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 الشروط واألحكام
 

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

١تدير  ا٢تيئة الشرعيةمن قبل  حملددةالضوابط الشرعية ل اً أحكاـ الشريعة اإلسبلمية وفقمتوافق مع  مقفل عاـ متداوؿصندوؽ استثماري عقاري 
 الصندوؽ

 اؿ سعوديػري 1,375,000,000 حجم الصندوؽ ا١تستهدؼ: 
 اؿ سعوديػري 10 سعر الوحدة: 

 وحدة 41,250,000 : للجمهور عدد الوحدات ا١تطروحة
 اؿ سعوديػػير  412,500,000 : للجمهور قيمة الوحدات ا١تطروحة

 
  

 

  مدير الصندوق

 شركة األىلي المالية )األىلي كابيتال(
 ـ2017نوفمرب  29ىػ، ا١توافق 1439ربيع األوؿ  11 :تاريخ إصدار الشروط واألحكاـ

 
 .م2017ديسمبر  19ىـ، الموافق 1439ربيع الثاني  1م إلى 2017ديسمبر  6ىـ، الموافق 1439ربيع األول  18تبدأ فترة الطرح من تاريخ 

 
ىذه، وا١توضوعة خصيصًا ٢تذا الصندوؽ، وتعد ٔتثابة  "(الشروط واألحكام)" وثيقةلية عن دقة ا١تعلومات الواردة يف و كامل ا١تسؤ   مدير الصندوؽتحمل ي

أنو ال توجد أي وقائع  ،كافة  أف أجرى التحريات ا١تعقولةحسب علمو واعتقاده، بعد  مدير الصندوؽ يقر، و العقد بُت مدير الصندوؽ ومالكي الوحدات
أي مسؤولية عن ىيئة السوؽ ا١تالية أخرى ٯتكن أف يؤدي عدـ تضمينها يف ىذه الشروط واألحكاـ إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل 

قد تقع بسبب حة عن أي خسارة صرامسؤوليتها تتعلق بدقتها أو اكتما٢تا، وٗتلي  إقرارات أو ضماناتأي  قدـ٤تتويات ىذه الشروط واألحكاـ، وال ت
 . االعتماد على أي جزء من ىذه الشروط واألحكاـ

 
 

 .ـ2017نوفمرب  29ىػ، ا١توافق 1439ربيع األوؿ  11بتاريخ  ( من قبل ىيئة السوؽ ا١تالية1٘تت ا١توافقة على طرح وحدات صندوؽ األىلي ريت )
 السوؽ إقراراً منو باطبلعو على شروط وأحكاـ الصندوؽ وقبولو هبا.يعد شراء مالك الوحدات ألي وحدة من وحدات الصندوؽ من 

 ـ2019 ربمػسدي 3 ، ا١توافق ػى1441 ربيع الثاين 6 يفتحديثها ب إشعار ىيئة السوؽ ا١تالية ومت
 
 

   



  

 ب


 

  
 

 إشعار ىام
 ( 1ٖتتوي ىذه الشروط واألحكاـ على معلومات تفصيلية تتعلق بصندوؽ األىلي ريت )AlAhli REIT Fund (I) – )"الصندوق"( 

وعند تقدًن طلب لبلشًتاؾ يف الوحدات، سوؼ يعامل ا١تستثمروف على أهنم قد تقدموا فقط  )"الوحدات"(وبعملية طرح الوحدات يف الصندوؽ 
أو  )"مدير الصندوق"(بناء على ا١تعلومات الواردة يف ىذه الشروط واألحكاـ، واليت تتوفر نسخ منها على ا١توقع اإللكًتوين لشركة األىلي ا١تالية 

  .)"تداول"(أو ا١توقع اإللكًتوين للسوؽ ا١تالية السعودي  الهيئة"()"ا١توقع اإللكًتوين ٢تيئة السوؽ ا١تالية 

 ومطروحة وحداتو طرحًا عامًا ويقع مقّره يف ا١تملكة العربية السعودية، وقد مت تأسيسو  مقفل عاـ إف الصندوؽ صندوؽ استثمار عقاري متداوؿ
وتاريخ  2006-193-1س إدارة ا٢تيئة ٔتوجب القرار رقم وطرح وحداتو وفقًا لبلئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن ٣تل

"(، ووفقًا للتعليمات ا٠تاصة بصناديق االستثمار العقارية الئحة صناديق االستثمار العقاري)" 14/7/2006، ا١توافق ىػ19/6/1427
التعليمات الخاصة )" ـ24/10/2016، ا١توافق ػىػ23/1/1438وتاريخ  2016-130-6ا١تتداولة الصادرة عن ا٢تيئة ٔتوجب القرار رقم 

 "(. بصناديق االستثمار العقارية

  :ال ٬توز استخداـ ىذه الشروط واألحكاـ لغرض عرض أو طرح أو دعوة شراء من قبل أي شخص، يف أي جهة، أو يف أية ظروؼ 
o يكوف فيها ىذا العرض أو الدعوة غَت قانوين أو غَت مرخص؛ أو 
o أو الدعوة غَت مؤىل للقياـ بذلك؛ أو يكوف فيها الشخص الذي يقّدـ العرض 
o .ظر عليو أو غَت مرخص لو نظاما تقدًن ىذا العرض أو الدعوة  ألي شخص ٭تح

 على ا١تستثمرين احملتملُت قراءة ىذه الشروط واألحكاـ كاملة وبعناية قبل اٗتاذ قرار االستثمار يف الصندوؽ. ٬تب 

 الشروط واألحكاـ ٔتثابة مشورة ٓتصوص أي مسائل قانونية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية  ال ٬توز للمستثمرين احملتملُت اعتبار ٤تتويات ىذه
على ا١تستثمرين اإل١تاـ ٔتا يلي: )أ( اآلثار الضريبية احملتملة، )ب( ا١تتطلبات القانونية، و )ج( عدـ ا١تساس بعمومية ما سبق،  أو غَت ذلك. ومع

أو غَت ذلك ٦تا ىو ملـز ٔتوجب أنظمة وقوانُت بلد التأسيس أو اٞتنسية أو اإلقامة، وذلك فيما ٮتص أي موافقات أو إجراءات رٝتية حكومية 
 االكتتاب يف الوحدات أو شرائها أو امتبلكها أو التصرؼ فيها.

  مُت هبذه ا١تخاطر والقادرين وال يناسب إال ا١تستثمرين ا١تل عاليةعلى ا١تستثمرين احملتملُت إدراؾ أف االستثمار يف الصندوؽ ينطوي على ٥تاطر
على ا١تستثمرين احملتملُت دراسة عوامل ا١تخاطرة ا١تنصوص عليها يف ىذه الشروط ا١تستثمرة جزئيا أو كليا. و على ٖتمل خسارة رؤوس أموا٢تم 

 واألحكاـ قبل االستثمار يف الصندوؽ.

  وليست مدرجة يف وثيقة الشروط واألحكاـ ىذه أو ا١تواد أي معلومات أو تأكيدات يديل هبا أي وسيط أو مندوب مبيعات أو شخص آخر
 التسويقية ا١تعتمدة من مدير الصندوؽ، فيجب التعامل معها على أهنا غَت مصرح هبا وبالتايل عدـ االعتماد عليها.

  ،معلومات دقيقة وتتضمن إفصاحاً  ٚتيع ا١تعلومات الواردة يف ىذه الشروط واألحكاـ، ىي على حد علم مدير الصندوؽ و٣تلس إدارة الصندوؽ
كامبل وصحيحا وصر٭تا ٞتميع اٟتقائق ا٢تامة كما يف تاريخ ىذه الشروط واألحكاـ. ويؤكد مدير الصندوؽ بعد إجراء ٚتيع عمليات التحقق 

ف ٬تعل أي بياف أو البلزمة يف حدود ا١تعقوؿ أنو على حد علمو مل يتم حذؼ أية حقائق من ىذه الشروط واألحكاـ كاف من شأف إدراجها أ
 نص يف ىذه الوثيقة غَت صحيح أو مضلبل. 

  ـ من دراسة للتحقق من الفرص االستثمارية ا١تعروضة ٔتوجب ىذه الوثيقة واالستعانة ٔتستشار خاص ٬تب على ا١تستثمرين احملتملُت إجراء ما يلز
٢تا أو التصرؼ هبا بأي شكل آخر. تداو  المتبلؾ وحدات يف الصندوؽ أو ضرائب نتيجةعليهم من  والضريبة ٓتصوص ما قد يًتتبيف شؤوف 

ثمار يف وال ٬توز للمستثمرين احملتملُت اعتبار اآلراء والتقديرات ا١تقدمة من قبل مدير الصندوؽ يف ىذه الشروط واألحكاـ ٔتثابة توصيات لبلست
 الصندوؽ.
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 الواجبة للتأكد من فهم ا١تعلومات الواردة يف الشروط واألحكاـ. وإذا تعذر على ا١تستثمر  على ا١تستثمرين احملتملُت يف الوحدات إجراء العناية
مبلئمة مدى من  للتحقق من قبل ىيئة السوؽ ا١تالية لو فهم ٤تتويات ىذه الشروط واألحكاـ، فإف عليو االستعانة ٔتستشار مايل مرخص

نتيجة للمخاطر ا١ترتبطة مل أية خسائر ٤تتملة لرأس ا١تاؿ مدى قابلية ا١تستثمرين لتح االستثمار يف الصندوؽ لتحقيق أىدافهم االستثمارية، وعن
 .باالستثمار يف الصندوؽ

 .يعد شراء مالك الوحدات ألي وحدة من وحدات الصندوؽ إقراراً منو باطبلعو على ىذه الشروط واألحكاـ وقبولو ٢تا 

 نتج عن  إال ما على مسؤوليتهم ا٠تاصة ستكوفستثمار يف الصندوؽ وا١تخاطر الناٚتة عنو نؤكد على ا١تستثمرين أف قرار اال، ٔتوجب ىذا اإلشعار
 .من مدير الصندوؽ أو تقصَت متعمد جسيم احتياؿ أو إ٫تاؿ سببهاخسائر 

 ويف حاؿ عدـ الوضوح ينبغي التماس مشورة مالية من مستشارؾ  ،على ٚتيع ا١تستثمرين قبل االستثمار يف الصندوؽ قراءة الشروط واألحكاـ
ب( مدى )االستثمار يف الصندوؽ لتحقيق أىدافك االستثمارية، مبلئمة أ( مدى )وذلك لبياف التايل:  ا١ترخص لو من ىيئة السوؽ ا١تالية ا١تايل

 بطة باالستثمار يف الصندوؽ. نتيجة للمخاطر ا١ترتمل أية خسائر ٤تتملة لرأس ا١تاؿ قابلية ا١تستثمرين لتح
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 إقرارات
 

 والتعليمات االستثماري العقاري، صناديق لبلئحة وفقاً  إعدادىا مت قد (1وأحكاـ صندوؽ األىلي ريت ) شروط أف الصندوؽ مدير يقر 
 .السعودية ا١تالية السوؽ ىيئة عن والصادرة ا١تتداولة، العقارية بالصناديق ا٠تاصة

 عدـ يؤدي أف أخرى ٯتكن وقائع أي توجد ال أنو واعتقاده، علمو وحسب ا١تعقولة، التحريات كافة أجرى أف بعد الصندوؽ، مدير يقر 
 أية مسؤولية السعودية ا١تالية والسوؽ ا١تالية السعودية السوؽ ىيئة تتحمل وال .مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إىل الوثيقة ىذه يف تضمينها

 .واألحكاـ الشروط ىذه ٤تتوى عن
 سبلمة على وكذلك أو تشغيلو، العقار من االستفادة عدـ يف تتسبب قد أو ٘تنع نظامية ٥تالفات أي من العقار ٓتلو الصندوؽ مدير قري 

 بدورىا تتسبب قد أو تشغيلو، أو ا١تبٌت من االستفادة عدـ تتسبب يف قد أو ٘تنع قد رئيسية ىندسية عيوب أو خلل أي من وخلّوه فنياً  العقار
 .مكلفة رئيسية وتغيَتات إصبلحات إجراء يف

  ( من صايف أصوؿ الصندوؽ، ولدى شركة األندلس العقارية 5شركة األندلس العقارية طرفًا ذا عبلقة نظرا ألف ملكيتها سوؼ تتجاوز )تعد٪
، الئحة صناديق االستثمار العقاري يفتعامبلف مع الصندوؽ يعداف من قبيل التعامبلت اليت تندرج ضمن تضارب ا١تصاحل ا١تنصوص عليها 

 :و٫تا
ط أواًل: االتفاقية العامة للتنازؿ مع شركة األندلس العقارية )ْتسب التفاصيل ا١تذكورة يف الفقرة )ز( من الفقرة السادسة من ىذه الشرو 

ؿ ا١تستهدفة، واليت تشمل على سبيل ا١تثاؿ ال تنازؿ شركة األندلس العقارية عن ٚتيع العقود ا١تتعلقة باألصو ت واألحكاـ(، واليت يتم ٔتوجبها
، ا١تستهدفة اٟتصر: عقود اإل٬تار، والعقود ا٠تدمية كالنظافة واألمن والصيانة وغَتىا، وعقود اإلدارة الفندقية، وبوالص التأمُت ا١تتعلقة باألصوؿ

 .قودتعيُت شركة األندلس العقارية كوكيبلً عن مدير الصندوؽ فيما يتعلق هبذه العويتم 
)ج( من ثانياً: اتفاقية إدارة وتشغيل ا١تركز التجاري بُت شركة ىامات العقارية وشركة األندلس العقارية )ْتسب التفاصيل ا١تذكورة يف الفقرة 

التزاؿ تعد  الفقرة السادسة من ىذه الشروط واألحكاـ(، واليت تنازلت عنو شركة األندلس العقارية لصاحل مدير الصندوؽ، إال أف ىذه االتفاقية
كز التجاري ٪( من الشركة ا١تشغلة للمر 33.33من قبيل التعامبلت اليت تشتمل على تعارض للمصاحل إذ أف شركة األندلس العقارية ٘تلك )

 .وىي شركة ىامات العقارية
ىذه الشروط واألحكاـ وحسب ( من ىذه الشروط واألحكاـ، يقر مدير الصندوؽ، وحىت تاريخ إعداد 19باستثناء ما ذكر أعبله ويف الفقرة )

 أفضل ا١تعلومات ا١تتاحة لديو، بعدـ وجود تضارب آخر للمصاحل مباشرة / غَت مباشرة بُت:
o .مدير الصندوؽ 
o .مدير / مدراء العقارات ا١ترتبطة بالصندوؽ 
o .مالك / مبلؾ العقارات ا١ترتبطة بالصندوؽ 
o  أو أكثر من عوائد اإل٬تار السنوية للصندوؽ. )٪10(مستأجر / مستأجرين أصوؿ عقارية تشكل عوائدىا 

 ٚتيع التعامبلت مع األطراؼ ذات عبلقة قد ٘تت بشكل نظامي وقانوين وعلى أسس ٕتارية مبلئمة وعادلة ولن تؤثر  يقر مدير الصندوؽ بأف
 سلبياً بأي شكل من األشكاؿ على أداء الصندوؽ ومبلكو.

 أو تصفية، إفبلس إجراءات إعسار أو أو إفبلس دعاوى ألي إخضاعهم يتم مل :الصندوؽ إدارة ٣تلس أعضاء ٚتيع بأف الصندوؽ مديرقر ي 
ّلة أو احتيالية أعماؿ أي ارتكاب ٢تم يسبق ومل  أو احتياؿ على تنطوي ٥تالفة أي ارتكاب ٢تم يسبق ومل على الغش، تنطوي أو بالشرؼ ٥تح

ل تصّرؼ  .الصندوؽ إدارة ٔتجلس أعضاء ليكونوا تؤّىلهم اليت البلزمة وا٠تربات ويتمتعوف با١تهارات واألمانة، بالنزاىة ٥تح
 السوؽ لوائح ىيئة يف ا١تصطلحات ا١تستخدمة قائمة يف الوارد ا١تستقل العضو لتعريف مطابقاف ا١تستقلُت، العضوين بأف الصندوؽ مدير يقر 

 .الصندوؽ عمر طيلة الصندوؽمدير  يعينو مستقل عضو أي على ذلك سينطبق وكذلك وقواعدىا، ا١تالية
 مصاحل مع تعارضو ٭تتمل األىلي ا١تاليةشركة  إدارة ٣تلس ألعضاء مهّمة أخرى مصلحة أو عمل أنشطة أي توجد ال بأنو الصندوؽ مدير يقر 

 .الصندوؽ
  األطراؼ يف  بأنو مل ٘تنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض نقدي أو غَت نقدي ألي منيقر مدير الصندوؽ

 الصندوؽ أو خارجو غَت مامت ذكره يف الشروط واألحكاـ.
 الشروط ىذه من( 9) الفقرة يف ا١تذكور واألتعاب الرسـو جدوؿ يف ذكرىا مت اليت غَت أخرى رسـو أي توجد ال أنو الصندوؽ مدير يقر 
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 .واألحكاـ
 ذلك إكماؿ عدـ ويف حاؿ الصندوؽ، لصاحل اتالعقار  ملكية نقل عملية إ٘تاـ عند إال الصندوؽ وحدت إدراج يتم لن أنو الصندوؽ مدير يقر 

 .للمستثمرين االشًتاؾ كامل مبالغ إرجاع سيتم واألحكاـ، الشروط ىذه من (6) الفقرة يف ا١تعلنة الفًتة خبلؿ
 تتم اليت والعقود األعماؿ يف مباشرةغَت  أو مباشرة مصلحة لو يكوف أف اإلدارة ٣تلس أعضاء من عضو ألي ٬توز ال أنو الصندوؽ مدير يقر 

وسوؼ يحلـز مدير الصندوؽ أعضاء ٣تلس اإلدارة بإببلغ اجمللس عن مصاٟتهم الشخصية ا١تباشرة أو غَت ا١تباشرة يف  .الصندوؽ ٟتساب
ًتؾ العضو ذي األعماؿ والعقود اليت تتم ٟتساب الصندوؽ على أف يحسجل يف ٤تضر االجتماع. وسوؼ يضمن مدير الصندوؽ بأف ال يش

 ا١تصلحة يف أي تصويت على القرارات الصادرة يف ىذا الشأف.
 يف ا١تشًتكُت قرارات تؤثر على قد واليت بالصندوؽ عبلقة ٢تا اليت واالتفاقيات العقود ٚتيع عن االفصاح مت قد بأنو الصندوؽ مدير يقر 

 .واألحكاـ الشروطىذه  يف ذكرىا مت اليت غَت واتفاقيات عقود توجد ال وأنو الصندوؽ
 ذلك، وباإلضافة إىل .الوحدات اجتماعات مالكي يف عليهم تحطرَح اليت ا١تسائل على التصويت الوحدات ١تالكي ٭تق بأنو الصندوؽ مدير يقر 

 الوحدات، قيمة من ٪(50) من أكثر ما نسبتو ٯتلكوف الذين الوحدات مالكي أغلبية موافقةو  موافقة ىيئة السوؽ ا١تالية على اٟتصوؿ يتم
 : يلي ما يشمل والذي الصندوؽ، على أساسي تغيَت أي بإجراء يتعلق فيما
o طبيعتو؛ أو الصندوؽ أىداؼ يف ا١تهم التغيَت 
o يتعلق بالصندوؽ؛ فيما حقوقهم على أو الوحدات مالكي على وجوىري سليب تأثَت لو يكوف قد الذي التغيَت 
o للصندوؽ؛ ا١تخاطر وضع يف تأثَت لو يكوف قد الذي التغيَت 
o الصندوؽ ماؿ رأس يف زيادة أي . 

 وا١تعقوؿ الواجب اٟترص واعتقاده مع علمو حسب وذلك الوحدات مالكي ١تصلحة البلزمة ا٠تطوات ٚتيع سيتخذ أنو الصندوؽ مدير يقر 
 الشرعي وا١تستشار اٟتفظ وأمُت التابعة والشركات لو، وا١تستشارين التابعُت والوكبلء وا١توظفُت وا١تسؤولُت وا١تدراء الصندوؽ مدير وسيعمل
يتعرض  قد أنو إال الوحدات، مالكي مصاحل ٖتقيق سبيل يف نية، ْتسن والتصرؼ ا١تعقوؿ اٟترص واٞتهد بذؿ على الصندوؽ، إدارة و٣تلس

 بقيامهم يتعلق فيما ا١تذكورة من األطراؼ أي عن يصدر متعمد غَت تصّرؼ بأي القياـ بسبب األشكاؿ من شكل بأي خسارة إىل الصندوؽ
 النية حسن ويثبت نية ْتسن تصّرؼ قد أف يكوف بشرط ا٠تسارة عن تلك مسؤولية األطراؼ ىؤالء يتحمل ال فعندىا .الصندوؽ شؤوف بإدارة

 ٮتدـ أنو يحعتقد وبشكل التصرؼ بذلك للقياـ السلبية بالنتائج مسبق علم على تدؿ مراسبلت أو قرار أو تصرؼ أي وجود عدـ حاؿ يف
 .ا١تتعّمد سوء التصّرؼ أو أو االحتياؿ الفادح اإل٫تاؿ على ينطوي ال التصرؼ يكوف وأف األمثل بالشكل الصندوؽ مصاحل

 ن يقر مدير الصندوؽ بأنو مت اإلفصاح عن ٚتيع الشروط واألحكاـ وا١تعلومات اليت ٯتكن أف تؤثر على قرار االشًتاؾ يف الصندوؽ وا١تستثمري
 .فيو

 مدير الصندوؽ أنو مسؤوؿ أماـ ا٢تيئة العامة للزكاة والدخل عن الصندوؽ يف ٚتيع ا١تتطلبات واالجراءات البلزمة لتسجيل وتوريد الزكاة. يقر 
 مدير الصندوؽ أنو ال ٯتكن إلغاء التسجيل والتوقف عن توريد الزكاة للهيئة العامة للزكاة والدخل حىت انقضاء الصندوؽ. يقر 
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 منصة التداول

 السوؽ ا١تالية السعودية )تداوؿ(
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 ملخص الصندوق

الشروط  وثيقة ا١تعلومات اليت وردت بشكل تفصيلي يف عنويف معزؿ االعتماد عليو ٔتفرده ٬توز مقدمة ٢تذه الشروط واألحكاـ، وال كىذا ا١تلخص  ينبغي قراءة 
توجد بعض ا١تصطلحات ا١تستخدمة ىنا ولكن غَت  الشروط واألحكاـ ككل.وثيقة النظر يف أي قرار لبلستثمار على أساس  . و٬تب أف يكوفككل  واألحكاـ

  معرفة، وعندما يتم ذكرىا يف ىذه الشروط واألحكاـ فيكوف ٢تا نفس ا١تعٌت احملدد ٢تا يف قسم "التعريفات".
 

 اسم الصندوق ونوعو
ومتوافق مع  مقفل ("، وىو صندوؽ استثمار عقاري متداوؿ1اسم الصندوؽ ىو "صندوؽ األىلي ريت )

، ومت إنشاؤه ٔتوجب األنظمػة وفقاً للضوابط الشرعية احملددة من قبل ا٢تيئة الشرعية شريعة اإلسبلميةأحكاـ ال
 واللوائح ا١تعموؿ هبا يف ا١تملكة العربية السعودية وٮتضع للوائح وتعليمات ىيئة السوؽ ا١تالية.

الوحدات من خبلؿ االستثمار بشكل أساسي يف يهدؼ الصندوؽ إىل توفَت دخل تأجَتي دوري ١تالكي  األىداف االستثمارية
 أصوؿ عقارية مطورة تطويراً إنشائيا محِدرة للدخل، باإلضافة إىل ٖتقيق ٪تو يف إٚتايل قيمة أصوؿ الصندوؽ.

 ( ريػاؿ سعودي.1,375,000,000مليوف ) ٜتسة وسبعوفمليار وثبلٙتائة و  حجم الصندوق

 .ةسعودي ت( ريػاال10عشرة ) القيمة االسمية للوحدة

 ( وحدة.1,000( ريػاؿ سعودي ٔتا يعادؿ )10,000عشرة آالؼ ) الحد األدنى لالشتراك األولي قبل التخصيص

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

 الرياؿ السعودي. عملة الصندوق

 ىلي ا١تالية.شركة األ مدير الصندوق

( عامًا من تاريخ اإلدراج، قابلة للتمديد وفقًا لتقدير مدير الصندوؽ 99مدة الصندوؽ تسعة وتسعوف ) مدة الصندوق
 وبعد اٟتصوؿ على موافقة ىيئة السوؽ ا١تالية. ا١تطلق 

 فترة الطرح
ديسمبر  6الموافق  ،ىـ1439ربيع األول  18تبدأ من تاريخ  ،عمل أياـ عشرةستكوف فًتة الطرح ١تدة 

ة ٦تاثلة قابلة للتمديد لفًت  ،م2017ديسمبر  19، الموافق ىـ1439ربيع الثاني  1 إىل تاريخ م2017
  وفقاً لتقدير مدير الصندوؽ ا١تطلق وبعد اٟتصوؿ على موافقة ىيئة السوؽ ا١تالية.

ىذه )٥تاطر االستثمار يف الصندوؽ( من  السابعة١تزيد من ا١تعلومات نرجو قراءة الفقرة و ، ا١تخاطر مرتفع مستوى المخاطرة
 الشروط واألحكاـ.

 سياسة وتوقيت توزيع األرباح
على مالكي  سبتمربشهر مارس و  يف شهرمرتُت يف السنة توزيع أرباح نقدية الصندوؽ يستهدؼ مدير 

األرباح ، وذلك باستثناء السنوية( من صايف أرباح الصندوؽ ٪90ا ال يقل عن ما نسبتو )الوحدات ٔت
واليت قد يعاد  ،الرأٝتالية النإتة عن بيع األصوؿ العقارية واستثمارات صفقات وصناديق أسواؽ النقد

 . للصندوؽ استثمارىا يف أصوؿ إضافية
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مرة واحدة كل ستة أشهر على األقل، من قبل مثمنُت اثنُت مستقلُت ومعتمدين من قبل ا٢تيئة السعودية  التقويمعدد مرات 
 ا١تعتمدين )تقييم(. للمقيمُت

راد ، وتدفع مقدما عند االشًتاؾ يف وحدات يف الصندوؽ عبلوة على ا١تبلغ ا١تمبلغ االشًتاؾمن  (٪2)  رسوم االشتراك
 .وٖتسب بشكل هنائي بعد االنتهاء من عملية ٗتصيص الوحدات، يف الصندوؽاستثماره 

 قوًنتسب آخر ْتبعد خصم مصاريف الصندوؽ ( سنوياً من إٚتايل قيمة األصوؿ ٪1تبلغ أتعاب اإلدارة ) أتعاب اإلدارة
 وتستحق وتدفع على أساس نصف سنوي.

، وتدفع على سنة كل ربعيف هناية   ٖتت اٟتفظ ( سنويا من قيمة األصوؿ٪0.025تبلغ رسـو أمُت اٟتفظ ) رسوم الحفظ
 سنوي.ربع أساس 

)الرسـو ومقابل  ا١تتعلقة بالصندوؽ، يرجى االطبلع على الفقرة التاسعةاألخرى الرسـو وا١تصاريف  ١تعرفة رسوم ومصاريف أخرى
 من ىذه الشروط واألحكاـ.ا٠تدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة( 
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 التعريفات

 واألحكاـ.الشروط ىذه من  األوىلْتسب التفاصيل الواردة يف الفقرة  (1صندوؽ األىلي ريت ) ندوقــصــــــال

 مدير الصندوق أو شركة األىلي المالية

ا١تملكة ألنظمة ، وىي شركة مسا٫تة مقفلة تأسست وتعمل وفقا )األىلي كابيتاؿ( شركة األىلي ا١تالية
( الصادر يف الرياض بتاريخ 1010231474العربية السعودية ٔتوجب السجل التجاري رقم )

من قبل ىيئة السوؽ  أهنا تعد شخص مرخص لوكما ـ،  17/04/2007ىػ، ا١توافق 29/3/1428
ا١توافق  ىػ،17/12/1427الصادر بتاريخ  06046-37ا١تالية ٔتوجب الًتخيص رقم 

 ـ.07/1/2007

بشؤوف الصندوؽ اإلدارية  للقياـ من قبل مدير الصندوؽ نويشركة األىلي ا١تالية، أو أي مدير إداري يتم تعي المدير اإلداري
 والتشغيلية.

 اٟتسابات، وغَتىم من ا١تستشارين ا١تهنيُت الذين يعينهم مدير الصندوؽ. ا١تستشار القانوين ومراجعو  المستشارون

 نظام مكافحة غسل األموال
ىػ، 11/5/1433الصادر بتاريخ  31نظاـ مكافحة غسل األمواؿ الصادر با١ترسـو ا١تلكي رقم ـ/

وقواعد مكافحة غسل األمواؿ و٘تويل اإلرىاب الصادرة عن ، والئحتو التنفيذية والتعاميم ذات العبلقة
إىل ، باإلضافة ىػ3/12/1429وتاريخ  2008-39-٣1تلس إدارة ىيئة السوؽ ا١تالية ٔتوجب قرار رقم 

 .من تعديبلت قد يطرأ عليها ما

وبنود ا١تيزانية ذات القيمة ا١توجودات واألراضي وا١تباين والذمم ا١تدينة وا١تمتلكات واالستثمارات والنقد،   األصول
 االقتصادية اليت ٯتلكها الصندوؽ وٯتكن ٖتويلها إىل أمواؿ نقدية.

 إجمالي قيمة األصول 
على سبيل ا١تثاؿ ال  تشملو ىي القيمة اإلٚتالية لكل بند من األصوؿ يف آخر قائمة مركز مايل للصندوؽ 

 وصفقات أسواؽ النقد ا١تتوافقة مع الشريعةالنقد وا١تراْتات ا١تتوافقة مع الضوابط الشرعية  اٟتصر
 والقيمة السوقية لؤلصوؿ العقارية. وا١تمتلكات ا١تلموسة وغَت ا١تلموسة،

 .الصندوؽ إدارةجلس ٯت مجلس اإلدارة، أو المجلس

 .يف ا١تملكة العربية السعودية ٣تتمعُتواألسواؽ ا١تالية لبنوؾ العمل الرٝتي ليـو  يوم العمل

ىػ 4/6/1424ا١تؤرخ يف  30نظاـ السوؽ ا١تالية با١تملكة العربية السعودية الصادر با١ترسـو ا١تلكي رقم ـ/ الماليةنظام السوق 
 .وتعديبلتو

 نظاـ ضريبة القيمة ا١تضافة يف ا١تملكة العربية السعودية والبلئحة ا١تتعلقة بو. نظام ضريبة القيمة المضافة

نتاج ا١تضافة اليت تفرض على استَتاد وتوريد السلع وا٠تدمات يف كل مرحلة من مراحل اإلضريبة القيمة  ضريبة القيمة المضافة
 والتوزيع وتشمل التوريد ا١تفًتض.
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 تاريخ اإلقفال
تاريخ اكتماؿ االشًتاكات يف الصندوؽ وحُت يصبح باإلمكاف البدء يف استثمار اشًتاكات ا١تستثمرين يف 

ـ أو أي تاريخ 20/12/2017 ىػ، ا١توافق2/4/1439 يكوف يف تاريخالصندوؽ فعليًا والذي يتوقع أف 
 قبل ذلك ٭تدده مدير الصندوؽ ْتسب تقديره.

 ىيئة السوؽ ا١تالية با١تملكة العربية السعودية. ىيئة السوق المالية أو الهيئة

 .شركة السوؽ ا١تالية السعودية تداول

لو ٔتوجب الئحة األشخاص ا١ترخص ٢تم  اً ويكوف مرخص الشخص الذي يتوىل حفظ أصوؿ الصندوؽ، أمين الحفظ
 للقياـ بنشاط حفظ األوراؽ ا١تالية. 

  للقياـ بأعماؿ تطوير للصندوؽ. أي مطور عقاري يتم تكلفيو المطور

 العضو المستقل في مجلس إدارة الصندوق

ينايف االستقبللية، على سبيل ا١تثاؿ ال لػػػس إدارة صػػػندوؽ مسػػػتقل يتمتػػػع باالستقبللية التامة و٦تا ٣تعضػػػو 
 :اٟتصر

البػاطن أو أمػُت  أف يكوف موظفػًا لػدى مػدير الصػندوؽ أو تػابع لػو، أو أي مػدير صػندوؽ مػن -
مدير الصندوؽ أو أي مدير  قػة تعاقديػة مػعبلحفػظ الصػندوؽ، أو لديػو عمػل جػوىري أو ع

 .الصندوؽصندوؽ من الباطن أو أمُت حفظ ذلك 
 .أف يكوف من كبار التنفيذيُت خبلؿ العامُت ا١تاضيُت لػدى مػدير الصػندوؽ أو يف أي تابع لو -
أو مع أي من كبار  أف تكوف لو صلة قرابة من الدرجػة األوىل مػع أي مػن أعضػاء ٣تلس اإلدارة -

 أي تابع لو. يفلدى مدير الصندوؽ أو يُت التنقيذ

 ةــلياــمــة الـنـــــــــســال
تبدأ السنة ا١تالية للصندوؽ يف اليـو األوؿ من شهر يناير من كل سنة ميبلدية وتنتهي يف اٟتادي والثبلثُت 

 31للفًتة ا١تالية ا١تنتهية يف  مدققة وسيتم إصدار أوؿ قوائم مالية من شهر ديسمرب من كل سنة ميبلدية.
 .ـ2018ديسمرب 

 اليت يتقاضاىا مدير الصندوؽ كما ىو مبُت يف الفقرة التاسعة من ىذه الشروط واألحكاـ.أتعاب اإلدارة  اب اإلدارةــــــعــــأت

 الشخص الذي ٯتلك وحدات يف الصندوؽ ٘تثل حصة مشاعة يف صايف أصوؿ الصندوؽ. الوحدات ومالك

 ا١تملكة العربية السعودية. ةــــــكـــــلـــــالمم

 منها ا٠تصـو وااللتزامات ٔتا يف ذلك الرسـو وا١تصاريف. ٤تسوماً إٚتايل قيمة أصوؿ صندوؽ االستثمار  صافي قيمة األصول 

 رح ــــــطــــترة الـــف
ـ وتستمر فًتة الطرح 06/12/2017 ىػ، ا١توافق18/3/1439 الصندوؽ يف تاريخ وحدات سيتم طرح

سب ْت، أو أي تاريخ آخر قابلة للتمديد لفًتة ٦تاثلة ـ19/12/2017 ىػ، ا١توافق1/4/1439 إىل
 تقدير مدير الصندوؽ وبعد موافقة ىيئة السوؽ ا١تالية.
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 .الشروط واألحكاـ ىذهمن يف الفقرة التاسعة  ةرسـو االشًتاؾ الوارد تراكــــوم االشـــــرس

 ورـــظـــحــمــص الـــخــــــالش

 : أفأو استحواذه على تلك الوحدات  إليولشخص الذي من شأف نقل الوحدات ا
يشكل ٥تالفة ألي نظاـ أو مطلب ألي بلد أو جهة حكومية يف أي بلد سواء ٔتفرده أو باالقًتاف مع  -

 أي ظروؼ أخرى ذات صلة؛ أو
يؤدي إىل تكبد الصندوؽ مسؤولية ضريبية مل يكن الصندوؽ ليتكبدىا أو يتحملها بدونو، أو يتسبب  -

بطلب تسجيل أو االلتزاـ ٔتتطلبات أي تسجيل ٓتصوص أي من وحداتو يف أي يف قياـ الصندوؽ 
 بلد مل يسجل فيو الصندوؽ وال ينوي ذلك.

 ة ـــالقـــعــــرف ذو الـــطـــــال
مدير الصندوؽ، أمُت اٟتفظ، ا١تطور، ا١تثمن، احملاسب القانوين، أعضاء ٣تلس اإلدارة أو أي من ا١تديرين 

٪( 5ا١توظفُت لدى أي من األطراؼ ا١تذكورة سابقا، أو أي مالك وحدات تتجاوز ملكيتو )التنفيذيُت أو 
 من صايف أصوؿ الصندوؽ، وأي شخص تابع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق ذكرىم.

 ريػاؿ سعودي. ال ـــــــريـ

ا٢تيئة الشرعية اليت ، أو والعشرين من ىذه الشروط واألحكاـ يئة الشرعية ا١تشار إليها يف الفقرة ا٠تامسةا٢ت ة ــــيــرعـــيئة الشــاله
 يعينها مدير الصندوؽ.

 اليت ٖتددىا ا٢تيئة الشرعية. الشرعيةضوابط ال الضوابط الشرعية 

اؿ سعودي ػا١تبلغ األدىن الذي ٬تب على ا١تستثمر استثماره يف الصندوؽ والذي ال يقل عن عشرة آالؼ ري الحد األدنى لالشتراك
 بدوف رسـو االشًتاؾ.

 الذي يتعُت تعبئتو وتوقيعو عن طريق البنك ا١تستلم.وذج ا٠تاص باالشًتاؾ يف الوحدات النم نموذج طلب االشتراك

حصة ا١تبلؾ يف الصندوؽ تتكوف من وحدات، وتعامل كل وحدة على أهنا ٘تثل حصة مشاعة يف أصوؿ   دةــــــوحــــال
 .صندوؽ االستثمار

 الثبلثُت من شهر يونيو. وأاٟتادي والثبلثُت من شهر ديسمرب التاريخ األحدث من أي من  مــــويــــقــــخ التـــــاريـــــت

 شخص مرخص لو من ىيئة السوؽ ا١تالية ٔتمارسة أعماؿ األوراؽ ا١تالية. الشخص المرخص لو

ويشمل ذلك العقارات السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية اٞتاىزة لبلستخداـ، و العقارات ا١تطورة  عقارات مطورة تطويرا إنشائيا
 والتعليمية وغَتىا.

 بعد خصم إٚتايل الرسـو وا١تصروفات اليت يتحملها الصندوؽ. السنوية إٚتايل عوائد الصندوؽ صافي أرباح الصندوق

 ٮتتاره مدير الصندوؽ لتقوًن أصوؿ الصندوؽ، مرخص ومستقل ومعتمد من قبل ا٢تيئة السعودية ،شخص نــمـــثـــالم
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 لتقدًن خدمات التثمُت العقاري. البلزمتافللمقيمُت ا١تعتمدين )تقييم( تتوافر فيو الدراية وا٠تربة 

مات، ويقسم الناتج على عدد وحدات إٚتايل أصوؿ الصندوؽ مطروحا منو إٚتايل ا٠تصـو وااللتزا السعر االسترشادي للوحدة
 الصندوؽ.

المشغل أو مدير األمالك أو شركة إدارة 
 األمالك

شركة عقارية متخصصة بإدارة األمبلؾ مرخصة ١تزاولة أعما٢تا ونشاطاهتا من اٞتهات اٟتكومية ذات 
، ومن بإدارة العقار العبلقة، تقـو بإدارة العقار ٤تل االستثمار، وتكوف مسؤولة عن ٚتيع ا٠تدمات ا١تتعلقة

 إدارة العقار وصيانتو، وخدمات التأجَت، وٖتصيل اإل٬تارات. ضمنها، على سبيل ا١تثاؿ:

 مالكو الوحدات من الجمهور

 كل من ٯتلك وحدة صندوؽ االستثمار العقاري على أف ال يكوف من اآليت بياهنم:  
 ( أو أكثر من وحدات الصندوؽ.٪5أي مالك وحدات ٯتلك ) -
 الصندوؽ وتابعيو.مدير  -
 أعضاء ٣تلس إدارة الصندوؽ. -

 األصول المستهدفة 
األصوؿ اليت يستهدفها الصندوؽ مبدئيا من عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا تتألف من مركز ٕتاري يعرؼ 

يقعاف يف مدينة جدة و "، بريدج سويتسفندؽ ستاي باسم "األندلس موؿ" وفندؽ يعرؼ ٕتاريا باسم "
 العربية السعودية.با١تملكة 

صفقات ا١تراْتة والودائع قصَتة األجل بالرياؿ السعودي لدى ا١تصارؼ ا١ترخصة من قبل مؤسسة النقد  صفقات أسواق النقد
 العريب السعودي والعاملة يف ا١تملكة العربية السعودية.

 عملية شراء ألصل جديد أو بيع أحد أصوؿ الصندوؽ اٟتالية. فقاتــــــالص

 ٔتوجب االتفاقية ا١توقعة.من قبل مدير الصندوؽ ٔتمارسة الواجبات احملالة إليو شخص يقـو  لــــــــوكيـــــــال

 قيمة األصوؿ. ىي أرباح غَت قابلة للتوزيع ألهنا نإتة من ارتفاع أرباح رأسمالية غير محققة

 نسبة تحقيق الدخل المستهدف
مشغل ا١تركز التجاري وىي عبارة عن نسبة إٚتايل ما مت  ىي نسبة مئوية مستخدمة يف احتساب أتعاب

ٖتصيلو يف شهر ما من اإل٬تارات، الدعاية، التأجَت ا١تتخصص مقسوما على إٚتايل ا١تستهدؼ ٖتصيلو يف 
 ذلك الشهر.

اٟتايل  ويًتكز نشاطها الرئيسي( 1010224110ٔتوجب السجل التجاري رقم )شركة مسا٫تة سعودية  شركة األندلس العقارية
 .عليها االستحواذ يعتـز الصندوؽ ، وىي ا١تالك لؤلصوؿ ا١تستهدفة واليتيف التطوير واالستثمار العقاري
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 الشروط واألحكام

 اسم الصندوق ونوعو .1

للضوابط الشرعية لبلستثمار أحكاـ الشريعة اإلسبلمية وفقًا  متوافق معمتداوؿ مقفل  عاـ وىو صندوؽ استثمار عقاري ،(1صندوؽ األىلي ريت )
  .حكاـ والتعليمات ا٠تاصة بصناديق االستثمار العقارية ا١تتداولةاأل، و الئحة صناديق االستثمار العقاري وفقاً ألحكاـو احملددة من قبل ا٢تيئة الشرعية، 

  AlAhli REIT Fund (I)اسم الصندوؽ باللغة اإل٧تليزية: 

 عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق .2

 شركة األىلي ا١تالية
 ا١تملكة العربية السعودية، 11495، الرياض 22216سعود، ص. ب. )ب(، طريق ا١تلك  الربج

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

  www.alahlicapital.com ا١توقع اإللكًتوين:

 مدة الصندوق .3

وبعد اٟتصوؿ على موافقة ىيئة السوؽ  ا١تطلق وفقًا لتقدير مدير الصندوؽ( عامًا من تاريخ اإلدراج، قابلة للتمديد 99مدة الصندوؽ تسعة وتسعوف )
 ا١تالية. 

 أىداف الصندوق .4

مطورة  مدرة للدخل ١تالكي الوحدات من خبلؿ االستثمار بشكل أساسي يف أصوؿ عقارية نصف سنوي دوري يهدؼ الصندوؽ إىل توفَت دخل تأجَتي
، باإلضافة يف شهر مارس وشهر سبتمرب مرتُت يف السنة من صايف أرباح الصندوؽ على مالكي الوحدات (٪90)وتوزيع ما ال يقل عن  ،تطويرا إنشائيا

  .أو توسعتها ا١تستهدفةعن طريق بيع األصوؿ الحقا أو تطوير األصوؿ  ٖتقيق ٪تو يف إٚتايل قيمة أصوؿ الصندوؽ إمكانية إىل

 وصف لغرض الصندوق و أىدافو االستثمارية .5

ما ال من خبلؿ توزيع  توفَت دخل دوري نصف سنوي ١تالكي الوحداتالضيافة والتجزئة و  يقطاعيف  العقاري االستثمارري للصندوؽ ىو الغرض االستثما
 باإلضافة إىل ٖتقيق ٪تو يف إٚتايل قيمة أصوؿ الصندوؽ.من صايف أرباح الصندوؽ على مالكي الوحدات يف شهر مارس وشهر سبتمرب،  (٪90)يقل عن 

 استراتيجيات الصندوقملخص  .6

 األساليب التي يستخدمها الصندوق لتحقيق أىدافو االستثمارية: .أ 

قد يستثمر الصندوؽ يف مشاريع التطوير العقاري، أو  كذلكجاىزة لبلستخداـ،  عقارات مطورة تطويرا إنشائيا و  يستثمر الصندوؽ بشكل أساسي يف
 ( من إٚتايل قيمة أصولو، وذلك ْتسب آخر قوائم مالية مدققة مع األخذ يف االعتبار ما يلي:٪25لتجديد أو إلعادة تطوير العقارات ٔتا ال يتجاوز )

سب آخر قوائم مالية مدققة، يف أصوؿ عقارية مطورة ْت( من القيمة اإلٚتالية ألصوؿ الصندوؽ، وذلك ٪75استثمار ما ال يقل عن ما نسبتو ) -
 تطويرا إنشائيا قابلة لتحقيق دخل تأجَتي ودوري.

( من إٚتايل قيمة أصوؿ الصندوؽ، وذلك ْتسب آخر قوائم مالية مدققة، يف التطوير العقاري، أو لتجديد أو ٪25استثمار ما ال تتجاوز نسبتو ) -
  إلعادة تطوير العقارات، ولن يستثمر الصندوؽ يف األراضي البيضاء.

سب آخر قوائم مالية ْت( من القيمة اإلٚتالية ألصوؿ الصندوؽ ٪25ٔتا ال يتجاوز نسبتو ) ا١تملكةقد يستثمر مدير الصندوؽ 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 مبلؾ الوحدات بشكل نصف سنوي ( من صايف أرباح الصندوؽ٪90) عن يوزع الصندوؽ ما ال يقل نسبتو -
 ققة واليت قد تنتج من ارتفاع قيمة العقارات. احملغَت ٌت من ذلك األرباح الرأٝتالية ، ويستثسبتمرب

ـ وجود عاد استثمار األرباح الرأٝتالية النإتة عن بيع األصوؿ العقارية واستثمارات صفقات وصناديق أسواؽ النقد يف أصوؿ إضافية. ويف حاؿ عديح  -
 .لؤلرباح مع أقرب توزيع ا١تبالغتلك  ، سيوزع مدير الصندوؽاستبلـ مبلغ بيع األصوؿتاريخ من  فرص استثمار جديدة خبلؿ ستة أشهر

 ـ.2018لقوائم ا١تالية األولية للفًتة ا١تنتهية يف يونيو ا ْتسبباح على مالكي الوحدات توقع أف يكوف أوؿ توزيع لؤلر يح  -

 وصف ألنواع األصول العقارية التي سوف يستثمر فيها الصندوق  .ج 

اريا األصوؿ اليت يستهدفها الصندوؽ مبدئيا من عقارات مطورة تطويراً إنشائياً تتألف من مركز ٕتاري يعرؼ باسم "األندلس موؿ" وفندؽ يعرؼ ٕتتتكوف 
 يصرؼ الراجح١تمرىوف  لعقارينكبل ال بأف صك األرض علماً  بريدج سويتس جدة األندلس موؿ"، يقعاف يف مدينة جدة با١تملكة ياباسم "فندؽ ست

تقع تلك األصوؿ على أرض إٚتايل و . واستخداـ متحصبلت الطرح لفك الرىن يعتـز الصندوؽ االستحواذ عليهماو ، العقارية مقابل ٘تويل لشركة األندلس
من  عمل ( يـو90( مًت مربع، وسيتم نقل ملكية األصوؿ ا١تستهدفة من شركة األندلس العقارية لصاحل الصندوؽ خبلؿ تسعُت )159,133مساحتها )

  .قيمة الصندوؽإٚتايل من  (٪31.27)ثل ما نسبتو ٘ت واليت اؿػ( مليوف ري430) ةانتهاء فًتة الطرح وٚتع االشًتاكات النقدية والبالغ
( 25والذي يبلغ ) ، وسيستخدـ الفائض النقدياؿ سعوديػ( ري1,350,000,000) مليار وثبلٙتائة وٜتسوف مليوفسعر شراء األصوؿ ا١تستهدفة: 

  كما ىو موضح أدناه:  ،األصوؿ ا١تستهدفة بعد االستحواذ عليهاو  الصندوؽ تشغيلتغطية تكاليف لغرض  مليوف ريػاؿ سعودي

 تكاليف تشغيل الصندوؽ واألصوؿ ا١تستهدفة :(1جدوؿ )
 %(1.15) رسـو االستحواذ 15,525,000

 االحتياطي النقدي* 9,475,000

 اإلٚتايل  25,000,000
 على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر: اجملاالت التالية وذلك يف أو جزء منو االحتياطي النقدي ٚتيع استخداـ يعتـز مدير الصندوؽ*

، استبداؿ نظاـ مكافحة اٟترائق مع التكنولوجيا ا١تتقدمة، تركيب كامَتات جديدة وفقا ١تتطلبات البلدية اٞتديدة تشمل للمركز التجاري:ٖتسينات  -
 وغَتىا.منطقة وقوؼ السيارات  ٖتسُت، و القدٯتة وحدات التكييفاستبداؿ و 

تاج إىل ٭تقد و  جديد، فإف اإليرادات احملصلة قد تكوف أقل من التكلفة التشغيلية خبلؿ األشهر األوىل يالفندقالربج ٔتا أف  :يالفندقالربج تشغيل  -
 .لتشغيلو إضافية سيولة

على  وسيعتمد قرار توسعة ا١تركز التجاريمًت مربع.  (4,000) تبلغ تصريح لتوسيع مساحة إضافية لديو التجاريا١تركز  ا١تركز التجاري:توسعة  -
 السيولة الزائدة ا١تتاحة يف الصندوؽ.

 يف الفقرة التاسعة من ىذه الشروط واألحكاـ.رسـو ومصاريف الصندوؽ ا١تذكورة  -
، فسيوزع على مبلؾ يف اجملاالت ا١تذكورة أعبله تة أشهر من توفره نقدا لدى الصندوؽاالحتياطي خبلؿ مدة س من الفائض ٗتصيصحاؿ عدـ ويف 

 .مع أقرب توزيع ألرباح الصندوؽ الوحدات
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العقار األوؿ ىو مركز ٕتاري يعرؼ باسم "األندلس موؿ" يقع على أرض يف حي الفيحاء يف مدينة جدة، قطعة ف للعقار األول: المركز التجاري: وص
شركة  و٘تلكو  ،/ج/س(. ٭تدىا من الشماؿ الشرقي ميداف ا١تلك عبدالعزيز، ومن اٞتنوب الشرقي طريق األمَت ماجد444ا١تخطط ) من 2رقم ب/

ٕتدر اإلشارة إىل أف  فيما يلي وصف لتفاصيل ا١تركز التجاري من حيث ا١توقع وا١تساحة والقدرة االستيعابية وعائد اإل٬تار ا١تتوقع.و . األندلس العقارية
أو إحبلؿ  ٕتديد العقود عنديف اإليرادات  احملتمل لتغَتاو  الختبلؼ مدة إ٬تار الوحداتنظرًا  يمة اإل٬تار ا١تستهدفة معرضة للزيادة أو النقصافايل قإٚت

  مستأجر جديد.

 ( ملخص تعريفي ١توقع، ومساحة، وقيمة إ٬تار ا١تركز التجاري 2جدوؿ )

  ألندلس موؿا  ارــــقـــــــعـــــــم الـــــاس

 مليوف ريػاؿ سعودي 1,150 راءــــــــة الشــــــتكلف

 عـــــــــوقــــمــــــال

 جػدة، ا١تملكة العربية السعودية -حي الفيحاء، طريق األمَت ماجد 
 N 39°13'06.4"E"26.5'30°21إحداثيات ا١توقع: 

 
 مًت مربع 152,910 إجمالي مساحة األرض 

 مًت مربع 127,000 الفعلية إجمالي مساحة البناء

 مًت مربع 89,713 المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير

مقسمة إىل أنواع ٥تتلفة تشمل أنشطة التجزئة ومركز ٘توينات )سوبر ماركت(، مؤجرة و وحدات  دام ـــــخـــــــاالست
 باإلضافة إىل ا١تكاتب وا١تخازف. ،ومراكز ترفيهية، ومطاعم

 موقف  3000، طابقاف والمواقفعدد الطوابق، 

 سنوات 10 اءــــــــمر البنــع

 شركة األندلس العقارية ك ـالــمـــــــال

إىل مستأجرين ٥تتلفُت  ال يوجد مستأجر واحد بل سيتم تأجَت ا١تتاجر / احملبلت من الصندوؽ رـــــــتأجــــســــمــــــال
 .وذلك عن طريق ا١تشغل ومدير التأجَت

 مستأجر 303 م2017سبتمبر  30المستأجرين كما في عدد 

، وىي شركة سعودية ذات مسؤولية ٤تدودة ٔتوجب السجل التجاري رقم شركة ىامات العقارية المشغل ومدير التأجير
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 "(شركة ىامات العقاريةالصادر من مدينة الرياض )" 1010272755
 

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

  36,031,417  المتوقعة تكاليف اإلدارية والتشغيليةال

  92,396,115 صافي التدفقات النقدية

 8,680,563 اإلىالك

 83,715,552 صافي األرباح المتوقعة

 من إٚتايل ا١تساحة التأجَتية (٪99) نسبة اإلشغال
 

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

 أنواع ا١تساحات التأجَتية وعددىا وبياف ا١تساحة ا١تؤجرة منها: :(3جدوؿ )

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

 57,069 409 57,673 415 متاجر )محالت(*

 2,157 1 2,157 1 مكاتب 

 18,487 1 18,487 1 ىايبر 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 احملبلت الصغَتة أو األكشاؾ

 
 عائدات التأجَت لؤلندلس موؿ آلخر ثبلث سنوات بالرياؿ السعودي:(: 4جدوؿ )

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

   * ا١تصدر: القوائم ا١تالية لشركة األندلس العقارية
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 عقود اإليجار طويلة األجل:ب أىم المستأجرين في المركز التجاري

ىـو بوكس، وسنًت بوينت. سييت ماكس، و  ،ىايرب بنده مثل بأٝتاء ٕتارية يوجد عدد من عقود اإل٬تار طويلة األجل موقعة مع أىم ا١تستأجرين يف السوؽ 
 .فر إمكانية ٖتقيق تدفقات نقدية مستقرة للمركزاوبذلك تتو 

 (: أىم ا١تستأجرين يف ا١تركز التجاري بعقود إ٬تار طويلة األجل:5)جدوؿ 

 االسم التجاري ىايبر بنده ماكسسيتي  ىوم بوكس سنتر بوينت

 10العقد األساسي 
وقد مت التجديد  ،سنوات

 إضافية واحدة ١تدة سنة
  ، قابلة للتجديدفقط

سنوات تتجدد تلقائياً،  7
وقد مت التجديد ١تدة سنة 

 إضافِت

سنوات تتجدد تلقائيا ١تدة  6
 دـــقـــعــــدة الــــــم ةػػػػػػػػػػسن 20 سنوات إضافية 5

 الــعـــقـــدة ـــدايـــب ـ2007يوليو  1 ـ2016مارس  1 ـ2010نوفمرب  1 ـ2007سبتمرب  1

 الــعـــقـــداية ــــهــن ـ2027يونيو  30 ـ2022فرباير  28 ـ2018أكتوبر  31 ـ2018أغسطس  31

أوؿ ثبلث سنوات: 
2,599,200 

: 5-4السنوات 
3,032,400 

  10 -6السنوات 
: اٟتايل()قيمة اإل٬تار 

3,335,640 

أوؿ ثبلث سنوات: 
٪ 3.25أو  1,300.000

ا١تبيعات السنوية من إٚتايل 
 أيهما أوال
 7 -4السنوات 

 :اٟتايل()قيمة اإل٬تار 
1,430,000  

٪ من إٚتايل 3.25أو 
 ا١تبيعات السنوية أيهما 

  أوؿ ثبلث سنوات
 :)قيمة اإل٬تار اٟتايل(

1,000,350 
: 6-4السنوات 

1,154,250 

 أوؿ ثبلث سنوات:
 7,740,000 

 :5 – 4السنوات 
8,346,880.5 

 : 10- 6السنوات 
9,181,568.55 

  15-11السنوات 
 :اٟتايل( اإل٬تار)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 

 المساحة القابلة للتأجير
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 أىم شروط اتفاقية إدارة وتشغيل المركز التجاري
خدمات اإلدارة والتأجَت والتشغيل لؤلندلس  ىامات ( من رأس ما٢تا، توفر٪33.33شركة األندلس العقارية ما نسبتو )شركة ىامات العقارية، ٘تتلك 

 : ةوشركة األندلس العقاري العقارية موؿ، وفيما يلي ملخص ألىم بنود االتفاقية بُت شركة ىامات

 :تشغيل األندلس موؿإدارة و ملخص عقد  :(6جدوؿ )

 إدارة وتشغيل األندلس مولملخص اتفاقية 

 ـ2014يناير  1 التاريخ

، ىذا وسيكوف طرفا العقد بعد استحواذ الصندوؽ على األصوؿ ا١تستهدفة شركة األندلس العقارية وشركة ىامات العقارية األطراف
 شركة ىامات العقارية ومدير الصندوؽ.

 .ٔتوافقة خطية من الطرفُت سنوات قابلة للتجديد 10 مدة العقد

 الغرض
ومنها: مصاريف الصيانة،  التشغيلية ٠تدماتشاملة ا تقدـ شركة ىامات العقارية خدمات اإلدارة والتأجَت والتشغيل

لؤلندلس موؿ مقابل أتعاب كنسب ٤تددة من إٚتايل دخل ا١تركز وا١تبالغ احملصلة  غَتىا،صاريف اٟتراسة واألمن، التسويق و م
 من ا١تستأجرين ونسب ٖتقيق الدخل.

حسب  األتعاب
من  تدفع) االتفاقية

 المركز التجاري( دخل

( مػن إٚتايل عقػود إ٬تػػار ا١تركػز للعػاـ األوؿ وذلػك عنػد التأجيػر أوؿ مػرة أو عنػد إحبلؿ ٪7أتعاب تأجَت تبلغ ) -
 قيمة اإل٬تار لعقد اإل٬تػار اجملػدد.  يمسػتأجر بآخػر أو مػن الزيػادة فػ

 .(وا١تتمثػل فػي إيػػرادات التأجيػػر والدعايةالشهري )دخل ا١تركػز  إٚتايل ( مػػن٪2بواقػع )أساسية أتعاب تشغيل  -
، يف نسبة ٖتقيق الدخل ا١تستهدؼ للشهر إٚتايل دخل ا١تركز الشهري مضروبا ( من٪1أتعاب تشغيل نسبية بواقع ) -

إٚتايل  / الفعلي الشهري )إٚتايل الدخل × الفعلي( الشهري )إٚتايل الدخل × ٪(1: )حسب ا١تعادلة التاليةوذلك 
 .(التقديري الشهري الدخل

مت  ٚتايل ماإ( من إٚتايل ا١تبالغ اليت مت ٖتصيلها من دخل ا١تركز يف الشهر مضروبًا يف نسبة ٪1أتعاب ٖتصيل بواقع ) -
ى ٚتايل ما كاف ٬تب ٖتصيلو من مستحقات علإإىل ٖتصيلو من مستحقات على ا١تستأجرين خبلؿ الشهر 

 وذلك حسب ا١تعادلة التالية: طبقاً لعقود اإل٬تار ا١تستأجرين خبلؿ الشهر
 (. إٚتايل الواجب ٖتصيلو للشهر/ إٚتايل احملصل فعليا للشهر )×  للشهر احملصل فعليا إٚتايل ×٪( 1) -
أو وذلػػك للوحػدات  ،( مػػن إٚتايل اإل٬تار للمسػتأجر لسػنة واحػدة فقط٪15أتعػاب عػػن اإل٬تارات ا١تسػتحدثة تبلغ ) -

واليت مل تكػن موجػػودة ٔتخططػػات ا١تراكػػز أو موازنة  ،يستحدثها ويضيفها ا١تشغل ا٠تدمات ا١تؤجرة اٞتديدة التػي
 للتأجيػر ا١تتوقعة.

 .بناء على ا١تبلغ الفعلي التزامات مالية أخرى تتعلق بالعاملُت يف ا١تركز ورواتبهم ومصروفات الصيانة والكهرباء -
 دخل ا١تركز التجاري.األتعاب من  ٚتيع ىذه تدفع

 بنود أخرى في االتفاقية

سنوات قابلة للتجديد ٔتوافقة خطية من الطرفُت، و٬توز ألي من الطرفُت إهناء االتفاقية عن طريق  (10)مدة االتفاقية ىي 
أو إذا مل تتخذ  ،( يوما للطرؼ اآلخر وذلك يف حالة حدوث أي ٥تالفة ال ٯتكن إصبلحها90تقدًن إشعار خطي مدتو )

( يوما من تلقي إشعار بذلك، أو يف حاؿ حل أي من الطرفُت. وٗتضع 30أي تدابَت معقولة إلصبلحها يف غضوف )
  إىل احملاكم ا١تختصة يف مدينة الرياض.ذا النزاع ىا١تملكة ، وعند وجود أي نزاع ٓتصوصها ٭تاؿ ألنظمة االتفاقية 
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 وصف للعقار الثاني: برج فندقي 
نفس األرض ا١تقاـ عليها  ٜتس ٧تـو علىمن فئة  بريدج سويتس جدة األندلس موؿ( ياستفندؽ  العقار الثاين ىو برج فندقي يعرؼ ٕتاريا باسم: )

األندلس شركة  الفندقي الربجىذا موؿ. ٭تده من الشماؿ الشرقي ميداف ا١تلك عبدالعزيز، ومن اٞتنوب الشرقي طريق األمَت ماجد. ٯتلك األندلس 
  من حيث ا١توقع وا١تساحة والقدرة االستيعابية وعائد اإل٬تار ا١تتوقع.الفندقي فيما يلي توضيح لتفاصيل الربج و  العقارية.

 :*ا١تتوقعة واألرباح وا١تصاريف ملخص تعريفي ١توقع، ومساحة، وقيمة إ٬تار الربج الفندقي :(7جدوؿ )

 بريدج سويتس جدة األندلس موؿستاي   اســـــم الـــــــعـــــــقــــار

 مليوف ريػاؿ سعودي 200 تكلفــــــة الشــــــــراء

 الــــــمــــوقـــــــــع

 جػدة، ا١تملكة العربية السعودية -حي الفيحاء، طريق األمَت ماجد 
 N 39°12'56.2"E"21°30'33.0 إحداثيات ا١توقع:

 
 مًت مربعاً  6,223 إجمالي مساحة األرض 

 مًت مربعاً  28,255 إجمالي مساحة البناء والمواقف

 أجنحة فندقية  االستـــــــخـــــدام 

 غرفة 164 عدد الغرف

 موقف  236طابقاً متكرراً، و 16طابق سفلي وأرضي و عدد الطوابق، والمواقف

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

 ـ2017فرباير  5أقل من سنة، مت إ٘تاـ إنشاء ا١تشروع وتأثيثو يف  البنــــــــاءعــمر 

 ـ2017بدأ تشغيل األجنحة الفندقية يف يونيو  تاريخ التشغيل

 شركة األندلس العقارية الـــــــمــالـك 

 الصندوؽ إىل نزالء الغرؼ وذلك عن طريق ا١تشغلال يوجد مستأجر بل سيتم تأجَت الغرؼ بشكل مباشر من  الــــــمــــســــتأجـــــــر

 Staybridge Suitesشركة ىوليدي إف الشرؽ األوسط احملدودة، ٖتت العبلمة التجارية  المشغل
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 ـ2018قيمة اإل٬تار وصايف دخل اإل٬تار ا١تستهدؼ ونسبة اإلشغاؿ ا١تتوقعة للعاـ 
 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) اإلىالك 

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

( ريػاؿ لكل ليلة، أرباح ا١تطعم وا١تشروبات 554) ة( غرفة، وإٚتايل الربح للغرفة ا١تتاح164حسب افًتاضات مدير الصندوؽ التالية: عدد الغرؼ )*
 ٪( من أرباح الغرفة تشمل ا٢تاتف وغرؼ االجتماعات وصالة ا١تناسبات.0.5تبلغ ) أرباح الوحدات، باإلضافة إىل أرباح أخرى٪( من 8)

، لكل ليلة ريػاؿ (684) ةتاحا١ت للغرفة إٚتايل الربح :نايت فرانك قيما١تا١تقدمة من قبل و االفًتاضات التالية من  تعد افًتاضات مدير الصندوؽ أكثر ٖتفظاً 
تشمل ا٢تاتف وغرؼ االجتماعات  من أرباح الغرفة (٪0.65)تبلغ  ، باإلضافة إىل أرباح أخرىالوحداتمن أرباح  (٪8.2) ا١تطعم وا١تشروباتأرباح 

  .وصالة ا١تناسبات
 

 :اإلدارة والتشغيل أىم شروطتشغيل وإدارة البرج الفندقي و 
بريدج سويتس جدة األندلس موؿ". وفيما يلي ملخص بأىم  ياشركة ىوليداي إف الشرؽ األوسط احملدودة ٖتت االسم التجاري "ست يالفندقالربج يدير 

 (:IHGمن قبل ٣تموعة فنادؽ انًتكونتينتاؿ ) ٪100بنود العقد بُت شركة األندلس العقارية وشركة ىوليداي إف الشرؽ األوسط احملدودة وا١تملوكة بنسبة 

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

 ملخص اتفاقية إدارة وتشغيل البرج الفندقي

 2013يوليو  17 االتفاقيةتاريخ 

 *شركة األندلس العقارية وشركة ىوليداي إف الشرؽ األوسط احملدودة األطراف 

 سنوات يف كل مرة 5سنة، قابلة للتجديد مرتُت و١تدة  15 مدة العقد 

 الغرض
ا٠تدمات الفندقية،  ذلك ٖتديد أسعار الغرؼ وتقدًن تقـو شركة ىوليداي إف الشرؽ األوسط احملدودة بتشغيل الفندؽ ٔتا يف

خيص وعقود االمتياز. وٖتصل ًت ووضع سياسات الفندؽ للنزالء والضيوؼ، والتفاوض وإبراـ وتنفيذ عقود اإل٬تار وعقود ال
 ايل أرباح الفندؽ وإٚتايل الربح التشغيلي ودخل الغرؼ كما ىو ٤تدد أدناه.شركة ىوليداي إف على نسبة ٤تددة من إٚت
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 حسب االتفاقية الرسوم

 ( :من السنة ٪1.75( من إٚتايل األرباح ألوؿ ثبلث سنوات من تشغيل الفندؽ، و)٪1.5رسـو إدارة الفندؽ )
 الرابعة فصاعدا

 ( :من إٚتايل األرباح التشغيلية بعد خصم ٪7رسـو ٖتفيز )رسـو اإلدارة للفندؽ 
 ( :من دخل الغرؼ٪2رسـو تسويقية ) 
 :( من دخل الغرؼ٪1) رسـو اٟتجز 

 تدفع ىذه الرسـو من دخل الفندؽ مباشرة.

 *ىذا وسيكوف طرفا العقد بعد استحواذ الصندوؽ على األصوؿ ا١تستهدفة شركة ىوليداي إف الشرؽ األوسط احملدودة ومدير الصندوؽ.
 

 ( ريػاؿ10األوىل من تشغيل الصندوؽ وعلى أساس سعر وحدة ) ا٠تمسالعوائد اإلٚتالية ا١تستهدفة للصندوؽ للسنوات (: 9جدوؿ )

 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

 .ٕتديدىا بنفس القيم اٟتالية فضبلً عن استمراريتهاواليضمن مدير الصندوؽ  ،تفًتض إعادة ٕتديد العقود اٟتالية قديةنالتدفقات ال*
ال يضمن مدير الصندوؽ نسبة إشغاؿ معينة على مدار األعواـ ا١تستهدفة بل مت االستناد على و واحد ١تستأجر بعقد تأجَت  ر الربج الفندقيؤج  ال يح **

 استنادا على دراسات اٞتدوى ا١تقدمة من قبل ا١تقيمُت. تقدير مدير الصندوؽ

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

ئيا يف يسعى الصندوؽ إىل االستحواذ على مركز ٕتاري وبرج فندقي يف مدينة جدة يقعاف على نفس األرض ٦تا يؤدي إىل تركز استثمارات الصندوؽ مبد
 . ٕتدر اإلشارة إىل أف الصندوؽ لن يستثمر يف أي أصوؿ عقارية تقع يف مكة ا١تكرمة أو ا١تدينة ا١تنورة. ي الضيافة والتجزئةقطاعيف و  منطقة جغرافية ٤تددة

ٯتكن للصندوؽ استثمار جزء من أصولو والفائض النقدي يف و ا١تدرة للدخل. و يستثمر الصندوؽ بشكل أساسي يف األصوؿ العقارية ا١تطورة تطويرا إنشائيا 
العريب السعودي والعاملة يف ا١تملكة العربية  صفقات ا١تراْتة والودائع قصَتة األجل بالرياؿ السعودي لدى ا١تصارؼ ا١ترخصة من قبل مؤسسة النقد

مع  د أقصىْت (٪25)كما ٯتكن للصندوؽ االستثمار يف صناديق أسواؽ النقد ا١تطروحة طرحًا عامًا ومرخصة من ىيئة السوؽ ا١تالية بنسبة . السعودية
 يتقيد الصندوؽ بالقيود االستثمارية التالية:و  ،، وال يوجد يوجد تصنيف ائتماين ٤تدد لتلك االستثماراتطرؼ نظَت واحد
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 سب آخر قوائم مالية مدققة:ْتكنسبة مئوية من إٚتايل أصوؿ الصندوؽ   ا١تتوقعة (: نسبة تركيز استثمارات الصندوؽ10جدوؿ )

 الحد األقصى األدنىالحد  نوع األصول

 ٚتيع األصوؿ التالية أو أحدىا:
 .صفقات أسواؽ النقد وصناديق أسواؽ النقد ا١تتوافقة مع الشريعة ،النقد -
 .التطوير العقاري وال يشمل ذلك األراضي البيضاء -
 .عقارات مدرة للدخل خارج ا١تملكة -

0٪ 25٪ 

 ٪100 ٪75 األصوؿ العقارية ا١تطورة تطويرا إنشائيا
 

 صالحيات الحصول على تمويل .ه 

بعد اٟتصوؿ على موافقة ٣تلس  ال يعتـز الصندوؽ مبدئيا اٟتصوؿ على ٘تويل، ولكن ٬توز لو اٟتصوؿ على ٘تويل متوافق مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
٬توز  . كذلكآخر قوائم مالية مدققة( من القيمة اإلٚتالية ألصوؿ الصندوؽ وذلك ْتسب ٪50) ة ال تتجاوزنسبب وا٢تيئة الشرعية إدارة الصندوؽ

 ذي عبلقة بشرط اٟتصوؿ على شروط أفضل أو ٦تاثلة للجهات ا١تمولة األخرى ؤتا ٭تقق مصلحة مالكي الوحدات.للصندوؽ االقًتاض من طرؼ 

 وسائل وكيفية استثمار النقد المتوفر في الصندوق .و 

من صايف أرباح  (٪10) لىيزيد ع ٔتا الو  ،من صايف أرباح الصندوؽ السنوية ي الوحداتالذي مل يتم توزيعو على مالك ٯتكن للصندوؽ استثمار الفائض
كاـ، أو يف صفقات أسواؽ سب الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة السادسة من الشروط واألحْتيف عقارات مطورة أو يف التطوير العقاري  الصندوؽ السنوية

ٯتكن استخداـ  كذلك. ومطروحة طرحًا عاما ومرخصة من ىيئة السوؽ ا١تالية النقد ا١تتوافقة مع الشريعةتوافقة مع الشريعة أو يف صناديق أسواؽ النقد م
ا١تثلى ٔتا ٭تقق الفائض النقدي يف زيادة الكفاءة التشغيلية والتأجَتية لؤلصوؿ العقارية ا١تملوكة من الصندوؽ؛ وٖتسُت استغبلؿ مساحات العقار بالطرؽ 

. ويف حاؿ عدـ استثمار أو وتوسعتها ، حيث سيحرص مدير الصندوؽ على تطوير أصوؿ الصندوؽ وٖتسينها باستمراراريةأىداؼ الصندوؽ االستثم
 يف شهر مارس أو شهر سبتمرب استخداـ الفائض من صايف األرباح خبلؿ مدة ستة أشهر من توفره نقدا لدى الصندوؽ، فسيوزع على مبلؾ الوحدات

ويف حاؿ مت بيع  نإتة من ارتفاع قيمة العقارات.ألهنا غَت قابلة للتوزيع و  يقـو الصندوؽ بتوزيع أي أرباح رأٝتالية غَت ٤تققووفقاً لسياسات الصندوؽ. ولن 
 ائيا.يف أصوؿ مطورة تطويرا إنش ، إف وجدت،واألرباح احملققة من ارتفاع قيمة العقارات ،عوائد البيعالعقارات ا١تملوكة من الصندوؽ فسيتم إعادة استثمار 

 االستحواذ على األصول المستهدفة .ز 

 تتعلق باألصوؿ ا١تستهدفة: اتفاقيتُت الصندوؽ نيابة عن الصندوؽأبـر مدير 

ا١تتعلقة  ا١تستقبلية ٔتا يف ذلك حقوؽ ا١تنفعة بيع وشراء مع شركة األندلس العقارية، وذلك لبلستحواذ على األصوؿ ا١تستهدفةاتفاقية  االتفاقية األولى: 
 . يـو عمل بعد إ٘تاـ فًتة الطرح (90)وذلك خبلؿ  من تاريخ إ٘تاـ البيع والشراء هبذه األصوؿ

 مايلي: تتضمناالتفاقية العامة للتنازؿ مع شركة األندلس العقارية، واليت  االتفاقية الثانية:
عقود اإل٬تار، والعقود ا٠تدمية    تشمل على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر:واليت تنازؿ شركة األندلس العقارية عن ٚتيع العقود ا١تتعلقة باألصوؿ ا١تستهدفة، -

 ا١تتعلقة باألصوؿ ا١تستهدفة. وبواليص التأمُت ،كالنظافة واألمن والصيانة وغَتىا، وعقود اإلدارة الفندقية
 .فيما يتعلق هبذه العقود مدير الصندوؽعن  وكيبلً تعيُت شركة األندلس العقارية  -

 :حسب االتفاقية مهام الوكيل
 ا١تتابعة وا١توافقة على عمليات التأجَت. -
 مراجعة عمليات التشغيل. -
 موافقة وتنفيذ ومراجعة اإلجراءات القانونية.  -
 اصل مع شركات التأمُت حسب اٟتاجة.التو  -
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 ( يـو90لصاحل الصندوؽ خبلؿ ) ذات غرض خاص ، يؤسسها أمُت اٟتفظ،وسيقـو مدير الصندوؽ بشراء األصوؿ ا١تستهدفة ونقل ملكيتها باسم شركة
 بعد إ٘تاـ فًتة الطرح، بعد استيفاء ما يلي:  عمل

 دوؽ وطرح وحداتو طرحا عاما.من ىيئة السوؽ ا١تالية على تأسيس الصنا١توافقة  اٟتصوؿ على -
  الصندوؽ العقارية لصاحل الصندوؽ. تأسيس أمُت اٟتفظ شركة ذات غرض خاص لتملك أصوؿ -
 لبلستحواذ على األصوؿ ا١تستهدفة من قبل الصندوؽ.ٚتع ا١تبلغ ا١تطلوب  -

 (94.5)واٞتزء اآلخر على شكل اشًتاكات عينية مقابل إصدار ريػاؿ سعودي  (405,000,000)ٔتبلغ يتم دفع سعر الشراء جزئيا بشكل نقدي س
 قيمة األصوؿ ا١تستهدفة( من ٪70)صندوؽ وتبلغ ٪( من قيمة أصوؿ ال68.73) يف الصندوؽ لصاحل شركة األندلس العقارية تبلغ نسبتهامليوف وحدة 

لصاحل الشركة ذات الغرض ا٠تاص مث  بنقل ملكية الصك بنجاح سيقـو مدير الصندوؽ فًتة التخصيصوبعد إ٘تاـ  .ريػاؿ (945,000,000)ٔتبلغ 
 .إنتهاء فًتة التخصيص ورد فائض االشًتاكاتيـو عمل من  (90)وذلك خبلؿ  (تداوؿ) شركة السوؽ ا١تالية السعودية إدراج وحدات الصندوؽ يف

، من ا٢تيئة السعودية للمقيمُت ا١تعتمدين )تقييم( مرخص ٢تم تُتمستقل ثمُتتجهيت معدة من قبل تثمُت  تقريرينتعتمد قيمة شراء األصوؿ ا١تستهدفة على 
 :بالرياؿ السعودي ا١تستهدفة اليت سيستحوذ عليها الصندوؽاألصوؿ تثمُت بيانات فيما يلي و . ـ2017 أكتوبرقييم يف تال تقارير إعداد ومت

 

 

 

 ريػاؿ سعودي. 1,350,000,000ىذا وسيكوف مبلغ الشراء 
 .وط واألحكاـ )تقوًن أصوؿ الصندوؽ(( من ىذه الشر 10يرجى الرجوع للفقرة رقم )للمزيد من التفاصيل 

 دراج الوحداتاٞتدوؿ الزمٍت لنقل ملكية األصوؿ ا١تستهدفة وإ(: 11جدوؿ )

 ـ قابلة للتمديد لفًتة ٦تاثلة 6/12/2017( أياـ عمل تبدأ من تاريخ 10) فترة الطرح
 ـ 20/12/2017 إقفال فترة الطرح

 ( يـو عمل ْتد أقصى تبدأ بنهاية فًتة الطرح ويتم خبل٢تا رد الفائض للمستثمرين15) التخصيص ورد الفائضفترة 
 ( يـو عمل من تاريخ إقفاؿ فًتة الطرح90سيتم نقل ا١تلكية وإدراج الوحدات خبلؿ ) نقل ملكية الصك وإدراج الوحدات

 مخاطر االستثمار في الصندوق. .7

، وال ٯتكن إعطاء أي ضماف بأف الصندوؽ سيحقق عالية٬تب أف يكوف كل مستثمر ٤تتمل على علم بأف االستثمار يف الصندوؽ ينطوي على ٥تاطر 
ورة أدناه، واليت قد تنخفض بتأثَت ا١تخاطر ا١تذك ،األصوؿ التابعة للصندوؽ وعوائد اإل٬تاراتتقوًن افو االستثمارية. وتتوقف قيمة أصوؿ الصندوؽ على ىدأ

باستمرار وتتأثر تتغَت ظروؼ السوؽ  كما أف. يف الصندوؽ سيحصلوف على عوائد على استثماراهتم مالكي الوحداتوال ٯتكن إعطاء أي ضماف بأف 
 اع العقاري. ات السوؽ فيما يتعلق بالقطهباألوضاع العامة لبلقتصاد الكلي أو األسواؽ ا١تالية أو تطورات الشركات يف ا١تملكة، فضبل عن توجّ 

ل أخذ ال يتضمن االستثمار يف الصندوؽ ضمانا بأف االستثمار سيكوف مرْتًا أو أف ا١تستثمر لن يتكبد خسارة، وبالتايل ٬تب على كل مستثمر ٤تتم
مادية نإتة عن االستثمار وحدىم كامل ا١تسؤولية عن أي خسارة مالكو الوحدات العوامل أدناه بعُت االعتبار قبل شراء وحدات يف الصندوؽ. ويتحمل 

عوامل يف الصندوؽ ما مل تكن نتيجة الحتياؿ أو إ٫تاؿ جسيم أو سوء تصرؼ من جانب مدير الصندوؽ. إف ا١تخاطر ا١تذكورة أدناه قد ال ٘تثل ٚتيع 
 ا١تخاطر ا١تتعلقة باالستثمار يف وحدات الصندوؽ.

 مرتبطة بالصندوقالمخاطر العوامل 

ليس ىناؾ ضماف بأف الصندوؽ سيتمكن من ٖتقيق عوائد دورية أو ا١تستهدفة ١تبلؾ الوحدات أو أف 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*



  

19 


 

و أف ٮتسر ستكوف متناسبة مع ٥تاطر االستثمار يف الصندوؽ وطبيعة ا١تعامبلت ا١تبينة يف ىذه الشروط واألحكاـ. ومن ا١تمكن أف تقل قيمة الوحدات أ
ىذه الشروط واألحكاـ ىي  اليت وردت يف والعوائد. وٚتيع األرقاـ واإلحصائيات ا١تتعلقة باألرباح ا١تستثمرض أو ٚتيع رأس ا١تاؿ بعمالكو الوحدات 

 لؤلرباح ا١تستقبلية واليت قد ٗتتلف عن ا١توضحة يف الشروط واألحكاـ.  اً ألغراض التوضيح فقط وال ٘تثل تأكيد

إف الصندوؽ عبارة عن ترتيب تعاقدي جديد بُت مالكي الوحدات ومدير الصندوؽ، وال يوجد أي تاريخ تشغيلي عدم وجود تاريخ تشغيلي للصندوق: 
  وقد يكوف أداء الصندوؽ سلبيا عند تشغيلو. الصندوؽسابق لتقييم أداء 

قد يمات ذات الصلة، وىو األمر الذي قد يتوقف تداوؿ وحدات الصندوؽ يف السوؽ ٔتوجب اللوائح والتعلمخاطر تعليق التداول وإلغاء اإلدراج: 
بوضعو  يًتتب عليو آثار سلبية على الصندوؽ ومالكي الوحدات. ويف حاؿ تعثر الصندوؽ عن الوفاء بأي من ا١تتطلبات التنظيمية البلزمة لبلحتفاظ 

ٯتكن أف يؤدي عدـ القدرة على تداوؿ وحدات كصندوؽ عقاري متداوؿ، ٬توز ٢تيئة السوؽ ا١تالية تعليق تداوؿ الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوؽ. و 
 الصندوؽ يف تداوؿ إىل نتائج سلبية على إمكانية تسويق الوحدات وعلى سيولتها وقيمتها.

ونشطة لوحدات  ذات سيولةال ينبغي النظر إىل قبوؿ طلب إدراج وحدات الصندوؽ يف تداوؿ على أنو سوؼ تكوف ىناؾ سوؽ مخاطر سيولة السوق: 
أو احملافظة عليها، قد تتأثر سيولة الوحدات وأسعار تداو٢تا على ٨تو سليب. وقد يؤدي امتبلؾ  ذات سيولةيف حاؿ عدـ وجود سوؽ تداوؿ الصندوؽ. و 

 سعر الوحدة.  يفالوحدات من قبل عدد ٤تدود من األشخاص إىل ٤تدودية السيولة ٦تا قد يؤثر سلباً 

واليت تتأثر ىي ا١تخاطر النإتة عن تقلب قيمة األدوات ا١تالية نتيجة للتغيَت يف أسعار العوائد (: لماليةأرباح األدوات امخاطر التغير في سعر العائد )
 بشكل سليب بتقلبات أسعار الفائدة.  واة وعوائد الصندوؽ ٯتكن أف يتأثر سعر الفائدة. ولذا فإف القيمة السوقية للوحدة والسعر االسًتشادي للوحدب

خبلؿ مدة الصندوؽ، قد تشهد البيئة التجارية واالقتصادية والسياسية والقانونية والتكنولوجية اليت يعمل فيها الصندوؽ  وتشريعية:مخاطر تنظيمية 
 ، على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر: ظهور إجراءات قانونية تؤدي إىل صعوبة إدارة الصناديق العقارية أوتغيَتات كبَتة يكوف ٢تا تأثَت كبَت على الصندوؽ

. تؤدي إىل عدـ جدوى الصناديق العقارية قد ةضريبيتشريعات تؤدي إىل زيادة تكاليف إدارة الصناديق مقارنة مع أدوات االستثمار األخرى أو تغَتات 
٦تا قد يؤثر سلبا  تقبليف ا١تس وقد تؤدي إىل أف تصبح اسًتاتيجيات االستثمار ا١تذكورة يف ىذه الشروط واألحكاـ غَت قابلة للتنفيذ أو غَت ٣تدية عملياً 

 .على سعر الوحدة

قد يتم تداوؿ الوحدات بسعر أقل من القيمة اليت مت طرحها، وقد ال يستطيع مالكو الوحدات مخاطر التداول بسعر أقل من سعر الطرح األولي: 
 . وا٩تفاض مستوى السيولة كامل قيمة استثمارىم نتيجة تغَت أوضاع السوؽاسًتداد  

 ٥تتلفة ال يوجد ضماف لقيمة التوزيعات ا١تستقبلية من جانب الصندوؽ أو ضماف لدفعها من عدمو وذلك ألسبابالتوزيعات:  قيمة مخاطر التقلب في
بلية مثل تعثر ا١تستأجرين أو ارتفاع مصاريف الصندوؽ أو مصاريف العقارات التشغيلية. وباإلضافة إىل ذلك، ٮتضع اإلعبلف عن أي توزيعات مستق

من صايف األرباح( لتوصية مدير الصندوؽ وتعتمد على عوامل مثل أداء الصندوؽ والوضع ا١تايل  ٪90عن تقل  الادىا وقيمتها )اليت لؤلرباح وسد
وقد يسبب التقلب يف قيمة  ا٠تاصة بدفع التوزيعات.و للصندوؽ، وا١تتطلبات النقدية، وقدرة الصندوؽ على االلتزاـ با١تتطلبات القانونية ا١تعموؿ هبا 

 يف سعر الوحدة. التوزيعات على مالكي الوحدات ا٩تفاضا

قد تؤدي عمليات البيع الكبَتة يف السوؽ الثانوي من جانب مالكي الوحدات إىل ىبوط يف سعر الوحدة بشكل  مخاطر زيادة عمليات بيع الوحدات: 
 الوحدات.  قيمة وسعر تداوؿ يفكبَت ٦تا يؤثر سلبا 

قد ال تعكس القيمة السوقية لوحدات الصندوؽ قيمة االستثمارات األساسية عن القيمة السوقية لوحداتو:  مخاطر اختالف قيمة أصول الصندوق
قتصادية والسياسية قد يؤدي ىذا األمر، باإلضافة إىل الظروؼ االار وحجم التعامبلت، و للصندوؽ. كما تتعرض أسواؽ ا١تاؿ لتقلبات كبَتة يف األسع

 لوحدات. ا قيمة وسعر تداوؿكبَت على وغَتىا، إىل تأثَت سليب و 

قد تؤدي متطلبات التوزيع وقيود التمويل ٔتوجب اللوائح ا١تنظمة لصناديق : لعمليات االستحواذ المستقبلية القيود المتعلقة بجمع األموالمخاطر 
ا١تفًَتض أف يقـو الصندوؽ  إذ منعلى أصوؿ جديدة،  االستثمار العقاري ا١تتداولة إىل اٟتد من مرونة الصندوؽ وقدرتو على النمو من خبلؿ االستحواذ

ؽ كصندوؽ استثمار عقاري ( على األقل من صايف أرباحو على مالكي الوحدات. وباإلضافة إىل ذلك ومن أجل اٟتفاظ على وضع الصندو ٪90بتوزيع )
ٯتتلك الصندوؽ قدرة ٤تدودة على ٖتسُت قد لذلك،  . وكنتيجةو( من إٚتايل قيمة أصول٪50التمويل للصندوؽ ) ةال تتجاوز نسبف ٬تب أمتداوؿ، 

  ومن ا١تمكن أف تؤثر ىذه القيود سلبا على أداء الصندوؽ وأسعار وحداتو. ٦تتلكاتو أو ٖتقيق النمو من خبلؿ االستحواذ على عقارات إضافية.
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ا٢تيئة الشرعية للصندوؽ ىي اليت تقرر أف الصندوؽ واستثماراتو متوافقة مع الشريعة االسبلمية، ولكن  مخاطر متعلقة بالتوافق مع الضوابط الشرعية:
منها  ىناؾ احتماؿ أف تقرر أف بعض االستثمارات ال ٬توز استمرار االستثمار فيها ٦تا قد يؤدي إىل عدـ الدخوؿ يف تلك االستثمارات أو التخلص

 .وتأثر أداء الصندوؽ سلبا قيمة وسعر تداوؿ الوحداتا١تتوقع لتلك االستثمارات وقد ينتج عن ذلك ا٩تفاض يف  وبالتايل عدـ اٟتصوؿ على العائد

من ٖتديد استثمارات  ،ال ٯتكن تقدًن ضماف بأف مدير الصندوؽ سيتمكن، عقب االستحواذ على األصوؿ ا١تستهدفة فر االستثمارات المناسبة:اتو 
ار ا٠تاصة بالصندوؽ، وقد يعتمد ٧تاح الصندوؽ على ٖتديد فرص شراء عقارات مناسبة أو تطويرىا، لذا فإف عدـ أخرى تتماشى مع أىداؼ االستثم

 أداء الصندوؽ وأوضاعو ا١تالية.  يف سلبيا وجود ىذه الفرص أو عدـ اٟتصوؿ عليها قد يؤثر

تقبللية قرار مدير الصندوؽ أو األطراؼ األخرى اليت يتم التعاقد موضوعية واس يفتنشأ ىذه ا١تخاطر يف اٟتاالت اليت تؤثر  مخاطر تضارب المصالح:
قرارات مدير الصندوؽ أو الشركات التابعة أو الشركات ا١تتعاقد معها يف اٗتاذ القرارات  يفمعها لصاحل أعماؿ الصندوؽ، بسبب مصلحة شخصية قد تؤثر 

 أداء الصندوؽ. يفر سلبا االستثمارية أو غَت االستثمارية ا١تتعلقة بالصندوؽ ٦تا قد يؤث

: غالبا ما تحعرؼ ا١تخاطر اٞتيوسياسية بأهنا ٥تاطر اآلثار السلبية اليت تنجم عن أحداث سياسية غَت متوقعة يف ا١تنطقة أو ا١تناطق المخاطر الجيوسياسية
ف الطبيعة غَت ا١تتوقعة للحدث تزيد من حالة عدـ االطمئناف وبالتايل أ ذلكاحمليطة واليت ٯتكن أف يكوف ٢تا آثار مباشرة أو غَت مباشرة على الصندوؽ، 

ٯتكن أف يؤثر تشكل ٥تاطر على االستثمار. كما ٮتلق ا١تناخ السياسي ٥تاطر على القطاعات االقتصادية والتجارية، ٔتا فيها العقارات، وىو األمر الذي 
 أداء الصندوؽ. يفسلبا 

أداء الصندوؽ ا١تستقبلي بشكل كبَت على التغَتات يف قطاع العقار وأوضاع العرض والطلب يف القطاع العقاري  يعتمد التغييرات في أوضاع السوق:
فس الذي ينتج عنو ويعتمد أداء الصندوؽ على قطاعي الضيافة والتجزئة، واليت قد تتأثر باألوضاع االقتصادية والسياسية اإلقليمية واحمللية، وزيادة التنا

 .وبالتايل أداء الصندوؽ وسعر الوحدة عقارات ٦تا قد يؤثر على قيمة العقارات ا١تملوكة من الصندوؽ واستثماراتوا٩تفاض قيمة ال

الوحدات على فرصة للمشاركة يف العمليات أو القرارات اليومية ا١تتعلقة  قد ال ٭تصل مالكو عدم إمكانية التحّكم بعمليات أو قرارات مدير الصندوق: 
 .، واليت قد تؤثر على أداء الصندوؽاليت يتخذىا مدير الصندوؽ اتسيطرة عليها، واليت تشمل قرارات االستثمار والتصرفبالصندوؽ، أو ال

ارات موظفي مدير الصندوؽ، ٦تا قد يؤدي إىل تأثر هيعتمد أداء الصندوؽ بشكل كبَت على قدرات وم مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:
 وعدـ وجود بديل مناسب.أحدىم عند استقالة أو غياب  سلبا وحدةوسعر ال أداء الصندوؽ

 ة بأصول الصندوققلعمتالمخاطر العوامل 

ا٩تفاضا نتيجة تقلبات قيمة أصوؿ الصندوؽ، وقد تتأثر العقارات التابعة للصندوؽ  وأداء الصندوؽ قد تشهد أسعار الوحداتالمخاطر العقارية العامة: 
. كما قد تنزع أصوؿ وا١تشاريع اليت يستثمر فيها بالتغَتات يف أوضاع السوؽ واالقتصاد وأسعار العقارات والقرارات اليت تتخذىا اٞتهات التنظيمية اٟتكومية

 و قد تتخذ اٟتكومة أي إجراء على تلك األصوؿ ١تصلحة ا١تنفعة العامة.الصندوؽ من قبل اٞتهات ذات الصبلحية أ

٭تق لبعض اٞتهات اٟتكومية يف ا١تملكة االستحواذ اإلجباري على عقار لتحقيق ا١تنفعة العامة. ويف حاؿ نزع ا١تلكية يتم  :الملكيةمخاطر نزع 
وذلك ألف اعتمادىا يقـو ٔتوجب نظاـ خاص. وعلى الرغم من احتمالية دفع التعويض، فهناؾ  ؛االستحواذ على العقار بعد فًتة إخطار غَت ٤تددة نظامياً 

 حاؿ ٖتقق خطر نزع يفكوف قيمة التعويض غَت كافية با١تقارنة مع حجم االستثمار أو الربح الفائت أو الزيادة يف قيمة االستثمار. و تخطر يتمثل يف أف 
 .أو جزءاً منو رأس ا١تاؿ ا١تستثمرر التداوؿ للوحدات وقد ٮتسر مالكو الوحدات كل لكي الوحدات، وقيمة سعا١تلكية، قد تنخفض قيمة التوزيعات ١تا

الضيافة والتجزئة. ويف حاؿ كيستثمر الصندوؽ مبدئيا يف أصوؿ مركزة يف نطاؽ جغرايف ٤تدد تعتمد على قطاعات ٤تددة   مخاطر تركيز االستثمارات:
سلبا وذلك بشكل يفوؽ ما إذا اشتملت أصوؿ وسعر الوحدة قطاع واحد أو أكثر، فقد يؤدي ذلك إىل تأثر أداء الصندوؽ الصندوؽ يف استثمارات  تركيز

 عقارات أو أصوؿ تعتمد على قطاع أو قطاعات أخرى.  فئات متنوعة من األصوؿ أو الصندوؽ االستثمارية على

 أداء اري، وإذا اعتمد الصندوؽ بشكل كبَت على مصادر الدخل النإتة عنو، قد يصبحيستحوذ الصندوؽ على مركز ٕت :مخاطر سوق العقارات التجارية
ألي ركود ٭تدث يف ىذا ا١تركز. وتتصف سوؽ العقارات التجارية بطبيعتها الدورية وتتأثر بالوضع االقتصادي بصفة عامة.  ةعرض وأسعار وحداتو الصندوؽ

قيمة األصوؿ العقارية التجارية وسيولتها. وباإلضافة إىل ذلك، فإف الظروؼ االقتصادية السلبية كاف،  يفىذا وتؤثر الظروؼ االقتصادية ا١تتدىورة سلبًا 
 وسيظل ٢تا، تأثَت سليب جوىري على مستوى العوائد واإل٬تارات والتحصيل الفعاؿ. 
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من  اقد يستحوذ الصندوؽ على استثمارات بناًء على قيم اإليرادات الفعلية أو ا١تتوقعة اليت يتم اٟتصوؿ عليه مخاطر االعتماد على إيرادات اإليجارات:
 عن مستأجري العقارات. وال يوجد ضماف بأف ا١تساحات الشاغرة سوؼ يتم تأجَتىا أو أف اإل٬تارات ا١تنتهية سوؼ يتم ٕتديدىا بنفس الشروط فضبل

ف ىناؾ زيادة يف اإل٬تارات ٔترور الوقت. ويف حاؿ تعرض أحد ا١تستأجرين لركود يف أعمالو أو أي نوع آخر من أنواع شروط أفضل أو أنو سوؼ تكو 
اء كبَتة من األزمات ا١تالية، فقد يصبح عندىا غَت قادر على سداد التزاماتو يف الوقت ا١تناسب أو ٕتديد عقد إ٬تاره. وقد يشغل بعض ا١تستأجرين أجز 

اً يجَتية، وبالتايل، فقد يتأثر الوضع ا١تايل للصندوؽ ونتائج عملياتو وتدفقاتو النقدية وقدرتو على تقدًن توزيعات أرباح للمستثمرين سلبا١تساحات التأ
لة، قد ٬تيز اثبشكل كبَت بأي ظروؼ سلبية تؤثر على ىؤالء ا١تستأجرين الرئيسيُت. كما أف ٞتوء مستأجر إىل أنظمة اإلفبلس أو اإلعسار أو أية أنظمة ٦ت

ت لو إهناء عقد اإل٬تار ا٠تاص وينتج عن ذلك نقصاف يف أرباح الصندوؽ. ويف حاؿ وجود عدد كبَت من حاالت اإلخبلؿ بااللتزامات و/ أو حاال
 سلباً.١تالكي الوحدات قد تتأثر أرباح اإلفبلس من ا١تستأجرين، فإف تدفقات الصندوؽ النقدية وكذلك قدرة الصندوؽ على تنفيذ توزيعات 

قلة ا١تستأجرين بعقود طويلة األجل  استمرار إف :مخاطر عدم وجود عقود طويلة األجل أو ثابتة واالعتماد على نسبة اإلشغال والفترات الموسمية
أرباح الصندوؽ.   وبالتايل ا٩تفاض يف وقد يؤدي ذلك إىل عدـ ٖتقيق نسب اإلشغاؿ ا١تستهدفة عدد الوحدات الشاغرة يزيد منللمركز التجاري والفندؽ 

 أوقات معينة من العاـ.نظرا لتأثر أرباح ا١تركز التجاري والفندؽ بالفًتات ا١توٝتية يف سلبا  وأسعار وحداتو السنوية د تتأثر أرباح الصندوؽقكما 

: ٘تثل العقارات فئة أصوؿ صعبة التسييل وتشهد سيولتها عموما تقلبا يرتبط ٔتستوى الطلب واإلقباؿ على ىذه صعوبة تسييل االستثمارات العقارية
يف وقت غَت مناسب، فإف حصيلة تصفية الصندوؽ قد تكوف أقل بكثَت من القيمة  العقاريةاالستثمارات. وإذا كاف على الصندوؽ تصفية استثماراتو 

تو أو القيمة السوقية لوحدات الصندوؽ. ومن ىنا، فإف أي تأخَت أو صعوبة قد يواجهها الصندوؽ يف التصرؼ يف العقارات اليت الدفًتية اإلٚتالية ١تمتلكا
 .، إف وجدت، اليت ٭تصل عليها ا١تستثمروفىاعوائدقيمة وسعر تداوؿ الوحدات و  يفيتألف منها الصندوؽ سيؤثر بشكل كبَت 

أف مشاريع التطوير لن تشكل نسبة كبَتة من إٚتايل حجم أصوؿ الصندوؽ، إال أف مشاريع التطوير العقاري تواجو ٥تاطر ٥تتلفة. إف مع  مخاطر التطوير:
( 2( التأخَت يف االنتهاء من األعماؿ يف الوقت ا١تناسب، و)٥1تاطر االستثمار يف بناء وتسويق مشروع عقاري جديد تشمل، دوف حصر، ما يلي: )

( القوة القاىرة النإتة عن عوامل تقع خارج 4( عدـ القدرة على ٖتقيق عقود إ٬تار با١تستويات ا١تتوقعة، و)3كاليف احملددة ا١تتوقعة مسبقا، و)ٕتاوز الت
أجور األيدي العاملة(  سيطرة الصندوؽ واليت تتعلق بقطاع التشييد )ٔتا يف ذلك األحواؿ اٞتوية والظروؼ البيئية السيئة ونقص مواد البناء يف السوؽ وارتفاع

التصاريح وىو األمر الذي يعوؽ االنتهاء من مشاريع التطوير. إف البدء يف مشروع جديد ينطوي أيضًا على ٥تاطر أخرى منها اٟتصوؿ على ا١توافقات و 
وير العقاري ا١تتصلة با١تشاريع اليت مل يتم اٟتكومية البلزمة لتقسيم األراضي وغَتىا من ا١توافقات والتصاريح اٟتكومية األخرى ا١تطلوبة، وتكاليف التط

 إخفاؽأي توقعها. إف اإل٧تاز الناجح ١تشاريع التطوير العقاري إف وجدت سوؼ يكوف لو تأثَت مباشر وكبَت على السعر السوقي واالسًتشادي للوحدة و 
 .عر الوحدةوس يف ذلك من شأنو أف يؤدي إىل ٗتفيض التوزيعات للمستثمرين وصايف قيمة أصوؿ الصندوؽ

قد و ٬توز للصندوؽ اٟتصوؿ على ٘تويل متوافق مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، وسيكوف ذلك التمويل واجب السداد خبلؿ فًتة معينة.  مخاطر التمويل:
واليت إف  ،للتمويلكافية لسداد التمويل أو خسارة بعض أصولو ا١تقدمة كضماف عوائد  تتأثر أصوؿ الصندوؽ من ٥تاطر التمويل يف حاؿ عدـ توفر 

 .وسعر الوحدة الصندوؽ أداء حصلت سيكوف ٢تا تأثَت سليب على

يتنافس الصندوؽ واألطراؼ ا١تتعاقد معها مع مبلؾ عقارات ومشغلُت ومطورين عقاريُت آخرين يف ا١تملكة العربية السعودية، وقد  مخاطر المنافسة:
صندوؽ يف نفس النطاؽ الذي تقع فيو العقارات. وإذا قاـ منافسو الصندوؽ بتأجَت أماكن فندقية ٯتتلك بعضهم عقارات مشاهبة للعقارات اليت ٯتتلكها ال

ندوؽ لؤلصوؿ القابلة و/أو ٕتارية ٦تاثلة للعقارات اليت ٯتتلكها الصندوؽ أو بيع أصوؿ ٦تاثلة ٢تذه للعقارات اليت ٯتتلكها الصندوؽ بقيمة أقل من تقوًن الص
ال ينجح يف تأجَت ا١تساحة التجارية والفندقية بأسعار مناسبة أو وفق شروط مناسبة أو قد ال ينجح يف ذلك على اإلطبلؽ.  للمقارنة، فإف الصندوؽ قد

عقارات وبالتايل، قد يتكبد الصندوؽ تكاليف ومصاريف إضافية ألغراض االحتفاظ بالعقارات وقد يتعّرض ٠تسارة الدخل احملتمل كنتيجة لعدـ شغل ال
 سلباً. وسعر الوحدة ناًء عليو، قد يتأثر الدخل ا١تتوقع ١تالكي الوحداتاألساسية. وب

قد ال يتمكن الصندوؽ من التخارج من العقارات واألصوؿ األخرى  :من استثمارات الصندوق بشروط جيدة مخاطر عدم القدرة على التخارج
ندوؽ على التصرؼ يف العقارات بناء على شروط مواتية يعتمد على عوامل ا٠تاصة بو يف الوقت الذي يراه مدير الصندوؽ مناسبًا للبيع. إف قدرة الص

مل يتمكن الصندوؽ من التصرؼ يف أصولو  وإذاخارج سيطرتو ٔتا يف ذلك ا١تنافسة من جانب بائعُت آخرين وتوافر حلوؿ ٘تويل ٕتذب ا١تشًتين احملتملُت. 
فإف وضعو ا١تايل ونتائج العمليات والتدفق النقدي  ،يو مدير الصندوؽ بالتصرؼ يف األصوؿبناًء على الشروط اليت يفضلها أو يف التوقيت الذي يقـو ف

 وقدرتو على توزيع األرباح على مالكي الوحدات قد تتأثر سلباً.
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سوؼ يتعرض الصندوؽ ١تخاطر ائتمانية تتعلق باألطراؼ الذين يقـو الصندوؽ ٔتزاولة  مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام والمخاطر االئتمانية:
خاطر ٗتلف ؽ قد يتعرض، يف ظروؼ معينة، ١تأف الصندو  عبلوة علىمعهم كما ٯتكن أف يتحمل الصندوؽ خطر تسوية التخلف عن السداد.  وأعمال

ف. وقد يؤدي إخبلؿ أي /أو البنوؾ ا١تمولة و/أو ا١تقاولو ف وو العقارات و/أو ا١تستأجر  يروا يف ذلك مبلؾ األراضي و/أو مدالطرؼ اآلخر عن االلتزاـ ٔت
على  السليب إىل الصندوؽ إىل ا٩تفاض دخل الصندوؽ وبالتايل التأثَت سداد أي مستحقات تعاقديةأو  الوفاء بااللتزامات طرؼ خارجي متعاقد معو عن

 عوائد مالكي الوحدات.

سوؼ يستمد الصندوؽ معظم القدرة على تجديد عقد اإليجار أو إعادة تأجير المساحة المستأجرة عند انتهاء مدة العقد: مخاطر احتمالية عدم 
الوضع ا١تايل للصندوؽ ونتائج العمليات والتدفق النقدي وكذلك و  سعر الوحدة دخلو من مبالغ اإل٬تار اليت يسددىا مستأجرو العقارات. وبناًء عليو، فإف

من إعادة تأجَت العقارات  أو ا١تشغل قد تتأثر ٚتيعها سلبًا يف حاؿ عدـ ٘تكن الصندوؽ الكي الوحداتعلى تنفيذ توزيعات ١تتو قدر وؽ و أداء الصند
القيمة اإل٬تارية عند التجديد أو إعادة التأجَت أقل بكثَت من ا١تتوقع. وعند انتهاء أي عقد إ٬تار، ال  كوفبشكل فوري أو ٕتديد عقود اإل٬تار أو يف حاؿ  

منفعة أو أضعف )من أف العقد سوؼ يتم ٕتديده أو أف ا١تستأجر سوؼ يتم استبدالو. وقد تكوف شروط أي عقد إ٬تار الحق أقل بيوجد أي ضماف 
ر اٟتايل. ويف حاؿ التقصَت من جانب أي مستأجر، قد يواجو ا١تؤجر تأخَتاً أو قيوداً عند تنفيذ اٟتقوؽ وقد يتم للصندوؽ من عقد اإل٬تاجهة أحكامو( 

على تأجَت ا١تساحة القابلة للتأجَت وكذلك قيمة أو ا١تشغل ذلك، فإف قدرة الصندوؽ  باإلضافة إىلتكبد تكاليف عالية ٟتماية استثمارات الصندوؽ. 
اضاىا تتأثراف ليس فقط بالطلب من جانب ا١تستأجرين ولكن أيضًا بعدد العقارات األخرى اليت تنافس عقارات الصندوؽ يف اجتذاب اإل٬تارات اليت يتق

 ا١تستأجرين.

زالزؿ ال ،ٔتا يف ذلك على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ،: ستكوف العقارات اليت يشًتيها الصندوؽ عرضة لعدد كبَت من ا١تخاطرالمخاطر غير المؤمن عليها
قيمة  يف سليب جوىري والفيضانات واالهنيارات واٟترائق ونزع ا١تلكية، واليت قد ال ٯتكن التأمُت ضد كثَت منها أو رٔتا كلها، واليت ٯتكن أف يكوف ٢تا تأثَت

 دوؽ.إذا ما وقعت ىذه ا١تخاطر أثناء مدة الصن فضبل عن أداء الصندوؽ وسعر الوحدة العقارات ا١تشًتاة من قبل الصندوؽ

تشهد قيمة العقارات تقّلبات وتغَتات. وقد يؤدي التغَت يف مؤشرات االقتصاد السعودي إىل ا٩تفاض القيمة السوقية الستثمارات  قيمة العقارات:
بدوره إىل تقّلص عوائد الصندوؽ واٟتيلولة دوف ٧تاح الصندوؽ يف تنفيذ اسًتاتيجيتو االستثمارية ويدفع ذلك مدير الصندوؽ إىل  قودالصندوؽ، ٦تا قد ي

 ارات التجاريةتغيَت اسًتاتيجيتو االستثمارية، وقد يضطر الصندوؽ إىل التخّلص من استثماراتو ٓتسارة. باإلضافة إىل ذلك، تتعرض االستثمارات يف العق
، ُتالقطاع العقاري التجاري والسكٍت بشكل عاـ، ٔتا يف ذلك التغَتات ا١توٝتية، ورغبة ا١تشًتين يف شراء عقار مع يفوالسكنية للمخاطر اليت تؤثر 

نتائج عمليات  يفوالتغَتات يف الظروؼ االقتصادية والثقة يف األعماؿ التجارية. لذلك، قد يكوف لعامل واحد أو أكثر من ىذه العوامل تأثَتا سلبيا 
 .أو أسعار وحداتو أو ٚتيعها الصندوؽ أو وضعو ا١تايل

داخلية تقوًن ا١تستقلُت، قد يستخدـ مدير الصندوؽ عمليات ا١تثمنُت ف من وًن أصوؿ الصندوؽ الذي ٬تريو اثناتقباإلضافة إىل  مخاطر تقويم العقارات:
مقياساً دقيقاً للقيمة اليت ٯتكن اٟتصوؿ  ا مدير الصندوؽ لغرض تقدير قيمة أي أصل من أصولواليت يقـو هبالتقوًن ألغراض ٥تتلفة. وقد ال تكوف عمليات 

التحقق النهائي من قيمة األصوؿ يعتمد إىل حد كبَت على  ذلك أفيعتمد ذلك على التفاوض بُت ا١تشًتي والبائع،  قد إذعليها عند بيع ذلك األصل، 
الظروؼ االقتصادية، وغَتىا من الظروؼ األخرى ا٠تارجة عن سيطرة الصندوؽ ومدير الصندوؽ، ومن بُت تلك الظروؼ دوف حصر، ظروؼ السوؽ 

ع األصل مقابلو. وإذا قرر الصندوؽ تصفية أصولو، فإف القيمة  بالضرورة عن السعر الذي ٯتكن بيرّب ذلك، فإف التقييمات ال تع باإلضافة إىل بشكل عاـ.
تقديرات  يزيد فيها عدـ اليقُت بالنسبة إىل اليتويف فًتات التقلبات االقتصادية . أو أقل منها ا١تقدرة ٢تذه األصوؿالتقوًن احملققة قد تكوف أكثر من قيمة 

ياس القيمة، فإف الفارؽ يزيد ما بُت القيمة ا١تقدرة ألصل عقاري معُت والقيمة السوقية النهائية القيمة، وتقل العمليات ا١تماثلة اليت ٯتكن يف مقابلها ق
دقة تقديرات قيمة أصوؿ  يفلذلك األصل. وعبلوة على ذلك، فإف عدـ اليقُت النسيب بشأف التدفقات النقدية يف السوؽ ا١تتعثرة ٯتكن أف يؤثر سلبًا 

 .أداء الصندوؽ وسعر الوحدة يفوبالتايل  ،ي والبائعا١تفاوضات بُت ا١تشًت  يفالصندوؽ و 

 األخرى:المخاطر عوامل 

إف الصندوؽ ٯتثل ترتيبًا تعاقديًا بُت مالكي الوحدات ومدير الصندوؽ. وىذا الًتتيب التعاقدي ٮتضع لنظاـ ىيئة السوؽ ا١تالية مخاطر الوضع القانوني: 
كومية ولوائحو التنفيذية. وليس لدى الصندوؽ شخصيتو القانونية ا٠تاصة حىت تاريخ إعداد ىذه الشروط واألحكاـ ولذا فإف درجة تأييد أي ىيئة ح

٣ترب لدى ىذه أمرًا غَت واضح وغَت  وضع القانوين ١تدير الصندوؽ يعدسعودية ٢تذا الفرؽ بُت الوضع القانوين للصندوؽ والأو ٞتنة أو ٤تكمة سعودية 
 .الوحدةعلى أداء الصندوؽ وسعر  سلبا قد يؤثر األمر الذي قد يؤدي إىل تأخر الفصل يف النزاعات من قبل ا٢تيئة أو احملكمة أو اللجنة ٦تا اٞتهات
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التشريعات القائمة وا١تعلنة. وقد تطرأ تغَتات قانونية  إىلإف ا١تعلومات الواردة يف ىذه الشروط واألحكاـ تستند المخاطر القانونية والتنظيمية والضريبية: 
أو استثماراتو. وقد تكوف قدرة  ووأدائالصندوؽ  يفٯتكن أف يكوف ٢تا تأثَت سليب و غَتىا خبلؿ مدة الصندوؽ، و وضريبية وزكوية وتنظيمية يف ا١تملكة أ

نزاعات ٤تدودة. وقد تؤدي عملية تنفيذ عقود اإل٬تارات والعقود األخرى من خبلؿ النظاـ القضائي وجود الصندوؽ على اللجوء للطرؽ القانونية يف حاؿ 
١تملكة بقدر من الصبلحية وحرية التصرؼ فيما يتعلق بتطبيق إىل تأخَت ونتائج غَت متوقعة. وباإلضافة إىل ذلك، تتمتع اإلدارات واٞتهات اٟتكومية يف ا

 الصندوؽأداء  يف التشريعات القائمة. وقد تؤدي أي تغيَتات يف التشريعات القائمة أو تأخر اإلدارات اٟتكومية يف تطبيق ىذه التشريعات إىل التأثَت سلباً 
اضعة ٢تيئة السوؽ ا١تالية داخل ا١تملكة العربية السعودية، وٖتتفظ السلطات الضريبية . وال توجد حاليًا ضرائب مفروضة على الصناديق ا٠توسعر الوحدة

تشًتط حكومة ا١تملكة العربية السعودية توظيف نسبة  قداحمللية باٟتق يف تقدير ضريبة أو زكاة على ٚتيع مالكي الوحدات أو على الصندوؽ. كذلك 
العقاري وقطاعات التجزئة با١تملكة. ومن غَت الواضح يف ىذه ا١ترحلة إىل أي مدى سوؼ يحطلب من الصندوؽ معينة من ا١تواطنُت السعوديُت يف القطاع 

ذلك ألف السعودة قد تتطلب توظيف موظفُت إضافيُت أو تقدًن تدريب و  ؛واستثماراتو االلتزاـ ٔتثل ىذه السياسات أو النسب اليت تفوؽ النسب اٟتالية
 ،رى قد تتسبب يف ارتفاع تكاليف التشغيل عما ىو متوقع باألساس، وىو ما سوؼ يتم اقتطاعو من صايف دخل الصندوؽإضايف، وىذه التكاليف األخ

 وبالتايل سوؼ تنخفض األرباح الصافية ا١تتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات.

ة متنوعة، بعضها ينطبق على االستثمار يف الصندوؽ ينطوي االستثمار يف الصندوؽ على ٥تاطر ضريبي :وضريبة القيمة المضافة مخاطر ضريبة الدخل
نقدية نفسو والبعض اآلخر ينطبق على ظروؼ معينة قد تكوف ذات صلة ٔتستثمر معُت. ويؤدي تكبد الصندوؽ ١تثل ىذه الضرائب إىل ٗتفيض ا١تبالغ ال

بالضرورة إىل ٗتفيض  مالكو الوحداتالضرائب اليت يتكبدىا . وسوؼ تؤدي الكي الوحدات١تا١تتاحة لعمليات الصندوؽ فضبًل عن التوزيعات احملتملة 
. و٬تب على ا١تستثمرين احملتملُت التشاور مع مستشاريهم الضريبيُت بشأف الضرائب وا٩تفاض يف سعر الوحدة العوائد ا١ترتبطة باالستثمار يف الصندوؽ

وٚتيع الرسـو ا١تستحقة إىل شركة األىلي ا١تالية ال تشمل ضريبة القيمة ا١تضافة اليت إف رسـو اإلدارة  ا١تًتتبة على االستثمار يف الوحدات و٘تلكها وبيعها.
 ضريبة القيمة ا١تضافة. والئحة نظاـا١تنصوص عليها يف  للمواديتم ٖتميلها بشكل منفصل وفقا 

رحِفَض إصدار أي اعتماد أو موافقة أو ترخيص من إذا قد ال ينجح الصندوؽ يف ٖتقيق أىدافو االستثمارية مخاطر الموافقات الحكومية والبلدية: 
 ا١تتوقع من قبل عائدالأو مت منحها بشروط غَت مقبولة. ويف مثل ىذه اٟتالة، قد ال يستطيع الصندوؽ ٖتقيق  ،اٞتهات ا١تعنية مثل البلديات واألمانات

 مبلؾ الوحدات.  أو مدير الصندوؽ

الصندوؽ قد تعرضو ألخطار اال٩تراط يف نزاعات قضائية مع الغَت. وسوؼ يتحمل الصندوؽ أتعاب الدفاع طبيعة أنشطة  مخاطر التقاضي مع الغير:
، األمر الذي من شأنو أف يقلل من أصوؿ الصندوؽ واألمواؿ النقدية ا١تتاحة للتوزيع اليت قد تصدر ضده ضد مطالبات الغَت ومبالغ التسويات أو األحكاـ

 .التأثَت السليب يف أداء الصندوؽ وسعر الوحدة وبالتايل على مالكي الوحدات

ٖتدد شروط وأحكاـ الصندوؽ الظروؼ اليت يتحمل فيها مدير الصندوؽ ومستشاروه ومبلؾ وحدات الصندوؽ  مخاطر تحديد المسؤولية والتعويض:
مالكي ية ٕتاه الصندوؽ. ونتيجة لذلك، فإف حق ا١تسؤول ،ه والشركات التابعة لو، وأعضاء ٣تلس إدارة الصندوؽؤ ومديروه ومسؤولوه وموظفوه ووكبل

عليها. وباإلضافة إىل  اً منصوص ا١تقيدةتكوف فيها مثل تلك الشروط ال يف التصرؼ يف حاالت معينة يكوف ٤تدودًا با١تقارنة مع اٟتاالت اليت الوحدات 
ين عن بعض ا١تطالبات وا٠تسائر واألضرار وا١تصاريف ذلك، فإف الشروط واألحكاـ تنص على أف الصندوؽ سوؼ يعّوض مدير الصندوؽ وا١تستشار 

وأداء الصندوؽ وسعر  مالكي الوحداتعوائد  يفسليب وىذه االلتزامات بالتعويض من ا١تمكن أف تؤثر بشكل  ،الناشئة عن تصرفاهتم نيابة عن الصندوؽ
 .الوحدة

، مثل الشركة ذات الغرض يف شركات أخرى أو أسهم لعقارات أو ٟتصصإجراء توزيعات عينية قد يضطر الصندوؽ إىل التوزيعات العينية: مخاطر 
تمل أف أو عقارات الصندوؽ. ويف حالة التوزيع العيٍت، قد يستلم مالكو الوحدات حصص يف شركة أو تصفية يف سياؽ حلا٠تاص،  يصعب التصرؼ  ٭تح

وقد  ة مل يكن ا١تستثمروف ليتحملوىا لو أف الصندوؽ أجرى التوزيعات نقداً.وقد ينشئ التوزيع العيٍت ألية أصوؿ تكاليف وأعباء إداري فيها وتسييلها،
  تسبب التوزيعات العينية ا٩تفاضا كبَت يف أداء الصندوؽ.

. أو أصولو ا١تستهدفة لي للصندوؽتتعلق بأحداث مستقبلية أو باألداء ا١تستقبوط واألحكاـ قد ٖتتوي على بيانات إف ىذه الشر  البيانات المستقبلية:
ىذه تقوًن ٣ترد توقعات فقط يف حُت أف األحداث أو النتائج الفعلية قد ٗتتلف على ٨تو جوىري. و٬تب على ا١تستثمرين عند وىذه البيانات تشَت إىل 

ىذه العوامل من ا١تمكن أف ٕتعل األحداث  أف ر الواردة يف الفقرة. ذلكالبيانات النظر على وجو التحديد يف عدد من العوامل ا١تختلفة، من بينها ا١تخاط
ولية عن ٖتديث أي من البيانات ا١تستقبلية ة. وال يتحمل مدير الصندوؽ أي مسؤ أو النتائج الفعلية ٗتتلف على ٨تو جوىري عن أي من البيانات ا١تستقبلي
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 . التغيَتات يف التوقعاتبعد تاريخ ىذه الشروط واألحكاـ من أجل مطابقة ىذه البيانات مع النتائج الفعلية أو 

سوؼ يستخدـ الصندوؽ شركة أو شركات ٥تتصة بتشغيل وإدارة األصوؿ العقارية  مخاطر الشركات المشغلة أو الشركات المختصة بإدارة األمالك:
ا١تشغل أو مدير األمبلؾ على  عوائد العقارات ا١تطورة بشكل كبَت على قدرةتعتمد على أساس حصري ويعتمد على خرباهتم لتشغيل وتأجَت العقارات. و 

ت مثل األمن التأجَت وٖتصيل اإل٬تارات وإقامة عبلقات جيدة مع ا١تستأجرين. كما أف ا١تشغل قد يقـو باالستعانة بعدد من ا١تتعهدين لغرض تقدًن خدما
شغل أو من ا١تتعهدين ألي سبب من األسباب أو والنظافة والصيانة وا٠تدمات األخرى. وعليو، فإف أي تقصَت أو خلل يف مستوى ا٠تدمة ا١تقدمة من ا١ت

 .وبالتايل سعر الوحدة أداء الصندوؽ ووضعو ا١تايل يفسليب ا١تشغل يف إدارة ا١تتعهدين بالكفاءة ا١تطلوبة سيكوف من شأنو التأثَت ا١تباشر وبشكل  إخفاؽ

وؽ أو االستثمار يف عوامل ا١تخاطر اليت تنطوي عليها استثمارات الصند ٞتميعإف ا١تخاطر ا١تذكورة آنفًا ليست تفسَتًا وافيًا أو مستنفدًا أو سردًا كامبًل 
 على طلب مشورة مستقلة من مستشاريهم ا١تختصُت.  كافة  فا١تستثمروف احملتملو ينصح بشدة أف يعمل وحداتو. لذا 

 مدير وسيعمل وا١تعقوؿ الواجب اٟترص واعتقاده مع علمو حسب وذلك الوحدات مالكي ١تصلحة البلزمة ا٠تطوات ٚتيع سيتخذ أنو الصندوؽ مدير يقر
 على الصندوؽ، إدارة و٣تلس الشرعي وا١تستشار اٟتفظ وأمُت التابعة والشركات لو، وا١تستشارين التابعُت والوكبلء وا١توظفُت وا١تسؤولُت وا١تدراء الصندوؽ

 من شكل بأي خسارة إىل يتعرض الصندوؽ قد أنو إال الوحدات، مالكي مصاحل ٖتقيق سبيل يف نية، ْتسن والتصرؼ ا١تعقوؿ اٟترص واٞتهد بذؿ
 ىؤالء يتحمل ال فعندىا الصندوؽ شؤوف بإدارة بقيامهم يتعلق فيما ا١تذكورة من األطراؼ أي عن يصدر متعمد غَت تصّرؼ بأي القياـ بسبب األشكاؿ
 تدؿ مراسبلت أو قرار أو تصرؼ أي وجود عدـ حاؿ يف النية حسن ويثبحت نّية ْتسن تصّرؼ قد أف يكوف بشرط ا٠تسارة عن تلك مسؤوليةً  األطراؼ

 على ينطوي ال التصّرؼ يكوف وأف األمثل بالشكل الصندوؽ مصاحل ٮتدـ أنو يحعتقد وبشكل التصرؼ بذلك للقياـ السلبية بالنتائج مسبق   علم   على
 .ا١تتعّمد سوء التصّرؼ أو أو االحتياؿ الفادح اإل٫تاؿ

 االشتراك  .8

 تاريخ بداية االشتراك ونهايتو

ري، العقا سوؼ يتم طرح وحدات الصندوؽ من خبلؿ طرح عاـ وفقًا للتعليمات ا٠تاصة بصناديق االستثمار العقارية ا١تتداولة والئحة صناديق االستثمار
 بعد اٟتصوؿ على موافقة ا٢تيئة يدقابلة للتمدوال ـ19/12/2017 حىت أياـ عمل عشرة١تدة  وتستمر ـ06/12/2017الطرح اليت تبدأ من  خبلؿ فًتة

اشًتاؾ "(. وخبلؿ فًتة الطرح، يكوف لكل وحدة سعر فترة الطرح)ويشار إىل ىذه الفًتة بػ "لفًتة ٦تاثلة يف حاؿ عدـ تغطية اٟتد األدىن لبدء الصندوؽ 
 .ةسعودي ت( رياال10يبلغ عشرة )

 حجم الطرح األولي

مع رأس ٞت ةسعودي ت( رياال10( بسعر اشًتاؾ يبلغ عشرة )137,500,000) مائة وسبعة وثبلثوف مليوف وٜتسائة ألف وحدة يعتـز الصندوؽ طرح
الصندوؽ  وحدات االشًتاكات يف لقبوؿ ولويةاألوستكوف  اؿ سعودي.ػري( 1,375,000,000)مليوف  ٜتسة وسبعُتو  وثبلٙتائة اً مليار  يبلغ ماؿ

 التايل: التسلسلحسب 
 مليوف ٔتبلغ تسعمائة وٜتسة وأربعُتوحدة  (94,500,000)أوال: اشًتاؾ عيٍت من شركة األندلس العقارية يف أربعة وتسعُت مليوف وٜتسمائة ألف 

 ( ريػاؿ سعودي.945,000,000)

وحدة ٔتبلغ سبعة عشر مليوف وٜتسائة ألف ( 1,750,000) مليوف وسبعمائة وٜتسُت ألفثانيا: اشًتاؾ نقدي من مدير الصندوؽ يف 
 ( ريػاؿ سعودي.17,500,000)

وف وٜتسائة ألف ملئتبلغ أربعمائة واثٍت عشر  (41,250,000) ف وحدةوٜتسُت أل واحد وأربعُت مليوف ومائيت ثالثا: اشًتاؾ نقدي من اٞتمهور يف
 ( ريػاؿ سعودي.412,500,000)
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 (: عدد الوحدات ا١تطروحة عينيا ونقديا12)جدوؿ 

 النسبة من قيمة الصندوق قيمة الوحدات بالريال  عدد الوحدات نوع االشتراك

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

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

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

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

 ،األصوؿ ا١تستهدفة شراء ٪( من قيمة50( مليوف وحدة ٘تثل )67.5لعدد )على شركة األندلس العقارية يف التعامل  تداوؿ ستكوف ىناؾ فًتة حظر
ثبلث سنوات من و٘تتد فًتة اٟتظر  ٔتوجب تعهد خطي قدمتو شركة األندلس العقارية ١تدير الصندوؽ عند عملية االستحواذ على األصوؿ ا١تستهدفة،

  تاريخ إدراج وحدات الصندوؽ يف تداوؿ.

 الحد األدنى والحد األعلى لالشتراك

اؿ سعودي ػ( ري10( وحدة على األقل بسعر اشًتاؾ يبلغ عشرة )1,000اؾ يف ألف )االشًت كل مستثمر من اٞتمهور خبلؿ فًتة الطرح، يتعُت على  
. ولغرض االلتزاـ باٟتد األدىن من عدد مالكي الوحدات من اٞتمهور اؿ سعوديػ( ري10,000للوحدة وبإٚتايل مبلغ اشًتاؾ ال يقل عن عشرة آالؼ )
، يكوف اٟتد األعلى لتقدًن االشًتاكات النقدية لكل مستثمر من اً ا١تتداولة وىو ٜتسوف مستثمر الوارد يف التعليمات ا٠تاصة بصناديق االستثمار العقارية 

 .اؿ سعوديػمليوف ري (68.75)مبلغ أقل من  أو ( من إٚتايل أصوؿ الصندوؽ٪5) أقل من اٞتمهور ىو

 إجراءات تقديم طلب االشتراك األولي

الشروط يوقع العميل على ٪توذج االشًتاؾ ا٠تاص ب .االشًتاؾ يف الصندوؽيتعُت أف يكوف ا١تستثمر عميبل لدى البنك األىلي التجاري ليتمكن من 
 ويناإللكًت واألحكاـ عن طريق فرع البنك ا١تستلم وىو البنك األىلي التجاري، كما ٯتكنو إجراء ذلك من خبلؿ القنوات البديلة عن طريق ا١توقع 

www.alahlionline.com من  مبلغ االشًتاؾيتم خصم ل،  (920001000)ا٢تاتف  ا٠تاصة بالبنك األىلي أو أجهزة الصرؼ اآليل أو
. وعند االشًتاؾ عن طريق الفروع ٬تب على ا١تستثمر الفرد إبراز إثبات شخصية ساري الصبلحية مثل رسـو االشًتاؾ خصم حساب العميل باإلضافة إىل

 (15) بإبراز ا٢توية الوطنية للقصر بُت ألي من التابعُت أو القصر يقـو الويل شًتاؾويف حاؿ اال بطاقة ا٢توية الوطنية )للسعوديُت( أو اإلقامة )للمقيمُت(،
سنة والتابعُت باإلضافة إىل بطاقة ا٢توية الوطنية ) للويل السعودي( أو اإلقامة )للويل  (15)سنة أو سجل األسرة يف حالة القصر أقل من  (18) –سنة 

نشط باسم  عدـ وجود حساب جاريأو لبنك ا١تستلم مسبقا مل يسبق للمستثمر االشًتاؾ يف اكتتاب عن طريق ا. وٕتدر اإلشارة أنو يف حاؿ ا١تقيم(
قدـ ا١تستثمرين تأما يف حالة  إل٘تاـ عملية االشًتاؾ. البنك ا١تستلم فروعألحد  ضور الشخصياٟتضرورة فإف ذلك يستدعي  ا١تستثمر لدى البنك ا١تستلم

 إىل ىل نسخة من السجل التجاري للشركة٥تتوما من الشركة باإلضافة إخطابا  تسليمذوي الشخصية االعتبارية )الشركات وا١تؤسسات( فيجب عليهم 
ي شروط أخرى أو ألقد ٮتضع االشًتاؾ يف الصندوؽ ، و إىل أحد فروع البنك ا١تستلم ْتسب نوع الشركة أو ا١تؤسسةأي مستندات أخرى  جانب

ا١تستثمر على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، وإ٪تا يتم قيد ٚتيع الوحدات وبعد االشًتاؾ، لن ٭تصل يطلبها البنك ا١تستلم.  رٔتامستندات إضافية 
ليتمكن من تداوؿ وحدات لدى شركة األىلي ا١تالية  استثمارية نشطةو٬تب أف يكوف لدى ا١تشًتؾ ٤تفظة  االستثمارية يف مركز اإليداع لدى تداوؿ.

 ة ا١تالية أو القدرة االئتمانية ا١تبلئمة وذلك وفقاً لتقديره ا١تطلق.ءا١تبلذوي  وو٬توز ١تدير الصندوؽ منح تسهيبلت لعمبلئ الصندوؽ

طلق يف وبصرؼ النظر عن استبلـ ٪توذج طلب االشًتاؾ ا١توقع أو استيفاء أي متطلبات أخرى، فإف مدير الصندوؽ أو البنك ا١تستلم ٭تتفظ باٟتق ا١ت
الصندوؽ و/أو مدير الصندوؽ و/أو  اشًتاؾ ا١تستثمر يسبب ٥تالفة( كوف 2ظوراً، و/أو )( كوف ا١تشًتؾ شخصًا ٤ت1)يف حاؿ  رفض أي اشًتاؾ كلياً 

أو لنظاـ ىيئة السوؽ ا١تالية ولوائحها التنفيذية أو لؤلنظمة ا١تعموؿ هبا يف ا١تملكة العربية و/ ألنظمة ولوائح مؤسسة النقد العريب السعودي  البنك ا١تستلم
ويف حاؿ رفض طلب  الوحدات اآلخرين أو الصندوؽ. بلؾ١تيسبب ضررا يف حاؿ كوف اشًتاؾ ا١تستثمر السعودية أو ٥تالفة شروط وأحكاـ الصندوؽ أو 

 الرصيد ا١تتبقي.  لغ االشًتاؾ ورسـو االشًتاؾ أواالشًتاؾ، يرد مدير الصندوؽ للمستثمر مب
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 آلية تخصيص الوحدات

عمل من تاريخ اإلقفاؿ بقبوؿ طلب االشًتاؾ أو يـو ( 15ٮتطر مدير الصندوؽ، سواء مباشرة أو من خبلؿ البنك ا١تستلم، كل مستثمر يف غضوف )
ا٠تاص ٔتستثمر ما ، يتم رد مبلغ االشًتاؾ ورسم االشًتاؾ ذات العبلقة ٢تذا ا١تستثمر  رفضو مع ذِكر مبلغ االشًتاؾ ا١تعتمد. ويف حاؿ رفض مبلغ االشًتاؾ

 .من تاريخ اإلقفاؿ ْتد أقصى عمليـو ( 15يف غضوف )

 يتم ٗتصيص الوحدات عقب تاريخ اإلقفاؿ وفقاً لآلليات اآلتية:
 ندلس العقارية مقابل االشًتاؾ العيٍت ا١تقدـ من لشركة األ( وحدة 94,500,000) أربع وتسعوف مليوف وٜتسمائة ألف ندوؽيصدر مدير الص

 يتم قبوؿ االشًتاؾ العيٍت وٗتصيص وحدات مقابل ذلك. إذقبلها، 
 من إٚتايل الوحدات ( وحدة 1,750,000) ستكوف أولوية االشًتاؾ والتخصيص يف الصندوؽ بعد ذلك ١تدير الصندوؽ من خبلؿ ٗتصيص

  سعودي. ( ريػاؿ17,500,000ٔتبلغ ) ا١تطروحة مقابل اشًتاكو النقدي
  النقدية على النحو التايل: من اٞتمهور ، يتم التعامل مع اشًتاكات ا١تستثمرينلشركة األندلس العقارية ومدير الصندوؽعند االنتهاء من التخصيص 

o  وٜتسائة ألف أربعمائة واثٍت عشر مليوفإذا مل يتم ٚتع مبالغ االشًتاكات النقدية ا١تستهدفة ا١تطروحة على اٞتمهور اليت تبلغ 
( ريػاؿ سعودي، سيتم إلغاء الطرح، وسوؼ ترد ٚتيع مبالغ االشًتاؾ ورسـو االشًتاؾ ا١تستلمة للمستثمرين يف غضوف 412,500,000)
 .إقفاؿ الطرح( أياـ عمل من تاريخ 10)
o ( ريػاؿ، سيتم قبوؿ ا١تبلغ 412,500,000 عشر مليوف وٜتسمائة ألف )إذا مت ٚتع ما يزيد عن ا١تبلغ ا١تطلوب ٚتعو والذي يبلغ أربعمائة واثٍت

 ( وحدة حسب ا٠تطوات التالية: 41,250,000ا١تستهدؼ وٗتصيص واحد وأربعُت ألفا ومائتُت وٜتسُت ألف )
تم ٗتصيص ألف ( مستثمر، ي41,250إذا بلغ إٚتايل عدد ا١تتقدمُت لبلشًتاؾ يف الصندوؽ واحد وأربعُت ألفا ومائتُت وٜتسُت ) -

 ( وحدة لكل مستثمر.1,000)
( مستثمر، يتم ٗتصيص 41,250إذا بلغ إٚتايل عدد ا١تتقدمُت لبلشًتاؾ يف الصندوؽ أقل من واحد وأربعُت ألفا ومائتُت وٜتسُت ) -

 ( وحدة لكل مستثمر، ويتم ٗتصيص أي وحدات إضافية إف وجدت على أساس تناسيب مع قيمة االشًتاؾ.1,000ألف )
( مستثمر، يتم ٗتصيص 41,250زاد إٚتايل عدد ا١تتقدمُت لبلشًتاؾ يف الصندوؽ على واحد وأربعُت ألفا ومائتُت وٜتسُت )إذا  -

 الوحدات بالتساوي على ا١تستثمرين، وبالتايل ال يضمن مدير الصندوؽ ٗتصيص اٟتد األدىن لبلشًتاؾ لكل مستثمر والبالغ ألف وحدة.
o ( ريػاؿ، سيتم قبوؿ ا١تبلغ ١412,500,000تطلوب ٚتعو والذي يبلغ أربعمائة واثٍت عشر مليوف وٜتسمائة ألف )إذا مت ٚتع ما يعادؿ ا١تبلغ ا

  .اهتمسب اشًتاكْت ينستثمر ملل( وحدة 41,250,000ومائتُت وٜتسُت ألف ) مليوفا١تستهدؼ وٗتصيص واحد وأربعُت 
 

(: وصف آللية ٗتصيص الوحدات13جدوؿ )  
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 (41,250عدد المشتركين )

 أكثر يساوي أقل الحجم
 - - إلغاء الطرح ورد ا١تبالغ أقل

التخصيص لكل مستثمر ْتسب  يساوي
 وحدة لكل مستثمر 1,000ٗتصيص  اشًتاكو

ٗتصيص الوحدات بالتساوي على 
 وحدة( 1000ا١تستثمرين )أقل من 

 أكثر
وحدة لكل  1,000ٗتصيص 
وٗتصيص الفائض على مستثمر، 

 أساس تناسيب من قيمة االشًتاؾ
 وحدة لكل مستثمر 1,000ٗتصيص 

ٗتصيص الوحدات بالتساوي على 
 وحدة( 1000ا١تستثمرين )أقل من 
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 إلغاء الطرح واسترداد األموال
 للمستثمرين يف اٟتاالت اآلتية:٬توز إلغاء الطرح ورد ٚتيع مبالغ االشًتاؾ ا١تستلمة مامل تقرر ىيئة السوؽ ا١تالية خبلؼ ذلك، 

 اؿ سعودي، أوػري( 412,500,000)وٜتسمائة ألف  مليوفواثٍت عشرة شًتاكات النقدية اليت تبلغ أربعمائة لبلالعجز عن الوفاء باٟتد األدىن  -
 ( مالك وحدة؛ أو50بلغ عدد مالكي الوحدات من اٞتمهور أقل من ٜتسُت ) -
 ( من إٚتايل وحدات الصندوؽ؛ أو٪30اٞتمهور أقل من )بلغت ملكية مالكي الوحدات من  -
 عدـ القدرة على نقل ملكية العقار؛ أو -
 مل تعتمد ىيئة السوؽ ا١تالية إدراج الوحدات ألي سبب. -

 .اإللغاء( أياـ عمل من تاريخ 10ويف حاؿ إلغاء الطرح، سوؼ يتم رد ٚتيع مبالغ االشًتاؾ ورسـو االشًتاؾ ا١تستلمة للمستثمرين يف غضوف )
 األوقات:  كلاإلجراءات اليت قد تكوف ضرورية لتضمن يف   ٚتيعيتخذ مدير الصندوؽ 

( على األقل من مالكي الوحدات من اٞتمهور. ٪30، وأف يكوف )مستثمر( 50أف يضم الصندوؽ عددًا من مالكي الوحدات ال يقل عن ٜتسُت )
كانا مطلوبُت من جانب ىيئة السوؽ ا١تالية.   ما داماضرورية لضماف االلتزاـ با١تتطلبُت السابقُت، اإلجراءات ال ٚتيعويػحَعد مدير الصندوؽ مفوضًا الٗتاذ 

اليت ستقـو باالستثمار يف الصندوؽ عن طريق شركة األندلس العقارية  على( من وحدات الصندوؽ ٪68.73على الرغم ٦تا تقدـ، يتم طرح ما نسبتو )
 . ا١تسا٫تة العينية

( يـو 90) خبلؿ ذلك إكماؿ عدـ ويف حاؿ الصندوؽ، لصاحل العقار ملكية نقل عملية إ٘تاـ عند إال الصندوؽ إدراج يتم لن أنو الصندوؽ مدير ويقر
 .( أياـ عمل ْتد أقصى10) عشرةيف غضوف  للمستثمرين االشًتاؾ كامل مبالغ إرجاع سيتم ،إقفاؿ فًتة الطرحعمل من 

 التسجيل واإلدراج
 تداوؿ يف أقرب وقت ٦تكن بعد االستحواذ على األصوؿ، شريطة أف:يف من ا١تقرر تسجيل الوحدات وإدراجها 

 اؿ سعودي؛ وػ( ري412,500,000) ا١تطروحة على اٞتمهور ٔتبلغ يتم ٖتقيق اٟتد األدىن من االشًتاكات النقدية -
  ؛( على األقل من إٚتايل وحدات الصندوؽ٪30وأف ٯتتلكوا )ا ( مستثمر 50 يقل عدد مالكي الوحدات من اٞتمهور عن ٜتسُت )أف ال -
 يتم الوفاء بأي شروط تنظيمية أخرى ٖتددىا ىيئة السوؽ ا١تالية ٢تذا الغرض. -

 حساب الصندوق
ليت يقـو بإنشائها ا يقـو مدير الصندوؽ بفتح حساباً مصرفياً منفصبلً )أو أكثر( يف بنك ٤تلي أو أكثر باسم الصندوؽ و/أو الشركة ذات الغرض ا٠تاص

عائدات االشًتاؾ من ا١تستثمرين وإيرادات الصندوؽ يف ىذا اٟتساب أو اٟتسابات، وسوؼ يتم سحب ا١تستحقات  ٚتيعويتم إيداع  أمُت اٟتفظ
 والنفقات ا١تستحقة فيما يتعلق بتشغيل الصندوؽ وإدارتو من ىذه اٟتسابات.

 زيادة رأس المال
 قرر مدير الصندوؽ ذلك، عن طريق الوسائل التالية منفردة أو ٣تتمعة: إذاماؿ الصندوؽ،  تكوف آلية زيادة رأس

شركات إصدار حقوؽ أولوية قابلة للتداوؿ ْتسب ما ىو مطبق على الشركات ا١تدرجة وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظاـ ال -
 .ار العقاري ا١تتداوؿ أو كليهمابالقدر الذي ال يتعارض مع طبيعة صندوؽ االستثم

 قبوؿ ا١تسا٫تات العينية من خبلؿ إصدار وحدات جديدة، وتكوف ىذه الزيادة بدوف إصدار حقوؽ أولوية ١تالكي الوحدات. -
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 الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة .9

 الرسـو واألتعاب ا٠تاصة بالصندوؽ
نوع األتعاب والرسوم / 

 طريقة الحساب  طريقة التحصيل أساس االحتساب المبلغ / النسبة المصاريف

إٚتايل مبلغ االشًتاؾ  ٪2 رسوم االشتراك 
 النقدي

خبلؿ فًتة من مبلغ االشًتاؾ 
 الطرح األويل

ٖتسب من إٚتايل مبلغ 
االشًتاؾ، وتدفع مقدما عند 
االشًتاؾ يف الصندوؽ و١ترة 

 واحدة

 أياـ السنة الفعليعدد  ٪1 أتعاب اإلدارة السنوية
أصوؿ  إٚتايل قيمةمن 

بعد خصم الصندوؽ 
 مصاريف الصندوؽ

 بشكل نصف سنوي ٗتصم

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

 العقارية

األصل الذي  إٚتايل قيمةمن 
سيتم االستحواذ عليو أو 
بيعو، وال تتضمن رسـو 

 الوساطة )السعي(

عند إغبلؽ عملية االستحواذ 
 أو البيع

 التكلفة الفعلية  ٪0.5 تكاليف التعامالت 
من إٚتايل قيمة أصوؿ 

 الصندوؽ
ٖتسب وٗتصم بشكل نصف 

 سنوي

من إٚتايل قيمة أصوؿ  األصوؿ العقاريةقيمة شراء  ٪2.5 رسوم الوساطة )السعي( 
 الصندوؽ

 عند االستحواذ 

حسب أسعار التمويل  تكاليف التمويل اإلسالمي
 السائدة

من إٚتايل قيمة أصوؿ  مبلغ التمويل
 الصندوؽ

 حسب شروط اٞتهة ا١تمولة

يتم التفاوض عليها مع   أتعاب التطوير )ال يوجد حاليا(
 ا١تطور 

من إٚتايل قيمة أصوؿ  حسب العقد
 الصندوؽ

حسب العقد بُت مدير 
 الصندوؽ وا١تطور
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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 إٚتايل قيمة أصوؿ  ثابتة ألف ريػاؿ 60 الغرض الخاص

 الصندوؽ
تدفع يف السنة األوىل من 

 تأسيس الصندوؽ
رسوم اإلدراج األولي السنوية 

أصوؿ  إٚتايل قيمةمن  ثابتة ريػاؿألف  50 )تدفع لتداول(
 الصندوؽ

 مرة واحدة، 
 قبل إدراج وحدات الصندوؽ

 رسوم مركز اإليداع 

ريػاؿ باإلضافة ألف  50
إىل ريالُت لكل مالك 

 500وحدة ْتد أقصى 
 ألف ريػاؿ

 عدد مالكي الوحدات
أصوؿ  إٚتايل قيمةمن 

 الصندوؽ

 مرة واحدة، 
قبل إدراج وتداوؿ وحدات 

 الصندوؽ

أصوؿ الصندوؽ لدى أمُت  ٪0.025 رسوم الحفظ السنوية
 اٟتفظ، حسب آخر تقوًن

أصوؿ  إٚتايل قيمةمن 
 الصندوؽ لدى أمُت اٟتفظ

 ٗتصم ربع سنوياً 

أتعاب المحاسب القانوني 
 ثابتة ريػاؿألف  250 السنوية

أصوؿ  إٚتايل قيمةمن 
 ٗتصم نصف سنوياً  الصندوؽ

الرسوم السنوية للرقابة 
أصوؿ  إٚتايل قيمةمن  ثابتة ألف ريػاؿ 27 واالستشارات الشرعية 

 الصندوؽ
 ٗتصم بشكل نصف سنوي 

ضاء أتعاب سنوية لكافة أع
مجلس إدارة الصندوق 

 المستقلين
أصوؿ  إٚتايل قيمةمن  ثابتة ريػاؿألف  100

 الصندوؽ
 ٗتصم بشكل نصف سنوي

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

من إٚتايل قيمة أصوؿ 
 ٗتصم بشكل نصف سنوي الصندوؽ

)تدفع  رسوم النشر السنوية
من إٚتايل قيمة أصوؿ  ثابتة ريػاؿ 5,000 لتداول(

 الصندوؽ
 ٗتصم بشكل نصف سنوي 

الرسوم السنوية الستمرار 
 اإلدراج )تدفع لتداول(

0.03٪ 
 ريػاؿألف  50ْتد أدىن: 

ألف  300ْتد أقصى: 
 ريػاؿ

القيمة السوقية لوحدات 
 الصندوؽ

أصوؿ  إٚتايل قيمةمن 
 الصندوؽ

سنويا ٗتصم بشكل نصف  
 أو حسب تعليمات تداوؿ

الرسوم السنوية إلدارة سجل 
ثابتة، وتتغَت حسب حجم  ألف ريػاؿ 400 مالكي الوحدات

 الصندوؽ

أصوؿ  إٚتايل قيمةمن 
الصندوؽ، وتتغَت حسب 

 قيمة أصوؿ الصندوؽ

ٗتصم نصف سنويا أو 
 حسب تعليمات تداوؿ

 الوعاء الزكوي %2.5 رسوم الزكاة
الزكوية ٚتيع ا١توجودات 

ناقصا منها االلتزامات اليت 
 مّولتها

 ٗتصم بشكل سنوي

أصوؿ  إٚتايل قيمةمن  ثابتة ألف ريػػاؿ 500 أتعاب الوكالة السنوية*
 الصندوؽ

 ٗتصم بشكل نصف سنوي 

رسوم التقييم السنوية للمقيمين 
 ثابتة ألف ريػاؿ 200 االثنين

من إٚتايل قيمة أصوؿ 
 ٗتصم بشكل نصف سنوي  الصندوؽ

( من الفقرة السادسة من ىذه ج* تدفع أتعاب الوكالة ا٠تاصة بشركة األندلس العقارية اليت تتعلق باالتفاقية العامة للتنازؿ ْتسب ما ورد يف الفقرة الفرعية )
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 الشروط واألحكاـ.

 

 رسوم الوساطة )السعي(:

من قيمة األصوؿ العقارية تدفع عادة للبائع أو ا١تسوؽ أو الوسيط ولن يدفع الصندوؽ أي رسـو وساطة عند االستحواذ على  (٪2.5)ْتد أقصى 
 قبل إطبلؽ الصندوؽ. )ا١تركز التجاري والفندؽ( األصوؿ ا١تستهدفة

 رسوم الخدمات اإلدارية والمصاريف التشغيلية: 

ونفقات ورسـو احملامُت فقات وا١تصاريف ا١ترتبطة باألنشطة ا١تتعلقة بتشغيل بالصندوؽ، ٔتا يف ذلك أتعاب تشمل ا١تبالغ الفعلية لكافة التكاليف والن
وغَتىم من ا١تستشارين ا١تهنيُت، ٔتن فيهم ا١تستشارين الذين يستعُت هبم مدير الصندوؽ رقابة واالستشارات الشرعية للسنوية الرسـو الو القانوين  واحملاسب

تقدٯتها من قبل مدير الصندوؽ، وتشمل: الرسـو ا١تذكورة أي  ال يتوقع يف حدود ا١تعقوؿو ندوؽ لتقدًن خدمات متخصصة للصندوؽ ٓتصوص أعماؿ الص
يف مصاريف نثرية أخرى يتكبدىا الغَت )طرؼ ثالث( ٓتصوص ا١تعامبلت ا٠تاصة بالصندوؽ وأي نفقات استثنائية يتكبدىا الصندوؽ باإلضافة لتكال

ـ والنفقات اٟتكومية أو البلدية والتنظيمية األخرى. ويتحمل الصندوؽ ٚتيع تكاليف ومصاريف الشركات ذات األغراض ا٠تاصة ذات التأمُت والرسو 
سنويا ْتد أقصى من إٚتايل قيمة  (٪1)العبلقة، ولن تتجاوز نسبة ا١تصاريف األخرى مضافا إليها رسـو ا٠تدمات اإلدارية وا١تصاريف التشغيلية أكثر من 

 وؿ الصندوؽ، وسيتم خصم الرسـو وا١تصاريف الفعلية فقط.أص

 أتعاب إدارة العقار أو إدارة األمالك

سب ما ورد يف الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة السادسة من ىذه الشروط واألحكاـ. ْت األصوؿ ا١تستهدفة بشكل مباشر عوائد من تدفع أتعاب إدارة العقار
على أساس ٕتاري ْتت يف ا١تستقبل ويتم التفاوض حوؿ أي أتعاب إدارة عقار أو إدارة األمبلؾ تدفع من الصندوؽ ألي مدير عقار يعينو مدير الصندوؽ 

 ومستقل.

 تكاليف التعامالت

 وتشمل تكلفة ما يتعلق باالستحواذ ،األصوؿ العقارية أو شراء على الصندوؽ ٚتيع تكاليف التعامبلت ا٠تاصة باالستحواذ سوؼ يدفع الصندوؽ ١تدير
أي أصل وما يتعلق بو من دراسات جدوى ورسـو الوساطة وتكاليف لبلستشارات القانونية وإعداد نفي اٞتهالة والتكاليف االستشارية  أو شراء على

ولن تتجاوز تكاليف التعامبلت  للصندوؽ. شركات ذات غرض خاص لتملك أصوؿ أخرىتأسيس اإلضافية لصاريف ا١تمُت ورسـو و والقانونية والتث
 أصوؿ الصندوؽ. قيمة إٚتايل سنويا من (0.5٪)

 ضريبة القيمة المضافة

تشمل ضريبة القيمة ا١تضافة، وسيتم ٖتميل الضريبة بشكل إف الرسـو ا١تذكورة والعموالت وا١تصروفات ا١تستحقة لؤلىلي ا١تالية أو األطراؼ األخرى ال 
  منفصل وفقا لؤلسعار ا١تنصوص عليها يف نظاـ ضريبة القيمة ا١تضافة والئحتو التنفيذية.

 ( من ىذه الشروط واألحكاـ9يف فقرة ) ةوؿ الرسـو واألتعاب ا١تذكور ايقر مدير الصندوؽ أنو ال توجد أي رسـو أخرى غَت اليت مت ذكرىا يف جد
 .وسيتحمل مدير الصندوؽ أي رسـو مل يتم اإلفصاح عنها يف ىذه الفقرة

 أصول الصندوقتقويم  .10

مرخصاف ومستقبلف معتمداف من قبل ا٢تيئة السعودية للمقيمُت  -على األقل-أصوؿ الصندوؽ العقارية مرتاف يف السنة من قبل مثمناف تقوًن يتم 
إٚتايل أصوؿ الصندوؽ ناقصا إٚتايل ا٠تصـو ويشمل  :ا١تعتمدين )تقييم(، وذلك لتحديد قيمة األصوؿ. و٭تسب السعر االسًتشادي للوحدة وفًقا للتايل

يتم تثمُت  كذلك. ذلك ٚتيع الرسـو وا١تصاريف وااللتزامات ا١تالية ا١تستحقة مث قسمة الناتج على إٚتايل عدد وحدات الصندوؽ كما ىو يف تاريخ التقوًن
خر آسب ْتا١تستثمر هبا  ا١تتوافقة مع الشريعة أسواؽ النقد سيتم تقوًن وحدات صناديق إذأي أوراؽ مالية ٯتلكها الصندوؽ وفًقا لقيمتها اٟتالية يف السوؽ 

عمليات ا١تراْتات ا١تباشرة ا١تتوافقة مع الضوابط سعار الوحدات ٢تذه الصناديق كما ىو يف تاريخ التقوًن. وعبلوة على ذلك، سوؼ يتم تقوًن أعبلف عن إ
ٕتدر اإلشارة إىل أنو يف حاؿ وجود اختبلؼ جوىري بُت التقوٯتات ا١تقدمة من  ىت تاريخ التقوًن.ا الصندوؽ بالرصيد ا١تستحق حالشرعية اليت يتعامل هب

ر بُت التقييمُت وذلك وفقا للمعادلة اآلتية: ] ) التقييم األعلى / % أو أكث5قبل ا١تقيمُت ا١تستقلُت، وٯتثل االختبلؼ اٞتوىري أي اختبلؼ يشكل 
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  [، سيقـو مدير الصندوؽ بتعيُت مقيم ثالث واألخذ ٔتتوسط التقييمات الثبلثة لتقييم أصوؿ الصندوؽ. 1-التقييم األدىن(

 

 األصوؿ ا١تستهدفة( تفاصيل تقييم 14جدوؿ )

 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

 ـ2017أكتوبر  15 ـ2017أكتوبر  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
 

 

 

 

 

 
 

 وتوقيتوالتقويم عدد مرات 

. و٬توز ١تدير الصندوؽ بعد موافقة ا٢تيئة تأجيل شهر يونيو وشهر ديسمرب يف كل ستة أشهر ميبلديةيتم تقوًن أصوؿ الصندوؽ مرة واحدة على األقل  
 موعد تقوًن أصوؿ الصندوؽ وفقا للمادة الثانية والعشرين من الئحة صناديق االستثمار العقاري "تقوًن أصوؿ الصندوؽ وحساب سعر الوحدة".

 تقييم األصولكيفية اإلعالن عن 

للسوؽ ا١تالية لكًتوين ع اإل( يـو عمل من يـو استبلـ بيانات التثمُت من ا١تثمنُت يف ا١توق30اإلعبلف عن السعر االسًتشادي للوحدة خبلؿ ثبلثُت )يتم 
 .( وا١توقع االلكًتوين ١تدير الصندوؽتداوؿالسعودية )

 الوصف نسبة الزيادة

ا١تركز التجاري ومتوسط تقييم شراء ا١تركز التجاريسعر بُت  الفرؽنسبة  ٪0.24  

الفندؽمتوسط تقييم و  سعر شراء الفندؽ نسبة الفرؽ بُت ٪5  

بين سعر شراء األصول المستهدفة ومتوسط تقييم األصول المستهدفةنسبة الفرق  ٪0.91  
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 تداول وحدات الصندوق .11

 .خبلؿ فًتة الطرح األويل فقط يف وحدات الصندوؽ خبلؿ أي يـو عمل يف ا١تملكة للمستثمرين االشًتاؾقبل اإلدراج وخبلؿ فًتة الطرح األويل، ٯتكن 
وحدات صناديق ، يف أياـ العمل اليت تعمل فيها شركة السوؽ ا١تالية السعودية )تداوؿ( بنفس طريقة تداوؿ هاٯتكن تداوؿ وحدات الصندوؽ، بعد إدراج

من خبلؿ أي شخص مرخص لو من قبل ا٢تيئة لتقدًن خدمات التعامل،  ، وذلكخبلؿ ساعات التداوؿ العاديةيف السوؽ  االستثمار العقارية ا١تتداولة
شروط وٮتضع تداوؿ وحدات الصندوؽ ألسعار التعامل أو الوساطة السائدة. ويعد شراء مالك الوحدات ألي وحدة من السوؽ إقرارا منو باطبلعو على 

 ا.وأحكاـ الصندوؽ وقبولو ٢ت
 ، يف أي من اٟتاالت التالية:يف أي وقت حسبما تراه مناسباً  ا٬توز للهيئة تعليق تداوؿ وحدات الصندوؽ أو إلغاء إدراجهو 

 ٟتماية ا١تستثمرين أو للمحافظة على سوؽ منتظمة. إذا رأت ذلك ضرورياً  -
 بنظاـ السوؽ ا١تالية ولوائحو التنفيذية. يف االلتزاـ تراه ا٢تيئة جوىرياً  إذا أخفق مدير الصندوؽ أو أمُت اٟتفظ إخفاقاً  -
 إذا مل تستوؼ متطلبات السيولة ا١تذكورة يف التعليمات ا٠تاصة بصناديق االستثمار العقارية ا١تتداولة. -
 إذا رأت أف مستوى عمليات الصندوؽ أو أصولو ال تسوغ التداوؿ ا١تستمر لوحدات الصندوؽ يف السوؽ. -
أو إلغاء إدراجها، وللهيئة قبوؿ الطلب أو رفضو أو قبولو بشروط وقيود،  تعليق تداوؿ وحدات الصندوؽ مؤقتاً  بياً طلب مدير الصندوؽ من ا٢تيئة كتا -

 .حسبما تراه مناسباً 

 الصندوق نقضاءا .12

 :("حالة إهناء"بػكل منها   يشار إىلو )اٟتاالت التالية  ي منيف أالصندوؽ  نقضيي
 انقضاء مدة الصندوؽ احملددة يف ىذه الشروط واألحكاـ.  -
 التصرؼ بكافة أصولو وتوزيع ٚتيع العائدات من ىذه التصرفات للمستثمرين. -
ر مدير الصندوؽ اتغيَت لؤلنظمة أو اللوائح أو ا١تتطلبات النظامية األخرى أو تغيَتات جوىرية لظروؼ السوؽ يف ا١تملكة العربية السعودية واعتب  -

 ك سبباً مربراً إلهناء الصندوؽ.ذل
 .إذا كاف ا١تطلوب إهناء صندوؽ وفقاً لقرار أو طلب من ىيئة السوؽ ا١تالية أو ٔتوجب لوائحها التنفيذية -

  .يـو عمل من تاريخ وقوع حالة اإلهناء )30(يتم إخطار مالكي الوحدات وىيئة السوؽ ا١تالية يف غضوف 
 ة الصندوؽ وىيئة السوؽ ا١تالية. موافقة من ٣تلس إدار اٟتصوؿ على  فيجب ،ا١تشار إليها أعبله هناءاإل تحاالتقرر إهناء الصندوؽ لسبب ليس ضمن  إذا
وين وا١توقع يعلن مدير الصندوؽ على موقعو اإللكًت مث ، ذلك األمر تطلب إذا تقدًن إشعار خطي ٢تيئة السوؽ ا١تالية يتميف حالة إهناء الصندوؽ، و 

طلب من ا٢تيئة بإلغاء أف يو إلغاء إدراج الوحدات اإللكًتوين للسوؽ عن انتهاء مدة الصندوؽ وتصفيتو، ويقـو مدير الصندوؽ بالطلب من السوؽ ا١تالية ب
البدء بإجراءات تصفية الصندوؽ. و٭تق ١تدير الصندوؽ أف يكوف ا١تصفي إلجراء عمل إهناء الصندوؽ مع مث جدوؿ زمٍت للتصفية، الصندوؽ، وإعبلف 

و٬توز ١تدير الصندوؽ تعيُت مصف آخر. و٬توز توزيع أصوؿ الصندوؽ على مالكي الوحدات عينياً يف حاؿ استحالة  ،صولو على مالكي الوحداتأتوزيع 
 مدير الصندوؽ أف ىذا األمر يصب يف مصلحة مبلؾ الوحدات. رأى التصرؼ يف أصوؿ الصندوؽ أو إذا

 مجلس اإلدارة .13

حواؿ ٬تب يشرؼ على الصندوؽ ٣تلس إدارة يعينو مدير الصندوؽ بعد موافقة ا٢تيئة، ويكوف ثلث أعضاء ٣تلس اإلدارة على األقل مستقلُت، ويف ٚتيع األ
 ال يقل عدد األعضاء ا١تستقلُت عن اثنُت.ف أ

، ومل يسبق ٢تم مل يتم إخضاعهم ألي دعاوى إفبلس أو إعسار أو إجراءات إفبلس أو تصفية ندوؽ بأف ٚتيع أعضاء ٣تلس إدارة الصندوؽيقر مدير الص
 أعماؿ احتيالية أو ٥تلة بالشرؼ أو تنطوي على الغش ومل يسبق ٢تم ارتكاب أي ٥تالفة تنطوي على احتياؿ أو تصرؼ ٥تل بالنزاىة واألمانة،ارتكاب أي 

 يتمتعوف با١تهارات وا٠تربات البلزمة اليت تؤىلهم ليكونوا أعضاء ٔتجلس إدارة الصندوؽ.و 

 أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة عن سيرتهم الذاتية
 العضوين بأف الصندوؽ مدير ، و يقرمستقلُت، ويكوف ثلث أعضاء ٣تلس اإلدارة على األقل التالية أٝتائهم ستة أعضاءالمن  الصندوؽ يتألف ٣تلس إدارة

 أي على ذلك سينطبق وكذلك وقواعدىا، ا١تالية السوؽ لوائح ىيئة يف ا١تصطلحات ا١تستخدمة قائمة يف الوارد ا١تستقل العضو لتعريف مطابقاف ا١تستقلُت،
 .الصندوؽ عمر طيلة مدير الصندوؽ يعينو مستقل عضو
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 رئيس مجلس إدارة الصندوقعضو مستقل و  – الراشدمحمد بن عبدالرحمن 
القيادات ا١تشاركة يف تأسيس ىيئة السوؽ ا١تالية وتضمن ذلك اإلشراؼ على  ٯتتلك األستاذ عبدالرٛتن خربة طويلة يف األسواؽ ا١تالية وتنظيمها وىو من

 تدرج خبل٢تا ا١تالية، السوؽ . عمل مديرا إلدارة الرقابة على األسهم يف مؤسسة النقد واليت كانت نواة إنشاء ىيئةوإعادة ىيكلتها مراجعة اسًتاتيجية ا٢تيئة
عضو يف ٣تالس اإلدارة لعدد من  األستاذ عبدالرٛتنـ. 2016ـ حىت 2009من ا١تناصب حىت تعيينو نائبا لرئيس ٣تلس ىيئة السوؽ ا١تالية من يف عدد 

أـ القرى، وعضو ٣تلس  شركةإدارة يس ٣تلس نائب رئالشركات واللجاف يف ٣تاؿ التطوير العقاري واالستثمار منها رئيس ٣تلس إدارة تداوؿ العقارية، و 
العقار. باإلضافة إىل عملو كمستشار غَت متفرغ لوزارة اإلسكاف. حصل على درجة يئة إدارة شركة عقاالت العقارية وعضو اللجنة التأسيسية ٢ت

  يف إدارة األعماؿ من جامعة ا١تلك سعود. البكالوريوس
 عضو مستقل  – محمد بن عمر العييدي

عاـ يف السوؽ ا١تالية واحملاسبة وا١تراجعة وإدارة ا١تخاطر. سبق لو العمل  (14)مكتب العييدي ٤تاسبوف ومراجعوف قانونيوف، ٯتتلك خربة أكثر من مؤسس 
ا١تالية ، والبنك الدويل، وىيئة السوؽ (Ernst & Young) ارنست آند يونغ، و (KPMG)كي يب إـ جي عض بيوت ا٠تربة العا١تية مثل شركة  يف ب

وزمالة احملاسبوف  يف احملاسبة من جامعة ا١تلك سعود وسوشهادة البكالوري على ماجستَت إدارة أعماؿ من جامعة مدينة أوكلهوما، حصل. السعودية
ودية للمقيمُت مقيم منشآت معتمد لدى ا٢تيئة السعىو (، و SOCPA(، وزمالة ا٢تيئة السعودية للمحاسبُت القانونيوف )CPAالقانونيوف األمريكية )

 ا١تعتمدين.
 عضو غير مستقل – نايف بن مسند المسند

دارة عمبلء الثروات ا٠تاصة والشركات يف األىلي ا١تالية. وقبل انضمامو إىل األىلي ا١تالية، شغل عدة مناصب قيادية يف باركليز يشغل حاليا منصب رئيس إ
(. كما شارؾ يف عدد من برامج ا١تدراء التنفيذيُت ّتامعة Ernst & Youngآند يونغ )العربية السعودية، ىيئة السوؽ ا١تالية السعودية، وارنست 

(. حاصل على درجة ا١تاجستَت يف إدارة األعماؿ من جامعة كبلرؾ MITوارتوف للمدراء التنفيذيُت يف بنسلفانيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )
زمالة احملاسبوف القانونيوف احملاسبة من جامعة ا١تلك فهد للبًتوؿ وا١تعادف، كما اجتاز نايف اختبار  بالواليات ا١تتحدة األمريكية ودرجة البكالوريوس يف

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

ـ، عمل يف البنك 2007يف عاـ  هايف شركة األىلي ا١تالية. انضم إىل شركة األىلي ا١تالية منذ تأسيس يشغل حاليًا منصب رئيس مبيعات شبكة الفروع
عاما من ا٠تربة يف القطاع ا١تايل. وىو حاصل على شهادة دبلـو  (24)األىلي التجاري يف عدة إدارات منها إدارة االستثمار وإدارة الفروع. لديو أكثر من 

 التخطيط ا١تايل الشخصي وإدارة الثروات من ا١تعهد ا١تصريف من د٢تاوسي، كندا.
 عضو غير مستقل –لحبيب صالح بن محمد ا

عاما من ا٠تربة يف ٥تتلف اجملاالت وخصيصا يف ٣تاؿ  )17 (يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة ٤تمد عبدالعزيز اٟتبيب القابضة. لديو أكثر من
لعقارية، وشركة أصالة القابضة، وشركة التطوير العقاري. كما أنو عضو ٣تلس إدارة يف عدد من الشركات اليت ساىم يف تأسيسها منها: شركة األندلس ا

ريب يف اإلدارة ىامات العقارية. باإلضافة إىل رئاستو ٣تلس إدارة ٣تموعة صيدليات وايتس. و٭تمل شهادة البكالوريوس يف ا٢تندسة ا١تعمارية، و شهادة تد
 ا١تالية.

 عضو غير مستقل – أحمد بن عبدالرحمن الموسى
ارة يف شركة عبدالرٛتن ا١توسى وأوالده منذ تأسيسها. كما أنو عضو ٣تلس إدارة يف كل من شركة عبدالرٛتن عبداهلل ا١تدير التشغيلي وعضو ٣تلس اإلد

لندف للعلـو ا١توسى القابضة منذ تأسيسها، وشركة تنمية العقار والسياحة، وشركة أسواؽ اٞتزيرة. ٭تمل درجة البكالوريوس يف إدارة األعماؿ من كلية 
 سياسية.االقتصادية وال

 مجموع المكافآت المتوقع دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة
( ألف ريػاؿ لرئيس ٣تلس إدارة 60منها ) اؿ سعودي سنوياػ( ألف ري100)ثابت يبلغ ٭تصل ٚتيع أعضاء ٣تلس إدارة الصندوؽ ا١تستقلُت على مبلغ 

ا١تستقل على أي مقابل مادي من الصندوؽ مقابل عضويتو يف ٣تلس . ولن ٭تصل عضو اجمللس غَت ( ألف ريػاؿ للعضو ا١تستقل اآلخر40الصندوؽ و)
 اإلدارة.

 

 طبيعة الخدمات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق
وتشمل  يوفر مدير الصندوؽ ٚتيع ا١تعلومات البلزمة عن شؤوف الصندوؽ ٞتميع أعضاء ٣تلس إدارة الصندوؽ من أجل ٘تكينهم من القياـ بواجباهتم.
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 ٣تلس إدارة الصندوؽ، على اآليت: مسؤوليات
الئحة صناديق االستثمار وؽ وأحكامو، وأحكاـ التأّكد من قياـ مدير الصندوؽ ٔتسؤولياتو ٔتا ٭تّقق مصلحة مالكي الوحدات وفًقا لشروط الصند -

 . والتعليمات ا٠تاصة بصناديق االستثمار العقارية ا١تتداولة العقاري
ارات والتقارير اٞتوىرية اليت يكوف الصندوؽ طرفًا فيها، ويشمل ذلك على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر، ا١توافقة على عقود ا١توافقة على ٚتيع العقود والقر  -

 التطوير، وعقد اٟتفظ، وعقد التسويق والتثمُت وشراء العقارات.
 ا١توافقة على شروط الصندوؽ وأحكامو وأي تعديل عليها. -
 رب يف ا١تصاحل يفصح عنو مدير الصندوؽ.اٗتاذ قرار بشأف أي تعامل ينطوي على تضا -
 ا١توافقة على تعيُت احملاسب القانوين للصندوؽ الذي يرشحو مدير الصندوؽ. -
للتأكد  ؛االجتماع ما اليقل عن )مرتُت( سنويا مع مسؤوؿ ا١تطابقة وااللتزاـ لدى مدير الصندوؽ والتبليغ عن غسل األمواؿ و٘تويل اإلرىاب لديو -

 ندوؽ ّتميع اللوائح واألنظمة ا١تتبعة. من التزاـ مدير الص
 التأكد من التزاـ مدير الصندوؽ باإلفصاح عن ا١تعلومات اٞتوىرية ١تالكي الوحدات وغَتىم من أصحاب ا١تصاحل.  -
اإلخبلص  الصندوؽ ومالكي الوحدات فيو، وتتضّمن مسؤولية أمانة عضو ٣تلس إدارة الصندوؽ ٕتاه مالكي الوحدات واجب العمل بأمانة ١تصلحة -

 واالىتماـ وبذؿ اٟترص ا١تعقوؿ.
 ا١توافقة على خطط ا١تشاريع ا١تتعلقة بالصندوؽ، إف وجدت، وجداولو الزمنية. -
 مراجعة التقارير الدورية عن ا١تشاريع، إف وجدت، ١تراقبة سَت العمل مقارنًة ٓتطط ا١تشاريع وجداولو الزمنية ا١تتػ َ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

 صندوؽ األىلي ا٠تليجي للنمو والدخل 

 صندوؽ األىلي ا١ترف لؤلسهم السعودية

 صندوؽ األىلي سدكو للتطوير السكٍت 

 صندوؽ األىلي للطروحات األولية 

 صندوؽ األىلي لؤلسهم العا١تية

  صندوؽ األىلي العقاري العا١تي للدخل

 صندوؽ األىلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية 

 صندوؽ األىلي للمتاجرة باألسهم ا٠تليجية 

 صندوؽ األىلي للمتاجرة باألسهم السعودية

 صندوؽ األىلي ١تؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 صندوؽ األىلي ١تؤشر أسهم األسواؽ الناشئة 

 صندوؽ األىلي ١تؤشر أسهم أمريكا الشمالية 
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 صندوؽ األىلي ١تؤشر أسهم أوروبا 

 الشركات السعودية الصغَتة وا١تتوسطةصندوؽ األىلي ألسهم 

 )عضو غير مستقل( نايف المسند

 صندوؽ األىلي للصدقات 
 األمريكي صندوؽ األىلي ا١تتنوع بالدوالر

 األىلي ا١تتنوع بالرياؿ السعودي صندوؽ
 صندوؽ األىلي للمتاجرة بالرياؿ السعودي

 صندوؽ األىلي للصكوؾ بالدوالر األمريكي
 األصوؿ ا١تتحفظ صندوؽ األىلي متعدد

 صندوؽ األىلي متعدد األصوؿ ا١تتوازف
 صندوؽ األىلي متعدد األصوؿ للنمو

 صندوؽ األىلي متعدد األصوؿ للدخل اإلضايف
 (1)كابيتاؿ للصكوؾ ذات الفئة  صندوؽ األىلي

 ( الثاين1صندوؽ األىلي كابيتاؿ للصكوؾ ذات الفئة )

 مدير الصندوق  .14

 اسم مدير الصندوق وعنوانو .أ 
 شركة األىلي ا١تالية

 (. ا١تملكة العربية السعودية11495(، الرياض )22216الربج )ب( طريق ا١تلك سعود، ص.ب. )
  +966 9200 00232 ىاتف:

  www.alahlicapital.com ا١توقع اإللكًتوين:
 كشخص مرخص لو  ترخيص مدير الصندوق وتاريخو .ب 

وىي  ،ـ7/1/2007ىػ ا١توافق 17/7/1428( بتاريخ 06046-37ًتخيص رقم )بالىلي ا١تالية شخص مرخص لو من قبل ىيئة السوؽ ا١تالية األ شركة
( الصادر يف الرياض بتاريخ 1010231474شركة مسا٫تة مقفلة وتعمل وفقا لقوانُت ا١تملكة العربية السعودية ٔتوجب السجل التجاري رقم )

 ـ.١17/4/2007توافق ىػ ا29/3/1428
 مدير الصندوقموظفي خدمات  .ج 

ماؿ اإلدارة والًتتيب مت الًتخيص لشركة األىلي ا١تالية من قبل ىيئة السوؽ ا١تالية ٔتزاولة األنشطة التالية: التعامل كأصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، وأع
 وتقدًن ا١تشورة، والقياـ بأعماؿ اٟتفظ.

 مع مصالح الصندوق ء مجلس إدارة الصندوق يحتمل تضاربهاانشاط أو مصلحة أخرى مهمة ألعض .د 
٣تلس إدارة  مدير الصندوؽ أو يفجوىري من شأنو التأثَت مصاحل تضارب تعامبلت تنطوي على أي ال يوجد حىت تاريخ إعداد ىذه الشروط واألحكاـ 

 .ٕتاه الصندوؽ يف أداء واجباهتمأو الصندوؽ 
 مدير الصندوق في أداء واجباتو تجاه الصندوق فيتضارب جوىري في المصالح من شأنو التأثير  .ه 

، أو موزعُت صناديق، أو مستشارين للصناديق مديريا١تالية القياـ من حُت آلخر بالتصرؼ ك ىلي٬توز ١تدير الصندوؽ والشركات األخرى ضمن شركة األ
دافًا استثمارية ٦تاثلة لتلك ا٠تاصة بالصندوؽ. ولذلك، فمن ا١تمكن أف ٬تد مدير الصندوؽ، يف نطاؽ ىأ أو الصناديق الفرعية األخرى اليت قد تنشد

يف تلك اٟتاالت سوؼ يراعي مدير الصندوؽ و ،  مع واحد أو أكثر من الصناديق للمصاحل ل٤تتم ضاربينطوي على تقد ٦تارستو ألعمالو، أنو يف موقف 
التصرؼ ٔتا ٭تقق مصاحل مالكي الوحدات ا١تعنيُت إىل أقصى درجة ٦تكنة عملياً، وعدـ إغفاؿ التزاماتو و يف ا١تصاحل،  التضاربباإلفصاح عن حالة التزاماتو 

 .٤تتملمصاحل  تضاربطبلع بأي استثمار قد ينطوي على ضٕتاه عمبلئو اآلخرين عند اال
 تكليف طرف ثالث للقيام بمهام مدير الصندوق .و 

 كليف طرؼ ثالث إلدارة الصندوؽ.تبمدير الصندوؽ  لن يقـو

http://www.alahlicapital.com/
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 استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق  .ز 
إٚتايل ٯتكن ١تدير الصندوؽ، وفقًا لتقديره ا٠تاص، ا١تشاركة يف الصندوؽ كمستثمر عند أو بعد تأسيس وإدراج وحدات الصندوؽ. وسيتم اإلفصاح عن 

 لقوائم ا١تالية السنوية.كل سنة مالية يف ا  هنايةاالستثمارات إف وجدت يف  ىذهقيمة 

 أمين الحفظ والمدير اإلداري .15

 أمين الحفظ . أ
من ىيئة السوؽ ا١تالية كػ "شخص  وىي شركة مرخص ٢تا ،كأمُت حفظ ألصوؿ الصندوؽ  (ا١تاليةلبلستثمار )الببلد شركة الببلد  عُت مدير الصندوؽ

يؤسس مدير وسن أي أصوؿ أخرى وبشكل مستقل، . وسيقـو أمُت اٟتفظ بفصل أصوؿ الصندوؽ ع08100-37مرخص لو" ٔتوجب الًتخيص رقم 
 ٤تتمبلً  مالكاً تو الصندوؽ واحدة أو أكثر من الشركات ذات الغرض ا٠تاص. ولن يكوف ألمُت اٟتفظ أي حق أو مطالبة يف أصوؿ الصندوؽ، إال بصف

 للوحدات. ولن يكوف لدائٍت أمُت اٟتفظ أي حق يف أي من أصوؿ الصندوؽ. 
 عنواف أمُت اٟتفظ:

 (ا١تالية)الببلد  لبلستثمار شركة الببلد
 ، ا١تملكة العربية السعودية11411، الرياض 140طريق ا١تلك فهد، ص. ب. 

  capital.com-www.albilad ا١توقع اإللكًتوين: +966 9200 003636ىاتف: 

 اإلداريالمدير  . ب
أو مؤسسات تقـو شركة األىلي ا١تالية بدور ا١تدير اإلداري ألصوؿ الصندوؽ وسيكوف ٢تا اٟتق يف إسناد ىذه ا٠تدمة كليا أو جزئيا إىل شركات تابعة 

والذي يعلن عنو مدير الصندوؽ يف موقعو  بعد تعديل شروط أحكاـ الصندوؽ سيدفعها الصندوؽ للمدير اإلداري، ويف حاؿ وجود رسـو إضافية أخرى
. ويقـو ا١تدير اإلداري ْتفظ سجبلت ٥تتلف حسابات الصندوؽ، ٔتا فيها التغيَت ذلك ( أياـ من سرياف10اإللكًتوين وا١توقع اإللكًتوين للسوؽ قبل )

ألمور اإلدارية يرادات وا١تصروفات. كما يقدـ مدير الصندوؽ ا٠تدمات اإلدارية األخرى ذات الصلة وسيكوف مسؤوال عن اا١توجودات وا١تطلوبات واإل
 . وا١تصاريف اليت تتضمن تقوًن وحدات الصندوؽ وغَت ذلك من ا٠تدمات مثل التنسيق مع مراجع اٟتسابات واحتساب ٚتيع الرسـوالعامة للصندوؽ، 

 المطور  .16

األصوؿ العقارية ا١تبدئية اليت سيستحوذ عليها الصندوؽ أي أنشطة أو خدمات تطوير عقاري، ويف حاؿ استثمار الصندوؽ يف أنشطة التطوير ال تتطلب 
 العقاري، فإنو سيعُت مطور أو أكثر وسيتم اإلفصاح عن ذلك للهيئة و١تالكي الوحدات.

 المحاسب القانوني .17

 ٟتسابات الصندوؽ، وعنواهنا: اً مراجعه ٤تاسبوف ومراجعوف قانونيوف ؤ الفوزاف وشركاعُت مدير الصندوؽ شركة كي يب إـ جي 
 ، ا١تملكة العربية السعودية21534، جدة 55078مركز زىراف لؤلعماؿ، طريق األمَت سلطاف، ص. ب. 

  home.kpmg.com/sa وقع اإللكًتوين:ا١ت
 صندوؽ أف يقـو بتغيَت احملاسب القانوين ا٠تاص بالصندوؽ بعد موافقة ٣تلس إدارة الصندوؽ. ١تدير ال ٬توزو 

 ةالمالي القوائم .18

ن عالصادرة يعد مدير الصندوؽ قوائم مالية أولية )نصف سنوية( غَت مدققة وقوائم مالية سنوية مدققة وفقا ١تعايَت أو متطلبات احملاسبة وا١تراجعة  -
 للمحاسبُت القانونيُت وتتاح للجمهور دوف مقابل.ا٢تيئة السعودية 

( يـو عمل من هناية ا١تدة ا١تالية اليت تشملها 25تتاح القوائم ا١تالية األولية ١تالكي الوحدات بعد فحصها خبلؿ مدة ال تتجاوز ٜتسة وعشرين ) -
( يـو عمل من هناية السنة ا١تالية اليت تشملها تلك 40أربعُت )تلك القوائم، وتتاح القوائم ا١تالية ا١تدققة ١تالكي الوحدات خبلؿ مدة ال تتجاوز 

 من خبلؿ ا١توقع اإللكًتوين ا٠تاص ٔتدير الصندوؽ وموقع تداوؿ. القوائم ا١تالية القوائم. ويعلن مدير الصندوؽ
تقل عن قد لسنة ا١تالية األوىل أو األخَتة على فًتة تصدر القوائم ا١تالية السنوية لفًتة مالية تنتهي عادة يف هناية السنة ا١تيبلدية، وٯتكن أف تقتصر ا -

ـ. 2018يونيو  30تصدر أوؿ قوائم مالية أولية ١تالكي الوحدات للفًتة ا١تنتهية يف  ستة أشهر أو أف ٘تتد لفًتة ال تزيد على ٙتانية عشر شهرا.

http://www.albilad-capital.com/
http://home.kpmg.com/sa
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 ـ.2018ديسمرب  31وتصدر أوؿ قوائم أولية سنوية للفًتة ا١تنتهية يف 

 الحالمص تضارب .19

مواطن تضارب ا١تصاحل احملتملة اليت ينطوي عليها االستثمار يف وحدات  لأدناه تفسَتًا كامبًل وشامبًل وتلخيصًا لك الواردةال تتضمن اإلفصاحات 
 الصندوؽ. 

 مدير الصندوق

 أو يشػارؾ يف صػناديق اً فػيمكن ١تػدير الصػندوؽ أف يعمػل مستشػار  ؛ينّفذ مدير الصندوؽ ٣تموعة واسعة من األعماؿ اليت قد ينتج عنها تضارب يف ا١تصاحل
منهػا مػا لػو أىػداؼ اسػتثمارية ٦تاثلػة ألىػداؼ الصػندوؽ. و٬تػوز أف يقػّدـ مػدير الصػندوؽ خػدمات ٦تاثلػة ألطػراؼ أخػرى، أو شركات أو حسابات أخرى، 

أي وقػت واجباتػو ٕتػاه الصػندوؽ وأف يسػعى جاىػدا إىل التأّكػد مػن حػّل أي  ا٠تػدمات الػيت يقػّدمها، وأف يأخػذ بعػُت االعتبػار يف يفال تػؤثر سػلبا ف شرط أ
 وسيتم اإلفصاح ١تالكي الوحدات عن أي صفقات ينتج عنها تضارب يف ا١تصاحل.منازعات بطريقة منصفة. 

 الصندوق إدارة مجلس

ات قد يتعّرض الصندوؽ ١تختلف أنواع تضارب ا١تصػاحل و٬تػوز للصػندوؽ، بػُت اٟتػُت واآلخػر، التعامػل مػع أشػخاص أو مؤسسػات أو شػركات مرتبطػة بشػرك
ندوؽ الصمدير الصندوؽ الفرعية للبحث عن فرص لبلستثمار. ويف ىذه األحواؿ، قد تتضارب مصاحل أعضاء ٣تلس إدارة الصندوؽ غَت ا١تستقلُت، وإدارة 

، ويف عػن أي صػفقات ينػتج عنهػا تضػارب يف ا١تصػاحل١تػالكي الوحػدات وشركاء مدير الصػندوؽ أو شػركاتو الفرعيػة مػع مصػاحل الصػندوؽ. وسػيتم اإلفصػاح 
 . عن التصويت عضو ٣تلس اإلدارة ا١تعٍتحاؿ وجود ذلك سيمتنع 

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

مػػع أيضػػا ١تختلػػف أنػػواع تضػػارب ا١تصػػاحل  أو أي طػػرؼ ذو عبلقػػة ( مػػن صػػايف أصػػوؿ الصػػندوؽ٪5تتجػػاوز ملكيتػػو ) الػػذييتعػػرض مالػػك الوحػػدات قػػد 
 . أو مدير الصندوؽ الصندوؽمن حُت آلخر يف تعامبلت مع  فيدخلو ألهنم قد وذلك  ؛الصندوؽ

واللػػػوائح  والتعليمػػػات ا٠تاصػػػة بصػػػناديق االسػػػتثمار العقاريػػػة ا١تتداولػػػة االسػػػتثمار العقػػػاريوسػػػيعمل مػػػدير الصػػػندوؽ علػػػى التقيػػػد ٔتتطلبػػػات الئحػػػة صػػػناديق 
 التنفيذية األخرى ا١تتعلقة بتضارب ا١تصاحل واإلفصاح عنها. 

ولػدى شػركة األنػدلس  ،( مػن صػايف أصػوؿ الصػندوؽ٪5نظرا ألف ملكيتها سوؼ تتجاوز ) عبلقة اذ اً طرف العقارية تعد ٕتدر اإلشارة إىل أف شركة األندلس
 :و٫تا ، االستثمار العقاريصناديق من قبيل التعامبلت اليت تندرج ضمن تضارب ا١تصاحل ا١تنصوص عليها يف الئحة  افعديف مع الصندوؽ تعامبل العقارية

، والػيت فقػرة السادسػة مػن ىػذه الشػروط واألحكػاـ()ْتسػب التفاصػيل ا١تػذكورة يف الفقػرة )ز( مػن ال أواًل: االتفاقية العامة للتنازؿ مع شركة األندلس العقارية
 يتم ٔتوجبها، باإلضافة إىل أمور أخرى، مايلي:

عقػود اإل٬تػار، والعقػود ا٠تدميػة    تشػمل علػى سػبيل ا١تثػاؿ ال اٟتصػر:تنازؿ شركة األندلس العقارية عن ٚتيػع العقػود ا١تتعلقػة باألصػوؿ ا١تسػتهدفة، والػيت -1
 .َتىا، وعقود اإلدارة الفندقية، وبواليص التأمُت ا١تتعلقة باألصوؿ ا١تستهدفةكالنظافة واألمن والصيانة وغ

 الصندوؽ فيما يتعلق هبذه العقود. عن مدير تعيُت شركة األندلس العقارية كوكيبلً  -2

)ْتسب التفاصيل ا١تذكورة يف الفقرة )ج( من الفقرة السادسػة  ثانياً: اتفاقية إدارة وتشغيل ا١تركز التجاري بُت شركة ىامات العقارية وشركة األندلس العقارية
التفاقيػة التػزاؿ تعػد مػن قبيػل التعػامبلت الػيت ا ىػذه مػدير الصػندوؽ، إال أفصػاحل شػركة األنػدلس العقاريػة ل نازلت عنػو، واليت تمن ىذه الشروط واألحكاـ(

 .شركة ىامات العقارية(( من الشركة ا١تشغلة للمركز التجاري )٪33.33أف شركة األندلس العقارية ٘تلك ) إذتشتمل على تعارض للمصاحل 

حىت تاريخ إعداد ىذه الشروط واألحكاـ وحسب أفضل ا١تعلومات ا١تتاحة لديو، بعدـ وجود تضارب مصاحل و ناء ما ورد أعبله، يقر مدير الصندوؽ، ثباست
 مباشرة / غَت مباشرة بُت:

 مدير الصندوؽ. -
 ا١ترتبطة بالصندوؽ. مدير / مدراء العقارات -
 مالك / مبلؾ العقارات ا١ترتبطة بالصندوؽ. -
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 أو أكثر من عوائد اإل٬تار السنوية للصندوؽ. (٪10)مستأجر / مستأجرين أصوؿ عقارية تشكل عوائدىا  -

 رفع التقارير لمالكي الوحدات .20

 اإلفصاحات: 
 يفصح مدير الصندوؽ ٢تيئة السوؽ ا١تالية و١تالكي الوحدات عن اآليت:

و يف أي تطورات جوىرية تندرج يف إطار نشاطو، وال تكوف معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر يف أصوؿ الصندوؽ وخصومو أو يف وضعو ا١تايل أ -
نسحاب مدير الصندوؽ من منصب مدير الصندوؽ، وٯتكن إىل اا١تسار العاـ ألعمالو أو أي تغيَت يكوف لو تأثَت يف وضع الصندوؽ أو يؤدي 

انسحاب طوعي ١تدير الصندوؽ من منصب مدير الصندوؽ، وٯتكن بدرجة معقولة أف يؤدي إىل تغَت يف سعر الوحدة إىل ة معقولة أف يؤدي بدرج
 ا١تدرجة أو أف يؤثر تأثَتا ملحوظا يف قدرة الصندوؽ على الوفاء بالتزاماتو ا١تتعلقة بأدوات الدين؛

( من القيمة اإلٚتالية ألصوؿ الصندوؽ وفقًا آلخر قوائم مالية ٪10بسعر يساوي أو يزيد على ) لشراء أصل أو بيعو أو رىنو أو تأجَته أي صفقة -
 أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث؛

 ؛ من صايف أصوؿ الصندوؽ وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ٪10أي خسائر تساوي أو تزيد على  -
 أي تغيَت يف تشكيل ٣تلس إدارة الصندوؽ؛  -
( من صايف أصوؿ الصندوؽ ٪5) أي نزاع ٔتا يف ذلك أي دعوى قضائية أو ٖتكيم أو وساطة إذا كاف مبلغ النزاع أو ا١تطالبة يساوي أو يزيد على -

 وفقاً آلخر قوائم أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث؛ 
 ( وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة؛ ٪10قصاف يف إٚتايل أرباح الصندوؽ ٔتا يساوي أو يزيد على )الزيادة أو الن -
 ( من إٚتايل إيرادات الصندوؽ وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة؛ ٪5أي انقطاع يف أي من النشاطات الرئيسة للصندوؽ يساوي أو يزيد على ) -
 ؛تغيَت للمحاسب القانوين -
 ؛ُت حفظ بديلتعيُت أم -
ؿ صدور حكم أو قرار أو إعبلف أو أمر من ٤تكمة أو جهة قضائية سواء يف ا١ترحلة االبتدائية أـ االستئنافية، ٯتكن أف يؤثر سلبا يف استغبل -

وائم مالية ( من صايف أصوؿ الصندوؽ وفقا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو ق٪5الصندوؽ ألي جزء من أصولو تزيد قيمتو اإلٚتالية على )
  ؛سنوية مراجعة، أيهما أحدث

 .أي تغيَت مقًتح يف رأس ماؿ الصندوؽ -
 التقارير النصف سنوية

 يف تقاريره النصف سنوية عن:أقصى يفصح مدير الصندوؽ عن اآليت كل ستة أشهر ْتد 
 أي تعديل يف شروط وأحكاـ الصندوؽ. -
 الصندوؽ.أي تغَتات أساسية أو جوىرية أو مهمة تؤثر يف عمل  -
 األرباح ا١توزعة على مالكي الوحدات. -

 التقارير السنوية
 ت اآلتية:يتوىل مدير الصندوؽ إعداد تقارير سنوية واإلفصاح عنها ١تالكي الوحدات من خبلؿ موقعو اإللكًتوين. وتتضمن التقارير السنوية ا١تعلوما

  األصوؿ اليت يستثمر فيها الصندوؽ؛ 
  األصوؿ اليت يستهدؼ الصندوؽ االستثمار فيها؛ 
  توضيح نسبة العقارات ا١تؤجرة ونسبة العقارات غَت ا١تؤجرة إىل إٚتايل العقارات اليت ٯتتلكها الصندوؽ؛ 
 :جدوؿ مقارنة يغطي أداء الصندوؽ خبلؿ السنوات ا١تالية الثبلث األخَتة )أو منذ تأسيس الصندوؽ( يوضح 

 دوؽ يف هناية كل سنة مالية؛ صايف قيمة أصوؿ الصن -
 صايف قيمة األصوؿ لكل وحدة يف هناية كل سنة مالية؛  -
 أعلى وأقل صايف قيمة أصوؿ لكل وحدة يف هناية كل سنة مالية؛  -
صدرة يف هناية كل سنة مالية؛  -

ح
 عدد الوحدات ا١ت

 توزيع الدخل لكل وحدة؛  -
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 نسبة ا١تصروفات اليت ٖتملها الصندوؽ. -
 يلي: سجل أداء يغطي ما 

 العائد اإلٚتايل لسنة واحدة، وثبلث سنوات، وٜتس سنوات )أو منذ تأسيس التأسيس(؛  -
 العائد اإلٚتايل السنوي لكل سنة من السنوات ا١تالية العشر ا١تاضية )أو منذ التأسيس(؛  -
ـ. وسيتم اإلفصاح بشكل واضح عن جدوؿ يوضح مقابل ا٠تدمات والعموالت واألتعاب اليت ٖتملها الصندوؽ ألطراؼ خارجية على مدار العا -

 إٚتايل نسبة ا١تصروفات، وعن ما إذا كانت ىناؾ أي ظروؼ تدعو مدير الصندوؽ للتنازؿ عن أي أتعاب أو ٗتفيضها.
  يف حاؿ حدوث تغيَتات جوىرية خبلؿ الفًتة ذات الصلة وأثرت يف أداء الصندوؽ، فيجب اإلفصاح عنها بشكل واضح؛ 
 وؽ السنوي على أف ٭تتوي، على سبيل ا١تثاؿ وال اٟتصر، على ا١توضوعات اليت ٘تت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك، تقرير ٣تلس إدارة الصند

 ؛ أداء الصندوؽ ومدى ٖتقيقو ألىدافؤتا يف ذلك 
 ادة منها.بياف بالعموالت ا٠تاصة اليت حصل عليها مدير الصندوؽ خبلؿ الفًتة، مبينا بشكل واضح ما ىيتها وطريقة االستف 

 معلومات أخرى .21

 اعتبارات الزكاة والضرائب

 ـ.2019( بتوريد الزكاة إىل ا٢تيئة العامة للزكاة والدخل وذلك ابتداء من عاـ 1يقـو صندوؽ األىلي ريت )

 لامكافحة غسل األمو 

مكافحة غسل األمواؿ والتحقق من ىوية ا١تستثمرين، علما بأف ىذه ا١تعلومات ستبقى سرية. و٭تتفظ مدير  لنظاـقد يلـز تقدًن وثائق إضافية امتثاال 
مدير  الصندوؽ وأمُت السجل باٟتق يف طلب ما يلـز من وثائق أو معلومات إضافية. وٯتكن أف يؤدي الفشل يف تقدًن وثائق إثبات ا٢توية ٔتا يقنع

 الصندوؽ إىل رفض االشًتاؾ.

وتاريخ  2008-39-1ئة السوؽ ا١تالية ٔتوجب القرار رقم ىياب الصادرة عن ٣تلس ىمدير الصندوؽ قواعد مكافحة غسل األمواؿ و٘تويل اإلر  يطبق
. وهبذا يقر مالكو الوحدات بأف ا١تبالغ ا١تستخدمة لبلشًتاؾ بالصندوؽ غَت نإتة عن مصادر وتعديبلتوـ 1/12/2008ا١توافق  ىػ3/12/1429

بإشعار وجد مدير الصندوؽ سببا لبلشتباه يف ا١تصدر القانوين لؤلمواؿ ا١ترتبطة بالصفقات االستثمارية للمستثمر، فإنو ملـز  إذاو غَت مشروعة. و ة أىمشبو 
شتباه، وعليو مسؤوؿ اإلببلغ عن غسل األمواؿ و٘تويل اإلرىاب لدى شركة األىلي ا١تالية والذي بدوره سيقـو ٔتراجعة ظروؼ اٟتالة لتحديد مسوغات اال

ٕتدر اإلشارة إىل أنو من غَت ا١تسموح  كذلكاب.  ىة التنظيمية با١تملكة ا١تختصة ٔتكافحة غسل األمواؿ و٘تويل اإلر هسيقرر اإلببلغ أو عدـ اإلببلغ للج
 ا.هعن وا١تبلغ فيها١تدير الصندوؽ ٔتوجب النظاـ إعبلـ مالكي الوحدات أو ٖتذيرىم أو التلميح ٢تم بالعمليات ا١تشتبو 

 سرية معلومات الصندوق

ئة السوؽ ىيتدار أعماؿ الصندوؽ بأقصى درجات السرية يف ٚتيع األوقات، وال ينبغي تفسَت ذلك بأنو ٭تد من اطبلع السلطة التنظيمية للصندوؽ )
سيتم مشاركة ا١تعلومات البلزمة لفتح حساب ا١تستثمر و تنفيذ عملياتو وااللتزاـ باألنظمة و ا١تالية( على سجبلت الصندوؽ ألغراض اإلشراؼ النظامي. 

ا١تعلومات قد يتم  ىذهأف على ا١تطبقة على اٟتد البلـز بُت مدير الصندوؽ واألطراؼ األخرى ا١تختارة من مدير الصندوؽ. يوافق مالك الوحدات أيضا 
 ت الرقابية ا١تختصة.اٞتهاا مع مشاركته

 وفاة مالكي الوحدات

ه الشروط واألحكاـ يعٍت موافقتو أف تظل سارية ا١تفعوؿ يف حاؿ وفاتو أو عجزه حىت يتقدـ ورثتو أو مديري تركتو أو منفذي ىذإف موافقة ا١تستثمر على 
. أما اذا كاف ا١تستثمر فرداً  مالك الوحداتف و مدير الصندوؽ يف حاؿ ك ئو با١تستندات ا١تطلوبة اليت ٭تددىا٦تثليو الشخصيُت أو أمنائو أو خلفا وصيتو أو

الصندوؽ تعليق عليو، ٭تق ١تدير و . يهافمساىم سبق ألي شريك أو  يف حاؿ حدوث شيء ٦تا تنتهيذه الشروط واألحكاـ لن ىشخصية اعتبارية، فإف 
الكافية إلثبات ه الشروط واألحكاـ ٟتُت تسلم مدير الصندوؽ ألمر صادر عن ٤تكمة ٥تتصة أو وكالة أو غَت ذلك من البيانات أي معامبلت تتعلق هبذ

 بالتصرؼ يف تلك الوحدات. ٢تمقبل السماح  صبلحية من سبق ذكرىم

 يقر مالكو الوحدات بشكل واضح ويوافقوا على التالي



  

40 


 

ي استثمار مدار يف الصندوؽ ولن يكوف على مدير الصندوؽ أي مسؤولية قانونية أو أمدير الصندوؽ أي تعهد أو ضماف ألداء أو رْتية ال يقدـ  -
ؿ اٞتسيم أو التعدي أو ٫تاتبعية ألي ا٩تفاض يف قيمة االستثمارات ا١تدارة أو ا٩تفاض يف أصوؿ الصندوؽ باستثناء تلك اٟتاالت النإتة عن اإل

 .التقصَت
اؾ أي التزاـ ٮتضع لتلك القوانُت دوف أف يكوف ىن خاضعا لقوانُت سلطة غَت ا١تملكة العربية السعودية فإنو يتعُت عليو أف إذا كاف مالك الوحدات -

 الصندوؽ. على الصندوؽ أو مدير

 تجزئة األحكام

 ها صحيحةتبقى بكاملو بقية األحكاـ صحة أو نفاذ  يفاليؤثر ذلك أو غَت قابل للتنفيذ، فإف  ا العقد باطبلً يف حاؿ اعتبار أي حكم من أحكاـ ىذ
 .فذةاون

 اللغة المستخدمة

. دير الصندوؽ وموقع السوؽ ا١تالية السعودية )تداوؿ(١ت اإللكًتوين وقعا١تيف  بها٣تانا عند طل لصندوؽ باللغة العربية ويتم توفَتىاتكوف شروط وأحكاـ ا
يؤخذ بالنص ٧تليزي، الشروط واألحكاـ باللغة اإل٧تليزية، ويف حالة وجود اختبلؼ يف ا١تعٌت بُت النص العريب واإلىذه  ٯتكن ١تدير الصندوؽ إصدارو 

 العريب.

 اجتماعات مالكي الوحدات والسياسات المنظمة  .22

 ٬توز ١تدير الصندوؽ الدعوة لعقد اجتماع ١تالكي الوحدات بناًء على مبادرة منو.  -
 ( أياـ عمل من تسلم طلب كتايب من أمُت اٟتفظ. 10يتعُت على مدير الصندوؽ الدعوة الجتماع مالكي الوحدات يف غضوف ) -
( أياـ من استبلـ طلب خطي من مالك أو أكثر من مالكي 10يتعُت على مدير الصندوؽ الدعوة الجتماع مالكي الوحدات يف غضوف ) -

 ( على األقل من قيمة وحدات الصندوؽ.٪25ردين )الوحدات الذين ٯتلكوف ٣تتمعُت أو منف
، تكوف الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعبلف ذلك يف ا١توقع اإللكًتوين ا٠تاص ٔتدير الصندوؽ وعلى ا١توقع اإللكًتوين ا٠تاص بتداوؿ -

( يوماً 21ن تاريخ االجتماع، ؤتدة ال تزيد على )( أياـ على األقل م10وبإرساؿ إشعار كتايب إىل ٚتيع مالكي الوحدات وأمُت اٟتفظ قبل عشرة )
شعار قبل تاريخ االجتماع. و٭تدد اإلعبلف واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانو ووقتو والقرارات ا١تقًتحة. و٬تب على مدير الصندوؽ حاؿ إرساؿ اإل

 إىل مالكي الوحدات إرساؿ نسخة منو إىل ا٢تيئة.
( على األقل من قيمة وحدات ٪25ا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات ٯتلكوف ٣تتمعُت )ال يكوف اجتماع مالكي الوحدات صحيح -

، يدعو مدير الصندوؽ الجتماع ثاف بإعبلف ذلك على موقعو اإللكًتوين وعلى ا١توقع اإللكًتوين  الصندوؽ. ويف حاؿ عدـ ٖتقق النصاب البلـز
( أياـ. ويعد االجتماع 5وأمُت اٟتفظ قبل موعد االجتماع الثاين ٔتدة ال تقل عن ٜتسة ) ا٠تاص بتداوؿ وبإرساؿ إشعار إىل ٚتيع مالكي الوحدات

 الثاين صحيحا أيا كانت نسبة ملكية الوحدات ا١تمثلة يف االجتماع.
 ٬توز لكل مالك وحدات تعيُت وكيل لتمثيلو يف اجتماع مالكي الوحدات.  -
 مالكي الوحدات عن كل وحدة ٯتتلكها وقت االجتماع. ٬توز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد يف اجتماع -
وابط اليت تضعها ٬توز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشًتاؾ يف مداوالهتا والتصويت على قراراهتا بواسطة وسائل التقنية اٟتديثة وفقًا للض -

 ا٢تيئة. 
( من ٣تموع الوحدات اٟتاضر مبلكها يف ٪50ملكيتهم أكثر من ) يكوف قرار مالكي الوحدات نافذًا ٔتوافقة مالكي الوحدات الذين ٘تثل نسبة -

 اجتماع مالكي الوحدات سواء كاف حضورىم شخصيا أـ وكالة أـ بواسطة وسائل التقنية اٟتديثة.

 حقوق مالكي الوحدات .23

الوحدات. وباإلضافة إىل ذلك، يتم اٟتصوؿ يقر مدير الصندوؽ بأنو ٭تق ١تالكي الوحدات التصويت على ا١تسائل اليت تطرح عليهم يف اجتماعات مالكي 
٪( من قيمة الوحدات، فيما يتعلق بإجراء أي تغيَت أساسي على الصندوؽ، 50على موافقة أغلبية مالكي الوحدات الذين ٯتلكوف ما نسبتو أكثر من )

 والذي يشمل ما يلي:
 التغيَت ا١تهم يف أىداؼ الصندوؽ أو طبيعتو؛ -
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 حقوقهم فيما يتعلق بالصندوؽ؛ يفمالكي الوحدات أو  يفالتغيَت الذي قد يكوف لو تأثَت سليب وجوىري  -
 التغيَت الذي قد يكوف لو تأثَت يف وضع ا١تخاطر للصندوؽ؛  -
 أي زيادة يف رأس ماؿ الصندوؽ؛  -

 تعديل الشروط واألحكام .24

وافقة ٣تلس إدارة الصندوؽ وىيئة السوؽ ا١تالية، شريطة اٟتصوؿ على مره بعد يقـو مدير الصندوؽ بتعديل ىذه الشروط واألحكاـ وفقًا لتقدي -
ويعلن وفقًا للفقرة السادسة من التعليمات ا٠تاصة بصناديق االستثمار العقارية ا١تتداولة،  اً موافقة مالكي الوحدات يف حاؿ كوف التغيَت أساسي

( يـو عمل 20الشروط واألحكاـ على موقعو اإللكًتوين وعلى موقع تداوؿ قبل ) مدير الصندوؽ أي تفاصيل متعلقة بالتغيَتات األساسية يف
 من سرياف أي تغيَت.

( أياـ من 10يعلن مدير الصندوؽ يف موقعو اإللكًتوين وا١توقع اإللكًتوين للسوؽ تفاصيل التغيَتات اٞتوىرية يف شروط وأحكاـ الصندوؽ قبل ) -
( أياـ من إجراء 10بلف عن نسخة من الشروط واألحكاـ يف موقعو االلكًتوين وموقع تداوؿ، خبلؿ )سرياف التغيَت، وعلى مدير الصندوؽ اإلع

 أي ٖتديث عليها ٔتا يف ذلك التحديث السنوي ألداء الصندوؽ.

 الهيئة الشرعية .25

 ىم:ؤ التالية أٝتاتقـو ا٢تيئة الشرعية باإلشراؼ على الصندوؽ واستثماراتو من الناحية الشرعية، وتتألف من علماء الشريعة 

 الشيخ/ عبداهلل بن سليمان المنيع )رئيساً للهيئة(

 

أيضا عضو  إلعداد مدونة األحكاـ القضائية. وىوئة كبار العلماء يف ا١تملكة العربية السعودية ومستشار يف الديواف ا١تلكي وعضو اللجنة الشرعية عضو ىي
ي التابع لرابطة العامل إلسبلمي، وكاف سابقًا عضوًا يف اللجنة القضائية العليا الفقهيف ٣تمع الفقو اإلسبلمي التابع ١تنظمة التعاوف اإلسبلمي واجملمع 

والشيخ عبد هلل ا١تنيع عضو يف  .رمةسابق يف ٤تكمة التمييز ٔتكة ا١تك وقاض، ونائب رئيس ٤تاكم مكة ا١تكرمة ىػ 1391 يف العاـ سهاللمملكة منذ تأسي
وألف أيضًا العديد  (AAOIFIاحملاسبة وا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسبلمية ) ويف ىيئةئات الشرعية اإلشرافية على البنوؾ يف ا١تملكة ٢تيالعديد من ا

 ضاء التابع ٞتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية. العايل للق عهدمن الكتب يف ٣تاؿ التمويل والفقو اإلسبلمي. ٭تمل درجة ا١تاجستَت من ا١ت

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

معروؼ وىو األمُت العاـ للهيئة العا١تية لئلعجاز العلمي يف القرآف والسنة. أنشأ فرع ٞتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية الشيخ عبد اهلل ا١تصلح عامل 
ىػ. كما شغل منصب عميد كلية الشريعة وأصوؿ الدين يف جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود 1415ىػ حىت عاـ 1396 أهبا وكاف مديرًا لو من عاـ يف

ة الشيخ ا١تصلح أيضًا عضو يف العديد من ا٢تيئات الشرعية ا١تشرفة على البنوؾ يف ا١تملكة ومتحدث دائم يف الربامج التلفزيونية اإلسبلمي .اإلسبلمية بأهبا
 ومؤلف للعديد من الكتب يف ٣تاؿ التمويل والفقو اإلسبلمي.

 )عضواً بالهيئة( الشيخ الدكتور/ عبداهلل بن محمد المطلق

لديواف ا١تلكي، يف اهلل بن ٤تمد ا١تطلق عضو ىيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لئلفتاء با١تملكة العربية السعودية، كما يعمل مستشاراً الشيخ الدكتور عبدا
شرعية بالعديد والشيخ الدكتور ا١تطلق عضو يف ا٢تيئات ال وكاف عميدًا سابقًا لقسم الفقو ا١تقارف يف جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية يف الرياض.

 من البنوؾ وا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية.

 )عضواً بالهيئة( الشيخ الدكتور/ محمد علي القري

اث االقتصاد الدكتور القري أستاذ سابق لبلقتصاد اإلسبلمي يف جامعة ا١تلك عبد العزيز ّتدة ، ا١تملكة العربية السعودية، وا١تدير السابق ١تركز أْت
ٞتامعة. وىو عضو يف العديد من ا٢تيئات الشرعية يف عدد من البنوؾ وا١تؤسسات ا١تالية احمللية والدولية وخبَت معروؼ يف ٣تمع الفقو اإلسبلمي، يف نفس ا

١تطبوعات وىو أيضا عضو يف ىيئات ٖترير العديد من ا .اإلسبلمي الدويل التابع ١تنظمة التعاوف اإلسبلمي، واجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسبلمي
لبنك اإلسبلمي للتنمية األكادٯتية يف ٣تاؿ التمويل والفقو اإلسبلمي )٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدويل و٣تلة الدراسات االقتصادية اإلسبلمية اليت ينشرىا ا
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ستشاري بكلية ريعة اإلسبلمية من اجمللس االبلندف وسلسلة الش (IAAE) و٣تلة االقتصاد اإلسبلمي اليت تنشرىا الرابطة الدولية ٠ترباء االقتصاد اإلسبلمي
رد. والدكتور ٤تمد بن علي القري حاصل على دكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا، وحائز على اٞتائزة العا١تية يف ا٠تدمات اٟتقوؽ جامعة ىارف

العديد من الكتب وا١تقاالت عن التمويل اإلسبلمي باللغة العربية  .وقد قاـ بتأليف2004ا١تصرفية وا١تالية اإلسبلمية من البنك اإلسبلمي للتنمية للعاـ 
 وىو متحدث دائم عن ا١تصرفية اإلسبلمية يف ا١تؤ٘ترات ا١تالية يف ٚتيع أ٨تاء العامل. ،واإل٧تليزية

 النظام المطبق .26

 السوؽ ا١تالية. ىيئة ا١تملكة وٮتضع لؤلنظمة واللوائح اليت تصدر عنألنظمة يعمل الصندوؽ وفقا 

 تعيين المطورين ومشغلي العقارات واألطراف الثالثة األخرى .27

باسم "فندؽ أجنحة ستاي بريدج جدة  (٣IHGتموعة فنادؽ انًتكونتينتاؿ )و للمركز التجاري قاـ مدير الصندوؽ بتعيُت شركة ىامات العقارية كمشغل 
، بعد موافقة ٣تلس إدارة يتم االستحواذ عليو الحقا مدير أو مشغل لكل عقار بتعيُت الصندوؽ، كما ٭تق ١تدير كمشغل للربج الفندقياألندلس موؿ"

واًل عن الشؤوف اإلدارية للعقارات، ٔتا يف ذلك وضع قواعد وسياسات اإلدارة، ومتابعة دائمة للعقار وشؤوف ا١تستأجرين فيها، ليكوف مسؤ  الصندوؽ،
ورية واستغبلؿ العقار على ٨تو فعاؿ لتحقيق أفضل العوائد. و٭تق ١تدير الصندوؽ تغيَت مدير العقار بناءً ومتابعة ٖتصيل اإل٬تارات، ومتابعة الصيانة الد

 وؽ. على أدائو. و٭تق ١تدير الصندوؽ أف يكوف مدير العقار أو أف يقـو بتعيُت شركة تابعة لو لتكوف مدير عقار لواحد أو أكثر من أصوؿ الصند

سب اٟتاجة يف حالة وجود عقار مت تطويره من جانب ْتلكل عقار و  ، بعد موافقة ٣تلس إدارة الصندوؽ،ع مطور أو أكثريقـو مدير الصندوؽ بالتعاقد م
والعقود مع استشاريي التصميم واإلشراؼ على تصميم  يع ا١توافقات البلزمةالصندوؽ. ويقـو ا١تطور بإعداد خطة رئيسية لكل مشروع، واٟتصوؿ على ٚت

لة على حدة، ٬توز تعيُت ا١تطور للتعاقد مع ا١تقاولُت ا١تطلوبُت إلكماؿ ا١تشروع وفقًا لتصميم ا١تشروع ا١تعتمد من ٣تلس إدارة ا١تشروع. ويف كل حا
ابعة تعيُت شركة تالصندوؽ، ويتسلم ا١تشروع ا١تكتمل من ا١تقاولُت ويبدأ ٛتبلت التسويق وا١تبيعات ا١تتعلقة با١تشروع. ولتجنب الشك، ٭تق ١تدير الصندوؽ 

 لو لتكوف ا١تطور نيابة عن الصندوؽ.

لى سبيل ا١تثاؿ ٬توز ١تدير الصندوؽ االستعانة باستشاريُت إضافيُت ومزودي خدمات آخرين خارجيُت فيما يتعلق بأحد األصوؿ أو أكثر، ٔتا يف ذلك، ع
ف وغَتىم. وسوؼ تتم االستعانة بأي وف وا١تستشاروف القانونيو وليس اٟتصر، مديرو ا١تنشآت ومديرو ا١تشاريع وا١تقاولُت وا١تهندسوف ا١تعماريوف وا١تصمم

ولتجنب الشك، ٭تق ١تدير الصندوؽ تعيُت شركة تابعة لو لتوفَت ىذه  على أساس ٕتاري ْتت ومستقل.طرؼ خارجي ٔتوجب اتفاقية يتم التفاوض بشأهنا 
 ا٠تدمات إىل الصندوؽ.

 إجراءات الشكاوي .28

عليو إرسا٢تا إىل شركة األىلي ا١تالية، من خبلؿ موقع مدير الصندوؽ على شبكة اإلنًتنت: فمالك الوحدات أية شكوى متعلقة بالصندوؽ  إذا كاف لدى
www.alahlicapital.com ( كما يقدـ مدير الصندوؽ نسخة من سياسات 920000232أو عن طريق االتصاؿ ا٢تاتفي على ىاتف رقم .)

( يـو 14مل يتم الرد على الشكوى خبلؿ ) مدير الصندوؽ دوف أي مقابل. وإذا وإجراءات مدير الصندوؽ ١تعاٞتة شكاوي العمبلء عند طلبها خطيا من
إدارة شكاوى ا١تستثمرين، كما ٭تق للمشًتؾ إيداع الشكوى لدى ٞتنة الفصل يف منازعات  -يحق للمشًتؾ إيداع شكواه لدى ىيئة السوؽ ا١تالية فعمل، 

ّتواز إيداعها لدى اللجنة قبل من تاريخ إيداع الشكوى لدى ا٢تيئة، إال إذا أخطرت ا٢تيئة مقدـ الشكوى  اً تقوٯتي اً ( يوم90األوراؽ ا١تالية بعد مضي مدة )
 انقضاء ا١تدة.

file:///C:/Users/330031/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/84YH9FT6/www.alahlicapital.com
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 االشًتاؾ يف النقدية ويف مرحلة الطرح االويل ٪ من مبلغ االشًتاؾ لبلشًتاكات 2تبلغ 
وٖتسب بشكل هنائي بعد ، وحدات يف الصندوؽ عبلوة على ا١تبلغ الذي يستثمره ا١تستثمر يف الصندوؽ

 .االنتهاء من عملية ٗتصيص الوحدات
 رسوم االشتراك

ايل قيمة أصوؿ ٚتإ ( منيوما إذا كانت سنة كبيسة 366أو  يوما يف السنة 365٪ سنويا )على أساس 1
و٭تتفظ مدير  وتستحق كل نصف سنة يف هناية كل فًتة ستة أشهر، بعد خصم ا١تصاريف الصندوؽ

 التنازؿ عن كامل أو جزء من رسـو اإلدارة أو إعادة دفعها ١تالكي الوحدات. الصندوؽ باٟتق يف
 أتعاب اإلدارة

 
ا١تبالغ الفعلية لكافة التكاليف والنفقات وا١تصاريف ا١ترتبطة باألنشطة ا١تتعلقة بتشغيل بالصندوؽ، ٔتا يف 
ذلك أتعاب ونفقات ورسـو احملامُت واحملاسبُت وا١تستشارين الشرعيُت وغَتىم من ا١تستشارين ا١تهنيُت، ٔتن 

ؿ الصندوؽ لتقدًن خدمات متخصصة فيهم ا١تستشارين الذين يستعُت هبم مدير الصندوؽ ٓتصوص أعما
تقدٯتها من قبل مدير الصندوؽ، وتشمل: رسـو اٟتفظ وأتعاب ا١تراجع القانوين ورسـو  يتمللصندوؽ ال 

الرقابة واالستشارات الشرعية وأتعاب أعضاء ٣تلس إدارة الصندوؽ ا١تستقلُت والرسـو ا١تتعلقة بإدراج 
رة سجل مالكي الوحدات وأتعاب الوكالة وأي مصاريف نثرية الوحدات يف تداوؿ ورسـو مركز اإليداع وإدا

أخرى يتكبدىا الغَت )طرؼ ثالث( ٓتصوص ا١تعامبلت ا٠تاصة بالصندوؽ وأي نفقات استثنائية اليت 
يتكبدىا الصندوؽ. )رسـو ا١تدير اإلداري(. ولن يتجاوز إٚتايل رسـو ا٠تدمات اإلدارية وا١تصاريف التشغيلية 

 .، وسيتم خصم الرسـو وا١تصاريف الفعلية فقطى من صايف قيمة أصوؿ الصندوؽ٪ سنويا ْتد أقص1
 المبلغ / النسبة نوع األتعاب والرسوم / المصاريف

 ٪0.025 رسوم الحفظ
 ريػاؿألف  250 القانوني المحاسبأتعاب 

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

 ريػاؿألف  100

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

 رسوم استمرار اإلدراج
0.03٪ 

 ريػاؿألف  50ْتد أدىن: 
 ألف ريػاؿ 300ْتد أقصى: 

 رسوم مركز اإليداع
باإلضافة إىل ريالُت ريػاؿ ألف  50

 500لكل مالك وحدة ْتد أقصى 
 ألف ريػاؿ

 ألف ريػاؿ 400 رسوم إدارة سجل مالكي الوحدات
 ألف ريػػاؿ 500 أتعاب الوكالة*

 
 

رسوم الخدمات اإلدارية والمصاريف 
 التشغيلية

حاؿ اٟتصوؿ على ٘تويل إسبلمي )متوافق مع الضوابط الشرعية( من قبل الصندوؽ، سيتحمل الصندوؽ 
 تكاليف التمويل سب أسعار التمويل السائدة يف حينو.ْتتكلفة أو رسـو ذلك التمويل 
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أو ( من سعر شراء أو بيع كل استثمار يستحوذ عليو ٪1.15يدفع الصندوؽ ١تدير الصندوؽ رٝتًا يعادؿ ) 
أو  يبيعو الصندوؽ، وذلك مقابل قياـ مدير الصندوؽ بتحديد الفرصة االستثمارية وتسهيل االستحواذ عليها

 بيعها. وتدفع رسـو االستحواذ والبيع يف وقت إغبلؽ عملية االستحواذ أو البيع على أي استثمار.

 الصفقاترسوم 

من ىذه  (9عة )ستاتدفع أتعاب إدارة العقار من األصوؿ ا١تستهدفة بشكل مباشر ْتسب ما ورد يف الفقرة ال 
الشروط واألحكاـ. ويتم التفاوض حوؿ أي أتعاب إدارة عقار أو إدارة األمبلؾ تدفع من الصندوؽ ألي 

 مدير عقار يعينو مدير الصندوؽ يف ا١تستقبل على أساس ٕتاري ْتت ومستقل.

 أتعاب إدارة العقار أو إدارة األمالك

، سوؼ يدفع الصندوؽ ١تدير الصندوؽ ٚتيع تكاليف التعامبلت ا٠تاصة باالستحواذ على األصوؿ العقارية
وتشمل تكلفة ما يتعلق باالستحواذ على أي أصل وما يتعلق بو من دراسات جدوى ورسـو الوساطة 

هالة والتكاليف االستشارية والقانونية والتثمُت ورسـو وتكاليف لبلستشارات القانونية وإعداد نفي اٞت
٪ سنويا من إٚتايل 0.5ولن تتجاوز تكاليف التعامبلت  .ومصاريف تأسيس الشركة ذات الغرض ا٠تاص

 قيمة أصوؿ الصندوؽ.

 تكاليف التعامالت

ا١توجودات )ويعادؿ ٚتيع الوعاء الزكوي من %( سنويا 2.5الزكاة واليت تعادؿ ) سيتحمل الصندوؽ تكلفة
 ( الزكوية ناقصا منها االلتزامات اليت مّولتها

 رسوم الزكاة والدخل

تكاليف التأمُت والرسـو والنفقات اٟتكومية أو البلدية والتنظيمية األخرى. ويتحمل الصندوؽ ٚتيع تكاليف 
 ومصاريف الشركات ذات االغراض ا٠تاصة ذات العبلقة. 

 مصاريف أخرى
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 ملحق
 :  مثاؿ افًتاضي ٟتساب الرسـو

 ألف ريػاؿ: 100مليار ريػاؿ ومبلغ االشًتاؾ االفًتاضي  واألصوؿ ٖتت اٟتفظ ا١تصاريف اليت يتم ٖتميلها على الصندوؽ بافًتاض أف حجم الصندوؽ
 المبلغ بالريال نوع األتعاب والرسوم/المصاريف

 25 ٪(0,025رسـو اٟتفظ )

 0.75 (7,500رقابية ) رسـو

 0.5 (5,000رسـو النشر )

 25 (250,000أتعاب ا١تراجع القانوين )

 2.7 (27,000رسـو الرقابة واالستشارات الشرعية )

 10 (100,000ضاء ٣تلس إدارة الصندوؽ ا١تستقلُت )أتعاب أع

 70 (700,000رسـو تداوؿ )

 50 (500,000أتعاب الوكالة )

 99,816 بعد خصم ا١تصاريف إٚتايل قيمة األصوؿ

 998 ٪(1اتعاب اإلدارة )

 1,182 إٚتايل الرسـو وا١تصاريف السنوية ا١تتكررة 

 ٪1.18 نسبة إٚتايل الرسـو وا١تصاريف السنوية ا١تتكررة

 8,250 ٪(8.25إٚتايل قيمة التوزيعات ا١تتوقع )عائد إ٬تار افًتاضي 

 7,068 ٪(8.25افًتاضي صايف قيمة التوزيعات ا١تتوقع )عائد إ٬تار 

 ٪7.07 ٪(8.25نسبة التوزيعات االفًتاضية )عائد إ٬تار افًتاضي 

 
 
 
 
 
 
 


