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 2 جزيرة للمشاريع السكنيةصندوق ال
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  فق مع أحكام الشريعةوامت مغلق استثماريصندوق 

 مدير الصندوق

 الجزيرة لألسواق المالية شركة 

 

 شروط واألحكامالنشرة 

 

وتم إجراء أخر م  90/29/4924الموافق هـ42/24/2242 صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ

 .م92/90/4925هـ الموافق 21/22/2246 بتاريخ تحديث  لها

 



 

 

 هامإشعار 

ل اتخاذ قبحكام وفه  ما اا  فيها ألبما فيها الشروط واهذه بعناية  المعلوماتعلى كل مستثمر أن يقرأ نشرة 

الصندوق  لمالئمةشك بالنسبة  ما كان لدى المستثمر أيوإذا . قرار بشأن االستثمار في الصندوق من عدمه

االستعانة بمستشار مالي مستقل، مع األخذ في  فعليهلالستثمار أو حول أي من محتويات هذه النشرة، 

آرا  ال تعتبر كما . ته الشخصيةاالعتبار أن كل شخص يستثمر في الصندوق إنما يقوم بذلك على مسؤولي

شرة توصية لشرا  وحدات الصندوق وعلى المستثمر اتخاذ قراره االستثماري وق في هذه النمدير الصند

صندوق إيداعًا لدى مديره أو أي هذا ال ال يعتبر االستثمار فيو .ؤوليته الشخصيةسباستقاللية وعلى م

يديره  ليس له كيان قانوني مستقل حيث أن مدير الصندوقعلمًا بان الصندوق له ذمة مالية مستقلة و.بنك

 .صلحة المستثمرين وبالوكالة عنه لم

المخاطر وهو مصم  للمستثمرين ذوي النظرة إلى عالية صندوق من االستثمارات متوسطة يعتبر هذا ال

الصندوق داخل  ض لهاقد يتعر االستثمارية متوسطة إلى طويلة األال علمًا بأنه يواد تفصيل للمخاطر التي

 .هذه النشرة

وت  إارا  أخر   م 2924/ 29/ 90 هـ الموافق 2242/ 22/22صندوق بتاريخ صدرت شروط و أحكام ال

ضع لالئحة صناديق االستثمار العقاري ويخ .م92/90/2922هـ الموافق 21/22/2241تحديث لها بتاريخ 

وتاريخ  2991-204-2بمواب القرار رق   وديةالصادرة من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السع

 . وقد ت  اعتماد هذه النشرة من قبل هيئة السوق الماليةم 22/91/2991الموافق  هـ20/91/2221

 يف صندوق مغلق مقوم بالريال السعودي ويستثمر هو عبارة عن 2 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية

إلى يهدف الصندوق و .أحكام الشريعة اإلسالميةفق مع بما يتواوذلك بالمملكة العربية السعودية سوق العقار 

بشكل رئيسي في عدد من المشاريع السكنية  االستثمارتنمية رأس المال على المدى المتوسط من خالل 

في الفرص المجدية المقدمة من عدد من المطورين العقاريين  االستثمارالعقارية الصغيرة وذلك من خالل 

مدير الصندوق من خالل اإلنشا  والتملك الكلي أو الجزئي في المشاريع العقارية السكنية  الذين يعمل معه 

كما يهدف الصندوق إلى توزيع متحصالت بيع كل مشروع على حده وذلك خالل شهر .بغرض إعادة بيعها

 .بيع المشروع إلى مالكي الوحدات وبما يتوافق مع الشروط واألحكام انتها من 

ق ل  يفوض أي شخص بإعطا  أية معلومات أو تقدي  أية إفادة بخصوص طرح الوحدات إن مدير الصندو

حصل ذلك، يجب عدم االعتماد على مثل تلك  في حال أنوعليه، . سوى تلك الواردة في هذه النشرة

كما إن المعلومات الواردة في هذه . المعلومات أو اإلفادات باعتبارها أعطيت أو قدمت من مدير الصندوق

  .  تنص هذه النشرة على خالف ذلكنشرة هي معلومات مقدمة في تاريخ هذه النشرة، ما لال



 

 

 

 2 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنيةدليل 

 مدير الصندوق
 

 

 لألسواق الماليةجزيرة شركة ال

 

 

  22222الرياض  29242. ب. ص

 المملكة العربية السعودية 

  9222221999هاتف 

  9222221912فاكس 

 www.aljaziracapital.com.sa 

 أمين الحفظ

 المدير اإلداري

 مراجع الحسابات

 

 
 

 إرنست ويونغ محاسبون قانونيون
 

 
 41و  6الدور  – برج الفيصلية

  2372. ب. صالملك فهد طريق 
المملكة العربية  44164 الرياض

 السعودية 
 0076642371310هاتف 
 0076642371370فاكس 

 

 الجهة المنظمة

 

 
 

 المالية السوق هيئة
 

 
 فهد الملك طريق – الفيصلية برج

 السعودية العربية المملكة - الرياض
 44744 الرياض 220022 ب.ص

 2373330 :فاكس 4 (766+)
www.cma.org.sa 

 

ومعد  االستشاري

 دراسة الجدوى

 
 

 
 

 
 41ور الد – التعاونية  برج

 فهد الملك طريق
 السعودية العربية المملكة - الرياض

 44141 الرياض 47513 ب.ص
 303 2180 1 966+هاتف 
 308 2180 1 966+فاكس 

www.joneslanglasalle.com 
 

 

 الهيئة الشرعية

 

 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالهيئة الشرعية ل

 

http://www.aljaziracapital.com.sa/


 

 

 

 2 ملخص صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية

 الريال السعودي ة الصندوقعمل

 .متوسطة إلى عاليةدراة المخاطر في هذا الصندوق  دراة المخاطر

 إضافيةقابلة للتجديد لسنة .ثالث سنوات من تاريخ إغالق االشتراك مدة الصندوق

يهددددف الصدددندوق إلدددى تنميدددة رأس المدددال علدددى المددددى المتوسدددط مدددن خدددالل          أهداف الصندوق

عددددددد مدددددن المشددددداريع السدددددكنية العقاريدددددة      بشدددددكل رئيسدددددي فدددددي   االسدددددتثمار

فددددي الفددددرص المجديددددة   االسددددتثمارالصددددغيرة والمتوسددددطة وذلددددك مددددن خددددالل   

المقدمددددة مدددددن عدددددد مدددددن المطدددددورين العقدددداريين الدددددذين يعمددددل معهددددد  مددددددير     

الصددددندوق مددددن خددددالل اإلنشددددا  والتملددددك الكلددددي أو الجزئددددي فددددي المشدددداريع        

 .العقارية السكنية بغرض إعادة بيعها

 .ريال سعودي29،999 ى لالشتراك الحد األدن

مدددن تددداريخ بدددد  الطدددرح  يومدددًا  22سدددعودي فدددي فتدددرة أقصددداها كدددل يدددوم عمدددل  أيام قبول طلبات االشتراك 

 .األولي للصندوق

 .صف سنوي ويعني كل ستة أشهر من السنة الميالديةن أيام التقوي 

 .تخص  من كل مبلغ اشتراك % 2لغاية  رسوم االشتراك 

 .وتحسب وتتراك  يوميًا من صافي قيمة األصولسنويًا %  2 الصندوقرسوم إدارة 

 .من صافي قيمة األصولسنويًا بحد أقصى % 9.2 اإلدارية الرسوم

 .تحسب وتتراك  يوميًا سنويًا من صافي قيمة األصول %9.92 رسوم الحفظ

 ..م 2922 / 21/92الموافق  هـ 22/94/2242يوم  تاريخ الطرح

 مباشرًة بعد نهاية فترة الطرح الصندوق  تشغيليت   لصندوقتاريخ تشغيل ا

  .ريال سعودي 299 سعر الوحدة عند بداية الطرح

 .(ثالثون مليون ريال سعودي)مليون ريال  49 مبلغ للحد األدنى لبد  الصندوق
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 سم اهلل الرمحن الرحيمب

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف النبيين والمرسلين، سيدنا محمد وعلى 

 آله وصحبه أامعين وبعد،

 

 قائمة المصطلحات

 

 :له أدناهفي هذه النشرة المعنى المحدد المستخدمة سيكون لكل من المصطلحات التالية 

 

 يعني إرنست ويونغ محاسبون قانونيون: ساباتمراجع الح

،الحاصدددلة علدددى تدددرخيص مدددن هيئدددة  (مددددير الصدددندوق)شدددركة الجزيدددرة لاسدددواق الماليدددة  يعندددي : الشرررركة

م والحاصدددددلة علدددددى  22/1/2991هدددددـ الموافدددددق  2/1/2222تددددداريخ  91911-41رقددددد  السدددددوق الماليدددددة  

: الرئيسدددي اوعندددوان مكتبهددد م92/92/2992هدددـ الموافدددق 22/4/2220خطددداب  لممارسدددة العمدددل تددداريخ  

 . 9222221999، المملكة العربية السعودية، هاتف 22222الرياض  29242. ب. ص

   2949929224تجدددداري رقدددد شددددركة مسدددداهمة سددددعودية  بسددددجل  يعنددددـي بنددددك الجزيددددرة  : بنررررج الجزيرررررة

 . ، المملكة العربية السعودية22222 ادة 1211. ب. ص: وعنوان مكتبه الرئيسي

 أيلبنددددك الجزيددددرة وأو مملوكددددة  تابعددددة  ،فددددي هيئددددة قابضددددة شددددركةتعنددددي أيددددة : لجزيرررررةمجموعررررة بنررررج ا

 . شركة تابعة لتلك الشركة

 . من الشروط و األحكام  22يعني أعضا  مجلس إدارة الصندوق المذكورين في البند : المجلس

 . السوق الماليةتعني هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية المؤسسة وفقا لنظام : الهيئة

يعنددي نظددام السددوق الماليددة بالمملكددة العربيددة السددعودية الصددادر بمواددب المرسددوم           : نظررام السرروق الماليررة  

 (. م2994يونيو  21الموافق )هـ 2/1/2222وتاريخ  49/الملكي رق  م

 .2 يعني صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية: الصندوق

. ب. صوعنوانهدددا الرئيسدددي هدددو   ( الشدددركة) الماليدددة لاسدددواق جزيدددرة الشدددركة  يعندددي: مررردير الصرررندوق 

، فددددددددداكس 9222221999، المملكدددددددددة العربيدددددددددة السدددددددددعودية، هددددددددداتف    22222الريددددددددداض  29242

9222221912.  

 . من الشروط واألحكام22في البند تعني الهيئة الشرعية المذكورة : الشرعية للصندوق الهيئة

 . من الشروط واألحكام 2المذكورة في البند تعني األهداف االستثمارية : األهداف االستثمارية



 

 

يعندددددي المسدددددتثمر فدددددي الصدددددندوق أو شخصدددددا يقددددددم طلبدددددا لالسدددددتثمار فدددددي   : (المسرررررتثمرون)المسرررررتثمر 

 . الصندوق

تعنددددي الوحدددددات االسدددتثمارية التددددي تمددددنح المسددددتثمر حدددق المشدددداركة فددددي ملكيددددة   : الوحررردات االسررررتثمارية 

 . حدات االستثمارية التي يملكها المستثمرأصول الصندوق على أساس نسبي وفقا لعدد الو

 . مخصومًا منها إامالي قيمة الخصوم إامالي قيمة األصول: صافي قيمة األصول

 . تعني هذه النشرة والشروط و األحكام الواردة فيها: نشرة المعلومات

 . الصادرة عن الهيئةالعقاري تعني الئحة صناديق االستثمار : الالئحة

 .ال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعوديةيعني الري: ريال

 .تعني النظام المستند إلى القرآن الكري  والسنة النبوية الشريفة: الشريعة

بمهددام المرااعددة فددي المسددائل المتعلقددة      لتقددوم  تعاقددد معهددا الصددندوق   التددي الجهددةتعنددي  : الرقابررة الشرررعية 

  .لشرعيةبعمليات الصندوق ومدى مطابقتها للضوابط ا

الشدددروط و األحكدددام التدددي تنطبدددق علدددى االسدددتثمار فدددي الصدددندوق والمدرادددة        تعندددي: األحكرررامو الشرررروط 

 . في هذه النشرة

 . يعني إامالي المبلغ الذي يدفعه المستثمر لالستثمار في الصندوق : إجمالي مبلغ الشراء

مددن كددل عددام وذلددك   ( 42/22و  49/1)نصددف سددنة ماليددة    كددل الصددندوق أصددول تقددوي  يددت  :التقررويم يرروم

 للوحدة استرشادي سعر إصدار بهدف

مدددن كدددل أسدددبوع ويسدددتثنى منهدددا العطدددل الرسدددمية فدددي  خمددديسإلدددى ال األحددددمدددن  يعندددي أي يدددوم :يررروم العمررر 

 .المملكة العربية السعودية



 

 

 

 الصندوق شروط و أحكام

 

 ونوعهاسم صندوق االستثمار  .2

 2 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية: الصندوق اس  .2.2

 ث  البيع اإلنشائيعمل بغرض التطوير متوافق مع أحكام الشريعة ي مقفل عقاري صندوق استثمار .2.2

 .ويستثمر في القطاع العقاري السعودي

 (مليون ريال سعودي ثالثون)مليون ريال  49مبلغالصندوق لبداية  الحد األدنى: رأسمال الصندوق .2.4

 .(مليون ريال سعودي مائةثالث)مليون ريال  499مبلغ والحد األعلى للصندوق 

 ريال سعودي 299يكون سعر الوحدة عند بداية الطرح : سعر الوحدة عند بداية الطرح .2.2

 .عملة الصندوق هي الريال السعودي:عملة الصندوق .2.2

 2242/ 22/22صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ : صدور شروط وأحكام الصندوقتاريخ  .2.1

هـ الموافق 21/22/2241خر تحديث لها بتاريخ وت  إارا  أ م 2924/ 29/ 90هـ الموافق

 .م92/90/2922

  مدير الصندوق  عنوان .4

تعمل مقفلة هي مدير الصندوق، وهي شركة مساهمة سعودية لاسواق المالية جزيرة الشركة 

، المملكة 22222 الرياض 29242. ب. صمركزها الرئيس تحت إشراف الهيئة وعنوان 

على شبكة الموقع  ،9222221912، فاكس 9222221999العربية السعودية، هاتف 

 . www.aljaziracapital.com.sa :اإلنترنت

 الهيئة المنظمة .4

 الصندوق ويخضع. العقاري االستثمار صناديق لالئحة طبقا الصندوق وأحكام شروط إعداد ت 

 الهيئة قبل من له مرخص شخص هو مدير الصندوق بأن لماع المالية، السوق هيئة إلشراف

التعامل بصفة أصيل و وكيل، التعهد بالتغطية، اإلدارة، الترتيب، تقدي  المشورة،  بأنشطة بالقيام

السوق  الصادر من هيئة 91911-41الترخيص رق   بموابوالحفظ في أعمال األوراق المالية 

  .م22/1/2991هـ الموافق 2/1/2222المالية بتاريخ 

 مدة الصندوق .2

ولمدير الصندوق الحق في تمديد مدة الصندوق بحد أقصى سنة  ،مدة الصندوق ثالث سنوات

هيئة السوق المالية وإشعار مالكي بعد إخطار واحدة إضافية إذا دعت الحااة إلى ذلك، وذلك 

 .الوحدات

http://www.aljaziracapital.com.sa/


 

 

 

 أهداف الصندوق .5

في  االستثمار بشكل رئيسيتوسط من خالل يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الم

وذلك من خالل االستثمار في الفرص عدد من المشاريع السكنية العقارية الصغيرة والمتوسطة 

 المطورين العقاريين الذين يعمل معه  مدير الصندوق من خالل عدد من المجدية المقدمة من

 .لسكنية بغرض إعادة بيعهانشا  والتملك الكلي أو الجزئي في المشاريع العقارية ااإل

 االستثمار الرئيسية تإستراتيجيا .6

من المشاريع السكنية العقارية الصغيرة والمتوسطة التي تعنى بإنشا   دتطوير عداالستثمار في  .1.2

 .ذوي الدخل المتوسط تستهدف طلبوبيع وحدات سكنية 

المؤهلين المطورين العقاريين  من المقترحةيسعى الصندوق إلى االستثمار في المشاريع المجدية  .1.2

 .أو المشاريع المقترحة من مدير الصندوق مدير الصندوق من قبل

وتحديد  بيع أي مشروع متحصالتوفقا لتقديره وبعد موافقة المجلس توزيع  الصندوق مديريحق ل .1.4

مع  ،بالصندوق أخرى مشاريع لتمويلبيع أي مشروع  متحصالت استخداموكذلك  توزيعنسب ال

في حال بلغت مالكي الوحدات  علىبيع المشاريع  متحصالتبحد أدنى من % 2 توزيعبام اإللتز

من إامالي قيمة أصول الصندوق وذلك خالل ستة اشهر % 19إامالي متحصالت بيع المشاريع 

 . بحد أقصى

مطور عقاري واحد أو في عدة مشاريع عقارية وذلك بالتعاون مع  أصول الصندوق يت  استثمار .1.2

في هذا التنوع  يساعدطريق التملك والمشاركة في قطع أراضي بمساحات مختلفة بحيث  ، عنأكثر

 توزيع المخاطر 

والتي تحقق أهداف  الفرص األكثر مالئمًةوإقرار  مجلس إدارة الصندوق على المفاضلة يقوم .1.2

أو الدخول في مشاريع في  من خالل التملك الكلي أو الجزئي في المشاريع العقاريةالصندوق 

 .مراحلها اإلنشائية بهدف إكمالها

ما نصت عليه إستراتيجية خالف بيتاح لمدير الصندوق استغالل فرص استثمارية عقارية  .1.1

من % 22 ستثماراتمصلحة المشتركين بحيث ال تتجاوز قيمة هذه اال االستثمار الرئيسية بما يخدم

 .ية غير السكنيةالمتاارة باألراضي والمشاريع العقارالصندوق، وتتضمن أصول قيمة 

% 299ما نسبته  استثمارإدارة الصندوق  بعد الحصول على موافقة مجلس يحق لمدير الصندوق .1.1

, الشرقية, المنطقة الوسطى)من قيمة الصندوق في منطقة واحدة من المناطق الرئيسية في المملكة 

 .(الغربية

كحد أعلى من % 29بته  ما نس استثمار  بعد الحصول على موافقة المجلس يحق لمدير الصندوق .1.2

    .مشروع واحد قيمة الصندوق في



 

 

يحق لمدير الصندوق التعامل مع عدد غير محدد من المطورين العقاريين المؤهلين، وله الحق في   .1.0

 .مرحلة من مراحل عمر الصندوق أيإضافة مطورين في 

م موارده سيقوم مدير الصندوق بعمل دراسة ادوى لتقيي  ادوى كل مشروع من خالل استخدا .1.29

الداخلية أو موارد خاراية مثل المهندسين االستشاريين والمعماريين والمحامين والمساحين 

وسيكون قرار االستثمار معتمدَا على هذه المعطيات كما سيت  إخطار الهيئة .  العقاريين والمستشارين

 .قرار االستثمار اتخاذبتقارير التثمين ودراسة الجدوى عند 

طرف آخر المشاركة في مشاريع الصندوق بالنسبة  أودوق أو المطور العقاري يسمح لمدير الصن .1.22

 .عليها االتفاقالتي يت  

يجوز لمدير الصندوق ضمن البنية المالية للصندوق في أي وقت الحصول على تمويل على أن ال  .1.22

الصندوق على أن يكون هذا التمويل بطريقة أصول من قيمة % 49 عن التمويل هذا نسبة تزيد

 . متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق

لحصول على تمويل وتسجيل األرض خاصة لض اغرذات أيحق لمدير الصندوق تأسيس شركة  .1.24

األساسي من  اوعقودها وعقد التأسيس و نظامه إارا اتهاويت  تحديد نوع الشركة وإقرار . بإسمها

 .قبل المجلس

استخراج رخصة البيع على الخارطة وااللتزام بأنظمتها، كما يحق له بيع بصندوق لقد يقوم ا .1.22

 . الوحدات في أي مرحلة من مراحل االنجاز

الخروج من أي استثمار في أي مرحلة من  بعد الحصول على موافقة المجلس يحق لمدير الصندوق .1.22

 .عمر التطوير إذا رأى في ذلك ما يحقق مصلحة حملة الوحدات

وذلك  مدير الصندوق أن يستثمر السيولة النقدية في صناديق المرابحة بالريال السعودييجوز ل .1.21

 .بشكل أساسي في الصناديق المدارة من قبله

 . أحكام الشريعة اإلسالميةمتوافقة مع الصندوق أن تكون استثمارات  .1.21

استثمارية  صناديقاالكتتاب األولي بمن أصوله في % 22يمكن للصندوق استثمار ما ال يزيد عن  .1.22

من أصول الصندوق في صندوق واحد وكذلك  ال يتجاوز % 29بحيث ال يتجاوز  نسبة  عقارية

 المالية السوق هيئةمن أصول أي صندوق آخر شريطة أن تكون معتمدة من قبل % 29نسبة 

 . ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 الصندوق في  االستثمارمخاطر  .1

، وعلى ات العقاريةصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة لالستثمارستكون أصول ال .1.2

المستثمر المحتمل أن يكون على عل  بأن قيمة الوحدات االستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في 

االستثمار ستنفذ بنجاح أو بأن األهداف  إستراتيجيةأي وقت، وال يمكن إعطا  أي تأكيد بأن 



 

 

وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ال بشأن المبلغ األصلي المستثمر  ،ااالستثمارية سيت  تحقيقه

 . وال بشأن أية عوائد

على عل  بأن االستثمار في الصندوق ليس وديعة لدى أي بنك محلي  واعلى المستثمرين أن يكون .1.2

 . يرعى الصندوق أو يبيع وحدات الصندوق أو مرتبط بالصندوق بأي شكل

ذبذب قيمة العقار مما قد يؤدي إلى صعوبة في التخارج من هذه تت: العقارات قمخاطر سو .1.4

وبالسوق وبالمستجدات السياسية  تطويرتبعا ألية تطورات تتعلق بال.األصول باألسعار المتوقعة

 . واالقتصادية وعوامل العرض والطلب

، المملكة بالنظر إلى أن الصندوق يركز استثماراته في: والمخاطر االقتصاديةالتقلبات السياسية  .1.2

فإن من المتوقع أن يكون أدا  الصندوق على صلة وثيقة باألوضاع االقتصادية والظروف 

وعلى اسات سلبية على السوق العقاري تنتج عنها انعك قد التي قد تطرأ على المنطقة التي السياسية

ثر تنوعا من وأن يكون أكثر تذبذبا من تذبذب أدا  الصناديق األك للمملكة أسعار األصول العقارية

 . ناحية انتشارها الجغرافي

 : تطويرال مخاطر .1.2

عدم معرفة المشاريع التي سوف يستثمر بها الصندوق قبل بدأ الصندوق مزاولة نشاطه  .1.2.2

 . االستثماري

التأخير أو عدم التمكن من الحصول على الرخص إلقامة المشاريع أو عدم قدرة مطورين  .1.2.2

 . الموكلة إليه  على إكمال تطوير المشاريع

اعتماد نجاح الصندوق بشكل كبير على خبرة ودراية أعضا  مجلس إدارة الصندوق وكبار  .1.2.4

ليس هناك ضمان على أن مدير الصندوق أو المطورين قادرين على . موظفين المطورين

القدرة على توظيف المؤهلين ليحلوا محل األفراد  أوالمحافظة على هذه الكفا ات 

 .ن قد يتركون العمل الرئيسيين الذي

إن المطور ليس تابعا لمدير الصندوق وال تحت سيطرته وكما هو الحال في تنفيذ أي اتفاقية  .1.2.2

 .مع طرف خاراي هناك مخاطر إخالل محتمل من اانب المطور بالتزاماته

 نظرا العتماد عملية تداول الوحدات على توافر طلبات شرا  لوحدات الصندوق: مخاطر التداول  .1.1

مخاطر انعدام  والناتج عن توفر طلبات شرا  في سجل تداول الوحدات الداخلي للصندوقدم فإن ع

 .بيع الوحدات خالل مدة الصندوق إمكانيةعدم قد يؤدي ل قلتها أوالسيولة 

هي مخاطر انخفاض السيولة في السوق الذي يستثمر فيه الصندوق مما يؤثر على :التخارجمخاطر  .1.1

 .قلة الطلب عليهاصعوبة تداول العقارات أو 

قد ينتج اتخاذ بعض اإلارا ات التي قد تؤثر بحال من األحوال على أدا  :المخاطر النظامية .1.2

اآلثار السلبية ومن  .الصندوق في حال تغير األنظمة واللوائح الحالية والمعتمدة لعمل هذا الصندوق

 .التطوير وتسجيلها وتصنيفهاالناتجة عن تعديل األنظمة والقوانين بما في ذلك تقسي  األراضي قيد 



 

 

الصندوق كأي مستثمر عقاري عرضة ألن يقوم بشرا  عقار بعد التثبت من سالمة  يقوم أنو

وثائق الملكية بمواب إفادة من الجهة المختصة وينشأ الحقا خالف ذلك مما قد يعرض الصندوق 

 .إلى تحمل خسائر

التقديرات ألسباب مختلفة منها، على  عن بنا التكاليف تغير من المحتمل : مخاطر تكاليف البنا  .1.0

والزيادة في تكاليف مواد البنا  والمعدات  المنازعات مع المقاولين من سبيل المثال ال الحصر، 

ولكن، حيثما أمكن، سيت  الحد من تجاوز التكاليف من . والعمالة والمشاكل والظروف غير المتوقعة

عر مع المقاولين ووضع مخصصات مناسبة لتغطية خالل الدخول في عقود بنا  محدد المدة والس

ولكن، ليس هناك من ضمان بأن التدابير التي سيت  اتخاذها للحد من التكاليف . حاالت الطوارئ

ستكفي للقضا  على خطر تكبد تجاوزات كبيرة في التكاليف تؤدي إلى إلحاق خسائر بمالكي 

ابة المالئمة من اانب المطور في اختيار وغير ذلك، على الرغ  من بذل العناية الوا. الوحدات

المقاولين، فإن تدني مستوى اودة العمل من اانب هؤال  المقاولين قد يؤثر سلبا على بيع 

 .وفي مثل هذه الحاالت، ربما يكون حق الراوع بالمطالبة على المقاولين محدودا. المشروع الحقا

فهناك مخاطر ائتمانية ة مرابحال ناديقص أصول الصندوق في استثمار في حال: مخاطر االئتمان .1.29

سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في الوقت المحدد أو عدم إمكانية للطرف اآلخر ل

 .السداد نهائيًا

 بأنه علما التمويلطريق  نع ازئيااريع المش تمويل يت  أن المتوقع من: والضمانالتمويل مخاطر  .1.22

 توفير إمكانية بشأن ضمان أي هناك وليس تمويل أي تأمين ل  يت  هذه، المعلومات نشرة تاريخ حتى

 تكاليف ترتفع قد على التمويل، حصولال حال وفي. معين تمويل هيكل اعتماد بشأن أو التمويل

 هذه لتغطية كافية إيرادات المشروع يعطي ال وربما مما يؤثر على عوائد المشروع التمويل

 .المشروع إنجاز يهدد قد ذلك فإن التمويل، تسديد  في صيرتق حالة وقعت حال وفي .التكاليف

قد ينشأ تضارب مصالح بين مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات : مخاطر تضارب المصالح .1.22

 تضارب أي واود حال وفي .العالقة ومصالح المشتركين في الصندوق أثنا  القيام بإدارة الصندوق

 القرار التخاذ الصندوق إدارة مجلس إلى عنه اإلفصاحملتزم ب الصندوق مدير فإن محتمل مصالح

 .من شروط وأحكام الصندوق 29حسب المادة  حياله

  شتراكالا .8

  األحدتبدأ في يوم . "يومًا ة وخمسونأربع "يوم  22بحد أقصىاالشتراك هي  فترة .2.2

لموافق هـ ا 47/05/4175 الخميسيوم  ، وتنتهيم 2041/  26/04الموافق  هـ 21/07/4175

عند تغطية الحد  ، على انه  يجوز لمدير الصندوق إغالق باب االشتراك م 20/07/2041

وفي حال عدم تغطية الحد األدنى لبدء أعمال الصندوق خالل هذه المدة، فإنه يجوز لمدير . األدنى

ن لم وإ. الصندوق تمديد فترة االشتراك مدة مماثلة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية

، تعاد مبالغ (مليون ريال سعودي ثالثون)مليون ريال  70يغطى الحد األدنى المحدد بمبلغ 

 .االشتراك إلى المشتركين دون أي حسم



 

 

يكون االشتراك للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي والمقيمين إقامة نظامية  .2.2

 .وديينبما ال يخل بنظام تملك العقار لغير السعبالمملكة 

الشروط و األحكام نشرة  على المستثمر الذي يرغب في االشتراك تعبئة نموذج االشتراك وتوقيع .2.4

 .ى مدير الصندوقإل كاملة وتحويل قيمة االشتراك وتسليمهما لمدير الصندوق

 .الصندوق حساب إلى االشتراك مبلغاالشتراك بتحويل  قيمة دفع للمستثمر يمكن .2.2

حسب بقسمة مبلغ االشتراك، مطروحا منه رسوم توحدات سيخصص للمستثمر عدد من ال .2.2

 .االشتراك المستحقة على قيمة الوحدة

 . ريال سعودي 29،999الحد األدنى لالشتراك في الصندوق هو .2.1

يت  قيد اميع الوحدات االستثمارية وال يحصل المشترك على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية،  .2.1

ركة كحسابات فرعية لديه بصيغة رقمية أو خطية أو بوسيلة حتفظ به الشت في سجل الوحدات الذي

 . يبين تفاصيل الوحدات التي اشتراها المستثمر إلكترونية، ويستل  كل مستثمر من الشركة إشعارًا

 دنىبعد تغطية الحد األطلب االشتراك كليا أو ازئيا  يحتفظ مدير الصندوق بالحق في رفض .2.2

 ستغل من مبلغ االشتراكم الغيرذلك الجز  كامل اشتراكه أو سوف يعاد إلى المشترك و للصندوق،

بنسبة  إلصدار وحدات للمشترك مدير الصندوق هاي استلمتال باإلضافة إلى رسوم االشتراك

من خالل التحويل إلى حسابه  االشتراك إلى المستثمر ويت  إعادة قيمة. وتناسب لما ت  رفضه

 .اكفي نموذج االشتر.البنكي الذي ت  تسجيله

يحق لكل مطور كما .عند بدايتهأو بحصة عينية في الصندوق نقدَا  االشتراك يحق لكل مطور .2.0

عليها بين المطور  االتفاقالمشاركة في أي من المشاريع التي ينفذها الصندوق بنسبة مشاركة يت  

  . ومدير الصندوق

 الرسوم والمصاريف  .0

 : الخدمات التي يقدمها وم التالية مقابلسريدفع الصندوق لمدير الصندوق ال

 رسوم اإلدارة .0.2

 سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق%  2يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم إدارة بواقع 

 . سنوي ربعتحسب على أساس يومي وتدفع على أساس  الدفترية

 اإلداريةرسوم ال .0.4

% 9.2وبحد أقصى نسبة علية بنا ا على التكاليف الف يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم إدارية

  وتشمل سنوي ربعسنويا من صافي قيمة األصول تحتسب على أساس يومي وتدفع على أساس 

تكاليف الفعلية المتعلقة بإعداد النشرات والتقارير واإلشعارات إلى ال للحصر ال المثال سبيل على



 

 

افئات أعضا  مجلس إدارة المستثمرين وطباعه تلك النشرات والتقارير واإلشعارات وتوزيعها ومك

( تداول) شركة السوق المالية والصندوق ورسوم خدمات الهيئة الشرعية والرسوم الرقابية 

أية ،ووأية أطراف أخرى تقدم خدمات للصندوق المثمنينوأتعاب  الحسابات الخارايين ومرااعي

 .مصاريف استثنائية وغيرها مثل مصاريف التصفية

 رسوم الحفظ  .0.4

 باألصول تحسمن صافي قيمة  سنويًا% 9.92إلى مدير الحفظ رسوما بنسبة يدفع الصندوق 

 .سنوي ربعوتدفع على أساس  ًايومي

 االشتراكرسوم  .0.2

يدفعها المستثمر لمرة واحدة بنسبة ال تزيد عن وتستحق لمدير الصندوق يت  خص  رسوم اشتراك 

 .من إامالي مبلغ االشتراك وتخص  منه قبل شرا  الوحدات% 2

 األداء  أتعاب .0.5

 %22قدره  على االستثمارداخلي معدل عائد  أدا  تجاوز مقابل أتعاب أدا  الصندوق مدير يستحق

 :اآلتي والتفصيل لشروط وفقا

 أتعاب تحصيل ويت  شهرًا، 22 عن تقل ال لمدة الصندوق بإدارة الصندوق مدير يقوم أن .0.2.2

 .فقط المدة هذه انتها  بعد األدا 

معدل عائد  وأدا  الصندوق  بين األدا  فرق من% 22 قدرها نسبة هي دا األ أتعاب .0.2.2

 .%22قدره على االستثمار داخلي 

تحويلها لمخصص حساب وأتعاب األدا  لكل مشروع سيت  حساب  ألغراض محاسبية .0.2.4

 . أتعاب األدا  قبل توزيع متحصالت بيع أي مشروع على حاملي الوحدات

وعلى أساس األدا  الكلي على مستوى الصندوق  الصندوقعند إنها   تستحق أتعاب األدا  .0.2.2

 %22قدره  على االستثمارداخلي معدل عائد في حال كون أدا  الصندوق سلبي أو أقل من و

  .ويت  توزيع مخصص حساب أتعاب األدا  على مالكي الوحدات فلن يكون هناك أتعاب أدا 

 الزكاة .0.6

   اهااإخر أوزكاة الصندوق  باحتسابوم مدير الصندوق لن يق أنيعل   أنعلى المستثمر 

 الوحدات حاملي على اتتوزيعال .29

يحق لمدير الصندوق وفقا لتقديره وبعد موافقة المجلس توزيع متحصالت بيع أي مشروع وتحديد  

متحصالت بيع أي مشروع لتمويل مشاريع أخرى بالصندوق، مع  استخدامنسب التوزيع وكذلك 

من متحصالت بيع المشاريع على مالكي الوحدات في حال بلغت  بحد أدنى% 2بتوزيع  االلتزام



 

 

من إامالي قيمة أصول الصندوق وذلك خالل ستة اشهر % 19إامالي متحصالت بيع المشاريع 

 .بحد أقصى

 تثمين األصول .22

 استرشادي سعر إصدار بهدف من قبل مثمنين اثنين أشهر ستة كل الصندوق أصول تقوي  يت  .22.2

 . للوحدة

 األصول قيمة صافي ويعرف. الصندوق قيمة أصول صافي أساس على الصندوق أصول تقوي  يت  .22.2

 حتى نهاية المستحقة والرسوم األتعاب اميع منها مطروحا الصندوق ألصول تثمينال قيمة بأنها

 ويت . مستحقة ورسوم كأتعاب مقيدة أو مدفوعة كانت سوا  التقوي ، تاريخ في العمل ساعات

 ث  أصوله، مجموع من الصندوق خصوم مجموع خالل طرح من للصندوق الوحدة سعر احتساب

 .المعني التقوي  يوم في القائمة الصندوق وحدات عدد على الناتج قسمة

يقوم مدير الصندوق، قبل شرا  أي أصل للصندوق أو بيعه، بالحصول على تثمين من مثمنين اثنين  .22.4

 .العقاري والمنطقة محل االستثماريتمتعان بالخبرة والنزاهة ومعرفة النشاط 

يقوم مدير الصندوق، من خالل المثمنين المشار إليهما أعاله، بتثمين أصول الصندوق، وذلك مرة  .22.2

 .أشهر ستةكل 

مالكي الوحدات بسعر الوحدة االسترشادي للصندوق عن طريق البريد أو ليت  إرسال إشعار  .22.2

 .الوسائل االلكترونية كل ستة أشهر بعد كل تقوي 

 تداول الوحدات  .24

باتخاذ اميع اإلارا ات التي يمكن أن تسهل تداول الوحدات  اإلداريالمدير يقوم مدير الصندوق و .22.2

 .ونقل ملكيتها وتسجيلها دون أي مقابل

يحدده  معين سعر عند الصفقة بعقد والمشتري البائعكل من  التزام على الوحدات تداول يعتمد .22.2

 . الطلبات بتنفيذ الصندوق مدير نم ضمان بدونالطرفين 

 الصندوق مدير بموافقة إال شرا  أو بيع عملية أية تت  وال عمل، يوم أي في الوحدات تداول يت  .22.4

 . طريقه وعن

 .والسعر االسترشادي وتاريخه الشرا طلبات  البيع و يت  إطالع المستثمرين على عروض .22.2

شرا ها بعد استكماله   أوبيع الوحدات  أوامريذ يقوم مدير الصندوق بتوفير نماذج للراغبين في تنف .22.2

 يقرر أن أيضا الصندوق ولمدير مدير الصندوق فروعارا ات فتح الحساب، وذلك من خالل إل

 .لتقديره وفقا أو غيرها إلكترونية وسائل خالل من البيع طلبات بتقدي  السماح



 

 

لصندوق، دى مدير الداخلي لالشرا  في سجل تداول الوحدات اطلبات  البيع و عروضيت  تسجيل  .22.1

 وتحديث سجل مالكي الوحدات بنا ًا ةوامر البيع يت  تنفيذ العمليأوامر الشرا  مع أوعند تطابق 

 .عليها

بعد انتها  فترة االشتراك ال يجوز ألي من األطراف ذوي العالقة المشار إليه  شرا  أي وحدة في  .22.1

  .الصندوق أو بيعها خالل فترة الصندوق

 صندوق ال انقضاء .24

وفي  .له المحددة المدة انتها  غرضه الذي ت  إنشا  الصندوق من أاله أو بتحقيق الصندوقينقضي 

 غير الصندوق، مدير رأي في ،أو معدل العائد المتوقعالمدارة  أصول الصندوق قيمة حال كانت

 أو لظروف األنظمة، أو القوانين في تغيير ألي نتيجة أو الصندوق، عمل استمرار لتبرير كافية

 مسبق خطي إشعار بمواب بعد اخذ موافقة الهيئة  الصندوق تصفية الصندوق لمدير يمكن أخرى،

وعند رغبة مدير الصندوق إنها  الصندوق في غير .مالكي الوحدات إلى يواهه يوما ثالثون مدته

  .الحاالت الموضحة أعاله فيلزم عليه الحصول على موافقة الهيئة مسبقًا

 لصندوق مجلس إدارة ا .22

ويتكون مجلس . يشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة يعينه مدير الصندوق وتوافق عليه الهيئة .22.2

ويجتمع . ن  يعينه  مدير الصندوقن مستقالاأعضا  من بينه  عضو أربعةإدارة الصندوق من 

سنوية مقدارها خمسة  كل عضو مستقل  مكافأةى يتلقو. مجلس اإلدارة مرتين على األقل سنويا

 .  آالف ريال سعودي باإلضافة لمبلغ ثالثة آالف ريال سعودي بدل حضور لكل ااتماع

 : يتألف المجلس من األعضا  التالية أسماؤه  .22.2

 (الرئيس)زياد طارق أبا الخي   .22.4.2

عمل . ةيشغل وظيفة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة لشركة الجزيرة لاسواق المالي

المالية  كلف خاللها رئيسًا  االستشاراتما يزيد عن عشرون عامًا في المجال البنكي و 

يتوفر لدية معرفة وخبرة عملية في مجاالت واسعة في اإلدارة و . تنفيذيًا لبنك الجزيرة

 .االستثمار

 (عضو) وليد بن عبد العزيز بن غيث .22.4.4

يملك سنوات . زيرة لاسواق الماليةوليد بن غيث مدير عام إدارة األصول في شركة الج

 االستثماريةحيث أسس و أدار عدد من صناديق  االستثمارطويلة من الخبرة في مجال 

عمل قبل مهامه الحالية رئيسًا تنفيذًا لشركة المستثمر لاوراق المالية، تولى . بمختلف أنواعها

كما تولى وظيفة مدير . ألصولقبل ذلك مهام الرئيس التنفيذي لشركة البالد للوساطة وإدارة ا

إدارة األصول لدى مصرف الرااحي والرااحي المالية، كما سبق أن عمل كمدير صناديق 

محلاًل ماليًا لدى مؤسسة النقد العربي  العمليةوكانت بدايته . بمجموعة سامبا المالية استثمارية

 اإلداريةفي العلوم  حاصل على دراة البكالوريوس. السعودي في إدارة الرقابة على األسه 

من اامعة الملك عبدالعزيز، وأنهى البرنامج المتقدم للعلوم البنكية والمالية من اامعة 

 .كاليفورنيا شملت على تدريب لدى شركة ميرلينش



 

 

 (مستق   -عضو )مساعد عبداهلل السدحان                 . د .22.4.4

في الهندسة المعمارية من اامعة مينسوتا بالواليات المتحدة  الدكتوراهحاصل على دراة 

ضوية لجان تحكي  بعض المسابقات المعمارية، وفي عضوية لجنة األمريكية، شارك في ع

المشاريع بأمانة مدينة الرياض لمناقشة واعتماد تصامي  مشاريع مباني الخدمات ومستشارًا 

عضو هيئة التدريس . لدى وزارة التعلي  العالي لمشاريع الجامعات الجديدة ومجمعات الكليات

لك سعود، عضو في الهيئة السعودية للمهندسين والجمعية بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الم

ت  التخارج " السعودية لعلوم العمران و عضو مجلس إدارة صندوق الرااحي العقاري

 .له عدة نشرات وبحوث في مجال الهندسة المعماريةو"منه

 )مستق  -عضو )  عبدالعزيز التويجري . أ .22.4.2

الدراسات البنكية المتقدمة، معهد اإلدارة  دبلوم عالي في البكالوريوس و دراة حاصل على 

االستثمار من  و البنكي المجال في عامًا عشرون عن زيديملك خبرة كبيرة ت. رياضال العامة،

رئيس إدارة التفتيش البنكي، وهيئة  كنائب خالل العمل في مؤسسة النقد العربي السعودي 

 مجاالت في عملية وخبرة معرفة ديةل يتوفر .سوق المال كمستشار في إدارة توعية المستثمر

يدير حاليًا عدة استمارات عائلية في مجال . والتطوير العقاري واالستثمار اإلدارة في واسعة

 .تطوير المشاريع السكنية في مدينة الرياض

تشمل مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته على و تبلغ مدة مجلس اإلدارة سنة واحدة تجدد تلقائيًا .22.4

  : الحصرسبيل المثال ال

لشروط  وفقًاصلحة مالكي الوحدات بمسئولياته  بما يحقق  م مدير الصندوق قيام التأكد من  .22.4.2

 . العقارية قلصناديا الئحة وأحكاموأحكام الصندوق 

 .والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفًا فيهااميع العقود  الموافقة على .22.4.2

 . وأي تعديل عليها الصندوق وأحكام روطالموافقة على ش .22.4.4

 .اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق .22.4.2

 .الموافقة على تعيين المحاسب القانوني الذي يرشحه مدير الصندوق .22.4.2

أو لجنة المطابقة /و االلتزام المطابقة و مسئولاالاتماع مرتين على األقل في السنة مع  .22.4.1

االلتزام لدى مدير الصندوق ومسئول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  للتأكد و

 . من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة

التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات  .22.4.1

 .وغيره  من أصحاب المصالح

 . فيه الصندوق ومالكي الوحدات لمصلحةبأمانة العمل  .22.4.2

إارا  أي تغيير على مجلس إدارة  عندسيت  اخذ موافقة هيئة السوق المالية وإشعار مالكي الوحدات  .22.2

 .الصندوق



 

 

 :يشغل أعضا  مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصناديق التالية .22.2

 

أ.عبدالعزيز التويجريد. مساعد عبداهلل السدحانا. وليد عبد العزيز بن غيث ا. زياد طارق أبا الخيل 

عضو--رئيسصندوق الخير لألسهم العالمية

ية عضو--رئيسصندوق الثريا لألسهم األوروب

عضو--رئيسصندوق المشارق لألسهم اليابانية 

عضو--رئيسصندوق الطيبات لألسهم السعودية

عضو--رئيسصندوق القوافل للمتاجرة بالسلع

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة للمشاريع السكنية

عضو-عضورئيسصندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية الناشئة

عضو--رئيسصندوق الجزيرة المتنوع الَجسور

عضو--رئيسصندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

عضو--رئيسصندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

عضو--رئيسصندوق الجزيرة الخليجي للدخل
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 مدير الصندوق  .25

الرياض  29242. ب. ص: وعنوانها الرئيسيق المالية لاسواجزيرة شركة المدير الصندوق هو  .22.2

 . 9222221912، فاكس 9222221999، المملكة العربية السعودية، هاتف 22222

وتاريخ  2991-42-2ت  الترخيص لمدير الصندوق من قبل الهيئة بمواب القرار رق   .22.2

شاط التعامل بممارسة ن 91911  -41وفقا للترخيص رق   م22/1/2991، الموافق هـ2/1/2222

األوراق كأصيل ووكيل، التعهد بالتغطية،اإلدارة، الترتيب، تقدي  المشورة والحفظ في  أعمال 

 . م92/92/2992هـ الموافق  22/4/2220وت  الحصول على إذن ممارسة النشاط بتاريخ  المالية

مة من قبل تشمل مهام مدير الصندوق على سبيل المثال ال الحصر؛ دراسة الجدوى المالية المقد .22.4

اميع المطورين، وترشيح المطورين والمشاريع، واخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق على 

 .، وإصدار التقارير الدورية لحملة الوحداتالجوهرية قراراتال

يمكن لمدير الصندوق بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق تغيير أو تعديل أو إعادة تعيين الجهات  .22.2

الخدمة دون حصر المستشارين االستثماريين وأمين الحفظ  اودوويشمل مز. المزودة للخدمات

 . ة الشرعيةرقابومزودي خدمات ال ومرااعي الحسابات

حتى تاريخ إعداد هذه النشرة فإن مدير الصندوق ال يعتقد بواود أي تضارب مصالح محتملة بين  .22.2

ال يواد أي وكذلك . مصالح الصندوق ومصالح أعضا  مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق

تضارب مصالح اوهري لمدير الصندوق قد يؤثر على تأدية االلتزامات المترتبة عليه تجاه 

وفي حال حدوث و االعتقاد بحدوث أي تضارب مصالح خالل فترة عمل الصندوق . الصندوق

 . األطرافسوف يسعى مدير الصندوق لحل هذا التضارب على أسس عادلة ومنصفة لجميع ف



 

 

كانت بالنسبة ألية خسارة لفرصة  مهماالصندوق مسؤولية أية دعاوى أو مطالبات  مديرال يتحمل  .22.1

أو سو  التصرف أو  التعديأو أو خسارة فعلية أو خسارة يتكبدها المستثمر إال في حالة اإلهمال 

 .التصرف غير المشروع من اانب مدير الصندوق

يسه يبلغ خمسة عشر مليون ريال ينوي مدير الصندوق استثمار رأس مال أولي للصندوق عند تأس .22.1

  . سعودي

 أمين الحفظ  .26

: وعنوانها الرئيسي شركة الجزيرة لاسواق الماليةأمين الحفظ الخاص بأصول الصندوق هو 

، فاكس 9222221999، المملكة العربية السعودية، هاتف 22222الرياض  29242. ب. ص

 .ية بعض مهامه، ويحق لمدير الصندوق تعيين اهات أخرى لتأد9222221912

 ونالمطور .21

يت  فيها تحديد  مع مدير الصندوق لكل مطور بنا  على اتفاقية منفصلة ينت  تعيين مطوري سوف

وقد ت  االتفاق . على أساس نسبة ثابتة أو نسبة من األرباح أو كالهما الرسوم المستحقة لكل مطور

دية، الرياض، شارع التخصصي ولي مع شركة االرين القابضة ومقرها المملكة العربية السعواأل

علمًا بأنه لمدير الصندوق أن يتعاقد مع عدد  ،9222229122: فاكس 9222222222: هاتف

غير محدود من المطورين حسب الحااة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وإشعار هيئة 

اقتراح الفرص ي ف لتي سوف يقوم بها المطوراوتتلخص أه  المسئوليات والمهام  .السوق المالية

االستثمارية وتقدي  دراسة الجدوى االقتصادية لكل فرصة وإدارة المشاريع واإلشراف عليها من 

 .الناحية الفنية، واستخراج الرخص النظامية والتسويق والبيع

  القانوني سباحمال .28

برج  :كتبه الرئيسين ما، وعنو إرنست ويونغ محاسبون قانونيون مرااع حسابات الصندوق هو

المملكة العربية  22212الرياض  2142. ب. طريق الملك فهد ص 22و  1الدور  –الفيصلية 

 9901122142149فاكس  9901122142129السعودية هاتف 

 القوائم المالية .20

يوم من  29خالل مدة ال تتجاوز  يتعهد مدير الصندوق بتوفير القوائ  المالية السنوية المرااعة

خالل  النصف سنوية سنة المالية للصندوق وكذلك سيت  إتاحة التقارير األولية المفحوصةنهاية ال

لدى اإلدارة العامة للشركة و يمكن للمالكين االتصال مع إدارة  يوم من نهاية فترة اإلشعار 22

السنة مع العل  بأن  من القوائ  مجانية األصول أو أحد مراكز االستثمار بالشركة لطلب نسخة

  .من كل عام ميالدي 42/22و تنتهي بتاريخ  2/2بتاريخ تبدأ  الية للصندوق الم

 



 

 

 تضارب المصالح  .49

 أو الصندوق مدير مصالح بين ينشأ قد للمصالح تضارب أي تجنب إلى الصندوق مدير يسعى

 مصالح منح على بالعمل وذلك في الصندوق، المشتركين ومصالح العالقة ذات األطراف

تغليب  وعدم العالقة، ذات األطراف أو الصندوق مدير مصالح على أولوية قبالصندو المشتركين

 أي واود حال وفي الصندوق نفس في آخرين مستثمرين مصالح على مستثمرين مصالح

 الصندوق إدارة مجلس إلى عنه ملتزم باإلفصاح الصندوق مدير فإن محتمل مصالح تضارب

 .المصالح تضارب معالجة بإارا ات المستثمرين دتزوي الطلب عند وسيت . حياله القرار التخاذ

 التقارير لمالكي الوحدات رفع  .42

مالكي الوحدات بسعر الوحدة االسترشادي للصندوق عن طريق البريد أو ليت  إرسال إشعار  .22.2

  .الوسائل االلكترونية كل ستة أشهر بعد كل تقوي 

موقع شركة السوق المالية  و اإللكتروني شركةى موقع العل االسترشاديسعر الوحدة اإلعالن عن  .22.2

 (.تداول) السعودية

 :تقرير نصف سنوي يتضمن مايليإصدار  .22.4

 .الصندوق أصول قيمة صافي .22.4.2

 .قيمتها وصافي الصندوق وحدات عدد .22.4.2

 .مدفوعة توزيعات أية .22.4.4

 تقرير سير األعمال و التطورات في مشاريع الصندوق .22.4.2

 الصندوق بوحدات تداول لياتعم أية .22.4.2

 الشرعية للصندوق  الهيئة .44

لحصول على خدمات الهيئة والرقابة الشرعية ل بالتعاقد مع بنك الجزيرة سيقوم مدير الصندوق .22.2

مؤلفة من  لبنك الجزيرةوالهيئة الشرعية . بنك الجزيرة لامور المتعلقة بالصندوقالخاصة ب

 : أسماؤه األعضا  التالية 

 (الرئيس)فضيلة الشيخ عبداهلل بن سليمان المنيع  .44.2.2

  والمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلما. 

  المملكة العربية السعوديةمحكمة التمييزقاض سابق في ،.  

  الفقه اإلسالمي بالرابطة واده مجمعيعضو. 

  ونائب رئيس هيئة المحاسبة  يد من البنوك اإلسالميةالرقابة الشرعية في العد هيئةعضو

  .والمرااعة

 مؤلف للعديد من المنشورات والبحوث في الفقه اإلسالمي. 



 

 

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري .44.2.4

  عبدالعزيزبجامعة الملك  أبحاث االقتصاد اإلسالميلمركز  ومدير سابقأستاذ االقتصاد اإلسالمي. 

  الرقابة الشرعية في العديد من البنوك اإلسالمية هيئة المعايير وهيئات المجلس الشرعي فيعضو. 

  اإلسالمية الصيرفة ومؤلف للعديد من المنشورات واألبحاث في االقتصاد. 

 فضيلة الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غدة .44.2.4

 دلة البركة ،األمين العام للجنة الشرعية الموحدة. 

  الفقه اإلسالمي مجمععضو. 

 مرااعةمعايير المحاسبة واللجنة  عضو. 

 أستاذ في الفقه اإلسالمي. 

  المالية اإلسالمية المؤسساتعضو الهيئة الشرعية في عدد من . 

  اإلسالمية الصيرفة ومؤلف للعديد من المنشورات واألبحاث في الفقه اإلسالمي. 

 فضيلة الشيخ الدكتور عبداهلل بن محمد المطلق .44.2.2

  بجامعة  أستاذا للفقه المقارن بمعهد القضا  العالي وكانسالمي في الفقه اإل دكتوراهيحمل شهادة

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 كتب الكثير حول موضوع التأمين والعديد من األوراق والمقاالت البحثية . 

  واللجنة الدائمة للفتوى فيها ومستشار بالديوان الملكي كبار العلما  في المملكة هيئةعضو. 

 ن شرعية في عدد من البنوكعضو عدة لجا. 

( 2)تشمل األتعاب التي يدفعها الصندوق مقابل الخدمات التي يحصل عليها ما أشير إليه في الملحق  .22.2

 . الخاص باإلفصاح المالي

 "المعايير الشرعية للصندوق" 2المعايير الشرعية مرفقة ضمن ملحق  .22.4

 التصفية و تعيين مصف .44

 وذلك مناسبة، تراها تدابير أي اتخاذ أو مصف أو بديل يرمد تعيين صالحية المالية السوق لهيئة

 .العقاري صناديق االستثمار لالئحة وفًقا

 تعدي  الشروط و األحكام  .42

و سيت   الحصول على موافقة الهيئة في حال واود أي تعديل على هذه الشروط  واألحكام، سيت  

يومًا على األقل من تاريخ ( 19)إرسال ملخص بالتعديالت إلى مالكي الوحدات قبل ستين 

 .سريانها

 

 



 

 

 إجراءات الشكاوى  .45

يمكن الحصول على نسخة من سياسة مدير الصندوق وإارا اته المعتمدة  في معالجة الشكاوى 

 . وذلك من خالل أحد مراكز الشركة عند الطلب

 النظام المطبق .46

انين السائدة في المملكة يخضع الصندوق لانظمة واللوائح التي تصدرها هيئة السوق المالية وللقو

وفي حالة نشوب أي خالف بين مدير . العربية السعودية بما ال يتنافى مع الشريعة اإلسالمية

أحكام هذه االتفاقية، يحال هذا الخالف إلى لجنة و  شروط الصندوق والمستثمرين حول تفسير

لمعتمدة كأساس لتفسير هذه وتعتبر اللغة العربية هي اللغة ا. الفصل في منازعات األوراق المالية

 . الشروط و األحكام 

 العقاري بالئحة صناديق االستثمار االلتزام .41

صناديق إن هذه الشروط و األحكام واميع المستندات األخرى المتعلقة بالصندوق مطابقة لالئحة 

وتتضمن بيانات وإفصاحات دقيقة وعادلة وصحيحة لجميع المعلومات  العقاري االستثمار

 . ع الجوهرية المتعلقة بالصندوقوالوقائ

 التوكي    .48

إن المستثمر يعين بموابه مدير الصندوق وكيال مفوضا له بكامل صالحية التفويض والحق في  .22.2

توقيع وتقدي  أية مستندات يعتبرها مدير الصندوق ضرورية لالستحواذ على أصول وتمثيله 

و الستثمار أي مبلغ نقدي لدى الصندوق أو أدا  أي من التزامات مدير الصندوق وتحويلها وبيعها أ

 . الصندوق المتعلقة بالصندوق

مفوض تابع لمدير  مسئولأي وثيقة يتعين توقيعها بمواب هذه الوكالة يمكن توقيعها من قبل  .22.2

 .الصندوق

أخرى وأن يوقع أو يوافق المستثمر بموابه على أن يقوم أو يؤمن القيام بأية تصرفات أو إارا ات  .22.4

يؤمن توقيع اميع المستندات والسندات الالزمة والواقعة ضمن اختصاصه من أال إنفاذ هذه 

 . الشروط و األحكام وبخاصة هذا البند



 

 

 ملخص اإلفصاح المالي 1ملحق 

 

 .تخص  من إامالي مبلغ االشتراك، قبل شرا  الوحدات% 2لغاية  رسوم االشتراك 

 تحسدددبو (وفقدددًا للقيمدددة الدفتريدددة )مدددن صدددافي قيمدددة األصدددول  سدددنويًا  %2 رسوم إدارة الصندوق

 .وتتراك  يوميًا وتدفع على أساس ربع سنوي

معددددل عائدددد   مدددن فدددرق األدا  بدددين أدا  الصدددندوق و   % 22نسدددبة قددددرها   األدا أتعاب 

إنهدددددا   عندددددد ويدددددت  اسدددددتحقاقها  %22قددددددره  علدددددى االسدددددتثمار داخلدددددي 

 .الصندوق

 .ريال لكل مشروع 29.999بحد أعلى لسائدة في السوق وحسب األسعار ا *التثمين

عبارة عن  مكافأة لكل عضو  أعلىريال سعودي سنويًا بحد  22،999 *مجلس إدارة الصندوق

مستقل بواقع خمسة آالف ريال سعودي سنويًا باإلضافة لثالثة آالف ريال 

 .سنويًا ااتماعينسعودي بدل حضور كل ااتماع وبحد أدنى 

وتستقطع بشكل ربع  تحسب وتتراك  يوميا ريال سعودي سنويًا 1،299 * بيةرسوم رقا

 سنوي

 الشرعيةالهيئة 
وتستقطع بشكل ربع  تحسب وتتراك  يوميا ريال سعودي سنويًا 29.999

 سنوي

وتستقطع بشكل ربع  تحسب وتتراك  يوميا ريال سعودي سنويًا 2،999 *موقع تداول

 سنوي

وتستقطع  من صافي قيمة األصول تحسب وتتراك  يوميًاسنويًا  %9.92 رسوم الحفظ

 بشكل ربع سنوي

وتسدددتقطع بشدددكل  تحسدددب وتتدددراك  يوميدددا  سدددنويًا ريدددال سدددعودي 22،999 *أتعاب مرااعة الحسابات

 ربع سنوي

 .سنويًا من صافي قيمة األصول% 9.2تبلغ بحد أقصى *  

 

 



 

 

 للصندوق لمعايير الشرعيةا: 2 ملحق

 

 

  

  

 للصندوق المعينة الشرعية الهيئة قبل من الشرعية للرقابة عخاض الصندوق أن يكون.



 

 

 

 اإلقرار .40

 

قمنا بقراءة الشروط واألحكام  والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها وتم الحصول على / لقد قمت

 .نسخة منها والتوقيع عليها

 

 ...............................................................................................: .االسم

 : ......................................................( الوطنية، اإلقامة، جواز السفر)رقم الهوية

 

 

 

 توقيع المستثمر 

 : .........................................................التاريخ  

 

 

 

 


