تمت املوافقة على تسجيل وإدراج وحدات صندوق الرياض ري ـت من قبل هيئة السوق املالية في تاريخ 1438/02/08هـ
واملوافق  2016/11/08م.

الشروط واالحكام

صندوق" الرياض ري ـ ــت"
Riyad REIT
وهو صندوق استثمار عقاري متداول تم إدراجه في السوق املالية السعودية

شركة الرياض املالية
مدير الصندوق

نوفمبر  2016 /ميالدية
حجم الصندوق )500،000،000( :ريال سعودي
سعر الوحدة 10 :ريال سعودي
عدد الوحدات املطروحة كما بتاريخ اإلدراج)50،000،000( :

إخالء مسؤولية هيئة السوق املالية
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تحتوي الشروط واألحكام هذه على معلومات مفصلة تتعلق بالرياض ريت ("الصندوق") وطرح الوحدات فيها .لذلك ،سيتم التعامل مع
املستثمرين عند شراء وحدات الصندوق على أنهم يعتمدوا على املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام فقط ،والتي تتوافر نسخ
منها على املوقع اإللكتروني لشركة الرياض املالية ( )www.riyadcapital.comوالسوق املالية السعودية (تداول)
(.(www.tadawul.com.sa
يجب على املستثمرين املحتملين قراءة الشروط واألحكام هذه بالكامل قبل شراء وحدات في الصندوق .وينطوي االستثمار في الصندوق
على بعض املخاطر ولذلك قد ال يكون مناسبا لجميع املستثمرين .يجب أن يكون املستثمرون على استعداد لتحمل املخاطر املرتبطة
باالستثمار في الصندوق ،والتي تم وصفها في البند  2.7من شروط وأحكام الصندوق الواردة في الشروط واألحكام هذه.
وقد تم إعداد الشروط واألحكام هذه من قبل شركة الرياض املالية ( "مدير الصندوق") ،وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة
مسجلة بموجب سجل التجاري رقم  ،1010239234وهي شخص مرخص له من قبل هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية
("الهيئة") بموجب ترخيص رقم  ،37-07070وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية
بموجب القرار رقم  2006-193-1بتاريخ 1427 / 06/19هـ (املوافق 2006 / 07/15م) بموجب نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي
رقم م  30 /بتاريخ 1424 / 6/2هـ (املوافق 2003 / 07/31م) ( "الئحة صناديق االستثمار العقاري") وأحكام التعليمات الخاصة
بصناديق االستثمار العقارية املتداولة ( )REITالصادرة من قبل هيئة السوق املالية وفقا لقرار قم  2016 -130 -6بتاريخ 1438/01/23هـ
املوافق 2016/10/24م.
تتضمن الشروط واألحكام هذه على معلومات التي تم تقديمها وفقا ملتطلبات التسجيل واإلدراج والقبول لوحدات صناديق االستثمار
العقاري املتداولة في سوق املالية السعودية ("تداول") وفقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري و التعليمات الخاصة بصناديق
االستثمار العقارية املتداولة.
تمت املوافقة على طرح وحدات في صندوق االستثمار العقاري املتداول من قبل هيئة السوق املالية في يوم 1438/02/08هـ املوافق
2016/11/08م .وقدم مدير الصندوق بطلب إلى هيئة السوق املالية لتسجيل وإدراج وحدات الصندوق في السوق املالية السعودية .وقد
تم الحصول على جميع املوافقات التنظيمية وغيرها ذات الصلة الالزمة إلنشاء صندوق االستثمار العقاري املتداول ،بما في ذلك
املوافقات املتعلقة بنشر الشروط واألحكام هذه وقدمت جميع املستندات املؤيدة لهيئة السوق املالية .وقد تم إعداد الشروط واألحكام
هذه العتبارات املستثمرين باالستثمار في الصندوق االستثمار العقاري املتداول .يحظر استخدام الشروط واألحكام هذه ألي غرض آخر.
يتحمل مدير الصندوق كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في الشروط واألحكام هذه ،ويؤكد أنه بناء على ما لديه من معلومات،
وبعد إجراء التحريات املعقولة واملمكنة ،ال توجد وقائع تم تضمينها أو إغفالها من هذه الشروط واألحكام والتي من شأنها أن تجعل أي
بيانات واردة فيها مضللة .يجب على املستثمرين عدم اعتبار آراء مدير الصندوق في هذه املعلومات على أنها توصية لشراء وحدات في
صندوق االستثمار العقاري املتداول.
وال تتحمل هيئة السوق املالية أية مسؤولية عن محتويات الشروط واألحكام هذه وال تقدم أي ضمانات فيما يتعلق بدقة أو اكتمال
املعلومات الواردة فيها .وعالوة على ذلك ،لن تكون الهيئة مسؤولة عن أي خسارة مالية ناتجة عن أي بند وارد في الشروط واألحكام
هذه أو أي اعتماد عليها.
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يجب على املستثمرين املحتملين التشاور مع ممثليهم ،بما في ذلك املحاسبين واملستشارين القانونيين ،فيما يتعلق باألمور القانونية
والزكوية وغيرها من املسائل املتعلقة بالصندوق االستثمار العقاري املتداول أو االستثمار فيه.
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شركة كسب املالية
شركة ابراهيم البسام وعبداملحسن النمر محاسبون قانونيون

الهيئة الشرعية

الهيئة الشرعية في شركة الرياض املالية:
الشيخ عبد هللا بن سليمان بن منيع (رئيس املجلس)
الشيخ د .عبد هللا بن محمد املطلق (عضو)
الشيخ د .محمد بن علي القري (عضو)
كوليرز انتيرناشونال و شركة باركود املحدودة
مكتب محمد ابراهيم العمار لالستشارات القانونية
(بالتعاون مع كينج أند سبالدنج إل إل بي)

املثمنون العقاريين
املستشار القانوني
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الرياض ريت
شركة الرياض املالية
املقر الرئيس ي
مركز برستيج
شارع التخصص ي
ص.ي21116 .
الرياض 11475
اململكة العربية السعودية
www.riyadcapital.com

بسم هللا الرحمن الرحيم
الباب 1
امللخص التنفيذي
ينبغي قراءة هذا امللخص كمقدمة للشروط واألحكام هذه ،وهو مكون في مجمله من املعلومات والتي تكون أكثر تفصيال في الشروط واألحكام
هذه ،بما في ذلك الشروط واألحكام الواردة في الباب  .2أي قرار لالستثمار يجب أن يقوم على أساس النظر في الشروط واألحكام ككل .يوجد
بعض املصطلحات املستخدمة هنا ولكن غير معرفة ،وعندما يتم ذكر ها في هذه الشروط واألحكام فيكون لها نفس املعنى املحدد في امللحق أ.
نظرة عامة
إن صندوق الرياض ريت صندوق استثمار عقاري متداول متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية ("الصندوق") .ويعمل الصندوق وفقا
لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الصادرة من هيئة السوق املالية .إن الصندوق
مدرج في السوق املالية السعودي وسيتم التداول في وحداته بما يتماش ى مع األنظمة واللوائح ذات الصلة .إن حجم الصندوق هو
( 500,000,000ريـال سعودي) خمسمائة مليون ريـال سعودي ،ومدته ( )99تسعه وتسعون عاما قابلة للتمديد حسبما يراه مدير الصندوق
مناسبا بعد موافقة هيئة السوق املالية.
األهداف االستثمارية واالستراتيجية
إن الهدف االستثماري الرئيس ي للصندوق هو توفير دخل جاري ملالكي الوحدات وذلك من خالل االستثمار في أصول عقارية ُم ِدرة للدخل
متواجدة بشكل رئيس ي في اململكة العربية السعودية .يستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نقدية سنوية على مالكي الوحدات ال تقل عن ٪90
من صافي أرباح الصندوق .ومن املستهدف أن تتزايد مبالغ األرباح السنوية خالل مدة صندوق مع ازدياد عدد العقارات املدرة للدخل
اململوكة للصندوق.
وسيستثمر الصندوق في املقام األول في األصول العقارية املطورة والجاهزة لالستخدام ،إال أنه قد يستثمر أيضا في مشاريع التطوير
العقاري ،شريطة أن (أ) يستثمر في األصول العقارية املطورة التي تولد الدخل الدوري بما ال يقل عن  ٪75من إجمالي موجودات الصندوق و
(ب) أال يستثمر الصندوق في األراض ي البيضاء.
وتستند هذه العوائد املستهدفة الواردة في الشروط واألحكام هذه على عدد من التقديرات واالفتراضات والتي هي بحد ذاتها عرضة للتغيير.
وبناء على ذلك ،فإن النتائج الفعلية خالل فترات معينة قد تختلف عن العوائد املستهدفة ،وهذه االختالفات قد تكون جوهرية وسلبية.
املدير
تتم إدارة الصندوق من قبل شركة الرياض املالية ،وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب سجل التجاري رقم
 ،1010239234وهي شخص مرخص له من قبل هيئة السوق املالية بترخيص رقم  07070-37للقيام بأعمال االستثمار والخدمات املالية .إن
شركة الرياض املالية هي الذراع االستثماري لبنك الرياض ويقع مقرها الرئيس ي في مدينة الرياض .تقدم شركة الرياض املالية لعمالئها
مجموعة واسعة من الخدمات والحلول املالية بما في ذلك االستشارات املالية والترتيب والحفظ ،والتعامل وإدارة األصول.
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تدير شركة الرياض املالية حاليا صندوق الرياض العقاري للدخل ،وهو صندوق استثمار عقاري تم طرحه طرحا خاصا برأس مال مفتوح
ومتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية ( "الصندوق الرياض العقاري للدخل") .تم وقف قبول االشتراكات في صندوق الرياض العقاري
للدخل الخاص في شهر يونيو  2015برأسمال قدره  500,000,000وتم استثمار رأسمال الصندوق بالكامل قبل إدراج الصندوق .وسيتم إدراج
الصندوق في السوق املالية السعودية تحت مسمى "الرياض ريــت".
سياسة استثمار الرياض ريــت:
يسعى صندوق الرياض ريـت إلى تملك وإدارة محفظة عقارية ذات مستويات إشغال مستقرة وتشغل مواقع استراتيجية في املناطق التجارية
الرئيسية تمكنها من االستفادة من املكانة التنافسية التي تتمتع بها هذه املناطق.
وقد يستثمر الصندوق بشكل ثانوي في فرص تطوير ذات احتماالت نمو مجزية و تلبي احتياجات عقارية ذات طابع متخصص لم يتم توفيرها
في بعض االماكن ،ويتوقع أن تعود االستثمارات في مثل هذه األنواع من مشاريع التطوير بقيمة مضافة على مالكي الوحدات فيها على املدى
املتوسط.
أما على املدى الطويل ،فستواصل محفظة استثمارات الصندوق تركيزها على االستثمارات الجذابة في قطاعات عقارية متنوعة ومنها على
سبيل املثال وليس الحصر املكاتب واملعارض التجارية واملساكن ومنشآت الضيافة واملستودعات وغيرها بغية إنشاء قاعدة أصول عقارية ذات
دخل متنوع ومستقر ملالكي الوحدات و تحقيق زيادة معقولة في قيمة املحفظة.

ملخص املحفظة االستثمارية:
تتكون املحفظة االستثمارية التابعة لصندوق الرياض ريــت من العقارات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

املركز املتميز ،الرياض؛
مركز االزدهار التجاري ،الرياض؛
برج الفرسان ،الرياض؛
برج أسكــوت التحلية ،جدة؛
أبراج أنسام الشاطئ ،الدمام:
برج أسكوت الكورن ـيــش (تحت التطوير) ،الخبر.

استثمر الصندوق منذ إنشائه في  9يونيو  ،2015ما يزيد عن  420,000,000ريال في خمسة عقارات .استحوذ الصندوق ابتداء على ثالثة
عقارات في مدينة الرياض .وقد توسع الصندوق في نطاقه الجغرافي من خالل استحواذه ألبراج أنسام الشاطئ في مدينة الدمام باملنطقة
الشرقية .ونتج عن هذه الصفقة توسع قاعدة التأجير بشكل كبير ،وكذلك زيادة متوسط مدة اإليجاراملتبقية  -بسبب عقد إيجار طويل املدى
لفندق بريرا .كما ركز الصندوق بشكل خاص استثماره في قطاع الضيافة في مدينة جدة باستحواذه على مبنى فندق أسكوت والذي يعد أول
فندق لشركة أسكوت العاملية في اململكة العربية السعودية .وفيما يلي نبذة عن العقارات املستحوذة:
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املركز املتميز ،يجمع بين املعارض التجارية واملكاتب بمساحة صافية قابلة للتأجير تقدر بحوالي  6,500متر مربع .ويمتاز العقار بموقعه
االستراتيجي على تقاطع طريقين تجاريين رئيسيين هما :طريق اإلمام عبدهللا بن سعود بن عبدالعزيز و طريق خالد ابن الوليد بحي قرطبة الذي
يعد شريانا رئيسيا في املنطقة .وتصل نسبة اإلشغال لهذا العقار إلى  %86من مساحته الصافية القابلة للتأجير.
مركز االزدهار التجاري ،وهو عقار تجاري يقع على طريق عثمان بن عفان الذي يعد ممرا تجاريا رئيسيا يمتاز بكثافة الحركة املرورية ما يجعله
موقعا مثاليا للمعارض التجارية والنشاط التجاري بشكل عام .وتبلغ املساحة القابلة للتأجير  4,400متر مربع .والعقار مشغول بالكامل من
عدة مستأجرين.
أبراج الفرسان ،وهو عقار ى تجاري بمساحة صافية قابلة للتأجير قدرها  8,000متر مربع يقع على طريق امللك فهد في حي العليا .ويمتاز العقار
بموقعه االستراتيجي بين برج اململكة وبرج الفيصلية في املنطقة املعروفة تقليديا بمنطقة األعمال املركزية .ويقع العقار بالقرب من أبراج
العنود (فندق نوفوتيل) وعلى مسافة قريبة من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ،والعقار مؤجر بالكامل .وبشكل عام يعد املوقع مالئم جدا
للمكاتب ولفنادق االعمال ذات االربع والثالث نجوم.
فندق أسكوت التحلية عبارة عن برج مكون من  22دور يقع على شارع التحلية (شارع االمير محمد بن عبدالعزيز) والذي يعد احد اهم
الشوارع التجارية في مدينة جدة ويعتبر الفندق اطول مبنى تجاري على شارع التحلية .ويحتوي البرج على معارض تجارية وفندق مكون من
 125شقة فندقية ومركز اعمال ونادي صحي .والعقار مؤجر بالكامل لشركة االتصاالت السعودية ( )STCوشركة اطياف (املشغل الفندقي)
بعقد ايجار مدته  15سنه.
أبراج أنسام الشاطئ عبارة عن عقار حديث البناء تقدر املساحة الصافية القابلة للتأجير فيه بحوالي  13,300متر مربع وهو من العقارات
التجارية الواقعة على طريق األمير محمد بن فهد في حي الشاطئ بالدمام .وقد وصل مستوى إشغال هذا العقار إلى  ٪88يشغلها نحو 25
مستأجر .وقد تم تأجير  %45من املساحة القابلة للتأجير بالعقار لشركة لفندق بريرا – أربع نجوم -بموجب عقد إيجار طويل األجل .ونشير
هنا إلى أن حي الشاطئ أصبح من املواقع املستهدفة لبناء املساكن الفاخرة بالدمام واألنشطة الترفيهية والتسوق واملكاتب.
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مؤشرات املحفظة
عقارات قائمة
5
التكلفة اإلجمالية لالستحواذات
 420مليون ريال سعودي
املساحة القابلة للتأجير
 46,000متر مربع
عدد املستأجرين
 84مستأجر
إيجارات  12شهر الحالية
 34,000,000ريال سعودي
نسبة العقارات املدرة من مجموع األصول
%84

عقارات تحت التطوير
1
ما تم دفعه ملشاريع التطوير
 65مليون ريال سعودي
املسطحات تحت التطوير والبناء
 25,000متر مربع
متوسط مدة اإليجارات
 7.5سنة
مستوى اإلشغال للمحفظة
% 94
نسبة التطوير من مجموع االصول
% 13

ملخص عن استراتيجية االستحواذ خالل الفترة السابقة للدراج
ركزت املرحلة السابقة من األنشطة االستثمارية للصندوق على بناء محفظة متنوعة من العقارات الواقعة على الشوارع التجارية الرئيسية
والتي تشمل تشكيلة واسعة من املستأجرين وتتكون من مختلف قطاعات األعمال .وتتيح العقارات التجارية الواقعة على الطرق الرئيسية
إمكانيات إشغال أقوى على املدى الطويل مقارنة باملواقع الثانوية .أما من حيث حجم األصول ،فقد تم التنويع بين األصول العقارية متوسطة
الحجم ومتعددة املستأجرين (العمائر واملراكز التجارية) واألصول متوسطة الحجم واملؤجر غالب مساحتها على مستأجر واحد (الفنادق)
وذلك لتقليل نسبة املخاطر.

توزيع المساحة الصافية القابلة للتأجير على العقارات

توزيع المساحة الصافية القابلة للتأجير على القطاعات

أخرى
8%

العقاري
3%

النفط والغاز
4%

السفر والسياحه
8%
االعالم
واالتصاالت
5%

األغذية
والمشروبات
8%
9

أسكوت التحلية -
جدة
20%

الضيافه
45%

أسكوت كورنيش
الخبر
35%

التميز
9%
الصحه
9%
التعليم
5%
التجارة
3%

النقل
2%

االزدهار
6%

الشاطي
19%

الفرسان
11%

تفاصيل املحفظة
مركز التميز

مركز االزدهار

عقار تجاري يقع على تقاطع طريق اإلمام عبدهللا بن
سعود بن عبدالعزيز مع طريق خالد ابن الوليد

لمحة عامة عن العقار

مزايا العقار
•
•
•

موقع على تقاطع تجاري رئيسي
مستأجرون متنوعون من بينهم شركة مغربي و شركة
تدريس وشركة سنان للسيارات
عقود ايجار طويلة األجل توفر إمكانية تحقيق تدفقات نقدية
مستقرة.

موقع العقار
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عقار تجاري يقع على تقاطع طريق عثمان بن عفان مع شارع
اسامة األنصاري

لمحة عامة عن العقار

مزايا العقار
•
•
•

عقار تجاري حديث البناء تصل نسبة إشغاله الفعلية إلى
.%100
موقع على طريق تجاري ذو كثافه مرورية عالية
يقع بالقرب من النخيل مول.

موقع العقار

أبراج الفرسان

أبراج الشاطئ

عقار تجاري يقع على طريق الملك فهد بالقرب من برج
المملكة وأبراج العنود.

لمحة عامة عن العقار

مجمع حديث البناء مكون من معارض تجارية و مكاتب و
فندق  -أربعه نجوم.

لمحة عامة عن العقار

مزايا العقار

مزايا العقار
•
•
•

مؤجر بالكامل
يقع على مسافة قريبة من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب.
يقع في منطقة تجارية مركزية.

•
•
•
•

موقع العقار
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العقار حديث البناء وهو في مرحلة التأجير حالياً.
نسبة  %45من المساحة القابلة للتأجير مؤجرة لفندق بريرا
بموجب عقد ايجار مدته  15سنة.
يقع على الطريق الرئيسي لحي الشاطئ  -طريق االمير
محمد بن فهد.
يعتبر العقار مركز رئيسي للمؤسسات في حي الشاطئ.

موقع العقار

برج اسكوت التحلية

برج حديث البناء مكون من معارض تجارية وفندق
خمسة نجوم .تم تأجير المبنى بالكامل.

لمحة عامة عن العقار

برج اسكوت  -كورنيش الخبر

مشروع الخبر مكون من  18طابقاً وسيتولى تشغيله
شركة عالمية متخصصة في تشغيل الشقق الفندقية

لمحة عامة عن العقار

مزايا العقار





العقار حديث البناء
 %85من البنى مؤجر على شركة أطياف ( المشغل لفندق
أسكوت) بموجب عقد ايجار مدته  15سنة.
يقع على الطريق الرئيسي لحي االندلس -طريق االمير
محمد بن عبدالعزيز  -التحلية.
يعتبر العقار أطول مبنى على شارع التحلية في جدة .

موقع العقار
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موقع العقار

ملخص الصندوق
اسم صندوق االستثمار العقاري
ونوعه

اســم الصــندوق هــو "الريــاض ريـ ـت" ،وهــو صــندوق اســتثمار عقــاري متــداول  ،وتــم إنشــايه فــي
اململك ــة العربي ــة الس ــعودية بموج ــب الئح ــة ص ــناديق االس ــتثمار العق ــاري والتعليم ــات الخاص ــة
بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الصادرة من قبل هيئة السوق املالية السعودية.
يس ــتثمر الص ــندوق بش ــكل رئيس ـ ي ف ــي أص ــول عقاري ــة مط ــورة تط ــويرا إنش ــائيا وقابل ــة للت ــأجير
وتحقيق دخل دوري ،قد يستثمر الصندوق بشكل ثـانوي أيضـا موجوداتـه فـي مشـاريع التطـوير
العقــاري شــريطة أن (أ) ال تقــل موجــودات الصــندوق املســتثمرة فــي األصــول العقاريــة املطــورة
التـي تولــد دخــل دوري عـن  ٪75مــن إجمــالي موجـودات الصــندوق و (ب) أال يســتثمر الصــندوق
موجوداته في أراض ي بيضاء.

حجم الصندوق
سعر الوحدة
االستثمار األدنى
عملة الصندوق
مدير الصندوق

 500،000،000ريـال سعودي.
 10ريـال سعودي.
ال يوجد
الريال السعودي.
شــركة الريــاض املاليــة ("مــدير الصــندوق") هــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة
مسجلة بموجب سجل التجاري رقم  ،1010239234وهي شـخص مـرخص لـه مـن قبـل
هيئة السوق املالية بترخيص رقم .07070-37
تكـ ــون مـ ــدة الصـ ــندوق  99تس ـ ــعة وتسـ ــعون عامـ ــا قابلـ ــة للتمدي ـ ــد حسـ ــبما ي ـ ـراه م ـ ــدير
الصندوق وتوافق عليه هيئة السوق املالية.
يســتهدف مــدير الصــندوق توزيــع أربــاح نقديــة ســنوية علــى مــالكي الوحــدات ال تقــل عــن
 ٪90من صافي أرباح صندوق االستثمار العقاري،
يقــوم الصــندوق باالســتثمار والتعامــل بطريقــة تتوافــق مــع ضــوابط الشــريعة اإلســالمية
املقرة من قبل الهيئة الشرعية للرياض املالية.
مرة واحدة كل ستة أشهر على األقل ،من قبل مقيمين اثنين مستقلين.
 %1.2سنويا من إجمالي قيمة أصول الصندوق.
مبلغ وقدرة مائة الف ريال سعودي سنويا.
يق ــوم الص ــندوق بال ــدفع مل ــدير الص ــندوق أتع ــاب ق ــدرها  %1م ــن قيم ــة ك ــل عملي ــة بي ــع
وشراء أصل عقاري من قبل الصندوق.
يتحم ـ ــل الص ـ ــندوق جمي ـ ــع تك ـ ــاليف التع ـ ــامالت ،مث ـ ــل تكلف ـ ــة االس ـ ــتحواذ عل ـ ــى أص ـ ــل
والتمويل ذات العالقة ،والتكاليف االستشارية والقانونية.

األهداف االستثمارية

مدة الصندوق
سياسة توزيع األرباح
التوافق مع ضوابط الشريعة
اإلسالمية
عدد مرات التقييم
أتعاب اإلدارة
أتعاب الحفظ
رسوم التعامالت
مصاريف التعامالت
املصاريف األخرى

13

يكـ ــون الصـ ــندوق مسـ ــؤوال عـ ــن جميـ ــع النفقـ ــات واملصـ ــاريف الخاصـ ــة بأنشـ ــطة واسـ ــتثمارات
الصـندوق .يتحمـل الصـندوق كافـة الرسـوم الناتجــة عـن التعـامالت مـع الغيـر ،إضـافة ألتعــاب
االستشــارات واألتعــاب القانونيــة وبــدالت وتعويضــات أعضــاء مجلــس إدارة الصــندوق .وتكــون
كافة الخدمات املقدمة من الغير مثل الخدمات القانونية واالستشارية واملستشارين العقاريين
وتك ــاليف الت ــأمين ذات العالق ــة وأي ــة خ ــدمات مهني ــة أخ ــرى بم ــا ف ــي ذل ــك املص ــاريف املتعلق ــة

ب ـإدراج وحــدات الصــندوق .ومــن املتوقــع أال تزيــد هــذه التكــاليف عــن  %0.5مــن إجمــالي قيمــة
أصول الصندوق.

التداوالت

مستوى وعوامل املخاطرة

النظام النافذ

االستثناءات
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يــتم تــداول الوحــدات بــنفس الطريقــة التــي يــتم بهــا تــداول أســهم الشــركات املدرجــة فــي
السوق املاليـة .وعليـه ،فـإن يمكـن ملـالكي الوحـدات بيـع وشـراء الوحـدات خـالل سـاعات
التداول اليومية من خالل السوق مباشرة.
بغض النظر عن أي بند آخر ،فإن التداول في وحدات الصندوق يكون غير مقيد وغير
خاضع للحظر املنصوص عليه في املادة ( 16أ) من الئحة صناديق االستثمار العقاري
الخاص بتداول "األطراف ذات العالقة" في وحدات الصندوق.
مس ــتوى املخ ــاطرة متوس ــط .وهن ــاك بع ــض املخ ــاطر املتعلق ــة باالس ــتثمار ف ــي الص ــندوق
وتتضــمن الفقــرة  2-7مــن الشــروط واألحكــام أمثلــة علــى املخــاطر والتــي يجــب أن تــدرس
بعناية قبل اتخاذ قرار االستثمار في الصندوق.
يخضـ ــع صـ ــندوق االسـ ــتثمار العقـ ــاري إلـ ــى أنظمـ ــة اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية واللـ ــوائح
النافذة من قبل هيئة السوق املالية .ويجب أن يتوافق االستثمار فـي صـندوق االسـتثمار
العقاري مع األنظمة املتعلقة بملكية غير السعوديين للعقار.
ت ــم طل ــب إعف ــاء الص ــندوق م ــن متطل ــب تس ــجيله وقب ــول إدراج ــه الخ ــاص بع ــدد م ــالكي
الوح ــدات م ــن الجمه ــور ونس ــبة ملكي ــة الجمه ــور ال ــواردة ف ــي الفق ــرة الفرعي ــة ( )2م ــن
الفقـ ــرة الفرعيـ ــة (ب) م ـ ــن البنـ ــد الراب ـ ــع مـ ــن تعليمـ ــات الخاص ـ ــة بصـ ــناديق االس ـ ــتثمار
العقاريــة املتداولــة .وســيعمل مــدير الصــندوق علــى االلت ـزام بهــدين الشــرطين خــالل مــدة
سنة من تاريخ إدراج الصندوق.

الباب 2
صندوق الرياض ري ـت
الشروط واألحكام
 -1املقدمة:
تتضمن هذه الوثيقة ("الشروط واألحكام") شروط وأحكام "الرياض ري ــت" ("الصندوق") ،وهو صندوق استثمار عقاري متداول تم إنشايه في
اململكة العربية السعودية ("السعودية" أو "اململكة") بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار
العقارية املتداولة الصادرة من قبل هيئة السوق املالية السعودية ُويدار من قبل شركة الرياض املالية ("الرياض املالية" أو "مدير
الصندوق") وهي "شخص مرخص له" بموجب الترخيص رقم  07070-37الصادر عن هيئة السوق املالية السعودية .ويكون الصندوق ُم َ
درج
بالريال السعودي ومتداول في السوق املالية السعودية (تداول) رهنا بموافقة هيئة السوق املالية.
-2 -2
1-2

األحكام:
اسم الصندوق ونوعه
اسم الصندوق هو "الرياض ريــت" .وهو صندوق استثمار عقاري متداول تم إنشايه في اململكة العربية السعودية بموجب
الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة.

2-2

عنوان املقر الرئيس ي ملدير الصندوق
االسم:
العنوان:

الرياض املالية
مبنى املقر الرئيس ي ،مركز برستيج ،شارع التخصص ي
ص.ب ،21116 :الرياض 11475
اململكة العربية السعودية

املوقع اإللكتروني:
3-2

www.riyadcapital.com

مدة الصندوق:
تكون مدة الصندوق  99سنة ابتداء من تاريخ إدراج الوحدات في السوق املالية السعودية (تداول) ("تاريخ اإلدراج")
وإتاحتها للتداول ("مدة الصندوق") .وتكون مدة الصندوق قابلة لتجديد ألي مدة إضافية أخرى بموافقة مدير الصندوق
بعد أخذ موافقة هيئة السوق املالية.
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4-2

أهداف الصندوق:
إن الهدف االستثماري الرئيس ي للصندوق هو توفير دخل جاري ملالكي الوحدات وذلك من خالل االستثمار في أصول
عقارية ُم ِدرة للدخل متواجدة بشكل رئيس ي في اململكة العربية السعودية .ويعتزم الصندوق تمويل تكاليف االستحواذ
والتشغيل من خالل رأس املال مكون من مساهمات رأسمالية وتمويل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية إضافة إلى
العوائد من استثمارات الصندوق.

5-2

األهداف االستثمارية للصندوق:
ُ
يهدف الصندوق بشكل رئيس ي إلى االستثمار في مجموعة من األصول العقارية امل ِدرة للدخل في اململكة العربية السعودية.
ويهدف مدير الصندوق بأن يقوم بتوزيع نقدي سنوي بنسبة ال تقل عن  %90من صافي أرباح الصندوق .ومن املستهدف
ُ
أن تزيد هذه النسبة خالل مدة الصندوق وذلك مع تزايد عدد األصول العقارية امل ِدرة للدخل التي يمتلكها الصندوق.

6-2

ملخص استراتيجيات الصندوق:
إن الهدف الرئيس ي للصندوق هو التحقيق توزيعات نقدية مستقرة وقابلة للنمو ملالكي الوحدات من خالل االستثمار في
عقارات مطورة تطويرا إنشائيا ،وتوزيع املبالغ نقدا على مالكي الوحدات بشكل دوري .ويستهدف الصندوق تحقيق النمو
في التوزيعات من خالل (أ) إعادة استثمار الدخل املحتفظ به في أصول استثمارية عقارية مجدية؛ بعد توزيع ما ال يقل
عن  %90من ربحه الصافي ؛ و (ب) الزيادة املحتملة في قيمة رأس املال ناتجة عن تحسن مستوى العائدات؛ و (ج)
استغالل العقارات غير املشغلة بالطرق املثلى بشكل أفضل .كما يستهدف الصندوق زيادة القيمة والعائدات ملالكي
الوحدات عن طريق تحسين صافي الدخل التشغيلي وذلك من خالل تخفيض املصروفات جزئيا من خالل االستفادة من
مفهوم اقتصاديات الحجم ).(Economies of Scale
وصف ألنواع األصول العقارية التي سوف يستثمر فيها الصندوق
يقوم مدير الصندوق باالستحواذ على وبيع األصول العقارية التي تراعي استراتيجية استثمار الصندوق .ومن املستهدف أن
يتم االستحواذ على و االحتفاظ بمحفظة استثمار عقاري تتكون من عقارات متنوعة وذلك من خالل تبني استراتيجيات
مختلفة وتتضمن ما يلي:
 االستحواذ على عقارات مجدية ُم ِدرة للدخل؛


االستحواذ على عقارات ُم ِدرة للدخل وغير مشغلة أو مؤجرة بالطرق املثلى؛

في حين أن الصندوق يستثمر في املقام األول في أصول عقارية مطورة جاهزة لتحقيق دخل تأجيري دوري ،قد يستثمر
الصندوق أيضا موجوداته في مشاريع التطوير العقاري ،وذلك بشكل ثانوي وشريطة أن (أ) ال تقل موجودات الصندوق
املستثمرة في األصول العقارية املطورة التي تولد دخل دوري عن  ٪75من إجمالي موجودات الصندوق و (ب) أال يستثمر
الصندوق موجوداته في أراض ي بيضاء.
وتتكون املحفظة االستثمارية للصندوق بشكل مبدئي من األصول املوصوفة في الباب األول من الشروط واألحكام.
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سياسات تركز االستثمار
سوف يستهدف الصندوق االستثمار بشكل رئيس ي في املواقع التي تقع في املدن الرئيسية باململكة العربية السعودية والتي
من املتوقع أن تدر عوائد مجدية وزيادة في القيمة االستثمارية .وتتميز تلك املناطق بسمات سكانية إيجابية ونمو قوي في
أنشطة األعمال وتدفق في االستثمارات بشكل إيجابي ،وديناميكية عرض وطلب إيجابية وكذلك بنية تحتية قوية.
وعلى الرغم من أن االستثمارات األولية للصندوق تقع في اململكة العربية السعودية .إال أنه وعلى سبيل تنويع
االستثمارات ،يجوز للصندوق االستثمار بحد أقص ى  ٪25من اجمالي قيمة أصوله في العقارات الواقعة خارج اململكة.
على الرغم من القيود املفروضة على االستثمارات في مشاريع التطوير العقاري واالستثمارات خارج اململكة العربية
السعودية ،فإنه ال توجد أية متطلبات حول تركز أو تنوع االستثمار والتي قد تحد من حجم االستثمار أو نسبته من حجم
الصندوق ككل.
صالحيات االقتراض
يجوز ملدير الصندوق ،نيابة عن الصندوق ،الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية .وال تتعدى نسبة
التمويل املتحصل عليه عن ( )٪50من إجمالي قيمة أصول الصندوق .وتعتمد النسبة الفعلية للتمويل على (أ) اعتبارات
خاصة بترتيب التمويل املتحصل عليه و (ب) ظروف السوق السائدة.
وسائل وكيفية استثمار النقد املتوفر في الصندوق
يجوز للصندوق القيام باستثمار املبالغ النقدية املتوفرة وذلك في عمليات املرابحة واالستثمارات األخرى قصيرة األجل
واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بشرط أال تزيد نسبة هذه االستثمارات عما نسبته عن  %25من اجمالي قيمة
أصول الصندوق .ويمكن عمل تلك االستثمارات مع مدير الصندوق أو أي بنك خاضع ملراقبة مؤسسة النقد العربي
السعودي ،بما في ذلك بنك الرياض ،أو مع صناديق استثمار مدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير صندوق استثمار
آخر .على أن تشمل تلك الصناديق كل من صناديق النقد واملتاجرة و الصناديق العقارية املدرة للدخل .
عملية اتخاذ القرار االستثماري
دراسة االسواق العقارية:
يقوم الصندوق باالعتماد على قسم إدارة األصول لدى مدير الصندوق واملستشارين الخارجيين إلجراء
تقييم دوري للقطاعات األكثر جاذبية في سوق االستثمار العقاري .وسيقوم مدير الصندوق باملتابعة
املستمرة لألنماط والدورات في السوق االستثمار العقاري ،إضافة إلى أساسيات السوق وخصائص القطاع
لالستفادة من الفرص املتاحة في السوق العقاري والحفاظ على أهداف الصندوق على املدى الطويل.
شراء العقارات:
وفي سبيل السعي وراء فرص جديدة في السوق العقاري فإن مدير الصندوق سيتبنى عملية استثمارية
ممنهجة من أجل تحديد الفرص وتنفيذها بشكل فعال وتمر هذه العملية بعدة مراحل ابتداء من ايجاد
الفرص و الفرز يليها التقييم وتنتهي باالعتماد والتنفيذ.
التصرف في العقارات:
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يعتزم الصندوق االحتفاظ بملكية العقارات بشكل عام على املدى طويل .علما أنه سيقوم مدير الصندوق
بتقييم كل عقار مملوك للصندوق بشكل دوري واقتراح استراتيجيات معينة بما في ذلك استراتيجيات البيع
للعقار .ويكون ذلك بعد تحليل ودراسة تفصيلية تأخذ العوامل التالية بعين االعتبار:
أ) سعر البيع فيما يتعلق بالدخل املحتمل؛
ب) التناسب االستراتيجي للعقار ضمن املحفظة االستثمارية العامة؛
ج) التناسب االستراتيجي للعقار ضمن استراتيجية تخصيص االستثمار حسب القطاع؛
د) أي تغير في ظروف السوق ذو تأثير على استثمارات الصندوق؛
وقبل أي تصرف ،سيسعى مدير الصندوق الحصول على تثمين للعقار ذات الصلة من مثمنين اثنين
مستقلين.

مخاطر االستثمار في الصندوق
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ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر وبالتالي يكون االستثمار فيه مالئما لألشخاص الذين يمكنهم تحمل خسارة
جزء من أو كامل استثماراتهم .وتصف العوامل أدناه املخاطر التي يمكن أن تؤثر على استثمارات الصندوق وبالتالي صافي
قيمة أصول الصندوق وعوائد االستثمار .ومن املهم للمستثمرين املحتملين مراجعة وفهم العوامل هذه قبل القيام بأي
استثمار في الصندوق .وفي جميع األحوال ،يشار إلى أن عوامل الخطر التالية ليست حصرية وإنما مثال على املخاطر التي
قد يواجها الصندوق.
ال يتضمن االستثمار في الصندوق أي ضمان على أن االستثمار سيكون مربحا أو أن املستثمر لن يتكبد الخسارة ،وبالتالي
يجب على كل مستثمر محتمل أخذ العوامل أدناه بعين االعتبار قبل االستثمار في الصندوق .ويتحمل املستثمرون وحدهم
كامل املسؤولية ألي خسارة مادية ناتجة عن االستثمار في الصندوق ما لم تكن نتيجة الحتيال أو إهمال أو سوء تصرف
متعمد من قبل مدير الصندوق.
أ.

عوامل الخطر املرتبطة بالصندوق:

مخاطر طبيعة االستثمار
االستثمار في الصندوق يتطلب التزاما كما هو موضح في هذه الشروط واألحكام ،مع عدم وجود ضمانات
لتحقيق عوائد على رأس املال املستثمر .لن يكون هناك أي ضمان بأن الصندوق سوف يتمكن من تحقيق
عوائد إيجابية على استثماراته في الوقت املناسب أو في أي وقت على اإلطالق .وقد ال تكون هناك إمكانية
لبيع أصوله أو التصرف فيها ،وإذا ما تقرر التصرف فيها بالبيع قد ال تكون هناك إمكانية لبيعها بسعر
يعتقد مدير الصندوق أنه يمثل القيمة العادلة لها أو أن يتم بيعها في اإلطار الزمني الذي يطلبه الصندوق.
وبناء على ما سبق ،فإن الصندوق قد ال يتمكن أبدا من تحقيق أي عائد على أصوله.
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مخاطر الخبرة املحدودة
يمتلك مدير الصندوق خبرة محدودة في إدارة صناديق االستثمار العقاري القابلة للتداول .وبالنظر إلى أن
التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة قد صدرت مؤخرا وبالتالي يبقى كيفية تطبيقها
مجهوال إلى حد ما ،فقد يضطر مدير الصندوق إلى قضاء وقت وجهد كبير للتأكد من امتثال الصندوق
للمتطلبات التنظيمية املعمول بها والصادرة عن هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية .وفي هذه
الحال ،سوف ينصرف اهتمام مدير الصندوق وتركيزه عن اإلدارة اليومية ألصول الصندوق وهو األمر الذي
قد يؤدي إلى تأثير سلبي على عمليات الصندوق ومركزه املالي وعائدات مالكي الوحدات.

مخاطر السيولة
ال ينبغي النظر إلى كون الصندوق متداوال في السوق املالية السعودية (تداول) كإشارة إلى أنه سوف يكون
هناك سوق نشط ذات سيولة للوحدات أو أنه سوف يتطور ،أو إنه في حال تطوره ،بأنه سوف يستمر على
ذلك الحال .وفي حال عدم تطوير سوق ذات نسب سيولة عالية أو املحافظة عليه ،قد تتأثر سيولة
الوحدات وأسعار تداولها على نحو سلبي .وباإلضافة إلى ذلك ،في حال عدم تطوير هذه السوق ،قد يكون
للتعامالت الصغيرة نسبيا تأثير سلبي كبير على الوحدات وسعرها ويكون من الصعب تنفيذ تعامالت
تتضمن عدد كبير من الوحدات بسعر ثابت .وقد يشير العدد املحدود من الوحدات/مالكي الوحدات إلى
وجود مستويات سيولة محدودة في هذه الوحدات وهو األمر الذي قد يؤثر سلبا على ما يلي )1( :قدرة
املستثمر على تحقيق مردود من بعض أو كل استثماره و/أو ( )2السعر الذي من خالله يتم تداول الوحدات
في السوق .وباإلضافة ،قد يتم إصدار نسبة كبيرة من الوحدات إلى عدد محدود من املستثمرين ،وهو األمر
الذي قد يؤثر سلبا على تطوير سوق ذات سيولة ونشط للوحدات.

مخاطر التغيرات في األسعار
هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر سلبا على السعر السوقي للوحدات ومن بينها الحركة العامة في
أسواق األسهم املحلية والعاملية واألسواق العقارية والظروف االقتصادية السائدة واملتوقعة ومعدالت
الفائدة وتكاليف التمويل واتجاهات املستثمرين والظروف االقتصادية العامة .وقد تتعرض سوق
الوحدات للتقلبات ،وقد يؤدي عدم وجود السيولة إلى حدوث تأثير سلبي على القيمة السوقية للوحدات.
وبناء عليه ،فإن شراء هذه الوحدات مالئم فقط للمستثمرين الذين يمكنهم تحمل املخاطر املرتبطة بهذه
االستثمارات.

مخاطر التداول بسعر أقل من القيمة السوقية
قد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من القيمة التي تم طرحها ،وقد ال يستطيع مالكو الوحدات استرداد
كامل قيمة استثمارهم .وقد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من قيمتها لعدة أسباب من بينها ظروف
السوق غير املواتية وضعف توقعات املستثمرين حول جدوى االستراتيجية والسياسة االستثمارية
للصندوق وزيادة العرض على الطلب من الوحدات.
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مخاطر التقلب في التوزيعات

على الرغم من أنه وفقا للوائح ذات الصلة ُي َ
فرض على الصندوق أن يقوم بتوزيع  %90على األقل من
صافي أرباحه على مالكي الوحدات بشكل سنوي ،فال يوجد ضمان حول املبالغ الفعلية التي يتم توزيعها من
جانب الصندوق .وباإلضافة إلى ذلك ،يخضع اإلعالن عن أي توزيعات مستقبلية لألرباح باستثناء وإضافة
لتلك التي تساوي  %90من الربح الصافي للصندوق ،وسدادها وقيمتها لتوصية مدير الصندوق وتعتمد ،من
بين أشياء أخرى ،على أداء الصندوق والوضع املالي للصندوق واملتطلبات النقدية وقدرة الصندوق على
االلتزام باملتطلبات القانونية املعمول بها الخاصة بدفع التوزيعات.

مخاطر زيادة عمليات بيع الوحدات
قد تؤدي عمليات البيع الالحقة من جانب مالكي الوحدات لعدد كبير من الوحدات إلى تخفيض سعر
تداول الوحدة إلى درجة كبيرة .وأيضا ،قد تؤدي أي إشاعات بأن مثل هذه املبيعات سوف تحدث إلى تأثير
سلبي وكبير على السعر السوقي للوحدات والعائد ملالكي الوحدات.

مخاطر انعكاس القيمة األساسية
قد ال يعكس السعر السوق املتداول للوحدات قيمة االستثمارات األساسية للصندوق .كما قد تتعرض
أسواق املال ،بما فيها السوق املالية السعودية ،لتقلبات كبيرة في األسعار وحجم التعامالت من وقت آلخر،
فقد يؤدي هذا األمر ،باإلضافة إلى الظروف االقتصادية والسياسية وغيرها ،إلى التأثير السلبي والكبير على
السعر السوقي للوحدات .وبصفته صندوق عقاري متداول ،قد يتأثر سعر الوحدة الواحدة بعدد من
العوامل ،والتي يقع العديد منها خارج سيطرة الصندوق بحيث تؤثر بعضها على قطاع االستثمار العقاري
بشكل عام أو أسواق املال.

مخاطر التوزيع والتمويل
قد تؤدي متطلبات التوزيع وقيود التمويل بموجب التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية
املتداولة إلى الحد من مرونة الصندوق وقدرته على النمو من خالل االستحواذ .ومن املفر َوض أن يقوم
الصندوق بتوزيع  %90على األقل من صافي ربحه على مالكي الوحدات بشكل سنوي (باستثناء العوائد من
التصرف بالعقار) .وباإلضافة إلى ذلك ومن أجل الحفاظ على وضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري
متداول ،فيجب أال تتجاوز نسب التمويل للصندوق نسبة  %50من إجمالي قيمة أصول الصندوق.
وكنتيجة لذلك ،يمتلك الصندوق قدرة محدودة على تحسين ممتلكاته أو تحقيق النمو من خالل
االستحواذ على ممتلكات إضافية.

مخاطر سيولة الوحدات
استثناء لحالة انقضاء الصندوق عند نهاية مدته ،سوف يتمكن مالكو الوحدات من تحقيق مردود على
استثمارهم فقط من خالل تداول الوحدات في السوق املالية والتوزيعات السنوية من صافي األرباح .وعلى
الرغم من أن الوحدات سوف تكون قابلة للتداول ،قد تكون نسب السيولة لوحدات صناديق االستثمار
العقاري املتداولة أقل من السيولة السوقية ألسهم الشركات املدرجة .ومن املحتمل أال يكون هناك سوق
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ذات سيولة للوحدات وقد يواجه مالكو الوحدات صعوبة في بيع الوحدات بالسعر السوقي املعروض و/أو
صافي قيمة األصول السائد للوحدات أو غيره .وباإلضافة إلى ذلك ،تمتلك هيئة السوق املالية الحق في
تعليق أو الحد من تداول وحدات الصندوق .وقد يؤدي أي تعليق أو تقييد للتداول في وحدات الصندوق
إلى التأثير على قدرة مالكي الوحدات على تحقيق مردود على استثمارهم.

مخاطر سيولة األصول األساسية

ُ
ت َعد األصول العقارية من األصول غير السائلة مقارنة مع غيرها من األصول وبالتالي قد يصعب أو يستحيل
على الصندوق بيع أصل عقاري بسعر محدد والحصول على عائد في أي وقت حسب إرادته .وتتكون
محفظة الصندوق من أصول عقارية .وقد يصعب على الصندوق بيع أصوله العقارية دون التعرض إلى
خصم في السعر (خصوصا في أوقات تراجع السوق وبصفة خاصة تلك األصول التي يتم تصنيفها كأصول
عقارية كبيرة) ،خاصة إذا اضطر الصندوق على التصرف في أي من أصوله خالل فترة زمنية قصيرة .وقد
يؤدي هذا األمر إلى تخفيض قيمة الوحدات والتأثير سلبا على أداء الصندوق والعائد ملالكي الوحدات.

مخاطر تخفيض القيمة
في حال قرر الصندوق زيادة حجمه في املستقبل ،قد يتطلب األمر املزيد من التمويل من خالل إصدار
وحدات مقابل مساهمات عينية أو إصدار حقوق أولوية ،وهو األمر الذي قد يؤدي إلى تخفيض قيمة
مساهمة مالكي الوحدات الحاليين وحقوق التصويت الخاصة بهم ،باإلضافة إلى النسبة التي تمثلها
وحداتهم في إجمالي رأس املال املساهم للصندوق.

مخاطر عدم وجود ضمان بتحقيق عوائد على االستثمار
ليس هناك ضمان بأن الصندوق سوف ينجح في تحقيق عوائد للمستثمرين ،أو أن تتناسب العوائد
املحققة مع مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة املعامالت املوصوفة في هذه الشروط واألحكام .فمن
املمكن أن تنخفض قيمة الوحدات أو من املحتمل أن يفقد املستثمرون بعض أو كل رأس املال املستثمر
في هذا الصندوق .ولن يكون هناك أي ضمان بوجود عوائد سوف تتحقق من الصندوق.

مخاطر التاريخ التشغيلي السابق:
بدأ صندوق االستثمار الخاص عملياته في شهر يونيو  2015ميالدي .وبذلك ليس للصندوق تاريخ تشغيلي
طويل يمكن للمستثمرين املحتملين من خالله الحكم على أداء الصندوق .وعلى الرغم من أنه باستطاعة
املستثمرين املحتملين األخذ بعين االعتبار خبرة مدير الصندوق في مجال إدارة صناديق االستثمار العقاري
بما في ذلك صندوق االستثمار الخاص ،إال أن طبيعة االستثمارات املستقبلية في الصندوق وكذلك طبيعة
املخاطر املرتبطة بها قد تختلف بشكل جوهري عن االستثمارات واالستراتيجيات التي تعرض بها مدير
الصندوق سابقا بما في ذلك تلك املرتبطة بالصندوق االستثمار الخاص .كما أنه ليس بالضرورة أن تكون
ّ
النتائج السابقة التي حققها مدير الصندوق والصندوق االستثمار الخاص دالة على األداء املستقبلي.

مخاطر تغير ظروف السوق
سوف يعتمد األداء املستقبلي للصندوق بشكل كبير على التغييرات التي تطرأ على ظروف العرض والطلب
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الخاصة بقطاع العقارات؛ والتي من املمكن أن تتأثر بالظروف االقتصادية والسياسية اإلقليمية واملحلية؛
واملنافسة املتزايدة والتي تؤدي إلى انخفاض في قيمة العقارات ،والتوفر املحدود ألموال الرهن أو ارتفاع
معدالت الرهن وكذلك التقلبات في العرض والطلب ،لذا فإنه يمكن أن يكون لهذه التغيرات تأثير سلبي كبير
على أداء الصندوق نتيجة النخفاض الدخل التأجيري أو صافي قيمة أصول الصندوق.

مخاطر االعتماد على املوظفين الرئيسين:
إن نجاح الصندوق يعتمد أساسا على أداء فريقه اإلداري ،بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة الصندوق .لذا
فإن فقدان خدمات أي عضو من أعضاء فريقه اإلداري بشكل عام (سواء أكان هذا الفقدان بسبب
االستقالة أو غير ذلك) ،أو عدم قدرة الصندوق على اجتذاب واستبقاء موظفين آخرين ،كلها أمور من
شأنها أن تؤثر على فرص نجاح الصندوق وأعماله بما في ذلك قدرته على شراء وبيع األصول وإدارتها،
وبالتالي انخفاض العائد للمستثمرين.
ب.

عوامل الخطر ذات الصلة بأصول الصندوق

مخاطر االستثمارات العقارية
يخضع االستثمار في وحدات الصندوق لبعض املخاطر املرتبطة بملكية األصول العقارية ومجال العقارات
على وجه العموم .إن قيمة استثمارات الصندوق يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بعدد من العوامل مثل
انخفاض قيمة العقارات ،عدم سيولة االستثمار ،املخاطر ذات الصلة باألوضاع االقتصادية املحلية،
والكوارث الطبيعية ،املسؤولية البيئية ،ارتفاع تكاليف التمويل ،األوضاع املالية للمستأجرين ،زيادة
الضرائب املفروضة على العقارات ،التغيرات في أنظمة تقسيم املناطق ،وزيادة املنافسة.

مخاطر توفر االستثمارات املناسبة
لقد وقع اختيار مدير الصندوق على بعض ،وليس كافة ،استثمارات الصندوق بتاريخ هذه الشروط
واألحكام ولن تتسنى للمستثمرين الفرصة لتقييم املعطيات االقتصادية واملالية وكذلك املعلومات األخرى
ذات الصلة والخاصة باالستثمارات املستقبلية .وال يمكن أن يكون هناك ضمانا بأن مدير الصندوق
سيكون قادرا على تحديد االستثمارات املستقبلية التي تحقق األهداف االستثمارية للصندوق خاصة في
بيئة السوق الحالية .وهناك منافسة شديدة في مجال تحديد وهيكلة االستثمارات املناسبة للصندوق
وينطوي ذلك على درجة عالية من الغموض .وبناءا عليه فإن عدم قدرة مدير الصندوق على تحديد
االستثمارات التي تناسبه يمكن أن تؤثر بشكل كبير على إمكانية تحقيق الصندوق للعوائد املرجوة وبالتالي
انخفاض العائد للمستثمرين و/أو صافي قيمة أصول الصندوق.

مخاطر التطوير العقاري
علما أنه لن تشكل مشاريع التطوير العقاري نسبة كبيرة من أصول الصندوق ،إال أن قطاع التطوير
العقاري في اململكة يواجه مخاطر عديدة .إن مخاطر االشتراك في بناء وتسويق مشروع عقاري جديد
تشمل ،دون حصر ،ما يلي:
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( )1التأخير في االنتهاء من األعمال في الوقت املناسب )2( ،تجاوز التكاليف املحددة )3( ،عدم القدرة على
تحقيق عقود إيجار باملستويات املتوقعة ،و( )4القوة القاهرة الناتجة عن عوامل خارج سيطرة الصندوق
واملتعلقة بشكل خاص بقطاع املقاوالت (بما في ذلك ظروف جوية وبيئية تحول دون استكمال أعمال
التطوير والبناء إضافة إلى عدم توافر مواد بناء أولية في السوق).
إن البدء في مشروع جديد ينطوي أيضا على مخاطر أخرى ،من بينها الحصول على املوافقات والتصاريح
الحكومية الالزمة لتقسيم األراض ي واإلشغال ،وغيرها من املوافقات والتصاريح الحكومية األخرى املطلوبة،
وتكاليف التطوير العقاري املتصلة باملشاريع التي لم تتم متابعتها حتى االكتمال .إن اإلنجاز الناجح لتلك
املشاريع سوف يكون له تأثير مباشر وكبير على قيمة الوحدات وأي فشل في ذلك من شأنه أن يؤثر على
التوزيعات للمستثمرين وصافي قيمة اصول الصندوق.

مخاطر الزيادة في تكاليف البناء
إن تكاليف بناء مشروع عقاري قد تتجاوز التوقعات املحددة ألسباب مختلفة ،من بينها على سبيل املثال
وليس الحصر ،التأخير بسبب الخالفات الصناعية ،والخالفات مع مقاولي الباطن ،والزيادة في تكاليف مواد
البناء واملعدات والعمالة ،وسوء األحوال الجوية ،واملشاكل والظروف غير املتوقعة .وإذا أمكن سيتم
التخفيف من مشكلة تجاوز التكاليف عن طريق الدخول مع املقاولين في عقود بناء ذات مواعيد محددة،
ومبالغ مقطوعة ثابتة ،على أن تشتمل تلك العقود على أحكام مناسبة لحاالت الطوارئ .ومع ذلك ،فال
يوجد أي ضمان بأن تدابير التخفيف هذه التي سيتم اتخاذها سوف تنجح في القضاء على خطر تكبد
تجاوزات كبيرة في التكاليف ،تلك التجاوزات التي قد تؤدي إلى وقوع خسائر في االستثمارات .وفي مثل هذه
الحاالت ،من املمكن أن يكون االعتماد على املقاولين محدودا .وأي زيادة في تكاليف البناء قد تقلل من
صافي دخل الصندوق وبالتالي نسب التوزيعات النقدية املتاحة ملالكي الوحدات.

مخاطر البنية التحتية
بخصوص العقارات التي تكون تحت التطوير ،سوف يعتمد الصندوق على الحكومة والبلدية املختصة
بغرض توفير البنية التحتية الالزمة ملوقع التطوير ،بما في ذلك املياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق.
فإذا لم تكن الحكومة والبلدية املختصة قادرتين على استكمال مشاريع البنية التحتية في الوقت املناسب
أو كما هو متوقع حاليا ،فإن هذا من شأنه أن يضعف قدرة الصندوق على إنجاز أو تشغيل العقارات وأن
يؤثر بشكل سلبي على أداء الصندوق لتأخر تشغيل العقار كما هو مخطط ومما ينتج عن ذلك انخفاض في
مستويات التوزيعات ملالكي الوحدات.

مخاطر التمويل
من املحتمل أن يتم تمويل أصول الصندوق وأن يؤثر هذا سلبا على الدخل الذي يجنيه الصندوق ،أو أن
يؤدي إلى خسارة رأس املال .ومن املتوقع أن يكون ألي تسهيالت ممنوحة للصندوق أثر جوهري على زيادة
أو انخفاض في قيمة أصول الصندوق حيث أن االستدانة قد تسبب تغيرات عشوائية في قيمة أصول
الصندوق أو قد تعرضه لخسارة تفوق مبلغ استثماره .إن اللجوء للتمويل يخلق فرصة للزيادة في العائدات
ولكنه في نفس الوقت ينطوي على درجة عالية من الخطر املالي وقد يؤدي إلى تعريض الصندوق
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واستثماراته إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع تكلفة التمويل والركود االقتصادي .عالوة على ذلك ،فإنه يمكن
ُ
رهن أصول الصندوق إلى ُم ْق ِرض ،وذلك فقط ملصلحة الصندوق ،ويمكن أن يقوم ذلك امل ْق ِرض باملطالبة
باألصول فور حدوث أي تخلف عن السداد (حسبما هو مشروط في وثائق التمويل) من قبل الشركة ذات
الغرض الخاص أو من قبل مدير الصندوق أو الصندوق ذاته.

مخاطر اإلجراءات التي يتخذها املنافسون
يتنافس الصندوق مع مالك ومشغلين ومطورين عقاريين آخرين في اململكة العربية السعودية ،وقد يمتلك
بعضهم عقارات مشابهة للعقارات التي يمتلكها الصندوق في نفس النطاق الذي تقع فيه العقارات .وإذا
قام منافسو الصندوق بتأجير أماكن سكنية أو تجارية مماثلة للعقارات التي يمتلكها الصندوق أو بيع
أصول مماثلة لهذه للعقارات التي يمتلكها الصندوق بقيمة تساوي أو أقل من تثمين الصندوق لألصول
القابلة للمقارنة ،فإن الصندوق قد ال ينجح في تأجير املساحة التجارية والسكنية بأسعار مناسبة أو وفق
شروط مناسبة أو قد ال ينجح في التأجير او البيع على اإلطالق .وينتج ذلك بزيادة تكاليف الصندوق من
خالل تكبد مصاريف إضافية لحماية واملحافظة على العقار وأيضا عدم االستفادة من الدخل الفائت من
العقار وبالتالي انخفاض مستويات التوزيعات املالكي الوحدات.

مخاطر عدم القدرة على التخارج من استثمارات الصندوق بشروط جيده
سوف يقوم الصندوق بالتخارج من العقارات واألصول األخرى الخاصة به في الوقت الذي يراه مدير
الصندوق مناسبا للبيع .إن قدرة الصندوق على التصرف في العقارات بناءا على شروط مواتية يعتمد على
عوامل خارج سيطرته بما في ذلك املنافسة من قبل بائعين آخرين وتوافر حلول تمويل تجذب املشترين
املحتملين .وفي حال لم يتمكن الصندوق من التصرف في أصوله بناءا على الشروط التي يفضلها أو في
التوقيت الذي يقوم فيه مدير الصندوق بالتصرف في األصول فإن وضعه املالي ونتائج العمليات والتدفق
النقدي وقدرته على توزيع األرباح على مالكي الوحدات قد تتأثر سلبا.

مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام واملخاطر االئتمانية
سوف يتعرض الصندوق ملخاطر ائتمانية لألطراف الذين يقوم الصندوق بمزاولة األعمال معهم كما يمكن
أن يتحمل الصندوق خطر تسوية التخلف عن السداد .كما أن الصندوق قد يتعرض ،في ظروف معينة،
إلى مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام بالتزامات تعاقدية بما في ذلك مالك األراض ي ،مديري العقار،
البنوك املقرضة و/أو املقاولين .وقد يؤدي أي إخالل من قبل طرف ثالث متعاقد معه باالستيفاء بالتزاماته
التعاقدية وسداد مبالغ مستحقة للصندوق إلى انخفاض بالدخل املتوقع للصندوق وبالتالي العوائد ملالكي
الوحدات.

مخاطر عدم قدرة املستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم االيجارية
قد تتأثر نتائج الصندوق بشكل سلبي اذا كان هناك عدد كبير من املستأجرين غير قادرين على الوفاء
بالتزاماتهم االيجارية .وباإلضافة إلى ذلك ،ففي حال لجوء مستأجر ما إلى أنظمة اإلفالس أو اإلعسار أو أية
أنظمة مماثلة ،فيجوز له إنهاء عقد اإليجار الخاص وينتج عن ذلك نقصان في التدفق النقدي للصندوق.
وفي حال وجود عدد كبير من حاالت اإلخالل بااللتزامات أو حاالت اإلفالس من املستأجرين فإن التدفق
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النقدي الخاص بالصندوق وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات ملالكي الوحدات قد تتأثر سلبا.

مخاطر احتمالية عدم القدرة على تجديد عقد اإليجار أو إعادة تأجير املساحة املستأجرة عند انتهاء
مدة العقد
سوف يستمد الصندوق معظم دخله من مبالغ اإليجار التي يسددها مستأجر العقارات وبناءا عليه فإن
الوضع املالي للصندوق ونتائج العمليات والتدفق النقدي وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات
للمستثمرين قد تتأثر جميعها سلبا في حالة لم يتمكن الصندوق من إعادة تأجير العقارات بشكل فوري أو
تجديد عقود اإليجار أو في حال كانت القيمة االيجارية عند التجديد أو إعادة التأجير أقل بكثير من املتوقع.
وفي حال واجه أحد املستأجرين ركودا في أعماله أو واجه أي ضائقة مالية من نوع آخر فإنه من املمكن أال
يصبح قادرا على سداد القيمة االيجارية في موعدها أو حتى تجديد عقده .عالوة على ذلك ،فإن قدرة
الصندوق على تأجير املساحة االيجارية وكذلك القيمة االيجارية التي يتقاضاها تتأثران ليس فقط بالطلب
من قبل املستأجرين ولكن أيضا بعدد العقارات األخرى التي تنافس عقارات الصندوق في اجتذاب
املستأجرين.

مخاطر الخسائر غير املؤمنة
سوف يحتفظ الصندوق بتأمين للمسؤولية التجارية ،وتأمين على امللكية ،وغيرها من أنواع التأمين التي
تغطي جميع املمتلكات التي يملكها ويديرها الصندوق ،وذلك بالنوع والحدود التي يعتقد أنها كافية ومناسبة
بالنظر إلى املخاطر النسبية التي تنطبق على العقار ،وبتكلفة التغطية املناسبة ،مع تطبيق ممارسات
الصناعة الجيدة .ومن املمكن أيضا التأمين ضد خسائر معينة ،مثل تلك التي تنتج عن األعمال اإلرهابية أو
العواصف أو الفيضانات أو النشاط الزلزالي ،مع مراعاة بعض القيود ،من بينها قيود وثائق التأمين .لذا،
فإن الصندوق قد يتكبد خسائر مادية تتجاوز عائدات التأمين ،وربما يصبح غير قادر على االستمرار في
الحصول على التغطية التأمينية بأسعار معقولة تجاريا .فإذا واجه الصندوق خسارة غير مؤمن عليها أو
خسارة تتجاوز حدوده التأمينية فيما يتعلق بملكية إحدى العقارات أو أكثر ،فإنه من املحتمل أن يخسر
الصندوق رأس املال املستثمر في املمتلكات املتضررة ،فضال عن العائدات املستقبلية املتوقعة من هذه
املمتلكات .وبالتأكيد فإن أي خسارة من هذا القبيل من املرجح أن تؤثر سلبا على حالة الصندوق املالية
ونتائج عملياته ،والتدفقات النقدية الناتجة عنه ،ومن ثم قدرة الصندوق على تقديم توزيعات مالية ملالكي
الوحدات. .

مخاطر تثمين العقارات
لغايات تقدير قيمة عقار ما من ضمن املحفظة االستثمارية للصندوق ،يقوم مدير الصندوق بعمليات
تقييم داخلية في العديد من الحاالت بالنسبة للصندوق ،و ذلك إضافة إلى التثمين املعد من قبل املثمنين
املستقلين .وتكون عمليات التقييم التي يقوم بها مدير الصندوق هي فقط لغرض تقدير قيمة عقار ما
فقط ،وليست مقياسا دقيقا للقيمة التي يمكن الحصول عليها عند بيع ذلك العقار .حيث أن التحقق
النهائي من القيمة السوقية للعقار يعتمد إلى حد كبير على املفاوضات بين البائع واملشتري والتي قد تتأثر
بالظروف االقتصادية ،وغيرها من الظروف األخرى الخارجة عن سيطرة الصندوق ومدير الصندوق ،ومن
بين تلك الظروف دون حصر ،ظروف السوق بشكل عام ..إذا قرر الصندوق تصفية أصوله ،فإن القيمة
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املحققة قد تكون أكثر من أو أقل من قيمة التقييم املقدرة لهذه األصول .وفي فترات التقلبات االقتصادية،
والتي يزيد فيها عدم اليقين بالنسبة لتقديرات القيمة ،وتقل العمليات املماثلة التي يمكن في مقابلها قياس
القيمة ،فإن الفارق يزيد ما بين القيمة املقدرة ألصل عقاري معين والقيمة السوقية النهائية لذلك األصل.
عالوة على ذلك ،فإن عدم اليقين النسبي بشأن التدفقات النقدية في السوق املتعثرة يمكن أن يؤثر سلبا
على دقة تقديرات قيمة العقار وبالتالي على املفاوضات بين البائع واملشتري وسعر البيع ،مما يؤثر على
العائد ملالكي الوحدات.
ت.

عوامل الخطر األخرى:

مخاطر الوضع القانوني
إن الصندوق يمثل ترتيبا تعاقديا بين مالكي الوحدات ومدير الصندوق .وهذا الترتيب التعاقدي تحكمه
وتشرف عليه هيئة السوق املالية .ليس لدى الصندوق شخصيته القانونية الخاصة ولذا فإن درجة تأييد
أية هيئة حكومية سعودية أو محكمة سعودية لهذا الفرق بين الوضع القانوني للصندوق والوضع القانوني
ملدير الصندوق يعتبر أمرا غير واضح وغير مختبر وذلك حسب علمنا.

املخاطر القانونية والتنظيمية والضريبية
إن املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام تستند على األنظمة القائمة وقت إصدار الشروط
واالحكام .فقد تطرأ تغيرات قانونية وضريبية وزكوية وتنظيمية في اململكة أو غيرها خالل مدة الصندوق،
والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصندوق ،أو استثماراته ،أو مالكي الوحدات .وال توجد حاليا
ضرائب مفروضة على الصناديق االستثمارية داخل اململكة العربية السعودية ومع ذلك فليس هناك
ضمان بأن نظام الضرائب الحالي املعمول به داخل اململكة العربية السعودية لن يتغير.

مخاطر املوافقات الحكومية والبلدية

قد ال ينجح الصندوق في تحقيق أهدافه االستثمارية في حال ُر ِف َ
ض إصدار أي اعتماد أو موافقة بلدية
مطلوبة أو تم منحها بشروط غير مقبولة .وفي مثل هذه الحالة ،قد ال يستطع الصندوق استكمال استثمار
أو عملية تطوير عقار.

مخاطر السعودة
تشترط حكومة اململكة العربية السعودية توظيف نسبة عالية من مواطني اململكة في تطوير قطاع
العقارات باململكة (السعودة) .ومن غير الواضح في هذه املرحلة إلى أي مدى سوف ُيطلب من الصندوق
واستثماراته تنفيذ سياسات السعودة .ذلك ألن السعودة قد تتطلب توظيف موظفين إضافيين أو تقديم
تدريب إضافي ،وهذه التكاليف األخرى قد تتسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل عن ما هو متوقع باألساس،
والتي تخصم من صافي دخل الصندوق وذلك مما يقلل من الربح الصافي املتوفر للتوزيع على مالكي
الوحدات.
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مخاطر التقاض ي مع الغير
إن أنشطة أصول الصندوق تعرضه ألخطار االنخراط في نزاعات قضائية مع الغير .وسوف يتحمل
الصندوق أتعاب الدفاع ضد مطالبات الغير ومبالغ التسويات أو األحكام ،األمر الذي من شأنه أن يقلل من
صافي األصول ،ويخفض من التوزيعات ملالكي الوحدات.

مخاطر تحديد املسؤولية والتعويض
تحدد شروط وأحكام الصندوق الظروف التي يتحمل فيها مدير الصندوق ومساهميه ومدراءه ومسؤوليه
وموظفيه ووكالءه والشركات التابعة له ،وأعضاء مجلس إدارة الصندوق املسؤولية تجاه الصندوق ومالكي
الوحدات .ونتيجة لذلك ،فإن حق مالكي الوحدات في الرجوع على مدير الصندوق واتخاذ إجراءات ضده في
حاالت معينة يكون محدودا باملقارنة مع الحاالت التي تكون فيها مثل تلك الشروط غير منصوص عليها.
باإلضافة إلى ذلك ،فإنه من املمكن أن يكون الصندوق مسؤوال عن بعض املطالبات والخسائر واألضرار
واملصاريف الخاصة بمدير الصندوق ،أمين الحفظ ،واملطورون ،ومديرو العقار ومدراءهم ومسؤوليهم
وموظفيهم ووكالئهم والشركات التابعة لهم وأعضاء الهيئة الشرعية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق عن
بعض املطالبات والخسائر واألضرار واملصاريف الناشئة عن تصرفاتهم نيابة عن الصندوق بشرط أن يكون
الشخص الذي صدر عنه التصرف قد تصرف بحسن نية وبشكل ُيعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق
بالشكل األمثل وأن يكون التصرف ال ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتيال أو سوء التصرف املتعمد.
وهذه االلتزامات بالتعويض من املمكن أن تؤثر بشكل جوهري على عوائد مالكي الوحدات.

البيانات املستقبلية
إن هذه الشروط واألحكام قد تحتوي على بيانات مستقبلية تتعلق بأحداث مستقبلية أو باألداء املستقبلي
للصندوق أو أصوله املتوقعة .وفي بعض الحاالت ،يمكن تعريف البيانات املستقبلية بمصطلحات مثل:
“نتوقع““ ،نعتقد““ ،يواصل“ُ “ ،ن ّ
قدر““ ،ننتظر““ ،ننوي““ ،ربما““ ،خطط“" ،مشاريع"" ،من املفترض"،
"سوف" ،أو عكس هذه املصطلحات أو غيرها من املصطلحات املشابهة .هذه البيانات هي مجرد توقعات
فقط في حين أن األحداث أو النتائج الفعلية قد تختلف على نحو جوهري .يجب على املستثمرين املحتملين
عند تقييم هذه البيانات النظر على وجه التحديد في عدد من العوامل املختلفة ،من بينها املخاطر الواردة
في هذه الشروط واألحكام .حيث أن هذه العوامل من املمكن أن تجعل األحداث أو النتائج الفعلية تختلف
على نحو جوهري عن أي من البيانات املستقبلية الواردة في هذه الشروط واألحكام.

ال يتضمن ما سبق شرحا شامال وكامال وموجزا لكافة عوامل املخاطر التي ينطوي عليها استثمار الوحدات
في الصندوق .لذا فإننا نوص ي وبشدة كافة املستثمرين املحتملين السعي للحصول على املشورة املستقلة
من مستشاريهم املهنيين.
8-2

االشتراك:
إن الصندوق هو صندوق استثمار عقاري مقفل متداول برأس مال  500،000،000ريال سعودي مقسم إلى
 50،000،000وحدة وقيمة كل منها  10ريال سعودي.
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االشتراك في الوحدات
تم تخصيص رأس مال الصندوق بالكامل ،ولن يقوم الصندوق بطرح وحدات للجمهور قبل تاريخ اإلدراج.
الحد االدنى للمشاركة
ال يوجد حد ادنى لتملك الوحدات في الصندوق.
زيادة رأس املال
في حال قرر مدير الصندوق أن الصندوق بحاجة لزيادة رأسماله ،فقد يزيد الصندوق رأس ماله عن طريق قبول
اشتراكات نقدية وذلك لقاء إصدار حقوق أولوية قابلة للتداول بحسب ما هو َّ
مطبق على الشركات املدرجة وفقا
للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات .ويكون ملالكي الوحدات في الصندوق في هذه الحال حق
األولوية للمشاركة في أي طرح ملثل تلك الحقوق.
إضافة إلى ذلك ،فقد يزيد الصندوق رأس ماله عن طريق اشتراكات عينية وال تعتبر أي زيادة من خالل اشتراكات عينية
طرحا لحقوق أولوية.
الرسوم واألتعاب والعموالت

9-2

الرسوم واألتعاب

أ.

فيما يلي ملخصا للرسوم واألتعاب الرئيسية املستحقة على الصندوق أو املستثمرين فيه ملدير الصندوق
وغيره من املستشارين ومقدمي الخدمات .وتتوافر معلومات إضافية في ملخص اإلفصاح املالي املنصوص
عليه في امللحق (ب):
-1

رسوم االشتراك
يجوز ملدير الصندوق تحصيل رسوم اشتراك ال تزيد عن  %2من املبلغ املشترك به وذلك حين إصدار
وحدات جديدة في الصندوق .ال تطبق رسوم االشتراك عند تداول الوحدات في الصندوق حيث أن تداول
الوحدات يخضع للرسوم املقرة من قبل السوق املالية السعودية.

-2

أتعاب اإلدارة
سوف يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية ("أتعاب اإلدارة") تساوي  % 1.2من اجمالي
قيمة أصول الصندوق .ويتم حساب وسداد أتعاب اإلدارة بشكل نصف سنوي مع نهاية كل نصف.

-3

أتعاب أمين الحفظ
سوف يدفع الصندوق ألمين الحفظ أتعاب حفظ سنوية ("أتعاب الحفظ") مبلغ وقدرة  100الف ريال
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سعودي سنويا .يتم حساب وسداد أتعاب الحفظ بشكل نصف سنوي مع نهاية كل نصف.
-4

أتعاب املحاسب القانوني
يقوم الصندوق بدفع رسم سنوي قدره  30ألف ريال سعودي لقاء خدمات املحاسب القانوني.

-5

رسوم تمويل
يتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل واألتعاب والنفقات واملصاريف املتعلقة بترتيب وهيكلة التمويل
املوافق للشريعة اإلسالمية الخاص بالصندوق ،إن وجدت ،وسيتم التفاوض على التمويل على أساس
تجارية بحت.

-6

رسوم تسجيل وإدراج الوحدات
سوف يدفع الصندوق رسوم مقابل الخدمات املقدمة من السوق املالية السعودية (تداول) ،وتكون
الرسوم على النحو التالي:
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رسوم التسجيل:
 خدمة إنشاء سجل املالك  :مبلغ  50ألف ريال سعودي باإلضافة إلى  2ريال لكل
مستثمر وبحد اقص ى مبلغ  500ألف ريال.
 خدمة إدارة سجل املالك :مبلغ  300ألف ريال سنويا.
رسوم اإلدراج:
 خدمة اإلدراج األولي لوحدات الصندوق :مبلغ  50ألف ريال سعودي.
 خدمة إدراج وحدات الصندوق :مبلغ  %.03 :من القيمة السوقية للصندوق ،بحد
أدنى  50ألف ريال وحد أعلى قدره  300ألف ريال.

أتعاب التعامل
يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب تعامل ("أتعاب التعامل") بنسبة  %1من سعر الشراء أو البيع
الخاص بكل أصل عقاري يتم شرايه أو يبعه من قبل الصندوق وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء
التقص ي الالزم والتفاوض على شروط الشراء أو البيع وإتمام العملية .وتكون أتعاب التعامل مستحقة
السداد بعد إتمام عملية الشراء أو البيع الخاصة بكل أصل عقاري.
وبخالف أتعاب التعامل ،فإنه ال يتم دفع أي أتعاب أو رسوم ألي من األطراف ذات العالقة (على النحو
املعرف في الئحة صناديق االستثمار العقاري) فيما يتعلق باالستحواذ على أو اقتناء أو التصرف في أي
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استثمارات.

-8

باإلضافة الى ذلك ،من املمكن أن يدفع الصندوق أتعاب وساطة عقارية في حال بيع أو شراء عقار عن
طريق وسيط عقاري .وسوف تعتمد هذه االتعاب على مجهود الوسيط في اتمام الصفقة .على ان ال تزيد في
كل األحول عن نسبة  %2.5من سعر العقار.
رسوم إدارة العقار
يتم دفع رسوم إدارة العقار التي يتم التفاوض عليها بناء على أساس تجاري ومستقل .ومن املتوقع أن
يستحق كل مدير عقار رسوم بقيمة ال تزيد عن  ٪7من إيراد اإليجار املتعلق بالعقار ذات الصلة.

-9

أتعاب التطوير
في حال استثمر الصندوق بمشروع تطوير عقاري ،فيستحق املطور ذات العالقة أتعاب تطوير يتم
التفاوض عليها بناء على أساس تجاري ومستقل .ومن املتوقع ان أن يستحق املطور قيمة ال تزيد عن %7
من تكاليف اإلنشاء.

ب.

املصروفات
سيكون الصندوق مسؤوال عن جميع النفقات واملصاريف الخاصة بأنشطة واستثمارات الصندوق .يتحمل الصندوق
كافة الرسوم الناتجة عن التعامالت مع الغير ،إضافة ألتعاب االستشارات واألتعاب القانونية وبدالت وتعويضات أعضاء
مجلس إدارة الصندوق .وتكون كافة الخدمات املقدمة من الغير مثل الخدمات القانونية واالستشارية واملستشارين
العقاريين وتكاليف التأمين ذات العالقة وأية خدمات مهنية أخرى بما في ذلك املصاريف املتعلقة بإدراج وحدات
الصندوق .ومن املتوقع أال تزيد هذه التكاليف عن  %0.5من إجمالي قيمة أصول الصندوق.
يتحمل مدير الصندوق كافة النفقات العامة املتعلقة بإدارة الصندوق ،بما في ذلك رواتب املوظفين ذات العالقة
بالصندوق ،وتكاليف الهيئة الشرعية ،وتكاليف املرافق وإيجار املكتب الخاص به.

ت.

املسؤولية
سيتخذ مدير الصندوق جميع الخطوات الالزمة ملصلحة مالكي الوحدات وذلك حسب علمه واعتقاده مع الحرص
الواجب واملعقول .ولن يتحمل مدير الصندوق ،أو أي من املدراء واملسؤولين واملوظفين والوكالء واملستشارين التابعين له
والشركات التابعة واألطراف ذات العالقة ،وأمين الحفظ ،وكل مطور ومدير عقار وأعضاء الهيئة الشرعية ومجلس إدارة
الصندوق أي مسؤولية تجاه الصندوق أو تجاه أي مستثمر وذلك بخصوص أي خسارة يتعرض لها الصندوق بسبب
القيام بأي تصرف أو إغفال يصدر عن أي من األطراف املذكورة فيما يتعلق بقيامهم بإدارة شؤون الصندوق .وفي هذه
الحال فإنه يشترط ألي طرف سابق ذكره ،والذي يريد أن يستند إلى أحكام هذا البند ،أن يكون قد تصرف بحسن نية
وبشكل ُيعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق بالشكل األمثل وأن يكون التصرف ال ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتيال
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أو سوء التصرف املتعمد.

ث.

ملخص اإلفصاح املالي
تم تحديد الرسوم والنفقات املتوقع أن يتكلفها ويتكبدها الصندوق في ملخص اإلفصاح املالي الوارد في امللحق (ب) من
هذه الشروط واألحكام.

ج.

توزيعات األرباح والتوزيعات األخرى
يهدف مدير الصندوق بأن يقوم بتقديم توزيعات نقدية سنوية على مالكي الوحدات بنسبة ال تقل عن  %90من صافي
أرباح الصندوق .ومن املمكن أن يتم إعادة استثمار املبالغ النقدية الصافية املتبقية من استثمارات الصندوق بعد
التوزيعات من قبل مدير الصندوق في استثمارات قائمة أو استثمارات جديدة .ومن املستهدف أن تتزايد مبالغ هذه األرباح
السنوية خالل مدة صندوق بازدياد عدد العقارات املدرة للدخل اململوكة للصندوق .ويمكن ملدير الصندوق دفع هذه
التوزيعات أكثر من مرة في السنة.

2 10-2
أ.

تثمين أصول الصندوق
كيفية تثمين أصول الصندوق
يقوم مدير الصندوق بتثمين أصول الصندوق استنادا إلى تقييمات معدة من قبل مثمنين اثنين مستقلين .وبحسب
الترتيبات القائمة بتاريخ إدراج الصندوق ،سوف يقوم املثمنين كوليرز انتيرناشونال و شركة باركود املحدودة ،بتقييم
األصول اململوكة للصندوق .ويحق ملدير الصندوق تغيير أو تعيين أي مثمن جديد لصندوق االستثمار العقاري دون أي
إشعار مسبق للمالكي الوحدات .ويتم التعيين املذكور من قبل مدير الصندوق آخذا بعين االعتبار مسؤولياته تجاه مالكي
الوحدات.
ويتم احتساب سعر الوحدة الواحدة في الصندوق عن طريق خصم املطلوبات اإلجمالية للصندوق ،بما في ذلك أية
التزامات بموجب تسهيالت مصرفية والرسوم واملصاريف املستحقة على الصندوق خالل الفترة املعنية من إجمالي أصول
الصندوق .ويتم تقسيم الناتج على عدد وحدات الصندوق لنفس الفترة .ويكون هذا السعر هو السعر االسترشادي
لوحدات الصندوق.
وتكون قيمة إجمالي أصول الصندوق عبارة عن مجموع كافة األصول العقارية والنقدية ،والذمم املدينة والقيمة
السوقية لجميع االستثمارات إضافة إلى القيمة الحالية ألي أصول أخرى مملوكة للصندوق .ويقوم مدير الصندوق
ممارسة حكمه املعقول في تحديد القيم التي تخص أصول الصندوق ومطلوباته ،شريطة أن يتصرف بحسن نية ملصلحة
الصندوق ومالكي الوحدات.
يملك مالكي الوحدات في الصندوق قيمة صافي أصول الصندوق وال يكون ملدير الصندوق أو أمين الحفظ أي مصلحة في
أصول الصندوق .وبالتالي ،ال يكون لدائني مدير الصندوق أو أمين الحفظ حق الرجوع على أي من أصول الصندوق.
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ب.

عدد مرات التثمين وتوقيته
يقوم مدير الصندوق بتثمين أصول الصندوق من خالل تعيين مثمنين اثنين مستقلين معتمدين من قبل الهيئة
السعودية للمقيمين املعتمدين ،وذلك مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر وفي أوقات أخرى كما يقرره مدير الصندوق
(ويشار إلى مثل ذلك اليوم بـ "يوم التثمين") .ويجوز ملدير الصندوق تأجيل تثمين أصول الصندوق وذلك بعد الحصول
على موافقة هيئة السوق املالية طبقا للمادة ( )22من الئحة صناديق االستثمار العقاري.
ويشار إلى أنه في حال اختلفت قيم تثمين أصول الصندوق بين تقارير املثمنين ،فيتم اعتماد متوسط قيمة التثمينات
املقدمة.

ت.

كيفية اإلعالن عن سعر الوحدة
يقوم مدير الصندوق بإعالن سعر الوحدة في الصندوق خالل مدة ستون يوما ( )60يوم عمل من يوم التثمين ذات
العالقة .وتكون هذه املعلومات متاحة على املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية ومدير الصندوق.

2 11-2
أ.
ب.
ت.

2 12-2

تداول وحدات الصندوق
يتم تداول وحدات الصندوق بنفس طريقة تداول أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية (تداول) .وبالتالي،
يمكن ملالكي الوحدات التداول خالل ساعات التداول العادية في أي يوم عمل من خالل السوق املالية مباشرة.
بصرف النظر عن أي بند آخر ،يكون التداول في وحدات الصندوق غير مقيد وال يخضع للحظر املنصوص عليه في املادة
( 16أ) من الئحة صناديق االستثمار العقاري الخاص بتداول "األطراف ذات العالقة" في وحدات الصندوق.
يعد االشتراك أو شراء وحدات الصندوق بمثابة االطالع على الشروط واحكام الصندوق.

إنهاء وتصفية الصندوق
يجوز إنهاء الصندوق (أ) في نهاية مدة الصندوق( ،ب) في حال التصرف بكافة أصوله وتم توزيع جميع العائدات من هذه
التصرفات ملالكي الوحدات( ،ج) في حال أي تغيير لألنظمة أو اللوائح أو املتطلبات النظامية األخرى أو تغييرات جوهرية
لظروف السوق في اململكة العربية السعودية واعتبر مدير الصندوق ذلك سبب مبرر إلنهاء الصندوق أو (د) إذا كان
املطلوب إنهاء صندوق وفقا لقرار لهيئة السوق املالية أو بموجب أنظمتها (كل منها "حالة إنهاء").
تتطلب كل حالة إنهاء موافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية .وسيتم إخطار مالكي الوحدات وهيئة السوق
املالية في غضون ثالثين ( )30يوما من تاريخ وقوع حالة اإلنهاء.
في حالة إنهاء الصندوق بسبب أي مما ذكر أعاله ،يتم إلغاء إدراج الوحدات واالعالن عن الخطة الزمنية للتصفية والبدء
بإجراءات تصفية الصندوق .ويقوم مدير الصندوق بتعيين مصفي والذي يتوجب عليه العمل على إنهاء الصندوق مع
توزيع أصوله على مالكي الوحدات ،مع األخذ بعين االعتبار تحقيق املصلحة ملالكي الوحدات .مع العلم بأنه يمكن ملدير
الصندوق القيام بمهام املصفي ويجوز توزيع أصول الصندوق على مالكي الوحدات عينيا في حال استحالة التصرف في
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أصول الصندوق أو في حال رأى مدير الصندوق أن هذا األمر يصب في مصلحة مالكي الوحدات.

مجلس إدارة الصندوق

13-2

أ.

يقوم مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة للصندوق ملراقبة تصرفات محددة للصندوق وللعمل كوكيل مؤتمن لصالح
الصندوق ومالكي الوحدات .يعمل مجلس إدارة الصندوق مع مدير الصندوق لضمان نجاح الصندوق.
تشكيل مجلس اإلدارة ومؤهالت األعضاء
سوف يتألف مجلس إدارة الصندوق من خمسة أعضاء يعينهم مدير الصندوق منهم اثنين مستقلين .ويتم
اإلعالن عن أي تعديل في تشكيل مجلس إدارة الصندوق على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع
اإللكتروني للسوق املالية السعودية.
ويتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسمايهم:
األستاذ /على عبد الرحمن القويز ( الرئيس)
السيد القويز هو الرئيس التنفيذي لشركة الرياض املالية .حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال
من جامعة بورتالند .أمض ى مدة عام في التدريب على رأس العمل لدى بنك تشيس مانهاتن باإلضافة إلى
الدورات التدريبية لدى جامعتي هارفارد وانسياد .لديه خبرة  25عاما في القطاع البنكي واملالي ،منها 10
سنوات في صندوق التنمية الصناعي – إدارة تمويل املشاريع  15سنه في قطاع املصرفية االستثمارية لدى
أحد البنوك.
األستاذ /عادل إبراهيم العتيق (عضو)
السيد /العتيق هو مدير إدارة األصول في شركة الرياض املالية .حاصل على درجة املاجستير في إدارة
األعمال من جامعة بتسبرج وشهادة في التخطيط املالي وأخرى في تخطيط الثروات .لديه خبرة أكثر من 15
سنة في إدارة الصناديق االستثمارية واألسواق املالية بشكل عام .قبل انضمامه إلى بنك الرياض عمل في
مؤسسة النقد العربي السعودي.

السيد /رائد غيث البركاتي (عضو)
السيد /البركاتي يشغل حاليا منصب مدير إدارة استثمارات األفراد بالرياض املالية .عمل سابقا مديرا
إلدارة املصرفية االستثمارية بالرياض املالية .لديه خبرة أكثر من  15سنة في املصرفية االستثمارية
ومصرفية الشركات .السيد البركاتي حاصل على شهادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة سافوك عام
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 .2001وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.
السيد /فيصل عبدهللا الدهيم (عضو مستقل)
السيد /الدهيم هو رئيس ومؤسس مكتب فيصل الدهيم للمحاماة واالستشارات القانونية والذي تم
تأسيسه عام  .2008و هو محكم معتمد من وزارة العدل وعضو لجنة املحامين بالغرفة التجارية بالرياض
وعضو لجنة املستشارين ملعالي وزير العدل .كما شارك في عضوية العديد من اللجان األهلية والحكومية
وشارك في عدد من املؤتمرات وورش العمل كمتحدث ومحاضر .كما أن له مجموعة من املشاركات
اإلعالمية واملقاالت الصحفية وهو شريك ومؤسس للعديد من الشركات في مجاالت مختلفة .السيد/
الدهيم حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة امللك سعود عام .2004
السيد /محمد عبدالحميد املبارك (عضو مستقل)
السيد /املبارك يشغل حاليا منصب مدير االستثمارات العقارية في شركة ماس القابضة .وقد سبق له وأن
عمل مديرا للمحافظ لدى الرياض املالية .و قبل ذلك أمض ى السيد /املبارك قرابة ثمانية أعوام لدى هيئة
السوق املالية السعودية في قسم تمويل الشركات و الصناديق االستثمارية و شغل مناصب فنية و إدارية.
وهو حاصل على درجة البكالوريوس في املالية من جامعة امللك فيصل و درجة املاجستير في العلوم املالية
من جامعة كامبريدج.

مؤهالت األعضاء
يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
(أ) غير خاضعين ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛ و
(ب) لم يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشرف أو تنطوي على الغش؛ و
(ج) يتمتعون باملهارات والخبرات الالزمة التي تأهلهم ليكونوا أعضاء بمجلس إدارة الصندوق.
ويقر مدير الصندوق بمطابقة كل من العضوين املستقلين لتعريف العضو املستقل الوارد في قائمة
املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.
ب.

بدالت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الصندوق
باستثناء كل من العضوين املستقلين في مجلس إدارة الصندوق الذين سوف يتقاض ى كل منهما مبلغ 3000
ريال سعودي عن كل جلسة ،لن يتلقى باقي أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي أجور .إال أنه سوف يتحمل
الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من األعضاء في سبيل حضور
االجتماعات.
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االجتماعات
يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة واحدة كحد أدنى كل ستة أشهر .كما يمكن عقد االجتماع بناء على
ُ
طلب مدير الصندوق أو عند الضرورة  .وتعتمد جميع قرارات مجلس إدارة الصندوق بموافقة أغلبية
أعضاء املجلس الحاضرين في أي اجتماع يتحقق فيه النصاب القانوني .ويتحقق النصاب القانوني لغايات
الحضور بحضور أغلبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق ويمكن أيضا ملجلس إدارة الصندوق اتخاذ أي
إجراء أو قرار ،خالل أي اجتماع ،أو بموجب موافقة خطية منفصلة خارج االجتماع موقعة من أغلبية
أعضاء املجلس .ويمكن إرسال أو التعبير عن مثل تلك املوافقة من خالل البريد اإللكتروني.

ت.

املسؤوليات والخدمات
يكون ألعضاء مجلس إدارة الصندوق املسؤوليات اآلتية:
(أ)

(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)

(ز)
(ح)

ضمان قيام مدير الصندوق بمسئولياته بالطريقة التي تحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا
لهذه الشروط واألحكام والئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق
االستثمار العقارية املتداولة؛
اعتماد العقود الجوهرية والقرارات والتقارير املتعلقة بالصندوق بما في ذلك ،على سبيل املثال
وليس الحصر ،اتفاقيات التطوير واتفاقيات الحفظ واتفاقيات التسويق وتقارير التقييم؛
اعتماد هذه الشروط واألحكام وأي تعديالت عليها؛
اعتماد أي تضارب في املصالح يتم اإلفصاح عنه من جانب مدير الصندوق؛
اعتماد تعيين مدقق الصندوق الذي يسميه مدير الصندوق؛
االجتماع مرتين على األقل سنويا مع مسئول االلتزام التابع ملدير الصندوق ومسئول اإلبالغ عن
جرائم مكافحة غسل األموال/مكافحة اإلرهاب لضمان امتثال مدير الصندوق للقواعد واللوائح
املعمول بها؛
ضمان إفصاح مدير الصندوق عن كافة املعلومات الجوهرية إلى مالكي الوحدات وغيرهم من
املعنيين؛
العمل بحسن نية وبالعناية املعقولة لتحقيق مصالح الصندوق ومالكي الوحدات.

ويقدم مدير الصندوق كافة املعلومات الضرورية املتعلقة بأمور الصندوق إلى جميع أعضاء مجلس إدارة
الصندوق ملساعدتهم على تنفيذ الواجبات املنوطة بهم.
ث.

الصناديق األخرى املدارة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق
ال يشغل حاليا أي من أعضاء مجلس إدارة صندوق اي عضوية في أي مجلس إدارة صندوق استثمار عام
آخر في اململكة العربية السعودية (بما في ذلك صناديق االستثمار العقاري املتداولة) ،باستثناء العضوين
السيد /علي القويز والسيد /عادل العتيق الذين يشغالن عضوية مجالس الصناديق التالية:
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.1

صندوق الرياض للنقد بالدوالر

.2

صندوق الشامخ

.3

صندوق الشجاع

.4

صندوق املقدام

.5

صندوق الهادئ

.6

صندوق الرياض لألسهم 2

.7

صندوق الرياض الخليجي

.8

صندوق األسهم العاملية

.9

صندوق املتاجرة بالسلع بالريال

 .10صندوق املتاجرة بالسلع بالدوالر
 .11صندوق الدخل املتوازن
 .12صندوق الشامخ املتفق مع الشريعة
 .13صندوق الشجاع املتفق مع الشريعة
 .14صندوق املقدام املتفق مع الشريعه
 .15الصندوق العقاري العالمي
صندوق املوارد الطبيعة

.. .17صندوق األسهم األمريكية
 .18صندوق األسهم االوروبية
 .19صندوق األسهم اليابانية
 .20صندوق اسهم جنوب شرق آسيا
 .21صندوق األسهم البريطانية
 .22الصندوق الدولي
 .23صندوق التكنولوجيا
 .24صندوق االتصاالت
 .25صندوق املستقبل لألسهم
 .26صندوق السندات بالدوالر
 .27صندوق السندات الدولية
 .28صندوق الرياض للنقد بالريال
 .29صندوق الرياض للشركات املتوسطة
والصغيرة
 .30صندوق الرياض العقاري -برج رافال
 .31صندوق الرياض لألسهم 3
 .32صندوق اإلعمار

 .16صندوق الرياض لألسهم 1

ج.

سياسة اجتماع مالكي الوحدات
(أ)
(ب)
(ت)

(ث)

(ج)
(ح)
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يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات بمبادرة منه.
يجب على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجماع مالكي الوحدات خالل ( )10أيام من تسلم طلب كتابي من
أمين الحفظ.
تكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع
اإللكتروني للسوق املالية السعودية ،وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ ( )1قبل
( )10أيام على األقل من تاريخ االجتماع ( )2وبمدة ال تزيد عن ( )21يوم قبل تاريخ االجتماع .ويجب أن يحدد
اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة ،ويجب على مدير الصندوق حال إرسال
اإلشعار إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع ملالكي الوحدات إرسال نسخة من هذا اإلشعار إلى الهيئة.
يجب على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل ( )10أيام من تسلم طلب كتابي من
مالك او أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين  %25على األقل من قيمة وحدات
الصندوق.
ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا إال إذا حضره عددا من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين على
األقل من قيمة وحدات الصندوق.
إذا لم يستوف النصاب املوضح في الفقرة (ج) أعاله ،فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثان بإعالن
ذلك في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين

الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن ( )5أيام .ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة
ملكية الوحدات املمثلة في االجتماع.
(خ) يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
(د) يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت
االجتماع.
(ذ) يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية
الحديثة وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.
يكون القرار نافذا بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم اكثر من  %50من مجموع الوحدات الحاضر
مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء حضورهم شخصيا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

مدير الصندوق
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أ.

ب.

اسم وعنوان املقر الرئيس ي ملدير الصندوق
شركة الرياض املالية
االسم :
مبنى املقر الرئيس ي ،مركز برستيج ،شارع التخصص ي
العنوان :
ص.ب ،21116 :الرياض 11475
اململكة العربية السعودية
www.riyadcapital.com
موقع اإلنترنت:
مدير الصندوق كشخص مرخص له
إن شركة الرياض املالية هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تحمل سجل تجاري رقم  1010239234وترخيص
"الشخص املرخص له" من قبل هيئة السوق املالية رقم  07070-37للقيام باألعمال االستثمارية والخدمات املالية .إن
شركة الرياض املالية هي الذراع االستثماري لبنك الرياض ويقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض .تقدم شركة
الرياض املالية لعمالئها ،من املؤسسات واألفراد على املستوى اإلقليمي والدولي ،مجموعة كبيرة من الخدمات املالية بما
في ذلك االستشارات املالية ،الترتيب ،الحفظ ،التعامل ،وإدارة األصول.

ت.

خدمات مدير الصندوق
ّ
يعين مدير الصندوق مدير محفظة استثمارية مسجل لدى هيئة السوق املالية وفقا لالئحة األشخاص املرخص لهم
والصادرة من هيئة سوق املال وذلك لإلشراف على إدارة أصول الصندوق.
سوف ُيقدم مدير الصندوق الخدمات التالية وخدمات أخرى للصندوق بما يشمل ،دون حصر ،ما يلي:
تحديد فرص استثمارية وتنفيذ عمليات بيع وشراء أصول الصندوق؛
()1
وضع إجراءات اتخاذ القرارات التي ينبغي إتباعها عند تنفيذ القضايا الفنية واإلدارية ألعمال الصندوق؛
()2
إطالع هيئة السوق املالية السعودية حول أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق؛
()3
االلتزام بجميع األنظمة واللوائح السارية في اململكة العربية السعودية املتعلقة بعمل الصندوق؛
()4
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إدارة أصول الصندوق بشكل يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا للشروط واألحكام؛
()5
ضمان قانونية وسريان جميع العقود املبرمة لصالح الصندوق.
()6
تنفيذ استراتيجية الصندوق املوضحة في هذه الشروط واألحكام.
()7
الترتيب والتفاوض وتنفيذ وثائق تسهيالت املتوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية نيابة عن الصندوق.
()8
تعيين الهيئة الشرعية للصندوق والحصول على موافقتهم أن هذه الشروط واألحكام متوافقة مع ضوابط
()9
الشريعة اإلسالمية.
اإلشراف على أداء األطراف املتعاقد معهم الصندوق من الغير.
()10
ترتيب تصفية الصندوق عند انتهائه.
()11
تزويد مجلس إدارة الصندوق بجميع املعلومات الالزمة املتعلقة بالصندوق لتمكين أعضاء املجلس أداء
()12
مسؤولياتهم بشكل كامل.
التشاور مع مجلس إدارة الصندوق لضمان االمتثال للوائح هيئة السوق املالية وهذه الشروط واألحكام.
()13
كما يتحمل مدير الصندوق املسئولية عن أي خسائر يتكبدها الصندوق كنتيجة إلهمال مدير الصندوق أو سوء سلوكه
املتعمد.
ث.

التضاربات املحتملة في املصالح بين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،ومدير الصندوق والصندوق
تم تحديد حاالت التضارب املحتملة في املصالح بين مدير الصندوق والصندوق في البند  18-2من هذه الشروط واألحكام.
لن يكون ملدير الصندوق أي مصلحة في أو املطالبات ضد أصول الصندوق ،إال للحد الذي يملك فيه وحدات بالصندوق.
وال يكون لدائني مدير الصندوق أي مصلحة في أي أصول للصندوق.

ج.

حاالت تضارب املصالح الجوهرية
يقر مدير الصندوق أنه ال توجد حاالت جوهرية لتضاربات في املصالح والتي من شأنها أن تؤثر على مدير الصندوق في
القيام بواجباته تجاه الصندوق.

ح.

التفويض للغير
يكون مدير الصندوق مسؤوال عن إدارة الصندوق ،ويكون مسؤوال عن تعيين أي طرف للقيام بأي من مسؤولياته تجاه
الصندوق .ويجوز ملدير الصندوق تعيين الغير لتوفير الخدمات (بما في ذلك الخدمات املساندة) من أجل تعزيز أداء
الصندوق.
ويعتزم مدير الصندوق تعيين مطور لجميع املشاريع التطوير العقارية .وإضافة سيقوم مدير الصندوق بتعيين مدير عقار
لكل من األصول اململوكة من قبل الصندوق.
أما بالنسبة ملشروع أسكوت كورنيش الخبر ،فأنه قد تم تعيين شركة رملة للتطوير العقاري للقيام بأعمال مطور
املشروع .وقد تأسست شركة رملة عام  .2014وتقوم حاليا شركة رملة بتطوير مشاريع في مدن اململكة يصل اجمالي
تكاليفها الى مليار وخمس مائة مليون ريال سعودي .ومن أبرز املشاريع التي يتم تطويرها من قبل الشركة مشروع برج
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رملة في مدينة الرياض الى جانب مشروع أسكوت كورنيش الخبر
خ.

االستثمار في الصندوق
يجوز ملدير الصندوق االستثمار في وحدات الصندوق سواء باالشتراك أو شراء وحدات الصندوق من السوق  .ويقوم مدير
الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار له في الصندوق في نهاية كل سنة مالية في ملخص اإلفصاح املالي.
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أمين الحفظ
االسم :
العنوان :

(شركة كسب املالية)
ص.ب 395737 :الرياض 11375
اململكة العربية السعودية

املوقع على اإلنترنت:
َ ُ ْ نْ
وسيقوم أمين الحفظ بتأسيس واحدة أو أكثر من الشركات السعودية ذات املسؤولية املحدودة (كل واحدة منها تكو
"شركة ذات غرض خاص") لتحوز ملكية أصول الصندوق .وسوف تحافظ مثل هذه الهيكلة على الكفاءة الضريبية
واالمتثال النظامي كما ستوفر أقص ى قدر من الحماية القانونية ملالكي الوحدات .وال تكون أصول الصندوق مرهونة ألي
طرف ،غير أنه يجوز رهنها أو حيازتها من قبل بنك سعودي بموجب شروط أية مستندات تمويل.
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املحاسب القانوني
االسم :
العنوان :

شركة ابراهيم البسام وعبداملحسن النمر محاسبون قانونيون
ص ب  28355الرياض 11437

هاتف:

اململكة العربية السعودية
+966(11)2065333

+966(11)2065444
فاكس :
يجوز ملدير الصندوق أن يقوم بتغيير املحاسب القانوني الخاص بالصندوق من وقت آلخر بناء على موافقة مجلس إدارة
الصندوق .ويتم إشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية عند التغيير.
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القوائم املالية
تبدأ السنة املالية ("السنة املالية") من  ١يناير حتى  ٣١ديسمبر من كل عام ،وسيقوم مدير الصندوق بإعداد القوائم
املالية للصندوق بشكل نصف سنوي (غير مدققة) وعلى أساس سنوي (مدققة) وفق املعايير املحاسبية الصادرة عن
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .ويتم تدقيق القوائم املالية السنوية بواسطة املحاسب القانوني الخاص
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بالصندوق .وسوف تتم مراجعة واعتماد القوائم املالية الخاصة بالصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق ويتم إتاحتها
لهيئة السوق املالية فور اعتمادها وإعالنها ملالكي الوحدات فور اعتمادها خالل مدة ال تتجاوز  25يوما من نهاية املدة
التي تشملها القوائم املالية املفحوصة و  40يوما من نهاية املدة التي تشملها القوائم املالية املدققة ،وذلك من خالل
نشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية.
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تضارب املصالح
قد ينشأ أو يقع تضاربا في املصالح من وقت آلخر بين الصندوق من جهة ومدير الصندوق أو الشركات التابعة له ومديريه
ومسؤوليه وموظفيه ووكالئه من جهة أخرى ،وغيره من الصناديق التي يقومون برعايتها أو إدارتها .إذا كان لدى مدير
الصندوق تضارب جوهري في املصالح مع الصندوق ،فعليه أن يفصح عن ذلك بشكل كامل ملجلس إدارة الصندوق في
أقرب وقت ممكن .وسوف يحاول مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق حل أي تضارب في املصالح عن طريق توخي
الحكمة وحسن النية وأخذ مصالح الصندوق ومالكي الوحدات واألطراف املتضررة ككل بعين االعتبار.
وبداية ،فقد حدد مدير الصندوق نقاط تضارب املصالح املحتملة التالية:

املشاريع املشابهة لشركة الرياض املالية
شركة الرياض املالية تدير ومن املتوقع أن تستمر في إدارة الحسابات الخاصة بها ،واستثمارات وحسابات ذات أهداف
مماثلة بشكل أو بآخر ألهداف الصندوق ،ومن بينها صناديق استثمارية أخرى يمكن أن تديرها أو ترعاها شركة "الرياض
املالية" ،أو التي قد تمتلك شركة "الرياض املالية" أو إحدى شركاتها التابعة فيها حصة من رأس املال.
باإلضافة إلى ذلك ،فإنه رهنا بالقيود املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام ،فإنه يجوز لشركة "الرياض املالية"
والشركات التابعة لها في املستقبل القيام برعاية أو القيام بدور مدير الصندوق ،أو مدير االستثمار أو الشريك العام في
صناديق استثمارية خاصة أو استثمارات جماعية أخرى ،ويجوز أن يستثمر واحد منها أو أكثر في مشاريع مشابهة لتلك
اململوكة من قبل الصندوق ،شريطة أن ال يضر هذا النشاط اآلخر بنجاح الصندوق.
تضارب املصالح فيما يتعلق باملعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له
قد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير الصندوق أو الشركات التابعة له أو مع غيرها من الكيانات األخرى التي تمتلك
ُ
فيها شركة "الرياض املالية" حقوقا مباشرة أو غير مباشرة .فعلى سبيل املثال ،قد ت َق ِّدم بعض الشركات التابعة لشركة
"الرياض املالية" خدمات معينة للصندوق .وسيتم اإلفصاح ملجلس إدارة الصندوق عن جميع املعامالت التي تتم ما بين
الصندوق ومدير الصندوق والشركات التابعة له والكيانات التي تمتلك فيها شركة "الرياض املالية" حقوقا مباشرة أو غير
مباشرة.
ومع ذلك فإن مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق سوف يبذالن الجهود املعقولة بحسن نية ليتم إعداد شروط
االتفاقيات بين مدير الصندوق والشركات التابعة له من جهة والصندوق من جهة أخرى على أساس تجاري مستقل.
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مجلس اإلدارة
يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته .واعتبارا من تاريخ الشروط واألحكام هذه ،يكون
مجلس اإلدارة مكون من أعضاء معينين من قبل مدير الصندوق .ويكون على أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية
تجاه مالكي الوحدات ،وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري ،باإلضافة إلى بذل أقص ى جهد ممكن لحل
تضارب املصالح بحسن النية ،كما يرونه مناسبا.

املعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة
يمكن أن يقوم الصندوق ،من وقت آلخر ،بالدخول في تعامالت مع األطراف ذوي العالقة ،شريطة أن يتم اإلفصاح عن
تلك التعامالت إلى مجلس إدارة الصندوق وأن تتم بناءا على شروط السوق القياسية .وفي حالة رغب أحد األطراف ذوي
العالقة ،بما في ذلك أي صندوق آخر تم تأسيسه من قبل مدير الصندوق في الدخول في صفقة مع الصندوق أو مدير
الصندوق فإنه يلزم عليه الحصول على موافقة كل من مجلس إدارة الصندوق ويجب أن يكون سعر الشراء املدفوع أو
املتحصل عليه من قبل الصندوق متوافقا مع تثمينات مستقلة.

ال يتضمن الوارد بعالية تفسيرا كامال وشامال وتلخيصا لكافة مواطن تضارب املصالح املحتملة التي ينطوي عليها استثمار
الوحدات في الصندوق .لذا فإننا نوص ي وبشدة كافة املستثمرين املحتملين السعي للحصول على املشورة املستقلة من
مستشاريهم املهنيين.
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اإلفصاح ملالكي الوحدات
يلتزم مدير الصندوق باإلفصاح عن اآلتي لهيئة السوق املالية ومالكي الوحدات :


أي تطورات جوهرية تؤثر في أصول الصندوق أو خصومه أو وضعه املالي أو املسار العام ألعماله أو أي تغيير
يكون له تأثير في وضع الصندوق أو يؤدي النسحاب طوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق ،ويمكن
بدرجة معقولة أن يؤدي إلى تغيير في سعر الوحدة املدرجة أو أن يؤثر تأثيرا ملحوظا في قدرة الصندوق على
الوفاء بالتزاماته املتعلقة بأدوات الدين.



أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو تأجيره بسعر يساوي أو يزيد على  %10من القيمة اإلجمالية ألصول
الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.



أي خسائر تساوي أو تزيد على  %10من صافي أصول الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو
قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.



أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو في لجان الصندوق.



أي نزاع ،بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو املطالبة يساوي أو يزيد عن
 %10من صافي أصول الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية اولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما
أحدث.
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الزيادة أو النقصان في صافي أصول الصندوق بما يساوي أو يزيد على  %10وفقا آلخر قوائم مالية مفحوصة

أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.


الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على  %10وفقا آلخر قوائم سنوية مراجعة.



أي صفقة بين الصندوق وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من الصندوق وطرف ذي عالقة
في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويال له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على  %1من
إجمالي إيرادات الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.



أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسية للصندوق يساوي أو يزيد على  %5من إجمالي إيرادات الصندوق
وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.



أي تغيير للمحاسب القانوني.



تعيين أمين حفظ بديل.



صدور حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من محكمة أو جهة قضائية سواء في املرحلة االبتدائية أم االستئنافية،
يمكن ان يؤثر سلبا في استغالل الصندوق ألي جزء من أصوله تزيد قيمنه اإلجمالية على  %5من صافي
أصول الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما احدث.



أي تغيير مقترح في رأسمال الصندوق.

سوف يقوم مدير الصندوق بإعداد وتقديم تقارير سنوية ملالكي الوحدات تتضمن املعلومات اآلتية:
 -1األصول التي يستثمر فيها الصندوق.
 -2األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها.
 -3توضيح نسبة العقارات املؤجرة ونسبة العقارات غير املؤجرة إلى إجمالي العقارات اململوكة.
 -4جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات املالية الثالث األخيرة ) أو منذ تأسيس الصندوق ( يوضح:
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أ)

صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.

ب)

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية

ت)

أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.

ث)

عدد الوحدات املصدرة في نهاية كل سنة مالية.

ج)

توزيع الدخل لكل وحدة.

ح)

نسبة املصروفات التي تحملها الصندوق.

سجل أداء يغطي ما يلي:
أ)

العائد اإلجمالي لسنة واحدة ،وثالث سنوات ،وخمس سنوات ) أو منذ التأسيس(

ب)

العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية ) أو منذ التأسيس)
جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي ّ
تحملها الصندوق ألطراف خارجية على مدار

ت)

العام .ويتم أيضا اإلفصاح عما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي
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رسوم أو تخفيضها.
 -6إذا حدثت تغييرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق ،فسيتم اإلفصاح عنها بشكل واضح.
 -7تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي ،على أن يحتوي على سبيل املثال ال الحصر املوضوعات التي تمت
مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك ،بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه.
-8

بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبينا بشكل واضح ماهيتها وطريقة
االستفادة منها.

20-2

معلومات أخرى

أ.

حقوق التصويت
يحق ملالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك – على سبيل املثال ال الحصر
– حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات ،وحقوق االولوية ،وقبول املساهمات العينية فيما يخص
زيادة رأسمال الصندوق .إضافة فإنه يتم الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على أي تغير
أساس ي مقترح للصندوق .ويقصد بمصطلح ""تغيير أساس ي" أيا من الحاالت اآلتية:
(أ)
(ب)
(ت)
(ث)

ب.

التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.
التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق
بالصندوق.
التغيير الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق.
زيادة رأسمال الصندوق.

الهيئة الشرعية
يقوم الصندوق باستثماراته وتمويل استثماراته وتصريف شؤونه بطريقة متوافقة مع ضوابط الشريعة
اإلسالمية .وقامت الهيئة الشرعية ملدير الصندوق ("الهيئة الشرعية") بمراجعة هذه الشروط واألحكام
واملوافقة عليها ،بما في ذلك هيكل الصندوق واستراتيجية االستثمار .وتتكون الهيئة الشرعية من األعضاء
التالية أسمايهم:
-

الشيخ عبد هللا بن سليمان بن منيع (رئيس)

وهو عضو في هيئة كبار العلماء في اململكة العربية السعودية والرئيس السابق ملحاكم مكة املكرمة .تم
43

تعيينه نائبا عاما لرئيس لجنة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد في 1396هـ وهو مستشار للعديد
من املؤسسات املالية اإلسالمية في جميع أنحاء العالم .وقد قام بتأليف العديد من الكتب واألوراق في
مجال الصيرفة اإلسالمية.
-

الشيخ الدكتور عبد هللا بن محمد املطلق (عضو)

وهو عضو في هيئة كبار العلماء في اململكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء .وهو أيضا
الرئيس السابق لقسم الفقه املقارن في املعهد العالي للقضاء ومستشار للعديد من املؤسسات املالية
اإلسالمية .وقد قام بتأليف العديد من الكتب واألوراق في املعامالت املالية اإلسالمية.
-

الشيخ الدكتور محمد بن علي القري (عضو)

هو أستاذ في جامعة امللك عبد العزيز ،قسم االقتصاد اإلسالمي ،بجدة ،و هو الرئيس السابق ملركز بحوث
االقتصاد اإلسالمي بالجامعة و خبير في املجمع الفقهي التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي بجدة و مستشار
للعديد من املؤسسات املالية اإلسالمية حول العالم و له العديد من املؤلفات و البحوث حول الصيرفة
اإلسالمية

ت.

املطورون
يقوم مدير الصندوق التعاقد مع مطور لكل عقار حسب الحاجة في حالة وجود عقار مطور من الصندوق.
ويقوم املطور بإعداد خطة رئيسية لكل مشروع ،والحصول على جميع املوافقات الالزمة ،والعقود مع
االستشاريين وتصميم واإلشراف عليه ويقوم املطور بالتعاقد مع املقاولين عند اللزوم الستكمال إنجاز
املشروع وفقا لتصميم املشاريع التي أقرها مدير الصندوق .وعالوة على ذلك ،على املطور أن يتسلم
املشروع املنجز من املقاولين والشروع في حمالت التسويق واملبيعات للمشروع .ويحق ملدير الصندوق تغيير
مطور العقار من وقت آلخر بناء على ادائه.

ث.

مديرو العقارات
يقوم مدير الصندوق بتعيين مدير لكل عقار ليكون مسؤوال عن الشؤون اإلدارية للممتلكات ،بما في ذلك
وضع قواعد وسياسات اإلدارة ،ومتابعة دائمة للعقار وشؤون املستأجرين فيها ،ومتابعة تحصيل
اإليجارات ،ومتابعة الصيانة الدورية واستغالل العقار على نحو فعال لتحقيق أفضل العوائد .ويحق ملدير
الصندوق تغيير مدير العقار من وقت آلخر بناء على ادائه.
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ج.

إجراءات الشكاوي
في حال كان لدى أي من مالكي الوحدات ،خالل مدة الصندوق ،أية أسئلة أو شكاوي فيما يتعلق بعمليات
الصندوق يتوجب على ذلك املالك التواصل مع:
قسم الجودة والشكاوى
شركة الرياض املالية
مبنى املقر الرئيس ي ،مركز برستيج ،شارع التخصص ي
ص.ب ،21116 :الرياض 11475
اململكة العربية السعودية
بريد الكترونيinfo@riyadcapital.com :
هاتف8001240010 -9200012299 :
املوقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :
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إجراء تعديالت على الشروط واألحكام
ملدير الصندوق أن يعدل شروط واحكام الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على أي تغيير
أساس ي مقترح للشروط واالحكام .وبعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات ،يقوم مدير الصندوق بالحصول على
موافقة هيئة السوق املالية على التعيير األساس ي ذات العالقة .وتعتبر أي من التغيرات ادناه تغير أساس ي:
(أ)
(ب)
(ت)
(ث)

التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.
التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.
التغيير الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق.
زيادة رأسمال الصندوق.

يقوم مدير الصندوق بتقديم نسخة َّ
محدثة من شروط وأحكام الصندوق إلى الهيئة خالل ( )10أيام من إجراء أي تغيير
عليها ،وكذلك إلى أمين الحفظ فور تحديثها.
يجب على مدير الصندوق نشر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق،
ويجب عليه كذلك اإلعالن عن النسخة املحدثة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني
للسوق ،وذلك خالل ( )10أيام من إجراء أي تحديث عليهما بما في ذلك التحديث السنوي ألداء الصندوق.
يجب على مدير الصندوق أن يعلن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق تفاصيل التغييرات الجوهرية في
شروط وأحكام الصندوق وذلك قبل ( )10أيام من سريان التغيير.
22-2

النظام املطبق وتسوية النزاعات
ُتشكل هذه الشروط واألحكام عقد ملزم قانونيا بين مدير الصندوق وكل مالك للوحدات .وبعتبر االستثمار في الصندوق
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ُ
موافقة ضمنية على هذه الشروط واألحكام .وتخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفقا لألنظمة واللوائح املعمول بها في
اململكة.
سوف يسعى مدير الصندوق وكل مستثمر إلى الحل الودي ألي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام،
وباملسائل الواردة في هذه الشروط واألحكام .وفي حالة وجود نزاع لم يتم التوصل لحل ودي بشأنه ،فإنه يجوز ألي طرف
إحالة هذا النزاع إلى هيئة الفصل في منازعات األوراق املالية التي أنشأتها هيئة السوق املالية.
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امللحق (أ)
تعاريف محددة
"أتعاب التعامل" :يكون لها املعنى املنصوص عليه في املادة ( 9/2أ)( )8من هذه الشروط واألحكام؛
" الئحة األشخاص املرخص لهم" :تعني اللوائح التي تحمل نفس االسم والصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية بموجب القرار رقم
 1-83-2005بتاريخ  1426/05/21هجرية (املوافق  2005/06/28ميالدية) وتعديالته أو إعادة تشريعه وإنفاذه من وقت آلخر؛
"يوم العمل" :يعني أي يوم تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل في الرياض باململكة العربية السعودية.
"هيئة السوق املالية" :يكون لها املعنى املنصوص عليه في املادة ( )1من هذه الشروط واألحكام.
"أمين الحفظ" :الشخص املرخص له الذي تسجل أصول الصندوق العقارية باسم شركة تابعة له.
"أتعاب أمين الحفظ" :يكون لها املعنى املنصوص عليه في املادة ( 9-2أ) ( )3من هذه الشروط واألحكام
"الصندوق" :يكون له املعنى املنصوص عليه في املادة  1من هذه الشروط واألحكام.
"مجلس إدارة الصندوق " :تعني مجلس إدارة الصندوق.
" مدير الصندوق" :يكون له املعنى املنصوص عليه في املادة  1من هذه الشروط واألحكام.
"مدة الصندوق" :يكون لها املعنى املنصوص عليه في املادة  3-2من هذه الشروط واألحكام.
"رأس املال" :يعني الرأس املال املساهم به من مالكي الوحدات في الصندوق؛
" الئحة صناديق االستثمار العقاري" :أي اللوائح التي تحمل االسم نفسه ،والصادرة عن هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم (- 193 - 1
 )2006بتاريخ  1427/ 6/19هـ (املوافق  2006 / 7 / 15م) بصيغتها املعدلة أو املعاد إصدارها أو املكملة من وقت آلخر؛
"اململكة" :يكون لها املعنى املوضح في املادة ( )1من هذه الشروط واألحكام.
"أتعاب اإلدارة" :يكون لها املعنى املوضح في املادة ( 9-2أ) ()2من هذه الشروط واألحكام.
"صافي قيمة األصول :يعني صافي قيمة أصول الصندوق كما هو محدد في املادة  10 -2من هذه الشروط واألحكام.
"صافي األرباح /أرباح الصندوق :تعني االرباح الدورية من تشغيل وتأجير العقارات والتي تأتى بعد الخصومات اإلدارية واملصرفية والعمومية
واإلهالكات والتكاليف املالية وخصومات الضرائب ،وال تشمل االرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع العقارات أو االستثمارات االخرى.
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"الطرح" :يعني الطرح العام لبيع الوحدات وفقا لهذه الشروط واألحكام.
"طرف ذو عالقة" :يعني أيا من:
(أ)
(ب)
(ت)
(ث)
(ج)
(ح)
(خ)
(د)
(ذ)

مدير الصندوق؛
أمين الحفظ؛
شركة التطوير؛
مدير العقار؛
أي مثمن يتم تعيينه من قبل الصندوق لتثمين أصول الصندوق؛
املحاسب القانوني للصندوق؛
أعضاء مجلس إدارة الصندوق؛
أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته ( )%5من صافي أصول صندوق االستثمار العقاري املتداول؛
أي شخص تابع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق ذكرهم أو أي من املديرين التنفيذيين أو املوظفين لدى أي من
األطراف أعاله.

"الرياض املالية" :يكون لها املعنى املنصوص عليه في املادة ( )1من هذه الشروط واألحكام.
"ريال" :أي الريال السعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
"السعودية " :يكون لها املعنى املنصوص عليه في املادة  1من هذه الشروط واألحكام
"الهيئة الشرعية" :يكون لها املعنى املنصوص عليه في املادة (20/2ب) من هذه الشروط واألحكام.
"شركة ذات غرض خاص" :يكون لها املعنى املوضح في املادة  15-2من هذه الشروط واألحكام.
"رسوم االشتراك" :يكون لها املعنى املبين في املادة ( 9-2أ)( )1من هذه الشروط واألحكام.
"تداول" :تشير إلى السوق املالية السعودية.
"الشروط واألحكام" :يكون لها معنى املنصوص عليه في املادة  1من هذه الشروط واألحكام.
"الوحدة" :تعني أي وحدة من وحدات الصندوق.
"مالك الوحدات" :أي مستثمر يستثمر في ويمتلك وحدة أو أكثر من وحدات الصندوق.
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امللحق (ب)
ملخص اإلفصاح املالي
فئة الصندوق

صندوق استثمار عقاري متداول

أهداف الصندوق

إن الهدف االستثماري الرئيس ي للصندوق هو توفير دخل جاري ملالكي الوحدات وذلك من خالل
االستثمار في أصول عقارية ُم ِدرة للدخل متواجدة بشكل رئيس ي في اململكة العربية السعودية.
ويعتزم الصندوق تمويل تكاليف االستحواذ والتشغيل من خالل رأس املال مكون من مساهمات
رأسمالية وتمويل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية إضافة إلى العوائد من استثمارات
الصندوق.

التوزيعات املستهدفة

 %90سنويا من صافي أرباح الصندوق.

مقفل  /غير مقفل

صندوق مقفل

مدة الصندوق

 99سنة ابتداء من تاريخ قبول الوحدات وإدراجها في السوق املالية السعودية ("تداول") وإتاحتها
للتداول.

مدير الصندوق

شركة الرياض املالية

أمين الحفظ

شركة كسب املالية

العملة األساسية للصندوق

الريال السعودي

رسوم االشتراك

رسوم اإلدارة
أتعاب املحاسب القانوني
رسوم تمويل
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يجوز ملدير الصندوق تحصيل رسوم اشتراك ال تزيد عن  %2من املبلغ املشترك به وذلك حين
إصدار وحدات جديدة في الصندوق .ال تطبق رسوم االشتراك عند تداول الوحدات في الصندوق
حيث أن تداول الوحدات يخضع للرسوم املقرة من قبل السوق املالية السعودية.
سوف يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية ("أتعاب اإلدارة") تساوي  % 1.2من
اجمالي قيمة أصول الصندوق .ويتم حساب وسداد أتعاب اإلدارة بشكل نصف سنوي مع نهاية كل
نصف.
يقوم الصندوق بدفع رسم سنوي قدره  30,000ريال سعودي لقاء خدمات املحاسب القانوني.
يتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل واألتعاب والنفقات واملصاريف املتعلقة بترتيب وهيكلة
التمويل املوافق للشريعة اإلسالمية الخاص بالصندوق ،إن وجدت ،وسيتم التفاوض على التمويل
على أساس تجارية بحت.
رسوم التسجيل:
 خدمة إنشاء سجل املالك  :مبلغ  50ألف ريال سعودي باإلضافة إلى  2ريال لكل
مستثمر وبحد اقص ى مبلغ  500ألف ريال.
 خدمة إدارة سجل املالك :مبلغ  300ألف ريال سنويا.
رسوم اإلدراج:
 خدمة اإلدراج األولي لوحدات الصندوق :مبلغ  50ألف ريال سعودي.
 خدمة إدراج وحدات الصندوق :مبلغ  %.03 :من القيمة السوقية للصندوق ،بحد أدنى

 50ألف ريال وحد أعلى قدره  300ألف ريال.
رسوم أمين الحفظ
رسوم إدارة العقار

أتعاب التطوير

سوف يدفع الصندوق ألمين الحفظ أتعاب حفظ سنوية ("أتعاب الحفظ") مبلغ مائة الف ريال
سعودي سنويا .يتم حساب وسداد أتعاب الحفظ بشكل نصف سنوي مع نهاية كل نصف.
يتم دفع رسوم إدارة العقار التي يتم التفاوض عليها بناء على أساس تجاري ومستقل .ومن املتوقع
أن يستحق كل مدير عقار رسوم بقيمة ال تزيد عن  ٪ 7من إيراد اإليجار املتعلق بالعقار ذات
الصلة.
في حال استثمر الصندوق بمشروع تطوير عقاري ،فيستحق املطور ذات العالقة أتعاب تطوير
يتم التفاوض عليها بناء على أساس تجاري ومستقل .ومن املتوقع ان أن يستحق املطور قيمة ال
تزيد عن  %7من تكاليف اإلنشاء.

رسوم التعامل

 %1من سعر الشراء أو البيع الخاص بكل أصل عقاري

مصاريف أخرى

ال تتعدى  %0.5من إجمالي قيمة أصول الصندوق سنويا

50

