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ي للتطوير العقاري السك       وحدات يمالك  /السادة رم  صندوق األه   ن و املح

  ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ي للتطوير العقاري مل ثان اجتماعر املوضوع: دعوة لحضو    السكالكي وحدات صندوق األه

ى إشارة ي صندوق  شروط وأحكام إ  بلوم صندوق  ي أصوله جميع يستثمر الذي“ ) الصندوق الرافد أو الصندوق  ( "السك العقاري  للتطوير األه

وحيث )، "الرئيس الصندوق  مدير" (السعودية لالستثمار بلوم شركة قبل من راملدا )"الرئيس الصندوق "( السك العقاري  للتطوير العربية مسكن

ن  3( األساسية ن مدة الصندوق إ ى النحو  ) وال تم تمديدهاإضافيةسنوات ميالدية قابلة للتمديد ملدة سنت ن ع ن إضافيت ن مستقلت رت ي: لف   التا

  ي ى: سنة إضافية تنته  رة األو ر  31الف ر من 2017ديسم م أك ى موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل ملكي من  ٪65م بعد الحصول ع

  مجموع وحدات الصندوق. 

  ي رة الثانية: سنة إضافية تنته  ر  31الف ي 2018ديسم رة سنة إضافية أخرى تنته  ر  31م، قابلة للتمديد لف م. وذلك بناء 2019ديسم

ى موافقة غالبية مالكي  م ع من مجموع وحدات الصندوق الحاضر مالكها  ٪53وحدة بما يعادل  409الوحدات الذين تمثل عدد وحدا

م. كما وقد قام مدير الصندوق بتمديد مدة الصندوق ملدة 2017أكتوبر  17هـ املوافق 1439محرم  24اجتماع مالكي الوحدات املنعقد بتاريخ 

ي  ر  31سنة تنته    م.2019ديسم

بسبب وذلك ، خالل مدة الصندوق  املتبقية وتصفية الصندوق  واملسوق من بيع الوحدات السكنية تمكن مدير الصندوق الرئيس نظرا لعدمو 

رات االقتصادية و  الظروف اواملتغ تاريخ و )  17/  3951 / 1/6ص / (ة السوق املالية رقم ئعميم هيووفقًا لتي، السوق العقار  النظامية ال مر 

رة بشأنم 31/7/2017هـ املوافق 8/11/1438 ن ملدراء الصناديق عدم  اإلطار التنظيم إلجراءات التعامل مع الصناديق العقارية املتع وال تب

ا  ا ي شروط وأحكام الصناديق أو عدم إمكانية إ اإمكانية وفق املدة املحددة  صويت ات للتأن يتم الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحد ،تصفي

ى القرارات ال ينوي مدير الصندوق اتخاذها ملعالجة وضع الصندوق. فقد تقدم مدير الصندوق الرئيس بطلب عقد اجتماع مع مالكي  ،عليهو  ع

ى القرارات ال ينوي اتخاذها ملعالجة وضع الصندوق.   الوحدات للتصويت ع

ي يوم الخميس  ر  14هـ املوافق 1441ربيع األول  17ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع األول املنعقد  م حيث حضر مالكي  2019نوفم

  أيام من تاريخ االجتماع األول. 5) من قيمة الوحدات االستثمارية ، فقد تقرر الدعوة الجتماع ثان خالل %22.82وحدة استثمارية ( 639

ي املالية  ودت، عليهًا بناءو  ي للتطوير العقالكي وحدات "الثاني ملجتماع ال دعوتكم لحضور ا) "رافدال مدير الصندوق "(شركة األه اري صندوق األه

ى  ،"السك ي للتطوير وذلك للتصويت ع اءه وتصفية السك وتحديث شروط وأحكام الصندوق العقاري تمديد مدة الصندوق األه    .أصوله أو إ

ر 24 املوافقهـ 1441 ربيع األول  27 حداأل   تاريخ االجتماع    .م2019 نوفم

  .صباحًا 10  الوقت 

  املوقع 
ي التجاري. القاعة متعددة االستخدامات  ي املربع، املقر اإلقليم للبنك األه الرياض، طريق امللك سعود،  

.   )https://goo.gl/maps/JLnc8B1rEZ42(  بالدور األر

   .برنامج االجتماع )1(  اترفقامل
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 .نموذج الوكالة )2(

ي حضور اجتماعات مالكي الوحدات )3(   إجراءات التوكيل 

ر أو توكيل من ينوب  ى ضرورة حضور االجتماع بشكل شخونوجه عنايتكم إ أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو موظفي مدير عنكم (من غ

ي حال توكيل شخص آخر لحضور االجتماع الصندوق). وكل علمًا بإن توقيع امل(  املرفق والتوقيع عليه يلك، نرجو من املوكل تعبئة نموذج التو و

ي التجاري) هوية الوكيل ، السجل التجاري للشركات ، ونسخه من (هوية املوكل  اوإرسال نسخة م ،سيتم املصادقة عليه من قبل البنك األه

ى إضافة  ى مقر مدير الصندوق  جميع املستندات واإلثباتات ال تصرح بالتوكيل)إ روني الرافد إ ريد االلك ى ال أو إ

)a.almousa@alahlicapital.com( ى األقل، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة والهوية الشخصية  قبل موعد االجتماع بثالثة أيام عمل ع

   للوكيل عند حضور االجتماع.

  :الثاني النصاب القانوني لالجتماع

ي تاريخ  ر  14هـ املوافق  1441ربيع األول  17نظرًا لعدم استيفاء نصاب االجتماع االول بصندوق واملنعقد  يعد االجتماع الثاني  فإن م ،2019نوفم

ي االجتماع.    صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات املمثلة 

  : طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت

ي اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يم  لكها وقت االجتماع. تملالك الوحدات أو وكيله اإلدالء بصوت واحد 

  

  : ملخص مستجدات السوق العقاري 

ره بدأ الذي االقتصادي التباطؤ من خاص بشكل السك والقطاع عام بشكل العقاري  القطاع عانى  مجموعة أدت حيث .م 2014 عام منذ امللحوظ تأث

ى االقتصادية العوامل من رة إطالة إ ى القدرة عدم أهمها من الركود ف ي املعروض ي مالءة وعدم نقص العالية، التكاليف تحمل ع  الفئة من الحا

ى تشمل ال الجديدة، الحكومية االصالحات واملنخفضة، املتوسطة ى الدعم خفض ع  ،٪5 بنسبة املضافة القيمة ضريبة طبيقوت والكهرباء الوقود ع

ى باإلضافة ى جديدة رسوم فرض إ م األجانب الوافدين ع  .ومرافق

ى الرغم من هذا التباطؤ االقتصادي ي النصف األول من عام وع ي حركة الصفقات العقارية مما  2019، شهد القطاع العقاري   تحسنًا ملحوظًا 

ى املدى الطويل. ومن أهم العوامل ال  ى أن السوق قد يتجه نحو االستقرار ع ر إ ى االستقرار أدت لدفعيش  نمو حجم ي  السوق العقاري إ

ن عملية لتسهيل تنفيذهااملبادرات ال يجري حاليا الطلب و  ن تمك ن املواطن  برنامج املبادارت، هذه أهم ومن .سكنية وحدات تملك من السعودي

ن لتملك املسكن األول من  املصارف  يادة الحد األق للتمويل العقاري املمنوح منوز  الثالث عامه دخل الذي اإلسكان لوزارة "سك"  للمواطن

ى  ٪70نسبة  ن، و  ٪90إ ى آلية دعم املستفيدين من القرض العقاري من قيمة املسكن األول للمواطن اعتمد صندوق التنمية العقارية تعدياًل ع

ر من  ي بمعدل  14بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك ألصحاب الدخل الشهري أك ي   ٪5ألف ريال، وذلك بشكل تدري لكل ألف ريال زيادة 

ى  ٪100فض الدعم مباشرة من الراتب، بدالً من خ رها من املبادرات رفع ن ٪35إ  سيكون  ال سبة الدعم الشهري ملستفيدين القرض العقاري، وغ

ر لها ى إيجابي تأث ى العقاري  السوق  انتعاش  ع   .القادمة السنوات مدى ع

ن أداء التسويق واملبيعات  كما ى أن عدد الوحدات املباعةو ، ظلت جهود املطور ومدير الصندوق الرئيس قائمة لتحس  191 بلغ تجدر اإلشارة إ

ي مبلغ  ن  327وحدة بإجما رين محتمل مليون ريال، والوحدات  52بقيمة  ةوحد 31مليون ريال سعودي وعدد الوحدات ال تم حجزها من قبل مش
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ي سداد 70املتبقية  ى املشروع كامل قيمة وحدة. علمًا أنه تم استخدام متحصالت بيع الفلل  امات الصندوق تجاة  التمويل القائم ع ودفع ال

ن ى أن مدير الصندوق . كما تجدر اإلشارة املطور واملوردين والدائن   م.2019سيقوم بتوزيعات رأس مالية خالل الربع الرابع من  الرئيس إ

ي توضيح ملراحل حجم امل رة املنقضية من وفيما ي   :تاريخهم ح  2014 يونيوبيعات خالل الف

رة رة  الف ي عدد الوحدات املباعة  عدد الوحدات املباعة خالل الف   إجما

ر 31ح  2014يونيو  1   28  28  2015 ديسم

ر  31ح  2016 نايري 1   100  72  2016ديسم

ر 31ح  2017 يناير 1   130  30  2017 ديسم

ر  31ح  2018 نايري 1   152  22  2018ديسم

  191  39  تاريخهح  2019يناير  1

  

ى ما ذكر أعاله وبناء  ى بناء ع رة الصندوق  الصندوق الرئيس رغبة مجلس إدارةع ي لسنة إبتمديد ف ر  31ضافية تنته   ، والم 2020ديسم

ى القيام بإدارة الصندوق  اتعهد في ى احدى  الرئيس من دون تحميل الصندوق  الرئيس ع أي رسوم إدارة، نأمل منكم التصويت واملوافقة ع

  خيارات التخارج التالية:

  

ى  الخيار األول : رة الصندوق ملدة املوافقة ع ي تمديد ف الرئيس واملطور تسويق ليتس ملدير الصندوق ،  م2020ر ديسم 31سنة إضافية تنته 

  .وتحديث شروط وأحكام الصندوق  وبيع الوحدات السكنية املتبقية

ى التمديد و  الخيار الثاني :   .حسب األنظمة واللوائح ذات العالقة تصفية الصندوق عدم املوافقة ع

  

را ،،،موتفضلوا بقبول فائق االح  

ي املالية  شركة األه
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السكنيللتطوير العقاري صندوق األھلي   

وحداتالالكي األول ملجتماع ال ا  

م9201ر نوفم 42هـ املوافق 4114 ربيع األول  72 ألحدايوم   

االجتماع أجندة  

 املوضوع الوقت

ص 10:00  التسجيل  

ص 11:00  افتتاح االجتماع  

ص 11:05  عرض مدير الصندوق الرئيس ( بلوم السعودية الستثمار) 

م 12:00  شرح آلية التصويت  

ى بنود جدول األعمال  التصويت ع

م12:15  تجميع وفرز األصوات 

م12:30  كلمة ختامية وإعالن نتيجة التصويت  

اية االجتماع  

 خريطة املوقع
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   التوكيل نموذج
 

ي للتطوير العقاري السكالتوكيل ملالكي وحدات  نموذج   صندوق األه

 :التوكيل تحرير تاريخ
  :املوافق

  
ي املوِكل [اسم أنا ر هوية شخصي بموجب ] الجنسية،....................] [............................................:......................الربا ة أو إقامة أو جواز السفر لغ

ن ي الصندوق]/أو [مدير/رئيس بصف ، ].................صادرة من [ ].....................................[ رقم السعودي مفوض  /مجلس إدارة  [مالك وحدات 
ى تأسيسه............................ومالك[ـة] لعدد [ ]........................شركة [التوقيع عن ب  من هيئة السوق املالية ] من وحدات الصندوق املوافق ع

ي املالية (" م2012يناير  8 بتاريخ  ي [مدير الصندوق والذي تقوم بإدارته شركة األه ي السجل التجاري  ] برقم هــ29/03/1428") واملسجلة 
ي[. ملا سبق فإني أوكل 1010231474 لينوب  ]]......................................[؛ هوية رقم: ..........................................: ......................اسم الوكيل الربا

ي ي للتطوير العقاري السكحضور اجتماع مالكي وحدات  ع  ي  صندوق األه ي التجاري الذي سيعقد  ي مدينة  املقر اإلقليم للبنك األه
ي تمام الساعة مدينة الرياض ر  24هـ املوافق  1441 ربيع األول  27 حداأل من يوم  صباحا 10، اململكة العربية السعودية  . وقد م2019نوفم

ى جدو  ى املواضيع املدرجة ع رها من املواضيع الوكلته بالتصويت نيابة ع ع ا،ل األعمال وغ   قد يطرحها مدير الصندوق للتصويت عل
ر ذه االجتماعات، ويعت ى كافة القرارات واملستندات املتعلقة  جتماع املفعول لهذا االجتماع أو أي اهذا التوكيل ساري  والتوقيع نيابة ع ع

  الحق يؤجل إليه.

  :املوِكلاسم 

[أصيل (مالك وحدات) أو /مدير/رئيس  :املوِكلصفة 
  مجلس/مفوض عن شركة]

ر  للموِكلرقم السجل املدني  (أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغ
ن):   السعودي

  الوحدات شخصًا معنويًا):توقيع املوِكل (باإلضافة للختم الرسم إذا كان مالك 
  

  توقيع الوكيل
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ي  ي حضور اجتماعات مالكي الوحدات  ي للتطوير العقاري السكإجراءات التوكيل    صندوق األه

ن مالكي الوحدات   .أ ي آخر، سواء أكان هذا الشخص من ب ي الصندوق بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبي يحق ملالك الوحدات 
ي مجلس إدارته أو موظًفا لدى مدير الصندوق، لحضور اجتماع مالكي الوحدات أو  ى أال يكون عضًوا  رهم ع ي الصندوق أم من غ

ى بنود جدول أعمال االجتم اع نيابة عنه، وذلك وفًقا لنموذج التوكيل املرفق بدعوة االجتماع الصادرة عن مدير الصندوق التصويت ع
  وتتضمن البيانات اآلتية: 

ي حكمه، إذا كان  - ي سجله التجاري أو ما اسم مالك الوحدات رباعًيا إذا كان شخًصا طبيعًيا، أو وفًقا ملا هو مدون 
 شخًصا اعتبارًيا. 

ي الشروط واألحكام. . اسم  الصندوق وفًقا مل -  ا هو مدون 
ي  - رقم الهوية إذا كان مالك الوحدات املوكل شخًصا طبيعًيا، أو رقم السجل التجاري إذا كان شخًصا اعتبارًيا أو من 

 حكمه. 
 اسم الوكيل رباعًيا ورقم هويته.  -
ي حالة ك - ى أن ترفق صورة من الوكالة الشرعية  ون موقع نموذج التوكيل وكياًل اسم موقع نموذج التوكيل وصفته، ع

 شرعًيا. 
 تاريخ تحرير نموذج التوكيل، ومدة سريانه.  -

  
ي    .ب مع مراعاة املعلومات املطلوبة أعاله، يجوز ملالك الوحدات توكيل شخص آخر سواء أكان هذا الشخص من مالكي الوحدات 

ي مجلس إدارته أو موظًفا لدى مدير الصندوق، لحضور اجتماع مالكي الوحدات  ى أال يكون عضًوا  رهم  ع الصندوق أم من غ
ي حضور اجتماع مالكي الوحدات للصندوق نيابة عنه بموجب وكالة شرعية أو نظامي ى حق الوكيل  ى أن تنص صراحة ع ة، ع

ى بنود جدول األعمال.   والتصويت ع
 
ي اململكة، مصادقة توقيعه الوارد     .ج ي اململكة أو شخًصا اعتبارًيا مؤسسًا  ى مالك الوحدات إذا كان شخًصا طبيعًيا مقيًما  يجب ع

  ن إحدى الجهات التالية:ي نموذج التوكيل الصادر عنه م
 الغرف التجارية الصناعية م كان مالك الوحدات منتسًبا ألحدها أو إذا كان مالك الوحدات شركة أو مؤسسة اعتبارية.   )1
ي اململكة.   )2  إحدى البنوك املرخصة أو األشخاص املرخص لهم 
 كتابة العدل أو األشخاص املرخص لهم بأعمال التوثيق.   )3

  
ى مدير الصندوق ومصادق عليه من املراجع    .د ى مالك الوحدات إذ كان شخُصا اعتبارًيا مؤسًسا خارج اململكة إرسال كتاب موجه إ ع

ى أن يحدد فيه ممثليه الذين يحق لهم حضور  ا، ووزارة الخارجية السعودية، ع ي البلد املؤسس ف الدبلوماسية وسفارة اململكة 
ي الشركة  حضور اجتماعات مالكي  اجتماعات مالكي الوحدات للصندوق نيابه عنه. ويعد هذا الخطاب توكياًل رسمًيا يج ملمث

  الوحدات ال تعقد خالل سنة من تاريخ التفويض. 
  
ى مدير الصندوق ومصادق عليه من املراجع    .ه ي اململكة إرسال كتاب موجه إ ر مقيم   يجوز ملالك الوحدات إذا كان شخًصا طبيعًيا غ

ى أن يحدد فيه وكيله الذي يحق له حضور اجتماعات مالكي الوحدات نيابة  ي البلد الذي يقيم فيه، ع الدبلوماسية وسفارة اململكة 
  عنه وفًقا ألحكام الفقرة (و) و (ز) و (ح) من هذه اإلجراءات.  
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ي      .و ر ذلك، يكون التوكيل الجتماع مالكي الوحدات التا ى غ ر التوكيل سارًيا وصحيًحا مالم ينص التوكيل ع ى أن يعت لصدوره، ع
ى اجتماع ثان لعدم توافر النصاب الالزم لعقد االجتماع الصادر بشأنه التوكيل.   إذا تم تأجيل االجتماع إ

  
ي أي من الحاالت التالية:  -إذا كان شخًصا طبيعًيا-اليجوز ملالك الوحدات     .ز   توكيل شخص آخر 
ر وسائل التقنية الحديثة.  -1  حضور اجتماعات مالكي الوحدات نيابة عنه ع
ر وسائل  -2 م حضور االجتماع شخصًيا ع ي حال كان مالك الوحدات يع حضور اجتماعات مالكي الوحدات للصندوق نيابة عنه 

ي الوقت نفسه.   التقنية الحديثة 
  

ى املالك أو وكيله تزويد مدير الصندوق بنسخة من ا   .ح ى الوكيل إبراز ع ى األقل من موعد انقعاد االجتماع، وع ن ع لتوكيل قبل يوم
 التوكيل قبل انقعاد االجتماع.

 
رة املحددة توكيالت املخالفة لهذه االجراءاتيتم استبعاد ال   .ط ا ضمن الف ، وملدير الصندوق قبول التوكيالت ال ال يتم تزويده 

اء ا قبل االن ي اجتماع مالكي الوحدات.  أعاله إذا تم تزويده   من إجراءات تسجيل مالكي الوحدات 
 

  

 


