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 سدكو للتطوير السكني األهليصندوق 
AlAhli SEDCO Residential Development Fund 

 الشروط واألحكام

 
وتم تنظيمه وفقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري  صندوق استثمار عقاري مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار التي تحددها الهيئة الشرعية

تمت الموافقة على طرح وحدات الصندوق حسب شروطه وأحكامه من قبل هيئة  .الصادرة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

 م.2014يناير  7هـ الموافق 1435ربيع األول  6السوق المالية بتاريخ 

 

 شركة األهلي المالية 

 

 

 

واألحكام بالكامل والحصول على االستشارات القانونية والضريبية والمالية والعقـارية واالستثمارية على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط 

 والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في الصندوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 الشروط واألحكام: صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني    28من  2صفحة 

 تنبيه هام

  .على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلّق بالصندوق 

  تنطوي هذه الشررررروط واألحكام على معلومات معيّنة بشررررأن شررررراء وحدات في الصررررندوقى اير أنه ينب على المسررررتثمرين الحصررررول على

 العقارية واالستثمارية والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء الوحدات في الصندوق. االستشارات القانونية والضريبية والمالية و

  ال ينوز للمسررررتثمرين المحتملين اعتبار محتويات هذه الشررررروط واألحكام بمثابة توصررررية بشررررأن أي مسررررائل قانونية أو ضررررريبية أو مالية أو

 أو شرعية.  أو عقاريةاستثمارية 

 شراطه في المملكة العربية السرعوديةى وتم تأسريسره وفقا لالئحة صرناديق االسرتثمار العقاري الصرادرة عن منل  إن الصرندوق مقفل ويتركز ن

 م. 15/07/2006هـ الموافق 19/06/1427وتاريخ  2006-193-1هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بمونب القرار رقم 

 ه الشررروط واألحكامى فرصررة شررراء وحدات في الصررندوق لةرا إتاحة الفرصررة للمسررتثمرين توفر شررركة األهلي المالية للعامةى بمونب هذ

 لالستثمار في تطوير قطاع العقار السكني في ندةى المملكة العربية السعودية. 

 ء على يتم تزويد المسرررتثمرين بهذه الشرررروط واألحكام بحيه يمكنهم النظر في فرصرررة شرررراء وحدات في الصرررندوقى وبالتالي يحصرررل ه ال

فرصة االستثمار في تطوير القطاع العقاري السكني في ندةى المملكة العربية السعودية. ويُمنع استخدام هذه الشروط واألحكام ألي ارا 

آخر. كما تشكل هذه الشروط واألحكام ملكية قانونية لمدير الصندوق وال ينوز توزيعها أو نسخها كليا أو نزئيا وال ينوز اإلفصاح عن أي 

 زء من مضمونها دون الحصول على إذن خطي مسبق من مدير الصندوق. ن

  ينب أن يكون المستثمرون المحتملون على علم بأن االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر عالية وال يصلح إال للمستثمرين الملمين

أموالهم المستثمرة نزئيا أو كليا. هذا وينب على  بالمخاطر التي ينطوي عليها ويفهمون هذه المخاطرى والقادرين على تحمل خسارة ر و 

( من الشروط واألحكام بدقة قبل االستثمار في 8) المستثمرين المحتملين مرانعة مخاطر االستثمار في الصندوق التي تنص عليها المادة رقم

 الصندوق. 

  ّوإذا الواردة في الشروط واألحكامد من فهمهم المعلومات ينبةي أن يبذل المستثمرون المحتملون في وحدات الصندوق العناية الوانبة للتأك .

 تعذر على المستثمر فهم مضمون هذه الشروط واألحكامى ونب عليه أن يستشير مستشارا ماليا مرخصا من قبل هيئة السوق المالية. 

 الل استثمارهم في الصندوق. يتمثل الهدف من االستثمار في الصندوق في توفير مكاسب رأ  مالية لحملة وحدات الصندوق من خ 

  .تخضع وحدات الصندوق المطروحة لحق مدير الصندوق في رفا أي طلب اشتراك بشكل كلي أو نزئي 

  إن كافة المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكامى هي معلومات دقيقة وتتضمن إفصاحا كامال وصحيحا وصريحا لنميع الوقائع الهامة

كما في تاريخ هذه الشروط واألحكام. ويتحمل مدير الصندوق كامل المس ولية عن دقة المعلومات في هذه الشروط واألحكام. وهو ي ّكد 

إنرائه كافة الدراسات المعقولة أنه ال توند أي وقائع أخرى يمكن أن ي دي عدم تضمينها في هذه الشروط واألحكام إلى  بحسب علمه وبعد

 نعل أي إفادة واردة فيها خاطئة أو مضللة. 

 ر للقيام بتلك يعد مدير الصندوق مس وال عن إدارة الصندوقى وحفظ أصوله وخدمات إدارته ويظل مس وال عند تعيين تابع أو أي طرف آخ

 األعمــال. 

  .يتحمل مدير الصندوق المس ولية المالية عن خسائر الصندوق الناتنة عن األخطاء التي تحصل بسبب إهماله أو سلوكه المتعمد 
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 التعريفات

 شركة األهلي المالية.  المدير اإلداري

٪ سرررنويا من صرررافي قيمة األصرررول 0.04رسررروم يتونب دفعها للمدير اإلداري من نانب الصرررندوق وتحتسرررب بنسررربة  رسوم المدير اإلداري

 تحسب وتدفع في تاريخ التقويم.

نظاااام مكاااالحاااة  ساااااااااا  

 األموا 

هـررررررررى أو أي تعديل 25/06/1424تاريخ و 39هو نظام قواعد مكافحة اسل األموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

لهى أو نظام بديل عنهى وقواعد مكافحة اسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن منل  هيئة السوق المالية بمونب 

 هـ. 03/12/1429 وتاريخ 2008-39-1القرار رقم 

تي يملكها الصررررندوق ويمكن تحويلها إلى األصررررول هي األشررررياء والموارد )بنود الميزانية( ذات القيمة االقتصررررادية وال األصو 

أموال نقدية )كما يشرّكل النقد نزءا من األصرول(. ومن األمثلة على ذلك النقود واألراضري والمباني والسريارات والذمم 

المدينةى إلخ. أما قيمة األصرررررول فهي القيمة اإلنمالية لكل بند من األصرررررول في آخر قائمة مركز مالي للصرررررندوق تبيّن 

ة بكاملها والودائع ألنل المتوافقة مع الضوابط الشرعية وأدوات سوق النقد والممتلكات الملموسة واير الملموسةى النقدي

 والمطالبات من الةير. 

أي فرد أو كيان يسيطر على الكيان المعني أو يسيطر عليه ذلك الكيان أو يخضع تحت سيطرة مشتركة مع ذلك الكيانى  الشركات التابعة

ذلك بصرررورة مباشررررة أو اير مباشررررة. وألاراا هذه الشرررروط واألحكامى فلن الملكية المباشررررةى أو اير  سرررواء كان

شرة ألكثر من  ٪ من األوراق المالية القائمة لكيان ما والتي تمنح حاملها حق التصويتى أو الحق في الحصول 30المبا

من السررررررريطرة على ذلك الكيان. كما تعتبر العالقات  أو إيراداته يُعتبر نوعاذلك الكيان ٪ من أرباح 30على أكثر من 

األخرى التي ت دي في الواقع إلى السرريطرة الفعلية على إدارة الكيان أو أعماله أو شرر ونه أنها تشررّكل سرريطرة على ذلك 

 الكيان.

 أو أي مرانع آخر لحسابات الصندوق يعيّنه مدير الصندوق من وقت آلخر. كي بي إم جي شركة  مراجع الحسابات

مجلس اإلدارة، أو 

 المجلس 

 منل  إدارة الصندوق.

 أي يوم تفتح فيه البنوك في المملكة العربية السعودية أبوابها للعمل. يوم العم 

 أو دفعها في الصندوق باللاير السعودي. المبلغ اإلنمالي لألموال التي يتم االشتراك فيها أو قبولها رأس الما 

سعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ نظام السوق المالية سوق المالية ال هـرررررررر )حسبما يتم تعديله أو 02/06/1424وتاريخ  30نظام ال

 إعادة تشريعه من وقت آلخر(.

رمضرران  3هو تاريخ نهاية فترة االشررتراك في الصررندوقى والذي يتم فيه تنميع رأ  مال الصررندوق المسررتهدف بتاريخ  تاريخ اإلقفا 

 م أو أي تاريخ سابق في حال نمع رأ  مال الصندوق المستهدف. 2014يونيو  30الموافق هـ 1435

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. الهيئة 

تكلفة كل أقسرررام البناء في أي مشرررروع وتُحتسرررب عموما على أسرررا  قيمة عقد )عقود( البناء وايرها من تكاليف البناء  تكلفة البناء

المباشرة )بما فيها على سبيل المثال ال الحصر العمالة والمواد والمعدات... إلخى زائد المصاريف العامة كالمواصالت 

يف المقاولين من الباطن(ى وال تشرمل تكلفة األرا أو األتعاب المدفوعة والمسرتلزمات المكتبية والطباعة وايرها وتكال

 للمهند  المعماري واالستشاريين أو أي تكاليف اير مباشرة أخرى. 

 شركة األهلي المالية. أمين الحفظ

 التاريخ الذي يبدأ فيه الصندوق عملياتهى وذلك في تاريخ اإلقفال. تاريخ التشغي 

للتطويرى وهي شركة ذات مس ولية محدودة منّظمة وقائمة بمونب أنظمة المملكة العربية السعوديةى ويقع شركة سدكو  المطّور

ى 21333ى ندة 140667مكتبها الرئيسررررررري في منمع االبحر األحمر التنارياى طريق الملك عبد العزيزى ص ب 

 المملكة العربية السعودية.

م. وسيتم تقديم نسخة من االتفاقية للمستثمرين 16/09/2013اتفاقية التطوير المبرمة بين مدير الصندوق والمطّور في  اتفاقية التطوير

 المحتملين إذا تم طلبها ودون أي مقــابل. 
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 سيتقاضى المطّور الرسوم التالية بمونب أحكام اتفاقية التطوير: رسوم المطّور

٪ من إنمالي تكاليف البناء والتكاليف اإلدارية وتكاليف الخدمات العامة ودراسررررة السرررروق ورسرررروم الدراسررررات 10)أ( 
 في تكاليف البناء كرسوم تطوير؛ ارتفاعورسوم التصميم ورسوم التسويق والمبلغ االحتياطي المخصص لموانهة أي 

 ات؛٪ من إنمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة مبيع2.5)ب( 
 ٪ من رسوم األداء )إن وندت( التي يننيها ويحصل عليها مدير الصندوق. 50)ج( 

 
 أعضاء منل  إدارة الصندوق. أعضاء مجلس اإلدارة

تاااكااااالااايااا  الاااتاااماااوياااا  

 )العموالت(

٪ من صافي قيمة األصول في الصندوق 30ال يعتزم الصندوق االقترااى ولكن ينوز له اقتراا ما تصل نسبته إلى 

مويل يتوافق مع الضرروابط الشرررعية بشرررط الحصررول على موافقة منل  إدارة الصررندوق وذلك مثال في حال بمونب ت

. وفي حالة االقترااى قد تُفرا على الصندوق إنمـرررررررـرررررررالي تكاليف المشروع عن إنمالي رأ  مال الصندوق زيادة

 تكاليف تمويلية )عموالت( خاصة بالتمويل المتوافق مع الضوابط الشرعية بأسعار السوق السائدة. 

تبدأ السررنة المالية للصررندوق في اليوم األول من شررهر يناير من كل سررنة ميالدية وتنتهي في الحادي والثالثين من شررهر  السنة المالية

 شهرا.  18أشهر وال تتناوز  6ديسمبر من كل سنة ميالدية. وتتألف السنة المالية األولى من فترة ال تقل عن 

 صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني. الصندوق

 شركة األهلي المالية. الصندوقمدير 

 سابقاًى إليها المشار المدة إنقضاء حال في سنوات ويمكن تمديدها لفترتين إضافيتينى تتكون كل منهما من سنة واحدة. 3 مدة الصندوق

 .الخصوص بهذا المالية السوق هيئة قبل من المفروضة النظامية المتطلبات إتباع يتم

الساااااااتح اق الحد األدنى 

 حسن األداء أتعاب

 ( الفقرة )د( من الشروط واألحكام(.10٪ سنويا )محسوبا وفقا للمادة رقم )10هو معدل العائد الداخلي بنسبة 

عضااااااااو مجلس اإلدارة 

 المست  

هو عضرررو من أعضررراء منل  إدارة الصرررندوقى ينطبق عليه تعريف عضرررو منل  اإلدارة المسرررتقل المذكور في قائمة 

 الهيئة.  لوائحالمصطلحات المستخدمة في 

 كل شخص اعتباري أو طبيعي من المحتمل أن يستثمر في وحدات الصندوق.  المستثمر )المستثمرون(

 هو ذلك المعدل الذي يقي  به المدير أداء الصندوق في نهاية عمر الصندوق. معد  العائد الداخلي

 المملكة العربية السعودية. المملكة

األرض أو األرض التابعة 

 وقللصند

 أي قطعة أرا يملكها الصندوق لالنتفاع بها أو يتم االحتفاظ بها بالنيابة عن الصندوق لصالح حملة الوحدات. 

أي مرسررررررروم أو قرار أو أمر قضرررررررائي أو حكم أو نظام أو قانون أو أمر أو تشرررررررريع أو الئحة أو قاعدة معمول بها في  ال انون

 المملكة العربية السعودية.

٪ سنويا من صافي قيمة األصول. وتشمل 1رسوم يتونب دفعها لمدير الصندوق من نانب الصندوق وتحتسب بنسبة  رسوم اإلدارة

 رسوم اإلدارة رسوم أمين الحفظ تحسب وتدفع في تاريخ التقويم.

 صافي قيمة أصول الصندوق هو قيمة منموع مونودات الصندوق ناقصا منموع التزاماته. صالي قيمة األصو 

شررركة األهلي المالية هي شررركة مسرراهمة مقفلةى تأسررسررت وتعمل وفقا ألنظمة المملكة العربية السررعودية بمونب السررنل  هلي المالية شركة األ

م الصررررادر في الريااى وهي 17/04/2007هـررررررررررر الموافق 29/03/1428وتاريخ  1010231474التناري رقم 

هـررررررررر الموافق 03/12/1427 الم رخ في 06046-37مرخصرررة من قبل هيئة السررروق المالية بمونب الترخيص رقم 

 م. 24/12/2006

( نميع الرسرررروم 1المبالغ الفعلية لكافة التكاليف والمصرررراريف المتعلقة باألنشررررطة الخاصررررة بالصررررندوقى وهي تشررررمل ) المصاري  التشغيلية

( رسرررررروم وأتعاب 2والمصرررررراريف المتعلقة باالسررررررتثمارات وتقييمها وترتيبها ومراقبتها وحيازتها والتصرررررررف فيهاى )

المحامين والمحاسرربين ومرانعي الحسررابات وايرهم من المسررتشررارين المهنيينى بمن فيهم المسررتشررارين الذين يسررتبقيهم 

( 3مدير الصندوق ليقّدموا للصندوق خدمات متخصصة ال يتوقع في حدود المعقول تقديمها من قبل مدير الصندوقى )

ت التي تمت مباشرررررتها من نانب الصررررندوق ومن امثلتها كل المصرررراريف النثرية الخاصررررة بالةير فيما يتعلق بالصررررفقا
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( التكاليف التي يتحملها الصندوق إلعداد التقارير وتسليمها لحملة الوحدات 4تكاليف المراسالت والرسوم الحكومية ى )

شرعيةى )5وهيئة السوق الماليةى ) ق مع ( تكلفة التمويل المتواف6( رسوم ومصاريف منل  إدارة الصندوق والهيئة ال

( والخدمات اإلدارية 8( الرسررررروم الرقابية ورسررررروم تداولى و)7الضررررروابط الشررررررعية بما فيها العموالتى إن ُوندتى )

للصررندوق. وسرريقوم مدير الصررندوق بتحميل الصررندوق بالرسرروم الفعلية فقطى ويُحد د سررقف هذه التكاليف والمصرراريف 

 ٪ سنويا من صافي قيمة األصول في الصندوق. 1بنسبة 

عن ٪ من أي أربـررررررـرررررراح تزيد 25يحق لمدير الصندوق في نهاية مدة الصندوق الحصول على رسوم أداء تبلغ نسبتها   رسوم األداء

األدنى السررتحقاق أتعاب حسررن األداء. ويسرراوي االحد األدنى السررتحقاق أتعاب حسررن األداءا معدل العائد الداخلي  الحد

 ٪ من رأ  المال. 10السنوي البالةة نسبته 

 (.IRR% كعائد داخلي سنوي للصندوق )10هو ذلك العائد الذي يزيد عن  العائد الفائض

 شركة األهلي المالية. وكي  الطرح

كل شررخص طبيعي أو اعتباري يحمل الننسررية األمريكية أو أي شررخص آخر قد يشررّكل نقل الوحدات إليه أو اسررتحواذه  الشخص المحظور

 عليها:

مطلب ألي بلد أو نهة حكومية في أي سرررلطة قضرررائيةى سرررواء بحد ذاته أو بالتزامن مع  إخالال بأي نظام أو ( 1)
 أي ظروف أخرى ذات صلةى أو

تحميل الصررررررندوق أي مسرررررر ولية ضررررررريبية ما كان ليتكبدها أو يتحملها لوال ونود هذا الشررررررخصى أو يلزم  ( 2)
يتعلق بأي من وحداته في أي دولة ال الصرررررندوق بتقديم طلب تسرررررنيل أو التزام بأي متطلبات تسرررررنيل فيما 

 يكون الصندوق مسنال فيها أو يعتزم التسنيل فيها.
 

٪ من إنمالي 3الرسرروم التي يسررّددها المسررتثمرون لمدير الصررندوق مقابل االشررتراك في الوحداتى وهو مبلغ يصررل إلى  رسوم االشتراك

 المبالغ المكتتبة حسبما يحّدده مدير الصندوق.

 2014فبراير  2هـ الموافق  1435ربيع الثاني  2الفترة التي يُقبل خاللها نموذج طلب االشتراكى وهي تبدأ في تاريخ  كلترة االشترا

 م وتنتهي في تاريخ اإلقفال. 

 مشروع )مشاريع( التطوير العقاري الذي يعتزم المطّور بناءه على األرا التابعة للصندوق.  المشروع )المشاريع(

نميع تكاليف التطويرى وتكلفة األرا التابعة للصررندوقى وتكلفة البناءى وتكاليف البنية التحتيةى ونميع تكاليف المهنيين  تكالي  المشروع

 أو المستشارين والتي يتم تكبدها فيما يتعلق بالمشاريع كما هو محدد في ميزانيات هذه المشاريع. 

 شركة األهلي المالية. أمين السج 

وتاريخ  2006-193-1يق االستثمار العقاري الصادرة عن منل  هيئة السوق المالية بمونب قراره رقم الئحة صناد الالئحة

 م. 15/07/2006هـ الموافق 19/06/1427

 م سسة النقد العربي السعودي. مؤسسة الن د

 لاير سعودي. لاير

 ضوابط االستثمار التي تحددها الهيئة الشرعية. الضوابط الشرعية

 .سعوديالالهيئة الشرعية التي يعيّنها مدير الصندوقى وهي الهيئة الشرعية للبنك األهلي  الشرعيةالهيئة 

أي وكيل أو موّزع يعيّنه مدير الصرررررررندوق من وقت آلخر للمسرررررررراعدة في الطرح أو توزيع وحدات الصرررررررندوق على  وكي  الطرح من الباطن

 المستثمرين.

ألف لاير  50المبلغ الذي يراب المستثمر في استثماره في الصندوق ويتقّدم بطلب لالشتراك فيهى وهو مبلغ ال يقل عن  مبلغ االشتراك

 سعودي. 

 نموذج طلب االشتراك الذي ينب أن يقوم كل مستثمر بتعبئته وتقديمه إلى مدير الصندوق لالشتراك في الوحدات. نموذج طلب االشتراك

 وأحكام الصندوق. شروط الشروط واألحكام
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تمثل حصة مشاعة لحملة الوحدات في الصندوقى أي أن كل وحدة هي حصة واحدة اير منزأة من صافي قيمة أصول  الوحدة )الوحدات(

 الصندوق.

حاااماا  الوحاادات )حملاااة 

 الوحدات(

 المستثمر أو المستثمرون الذين يملكون وحدات في الصندوق.

أي مواطن من مواطني الواليات المتحدة األمريكيةى أو المواطنين األنانب الذين دخلوا بطريقة شررررعية لمقامة الدائمة  الشخص األمريكي

في الواليات المتحدة األمريكيةى أو شررراكة اير مسررنلة يكون عدد كبير من أعضررائها من مواطني الواليات المتحدة أو 

 لدائمة في هذا البلدى أو م سسة أُنشئت فيه. األنانب الذين دخلوا بطريقة شرعية لمقامة ا

 الحادي والثالثين من شهر ديسمبر والثالثين من شهر يونيو طوال مدة الصندوق. تاريخ الت ويم

 شخص مرخص له من الهيئة بممارسة أعمــال األوراق المالية. له الشخص المرخص

نظاااام ضاااااااريباااة ال يماااة 

 المضالة

 المضافة في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية.يعني نظام ضريبة القيمة 

ضررريبة القيمة المضررافة التي تفرا على اسررتيراد وتوريد السررلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوزيع  ضريبة ال يمة المضالة

 وتشمل التوريد المفترا.
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 دلي  الصندوق

 صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني.  اسم الصندوق

شركة األهلي المالية وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست وتعمل وفقا ألنظمة المملكة العربية السعوديةى وهي مسنلة بمونب  مدير الصندوق

مى الصادر في الريااى 17/04/2007هـى الموافق 29/03/1428وتاريخ  1010231474السنل التناري رقم 

هـ الموافق 3/12/1427الم رخ في 06046-37قبل هيئة السوق المالية بمونب الترخيص رقم ومرخصة من 

 م. 24/12/2006

 شركة األهلي الماليةى المملكة العربية السعودية

  سعوديالالدور الرابعى البرج بى المبنى اإلقليمي للبنك األهلي 

 العربية السعوديةى المملكة 11495ى الرياا 22216ى ص. ب: طريق الملك سعود

 +966114060049+ى فاك : 966118747106هاتف: 

 شركة األهلي الماليةى المملكة العربية السعودية أمين الحفظ

 سعوديالالدور الرابعى البرج بى المبنى اإلقليمي للبنك األهلي 

 ى المملكة العربية السعودية11495ى الرياا 22216ى ص. ب: طريق الملك سعود

 +966114060049+ى فاك : 966118747106هاتف: 

 شركة األهلي الماليةى المملكة العربية السعودية المدير اإلداري

   سعوديالالدور الرابعى البرج بى المبنى اإلقليمي للبنك األهلي 

 ى المملكة العربية السعودية11495ى الرياا 22216ى ص. ب: طريق الملك سعود

 +966114060049+ى فاك : 966118747106هاتف: 

 شركة األهلي الماليةى المملكة العربية السعودية أمين السج 

  سعوديالالدور الرابعى البرج بى المبنى اإلقليمي للبنك األهلي 

 11495ى الرياا 22216ى ص. ب: طريق الملك سعود

 المملكة العربية السعودية

 +966114060049+ى فاك : 966118747106هاتف: 

 كي بي إم نيشركة  الحساباتمراجع 
 وانهة الريااى طريق المطار

 93876صندوق بريد 

 11663الرياا 

 المملكة العربية السعودية

  www.kpmg.com/saالموقع اإللكتروني: 

 
 شركة سدكو للتطوير المطّور

 المركز الرئيسي لشركة سدكو 
 منمع البحر األحمر التناريى البرج الننوبي

 الملك عبد العزيزحي المرنانى طريق 
 21333ندة  140667ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية
 +96626906899+ى فاك : 96626906800هاتف: 

  www.sedcodevelopment.comالموقع اإللكتروني: 
 

 الهيئة( الشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع )رئي   الهيئة الشرعية

 الدكتور عبد هللا بن عبد العزيز المصلح )عضو في الهيئة( الشيخ

 الشيخ الدكتور محّمد علي القري )عضو في الهيئة(

 

 االمستشارون القانونيونا بالتعاون مع ابيكر أند ماكنزي ليميتدا  المحامون

 ى الدور الثاله2منّمع العليانى البرج 

 ى المملكة العربية السعودية11491ى الرياا 4288شارع األحساءى حي الملزى ص. ب 

 +966112915571+ى فاك : 966112915561هاتف: 

http://www.sedcodevelopment.com/
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 ملخص الصندوق

 صندوق استثمار عقاري مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمـار التي تحددها الهيئة الشرعية للصندوق. نوع الصندوق

 اللاير السعودي )اللاير(. عملة الصندوق

 سابقاًى إليها المشار المدة إنقضاء حال في سنوات ويمكن تمديدها لفترتين إضافيتينى تتكون كل منهما من سنة واحدة. 3 الصندوق مدة

 .الخصوص بهذا المالية السوق هيئة قبل من المفروضة النظامية المتطلبات إتباع يتم

بمخاطر االستثمار في  المتعلقة( من شروط وأحكام الصندوق 8ولمزيد من التفاصيلى الرناء قراءة المادة رقم ). مرتفع مستوى المخاطرة

 الصندوق.

مليون( لاير سعودي عدا رسوم االشتراكى ولمدير الصندوق الحق في زيادة رأ  المال  350ثالثمائة وخمسون مليون ) رأس الما  المستهد 

مليون( لاير سعودي أو تخفيا مبلغ الطرح وحنمه بما ال يقل عن مائتين  500ئة مليون )عن خمسما ال يزيدبشرط أن 

 مليون( لاير سعودي. 200مليون )

يكمن الهدف االسررررتثماري للصررررندوق في توفير أرباح رأسررررمالية لحملة الوحدات على اسررررتثماراتهم من خالل اسررررتثمار  الهد  االستثماري 

عقاري. باإلضرررافة إلى ذلكى سررريقوم الصرررندوق من وقت آلخر باالحتفاظ بالمبالغ اير الصرررندوق في مشررراريع التطوير ال

في اسررتثمارات قصرريرة األنل على سرربيل المثال ولي  على شرركل نقد أو إعادة اسررتثمار المبالغ المسررتثمرة في المشرراريع 

ـررررررررـررررررررار بالعوائد والمخاطر بما الحصر في صناديق المرابحة المتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار مع أخذ االعتب

 يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات.

 يهدف الصندوق إلى شراء األرا/األراضي من أنل بناء وتطوير وبيع عقار سكني في ندةى المملكة العربية السعودية. استراتيجية االستثمار

 ألف لاير سعودي. 50 الحد األدنى لالشتراك 

 السنة )كل ستة أشهر(.مرتان في  عدد مرات الت ويم

٪ سنويا من صافي قيمة األصولى وتشمل 1رسوم يتونب دفعها لمدير الصندوق من نانب الصندوق وتحتسب بنسبة  رسوم اإلدارة

 رسوم اإلدارة ورسوم أمين الحفظ تحسب وتدفع في تاريخ التقويم.

٪ سرررنويا من صرررافي قيمة األصرررول 0.04الصرررندوقى وتحتسرررب بنسررربة رسررروم يتونب دفعها للمدير اإلداري من نانب  رسوم المدير اإلداري

 تحسب وتدفع في تاريخ التقويم.

٪ من إنمالي 3الرسرروم التي يسررّددها المسررتثمرون لمدير الصررندوق مقابل االشررتراك في الوحداتى وهو مبلغ يصررل إلى  رسوم االشتراك

 المبالغ المكتتبة حسبما يحّدده مدير الصندوق.

 عن الحد٪ من أي أربـررـرراح تزيد 25يحق لمدير الصندوق في نهاية مدة الصندوق الحصول على رسوم أداء تبلغ نسبتها  رسوم األداء

األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء. ويساوي االحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداءا معدل العائد الداخلي السنوي 

 ٪ من رأ  المال. 10البالةة نسبته 

 يدفع الصندوق للمطّور الرسوم التالية بمونب أحكام اتفاقية التطوير ووفقا لها: ررسوم المطوّ 
٪ من إنمالي تكاليف البناء والتكاليف اإلدارية وتكاليف الخدمات العامة ودراسرررررة السررررروق ورسررررروم الدراسرررررات 10)أ( 

 كرسوم تطويرى في تكاليف البناء ارتفاعورسوم التصميم ورسوم التسويق والمبلغ االحتياطي المخصص لموانهة أي 
 ٪ من إنمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة مبيعاتى2.5)ب( 
 ٪ من رسوم األداء )إن وندت( التي يننيها ويحصل عليها مدير الصندوق. 50)ج( 

 
 لاير واحد. قيمة الوحدة االسمية

 واألحكام ما لم يرد ما ينص صراحةً على خالف ذلك.يُستخدم التقويم الميالدي لةرا هذه الشروط  الت ويم الميالدي
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 الشروط واألحكام

 اسم الصندوق ونوعه .1

 اسم الصندوق هو اصندوق األهلي سدكو للتطوير السكنيا وهو صندوق استثمار عقاري مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار. 

 عنوان الم ر الرئيسي لمدير الصندوق .2

 المملكة العربية السعودية شركة األهلي الماليةى

   سعوديالالدور الرابعى البرج بى المبنى اإلقليمي للبنك األهلي 

 ى المملكة العربية السعودية 11495ى الرياا 22216ى ص.ب. طريق الملك سعود

 +966 11 406 0049+ى فاك : 966 11 874-7106هاتف: 

 .  www.alahlicapital.comلمزيد من المعلومات حول مدير الصندوقى يُرنى زيارة الموقع التالي 

 مدة الصندوق .3

تمديد ( سررنوات بدءا من تاريخ اإلقفالى وفي حال عدم قدرة مدير الصررندوق على تسررييل أصررول الصررندوق يمكن 3مدة الصررندوق هي ثاله )

مدة الصندوق لفترتين إضافيتين تتكون كل منهما من سنة واحدة بعد الحصول على موافقة منل  إدارة الصندوق وإخطـررررررـررررررار هيئة السوق 

 هذا. الخصوص بهذا المالية السوق هيئة قبل من المفروضة النظامية المتطلبات إتباع يتم سابقاًى إليها المشار المدة إنقضاء حال في المـررـررالية.

 اآلخرة نمادى 28 بتاريخ المنعقد انتماعهم في الصرررررررندوق وحدات مالكي موافقة على الحصرررررررول بعد ثالثة لفترة الصرررررررندوق تمديد تم وقد

 بعد أخرى سررررنة لمدة للتمديد قابلة سررررنة لمدة الصررررندوق مدة لتمديد عادي صررررندوق قرار خالل من م2019 مار  5 الموافق هـررررررررررر1440

 .المــالية السوق وهيئة الصندوق إدارة منل  موافقة على الحصول

شرررعبان  30باإلضرررافة إلى ذلكى فقد تم تمديد مدة الصرررندوق بناء على موافقة مالكي وحدات الصرررندوق وحسرررب اإلنتماع المنعقد يوم اإلثنين 

حصررول على موافقة م من خالل قرار صررندوق عادي لمدة سررنة قابلة للتمديد لمدة سررنة أخرى بعد ال2021أبريل  12هـررررررررر الموافق 1442

 .منل  إدارة الصندوق وهيئة السوق المــالية

هـ 1435رمضان  03م وتستمر حتى تاريخ اإلقفال في  2014فبراير  2هـرررررر الموافق  1435ربيع الثاني  2تبدأ فترة االشتراك في تاريخ 

 مى ويبدأ الصندوق عملياته في تاريخ اإلقفال.2014يونيو  30الموافق 

 على النحو التالي: لعدة فترات وذلكتم تمديد مدة الصندوق 

  م.2017مار   13وذلك بتاريخ  مى2018إبريل  28لسنة إضافية واحدة تنتهي في الفترة األولى: تم تمديد مدة الصندوق 

  م.2018 فبراير 08وذلك بتاريخ  مى2019إبريل  28الفترة الثانية: تم تمديد مدة الصندوق لسنة إضافية واحدة تنتهي في 

  أبريل  28قابلة للتمديد لمدة سرررنة أخرى تنتهي في  م2020أبريل  28تمديد مدة الصرررندوق لمدة سرررنة تنتهي في الفترة الثالثة: تم

 .م2021

 م2021أبريل  28 الفترة الرابعة: تم تمديد مدة الصندوق لمدة سنة تنتهي في. 

  أبريل  28م قابلة للتمديد لمدة سنة أخرى تنتهي في 2022أبريل  28تنتهي في الفترة الخامسة: تم تمديد مدة الصندوق لمدة سنة

 م.2023

 مالكياسررتخدام وسررائل التقنية الحديثة للدعوة وعقد انتماعات  في سرربيل الحصررول على موافقة مالكي الوحداتى لمدير الصررندوق ينوز كما

 .الوحدات

 تاريخ إصدار الشروط واألحكام .4

مى وتم إشعار هيئة السوق المالية بتحديثها في 2014يناير  7هـررر الموافق  1435ربيع األول  6الصندوق في تاريخ صدرت أحكام وشروط 

أبريل  5هـررررررررر الموافق 1442شررعبان  23ى وتم إشررعار مالك الوحدات بتاريخ م2021مار   24هـررررررررر الموافق 1442ان شررعب 11تاريخ 

 م.2021

 أهدا  الصندوق .5

دوق في توفير أرباح رأسرررمالية خالل المدى المتوسرررط لحملة الوحدات على اسرررتثماراتهم من خالل اسرررتثمار يكمن الهدف االسرررتثماري للصرررن

مليون( لاير سعودي لرأ  ماله خالف  350الصندوق في مشاريع التطوير العقارية ويهدف الصندوق نمع مبلغ ثالثمائة وخمسين مليون )

http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/
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مليون( لاير سررعودي أو خفا  500يزيد عن خمسررمائة مليون ) أالأ  المال بشرررط رسرروم االشررتراكى ولمدير الصررندوق الحق في زيادة ر

 مليون( لاير سعودي.  200مبلغ الطرح وحنمه بما ال يقل عن مائتين مليون )

 وص   رض الصندوق واألهدا  االستثمارية .6

 اإلنشائي ثم البيع على النحو التالي:إن الهدف االستثماري للصندوق هو االستثمار في القطاع العقاري وذلك بالتطوير 

يحّدد المطّور قطع أراضررري صرررالحة لبناء العمائر السررركنية في مدينة ندةى المملكة العربية السرررعوديةى ألاراا التطوير العقاري ويشرررتري 

ل مشرررروع وفقا التفاقية الصرررندوق األراضررري من خالل مدير الصرررندوق لتطوير الوحدات السررركنية وبنائها وبيعها. ويقوم المطّور بتطوير ك

التطوير. وينوز للصررررندوق أن يسررررتثمر في قطعة أرا واحدة أو أكثر. ومن المتوقع أن يتم شررررراء األرا أو األراضرررري وتطويرها وبيع 

 تي:سنوات على النحو اآل 3سكنية خالل الوحدات ال

 خالل الثالثة أشهر األولى من تاريخ عمل الصندوق  شراء األرا أو األراضي  .أ

 خالل ثمانية أشهر من تاريخ شراء األرا أو األراضي  الحصول على التصاريح الالزمة .ب

 خالل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الحصول على التصاريح الالزمة تطوير المشروع وبناء الوحدات السكنية .ت

 خالل ستة أشهر من تاريخ انتهاء بناء الوحدات السكنية   بيع الوحدات السكنية .ه

األموال التي يحتفظ بها الصندوق لشراء أراضي الصندوق للمشاريع ودفع تكلفة بناء المشاريع. ويتولى المطّور بيع أو ترتيب  سيتم استخدام

 بيع الوحدات السكنية بعد الحصول على موافقة مدير الصندوق.

 

 الصندوق استراتيجيةملخص  .7

 االستراتينيات التالية:سيسعى مدير الصندوق لتحقيق أهدافه االستثمارية من خالل اتباع 

سررريسرررتثمر الصرررندوق في مشررراريع تطوير وحدات سررركنية لبيعها الحقا. وسررروف يقوم  :أنواع الع ارات التي سااايساااتثمر ليها الصاااندوق .أ

 و/أو الفلل. على الشققسكنية مختلفةى تحتوي  وبناء عمائرالصندوق أوالً بشراء قطع األراضيى ثم يعمل على تطوير 

: سرريعمل الصررندوق إلى ترّكز اسااتثمارات الصااندوق لي قطاع معين من الع ارات ومأو منط ة جغرالية معينة السااياسااات التي تؤدي .ب

لى ترّكز استثمارات الصندوق في ل تستهدف شريحة معنية مما سي دي إعلى تطوير وبناء عمـررررـررررائر سكنية تحتوي على شقق و/أو فل

 ز أيضا استثمارات الصندوق في منطقة نةرافية معينة في مدينة ندة.نوع معيّن من األصول العقارية. ومن المتوقع أن تترك

% من صرررافي قيمة 30ال يعتزم الصرررندوق االقترااى لكن ينوز له اقتراا ما تصرررل نسررربته إلى  :ح وق الصاااندوق لي االقتراض .ج

شرعية وبشرط الحصول على موافقة منل  إدا رة الصندوق وذلك مثال األصول في الصندوق بمونب تمويل يتوافق مع الضوابط ال

 إنمــالي تكاليف المشروع عن إنمالي رأ  مال الصندوق. في حال زيادة

 للةير أو لمدير الصندوق.  ائتمانيةوال ينوز لمدير الصندوق استخدام أصول الصندوق لتقديم قروا أو تسهيالت       

سرررروف يقوم مدير الصررررندوق باالحتفاظ بالمبالغ الةير مسررررتثمرة في المشرررراريع باإلضررررافة إلى عوائد البيع على  :االسااااتثمارات المؤقتة .د

في استثمارات قصيرة األنلى على سبيل المثال ولي  الحصر في صناديق المرابحة على شكل نقد أو إعادة استثمار المبالغ الخريطة 

 بما يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات. أخذ االعتبــار بالعوائد والمخاطرالمتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار مع 

 التالية: لالستراتينياترأ  مال الصندوق وفقا  استثماروسيتم 

 :شراء األراضي .1

 ينب أن يستخدم الصندوق رأ  المال الذي تم نمعه لشراء قطعة أرا أو قطع أراضي.

. ويتم اختيار األراضي والمناطق بالتنسيق ألاراا التطوير السكنيويتولى المطّور تحديد األراضي ضمن المناطق المختارة في ندة 

مع شررررركات اسررررتشررررارات عقارية للتأكد من مدى مالءمة المواقع المختارة لنوع التطوير وشررررريحة السرررروق المسررررتهدفة. ولن يشررررتري 

 ألراضي التي تفي بمتطلبات المشروع.الصندوق ألاراا التطوير إال ا

ويتعهد مدير الصررندوق ببذل العناية الوانبة بشررأن قطعة األرا قبل شرررائها. وينبةي الحصررول على أسررعار من مثّمننين عقاريين على 

 األقل ومستقلنين قبل شراء األرا وينبةي أن يشمل تقرير المثمن كحد أدنى على اآلتي:

 

  واالفتراضات التي بني عليها.أسلوب التثمين وطريقته 

 .تحليل للمتةيرات ذات العالقة بالسوق العقاري مثل العرا والطلب واتناه السوق 
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 .تفاصيل العقار وأوصافه 

 .المخاطر المتعلقة بالعقار محل التثمين 

 

ألقل ومسرتقالن. ويسرتونب كما ينوز للصرندوق شرراء األراضري من المطّور بتكلفة السروق التي يصرادق عليها مثّمنان عقاريان على ا

 استكمال معامالت شراء األراضي الحصول على موافقة خاصة من منل  اإلدارة.

ويتحّمل الصرندوق أي عمولة أو تكاليف شرراء أخرى حسرب األعراف الدارنة في المملكة العربية السرعودية عند شرراء األراى علما 

 ٪ من سعر شراء أرا الصندوق.2.5نسبة بأن هذه العمولة وأي تكاليف شراء أخرى لن تتناوز 

سررررريقوم مدير الصرررررندوق بعمل دراسرررررة ندوى لتقييم ندوى كل مشرررررروع من خالل اسرررررتخدام موارده الداخلية أو موارد خارنية مثل 
كما المهندسررين االسررتشرراريين والمعماريين والمسرراحين والمسررتشررارين العقاريين. وسرريكون قرار االسررتثمار معتمدا على هذه المعطيات 

 سيتم إخطار الهيئة بتقارير التثمين ودراسة الندوى عند اتخاذ قرار االستثمار.

 التطوير  .2

 يستخدم مدير الصندوق الرصيد المتبقي من رأ  المال )بعد شراء األراضي( لدفع ثمن تكلفة بناء الوحدات السكنية للمشاريع. 

 أنواع الوحدات السكنية وتصميمها .أ

 والتي ستقام على األرا/األراضي التي تم شرا ها للصندوق. تحتوي على شقق و/أو فلل سيتم بناء عمائر سكنية 

 مرحلة ما قب  البناء .ب

لنين حول إدارة المشررررراريع. وبعد ذلكى يقوم  على المطّور الحصرررررول على تراخيص البناء وتقديم خطة عمل وندول زمني مفصرررررّ

 الصندوق بعد الحصول على موافقة مدير الصندوق.المطّور بترشيح مقاولي البناء المناسبين لمدير 

 مرحلة البناء  .ت

 يقوم المطّور بشراء كافة مواد البناء وإدارة عملية البناء وفقا التفاقية التطوير وتحت إشراف مدير الصندوق. 

 تسويق وبيع الوحدات .ث

الوحدات السرررررركنية عند انتهاء المشررررررروع. أما  يقوم المطّور بتسررررررويق الوحدات المبنية في نهاية مرحلة البناء وبيع أو ترتيب بيع

متحصررررالت المبيعات فينمعها مدير الصررررندوق. وحالما يتم الوفاء بااللتزامات المالية كافة تناه الطرف الثاله ومدير الصررررندوق 

د. وفي حال ومزودي الخدمات والدائنينى يتم توزيع المبالغ المتبقية )صررررافي متحصررررالت المبيعات( على حملة الوحداتى إن ُون

 البيع على الخريطة سيقوم مدير الصندوق بالحصول على الرخص الالزمة.

 :الملكية ال انونية .ج

 سيعمل مدير الصندوق على أن تتوافر في أصول الصندوق الشروط اآلتية: 

 .تسنيل صك ملكية األرا أو األراضي باسم مدير الصندوق أو شركة تابعة لمدير الصندوق 

 ت الصررندوق مملوكة بمونب صرركوك شرررعية سررارية المفعول ثابتة سررالمتها. بمونب إفادة من النهة أن تكون نميع عقارا
 التي أصدرتها.

 .أن تكون عقارات الصندوق محل المشروع موافقا على تخطيطها أو بنائها بلفادة رسمية من األمانة أو البلدية المختصة 

 تقديم تقرير المثمن للعقار 
 

 الصندوقمخاطر االستثمار لي  .8

ينب أن يكون كل مسرررررتثمر محتمل على علم بأن االسرررررتثمار في الصرررررندوق ينطوي على مخاطر عاليةى وال يمكن إعطاء أي ضرررررمان بأن 

شئة عنها والتي  الصندوق سيحقق هدفه االستثماري. وتتوقف قيمة الوحدات على األرا التابعة للصندوق والمشاريع وعوائد المبيعات النا

ر قد تنخفا أو ترتفع بتأثي ر المخاطر المذكورة أدناهى وال يمكن إعطاء أي ضمان بأن المستثمرون سيحصلون على المبلغ األساسي المستثمن

في الصندوق كليا أو نزئيا سواء في نهاية مدة الصندوق أوفي حال تصفية الصندوق قبل انتهاء مدته. هذا وتتةير ظروف السوق باستمرار 

لكلي أو األسواق المالية أو تطورات الشركات في المملكةى فضال عن توّنهات السوق فيما يتعلق بالقطاع وتتأثر باألوضاع العامة لالقتصاد ا

 العقاري. 

وبشكل عامى ال تتحقق االربـرررررررـررررررراح المتوقعة من االستثمار في الصندوقى إن ُوندتى إال بعد التصّرف النزئي أو الكلي في األرا التابعة 

ات األخرى. وعليهى يتعيّن على كل مستثمر محتمل في الصندوق دراسة االعتبارات التالية بعناية قبل اتخاذ للصندوق والمشاريع واالستثمار

 قرار بشأن االستثمار في الصندوق. 
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 العامة المخاطر .أ

واألحكام على يتعيّن على المسرررتثمرين المحتملين النظر بعناية في المخاطر والمعلومات الواردة في هذه الشرررروط : اعتبارات عامة .1

سرربيل المثال ولي  الحصررر قبل االسررتثمار في الصررندوق والتي قد ت ثر أيضررا بشرركل سررلبي على عائدات االسررتثمار وصررافي قيمة 

 األصول في الصندوق. وتندر اإلشارة إلى أن المخاطر أدناه ليست مدرنة بأي ترتيب من حيه األهمية.

ق للقطاع العقاري بصرررفة عامة لي  بالضررررورة م شررررا على األداء المسرررتقبلي. وال كما ينب األخذ بعين االعتبار أن األداء السررراب

يمكن إعطاء أي ضمان بأن األرباح سوف تتحقّقى أو بأن الصندوق لن يتكبد أي خسائر كبيرة. وينب أن يكون المستثمرون على 

 استعداد لخسارة معظم استثماراتهمى إن لم يكن كلها.

دات انخفاضا نتينة تقلبات قيمة أصول الصندوقى وقد تتأثر قيمة األرا التابعة للصندوق والمشاريع كذلكى قد تشهد أسعار الوح

 التي يستثمر فيها بالتةيرات في أوضاع السوق واالقتصاد وأسعار العقارات والقرارات التي تتخذها النهات التنظيمية الحكومية. 

ندوق لي  وديعة لدى أي بنك أو م سسة للودائع المضمونةى بل هو شراء إن االستثمار في الص الوحدات ليست وديعة لدى بنك: .2

 لوحدة/ وحدات في الصندوق فلن القيمة الكاملة الستثماراتهم معّرضة للخطر. 

إن الصرندوق عبارة عن ترتيب تعاقدي نديد بين حملة الوحدات ومدير الصرندوقى وال يوند أي  :عدم وجود تاريخ تشاغيلي ساابق .3

 تاريخ تشةيلي سابق لتقييم أدائه. 

لن يحصل المستثمرون على فرصة للمشاركة في العمليات أو القرارات اليومية  :عدم إمكانية التحّكم بعمليات أو قرارات الصندوق .4

 اى والتي تشمل قرارات االستثمار والتصرف التي يتخذها الصندوق. للصندوقى أو السيطرة عليه

سيعتمد نناح الصندوق إلى حد كبير على تحديد فرصة شراء مناسبة واستةاللها وإتمام عملية الشراء  :تولر الفرص االستثمارية .5

لعوامل قد ي ثر ذلك سررلبا على أعمال وتطوير األرا التابعة للصررندوق بشرركل فعال عند الحصررول عليها. لذا فلن انعدام أحد هذه ا

 الصندوق ونتائنه التشةيلية وأوضاعه المالية األخرى.

حيه إن الصندوق مقفلى فأنه ال يوند سوق ثانوية لبيع أو شراء وحدات الصندوق  : ياب سوق ثانوية لتداو  وحدات الصندوق .6

 خــالل فترة الصندوق. 

لحاالت تضرررارب مصرررالح مختلفة وذلك التسررراع األنشرررطة العقارية واألنشرررطة  قد يتعّرا الصرررندوق :تضاااارب المصاااالت المحتم  .7

التنارية األخرى التي يقوم بها مدير الصرررندوق وشرررركاته التابعة ومدراء ومسررر ولو وشرررركاء كل منها. وقد يتعامل الصرررندوق من 

دوق للبحه عن فرص لتمويل وقت آلخر مع أشررخاص أو منشرروت أو م سررسررات أو شررركات ترتبط بالشررركات التابعة لمدير الصررن

 االستثمار.

االبا ما يتم تعريف المخاطر السررياسررية بأنها مخاطر اآلثار السررلبية النانمة عن أحداه سررياسررية اير متوقعة  :المخاطر السااياسااية .8

اسي مخاطر عدم المحلي أو اإلقليميى والتي قد يكون لها آثار سلبية مباشرة و/أو اير مباشرة. وتنشأ عن المناخ السي داخل النطاق

االسررتقرار وذلك ألن الحكومات واألنظمة السررياسررية في حالة تقلّب مسررتمر. واالبا ما ي ثر ذلك مباشرررةً على القطاعات االقتصررادية 

 والتناريةى بما فيها قطاع العقاراتى وبالتالي قد ي ثر سلبا على أداء الصندوق.

: حيه أن الصررندوق سرروف يقوم من حين ألخر باسررتثمار الفوائا النقدية والطر  النظير مخاطر االسااتثمار لي صااناديق المرابحة .9

فلن الصرررندوق معرا لمخاطر عدم التزام أو تأخر صرررناديق  ىلالسرررتثمارفي صرررناديق المرابحة المتوافقة مع الضررروابط الشررررعية 

نظير والتي قد تنشأ من عدم تقيد الطرف المرابحة المستثمر بها بأداء التزاماتها تنـررـرراه الصندوقى باإلضـررـررافة إلى مخاطر الطرف ال

النظير بالتزاماته التعاقدية تناه صررررناديق المرابحة التي يسررررتثمر بها الصررررندوق. كما ينب التنويه على أن االسررررتثمار في صررررناديق 

 لالنخفاا. الوحدات قابلةالمرابحة ال تعتبر وديعة بنكية لدى بنك محلي حيه أن قيمة 

وفق الضوابط الشرعية وسيكون  صافي قيمة األصول في الصندوق% من 30: ينوز للصندوق االقتراا حتى مخاطر االقتراض .10

وانب السرررررداد قبل إنهاء الصرررررندوقى سررررروف يتأثر مالكو الوحدات من مخاطر االقتراا في حال وقوع خسرررررائر رأ  مالية على 

والتي إن حصررلت  كضررمان للقرا المقدمةأصرروله  أو خسررارة بعا الصررندوق ت دي إلى عدم قدرة الصررندوق على سررداد القرا

 سيكون لها تأثير سلبي على مالكي الوحدات.  

: قد يتأثر أدا الصرررررندوق سرررررلبا نتينة تعرا العقار للكواره الطبيعة على سررررربيل المثال ولي  الحصرررررر: مخاطر الكوارث الطبيعية .11

 في حال حدوثها ال سمح هللا. أو الزالزلمخاطر السيول 
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قد ي دي االستثمار في الصندوق إلى تحمل الزكاة أو ضرائب معينة تفرضها السلطات ذات الصالحية  الضريبة والزكاة:مخاطر  .12

كضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال ال الحصرى بعضها قد ينطبق على الصندوق واستثماراته والبعا اآلخر قد ينطبق على 

 فستنخفا أصول الصندوق وأسعار وحداته. المستثمر. إذا تم فرا ضريبة على الصندوق

قد يترتب على االسترداد العيني اختالف في عوائد مالك الوحدات الذين اختاروا االسترداد  العيني: االسترداد على المترتبة المخاطر .13

 العيني مقارنة بمالك الوحدات اآلخرين في الصندوق الذين لم يختاروا االسترداد العيني.

  

 ل ة بالع ارات المخاطر المتع .ب

تتعّرا عوائد  االسرررتثمارات في قطاع العقارات بشررركل عام لعدد من المخاطر المترابطةى  المخاطر العامة لالساااتثمار لي الع ارات:  .1

بما في ذلك التةيرات السرررلبية في األوضررراع  االقتصرررادية على المسرررتوى اإلقليميى أو المحليى أو العالميى وظروف السررروق المحليةى 

ت في توفّر التمويلى والتةيرات في تكلفة أسرررعار التمويلى ونفقات والوضرررع المالي لمسرررتأنري العقارات ومشرررتريها وبائعيهاى والتةيرا

التشررررةيل األخرىى والقوانين واألنظمة البيئية كمتطلبات الصرررررف الصررررحيى المسرررراحات الخضررررراءى التهوية وايرها ى وقوانين فرز 

قة والتةيرات في اإلقبال النسبي على أنواع األراضيى واألنظمةى والسياسات المالية الحكومية األخرىى والدعاوى البيئيةى وأسعار الطا

العقاراتى ومخاطر ومشاكل التشةيل الناشئة عن ونود مواد بناء معيّنةى والخسائر الةير قابلة للتأمين والعوامل األخرى الخارنة عن 

وء مخاطر نوهرية ت ثر إن أيا من هذه العواملى أو أي منموعة منهاى قد ي دي إلى نشرررررنطاق السررررريطرة المعقولة لمدير الصرررررندوق. 

 بشكل سلبي على قيمة األرا التابعة للصندوق والمشاريع وقدرة الصندوق على تحقيق أي عوائد على استثماراته. 

: شررهدت قيمة العقارات تقلّبات وتةيرات. وقد ي دي تةيير االقتصرراد السررعودي إلى انخفاا القيمة السرروقية السررتثمارات قيمة الع ارات .2

دون نناح الصرررندوق في تنفيذ اسرررتراتينيته االسرررتثمارية ويدفع  الصرررندوق والحيلولةد ي دي بدوره إلى تقلّص عوائد الصرررندوقى مما ق

الصندوق ومدير الصندوق إلى تةيير استراتينيته االستثماريةى وقد يضطر الصندوق إلى التخلّص من استثماراته بخسارة. باإلضافة 

ات التنارية والسرررركنية للمخاطر التي ت ثر على القطاع العقاري التناري والسرررركني بشرررركل إلى ذلكى تتعرا االسررررتثمارات في العقار

عامى بما في ذلك التةيرات الموسميةى ورابة المشترين في شراء شقق سكنيةى والتةيرات في الظروف االقتصادية والثقة في األعمال 

 أثيرا سلبيا على نتائج عمليات الصندوق أو وضعه المالي.التنارية. لذلكى قد يكون لعامل واحد أو أكثر من هذه العوامل ت

سرررريسررررتثمر الصررررندوق في مشررررروع واحد أو عدد محدود من المشرررراريع في مدينة ندةى المملكة العربية  :مخاطر تركز االسااااتثمارات .3

أداء الصندوق بشكل سلبي ينتج عن ذلك تركز استثمارات الصندوق في مشروع أو منطقة معينةى وعليه قد يتأثر  وعليه قدالسعوديةى 

نراء األداء اير اإلينابي الستثماراته في ذلك المشروع أو المنطقة. وكون استثمارات الصندوق تتركز في قطاع العقاراتى فلن أداء 

 في الطلب قد يشهدها هذا القطاع. انخفااالصندوق سوف يتأثر سلبيا أيضا في حال تعرا القطاع العقاري ألي ركود أو 

تمثّل العقارات فئة صررعبة التسررييل من األصررول. االبا ما تشررهد درنة سرريولتها تقلّبات بحسررب  :ساايي  االسااتثمارات الع اريةصااعوبة ت .4

الطلب عليها ومسرررتوى الرابة فيها. وإذا كان على الصرررندوق تصرررفية اسرررتثماراته في الممتلكات العقاريةى فقد تكون عائدات الصرررندوق 

لممتلكاته بنسرربة كبيرة. وأي تأخير أو صررعوبات يوانهها الصررندوق في التصرررف في الوحدات السرركنية  دون القيمة الدفترية اإلنمالية

 خالل عمر الصندوق قد ي ثر بشكل نوهري على العائد النهائي الذي يحصل عليه المستثمرونى إن ُوند.

قد تنشأ نزاعات قانونية فيما يتعلق بالممتلكات  ة:الدعاوى ال انونية المتعل ة بملكية الع ارات المشتراة والتهميش على صكوك الملكي .5

التي يشتريها الصندوق نتينة اياب سنل عقاري مركزيى ما قد ي ثر على قدرة الصندوق على التحويل أو التصرف في أصوله ذات 

وق على شررراء حقوق ملكية واضررحةى كما أن أي صررعوبات أو تأخير في نقل أو تسررنيل صرركوك الملكية سرروف ت ثر على قدرة الصررند

األرا أو األراضرري المسررتهدفة من قبل الصررندوق في الوقت المناسرربى وقد تتسرربّب في بعا الحاالت في خسررارة الصررندوق لملكية 

األرا التي اعتقد أنه اشرررررتراها بصرررررورة قانونية. وبالتاليى قد ت ثر تلك النزاعات والمسرررررائل المتعلقة بالملكية تأثيرا كبيرا على قيمة 

 بعة للصندوق والمشاريعى وبالتالي على قيمة وحدات المستثمر في الصندوق. األرا التا

يشرررررهد قطاع العقارات منافسرررررة كبيرة نظرا للعدد الكبير من المطّورين ومالكي العقاراتى الذين يتنافسرررررون مع الصرررررندوق  :المنالساااااة .6

السررتقطاب مشررتري الوحدات السرركنية التي يتم تطويرها على األرا التابعة للصررندوق. وقد تتواند بعا ممتلكات منافسرري الصررندوق 

ارات الصندوق. ولذلكى فلن ونود منافسين قد ي ثر بشكل سلبي على قدرة الصندوق على بيع في مواقع أفضل من تلك التي تحتلّها عق

 الوحدات السكنيةى ما قد ي ثر بالتالي سلبا على عوائد الصندوق. 

ستثمر بها الصندوق لذا فلنه مخاطر المطّور .7 سي سيعتمد الصندوق على خبرة المطور وقدرته على تحديد وتأمين قطع األراضي التي   :

ـافة إلى أن الصندوق  في حال أساء المطور اختيار األرا/األراضي محل االستثمار فلن ذلك سي ثر سلبا على أداء الصندوق. باإلضـ

نميع المشاريع.  ما قد ي ثر بدوره على التكلفة والربحية للصندوق. حيه يتوقف األداء سوف يستخدم المطّور بشكل حصري لتطوير 

المالي للصررندوق في نزء منه على أداء أطراف ثالثة بصررفتهم مطّورين للمشررروع. وال يعتزم مدير الصررندوق إدارة تطوير المشررروع 

 في أي وقت في المستقبل. 
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دوق لخطر تأخير الترخيص ورخص البناء مع البلدية المحلية. وقد ي دي هذا التأخير قد يتعّرا الصرررن مخاطر اساااتخراج التراخيص: .8

 في استخراج الرخص الالزمة إلى التأخير في إنهــاء المشروع/المشاريع.

: ينطوي بناء المشرررررراريع على درنة عالية من المخاطرى سررررررواء من حيه التكاليف أو اإلنناز. بما في ذلك على سرررررربيل مخاطر البناء .9

المثال ال الحصرررررررر الزيادة في تكاليف العمالةى ومواد البناءى والمعداتى وتمديد اإلطار الزمني للبناءى ونزاعات العمالةى وأوضرررررررراع 

األراى واألنظمة واللوائح الحكوميةى وتأخر الحكومة في إصرردار الرخص ذات الصررلةى وتةييرات التصرراميم الالزمة لتلبية الظروف 

 بات تكلفة الهندسة.البيئية المتةيرة وتقل

إن التةيرات في البيئة التنظيمية والتشرررررريعات والتةيرات في فرز األراضررررري وقوانين وأنظمة  :المخاطر التنظيمية المتعل ة بالع ارات .10

لى قيمة المحاسررررربة واألراضررررري واألنظمة واللوائح البيئية هي أمثلة على األنظمةى واللوائح المحليةى والحكوميةى التي لها تأثير كبير ع

 العقارات والندوى االقتصادية للمشاريع العقارية القائمة والمقترحة. 

إن االستثمار في الصندوق يعتمد بشكل أساسي على قدرة مدير الصندوق والمطور  :المخاطر المتعل ة بإنهاء االستثمار لي المشاريع .11

أي تأخير في التطوير والبناء أو بيع الوحدات السكنية سوف ي ثر  في تطوير وبناء العمائر السكنية وبيع الوحدات السكنيةى وبالتالي إن

 سلبيا على الصندوق.

  المخاطر المتعل ة بتمديد مدة الصندوق: .ج

 .المستهدف بالسعر ستباع السكنية الوحدات أن الم كد اير من أنه على إضافة. السكنية الوحدات نميع بيع من يتمكن أال الممكن من

 للتةييرات يكون قد وبالتاليى. السعودية العربية المملكة في والزكاة الضرائب وقوانين العقار ولوائح ألنظمة الصندوق أنشطة تخضع

 . الصندوق أداء على ملمو  سلبي تأثير التقييمى أو /و والضرائب الملكية بنقل يتعلق فيما سيما وال واللوائحى األنظمة هذه على تطرأ التي

 سنواتى سوف يكون الصندوق عرضة ألحد المخاطر الموضحة أدناه: 5ألكثر من  هاتمديد بما أن مدة الصندوق قد تم
ى عادة ما تباع األصول بأقل من قيمتها ألنها تعتبر أصوال عن طريق مزاد أو ايره : في حالة التصفيةوتعيين مص  مخاطر التصفية .1

قدور مدير الصندوق السيطرة ملن يكون ببذلك لعائد الكلي للصندوق والتكلفة. وقد ي ثر ذلك على اقيمة أقل من سعرمتعثرةى وربما تباع ب
ال تترتب عليها مصلحة ى كما أنه في حال تعيين مصفى فلن المصف قد يتخذ إنراءات حنم الخسائر التي قد يتكبدها الصندوق على

 .مالكي الوحدات والذي قد ي ثر سلبا على عوائد مالكي الوحدات
. ويضاف إلى ذلك أنه فترة التمديد خاللاألصول  أو نميع من بيع بعا مدير الصندوق يتمكن الالممكن أيضا أمن : مخاطر التمديد .2

 .أو المستهدفة عملية البيع بأسعار البيع المطلوبة تتم لي  من الم كد أن
تولي هذا الدور. وإضافة إلى ل مستعدللصندوق آخر ليناد مدير ترتبط المخاطرالمتعلقة بهذا الخيار ب: مدير الصندوق استبدا  مخاطر .3

ما قد ي ثر على مإدارة الصندوق وقد يحتاج إلى وقت طويل لملمام بالمشروعى  قادرا علىذلكى قد ال يكون مدير الصندوق النديد 
ترتب ال يإنراءات  باتخاذ بفرا رسوم إضافية أويقوم  فلن مدير الصندوق الوضع التشةيلي والمالي للمشروع. وباإلضافة إلى ذلكى 

 .عليها مصلحة مالكي الوحدات والذي قد ي ثر سلبا على عوائد مالكي الوحدات

( اوصررف ارا الصررندوق واألهداف االسررتثماريةا هي تقديرية 6وينب التنويه على أن الفترات )أى بى تى ه( المذكورة في المادة رقم )

أعاله سرررررتتحقق خالل  المذكورةمن قبل مدير الصرررررندوق بأن األعمال  وخاضرررررعة للتةير حسرررررب الظروف المحيطة ولي  هناك أي ضرررررمان

 الفترات المحددة.

 وعليهى يتعيّن على كل مستثمر محتمل في الصندوق دراسة االعتبارات الواردة أعاله بعناية قبل اتخاذ قرار االستثمار في الصندوق.

  االشتراكات .9

 الطرح .أ

 سيتم عرا وحدات الصندوق من خالل الطرح العام بمونب الئحة صناديق االستثمار العقاري. 

مليون( وحدة بسررررعر قدره لاير سررررعودي واحد للوحدة الواحدةى ولمدير  350يعتزم مدير الصررررندوق طرح ثالثمائة وخمسررررين مليون )

مليون( لاير سعودي أو خفا مبلغ الطرح وحنمه  500ن )الصندوق الحق في زيادة رأ  المال بشرط أن ال يزيد عن خمسمائة مليو

مليون( لاير سررعودي خالل فترة االشررتراك. ولن يصرردر الصررندوق أي وحدات إضررافية بعد تاريخ  200بما ال يقل عن مائتين مليون )

 اإلقفال.

 لترة االشتراك   .ب

م وتنتهي في تاريخ  2014فبراير  2هـرررررررررر الموافق  1435ربيع الثاني  2تبدأ الفترة التي سررريُقبل خاللها نموذج االشرررتراك في تاريخ 

 اإلقفال. ويمكن تقديم نماذج االشتراك في أي يوم تفتح فيه البنوك السعودية أبوابها للعمل.

 الحد األدنى لالستثمار  .ج

( لاير سعودي يُدفع بالكامل باإلضافة إلى أي رسوم 50,000الحد األدنى لالستثمار في الصندوق للمستثمر الواحد هو خمسون ألف )

 اشتراك إضافية. 

( مليون لاير سرررعودي على األقل كرأ  مال إنمالي لكي يتمّكن من بدء عملياتهى وإذا لم 200وينب أن ينمع الصرررندوق مبلغ مائتي )

 هيئةدوق تاريخ اإلقفال بعد الحصرررول على موافقة يتم االشرررتراك بالحد األدنى المطلوب قبل تاريخ اإلقفالى ينوز أن يمّدد مدير الصرررن
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دارة الصررندوق مع ضررمان حق االسررترداد دون حسررم مبلغ إبعد موافقة منل   السرروق المالية أو أن يرّد مبالغ االكتتاب إلى المسررتثمرين

 أشهر إضافية. 6. علما بأن أقصى فترة للتمديد هي ورسوم االشتراك

 إجراءات االشتراك .د

يمكن للمستثمرين الراابين باالشتراك في وحدات الصندوق القيام بذلك من خالل تعبئة نموذج طلب االشتراك والتوقيع عليه وتسليمه 

( مع نسررخة من 2ى أو ) سررعوديال( مع تفويا بخصررم مبلغ ورسرروم االشررتراك من حسررابهم لدى البنك األهلي 1إلى أمين السررنل إما )

 لغ ورسوم االشتراك. إشعار التحويل المصرفي لمب

وبصرررف النظر عن اسررتالم نموذج االشررتراك الموقّع عليه أو االلتزام بأي متطلبات أخرىى يحتفظ مدير الصررندوق بحقه في رفا أي 

طلب اشررتراك أو طلبات اشررتراك الحقة. وفي هذه الحالةى يرّد مدير الصررندوق مبلغ ورسرروم االشررتراك عن طريق التحويل المصرررفي. 

 وقّع نميع مقدمي الطلبات المشتركين على نموذج االشتراك.وينب أن ي

وإذا تم دفع مبلغ الوحدات بعملة اير عملة الصررندوق )اللاير السررعودي(ى يقوم مدير الصررندوق بتحويل العملة إلى عملة الصررندوق على 

 أسا  سعر الصرف السائد في حينه. 

 ط الصندوقاستثمار مبالغ االشتراكات لي الفترة الساب ة لبدء نشا .ه

خالل فترة االشررتراك األوليى يتم اسررتثمار مبالغ االشررتراكات م قتا ولصررالح المسررتثمرين وذلك بلضررافة أرباحها إلى مبالغ المشررتركين 
األصررلية في صررندوق األهلي للمتانرة باللاير السررعودي وفقا لشررروط وأحكام ذلك الصررندوق )وهو صررندوق قصررير األنل يسررتثمر في 

الشرعية ويدار من قبل شركة األهلي المالية(ى وللحصول على المزيد من المعلومات الرناء مرانعة شروط وأحكام صفقات المرابحة 
 صندوق األهلي للمتانرة باللاير السعودي.

 
 األشخاص المحظورون .و

 ينوز أن يقيّد مدير الصندوق أو يمنع امتالك الوحدات من قبل أي شخص محظور.

 والمصاري  والعموالت وأتعاب اإلدارةالرسوم وم اب  الخدمات  .10

٪ من المبلغ المكتتب وتدفع مسررربقا عند 3يحق لمدير الصرررندوق أن يتقاضرررى من المسرررتثمرين رسررروما تصرررل إلى  :رساااوم االشاااتراك .أ

وسيدفع مدير الصندوق رسوم أي وكيل االشتراك في وحدات الصندوقى باإلضافة إلى المبلغ الذي يستثمره كل مستثمر في الصندوق. 

 طرح من الباطن من قيمة رسوم االشتراك وفق تقديره. 

 وهي الصررندوق مدة خالل الرسرروم هذه دفع يتم) أصرروله قيمة صررافي من٪ 1 يسرراوي سررنويا إدارة رسررم الصررندوق يدفع: رسااوم اإلدارة .ب

 وهي الصررندوق مدة انقضرراء بعد إدارة رسرروم أي دفع يتم ولن. أشررهر سررتة كل نهاية في الرسررم هذا دفع ويتم. سررنوات( 5) أقصررى كحد

 .سنوات( 5)

 مشتملة في رسوم اإلدارة المذكورة أعاله. :رسوم الحفظ .ج

٪ من أي أرباح تزيد عن الحد 25يحق لمدير الصررندوق في نهاية مدة الصررندوق الحصررول على رسرروم أداء تبلغ نسرربتها  :رسااوم األداء .د

ساوي االحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداءا  سبته معدل األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء. وي سنوي البالةة ن العائد الداخلي ال

 % من رأ  المال. 10

٪ من رأ  المال. علما بأن رسوم 10ا معدل العائد الداخلي السنوي البالةة نسبته األدنى الستح اق أتعاب حسن األداءالحد ويساوي ا

تم وضع الفقرة المتعلقة برسوم األداء عند إطالق الصندوق ولكن لن يكون هناك أي رسوم أداء  األداء تدفع عند انتهاء مدة الصندوق.

  خالل الفترة القادمة.

 يدفع الصندوق للمطّور الرسوم التالية بمونب أحكام اتفاقية التطوير ووفقا لها: :لمطّوررسوم ا .ه

٪ من إنمالي تكاليف البناء والتكاليف اإلدارية وتكاليف الخدمات العامة ودراسة السوق ورسوم الدراسات ورسوم التصميم 10)أ( 

 ورسوم التسويق والمبلغ االحتياطي كرسوم تطوير؛

 إنمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة مبيعات؛٪ من 2.5)ب( 

 ٪ من رسوم األداء )إن وندت( التي يننيها ويحصل عليها مدير الصندوق.50)ج( 

ومن  .سيحق لمرانع الحسابات الحصول على رسوم سنوية من الصندوق مقابل مرانعة حسابات الصندوق :م مراجع الحساباتورس .و

 لاير سعودي كحد أعلى. 60.000المتوقّع حصول مرانع الحسابات على رسوم سنوية بقيمة 

لكن ينوز له اقتراا ما تصل  االقترااىال يعتزم الصندوق  :تكالي  التموي  )العموالت( لل روض المتوال ة مع الضوابط الشرعية .ز

يتوافق مع الضرروابط الشرررعية بشرررط الحصررول على موافقة ٪ من صررافي قيمة األصررول في الصررندوق بمونب تمويل 30نسرربته إلى 
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ـالي تكاليف المشروع عن إنمالي رأ  مال الصندوق منل  إدارة الصندوق وذلك مثال في حال زيادة ـ . وفي حالة االقترااى قد إنم

 لسوق السائدة.  تُفرا على الصندوق تكاليف تمويلية )عموالت( خاصة بالتمويل المتوافق مع الضوابط الشرعية بأسعار ا

٪ سرررنويا من صرررافي قيمة 0.04رسررروم يتونب دفعها للمدير اإلداري من نانب الصرررندوق وتحتسرررب بنسررربة  :رساااوم المدير اإلداري .ح

 األصول تحسب وتدفع في نهاية كل ستة أشهر.

 هي المبالغ الفعلية لكافة التكاليف والمصاريف المتعلقة باألنشطة الخاصة بالصندوقى وتشمل: :المصاري  التشغيلية .ط

 نميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بالبحه عن االستثمارات وتقييمها وترتيبها ومراقبتها وحيازتها والتصرف فيها؛ .1
عيين وايرهم من المستشارين المهنيينى بمن فيهم رسوم وأتعاب المحامين والمحاسبين ومرانعي الحسابات والمستشارين الشر .2

المستشارون الذين يستبقيهم مدير الصندوق ليقّدموا للصندوق خدمات متخصصة ال يتوقع في حدود المعقول تقديمها من قبل مدير 
 الصندوق؛

نانب الصندوق ومن امثلتها تكاليف كل المصاريف النثرية الخاصة بأطراف ثالثة فيما يتعلق بالصفقات التي تمت المباشرة بها من  .3
 المراسالت والرسوم الحكوميةى

 التكاليف التي يتحملها الصندوق إلعداد التقارير وتسليمها لحملة الوحدات وهيئة السوق الماليةى .4
 رسوم ومصاريف منل  إدارة الصندوق والهيئة الشرعيةى .5
 التى إن ُوندتىتكلفة التمويل المتوافق مع الضوابط الشرعيةى بما فيها العمو .6
 الرسوم الرقابية ورسوم تداولى  .7
 الخدمات اإلدارية للصندوق. .8

٪ سنويا من صافي 1وسيُحد د سقف هذه التكاليف والمصاريف بنسبة وسيقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق بالرسوم الفعلية فقطى 

 قيمة األصول في الصندوق.

 ال يُسمح باالسترداد خالل مدة الصندوق وقبل اإلنهاء. ال تطب ق هذه الرسوم بما أنه : رسوم االسترداد .ي

تندر اإلشارة إلى أن نميع الرسوم واألتعاب والعموالت والمصاريف التي تستحق لألهلي المالية ومقدمي الخدمات : المصاري  األخرى .ك

القيمة  ضريبة نظام عليها ينص التي للنسب وفقاً  منفصل بشكل صندوقال سيدفعها والتي المضافة القيمة تشمل ضريبة اآلخرين ال

  .المضافة

 تثمين أصو  الصندوق  .11

 طري ة تثمين صالي قيمة األصو  (أ

 لقد فّوا مدير الصندوق احتساب صافي قيمة األصول إلى المدير اإلداري. وينب احتساب صافي قيمة األصول وفقًا للصيةة التالية:

 الناتج على إنمالي عدد وحدات الصندوق كما هو في تاريخ التقويم.ااإنمالي أصول الصندوق ناقصا إنمالي الخصوم وقسمة 

بها حسب المستثمر كما يتم تثمين أي أوراق مالية يملكها الصندوق وفقًا لقيمتها الحالية في السوق حيه سيتم تقويم وحدات الصناديق 

 اخر اعالن عن اسعار الوحدات لهذه الصناديق.

صوله تقريبا في المشاريعى فسوف يستند تثمينه بصورة أساسية إلى تثمين المشاريع. وسيقوم مدير وبما أن الصندوق سيستثمر منمل أ

من مثّمنان مستقالن في تاريخ  التثمين المقدمإلى متوسط عملي تني  ومشاريعه باالستنادالصندوق بتقييم قطعة أرا/أراضي الصندوق 

أيام عمل ابتداًء من اسررتالم تقريري تثمين المشررروع اللذين تما بواسررطة  10التقويم. ويتم احتسرراب صررافي قيمة األصررول في اضررون 

قيمة صرررررول الصرررررندوق باللاير السرررررعودي علما بأن إنمالي أصرررررول الصرررررندوق تتضرررررمن أمثّمنين مسرررررتقل ين وسررررريتم تقويم صرررررافي 

 األرا أو األراضيى عوائد االستثمار في الصناديق والبيع على الخريطة. /المشاريع

 وسيتم حسم نميع االلتزامات المالية المستحقة من إنمالي أصول الصندوقى بما فيهاى على سبيل المثال ال الحصر:

 أتعاب ومدفوعات مدير الصندوق المستحقة واير المدفوعة بعدى و 

 السنوية والمرانعة القانونية والمرانعة الشرعية وايرها من رسوم الخدمات المهنيةى و أي مخصصات لعمليّات المرانعة 

 أتعاب ومصاريف أعضاء منل  إدارة الصندوقى و 

  االحتياطي الذي أنازه أو وافق عليه أعضاء منل  إدارة الصندوق أو مديره بشأن الرسوم أو المصاريف أو مخّصصات
قّة عند االقتض  اء يوميا(ى والطوارئ )المستحن

 الرسوم الرقابية ورسوم تداولى و 

  ا قيدها يوميا( بما فيها االقتراا المتوافق مع الضرررروابط خصرررروم الصررررندوق األخرى من أي نوع كانت )التي من المفترن
صررررة للطوارئ مثل تكاليف ارتفاع البناءى إن ُوندتى والتي يتم تقييمها بحيه يمكن لمدير  الشرررررعيةى والخصرررروم المخصررررّ

 دوق تحديدها بين الحين واآلخر و الصن

 تكون بسبب اإلهمال  نميع التكاليف المتعلّقة بأي دعوى يكون الصندوق معنيا بها نتينة ألي تصرف متعلق بالصندوق وال
 النسيم لمدير الصندوق أو من ينوب عنه أو سلوكه المتعمد. 



 
 الشروط واألحكام: صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني    28من  18صفحة 

 
 عدد عمليات التثمين وتوقيتها (ب

 . مرتين سنويًا )أي كل ستة أشهر( في تاريخ التقويم لكل سنةسينري تقويم صافي قيمة األصول 

 إعالنات صالي قيمة األصو  لك  وحدة  (ت

على مدير الصررندوق اإلعالن عن صررافي قيمة األصررول لكل وحدة عند نشررر القوائم المالية األولية والسررنوية. وسرريتم نشررر صررافي قيمة 

يام من تاريخ التقويمى أ 10مالية السعودية )تداول( خالل ر الصندوق والسوق اللكل وحدة على الموقع اإللكتروني لكل من مدي األصول

ج أيًضا في التقرير المقّدم لحملة الوحدات عمال بالمادة رقم )  ( ارفع التقارير لمالكي الوحداتا من هذه الشروط واألحكام. 22وستُدرن

 عمليات التوزيع .12

يعات تندر اإلشارة إلى أن الصندوق ال ينوي القيام بعمليات توزيع أولية خالل مدة الصندوق. وبالتاليى على المستثمرين أال يتوقّعوا أي توز

قبل نهاية مدة الصندوق. ويمكن لمدير الصندوق وبعد أخذ موافقة منل  اإلدارة أن يقوم بعمليات التوزيع بعد بيع نميع أصول الصندوق أو 

 ي نزء منها. أ

أما بالنسبة لصافي متحصالت بيع أي من أصول الصندوق أو أي نزء منهاى أو أي دخل/ حصة أو ربح وارد من الصندوق أو من أصول 

الصندوقى بعد دفع كافة التكاليف والمصاريف والخصوم المتعلقة بشراء األصول و/أو إدارتهاى فيتم توزيعه وذلك حسب ترتيب األولويات 

  التالي:

 سيقوم مدير الصندوق بلعــادة رأ  مال الصندوقى أي كامل مبالغ المستثمرين كل حسب مبلغ اشتراكه في الصندوق. .أ
 سيقوم مدير الصندوق بتوزيع العوائد المحققة حتى الحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء على المستثمرين في الصندوق. .ب
٪ 75و٪ من صافي العوائد لمدير الصندوق كرسوم أداء 25بعد احتساب الحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداءى يتم توزيع  .ج

 لحملة الوحدات. 
 

وبما أن الصرررندوق سررريضرررع بشررركل أسررراسررري نميع اسرررتثماراته في المشرررروعى فسررروف تعتمد عمليات التوزيع على تدفّقات الصرررندوق النقدية 

لة واسرررتالم عائدات المبيعات على أن يُقتطع احتياط كاف من ينكما وسررريولته.  وز القيام بالتوزيعات األولية بعد بيع الوحدات السررركنية المكتمن

 السيولة حسبما يحّدده مدير الصندوق.

في تثمار المبالغ وبدالً من أن يقوم الصرررررررندوق بالتوزيعات األوليةى يمكن لمدير الصرررررررندوق االحتفاظ بالمبالغ على شررررررركل نقد أو إعادة اسررررررر

استثمارات قصيرة األنل على سبيل المثال ولي  الحصر في صناديق المرابحة المتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار مع أخذ االعتبــار 

  بالعوائد والمخاطر بما يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات.

 تداو  وحدات الصندوق ون لها .13

 حظر االسترداد   –ن   الوحدات  (أ

ال ينوز لحملة وحدات الصررررندوق بيع حصررررصررررهم أو التنازل عنها إال بعد تقديم طلب خطي ألمين السررررنل وبعد الحصررررول أوال على 

ولي  هناك أي سوق لبيع/استرداد للوحدات ومن اير المتوقّع إيناد مثل تلك األسواق. وبالتاليى قد  الصندوق.موافقة خطية من مدير 

 ة حصص ملكيتهم قبل نهاية مدة الصندوق. ال يتمكن المستثمرون من تصفي

ى باإلضافة إلى االحتفـررـرراظ وتسنيلهاسيقوم مدير الصندوق باتخاذ نميع اإلنراءات التي يمكن أن تسهل تداول الوحداتى ونقل ملكيتها 

في البيع أو  بسررنل طلبات الشررراء وعروا البيع الخاصررة بوحدات الصررندوق حيه سرريكون هذا السررنل متوفر للمسررتثمرين الراابين

 الشراء. 

على كل حامل وحدات نديد أن يلتزم بهذه الشررررررروط واألحكام كافةى وقد يطلب مدير الصرررررررندوق من حامل الوحدات النديد كشررررررررط 

لموافقته على أي نقل للوحدات وفًقا ألحكام هذه الفقرة أن يقر بتحمل كل أو بعا االلتزامات المالية المترتبة على نقل وحداتهى وذلك 

ن طريق إبرامه اتفاقية تعهد بااللتزام و/أو اتفاقية استبدال بالشكل المرضي للصندوق. وينوز لمدير الصندوق أيًضا الطلب من أي ع

 حامل وحدات نديد توفير وتقديم مستندات ومعلومات الزمة تتوافق مع نظام مكافحة اسل األموال وإنراءات ااعرف عميلكا. 

وشروطا يعتبرها ضرورية )بما فيهاى على سبيل المثال ال الحصرى تسليم أي شهادات أو مستندات أخرى للصندوق أن يفرا قيودا 

من من قِّبل أي ناقل أو منقول إليه( بةية التأّكد من أنه لم يتم شراء وحدات في الصندوقى أو تملّكها على أسا  االنتفاع بها أو حيازتها 

ألي بلد أو سررلطة حكوميةى أو من قِّبنل شررخص لي  م هال بمونب أي نظام لالشررتراك في  قِّبنل أي شررخص انتهاكا ألي نظام أو مطلب

 هذه الوحداتى أو من قِّبنل أي شخص قد يتسبّب أو يُحتمل أن يتسبّب برأي مدير الصندوق بضرر مادي أو ضريبي للصندوق.

الوحدات كما يحق لمدير الصرررندوق فرا أي رسررروم وال يصررربح أي نقل للوحدات نافذًا إال عندما يقيّده أمين السرررنل في سرررنل حملة 

 خاصة بنقل الوحدات 
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 استرداد الوحدات (ب

ولكن يحق لحملة الوحدات الراابين  .بشكل نقدي الوحدات أن يطلبوا من الصندوق استرداد وحداتهم لحملةالصندوق مقفل لذا ال يحق 

مالك  االستثمارية باسترداد وحداتهم بشكل عيني. وبذلك سيحصلفي شراء وحدات سكنية في مشروع الصندوق مقابل وحداتهم 

 االستثمارية. وذلك حسب اآللية الموضحة أدناه: وحداتهم من بدالً  السكنية الوحدة ملكية الوحدات االستثمارية على

 :وحداتهم م اب  الوحدات حملة على الصندوق أصو  بيع: األولى المرحلة

 الوحداتى مالكي لنميع االستثمارية الوحدات مقابل بيع الوحدات السكنية خيار إتاحة عن واالعالن التسويق سيتم المرحلة هذه في 

  .الخارنية األطراف على بيعها مع بالتوازي

 وحداتهم االستثمارية بالتنسيق مع  مقابل الوحدة / الوحدات السكنية المراد شرائها يختار مالكي الوحدات االستثمارية في الصندوق

 (https://goo.gl/maps/TaRoE8icQymالمشروع المتواند في موقع المشروع )مسوق 

 تكون قيمة الوحدات السكنية حسبما هو معروا من قبل مسوق المشروع. 

 مع مالحظة أن  .واألحكام هذه الشروط من( 11) للمادة وفقا الصندوق عمالء يملكها التي االستثمارية الوحدات قيمة احتساب يتم

 حسب آخر تقييم. (NAV) الصندوق أصول صافي لحساب قيمة الوحدة االستثمارية سيكون وفقًا

 السكنية.  الوحدة قيمة مع للمستثمر االستثمارية الوحدات قيمة تسوية بعد استثمارية وحدات مقابل سكنية وحدة بيع عقد توقيع يتم

 االستثمارية الوحدات قيمة مع تتطابق ال شرا ها مالك الوحدات االستثمارية يود التي السكنية( الوحدات أو) الوحدة كانت وفي حال

 السكنية الوحدات قيمة كانت فلذا ى(وند إن) عنز أو فائا أي على تسوية الصندوق مدير سيعمل فعندئذ الصندوقى في يملكها التي

 يدفع أن فينب مالك الوحدات الذي يراب في البيع العينيى يملكها التي وحدات الصندوق قيمة من أعلى المستثمر على ستباع التي

 السكنية الوحدات قيمة كانت حال وفي. للصندوق الفرق بين قيمة الوحدة السكنية والوحدات االستثمارية مالك وحدات الصندوق مبلغ

 بيع الوحدة السكنية بما يعادلها فسيتم الصندوق في يملكها التي الوحدات قيمة من أقل مالك الوحدات االستثمارية على ستباع التي

ً  وحدات الصندوق وسيستمر مالك من قيمة وحدات الصندوقى  تصفية حين إلى استثمارية في الصندوق وحدات من له تبقى لما مالكا

 .الصندوق

 الصندوق من خرج قد يعتبر عيني ى بشكل وحداته استرداد بعد الصندوق في وحدة أي يملك يعد لم الذي وحدات الصندوق مالك 

 . وال تربطه أي عالقة تعاقدية بالصندوق نهائيى بشكل

 األعلىى المبلغ يدفع لمن السكنية الوحدة فستباع السكنيةى الوحدة نف  في الصندوق في شراء وحدات مالك من أكثر راب حال في 

 .بأسبقية الحنز فستكون االولوية المبلةان تساوى فلذا

 :بعد االنتهاء من االسترداد العيني الصندوق ت ييم إعادة: الثانية المرحلة

ً و الصندوق تقييم بلعادة الصندوق مدير يقوم سوف األولى المرحلة نهاية بعد  الشروط من( 11) المادة في عليه منصوص هو لما فقا

 : منها الصندوقى قيمة في ت ثر قد عوامل عدة استندت قد ستكون حيه ىواألحكام

 الصندوق وحدات مالكي على أو خارنية أطراف على بيعه خالل من ذلك كان سواء الصندوقى أصول بيع عن ناتنة سيولة توفر 

 الوحدة السكنية. وقيمة الصندوق في وحداتهم االستثمارية قيمة بين الفرق الصندوق إلى دفعوا الذين

 في وحداتهم االستثمارية استبدال الوحدات االستثمارية مالك بعا اختيار حال في وذلك بالسابقى مقارنة الصندوق حنم تناقص 

 السكنية. الوحدات مقابل الصندوق

 االسترداد اإللزامي (ث

يوماى إذا اعتبر منل  إدارة  21ينوز للصررررررندوق رد كامل الوحدات بلعطاء حامل الوحدات إشررررررعارا خطيا مسرررررربقا ال تقل مدته عن 

أن حامل الوحداتى في حال استمر في امتالك الوحداتى يمكن أن يلحق أضرارا بالمصالح المالية أو الضريبية أو المادية أو  الصندوق

القانونية أو التنظيمية للصندوق أو لحملة الوحداتى أو كان هذا االمتالك متعارضا مع المحظورات المنصوص عليها في هذه الشروط 

 راك. واألحكام ونموذج طلب االشت

 ان ضاء الصندوق  .14

إن الصندوق هو صندوق استثمار عقاري مقفل. وفي نهاية مدة الصندوقى ستتم تصفية نميع أصوله وتوزيع رأسماله وأرباحهى إن وندتى 

 على حملة الوحدات.

وخالل مدة الصررندوق إذا وند مدير الصررندوق أنه من المناسررب إنها ه نتينة ألي تةيير طرأ على نظام أو الئحة أو بداعي ظروف أخرى قد 

ي ثر سلبيا على الصندوق وحملة الوحدات وال يستطيع مدير الصندوق أو الصندوق االستمرار في عملياته نتينة لهذه الظروف على سبيل 

تكلفة البناء أو عدم توفر األيدي العاملةى ينوز له إنهاء الصررندوق بعد تونيهه إشررعارا  ارتفاعرة على إنناز المشرراريع بسرربب المثال عدم القد

بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. وفي هذه الحالةى ستتم تصفية أصول الصندوق يوما لحملة الوحداتى و 30خطيا مسبقا مدته 

https://goo.gl/maps/TaRoE8icQym
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يوم عمل من تاريخ تصرررفية أصرررول  60مالية وتوزيع العائدات المتبقية من هذه التصرررفية على المسرررتثمرين في اضرررون وتسرررديد التزاماته ال

 الصندوق كافة. 

 مجلس اإلدارة .15

 أعضاء مجلس اإلدارة (أ

. وينتمع مسرررتقالنمنل  إدارة م لف من خمسرررة أعضررراء يتم تعيينهم لفترة ثاله سرررنواتى من بينهم عضررروان  الصرررندوقيتولى إدارة 

منل  إدارة الصرررندوق مرتين في السرررنة على األقل لمشرررراف على التزام الصرررندوق بكافة اللوائحى والموافقة على خطط المشرررروعى 

إدارة الصررندوق بما  مسرر وليةتقارير سررير العملى والموافقة على العقود األسرراسررية. ويقع على عاتق منل  إدارة الصررندوق  ومرانعة

 وحدات.يخدم مصلحة حملة ال

 األول للصندوق من األعضاء التالية أسما هم: اإلدارةويتألف منل  

 )رئيس مجلس إدارة الصندوق( محمد العلي
إلى  2004في شركة األهلي المالية. عمل في هيئة السوق المالية من عام  واإلستثمارات المحلية البديلة تطوير المنتنات إدارة  رئي 
ان آخرها مدير وحدة مخالفات صررناديق االسررتثمار والطرح. قبل انضررمامه إلى شررركة األهلي الماليةى تقلد خاللها عدة مهام  ك 2013

عاما من الخبرة 14في منموعة سررامبا المالية. لديه أكثر من  ائتمانالمنتنات في شررركة ندوى لالسررتثمار ومدير  عمل مديرا لتطوير
ى ويحمل شرررررهادة مانسرررررتير في إدارة األعمال من نامعة سررررران CFAعلى شرررررهادة المحلل المالي المعتمد  المالي. حصرررررلفي القطاع 

 فرانسيسكوى الواليات المتحدة األمريكية.
 

 )عضو(  محمد بن جعفر الس ا 
انضرررم إلى شرررركة األهلي المالية منذ تأسررري  الشرررركة في عام . في شرررركة األهلي الماليةإدارة الثروات يشرررةل حالياً منصرررب رئي   

عاما من الخبرة في  23لديه أكثر من . في عدة إدارات منها إدارة االستثمار وإدارة الفروع  سعوديالمى عمل في البنك األهلي 2006
 .عهد المصرفي من دلهاوسيى كنداوهو حاصل على شهادة دبلوم التخطيط المالي الشخصي وإدارة الثروات من الم. القطاع المالي

 
 )عضو مست  ( عاصم بن خالد الحميضيالدكتور 
 المتحدة الواليات في اورلينز نيو نامعة من المالية في الدكتوراه درنة على حصل. المساعد واالستثمار المالية أستاذ عاصمى الدكتور

 ودرنة األمريكيةى المتحدة الواليات في تامبا نامعة ومن اورلينز نيو نامعة من المالي االقتصررررراد في المانسرررررتير ودرنة األمريكيةى
 درنة على وحصرررررررل سرررررررعود الملك نامعة في در . األمريكية المتحدة الواليات في تامبا نامعة من المالية العلوم في المانسرررررررتير
 .االولى الشرف مرتبة مع امتياز بتقدير( المالية تخصص) األعمال إدارة في البكالوريو 

 
 )عضو مست  ( محمد بن عمر العييدي

 والمرانعة والمحاسررررربة المالية السررررروق في عام( 15) من أكثر خبرة يمتلك قانونيونى ومرانعون محاسررررربون العييدي مكتب م سررررر 
 Ernst) يونغ آند وارنسرررت ى(KPMG) ني إم بي كي شرررركة مثل العالمية الخبرة بيوت بعا في العمل له سررربق. المخاطر وإدارة

& Young)وشهادة أوكالهوماى مدينة نامعة من أعمال إدارة مانستير على حصل. السعودية المالية السوق وهيئة الدوليى والبنك ى 
 السرررررررعودية الهيئة وزمالة ى(CPA) األمريكية القانونيون المحاسررررررربون وزمالة سرررررررعود الملك نامعة من المحاسررررررربة في البكالوريو 
 .المعتمدين للمقيمين السعودية الهيئة لدى معتمد منشوت مقيم وهو ى(SOCPA) القانونيون للمحاسبين

 

 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق (ب

لاير عن كل انتماع. أما أعضررراء المنل  اير  2.000سررريتقاضرررى كل من أعضررراء منل  إدارة الصرررندوق المسرررتقلين مكافأة قدرها 

لاير سررنويا إذا ُعقد انتماعان  8.000لغ إنمالي مكافوت أعضرراء المنل  المسررتقلينى فال يحصررلون على أي مكافأة. ومن المتوقّع أن يب

 لاير خالل مدة الصندوق البالةة ثاله سنوات.  24.000في السنة. ومن المتوقّع أن يبلغ منمل أتعاب أعضاء المنل  

 مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق (ج

 وصالحيات منل  اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: مس ولياتستشمل 
 

هذه التأّكد من قيام مدير الصندوق بمس ولياته بما يحقّق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا لشروط الصندوق وأحكامهى وأحكام  .1
 . الالئحة

فيهاى ويشررمل ذلك على سرربيل المثال الموافقة على نميع العقود والقرارات والتقارير النوهرية التي يكون الصررندوق طرفًا  .2
 ال الحصرى الموافقة على عقود التطويرى وعقد الحفظى وعقد التسويق والتثمين وشراء األراضي.

 الموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها. .3
 اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنها مدير الصندوق. .4
 ى تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق.الموافقة عل .5
عن )مرتين( سرررررنويا مع مسررررر ول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصرررررندوق والتبليغ عن اسرررررل األموال  ال يقلاالنتماع ما  .6

 للتأكد من التزام مدير الصندوق بنميع اللوائح واألنظمة المتبعة.  لديهىوتمويل اإلرهاب 
 التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات النوهرية لمالكي الوحدات وايرهم من أصحاب المصالح.  التأكد من .7
العمل بأمانة لمصرلحة الصرندوق ومالكي الوحدات فيهى وتتضرّمن مسر ولية أمانة عضرو منل  إدارة الصرندوق تناه مالكي  .8

 الوحدات وانب اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول.
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 على خطط المشروع ونداوله الزمنية. الموافقة .9
 مرانعة التقارير الدورية عن المشاريع لمراقبة سير العمل مقارنةً بخطط المشروع ونداوله الزمنية المت فنق عليها.  .10

 
يوما من تاريخ شةوره. كما يتم ملء أي مركز  90أي مركز شاار لعضو مستقل في منل  إدارة الصندوق في اضون  شةل وسيتم

 شاار ألي عضو اير مستقل بحلول موعد االنتماع المقبل لمنل  إدارة الصندوق. 

 صناديق استثمار أخرى يشر  عليها أعضاء مجلس إدارة الصندوق: (د

التالية أسما هم هم أيضا أعضاء منل  إدارة لصناديق عدة يديرها مدير الصندوقى كما ترد تفاصيلها إن أعضاء منل  إدارة الصندوق 

 أدناه:

عاصم د. محمد العلي الصندوق 
 الحميضي

 محمد الس ا  محمد العييدي

 صندوق األهلي للمتانرة لم شر أسهم آسيا والباسيفيك
 صندوق األهلي لم شر أسهم األسواق الناشئة

األهلي لم شر أسهم أوروباصندوق   
 صندوق األهلي للمتانرة باألسهم الخلينية

 صندوق األهلي للمتانرة بأسهم الرعاية الصحية
 صندوق األهلي للمتانرة باألسهم السعودية
 صندوق األهلي ألسهم أمريكا الشمالية
 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل

يرة والمتوسطةصندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصة  
 صندوق األهلي الخليني للنمو والدخل
 صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية

 صندوق األهلي القابا لصناديق االستثمار العقارية المتداولة 
 (1صندوق األهلي ريت )

 صندوق األهلي للمتانرة العالمية
 صندوق األهلي للمتانرة باللاير السعودي

 صندوق األهلي للصدقات
 صندوق األهلي المتنوع باللاير السعودي
 صندوق األهلي المتنوع بالدوالر األمريكي
 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ
 صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 صندوق األهلي للصكوك بالدوالر األمريكي
 ( الثاني1صندوق األهلي للصكوك ذات الفئة )
 ( الثاله1صندوق األهلي للصكوك ذات الفئة )
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المملكة العربية السررعوديةى وهي مسررنلة  ألنظمةوفقا ى وهي شررركة مسرراهمة مقفلة تأسررسررت وتعمل الماليةمدير الصررندوق هو شررركة األهلي 

 م الصادر في الرياا.17/04/2007هـ الموافق 29/03/1428وتاريخ  1010231474بمونب السنل التناري رقم 

 عنوان مدير الصندوق هو كالتالي: 

 ى المملكة العربية السعوديةالماليةشركة األهلي 

 اإلقليمي  سعوديلاالدور الرابعى البرج بى مبنى البنك األهلي 

 11495ى الرياا 22216ى ص.ب.: طريق الملك سعود

 المملكة العربية السعودية

 + 966114060049+ى فاك : 966118747106هاتف: 

 

هـرررررررر الموافق 03/12/1427وتاريخ  06046-37إن شركة األهلي المالية مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية بمونب الترخيص رقم 

 م. لتمار  األنشطة التالية: التداول باألوراق المالية بصفة أصيل أو وكيل واإلدارة والترتيب والمشورة والحفظ. 24/12/2006

 يتولى مدير الصندوقى على سبيل المثال دون الحصرى المهام التالية: 

 .تعيين المقاولين والمستشارين 

 ن أي طرف يقدم خدمة للصندوق.يتعي 

 .التأكد من نظامية وسالمة العقود التي يتم إبرامها لمصلحة الصندوق 

 الفنية واإلدارية المتعلّقة بأعمال الصندوق ومشاريعه.اإلنراءات التي ينبةي اتباعها التخاذ القرارات عند تنفيذ المسائل  وضع 

  .إبالغ الهيئات التنظيمية بأي حده أو تطّور نوهري قد ي ثّر على أعمال الصندوق 

 .االلتزام بكل األنظمة واللوائح المعمول بها والمتعلّقة بأعمال الصندوق 
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  الصندوق وأحكامه.إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط 

 .ضمان قانونية وصالحية نميع العقود التي تُبرم لصالح الصندوق 

 .دراسة الندوى المالية المقدمة من المطور 

 .تعيين المطورين 

  على نميع القرارات النوهرية. إدارة الصندوق أخذ موافقة منل 

 .إصدار التقارير الدورية لحملة الوحدات 

صررى نهوده لحل أي تضررارب في المصررالح قد يننم بين مدير الصررندوق وأعضرراء منل  إدارة الصررندوق يسررعى مدير الصررندوق إلى بذل أق

 واألطراف المعنيّة وحملة الوحدات. 

عمليات التسرروية والمطابقةى  ينوي مدير الصررندوق تقديم نميع الخدمات تقريبا بواسررطة موظفيه على سرربيل المثال التأكد من صررحة البياناتى

حفظ سرررنالت الصرررندوقى صررريانة النظام وإصررردار التقارير. اير أنه ينوز لمدير الصرررندوقى وفق تقديره الخاصى  العمالءىحفظ سرررنالت 

تفويا أو توكيل مهامه أو صررالحياته أو التنازل عنها أو التعاقد من الباطن بشررأنها مع شررركة تابعة أو شررخص مرخص بأداء هذه الخدمات 

اليًاى لي  من المتوق ع أن يسررررتخدم مدير الصررررندوق سررررلطة التفويا هذه. وبصرررررف النظر عن التفويا في المملكة العربية السررررعودية. وح

يعد مدير الصرررندوق لطرف أو شرررركة تابعة واحدة أو أكثرى يبقى مدير الصرررندوق مسررر وال عن إدارة الصرررندوق وتنظيم أصررروله وحفظها. و

ل مس وال عند تعيين تابع أو أي طرف آخر للقيام بتلك األعمـررـررال. ويتحمل مس وال عن إدارة الصندوقى وحفظ أصوله وخدمات إدارته ويظ

 مدير الصندوق المس ولية المالية عن خسائر الصندوق الناتنة عن األخطاء التي تحصل بسبب إهماله النسيم أو سلوكه المتعمد.

 ق.االستثمار من قِّبنل مدير الصندوق: لن يقوم مدير الصندوق باالستثمار في الصندو

 أمين الحفظ والمدير اإلداري وأمين السج  .17

 أمين الحفظ (أ

 أمين حفظ أصول الصندوق. وعنوانها هو كالتالي: بدور الماليةتقوم شركة األهلي 

 ى المملكة العربية السعوديةالماليةشركة األهلي 

 اإلقليمي  سعوديالالدور الرابعى البرج بى مبنى البنك األهلي 

 ى المملكة العربية السعودية11495ى الرياا 22216ى ص. ب: طريق الملك سعود

 +966114060049+ى فاك : 966118747106هاتف: 

 المدير اإلداري  (ب

 بدور المدير اإلداري للصندوق. وعنوانها هو كالتالي: الماليةتقوم شركة األهلي 

 شركة األهلي الماليةى المملكة العربية السعودية

 اإلقليمي  سعوديالالدور الرابعى البرج بى مبنى البنك األهلي 

 ى المملكة العربية السعودية11495ى الرياا 22216ى ص. ب: طريق الملك سعود

 +966114060049+ى فاك : 966118747106هاتف: 

ه. وسيتم فصل أصول الصندوق كلّيًا يتولى المدير اإلداري حفظ سنالت الحسابات بما فيها أصول الصندوق وخصومهى وإيراداته ومصاريف

فيما يتعلّق بالصندوق وسيكون مس وال عن اإلدارة العامة للصندوقى والتي  اإلدارةعن أصول مدير الصندوق. يقدم المدير اإلداري خدمات 

شررركة األهلي تشررمل ترتيب عملية تثمين األصررول من قِّبنل مثّمن مسررتقلى والتنسرريق مع ُمرانع الحسررابات واحتسرراب الرسرروم كافة. كما يحق ل

كلي أو نزئيى مع أشررررررخاص مرخصررررررين بتقديم خدمات اإلدارة في أو التعاقد من الباطن بشررررررأن دور المدير اإلداريى بشرررررركل  إحالة المالية

 المملكة.

 أمين السج   (ج

 بدور أمين السنل للصندوق. وعنوانها هو كالتالي: الماليةتقوم شركة األهلي 

 ى المملكة العربية السعودية الماليةشركة األهلي 

 اإلقليمي سعوديالالدور الرابعى البرج بى مبنى البنك األهلي 

 ى المملكة العربية السعودية11495ى الرياا 22216ى ص. ب: الملك سعودطريق 

 +966114060049+ى فاك : 966118747106هاتف: 

ر .18  المطّوِّ

 المطّور. وعنوانها هو كالتالي: تقوم الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية والتطوير العقاري )شركة سدكو للتطوير( بدور

 شركة سدكو  -المركز الرئيسي 

 منمع البحر األحمر التناريى حي المرنانى طريق الملك عبد العزيز –رج الننوبي الب
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 ى المملكة العربية السعودية21333ى ندة 140667ص.ب. 

 +966126906899+ى فاك : 966126906800هاتف: 

 www.sedcodevelopment.comالموقع اإللكتروني: 

 

 المحاسب ال انوني .19

 اسم مراجع الحسابات وعنوانه

 عيّن مدير الصندوق شركة كي بي إم ني كمرانع مستقل لحسابات الصندوق لترانع سنويا قوائم الصندوق المالية. وعنوانها هو:

 وانهة الريااى طريق المطار

 93876صندوق بريد 

 11663الرياا 

 المملكة العربية السعودية

  www.kpmg.com/saالموقع اإللكتروني: 

 

 األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب ال انوني

ير المرانعة مس ولية المحاسب القانوني تتمثل في إبداء رأي على القوائم المالية استنادا إلى أعمال المرانعة التي يقوم بها والتي تتم وفقا لمعاي

ودية والتي تتطلب التزام المحاسب بمتطلبات أخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال المرانعة المتعارف عليها في المملكة العربية السع

للحصول على درنة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية خالية من األخطاء النوهرية. تتضمن مس وليات المحاسب القانوني أيضا القيام 

حات الواردة في القوائم المالية. باإلضافة إلى تقديم مدى مالءمة السياسات المحاسبية بلنراءات الحصول على أدلة م يدة للمبالغ واإليضا

 المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المستخدمةى باإلضافة إلى تقييم العرا العام للقوائم المالية.

 

 ال وائم المالية  .20

بلعداد القوائم المالية األولية والسررنوية وفقا لمعايير المحاسرربة الصررادرة عن الهيئة السررعودية للمحاسرربين القانونيين  مدير الصررندوقيقوم  .أ
 بشكل مستمر حتى انقضاء الصندوق.

 يوقع عليها عضو مفوا من منل  إدارة الصندوق. والسنوية. وأنينب أن يعتمد منل  إدارة الصندوق القوائم المالية األولية  .ب
 نب أن تقدم القوائم المالية األولية والسنوية إلى الهيئة فور اعتمادها من منل  إدارة الصندوق.ي .ج
ينوز  يعلن مدير الصرررندوق من خالل التطبيقات اإللكترونية التي تحددها الهيئة عن القوائم المالية األولية والسرررنوية فور اعتمادهاى وال .د

 لوحدات قبل إعالنها.نشر هذه  القوائم أو إرسالها إلى مالكي ا
ينب علي مدير الصرررندوق تزويد الهيئة بالقوائم األولية بعد فحصرررها وفقا لمعايير المحاسررربة والمرانعة الصرررادرة عن الهيئة السرررعودية  .ه

ن نهاية خمسة وعشرين( يوما متتناوز )واإلعالن عن القوائم المالية لمالكي الوحدات فور اعتمادها خالل مدة ال  القانونيينللمحاسبين 
 المدة المالية التي تشملها تلك القوائم.

 ينب علي مدير الصندوق تزويد الهيئة بالقوائم المالية السنوية المدققة وفقا لمعايير المحاسبة والمرانعة الصادرة عن الهيئة السعودية .و
دة ال تتناوز )أربعين( يوما من نهاية السررررنة للمحاسرررربين القانونيين واإلعالن عن القوائم المالية لمالكي الوحدات فور اعتمادها خالل م

 المالية التي تشملها تلك القوائم.
 يتم توفير القوائم المالية األولية والسنوية بالبريد اإللكتروني و/أو بنسخة ورقية بناًء على طلب حملة الوحدات دون أي رسوم. .ز

 
 وفقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري. لية السعودية )تداول( اإللكترونيلماتُنشنر القوائم المالية األولية والسنوية أيضا على موقع السوق ا

م. وال ينوز أن تقل مدة السنة المالية األولى 2014ديسمبر  31تصدر أول قوائم مالية سنوية مدقّقة بعد السنة المالية األولى التي تنتهي في 

 شهرا. 18أشهر وال أن تتناوز  6عن 

 تضارب المصالت .21

 الصندوقمدير  (أ

ينفّذ مدير الصندوق منموعة واسعة من العمليات التي قد ينتج عنها تضارب في المصالح. فيمكن لمدير الصندوق أن يعمل كمستشار 

أو يشررارك في صررناديق أو شررركات أو حسررابات أخرىى والتي منها ما له أهداف اسررتثمارية مماثلة ألهداف الصررندوق. وينوز أن يقّدم 

ت مماثلة ألطراف أخرىى شررررط أال ت ثر سرررلبا على الخدمات التي يقّدمهاى وأن يأخذ بعين االعتبار في أي وقت مدير الصرررندوق خدما

 وانباته تناه الصندوق وأن يسعى ناهدا إلى التأّكد من حّل أي منازعات بطريقة منصفة. 

 الصندوق (ب

قد يتعّرا الصررندوق لمختلف أنواع تضررارب المصررالح وينوز للصررندوقى بين الحين واآلخرى التعامل مع أشررخاص أو م سررسررات أو 

شرررركات مرتبطة بشرررركات مدير الصرررندوق الفرعية للبحه عن فرص لالسرررتثمار. وفي هذه األحوالى قد تتضرررارب مصرررالح أعضررراء 

http://www.sedcodevelopment.com/
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ندوق وشررركاء مدير الصررندوق أو شررركاته الفرعية مع مصررالح الصررندوق. وسرريتم منل  إدارة الصررندوق اير المسررتقلينى وإدارة الصرر

 اإلفصاح عن أي صفقات قد ينتج عنها تضارب محتمل في المصالح بالنسبة لحملة الوحدات. 

وق وينوز أيضا للصندوق تكليف أو عدم تكليف طرف ثاله مستقل كأمين حفظى أو مدير إداريى أو أمين سنل. وينوز لمدير الصند

 هذه المهام بنفسه أو يتعاقد من الباطن بشأنها. يتولىأن 

ر  (ج  المطّوِّ

قد يتعّرا المطّور أيضرررررا لمختلف أنواع تضرررررارب المصرررررالح ألنه قد يشرررررترك في وحدات الصرررررندوق عمال بمبدأ الطرح. ويمكن أن 

را من المطّور )بسرررعر السررروق يتعّرا لتضرررارب مصرررالح من أنواع مختلفة ألنه سررريمث ل في المنل ى وقد يشرررتري الصرررندوق األ

 المصادنق عليه من قِّبنل مثّمنين مستقل ين اثنين على األقل(. 

وسيعمل مدير الصندوق على رعاية مصلحة مالكي الوحدات في نميع األوقـررررررررـررررررررات وعدم تأثير أي تضارب يبن مصالحه ومصالح 

ير الصندوق على التقيد بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار مالكي الوحدات على الخدمات التي سيقدمها لمالكي الوحدات. وسيعمل مد

 العقاري واللوائح التنفيذية األخرى المتعلقة بتضارب المصالح واإلفصــاح عنــها.

 رلع الت ارير لمالكي الوحدات .22

 وسيتضمن التقرير ما يلي:يتلقى حملة الوحدات كشفا يبين حالة استثماراتهم في الصندوق باإلضافة إلى قيمة هذه االستثمارات. 

 صافي قيمة وحدات الصندوق 

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها كل مالك وصافي قيمتها 

 أي ربح مدفوع الحق آلخر تقرير تم تقديمه لمالكي الوحدات 

 سير العمل في الصندوق 

 يعد مدير الصندوق تقرير دوري يتضمن مستندات التخارج من الصندوق.

من شروط وأحكام الصندوق( بالبريد اإللكتروني و/أو في نسخة ورقية  20األولية والسنوية )يرنى مرانعة المادة  الماليةكما تُقدم القوائم 

 مناناى بناء على طلب حملة الوحدات.

 

 المعلومات األخرى .23

الزكاة والضرررررائب على على المسررررتثمرين الحاليين والمحتملين أن يحصررررلوا على مشررررورة مهنية بخصرررروص آثار الزكاة والضااااريبة:  .أ

امتالكهم أو حيازتهم أو تصرفهم في وحدات الصندوق. كما ينب أن يعلم المستثمرون أنه ينوز لمدير الصندوقى إذا لزم األمر وكان 

ذلك مسموحا به بمونب القانونى أن يدفع الزكاة تفرا على الصندوق أو األرا/أراضي من أموال الصندوقى وسيكون كل مستثمر 

 عن دفع الزكاة وااللتزامات الضريبية المترتبة عليه.مس وال 

 

قد يتعين على المسرررررتثمرين تقديم وثائق أخرى اير نموذج االشرررررتراك التزاما بنظام مكافحة اسرررررل األموالى مكالحة  سااااا  األموا :  .ب

الصندوق وأمين السنل بالحق وللتحقق من هوية مالكي المستثمرينى علما بأن هذه المعلومات سوف تعامل بسرية تامة. ويحتفظ مدير 

في طلب المزيد من الوثائق أو المعلومات من أي مسررررررتثمر محتمل أو حالي عند اللزوم. وقد ي دي عدم تقديم الوثائق المطلوبة وإثبات 

 الهوية بالشكل المقنع لمدير الصندوق أو أمين السنل إلى رفا طلب االشتراك. 

التعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية وم سسة النقد العربي السعودي المتعلقة بمكافحة سيلتزم الصندوق في نميع األوقات بنميع 

اسل األموال وتمويل اإلرهاب. وسوف يُطلب أيضا من الصناديق النماعية أو الوسطاء الماليين تقديم إقرارات بشأن التزامهم بلوائح 

 اسل األموال.

 تعدي  شروط الصندوق وأحكامه .24

وط واألحكام سررارية المفعول إلى حين تعديلها من قبل مدير الصررندوقى بشرررط الحصررول على موافقة مسرربقة من هيئة السرروق تظل هذه الشررر

 ( يوما من دخول التعديالت حيز التنفيذ.60المالية وتبليغ حملة الوحدات خطيا بالتعديالت الهامة التي تم إدخالها قبل ستين )

 النظام المطبق .25

المملكة العربية السررعودية السررارية وللقواعد واللوائح التي تصرردرها هيئة السرروق المالية من وقت آلخر. وفي حالة  يخضررع الصررندوق ألنظمة

ونود أي نزاع أو خالف أو مطالبة تنشرأ عن هذه الشرروط واألحكام أو تتعلق بها )بما في ذلك أي سر ال حول ونود هذه الشرروط واألحكام 

و العواقب المترتبة على إبطالها(ى ينوز لحملة الوحدات أو لمدير الصندوق تونيه إشعار خطي إلى الطرف أو صحتها أو خرقها أو إنهائها أ

أو اآلخر حول هذا النزاع أو الخالف أو المطالبةى ويتعين على كل منهما فور تسليمه هذا اإلشعار أن يسعى بحسن نية إلى تسوية هذا النزاع 

يوما من تسرررليم اإلشرررعارى ينب أن تتم تسررروية  30ال تعذر عليهما التسررروية عن طريق التفاوا خالل الخالف أو المطالبة وديا. لكن في ح



 
 الشروط واألحكام: صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني    28من  25صفحة 

ي النزاع أو الخالف أو المطالبة بلحالتها إلى لننة الفصرررل في منازعات األوراق المالية )االلننةا(. وتختص اللننة حصرررريا بالنظر والبت ف

علق بهذه الشروط واألحكام. ويقر حملة الوحدات ومدير الصندوق بأنهما يخضعان الختصاص أي إنراء أو تسوية ألي نزاع قد ينشأ فيما يت

هذه اللننة ويتنازالن عن حقهما في االعتراا على اإلنراءات التي سرررتتخذها على أي أسرررا ى بما في ذلك على سررربيل المثال ال الحصررررى 

 المكان أو عدم مالءمة مكان التقاضي.

 الهيئة المنظمة .26

-37رقم صررندوق إلشررراف هيئة السرروق الماليةى علما بأن مدير الصررندوق شررخص مرخص من قبل الهيئة بمونب الترخيص رقم يخضررع ال

 م.25/06/2007هـ الموافق 10/06/1428 وتاريخ 06046

 عملة الصندوق .27

السررعودي بسررعر الصرررف السررائد في ى وسرروف يتم تحويل قيمة أي اشررتراك يسرردد بعملة أخرى إلى اللاير السررعودي إن الصررندوق مقوم باللاير

 وقت االشتراك.

 إجراءات الشكاوى .28

يمكن لحملة الوحدات أن يرسررررررلوا أي شرررررركاوى لديهم إلى شررررررركة األهلي المالية على عنوان البريد اإللكتروني المبين على موقع الشررررررركة: 

www.alahlicapital.com (. كما يمكن الحصرررررول على نسرررررخة من سرررررياسرررررات وإنراءات مدير 920000232الهاتف ) أو على رقم

 الصندوق لمعالنة شكاوى المستثمرين بناء على طلب خطي يرسل إلى مدير الصندوق.

 خصائص الوحدات .29

دة منها مصرررررلحة يقوم مدير الصرررررندوق بلصررررردار عدد محدود من وحدات االسرررررتثمار في الصرررررندوق تكون كلها من نف  الفئة وتمثل كل وح

مشررتركة فردية متسرراوية في الصررندوق. ويملك كل مسررتثمر مصررلحة اير قابلة للتنزئة في أصررول الصررندوقى بناًء على صررافي قيمة أصررول 

الوحدات التي يمتلكها. ويكون لمدير الصندوق حق ممارسة نميع الحقوق المتصلة باالستثمارات العقارية أو أي استثمارات أخرى مونودة 

صرررندوق. وتكون نميع الوحدات مقومة بعملة محددة ويحتفظ أمين السرررنل بسرررنل يحتوي على أسرررماء نميع حملة الوحدات وال يمكن في ال

 تحويل وحدات المستثمرين إال من خالل مدير الصندوق.

 االلتزام باللوائت .30

عن هيئة السررروق المالية. وتتضرررمن الشرررروط  إن الشرررروط واألحكام والوثائق األخرى الخاصرررة بالصرررندوق متوافقة مع التعليمات الصرررادرة

واألحكام إقرارات وإفصاحات دقيقة وصحيحة بشأن نميع الحقائق النوهرية المتعلقة بصندوق استثماري عقاري مقفل االشتراك عن طريق 

 طرح عام.

 الهيئة الشرعية .31

الهيئة الشرررعية للصررندوق لضررمان التزام الصررندوق واسررتثماراته بالضرروابط الشرررعية.  دور  سررعوديالالهيئة الشرررعية للبنك األهلي  سررت دي

 من علماء الشريعة التالية أسما هم:  سعوديالالشرعية للبنك األهلي  الهيئةوتتألف 

 الشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع )رئيس الهيئة(

  هـ.1391عضو هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها في العام 

 حكمة التمييز في مكة المكّرمة سابقا.قاضي م 

 .أشرف على عدد من رسائل الدكتوراه وشارك في مناقشات أطروحات عدة 

 .نمع عددا من الفتاوى ونشر كتبا مختلفة 
 

 الشيخ الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز المصلت )عضو لي الهيئة(

  هـ. ١٤١٥هـ حتى العام  ١٣٩٦مدير نامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في أبها من العام 

 .عميد كلية الشريعة وأصول الدين في نامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 .األمين العام للهيئة العالمية لمعناز العلمي في القرآن والسنة 

 .نشر العديد من الم لفات والبحوه 
 

 الشيخ الدكتور محمد علي ال ري )عضو لي الهيئة(

  االقتصاد اإلسالمي والرئي  السابق لمركز أبحاه االقتصاد اإلسالمي في نامعة الملك عبد العزيز.أستاذ سابق في 

http://www.alahlicapital.com/
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  خبير في منمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة الم تمر اإلسالمي ومنمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي وعضو في
 لمالية اإلسالمية.منل  الشريعة لهيئة المحاسبة والمرانعة للم سسات ا

 .عضو في هيئة تحرير العديد من المنشورات األكاديمية في منال التمويل والفقه اإلسالمينين 

  عضررو في العديد من الهيئات الشرررعية لبنوك إسررالمية وشررركات تكافل في أرناء مختلفة من العالم. وقد ألّف كتبا عدة في منال
شر مقاالت حول هذا الم وضوع باللةتين العربية واإلننليزية. والدكتور القري متحده نشط في الم تمرات التمويل اإلسالمي ون

 العالمية.

  م(. وحاصل ٢٠٠٤هـرررررررر )١٤٢٤حائز على نائزة البنك اإلسالمي للتنمية في منال الخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية للعام
 المتحدة األمريكية. على درنة الدكتوراه في االقتصاد من نامعة كاليفورنيا في الواليات 

 ويحصل أعضاء الهيئة الشرعية على مكافأة مقابل الخدمات التي يقّدمونهاى وتشّكل هذه المكافأة نزءا من المصاريف التشةيلية.
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 رسوم األداء

٪ من العائد الفائا إن ُوندتى بعد استالم حملة الوحدات 25يحق لمدير الصندوق في نهاية مدة الصندوق الحصول على رسوم أداء تبلغ نسبتها  

التي تساوي استثماراتهم زائدا الحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء. ويساوي االحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن متحصالت التوزيع التراكمي 

 ٪ من رأ  المال.10األداءا معدل العائد الداخلي السنوي البالةة نسبته 

 رسوم المطّور

 سيتقاضى المطّور الرسوم التالية بمونب أحكام اتفاقية التطوير:

من )تكاليف البناء والتكاليف اإلدارية وتكاليف الخدمات العامة ودراسررة السرروق ورسرروم الدراسررات ورسرروم التصررميم ورسرروم التسررويق والمبلغ ٪ 10)أ( 

 االحتياطي( كرسوم تطوير.

 ٪ من إنمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة مبيعات.2.5)ب( 

 عليها مدير الصندوق.٪ من رسوم األداء )إن وندت( التي يننيها ويحصل 50)ج( 

 

 

 

 لاير السعوديالمصاري  الفعلية بآال  ال الوص  

 االشتراك رسوم

 دفع مسبقا عند االشتراك في وحدات الصندوق تُ 
 من مبلغ االشتراك ٪3تصل إلى 

 اإلدارة* رسوم

 الحفظ أمين رسوم وتشمل التقويمى تاريخ في وتدفع تقوم الصندوق أصول قيمة صافي من سنويا٪ 1 تبلغ
0 

 اإلداري المدير رسوم

 التقويم تاريخ في وتدفع تقوم األصول قيمة صافي من سنويا٪ 0.04 تبلغ 
0 

 3,652 مصاريف تشةيلية 

 55  ومراقبتها بتقييم االستثمارات المتعلقة والمصاريف الرسوم 

 83  مهنية أتعاب

 8 الصندوق إدارة منل  أعضاء أتعاب

 148 مصروف ضريبة قيمة مضافة 
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ةى وأني )أننا( إنني بالتوقيع على هذه الشروط واألحكام أعلن/ نعلن أني )أننا( قرأت وفهمت )قرأنا وفهمنا( الشروط واألحكام أعاله والمالحق ذات الصل

 أوافق عليها وحصلت )حصلنا( على نسخة عنها. 

 اإلننليزيى ي خذ بالنص العربي. في حال ونود أي تعارا أو تناقا بين النص العربي والنص

                                    االسم الكامل: ______________________ 

  الننسية: ______________________ 

 رقم الهوية )بطاقة هوية سعوديةى إقامةى أو نواز سفر(: ______________________    

 ______رقم الحساب االستثماري: ________________

    التوقيع: ______________________  

 التاريخ: ______________________  

 ينب توقيع نسختين من الشروط واألحكام يحصل المستثمر على إحداهما ويحتفظ مدير الصندوق بالنسخة األخرى.

 نهاية الشروط واألحكام

 

 

 

 

 

 

 

 


