 
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 التعريفات

 واألحكام.الشروط هذه من  األوىلحبسب التفاصيل الواردة يف الفقرة  (1صندوق األهلي ريت ) ندوقــصــــــال

 مدير الصندوق أو شركة األهلي المالية

اململكة ألنظمة ، وهي شركة مسامهة مقفلة تأسست وتعمل وفقا )األهلي كابيتال( شركة األهلي املالية
( الصادر يف الرياض بتاريخ 1010231474العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم )

من قبل هيئة السوق  أهنا تعد شخص مرخص لهكما م،  17/04/2007هـ، املوافق 29/3/1428
املوافق  هـ،17/12/1427الصادر بتاريخ  06046-37املالية مبوجب الرتخيص رقم 

 م.07/1/2007

بشؤون الصندوق اإلدارية  للقيام من قبل مدير الصندوق نهيشركة األهلي املالية، أو أي مدير إداري يتم تعي المدير اإلداري
 والتشغيلية.

 احلسابات، وغريهم من املستشارين املهنيني الذين يعينهم مدير الصندوق. املستشار القانوين ومراجعو  المستشارون

 نظام مكافحة غسل األموال
هـ، 11/5/1433الصادر بتاريخ  31نظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

وقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الصادرة عن ، والئحته التنفيذية والتعاميم ذات العالقة
إىل ، باإلضافة هـ3/12/1429وتاريخ  2008-39-1جملس إدارة هيئة السوق املالية مبوجب قرار رقم 

 .من تعديالت قد يطرأ عليها ما

وبنود امليزانية ذات القيمة املوجودات واألراضي واملباين والذمم املدينة واملمتلكات واالستثمارات والنقد،   األصول
 االقتصادية اليت ميلكها الصندوق وميكن حتويلها إىل أموال نقدية.

 إجمالي قيمة األصول 
على سبيل املثال ال  تشملو هي القيمة اإلمجالية لكل بند من األصول يف آخر قائمة مركز مايل للصندوق 

 وصفقات أسواق النقد املتوافقة مع الشريعةالنقد واملراحبات املتوافقة مع الضوابط الشرعية  احلصر
 والقيمة السوقية لألصول العقارية. واملمتلكات امللموسة وغري امللموسة،

 .الصندوق إدارةجلس مي مجلس اإلدارة، أو المجلس

 .يف اململكة العربية السعودية جمتمعنيواألسواق املالية لبنوك العمل الرمسي ليوم  يوم العمل

هـ 4/6/1424املؤرخ يف  30نظام السوق املالية باململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ الماليةنظام السوق 
 .وتعديالته

 نظام ضريبة القيمة املضافة يف اململكة العربية السعودية والالئحة املتعلقة به. نظام ضريبة القيمة المضافة

نتاج املضافة اليت تفرض على استرياد وتوريد السلع واخلدمات يف كل مرحلة من مراحل اإلضريبة القيمة  ضريبة القيمة المضافة
 والتوزيع وتشمل التوريد املفرتض.
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 تاريخ اإلقفال
تاريخ اكتمال االشرتاكات يف الصندوق وحني يصبح باإلمكان البدء يف استثمار اشرتاكات املستثمرين يف 

م أو أي تاريخ 20/12/2017 هـ، املوافق2/4/1439 يف تاريخ الصندوق فعليا  والذي يتوقع أن يكون
 قبل ذلك ُيدده مدير الصندوق حبسب تقديره.

 هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية. هيئة السوق المالية أو الهيئة

 .شركة السوق املالية السعودية تداول

له مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم  ا  ويكون مرخصالشخص الذي يتوىل حفظ أصول الصندوق،  أمين الحفظ
 للقيام بنشاط حفظ األوراق املالية. 

  للقيام بأعمال تطوير للصندوق. أي مطور عقاري يتم تكلفيه المطور

 العضو المستقل في مجلس إدارة الصندوق

ينايف االستقاللية، على سبيل املثال ال لـــس إدارة صـــندوق مســـتقل يتمتـــع باالستقاللية التامة ومما جمعضـــو 
 :احلصر

البـاطن أو أمـني  أن يكون موظفـا  لـدى مـدير الصـندوق أو تـابع لـه، أو أي مـدير صـندوق مـن -
مدير الصندوق أو أي مدير  قـة تعاقديـة مـعالحفـظ الصـندوق، أو لديـه عمـل جـوهري أو ع

 .الصندوقصندوق من الباطن أو أمني حفظ ذلك 
 .أن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املاضيني لـدى مـدير الصـندوق أو يف أي تابع له -
أو مع أي من كبار  أن تكون له صلة قرابة من الدرجـة األوىل مـع أي مـن أعضـاء جملس اإلدارة -

 أي تابع له. يفلدى مدير الصندوق أو يني التنقيذ

 ةــاليــمــة الـنـــــــــســال
تبدأ السنة املالية للصندوق يف اليوم األول من شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي يف احلادي والثالثني 

 31للفرتة املالية املنتهية يف  مدققة وسيتم إصدار أول قوائم مالية من شهر ديسمرب من كل سنة ميالدية.
 .م2018ديسمرب 

 اليت يتقاضاها مدير الصندوق كما هو مبني يف الفقرة التاسعة من هذه الشروط واألحكام. أتعاب اإلدارة اب اإلدارةــــــعــــأت

 الشخص الذي ميلك وحدات يف الصندوق متثل حصة مشاعة يف صايف أصول الصندوق. الوحدات ومالك

 اململكة العربية السعودية. ةــــــكـــــلـــــالمم

 منها اخلصوم وااللتزامات مبا يف ذلك الرسوم واملصاريف. حمسوما  إمجايل قيمة أصول صندوق االستثمار  صافي قيمة األصول 

 رح ــــــطــــترة الـــف
م وتستمر فرتة الطرح 06/12/2017 هـ، املوافق18/3/1439 الصندوق يف تاريخ وحدات سيتم طرح

سب حب، أو أي تاريخ آخر قابلة للتمديد لفرتة مماثلة م19/12/2017 هـ، املوافق1/4/1439 إىل
 تقدير مدير الصندوق وبعد موافقة هيئة السوق املالية.
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 .الشروط واألحكام هذهمن يف الفقرة التاسعة  ةرسوم االشرتاك الوارد تراكــــوم االشـــــرس

 ورـــظـــحــمــص الـــخــــــالش

 : أنأو استحواذه على تلك الوحدات  إليهلشخص الذي من شأن نقل الوحدات ا
يشكل خمالفة ألي نظام أو مطلب ألي بلد أو جهة حكومية يف أي بلد سواء مبفرده أو باالقرتان مع  -

 أي ظروف أخرى ذات صلة؛ أو
يؤدي إىل تكبد الصندوق مسؤولية ضريبية مل يكن الصندوق ليتكبدها أو يتحملها بدونه، أو يتسبب  -

بطلب تسجيل أو االلتزام مبتطلبات أي تسجيل خبصوص أي من وحداته يف أي يف قيام الصندوق 
 بلد مل يسجل فيه الصندوق وال ينوي ذلك.

 ة ـــالقـــعــــرف ذو الـــطـــــال
مدير الصندوق، أمني احلفظ، املطور، املثمن، احملاسب القانوين، أعضاء جملس اإلدارة أو أي من املديرين 

( ٪5املوظفني لدى أي من األطراف املذكورة سابقا، أو أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته )التنفيذيني أو 
 من صايف أصول الصندوق، وأي شخص تابع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق ذكرهم.

 ريـال سعودي. ال ـــــــريـ

اهليئة الشرعية اليت ، أو والعشرين من هذه الشروط واألحكام يئة الشرعية املشار إليها يف الفقرة اخلامسةاهل ة ــــيــرعـــيئة الشــاله
 يعينها مدير الصندوق.

 اليت حتددها اهليئة الشرعية. الشرعيةضوابط ال الضوابط الشرعية 

ال سعودي ـاملبلغ األدىن الذي جيب على املستثمر استثماره يف الصندوق والذي ال يقل عن عشرة آالف ري الحد األدنى لالشتراك
 بدون رسوم االشرتاك.

 الذي يتعني تعبئته وتوقيعه عن طريق البنك املستلم.وذج اخلاص باالشرتاك يف الوحدات النم نموذج طلب االشتراك

حصة املالك يف الصندوق تتكون من وحدات، وتعامل كل وحدة على أهنا متثل حصة مشاعة يف أصول   دةــــــوحــــال
 .صندوق االستثمار

 الثالثني من شهر يونيو. وأاحلادي والثالثني من شهر ديسمرب التاريخ األحدث من أي من  مــــويــــقــــخ التـــــاريـــــت

 شخص مرخص له من هيئة السوق املالية مبمارسة أعمال األوراق املالية. الشخص المرخص له

ويشمل ذلك العقارات السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية اجلاهزة لالستخدام، و العقارات املطورة  عقارات مطورة تطويرا إنشائيا
 والتعليمية وغريها.

 بعد خصم إمجايل الرسوم واملصروفات اليت يتحملها الصندوق. السنوية إمجايل عوائد الصندوق صافي أرباح الصندوق
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 خيتاره مدير الصندوق لتقومي أصول الصندوق، مرخص ومستقل ومعتمد من قبل اهليئة السعودية ،شخص نــمـــثـــالم
 لتقدمي خدمات التثمني العقاري. الالزمتانللمقيمني املعتمدين )تقييم( تتوافر فيه الدراية واخلربة 

وااللتزامات، ويقسم الناتج على عدد وحدات إمجايل أصول الصندوق مطروحا منه إمجايل اخلصوم  السعر االسترشادي للوحدة
 الصندوق.

المشغل أو مدير األمالك أو شركة إدارة 
 األمالك

شركة عقارية متخصصة بإدارة األمالك مرخصة ملزاولة أعماهلا ونشاطاهتا من اجلهات احلكومية ذات 
، ومن املتعلقة بإدارة العقارالعالقة، تقوم بإدارة العقار حمل االستثمار، وتكون مسؤولة عن مجيع اخلدمات 

 إدارة العقار وصيانته، وخدمات التأجري، وحتصيل اإلجيارات. ضمنها، على سبيل املثال:

 مالكو الوحدات من الجمهور

 كل من ميلك وحدة صندوق االستثمار العقاري على أن ال يكون من اآليت بياهنم:  
 ( أو أكثر من وحدات الصندوق.٪5أي مالك وحدات ميلك ) -
 مدير الصندوق وتابعيه. -
 أعضاء جملس إدارة الصندوق. -

 األصول المستهدفة 
األصول اليت يستهدفها الصندوق مبدئيا من عقارات مطورة تطويرا  إنشائيا  تتألف من مركز جتاري يعرف 

يقعان يف مدينة جدة و "، بريدج سويتسفندق ستاي باسم "األندلس مول" وفندق يعرف جتاريا باسم "
 باململكة العربية السعودية.

صفقات املراحبة والودائع قصرية األجل بالريال السعودي لدى املصارف املرخصة من قبل مؤسسة النقد  صفقات أسواق النقد
 العريب السعودي والعاملة يف اململكة العربية السعودية.

 احلالية.عملية شراء ألصل جديد أو بيع أحد أصول الصندوق  فقاتــــــالص

 مبوجب االتفاقية املوقعة.من قبل مدير الصندوق مبمارسة الواجبات احملالة إليه شخص يقوم  لــــــــوكيـــــــال

 قيمة األصول. هي أرباح غري قابلة للتوزيع ألهنا ناجتة من ارتفاع أرباح رأسمالية غير محققة

 نسبة تحقيق الدخل المستهدف
احتساب أتعاب مشغل املركز التجاري وهي عبارة عن نسبة إمجايل ما مت هي نسبة مئوية مستخدمة يف 

حتصيله يف شهر ما من اإلجيارات، الدعاية، التأجري املتخصص مقسوما على إمجايل املستهدف حتصيله يف 
 ذلك الشهر.

نشاطها الرئيسي احلايل ويرتكز ( 1010224110مبوجب السجل التجاري رقم )شركة مسامهة سعودية  شركة األندلس العقارية
 .عليها االستحواذ يعتزم الصندوق ، وهي املالك لألصول املستهدفة واليتيف التطوير واالستثمار العقاري
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 الشروط واألحكام

 اسم الصندوق ونوعه .1

للضوابط الشرعية لالستثمار أحكام الشريعة اإلسالمية وفقا   متوافق معمتداول مقفل  عام وهو صندوق استثمار عقاري ،(1صندوق األهلي ريت )
  .حكام والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولةاأل، و الئحة صناديق االستثمار العقاري وفقا  ألحكامو احملددة من قبل اهليئة الشرعية، 

  AlAhli REIT Fund (I)اسم الصندوق باللغة اإلجنليزية: 

 عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق .2

 شركة األهلي املالية
 اململكة العربية السعودية، 11495، الرياض 22216سعود، ص. ب. )ب(، طريق امللك  الربج

 +966 9200 00232هاتف: 
 +966 11 4060049فاكس: 

  www.alahlicapital.com املوقع اإللكرتوين:

 مدة الصندوق .3

وبعد احلصول على موافقة هيئة السوق  املطلق وفقا  لتقدير مدير الصندوق( عاما  من تاريخ اإلدراج، قابلة للتمديد 99مدة الصندوق تسعة وتسعون )
 املالية. 

 أهداف الصندوق .4

مطورة  مدرة للدخل ملالكي الوحدات من خالل االستثمار بشكل أساسي يف أصول عقارية نصف سنوي دوري يهدف الصندوق إىل توفري دخل تأجريي
، باإلضافة يف شهر مارس وشهر سبتمرب مرتني يف السنة من صايف أرباح الصندوق على مالكي الوحدات (٪90)وتوزيع ما ال يقل عن  ،تطويرا إنشائيا

  .أو توسعتها املستهدفةعن طريق بيع األصول الحقا أو تطوير األصول  حتقيق منو يف إمجايل قيمة أصول الصندوق إمكانية إىل

 وصف لغرض الصندوق و أهدافه االستثمارية .5

ما ال من خالل توزيع  توفري دخل دوري نصف سنوي ملالكي الوحداتالضيافة والتجزئة و  يقطاعيف  العقاري االستثمارالغرض االستثماري للصندوق هو 
 ندوق.باإلضافة إىل حتقيق منو يف إمجايل قيمة أصول الصمن صايف أرباح الصندوق على مالكي الوحدات يف شهر مارس وشهر سبتمرب،  (٪90)يقل عن 

 ملخص استراتيجيات الصندوق .6

 األساليب التي يستخدمها الصندوق لتحقيق أهدافه االستثمارية: .أ

قد يستثمر الصندوق يف مشاريع التطوير العقاري، أو  كذلكجاهزة لالستخدام،  عقارات مطورة تطويرا إنشائيا و  يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف
 ( من إمجايل قيمة أصوله، وذلك حبسب آخر قوائم مالية مدققة مع األخذ يف االعتبار ما يلي:٪25لتجديد أو إلعادة تطوير العقارات مبا ال يتجاوز )

سب آخر قوائم مالية مدققة، يف أصول عقارية مطورة حبذلك ( من القيمة اإلمجالية ألصول الصندوق، و ٪75استثمار ما ال يقل عن ما نسبته ) -
 تطويرا إنشائيا قابلة لتحقيق دخل تأجريي ودوري.

( من إمجايل قيمة أصول الصندوق، وذلك حبسب آخر قوائم مالية مدققة، يف التطوير العقاري، أو لتجديد أو ٪25استثمار ما ال تتجاوز نسبته ) -
  تثمر الصندوق يف األراضي البيضاء.إلعادة تطوير العقارات، ولن يس

سب آخر قوائم مالية حب( من القيمة اإلمجالية ألصول الصندوق ٪25مبا ال يتجاوز نسبته ) اململكةقد يستثمر مدير الصندوق يف عقارات خارج  -
 مدققة. 

 
 

file:///C:/Users/330031/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/84YH9FT6/www.alahlicapital.com
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 سياسة توزيع األرباح .ب

يف شهر مارس وشهر  السنوية على مالك الوحدات بشكل نصف سنوي ( من صايف أرباح الصندوق٪90) عن يوزع الصندوق ما ال يقل نسبته -
 ققة واليت قد تنتج من ارتفاع قيمة العقارات. احملغري ىن من ذلك األرباح الرأمسالية ، ويستثسبتمرب

أصول إضافية. ويف حال عدم وجود عاد استثمار األرباح الرأمسالية الناجتة عن بيع األصول العقارية واستثمارات صفقات وصناديق أسواق النقد يف يح  -
 .لألرباح مع أقرب توزيع املبالغتلك  ، سيوزع مدير الصندوقتاريخ استالم مبلغ بيع األصولمن  فرص استثمار جديدة خالل ستة أشهر

 م.2018لقوائم املالية األولية للفرتة املنتهية يف يونيو ا حبسبباح على مالكي الوحدات توقع أن يكون أول توزيع لألر يح  -

 وصف ألنواع األصول العقارية التي سوف يستثمر فيها الصندوق  .ج

يعرف جتاريا تتكون األصول اليت يستهدفها الصندوق مبدئيا من عقارات مطورة تطويرا  إنشائيا  تتألف من مركز جتاري يعرف باسم "األندلس مول" وفندق 
 صرف الراجحيملمرهون  لعقارينكال ال بأن صك األرض علما   مدينة جدة باململكةبريدج سويتس جدة األندلس مول"، يقعان يف  ياباسم "فندق ست

تقع تلك األصول على أرض إمجايل و . واستخدام متحصالت الطرح لفك الرهن يعتزم الصندوق االستحواذ عليهماو ، العقارية مقابل متويل لشركة األندلس
من  عمل ( يوم90املستهدفة من شركة األندلس العقارية لصاحل الصندوق خالل تسعني )( مرت مربع، وسيتم نقل ملكية األصول 159,133مساحتها )

  .قيمة الصندوقإمجايل من  (٪31.27)ثل ما نسبته مت واليت الـ( مليون ري430) ةانتهاء فرتة الطرح ومجع االشرتاكات النقدية والبالغ
( 25والذي يبلغ ) ، وسيستخدم الفائض النقديال سعوديـ( ري1,350,000,000) مليار وثالمثائة ومخسون مليونسعر شراء األصول املستهدفة: 

  كما هو موضح أدناه:  ،األصول املستهدفة بعد االستحواذ عليهاو  الصندوق تشغيلتغطية تكاليف لغرض  مليون ريـال سعودي

 تكاليف تشغيل الصندوق واألصول املستهدفة :(1جدول )
 (%1.15) رسوم االستحواذ 15,525,000

 االحتياطي النقدي* 9,475,000

 اإلمجايل  25,000,000
 على سبيل املثال ال احلصر: اجملاالت التالية وذلك يف أو جزء منه االحتياطي النقدي مجيع استخدام يعتزم مدير الصندوق*

، استبدال نظام مكافحة احلرائق مع التكنولوجيا املتقدمة، تركيب كامريات جديدة وفقا ملتطلبات البلدية اجلديدة تشمل للمركز التجاري:حتسينات  -
 وغريها.منطقة وقوف السيارات  حتسني، و القدمية وحدات التكييفاستبدال و 

تاج إىل ُيقد و  جديد، فإن اإليرادات احملصلة قد تكون أقل من التكلفة التشغيلية خالل األشهر األوىل يالفندقالربج مبا أن  :يالفندقالربج تشغيل  -
 .لتشغيله إضافية سيولة

على  وسيعتمد قرار توسعة املركز التجاريمرت مربع.  (4,000) تبلغ تصريح لتوسيع مساحة إضافية لديه املركز التجاري املركز التجاري:توسعة  -
 السيولة الزائدة املتاحة يف الصندوق.

 م.يف الفقرة التاسعة من هذه الشروط واألحكارسوم ومصاريف الصندوق املذكورة  -
، فسيوزع على مالك يف اجملاالت املذكورة أعاله االحتياطي خالل مدة ستة أشهر من توفره نقدا لدى الصندوق من الفائض ختصيصحال عدم ويف 

 .مع أقرب توزيع ألرباح الصندوق الوحدات
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على أرض يف حي الفيحاء يف مدينة جدة، قطعة العقار األول هو مركز جتاري يعرف باسم "األندلس مول" يقع ف للعقار األول: المركز التجاري: وص
شركة  همتلكو  ،/ج/س(. ُيدها من الشمال الشرقي ميدان امللك عبدالعزيز، ومن اجلنوب الشرقي طريق األمري ماجد444من املخطط ) 2رقم ب/

جتدر اإلشارة إىل أن  االستيعابية وعائد اإلجيار املتوقع.فيما يلي وصف لتفاصيل املركز التجاري من حيث املوقع واملساحة والقدرة و . األندلس العقارية
أو إحالل  جتديد العقود عنديف اإليرادات  احملتمل لتغرياو  الختالف مدة إجيار الوحداتنظرا   يمة اإلجيار املستهدفة معرضة للزيادة أو النقصانإمجايل ق

  مستأجر جديد.

 ار املركز التجاري ( ملخص تعريفي ملوقع، ومساحة، وقيمة إجي2جدول )

  ألندلس مولا  ارــــقـــــــعـــــــم الـــــاس

 مليون ريـال سعودي 1,150 راءــــــــة الشــــــتكلف

 عـــــــــوقــــمــــــال

 جـدة، اململكة العربية السعودية -حي الفيحاء، طريق األمري ماجد 
 N 39°13'06.4"E"26.5'30°21إحداثيات املوقع: 

 
 مرت مربع 152,910 إجمالي مساحة األرض 

 مرت مربع 127,000 الفعلية إجمالي مساحة البناء

 مرت مربع 89,713 المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير

مقسمة إىل أنواع خمتلفة تشمل أنشطة التجزئة ومركز متوينات )سوبر ماركت(، مؤجرة و وحدات  دام ـــــخـــــــاالست
 باإلضافة إىل املكاتب واملخازن. ،ومطاعم ومراكز ترفيهية،

 موقف  3000، طابقان عدد الطوابق، والمواقف

 سنوات 10 اءــــــــمر البنــع

 شركة األندلس العقارية ك ـالــمـــــــال

إىل مستأجرين خمتلفني  ال يوجد مستأجر واحد بل سيتم تأجري املتاجر / احملالت من الصندوق رـــــــتأجــــســــمــــــال
 .وذلك عن طريق املشغل ومدير التأجري

 مستأجر 303 م2017سبتمبر  30عدد المستأجرين كما في 

، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة مبوجب السجل التجاري رقم شركة هامات العقارية المشغل ومدير التأجير
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 "(العقاريةشركة هامات الصادر من مدينة الرياض )" 1010272755
 

 قيمة إيجارات المركز التجاري وصافي دخل اإليجار المتوقع ونسبة اإلشغال بالريال السعودي )للسنة األولى من تشغيل الصندوق(:
  128,427,532 المتوقعة  اتإجمالي قيمة اإليجار 

  36,031,417  المتوقعة تكاليف اإلدارية والتشغيليةال

  92,396,115 صافي التدفقات النقدية

 8,680,563 اإلهالك

 83,715,552 صافي األرباح المتوقعة

 من إمجايل املساحة التأجريية (٪99) نسبة اإلشغال
 

 م:2017سبتمبر  30تفاصيل قيمة اإليجار والمساحات التأجيرية وصافي دخل اإليجار المتوقع ونسبة اإلشغال كما في نهاية 

 أنواع املساحات التأجريية وعددها وبيان املساحة املؤجرة منها: :(3جدول )

 (2)م المساحة المؤجرة الوحدات المؤجرة (2)م المساحة التأجيرية عدد الوحدات نوع المساحة التأجيرية

 57,069 409 57,673 415 متاجر )محالت(*

 2,157 1 2,157 1 مكاتب 

 18,487 1 18,487 1 هايبر ماركت

 9,609 2 9,609 2 ترفيهي

 887 17 1,080 22 وحدات ساحة الطعام 

 343 13 387 17 غرف مخازن

 88,552 443 89,393 458 اإلجمالي
 *تشمل احملالت الصغرية أو األكشاك

 
 عائدات التأجري لألندلس مول آلخر ثالث سنوات بالريال السعودي:(: 4جدول )

 2016 2015 2014 العام
 116,383.048 106,634,003 101,634,465 *عائدات التأجير

   * املصدر: القوائم املالية لشركة األندلس العقارية
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 عقود اإليجار طويلة األجل:ب أهم المستأجرين في المركز التجاري

هوم بوكس، وسنرت بوينت. سييت ماكس، و  ،هايرب بنده مثل بأمساء جتارية يوجد عدد من عقود اإلجيار طويلة األجل موقعة مع أهم املستأجرين يف السوق 
 .فر إمكانية حتقيق تدفقات نقدية مستقرة للمركزاوبذلك تتو 

 (: أهم املستأجرين يف املركز التجاري بعقود إجيار طويلة األجل:5جدول )

 االسم التجاري هايبر بنده ماكسسيتي  هوم بوكس سنتر بوينت

 10العقد األساسي 
وقد مت التجديد  ،سنوات

 إضافية واحدة ملدة سنة
  ، قابلة للتجديدفقط

سنوات تتجدد تلقائيا ،  7
وقد مت التجديد ملدة سنة 

 إضافىي

سنوات تتجدد تلقائيا ملدة  6
 دـــقـــعــــدة الــــــم ةــــــــــسن 20 سنوات إضافية 5

 الــعـــقـــدة ـــدايـــب م2007يوليو  1 م2016مارس  1 م2010نوفمرب  1 م2007سبتمرب  1

 الــعـــقـــداية ــــهــن م2027يونيو  30 م2022فرباير  28 م2018أكتوبر  31 م2018أغسطس  31

أول ثالث سنوات: 
2,599,200 

: 5-4السنوات 
3,032,400 

  10 -6السنوات 
: احلايل()قيمة اإلجيار 

3,335,640 

أول ثالث سنوات: 
 ٪3.25أو  1,300.000

املبيعات السنوية من إمجايل 
 أيهما أوال
 7 -4السنوات 

 :احلايل()قيمة اإلجيار 
1,430,000  

من إمجايل  ٪3.25أو 
 املبيعات السنوية أيهما 

  أول ثالث سنوات
 :)قيمة اإلجيار احلايل(

1,000,350 
: 6-4السنوات 

1,154,250 

 أول ثالث سنوات:
 7,740,000 

 :5 – 4السنوات 
8,346,880.5 

 : 10- 6السنوات 
9,181,568.55 

  15-11السنوات 
 :احلايل( اإلجيار)قيمة 

10,099,725.41 
: 20-16السنوات 

11,101,115.61 

قيمة اإليجار السنوي 
خالل سنوات 
 العقد)بالريال(

 (2المساحة المؤجرة )م 18,487 1,539 3,830 4,332

5٪ 4٪ 2٪ 21٪ 
النسبة المستأجرة من 

 القابلة للتأجير المساحة
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 أهم شروط اتفاقية إدارة وتشغيل المركز التجاري
خدمات اإلدارة والتأجري والتشغيل لألندلس  هامات ( من رأس ماهلا، توفر٪33.33شركة هامات العقارية، متتلك شركة األندلس العقارية ما نسبته )

 : ةوشركة األندلس العقاري العقارية مول، وفيما يلي ملخص ألهم بنود االتفاقية بني شركة هامات

 :تشغيل األندلس مولإدارة و ملخص عقد  :(6جدول )

 ملخص اتفاقية إدارة وتشغيل األندلس مول

 م2014يناير  1 التاريخ

 ، هذا وسيكون طرفا العقد بعد استحواذ الصندوق على األصول املستهدفةشركة األندلس العقارية وشركة هامات العقارية األطراف
 شركة هامات العقارية ومدير الصندوق.

 .مبوافقة خطية من الطرفني سنوات قابلة للتجديد 10 مدة العقد

 الغرض
ومنها: مصاريف الصيانة،  التشغيلية خلدماتشاملة ا تقدم شركة هامات العقارية خدمات اإلدارة والتأجري والتشغيل

لألندلس مول مقابل أتعاب كنسب حمددة من إمجايل دخل املركز واملبالغ احملصلة  غريها،صاريف احلراسة واألمن، التسويق و م
 من املستأجرين ونسب حتقيق الدخل.

حسب  األتعاب
من  تدفع) االتفاقية

 المركز التجاري( دخل

أو عنـد إحالل ( مـن إمجايل عقـود إجيــار املركـز للعـام األول وذلـك عنـد التأجيـر أول مـرة ٪7أتعاب تأجري تبلغ ) -
 قيمة اإلجيار لعقد اإلجيـار اجملـدد.  يمسـتأجر بآخـر أو مـن الزيـادة فـ

 .(واملتمثـل فـي إيــرادات التأجيــر والدعايةالشهري )دخل املركـز  إمجايل ( مــن٪2بواقـع )أساسية أتعاب تشغيل  -
، يف نسبة حتقيق الدخل املستهدف للشهر إمجايل دخل املركز الشهري مضروبا ( من٪1أتعاب تشغيل نسبية بواقع ) -

إمجايل  / الفعلي الشهري )إمجايل الدخل × الفعلي( الشهري )إمجايل الدخل × (٪1: )حسب املعادلة التاليةوذلك 
 .(التقديري الشهري الدخل

مت  مجايل ماإ( من إمجايل املبالغ اليت مت حتصيلها من دخل املركز يف الشهر مضروبا  يف نسبة ٪1أتعاب حتصيل بواقع ) -
مجايل ما كان جيب حتصيله من مستحقات على إإىل حتصيله من مستحقات على املستأجرين خالل الشهر 

 وذلك حسب املعادلة التالية: طبقا  لعقود اإلجيار املستأجرين خالل الشهر
 (. إمجايل الواجب حتصيله للشهر/ إمجايل احملصل فعليا للشهر )×  للشهر احملصل فعليا إمجايل ( ×1٪) -
أو وذلــك للوحـدات  ،( مــن إمجايل اإلجيار للمسـتأجر لسـنة واحـدة فقط٪15أتعـاب عــن اإلجيارات املسـتحدثة تبلغ ) -

ليت مل تكـن موجــودة مبخططــات املراكــز أو موازنة وا ،يستحدثها ويضيفها املشغل اخلدمات املؤجرة اجلديدة التـي
 للتأجيـر املتوقعة.

 .بناء على املبلغ الفعلي التزامات مالية أخرى تتعلق بالعاملني يف املركز ورواتبهم ومصروفات الصيانة والكهرباء -
 دخل املركز التجاري.األتعاب من  مجيع هذه تدفع

 بنود أخرى في االتفاقية

سنوات قابلة للتجديد مبوافقة خطية من الطرفني، وجيوز ألي من الطرفني إهناء االتفاقية عن طريق  (10)مدة االتفاقية هي 
أو إذا مل تتخذ  ،( يوما للطرف اآلخر وذلك يف حالة حدوث أي خمالفة ال ميكن إصالحها90تقدمي إشعار خطي مدته )

( يوما من تلقي إشعار بذلك، أو يف حال حل أي من الطرفني. وختضع 30أي تدابري معقولة إلصالحها يف غضون )
  إىل احملاكم املختصة يف مدينة الرياض.ذا النزاع هاململكة ، وعند وجود أي نزاع خبصوصها ُيال ألنظمة االتفاقية 
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 وصف للعقار الثاني: برج فندقي 
نفس األرض املقام عليها  مخس جنوم علىمن فئة  بريدج سويتس جدة األندلس مول( ياستفندق  العقار الثاين هو برج فندقي يعرف جتاريا باسم: )

األندلس شركة  الفندقي الربجهذا مول. ُيده من الشمال الشرقي ميدان امللك عبدالعزيز، ومن اجلنوب الشرقي طريق األمري ماجد. ميلك األندلس 
  من حيث املوقع واملساحة والقدرة االستيعابية وعائد اإلجيار املتوقع.الفندقي فيما يلي توضيح لتفاصيل الربج و  العقارية.

 :*املتوقعة واألرباح واملصاريف ملخص تعريفي ملوقع، ومساحة، وقيمة إجيار الربج الفندقي :(7جدول )

 بريدج سويتس جدة األندلس مولستاي   اســـــم الـــــــعـــــــقــــار

 مليون ريـال سعودي 200 تكلفــــــة الشــــــــراء

 الــــــمــــوقـــــــــع

 جـدة، اململكة العربية السعودية -حي الفيحاء، طريق األمري ماجد 
 N 39°12'56.2"E"21°30'33.0 إحداثيات املوقع:

 
 مرت مربعا   6,223 إجمالي مساحة األرض 

 مرت مربعا   28,255 إجمالي مساحة البناء والمواقف

 أجنحة فندقية  االستـــــــخـــــدام 

 غرفة 164 عدد الغرف

 موقف  236طابقا  متكررا ، و 16طابق سفلي وأرضي و عدد الطوابق، والمواقف

 غرفتا اجتماعات وصالة مناسبات ومسبح ، وملعب تنس أرضي، ونادي صحي المرافق

 م2017فرباير  5أقل من سنة، مت إمتام إنشاء املشروع وتأثيثه يف  البنــــــــاءعــمر 

 م2017بدأ تشغيل األجنحة الفندقية يف يونيو  تاريخ التشغيل

 شركة األندلس العقارية الـــــــمــالـك 

 الصندوق إىل نزالء الغرف وذلك عن طريق املشغلال يوجد مستأجر بل سيتم تأجري الغرف بشكل مباشر من  الــــــمــــســــتأجـــــــر

 Staybridge Suitesشركة هوليدي إن الشرق األوسط احملدودة، حتت العالمة التجارية  المشغل
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 م2018قيمة اإلجيار وصايف دخل اإلجيار املستهدف ونسبة اإلشغال املتوقعة للعام 
 35,976,975 إجمالي اإليرادات المستهدفة*

 (9,624,255) اإليراداتتكلفة 
 26,352,720 إجمالي اإليرادات التشغيلية

 (11,631,339) المصاريف العامة واإلدارية وتشمل مصاريف الصيانة 
 14,721,380 إجمالي األرباح التشغيلية

 (539,655) رسوم إدارة المشغل
 (992,721) رسوم تحفيز المشغل
  (467,701) مصاريف تأمين وأثاث

  12,721,304  صافي التدفقات النقدية  
 (4,183,231) اإلهالك 

 8,538,073 صافي األرباح المستهدفة
 ٪68.9 نسبة اإلشغال

( ريـال لكل ليلة، أرباح املطعم واملشروبات 554) ة( غرفة، وإمجايل الربح للغرفة املتاح164حسب افرتاضات مدير الصندوق التالية: عدد الغرف )*
 ( من أرباح الغرفة تشمل اهلاتف وغرف االجتماعات وصالة املناسبات.٪0.5تبلغ ) أرباح الوحدات، باإلضافة إىل أرباح أخرى( من 8٪)

، لكل ليلة ريـال (684) ةتاحامل للغرفة إمجايل الربح :نايت فرانك قيماملاملقدمة من قبل و االفرتاضات التالية من  تعد افرتاضات مدير الصندوق أكثر حتفظا  
تشمل اهلاتف وغرف االجتماعات  من أرباح الغرفة (٪0.65)تبلغ  ، باإلضافة إىل أرباح أخرىالوحداتمن أرباح  (٪8.2) املطعم واملشروباتأرباح 

  .وصالة املناسبات
 

 :اإلدارة والتشغيل أهم شروطتشغيل وإدارة البرج الفندقي و 
بريدج سويتس جدة األندلس مول". وفيما يلي ملخص بأهم  ياشركة هوليداي إن الشرق األوسط احملدودة حتت االسم التجاري "ست يالفندقالربج يدير 

 (:IHGمن قبل جمموعة فنادق انرتكونتينتال ) ٪100بنود العقد بني شركة األندلس العقارية وشركة هوليداي إن الشرق األوسط احملدودة واململوكة بنسبة 

 :تشغيل الربج الفندقية و ر إداملخص عقد ( 8)جدول 

 ملخص اتفاقية إدارة وتشغيل البرج الفندقي

 2013يوليو  17 االتفاقيةتاريخ 

 *شركة األندلس العقارية وشركة هوليداي إن الشرق األوسط احملدودة األطراف 

 سنوات يف كل مرة 5سنة، قابلة للتجديد مرتني وملدة  15 مدة العقد 

 الغرض
اخلدمات الفندقية،  ذلك حتديد أسعار الغرف وتقدمي تقوم شركة هوليداي إن الشرق األوسط احملدودة بتشغيل الفندق مبا يف

خيص وعقود االمتياز. وحتصل رت ووضع سياسات الفندق للنزالء والضيوف، والتفاوض وإبرام وتنفيذ عقود اإلجيار وعقود ال
 ايل أرباح الفندق وإمجايل الربح التشغيلي ودخل الغرف كما هو حمدد أدناه.شركة هوليداي إن على نسبة حمددة من إمج
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 حسب االتفاقية الرسوم

 ( :من السنة ٪1.75( من إمجايل األرباح ألول ثالث سنوات من تشغيل الفندق، و)٪1.5رسوم إدارة الفندق )
 الرابعة فصاعدا

 ( :من إمجايل األرباح التشغيلية بعد خصم ٪7رسوم حتفيز )رسوم اإلدارة للفندق 
 ( :من دخل الغرف٪2رسوم تسويقية ) 
 :( من دخل الغرف٪1) رسوم احلجز 

 تدفع هذه الرسوم من دخل الفندق مباشرة.

 *هذا وسيكون طرفا العقد بعد استحواذ الصندوق على األصول املستهدفة شركة هوليداي إن الشرق األوسط احملدودة ومدير الصندوق.
 

 ( ريـال10األوىل من تشغيل الصندوق وعلى أساس سعر وحدة ) اخلمسالعوائد اإلمجالية املستهدفة للصندوق للسنوات (: 9جدول )

 2022 2021 2020 2019 2018 الوصف

 107,384,230 104,171,544 101,205,431 98,367,902 92,396,114 *لمركز التجاريالتدفقات النقدية ل 

 19,611,677 19,040,463 18,485,886 16,099,886 12,721,304 **الفندقيلبرج ل التدفقات النقدية

 126,995,907 123,212,007 119,691,317 114,467,788 105,117,418 العوائد التأجيرية المستهدفةإجمالي 

 (16,139,400) (16,139,400) (15,934,000) (15,934,000) (15,934,000) رسوم ومصاريف الصندوق

 110,856,507 107,072,607 103,757,317 98,533,788 89,183,418 ربح الصندوقصافي 

 ٪9.24 ٪8.96 ٪8.7 ٪8.32 ٪7.64 العائد اإلجمالي

العائد بعد خصم الرسوم صافي 
 ٪8.1 ٪7.8 ٪7.5 ٪7.2 ٪6.5 والمصاريف

 .جتديدها بنفس القيم احلالية فضال  عن استمراريتهاواليضمن مدير الصندوق  ،تفرتض إعادة جتديد العقود احلالية قديةنالتدفقات ال*
ال يضمن مدير الصندوق نسبة إشغال معينة على مدار األعوام املستهدفة بل مت االستناد على و واحد ملستأجر بعقد تأجري  ر الربج الفندقيؤج  ال يح **

 استنادا على دراسات اجلدوى املقدمة من قبل املقيمني. تقدير مدير الصندوق

 السياسات التي تؤدي إلى تركز استثمارات الصندوق في أصول عقارية من نوع معين أو منطقة جغرافية محددة .د

ئيا يف يسعى الصندوق إىل االستحواذ على مركز جتاري وبرج فندقي يف مدينة جدة يقعان على نفس األرض مما يؤدي إىل تركز استثمارات الصندوق مبد
 . جتدر اإلشارة إىل أن الصندوق لن يستثمر يف أي أصول عقارية تقع يف مكة املكرمة أو املدينة املنورة. ي الضيافة والتجزئةقطاعيف و  منطقة جغرافية حمددة

ميكن للصندوق استثمار جزء من أصوله والفائض النقدي يف و املدرة للدخل. و يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األصول العقارية املطورة تطويرا إنشائيا 
العريب السعودي والعاملة يف اململكة العربية  صفقات املراحبة والودائع قصرية األجل بالريال السعودي لدى املصارف املرخصة من قبل مؤسسة النقد

مع  د أقصىحب (٪25)كما ميكن للصندوق االستثمار يف صناديق أسواق النقد املطروحة طرحا  عاما  ومرخصة من هيئة السوق املالية بنسبة .  السعودية
 يتقيد الصندوق بالقيود االستثمارية التالية:و  ،، وال يوجد يوجد تصنيف ائتماين حمدد لتلك االستثماراتطرف نظري واحد
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 سب آخر قوائم مالية مدققة:حبكنسبة مئوية من إمجايل أصول الصندوق   املتوقعة (: نسبة تركيز استثمارات الصندوق10جدول )

 الحد األقصى األدنىالحد  نوع األصول

 مجيع األصول التالية أو أحدها:
 .صفقات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد املتوافقة مع الشريعة ،النقد -
 .التطوير العقاري وال يشمل ذلك األراضي البيضاء -
 .عقارات مدرة للدخل خارج اململكة -

0٪ 25٪ 

 ٪100 ٪75 األصول العقارية املطورة تطويرا إنشائيا
 

 صالحيات الحصول على تمويل .ه

بعد احلصول على موافقة جملس  ال يعتزم الصندوق مبدئيا احلصول على متويل، ولكن جيوز له احلصول على متويل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
جيوز  . كذلكآخر قوائم مالية مدققة( من القيمة اإلمجالية ألصول الصندوق وذلك حبسب ٪50) ة ال تتجاوزنسبب واهليئة الشرعية إدارة الصندوق

 ذي عالقة بشرط احلصول على شروط أفضل أو مماثلة للجهات املمولة األخرى ومبا ُيقق مصلحة مالكي الوحدات.للصندوق االقرتاض من طرف 

 وسائل وكيفية استثمار النقد المتوفر في الصندوق .و

من صايف أرباح  (٪10) لىيزيد ع مبا الو  ،من صايف أرباح الصندوق السنوية ي الوحداتالذي مل يتم توزيعه على مالك ميكن للصندوق استثمار الفائض
كام، أو يف صفقات أسواق سب الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة السادسة من الشروط واألححبيف عقارات مطورة أو يف التطوير العقاري  الصندوق السنوية

ميكن استخدام  كذلك.  ومطروحة طرحا  عاما ومرخصة من هيئة السوق املالية النقد املتوافقة مع الشريعةتوافقة مع الشريعة أو يف صناديق أسواق النقد م
املثلى مبا ُيقق الفائض النقدي يف زيادة الكفاءة التشغيلية والتأجريية لألصول العقارية اململوكة من الصندوق؛ وحتسني استغالل مساحات العقار بالطرق 

. ويف حال عدم استثمار أو وتوسعتها ، حيث سيحرص مدير الصندوق على تطوير أصول الصندوق وحتسينها باستمراراريةأهداف الصندوق االستثم
 يف شهر مارس أو شهر سبتمرب استخدام الفائض من صايف األرباح خالل مدة ستة أشهر من توفره نقدا لدى الصندوق، فسيوزع على مالك الوحدات

ويف حال مت بيع  ناجتة من ارتفاع قيمة العقارات.ألهنا غري قابلة للتوزيع و  يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح رأمسالية غري حمققهوفقا  لسياسات الصندوق. ولن 
 ائيا.يف أصول مطورة تطويرا إنش ، إن وجدت،واألرباح احملققة من ارتفاع قيمة العقارات ،عوائد البيعالعقارات اململوكة من الصندوق فسيتم إعادة استثمار 

 االستحواذ على األصول المستهدفة .ز

 تتعلق باألصول املستهدفة: اتفاقيتني الصندوق نيابة عن الصندوقأبرم مدير 

املتعلقة  املستقبلية مبا يف ذلك حقوق املنفعة بيع وشراء مع شركة األندلس العقارية، وذلك لالستحواذ على األصول املستهدفةاتفاقية  االتفاقية األولى: 
 . يوم عمل بعد إمتام فرتة الطرح (90)وذلك خالل  من تاريخ إمتام البيع والشراء هبذه األصول

 مايلي: تتضمناالتفاقية العامة للتنازل مع شركة األندلس العقارية، واليت  االتفاقية الثانية:
عقود اإلجيار، والعقود اخلدمية    تشمل على سبيل املثال ال احلصر:واليت تنازل شركة األندلس العقارية عن مجيع العقود املتعلقة باألصول املستهدفة، -

 املتعلقة باألصول املستهدفة. وبواليص التأمني ،كالنظافة واألمن والصيانة وغريها، وعقود اإلدارة الفندقية
 .فيما يتعلق هبذه العقود مدير الصندوقعن  وكيال  تعيني شركة األندلس العقارية  -

 :حسب االتفاقية مهام الوكيل
 املتابعة واملوافقة على عمليات التأجري. -
 مراجعة عمليات التشغيل. -
 موافقة وتنفيذ ومراجعة اإلجراءات القانونية.  -
 اصل مع شركات التأمني حسب احلاجة.التو  -
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 ( يوم90لصاحل الصندوق خالل ) ذات غرض خاص ، يؤسسها أمني احلفظ،وسيقوم مدير الصندوق بشراء األصول املستهدفة ونقل ملكيتها باسم شركة
 بعد إمتام فرتة الطرح، بعد استيفاء ما يلي:  عمل

 دوق وطرح وحداته طرحا عاما.من هيئة السوق املالية على تأسيس الصناملوافقة  احلصول على -
  الصندوق العقارية لصاحل الصندوق. تأسيس أمني احلفظ شركة ذات غرض خاص لتملك أصول -
 لالستحواذ على األصول املستهدفة من قبل الصندوق.مجع املبلغ املطلوب  -

 (94.5)واجلزء اآلخر على شكل اشرتاكات عينية مقابل إصدار ريـال سعودي  (405,000,000)مببلغ يتم دفع سعر الشراء جزئيا بشكل نقدي س
 قيمة األصول املستهدفة( من ٪70)صندوق وتبلغ ( من قيمة أصول ال٪68.73) يف الصندوق لصاحل شركة األندلس العقارية تبلغ نسبتهامليون وحدة 

لصاحل الشركة ذات الغرض اخلاص مث  بنقل ملكية الصك بنجاح سيقوم مدير الصندوق فرتة التخصيصوبعد إمتام  .ريـال (945,000,000)مببلغ 
 .إنتهاء فرتة التخصيص ورد فائض االشرتاكاتيوم عمل من  (90)وذلك خالل  (تداول) شركة السوق املالية السعودية إدراج وحدات الصندوق يف

، من اهليئة السعودية للمقيمني املعتمدين )تقييم( مرخص هلم تنيمستقل ثمنيتجهيت معدة من قبل تثمني  تقريرينتعتمد قيمة شراء األصول املستهدفة على 
 :بالريال السعودي املستهدفة اليت سيستحوذ عليها الصندوقاألصول تثمني بيانات فيما يلي و . م2017 أكتوبرقييم يف تال تقارير إعداد ومت

 

 

 

 ريـال سعودي. 1,350,000,000هذا وسيكون مبلغ الشراء 
 .وط واألحكام )تقومي أصول الصندوق(( من هذه الشر 10يرجى الرجوع للفقرة رقم )للمزيد من التفاصيل 

 دراج الوحداتاجلدول الزمين لنقل ملكية األصول املستهدفة وإ(: 11جدول )

 م قابلة للتمديد لفرتة مماثلة 6/12/2017( أيام عمل تبدأ من تاريخ 10) فترة الطرح
 م 20/12/2017 إقفال فترة الطرح

 ( يوم عمل حبد أقصى تبدأ بنهاية فرتة الطرح ويتم خالهلا رد الفائض للمستثمرين15) التخصيص ورد الفائضفترة 
 ( يوم عمل من تاريخ إقفال فرتة الطرح90سيتم نقل امللكية وإدراج الوحدات خالل ) نقل ملكية الصك وإدراج الوحدات

 مخاطر االستثمار في الصندوق. .7

، وال ميكن إعطاء أي ضمان بأن الصندوق سيحقق عاليةجيب أن يكون كل مستثمر حمتمل على علم بأن االستثمار يف الصندوق ينطوي على خماطر 
ورة أدناه، واليت قد تنخفض بتأثري املخاطر املذك ،األصول التابعة للصندوق وعوائد اإلجياراتتقومي افه االستثمارية. وتتوقف قيمة أصول الصندوق على هدأ

باستمرار وتتأثر تتغري ظروف السوق  كما أن.  يف الصندوق سيحصلون على عوائد على استثماراهتم مالكي الوحداتوال ميكن إعطاء أي ضمان بأن 
 اع العقاري. ات السوق فيما يتعلق بالقطهباألوضاع العامة لالقتصاد الكلي أو األسواق املالية أو تطورات الشركات يف اململكة، فضال عن توجّ 

ل أخذ ال يتضمن االستثمار يف الصندوق ضمانا بأن االستثمار سيكون مرحبا  أو أن املستثمر لن يتكبد خسارة، وبالتايل جيب على كل مستثمر حمتم
مادية ناجتة عن االستثمار وحدهم كامل املسؤولية عن أي خسارة مالكو الوحدات العوامل أدناه بعني االعتبار قبل شراء وحدات يف الصندوق. ويتحمل 

عوامل يف الصندوق ما مل تكن نتيجة الحتيال أو إمهال جسيم أو سوء تصرف من جانب مدير الصندوق. إن املخاطر املذكورة أدناه قد ال متثل مجيع 
 املخاطر املتعلقة باالستثمار يف وحدات الصندوق.

 مرتبطة بالصندوقالمخاطر العوامل 

ليس هناك ضمان بأن الصندوق سيتمكن من حتقيق عوائد دورية أو املستهدفة ملالك الوحدات أو أن العوائد  الستثمار:عدم وجود ضمان لعوائد ا

 كوليرز فــــــوصــــــــــال
Colliers 

 نايت فرانك
Knight Frank 

 1,336,590,000 1,324,000,000 قيمة األصول المستهدفة حسب المثمنين*
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و أن خيسر ستكون متناسبة مع خماطر االستثمار يف الصندوق وطبيعة املعامالت املبينة يف هذه الشروط واألحكام. ومن املمكن أن تقل قيمة الوحدات أ
هذه الشروط واألحكام هي  اليت وردت يف والعوائد. ومجيع األرقام واإلحصائيات املتعلقة باألرباح املستثمرض أو مجيع رأس املال بعمالكو الوحدات 

 لألرباح املستقبلية واليت قد ختتلف عن املوضحة يف الشروط واألحكام.  ا  ألغراض التوضيح فقط وال متثل تأكيد

إن الصندوق عبارة عن ترتيب تعاقدي جديد بني مالكي الوحدات ومدير الصندوق، وال يوجد أي تاريخ تشغيلي عدم وجود تاريخ تشغيلي للصندوق: 
  وقد يكون أداء الصندوق سلبيا عند تشغيله. الصندوقسابق لتقييم أداء 

قد يمات ذات الصلة، وهو األمر الذي قد يتوقف تداول وحدات الصندوق يف السوق مبوجب اللوائح والتعلمخاطر تعليق التداول وإلغاء اإلدراج: 
بوضعه  يرتتب عليه آثار سلبية على الصندوق ومالكي الوحدات. ويف حال تعثر الصندوق عن الوفاء بأي من املتطلبات التنظيمية الالزمة لالحتفاظ 

ميكن أن يؤدي عدم القدرة على تداول وحدات كصندوق عقاري متداول، جيوز هليئة السوق املالية تعليق تداول الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوق. و 
 الصندوق يف تداول إىل نتائج سلبية على إمكانية تسويق الوحدات وعلى سيولتها وقيمتها.

ونشطة لوحدات  ذات سيولةال ينبغي النظر إىل قبول طلب إدراج وحدات الصندوق يف تداول على أنه سوف تكون هناك سوق مخاطر سيولة السوق: 
أو احملافظة عليها، قد تتأثر سيولة الوحدات وأسعار تداوهلا على حنو سليب. وقد يؤدي امتالك  ذات سيولةيف حال عدم وجود سوق تداول الصندوق. و 

 سعر الوحدة.  يفالوحدات من قبل عدد حمدود من األشخاص إىل حمدودية السيولة مما قد يؤثر سلبا  

واليت تتأثر هي املخاطر الناجتة عن تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيري يف أسعار العوائد (: لماليةأرباح األدوات امخاطر التغير في سعر العائد )
 بشكل سليب بتقلبات أسعار الفائدة.  واة وعوائد الصندوق ميكن أن يتأثر سعر الفائدة. ولذا فإن القيمة السوقية للوحدة والسعر االسرتشادي للوحدب

خالل مدة الصندوق، قد تشهد البيئة التجارية واالقتصادية والسياسية والقانونية والتكنولوجية اليت يعمل فيها الصندوق  وتشريعية:مخاطر تنظيمية 
 ، على سبيل املثال ال احلصر: ظهور إجراءات قانونية تؤدي إىل صعوبة إدارة الصناديق العقارية أوتغيريات كبرية يكون هلا تأثري كبري على الصندوق

. تؤدي إىل عدم جدوى الصناديق العقارية قد ةضريبيتشريعات تؤدي إىل زيادة تكاليف إدارة الصناديق مقارنة مع أدوات االستثمار األخرى أو تغريات 
مما قد يؤثر سلبا  تقبليف املس وقد تؤدي إىل أن تصبح اسرتاتيجيات االستثمار املذكورة يف هذه الشروط واألحكام غري قابلة للتنفيذ أو غري جمدية عمليا  

 .على سعر الوحدة

قد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من القيمة اليت مت طرحها، وقد ال يستطيع مالكو الوحدات مخاطر التداول بسعر أقل من سعر الطرح األولي: 
 . واخنفاض مستوى السيولة كامل قيمة استثمارهم نتيجة تغري أوضاع السوقاسرتداد  

 خمتلفة ال يوجد ضمان لقيمة التوزيعات املستقبلية من جانب الصندوق أو ضمان لدفعها من عدمه وذلك ألسبابالتوزيعات:  قيمة مخاطر التقلب في
بلية مثل تعثر املستأجرين أو ارتفاع مصاريف الصندوق أو مصاريف العقارات التشغيلية. وباإلضافة إىل ذلك، خيضع اإلعالن عن أي توزيعات مستق

من صايف األرباح( لتوصية مدير الصندوق وتعتمد على عوامل مثل أداء الصندوق والوضع املايل  ٪90عن تقل  الادها وقيمتها )اليت لألرباح وسد
وقد يسبب التقلب يف قيمة  اخلاصة بدفع التوزيعات.و للصندوق، واملتطلبات النقدية، وقدرة الصندوق على االلتزام باملتطلبات القانونية املعمول هبا 

 يف سعر الوحدة. التوزيعات على مالكي الوحدات اخنفاضا

قد تؤدي عمليات البيع الكبرية يف السوق الثانوي من جانب مالكي الوحدات إىل هبوط يف سعر الوحدة بشكل  مخاطر زيادة عمليات بيع الوحدات: 
 الوحدات.  قيمة وسعر تداول يفكبري مما يؤثر سلبا 

قد ال تعكس القيمة السوقية لوحدات الصندوق قيمة االستثمارات األساسية عن القيمة السوقية لوحداته:  مخاطر اختالف قيمة أصول الصندوق
قتصادية والسياسية قد يؤدي هذا األمر، باإلضافة إىل الظروف االار وحجم التعامالت، و للصندوق. كما تتعرض أسواق املال لتقلبات كبرية يف األسع

 لوحدات. ا قيمة وسعر تداولكبري على وغريها، إىل تأثري سليب و 

قد تؤدي متطلبات التوزيع وقيود التمويل مبوجب اللوائح املنظمة لصناديق : لعمليات االستحواذ المستقبلية القيود المتعلقة بجمع األموالمخاطر 
املفرَتض أن يقوم الصندوق  إذ منعلى أصول جديدة،  االستثمار العقاري املتداولة إىل احلد من مرونة الصندوق وقدرته على النمو من خالل االستحواذ

ق كصندوق استثمار عقاري ( على األقل من صايف أرباحه على مالكي الوحدات. وباإلضافة إىل ذلك ومن أجل احلفاظ على وضع الصندو ٪90بتوزيع )
ميتلك الصندوق قدرة حمدودة على حتسني قد لذلك،  . وكنتيجةه( من إمجايل قيمة أصول٪50التمويل للصندوق ) ةال تتجاوز نسبن جيب أمتداول، 

  ومن املمكن أن تؤثر هذه القيود سلبا على أداء الصندوق وأسعار وحداته. ممتلكاته أو حتقيق النمو من خالل االستحواذ على عقارات إضافية.
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اهليئة الشرعية للصندوق هي اليت تقرر أن الصندوق واستثماراته متوافقة مع الشريعة االسالمية، ولكن  مخاطر متعلقة بالتوافق مع الضوابط الشرعية:
منها  هناك احتمال أن تقرر أن بعض االستثمارات ال جيوز استمرار االستثمار فيها مما قد يؤدي إىل عدم الدخول يف تلك االستثمارات أو التخلص

 .وتأثر أداء الصندوق سلبا قيمة وسعر تداول الوحداتاملتوقع لتلك االستثمارات وقد ينتج عن ذلك اخنفاض يف  وبالتايل عدم احلصول على العائد

من حتديد استثمارات  ،ال ميكن تقدمي ضمان بأن مدير الصندوق سيتمكن، عقب االستحواذ على األصول املستهدفة فر االستثمارات المناسبة:اتو 
ار اخلاصة بالصندوق، وقد يعتمد جناح الصندوق على حتديد فرص شراء عقارات مناسبة أو تطويرها، لذا فإن عدم أخرى تتماشى مع أهداف االستثم

 أداء الصندوق وأوضاعه املالية.  يف سلبيا وجود هذه الفرص أو عدم احلصول عليها قد يؤثر

تقاللية قرار مدير الصندوق أو األطراف األخرى اليت يتم التعاقد موضوعية واس يفتنشأ هذه املخاطر يف احلاالت اليت تؤثر  مخاطر تضارب المصالح:
قرارات مدير الصندوق أو الشركات التابعة أو الشركات املتعاقد معها يف اختاذ القرارات  يفمعها لصاحل أعمال الصندوق، بسبب مصلحة شخصية قد تؤثر 

 أداء الصندوق. يفر سلبا االستثمارية أو غري االستثمارية املتعلقة بالصندوق مما قد يؤث

: غالبا ما تحعرف املخاطر اجليوسياسية بأهنا خماطر اآلثار السلبية اليت تنجم عن أحداث سياسية غري متوقعة يف املنطقة أو املناطق المخاطر الجيوسياسية
ن الطبيعة غري املتوقعة للحدث تزيد من حالة عدم االطمئنان وبالتايل أ ذلكاحمليطة واليت ميكن أن يكون هلا آثار مباشرة أو غري مباشرة على الصندوق، 

ميكن أن يؤثر تشكل خماطر على االستثمار. كما خيلق املناخ السياسي خماطر على القطاعات االقتصادية والتجارية، مبا فيها العقارات، وهو األمر الذي 
 أداء الصندوق. يفسلبا 

أداء الصندوق املستقبلي بشكل كبري على التغريات يف قطاع العقار وأوضاع العرض والطلب يف القطاع العقاري  يعتمد التغييرات في أوضاع السوق:
فس الذي ينتج عنه ويعتمد أداء الصندوق على قطاعي الضيافة والتجزئة، واليت قد تتأثر باألوضاع االقتصادية والسياسية اإلقليمية واحمللية، وزيادة التنا

 .وبالتايل أداء الصندوق وسعر الوحدة عقارات مما قد يؤثر على قيمة العقارات اململوكة من الصندوق واستثماراتهاخنفاض قيمة ال

الوحدات على فرصة للمشاركة يف العمليات أو القرارات اليومية املتعلقة  قد ال ُيصل مالكو عدم إمكانية التحّكم بعمليات أو قرارات مدير الصندوق:
 .، واليت قد تؤثر على أداء الصندوقاليت يتخذها مدير الصندوق اتسيطرة عليها، واليت تشمل قرارات االستثمار والتصرفبالصندوق، أو ال

ارات موظفي مدير الصندوق، مما قد يؤدي إىل تأثر هيعتمد أداء الصندوق بشكل كبري على قدرات وم مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:
 وعدم وجود بديل مناسب.أحدهم عند استقالة أو غياب  سلبا وحدةوسعر ال أداء الصندوق

 ة بأصول الصندوققلعمتالمخاطر العوامل 

اخنفاضا نتيجة تقلبات قيمة أصول الصندوق، وقد تتأثر العقارات التابعة للصندوق  وأداء الصندوق قد تشهد أسعار الوحداتالمخاطر العقارية العامة: 
. كما قد تنزع أصول واملشاريع اليت يستثمر فيها بالتغريات يف أوضاع السوق واالقتصاد وأسعار العقارات والقرارات اليت تتخذها اجلهات التنظيمية احلكومية

 و قد تتخذ احلكومة أي إجراء على تلك األصول ملصلحة املنفعة العامة.الصندوق من قبل اجلهات ذات الصالحية أ

ُيق لبعض اجلهات احلكومية يف اململكة االستحواذ اإلجباري على عقار لتحقيق املنفعة العامة. ويف حال نزع امللكية يتم  :الملكيةمخاطر نزع 
وذلك ألن اعتمادها يقوم مبوجب نظام خاص. وعلى الرغم من احتمالية دفع التعويض، فهناك  ؛االستحواذ على العقار بعد فرتة إخطار غري حمددة نظاميا  

 حال حتقق خطر نزع يفكون قيمة التعويض غري كافية باملقارنة مع حجم االستثمار أو الربح الفائت أو الزيادة يف قيمة االستثمار. و تخطر يتمثل يف أن 
 .أو جزءا  منه رأس املال املستثمرر التداول للوحدات وقد خيسر مالكو الوحدات كل لكي الوحدات، وقيمة سعامللكية، قد تنخفض قيمة التوزيعات ملا

الضيافة والتجزئة. ويف حال كيستثمر الصندوق مبدئيا يف أصول مركزة يف نطاق جغرايف حمدد تعتمد على قطاعات حمددة   مخاطر تركيز االستثمارات:
سلبا وذلك بشكل يفوق ما إذا اشتملت أصول وسعر الوحدة قطاع واحد أو أكثر، فقد يؤدي ذلك إىل تأثر أداء الصندوق الصندوق يف استثمارات  تركيز

 عقارات أو أصول تعتمد على قطاع أو قطاعات أخرى.  فئات متنوعة من األصول أو الصندوق االستثمارية على

 أداء اري، وإذا اعتمد الصندوق بشكل كبري على مصادر الدخل الناجتة عنه، قد يصبحيستحوذ الصندوق على مركز جت :مخاطر سوق العقارات التجارية
ألي ركود ُيدث يف هذا املركز. وتتصف سوق العقارات التجارية بطبيعتها الدورية وتتأثر بالوضع االقتصادي بصفة عامة.  ةعرض وأسعار وحداته الصندوق

قيمة األصول العقارية التجارية وسيولتها. وباإلضافة إىل ذلك، فإن الظروف االقتصادية السلبية كان،  يفهذا وتؤثر الظروف االقتصادية املتدهورة سلبا  
 وسيظل هلا، تأثري سليب جوهري على مستوى العوائد واإلجيارات والتحصيل الفعال. 
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من  اقد يستحوذ الصندوق على استثمارات بناء  على قيم اإليرادات الفعلية أو املتوقعة اليت يتم احلصول عليه مخاطر االعتماد على إيرادات اإليجارات:
 عن مستأجري العقارات. وال يوجد ضمان بأن املساحات الشاغرة سوف يتم تأجريها أو أن اإلجيارات املنتهية سوف يتم جتديدها بنفس الشروط فضال

ن هناك زيادة يف اإلجيارات مبرور الوقت. ويف حال تعرض أحد املستأجرين لركود يف أعماله أو أي نوع آخر من أنواع شروط أفضل أو أنه سوف تكو 
اء كبرية من األزمات املالية، فقد يصبح عندها غري قادر على سداد التزاماته يف الوقت املناسب أو جتديد عقد إجياره. وقد يشغل بعض املستأجرين أجز 

ا  يجريية، وبالتايل، فقد يتأثر الوضع املايل للصندوق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية وقدرته على تقدمي توزيعات أرباح للمستثمرين سلباملساحات التأ
لة، قد جييز اثبشكل كبري بأي ظروف سلبية تؤثر على هؤالء املستأجرين الرئيسيني. كما أن جلوء مستأجر إىل أنظمة اإلفالس أو اإلعسار أو أية أنظمة مم

ت له إهناء عقد اإلجيار اخلاص وينتج عن ذلك نقصان يف أرباح الصندوق. ويف حال وجود عدد كبري من حاالت اإلخالل بااللتزامات و/ أو حاال
 سلبا .ملالكي الوحدات قد تتأثر أرباح اإلفالس من املستأجرين، فإن تدفقات الصندوق النقدية وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات 

قلة املستأجرين بعقود طويلة األجل  استمرار إن :مخاطر عدم وجود عقود طويلة األجل أو ثابتة واالعتماد على نسبة اإلشغال والفترات الموسمية
أرباح الصندوق.   وبالتايل اخنفاض يف وقد يؤدي ذلك إىل عدم حتقيق نسب اإلشغال املستهدفة عدد الوحدات الشاغرة يزيد منللمركز التجاري والفندق 

 أوقات معينة من العام.نظرا لتأثر أرباح املركز التجاري والفندق بالفرتات املومسية يف سلبا  وأسعار وحداته السنوية د تتأثر أرباح الصندوققكما 

: متثل العقارات فئة أصول صعبة التسييل وتشهد سيولتها عموما تقلبا يرتبط مبستوى الطلب واإلقبال على هذه صعوبة تسييل االستثمارات العقارية
يف وقت غري مناسب، فإن حصيلة تصفية الصندوق قد تكون أقل بكثري من القيمة  العقاريةاالستثمارات. وإذا كان على الصندوق تصفية استثماراته 

ته أو القيمة السوقية لوحدات الصندوق. ومن هنا، فإن أي تأخري أو صعوبة قد يواجهها الصندوق يف التصرف يف العقارات اليت الدفرتية اإلمجالية ملمتلكا
 .، إن وجدت، اليت ُيصل عليها املستثمرونهاعوائدقيمة وسعر تداول الوحدات و  يفيتألف منها الصندوق سيؤثر بشكل كبري 

أن مشاريع التطوير لن تشكل نسبة كبرية من إمجايل حجم أصول الصندوق، إال أن مشاريع التطوير العقاري تواجه خماطر خمتلفة. إن مع  مخاطر التطوير:
( 2( التأخري يف االنتهاء من األعمال يف الوقت املناسب، و)1خماطر االستثمار يف بناء وتسويق مشروع عقاري جديد تشمل، دون حصر، ما يلي: )

( القوة القاهرة الناجتة عن عوامل تقع خارج 4( عدم القدرة على حتقيق عقود إجيار باملستويات املتوقعة، و)3كاليف احملددة املتوقعة مسبقا، و)جتاوز الت
أجور األيدي العاملة(  سيطرة الصندوق واليت تتعلق بقطاع التشييد )مبا يف ذلك األحوال اجلوية والظروف البيئية السيئة ونقص مواد البناء يف السوق وارتفاع

التصاريح وهو األمر الذي يعوق االنتهاء من مشاريع التطوير. إن البدء يف مشروع جديد ينطوي أيضا  على خماطر أخرى منها احلصول على املوافقات و 
وير العقاري املتصلة باملشاريع اليت مل يتم احلكومية الالزمة لتقسيم األراضي وغريها من املوافقات والتصاريح احلكومية األخرى املطلوبة، وتكاليف التط

 إخفاقأي توقعها. إن اإلجناز الناجح ملشاريع التطوير العقاري إن وجدت سوف يكون له تأثري مباشر وكبري على السعر السوقي واالسرتشادي للوحدة و 
 .عر الوحدةوس يف ذلك من شأنه أن يؤدي إىل ختفيض التوزيعات للمستثمرين وصايف قيمة أصول الصندوق

قد و جيوز للصندوق احلصول على متويل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وسيكون ذلك التمويل واجب السداد خالل فرتة معينة.  مخاطر التمويل:
واليت إن  ،للتمويلكافية لسداد التمويل أو خسارة بعض أصوله املقدمة كضمان عوائد  تتأثر أصول الصندوق من خماطر التمويل يف حال عدم توفر 

 .وسعر الوحدة الصندوق أداء حصلت سيكون هلا تأثري سليب على

يتنافس الصندوق واألطراف املتعاقد معها مع مالك عقارات ومشغلني ومطورين عقاريني آخرين يف اململكة العربية السعودية، وقد  مخاطر المنافسة:
صندوق يف نفس النطاق الذي تقع فيه العقارات. وإذا قام منافسو الصندوق بتأجري أماكن فندقية ميتلك بعضهم عقارات مشاهبة للعقارات اليت ميتلكها ال

ندوق لألصول القابلة و/أو جتارية مماثلة للعقارات اليت ميتلكها الصندوق أو بيع أصول مماثلة هلذه للعقارات اليت ميتلكها الصندوق بقيمة أقل من تقومي الص
ال ينجح يف تأجري املساحة التجارية والفندقية بأسعار مناسبة أو وفق شروط مناسبة أو قد ال ينجح يف ذلك على اإلطالق.  للمقارنة، فإن الصندوق قد

عقارات وبالتايل، قد يتكبد الصندوق تكاليف ومصاريف إضافية ألغراض االحتفاظ بالعقارات وقد يتعّرض خلسارة الدخل احملتمل كنتيجة لعدم شغل ال
 سلبا . وسعر الوحدة ناء  عليه، قد يتأثر الدخل املتوقع ملالكي الوحداتاألساسية. وب

قد ال يتمكن الصندوق من التخارج من العقارات واألصول األخرى  :من استثمارات الصندوق بشروط جيدة مخاطر عدم القدرة على التخارج
ندوق على التصرف يف العقارات بناء على شروط مواتية يعتمد على عوامل اخلاصة به يف الوقت الذي يراه مدير الصندوق مناسبا  للبيع. إن قدرة الص

مل يتمكن الصندوق من التصرف يف أصوله  وإذاخارج سيطرته مبا يف ذلك املنافسة من جانب بائعني آخرين وتوافر حلول متويل جتذب املشرتين احملتملني. 
فإن وضعه املايل ونتائج العمليات والتدفق النقدي  ،يه مدير الصندوق بالتصرف يف األصولبناء  على الشروط اليت يفضلها أو يف التوقيت الذي يقوم ف

 وقدرته على توزيع األرباح على مالكي الوحدات قد تتأثر سلبا .
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سوف يتعرض الصندوق ملخاطر ائتمانية تتعلق باألطراف الذين يقوم الصندوق مبزاولة  مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام والمخاطر االئتمانية:
خاطر ختلف ق قد يتعرض، يف ظروف معينة، ملأن الصندو  عالوة علىمعهم كما ميكن أن يتحمل الصندوق خطر تسوية التخلف عن السداد.  هأعمال

ن. وقد يؤدي إخالل أي /أو البنوك املمولة و/أو املقاولو ن وو العقارات و/أو املستأجر  يروا يف ذلك مالك األراضي و/أو مدالطرف اآلخر عن االلتزام مب
على  السليب إىل الصندوق إىل اخنفاض دخل الصندوق وبالتايل التأثري سداد أي مستحقات تعاقديةأو  الوفاء بااللتزامات طرف خارجي متعاقد معه عن

 عوائد مالكي الوحدات.

سوف يستمد الصندوق معظم القدرة على تجديد عقد اإليجار أو إعادة تأجير المساحة المستأجرة عند انتهاء مدة العقد: مخاطر احتمالية عدم 
الوضع املايل للصندوق ونتائج العمليات والتدفق النقدي وكذلك و  سعر الوحدة دخله من مبالغ اإلجيار اليت يسددها مستأجرو العقارات. وبناء  عليه، فإن

من إعادة تأجري العقارات  أو املشغل قد تتأثر مجيعها سلبا  يف حال عدم متكن الصندوق الكي الوحداتعلى تنفيذ توزيعات ملته قدر وق و أداء الصند
القيمة اإلجيارية عند التجديد أو إعادة التأجري أقل بكثري من املتوقع. وعند انتهاء أي عقد إجيار، ال  كونبشكل فوري أو جتديد عقود اإلجيار أو يف حال  

منفعة أو أضعف )من أن العقد سوف يتم جتديده أو أن املستأجر سوف يتم استبداله. وقد تكون شروط أي عقد إجيار الحق أقل بيوجد أي ضمان 
ر احلايل. ويف حال التقصري من جانب أي مستأجر، قد يواجه املؤجر تأخريا  أو قيودا  عند تنفيذ احلقوق وقد يتم للصندوق من عقد اإلجياجهة أحكامه( 

على تأجري املساحة القابلة للتأجري وكذلك قيمة أو املشغل ذلك، فإن قدرة الصندوق  باإلضافة إىلتكبد تكاليف عالية حلماية استثمارات الصندوق. 
اضاها تتأثران ليس فقط بالطلب من جانب املستأجرين ولكن أيضا  بعدد العقارات األخرى اليت تنافس عقارات الصندوق يف اجتذاب اإلجيارات اليت يتق

 املستأجرين.

زالزل ال ،مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر ،: ستكون العقارات اليت يشرتيها الصندوق عرضة لعدد كبري من املخاطرالمخاطر غير المؤمن عليها
قيمة  يف سليب جوهري والفيضانات واالهنيارات واحلرائق ونزع امللكية، واليت قد ال ميكن التأمني ضد كثري منها أو رمبا كلها، واليت ميكن أن يكون هلا تأثري

 دوق.إذا ما وقعت هذه املخاطر أثناء مدة الصن فضال عن أداء الصندوق وسعر الوحدة العقارات املشرتاة من قبل الصندوق

تشهد قيمة العقارات تقّلبات وتغريات. وقد يؤدي التغري يف مؤشرات االقتصاد السعودي إىل اخنفاض القيمة السوقية الستثمارات  قيمة العقارات:
بدوره إىل تقّلص عوائد الصندوق واحليلولة دون جناح الصندوق يف تنفيذ اسرتاتيجيته االستثمارية ويدفع ذلك مدير الصندوق إىل  قودالصندوق، مما قد ي

 ارات التجاريةتغيري اسرتاتيجيته االستثمارية، وقد يضطر الصندوق إىل التخّلص من استثماراته خبسارة. باإلضافة إىل ذلك، تتعرض االستثمارات يف العق
، نيالقطاع العقاري التجاري والسكين بشكل عام، مبا يف ذلك التغريات املومسية، ورغبة املشرتين يف شراء عقار مع يفوالسكنية للمخاطر اليت تؤثر 

نتائج عمليات  يفوالتغريات يف الظروف االقتصادية والثقة يف األعمال التجارية. لذلك، قد يكون لعامل واحد أو أكثر من هذه العوامل تأثريا سلبيا 
 .أو أسعار وحداته أو مجيعها الصندوق أو وضعه املايل

داخلية تقومي املستقلني، قد يستخدم مدير الصندوق عمليات املثمنني ن من ومي أصول الصندوق الذي جيريه اثناتقباإلضافة إىل  مخاطر تقويم العقارات:
مقياسا  دقيقا  للقيمة اليت ميكن احلصول  ا مدير الصندوق لغرض تقدير قيمة أي أصل من أصولهاليت يقوم هبالتقومي ألغراض خمتلفة. وقد ال تكون عمليات 

التحقق النهائي من قيمة األصول يعتمد إىل حد كبري على  ذلك أنيعتمد ذلك على التفاوض بني املشرتي والبائع،  قد إذعليها عند بيع ذلك األصل، 
الظروف االقتصادية، وغريها من الظروف األخرى اخلارجة عن سيطرة الصندوق ومدير الصندوق، ومن بني تلك الظروف دون حصر، ظروف السوق 

ع األصل مقابله. وإذا قرر الصندوق تصفية أصوله، فإن القيمة  بالضرورة عن السعر الذي ميكن بيرّب ذلك، فإن التقييمات ال تع باإلضافة إىل بشكل عام.
تقديرات  يزيد فيها عدم اليقني بالنسبة إىل اليتويف فرتات التقلبات االقتصادية . أو أقل منها املقدرة هلذه األصولالتقومي احملققة قد تكون أكثر من قيمة 

ياس القيمة، فإن الفارق يزيد ما بني القيمة املقدرة ألصل عقاري معني والقيمة السوقية النهائية القيمة، وتقل العمليات املماثلة اليت ميكن يف مقابلها ق
دقة تقديرات قيمة أصول  يفلذلك األصل. وعالوة على ذلك، فإن عدم اليقني النسيب بشأن التدفقات النقدية يف السوق املتعثرة ميكن أن يؤثر سلبا  

 .أداء الصندوق وسعر الوحدة يفوبالتايل  ،ي والبائعاملفاوضات بني املشرت  يفالصندوق و 

 األخرى:المخاطر عوامل 

إن الصندوق ميثل ترتيبا  تعاقديا  بني مالكي الوحدات ومدير الصندوق. وهذا الرتتيب التعاقدي خيضع لنظام هيئة السوق املالية مخاطر الوضع القانوني: 
كومية ولوائحه التنفيذية. وليس لدى الصندوق شخصيته القانونية اخلاصة حىت تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام ولذا فإن درجة تأييد أي هيئة ح

جمرب لدى هذه أمرا  غري واضح وغري  وضع القانوين ملدير الصندوق يعدسعودية هلذا الفرق بني الوضع القانوين للصندوق والأو جلنة أو حمكمة سعودية 
 .الوحدةعلى أداء الصندوق وسعر  سلبا قد يؤثر األمر الذي قد يؤدي إىل تأخر الفصل يف النزاعات من قبل اهليئة أو احملكمة أو اللجنة مما اجلهات
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التشريعات القائمة واملعلنة. وقد تطرأ تغريات قانونية  إىلإن املعلومات الواردة يف هذه الشروط واألحكام تستند المخاطر القانونية والتنظيمية والضريبية: 
أو استثماراته. وقد تكون قدرة  هوأدائالصندوق  يفميكن أن يكون هلا تأثري سليب و غريها خالل مدة الصندوق، و وضريبية وزكوية وتنظيمية يف اململكة أ

نزاعات حمدودة. وقد تؤدي عملية تنفيذ عقود اإلجيارات والعقود األخرى من خالل النظام القضائي وجود الصندوق على اللجوء للطرق القانونية يف حال 
ململكة بقدر من الصالحية وحرية التصرف فيما يتعلق بتطبيق إىل تأخري ونتائج غري متوقعة. وباإلضافة إىل ذلك، تتمتع اإلدارات واجلهات احلكومية يف ا

 الصندوقأداء  يف التشريعات القائمة. وقد تؤدي أي تغيريات يف التشريعات القائمة أو تأخر اإلدارات احلكومية يف تطبيق هذه التشريعات إىل التأثري سلبا  
اضعة هليئة السوق املالية داخل اململكة العربية السعودية، وحتتفظ السلطات الضريبية . وال توجد حاليا  ضرائب مفروضة على الصناديق اخلوسعر الوحدة

تشرتط حكومة اململكة العربية السعودية توظيف نسبة  قداحمللية باحلق يف تقدير ضريبة أو زكاة على مجيع مالكي الوحدات أو على الصندوق. كذلك 
العقاري وقطاعات التجزئة باململكة. ومن غري الواضح يف هذه املرحلة إىل أي مدى سوف يحطلب من الصندوق معينة من املواطنني السعوديني يف القطاع 

ذلك ألن السعودة قد تتطلب توظيف موظفني إضافيني أو تقدمي تدريب و  ؛واستثماراته االلتزام مبثل هذه السياسات أو النسب اليت تفوق النسب احلالية
 ،رى قد تتسبب يف ارتفاع تكاليف التشغيل عما هو متوقع باألساس، وهو ما سوف يتم اقتطاعه من صايف دخل الصندوقإضايف، وهذه التكاليف األخ

 وبالتايل سوف تنخفض األرباح الصافية املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات.

ة متنوعة، بعضها ينطبق على االستثمار يف الصندوق ينطوي االستثمار يف الصندوق على خماطر ضريبي :وضريبة القيمة المضافة مخاطر ضريبة الدخل
نقدية نفسه والبعض اآلخر ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة مبستثمر معني. ويؤدي تكبد الصندوق ملثل هذه الضرائب إىل ختفيض املبالغ ال

بالضرورة إىل ختفيض  مالكو الوحداتالضرائب اليت يتكبدها . وسوف تؤدي الكي الوحداتملاملتاحة لعمليات الصندوق فضال  عن التوزيعات احملتملة 
. وجيب على املستثمرين احملتملني التشاور مع مستشاريهم الضريبيني بشأن الضرائب واخنفاض يف سعر الوحدة العوائد املرتبطة باالستثمار يف الصندوق

ومجيع الرسوم املستحقة إىل شركة األهلي املالية ال تشمل ضريبة القيمة املضافة اليت إن رسوم اإلدارة  املرتتبة على االستثمار يف الوحدات ومتلكها وبيعها.
 ضريبة القيمة املضافة. والئحة نظاماملنصوص عليها يف  للمواديتم حتميلها بشكل منفصل وفقا 

رحِفَض إصدار أي اعتماد أو موافقة أو ترخيص من إذا قد ال ينجح الصندوق يف حتقيق أهدافه االستثمارية مخاطر الموافقات الحكومية والبلدية: 
 املتوقع من قبل عائدالأو مت منحها بشروط غري مقبولة. ويف مثل هذه احلالة، قد ال يستطيع الصندوق حتقيق  ،اجلهات املعنية مثل البلديات واألمانات

 مالك الوحدات.  أو مدير الصندوق

الصندوق قد تعرضه ألخطار االخنراط يف نزاعات قضائية مع الغري. وسوف يتحمل الصندوق أتعاب الدفاع طبيعة أنشطة  مخاطر التقاضي مع الغير:
، األمر الذي من شأنه أن يقلل من أصول الصندوق واألموال النقدية املتاحة للتوزيع اليت قد تصدر ضده ضد مطالبات الغري ومبالغ التسويات أو األحكام

 .التأثري السليب يف أداء الصندوق وسعر الوحدة وبالتايل على مالكي الوحدات

حتدد شروط وأحكام الصندوق الظروف اليت يتحمل فيها مدير الصندوق ومستشاروه ومالك وحدات الصندوق  مخاطر تحديد المسؤولية والتعويض:
مالكي ية جتاه الصندوق. ونتيجة لذلك، فإن حق املسؤول ،ه والشركات التابعة له، وأعضاء جملس إدارة الصندوقؤ ومديروه ومسؤولوه وموظفوه ووكال

عليها. وباإلضافة إىل  ا  منصوص املقيدةتكون فيها مثل تلك الشروط ال يف التصرف يف حاالت معينة يكون حمدودا  باملقارنة مع احلاالت اليت الوحدات 
ين عن بعض املطالبات واخلسائر واألضرار واملصاريف ذلك، فإن الشروط واألحكام تنص على أن الصندوق سوف يعّوض مدير الصندوق واملستشار 

وأداء الصندوق وسعر  مالكي الوحداتعوائد  يفسليب وهذه االلتزامات بالتعويض من املمكن أن تؤثر بشكل  ،الناشئة عن تصرفاهتم نيابة عن الصندوق
 .الوحدة

، مثل الشركة ذات الغرض يف شركات أخرى أو أسهم لعقارات أو حلصصإجراء توزيعات عينية قد يضطر الصندوق إىل التوزيعات العينية: مخاطر 
تمل أن أو عقارات الصندوق. ويف حالة التوزيع العيين، قد يستلم مالكو الوحدات حصص يف شركة أو تصفية يف سياق حلاخلاص،  يصعب التصرف  ُيح

وقد  ة مل يكن املستثمرون ليتحملوها لو أن الصندوق أجرى التوزيعات نقدا .وقد ينشئ التوزيع العيين ألية أصول تكاليف وأعباء إداري فيها وتسييلها،
  تسبب التوزيعات العينية اخنفاضا كبري يف أداء الصندوق.

. أو أصوله املستهدفة لي للصندوقتتعلق بأحداث مستقبلية أو باألداء املستقبوط واألحكام قد حتتوي على بيانات إن هذه الشر  البيانات المستقبلية:
هذه تقومي جمرد توقعات فقط يف حني أن األحداث أو النتائج الفعلية قد ختتلف على حنو جوهري. وجيب على املستثمرين عند وهذه البيانات تشري إىل 

هذه العوامل من املمكن أن جتعل األحداث  أن ر الواردة يف الفقرة. ذلكالبيانات النظر على وجه التحديد يف عدد من العوامل املختلفة، من بينها املخاط
ولية عن حتديث أي من البيانات املستقبلية ة. وال يتحمل مدير الصندوق أي مسؤ أو النتائج الفعلية ختتلف على حنو جوهري عن أي من البيانات املستقبلي
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 . التغيريات يف التوقعاتبعد تاريخ هذه الشروط واألحكام من أجل مطابقة هذه البيانات مع النتائج الفعلية أو 

سوف يستخدم الصندوق شركة أو شركات خمتصة بتشغيل وإدارة األصول العقارية  مخاطر الشركات المشغلة أو الشركات المختصة بإدارة األمالك:
املشغل أو مدير األمالك على  عوائد العقارات املطورة بشكل كبري على قدرةتعتمد على أساس حصري ويعتمد على خرباهتم لتشغيل وتأجري العقارات. و 

ت مثل األمن التأجري وحتصيل اإلجيارات وإقامة عالقات جيدة مع املستأجرين. كما أن املشغل قد يقوم باالستعانة بعدد من املتعهدين لغرض تقدمي خدما
شغل أو من املتعهدين ألي سبب من األسباب أو والنظافة والصيانة واخلدمات األخرى. وعليه، فإن أي تقصري أو خلل يف مستوى اخلدمة املقدمة من امل

 .وبالتايل سعر الوحدة أداء الصندوق ووضعه املايل يفسليب املشغل يف إدارة املتعهدين بالكفاءة املطلوبة سيكون من شأنه التأثري املباشر وبشكل  إخفاق

وق أو االستثمار يف عوامل املخاطر اليت تنطوي عليها استثمارات الصند جلميعإن املخاطر املذكورة آنفا  ليست تفسريا  وافيا  أو مستنفدا  أو سردا  كامال  
 على طلب مشورة مستقلة من مستشاريهم املختصني.  كافة  ناملستثمرون احملتملو ينصح بشدة أن يعمل وحداته. لذا 

 مدير وسيعمل واملعقول الواجب احلرص واعتقاده مع علمه حسب وذلك الوحدات مالكي ملصلحة الالزمة اخلطوات مجيع سيتخذ أنه الصندوق مدير يقر
 على الصندوق، إدارة وجملس الشرعي واملستشار احلفظ وأمني التابعة والشركات له، واملستشارين التابعني والوكالء واملوظفني واملسؤولني واملدراء الصندوق

 من شكل بأي خسارة إىل يتعرض الصندوق قد أنه إال الوحدات، مالكي مصاحل حتقيق سبيل يف نية، حبسن والتصرف املعقول احلرص واجلهد بذل
 هؤالء يتحمل ال فعندها الصندوق شؤون بإدارة بقيامهم يتعلق فيما املذكورة من األطراف أي عن يصدر متعمد غري تصّرف بأي القيام بسبب األشكال
 تدل مراسالت أو قرار أو تصرف أي وجود عدم حال يف النية حسن ويثبحت نّية حبسن تصّرف قد أن يكون بشرط اخلسارة عن تلك مسؤولية   األطراف

 على ينطوي ال التصّرف يكون وأن األمثل بالشكل الصندوق مصاحل خيدم أنه يحعتقد وبشكل التصرف بذلك للقيام السلبية بالنتائج مسبق   علم   على
 .املتعّمد سوء التصّرف أو أو االحتيال الفادح اإلمهال

 االشتراك  .8

 تاريخ بداية االشتراك ونهايته

ري، العقا سوف يتم طرح وحدات الصندوق من خالل طرح عام وفقا  للتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة والئحة صناديق االستثمار
 بعد احلصول على موافقة اهليئة يدقابلة للتمدوال م19/12/2017 حىت أيام عمل عشرةملدة  وتستمر م06/12/2017الطرح اليت تبدأ من  خالل فرتة

اشرتاك "(. وخالل فرتة الطرح، يكون لكل وحدة سعر فترة الطرح)ويشار إىل هذه الفرتة بـ "لفرتة مماثلة يف حال عدم تغطية احلد األدىن لبدء الصندوق 
 .ةسعودي ت( رياال10يبلغ عشرة )

 حجم الطرح األولي

مع رأس جل ةسعودي ت( رياال10( بسعر اشرتاك يبلغ عشرة )137,500,000) مائة وسبعة وثالثون مليون ومخسائة ألف وحدة يعتزم الصندوق طرح
الصندوق  وحدات االشرتاكات يف لقبول ولويةاألوستكون  ال سعودي.ـري( 1,375,000,000)مليون  مخسة وسبعنيو  وثالمثائة ا  مليار  يبلغ مال

 التايل: التسلسلحسب 
 مليون مببلغ تسعمائة ومخسة وأربعنيوحدة  (94,500,000)أوال: اشرتاك عيين من شركة األندلس العقارية يف أربعة وتسعني مليون ومخسمائة ألف 

 ( ريـال سعودي.945,000,000)

وحدة مببلغ سبعة عشر مليون ومخسائة ألف ( 1,750,000) مليون وسبعمائة ومخسني ألفثانيا: اشرتاك نقدي من مدير الصندوق يف 
 ( ريـال سعودي.17,500,000)

ون ومخسائة ألف مليمببلغ أربعمائة واثين عشر  (41,250,000) ف وحدةومخسني أل واحد وأربعني مليون ومائيت ثالثا: اشرتاك نقدي من اجلمهور يف
 ( ريـال سعودي.412,500,000)
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 (: عدد الوحدات املطروحة عينيا ونقديا12)جدول 

 النسبة من قيمة الصندوق قيمة الوحدات بالريال  عدد الوحدات نوع االشتراك

 ٪68.73  945,000,000  94,500,000 شركة األندلس العقارية -عيين 

 ٪30  412,500,000  41,250,000 اجلمهور –نقدي 

 ٪1.27 17,500,000  1,750,000  مدير الصندوق -نقدي 

 ٪100  1,375,000,000  137,500,000 المجموع

 ،األصول املستهدفة شراء ( من قيمة٪50( مليون وحدة متثل )67.5لعدد )على شركة األندلس العقارية يف التعامل  تداول ستكون هناك فرتة حظر
ثالث سنوات من ومتتد فرتة احلظر  مبوجب تعهد خطي قدمته شركة األندلس العقارية ملدير الصندوق عند عملية االستحواذ على األصول املستهدفة،

  تاريخ إدراج وحدات الصندوق يف تداول.

 الحد األدنى والحد األعلى لالشتراك

ال سعودي ـ( ري10( وحدة على األقل بسعر اشرتاك يبلغ عشرة )1,000اك يف ألف )االشرت كل مستثمر من اجلمهور خالل فرتة الطرح، يتعني على  
. ولغرض االلتزام باحلد األدىن من عدد مالكي الوحدات من اجلمهور ال سعوديـ( ري10,000للوحدة وبإمجايل مبلغ اشرتاك ال يقل عن عشرة آالف )
، يكون احلد األعلى لتقدمي االشرتاكات النقدية لكل مستثمر من ا  املتداولة وهو مخسون مستثمر الوارد يف التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية 

 .ال سعوديـمليون ري (68.75)مبلغ أقل من  أو ( من إمجايل أصول الصندوق٪5) أقل من اجلمهور هو

 إجراءات تقديم طلب االشتراك األولي

الشروط يوقع العميل على منوذج االشرتاك اخلاص ب .االشرتاك يف الصندوقيتعني أن يكون املستثمر عميال لدى البنك األهلي التجاري ليتمكن من 
 ويناإللكرت واألحكام عن طريق فرع البنك املستلم وهو البنك األهلي التجاري، كما ميكنه إجراء ذلك من خالل القنوات البديلة عن طريق املوقع 

www.alahlionline.com من  مبلغ االشرتاكيتم خصم ل،  (920001000)اهلاتف  اخلاصة بالبنك األهلي أو أجهزة الصرف اآليل أو
. وعند االشرتاك عن طريق الفروع جيب على املستثمر الفرد إبراز إثبات شخصية ساري الصالحية مثل رسوم االشرتاك خصم حساب العميل باإلضافة إىل

 (15) بإبراز اهلوية الوطنية للقصر بني ألي من التابعني أو القصر يقوم الويل شرتاكويف حال اال بطاقة اهلوية الوطنية )للسعوديني( أو اإلقامة )للمقيمني(،
سنة والتابعني باإلضافة إىل بطاقة اهلوية الوطنية ) للويل السعودي( أو اإلقامة )للويل  (15)سنة أو سجل األسرة يف حالة القصر أقل من  (18) –سنة 

نشط باسم  عدم وجود حساب جاريأو لبنك املستلم مسبقا مل يسبق للمستثمر االشرتاك يف اكتتاب عن طريق ا. وجتدر اإلشارة أنه يف حال املقيم(
قدم املستثمرين تأما يف حالة  إلمتام عملية االشرتاك. البنك املستلم فروعألحد  ضور الشخصياحلضرورة فإن ذلك يستدعي  املستثمر لدى البنك املستلم

 إىل ىل نسخة من السجل التجاري للشركةخمتوما من الشركة باإلضافة إخطابا  تسليمذوي الشخصية االعتبارية )الشركات واملؤسسات( فيجب عليهم 
ي شروط أخرى أو ألقد خيضع االشرتاك يف الصندوق ، و إىل أحد فروع البنك املستلم حبسب نوع الشركة أو املؤسسةأي مستندات أخرى  جانب

املستثمر على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، وإمنا يتم قيد مجيع الوحدات وبعد االشرتاك، لن ُيصل يطلبها البنك املستلم.  رمبامستندات إضافية 
ليتمكن من تداول وحدات لدى شركة األهلي املالية  استثمارية نشطةوجيب أن يكون لدى املشرتك حمفظة  االستثمارية يف مركز اإليداع لدى تداول.

 ة املالية أو القدرة االئتمانية املالئمة وذلك وفقا  لتقديره املطلق.ءاملالذوي  هوجيوز ملدير الصندوق منح تسهيالت لعمالئ الصندوق

طلق يف وبصرف النظر عن استالم منوذج طلب االشرتاك املوقع أو استيفاء أي متطلبات أخرى، فإن مدير الصندوق أو البنك املستلم ُيتفظ باحلق امل
الصندوق و/أو مدير الصندوق و/أو  اشرتاك املستثمر يسبب خمالفة( كون 2ظورا ، و/أو )( كون املشرتك شخصا  حم1)يف حال  رفض أي اشرتاك كليا  

أو لنظام هيئة السوق املالية ولوائحها التنفيذية أو لألنظمة املعمول هبا يف اململكة العربية و/ ألنظمة ولوائح مؤسسة النقد العريب السعودي  البنك املستلم
ويف حال رفض طلب  الوحدات اآلخرين أو الصندوق. الكمليسبب ضررا يف حال كون اشرتاك املستثمر السعودية أو خمالفة شروط وأحكام الصندوق أو 

 الرصيد املتبقي.  لغ االشرتاك ورسوم االشرتاك أواالشرتاك، يرد مدير الصندوق للمستثمر مب
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 آلية تخصيص الوحدات

عمل من تاريخ اإلقفال بقبول طلب االشرتاك أو يوم ( 15خيطر مدير الصندوق، سواء مباشرة أو من خالل البنك املستلم، كل مستثمر يف غضون )
اخلاص مبستثمر ما ، يتم رد مبلغ االشرتاك ورسم االشرتاك ذات العالقة هلذا املستثمر  رفضه مع ذِكر مبلغ االشرتاك املعتمد. ويف حال رفض مبلغ االشرتاك

 .من تاريخ اإلقفال حبد أقصى عمليوم ( 15يف غضون )

 يتم ختصيص الوحدات عقب تاريخ اإلقفال وفقا  لآلليات اآلتية:
 ندلس العقارية مقابل االشرتاك العيين املقدم من لشركة األ( وحدة 94,500,000) أربع وتسعون مليون ومخسمائة ألف ندوقيصدر مدير الص

 يتم قبول االشرتاك العيين وختصيص وحدات مقابل ذلك. إذقبلها، 
 من إمجايل الوحدات ( وحدة 1,750,000) ستكون أولوية االشرتاك والتخصيص يف الصندوق بعد ذلك ملدير الصندوق من خالل ختصيص

  سعودي. ( ريـال17,500,000مببلغ ) املطروحة مقابل اشرتاكه النقدي
  النقدية على النحو التايل: من اجلمهور ، يتم التعامل مع اشرتاكات املستثمرينلشركة األندلس العقارية ومدير الصندوقعند االنتهاء من التخصيص 

o  ومخسائة ألف أربعمائة واثين عشر مليونإذا مل يتم مجع مبالغ االشرتاكات النقدية املستهدفة املطروحة على اجلمهور اليت تبلغ 
( ريـال سعودي، سيتم إلغاء الطرح، وسوف ترد مجيع مبالغ االشرتاك ورسوم االشرتاك املستلمة للمستثمرين يف غضون 412,500,000)
 .إقفال الطرح( أيام عمل من تاريخ 10)
o ( ريـال، سيتم قبول املبلغ 412,500,000 عشر مليون ومخسمائة ألف )إذا مت مجع ما يزيد عن املبلغ املطلوب مجعه والذي يبلغ أربعمائة واثين

 ( وحدة حسب اخلطوات التالية: 41,250,000املستهدف وختصيص واحد وأربعني ألفا ومائتني ومخسني ألف )
تم ختصيص ألف ( مستثمر، ي41,250إذا بلغ إمجايل عدد املتقدمني لالشرتاك يف الصندوق واحد وأربعني ألفا ومائتني ومخسني ) -

 ( وحدة لكل مستثمر.1,000)
( مستثمر، يتم ختصيص 41,250إذا بلغ إمجايل عدد املتقدمني لالشرتاك يف الصندوق أقل من واحد وأربعني ألفا ومائتني ومخسني ) -

 ( وحدة لكل مستثمر، ويتم ختصيص أي وحدات إضافية إن وجدت على أساس تناسيب مع قيمة االشرتاك.1,000ألف )
( مستثمر، يتم ختصيص 41,250زاد إمجايل عدد املتقدمني لالشرتاك يف الصندوق على واحد وأربعني ألفا ومائتني ومخسني )إذا  -

 الوحدات بالتساوي على املستثمرين، وبالتايل ال يضمن مدير الصندوق ختصيص احلد األدىن لالشرتاك لكل مستثمر والبالغ ألف وحدة.
o ( ريـال، سيتم قبول املبلغ 412,500,000ملطلوب مجعه والذي يبلغ أربعمائة واثين عشر مليون ومخسمائة ألف )إذا مت مجع ما يعادل املبلغ ا

  .اهتمسب اشرتاكحب ينستثمر ملل( وحدة 41,250,000ومائتني ومخسني ألف ) مليوناملستهدف وختصيص واحد وأربعني 
 

(: وصف آللية ختصيص الوحدات13جدول )  
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 (41,250عدد المشتركين )

 أكثر يساوي أقل الحجم
 - - إلغاء الطرح ورد املبالغ أقل

التخصيص لكل مستثمر حبسب  يساوي
 وحدة لكل مستثمر 1,000ختصيص  اشرتاكه

ختصيص الوحدات بالتساوي على 
 وحدة( 1000املستثمرين )أقل من 

 أكثر
وحدة لكل  1,000ختصيص 
وختصيص الفائض على مستثمر، 

 أساس تناسيب من قيمة االشرتاك
 وحدة لكل مستثمر 1,000ختصيص 

ختصيص الوحدات بالتساوي على 
 وحدة( 1000املستثمرين )أقل من 
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 إلغاء الطرح واسترداد األموال
 للمستثمرين يف احلاالت اآلتية:جيوز إلغاء الطرح ورد مجيع مبالغ االشرتاك املستلمة مامل تقرر هيئة السوق املالية خالف ذلك، 

 ال سعودي، أوـري( 412,500,000)ومخسمائة ألف  مليونواثين عشرة شرتاكات النقدية اليت تبلغ أربعمائة لالالعجز عن الوفاء باحلد األدىن  -
 ( مالك وحدة؛ أو50بلغ عدد مالكي الوحدات من اجلمهور أقل من مخسني ) -
 ( من إمجايل وحدات الصندوق؛ أو٪30اجلمهور أقل من )بلغت ملكية مالكي الوحدات من  -
 عدم القدرة على نقل ملكية العقار؛ أو -
 مل تعتمد هيئة السوق املالية إدراج الوحدات ألي سبب. -

 .اإللغاء( أيام عمل من تاريخ 10ويف حال إلغاء الطرح، سوف يتم رد مجيع مبالغ االشرتاك ورسوم االشرتاك املستلمة للمستثمرين يف غضون )
 األوقات:  كلاإلجراءات اليت قد تكون ضرورية لتضمن يف   مجيعيتخذ مدير الصندوق 

( على األقل من مالكي الوحدات من اجلمهور. ٪30، وأن يكون )مستثمر( 50أن يضم الصندوق عددا  من مالكي الوحدات ال يقل عن مخسني )
كانا مطلوبني من جانب هيئة السوق املالية.   ما داماضرورية لضمان االلتزام باملتطلبني السابقني، اإلجراءات ال مجيعويـحَعد مدير الصندوق مفوضا  الختاذ 

اليت ستقوم باالستثمار يف الصندوق عن طريق شركة األندلس العقارية  على( من وحدات الصندوق ٪68.73على الرغم مما تقدم، يتم طرح ما نسبته )
 . املسامهة العينية

( يوم 90) خالل ذلك إكمال عدم ويف حال الصندوق، لصاحل العقار ملكية نقل عملية إمتام عند إال الصندوق إدراج يتم لن أنه الصندوق مدير ويقر
 .( أيام عمل حبد أقصى10) عشرةيف غضون  للمستثمرين االشرتاك كامل مبالغ إرجاع سيتم ،إقفال فرتة الطرحعمل من 

 التسجيل واإلدراج
 تداول يف أقرب وقت ممكن بعد االستحواذ على األصول، شريطة أن:يف من املقرر تسجيل الوحدات وإدراجها 

 ال سعودي؛ وـ( ري412,500,000) املطروحة على اجلمهور مببلغ يتم حتقيق احلد األدىن من االشرتاكات النقدية -
  ؛( على األقل من إمجايل وحدات الصندوق٪30وأن ميتلكوا )ا ( مستثمر 50 يقل عدد مالكي الوحدات من اجلمهور عن مخسني )أن ال -
 يتم الوفاء بأي شروط تنظيمية أخرى حتددها هيئة السوق املالية هلذا الغرض. -

 حساب الصندوق
ليت يقوم بإنشائها ا يقوم مدير الصندوق بفتح حسابا  مصرفيا  منفصال  )أو أكثر( يف بنك حملي أو أكثر باسم الصندوق و/أو الشركة ذات الغرض اخلاص

عائدات االشرتاك من املستثمرين وإيرادات الصندوق يف هذا احلساب أو احلسابات، وسوف يتم سحب املستحقات  مجيعويتم إيداع  أمني احلفظ
 والنفقات املستحقة فيما يتعلق بتشغيل الصندوق وإدارته من هذه احلسابات.

 زيادة رأس المال
 قرر مدير الصندوق ذلك، عن طريق الوسائل التالية منفردة أو جمتمعة: إذامال الصندوق،  تكون آلية زيادة رأس

شركات إصدار حقوق أولوية قابلة للتداول حبسب ما هو مطبق على الشركات املدرجة وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام ال -
 .ار العقاري املتداول أو كليهمابالقدر الذي ال يتعارض مع طبيعة صندوق االستثم

 قبول املسامهات العينية من خالل إصدار وحدات جديدة، وتكون هذه الزيادة بدون إصدار حقوق أولوية ملالكي الوحدات. -
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 الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة .9

 الرسوم واألتعاب اخلاصة بالصندوق
نوع األتعاب والرسوم / 

 طريقة الحساب  طريقة التحصيل أساس االحتساب المبلغ / النسبة المصاريف

إمجايل مبلغ االشرتاك  ٪2 رسوم االشتراك 
 النقدي

خالل فرتة من مبلغ االشرتاك 
 الطرح األويل

حتسب من إمجايل مبلغ 
االشرتاك، وتدفع مقدما عند 
االشرتاك يف الصندوق وملرة 

 واحدة

 أيام السنة الفعليعدد  ٪1 أتعاب اإلدارة السنوية
أصول  إمجايل قيمةمن 

بعد خصم الصندوق 
 مصاريف الصندوق

 بشكل نصف سنوي ختصم

)االستحواذ أو  رسوم الصفقات
األصول  سعر شراء أو بيع ٪1.15  بيع األصول العقارية(

 العقارية

األصل الذي  إمجايل قيمةمن 
سيتم االستحواذ عليه أو 
بيعه، وال تتضمن رسوم 

 الوساطة )السعي(

عند إغالق عملية االستحواذ 
 أو البيع

 التكلفة الفعلية  ٪0.5 تكاليف التعامالت 
من إمجايل قيمة أصول 

 الصندوق
حتسب وختصم بشكل نصف 

 سنوي

من إمجايل قيمة أصول  األصول العقاريةقيمة شراء  ٪2.5 رسوم الوساطة )السعي( 
 الصندوق

 عند االستحواذ 

حسب أسعار التمويل  تكاليف التمويل اإلسالمي
 السائدة

من إمجايل قيمة أصول  مبلغ التمويل
 الصندوق

 حسب شروط اجلهة املمولة

يتم التفاوض عليها مع   أتعاب التطوير )ال يوجد حاليا(
 املطور 

من إمجايل قيمة أصول  حسب العقد
 الصندوق

حسب العقد بني مدير 
 الصندوق واملطور
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 سنويا بحد أقصى من إجمالي قيمة أصول الصندوق وتشمل: ٪1رسوم الخدمات اإلدارية والمصاريف التشغيلية، ولن تتجاوز 
نوع األتعاب والرسوم / 

 طريقة الحساب طريقة التحصيل أساس االحتساب المبلغ / النسبة المصاريف

ذات رسوم تأسيس الشركة 
من إمجايل قيمة أصول  ثابتة ألف ريـال 60 الغرض الخاص

 الصندوق
تدفع يف السنة األوىل من 

 تأسيس الصندوق
رسوم اإلدراج األولي السنوية 

أصول  إمجايل قيمةمن  ثابتة ريـالألف  50 )تدفع لتداول(
 الصندوق

 مرة واحدة، 
 قبل إدراج وحدات الصندوق

 رسوم مركز اإليداع 

ريـال باإلضافة ألف  50
إىل ريالني لكل مالك 

 500وحدة حبد أقصى 
 ألف ريـال

 عدد مالكي الوحدات
أصول  إمجايل قيمةمن 

 الصندوق

 مرة واحدة، 
قبل إدراج وتداول وحدات 

 الصندوق

أصول الصندوق لدى أمني  ٪0.025 رسوم الحفظ السنوية
 احلفظ، حسب آخر تقومي

أصول  إمجايل قيمةمن 
 الصندوق لدى أمني احلفظ

 ختصم ربع سنويا  

أتعاب المحاسب القانوني 
 ثابتة ريـالألف  250 السنوية

أصول  إمجايل قيمةمن 
 ختصم نصف سنويا   الصندوق

الرسوم السنوية للرقابة 
أصول  إمجايل قيمةمن  ثابتة ألف ريـال 27 واالستشارات الشرعية 

 الصندوق
 ختصم بشكل نصف سنوي 

ضاء أتعاب سنوية لكافة أع
مجلس إدارة الصندوق 

 المستقلين
أصول  إمجايل قيمةمن  ثابتة ريـالألف  100

 الصندوق
 ختصم بشكل نصف سنوي

الرسوم الرقابية السنوية )تدفع 
 ثابتة ريـال 7,500 لهيئة السوق المالية(

من إمجايل قيمة أصول 
 ختصم بشكل نصف سنوي الصندوق

)تدفع  رسوم النشر السنوية
من إمجايل قيمة أصول  ثابتة ريـال 5,000 لتداول(

 الصندوق
 ختصم بشكل نصف سنوي 

الرسوم السنوية الستمرار 
 اإلدراج )تدفع لتداول(

0.03٪ 
 ريـالألف  50حبد أدىن: 

ألف  300حبد أقصى: 
 ريـال

القيمة السوقية لوحدات 
 الصندوق

أصول  إمجايل قيمةمن 
 الصندوق

سنويا ختصم بشكل نصف  
 أو حسب تعليمات تداول

الرسوم السنوية إلدارة سجل 
ثابتة، وتتغري حسب حجم  ألف ريـال 400 مالكي الوحدات

 الصندوق

أصول  إمجايل قيمةمن 
الصندوق، وتتغري حسب 

 قيمة أصول الصندوق

ختصم نصف سنويا أو 
 حسب تعليمات تداول

 الوعاء الزكوي %2.5 رسوم الزكاة
الزكوية مجيع املوجودات 

ناقصا منها االلتزامات اليت 
 مّولتها

 ختصم بشكل سنوي

أصول  إمجايل قيمةمن  ثابتة ألف ريــال 500 أتعاب الوكالة السنوية*
 الصندوق

 ختصم بشكل نصف سنوي 

رسوم التقييم السنوية للمقيمين 
 ثابتة ألف ريـال 200 االثنين

من إمجايل قيمة أصول 
 ختصم بشكل نصف سنوي  الصندوق

( من الفقرة السادسة من هذه ج* تدفع أتعاب الوكالة اخلاصة بشركة األندلس العقارية اليت تتعلق باالتفاقية العامة للتنازل حبسب ما ورد يف الفقرة الفرعية )
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 الشروط واألحكام.

 

 رسوم الوساطة )السعي(:

من قيمة األصول العقارية تدفع عادة للبائع أو املسوق أو الوسيط ولن يدفع الصندوق أي رسوم وساطة عند االستحواذ على  (٪2.5)حبد أقصى 
 قبل إطالق الصندوق. )املركز التجاري والفندق( األصول املستهدفة

 رسوم الخدمات اإلدارية والمصاريف التشغيلية: 

ونفقات ورسوم احملامني فقات واملصاريف املرتبطة باألنشطة املتعلقة بتشغيل بالصندوق، مبا يف ذلك أتعاب تشمل املبالغ الفعلية لكافة التكاليف والن
وغريهم من املستشارين املهنيني، مبن فيهم املستشارين الذين يستعني هبم مدير الصندوق رقابة واالستشارات الشرعية للسنوية الرسوم الو القانوين  واحملاسب

تقدميها من قبل مدير الصندوق، وتشمل: الرسوم املذكورة أي  ال يتوقع يف حدود املعقولو ندوق لتقدمي خدمات متخصصة للصندوق خبصوص أعمال الص
يف مصاريف نثرية أخرى يتكبدها الغري )طرف ثالث( خبصوص املعامالت اخلاصة بالصندوق وأي نفقات استثنائية يتكبدها الصندوق باإلضافة لتكال

م والنفقات احلكومية أو البلدية والتنظيمية األخرى. ويتحمل الصندوق مجيع تكاليف ومصاريف الشركات ذات األغراض اخلاصة ذات التأمني والرسو 
سنويا حبد أقصى من إمجايل قيمة  (٪1)العالقة، ولن تتجاوز نسبة املصاريف األخرى مضافا إليها رسوم اخلدمات اإلدارية واملصاريف التشغيلية أكثر من 

 ول الصندوق، وسيتم خصم الرسوم واملصاريف الفعلية فقط.أص

 أتعاب إدارة العقار أو إدارة األمالك

سب ما ورد يف الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة السادسة من هذه الشروط واألحكام. حب األصول املستهدفة بشكل مباشر عوائد من تدفع أتعاب إدارة العقار
على أساس جتاري حبت يف املستقبل ويتم التفاوض حول أي أتعاب إدارة عقار أو إدارة األمالك تدفع من الصندوق ألي مدير عقار يعينه مدير الصندوق 

 ومستقل.

 تكاليف التعامالت

 وتشمل تكلفة ما يتعلق باالستحواذ ،األصول العقارية أو شراء على الصندوق مجيع تكاليف التعامالت اخلاصة باالستحواذ سوف يدفع الصندوق ملدير
أي أصل وما يتعلق به من دراسات جدوى ورسوم الوساطة وتكاليف لالستشارات القانونية وإعداد نفي اجلهالة والتكاليف االستشارية  أو شراء على

ولن تتجاوز تكاليف التعامالت  للصندوق. شركات ذات غرض خاص لتملك أصول أخرىتأسيس اإلضافية لصاريف املمني ورسوم و والقانونية والتث
 أصول الصندوق. قيمة إمجايل سنويا من (0.5٪)

 ضريبة القيمة المضافة

تشمل ضريبة القيمة املضافة، وسيتم حتميل الضريبة بشكل إن الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة لألهلي املالية أو األطراف األخرى ال 
  منفصل وفقا لألسعار املنصوص عليها يف نظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية.

 ( من هذه الشروط واألحكام9يف فقرة ) ةول الرسوم واألتعاب املذكور ايقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أخرى غري اليت مت ذكرها يف جد
 .وسيتحمل مدير الصندوق أي رسوم مل يتم اإلفصاح عنها يف هذه الفقرة

 أصول الصندوقتقويم  .10

مرخصان ومستقالن معتمدان من قبل اهليئة السعودية للمقيمني  -على األقل-أصول الصندوق العقارية مرتان يف السنة من قبل مثمنان تقومي يتم 
إمجايل أصول الصندوق ناقصا إمجايل اخلصوم ويشمل  :املعتمدين )تقييم(، وذلك لتحديد قيمة األصول. وُيسب السعر االسرتشادي للوحدة وفق ا للتايل

يتم تثمني  كذلك.  ذلك مجيع الرسوم واملصاريف وااللتزامات املالية املستحقة مث قسمة الناتج على إمجايل عدد وحدات الصندوق كما هو يف تاريخ التقومي
خر آسب حباملستثمر هبا  املتوافقة مع الشريعة أسواق النقد سيتم تقومي وحدات صناديق إذأي أوراق مالية ميلكها الصندوق وفق ا لقيمتها احلالية يف السوق 

عمليات املراحبات املباشرة املتوافقة مع الضوابط سعار الوحدات هلذه الصناديق كما هو يف تاريخ التقومي. وعالوة على ذلك، سوف يتم تقومي أعالن عن إ
جتدر اإلشارة إىل أنه يف حال وجود اختالف جوهري بني التقوميات املقدمة من  ىت تاريخ التقومي.ا الصندوق بالرصيد املستحق حالشرعية اليت يتعامل هب

ر بني التقييمني وذلك وفقا للمعادلة اآلتية: ] ) التقييم األعلى / أو أكث %5قبل املقيمني املستقلني، وميثل االختالف اجلوهري أي اختالف يشكل 
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  [، سيقوم مدير الصندوق بتعيني مقيم ثالث واألخذ مبتوسط التقييمات الثالثة لتقييم أصول الصندوق. 1-التقييم األدىن(

 

 األصول املستهدفة( تفاصيل تقييم 14جدول )

 كوليرز الوصف
Colliers 

 نايت فرانك
Knight Frank 

 1,150,558,000 1,144,000,000 تقييم المركز التجاري 

 201,000,000 180,000,000 تقييم الفندق 

 1,351,558,000 1,324,000,000 قيمة األصول المستهدفة حسب المثمنين

 م2017أكتوبر  15 م2017أكتوبر  2 تاريخ التقييم 
 

 
 الوصف المبلغ بالريال

 تقييم المركز التجاريمتوسط  1,147,279,000 

 متوسط تقييم الفندق 190,500,000

 متوسط تقييم األصول المستهدفة  1,337,779,000 

 سعر شراء المركز التجاري 1,150,000,000

 سعر شراء الفندق 200,000,000

 سعر شراء األصول المستهدفة 1,350,000,000
 

 

 

 

 

 
 

 وتوقيتهالتقويم عدد مرات 

. وجيوز ملدير الصندوق بعد موافقة اهليئة تأجيل شهر يونيو وشهر ديسمرب يف كل ستة أشهر ميالديةيتم تقومي أصول الصندوق مرة واحدة على األقل  
 موعد تقومي أصول الصندوق وفقا للمادة الثانية والعشرين من الئحة صناديق االستثمار العقاري "تقومي أصول الصندوق وحساب سعر الوحدة".

 تقييم األصولكيفية اإلعالن عن 

للسوق املالية لكرتوين ع اإل( يوم عمل من يوم استالم بيانات التثمني من املثمنني يف املوق30اإلعالن عن السعر االسرتشادي للوحدة خالل ثالثني )يتم 
 .( واملوقع االلكرتوين ملدير الصندوقتداولالسعودية )

 الوصف نسبة الزيادة

املركز التجاري ومتوسط تقييم شراء املركز التجاريسعر بني  الفرقنسبة  ٪0.24  

الفندقمتوسط تقييم و  سعر شراء الفندق نسبة الفرق بني ٪5  

تهدفةبين سعر شراء األصول المستهدفة ومتوسط تقييم األصول المسنسبة الفرق  ٪0.91  
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 تداول وحدات الصندوق .11

 .خالل فرتة الطرح األويل فقط يف وحدات الصندوق خالل أي يوم عمل يف اململكة للمستثمرين االشرتاكقبل اإلدراج وخالل فرتة الطرح األويل، ميكن 
وحدات صناديق ، يف أيام العمل اليت تعمل فيها شركة السوق املالية السعودية )تداول( بنفس طريقة تداول هاميكن تداول وحدات الصندوق، بعد إدراج

من خالل أي شخص مرخص له من قبل اهليئة لتقدمي خدمات التعامل،  ، وذلكخالل ساعات التداول العاديةيف السوق  االستثمار العقارية املتداولة
شروط وخيضع تداول وحدات الصندوق ألسعار التعامل أو الوساطة السائدة. ويعد شراء مالك الوحدات ألي وحدة من السوق إقرارا منه باطالعه على 

 ا.وأحكام الصندوق وقبوله هل
 ، يف أي من احلاالت التالية:يف أي وقت حسبما تراه مناسبا   اجيوز للهيئة تعليق تداول وحدات الصندوق أو إلغاء إدراجهو 

 حلماية املستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة. إذا رأت ذلك ضروريا   -
 بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية. يف االلتزام تراه اهليئة جوهريا   إذا أخفق مدير الصندوق أو أمني احلفظ إخفاقا   -
 إذا مل تستوف متطلبات السيولة املذكورة يف التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة. -
 إذا رأت أن مستوى عمليات الصندوق أو أصوله ال تسوغ التداول املستمر لوحدات الصندوق يف السوق. -
أو إلغاء إدراجها، وللهيئة قبول الطلب أو رفضه أو قبوله بشروط وقيود،  تعليق تداول وحدات الصندوق مؤقتا   بيا  طلب مدير الصندوق من اهليئة كتا -

 .حسبما تراه مناسبا  

 الصندوق نقضاءا .12

 :("حالة إهناء"بـكل منها   يشار إىلو )احلاالت التالية  ي منيف أالصندوق  نقضيي
 انقضاء مدة الصندوق احملددة يف هذه الشروط واألحكام.  -
 التصرف بكافة أصوله وتوزيع مجيع العائدات من هذه التصرفات للمستثمرين. -
ر مدير الصندوق اتغيري لألنظمة أو اللوائح أو املتطلبات النظامية األخرى أو تغيريات جوهرية لظروف السوق يف اململكة العربية السعودية واعتب  -

 ك سببا  مربرا  إلهناء الصندوق.ذل
 .إذا كان املطلوب إهناء صندوق وفقا  لقرار أو طلب من هيئة السوق املالية أو مبوجب لوائحها التنفيذية -

  .يوم عمل من تاريخ وقوع حالة اإلهناء )30(يتم إخطار مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية يف غضون 
 ة الصندوق وهيئة السوق املالية. موافقة من جملس إدار احلصول على  فيجب ،املشار إليها أعاله هناءاإل تحاالتقرر إهناء الصندوق لسبب ليس ضمن  إذا
وين واملوقع يعلن مدير الصندوق على موقعه اإللكرت مث ، ذلك األمر تطلب إذا تقدمي إشعار خطي هليئة السوق املالية يتميف حالة إهناء الصندوق، و 

طلب من اهليئة بإلغاء أن يو إلغاء إدراج الوحدات اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق وتصفيته، ويقوم مدير الصندوق بالطلب من السوق املالية ب
البدء بإجراءات تصفية الصندوق. وُيق ملدير الصندوق أن يكون املصفي إلجراء عمل إهناء الصندوق مع مث جدول زمين للتصفية، الصندوق، وإعالن 

وجيوز ملدير الصندوق تعيني مصف آخر. وجيوز توزيع أصول الصندوق على مالكي الوحدات عينيا  يف حال استحالة  ،صوله على مالكي الوحداتأتوزيع 
 مدير الصندوق أن هذا األمر يصب يف مصلحة مالك الوحدات. رأى التصرف يف أصول الصندوق أو إذا

 مجلس اإلدارة .13

حوال جيب يشرف على الصندوق جملس إدارة يعينه مدير الصندوق بعد موافقة اهليئة، ويكون ثلث أعضاء جملس اإلدارة على األقل مستقلني، ويف مجيع األ
 ال يقل عدد األعضاء املستقلني عن اثنني.ن أ

، ومل يسبق هلم مل يتم إخضاعهم ألي دعاوى إفالس أو إعسار أو إجراءات إفالس أو تصفية ندوق بأن مجيع أعضاء جملس إدارة الصندوقيقر مدير الص
 أعمال احتيالية أو خملة بالشرف أو تنطوي على الغش ومل يسبق هلم ارتكاب أي خمالفة تنطوي على احتيال أو تصرف خمل بالنزاهة واألمانة،ارتكاب أي 

 يتمتعون باملهارات واخلربات الالزمة اليت تؤهلهم ليكونوا أعضاء مبجلس إدارة الصندوق.و 

 أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة عن سيرتهم الذاتية
 العضوين بأن الصندوق مدير ، و يقرمستقلني، ويكون ثلث أعضاء جملس اإلدارة على األقل التالية أمسائهم ستة أعضاءالمن  الصندوق يتألف جملس إدارة

 أي على ذلك سينطبق وكذلك وقواعدها، املالية السوق لوائح هيئة يف املصطلحات املستخدمة قائمة يف الوارد املستقل العضو لتعريف مطابقان املستقلني،
 .الصندوق عمر طيلة مدير الصندوق يعينه مستقل عضو
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 رئيس مجلس إدارة الصندوقعضو مستقل و  – الراشدمحمد بن عبدالرحمن 
القيادات املشاركة يف تأسيس هيئة السوق املالية وتضمن ذلك اإلشراف على  ميتلك األستاذ عبدالرمحن خربة طويلة يف األسواق املالية وتنظيمها وهو من

 تدرج خالهلا املالية، السوق . عمل مديرا إلدارة الرقابة على األسهم يف مؤسسة النقد واليت كانت نواة إنشاء هيئةوإعادة هيكلتها مراجعة اسرتاتيجية اهليئة
عضو يف جمالس اإلدارة لعدد من  األستاذ عبدالرمحنم. 2016م حىت 2009من املناصب حىت تعيينه نائبا لرئيس جملس هيئة السوق املالية من يف عدد 

أم القرى، وعضو جملس  شركةإدارة يس جملس نائب رئالشركات واللجان يف جمال التطوير العقاري واالستثمار منها رئيس جملس إدارة تداول العقارية، و 
العقار. باإلضافة إىل عمله كمستشار غري متفرغ لوزارة اإلسكان. حصل على درجة يئة إدارة شركة عقاالت العقارية وعضو اللجنة التأسيسية هل

  يف إدارة األعمال من جامعة امللك سعود. البكالوريوس
 عضو مستقل  – محمد بن عمر العييدي

عام يف السوق املالية واحملاسبة واملراجعة وإدارة املخاطر. سبق له العمل  (14)مكتب العييدي حماسبون ومراجعون قانونيون، ميتلك خربة أكثر من مؤسس 
املالية ، والبنك الدويل، وهيئة السوق (Ernst & Young) ارنست آند يونغ، و (KPMG)كي يب إم جي عض بيوت اخلربة العاملية مثل شركة  يف ب

وزمالة احملاسبون  يف احملاسبة من جامعة امللك سعود وسوشهادة البكالوري على ماجستري إدارة أعمال من جامعة مدينة أوكلهوما، حصل. السعودية
ودية للمقيمني مقيم منشآت معتمد لدى اهليئة السعهو (، و SOCPA(، وزمالة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيون )CPAالقانونيون األمريكية )

 املعتمدين.
 عضو غير مستقل – نايف بن مسند المسند

دارة عمالء الثروات اخلاصة والشركات يف األهلي املالية. وقبل انضمامه إىل األهلي املالية، شغل عدة مناصب قيادية يف باركليز يشغل حاليا منصب رئيس إ
(. كما شارك يف عدد من برامج املدراء التنفيذيني جبامعة Ernst & Youngآند يونغ )العربية السعودية، هيئة السوق املالية السعودية، وارنست 

(. حاصل على درجة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة كالرك MITوارتون للمدراء التنفيذيني يف بنسلفانيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )
زمالة احملاسبون القانونيون احملاسبة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، كما اجتاز نايف اختبار  بالواليات املتحدة األمريكية ودرجة البكالوريوس يف

 .(CPA)األمريكية 
 عضو غير مستقل  – محمد بن جعفر السقاف

م، عمل يف البنك 2007يف عام  هايف شركة األهلي املالية. انضم إىل شركة األهلي املالية منذ تأسيس يشغل حاليا  منصب رئيس مبيعات شبكة الفروع
عاما من اخلربة يف القطاع املايل. وهو حاصل على شهادة دبلوم  (24)األهلي التجاري يف عدة إدارات منها إدارة االستثمار وإدارة الفروع. لديه أكثر من 

 التخطيط املايل الشخصي وإدارة الثروات من املعهد املصريف من دهلاوسي، كندا.
 عضو غير مستقل –لحبيب صالح بن محمد ا

عاما من اخلربة يف خمتلف اجملاالت وخصيصا يف جمال  )17 (يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة حممد عبدالعزيز احلبيب القابضة. لديه أكثر من
لعقارية، وشركة أصالة القابضة، وشركة التطوير العقاري. كما أنه عضو جملس إدارة يف عدد من الشركات اليت ساهم يف تأسيسها منها: شركة األندلس ا

ريب يف اإلدارة هامات العقارية. باإلضافة إىل رئاسته جملس إدارة جمموعة صيدليات وايتس. وُيمل شهادة البكالوريوس يف اهلندسة املعمارية، و شهادة تد
 املالية.

 عضو غير مستقل – أحمد بن عبدالرحمن الموسى
ارة يف شركة عبدالرمحن املوسى وأوالده منذ تأسيسها. كما أنه عضو جملس إدارة يف كل من شركة عبدالرمحن عبداهلل املدير التشغيلي وعضو جملس اإلد

لندن للعلوم املوسى القابضة منذ تأسيسها، وشركة تنمية العقار والسياحة، وشركة أسواق اجلزيرة. ُيمل درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من كلية 
 سياسية.االقتصادية وال

 مجموع المكافآت المتوقع دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة
( ألف ريـال لرئيس جملس إدارة 60منها ) ال سعودي سنوياـ( ألف ري100)ثابت يبلغ ُيصل مجيع أعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني على مبلغ 

املستقل على أي مقابل مادي من الصندوق مقابل عضويته يف جملس . ولن ُيصل عضو اجمللس غري ( ألف ريـال للعضو املستقل اآلخر40الصندوق و)
 اإلدارة.

 

 طبيعة الخدمات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق
وتشمل  يوفر مدير الصندوق مجيع املعلومات الالزمة عن شؤون الصندوق جلميع أعضاء جملس إدارة الصندوق من أجل متكينهم من القيام بواجباهتم.
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 جملس إدارة الصندوق، على اآليت: مسؤوليات
الئحة صناديق االستثمار وق وأحكامه، وأحكام التأّكد من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا ُيّقق مصلحة مالكي الوحدات وفق ا لشروط الصند -

 . والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة العقاري
ارات والتقارير اجلوهرية اليت يكون الصندوق طرف ا فيها، ويشمل ذلك على سبيل املثال ال احلصر، املوافقة على عقود املوافقة على مجيع العقود والقر  -

 التطوير، وعقد احلفظ، وعقد التسويق والتثمني وشراء العقارات.
 املوافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها. -
 رب يف املصاحل يفصح عنه مدير الصندوق.اختاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضا -
 املوافقة على تعيني احملاسب القانوين للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق. -
للتأكد  ؛االجتماع ما اليقل عن )مرتني( سنويا مع مسؤول املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق والتبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب لديه -

 ندوق جبميع اللوائح واألنظمة املتبعة. من التزام مدير الص
 التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية ملالكي الوحدات وغريهم من أصحاب املصاحل.  -
اإلخالص  الصندوق ومالكي الوحدات فيه، وتتضّمن مسؤولية أمانة عضو جملس إدارة الصندوق جتاه مالكي الوحدات واجب العمل بأمانة ملصلحة -

 واالهتمام وبذل احلرص املعقول.
 املوافقة على خطط املشاريع املتعلقة بالصندوق، إن وجدت، وجداوله الزمنية. -
 مراجعة التقارير الدورية عن املشاريع، إن وجدت، ملراقبة سري العمل مقارنة  خبطط املشاريع وجداوله الزمنية املتـ َفق عليها.  -

 عليها أعضاء مجلس إدارة الصندوقالصناديق األخرى التي يشرف 

 الصناديق األخرى التي يشرف عليها  اسم عضو مجلس اإلدارة

 ال يوجد عبدالرحمن الراشد )عضو مستقل( 

 ال يوجد  محمد العييدي )عضو مستقل( 

 ال يوجد صالح الحبيب )عضو غير مستقل(

 ال يوجد أحمد الموسى )عضو غير مستقل(

 مستقل()عضو غير  محمد السقاف

 صندوق األهلي اخلليجي للنمو والدخل 

 صندوق األهلي املرن لألسهم السعودية

 صندوق األهلي سدكو للتطوير السكين 

 صندوق األهلي للطروحات األولية 

 صندوق األهلي لألسهم العاملية

  صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل

 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية 

 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم اخلليجية 

 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

 صندوق األهلي ملؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 صندوق األهلي ملؤشر أسهم األسواق الناشئة 

 صندوق األهلي ملؤشر أسهم أمريكا الشمالية 
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 صندوق األهلي ملؤشر أسهم أوروبا 

 الشركات السعودية الصغرية واملتوسطةصندوق األهلي ألسهم 

 )عضو غير مستقل( نايف المسند

 صندوق األهلي للصدقات 
 األمريكي صندوق األهلي املتنوع بالدوالر

 األهلي املتنوع بالريال السعودي صندوق
 صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي

 صندوق األهلي للصكوك بالدوالر األمريكي
 األصول املتحفظ صندوق األهلي متعدد

 صندوق األهلي متعدد األصول املتوازن
 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضايف
 (1)كابيتال للصكوك ذات الفئة   صندوق األهلي

 ( الثاين1صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة )

 مدير الصندوق  .14

 اسم مدير الصندوق وعنوانه .أ
 شركة األهلي املالية

 (. اململكة العربية السعودية11495(، الرياض )22216الربج )ب( طريق امللك سعود، ص.ب. )
  +966 9200 00232 هاتف:

  www.alahlicapital.com املوقع اإللكرتوين:
 كشخص مرخص له  ترخيص مدير الصندوق وتاريخه .ب

وهي  ،م7/1/2007هـ املوافق 17/7/1428( بتاريخ 06046-37رتخيص رقم )بالهلي املالية شخص مرخص له من قبل هيئة السوق املالية األ شركة
( الصادر يف الرياض بتاريخ 1010231474شركة مسامهة مقفلة وتعمل وفقا لقوانني اململكة العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم )

 م.17/4/2007ملوافق هـ ا29/3/1428
 مدير الصندوقموظفي خدمات  .ج

مال اإلدارة والرتتيب مت الرتخيص لشركة األهلي املالية من قبل هيئة السوق املالية مبزاولة األنشطة التالية: التعامل كأصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، وأع
 وتقدمي املشورة، والقيام بأعمال احلفظ.

 مع مصالح الصندوق ء مجلس إدارة الصندوق يحتمل تضاربهاانشاط أو مصلحة أخرى مهمة ألعض .د
جملس إدارة  مدير الصندوق أو يفجوهري من شأنه التأثري مصاحل تضارب تعامالت تنطوي على أي ال يوجد حىت تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام 

 .جتاه الصندوق يف أداء واجباهتمأو الصندوق 
 مدير الصندوق في أداء واجباته تجاه الصندوق فيتضارب جوهري في المصالح من شأنه التأثير  .ه

، أو موزعني صناديق، أو مستشارين للصناديق مديرياملالية القيام من حني آلخر بالتصرف ك هليجيوز ملدير الصندوق والشركات األخرى ضمن شركة األ
دافا  استثمارية مماثلة لتلك اخلاصة بالصندوق. ولذلك، فمن املمكن أن جيد مدير الصندوق، يف نطاق هأ أو الصناديق الفرعية األخرى اليت قد تنشد

يف تلك احلاالت سوف يراعي مدير الصندوق و ،  مع واحد أو أكثر من الصناديق للمصاحل لحمتم ضاربينطوي على تقد ممارسته ألعماله، أنه يف موقف 
التصرف مبا ُيقق مصاحل مالكي الوحدات املعنيني إىل أقصى درجة ممكنة عمليا ، وعدم إغفال التزاماته و يف املصاحل،  التضاربباإلفصاح عن حالة التزاماته 

 .حمتملمصاحل  تضاربطالع بأي استثمار قد ينطوي على ضجتاه عمالئه اآلخرين عند اال
 تكليف طرف ثالث للقيام بمهام مدير الصندوق .و

 كليف طرف ثالث إلدارة الصندوق.تبمدير الصندوق  لن يقوم

http://www.alahlicapital.com/
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 استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق  .ز
إمجايل ميكن ملدير الصندوق، وفقا  لتقديره اخلاص، املشاركة يف الصندوق كمستثمر عند أو بعد تأسيس وإدراج وحدات الصندوق. وسيتم اإلفصاح عن 

 لقوائم املالية السنوية.كل سنة مالية يف ا  هنايةاالستثمارات إن وجدت يف  هذهقيمة 

 أمين الحفظ والمدير اإلداري .15

 أمين الحفظ .أ
من هيئة السوق املالية كـ "شخص  وهي شركة مرخص هلا ،كأمني حفظ ألصول الصندوق  (املاليةلالستثمار )البالد شركة البالد  عني مدير الصندوق

يؤسس مدير وسن أي أصول أخرى وبشكل مستقل، . وسيقوم أمني احلفظ بفصل أصول الصندوق ع08100-37مرخص له" مبوجب الرتخيص رقم 
 حمتمال   مالكا  ته الصندوق واحدة أو أكثر من الشركات ذات الغرض اخلاص. ولن يكون ألمني احلفظ أي حق أو مطالبة يف أصول الصندوق، إال بصف

 للوحدات. ولن يكون لدائين أمني احلفظ أي حق يف أي من أصول الصندوق. 
 عنوان أمني احلفظ:

 (املالية)البالد  لالستثمار شركة البالد
 ، اململكة العربية السعودية11411، الرياض 140طريق امللك فهد، ص. ب. 

  capital.com-www.albilad املوقع اإللكرتوين: +966 9200 003636هاتف: 

 اإلداريالمدير  .ب
أو مؤسسات تقوم شركة األهلي املالية بدور املدير اإلداري ألصول الصندوق وسيكون هلا احلق يف إسناد هذه اخلدمة كليا أو جزئيا إىل شركات تابعة 

والذي يعلن عنه مدير الصندوق يف موقعه  بعد تعديل شروط أحكام الصندوق سيدفعها الصندوق للمدير اإلداري، ويف حال وجود رسوم إضافية أخرى
. ويقوم املدير اإلداري حبفظ سجالت خمتلف حسابات الصندوق، مبا فيها التغيري ذلك ( أيام من سريان10اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق قبل )

ألمور اإلدارية يرادات واملصروفات. كما يقدم مدير الصندوق اخلدمات اإلدارية األخرى ذات الصلة وسيكون مسؤوال عن ااملوجودات واملطلوبات واإل
 . واملصاريف اليت تتضمن تقومي وحدات الصندوق وغري ذلك من اخلدمات مثل التنسيق مع مراجع احلسابات واحتساب مجيع الرسومالعامة للصندوق، 

 المطور  .16

األصول العقارية املبدئية اليت سيستحوذ عليها الصندوق أي أنشطة أو خدمات تطوير عقاري، ويف حال استثمار الصندوق يف أنشطة التطوير ال تتطلب 
 العقاري، فإنه سيعني مطور أو أكثر وسيتم اإلفصاح عن ذلك للهيئة وملالكي الوحدات.

 المحاسب القانوني .17

 حلسابات الصندوق، وعنواهنا: ا  مراجعه حماسبون ومراجعون قانونيون ؤ الفوزان وشركاعني مدير الصندوق شركة كي يب إم جي 
 ، اململكة العربية السعودية21534، جدة 55078مركز زهران لألعمال، طريق األمري سلطان، ص. ب. 

  home.kpmg.com/sa وقع اإللكرتوين:امل
 صندوق أن يقوم بتغيري احملاسب القانوين اخلاص بالصندوق بعد موافقة جملس إدارة الصندوق. ملدير ال جيوزو 

 ةالمالي القوائم .18

ن عالصادرة يعد مدير الصندوق قوائم مالية أولية )نصف سنوية( غري مدققة وقوائم مالية سنوية مدققة وفقا ملعايري أو متطلبات احملاسبة واملراجعة  -
 للمحاسبني القانونيني وتتاح للجمهور دون مقابل.اهليئة السعودية 

( يوم عمل من هناية املدة املالية اليت تشملها 25تتاح القوائم املالية األولية ملالكي الوحدات بعد فحصها خالل مدة ال تتجاوز مخسة وعشرين ) -
( يوم عمل من هناية السنة املالية اليت تشملها تلك 40أربعني )تلك القوائم، وتتاح القوائم املالية املدققة ملالكي الوحدات خالل مدة ال تتجاوز 

 من خالل املوقع اإللكرتوين اخلاص مبدير الصندوق وموقع تداول. القوائم املالية القوائم. ويعلن مدير الصندوق
تقل عن قد لسنة املالية األوىل أو األخرية على فرتة تصدر القوائم املالية السنوية لفرتة مالية تنتهي عادة يف هناية السنة امليالدية، وميكن أن تقتصر ا -

م. 2018يونيو  30تصدر أول قوائم مالية أولية ملالكي الوحدات للفرتة املنتهية يف  ستة أشهر أو أن متتد لفرتة ال تزيد على مثانية عشر شهرا.

http://www.albilad-capital.com/
http://home.kpmg.com/sa
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 م.2018ديسمرب  31وتصدر أول قوائم أولية سنوية للفرتة املنتهية يف 

 الحالمص تضارب .19

مواطن تضارب املصاحل احملتملة اليت ينطوي عليها االستثمار يف وحدات  لأدناه تفسريا  كامال  وشامال  وتلخيصا  لك الواردةال تتضمن اإلفصاحات 
 الصندوق. 

 مدير الصندوق

 أو يشـارك يف صـناديق ا  فـيمكن ملـدير الصـندوق أن يعمـل مستشـار  ؛ينّفذ مدير الصندوق جمموعة واسعة من األعمال اليت قد ينتج عنها تضارب يف املصاحل
منهـا مـا لـه أهـداف اسـتثمارية مماثلـة ألهـداف الصـندوق. وجيـوز أن يقـّدم مـدير الصـندوق خـدمات مماثلـة ألطـراف أخـرى، أو شركات أو حسابات أخرى، 

أي وقـت واجباتـه جتـاه الصـندوق وأن يسـعى جاهـدا إىل التأّكـد مـن حـّل أي  اخلـدمات الـيت يقـّدمها، وأن يأخـذ بعـني االعتبـار يف يفال تـؤثر سـلبا ن شرط أ
 وسيتم اإلفصاح ملالكي الوحدات عن أي صفقات ينتج عنها تضارب يف املصاحل.منازعات بطريقة منصفة. 

 الصندوق إدارة مجلس

ات قد يتعّرض الصندوق ملختلف أنواع تضارب املصـاحل وجيـوز للصـندوق، بـني احلـني واآلخـر، التعامـل مـع أشـخاص أو مؤسسـات أو شـركات مرتبطـة بشـرك
ندوق الصمدير الصندوق الفرعية للبحث عن فرص لالستثمار. ويف هذه األحوال، قد تتضارب مصاحل أعضاء جملس إدارة الصندوق غري املستقلني، وإدارة 

، ويف عـن أي صـفقات ينـتج عنهـا تضـارب يف املصـاحلملـالكي الوحـدات وشركاء مدير الصـندوق أو شـركاته الفرعيـة مـع مصـاحل الصـندوق. وسـيتم اإلفصـاح 
 . عن التصويت عضو جملس اإلدارة املعينحال وجود ذلك سيمتنع 

  ( من صافي أصول الصندوق٪5تتجاوز ملكيته ) الوحدات التي الكم

مــع أيضــا ملختلــف أنــواع تضــارب املصــاحل  أو أي طــرف ذو عالقــة ( مــن صــايف أصــول الصــندوق٪5تتجــاوز ملكيتــه ) الــذييتعــرض مالــك الوحــدات قــد 
 . أو مدير الصندوق الصندوقمن حني آلخر يف تعامالت مع  نيدخلو ألهنم قد وذلك  ؛الصندوق

واللـــوائح  والتعليمـــات اخلاصـــة بصـــناديق االســـتثمار العقاريـــة املتداولـــة االســـتثمار العقـــاريوســـيعمل مـــدير الصـــندوق علـــى التقيـــد مبتطلبـــات الئحـــة صـــناديق 
 التنفيذية األخرى املتعلقة بتضارب املصاحل واإلفصاح عنها. 

ولـدى شـركة األنـدلس  ،( مـن صـايف أصـول الصـندوق٪5نظرا ألن ملكيتها سوف تتجاوز ) عالقة اذ ا  طرف العقارية تعد جتدر اإلشارة إىل أن شركة األندلس
 :ومها ، االستثمار العقاريصناديق من قبيل التعامالت اليت تندرج ضمن تضارب املصاحل املنصوص عليها يف الئحة  انعدين مع الصندوق تعامال العقارية

، والـيت فقـرة السادسـة مـن هـذه الشـروط واألحكـام()حبسـب التفاصـيل املـذكورة يف الفقـرة )ز( مـن ال أوال : االتفاقية العامة للتنازل مع شركة األندلس العقارية
 يتم مبوجبها، باإلضافة إىل أمور أخرى، مايلي:

عقـود اإلجيـار، والعقـود اخلدميـة    تشـمل علـى سـبيل املثـال ال احلصـر:تنازل شركة األندلس العقارية عن مجيـع العقـود املتعلقـة باألصـول املسـتهدفة، والـيت -1
 .ريها، وعقود اإلدارة الفندقية، وبواليص التأمني املتعلقة باألصول املستهدفةكالنظافة واألمن والصيانة وغ

 الصندوق فيما يتعلق هبذه العقود. عن مدير تعيني شركة األندلس العقارية كوكيال   -2

)حبسب التفاصيل املذكورة يف الفقرة )ج( من الفقرة السادسـة  ثانيا : اتفاقية إدارة وتشغيل املركز التجاري بني شركة هامات العقارية وشركة األندلس العقارية
التفاقيـة التـزال تعـد مـن قبيـل التعـامالت الـيت ا هـذه مـدير الصـندوق، إال أنصـاحل شـركة األنـدلس العقاريـة ل نازلت عنـه، واليت تمن هذه الشروط واألحكام(

 .شركة هامات العقارية(( من الشركة املشغلة للمركز التجاري )٪33.33أن شركة األندلس العقارية متلك ) إذتشتمل على تعارض للمصاحل 

حىت تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام وحسب أفضل املعلومات املتاحة لديه، بعدم وجود تضارب مصاحل و ناء ما ورد أعاله، يقر مدير الصندوق، ثباست
 مباشرة / غري مباشرة بني:

 مدير الصندوق. -
 املرتبطة بالصندوق. مدير / مدراء العقارات -
 مالك / مالك العقارات املرتبطة بالصندوق. -
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 أو أكثر من عوائد اإلجيار السنوية للصندوق. (٪10)مستأجر / مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  -

 رفع التقارير لمالكي الوحدات .20

 اإلفصاحات: 
 يفصح مدير الصندوق هليئة السوق املالية وملالكي الوحدات عن اآليت:

و يف أي تطورات جوهرية تندرج يف إطار نشاطه، وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر يف أصول الصندوق وخصومه أو يف وضعه املايل أ -
نسحاب مدير الصندوق من منصب مدير الصندوق، وميكن إىل ااملسار العام ألعماله أو أي تغيري يكون له تأثري يف وضع الصندوق أو يؤدي 

انسحاب طوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق، وميكن بدرجة معقولة أن يؤدي إىل تغري يف سعر الوحدة إىل ة معقولة أن يؤدي بدرج
 املدرجة أو أن يؤثر تأثريا ملحوظا يف قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته املتعلقة بأدوات الدين؛

( من القيمة اإلمجالية ألصول الصندوق وفقا  آلخر قوائم مالية ٪10بسعر يساوي أو يزيد على ) لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو تأجريه أي صفقة -
 أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث؛

 ؛ من صايف أصول الصندوق وفقا  آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ٪10أي خسائر تساوي أو تزيد على  -
 أي تغيري يف تشكيل جملس إدارة الصندوق؛  -
( من صايف أصول الصندوق ٪5) أي نزاع مبا يف ذلك أي دعوى قضائية أو حتكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو املطالبة يساوي أو يزيد على -

 وفقا  آلخر قوائم أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث؛ 
 ( وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة؛ ٪10قصان يف إمجايل أرباح الصندوق مبا يساوي أو يزيد على )الزيادة أو الن -
 ( من إمجايل إيرادات الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة؛ ٪5أي انقطاع يف أي من النشاطات الرئيسة للصندوق يساوي أو يزيد على ) -
 ؛تغيري للمحاسب القانوين -
 ؛ني حفظ بديلتعيني أم -
ل صدور حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من حمكمة أو جهة قضائية سواء يف املرحلة االبتدائية أم االستئنافية، ميكن أن يؤثر سلبا يف استغال -

وائم مالية ( من صايف أصول الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو ق٪5الصندوق ألي جزء من أصوله تزيد قيمته اإلمجالية على )
  ؛سنوية مراجعة، أيهما أحدث

 .أي تغيري مقرتح يف رأس مال الصندوق -
 التقارير النصف سنوية

 يف تقاريره النصف سنوية عن:أقصى يفصح مدير الصندوق عن اآليت كل ستة أشهر حبد 
 أي تعديل يف شروط وأحكام الصندوق. -
 الصندوق.أي تغريات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر يف عمل  -
 األرباح املوزعة على مالكي الوحدات. -

 التقارير السنوية
 ت اآلتية:يتوىل مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية واإلفصاح عنها ملالكي الوحدات من خالل موقعه اإللكرتوين. وتتضمن التقارير السنوية املعلوما

  األصول اليت يستثمر فيها الصندوق؛ 
  األصول اليت يستهدف الصندوق االستثمار فيها؛ 
  توضيح نسبة العقارات املؤجرة ونسبة العقارات غري املؤجرة إىل إمجايل العقارات اليت ميتلكها الصندوق؛ 
 :جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات املالية الثالث األخرية )أو منذ تأسيس الصندوق( يوضح 

 دوق يف هناية كل سنة مالية؛ صايف قيمة أصول الصن -
 صايف قيمة األصول لكل وحدة يف هناية كل سنة مالية؛  -
 أعلى وأقل صايف قيمة أصول لكل وحدة يف هناية كل سنة مالية؛  -
صدرة يف هناية كل سنة مالية؛  -

ح
 عدد الوحدات امل

 توزيع الدخل لكل وحدة؛  -
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 نسبة املصروفات اليت حتملها الصندوق. -
 يلي: سجل أداء يغطي ما 

 العائد اإلمجايل لسنة واحدة، وثالث سنوات، ومخس سنوات )أو منذ تأسيس التأسيس(؛  -
 العائد اإلمجايل السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية )أو منذ التأسيس(؛  -
م. وسيتم اإلفصاح بشكل واضح عن جدول يوضح مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب اليت حتملها الصندوق ألطراف خارجية على مدار العا -

 إمجايل نسبة املصروفات، وعن ما إذا كانت هناك أي ظروف تدعو مدير الصندوق للتنازل عن أي أتعاب أو ختفيضها.
  يف حال حدوث تغيريات جوهرية خالل الفرتة ذات الصلة وأثرت يف أداء الصندوق، فيجب اإلفصاح عنها بشكل واضح؛ 
 وق السنوي على أن ُيتوي، على سبيل املثال وال احلصر، على املوضوعات اليت متت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك، تقرير جملس إدارة الصند

 ؛ أداء الصندوق ومدى حتقيقه ألهدافهمبا يف ذلك 
 ادة منها.بيان بالعموالت اخلاصة اليت حصل عليها مدير الصندوق خالل الفرتة، مبينا بشكل واضح ما هيتها وطريقة االستف 

 معلومات أخرى .21

 اعتبارات الزكاة والضرائب

 م.2019( بتوريد الزكاة إىل اهليئة العامة للزكاة والدخل وذلك ابتداء من عام 1يقوم صندوق األهلي ريت )

 لامكافحة غسل األمو 

مكافحة غسل األموال والتحقق من هوية املستثمرين، علما بأن هذه املعلومات ستبقى سرية. وُيتفظ مدير  لنظامقد يلزم تقدمي وثائق إضافية امتثاال 
مدير  الصندوق وأمني السجل باحلق يف طلب ما يلزم من وثائق أو معلومات إضافية. وميكن أن يؤدي الفشل يف تقدمي وثائق إثبات اهلوية مبا يقنع

 الصندوق إىل رفض االشرتاك.

وتاريخ  2008-39-1ئة السوق املالية مبوجب القرار رقم هياب الصادرة عن جملس همدير الصندوق قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلر  يطبق
. وهبذا يقر مالكو الوحدات بأن املبالغ املستخدمة لالشرتاك بالصندوق غري ناجتة عن مصادر وتعديالتهم 1/12/2008املوافق  هـ3/12/1429

بإشعار وجد مدير الصندوق سببا لالشتباه يف املصدر القانوين لألموال املرتبطة بالصفقات االستثمارية للمستثمر، فإنه ملزم  إذاأو غري مشروعة. و ة همشبو 
شتباه، وعليه المسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب لدى شركة األهلي املالية والذي بدوره سيقوم مبراجعة ظروف احلالة لتحديد مسوغات ا

جتدر اإلشارة إىل أنه من غري املسموح  كذلكاب.  هة التنظيمية باململكة املختصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلر هسيقرر اإلبالغ أو عدم اإلبالغ للج
 ا.هغ عنواملبل فيهاملدير الصندوق مبوجب النظام إعالم مالكي الوحدات أو حتذيرهم أو التلميح هلم بالعمليات املشتبه 

 سرية معلومات الصندوق

ئة السوق هيتدار أعمال الصندوق بأقصى درجات السرية يف مجيع األوقات، وال ينبغي تفسري ذلك بأنه ُيد من اطالع السلطة التنظيمية للصندوق )
سيتم مشاركة املعلومات الالزمة لفتح حساب املستثمر و تنفيذ عملياته وااللتزام باألنظمة و املالية( على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف النظامي. 

املعلومات قد يتم  هذهأن على املطبقة على احلد الالزم بني مدير الصندوق واألطراف األخرى املختارة من مدير الصندوق. يوافق مالك الوحدات أيضا 
 ت الرقابية املختصة.اجلهاا مع مشاركته

 وفاة مالكي الوحدات

ه الشروط واألحكام يعين موافقته أن تظل سارية املفعول يف حال وفاته أو عجزه حىت يتقدم ورثته أو مديري تركته أو منفذي هذإن موافقة املستثمر على 
. أما اذا كان املستثمر فردا   مالك الوحداتن و مدير الصندوق يف حال ك ئه باملستندات املطلوبة اليت ُيددهاممثليه الشخصيني أو أمنائه أو خلفا وصيته أو

الصندوق تعليق عليه، ُيق ملدير و . يهافمساهم سبق ألي شريك أو  يف حال حدوث شيء مما تنتهيذه الشروط واألحكام لن هشخصية اعتبارية، فإن 
الكافية إلثبات أو وكالة أو غري ذلك من البيانات  ه الشروط واألحكام حلني تسلم مدير الصندوق ألمر صادر عن حمكمة خمتصةأي معامالت تتعلق هبذ

 بالتصرف يف تلك الوحدات. هلمقبل السماح  صالحية من سبق ذكرهم

 يقر مالكو الوحدات بشكل واضح ويوافقوا على التالي
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الصندوق أي مسؤولية قانونية أو ي استثمار مدار يف الصندوق ولن يكون على مدير أمدير الصندوق أي تعهد أو ضمان ألداء أو رحبية ال يقدم  -
ل اجلسيم أو التعدي أو مهاتبعية ألي اخنفاض يف قيمة االستثمارات املدارة أو اخنفاض يف أصول الصندوق باستثناء تلك احلاالت الناجتة عن اإل

 التقصري.
اك أي التزام خيضع لتلك القوانني دون أن يكون هن نخاضعا لقوانني سلطة غري اململكة العربية السعودية فإنه يتعني عليه أ إذا كان مالك الوحدات -

 الصندوق. على الصندوق أو مدير

 تجزئة األحكام

 ها صحيحةتبقى بكاملو بقية األحكام صحة أو نفاذ  يفذلك اليؤثر أو غري قابل للتنفيذ، فإن  ا العقد باطال  يف حال اعتبار أي حكم من أحكام هذ
 .فذةاون

 اللغة المستخدمة

. دير الصندوق وموقع السوق املالية السعودية )تداول(مل اإللكرتوين وقعامليف  بهاجمانا عند طل لصندوق باللغة العربية ويتم توفريهاوأحكام اتكون شروط 
يؤخذ بالنص جنليزي، الشروط واألحكام باللغة اإلجنليزية، ويف حالة وجود اختالف يف املعىن بني النص العريب واإلهذه  ميكن ملدير الصندوق إصدارو 

 العريب.

 اجتماعات مالكي الوحدات والسياسات المنظمة  .22

 جيوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات بناء  على مبادرة منه.  -
 ( أيام عمل من تسلم طلب كتايب من أمني احلفظ. 10يتعني على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات يف غضون ) -
( أيام من استالم طلب خطي من مالك أو أكثر من مالكي 10مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات يف غضون )يتعني على  -

 ( على األقل من قيمة وحدات الصندوق.٪25الوحدات الذين ميلكون جمتمعني أو منفردين )
ص مبدير الصندوق وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بتداول، تكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن ذلك يف املوقع اإللكرتوين اخلا -

( يوما  21( أيام على األقل من تاريخ االجتماع، ومبدة ال تزيد على )10وبإرسال إشعار كتايب إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ قبل عشرة )
والقرارات املقرتحة. وجيب على مدير الصندوق حال إرسال اإلشعار قبل تاريخ االجتماع. وُيدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته 

 إىل مالكي الوحدات إرسال نسخة منه إىل اهليئة.
( على األقل من قيمة وحدات ٪25ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات ميلكون جمتمعني ) -

زم، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان بإعالن ذلك على موقعه اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين الصندوق. ويف حال عدم حتقق النصاب الال
( أيام. ويعد االجتماع 5اخلاص بتداول وبإرسال إشعار إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ قبل موعد االجتماع الثاين مبدة ال تقل عن مخسة )

 حدات املمثلة يف االجتماع.الثاين صحيحا أيا كانت نسبة ملكية الو 
 جيوز لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات.  -
 جيوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد يف اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة ميتلكها وقت االجتماع. -
وابط اليت تضعها اراهتا بواسطة وسائل التقنية احلديثة وفقا  للضجيوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشرتاك يف مداوالهتا والتصويت على قر  -

 اهليئة. 
( من جمموع الوحدات احلاضر مالكها يف ٪50يكون قرار مالكي الوحدات نافذا  مبوافقة مالكي الوحدات الذين متثل نسبة ملكيتهم أكثر من ) -

 وسائل التقنية احلديثة. اجتماع مالكي الوحدات سواء كان حضورهم شخصيا أم وكالة أم بواسطة

 حقوق مالكي الوحدات .23

م احلصول يقر مدير الصندوق بأنه ُيق ملالكي الوحدات التصويت على املسائل اليت تطرح عليهم يف اجتماعات مالكي الوحدات. وباإلضافة إىل ذلك، يت
حدات، فيما يتعلق بإجراء أي تغيري أساسي على الصندوق، ( من قيمة الو ٪50على موافقة أغلبية مالكي الوحدات الذين ميلكون ما نسبته أكثر من )

 والذي يشمل ما يلي:
 التغيري املهم يف أهداف الصندوق أو طبيعته؛ -
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 حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛ يفمالكي الوحدات أو  يفالتغيري الذي قد يكون له تأثري سليب وجوهري  -
 التغيري الذي قد يكون له تأثري يف وضع املخاطر للصندوق؛  -
 أي زيادة يف رأس مال الصندوق؛  -

 تعديل الشروط واألحكام .24

وافقة جملس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية، شريطة احلصول على ميقوم مدير الصندوق بتعديل هذه الشروط واألحكام وفقا  لتقديره بعد  -
ويعلن وفقا  للفقرة السادسة من التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة،  ا  يف حال كون التغيري أساسيموافقة مالكي الوحدات 

( يوم عمل 20مدير الصندوق أي تفاصيل متعلقة بالتغيريات األساسية يف الشروط واألحكام على موقعه اإللكرتوين وعلى موقع تداول قبل )
 من سريان أي تغيري.

( أيام من 10لن مدير الصندوق يف موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق تفاصيل التغيريات اجلوهرية يف شروط وأحكام الصندوق قبل )يع -
( أيام من إجراء 10سريان التغيري، وعلى مدير الصندوق اإلعالن عن نسخة من الشروط واألحكام يف موقعه االلكرتوين وموقع تداول، خالل )

 ديث عليها مبا يف ذلك التحديث السنوي ألداء الصندوق.أي حت

 الهيئة الشرعية .25

 هم:ؤ تقوم اهليئة الشرعية باإلشراف على الصندوق واستثماراته من الناحية الشرعية، وتتألف من علماء الشريعة التالية أمسا

 الشيخ/ عبداهلل بن سليمان المنيع )رئيساً للهيئة(

 

أيضا عضو  إلعداد مدونة األحكام القضائية. وهوئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية ومستشار يف الديوان امللكي وعضو اللجنة الشرعية عضو هي
لجنة القضائية العليا ي التابع لرابطة العامل إلسالمي، وكان سابقا  عضوا  يف الالفقهيف جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي واجملمع 

والشيخ عبد هلل املنيع عضو يف  .سابق يف حمكمة التمييز مبكة املكرمة وقاض، ونائب رئيس حماكم مكة املكرمة هـ 1391 يف العام سهاللمملكة منذ تأسي
وألف أيضا  العديد  (AAOIFIالية اإلسالمية )احملاسبة واملراجعة للمؤسسات امل ويف هيئةئات الشرعية اإلشرافية على البنوك يف اململكة هليالعديد من ا

 العايل للقضاء التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.  عهدمن الكتب يف جمال التمويل والفقه اإلسالمي. ُيمل درجة املاجستري من امل

 )عضواً بالهيئة( الشيخ الدكتور/ عبداهلل بن عبد العزيز المصلح

معروف وهو األمني العام للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. أنشأ فرع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الشيخ عبد اهلل املصلح عامل 
حممد بن سعود  هـ. كما شغل منصب عميد كلية الشريعة وأصول الدين يف جامعة اإلمام1415هـ حىت عام 1396يف أهبا وكان مديرا  له من عام 

ة الشيخ املصلح أيضا  عضو يف العديد من اهليئات الشرعية املشرفة على البنوك يف اململكة ومتحدث دائم يف الربامج التلفزيونية اإلسالمي .اإلسالمية بأهبا
 ومؤلف للعديد من الكتب يف جمال التمويل والفقه اإلسالمي.

 )عضواً بالهيئة( الشيخ الدكتور/ عبداهلل بن محمد المطلق

لديوان امللكي، يف اا  الشيخ الدكتور عبداهلل بن حممد املطلق عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية، كما يعمل مستشار 
خ الدكتور املطلق عضو يف اهليئات الشرعية بالعديد والشي وكان عميدا  سابقا  لقسم الفقه املقارن يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض.

 من البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.

 )عضواً بالهيئة( الشيخ الدكتور/ محمد علي القري

أحباث االقتصاد  الدكتور القري أستاذ سابق لالقتصاد اإلسالمي يف جامعة امللك عبد العزيز جبدة ، اململكة العربية السعودية، واملدير السابق ملركز
ف يف جممع الفقه اإلسالمي، يف نفس اجلامعة. وهو عضو يف العديد من اهليئات الشرعية يف عدد من البنوك واملؤسسات املالية احمللية والدولية وخبري معرو 

يضا عضو يف هيئات حترير العديد من املطبوعات وهو أ .اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، واجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي
لبنك اإلسالمي للتنمية األكادميية يف جمال التمويل والفقه اإلسالمي )جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل وجملة الدراسات االقتصادية اإلسالمية اليت ينشرها ا
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ستشاري بكلية بلندن وسلسلة الشريعة اإلسالمية من اجمللس اال (IAAE) د اإلسالميوجملة االقتصاد اإلسالمي اليت تنشرها الرابطة الدولية خلرباء االقتصا
رد. والدكتور حممد بن علي القري حاصل على دكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا، وحائز على اجلائزة العاملية يف اخلدمات احلقوق جامعة هارف

.وقد قام بتأليف العديد من الكتب واملقاالت عن التمويل اإلسالمي باللغة العربية 2004للتنمية للعام  املصرفية واملالية اإلسالمية من البنك اإلسالمي
 وهو متحدث دائم عن املصرفية اإلسالمية يف املؤمترات املالية يف مجيع أحناء العامل. ،واإلجنليزية

 النظام المطبق .26

 السوق املالية. هيئة واللوائح اليت تصدر عناململكة وخيضع لألنظمة ألنظمة يعمل الصندوق وفقا 

 تعيين المطورين ومشغلي العقارات واألطراف الثالثة األخرى .27

باسم "فندق أجنحة ستاي بريدج جدة  (IHGجمموعة فنادق انرتكونتينتال )و للمركز التجاري قام مدير الصندوق بتعيني شركة هامات العقارية كمشغل 
، بعد موافقة جملس إدارة يتم االستحواذ عليه الحقا مدير أو مشغل لكل عقار الصندوق بتعيني، كما ُيق ملدير الفندقيكمشغل للربج األندلس مول"

وال  عن الشؤون اإلدارية للعقارات، مبا يف ذلك وضع قواعد وسياسات اإلدارة، ومتابعة دائمة للعقار وشؤون املستأجرين فيها، ليكون مسؤ  الصندوق،
ء  اإلجيارات، ومتابعة الصيانة الدورية واستغالل العقار على حنو فعال لتحقيق أفضل العوائد. وُيق ملدير الصندوق تغيري مدير العقار بناومتابعة حتصيل 

  وق.على أدائه. وُيق ملدير الصندوق أن يكون مدير العقار أو أن يقوم بتعيني شركة تابعة له لتكون مدير عقار لواحد أو أكثر من أصول الصند

سب احلاجة يف حالة وجود عقار مت تطويره من جانب حبلكل عقار و  ، بعد موافقة جملس إدارة الصندوق،يقوم مدير الصندوق بالتعاقد مع مطور أو أكثر
ف على تصميم والعقود مع استشاريي التصميم واإلشرا يع املوافقات الالزمةالصندوق. ويقوم املطور بإعداد خطة رئيسية لكل مشروع، واحلصول على مج

جملس إدارة  املشروع. ويف كل حالة على حدة، جيوز تعيني املطور للتعاقد مع املقاولني املطلوبني إلكمال املشروع وفقا  لتصميم املشروع املعتمد من
ُيق ملدير الصندوق تعيني شركة تابعة الصندوق، ويتسلم املشروع املكتمل من املقاولني ويبدأ محالت التسويق واملبيعات املتعلقة باملشروع. ولتجنب الشك، 

 له لتكون املطور نيابة عن الصندوق.

لى سبيل املثال جيوز ملدير الصندوق االستعانة باستشاريني إضافيني ومزودي خدمات آخرين خارجيني فيما يتعلق بأحد األصول أو أكثر، مبا يف ذلك، ع
ن وغريهم. وسوف تتم االستعانة بأي واملهندسون املعماريون واملصممون واملستشارون القانونيو  وليس احلصر، مديرو املنشآت ومديرو املشاريع واملقاولني

ولتجنب الشك، ُيق ملدير الصندوق تعيني شركة تابعة له لتوفري هذه  على أساس جتاري حبت ومستقل.طرف خارجي مبوجب اتفاقية يتم التفاوض بشأهنا 
 اخلدمات إىل الصندوق.

 إجراءات الشكاوي .28

عليه إرساهلا إىل شركة األهلي املالية، من خالل موقع مدير الصندوق على شبكة اإلنرتنت: فمالك الوحدات أية شكوى متعلقة بالصندوق  إذا كان لدى
www.alahlicapital.com ( كما يقدم مدير الصندوق نسخة من سياسات 920000232أو عن طريق االتصال اهلاتفي على هاتف رقم .)

( يوم 14شكوى خالل )مل يتم الرد على ال مدير الصندوق دون أي مقابل. وإذا وإجراءات مدير الصندوق ملعاجلة شكاوي العمالء عند طلبها خطيا من
إدارة شكاوى املستثمرين، كما ُيق للمشرتك إيداع الشكوى لدى جلنة الفصل يف منازعات  -يحق للمشرتك إيداع شكواه لدى هيئة السوق املالية فعمل، 

مقدم الشكوى جبواز إيداعها لدى اللجنة قبل من تاريخ إيداع الشكوى لدى اهليئة، إال إذا أخطرت اهليئة  ا  تقوميي ا  ( يوم90األوراق املالية بعد مضي مدة )
 انقضاء املدة.

file:///C:/Users/330031/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/84YH9FT6/www.alahlicapital.com
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 ملخص اإلفصاح المالي

وتدفع مقدما عند االشرتاك يف النقدية ويف مرحلة الطرح االويل من مبلغ االشرتاك لالشرتاكات  ٪2تبلغ 
، وحتسب بشكل هنائي بعد الصندوق وحدات يف الصندوق عالوة على املبلغ الذي يستثمره املستثمر يف

 .االنتهاء من عملية ختصيص الوحدات
 رسوم االشتراك

ايل قيمة أصول مجإ ( منيوما إذا كانت سنة كبيسة 366أو  يوما يف السنة 365سنويا )على أساس  1٪
وُيتفظ مدير  وتستحق كل نصف سنة يف هناية كل فرتة ستة أشهر، بعد خصم املصاريف الصندوق

 الصندوق باحلق يف التنازل عن كامل أو جزء من رسوم اإلدارة أو إعادة دفعها ملالكي الوحدات.
 أتعاب اإلدارة

 
املبالغ الفعلية لكافة التكاليف والنفقات واملصاريف املرتبطة باألنشطة املتعلقة بتشغيل بالصندوق، مبا يف 
ذلك أتعاب ونفقات ورسوم احملامني واحملاسبني واملستشارين الشرعيني وغريهم من املستشارين املهنيني، مبن 

ل الصندوق لتقدمي خدمات متخصصة فيهم املستشارين الذين يستعني هبم مدير الصندوق خبصوص أعما
تقدميها من قبل مدير الصندوق، وتشمل: رسوم احلفظ وأتعاب املراجع القانوين ورسوم  يتمللصندوق ال 

الرقابة واالستشارات الشرعية وأتعاب أعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني والرسوم املتعلقة بإدراج 
رة سجل مالكي الوحدات وأتعاب الوكالة وأي مصاريف نثرية الوحدات يف تداول ورسوم مركز اإليداع وإدا

أخرى يتكبدها الغري )طرف ثالث( خبصوص املعامالت اخلاصة بالصندوق وأي نفقات استثنائية اليت 
يتكبدها الصندوق. )رسوم املدير اإلداري(. ولن يتجاوز إمجايل رسوم اخلدمات اإلدارية واملصاريف التشغيلية 

 .، وسيتم خصم الرسوم واملصاريف الفعلية فقطى من صايف قيمة أصول الصندوقسنويا حبد أقص 1٪
 المبلغ / النسبة نوع األتعاب والرسوم / المصاريف

 ٪0.025 رسوم الحفظ
 ريـالألف  250 القانوني المحاسبأتعاب 

 ألف ريـال 27 رسوم الرقابة واالستشارات الشرعية
ضاء مجلس إدارة الصندوق أتعاب أع
 المستقلين

 ريـالألف  100

 ريـال 7,500 الرسوم الرقابية )لهيئة السوق المالية(
 ريـال 5,000 رسوم النشر )لتداول(
 ريـالألف  50 رسوم اإلدراج األولي

 رسوم استمرار اإلدراج
0.03٪ 

 ريـالألف  50حبد أدىن: 
 ألف ريـال 300حبد أقصى: 

 رسوم مركز اإليداع
باإلضافة إىل ريالني ريـال ألف  50

 500لكل مالك وحدة حبد أقصى 
 ألف ريـال

 ألف ريـال 400 رسوم إدارة سجل مالكي الوحدات
 ألف ريــال 500 أتعاب الوكالة*

 
 

رسوم الخدمات اإلدارية والمصاريف 
 التشغيلية

حال احلصول على متويل إسالمي )متوافق مع الضوابط الشرعية( من قبل الصندوق، سيتحمل الصندوق 
 تكاليف التمويل سب أسعار التمويل السائدة يف حينه.حبتكلفة أو رسوم ذلك التمويل 
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أو ( من سعر شراء أو بيع كل استثمار يستحوذ عليه ٪1.15يدفع الصندوق ملدير الصندوق رمسا  يعادل ) 
أو  يبيعه الصندوق، وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بتحديد الفرصة االستثمارية وتسهيل االستحواذ عليها

 بيعها. وتدفع رسوم االستحواذ والبيع يف وقت إغالق عملية االستحواذ أو البيع على أي استثمار.

 الصفقاترسوم 

من هذه  (9عة )ستاتدفع أتعاب إدارة العقار من األصول املستهدفة بشكل مباشر حبسب ما ورد يف الفقرة ال 
الشروط واألحكام. ويتم التفاوض حول أي أتعاب إدارة عقار أو إدارة األمالك تدفع من الصندوق ألي 

 مدير عقار يعينه مدير الصندوق يف املستقبل على أساس جتاري حبت ومستقل.

 أتعاب إدارة العقار أو إدارة األمالك

، سوف يدفع الصندوق ملدير الصندوق مجيع تكاليف التعامالت اخلاصة باالستحواذ على األصول العقارية
وتشمل تكلفة ما يتعلق باالستحواذ على أي أصل وما يتعلق به من دراسات جدوى ورسوم الوساطة 

هالة والتكاليف االستشارية والقانونية والتثمني ورسوم وتكاليف لالستشارات القانونية وإعداد نفي اجل
سنويا من إمجايل  ٪0.5ولن تتجاوز تكاليف التعامالت  .ومصاريف تأسيس الشركة ذات الغرض اخلاص

 قيمة أصول الصندوق.

 تكاليف التعامالت

املوجودات )ويعادل مجيع الوعاء الزكوي من ( سنويا %2.5الزكاة واليت تعادل ) سيتحمل الصندوق تكلفة
 ( الزكوية ناقصا منها االلتزامات اليت مّولتها

 رسوم الزكاة والدخل

تكاليف التأمني والرسوم والنفقات احلكومية أو البلدية والتنظيمية األخرى. ويتحمل الصندوق مجيع تكاليف 
 ومصاريف الشركات ذات االغراض اخلاصة ذات العالقة. 

 مصاريف أخرى
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 (1) ملحق
 مثال افرتاضي حلساب الرسوم: 

 ألف ريـال: 100مليار ريـال ومبلغ االشرتاك االفرتاضي  واألصول حتت احلفظ املصاريف اليت يتم حتميلها على الصندوق بافرتاض أن حجم الصندوق
 المبلغ بالريال نوع األتعاب والرسوم/المصاريف

 25 (٪0,025رسوم احلفظ )

 0.75 (7,500رسوم رقابية )

 0.5 (5,000رسوم النشر )

 25 (250,000أتعاب املراجع القانوين )

 2.7 (27,000رسوم الرقابة واالستشارات الشرعية )

 10 (100,000ضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني )أتعاب أع

 70 (700,000رسوم تداول )

 50 (500,000أتعاب الوكالة )

 99,816 األصول بعد خصم املصاريفإمجايل قيمة 

 998 (٪1اتعاب اإلدارة )

 1,182 إمجايل الرسوم واملصاريف السنوية املتكررة 

 ٪1.18 نسبة إمجايل الرسوم واملصاريف السنوية املتكررة

 8,250 (٪8.25إمجايل قيمة التوزيعات املتوقع )عائد إجيار افرتاضي 

 7,068 (٪8.25إجيار افرتاضي صايف قيمة التوزيعات املتوقع )عائد 

 ٪7.07 (٪8.25نسبة التوزيعات االفرتاضية )عائد إجيار افرتاضي 
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 ملحق )2( 
 ملخص أداء الصندوق

 
   أواًل: ملخص األرباح الموزعة

 الــــــــــوصــــف 2018 2019

ريـال 89,375,000 ريـال 89,375,000    فرتةإمجايل األرباح املوزعة لل 

ريـال لكل وحدة 0.65 ريـال لكل وحدة 0.65  وحدة لل املوزعة األرباح إمجايل   

وحدة 137,500,000 وحدة 137,500,000   عدد الوحدات القائمة 

لاير 10 ريـال 10   القيمة االمسية للوحدة  

6.5%  6.5%  
عر إىل الس التوزيعاتنسبة 

*األويل للوحدة  
  للفرتة يف السنة التالية *حدث التوزيع الثاين

 
)بالريال السعودي(ثانيا: أداء سعر الوحدة   

2019 2018  

ول صافي قيمة األص سعر السوق ولصافي قيمة األص سعر السوق   الــــــــــوصــــف 
ية القيمة االفتتاح  10  10  10.16 7.8   

 9.5  9.95  7.76 ةالقيمة هناية الفرت  10.16   

1.7  (0.21) (2.24 ) رتة التغري خالل الف 0.16   

0.65 0.65 65.0  65.0  
توزيع األرباح 

 للوحدة*

%6.84 %6.5 %8.38 6.4%  
 نسبة األرباح كما يف

 هناية الفرتة
  للفرتة يف السنة التالية *حدث التوزيع الثاين

 
 
 
 
  
 
 


