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بتاريخ  هيئة السوق املالية  من قبل مجلسصندوق سامبا العقاري تمت املوافقة على الطرح العام للوحدات في 

بتاريخ  صندوق سامبا العقاري و تم إجراء آخر تحديث لشروط وأحكام  م(.7/00/4112هـ )املوافق  16/01/0241

 .م10/00/4102هـ املوافق  10/14/0241

 

 

 

 

 

 

 اري صندوق سامبا العق

 ( معايير الهيئة الشرعية)صندوق استثماري عقاري مفتوح ومتوافق مع 

 

 واألحكامالشروط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اململكة  أنظمةبموجب مسؤولية محدودة مؤسسة ذات شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، شركة الصندوق هو مدير 

 .11120-41رقم بموجب الرخصة السوق املالية  هيئة ومرخصة من 0101441000التجاري رقم  وسجلهاالعربية السعودية 

 

 

بالكامل وطلب االستشارة القانونية والضريبية واملالية واالستشارات هذه الشروط واألحكام  قراءةاملستثمرين  يجب على

 .األخرى حسبما يقتض ي الحال، قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق 
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 إشعار هام

 

 اءة هذه الشروط واألحكام املستثمرين قر يجب على 
ً
( "لصندوق سامبا العقاري )ُيشار إليه فيما بعد باسم "الصندوق كافة

أن يكون املستثمرون على استعداد وينبغي عليهم استشارة مستشار مالي مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. ويجب 

 تحمل كافة املخاطر واملسؤوليات املرتبطة بالقرار االستثماري.ل

 

 
ُ
" أو سامبا كابيتالعدت هذه الشروط واألحكام من قبل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )ُيشار إليها فيما بعد باسم "أ

 "(، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ومرخصة من هيئة السوق املالية بموجب الرخصة رقممدير الصندوق "

 القرار رقمموجب العقاري الصادرة من مجلس هيئة السوق املالية ب صناديق االستثمار الئحة وفًقا ألحكام  41-11120 

السوق املالية الصادر بموجب املرسوم امللكي نظام م( استناًدا إلى  00/1/4112هـ )املوافق  00/2/0241بتاريخ  0-004-4112 

 "(.نظمةاأل م( )ُيشار إليها فيما بعد باسم " 40/1/4114هـ )املوافق  4/2/0242بتاريخ  41رقم م/

 

هـ املوافق  16/01/0241من قبل مجلس هيئة السوق املالية في الصندوق وتمت املوافقة على الطرح العام للوحدات في 

هـ املوافق  10/14/0241بتاريخ  صندوق سامبا العقاري و تم إجراء آخر تحديث لشروط وأحكام م.  7/00/4112

وتنظم هذه الشروط مع مراعاة الشروط املبينة هنا.  لجمهور لوبهذا يطرح مدير الصندوق الوحدات . م10/00/4102

 . وُيحظر استخدام هذه الشروط واألحكام ألي غرض آخر.واألحكام االستثمار في هذا الصندوق 

 

 تم إنشاؤه وفًقا ألحكام معايير الهيئة الشرعيةمفتوح ومتوافق مع  عامصندوق سامبا العقاري هو صندوق استثماري عقاري 

الصندوق هو تحقيق مكاسب رأسمالية متوسطة إلى طويل األمد إلى مستثمريه عن طريق  هدف. و ذات العالقةاألنظمة 

في اململكة القائمة االستثمار في مشاريع تطوير األصول العقارية السكنية والتجارية والصناعية وحيازة وتطوير وبيع املباني 

. ويعمل الصندوق في كافة األوقات بالتوافق مع معايير الشريعة التي توافق الشركات العقاريةاالستثمار في العربية السعودية و 

 لصندوق.باعليها هيئة الرقابة الشرعية 

 

درجة عالية من املخاطرة وقد ال يكون مناسًبا لكافة املستثمرين. وللتعرف على املزيد على االستثمار في الصندوق ينطوي 

 الشروط واألحكام.هذه من  )ز(4لصندوق، ُيرجى االطالع على البند بشأن املخاطر املرتبطة باالستثمار في ا

 

يتحمل مدير الصندوق املسؤولية عن املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام، ويؤكد على أن هذه املعلومات ال تتضمن 

أي أمور يتعين  إغفال لم يتم ( وأنهللتحقق منها)بعد بذل العناية املعقولة حسب علمه أو مضللة  خاطئةأي بيانات 

في تاريخ هذه الشروط واألحكام. وال ينبغي على املستثمرين التعامل مع آراء مدير كما وذلك لألنظمة االفصاح عنها وفًقا 

 هنا على أنها توصية لشراء الوحدات في الصندوق.الواردة الصندوق 
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أو تقديم أية معلومات أو االدالء بأية إعالن  أيبإصدار أي شخص آخر سمسار أو ال يفوض مدير الصندوق أي وسيط أو 

على  أي إعالنات أو تقديم أية معلومات أو االدالء بأية بياناتب القيامبيانات ترتبط بطرح أو بيع وحدات الصندوق. وإذا تم 

 دوق.مدير الصنقبل من التعامل معها على أنه قد تم اعتمادها ، فال ينبغي االعتماد عليها وال يجوز ذلك النحو

 

تشكل هذه الشروط واألحكام طرًحا وال يجوز استخدامها كطرح أو دعوة لحيازة أي وحدات في الصندوق من قبل أي ال 

طرحقانونًيا أو مسموًحا به، وال فيه هذا الطرح ال ُيعتبر شخص في أي دولة 
ُ
طرح يحظر النظام هذه الوحدات ألي شخص  ت

 وحدات هذا الصندوق عليه.

 

استشارة بخصوص أي أمور قانونية أو ضريبية أو بحكم ستثمرين عدم اعتبار هذه الشروط واألحكام وينبغي على امل

 استثمارية أو أمور أخرى. وعلى املستثمرين أيًضا االستفسار عما يلي:

 وحدات الصندوق أو استردادها أو التصرف فيها.تملك ن أاملتطلبات القانونية النافذة في دولهم بش (أ

والعواقب الضريبية األخرى التي يمكن تطبيقها املتحصل عليه من تملك وحدات في الصندوق لدخل التبعات على ا (ب

 .هاأو التصرف فيالوحدات في دولهم نتيجة لتملك أو استرداد 

 

نونية فيما يتعلق باألمور القا ،ينبغي على املستثمرين التشاور مع من يمثلونهم، بما في ذلك املحاسبين واملستشارين القانونيين

 والضريبية واألمور األخرى الخاصة بالصندوق أو االستثمار فيه.
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 دليل الصندوق 

 صندوق سامبا العقاري  اسم الصندوق:

 

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة  شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، مدير الصندوق:

ومرخصة باعتبارها "شخص مرخص له" بموجب  0101441000بموجب سجل تجاري رقم 

 .11120-41رخصة هيئة السوق املالية رقم 

 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

 برج اململكة

 شارع العليا

  441111ص.ب: 

 ، اململكة العربية السعودية00400الرياض 

www.sambacapital.com  

 

 شركة عقارات للتطوير واالستثمار العقاري املحدودة )عقارات( املطورون:

 ، اململكة العربية السعودية40024جدة  00422ص.ب: 

 

 الشركة السعودية للتطوير العقاري املحدودة )سريدكو(

 ، اململكة العربية السعودية40214جدة  04022ص.ب: 

 

 مات التقسيط املحدودة )سيسكو(الشركة السعودية لخد

 ، اململكة العربية السعودية40440جدة  01214ص.ب: 

 

 شركة العيسائي للتطوير والتنمية )أدكو(

 ، اململكة العربية السعودية44442جدة  2000ص.ب: 

 

كل مطور من املطورين املذكورين أعاله هو شركة تابعة ملجموعة شركات قاسم العيسائي 

 املحدودة

 

 )أوكاج( جموعة عمر قاسم العيسائي املحدودةشركة م

 ، اململكة العربية السعودية40210جدة  4140ص.ب: 

 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار أمين الحفظ:
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 برج اململكة، 

 شارع العليا

  441111ص.ب: 

  00400الرياض 

 اململكة العربية السعودية

www.sambacapital.com  

 

املحاسب 

 القانوني

 برايس ووتر هاوس كوبرز 

 برج اململكة، الطابق الحادي والعشرين

 طريق امللك فهد

 00202الرياض 

 اململكة العربية السعودية

www.pwc.com 

 

هيئة الرقابة 

 الشرعية:

 فضيلة الشيخ/ عبدهللا املنيع 

 فضيلة الشيخ/ د. عبدهللا املطلق 

 فضيلة الشيخ/ د. محمد علي القّري 

 فضيلة الشيخ/ د. عبد الستار أبو غدة 

 فضيلة الشيخ/ نظام يعقوبي

 الشروط واألحكام مؤهالت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. هذه ( من4)ت())ت(4ويقدم البند 

 

 دوق هم:املثمنين العقاريين ألصول الصن املثمن العقاري:

 

(، سجل تجاري رقم ري/ماكس كون كون مكة اللعقار )مكتب مؤسسة  -

 ، اململكة العربية السعودية40000، مكة املكرمة 411412، ص.ب: 2140102111

السعودية(، سجل تجاري رقم  40شركة أريز لإلستثمار التجاري املحدودة )سنشري  -

 ربية السعودية.، اململكة الع00414، الرياض 411412، ص.ب: 0101011041

 

في حال وجود فرص استثمارية جديدة، يجوز ملدير الصندوق أيًضا طلب إجراء تثمين من قبل 

 مثمنين عقاريين آخرين مرخصين في اململكة.

 

 

 

 

http://www.sambacapital.com/
http://www.sambacapital.com/
http://www.pwc.com/
http://www.pwc.com/
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 عريفاتالت

 .تثمين: هو يوم الخميس الثاني بعد كل يوم "يوم اإلعالن"

 كل مستثمر محتمل في الصندوق. من ستكملتالتي  شتراك: هي استمارة اال "استمارة الطلب"

 املحاسبين القانونيينللصندوق، أو غيره من  املحاسب القانوني: هو شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، "املحاسب القانوني"

 من قبل مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية.والذين يتم اعتمادهم في اململكة العربية السعودية  يناملرخص

 هو كل يوم تكون فيه سوق املالية السعودية )تداول( مفتوحة للتداول. ":يوم العمل"

 هي هيئة السوق املالية السعودية. ":الهيئة"هيئة السوق املالية" أو "املنظم" أو "

ته أمين حفظ أصول فهيئة السوق املالية بصقبل هو سامبا كابيتال أو أي أمين حفظ مرخص له من "أمين الحفظ": 

 الصندوق.

هو آخر يوم أربعاء من كل ربع سنة ميالدية )وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، فعندئذ يكون يوم التعامل هو  التعامل": "يوم

 الذي يكون يوم عمل(.و يوم األربعاء السابق له مباشرة 

لشركة السعودية ( ا2؛ )عقارات للتطوير واالستثمار العقاري املحدودة شركة ( 1) -هو أحد املطورين اآلتيين:"املطور": 

 ( شركة العيسائي للتطوير والتنمية.4( الشركة السعودية لخدمات التقسيط املحدودة؛ )3للتطوير العقاري املحدودة؛ )

هو مجلس إدارة الصندوق واملعين أعضاءه من قبل مدير الصندوق وفًقا للوائح والذي يكون  "مجلس إدارة الصندوق":

 عن االشراف على أداء مدي
ً
 ر الصندوق.مسؤوال

هو سامبا كابيتال، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مرخصة باعتبارها "شخص مرخص له" من  مدير الصندوق":"

 .ه 0241جمادى اآلخرة  01وتاريخ  11120-41هيئة السوق املالية بموجب الرخصة رقم 

 ": هو صندوق سامبا العقاري الصندوق "

 دة.": هو صندوق مفتوح املالصندوق املفتوح"

 هو سجل مالكي الوحدات في الصندوق. "سجل الصندوق":

 معايير السلوك التي تنظمها اللوائح املعمول بها لحماية اآلخرين من خطر الضرر غير املعقول.تصرف يخالف هو  "االهمال":

نية، تجارية أو صناعية املباني سواء كانت سكهي املوارد العقارية ذات القيمة االقتصادية ومثال ذلك  األصول العقارية":"

 الخام أو املطورة. األراض يباإلضافة 

ويشمل ذلك تطوير البنية التحتية لألراض ي من شوارع، أرصفة، صرف صحي، إنارة، شبكة للهاتف الثابت "تطوير األراض ي": 

 وغيرها حسب اشتراطات البلدية وفقا للمخطط املتعمد للمشروع.

باني و األراض ي حسب التصاريح رخص البناء واملخططات املتعمدة من البلدية لذلك ويشمل ذلك تطوير املتطوير العقار": "

 سواء كانت مشاريع سكنية، تجارية أو صناعية. املشروع

وتشمل العقارات السكنية، التجارية والصناعية التي تحقق حاليا عوائد بشكل دوري وذلك من "أصول مدرة للدخل": 

للعوائد في حالة تأجيرها. مثالها: املجمعات السكنية، املحالت واملعارض واألسواق التجارية،  خالل تأجيرها أو متوقع تحقيقها

 األبراج السكنية و/أو التجارية، املستودعات و الورش الصناعية وغيرها من األصول املدرة للدخل.

 أيضا يستثمر كما والودائع األجل ةقصير  املالية باألدوات رئيس ي بشكل في تستثمر التيهي الصناديق و  "صناديق السيولة":

 األمريكي الدوالر أو السعودي بالريال إصدارها يتم التي املهيكلة املالية واملنتجات املالية والسندات الصكوك في

 قيمة إجمالي التزامات الصندوق  "صافي أصول الصندوق"
ً
)بما في ذلك الرسوم  يعني قيمة إجمالي أصول الصندوق ناقصا

  اله(.املذكورة أع
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-004-0هي لوائح صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  "اللوائح":

بتاريخ  41م( بناًء على قانون سوق املال الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ 00/1/4112هـ )املوافق  00/2/0241بتاريخ  4112

 م(. 40/1/4114هـ )املوافق  4/2/0242

 هي اململكة العربية السعودية. "السعودية" أو "اململكة":

 هيئة الرقابة الشرعية.هي املعايير التي تحددها "معايير الهيئة الشرعية": 

 التي ورد تفصيلهاو  في علوم الشريعةالتي تتألف من علماء و هي هيئة الرقابة الشرعية للصندوق  "هيئة الرقابة الشرعية":

 (.2))ت(4في البند 

 هي أحكام وشروط الصندوق. "الشروط واألحكام":

ل وحدة أو وحدات"
ّ
": حصة أي مالك في الصندوق والذي يتكون من وحدات أو جزء منها، وتعامل كل وحدة على أنها تمث

 حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.

 هو أي مستثمر يستحوذ على وحدة أو أكثر في الصندوق. الوحدات": أو حامل "مالك

 هو تثمينهو آخر يوم أربعاء من كل ربع سنة ميالدية )وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، عندئذ يكون يوم ال ":تثمين"يوم ال

الذي يكون يوم عمل(.و يوم األربعاء السابق له مباشرة 
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 ملخص الشروط واألحكام

ع معايير الهيئة صندوق سامبا العقاري، صندوق استثماري عقاري عام مفتوح ومتوافق م الصندوق:

الشرعية ومؤسس بموجب أنظمة ولوائح اململكة العربية السعودية، وتنظمه هيئة السوق 

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري ) ُيشار إليها فيما بعد 
ً
املالية السعودية وتم طرحه وفقا

 "(.األنظمةباسم "

ة االستثمار، شركة سعودية ذات مسؤولية ُيدار الصندوق من قبل شركة سامبا لألصول وإدار  مدير الصندوق:

ومرخصة باعتبارها "شخص  0101441000محدودة مسجلة بموجب سجل تجاري رقم 

)ُيشار إليها فيما بعد باسم  11120-41مرخص له" بموجب رخصة هيئة السوق املالية رقم 

 "سامبا كابيتال" أو "مدير الصندوق"(.

ن مدير الصن مجلس إدارة الصندوق: "( وفًقا مجلس إدارة الصندوق دوق مجلس إدارة الصندوق )ُيشار إليه باسم "ُيعّيِّ

لألنظمة. يكون ما نسبته ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق على األقل أعضاء مستقلين وال 

 يكون عدد األعضاء املستقلين في جميع األحوال أقل من إثنين.

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق هم

 السيد/ أجاي ماكيجا. -

 يد/الباجي طق طق.الس -

 عضو مستقل. -السيد/ محمد عبد الشكور جزار -

 عضو مستقل. -السيد/ عمر الصعب -

تتولى شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار منصب أمين حفظ أصول الصندوق. ويتم  أمين الحفظ:

 .شركة تابعة ألمين الحفظ تسجيل العقارات التابعة للصندوق باسم 

ندوق االعتماد على خدمات واحد أو أكثر من املطورين ويعّين حالًيا املطورين يحق ملدير الص املطور:

 اآلتي ذكرهم:

 )عقارات(. شركة عقارات للتطوير واالستثمار العقاري املحدودة -

 )سريدكو(. الشركة السعودية للتطوير العقاري املحدودة -

 الشركة السعودية لخدمات التقسيط املحدودة )سيسكو(. -

 للتطوير والتنمية )أدكو(. شركة العيسائي -

كل مطور من املطورين املذكورين أعاله يعُد شركة تابعة ملجموعة عمر قاسم 

 .)أوكاج(العيسائي املحدودة 

 تحقيق مكاسب رأسمالية على املدى املتوسط إلى املدى الطويل. أهداف الصندوق:

تجارية والصناعية وحيازة وتطوير وبيع املباني االستثمار في األصول العقارية السكنية وال استراتيجية الصندوق:

القائمة في اململكة العربية السعودية واالستثمار في الشركات العقارية )أي الشركات العقارية 

 (.الشرعية الهيئة معاييراملدرجة واملتوافقة مع 

 

خاطر. ملزيد من املعلومات، ُيرجى االطالع ينطوي االستثمار في الصندوق على نسبة عالية من املمخاطر االستثمار في 
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 )ز( من هذه الشروط واألحكام.4على بيان املخاطر في البند  الصندوق:

 عام مفتوح  نوع الصندوق:

 السعودي. لالريا عملة الصندوق:

سعر الوحدة عند بدء 

 الصندوق:

 سعودي. لريا 01

الحد األدنى ملبلغ 

 لالشتراك:

 سعودي. لريا 40,111

ملبلغ الحد األدنى 

 االشتراك اإلضافي:

 سعودي. لريا 0,111

الحد األدنى ملبلغ 

 االسترداد:

ملشتركي برامج خطط االدخار كما هو سعودي )باستثناء ما يسمح بخالف ذلك  لريا 0,111

 هذه الشروط واألحكام(.( ط من 4موضح في الفقرة )

الحد األدنى للرصيد 

 االستثماري:

ملشتركي برامج خطط االدخار كما هو ما يسمح بخالف ذلك سعودي )باستثناء  لريا 40,111

 هذه الشروط واألحكام(. ( ط من4موضح في الفقرة )

أيام قبول طلبات 

 االشتراك واالسترداد:

 تقبل طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم عمل.

مواعيد استالم طلبات 

 االشتراك واالسترداد:

يت الرياض كل يوم ثالثاء سابق ليوم التثمين  ذي قبل الساعة الواحدة بعد الظهر بتوق

 الصلة.

قّيم أصول الصندوق على أساس ربع سنوي )كل ثالثة شهور(. ويكون يوم التثمين هو آخر  أيام التثمين:
ُ
ت

يوم أربعاء من كل ربع سنة ميالدية، وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، فعندئذ يكون يوم 

 ابق له مباشرة والذي يكون يوم عمل.التثمين هو يوم األربعاء الس

يكون يوم التعامل هو آخر يوم أربعاء من كل ربع سنة ميالدية، وإذا لم يكن هذا اليوم يوم  يوم التعامل:

 عمل، فعندئذ يكون يوم التعامل هو يوم األربعاء السابق له مباشرة والذي يكون يوم عمل.

يوم التثمين، وإذا لم يكن هذا اليوم ل التاليمن األسبوع ميس يكون يوم االعالن هو يوم الخ أيام االعالن:

 يوم عمل، فيكون يوم العمل التالي مباشرة هو يوم االعالن.

تاريخ تسوية/دفع عوائد 

 االسترداد:

 يوم التثمين ذي الصلة. بعد ثالثينال يوم العمل  في 

 راك وقت االشتراك في وحدات الصندوق.% من مبلغ االشت0.10يدفع كل مستثمر ما نسبته  رسوم االشتراك:

دفع في كل ربع سنة )أي محسوبة عن األيام 4.40 رسوم االدارة:
ُ
 من صافي قيمة أصول الصندوق ت

ً
% سنويا

(. 421الفعلية لكل ربع سنة باعتبار أن السنة 
ً
 يوما

ة كل عقار. وقد تم من املتوقع أن الصندوق سوف يدفع لكل مطور رسوم أداء وقت تصفي رسوم أداء املطور:

التفاوض واالتفاق حول رسوم األداء في ظروف مماثلة. وُيشار إلى أن رسوم أداء املطور تختلف 

من مطور آلخر. ويتم احتساب رسوم األداء املقدرة لكل مشروع في كل يوم تثمين بناًء على قيم 

 عقارات الصندوق املعنية والتي سيتم انعكاسها في صافي قيمة األصول.
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إلى جانب كما هو موضح في الفقرة )ي( قد يدفع الصندوق لكل مطور بعض الرسوم األخرى  سوم املطورين األخرى:ر 

رسوم األداء. وإذا تمت حيازة العقار املعني من غير مجموعة العيسائي، يتم أيًضا دفع الرسوم 

 االضافية التالية من قبل الصندوق إلى املطور ذي الصلة:

 من سعر الشراء. %4.0%:0.0ى عقار جديد بنسبة رسوم االستحواذ عل 

  من سعر البيع.4.0رسوم بيع العقار بنسبة % 

 

 للمستثمرين استرداد وحداتهم في األوقات التالية وباملبالغ التالية: تكرار االسترداد:

 .ال يسمح باالسترداد في السنة األولى من حيازة املستثمر للوحدات 

 لثة والرابعة من استثمارهم في الصندوق، يجوز لحاملي خالل السنوات الثانية والثا

% من الوحدات التي يملكونها وذلك بشكل 40الوحدات استرداد حتى ما نسبته 

 سنوي.

 .ال يوجد حد لنسبة االسترداد خالل السنة الخامسة وما يليها 

 خ أول تقييم الشتراكمن تاري يقوم الصندوق بتحميل رسوم استرداد على حاملي الوحدات رسوم االسترداد:

 على النحو اآلتي:مالك الوحدات 

  :من صافي قيمة أصول الوحدات املستردة.0.01قبل نهاية السنة الثانية % 

  :من صافي قيمة أصول الوحدات املستردة.0السنة الثالثة % 

  :من صافي قيمة أصول الوحدات املستردة.1.10السنة الرابعة % 

  يوجد رسوم استرداد.السنة الخامسة وما بعدها: ال 

 عن كافة تكاليف املشاريع، مثل تكلفة حيازة األرض وتكلفة تطوير  نفقات الصندوق:
ً
يكون الصندوق مسؤوال

 املشروع.

 عن نفقاته االدارية واملهنية والتشغيلية والنفقات األخرى، مثل: رسوم  
ً
يكون الصندوق مسؤوال

الصندوق ونفقات التقويم واملحاسب  الحفظ واملكافآت املدفوعة ألعضاء مجلس إدارة

القانوني واملصاريف القانونية واالستشارية والتقاض ي ونفقات النشر. وليس من املتوقع أن 

% من صافي قيمة 1.01تتعدى هذه النفقات االدارية واملهنية والتشغيلية والنفقات األخرى 

 األصول بالصندوق كل سنة.

 الهيئة معاييرب االلتزام

 :الشرعية

. ويعين معايير الهيئة الشرعيةيقوم الصندوق باالستثمارات وإدارة شؤونه بطريقة تتوافق مع 

 عايير املمدير الصندوق هيئة الرقابة الشرعية ملراقبة أعمال الصندوق وضمان توافقها مع 

 بشكل دائم.املذكورة 

صدرها هيئة السوق املالية.يخضع الصندوق ألنظمة اململكة العربية السعودية واللوائ النظام املطبق:
ُ
 ح التي ت

 م.4111فبراير  1تم طرح الصندوق بتاريخ  تاريخ الطرح

معيار قياس أداء 

 الصندوق 
سهم الشركات العقارية أل  التوزيعات النقدية % من نسبة عائد40 -

 بالقيمة السوقية(.
ً
 املدرجة )مرجحا

  % من ارتفاع قيمة األسهم في الشركات العقارية00 -
ً
بالقيمة  )مرجحا
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 .السوقية(

% من نسبة العائد على سلة صكوك ذات فترة استحقاق تبلغ ثالثة 21 -

 أعوام بناًء على العائد عند موعد االستحقاق.

 الشروط واألحكام:

 املقدمة: (0

"( وتشغيله، وهو الصندوق تتضمن هذه الشروط واألحكام الخاصة بطرح وحدات "صندوق سامبا العقاري" )"

، وتم إنشاؤه في اململكة العربية السعودية  الشرعية الهيئة معاييرعقاري عام مفتوح ومتوافق مع صندوق استثمار 

"( الصادرة من قبل األنظمة"( وفق الئحة صناديق االستثمار العقاري )"اململكة" أو "اململكة العربية السعودية)"

من قبل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار  "( وُيدار هيئة السوق املاليةمجلس هيئة السوق املالية السعودية )"

الصادر عن  11120-41"( وهي شخص مرخص له بموجب الترخيص رقم "مدير الصندوق أو سامبا كابيتال" )"

 هيئة السوق املالية.

ال يجوز أن يتعامل املستثمرون مع محتويات هذه الشروط واألحكام على أنها تمثل استشارة استثمارية أو ضريبية 

و زكوية أو قانونية، بل يجب على جميع املستثمرين االطالع على هذه الشروط واألحكام والتحري والتحقق بأنفسهم أ

من فرص االستثمار في الصندوق، وذلك بخصوص املزايا واملخاطر املرتبطة باالستثمار في الصندوق. وُينصح 

تشاري الضريبة ومستشاريهم القانونيين أو املستثمرون باستشارة مستشاريهم املهنيين ومديري الثروات ومس

 املحاسبين بشأن شراء وحيازة وحدات الصندوق والتصرف فيها.

 يكون للعبارات املذكورة في هذه الشروط واألحكام املعاني املوضحة قرين كل منها في امللحق رقم )أ(.

 

 الشروط واألحكام: (2

 

 اسم الصندوق ونوعه: .أ

". وهو صندوق استثمار عقاري عام مفتوح ومتوافق مع معايير الهيئة مبا العقاري صندوق سااسم الصندوق هو "

 تم إنشاؤه في اململكة العربية السعودية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.  الشرعية

 

 عنوان املوقع الرئيس ي ملدير الصندوق وموقعه االلكتروني: .ب

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار : االسم

 برج اململكة، شارع العليا : العنوان

 441111ص.ب: 

 00400الرياض  

 اململكة العربية السعودية  

 www.sambacapital.comاملوقع اإللكتروني:  

 1110420000الرقم املجاني داخل اململكة العربية السعودية: 

 11022002020111من خارج اململكة: 

 

http://www.sambacapital.com/
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 مدة الصندوق: .ج

، ويستمر في مزاولة عملياته دون توقف لحين إنهائه وفق ما هو منصوص عليه في البند املدة يكون الصندوق مفتوح

 م(. 1/0/4111هـ )املوافق  01/04/0241()م( من هذه الشروط واألحكام. وقد بدأت عمليات الصندوق في 4)

دوق طيلة مدة الصندوق، ويمكن أثناء قيامه بذلك أن تزيد قيمة ويعتزم مدير الصندوق طرح وحدات في الصن

أصول الصندوق. ويجوز ملالكي الوحدات أن يستردوا بعض أو جميع وحداتهم خالل مدة الصندوق وفقا للقيود 

 املذكورة في فقرة تكرار االسترداد، مما قد يخفض من قيمةأصوله.

 

 أهداف الصندوق: .د

يتم كما أنه س هو تحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين على املدى املتوسط والبعيد الهدف االستثماري للصندوق 

 . استثمار أي مكاسب محققة ةعادإ

 

 

 وصف لغرض الصندوق وأهدافه االستثمارية: .ه

الصندوق إلى تحقيق أهدافه عن طريق االستثمار في األصول العقارية في اململكة وأسهم الشركات العقارية يهدف 

جة في سوق األوراق املالية السعودية )تداول( وصناديق السيولة وكذلك الصناديق االستثمارية العقارية املدر 

 العامة والخاصة.

 

 ملخص لالستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه: .و

 وصف لنوع )أنواع( األصول العقارية التي يستثمر فيها الصندوق: .1

 :طة التاليةيجوز للصندوق القيام باألنش

املباني األراض ي الخام و/أو املطورة و  األصول العقارية في اململكة بما في ذلك و/أو تطوير  االستحواذ (1)

 والعقارات السكنية، التجارية والصناعية.

القائمة سواء كانت سكنية، تجارية،  ، املبانياألصول العقارية املدرة للدخل و/أو تطويراالستحواذ  (2)

مملوكه له أو أراض ي   . ويمكن للصندوق أن يطور وذلك لبيعها أو تأجيرها فندقية أو صناعية

 .لغرض تأجيرها بغرض امتالك أصول مدرة للدخلمستأجره 

 بيع و/أو تأجير األراض ي واملباني التجارية والسكنية والصناعية بالتقسيط. (3)

 .امتالك حصص أغلبية أو أقلية في مشاريع عقارية (4)

 قارية املدرجة في تداول.االستثمار في الشركات الع (5)

 االستثمار في الصناديق االستثمارية العقارية العامة. (6)

 في صناديق السيولة املتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية واملرخصة 
ً
وقد يستثمر الصندوق أيضا

بنسبة ال  من هيئة السوق املالية )بما في ذلك تلك الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق 

بشكل رئيس ي باألدوات املالية قصيرة  ( والتي تستثمر في% من صافي أصول الصندوق 41تتجاوز 

الصكوك والسندات املالية واملنتجات املالية املهيكلة التي يتم إصدارها  األجل كما يستثمر أيضا في

 بالريال السعودي أو الدوالر األمريكي.
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 الظروفمن وقت آلخر بناًء على قد يختلف هيكل املحفظة االستثمارية للصندوق وتكوينها 

 والتقلبات في قيمة املحفظة.

تملك العقار في بيتوافق الصندوق واستثماراته في جميع األوقات مع األنظمة السارية واملتعلقة 

 .، بما في ذلك نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. اململكة

 سياسات تركز االستثمار: .4

 فقط في األصول العقارية والشركات والصناديق في اململكة. يعتزم الصندوق االستثمار 

 تكون نسب تنوع االستثمارات بالصندوق على النحو التالي:

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.01االستثمار في أسهم الشركات العقارية لن يتجاوز ما نسبته  (1)

لجديدة أو املشاريع قيد التطوير( مجتمعة االستثمار في املشاريع العقارية )فيما يتعلق بمشاريع التطوير ا (2)

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.01لن يتجاوز ما نسبته 

االستثمار في صناديق السيولة املتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية واملرخصة من قبل هيئة السوق  (3)

% من صافي 41سبته املالية )بما في ذلك تلك الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق( لن يتجاوز ما ن

 قيمة أصول الصندوق.

على  لصندوق في أي مشروع عقاري إال إذا كان املطور أو شركاته التابعة يستثمرونا يستثمرال يجوز أن  (4)

 % من املشروع ذات العالقة.41ما نسبته  األقل

 الحد األعلى الحد األدنى فئة األصل

 %01 %1 املشاريع العقارية املباشرة

 %01 %1 ت العقارية املدرجة بالسوق السعوديأسهم الشركا

 %41 %1 الشرعية الهيئة معاييرصناديق السيولة املتوافقة مع 

  %011 %1 النقد
تعتبر النسب السابقة نسب استرشادية وتخضع للمراجعة الدورية من قبل مدير الصندوق. ويجوز تعديل هذه 

ك في مصلحة مالكي الوحدات. وفي حال تعديل النسب النسب بموافقة مجلس إدارة الصندوق إذا اعتبر ذل

السابقة، فيتم كذلك الحصول من خالل مدير الصندوق على موافقة هيئة السوق املالية على الشروط 

 واألحكام املعدلة.

 صالحيات االقتراض للصندوق وسياسة مدير الصندوق في ممارسة تلك الصالحيات: .3

 لتقديره
ً
الخاص وبمقدار ما يسمح به النظام أن يحصل على تمويل من شركة  يجوز ملدير الصندوق وفقا

سامبا كابيتال أو من أي طرف آخر، وذلك بأفضل النسب املتوفرة في السوق. ويجب أن ال تزيد قيمة هذا 

% من صافي قيمة أصول الصندوق وأن تستخدم في االستثمارات و/أو لسد النقص 01التمويل عن نسبة 

. ويجب تسديد هذا التمويل خالل عام واحد من تاريخ الحصول عليه ما لم يحدد مدير املؤقت في السيولة

 .الشرعية الهيئة معاييرالصندوق غير ذلك ويجب أن يتوافق التمويل مع 

 

 وسائل وكيفية استثمار النقد املتوافر في الصندوق: .4

 يجوز للصندوق استعمال النقد املتوافر في استثمارات في صناديق السيو 
ً
 عاما

ً
املتوافقة مع لة املطروحة طرحا

َبل هيئة السوق املالية )بما في ذلك تلك الصناديق املدارة من قبل مدير  معايير الهيئة الشرعية واملرخصة من قِّ
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الصندوق( والتي تستثمر في الصكوك والسندات املالية واملنتجات املهيكلة التي تصدر بالريال السعودي أو 

 الدوالر األمريكي.

 

 مخاطر االستثمار في الصندوق: .ز

ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر كبيرة ولذلك فإنه يناسب فقط األشخاص الذي يمكنهم تحمل  .1

خسارة كامل استثماراتهم في الصندوق واألشخاص الذين ال يحتاجون سيولة في استثمارهم. وفيما يلي 

عاتها بعناية عند تقييم االستثمار في الوحدات املطروحة. قائمة غير حصرية بعوامل املخاطر التي ينبغي مرا

ومن املهم أن يراجع املستثمرون املحتملون عن كثب وأن يفهموا عوامل املخاطر املذكورة قبل القيام 

 باالستثمار في الصندوق.

تكن تلك الخسارة يتحمل كل مستثمر املسؤولية كاملة عن أي خسارة مالية ناتجة من االستثمار في الصندوق ما لم 

 بسبب اهمال أو تقصير متعمد من قبل مدير الصندوق.

 طبيعة مخاطر االستثمار:

يتطلب االستثمار في الصندوق التزاًما حسب املبين في هذه الشروط واألحكام دون وجود ضمانات لتحقيق عائد على 

قيق عوائد إيجابية على استثماراته في رأس املال املستثمر. وال يوجد ضمان بأن الصندوق سوف يكون قادرا على تح

 الوقت املناسب، أو في أي وقت على اإلطالق. 

 :عدم القدرة على تسييل األصول و  مخاطر السيولة

وتعتبر أصول الصندوق بشكل عام غير قابلة للتسييل السريع ويمكن أن يصعب بيعها أو التصرف فيها على نحو 

ق السعر الذي يتوقعه مدير الصندوق كقيمة عادلة لها أو ال يمكن بيعها في آخر، وإذا تم بيعها من املحتمل أال تحق

غضون اإلطار الزمني الذي ينشده الصندوق. وعليه، قد ال يحقق الصندوق أي عائد على أصوله ويمكن أن يخسر 

 املستثمر بعض أو جميع رأس ماله الذي استثمره.

 مخاطر االستثمار في صناديق أخرى: 

ندوق بحسب هذه الشروط واألحكام في صناديق أخرى سواء كانت صناديق عقارية عامة أو قد يستثمر الص

وعليه فإن أي انخفاض في قيمة هذه االستثمارات سيأثر سلبا  الشرعية الهيئة معاييرصناديق سيولة متوافقة مع 

 على سعر وحدة الصندوق.

 مخاطر انحراف النتائج الفعلية عن املستهدفة:

د أي مشروع من مشاريع الصندوق العقارية عن العوائد املتوقعة لها من قبل مدير الصندوق قد تنخفض عوائ

ص من قبل الجهات املختصة، نقص في  يخار تشتراطات الاأحد الحاالت التالية: تأخر اصدار التراخيص، تغير  بسبب

في السوق العقاري وغيرها من األسباب  أو العمالة في السوق، تأخر أو تعثر للمقاول، التقلبات والتغيرات البناء مواد

 مما قد ينعكس سلبا على سعر الوحدة. 

 مخاطر االعتماد على موظفي مدراء الصندوق:

ق، وإن خسارة ألي من هؤالء و خبرة في إدارة الصند ي يعتمد مدير الصندوق على موظفين ومدراء متخصصين ذو 

 ق. و املوظفين قد يأثر على أداء الصند

 : مخاطر االقتراض

 من 4 البند مع يتوافق بما الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 01 نسبته مابحد أقص ى  االقتراض لصندوق ل يجوز 
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 خاصةال تمويليةال تكاليفقد يكون هناك أثرا سلبيا على سعر الوحدة بسبب ال االقتراض حالة وفي( و) الفقرة

درة الصندوق على وفاء القرض قد يخسر جزء أو ، وفي حالة عدم ق الشرعية الهيئة معايير مع واملتوافقة بالقرض

  كامل أصوله املقدمة كضمان لهذا القرض.

 مخاطر املطور: 

عطفا على خبرتهم العقارية وفي حال الصندوق يعتمد على مطوريه في عملية اختيار العقارات املراد االستحواذ عليها 

أيضا في استخراج  ى أداء الصندوق. كما يعتمد عليهمعدم التوفيق في اختيار العقار قد ينجم عن ذلك أثر سلبي عل

. مما قد يؤثر على سعر الوحدة في حالة عدم تنفيذ بشكل حصري  التراخيص الالزمة للتطوير ثم في تنفيذ املشاريع

 املشروع بالشكل املطلوب.

 مخاطر تضارب املصالح:

ق وشركاته التابعة ومدراء وشركاء كل وذلك بسبب تولي مدير الصندو  مصالح تضاربحاالت  يواجه الصندوق قد 

 يعمل ان الصندوق  ملدير يجوز  منها ملجموعة واسعة من العمليات في ما يتعلق بالنشاط العقاري أو التجاري. 

 األهداف نفس لها التي تلك ذلك في بما حسابات أو شركات، أخرى، صناديق في يشارك أن أو مستشار، بمثابة

 الخدماتتتأثر  الأ شريطة لآلخرين مماثلة خدمات تقديم الصندوق  ملدير يجوز . لصندوق ا في التي لتلك االستثمارية

 تطرأ فورا. تضاربات أي حل لضمان يسعى سوفكما أنه  األوقات، جميع في للصندوق  تقدم التي

 فرض رسوم األراض ي البيضاء: مخاطر 

تصدر  عندمااألراض ي املطورة و  و/أو ام يستثمر الصندوق بشكل رئيس ي في األصول العقارية ومنها األراض ي الخ

رسوم سنوية على األراض ي البيضاء قد ينطبق ذلك على جزء أو جميع الجهات املختصة قرارات تقتض ي بتطبيق 

 سعر وحدة الصندوق. قد تخفضمشاريع الصندوق مما يترتب عليه دفع رسوم سنوية 

 

 مخاطر توزيعات األرباح:

توزيع أرباح أو غيرها من التوزيعات، لكنه يهدف إلى إعادة استثمار جميع دخل  ال يهدف الصندوق بشكل عام إلى

وأرباح الصندوق. ووفًقا لذلك، قد ال يكون االستثمار في الصندوق مناسًبا للمستثمرين الراغبين في عوائد جارية 

 ألغراض مالية أو ضريبية. 

 مخاطر االستثمارات العقارية:

ملخاطر معينة مرتبطة بملكية األصول العقارية والقطاع العقاري بشكل عام. ويمكن  يخضع االستثمار في الصندوق 

أن تتأثر قيمة االستثمارات العقارية في الصندوق ويتبعها تأثر صافي قيمة األصول للوحدات بشكل عكس ي نتيجة 

صادية العاملية واإلقليمية انخفاضات في القيمة العقارية وعدم سيولة االستثمار واملخاطر املرتبطة بالظروف االقت

والوطنية واملحلية والكوارث الطبيعية واالرهاب والحروب واالمتثال للقوانين البيئية واملسؤولية البيئية واالرتفاعات 

في تكلفة التمويل واالفراط في البناء والحالة املالية للمستأجرين وعدم إشغال العقارات لفترات طويلة واالرتفاعات 

العقارية والتغيرات في أنظمة تقسيم املناطق والتأخيرات في البناء وتجاوزات التكاليف وعدم وجود في الضرائب 

 غطاء تأمين على الخسائر أو وجوده بشكل غير كاف ومخاطر التمويل وزيادة املنافسة، باإلضافة إلى أسباب أخرى.

 

ر ظروف السوق:  مخاطر تغيّ

كل كبير على التغييرات التي تطرأ على ظروف العرض والطلب الخاصة سوف يعتمد األداء املستقبلي للصندوق بش
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بقطاع العقارات؛ والتي من املمكن أن تتأثر بالظروف االقتصادية والسياسية اإلقليمية واملحلية؛ واملنافسة 

يمكن أن املتزايدة والتي تؤدي إلى انخفاض في قيمة العقارات والتقلبات في العرض والطلب، لذا، فهذه التغيرات 

 على أداء الصندوق 
ً
 كبيرا

ً
 سلبيا

ً
حدث تأثيرا

ُ
 .وسعر الوحدة ت

 مخاطر التطوير العقاري 

 تشمل مخاطر بناء وتسويق مشروع عقاري جديد، على سبيل املثال ال الحصر، ما يلي:

درة على تحقيق ( عدم الق4( تجاوز التكاليف املحددة، )4( التأخير في االنتهاء من األعمال في الوقت املناسب، )0)

 على مخاطر 0عقود إيجار أو مبيعات باملعدالت املتوقعة، )
ً
( القوة القاهرة. إن البدء في مشروع جديد ينطوي أيضا

أخرى، من بينها الحصول على املوافقات والتصاريح الحكومية الالزمة لتقسيم األراض ي واإلشغال، وغيرها من 

  الغير مكتملة طلوبة، وتكاليف التطوير العقاري املتصلة باملشاريعاملوافقات والتصاريح الحكومية األخرى امل
ً
. ونظرا

ألن االستثمار في الوحدات هو استثمار غير مباشر في مشاريع إنشائية وتطويرية معينة، فإن إنجاز املشاريع سوف 

 يكون له تأثير مباشر وكبير على قيمة الوحدات.

 مخاطر تثمين العقارات:

صول العقارية إلى الحسابات والتقديرات املعدة من قبل مثمنين عقاريين خارجيين. وتعتبر يستند تثمين األ 

التثمينات هي مجرد تثمين لقيمة العقار وليست تقدير دقيق للقيمة التي يمكن الحصول عليها عند بيع ذلك العقار. 

. ومع هذا، فإن التغيرات التي قد وملدير الصندوق استخدام االجتهاد املعقول عند االعتماد على تلك التثمينات

 تحدث في السوق العقاري السعودي يمكن أن تؤثر عكسًيا على مدى موثوقية التقديرات الخاصة بقيمة العقارات

 .والتي قد تؤثر على سعر الوحدة

  

 مخاطر عدم تنوع االستثمارات:

 لحجم أصول 
ً
الصندوق. ولذلك فإن األداء  من املمكن أن يحتفظ الصندوق ببضعة استثمارات كبيرة نسبيا

الضعيف لعدد قليل من االستثمارات، أو أحد تلك االستثمارات، يمكن أن ينتج عنه انخفاض أكبر في أصول 

 على  الصندوق باملقارنة مع الحالة التي تكون فيها األصول موزعة على عدد أكبر من االستثمارات
ً
مما قد يؤثر سلبا

 .سعر الوحدة

 راف األخرى:مخاطر إخالل األط

 معهم ويمكن أيًضا أن 
ً
يتعرض الصندوق ملخاطر ترتبط بإخالل األطراف األخرى الذين يزاول الصندوق أعماال

 بالكامل إلخالل 
ً
يتكبد الصندوق مخاطر اإلخفاق في التسوية. وفي ظروف معينة، قد يكون الصندوق ُمعرضا

ية املدرجة، ومالكي األراض ي، واملطورين، والبنوك املقرضة األطراف األخرى، بما في ذلك املديرين، والشركات العقار 

 .مما قد يؤثر على سعر الوحدة واملطورين

 مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة:

% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم تعامل معين، قد ال 01إذا تم استالم طلبات استرداد تتجاوز ما نسبته 

لتغطية طلبات االسترداد، وقد يتسبب ذلك في تأخير في طلبات االسترداد. يكون لدى الصندوق نقد كاف متوفر 

عالوة على ذلك، قد يضطر الصندوق إلى تسييل جزء من أصوله في أوقات غير مناسبة لتغطية طلبات االسترداد 

 تلك. وقد يكون لذلك أثر عكس ي على االستثمارات بالصندوق وأدائه وعلى سعر الوحدة.

 ية والتشريعية والضريبية:املخاطر النظام
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املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام تستند على التشريعات الحالية املنشورة وقت إصدار الشروط 

واألحكام. وقد تطرأ تغيرات نظامية وضريبية وزكوية وتشريعية في اململكة أو خارجها خالل مدة الصندوق، والتي 

 ضرائب يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على ال
ً
صندوق، أو استثماراته، أو املستثمرين األفراد. وال توجد حاليا

مفروضة على الصناديق االستثمارية داخل اململكة ومع ذلك فليس هناك ضمان بأن نظام الضرائب الحالي 

 املعمول به داخل اململكة لن يتغير.

 

 مخاطر االستثمار في الصندوق ليس كمخاطر وديعة في بنك: .4

الستثمار في الصندوق بمثابة وديعة في بنك أو غيره من مؤسسات االيداع املؤمن عليها، وإنما هو حيازة ال يعتبر ا

 وحدات في صندوق عقاري.

 

 االشتراك: .ط

يمكن للمستثمرين االشتراك في الوحدات في كل يوم تعامل )نرجو االطالع على تعريف يوم التعامل في  (1)

الوحدات على أساس صافي قيمة األصول املحددة في يوم التثمين ذي  قائمةالتعريفات املحددة( ويتم إصدار 

ظهًرا بتوقيت مدينة الرياض في يوم  0:11الصلة. ويجب أن يتم استالم أي طلب لالشتراك قبل الساعة 

 الثالثاء الذي يسبق مباشرة يوم التثمين ذي الصلة.

تعبئة نموذج طلب االشتراك املعدة للغرض يجب على املستثمرين الراغبين في شراء الوحدات في الصندوق 

 وتسليمها ملدير الصندوق والتي بموجبها يتم تسجيل طلب االستثمار في الصندوق )ُيشار إليها باسم "نموذج

 "(.الطلب

 لدى مجموعة سامبا املالية ويودع فيه مبلغ 
ً
لالشتراك في وحدات الصندوق، يجب على املستثمر أن يفتح حسابا

ند استالم استمارة الطلب، تنسق مجموعة سامبا املالية وشركة سامبا كابيتال لضمان تخصيص االشتراك. وع

 تم إيداعه وأنه 
ً
املبالغ لالستثمار في الصندوق. ويتحمل املستثمر املسؤولية منفرًدا لضمان أن مبلغ االشتراك كامال

 حدات الصندوق.متوفر في حسابه املفتوح مع مجموعة سامبا املالية قبل االشتراك في و 

ريال سعودي والحد األدنى ملبلغ االشتراك اإلضافي  40,111وبصورة عامة، فإن الحد األدنى ملبلغ االشتراك هو  (4)

 شركةي ريال سعودي. ومع هذا، بالنسبة لألفراد املستثمرين في الصندوق من خالل خطة ادخار أل  0,111هو 

ن الصناديق املتاحة لخطط البرامج االدخارية الخاصة تتقدم بطلب ملدير الصندوق إلضافة الصندوق من ضم

أو من خالل برنامج مجموعة سامبا املالية لالدخار االستثماري، يكون الحد األدنى ملبلغ االشتراك هو  بموظفيها

 ريال سعودي كل شهر. 011ريال سعودي والحد األدنى ملبلغ االشتراك اإلضافي هو  4,111

اشتراكات عينية في الصندوق متى ما رأى في ذلك مصلحة للصندوق ومشتركيه، و سيتم يمكن ملدير الصندوق قبول 

 احتساب قيمة االشتراك حسب القيمة السوقية للعقار وفقا لتقييم املقيمين املعتمدين لدى الصندوق. 

قانونية السائدة، بعد التأكد من القيام بالعناية الواجبة املناسبة املتعلقة بمعرفة العميل كما تقتضيه النظم ال

يخصص مدير الصندوق الوحدات للمستثمرين. ويحتفظ مدير الصندوق بالحق املطلق في رفض اشتراك أشخاص 

في الصندوق إذا أسفر هذا االشتراك عن خرق لوائح أو أنظمة معمول بها في الصندوق والتي قد تفرضها الجهات 

 النظامية من وقت آلخر.

ملة أخرى غير عملة الصندوق، يتم تحويل مبلغ عملة الدفع لعملة الصندوق من إذا تم دفع قيمة الوحدات بع
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ا عند تحويل املبالغ إلى العملة 
ً
قبل مدير الصندوق بسعر صرف سامبا الساري في حينه، ويصبح الشراء نافذ

 الخاصة بالصندوق وبناًء على السعر املعلن عنه في يوم االعالن.

 التخصيصات:

يخصص مدير الصندوق الوحدات للمستثمرين الجدد على أساس نسبي مقابل مساهمتهم. ويبلغ بعد يوم التعامل، 

 مدير الصندوق على الفور املستثمرين الجدد بعدد الوحدات الصادرة لكل منهم.

 

 الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة: .ي

عاب اإلدارة املقرر أن يدفعها الصندوق و/أو مالكي فيما يلي جدول يبين الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأت

 الوحدات:

رسوم  (1)

 االشتراك

 :واالسترداد

% من مبلغ االشتراك تدفع ملرة واحدة لفائدة مدير 0.10حتى نسبة لكل اشتراك جديد أو إضافي 

 الصندوق وقت االشتراك.

 

 من  وهي كالتالي على مالكي الوحدات دفع الرسوم اآلتية للصندوق عند استرداد الوحدات
ً
اعتبارا

 :أول تقييم لكل اشتراكتاريخ 

  :من صافي قيمة أصول الوحدات املستردة.0.01قبل نهاية السنة الثانية % 

  :من صافي قيمة أصول الوحدات املستردة.0السنة الثالثة % 

  :من صافي قيمة أصول الوحدات املستردة.1.10السنة الرابعة % 

  يوجد رسوم استرداد.السنة الخامسة وما بعدها: ال  

 

دفع جميع رسوم االسترداد
ُ
 .دير الصندوق مل للصندوق وليس ت

رسوم  (2)

 االدارة:

 بنسبة 
ً
 سنوية

ً
% من صافي قيمة أصول الصندوق 4.40يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوما

ويستقطع في نهاية كل ربع سنة )أي محسوبة عن األيام الفعلية لكل ربع سنة باعتبار أن السنة 

421 .)
ً
 يوما

مقابل  (3)

خدمات 

الحفظ أو 

أي خدمة 

أحرى 

مقدمة من 

أمين 

 الحفظ:

 ال توجد.

رسوم  (4)

املحاسب 

 القانوني:

ويتم استقطاع الرسم بشكل ربعي عند كل تقييم للصندوق  ريال سعودي في السنة 42,111

 وذلك حسب العقد على دفعتين بعد إصدار القوائم املالية النصف سنوية والسنويةويدفع 

 املوقع مع املحاسب القانوني
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عمولة  (5)

ناتجة  من 

قروض 

مالية 

 للصندوق 

% من صافي قيمة 01قروض قائمة على الصندوق ولكن يجوز له االقتراض ما نسبته  ال توجد

من الفقرة )و( وفي حالة االقتراض قد تفرض على  4أصول الصندوق بما يتوافق مع البند 

بأسعار السوق  الشرعية الهيئة معاييرة مع واملتوافق بالقرضالصندوق تكاليف تمويلية خاصة 

 .السائدة في حينه

رسوم  (6)

متعلقة 

بتسجيل 

وحدات 

الصندوق، 

أو أي 

خدمة 

إدارية 

 أخرى 

 

 ال توجد.

  رسوم أخرى  (7)

رسوم أداء  (أ)

 املطور 

تكون رسوم األداء  املدفوعة للمطورين وقع التفاوض واالتفاق عليها بناًء على أساس الظروف 

لة السائدة في السوق. ووفًقا لالتفاقيات املبرمة من قبل مدير الصندوق، يكون الصندوق املماث

 عن دفع رسوم أداء للمطورين وقت تسييل 
ً
بناًء على معدل العائد  كل عقار على حدةمسؤوال

لكل مشروع وصافي األرباح املستمدة من عوائد البيع. من نسب األرباح اإلضافية الداخلي 

 ر حساب رسوم األداء من مطور آلخر على النحو اآلتي:وتختلف معايي

 تطوير األراض ي عقارات

ما يزيد عن  %00.0-%2.0 %2.0-%1 نسب معدل العائد الداخلي

00.0% 

 %21 %44.0 بدون رسوم رسوم األداء

 

 تنطبق على إدارة العقار تنطبق على تطوير العقار سريدكو

يد عن ما يز  %01-%1 نسب معدل العائد الداخلي

10% 

على صافي األرباح من قيمة 

 البيع

 %41 %41 بدون رسوم رسوم األداء
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تنطبق على تطوير  أدكو

 األراض ي

تنطبق على 

 تطوير العقار

تنطبق على 

 إدارة العقار

نسب معدل العائد 

 الداخلي

1%- 

2.0% 

2.0%-

00.0% 

ما يزيد 

 عن 

00.0% 

1%-

01% 

ما يزيد 

عن 

01 % 

على صافي 

األرباح من 

 قيمة البيع

بدون  رسوم األداء

 رسوم

بدون  21% 44.0%

 رسوم

30% 41% 

 

 

 البيع بالتقسيط سيسكو

 %01ما يزيد عن  %01-%2 %2-%1 نسب معدل العائد الداخلي

 %21 %40 بدون رسوم رسوم األداء

 

على قيم العقارات املعنية رسوم األداء املقدرة لكل مشروع في كل يوم تثمين بناًء يتم احتساب  

 .كما أنها تدفع وقت تسيل كل عقار ويتم انعكاسها في صافي قيمة أصول الصندوق 

رسوم  (ب)

أخرى 

 للمطورين:

إذا تم الحصول على أصول عقارية معينة من مالك آخر غير مجموعة العيسائي، فسوف يتم 

 وذلك على النحو التالي:دفع رسوم إضافية أخرى أيًضا من قبل الصندوق للمطور ذي العالقة 

 من سعر الشراء. %4.0إلى  %0.0رسوم استحواذ بنسبة  -

 % من سعر البيع. 4.0رسوم بيع العقار بنسبة  -
 

 رسوم تطوير العقار ) لألنشطة التابعة لإلنشاءات(:

احتياطي  

املصاريف 

الطارئة )من 

تكلفة 

 اإلنشاءات(

إدارة تنفيذ 

املشروع )من 

تكلفة 

 اإلنشاءات(

لتطوير رسوم ا

)من تكلفة 

 اإلنشاءات(

تكاليف 

التسويق )من 

إجمالي سعر 

 البيع املتوقع(

 %2.0 %1.0 %0 %1.0 سريدكو

 %2.0 %1.0 %0 %1.0 أدكو
 

 رسوم تطوير األراض ي:

 الرسوم اإلدارية على تكلفة تطوير األراض ي في امليزانية 

 %41 أدكو

 %41 عقارات
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 :ارات املؤجرة واملدرة للدخل فقطرسوم إدارة العقار وتنطبق على العق

رسوم عقد التأجير  

)تدفع عند توقيع 

القعد فقط( 

لعقود اإليجار 

أكثر  -طويلة األجل 

 من سنة

رسوم عقد التأجير 

)تدفع عند توقيع 

العقد فقط( لعقود 

 -اإليجار قصيرة األجل 

 أقل من سنة

رسوم إدارة العقار 

)صافي اإليجارات 

املحصلة بعد خصم 

 لخدمات(رسوم ا

ريال  411,111% أو 1 %0 %4 سريدكو

رسوم تجنيب أيهما 

 أعلى

 أدكو

 

ريال  411,111% أو 1 0% 4%

رسوم تجنيب أيهما 

 أعلى
 

 املصاريف املتعلقة بمبيعات التقسيط:

رسوم إدارة مبيعات التقسيط )نسبة سنوية من  

 الديون القائمة(

رسوم التحصيل لكل 

 دفعة

  ريال 01 %1.0 سيسكو
)ج( مكافآت أعضاء 

مجلس االدارة 

 املستقلين:

لجميع األعضاء املستقلين تستقطع بشكل ربعي عند  ريال سعودي في السنة 11,111بحد أقص ى 

 .كل تقييم وتدفع في نهاية العام

تستقطع بشكل ربعي عند كل تقييم وتدفع عند طلبها من هيئة  ريال سعودي في السنة 1,011 )د( رسوم رقابية:

 .ق املاليةالسو 

)هــ( رسوم نشر 

املعلومات على موقع 

 تداول:

تستقطع بشكل ربعي عند كل تقييم وتدفع عند طلبها من شركة  ريال سعودي في السنة 0,111

 .تداول 

 عن جميع تكاليف املشروع، مثل تكلفة االستحواذ على األرض  )و( تكاليف املشاريع:
ً
يكون مدير الصندوق مسؤوال

 ملشروع.وتكلفة تطوير ا

)ز( نفقات أخرى 

 للصندوق:

 عن النفقات االدارية والتشغيلية واملهنية والنفقات األخرى مثل رسوم 
ً
يكون الصندوق مسؤوال

الحفظ واملكافآت املدفوعة ألعضاء مجلس إدارة الصندوق ونفقات التثمين واملحاسب القانوني 

من املتوقع أن تتعدى هذه النفقات  واملصاريف القانونية واالستشارية والتقاض ي والنشر. وليس

% من صافي قيمة األصول 1.01االدارية واملهنية والتشغيلية والنفقات األخرى ما نسبته 

 بالصندوق كل سنة.

 ال يوجد.رسوم  (8)
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 االسترداد

  :املبكر
لحق )ب( املرفق بهذه تم عرض الرسوم والنفقات التقديرية التي يتحملها الصندوق في ملخص االفصاح املالي املبين في امل

 الشروط واألحكام وسيتم خصم الرسوم الفعلية فقط.

 

 تثمين أصول الصندوق: .ك

 كيفية تثمين أصول الصندوق:  .0

لصندوق بناًء على تثمين معد من قبل مثمنين عقاريين ليقوم مدير الصندوق بتثمين األصول العقارية 

. وفي ظل االتفاقات الحالية، (تقييم) املعتمدين مقيمينلل السعودية الهيئة في عضوين يكونا أن علىمستقلين 

كون مكة اللعقار )ري/ماكس كون( و شركة أريز لإلستثمار التجاري مكتب فإن املثمنين العقاريين هم مؤسسة 

السعودية(. ويحق ملدير الصندوق تغيير أو تعيين أي مثمن عقاري معتمد جديد  40املحدودة )سنشري 

عار مسبق ملالكي الوحدات. ويتم اتخاذ قرار التعيين املذكور باعتبار أمانة مدير للصندوق بدون أي إش

 الصندوق تجاه مالكي الوحدات. 

يتم احتساب سعر الوحدة الواحدة للصندوق باتباع عملية حسابية تتضمن خصم كل التزامات الصندوق، 

خالل فترة االحتساب، ويشمل ذلك بما في ذلك أي التزامات مالية ورسوم ونفقات مستحقة على الصندوق 

، ثم االلتزامات املتغيرة(، من إجمالي أصول 
ً
الدفعات املقدرة لرسوم األداء )يتم خصم االلتزامات الثابتة أوال

 الصندوق، ويتم توزيع الحصيلة على عدد وحدات الصندوق في نفس الفترة الزمنية. ويكون هذا السعر هو 

 الصندوق. سعر وحدة

الصندوق هو حصيلة جميع األصول العقارية والنقد واألرباح املستحقة وغيرها من املستحقات  إجمالي أصول 

بما في ذلك القيمة السوقية ألسهم الشركات املدرجة والصناديق  والقيمة السوقية لكافة االستثمارات

  إضافة إلى القيمة الحالية ألي أصول أخرى محتفظ بها. املستثمر بها من قبل الصندوق 

 

 عدد ومرات التثمين وتوقيته:   .4

آخر يوم أربعاء من كل  نهاية يوم عمل يتم تثمين أصول الصندوق ألغراض تحديد صافي أصول الصندوق في

ربع سنة ميالدية، وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، عندئذ يكون يوم التثمين هو يوم األربعاء السابق له 

 مباشرة والذي يكون يوم عمل.

 اإلعالن عن سعر الوحدة:كيفية    .4

يعلن مدير الصندوق عن سعر الوحدة بالصندوق في يوم الخميس الثاني التالي ليوم التثمين ذي الصلة، وإذا 

لم يكن هذا اليوم يوم عمل، يكون يوم العمل التالي مباشرة هو يوم االعالن. ويتم نشر سعر الوحدة على 

 تال.املوقع االلكتروني لتداول وشركة سامبا كابي

 

 تداول وحدات الصندوق:  .ل

 األيام التي يسمح فيها قبول أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرائها   .0

تقبل طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم عمل بينما يكون آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد 
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 بق ليوم التثمين ذي الصلة.قبل الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت الرياض من كل يوم ثالثاء سا

 بيان اجراءات تسليم أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرائها    .4

يتم استالم أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرائها من خالل تقديم نماذج اشتراك أو االسترداد ألحد مراكز 

 الصندوق. سامبا كابيتال االستثمارية أو عن طريق القنوات االلكترونية املتاحة من طرف مدير 

 

 :التحويل بين الصناديق 

يمكن أن يطلب مالك الوحدات تحويل كافة أو جزء من استثماره في الصندوق إلى صندوق آخر تديره 

سامبا كابيتال. ويتم التعامل مع طلب التحويل هذا على أنه طلب استرداد منفصل عن الصندوق 

 أنه يجوز ملد
ً
ير الصندوق فرض شروطه الخاصة والتي تشمل واشتراك منفصل في الصندوق الثاني علما

 شروط خاصة بتكرار عملية التحويل. كما أن مدير الصندوق لن يفرض أي رسوم تحويل.

يمكن ملالك الوحدات أن يطلب نقل ملكية استثماراته أو أي جزء منها من الصندوق إلى صندوق آخر 

ل مع طلب نقل امللكية على أنه طلب استرداد ُيدار من قبل مدير الصندوق. وفي تلك الحالة، يتم التعام

مستقل عن الصندوق وطلب اشتراك في الصندوق املستهدف ذي العالقة. وعند طلب نقل امللكية، في 

حال أن كانت قيمة استثمار مالك الوحدات أقل من الحد األدنى ملبلغ االشتراك األولي، يجوز ملدير 

ه طلًبا لنقل ملكية كافة استثماراته إلى الصندوق املستهدف. الصندوق أن يتعامل مع هذا الطلب باعتبار 

وإذا ترتب على طلب نقل امللكية استرداد استثمارات مالك الوحدات في أي من الصناديق، أو نقل ملكية 

استثماراته من صندوق آلخر، وإذا تم في أي وقت تعليق الحساب أو إعالن صافي قيمة أصول الصندوق 

م االحتفاظ بصافي عوائد هذا االسترداد لحساب مالك الوحدات، ويتم نقل ملكية املستهدف، فإنه يت

االستثمار في الصندوق املستهدف الذي تنقل له االستثمارات وبالسعر السائد في أقرب يوم تثمين ألسعار 

ذلك الصندوق. وال يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبات أو طلبات من أي نوع تتصل 

مالم يكون هناك إهمال أو تقصير متعمد  فرصة فائتة أو خسارة فعلية قد يتكبدها مالك الوحداتبأي 

 . منه

 

 :االسترداد 

طلب استرداد جميع وحداتهم أو بعضها عن طريق تعبئة وتوقيع استمارة استرداد  ملالكي الوحداتيحق 

ب عدد الوحدات املستردة في قيمة وتقديمها ملدير الصندوق. ويتم حساب إجمالي عوائد االسترداد بضر 

 صافي أصول الوحدات في يوم التعامل ذي الصلة(.

ومن أجل تنفيذ طلبات االسترداد، يجب تقديم الطلب قبل الساعة الواحدة ظهًرا بتوقيت مدينة 

 الرياض في يوم الثالثاء الذي يسبق يوم التثمين املعني.

 

السترداد املطلوب إلى تخفيض قيمة استثمار املشترك إلى عند استالم أي طلب استرداد، وكان سيؤدي ا

ما دون الحد األدنى ملبلغ االشتراك األولي، سيتم ومن دون اشعار مسبق، استرداد كامل املبالغ املستثمرة 

 بأن هذه الفقرة تطبق فقط على 
ً
وتحويلها إلى الحساب الجاري للمشترك املحدد من قبله، علما

 أربع سنوات. االشتراكات التي أكملت
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دفع عوائد االسترداد إلى مالكي الوحدات املستردين بالريال السعودي عن طريق التحويل البنكي 
ُ
وت

لحسابهم في مجوعة سامبا املالية خالل ثالثة أسابيع من يوم االعالن ذي الصلة شريطة أن يتم تقديم 

بمتطلبات العناية الواجبة الخاصة جميع املعلومات واملستندات من قبل مالك الوحدات بقصد الوفاء 

دفع عوائد االسترداد ألي طرف آخر بخالف مالك 
ُ
بمعرفة العميل والقوانين واللوائح ذات العالقة. وال ت

الوحدات املسترد. وفي حال لم يكن ملالك الوحدة حساب في مجموعة سامبا املالية، فتدفع عوائد 

 للعناية
ً
الواجبة الخاصة بمعرفة العميل والقوانين واللوائح  االسترداد عن طريق إصدار شيك وطبقا

 ذات العالقة.

يجوز ملدير الصندوق أن يرفض طلب استرداد أو أن يؤخر طلب االسترداد ليوم التعامل التالي في الحاالت 

 التالية:

في % من صا01إذا كان املبلغ اإلجمالي لطلبات االسترداد املقرر تنفيذها في أي يوم تعامل يتجاوز  .0

 قيمة األصول اإلجمالية للصندوق؛ أو

 أو إذا كان التداول معلًقا في السوق املالية السعودية "تداول "في يوم التعامل. .4

ال ُيسمح باالسترداد في السنة األولى من امتالك الوحدات. وخالل السنة الثانية والثالثة والرابعة من 

% من الوحدات التي 40رداد في السنة الواحدة حتى االستثمار في الصندوق، يجوز ملالكي الوحدات است

 يمتلكونها. وال يوجد حد لالسترداد في السنة الخامسة وما يليها.

ريال سعودي. ومع هذا  40,111وبصورة عامة، يكون الحد األدنى للرصيد االستثماري في الصندوق هو 

 . االشتراكات.من الفقرة ط4يمكن تخفيض هذا الحد األدنى للرصيد وفًقا للنقطة 

 

 حاالت انقضاء الصندوق: .م

 يجوز إنهاء الصندوق في الحاالت التالية:

)أ( عند صدور قرار مدير الصندوق بموافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية، )ب( إذا تم رفع دعوى 

بل هيئة السوق املالية إفالس أو تصفية بنجاح ضد مدير الصندوق، )ج( إذا لم يعد مدير الصندوق مرخًصا من ق

ملزاولة أعمال األوراق املالية في اململكة ، )د( إذا كان هناك تغييًرا في األنظمة أو حدوث ظروف أخرى وجدها مدير 

 "(.حالة االنهاءالصندوق سبًبا مبرًرا إلنهاء الصندوق. )ُيشار إلى أي حالة من الحاالت السابقة باسم "

ثالثين يوًما من حدوث حالة االنهاء. يقدم مدير الصندوق إخطاًرا خطًيا لهيئة  يتم إخطار مالكي الوحدات خالل

 السوق املالية قبل إنهاء الصندوق.

 مدير الصندوق خطة لتصفية أصول الصندوق قبل إنهاء الصندوق. يعتمدو 

 

 

 

 مجلس إدارة الصندوق: .ن

لخاصة بالصندوق والعمل على تحقيق مصلحة يعين مدير الصندوق مجلس إدارة الصندوق للرقابة على األعمال ا

 الصندوق ومستثمريه. ويعمل مجلس إدارة الصندوق مع مدير الصندوق من أجل ضمان نجاح الصندوق.
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 عضاء املستقلين:أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومؤهالتهم و ااإلفصاح عن األ  (0

دوق ويمتلك كل عضو بمجلس يتألف مجلس إدارة الصندوق من أربعة أعضاء معينين من قبل مدير الصن

اإلدارة خبرة كبيرة باألمور العقارية أو االستثمارية. يكون ما نسبته ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق على 

وتكون مدة العقد  األقل أعضاء مستقلين وال يكون عدد األعضاء املستقلين في جميع األحوال أقل من اثنين

 .لثالث سنوات قابلة للتجديد

 جلس إدارة الصندوق من األعضاء التاليين:ويتشكل م 

 

 املجلس رئيس – مستقل عضو -الصعب عمر/ السيد 

 وهو السعودية، العربية اململكة الرياض، في للمحاماة الصعب عمر شركة ومؤسس قانوني ممارس هو الصعب عمر/ السيد

 في ديوك جامعة من انون الق في وماجستير سعود امللك جامعة من القانون  فقه في بكالوريوس على حاصل

 .األمريكية املتحدة الواليات

 مستقل عضو -جزار الشكور  عبد محمد/ السيد 

 عملية بخلفية جزار محمد/ السيد ويتمتع التجارية، لالستثمارات بدر لشركة العام واملدير املؤسس هو جزار محمد/ السيد

 من القانون  في وماجستير سعود امللك ةجامع من القانون  في بكالوريوس على حاصل وهو القانون  مجال في

 .األمريكية املتحدة الواليات في ريزيرف ويسترن  كيس جامعة

  عضو غير مستقل –السيد/ أجاي ماكيجا 

سنة في قطاع الخدمات املالية في كل من الهند  40السيد/ أجاي ماكيجا هو خبير مصرفي يتمتع بخبرة تزيد عن  

دئ والشرق األوسط. وتقلد السيد/ ماكيجا مناصب تنفيذية كبيرة خالل ومصر ومناطق آسيا واملحيط الها

التسع سنوات املاضية لدى العديد من الشركات في السعودية. ويعمل السيد/ ماكيجا حالًيا عضو مجلس إدارة 

سامبا كابيتال وفي هذا املنصب يشارك في إدارة استراتيجية خطط أعمال سامبا كابيتال ويراقب تنفيذها. 

السيد/ ماكيجا حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة من كلية الهندسة في مدينة دلهي، الهند، باإلضافة و 

 إلى حصوله على ماجستير في إدارة األعمال من كلية الدراسات اإلدارية دلهي، الهند.

  عضو غير مستقل –السيد/ الباجي طق طق 

 
ً
 عاما

ً
وهو أيضا    .وكبير مسؤولي املخاطر في مجموعة سامبا املالية يعمل حالًيا السيد/ الباجي طق طق مديرا

وهو حاصل على شهادة في العلوم السياسية واالقتصاد من معهد عضو في مجلس إدارة شركة سامبا كابيتال. 

لدراسات التجارية العليا في باريس، ا الدراسات السياسة في باريس، فرنسا، وشهادة في إدارة األعمال من معهد

 سا.فرن

 

 

 واألعضاء أدناه هم أعضاء مجالس إدارة الصناديق التالية:

صناديق سامبا كابيتال 

 االستثمارية

 محمد عبد الشكور جزار عمر عبد هللا الصعب أجاي ماكيجا الباجي طق طق 

صندوق تمويل التجارة الدولية 

 )سنبلة دوالر(

X X  X 

 X X  Xصندوق تمويل التجارة الدولية 
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 ودي()سنبلة ريال سع

صندوق املساهم لألسهم 

 السعودية

X X X  

 صندوق الرزين ريال للسيولة 

 

X X X  

  X X X صندوق الرزين دوالر للسيولة

صندوق الرائد لألسهم 

 السعودية

X X  X 

صندوق االزدهار لألسهم 

 الصينية

X X X  

صندوق الفريد لألسهم 

 السعودية

X X X  

 X X  X صندوق الرائد الخليجي

  X X X صندوق املساهم الخليجي

صندوق العطاء لألسهم 

 السعودية

X X  X 

صندوق سامبا كابيتال لألسهم 

 األمريكية

X X X  

صندوق سامبا كابيتال لألسهم 

 األوروبية

X X X  

صندوق سامبا كابيتال لألسهم 

 األسيوية

X X X  

صندوق سامبا كابيتال لألسهم 

 العاملية

X X X  

ق النفيس ألسهم السلع صندو 

 العاملية

X X  X 

 
 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: (4

ريال  41,111يستلم أعضاء املجلس املستقلين عن حضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق مكافأة قدرها 

ريال سعودي في  11,111 بحد أقص ى يكون إجمالي املكافآت املدفوعة لألعضاء املستقلينبذلك سعودي. و 

سنة. وُيدفع فقط ألعضاء املجلس املستقلين مكافأة عن حضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق. ويوجد ال

ريال سعودي لكل  41,111عضوان من أعضاء مجلس إدارة الصندوق مستقالن. ويتم حساب املكافأة بمبلغ 

 عضو مجلس إدارة ولكل اجتماع يحضره خالل السنة املالية.

 

ندوق عند طلب مدير الصندوق ذلك، شريطة أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتين يجتمع مجلس إدارة الص

على األقل كل سنة. ويتم إقرار جميع قرارات مجلس الصندوق حسبما ينص عليه النظام الداخلي ملجلس إدارة 

 الصندوق. 

 الخدمات املقدمة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق  (4

 ما يلي: تتضمن مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق 
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  ضمان قيام مدير الصندوق بواجباته على الوجه األكمل بالشكل الذي يحقق مصلحة املستثمرين وفًقا

 لهذه الشروط واألحكام واللوائح التنفيذية ذات العالقة.

  املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية الخاصة بالصندوق، ويشمل ذلك على سبيل

 صر  املوافقة على عقود التطوير وعقد الحفظ وعقد التسويق والتثمين.املثال ال الح

  اعتماد وتأكيد اكتمال ودقة الشروط واألحكام وأي تغيرات تطرأ عليها وااللتزام بجميع األنظمة واللوائح

 املتبعة.

 .اتخاذ قرار حول أي تعامل ينطوي على تضارب محتمل في املصالح يفصح عنه مدير الصندوق 

 وافقة على تعيين املحاسب القانوني وأمين الحفظ.امل 

 .املصادقة على أي تضارب في املصالح يطرحه مدير الصندوق وذلك وفًقأ للوائح متى كان ذلك مناسًبا 

  االجتماع مرتين على األقل كل سنة مع مسؤول املطابقة واإللتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن

 رهاب للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.غسل األموال وتمويل اإل 

  التأكد من قيام مدير الصندوق باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية ملالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب

 املصالح.

  التصرف لصالح الصندوق ومالكي الوحدات. ويقع على عاتق كل عضو بمجلس إدارة الصندوق مسؤولية

 تمانية تجاه مالكي الوحدات والتي تتضمن واجب الوالء وبذل العناية املعقولة.ائ

 

 مدير الصندوق: .س

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار :االسم (0

  :العنوان

 برج اململكة

 شارع العليا 

  441111ص.ب: 

 00400الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 www.sambacapital.com املوقع اإللكتروني: 

 إفادة عامة: (4

شركة سامبا كابيتال هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ومسجلة تحت سجل تجاري سعودي رقم 

 11120-41ومرخصة باعتبارها "شخص مرخص له" بموجب رخصة هيئة السوق املالية رقم  0101441000

م( للقيام بأعمال التعامل بصفة أصيل ووكيل  4111يونيو  40ه )املوافق  0241جمادى اآلخرة  01وتاريخ 

باإلضافة إلى وإدارة صناديق االستثمار و محافظ العمالء وتقديم املشورة والحفظ  والترتيب تعهد بالتغطيةمو 

لرئيس ي ، ويقع املقر ا .أن سامبا كابيتال مرخصة لتقديم تمويل صفقات هامش التغطية تحت رخصة التعامل

 لسامبا كابيتال في الرياض.

 

http://www.sambacapital.com/


 

CONFIDENTIAL 

28 
 

 الخدمات واملسؤوليات: (4

يقدم مدير الصندوق خدمات إدارية وخدمات أخرى للصندوق، والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر 

 الخدمات التالية:

  وضع إجراءات اتخاذ القرارات التي ينبغي اتباعها عند تنفيذ مسائل فنية وإدارية تتعلق بأعمال

 دوق.الصن

 .إبالغ هيئة السوق املالية بأي حدث أو تطور جوهري والذي من املمكن أن يؤثر على أعمال الصندوق 

 .االلتزام بجميع األنظمة السارية في اململكة والتي تكون متعلقة بأعمال الصندوق 

 .إدارة أصول الصندوق ملصلحة مالكي الوحدات وفًقا لألحكام والشروط 

  كافة العقود املبرمة ملصلحة الصندوق.ضمان قانونية وصحة 

 .تنفيذ االستراتيجيات االستثمارية للصندوق واملبينة في هذه الشروط واألحكام 

 .قبول املستثمرين في الصندوق واالحتفاظ بسجل الصندوق 

 .التفاوض في كل اتفاقية استحواذ وإبرامها والتي بموجبها يستحوذ الصندوق على العقارات 

 والتفاوض بشأنها وإبرامها بالنيابة عن الصندوق. الشرعية الهيئة معاييرصول على تمويل متوافق مع تنظيم والح 

  الشرعية الهيئة معاييرتعيين هيئة الرقابة الشرعية وضمان تأكيدهم على أن هذه الشروط واألحكام تتوافق مع. 

 .تعيين املحاسب القانوني 

 .مراقبة أداء املطور/املطورين 

  تصفية الصندوق عند إنهائه.تنظيم 

  تزويد مجلس إدارة الصندوق بكافة املعلومات الالزمة املرتبطة بالصندوق لضمان أداء أعضاء مجلس

 إدارة الصندوق ملسؤوليتهم على أكمل وجه.

  التشاور مع مجلس إدارة الصندوق من وقت آلخر لضمان االلتزام بلوائح هيئة السوق املالية والشروط

 واألحكام.

نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق يحتمل ال يوجد  (2

 .تعارضه مع مصالح الصندوق 

 

تضارب جوهري في املصالح من شأنه التأثير على مدير الصندوق في أداء واجباته تجاه الصندوق  يوجدال  (0

 .وتنفيذها

 

 تتعلق بعمل الصندوق: تكليف طرف ثالث بمهمة أو صالحية  (2

ال ينوي وال يتوقع أن يقوم مدير الصندوق بتكليف طرف ثالث للقيام بأي مهمة أو مصلحة تتعلق بعمل 

 الصندوق . 

 االستثمار في الصندوق: (1

االستثمار في الصندوق ويكون له الحق شراء  هل يجوز ال يملك مدير الصندوق حاليا أي استثمارات فيه، كما 

 لهذه الشروط و األحكام.وحدات و/أو 
ً
مالك الوحدات  معاملةيعامل مدير الصندوق نفس و  استردادها طبقا
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  األخرين.

 

 أمين الحفظ: .ع

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار  االسم:

 برج اململكة   :العنوان

 شارع العليا

  441111ص.ب: 

 00400الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 www.sambacapital.com ي: املوقع اإللكترون

 

يحــتفظ أمــين الحفــظ بالســجالت والحســابات املتعلقــة باألصــول وااللتزامــات والنفقــات الخاصــة بالصــندوق. وتحفــظ 

مؤسســات  أصــول الصــندوق مــن قبــل أمــين الحفــظ أو لــدى إدارة أو أكثــر مــن إدارات الحفــظ فــي أمــاكن مختلفــة لــدى

 مالية مرخصة يختارها أمين الحفظ وعلى أن يكون ذلك لحساب وعلى مسؤولية املشترك.

 

 املطور: .ف

يحـق ملــدير الصــندوق االســتعانة بخــدمات واحــد أو أكثــر مــن املطـورين الــذين قــد يتولــون تطــوير األراضــ ي. ويفــوض كــل 

لتصــــرف نيابــــة عــــنهم وإبــــرام العقــــود مــــع مالــــك مــــن مــــالكي الوحــــدات ومــــالكي الوحــــدات مجتمعــــين مــــدير الصــــندوق با

املطــورين ودفــع الرســوم )بشــرط موافقــة مجلــس إدارة الصــندوق( مــن وقــت آلخــر، بمــا فــي ذلــك أي رســوم أو أجــور أو 

وســيتم اإلعــالن عــن تلــك الحــوافز والرســوم فــي التقــارير الدوريــة كمــا يمكــن ملــالكي الوحــدات االطــالع علــى أي  حــوافز

ق عند الطلب. وقد قام مدير الصندوق بتعيين أربعة مطورين عقاريين للصندوق، وهم عقود مبرمة لصالح الصندو 

 على النحو التالي:

 

 شركة عقارات للتطوير واالستثمار العقاري املحدودة )عقارات( (0

 ، اململكة العربية السعودية40024جدة  00422ص.ب: 

 

 

 الشركة السعودية للتطوير العقاري املحدودة )سريدكو( (4

 ، اململكة العربية السعودية40214جدة  04022ص.ب: 

 

 الشركة السعودية لخدمات التقسيط املحدودة )سيسكو( (4

 ، اململكة العربية السعودية40440جدة  01214ص.ب: 

 

 شركة العيسائي للتطوير والتنمية )أدكو( (2

http://www.sambacapital.com/
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 ، اململكة العربية السعودية44442جدة  2000ص.ب: 

 

ملــــذكورين أعــــاله شــــركة تابعــــة لشــــركة مجموعــــة عمــــر قاســــم العيســــائي املحــــدودة )أوكــــاج(. ويعتبــــر كــــل مــــن املطــــورين ا

ـــم العيســــائي املحــــدودة أو شــــركة  ـــإن شــــركة مجموعــــة عمــــر قاسـ ـــاج ، فـ ـــين ســــامبا كابيتــــال وأوكـ وبموجــــب االتفاقيــــة  بـ

 وق.% في كل مشروع من مشاريع الصند41التطوير التابعة لها توافق على االستثمار بما ال يقل عن 

ويحــــــق ملــــــدير الصــــــندوق تغييــــــر املطــــــورين أو تعيــــــين أي مطــــــور جديــــــد ملشــــــروع واحــــــد أو أكثــــــر بموافقــــــة مجلــــــس إدارة 

 الصندوق.

 

 املحاسب القانوني: .ص

 : برايس ووتر هاوس كوبرز  االسم

 : برج اململكة، الطابق الحادي والعشرين العنوان

 طريق امللك فهد

 00202الرياض 

 ديةاململكة العربية السعو 

 www.pwc.comاملوقع اإللكتروني: 

 

 

 القوائم املالية: .ق

ـــى  0تكـــــون الســـــنة املاليـــــة للصـــــندوق مـــــن  ــــاير حتــ ــــة  40ينـ ــــوائم املاليـ ــــداد القـ ـــل ســـــنة ميالديـــــة. ويـــــتم إعـ ـــن كــ ديســـــمبر مــ

ة كـل سـنة مـن قبـل املحاسـب القـانوني للصندوق من قبل مدير الصندوق وتتم مراجعتها كل ستة أشهر وتـدقيقها مـر 

وفًقـــا ملعـــايير املحاســـبة الصـــادرة عـــن الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين القـــانونيين. ويـــتم تقـــديم القـــوائم املاليـــة املدققـــة 

يـوم عمــل مـن نهايـة كــل سـنة ماليــة ويـتم نشــرها  21ملجلـس إدارة الصـندوق وتكــون جـاهزة ومتاحــة فـي مـدة ال تتجــاوز 

كترونيــة لتــداول وشــركة ســامبا كابيتــال. ويــتم إرســال القــوائم املاليــة املدققــة بالبريــد ملــالكي الوحــدات علــى املواقــع اإلل

مجاًنا بموجب طلب خطي وتكون متاحة في كافة املراكز االستثمارية لسامبا كابيتـال. كمـا يعـد مـدير الصـندوق قـوائم 

يـوم عمـل مـن نهايـة املـدة املاليـة التـي تشـملها  40وتكون متاحة خالل مـدة التتجـاوز  مالية غير مدققة كل ستة أشهر

 تلك القوائم ويتم إرسالها ملالكي الوحدات مجاًنا بموجب طلبهم الخطي.

 

 تضارب املصالح: .ر

قــد يحــدث أو ينشـــأ تضــارب مصـــالح مــن وقـــت آلخــر بــين الصـــندوق مــن ناحيـــة ومــدير الصـــندوق أو شــركاته التابعـــة أو 

و وكالئه أو صناديق أخرى يكفلونها أو يديرونها مـن الناحيـة األخـرى. وإذا كـان هنـاك مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أ

تضـــارب مصـــالح جـــوهري ملـــدير الصـــندوق مـــع الصـــندوق، فســـوف يقـــوم مـــدير الصـــندوق باإلفصـــاح عـــن ذلـــك بشـــكل 

كامـــــل ملجلـــــس إدارة الصـــــندوق فـــــي أقـــــرب وقـــــت ممكـــــن. وســـــيقوم مـــــدير الصـــــندوق ومجلـــــس إدارة الصـــــندوق حـــــل أي 

ضــارب فــي املصــالح عــن طريــق ممارســة االجتهــاد بنيــة حســنة واضــعين فــي اعتبــارهم مصــالح كافــة األطــراف وأصــحاب ت

في شروط الصندوق وأحكامه وتقاريره  املصلحة بشكل عام. وسوف يتم االفصاح عن جميع حاالت تضارب املصالح

http://www.pwc.com/
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 اء عمل الصندوق.الدورية كما سيتم االفصاح فورا عن أي تضارب في املصالح، قد ينشأ أثن

وال يجوز ملدير الصندوق وشركاته التابعة أن يتصرفوا كأصيل عند التعامل مع الصندوق. وال يجوز ملدير الصـندوق 

ملصــــالح يشــــمل مالــــك وحــــدات تضــــارب فــــي اأن يغلــــب مصــــلحة أحــــد مــــالكي الوحــــدات علــــى غيــــره. وفــــي حــــال وجــــود أي 

ـــن  ـــر مــ مـــــدير الصـــــندوق الحصـــــول علـــــى موافقـــــة مجلـــــس إدارة % مـــــن وحـــــدات الصـــــندوق، يتوجـــــب علـــــى 0يمتلـــــك أكثــ

 الصندوق واإلفصاح عن هذا التضارب ملالكي الوحدات.

 حّدد مدير الصندوق بشكل أولي حاالت تضارب املصالح التالية:

 التصرفات األخرى لسامبا كابيتال:

 وراق املالية املستثمرة في الصندوق لها اتخاذ مركز من وقت الخر أو ملكية في األ  بينستاملنيجوز لسامبا كابيتال أو 

 إلى مصدر األوراق املاليةمشورة مهمة أو خدمات تتعلق باألوراق املالية , و يجوز لهم من وقت الخر تقديم 

 املستثمرة في الصندوق. 

 مع مراعاة عدم التاثير على مصالح الصندوق, فإن املشترك يفهم و يقبل بأنه يجوز ملدير الصندوق أو أي من

 املديرين أو املوظفين أو العاملين التابعين له من وقت الخر: 

 لوحدات استثمارية في الصندوق. أن يكون مالكا .0

و مباعــــة نيابــــة عــــن أن تكــــون لــــه عالقــــة مصــــرفية مــــع الشــــركات التــــي تكــــون أوراقهــــا املاليــــة محفوظــــة أو مشــــتراة أ .4

 .الصندوق أو إليه

 

 

 مشابهة:إدارة سامبا كابيتال ملنتجات استثمارية 

 ألغــراض 
ً
 بهــا واســتثمارات وحســابات أخــرى ذات أغــراض مشــابهة بالكامــل أو جزئيــا

ً
 خاصــا

ً
تــدير ســامبا كابيتــال حســابا

الصـــــندوق، وتتوقـــــع االســـــتمرار فـــــي إدارتهـــــا. وتشـــــمل هـــــذه الحســـــابات واالستشـــــارات املنتجـــــات االســـــتثمارية الجماعيـــــة 

قبــل ســامبا كابيتــال والتــي يكــون لســامبا كابيتــال أو شــركاتها التابعــة األخــرى والتــي يجــوز أن تــتم إدارتهــا أو رعايتهــا مــن 

 فيها. عالوة على ذلك، ومع مراعاة القيـود املبينـة فـي هـذه الشـروط واألحكـام، يجـوز لسـامبا كابيتـال وشـركاتها 
ً
حصصا

 أو تعمــل كمــدير صــندوق أو مــدير اســتثمار أو شــريك عــام فــي صــناديق اســتث
ً
مارية خاصــة أو التابعــة أن تر ــى مســتقبال

 غيرها من االستثمارات الجماعية والتي قد تستثمر في عقارات مشابهة لتلك التي يطورها الصندوق.

 مجلس إدارة الصندوق:

يشرف مجلس إدارة الصندوق على إجراءات تسـوية تضـارب املصـالح. وكمـا فـي تـاريخ هـذه الشـروط واألحكـام، يتـألف 

  ن ل  لسامباكابيتال أو الشركات التابعة.مجلس إدارة الصندوق من موظفين تابعي

 املستشار القانوني:

يمثل مكتب محمد العمار لالستشارات القانونية )بالتعاون مع شركة كينج آند سبالدينج ال ال بي( الصندوق 

على ومدير الصندوق والشركات التابعة لهم، ولكنه لن يمثل أي مستثمر فيما يتعلق باالستثمار في الصندوق. ويجب 

املستثمرين التشاور مع مستشاريهم واالعتماد عليهم بخصوص االستثمار في الصندوق، بما في ذلك التشاور بشأن 

 العواقب التنظيمية والضريبية التي قد يواجهونها نتيجة االستثمار في الصندوق.

 

 ش. رفع التقارير ملالكي الوحدات:
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 ملالك الوح
ً
 خطيا

ً
 دة عند االشتراك في وحدات الصندوق.يصدر مدير الصندوق إشعارا

خالل مدة ال تتجاوز خمسة وعشرين  في نهاية كل سنة ميالدية، يعد مدير الصندوق قوائم مالية مدققة للصندوق  

. ويتم إرسال هذه القوائم املالية ملالكي الوحـدات مجاًنـا بموجـب يوما من نهاية املدة املالية التي تشملها تلك القوائم

 متاحة في جميع املراكز االسـتثمارية لسـامبا كابيتـال وعلـى املوقـع اإللكترونـي لسـامبا كابيتـال. طلب خطي وت
ً
كون أيضا

خالل مدة ال تتجـاوز أربعـين يومـا مـن نهايـة كما يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية غيـر مدققة كل ستة أشهر 

 لكي الوحدات مجاًنا بموجب طلبهم الخطي. ويتم إرسالها ملا املدة املالية التي تشملها تلك القوائم

)أ( صافي  -ويعد مدير الصندوق أيًضا تقرير ربع سنوي لكل مالك وحدة على أساس ربع سنوي محدًدا فيها اآلتي:

قيمة أصول الصندوق؛ )ب( عدد الوحدات التي يملكها مالك الوحدات وصافي قيمتها ؛ و)ج( أي اشتراك و/أو 

ك الوحدات املعني منذ تاريخ الكشف السابق وأي ربح مدفوع الحق آلخر تقرير تم تقديمه استرداد تم من قبل مال

ملالكي الوحدات. وإذا امتلك مالك الوحدات وحدات في صناديق أو حسابات أخرى تابعة لسامبا كابيتال، يرسل 

 .وذلك عبر البريد مدير الصندوق ملالك الوحدة قائمة مجمعة بالوحدات التي يملكها

 

 املعلومات أخرى: .ت

 الوحدات وسجل الصندوق: (0

حصــة شــائعة فــي أصــول  -فيمــا يتعلــق بالصــندوق الــذي يســتثمر فيــه مالــك الوحــدات-يمتلــك كــل مالــك وحــدات 

 الصندوق بناًء على صافي قيمة األصول لوحدات مالك الوحدات.

 ويطرح مدير الصندوق الوحدات في الصندوق من نفس الفئة. 

ل الصـــندوق مـــن قبـــل مـــدير الصـــندوق ويـــتم حفظـــه فـــي مكتـــب مـــدير الصـــندوق. ويتضـــمن يـــتم االحتفـــاظ بســـج

ســـجل الصـــندوق مـــن بـــين املعلومـــات أســـماء وعنـــاوين جميـــع مـــالكي الوحـــدات وأعـــداد الوحـــدات التـــي يملكونهـــا. 

ا فقـط إذا تــم تسـجيله فــي سـجل الصــندوق مـن قبــل مــدير 
ً
ويكـون نقــل ملكيـة الوحــدات مـن قبــل أي مالـك نافــذ

 دوق.الصن

 املعلومات سرية  (4

يحــــيط مــــدير الصــــندوق أعمالــــه و معطيــــات واســــتثمارات املشــــاركين فيــــه بــــأعلى درجــــات الســــرية وبإمكــــان مــــدير 

 الصندوق إفشاء املعلومات وفقا للقيود النظامية التالية:

ـــان إذا - ـــاح كـ   عنهــــا اإلفصـ
ً
ـــي املفعــــول  الســــارية األنظمــــة أو التنفيذيــــة لوائحــــه أو النظـــــام بموجــــب مطلوبــــا  فــ

 ..اململكة

 .عنها اإلفصاح على العميل وافق إذا -

  عنها اإلفصاح كان إذا -
ً
 .للعميل معينة خدمة ألداء معقول  بشكل ضروريا

 سرية املعلومات تعد لم إذا -

-  

- . 

 حقوق التصويت: (4

 في هذه الشروط واألحكام، فإن الوحـدات املسـتحوذ عليهـا مـن قبـل مـالكي 
ً
باستثناء ما يتم النص عليه تحديدا



 

CONFIDENTIAL 

33 
 

 وحدات ال تمنح لهم أي حقوق تصويت فيما يتعلق بالصندوق.ال

بعــد التشــاور مــع مســؤول املطابقــة وااللتــزام، يوافــق مجلــس إدارة الصــندوق علــى السياســات العامــة املتعلقــة  

بممارسة حقوق التصويت املمنوحة للصندوق بموجب األوراق املالية التي تشكل جزء من أصوله. ويقرر مدير 

 
ً
لتقـــــديره ممارســـــة أو عـــــدم ممارســـــة أي حقـــــوق تصـــــويت بعـــــد التشـــــاور مـــــع مســـــؤول املطابقـــــة  الصـــــندوق طبقـــــا

وااللــــتزام أو حســـب مـــا تـــنص عليـــه سياســـات وإجـــراءات التصـــويت التـــي تـــم اعتمادهـــا مـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة 

 الصندوق وسيتم تزويد مالكي الوحدات بتلك السياسات عند طلبها دون مقابل.

 :الشرعية هيئةال معاييرالتوافق مع  (2

. وقام مدير الشرعية الهيئة معاييريقوم الصندوق باستثماراته ويمولها ويدير شؤونها بالطريقة التي تتوافق مع 

بشـكل مسـتمر. املذكورة املعـاييرالصندوق بتعيين األشخاص  اآلتي ذكرهم ملراقبة توافق أعمـال الصـندوق مـع 

 التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية التي تتألف من: عاييرامل لهذهويعمل الصندوق في جميع األحيان وفًقا 

  فضيلة الشيخ/ عبدهللا املنيع 

 .هـ0400عضو هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها عام  -

 .عضو مجلس القضاء األعلى باململكة العربية السعودية -

 قاض ي سابق باملحكمة العليا باململكة العربية السعودية -

 املكرمة. الرئيس السابق ملحاكم مكة -

 عضو أكاديمية الفقه اإلسالمي. -

 عضو الهيئات الشرعية بالعديد من البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية. -

 

  فضيلة الشيخ/ د. عبدهللا املطلق 

 أستاذ الفقه املقارن بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية باململكة العربية السعودية. -

 .لعربية السعوديةعضو مجلس القضاء األعلى باململكة ا -

مستشار للعديد من املؤسسات اإلسالمية وعضو الهيئات الشرعية للعديد من البنوك واملؤسسات  -

 املالية اإلسالمية.

 

  فضيلة الشيخ/ د. محمد علي القّري 

أستاذ االقتصاد اإلسـالمي واملـدير السـابق ملركـز األبحـاث فـي االقتصـاد اإلسـالمي، جامعـة امللـك عبـد  -

 ، اململكة العربية السعودية.العزيز، جدة

 خبـير باملجمع الفقهـي اإلسالمي الدولي، بمنظمة املؤتمر اإلسالمي بجدة. -

 عضو الهيئات الشرعية بالعديد من البنوك واملؤسسات اإلسالمية. -

 

  فضيلة الشيخ/ د. عبد الستار أبو غدة 
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 األمين العام للهيئة الشرعية املوحدة بمجموعة دلة البركة. -

 جمع الفقهي اإلسالمي.عضو بامل -

ــــة  - ــ ــــات املاليـ ــــة للمؤسســـ ـــبة واملراجعـــ ــ ـــــة املحاســ ـــــر ي، هيئــ ــــس الشــ ــــو املجلـــ ـــــايير وعضـــ ـــس معــ ــ ــــو مجلــ عضـــ

 اإلسالمية.

 أستاذ في الفقه اإلسالمي. -

 عضو الهيئات الشرعية بالعديد من البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية. -

 

 فضيلة الشيخ/ نظام يعقوبي 

 والفقه في مملكة البحرين. أستاذ في علم التفسير والحديث -

عضــو مجلــس الرقابــة الشــرعية اإلســالمية بالوحــدة املصــرفية االســتثمارية اإلســالمية بالبنــك األهلــي  -

املتحد، اململكة املتحدة )بي أل سـ ي(، لنـدن، مصـرف أبـوظبي اإلسـالمي والعديـد مـن البنـوك واملؤسسـات 

 املالية اإلسالمية األخرى.

 تطهير توزيعات األسهم: (أ)

ا يخــص املبــالغ املســتثمرة فــي األســهم و صــناديق االســتثمار األخــرى، يحــدد مــدير صــندوق الــدخل فيمــ (0

 مــع اسـتثمار الصــندوق فـي كــل شـركة و صــندوق اسـتثمار، لخصــمها 
ً
غيـر الصــافي منهـا و نســبتها تناسـبا

 من صافي قيمة أصول الصندوق كدخل غير صافي.

ي بشــكل ربــع ســنوي بخصــوص كــل شــركة ســوف يقــوم مــدير الصــندوق باحتســاب الــدخل غيــر الصــاف (4

وصندوق استثمار مستثمر به، لخصمه من قيمة صافي أصول الصندوق بناًء على أحدث املعلومات 

املتــوافرة والتــي يــتم التخصــيص لهــا فــي كــل يــوم تقــويم عنــد احتســاب صــافي قيمــة أصــول الصــندوق. 

الصـــندوق إلـــى جمعيـــات انســـانية  يـــتم التبــــرع باملبـــالغ التـــي تمثـــل الـــدخل غيــــر الصـــافي مـــن قبـــل مـــدير 

 معترف بها وموافق عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية. 

 اللغة: (0

يجوز إعداد هذه الشروط واألحكـام وكافـة املسـتندات والتقـارير واالخطـارات والتنـازالت وغيرهـا مـن املراسـالت 

لعربيـــة واالنجليزيـــة وفـــي حـــال الخطيـــة التـــي تصـــدر بموجـــب أو فيمـــا يتعلـــق بهـــذه الشـــروط واألحكـــام بـــاللغتين ا

 وجود أي تعارض بينهما، تسري النسخة العربية. 

 إجراءات الشكاوى: (2

فــي حـــال وجــود أي شـــكوى تتعلــق بالصـــندوق، يرســـل مالــك الوحـــدات شــكواه لوحـــدة شــكاوى العمـــالء التابعـــة 

 ملدير الصندوق من خالل أي من القنوات املبينة في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق.

لــب منــه ذلــك. وفــي حالــة تعــذر 
ُ
ويقـدم مــدير الصــندوق اإلجــراءات الكاملــة للتعامــل مــع شــكاوى املشــتركين إذا ط

( أيـــام عمـــل، يحــق للمشـــترك إيــداع شـــكواه لــدى هيئـــة الســـوق 41الوصــول إلـــى تســوية أو لـــم يــتم الـــرد خــالل )

نــة الفصــل فــي منازعــات األوراق إدارة شــكاوى املســتثمرين، كمــا يحــق للمشــترك إيــداع شــكواه لــدى لج -املاليــة

 مـن تـاريخ إيـداع الشـكوى لـدى الهيئـة، إال إذا اخطـرت الهيئـة مقـدم 01املالية بعد مض ي مدة )
ً
 تقويميـا

ً
( يوما

 الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل إنقضاء املدة.
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 اعتبارات الضريبية والزكاة: (1

مستوجبة عليهم نتيجة مللكيتهم للوحدات. بهـذا  يكون مالكو الوحدات مسؤولين عن أي ضرائب دخل أو زكاة

الخصـــوص ينبغـــي علـــى مـــالكي الوحـــدات الـــذين لـــديهم أي شـــك فـــي وضـــعهم الضـــريبي تجـــاه الزكـــاة أن يحصـــلوا 

 على استشارات مهنية للتحقق من عواقب شراء أو تملك أو التصرف في وحدات الصندوق.

 العناية الواجبة ملعرفة العميل: (1

ستثمر أن يقدم مستندات إلى جانب طلـب االشـتراك مـن أجـل الوفـاء باملتطلبـات النظاميـة قد يتوجب على امل

ذات الصلة والتحقق من هوية املستثمر وأي مستفيد حقيقي من الوحـدات. وتظـل هـذه املعلومـات سـرَية وال 

ندوق أن يجـــوز اإلفصـــاح عنهـــا إال بموافقـــة املســـتثمر أو حســـب النظـــام الســـاري بـــه العمـــل. ويجـــوز ملـــدير الصــــ

يطلــب مســتندات أو معلومــات أخــرى مــن املســتثمر خــالل مــدة الصــندوق عنــد اللــزوم. وإذا لــم يقــدم املســتثمر 

 هذه املستندات أو املعلومات املطلوبة، فسوف يتم رفض اشتراكه في الصندوق ويمكن استرداد وحداته.

ت فــــي الصـــندوق أيًضــــا الـــدخول فــــي وُيطلـــب مــــن صـــناديق االســــتثمار أو الوســـطاء املــــاليين الحـــائزين علــــى وحـــدا

اتفاقيـــة مـــع مـــدير الصـــندوق يـــتم بموجبهـــا اإلقـــرار بتزويـــد مـــدير الصـــندوق بـــأي مســـتند أو معلومـــة يطلبهـــا عـــن 

 املستفيدين الحقيقيين وتقديم أي معلومة أخرى لاللتزام باللوائح واألنظمة.

 

 تعديل شروط الصندوق وأحكامه: .ث

وموافقـة الهيئـة  ديل هـذه الشـروط واألحكـام بعـد موافقـة مجلـس إدارة الصـندوق يجوز ملدير الصندوق أن يقوم بتعـ

 التغيــرات  الشـرعية
ً
وكــذلك موافقــة هيئــة الســوق املاليـة بتقــديم إخطــار بكافــة التعــديالت لكـل مالــك وحــدات ملخصــا

 ذات الصلة.

للنفــــــاذ. وتكــــــون هــــــذه يــــــوم مــــــيالدي مــــــن التــــــاريخ املقتــــــرح  21يقــــــدم مــــــدير الصــــــندوق ملخــــــص هــــــذه التعــــــديالت خــــــالل 

يـــتم تحـــديث   التعـــديالت ملزمـــة لجميـــع مـــالكي الوحـــدات بعـــد انتهـــاء مـــدة الســـتين يوًمـــا مـــن التـــاريخ املتوقـــع للنفـــاذ

 لتظهـــر الرســـوم واألتعــــاب والنفقـــات الفعليـــة ومعلومــــات أداء الصـــندوق املحدثـــة وســــيقوم 
ً
الشـــروط واألحكـــام ســــنويا

بتلــك الشــروط واألحكــام عبــر البريــد أو الوســائل اإللكترونيــة باإلضــافة مــدير الصــندوق بتزويــد جميــع مــالك الوحــدات 

ــــدير www.tadawul.com.saإلــــــى نشــــــرها علــــــى موقــــــع شــــــركة الســــــوق املاليــــــة الســــــعودية "تــــــداول" ) ــــع مــ ـــذلك موقــ ــ ( وكـ

 ( في يوم العمل الذي يلي يوم اعتماد التحديث.www.sambacapital.com.saالصندوق )

 

 

 النظام املطبق: .خ

فسر وفًقا لألنظمة املعمول بها في اململكة العربية السعودية السارية املفعول. تخضع
ُ
 هذه الشروط واألحكام وت

يسعى مدير الصندوق وكل مالك وحدات لحل أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بهذه الشروط واألحكام واألمور املبينة هنا 

إحالته من قبل أي طرف للسلطات القضـائية املختصـة بشكل ودي. وفي حال أي نزاع لم يمكن تسويته ودًيا، يجوز 

 بنزاعات األوراق املالية في اململكة العربية السعودية.
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 امللحق أ

   الشرعية الهيئة معايير

 

 :فيها الصندوق  أصول  تستثمر أن يمكن التي الشركات انواع تحديد ألغراض أدناه املذكورة التوجيهات وضعت

 بها املرتبطة والقطاعات العقارات تطوير من الرئيسية ايراداتها تستمد التي الشركات في فقط صندوق ال أصول  تستثمر .0

 .الشرعية الهيئة عاييرمل تمتثل والتي

 :التي الشركات أسهم تستبعد .4

 السوقية القيمة احتساب يتم) %44 السوقية القيمة إجمالي إلى بفوائد القائمة الديون  نسبة فيها تتجاوز  (أ

 (.املرجح السنوي  املتوسط أساس على تللشركا

 .للعمليات التشغيلي الدخل إجمالي من% 0 معدل الفوائد من الدخل نسبة فيها تتجاوز  (ب

 %.20األصول  إجمالي إلى النقدية واألرصدة املدينة الحسابات نسبة فيها تتجاوز  (ج

 .التصفية عند أو العوائد توزيع عند األفضلية تعطى التي األسهم تستبعد .4

 :التالية االستثمارات عدتستب .2

 الدين سندات (أ

 الشرعية الرقابة هيئة تعتمدها ال التي االستثمار صناديق (ب

 اآلجلة و املستقبلية العقود (ج

 الخيارات عقود (د

 تملك ال ما بيع (ه

 الفضة و الذهب و العمالت وشراء لبيع مؤجلة سداد بمواعيد الصفقات (و

 

 .الشرعية الرقابة هيئة بها تقوم االستثمار معايير و سياسة على ديالتتع أية يعكس بما األحكام هذه مراجعة و تعديل سيتم

 

 .شهور  ثالثة كل دورية بصفة املحفظة موجودات جميع مراجعة من الشرعية الرقابة هيئة تمكن
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 امللحق ب

 م2016ملخص االفصاح املالي للسنة املالية 

 املبلغ )ريال سعودي( الفئة

 021,122,101 صافي قيمة األصول 

 02,022,044 الوحدات الصادرة

 01.14 *سعر الوحدة

 (00,010,101) رسوم أداء املطورين

 41,010,000 رسوم اإلدارة

 11,111 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين

 1,011 رسوم الرقابية

 101,002 رسوم تثمين املشاريع

 1 رسوم حيازة املشاريع

 ال يوجد رسوم املؤشر

 42,111 م تنقية أرباح املساهمينرسو 

 0,111 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

 420,220.01 رسوم التعامل

 1 رسوم الحفظ

 42,111 رسوم املحاسب القانوني

 ال يوجد تكلفة االقتراض

 1 الرسوم القانونية

 1 رسوم املدير/ رسوم أخرى 

 %1.01 معدل نفقات الصندوق 

 %1.12 معدل نفقات التعامل

 2,603,488 االسترداد / االسترداد املبكر

 36,773 رسوم االشتراك

 %1.414 االشتراك واالسترداد رسوممعدل 

 

 

 مذكور في القوائم املالية والتي تحتسب سعر الوحدة بناء على القيمة الدفترية )التكلفة( هو  كما سعر الوحدة أعاله

بالصفحة التالية و املعلن في موقع تداول  في جدول أداء الصندوق  ذكور لالستثمارات الصندوق، أما سعر الوحدة امل

ويعكس سعر الوحدة على أساس القيمة السوقية الستثمارات الصندوق وهو سعر الوحدة املستخدم في االشتراكات 

 واالستردادات.
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 جامللحق 

 مثال توضيحي لطريقة حساب املؤشر االرشادي للصندوق 

 

 كاآلتي: هو  ندوق معيار قياس أداء الص

 40بالقيمة السوقية(.أل  التوزيعات النقدية % من نسبة عائد 
ً
 سهم الشركات العقارية املدرجة )مرجحا

 00بالقيمة السوقية(. % من ارتفاع قيمة األسهم في الشركات العقارية 
ً
 )مرجحا

 21 العائد عند موعد % من نسبة العائد على سلة صكوك ذات فترة استحقاق تبلغ ثالثة أعوام بناًء على

 االستحقاق.

 

 للشركات العقارية: )األداء( مثال توضيحي لطريقة حساب عائد التوزيعات النقدية وارتفاع قيمة األسهم

 
 و

 
 أ ب ج د

  
 = و * أ

 
1 -= ج / ب  = د * أ  

     
نسبة التوزيعات 
النقدية حسب 
 وزن الشركة

نسبة العائد 
على التوزيعات 

 النقدية

أداء الشركة 
 حسب وزنها

 الشركةأداء 
 خالل الربع

السعر كما في 
نهاية الربع 

 الحالي

السعر كما في 
 نهاية الربع

 سابقال

وزن الشركة 
حسب القيمة 

 السوقية
 ت الشركة

 1 سهم أ 20.32% 38.00 41.50 9.21% 1.87% 6.58% 1.34%

 2 سهم ب 33.16% 31.00 31.50 1.61% 0.53% 3.23% 1.07%

 3 سهم ج 28.88% 18.00 18.95 5.28% 1.52% 2.78% 0.80%

 4 سهم د 17.65% 8.25 7.35 10.91%- 1.93%- 0.00% 0.00%

 المجموع %2.01 المجموع 3.21%
  

 المجموع 100.00%
 

 

 مثال توضيحي لطريقة حساب عائد سلة الصكوك:
 ت صكوك عائد الصكوك الربعي

 1 صكوك أ 0.8883%

 2 صكوك ب 0.7514%

 3 جصكوك  0.6000%

 4 صكوك د 0.6463%

 متوسط العائد 0.7215%
  

 باالستناد على جداول األمثلة التوضيحية أعاله سنقوم بحساب أداء املؤشر:
 أ ب = أ * ب

  

 
 ت المؤشر معايير العائد وزنها بالمؤشر

 1 عائد التوزيعات النقدية خالل الربعنسبة  3.21% 25% 0.80%

 2 ألسهم العقارية المدرجة خالل الربعارفاع قيمة ا 2.01% 15% 0.30%

 3 متوسط عائد سلة الصكوك  خالل الربع 0.72% 60% 0.43%

1.54% 
    

 

كل ربع بهذه أداء % وهكذا يتم احتساب 0.02وبناء على املثال التوضيحي أعاله فإن أداء مؤشر الصندوق العقاري للربع هو 

 الطريقة.
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 املؤشر اإلرشاديمقارنة بـ تأسيسهأداء الصندوق منذ 

 

معدل التغير في سعر  سعر الوحدة التاريخ

 الوحدة

معدل التغير في  املؤشر اإلرشادي

 املؤشر اإلرشادي

  01.11  01.11 البداية

 %01.10 00.11 %40.00 04.04 م2007ديسمبر 

 %1.04 00.04 %01.44 04.11 م2008ديسمبر 

 %4.11 04.41 %0.40 02.04 م2002ديسمبر 

 %2.02 04.14 %00.10 02.42 م2010 ديسمبر

 %2.40 04.21 %04.40 01.20 م2011ديسمبر 

 %01.22 00.10 %04.10 41.14 م2012ديسمبر 

 %0.11 02.20 %04.02 44.24 م2013ديسمبر 

 %1.40 01.00 %1.11 40.20 م2014ديسمبر 

 %4.21 01.14 %0.44 40.14 م2015ديسمبر 

 6.19% 19.14 19.92- % 20.68 م2016ديسمبر 

 

 التغير في املؤشر اإلرشادي التغير في سعر الوحدة عائد االستثمار في الصندوق 

 %6.19 % 19.92- منذ سنة

 %16.66 %11.73- منذ ثالث سنوات 

 %40.71 %12.36 منذ خمس سنوات

 ال ينطبق ال ينطبق منذ عشر سنوات 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

CONFIDENTIAL 

41 
 

 
 

 :المسئـولية إخالء

 
 اليضمن الصندوق أن.مستقبالا  الصندوق أداء عليه سيكون ما على يدل ال للمؤشر السابق األداء أو االستثمار ندوقلص السابق األداء أن

 . السابق لألداء مماثآل سيكون أو سيتكرر(  بالمؤشر مقارنة أداءه أو)  الصندوق اداء أن الوحدات لمالكي

 
 
 
 
 
 
 

 اإلقرار:



 فهمتجميعوشروطوأحكامالصندوقوأوافقعليها.اناالموقعادناهاقّربأننيقدقرأتو





االسم:

التوقيع:

  


