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تمت الموافقة على طرح ت�سجيل و�إدراج وحدات �صندوق جدوى ريت ال�سعودية من قبل هيئة ال�سوق المالية بتاريخ 1439/4/10هـ الموافق
2017/12/28م.

الشروط واألحكام
�صندوق جدوى ريت ال�سعودية
Jadwa REIT Saudi Fund

(�صندوق ا�ستثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية)

�شركة جدوى لال�ستثمار
مدير ال�صندوق
تاريخ ال�شروط والأحكام1439/4/10 :هـ الموافق 2017/12/28م
حجم ال�صندوق 1.580.000.000 :ريال �سعودي
�سعر الوحدة 10 :ريال �سعودي
عدد الوحدات المطروحة للجمهور 47.400.000 :وحدة
حجم الطرح للجمهور 474.000.000 :ريال �سعودي
عملة ال�صندوق :الريال ال�سعودي
يتحمل مدير ال�صندوق الم�س�ؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام ،ويقر بعد �أن �أجرى كافة التحريات المعقولة،
وح�سب علمه واعتقاده� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى يمكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها في هذه الوثيقة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل
هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية وال�سوق المالية ال�سعودية �أية م�س�ؤولية عن محتوى هذه ال�شروط والأحكام ،وال يقدمان �أي �إقرارات �أو �ضمانات تتعلق
بدقتها �أو اكتمالها؛ ويخليان م�س�ؤوليتهما �صراحة عن �أي خ�سارة قد تقع ب�سبب االعتماد على �أي جزء من هذه ال�شروط والأحكام.

لمياء الحميد
م�س�ؤول المطابقة وااللتزام

طارق بن زياد ال�سديري
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إشعار هام
تحتوي هذه ال�شروط والأحكام على معلومات تف�صيلية تتعلق ب�صندوق جدوى ريت ال�سعودية («ال�صندوق») ،وبعملية طرح الوحدات في ال�صندوق
(«الوحدات») .وعند تقديم طلب لال�شتراك في الوحدات  -ويعد �شراء الم�ستثمر لأي من وحدات ال�صندوق �إقرار ًا منه ب�إطالعه على �شروط و�أحكام
عامل الم�ستثمرون على �أنهم قد تقدموا فقط بنا ًء على المعلومات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام ،والتي تتوفر ن�سخ
ال�صندوق وقبوله لها  -ف�سوف ُي َ
منها على الموقع الإلكتروني ل�شركة جدوى لال�ستثمار («مدير ال�صندوق») (� )www.jadwa.comأو الموقع الإلكتروني لل�سوق المالية ال�سعودية
(«تداول») (.)www.tadawul.com.sa
ويجب على الم�ستثمرين المحتملين قراءة هذه ال�شروط والأحكام كاملة قبل �شراء الوحدات في ال�صندوق حيث ينطوي اال�ستثمار في ال�صندوق
على بع�ض المخاطر ،وقد ال ينا�سب جميع الم�ستثمرين .يجب على الم�ستثمرين �أن يكون لديهم اال�ستعداد لتحمل المخاطر المرتبطة باال�ستثمار في
ال�صندوق ،والوارد و�صفها في الفقرة (ز) من هذه ال�شروط والأحكام .وفي حال تعذر فهم محتويات هذه ال�شروط والأحكام ،فيجب على الم�ستثمرين
الح�صول على م�شورة م�ست�شار مالي مرخ�ص له.
تم �إعداد هذه ال�شروط والأحكام بوا�سطة مدير ال�صندوق ،باعتباره �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة ،م�سجلة في ال�سجل التجاري بالمملكة العربية
ال�سعودية تحت رقم  ،1010228782و�شخ�ص مرخ�ص له من قبل هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية بموجب الترخي�ص رقم  ،37-06034وفق ًا لأحكام
الئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري ال�صادرة عن مجل�س �إدارة الهيئة بموجب القرار رقم  2006-193-1الم�ؤرخ في 1427/06/19هـ (الموافق
2006/07/15م) («الئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري») و�أحكام التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة ال�صادرة عن الهيئة
بموجب القرار رقم  2016-130-6الم�ؤرخ في 1438/1/23هـ (الموافق 2016/10/24م) («التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية
المتداولة»).
كما تحتوي ال�شروط والأحكام على المعلومات التي تم تقديمها امتثا ًال لمتطلبات الت�سجيل وقبول �إدراج الوحدات في «تداول» وفق ًا لالئحة �صناديق
اال�ستثمار العقاري والتعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية («الهيئة»).
ويتحمل مدير ال�صندوق الم�سئولية الكاملة عن دقة و�صحة المعلومات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام ،كما �أنه ي�ؤكد ح�سب علمه واعتقاده ،بعد
�إجراء جميع الدرا�سات الممكنة و�إلى الحد المعقول� ،أنه ال توجد �أي حقائق �أخرى يمكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها في هذه ال�شروط والأحكام �إلى جعل
�أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .ولقد �أجرى مدير ال�صندوق كافة التحريات المعقولة للت�أكد من دقة المعلومات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام بتاريخ
�إ�صدارها� ،إال �أن جزء ًا مهم ًا من المعلومات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام والمرتبطة ب�سوق وقطاع العقار تم ا�ستيفا�ؤه من م�صادر خارجية .ومع
�أن مدير ال�صندوق ال يملك �أي �سبب لالعتقاد ب�أن معلومات �سوق وقطاع العقار تفتقر للدقة ب�شكل جوهري ،ولكنه لم يقم بالتحقق من هذه المعلومات
ب�شكل م�ستقل ،وال يقدم مدير ال�صندوق والم�ست�شارين �أي �ضمان بدقة �أو اكتمال هذه المعلومات.
وال تتحمل هيئة ال�سوق المالية �أية م�سئولية عن محتويات هذه ال�شروط والأحكام ،وال تقدم �أي �ضمانات ب�صحة هذه ال�شروط والأحكام �أو اكتمالها.
وال تتحمل الهيئة �أية م�سئولية عن �أي خ�سارة مالية تن�ش�أ عن تطبيق �أي حكم من �أحكام هذه ال�شروط والأحكام �أو ب�سبب االعتماد عليه.
وال يجب النظر �إلى هذه ال�شروط والأحكام على �أنها تو�صية من جانب مدير ال�صندوق للم�شاركة في الطرح الأولي �أو ل�شراء الوحدات بعد طرحها
في ال�سوق المالية ال�سعودية .وعالوة على ذلك ،ف�إن المعلومات الواردة في ال�شروط والأحكام هي ذات طبيعة عامة وقد تم �إعدادها دون الأخذ في
االعتبار الأهداف اال�ستثمارية الفردية �أو الو�ضع المالي �أو االحتياجات اال�ستثمارية الخا�صة بالأ�شخا�ص الذين يعتزمون اال�ستثمار في الوحدات
المطروحة .وقبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري ،يتحمل الم�ستثمرين المحتملين م�سئولية الح�صول على م�شورة م�ستقلة من م�ست�شار مالي ُم َ
رخ�ص من
قبل هيئة ال�سوق المالية فيما يتعلق بعملية الطرح الأولي �أو فيما يتعلق ب�شراء الوحدات بعد طرحها في ال�سوق المالية ال�سعودية ،ويجب �أن يعتمد
على درا�سته الخا�صة لمدى مالئمة كل من الفر�صة اال�ستثمارية والمعلومات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام مع �أهداف الم�ستثمر المالية وو�ضعه
المالي واحتياجاته ،بما في ذلك مزايا اال�ستثمار في ال�صندوق ومخاطره .وقد يكون اال�ستثمار في ال�صندوق مالئم ًا لبع�ض الم�ستثمرين دون غيرهم،
وال يجب �أن يعتمد الم�ستثمرون المحتملون على قرار طرف �آخر فيما يتعلق باال�ستثمار �أو عدمه ك�أ�سا�س لدرا�ستهم الخا�صة للفر�صة اال�ستثمارية
ولظروف ه�ؤالء الم�ستثمرين .كما �أن مدير ال�صندوق لم يف ّو�ض �أي �شخ�ص ب�إعطاء �أي معلومات �أو تقديم �أية �إفادة بخ�صو�ص طرح الوحدات �سوى
تلك الواردة في هذه ال�شروط والأحكام.
ويجب على الم�ستثمرين المحتملين عدم اعتبار هذه ال�شروط والأحكام ن�صيحة فيما يتعلق ب�أي �أمور �ضريبية �أو قانونية �أو �شرعية �أو ا�ستثمارية �أو
�أية م�سائل �أخرى .و ُين�صح الم�ستثمرون المحتملون با�ست�شارة م�ست�شاريهم المهنيين والقانونيين وال�شرعيين الم�ستقلين المرخ�ص لهم ب�ش�أن �شراء
الوحدات وامتالكها �أو الت�صرف بها وب�ش�أن المتطلبات النظامية التي تنطبق عليهم وقيود ال�صرف الأجنبي التي قد تواجههم بهذا ال�ش�أن والنتائج
التي قد تترتب على هذا ال�شراء �أو االمتالك �أو البيع �أو الت�صرف من حيث الدخل وال�ضريبة والزكاة.
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اال�شتراك في الوحدات متاح فقط للفئات الآتية:
(�أ) الأ�شخا�ص الطبيعيون ممن يحملون الجن�سية ال�سعودية ومواطني دول مجل�س التعاون الخليجي (ب) الأ�شخا�ص الطبيعيون المقيمين في المملكة
العربية ال�سعودية بموجب هوية مقيم (ج) الم�ؤ�س�سات وال�شركات و�صناديق اال�ستثمار وغيرها من الكيانات والأ�شخا�ص االعتبارية القائمة في المملكة
العربية ال�سعودية والم�ستثمرين الأجانب الم�ؤهلين والم�ستثمرين الخليجيين .ويتعين على جميع م�ستلمي هذه ال�شروط والأحكام االطالع على �أي
قيود قانونية �أو تنظيمية ذات �صلة بعملية الطرح الأولي وبيع الوحدات ،كما يتعين عليهم مراعاة تلك القيود بما في ذلك نظام تملك غير ال�سعوديين
للعقار وا�ستثماره.
تبقى المعلومات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام بتاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيير .وتحديد ًا ،يمكن لقيمة الوحدات �أن تت�أثر �سلب ًا بتطورات
م�ستقبلية ،كالت�ضخم والتغير في معدالت الفوائد وال�ضرائب (على �سبيل المثال �ضريبة القيمة الم�ضافة) �أو �أي عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو
خالفها ،والتي ال يملك مدير ال�صندوق �سيطرة عليها (لمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الفقرة (ز) من هذه ال�شروط والأحكام) .وال ُيق�صد من
هذه ال�شروط والأحكام �أو �أي معلومات �شفهية �أو خطية بخ�صو�ص الوحدات المطروحة ،وال ينبغي لها �أن تُف�سر �أو ُيعتمد عليها ب�أي �شكل من الأ�شكال
على �أنها �ضمان �أو ت�أكيد لأرباح �أو نتائج �أو �أحداث م�ستقبلية.
وقد تم �إعداد التوقعات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام بنا ًء على افترا�ضات معتمدة على معلومات مدير ال�صندوق وفق ًا لخبرته بال�سوق ،بالإ�ضافة
�إلى معلومات ال�سوق المتوافرة للجمهور .وقد تختلف ظروف الت�شغيل الم�ستقبلية عن االفترا�ضات الم�ستخدَ مة ،وبالتالي فلي�س هناك �أي ت�أكيدات �أو
تعهدات �أو �ضمانات فيما يتعلق بدقة � ّأي من التوقعات �أو اكتمالها.
بع�ض البيانات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام تُ�ش ّكل �أو قد ُي َ
نظر �إليها على �أنها تُ�ش ّكل «افترا�ضات م�ستقبلية» .ويمكن تحديد هذه االفترا�ضات
ب�صفة عامة من خالل ا�ستخدام كلمات تدل على الم�ستقبل مثل «يخطط» �أو «ي ّقدر» �أو «يعتقد» �أو «يتوقع» �أو «يتنب�أ» �أو «ربما» �أو «�سوف» �أو «ينبغي» �أو
«من المتوقع» �أو «من المفتر�ض» �أو �صيغة النفي من هذه الكلمات �أو م�شتقاتها �أو �أي م�صطلحات م�شابهة .وتعك�س هذه االفترا�ضات الآراء الحالية
لمدير ال�صندوق فيما يتعلق بالأحداث الم�ستقبلية ولكنها ال ُت َعد �ضمان ًا للأداء الم�ستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤدي �إلى اختالف
النتائج �أو الأداء �أو الإنجازات الحقيقية لل�صندوق ب�شكل كبير عن �أي نتائج �أو �أداء �أو �إنجازات م�ستقبلية قد تُع ّبر عنها هذه االفترا�ضات الم�ستقبلية
�سواء �صراح ًة �أو �ضمن ًا .وبع�ض هذه المخاطر والعوامل التي قد ُتحدِ ث هذا الت�أثير مب ّينة بالتف�صيل في �أق�سام �أخرى من هذه ال�شروط والأحكام
(لمزيد من التفا�صيلُ ،يرجى الرجوع �إلى الفقرة (ز) من هذه ال�شروط والأحكام) .وفي حال ت ََح ُقق هذه المخاطر �أو ال�شكوك �أو ثبوت خط�أ �أو عدم
دقة �أي من االفترا�ضات المت�ضمنة ،قد تختلف النتائج الفعلية لل�صندوق ب�شكل كبير عن تلك النتائج الواردة في هذه ال�شروط والأحكام على �أنها
متو َقعة �أو مُقدَ رة �أو ُم َ
خططة.
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دليل الصندوق
مدير ال�صندوق
�شركة جدوى لال�ستثمار
�سكاي تاورز  -الطابق الرابع
طريق الملك فهد
�ص.ب ،60677 :الريا�ض11555 :
هاتف+966 11 -279-1111 :
المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.jadwa.com :
�أمين الحفظ
�شركة البالد لال�ستثمار
�سمارت تاور  -الطابق الأول
تقاطع �شارع التحلية مع طريق الملك فهد
�ص.ب140 :
هاتف920001002 :
المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.albilad-capital.com :
المدير الإداري
�شركة جدوى لال�ستثمار
�سكاي تاورز  -الطابق الرابع
طريق الملك فهد
�ص.ب ،60677 :الريا�ض11555 :
هاتف+966 11 -279-1111 :
المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.jadwa.com :
المدير الإداري الفرعي
ايبك�س فند �سيرفيزي�س (دبي) ليمتد

APEX Fund Services (Dubai) Limited

المكتب  ،101الدور الأول ،جيت فيليج
مركز دبي المالي العالمي
�ص.ب506534 :
دبي ،الإمارات العربية المتحدة
الموقع الإلكترونيwww.apexfundservices.com :
المحا�سب القانوني
اللحيد واليحيى محا�سبون قانونين
 187طريق �أبو بكر ال�صديق
حي المر�سالت
هاتف+966 11 -488-9639 :
�ص.ب  ،4304الريا�ض 7532
المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.aca.com.sa :
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الم�ست�شار القانوني
�شركة �أبو حيمد و�آل ال�شيخ والحقباني
محامون وم�ست�شارون قانونيون
(بالتعاون مع كليفورد ت�شان�س �إل �إل بي)
البوابة االقت�صادية ،الطابق 15
طريق الملك خالد  -طريق المطار
هاتف+966 11 -481-9700 :
المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.ashlawksa.com :
الهيئة ال�شرعية
الهيئة ال�شرعية ل�شركة جدوى لال�ستثمار
�شركة جدوى لال�ستثمار
�سكاي تاورز  -الطابق الرابع
طريق الملك فهد
�ص.ب ،60677 :الريا�ض11555 :
هاتف+966 11 -279-1111 :
المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.jadwa.com :
المثمنون العقاريون
�شركة وايت كيوبز
هاتف+966 11 -810-1765 :
الريا�ض ،المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.white-cubes.com :
�شركة فاليو�سترات
الطابق ال�ساد�س ،البرج الجنوبي ،م�ؤ�س�سة الملك خالد
مجمع الفي�صلية ،طريق الملك فهد
هاتف+966 11 -293-5127 :
الريا�ض ،المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.valustrat.com :
الفح�ص النافي للجهالة من الناحية الفنية
�شركة فاليو�سترات
الطابق ال�ساد�س ،البرج الجنوبي ،م�ؤ�س�سة الملك خالد
مجمع الفي�صلية ،طريق الملك فهد
هاتف+966 11 -293-5127 :
الريا�ض ،المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.valustrat.com :
درا�سة الجدوى
�شركة كوليرز العالمية
برج الفي�صلية ،الطابق الثاني
�ص.ب ،5678 :الريا�ض 11432
هاتف+966 11 -237-7775 :
المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.colliers.com :
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مدير الأمالك (عقار مارفيال ،الفنار ،وم�ستودع ال�سلي)
�شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده
طريق �سلمان الفار�سي
�ص.ب ،30 :الدمام 31411
هاتف+966 13 -845-5275 :
المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.muhaidib.com :
الجهات الم�ستلمة لطلبات اال�شتراك
البنك ال�سعودي الفرن�سي
طريق المعذر
�ص.ب  ،06006الريا�ض 11004
هاتف+966 11 -289-9999 :
الريا�ض ،المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.alfransi.com.sa :
البريد الإلكترونيcommunications@alfransi.com.sa :
م�صرف الراجحي
�ص.ب ،28 :الريا�ض 11004
هاتف+966 11 -211-6000 :
الريا�ض ،المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.alrajhi.com.sa :
البريد الإلكترونيcontactcenter@alrajhi.com.sa :
البنك الأهلي التجاري
طريق الملك عبدالعزيز
�ص.ب  ،3555جدة 21481
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 12 -649-3333 :
الموقع الإلكترونيwww.alahli.com :
البريد الإلكترونيcontactus@alahli.com :
بنك الريا�ض
طريق الملك عبدالعزيز
�ص ب  ،22622الريا�ض 11614
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 -401-3030 :
الموقع الإلكتروني www.riyadbank.com
البريد الإلكترونيcustomercare@riyadbank.com :
�شركة جدوى لال�ستثمار
�سكاي تاورز  -الطابق الرابع
طريق الملك فهد
�ص.ب ،60677 :الريا�ض11555 :
هاتف+966 11 -279-1111 :
المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.jadwa.com :

7

ملخص الصندوق
ا�سم ال�صندوق ونوعه

مدير ال�صندوق
�أمين الحفظ
المحا�سب القانوني
�أهداف ال�صندوق اال�ستثمارية
فترة الطرح الأولي
حجم ال�صندوق
�سعر الوحدة عند الطرح الأولي
الحد الأدنى لال�شتراك الأولي
الحد الأعلى لال�شتراك الأولي

م�ستثمر م�ؤهل

عملة ال�صندوق
مدة ال�صندوق
م�ستوى المخاطرة

�سيا�سة توزيع الأرباح

التمويل
التوافق مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية
عدد مرات التثمين

ا�سم ال�صندوق هو «�صندوق جدوى ريت ال�سعودية « ،وهو �صندوق ا�ستثمار عقاري متداول عام
مقفل ومتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وتم �إن�شا�ؤه بموجب الأنظمــة واللوائح المعمول بها في
المملكة ،ويخ�ضع للوائح وتعليمات هيئة ال�سوق المالية.
�شركة جدوى لال�ستثمار ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية م�سجلة في ال�سجل التجاري بالمملكة
العربية ال�سعودية تحت رقم  ،1010228782وهي �شخ�ص مرخ�ص له من قبل الهيئة بموجب
الترخي�ص رقم .37-06034
�شركة البالد لال�ستثمار.
اللحيد واليحيى محا�سبون قانونيون.
�إن الهدف اال�ستثماري الرئي�سي لل�صندوق هو توفير دخل دوري للم�ستثمرين من خالل اال�ستثمار في
�أ�صول عقارية مُدِ رة للدخل متواجدة في جميع مدن المملكة العربية ال�سعودية ما عدا مدينتي مكة
المكرمة والمدينة المنورة.
تبد�أ فترة الطرح الأولي من 1439/4/16هـ الموافق 2018/1/3م وتنتهي في 1439/5/6هـ الموافق
2018/1/23م (خالل خم�سة ع�شر يوم عمل).
يبلغ حجم ال�صندوق 1.580.000.000ريال �سعودي مق�سمة على 158.000.000وحدة.
 10ريـال �سعودي.
 50وحدة �أي ما يعادل  500ريـال �سعودي.
 7.884.200وحدة �أي ما يعادل  78.842.000ريـال �سعودي.
مع مراعاة نظام تملك غير ال�سعوديين للعقار وا�ستثماره ،يكون اال�شتراك في الوحدات متاح فقط
للفئات الآتية:
(�أ) الأ�شخا�ص الطبيعيون ممن يحملون الجن�سية ال�سعودية ومواطني مجل�س التعاون الخليجي.
(ب) الأ�شخا�ص الطبيعيون المقيمين في المملكة العربية ال�سعودية بموجب هوية مقييم.
(ج) الم�ؤ�س�سات وال�شركات و�صناديق اال�ستثمار وغيرها من الأ�شخا�ص االعتباريين والكيانات
القانونية القائمة في المملكة العربية ال�سعودية والم�ستثمرين الأجانب الم�ؤهلين والخليجيون
ذوي ال�شخ�صية الأعتبارية .
الريال ال�سعودي.
ت�سعة وت�سعون ( )99عام ًا تبد�أ من تاريخ �إدراج وحدات ال�صندوق في تداول ،ويمكن تمديد مدة
ال�صندوق لمدة مماثلة ،ويكون ذلك التمديد خا�ضع للتقدير المطلق لمدير ال�صندوق عقب الح�صول
على موافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق وهيئة ال�سوق المالية.
م�ستوى المخاطرة متو�سط �إلى مرتفع ،ولمزيد من المعلومات يرجى قراءة الفقرة (ز) من ال�شروط
والأحكام.
ي�ستهدف مدير ال�صندوق توزيع �أرباح نقدية �أربع مرات في ال�سنة الميالدية عن الفترة المنتهية
في �شهر مار�س ،يونيو� ،سبتمبر ،ودي�سمبر على مالكي الوحدات بما ال يقل عن  ٪90من �صافي ربح
ال�صندوق ال�سنوية ،وذلك با�ستثناء الأرباح الر�أ�سمالية الناتجة عن بيع الأ�صول العقارية والتي قد
يعاد ا�ستثمارها لغايات اال�ستحواذ على �أ�صول �إ�ضافية �أو تجديد �أ�صول ال�صندوق القائمة.
يجوز لمدير ال�صندوق ،نيابة عن ال�صندوق ،الح�صول على تمويل متوافق مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية .على �أال تتعدى ن�سبة التمويل المتح�صل عليه عن ( )%50من �إجمالي قيمة �أ�صول
ال�صندوق ،وذلك بح�سب �آخر قوائم مالية مدققة.
يخ�ضع ال�صندوق في تعامالته ل�ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية.
�سيتم �إجراء تثمين لأ�صول ال�صندوق العقارية مرة واحدة كل �ستة �أ�شهر على الأقل ،من قبل مثمنين
اثنين م�ستقلين ومرخ�صين من الهيئة ال�سعودية للمق ّيمين المعتمدين.
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الزكاة
ر�سوم اال�شتراك
ر�سوم الإدارة
ر�سوم الحفظ
ر�سوم �إدارية

ر�سوم ال�صفقات

تكاليف التعامالت

مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة
الم�ستقلين
�أتعاب المحا�سب القانوني
�أتعاب �إدارة الأمالك

ر�سوم الت�سجيل لدى ال�سوق المالية
ال�سعودية «تداول»

ر�سوم الإدراج لدى ال�سوق المالية
ال�سعودية «تداول»

ال يتولى مدير ال�صندوق �إخراج زكاة الوحدات اال�ستثمارية عن الم�ستثمرين ،وتقع على مالك الوحدة
م�س�ؤولية �إخراج زكاة ما يملك من وحدات ا�ستثمارية.
تحت�سب ر�سوم ا�شتراك وقدرها  %2من مبلغ اال�شتراك النقدي ،يتم ا�ستقطاع هذه الر�سوم عند
ا�ستالم مبلغ اال�شتراك وتدفع لمدير ال�صندوق.
يدفع ال�صندوق لمدير ال�صندوق �أتعاب �إدارة تعادل ما ن�سبته  ٪0.75من �صافي قيمة �أ�صول
ال�صندوق �سنوي ًا.
يدفع ال�صندوق لأمين الحفظ ر�سوم حفظ تعادل ما ن�سبته  ٪0.025من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق
�سنوي ًا وبحد �أعلى  320.000ريال �سعودي .
يدفع ال�صندوق للمدير الإداري الفرعي �أتعاب �سنوية بقيمة  129.000ريال و�سوف تزيد قيمة الأتعاب
بن�سبة  %3كل �سنة ميالدية .
يدفع ال�صندوق لمدير ال�صندوق ر�سوم �صفقات بمقدار  ٪0.75من �سعر ال�شراء �أو البيع الخا�ص
بكل �أ�صل عقاري يتم �شراءه �أو بيعه من ال�صندوق وذلك مقابل قيام مدير ال�صندوق ب�إجراء التق�صي
الالزم والتفاو�ض على �شروط البيع وال�شراء و �إتمام العملية .وتكون الأتعاب م�ستحقة ال�سداد بعد �إتمام
عملية ال�شراء �أو البيع الخا�صة بكل �أ�صل عقاري وتطبق على الأ�صول العقارية المبدئية لل�صندوق.
�سوف يدفع ال�صندوق لمدير ال�صندوق جميع تكاليف التعامالت الخا�صة باال�ستحواذ على الأ�صول
العقارية ،وت�شمل تكلفة ما يتعلق باال�ستحواذ على �أي �أ�صل ومايتعلق به من درا�سات جدوى وتكاليف
لال�ست�شارات القانونية و�إعداد نفي الجهالة والتكاليف اال�ست�شارية والقانونية والتثمين ور�سوم
وم�صاريف ت�أ�سي�س ال�شركة ذات الغر�ض الخا�ص. ،ولن تتجاوز تكاليف التعامالت  %0.5من �صافي
قيمة �أ�صول ال�صندوق �سنوي ًا ،و�سوف يتم خ�صم الم�صاريف الفعلية فقط والإف�صاح عنها وفق ًا لآخر
قوائم مالية �أولية مفحو�صة �أو قوائم مالية �سنوية مراجعة� ،أيهما �أحدث.
�سيتقا�ضى �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق الم�ستقلين مبلغ  5.000ريال �سعودي عن كل اجتماع ،وبحد
�أق�صى  20.000ريال �سعودي �سنوي ًا ُيد َفع في نهاية كل �سنة ،ولن يتلقى باقي �أع�ضاء مجل�س �إدارة
ال�صندوق �أي مكاف�آت.
يدفع ال�صندوق للمحا�سب القانوني �أتعاب �سنوية بقيمة  40.000ريال �سعودي.
يدفع ال�صندوق لمدير �إدارة الأمالك (�شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده) �أتعاب �سنوية بقيمة
 200.000ريال عن ادارته لمجمع مارفيال ال�سكني ،م�ستودع ال�سلي،و مجمع الفنارال�سكني والتجاري.
لن يتكبد ال�صندوق �أتعاب �إدارة �أمالك عن ادارة مبنى كلية المعرفة و برج اليوم خالل فترة ت�أجير
وت�شغيل المذكورة في المادة (و).
يتوقع ال�صندوق دفع ر�سوم الت�سجيل الآتية:
 50.000ريال �سعودي �إ�ضاف ًة �إلى  2ريال �سعودي عن كل م�ستثمر ،بما ال يزيد عن  500.000ريال
�سعودي ،تدفع لتداول وذلك لقاء �إعداد �سجل مالكي الوحدات.
 400.000ريال �سعودي تدفع لتداول وذلك لقاء �إدارة �سجل مالكي الوحدات .وتتغير قيمة هذه
الر�سوم من وقت لآخر ح�سب قيمة ر�أ�س مال ال�صندوق.
يتوقع ال�صندوق دفع ر�سوم الإدراج الآتية:
 50.000ريال �سعودي ،تدفع لتداول كر�سوم �إدراج مبدئية.
ر�سوم بقيمة  ٪0.03من القيمة ال�سوقية لل�صندوق تدفع ب�شكل �سنوي (بما ال يقل عن  50.000ريال
�سعودي وال يتعدى  300.000ريال �سعودي).
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م�صاريف �أخرى

يكون ال�صندوق م�س�ؤوال عن جميع الم�صاريف التي تعزى �إلى �أن�شطته وا�ستثماراته والتخارج من
ا�ستثماراته .ويتحمل ال�صندوق �أي�ض ًا جميع الم�صاريف الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة من
الغير مثل الم�صاريف القانونية واال�ست�شارية وتثمين الأ�صول ،والتكاليف الحكومية للهيئات الرقابية،
وهيئة ال�سوق المالية ،وتكاليف الت�أمين ذات ال�صلة ،وغيرها من الخدمات المهنية ،بالإ�ضافة �إلى
م�صاريف تطهير الأرباح غير ال�شرعية �إن وجدت ،وكافة تكاليف ال�سفر والإقامة الفعلية التي يتكبدها
كل ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق الم�ستقليين ب�شكل معقول في �سبيل ح�ضور االجتماعات
والتي ُيتوقع �أال تتجاوز جميعها مبلغ ًا وقدره  15.000ريال �سعودي �سنوي ًا لجميع الأع�ضاء الم�ستقلين.
ومن المتوقع �أال تتجاوز مثل هذه الم�صاريف ن�سبة  ٪ 0.10من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق �سنوي ًا.
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قائمة المصطلحات
الئحة الأ�شخا�ص المرخ�ص لهم
يوم العمل
تاريخ الإقفال
هيئة ال�سوق المالية �أو «الهيئة»
ال�سنة المالية
ال�صندوق
مدة ال�صندوق
مدير ال�صندوق
�أمين الحفظ
المثمن العقاري
مدير الأمالك
الم�ست�أجر
الأ�صول العقارية المبدئية
عقارات مطورة تطوير ًا �إن�شائي ًا
اال�ستثمار

�إجمالي قيمة الأ�صول
�صافي قيمة الأ�صول
�صافي قيمة الأ�صول للوحدة
الطرح �أو «الطرح الأولي»
مالك الوحدات من الجمهور

الئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري
التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار
العقارية المتداولة

تعني الئحة الأ�شخا�ص المرخ�ص لهم ال�صادرة عن مجل�س هيئة ال�سوق المالية بقرار رقم -58-3
 2017وتاريخ 1438-12-27ه (الموافق 2017-9-18م) ،كما يتم تعديلها من وقت لآخر.
يعني �أي يوم تزاول فيه البنوك �أعمالها بالمملكة العربية ال�سعودية.
هو تاريخ نهاية فترة الطرح (اال�شتراك) الأولي في ال�صندوق ،والتي تنتهي بتاريخ في 1439/5/6هـ
الموافق 2018/1/23م.
تعني هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية.
تبد�أ ال�سنة المالية لل�صندوق من  1يناير وتنتهي في  31دي�سمبر من كل عام ،با�ستثناء ال�سنة الأولى
لت�أ�سي�س ال�صندوق والتي تبد�أ ال�سنة المالية لها من تاريخ الإدراج وتنتهي بتاريخ  31دي�سمبر2018م.
يعني �صندوق جدوى ريت ال�سعودية ،وهو �صندوق ا�ستثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ويديره مدير ال�صندوق.
 99عام ًا من تاريخ الإدراج في ال�سوق ال�سعودية تداول ،قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد الح�صول على
موافقة هيئة ال�سوق المالية.
�شركة جدوى لال�ستثمار.
�شركة البالد لال�ستثمار.
�أي �شركة تثمين ي�ستعين بها ال�صندوق لتثمين �أ�صول ال�صندوق.
�أي �شركة يتم تعيينها من قبل مدير ال�صندوق لإدارة �أي من عقارات ال�صندوق.
�أي �شخ�ص �أو �شركة تقوم با�ستئجار �أي من عقارات ال�صندوق.
تعني الأ�صول المذكورة في هذه ال�شروط والأحكام والتي �سيتم اال�ستحواذ عليها من قبل ال�صندوق
في غ�ضون  60يوم ًا من تاريخ الإقفال وفق ًا ل�شروط اتفاقيات ال�شراء.
العقارات المط ّورة والجاهزة للإ�ستخدام ،وي�شمل ذلك العقارات ال�سكنية والتجارية وال�صناعية
وغيرها.
يعني �أي �أ�صل عقاري� ،أو �صفقات �أ�سواق النقد المتوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية� ،أو ال�صناديق
العقارية الأخرى والتي قد ي�ستثمر فيها ال�صندوق.
هي القيمة الإجمالية لكل بند من الأ�صول في �آخر قائمة مركز مالي لل�صندوق وت�شمل على �سبيل
المثال ال الح�صر النقد والمرابحات المتوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية و�صفقات �أ�سواق النقد
المتوافقة مع ال�شريعة والممتلكات الملمو�سة ،والقيمة ال�سوقية للأ�صول العقارية بح�سب متو�سط
تقييم مقيمين معتمدين.
�إجمالي قيمة �أ�صول ال�صندوق مح�سوم ًا منها الخ�صوم وااللتزامات بما في ذلك الر�سوم والم�صاريف.
هو قيمة ا�ستر�شاديه للوحدة ،ويحت�سب بق�سمة �صافي قيمة الأ�صول على عدد وحدات ال�صندوق.
يعني الطرح الأولي العام للوحدات وفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام و�أية فترة تمديد تدخل في ذلك.
يعني مالك الوحدات الذي ال تنطبق عليه �أي من الآتي:
�أ�	-أي مالك وحدات يمتلك خم�سة بالمائة (� )% 5أو �أكثر من الوحدات؛ و
ب -مدير ال�صندوق و�شركاته التابعة؛
ج�	-أحد �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق.
تعني الئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري ال�صادرة عن مجل�س هيئة ال�سوق المالية بقرار رقم
 2006-193-1وتاريخ 1427-6-19ه (الموافق 2006-7-15م).
تعني التعليمات المتعلقة ب�صناديق اال�ستثمار العقاري المتداولة ال�صادرة عن مجل�س هيئة ال�سوق
المالية وفق ًا لقرارها رقم  2016-130-6الم�ؤرخ في 1438/1/23ه (الموافق 2016/10/24م).
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الطرف ذي العالقة

الأرباح المحتفظ به
الهيئة ال�شرعية
ال�ضوابط ال�شرعية
تداول
الوحدة
مالك الوحدات
طرف م�ؤمن عليه
�صافي �أرباح ال�صندوق
الأرا�ضي البي�ضاء
مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة الم�ستقل

�ضريبة القيمة الم�ضافة

الرهن

يعني �أي ًا مما يلي�( :أ) مدير ال�صندوق؛ (ب) �أمين الحفظ؛ (ج) مدير الأمالك �أو الم�ست�أجر؛ (د)
المثمن العقاري؛ (هـ) المحا�سب القانوني لل�صندوق؛ (ز) �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق �أو �أي
من المدراء التنفيذيين �أو الموظفين لدى �أي من الأطراف ال�سابق ذكرهم؛ (ز) �أي مالك للوحدات
يمتلك � ٪5أو �أكثر من �صافي �أ�صول ال�صندوق؛ (ح) �أي �شخ�ص تابع �أو م�سيطر على �أي من الأ�شخا�ص
ال�سابق ذكرهم.
تعني الأرباح المحتفظ بها من قبل ال�صندوق بعد توزيع ما ال يقل عن  ٪90من �صافي �أرباح ال�صندوق
ال�سنوية �شامل ًة ا�ستثمارات �صفقات و�صناديق �أ�سواق النقد ،با�ستثناء الأرباح الناتجة عن بيع الأ�صول
العقارية والتي قد يعاد ا�ستثمارها في �أ�صول �إ�ضافية لل�صندوق.
تعني الهيئة اال�ست�شارية ال�شرعية لل�صندوق المكونة من الهيئة ال�شرعية ل�شركة جدوى لال�ستثمار.
تعني ال�ضوابط ال�شرعية الخا�صة بال�صندوق والمعتمدة من جانب الهيئة ال�شرعية ل�شركة جدوى
لال�ستثمار ،والتي بنا ًء عليها يحدد ال�صندوق �صالحية اال�ستثمارات على النحو الوارد في الملحق
(ب) من هذه ال�شروط والأحكام.
تعني ال�سوق المالية ال�سعودية.
تعني الوحدات التي يملكها مالكو الوحدات في ال�صندوق وهي ح�صة م�شاعة لملكية �أ�صول ال�صندوق.
ال�شخ�ص الذي يملك وحدات في ال�صندوق.
مدير ال�صندوق� ،أو �أي من المدراء والم�سئولين والموظفين والوكالء والم�ست�شارين التابعين له،
وال�شركات التابعة والأطراف ذات العالقة ،و�أمين الحفظ ،وكل مدير عقار ،و�أع�ضاء الهيئة ال�شرعية،
ومجل�س �إدارة ال�صندوق.
تعني �إجمالي عوائد ال�صندوق والتي ت�شمل العوائد الإيجارية للعقارات بالإ�ضافة �إلى �أرباح
اال�ستثمارات الأخرى ،بعد خ�صم �إجمالي الم�صروفات التي تح ّملها ال�صندوق.
تعني كل �أر�ض ف�ضاء مخ�ص�صة لال�ستخدام ال�سكني� ،أو ال�سكني التجاري داخل حدود النطاق
العمراني.
مجل�س �إدارة ال�صندوق ،يع ّين �أع�ضائه من قبل مدير ال�صندوق لمراقبة �أعمال ال�صندوق.
هو ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق ال يكون موظف ًا �أو ع�ضو مجل�س �إدارة لدى مدير ال�صندوق
�أو تابع له �أو �أمين الحفظ ،ولي�س له عالقة عمل جوهرية �أو عالقة تعاقدية مع مدير ال�صندوق �أو تابع
له �أو �أمين الحفظ.
هي �ضريبة غير مبا�شرة تفر�ض على جميع ال�سلع والخدمات التي يتم �شرا�ؤها وبيعها من قبل
المن�ش�آت مع بع�ض اال�ستثناءات ،حيث تعد م�صدر دخل �أ�سا�سي ي�ساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
وقد التزمت المملكة بتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة بن�سبة  %5بدء ًا من 1يناير  2018م ( 14ربيع
الثاني ١٤٣٩هـ) ،وتم فر�ض �ضريبة القيمة الم�ضافة في كل مرحلة من مراحل �سل�سلة الإمداد ،ابتداء
من الإنتاج ومرور ًا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي لل�سلعة �أو الخدمة .يدفع الم�ستهلك تكلفة
�ضريبة القيمة الم�ضافة على ال�سلع والخدمات التي ي�شتريها� ،أما المن�ش�آت فتدفع للحكومة �ضريبة
القيمة الم�ضافة التي يتم تح�صيلها من عمليات �شراء الم�ستهلكين ،وت�سترد المن�ش�آت �ضريبة القيمة
الم�ضافة التي دفعتها لمورديها.
ً
منقول (وحدات في ال�صندوق) في حيازة دائنه
عقد ي�ضع بموجبه المدين (الم�ست�أجر) ما ًال
(ال�صندوق) �ضمان ًا للوفاء بالتزام تجاري (عقد الإيجار).
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الشروط واألحكام
يب ّين هذا الم�ستند ال�شروط والأحكام الخا�صة بطرح الوحدات في �صندوق جدوى ريت ال�سعودية ،وهو �صندوق ا�ستثمار عقاري متداول عام مقفل
متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .ويتم �إدارة ال�صندوق من قبل �شركة جدوى لال�ستثمار ،وهي �شخ�ص مرخ�ص له من قبل الهيئة بموجب ترخي�ص
رقم  .37-06034وت�شكل هذه ال�شروط والأحكام العالقة التعاقدية بين مدير ال�صندوق ومالكي الوحدات ،والتي ت�أ�س�س ال�صندوق بمقت�ضاها.
و�سيتم �إدراج وحدات ال�صندوق في «تداول» بالريال ال�سعودي ،بعد موافقة الهيئة ونقل ملكية الأ�صول ل�صالح ال�صندوق.

(أ) اسم الصندوق ونوعه:
ا�سم ال�صندوق هو «�صندوق جدوى ريت ال�سعودية « .وهو �صندوق ا�ستثمار عقاري متداول عام مقفل م�ؤ�س�س في المملكة بموجب الئحة �صناديق
اال�ستثمار العقاري ،والتعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة.

(ب) عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق:
العنوان:

�شركة جدوى لال�ستثمار
�سكاي تاورز
الطابق الرابع
طريق الملك فهد
�ص.ب .60677 :الريا�ض11555 :
هاتف+966 11 -279-1111 :
المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.jadwa.com :

(ج) مدة الصندوق:

تكون مدة ال�صندوق ت�سعة وت�سعون ( )99عام ًا تبد�أ من تاريخ �إدراج وحدات ال�صندوق في تداول ،ويمكن تمديد مدة ال�صندوق لمدة مماثلة ويكون
ذلك التمديد خا�ضع للتقدير المطلق لمدير ال�صندوق بعد الح�صول على موافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق وهيئة ال�سوق المالية.

(د) تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق أو آخر تحديث لها:
تمت الموافقة على هذه ال�شروط والأحكام وعلى طرح "�صندوق جدوى ريت ال�سعودية" من قبل مجل�س هيئة ال�سوق المالية بتاريخ . 2017/12/28

(ذ) أهداف الصندوق:

�إن الهدف الرئي�سي لل�صندوق هو توفير دخل جاري للم�ستثمرين من خالل اال�ستثمار في عقارات مطورة تطوير ًا �إن�شائي ًا المتواجدة في جميع مدن
المملكة ماعدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك في مختلف القطاعات.

(هـ) وصف لغرض الصندوق وأهدافه االستثمارية:

1-1يعتزم ال�صندوق ا�ستثمار ما ال يقل عن  ٪75من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق في �أ�صول عقارية مط ّورة تطوير ًا �إن�شائي ًا قابلة لتحقيق
دخل ت�أجيري ودوري وذلك بح�سب �أخر قوائم مالية مدققة.
�2-2ستتركز ا�ستثمارات ال�صندوق في جميع مدن المملكة ما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ،وذلك في مختلف القطاعات
العقارية .و�سيتم تمويل تكلفة اال�ستحواذ على الأ�صول من خالل ر�أ�س مال ال�صندوق .وتتواجد الأ�صول العقارية المبدئية لل�صندوق في
منطقتي الريا�ض وال�شرقية ،وقد ي�ستثمر ال�صندوق خارج المملكة العربية ال�سعودية بما اليزيد عن  %25من �إجمالي �أ�صول ال�صندوق
ح�سب �آخر قوائم مالية مدققة.
 3-3يهدف ال�صندوق توزيع �أرباح نقدية �أربع مرات في ال�سنة الميالدية عن الفترة المنتهية في �شهر مار�س ،يونيو� ،سبتمبر ،ودي�سمبر على
مالكي الوحدات بما ال يقل عن  ٪90من �صافي ربح ال�صندوق ال�سنوية ،وذلك با�ستثناء الأرباح الر�أ�سمالية الناتجة عن بيع الأ�صول
العقارية والتي قد يعاد ا�ستثمارها لغايات اال�ستحواذ على �أ�صول �إ�ضافية �أو تجديد �أ�صول ال�صندوق القائمة .قد ي�ستثمر ال�صندوق في
م�شاريع التطوير العقاري بما ال يزيد عن  ٪25من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق بهدف زيادة العوائد الإيجارية �أو تحقيق عوائد
ر�أ�سمالية عند البيع .ولن يقوم ال�صندوق باال�ستثمار في الأرا�ضي البي�ضاء.
�4-4ستكون جميع ا�ستثمارات ال�صندوق متوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية.
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والجدول �أدناه يو�ضح قيود ا�ستثمارات ال�صندوق والحد الم�سموح لها:
الحد الأدنى
%75

الحد الأعلى
%100

نوع اال�ستثمار
عقارات مطورة تطوير ًا �إن�شائي ًا قابلة لتحقيق دخل دوري وت�أجيري
التطوير العقاري
اال�ستثمار خارج المملكة العربية ال�سعودية
عقود المنفعة
النقد
�صناديق �أ�سواق النقد المطروحة طرح ًا عام ًا ومرخ�صة من قبل الهيئة.
تعامالت الودائع الإ�سالمية مع بنوك وم�صارف محليه �أو خليجية ذات ت�صنيف �إئتماني بحد �أدنى
%25
%0
فئة ( )Baa3وال�صادر عن وكالة موديز كما �أن �أقل درجة لال�ستثمار بتقييم فيت�ش و�ستاندرد �آند
بورز للت�صنيف االئتماني فقط هي .BBB
ال�صناديق اال�ستثمارية العقارية المتداولة المتوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية ومدرجة في تداول
و�أ�سهم �شركات عقارية متوافقة مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية ومدرجة في تداول (با�ستثناء
ال�شركات وال�صناديق التي ت�ستثمر �أ�صولها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).
�أدوات الدين المتداولة والمطروحة طرح ًا عام ًا ومرخ�صة من قبل الهيئة.
لن ي�ستثمر ال�صندوق في هاتين المدينتين
عقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
لن ي�ستثمر ال�صندوق في الأرا�ضي البي�ضاء
الأرا�ضي البي�ضاء

(و) ملخص استراتيجيات الصندوق:
�إن الهدف الرئي�سي لل�صندوق هو تحقيق توزيعات نقدية دورية للم�ستثمرين من ا�ستثمارات ال�صندوق العقارية .ويعتزم ال�صندوق تحقيق زيادة في
قيمة ال�صندوق اال�ستثمارية عن طريق:
(�أ)	�إعادة ا�ستثمار الأرباح الغير موزعة في �أ�صول ا�ستثمارية عقارية.
تح�سن م�ستوى العوائد من خالل اال�ستحواذ على عقارات جديدة �أو الح�صول على
(ب) الزيادة المحتملة في قيمة ر�أ�س المال الناتجة عن ّ
التمويل.
(ج) تح�سين �أداء العقارات عن طريق ا�ستغالل الأجزاء غير الم�ستغلة منها �أو �إعادة ا�ستخدام العقار بالطرق المثلى وب�شكل �أف�ضل.
يعتزم مدير ال�صندوق تبني معايير انتقائية تتم درا�ستها والتخطيط لها بحيث ت�أخذ بعين االعتبار طبيعة القطاع العقاري وم�ستويات العر�ض والطلب
والعوامل الجغرافية وال�سيا�سية والتقلبات الدورية لمختلف فئات القطاع العقاري.

1-1و�صف عام للأ�صول العقارية التي �سوف ي�ستحوذ عليها ال�صندوق
يتكون �صندوق جدوى ريت ال�سعودية من محفظة ا�ستثمارية موزعة بين منطقة الريا�ض والمنطقة ال�شرقية ،والتي تغطي قطاعات عقارية مختلفة.
حيث �أن المحفظة المبدئية لل�صندوق تت�ضمن �أربعة قطاعات عقارية مختلفة (ال�سكني ،التجاري ،المخازن ،التعليمي) .ونو�ضح �أدناه تفا�صيل
العقارات المبدئية التي �سيتم اال�ستحواذ عليها من قبل ال�صندوق.
ا�سم العقار

المدينة

الريا�ض
مجمع مارفيال ال�سكني
الريا�ض
كلية المعرفة
الريا�ض
م�ستودع ال�سلي
الدمام
برج �صحيفة اليوم
مجمع الفنار ال�سكني و التجاري الخبر
الإجمالي (ريال �سعودي)

حالة
التطوير
مطور
مطور
مطور
مطور
مطور

الملكية /المنفعة
ملك
ملك
ملك
ملك
ملك
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الإيجار ال�سنوي ن�سبة العائد
قيمة ال�شراء
الإجمالي
ال�صافي
(ريال �سعودي)
%8.25
50.000.000
606.000.000
%8.0
16.000.000
200.000.000
%9.02
20.000.000
221.680.000
%8.67
23.833.200
275.000.000
%8.25
20.125.000
243.940.000
%8.4 129.958.200 1.546.620.000

 -1العقار الأول :مجمع مارفيال ال�سكني

خريطة ( :)1موقع مجمع مارفيال ال�سكني
�أهم العنا�صر
نبذه عن العقار
اال�ستخدام
الموقع
م�ساحة الأر�ض
م�سطحات البناء
نوع الوحدات
عدد الوحدات
عمر المبنى
التاريخ الـت�شغيلي للمبنى
�إجمالي قيمة اال�ستحواذ
مالك العقار الحالي

مدير الأمالك والم�ست�أجر

المق�صود بعقد الإدارة والإيجار

تاريخ بدء العقد

مجمع مارفيال ال�سكني
مجمع تجاري و�سكني يحتوي على عدد من ال�شقق ال�سكنية ،محالت تجارية ،ومباني خدمية.
�سكني و تجاري بالإ�ضافة �إلى مباني خدمية.
مدينة الريا�ض ،حي الملك في�صل ()24°46’24.65”N 46°46’26.55”E
 73.198.17متر مربع
 158.738.99متر مربع
�شقق �سكنية و محالت تجارية
 594وحدة �سكنية و  21محل تجاري
�سنة واحدة من �شهادة �إتمام البناء ال�صادرة بتاريخ (1438/10/25هـ)
بدء الت�أجير الفعلي للعقار في �شهر يناير  ،2017ويتوقع �أن يبلغ �إجمالي قيمة الإيجارات ال�سنوية ما يقارب
 55.000.000ريال ب�شقيه التجاري وال�سكني.
 606.000.000ريال �سعودي
العقار مرهون للبنك ال�سعودي الفرن�سي مقابل الح�صول على ت�سهيالت ائتمانية ،وم�سجل بملكية �شركة
�سكن لتمويل العقارات وذلك ل�صالح �شركة الأثير للتطوير العقاري* والمملوكة من �شركة عبدالقادر
المهيدب و�أوالده بن�سبة  ،%70و �شركة رافال للتطوير العقاري بن�سبة  .%30و�سيتم فك الرهن عند نقل ملكية
العقار ل�صالح ال�صندوق.
تفا�صيل عقد الإدارة والإيجار
�شركة عبدالقادر المهيدب و�أوالده
هو عقد �إدارة �أمالك يتم بموجبه �إ�سناد مهام ت�أجير وت�سويق و�إدارة وت�شغيل والإ�شراف على �صيانة العقار
من قبل مدير الأمالك على �أن ي�ضمن �سداد القيمة الإيجارية ال�صافية المتفق عليها والبالغة 50.000.000
مليون ريال .بحيث �إذا لم يتمكن مدير الأمالك من جمع المبلغ المتفق عليه ف�إنه يقوم با�ستئجار الوحدات
الغير م�ؤجرة لتعوي�ض ال�صندوق عن �أي نق�ص ،وتكون �أي زيادة عن القيمة الإيجارية ال�صافية من حق مدير
الأمالك .و يقوم ال�صندوق بدفع تكاليف �سنوية ثابتة بقيمة  50.000ريال �سعودي مقابل قيامه بالمهام
المتفق عليها.
يبد�أ �سريانه اعتبار ًا من تاريخ نقل ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق.
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�سيتم توقيع عقد بين ال�صندوق و �شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده والذي يبد�أ �سريانه اعتبار ًا من تاريخ
نقل ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق ،وذلك بح�سب ال�شروط التالية:
خم�س (� )5سنوات ميالدية ،وت�شمل عقد �إدارة الأمالك بالإ�ضافة �إلى القيمة الإيجارية ال�صافية والتي
تجدد تلقائي ًا ما لم يخطر �أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته بالتجديد قبل انتهاء المدة الأ�صلية (� 5سنوات
ميالدية) بمدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر.
بد�أ الت�أجير الفعلي في �شهر يناير .2017
2022
2021
2020
2019
2018

مدة العقد

التاريخ الت�أجيري للعقار
القيمة الإيجارية ال�صافية
(�شام ًال الوحدات ال�سكنية
والتجارية)
العائد ال�صافي على العقار

**

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

%8.25
%8.25
%8.25
%8.25
%8.25
تدفع القيمة الإيجارية ال�صافية ال�سنوية على �أربع دفعات تُ�سدد ب�شكل ربع �سنوي في نهاية كل ثالثة �أ�شهر
طريقة دفع القيمة الإيجارية
ميالدية في نهاية ال�شهر الثالث وال�شهر ال�ساد�س وال�شهر التا�سع وال�شهر الثاني ع�شر (�أي في  3/31و6/30
ال�صافية ال�سنوية
و 9/30و )12/31من كل �سنة ت�أجيرية ميالدية.
ي�ضمن مدير الأمالك ب�سداد �أي نق�ص في القيمة الإيجارية ال�صافية للعقار �إذا قل عن المبلغ المتفق عليه
والبالغ  50.000.000مليون ريال .كما �سيقوم مدير الأمالك بتقديم �سند لأمر �أو �ضمان بنكي بعد نقل
ال�ضمانات المقدمة من مدير
ملكية العقار لل�صندوق  -يجدد �سنوي ًا طول مدة العقد  -ل�ضمان القيمة الإيجارية ال�صافية ،وتكون �أي زيادة
الأمالك
عن القيمة الإيجارية ال�صافية من حق مدير الأمالك.
يحق للمالك بدون �أي تعوي�ض �إلغاء العقد في �أي من الحاالت التالي:
�1-1إذا انتقلت ملكية العقار.
2-2عدم التزام الطرف الثاني ب�أي من التزاماته �أو �إقراراته الواردة في هذا العقد (وي�شمل ذلك
ت�أخر مدير الأمالك في تقديم ال�سند لأمر �أو ال�ضمان البنكي).
�شروط �إلغاء العقد
3-3في حال دخول مدير الأمالك في �أي من �إجراءات الت�صفية �أو الإفال�س �أو في حال تعيين
م�صف �أو حار�س ق�ضائي �أو في حال طلب الغير ت�صفية �أو �شهر �إفال�س �أو الحجر على �أموال
ِ
وممتلكات مدير الأمالك.
�إقرارات مدير ال�صندوق
• •يقر مدير ال�صندوق بوجود ت�ضارب م�صالح ب�شكل مبا�شر مع مدير الأمالك /م�ست�أجر الأ�صول العقارية التي ت�شكل عوائدها � %10أو �أكثر
من عوائد الإيجار ال�سنوية لل�صندوق :حيث �أن عقد الإدارة والإيجار المبرم مع �شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده يعتبر عقد مع طرف ذو
عالقة حيث �أن �شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده تملك مان�سبته  %36.6من وحدات ال�صندوق %19.2( ،ب�شكل مبا�شر عن طريق الملكية
المبا�شرة ل�شركة عبدالقادر المهيدب و�أوالده في ال�صندوق ،وب�شكل غير مبا�شر عن طريق تملكهم ما ن�سبته  %70من �شركة الأثير للتطوير
العقاري .والتي تمثل مان�سبته  %17.4من وحدات ال�صندوق).
• •يقر مدير ال�صندوق بوجود ت�ضارب م�صالح ب�شكل مبا�شر مع مالك العقار المرتبط بال�صندوق :حيث �أن �شركة الأثير للتطوير العقاري
المالكة للعقار تملك مان�سبته  %24.93من وحدات ال�صندوق.
• •يقر مدير ال�صندوق بعدم وجود �أي ت�ضارب م�صالح ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر مع مدير ال�صندوق.
• •كما يقر مدير ال�صندوق بخلو العقار من �أي مخالفات نظامية تمنع �أو قد تت�سبب في عدم اال�ستفادة من المبنى �أو ت�شغيله� ،أو قد ت�ؤدي �إلى
�إ�صالحات وتغييرات رئي�سية مكلفة.
*الرجوع �إلى الملحق (ج).
**القيمة الإيجارية ال�صافية :هي القيمة الت�شغيلية ال�صافية التي يتم تح�صيلها من كافة الم�ست�أجرين في كل �سنة ت�شغيلية بعد خ�صم كافة التكاليف الت�شغيلية و�أتعاب الت�شغيل وال�ضرائب بما في ذلك �ضريبة القيمة
الم�ضافة و�أي ر�سوم و�أي مبالغ �أخرى قد ت�ؤثر في احت�ساب القيمة ال�صافية للإيجار .كما �أن القيمة الت�شغيلية ال�صافية المتفق عليها هي مبلغ  50.000.000ر�.س م�ستحقة في كل �سنة ت�شغيلية لمدة خم�س �سنوات.
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 -2العقار الثاني :كلية المعرفة

خريطة ( :)2موقع كلية المعرفة
�أهم العنا�صر
نبذه عن العقار
اال�ستخدام
الموقع
م�ساحة الأر�ض
م�سطحات البناء
عدد الأدوار
عدد الم�ست�أجرين

نبذه عن عقد الإيجار

عمر المبنى
التاريخ الـت�شغيلي للمبنى
�إجمالي قيمة اال�ستحواذ
مالك العقار الحالي
الم�ست�أجر
مدير الأمالك
تاريخ بدء العقد
مدة العقد

كليات المعرفة
مبنى جامعي مجهز يتم ت�شغيله من قبل كلية المعرفة التي تحتوي على ثالث كليات (كلية الطب ،كلية
ال�صيدلة ،كلية العلوم التطبيقية) .حيث �أن الطاقة اال�ستعابية لكل كلية هي �ألف طالب� ،أي ثالثة �آالف طالب
في جميع الكليات.
من�ش�أة تعليمية
الدرعية  -منطقة الريا�ض ،حي الخالدية ()24°45’28.03”N 46°34’46.28”E
 18.117.22متر مربع
 41.830متر مربع
طابقان �أر�ضيان و �أربعة طوابق علوية
المبنى م�ؤجر بالكامل من قبل م�ست�أجر واحد
�سيتم ا�ستئجار المبنى بالكامل من قبل �شركة كلية المعرفة للعلوم والتقنية الأهلية و لمدة ع�شرين ()20
�سنة ميالدية قابلة للتجديد لمدة خم�س �سنوات ميالدية من تاريخ نقل ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق .كما
�أن القيمة الإيجاريه �ستكون خا�ضعة لزيادة بن�سبة  %3كل ثالث �سنوات وحتى ال�سنة العا�شرة لمدة العقد
(في ال�سنة الرابعة و ال�سابعة و العا�شرة وبعد ذلك تكون قيمة الإيجار لل�سنوات التالية م�ساوية لقيمة �إيجار
ال�سنة العا�شرة وال تخ�ضع لأي زيادة).
ت�سع �سنوات من تاريخ الت�شغيل
تم ت�شغيل المبنى بتاريخ 1430/10/18هـ
 200.000.000ريال �سعودي
العقار مرهون لوزارة المالية مقابل الح�صول على قر�ض ح�سن ،وم�سجل بملكية الدكتور /زيد بن محمد
الزامل .و�سيتم فك الرهن عند نقل ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق.
تفا�صيل عقد الإيجار
*
�شركة كلية المعرفة للعلوم والتقنية الأهلية
اليوجد مدير �أمالك (من مهام الم�ست�أجر)
يبد�أ �سريانها اعتبار ًا من تاريخ نقل ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق
ع�شرين (� )20سنة ميالدية قابلة للتجديد لمدة خم�س �سنوات ميالدية
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لم يتم ت�أجير المبنى منذ �إن�شائه حيث �أن مالك العقار كان هو المنتفع منه.
التاريخ الت�أجيري للعقار
2022
2021
2020
2019
2018
16.480.000
16.480.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
القيمة الإيجارية ال�صافية
%8.24
%8.24
%8.0
%8.0
%8.0
العائد ال�صافي على العقار
يدفع الم�ست�أجر قيمة الإيجار ال�سنوية على �أربع دفعات تُ�سدد ب�شكل ربع �سنوي في نهاية كل ثالثة �أ�شهر
ميالدية في نهاية ال�شهر الثالث وال�شهر ال�ساد�س وال�شهر التا�سع وال�شهر الثاني ع�شر (�أي في  3/31و6/30
طريقة دفع الإيجار
و 9/30و )12/31من كل �سنة ت�أجيرية ميالدية.
�أو ًال :الح�صول على تنازل كامل عن الأرباح ال�سنوية الخا�صة بالوحدات المملوكة من قبل �شركة كلية المعرفة
للعلوم والتقنية الأهلية في ال�صندوق (العائد ال�سنوي على الوحدات المملوكة) ل�صالح ال�صندوق (�صندوق
جدوى ريت ال�سعودية) ،و
�ضمانات الم�ست�أجر
ثاني ًا :رهن  %40من قيمة الوحدات المملوكة من قبل �شركة كلية المعرفة للعلوم والتقنية الأهلية في
ال�صندوق وقت الطرح والتي ت�شكل  4.8مليون وحدة (�أي مايعادل  48.000.000ريال �سعودي على �أ�سا�س
�سعر الوحدة  10ريال �سعودي) لمدة �أربع �سنوات من تاريخ نقل ال�صك.
يحق للم�ؤجر �إنهاء العقد في الحاالت التالية:
1-1عدم دفع الإيجار لمدة  60يوم من تاريخ ا�ستحقاقه،
�شروط �إلغاء العقد
2-2عدم التزام الم�ست�أجر ب�أي �شرط من �شروط التعاقد،
3-3وفي حال قيام الم�ست�أجر ب�أي �إجراءات ت�صفية �أو �إفال�س.
�إقرارات مدير ال�صندوق.
• •يقر مدير ال�صندوق بوجود ت�ضارب م�صالح ب�شكل مبا�شر مع مالك العقار المرتبط بال�صندوق :حيث �أن الدكتور /زيد بن محمد الزامل قد
تنازل عن جميع وحداته في ال�صندوق ل�صالح �شركة كلية المعرفة للعلوم والتقنية الأهلية والتي يملك فيها ح�صة الأغلبية بن�سبة .%66.2
• •يقر مدير ال�صندوق بوجود ت�ضارب م�صالح ب�شكل مبا�شر مع م�ست�أجر الأ�صول العقارية التي ت�شكل عوائدها � %10أو �أكثر من عوائد الإيجار
ال�سنوية لل�صندوق :حيث �أن عقد الإيجار المبرم مع �شركة كلية المعرفة للعلوم والتقنية الأهلية يعتبر عقد مع طرف ذو عالقة حيث �أن
�شركة كلية المعرفة للعلوم والتقنية الأهلية تملك مان�سبته  %7.59من وحدات ال�صندوق بعد تنازل الدكتور /زيد بن محمد الزامل عن
جميع وحداته في ال�صندوق ل�صالح �شركة كلية المعرفة للعلوم والتقنية الأهلية.
• •يقر مدير ال�صندوق بعدم وجود �أي ت�ضارب م�صالح ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر مع مدير ال�صندوق.
• •كما يقر مدير ال�صندوق بخلو العقار من �أي مخالفات نظامية تمنع �أو قد تت�سبب في عدم اال�ستفادة من المبنى �أو ت�شغيله� ،أو قد ت�ؤدي �إلى
�إ�صالحات وتغييرات رئي�سية مكلفة.
*الرجوع �إلى الملحق (ج).
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 -3العقار الثالث :م�ستودع ال�سلي

خريطة ( :)3موقع م�ستودع ال�سلي
�أهم العنا�صر
نبذه عن العقار
اال�ستخدام
الموقع
م�ساحة الأر�ض
م�سطحات البناء
نوع الوحدات
عدد الوحدات
عمر المبنى

التاريخ الت�شغيلي للمبنى
�إجمالي قيمة اال�ستحواذ
مالك العقار الحالي
مدير الأمالك والم�ست�أجر

المق�صود بعقد الإدارة والإيجار

م�ستودع ال�سلي
مجموعة من  3م�ستودعات ومكاتب و �صالة عر�ض تقع في مجمع المهيدب للم�ستودعات المركزية في
منطقة ال�سلي بالريا�ض.
م�ستودعات ،مكاتب ،محالت
مدينة الريا�ض ،حي ال�سلي ()24°36’58.12”N 46°50’20.40”E
 218.925متر مربع
 143.400متر مربع
مخازن (بم�ساحة ت�أجيرية  127.012متر مربع) ،مكاتب (بم�ساحة ت�أجيرية  2.400متر مربع) ،و
محالت (بم�ساحة ت�أجيرية  900متر مربع).
 50وحدة بم�ساحة ت�أجيرية كليه 130.312متر مربع
الم�ستودع الأول� 8 :سنوات من تاريخ الت�شغيل
الم�ستودع الثاني� 4 :سنوات من تاريخ الت�شغيل
الم�ستودع الثالث :ثالث �سنوات من تاريخ الت�شغيل
الم�ستودع الأول :دي�سمبر 2009
الم�ستودع الثاني :نوفمبر 2013
الم�ستودع الثالث :نوفمبر 2014
 221.680.000ريال �سعودي
العقار مملوك حالي ًا من قبل �شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده*.
�سيكون ال�صندوق المالك للعقار بعد نقل ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق.
تفا�صيل عقد الإدارة والإيجار
�شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده
هو عقد �إدارة �أمالك يتم بموجبه �إ�سناد مهام ت�أجير وت�سويق و�إدارة وت�شغيل والإ�شراف على �صيانة العقار
من قبل مدير الأمالك على �أن ي�ضمن �سداد القيمة الإيجارية ال�صافية المتفق عليها والبالغة 20.000.000
مليون ريال بحيث �إذا لم يتمكن مدير الأمالك من جمع المبلغ المتفق عليه ف�إنه يقوم با�ستئجار الوحدات
الغير م�ؤجرة لتعوي�ض ال�صندوق عن �أي نق�ص ،وتكون �أي زيادة عن القيمة الإيجارية ال�صافية من حق مدير
الأمالك .و يقوم ال�صندوق بدفع تكاليف �سنوية ثابتة بقيمة  50.000ريال �سعودي مقابل قيامه بالمهام
المتفق عليها.
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يبد�أ �سريانه اعتبار ًا من تاريخ انتقال ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق
تاريخ بدء العقد
�سيتم توقيع عقد بين ال�صندوق و �شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده والذي يبد�أ �سريانه اعتبار ًا من تاريخ
نقل ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق ،وذلك بح�سب ال�شروط التالية:
خم�س (� )5سنوات ميالدية تبدء من تاريخ انتقال ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق ،وت�شمل عقد �إدارة
مدة العقد
الأمالك بالإ�ضافة �إلى القيمة الإيجارية ال�صافية والتي تجدد تلقائي ًا ما لم يخطر �أحد الطرفين الآخر بعدم
رغبته بالتجديد قبل انتهاء المدة الأ�صلية (� 5سنوات مالدية) بمدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر.
قيمة الإيجار لآخر � 3سنوات مو�ضحة �أدناه( ،علم ًا انه بد�أ الت�أجير في �أحد الم�ستودعات في منت�صف عام
. )2015
 11.167.900 :2015ريال �سعودي (عدد الم�ست�أجرين 9 :م�ست�أجرين).
التاريخ الت�أجيري للعقار
 19.420.070 :2016ريال �سعودي (عدد الم�ست�أجرين 9 :م�ست�أجرين).
 20.628.340 :2017ريال �سعودي (عدد الم�ست�أجرين 9 :م�ست�أجرين).
2022
2021
2020
2019
2018
**
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
القيمة الإيجارية ال�صافية
%9.02
%9.02
%9.02
%9.02
%9.02
العائد ال�صافي على العقار
تدفع القيمة الإيجارية ال�صافية ال�سنوية على �أربع دفعات تُ�سدد ب�شكل ربع �سنوي في نهاية كل ثالثة �أ�شهر
طريقة دفع القيمة الإيجارية
ميالدية في نهاية ال�شهر الثالث وال�شهر ال�ساد�س وال�شهر التا�سع وال�شهر الثاني ع�شر (�أي في  3/31و6/30
ال�صافية ال�سنوية
و 9/30و )12/31من كل �سنة ت�أجيرية ميالدية.
ي�ضمن مدير الأمالك ب�سداد �أي نق�ص في القيمة الإيجارية ال�صافية للعقار �إذا قل عن المبلغ المتفق عليه
والبالغ  20.000.000مليون ريال .كما �سيقوم مدير الأمالك بتقديم �سند لأمر �أو �ضمان بنكي بعد نقل
ال�ضمانات المقدمة من مدير
ً
ملكية العقار لل�صندوق  -يجدد �سنويا طول مدة العقد -ل�ضمان القيمة الإيجارية ال�صافية ،وتكون �أي زيادة
الأمالك
عن القيمة الإيجارية ال�صافية من حق مدير الأمالك.
يحق للمالك بدون �أي تعوي�ض �إلغاء العقد في �أي من الحاالت التالي:
�1-1إذا انتقلت ملكية العقار.
2-2عدم التزام الطرف الثاني ب�أي من التزاماته �أو �إقراراته الواردة في هذا العقد (وي�شمل ذلك
ت�أخر مدير الأمالك في تقديم ال�سند لأمر �أو ال�ضمان البنكي).
�شروط �إلغاء العقد
م�صف
3-3في حال دخول مدير الأمالك في �أي من �إجراءات الت�صفية �أو الإفال�س �أو في حال تعيين
ِ
�أو حار�س ق�ضائي �أو في حال طلب الغير ت�صفية �أو �شهر �إفال�س �أو الحجر على �أموال وممتلكات
مدير الأمالك.
�إقرارات مدير ال�صندوق
• •يقر مدير ال�صندوق بوجود ت�ضارب م�صالح ب�شكل مبا�شر مع مالك العقار /مدير الأمالك /م�ست�أجر الأ�صول العقارية التي ت�شكل عوائدها
� %10أو �أكثر من عوائد الإيجار ال�سنوية لل�صندوق :حيث �أن �شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده تعتبر طرف ذو عالقة ،حيث تملك
ال�شركة مان�سبته  %36.6من وحدات ال�صندوق ( %19.2ب�شكل مبا�شر عن طريق الملكية المبا�شرة ل�شركة عبدالقادر المهيدب و�أوالده في
ال�صندوق ،وب�شكل غير مبا�شر عن طريق تملكهم ما ن�سبته  %70من �شركة الأثير للتطوير العقاري .والتي تمثل مان�سبته  %17.4من وحدات
ال�صندوق).
• •يقر مدير ال�صندوق بعدم وجود �أي ت�ضارب م�صالح ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر مع مدير ال�صندوق.
• •كما يقر مدير ال�صندوق بخلو العقار من �أي مخالفات نظامية تمنع �أو قد تت�سبب في عدم اال�ستفادة من المبنى �أو ت�شغيله� ،أو قد ت�ؤدي �إلى
�إ�صالحات وتغييرات رئي�سية مكلفة.
*الرجوع �إلى الملحق (ج).
**القيمة الإيجارية ال�صافية :هي القيمة الت�شغيلية ال�صافية التي يتم تح�صيلها من كافة الم�ست�أجرين في كل �سنة ت�شغيلية بعد خ�صم كافة التكاليف الت�شغيلية و�أتعاب الت�شغيل وال�ضرائب بما في ذلك �ضريبة القيمة
الم�ضافة و�أي ر�سوم و�أي مبالغ �أخرى قد ت�ؤثر في احت�ساب القيمة ال�صافية للإيجار .كما �أن القيمة الت�شغيلية ال�صافية المتفق عليها هي مبلغ  20.000.000ر�.س م�ستحقة في كل �سنة ت�شغيلية لمدة خم�س �سنوات.

20

 -4العقار الرابع :برج اليوم

خريطة ( :)4موقع برج اليوم
�أهم العنا�صر
نبذه عن العقار
اال�ستخدام
الموقع
م�ساحة الأر�ض
م�سطحات البناء
عدد الأدوار
عدد الم�ست�أجرين
نبذه عن عقد الإيجار
عمر المبنى
التاريخ الـت�شغيلي للمبنى
�إجمالي قيمة اال�ستحواذ
مالك العقار الحالي
الم�ست�أجر
مدير الأمالك
تاريخ بدء العقد
مدة العقد
التاريخ الت�أجيري للعقار

برج اليوم
برج يت�ألف من وحدات مكتبية مكون من طابق �أر�ضي ،وثالث طوابق مواقف ،و  17طابق مكتبي مكرر.
مبنى تجاري مكتبي
مدينة الدمام ،حي الح�سام ()26°22’44.12”N 50°10’15.14”E
 4.800متر مربع
 39.242.04متر مربع
 21طابق ًا
المبنى م�ؤجر بالكامل من قبل م�ست�أجر واحد
المبنى م�ؤجر بالكامل من قبل �شركة وورلي بار�سونز لال�ست�شارات الهند�سية حيث بد�أ تاريخ الت�أجير في
 2016/10/1و ي�ستمر لمدة �سبعة �سنوات ،حيث تبلغ القيمة الإيجارية ال�سنوية  23.833.200ريال �سعودي
للثالث �سنوات الأولى وتدفع ب�شكل ربع �سنوي .علما ب�أن القيمة الإيجارية �ستكون خا�ضعة لزيادة بن�سبة %6
كل ثالث �سنوات.
�سنتين من �شهادة اطالق التيار الكهربائي ال�صادرة بتاريخ ( 1436/11/2هجري)
تم التعاقد على ت�أجير المبنى بالكامل بتاريخ  2015/12/6و�سيتم ت�سليم المبنى للم�ست�أجر بتاريخ
.2016/1/1
 275.000.000ريال �سعودي
العقار مملوك حالي ًا من قبل �شركة دار اليوم لل�صحافة والطباعة والن�شر*.
�سيكون ال�صندوق المالك للعقار بعد نقل ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق.
تفا�صيل عقد الإيجار
�شركة وورلي بار�سونز لال�ستثمارات الهند�سية
اليوجد مدير امالك (من مهام الم�ست�أجر)
�سيتم التنازل عن العقد الحالي ل�صالح ال�صندوق بعد نقل ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق .
�سبع �سنوات
تم ت�أجير المبنى بالكامل بتاريخ  2015/12/6و بقيمة ايجارية  23.833.200ريال �سعودي للثالث �سنوات
الأولى.
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2022
2021
2020
2019
2018
25.263.192
25.263.192
25.263.192
24.190.698
23.833.200
الإيجار ال�سنوي
%9.19
%9.19
%9.19
%8.80
%8.67
العائد ال�صافي على العقار
يتم دفع القيمة الإيجارية بعد ال�سنة الإيجارية الأولى كل ثالثة �أ�شهر مقدم ًا .في بداية ال�شهر الأول وال�شهر
طريقة دفع الإيجار
الرابع وال�شهر ال�سابع وال�شهر العا�شر (�أي في  1/1و 4/1و 7/1و )10/1من كل �سنة ت�أجيرية ميالدية.
رهن  %57.5من قيمة الوحدات المملوكة من قبل �شركة دار اليوم لل�صحافة والطباعة والن�شر في ال�صندوق
وقت الطرح والتي ت�شكل  11.5مليون وحدة (والم�ساوية لـ  115.000.000ريال �سعودي على �أ�سا�س �سعر
�ضمانات البائع
الوحدة  10ريال �سعودي) لمدة خم�س �سنوات من تاريخ نقل ال�صك.
يحق للم�ؤجر �إنهاء العقد في حال عدم دفع الإيجار لمدة  30يوم من تاريخ ا�ستحقاقه� ،أو عدم التزام
�شروط �إلغاء العقد
الم�ست�أجر ب�أي �شرط من �شروط التعاقد� ،أو في حال قيام الم�ست�أجر ب�أي �إجراءات ت�صفية �أو �إفال�س.
�إقرارات مدير ال�صندوق.
• •يقر مدير ال�صندوق بوجود ت�ضارب م�صالح ب�شكل مبا�شر مع مالك العقارات المرتبطة بال�صندوق :حيث تملك �شركة دار اليوم لل�صحافة
والطباعة والن�شر ما ن�سبته  %12.66من �إجمالي وحدات ال�صندوق.
• •يقر مدير ال�صندوق بعدم وجود �أي ت�ضارب م�صالح بين الأطراف التالية ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر:
• •مدير ال�صندوق
• •م�ست�أجر الأ�صول العقارية التي ت�شكل عوائدها � %10أو �أكثر من عوائد الإيجار ال�سنوية لل�صندوق
• •كما يقر مدير ال�صندوق بخلو العقار من �أي مخالفات نظامية تمنع �أو قد تت�سبب في عدم اال�ستفادة من المبنى �أو ت�شغيله� ،أو قد ت�ؤدي �إلى
�إ�صالحات وتغييرات رئي�سية مكلفة.
* الرجوع �إلى الملحق (ج).

22

 -5العقار الخام�س :مجمع الفنار

خريطة ( :)٥موقع مجمع الفنار
�أهم العنا�صر
نبذه عن العقار
اال�ستخدام
الموقع
م�ساحة الأر�ض
م�سطحات البناء
نوع الوحدات
عدد الوحدات
عمر المبنى
التاريخ الت�شغيلي للمبنى
�إجمالي قيمة اال�ستحواذ
مالك العقار الحالي
مدير الأمالك والم�ست�أجر

المق�صود بعقد الإدارة والإيجار

مجمع الفنار ال�سكني و التجاري
مجمع تجاري و�سكني يتكون من عدة مباني �سكنية ،مبنيين تجاريين ت�ستخدم كمكاتب ومعار�ض.
�سكني و تجاري
مدينة الخبر ،حي الروابي ()26°19’41.47”N 50°12’46.34”E
 62.462متر مربع
 44.988.91متر مربع
�شقق �سكنية ومحالت تجارية ومكتبية
 152وحدة بالإ�ضافة �إلى مجمع تجاري بم�ساحة ت�أجيرية تعادل  24.342متر مربع
ال�سكني� :سنة من �شهادة اطالق التيار الكهربائي ال�صادرة بتاريخ ( 1437/11/8هـ)
التجاري :ت�سعة ع�شر �سنة من تاريخ الت�شغيل (نوفمبر 1998م)
ال�سكني :مار�س 2017م
التجاري :نوفمبر 1998م
 243.940.000ريال �سعودي
العقار مملوك حالي ًا من قبل �شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده*.
�سيكون ال�صندوق المالك للعقار بعد نقل ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق.
تفا�صيل عقد الإدارة و الإيجار
�شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده
الفنار ال�سكني  -هو عقد �إدارة �أمالك يتم بموجبه �إ�سناد مهام ت�أجير وت�سويق و�إدارة وت�شغيل والإ�شراف
على �صيانة العقار من قبل مدير الأمالك على �أن ي�ضمن �سداد القيمة الإيجارية ال�صافية المتفق عليها
والبالغة  7.500.000مليون ريال بحيث �إذا لم يتمكن مدير الأمالك من جمع المبلغ المتفق عليه ف�إنه يقوم
با�ستئجار الوحدات الغير م�ؤجرة لتعوي�ض ال�صندوق عن �أي نق�ص ،وتكون �أي زيادة عن القيمة الإيجارية
ال�صافية من حق مدير الأمالك .و يقوم ال�صندوق بدفع تكاليف �سنوية ثابتة بقيمة  50.000ريال �سعودي
مقابل قيامه بالمهام المتفق عليها.
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المق�صود بعقد الإدارة والإيجار

تاريخ بدء العقد

مدة العقد

التاريخ الت�أجيري للعقار

القيمة الإيجارية ال�صافية
(�شام ًال الوحدات ال�سكنية
والتجارية)
العائد ال�صافي على العقار

الفنار التجاري  -هو عقد �إدارة �أمالك يتم بموجبه �إ�سناد مهام ت�أجير وت�سويق و�إدارة وت�شغيل والإ�شراف
على �صيانة العقار من قبل مدير الأمالك على �أن ي�ضمن �سداد القيمة الإيجارية ال�صافية المتفق عليها
والبالغة  12.625.000مليون ريال بحيث �إذا لم يتمكن مدير الأمالك من جمع المبلغ المتفق عليه ف�إنه
يقوم با�ستئجار الوحدات الغير م�ؤجرة لتعوي�ض ال�صندوق عن �أي نق�ص ،وتكون �أي زيادة عن القيمة
الإيجارية ال�صافية من حق مدير الأمالك .و يقوم ال�صندوق بدفع تكاليف �سنوية ثابتة بقيمة  50.000ريال
�سعودي مقابل قيامه بالمهام المتفق عليها.
يبد�أ �سريانه اعتبار ًا من تاريخ نقل ملكية العقار ل�صالح العقار
�سيتم توقيع عقد بين ال�صندوق و �شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده والذي يبد�أ �سريانه اعتبار ًا من تاريخ
نقل ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق ،وذلك بح�سب ال�شروط التالية:
الفنار ال�سكني  -ثمانية (� )8سنوات ميالدية ،وت�شمل عقد �إدارة الأمالك بالإ�ضافة �إلى القيمة الإيجارية
ال�صافية وتجدد تلقائي ًا ما لم يخطر �أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته بالتجديد قبل انتهاء المدة الأ�صلية
(� 8سنوات ميالدية) بمدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر.
الفنار التجاري  -خم�س (� )5سنوات ميالدية ،وت�شمل عقد �إدارة الأمالك بالإ�ضافة �إلى القيمة الإيجارية
ال�صافية وتجدد تلقائي ًا ما لم يخطر �أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته بالتجديد قبل انتهاء المدة الأ�صلية
(� 5سنوات ميالدية) بمدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر
الجزء ال�سكني :بدء الت�أجير الفعلي للجزء ال�سكني من العقار في �شهر مار�س  ،2017يتوقع �أن يبلغ �إجمالي
قيمة الإيجارات ال�سنوية ما يقارب  8.500.000ريال.
الجزء التجاري :قيمة الإيجار لآخر � 3سنوات مو�ضحة �أدناه،
 15.511.632 :2015ريال �سعودي (عدد الم�ست�أجرين 121 :م�ست�أجر).
 16.177.704 :2016ريال �سعودي (عدد الم�ست�أجرين 126 :م�ست�أجر).
 16.488.618 :2017ريال �سعودي (عدد الم�ست�أجرين 108 :م�ست�أجر).
وبذلك تبلغ القيمة الإيجارية الإجمالية لكامل العقار من واقع متو�سط �آخر ثالث �سنوات (والبالغ
 16.059.318ريال �سعودي) بالإ�ضافة �إلى الدخل المتوقع للجزء ال�سكني الجديد (والبالغ 8.500.000
ريال �سعودي) مبلغ وقدره  24.559.318ريال �سنوي ًا.
2022
2021
2020
2019
2018

**

طريقة دفع القيمة الإيجارية
ال�صافية ال�سنوية
ال�ضمانات المقدمة من مدير
الأمالك

�شروط �إلغاء العقد

20.125.000

20.125.000

20.125.000

20.125.000

20.125.000

%8.25
%8.25
%8.25
%8.25
%8.25
تدفع القيمة الإيجارية ال�صافية ال�سنوية على �أربع دفعات تُ�سدد ب�شكل ربع �سنوي في نهاية كل ثالثة �أ�شهر
ميالدية في نهاية ال�شهر الثالث وال�شهر ال�ساد�س وال�شهر التا�سع وال�شهر الثاني ع�شر (�أي في  3/31و6/30
و 9/30و )12/31من كل �سنة ت�أجيرية ميالدية.
ي�ضمن مدير الأمالك ب�سداد �أي نق�ص في القيمة الإيجارية ال�صافية للعقار �إذا قل عن المبلغ المتفق عليه
والبالغ  20.125.000مليون ريال .كما �سيقوم مدير الأمالك بتقديم �سند لأمر �أو �ضمان بنكي بعد نقل
ملكية العقار لل�صندوق  -يجدد �سنوي ًا طول مدة العقد  -ل�ضمان القيمة الإيجارية ال�صافية ،وتكون �أي زيادة
عن القيمة الإيجارية ال�صافية من حق مدير الأمالك.
يحق للمالك بدون �أي تعوي�ض �إلغاء العقد في �أي من الحاالت التالي:
�1-1إذا انتقلت ملكية العقار.
2-2عدم التزام الطرف الثاني ب�أي من التزاماته �أو �إقراراته الواردة في هذا العقد (وي�شمل ذلك
ت�أخر مدير الأمالك في تقديم ال�سند لأمر �أو ال�ضمان البنكي).
م�صف
3-3في حال دخول مدير الأمالك في �أي من �إجراءات الت�صفية �أو الإفال�س �أو في حال تعيين
ِ
�أو حار�س ق�ضائي �أو في حال طلب الغير ت�صفية �أو �شهر �إفال�س �أو الحجر على �أموال وممتلكات
مدير الأمالك.
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�إقرارات مدير ال�صندوق
• •يقر مدير ال�صندوق بوجود ت�ضارب م�صالح ب�شكل مبا�شر مع مالك العقار /مدير الأمالك /م�ست�أجر الأ�صول العقارية التي ت�شكل عوائدها
� %10أو �أكثر من عوائد الإيجار ال�سنوية لل�صندوق :حيث �أن �شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده تعتبر طرف ذو عالقة ،حيث تملك
ال�شركة مان�سبته  %36.6من وحدات ال�صندوق ( %19.2ب�شكل مبا�شر عن طريق الملكية المبا�شرة ل�شركة عبدالقادر المهيدب و�أوالده في
ال�صندوق ،وب�شكل غير مبا�شر عن طريق تملكهم ما ن�سبته  %70من �شركة الأثير للتطوير العقاري .والتي تمثل مان�سبته  %17.4من وحدات
ال�صندوق).
• •يقر مدير ال�صندوق بعدم وجود �أي ت�ضارب م�صالح ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر مع مدير ال�صندوق.
• •كما يقر مدير ال�صندوق بخلو العقار من �أي مخالفات نظامية تمنع �أو قد تت�سبب في عدم اال�ستفادة من المبنى �أو ت�شغيله� ،أو قد ت�ؤدي �إلى
�إ�صالحات وتغييرات رئي�سية مكلفة.
* الرجوع �إلى الملحق (ج).
**القيمة الإيجارية ال�صافية :هي القيمة الت�شغيلية ال�صافية التي يتم تح�صيلها من كافة الم�ست�أجرين في كل �سنة ت�شغيلية بعد خ�صم كافة التكاليف الت�شغيلية و�أتعاب الت�شغيل وال�ضرائب بما في ذلك �ضريبة القيمة
الم�ضافة و�أي ر�سوم و�أي مبالغ �أخرى قد ت�ؤثر في احت�ساب القيمة ال�صافية للإيجار .كما �أن القيمة الت�شغيلية ال�صافية المتفق عليها هي مبلغ  20.125.000ر�.س م�ستحقة في كل �سنة ت�شغيلية لمدة خم�س �سنوات.

1-1ملخ�ص العوائد الإيجارية الم�ستهدفة للعقارات:
ا�سم العقار
مجمع مارفيال ال�سكني
العائد الإيجاري ال�صافي (ريال
�سعودي)
الن�سبة (الإيجار ال�سنوي/مجموع
الإيجارات لنف�س ال�سنة)
كلية المعرفة
العائد الإيجاري ال�صافي (ريال
�سعودي)
الن�سبة (الإيجار ال�سنوي/مجموع
الإيجارات لنف�س ال�سنة)
م�ستودع ال�سلي
العائد الإيجاري ال�صافي (ريال
�سعودي)
الن�سبة (الإيجار ال�سنوي/مجموع
الإيجارات لنف�س ال�سنة)
برج �صحيفة اليوم
العائد الإيجاري ال�صافي (ريال
�سعودي)
الن�سبة (الإيجار ال�سنوي/مجموع
الإيجارات لنف�س ال�سنة)
مجمع الفنار ال�سكني و التجاري
العائد الإيجاري ال�صافي (ريال
�سعودي)
الن�سبة (الإيجار ال�سنوي/مجموع
الإيجارات لنف�س ال�سنة)
القيمة الكلية لال�صول الم�ستحوذ
عليها (�شامل ال�سعي)

2018

2019

2020

2021

2022

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.00

50.000.00

%38.5

%38.4

%38.1

%37.9

%37.8

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.480.000

16.480.000

%12.3

%12.3

%12.2

%12.5

%12.5

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

%15.4

%15.3

%15.2

%15.2

%15.1

23.833.200

24.190.698

25.263.192

25.263.192

25.642.140

%18.3

%18.6

%19.2

%19.2

%19.4

20.125.000

20.125.000

20.125.000

20.125.000

20.125.000

%15.5

%15.4

%15.3

%15.3

%15.2

 1.548.620.000ريال �سعودي
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ا�سم العقار
�إجمالي قيمة الإيجارات ال�صافية
للأ�صول الم�ستحوذ عليها (ريال
�سعودي)
العائد الإجمالي الم�ستهدف على
*
الأ�صول المبدئية
حجم ال�صندوق (ريال �سعودي)
العائد الإجمالي الم�ستهدف على
*
ال�صندوق
العائد ال�صافي الم�ستهدف على
*
ال�صندوق
ن�سبة �إجمالي م�صاريف ال�صندوق
المتوقعة �إلى �إجمالي حجم
ال�صندوق

2018

2019

2020

2021

2022

129.958.200

130.315.698

131.388.192

131.868.192

132.247.140

%8.39

%8.41

%8.48

%8.52

%8.54

1.580.000.000
%8.23

%8.25

%8.32

%8.35

%8.37

%7.30

%7.32

%7.39

%7.42

%7.44

%0.93

%0.93

%0.93

%0.93

%0.93

*تم احت�ساب العوائد �أعاله بافترا�ض �أنه �سيتم اال�ستحواذ على الأ�صول قبل نهاية عام 2018م.

�2-2سيا�سات تركز اال�ستثمار
ي�ستهدف ال�صندوق ب�شكل رئي�سي اال�ستثمار في مدن المملكة العربية ال�سعودية ما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ،والتي من المتوقع
�أن تُنتج عوائد مجدية وزيادة في القيمة اال�ستثمارية .وتتميز هذه المناطق ب�سمات �سكانية �إيجابية ونمو قوي في الأن�شطة التجارية وتدفق في
اال�ستثمارات ،وديناميكية في م�ستويات العر�ض والطلب ،وكذلك بنية تحتية قوية تم تحديثها م�ؤخر ًا .وعلى �سبيل تنويع اال�ستثمارات ،ف�إنه قد ي�ستثمر
ال�صندوق في م�شاريع التطوير العقاري المجدية بما ال يزيد عن  ٪25من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق ،كما �أنه يجوز لل�صندوق ا�ستثمار بحد
�أق�صى  %25من �إجمالي قيمة �أ�صول ال�صندوق ح�سب �آخر قوائم مالية مدققة في عقارات واقعة خارج المملكة .كما �أنه ال يوجد �أي قيود �أخرى حول
تركيز �أو تنوع اال�ستثمار في �أ�صل�/أ�صول عقارية �أو منطقة جغرافية محددة� ،أو ن�سبة ذلك التركيز/التنوع من حجم ال�صندوق ككل.

�3-3صالحيات الح�صول على تمويل
يجوز لمدير ال�صندوق ،نيابة عن ال�صندوق ،الح�صول على تمويل متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وذلك بعد الح�صول على موافقة مجل�س �إدارة
ال�صندوق واللجنة ال�شرعية على �أن ال تتعدى ن�سبة التمويل المتح�صل عليه عن ( )% 50من �إجمالي قيمة �أ�صول ال�صندوق ،وذلك بح�سب �آخر قوائم
مالية مدققة .ويمكن الح�صول على التمويل من �أي بنك و�سيتحمل ال�صندوق جميع تكاليف التمويل.

4-4و�سائل وكيفية ا�ستثمار النقد المتوافر في ال�صندوق

يجوز لمدير ال�صندوق ووفق ًا لتقديره الخا�ص ا�ستثمار ال�سيولة المتاحة وغير الم�ستخدمة متى ما دعت الحاجة وبن�سبه ال تتعدى  %25من القيمة
الإجمالية لأ�صول ال�صندوق وفقا لآخر قوائم مالية مدققة في واحدة �أو �أكثر من اال�ستثمارات في الجدول �أدناه ،و�ستكون جميع ا�ستثمارات ال�صندوق
وفق ًا لل�ضوابط ال�شرعية.
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نوع اال�ستثمار

الحد الأدنى من القيمة الإجمالية
لل�صندوق وفقاً لآخر قوائم مالية
مدققة

�سيولة نقدية
�صناديق �أ�سواق النقد المطروحة طرح ًا عام ًا ومرخ�صة من
قبل الهيئة.
تعامالت الودائع الإ�سالمية مع بنوك وم�صارف محليه �أو
خليجية ذات ت�صنيف �إئتماني بحد �أدنى فئة ()Baa3
وال�صادر عن وكالة موديز كما �أن �أقل درجة لال�ستثمار بتقييم
فيت�ش و�ستاندرد �آند بورز للت�صنيف االئتماني فقط هي .BBB
�صناديق اال�ستثمار العقاري المتداولة المتوافقة مع �ضوابط
ال�شريعة الإ�سالمية ومدرجة في تداول و�أ�سهم �شركات
عقارية متوافقة مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية ومدرجة في
تداول (با�ستثناء ال�شركات وال�صناديق التي ت�ستثمر �أ�صولها
في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).
�أدوات الدين المتداولة والمطروحة طرح ًا عام ًا ومرخ�صة من
قبل الهيئة.

%0

الحد الأعلى من القيمة الإجمالية
لل�صندوق وفقاً لآخر قوائم مالية
مدققة

%25

*نوع اال�ستثمار الواحد ومجموع �أنواع اال�ستثمار لن يتجاوز  %25من القيمة الإجمالية لل�صندوق وفق ًا لآخر قوائم مالية مدققة.

5-5الإدارة الن�شطة
يعتمد ال�صندوق على فريق اال�ستثمار التابع ل�شركة جدوى لال�ستثمار ب�صفة رئي�سية ،بالإ�ضافة �إلى ا�ست�شاريين مرخ�صين خارجيين لإجراء تقييم
للقطاعات الأكثر جاذبية في �سوق اال�ستثمار العقاري .و�ستتم �إدارة �أ�صول ال�صندوق من قبل فريق ذي خبرة ومتخ�ص�ص في اال�ستثمارات العقارية.
و�سيقوم الفريق بترقب م�ستمر للأنماط والدورات في �سوق اال�ستثمار العقاري� ،إ�ضاف ًة �إلى �أ�سا�سيات ال�سوق وخ�صائ�ص القطاع لال�ستفادة من
الفر�ص المتاحة في ال�سوق العقاري والحفاظ على �أهداف ال�صندوق على المدى الطويل.

6-6عملية اتخاذ القرار اال�ستثماري
القرارات اال�ستثمارية:
�سيقوم مدير ال�صندوق بدرا�سة جميع القرارات اال�ستثمارية الم�ؤثرة على مالكي الوحدات وقيمة الوحدات المتعلقة بال�صندوق ،حيث تتم درا�سة
كل عقار ب�شكل منفرد ومنعزل مع الأخذ بعين االعتبار موقع العقار ،والمزايا التناف�سية ،وم�ستويات ال�سيولة النقدية في ال�سوق الثانوية ،ون�سب
ال�شواغر ،و�أنماط االقت�صاد الكلي وغيرها من العوامل الأخرى للتو�صل �إلى قرار ب�ش�أن اال�ستثمار في عقار مع ّين ،وذلك بعد �أخذ موافقة مجل�س �إدارة
ال�صندوق� .سيقوم مدير ال�صندوق �أي�ض ًا بتقييم القيمة الم�ضافة لل�صندوق عند اال�ستحواذ على �أي عقارات جديدة .ويحق لمدير ال�صندوق اللجوء
�إلى خدمات ا�ست�شارية من الغير لغايات التو�صل �إلى قرار ب�ش�أن اال�ستثمار.

خطوات اتخاذ عمليات اال�ستحواذ:
 1-1تثمين العقار المر�شح من قبل فريق �إدارة ال�صناديق العقارية والذي يتوافق مع اهداف ال�صندوق.
2-2تعيين مثمنين اثنين م�ستقلين ومرخ�صين من الهيئة ال�سعودية للمق ّيمين المعتمدين للح�صول على تثمين العقار.
3-3تعيين مقيم فني للح�صول على الفح�ص النافي للجهالة من الناحية الفنية.
4-4الح�صول على موافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق والهيئة ال�شرعية على العقار محل اال�ستحواذ.
5-5تقديم عر�ض ال�شراء للمالك بعد الح�صول على موافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق.
6-6الإف�صاح للهيئة ومالكي الوحدات في حال �أن العقار المراد اال�ستحواذ عليه ي�ساوي �أو يزيد على  %10من القيمة الإجمالية لأ�صول
ال�صندوق وفق ًا لآخر قوائم مالية �أولية مفحو�صة �أو قوائم مالية �سنوية مراجعة� ،أيهما �أحدث.
�7-7سيتم �أخذ موافقة هيئة ال�سوق المالية ومالكي الوحدات في حال تم اال�ستحواذ على العقار عن طريق زيادة ر�أ�س مال ال�صندوق.
8-8تملك العقار ل�صالح ال�صندوق وت�سجيل ملكيته با�سم ال�شركة الخا�صة التي تم ت�أ�سي�سها من قبل �أمين الحفظ.
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�سيا�سة التخارج:
الهدف الرئي�سي لل�صندوق هو توفير دخل دوري �سنوي من �إيرادات عقارات ال�صندوق لمالكي الوحدات ،والذي من �ش�أنه �أن يتطلب االحتفاظ بملكية
الأ�صول العقارية المطورة تطوير ًا �إن�شائي ًا وتحقق دخل ت�أجيري دوري لفترة من الزمن .و�سيقوم مدير ال�صندوق بمراقبة ال�سوق با�ستمرار القتنا�ص
فر�ص التخارج من ا�ستثمار �أو �أكثر من ا�ستثماراته.
وت�شمل مبررات التخارج على �سبيل المثال ال الح�صر�( :أ) �إعادة ت�شكيل �أ�صول ال�صندوق العقارية لت�شمل عقارات جديدة تزيد من كفاءة �إيرادات
ال�صندوق وتتنا�سب مع و�صف الأ�صول العقارية التي �سوف ي�ستثمر فيها ال�صندوق( .ب) التغير في مقومات الأ�صول العقارية الموجودة مثل ت�أثر
الموقع الجغرافي للعقار و انخفا�ض �إيراداته ب�شكل كبير وم�ستمر.
يعتزم ال�صندوق االحتفاظ ب�أ�صوله العقارية ب�شكل عام على المدى الطويل .علم ًا ب�أن مدير ال�صندوق �سيقوم بتثمين كل عقار مملوك لل�صندوق ب�شكل
دوري واقتراح ا�ستراتيجيات معينة ب�ش�أنه ،بما في ذلك قرارات بيع العقار بعد موافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق �إذا تبين �أن تلك القرارات ت�صب في
م�صلحة ال�صندوق ومالكي الوحدات وذلك بدون الرجوع لمالك الوحدات .و�سوف يح�صل مدير ال�صندوق على تثمين لأي عقار يتم اقتراح بيعه من
مثمنين اثنين م�ستقلين ومرخ�صين من الهيئة ال�سعودية للمقيمين المعتمدين .و�سي�سعى مدير ال�صندوق على �أال يقل �سعر البيع عن متو�سط �سعر
التثمينين للعقار .و�سي�سعى مدير ال�صندوق ل�شراء عقار بديل �آخر ينا�سب ا�ستراتيجيات ال�صندوق لتحقيق �أهدافه وذلك خالل �ستة �أ�شهر من بيع
العقار ،يحيث ال تزيد قيمة العقار الم�شترى عن �سعر التثمين الأعلى من المثمنين المرخ�صين.

7-7االمتثال بالأنظمة
يجب �أن يلتزم ال�صندوق وا�ستثماراته في جميع الأوقات باللوائح والأنظمة التي تحكم ملكية العقارات في المملكة ،بما في ذلك نظام تملك غير
ال�سعوديين للعقار وا�ستثماره.

(ز) مخاطر االستثمار في الصندوق:
ينطوي اال�ستثمار في ال�صندوق على مخاطر عديدة ،وهو منا�سب فقط للم�ستثمرين الذين يدركون مخاطر اال�ستثمار ب�شكل تام ويمكنهم تحمل تلك
المخاطر .ويجب على الم�ستثمرين المحتملين تقييم االعتبارات الواردة فيما يلي ،وغيرها من االعتبارات بعناية عند اتخاذ قراراتهم .وقد تكون
هناك مخاطر �أخرى و�أمور غير م�ؤكدة لي�ست معروفة لدى مدير ال�صندوق حالي ًا� ،أو قد يعتبرها مدير ال�صندوق غير هامة حالي ًا بينما قد يكون لها
ت�أثير �سلبي على ال�صندوق وعمله .وال يمكن تقديم �أي �ضمان ب�أن ال�صندوق �سيتمكن من تحقيق هدف اال�ستثمار �أو ب�أن الم�ستثمرين �سيتلقون عائد ًا
على ر�أ�س مالهم.
ال ينطوي اال�ستثمار في ال�صندوق على �أي �ضمانة ب�أن اال�ستثمار فيه �سيكون مربح ًا �أو �أن الم�ستثمر لن يتكبد �أي خ�سائر .لذا ،ف�إنه يتوجب على كل
م�ستثمر محتمل �أن ي�أخذ في االعتبار كل من عوامل المخاطر المذكورة �أدناه قبل �شراء وحدات في ال�صندوق .كما ب�إمكان الم�ستثمر الح�صول على
م�شورة مالية من م�ست�شار مالي مرخ�ص له فيما يخ�ص و�ضعه المالي و�أهدافه من اال�ستثمار في هذا ال�صندوق .ويتحمل كل م�ستثمر الم�س�ؤولية
الكاملة عن �أي خ�سائر مالية ناتجة عن اال�ستثمار في ال�صندوق ما لم تكن تلك الخ�سارة ب�سبب الغ�ش �أو الإهمال الج�سيم �أو �سوء الت�صرف من مدير
ال�صندوق وفق ًا لما تن�ص عليه الئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري وتعليمات �صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة.

1-1ملخ�ص المخاطر الرئي�سية التي ينطوي عليها اال�ستثمار في ال�صندوق:
مخاطر عدم تحقيق العائد:
لي�س هناك �ضمان ب�أن ال�صندوق �سيتمكن من تحقيق عوائد لم�ستثمريه �أو �أن العوائد �ستكون متنا�سبة مع مخاطر اال�ستثمار في ال�صندوق وطبيعة
المعامالت المو�صوفة في هذه ال�شروط والأحكام .ومن الممكن �أن تقل قيمة الوحدات �أو �أن يخ�سر الم�ستثمرون بع�ض �أو جميع ر�أ�س المال الم�ستثمر.
وال يمكن تقديم �ضمان ب�أن العوائد المتوقعة �أو الم�ستهدفة لل�صندوق �سيتم تحقيقها .وجميع الأرقام والإح�صائيات التي وردت والمبينة في هذه
ال�شروط والأحكام هي لأغرا�ض التو�ضيح فقط وال تمثل توقعات للربح .وال يمكن توقع العوائد الفعلية والتي قد تختلف عن الإح�صائيات الواردة في
هذه ال�شروط والأحكام.

مخاطر التاريخ الت�شغيلي ال�سابق:
ال يمتلك ال�صندوق تاريخ ت�شغيلي يمكن للم�ستثمرين المحتملين من خالله الحكم على �أداء ال�صندوق ونجاحاته .وعلى الرغم من �أن مدير ال�صندوق
يمتلك خبرة وا�سعة في �إدارة ال�صناديق العقارية ،يمتلك مدير ال�صندوق خبرة محدودة في �إدارة �صناديق اال�ستثمار العقاري المتداولة لحداثة
ت�شريعها في المملكة .كما �أن طبيعة اال�ستثمارات الم�ستقبلية في ال�صندوق ،وكذلك طبيعة المخاطر المرتبطة بها قد تختلف ب�شكل جوهري عن
اال�ستثمارات واال�ستراتيجيات التي ا�ضطلع بها مدير ال�صندوق في ال�سابق .كما �أنه لي�س بال�ضرورة �أن تكون النتائج ال�سابقة التي حققها مدير
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ال�صندوق دا ّلة على الأداء الم�ستقبلي .لذا تعد حداثة المنتج من المخاطر حيث ي�صعب التنب�ؤ بمدى التغير في قيمة الوحدات �أو في العائدات التي
من المفتر�ض توزيعها.

المخاطر النظامية:
قد ي�صبح ال�صندوق غير م�ؤهل ليكون �صندوق ا�ستثمار عقاري متداول بموجب التعليمات المنظمة ل�صناديق اال�ستثمار العقاري المتداولة ،وهو الأمر
الذي يترتب عليه �آثار �سلبية على �سيولة تداول وحدات ال�صندوق بما قد ي�ؤثر �سلب ًا على قيمة اال�ستثمارات .وينبغي على الم�ستثمرين المحتملين
مالحظة �أنه ال يوجد �ضمان ب�أن ال�صندوق ،بعد ت�أ�سي�سه ك�صندوق ا�ستثمار عقاري متداول� ،سوف ي�ستمر ك�صندوق ا�ستثمار عقاري متداول في ال�سوق
ال�سعودية (تداول) ،وذلك ب�سبب عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية .وفي حال تخلف ال�صندوق عن الوفاء ب�أي من المتطلبات التنظيمية ،يجوز لهيئة
ال�سوق المالية تعليق تداول الوحدات �أو �إلغاء �إدراج ال�صندوق .ويمكن �أن ي�ؤدي عدم القدرة على �إدراج ال�صندوق في ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول)
�إلى نتائج �سلبية على �إمكانية ت�سويق الوحدات وعلى �سيولتها وقيمتها .كما �أن حدوث �أي تغيير في الأنظمة والت�شريعات واللوائح ذات العالقة قد ي�ؤثر
على �أعمال ال�صندوق وا�ستثماراته مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على �سعر الوحدة.

مخاطر ال�سيولة:
يعتزم ال�صندوق �إدراج وحداته للتداول في ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول) .وال ينبغي النظر �إلى ذلك ك�إ�شارة �إلى �أنه �سوف تكون هناك �سيولة
لتداول الوحدات .وفي حال عدم وجود �سوق تداول ذو �سيولة �أو المحافظة على قدر كافي من ال�سيولة والتي تتيح لمالكي الوحدات تداول وحداتهم
بناء على وفرة العر�ض والطلب ،وفي حال عدم تحقق ذلك �سوف تت�أثر قيمة الوحدات و�أ�سعار تداولها على نحو �سلبي .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سوف
يكون للتداوالت القليلة ن�سبي ًا ت�أثير �سلبي على القيمة ال�سوقية للوحدات ،وقد يكون من ال�صعب تنفيذ العمليات خا�صة العمليات المتعلقة بعدد كبير من
الوحدات .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد يتم �إ�صدار ن�سبة كبيرة من الوحدات �إلى عدد محدود من الم�ستثمرين ،وهو الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على وجود
�سيولة ن�شطة للوحدات .وعلى الرغم من �أن الوحدات �سوف تكون قابلة للتداول ،قد تكون �سيولة ال�سوق بالن�سبة لوحدات �صناديق اال�ستثمار العقاري
القابلة للتداول �أقل من �سيولة �سوق �أ�سهم ال�شركات المدرجة.

مخاطر زيادة عمليات بيع الوحدات:
قد ت�ؤدي عمليات بيع عدد كبير من الوحدات من قبل مالكي الوحدات �إلى انخفا�ض �سعر تداول الوحدة .وقد ت�ؤدي �أي �إ�شاعات حول �أداء ال�صندوق
�إلى قيام مالكي الوحدات ببيع وحداتهم مما �سوف ي�ؤثر على �سعر الوحدة.

مخاطر التغيرات في الأ�سعار:
قد ال يعك�س ال�سعر المتداول للوحدات القيمة الحقيقية ال�ستثمارات و�أ�صول ال�صندوق ،حيث �أن �سعر تداول الوحدة يعتمد على عدد من العوامل التي
قد ت�ؤثر �سلب ًا على ال�سعر ال�سوقي للوحدات ،ومن بينها الحركة العامة في �أ�سواق الأ�سهم المحلية والعالمية والأ�سواق العقارية والظروف االقت�صادية
ال�سائدة والمتوقعة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل وتوجهات الم�ستثمرين والظروف االقت�صادية العامة .وقد تتعر�ض �سوق الوحدات للتقلبات ،وقد
ي�ؤدي عدم وجود ال�سيولة �إلى حدوث ت�أثير �سلبي على القيمة ال�سوقية للوحدات .وبنا ًء عليه ،ف�إن �شراء هذه الوحدات مالئم فقط للم�ستثمرين الذين
يمكنهم تحمل المخاطر المرتبطة بهذه اال�ستثمارات.

مخاطر التغير في ن�سب الفائدة والظروف االقت�صادية العامة:
�إن التغيرات في الظروف االقت�صادية ،بما في ذلك ن�سب الفائدة ،ومعدالت الت�ضخم ،وظروف العمل ،والمناف�سة ،والتطورات التكنولوجية ،والأحداث
ال�سيا�سية والدبلوما�سية ،والقوانين ال�ضريبية من �ش�أنها �أن ت�ؤثر ب�شكل جوهري و�سلبي على الأعمال وفر�ص ال�صندوق .وعلى وجه الخ�صو�ص ،قد
تت�سبب الزيادة في ن�سب الفائدة بمطالبات من الم�ستثمرين لعائد �أعلى وذلك للتعوي�ض عن الزيادة في تكلفة النقدية وتكلفة الفر�صة البديلة.
وكنتيجة لذلك ،قد تنخف�ض جاذبية الوحدات كفر�صة ا�ستثمارية فيقل الطلب عليها مما ي�ؤثر �سلب ًا على القيمة ال�سوقية للوحدات .وحيث �أنه يجوز
لل�صندوق اللجوء �إلى التمويل ،ف�إن �أي زيادة في ن�سب الفائدة في �أ�سواق الدين من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على �شروط التمويل لل�صندوق .و�إن التغيرات في
�أ�سعار الفائدة قد ت�ؤثر �أي�ضا على التقييمات في القطاع العقاري ب�شكل عام.

مخاطر التداول ب�سعر �أقل من القيمة ال�سوقية:
قد يتم تداول الوحدات ب�سعر �أقل من �سعر الطرح الأولي ،وقد ال ي�ستطيع مالكو الوحدات ا�سترداد كامل قيمة ا�ستثمارهم .وقد يتم تداول الوحدات
ب�سعر �أقل من قيمتها لعدة �أ�سباب من بينها ظروف ال�سوق غير المواتية و�ضعف توقعات الم�ستثمرين حول جدوى اال�ستراتيجية وال�سيا�سة اال�ستثمارية
لل�صندوق وزيادة م�ستويات العر�ض على الطلب من الوحدات .وكذلك ت�ؤدي عمليات البيع من جانب مالكي الوحدات لعدد كبير من الوحدات �إلى
تخفي�ض ال�سعر ال�سوقي للوحدة �إلى درجة كبيرة .وبنا ًء عليه ،ف�إن �شراء الوحدات مالئم فقط للم�ستثمرين الذين يمكنهم تحمل المخاطر المرتبطة
بهذه اال�ستثمارات ،ال�سيما �أن ذلك قد ي�ؤدي �إلى �صعوبة تخارج الم�ستثمر من ال�صندوق �أو تخارجه بقيمة �أقل من القيمة ال�سوقية لأ�صول ال�صندوق.
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مخاطر التقلب في التوزيعات:
على الرغم من �أنه يتوجب على ال�صندوق بموجب التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة توزيع ما ن�سبته  ٪90على الأقل من
�صافي �أرباح ال�صندوق لمالكي الوحدات ب�شكل �سنوي� ،إال �أنه ال توجد �ضمانات ب�ش�أن قيمة مبالغ التوزيعات الم�ستقبلية .وقد يكون ال�صندوق غير
قادر على القيام ب�أي توزيع ب�سبب �أحداث غير متوقعة ت�ؤدي �إلى زيادة في التكاليف (بما في ذلك النفقات الر�أ�سمالية في حال القيام ب�أعمال تجديد
وا�سعة النطاق ومكلفة ب�شكل عاجل)� ،أو انخفا�ض في الإيرادات (كما في حال تدني م�ستويات تح�صيل �إيرادات الإيجار) .و�إن عدم قدرة ال�صندوق
على القيام بتوزيعات �سنوية لمالكي الوحدات يت�سبب في انخفا�ض قيمة و�سعر تداول وحدات ال�صندوق.

مخاطر تقييم �صافي �أ�صول ال�صندوق:
تحدد قيمة �صافي �أ�صول ال�صندوق على الأقل مرة واحدة كل �ستة �أ�شهر� ،إال �أنه قد تتغير قيمة �أ�صول ال�صندوق في الفترة ما بين التقييمات .ولذلك،
قد يتم تحديد �سعر ال�سوق للوحدات بنا ًء على معلومات تاريخية والتي قد ال تعك�س القيمة الحالية لال�ستثمارات الأ�سا�سية لل�صندوق .وعالوة على
ذلك ،ف�إن الر�سوم الم�ستحقة لمدير ال�صندوق ال تعدّل �إال من تقييم لآخر .و بهذا يكون مالك الوحدات على غير دراية ب�صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق
المحدثة في خالل هذه الفترة وقد يت�صرف بوحدات ال�صندوق بطريقة قد ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على عوائد قيمة ا�ستثماره.

مخاطر القيود المتعلقة بجمع الأموال لعمليات ا�ستحواذ م�ستقبلية:
قد ت�ؤدي متطلبات توزيع الأرباح وقيود التمويل بموجب التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة �إلى الحد من مرونة ال�صندوق
وقدرته على النمو من خالل اال�ستحواذ على �أ�صول عقارية جديدة .ويلتزم ال�صندوق بتوزيع  ٪90على الأقل من �صافي �أرباحه على مالكي الوحدات
با�ستثناء الأرباح الناتجة عن بيع الأ�صول العقارية وغيرها من اال�ستثمارات ،والتي قد يتم �إعادة ا�ستثمارها في �أ�صول �إ�ضافية �أو �صيانة �أو تجديد
�أ�صول ال�صندوق القائمة .كما يجب �أال تتجاوز ن�سب التمويل لل�صندوق ما ن�سبة  ٪50من �إجمالي قيمة �أ�صول ال�صندوق .وكنتيجة لذلك ،يمتلك
ال�صندوق قدرة محدودة على تح�سين ممتلكاته �أو تحقيق النمو من خالل اال�ستحواذ على �أ�صول �إ�ضافية ،وبالتالي قد ت�ؤثر على ربحية ال�صندوق ،مع
العلم ب�أن ال�صندوق ي�ستطيع القيام بزيادة ر�أ�سماله من خالل طرح حقوق �أولوية بما يتما�شى مع �أنظمة هيئة ال�سوق المالية ونظام ال�شركات ذات
العالقة.

المخاطر المرتبطة بال�ضوابط ال�شرعية:

تتم ا�ستثمارات ال�صندوق وفق ًا لمبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ح�سبما تحددها الهيئة ال�شرعية .وهذه المبادئ تنطبق على هيكل اال�ستثمارات و�إلى حد
ما على ن�شاطات ال�صندوق وتنوع ا�ستثماراته .ولاللتزام بتلك المبادئ ،قد ي�ضطر ال�صندوق للتخلي عن ا�ستثمار معين �أو جزء منه� ،أو جزء من دخله
�إذا كان اال�ستثمار �أو هيكل اال�ستثمار مخالف لمبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،عند االلتزام بالمبادئ ال�شرعية قد يخ�سر ال�صندوق
فر�ص ا�ستثمارية �إذا قررت الهيئة ال�شرعية �أنها غير ملتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وبالتالي ال يمكن لل�صندوق اال�ستثمار فيها .وقد يكون لهذه
العوامل ،في ظل ظروف معينة� ،أثر �سلبي على الأداء المالي لل�صندوق �أو ا�ستثماراته ،مقارنة مع النتائج التي يمكن الح�صول عليها لو لم تكن مبادئ
اال�ستثمار ال�شرعية لل�صندوق مط ّبقة.

مخاطر تغيير ظروف ال�سوق:
يعتمد �أداء ال�صندوق الم�ستقبلي ب�شكل كبير على التغيرات في م�ستويات العر�ض والطلب في القطاع العقاري ذات العالقة ،والتي قد تت�أثر بالأو�ضاع
االقت�صادية وال�سيا�سية الإقليمية والمحلية ،وزيادة التناف�س الذي ينتج عنه انخفا�ض قيمة العقارات واحتمال محدودية توفر القرو�ض ال�سكنية �أو
زيادة �أ�سعار الرهن العقاري ،والتغيرات في م�ستويات العر�ض والطلب .لذا ،يمكن �أن يكون للتوقعات غير ال�صحيحة الم�ستخدمة من قبل مدير
ال�صندوق لغايات اتخاذ القرار اال�ستثماري �أثر �سلبي على ال�صندوق.

مخاطر تركز اال�ستثمارات جغرافياً:

بناء على ا�ستراتيجية ال�صندوق والتي تتمثل في تر ّكز اال�ستثمارات في عقارات داخل المملكة ،لذا ف�إنها �ستت�أثر بالأو�ضاع واالنكما�شات والدورات
الإقت�صادية التي تت�أثر بها المملكة ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على ا�ستثمارات ال�صندوق و�سعر الوحدة.

عدم الم�شاركة في الإدارة:
با�ستثناء ما هو مذكور في هذه ال�شروط والأحكام ،ال يكون للم�ستثمرين الحق �أو �صالحية الم�شاركة في �إدارة ال�صندوق �أو الت�أثير على �أي من قرارات
ا�ستثمارات ال�صندوق .وتُ�سند جميع م�س�ؤوليات الإدارة لمدير ال�صندوق .حيث ت�ؤثر هذه القرارات على �أن�شطة ال�صندوق وبالتالي مالكي الوحدات.
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االعتماد على كبار الموظفين:
يعتمد نجاح ال�صندوق ب�شكل رئي�سي على نجاح فريق �إدارته .وقد ت�ؤثر خ�سارة خدمات �أي من �أع�ضاء فريق �إدارة ال�صندوق ب�شكل عام (�سواء كان
ذلك ب�سبب اال�ستقالة �أو خالفه)� ،أو عدم �إمكانية جذب وتعيين موظفين �إ�ضافيين على عمل ال�صندوق ومنظومته� .إن عدم وجود فريق ناجح لإدارة
ال�صندوق قد ينعك�س �سلب ًا على القدرة على تنمية عقارات و�أ�صول ال�صندوق والقدرة على التفاو�ض لما فيه م�صلحة ال�صندوق ،مما قد ينعك�س على
عائدات ال�صندوق وقيمة وحداته اال�ستثمارية.

مخاطر طبيعة اال�ستثمار:
كما هو مو�ضح في هذه ال�شروط والأحكام ،ال يوجد �ضمانات لتحقيق عوائد على ر�أ�س المال الم�ستَث َمر ،ولن يكون هناك �أي �ضمان ب�أن ال�صندوق �سوف
يتمكن من تحقيق عوائد �إيجابية على ا�ستثماراته في الوقت المنا�سب �أو �أي وقت على الإطالق .وقد ال تكون هناك �إمكانية لبيع �أ�صوله �أو الت�صرف
فيها ،و�إذا ما تقرر الت�صرف بالبيع قد ال تكون هناك �إمكانية لبيعها ب�سعر يعتقد مدير ال�صندوق �أنه يمثل القيمة العادلة لها �أو �أن يتم بيعها في الإطار
الزمني الذي يطلبه ال�صندوق .وبناء على ما �سبق ،ف�إن مدير ال�صندوق قد ال يتمكن �أبدا من تحقيق �أي عائد على �أ�صوله.

مخاطر ت�ضارب الم�صالح:
قد ين�ش�أ ت�ضارب م�صالح بين مدير ال�صندوق ،والأطراف ذات العالقة ومالكي الوحدات ،مما قد ي�ؤثر على مو�ضوعية وا�ستقاللية مدير ال�صندوق
عند اتخاذ قرارات ا�ستثمارية ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على ا�ستثمارات ال�صندوق و�سعر الوحدة.

مخاطر عدم الم�ساواة في الح�صول على المعلومات:
�سي�صدر ال�صندوق ما ن�سبته  %64.3من وحداته لمالك العقار مقابل م�ساهمتهم العينية في ر�أ�س مال ال�صندوق .وتمثل هذه المجموعة �أي�ضا
المالك الحقيقيين لل�شركات البائعة و�شركات �إدارة الأمالك ،وبالتالي تن�ش�أ مخاطر حول ح�صول مجموعة مالكي العقار �أو مدراء العقارات على
معلومات جوهرية والتي قد ال يكون مدير ال�صندوق علم بها �أو قد ال يدرك �أنها جوهرية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد يكون لديهم القدرة على تف�سير
المعلومات في الوقت المنا�سب والتي قد ال يكون للم�ستثمرين الآخرين القدرة على ذلك.

مخاطر اال�ستثمار خارج المملكة:
ينطوي اال�ستثمار الدولي -خارج المملكة -على العديد من المخاطر مثل �سعر �صرف العملة والتقلبات ال�سيا�سية والإقت�صادية وارتفاع التكاليف على
الم�ستثمر ومخاطر �أمن المعلومات .و�سي�سعى مدير ال�صندوق للدخول في �إ�ستثمارات تابعة لمتطلبات تنظيمية ورقابية و�إ�شرافية مماثلة على الأقل
لتلك التي تطبقها المملكة العربية ال�سعودية .ولكن في حال حدوث �أي مما ذكر �أعاله ،ف�إنه قد ي�ؤثر ذلك على �أرباح ال�صندوق و�/أو تقييم �أ�صوله مما
قد ي�ؤثر �سلب ًا على �سعر وحداته.

مخاطر �سعر �صرف العملة:
عملة ال�صندوق الرئي�سية هي الريال ال�سعودي ،ولكن قد يقوم ال�صندوق باال�ستحواذ على عقارات �أو الدخول في ا�ستثمارات �أو دفع �أي ر�سوم �أو
تكاليف بعملة غير الريال ال�سعودي .وبالتالي ف�إن �أي تغيير في �سعر �صرف هذه العمالت قد يزيد من التكاليف التي يتحملها ال�صندوق مما قد ي�ؤثر
�سلب ًا على �سعر وحدات ال�صندوق .كما �أن مالكي الوحدات الذين ال يعد الريال ال�سعودي العملة الأ�سا�سية لهم معر�ضون لمخاطر تقلبات �أ�سعار
ال�صرف.

المخاطر التقنية:
يعتمد مدير ال�صندوق على ا�ستخدام التقنية في �إدارة ال�صندوق� ،إال �أن �أنظمة المعلومات لديه قد تتعر�ض لعمليات اختراق �أو فيرو�سات �أو تعطل
جزئي �أو كلي ،والتي تحد من قدرة مدير ال�صندوق على �إدارة ا�ستثمارات ال�صندوق ب�شكل فاعل ،مما قد ي�ؤثر �سلبا على �أداء ال�صندوق وبالتالي على
مالكي وحدات ال�صندوق.

المخاطر المرتبطة ب�ضريبة القيمة الم�ضافة:

قامت المملكة العربية ال�سعودية م�ؤخر ًا ب�سن ت�شريع �ضربية القيمة الم�ضافة والتي �سيتم تطبيقها ابتداء من عام  .2018وقد يتم تطبيق �ضربية
القيمة الم�ضافة على العقارت المبدئية �أو الم�ستقبلية التي يتم اال�ستحواذ عليها من قبل ال�صندوق ،وبالتالي قد ي�ؤدي �إلى زيادة قيمة العقارات ،مما
قد ي�ؤثر �سلب ًا على عائدات ال�صندوق.
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2-2عوامل المخاطر ذات ال�صلة ب�أ�صول ال�صندوق:
مخاطر اال�ستحواذ على الأ�صول العقارية المبدئية:

يتوقع ال�صندوق �إتمام اال�ستحواذ على الأ�صول العقارية المبدئية خالل  60يوم ًا من تاريخ الإقفال .وعلى الرغم من الإلزامية القانونية التفاقيات
التفاهم واتفاقيات ال�شراء� ،إال �أنه في حال عدم التزام �أي من طرفي اتفاقيات ال�شراء بتنفيذ التزاماتهم ،فقد ال تتم عملية اال�ستحواذ على جميع
الأ�صول العقارية المبدئية �أو جزء منها خالل  60يوم ًا من تاريخ الإقفال �أو في �أي وقت على الإطالق .وفي هذه الحالة� ،سوف يحتاج ال�صندوق �إلى
تحديد عمليات ا�ستحواذ على �أ�صول �أخرى و�إنهائها قبل �أن ي�ستطيع البدء في تقديم توزيعات لمالكي الوحدات .وفي حال عدم التمكن من ذلك،
�سيقوم مدير ال�صندوق بت�صفية ال�صندوق والقيام بالإجراءات التي تم الإ�شارة �إليها في ق�سم انق�ضاء ال�صندوق من هذه ال�شروط والأحكام.

مخاطر اال�ستثمارات العقارية:
�سيخ�ضع ال�صندوق لظروف القطاع العقاري العامة في المملكة العربية ال�سعودية ،والتي تت�أثر في حد ذاتها بالعديد من العوامل ،على �سبيل المثال ال
الح�صر ،نمو االقت�صاد الكلي واال�ستقرار ال�سيا�سي و�أ�سعار الفائدة والعر�ض والطلب وتوافر التمويل وتوجهات الم�ستثمرين وال�سيولة والبيئة القانونية
والتنظيمية وغيرها من الظروف في المملكة التي ت�ؤثر على �أ�سعار العقار ،مما قد ينعك�س ب�شكل �سلبي على �سعر الوحدات.

توفر اال�ستثمارات المنا�سبة في الم�ستقبل:
تكون بع�ض من ا�ستثمارات ال�صندوق ،كما بتاريخه ،منتقاة من قبل مدير ال�صندوق .وبالتالي لن تكون هنالك فر�صة لمالكي الوحدات لتقييم
العوامل االقت�صادية �أو المالية �أو غيرها فيما يتعلق باال�ستثمارات الم�ستقبلية .وال يمكن تقديم �ضمان ب�أن مدير ال�صندوق �سيتمكن ،عقب اال�ستحواذ
على الأ�صول العقارية المبدئية ،من تحديد ا�ستثمارات تتما�شى مع �أهداف اال�ستثمار الخا�صة بال�صندوق ،وتحديد ًا في بيئة ال�سوق الحالية� .إن
تحديد اال�ستثمارات المنا�سبة لل�صندوق وهيكلتها هو �أمر مع ّقد بع�ض ال�شيء وغير م�ضمون بدرجة كبيرة .وعدم قدرة مدير ال�صندوق على تحديد
اال�ستثمارات المنا�سبة قد ي�ؤثر �سلب ًا على قدرة ال�صندوق على تحقيق النمو المرغوب في القيمة ال�سوقية للوحدات .كما �أن الت�أخر في تحديد
العقارات المنا�سبة واال�ستحواذ عليها قد ي�ؤثر �سلب ًا على التوزيعات الدورية للأرباح مما �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �سعر الوحدة.

مخاطر �شح عر�ض العقارات ذات الجودة العالية:
�إن ال�سوق العقاري ال�سعودي في الوقت الراهن ال يعر�ض الكثير من العقارات ذات الجودة العالية والم�ستوى العالمي في الت�صميم والتنفيذ ،وبالتالي
ف�إن زيادة الطلب على العقارات ذات الجودة العالية قد ب�ؤدي �إلى ارتفاع قيمتها ب�شكل ال يتنا�سب مع قيمتها الفعلية .كما �أن زيادة المعرو�ض من
العقارات ذات الجودة العالية قد ي�ؤدي �إلى تباط�ؤ نمو العائد اال�ستثماري على العقارات ذات الجودة العالية والتي ي�ستهدفها ال�صندوق ،وبالتالي قد
يكون له �أثر �سلبي على معدل التوزيعات الدورية مما �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �سعر الوحدة.

المخاطر المرتبطة بترميم المباني و�صيانتها:
مع مرور الوقت� ،سيتكبد مدير ال�صندوق تكاليف �إ�ضافية لترميم المباني المقامة على عقارات ال�صندوق و�صيانتها مما قد ي�ؤثر على قيمة التوزيعات
الدورية للأرباح على مالكي الوحدات .كما �أن القيمة الإيجارية للمباني المملوكة لل�صندوق قد تنخف�ض مع مرور الوقت مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على العوائد
الإيجارية لل�صندوق والذي بدوره �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �سعر الوحدة.

مخاطر عدم قدرة الم�ست�أجرين على الوفاء بالتزاماتهم الإيجارية:

�إن الأ�صول العقارية المبدئية م�ست�أجرة من ِقبل عدة م�ست�أجرين .وبالتالي يكون ال�صندوق معر�ض ًا للمخاطر ب�شكل كبير في حال �إخالل بع�ض عن
الوفاء بالتزاماتهم .ف�إذا تخلف م�ست�أجر عن �سداد الدفعات الم�ستحقة عن عقار واحد �أو �أكثر من الأ�صول العقارية المبدئية� ،س ُيحد ذلك من قدرة
مدير ال�صندوق على �إعادة ت�أجير العقار �أو عدم ت�أجيره ب�شروط مر�ضية .وهذا من �ش�أنه �أن يقلل من �إيرادات الإيجار من العقار .وعالوة على ذلك،
قد ي�ضطر ال�صندوق لعمل تجديدات كبيرة للعقارات بغر�ض جذب م�ست�أجرين جدد في الم�ستقبل على �أف�ضل �شروط ممكنة ،مما قد ي�ؤثر م�ؤقت ًا على
العوائد الدورية التي يتم توزيعها على الم�ستثمرين.

المخاطر المرتبطة بعدم وفاء مديري الأمالك بال�ضمانات التعاقدية:
�سيقوم مدير ال�صندوق بالح�صول على �ضمانات تعاقدية من مدير الأمالك (�شركة عبدالقادر المهيدب و�أوالده) فيما يتعلق بالأداء الت�شغيلي
للعقارات (مجمع مارفيال ال�سكني ،م�ستودع ال�سلي ،مجمع الفنار ال�سكني والتجاري) التابعة لل�صندوق بموجب عقد الإدارة والإيجار المبرم .وتجدر
الإ�شارة �إلى �أنه في حال �إخالل مدير الأمالك بالتزاماته المتعلقة بالأداء الت�شغيلي ،ف�إن ال�ضمان التعاقدي المقدم من قبل مدير الأمالك قد ال يكون
قابل للتنفيذ من ناحية �شرعية .و�سيقوم مدير ال�صندوق �أي�ض ًا بالح�صول على �سندات لأمر تجدد �سنوي ًا من مدير الأمالك ل�ضمان الوفاء بالتزاماته
المتعلقة بالأداء الت�شغيلي بموجب عقد الإدارة والت�أجير .وقد ال يتمكن مدير ال�صندوق من تجديد ال�سندات لأمر ب�شكل �سنوي.
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مخاطر تخلف الطرف الآخر عن االلتزام والمخاطر االئتمانية:
�سوف يتعر�ض ال�صندوق لمخاطر ائتمانية تتعلق بالأطراف التي يقوم ال�صندوق بمزاولة الأعمال معها ،كما يمكن �أن يتحمل ال�صندوق خطر ت�سوية
التخلف عن ال�سداد .وقد يتعر�ض ال�صندوق ،في ظروف معينة� ،إلى مخاطر تخلف الطرف الآخر عن االلتزام ،بما في ذلك مالك الأرا�ضي و/
�أو مديري العقارات و�/أو البنوك المقر�ضة و�/أو المقاولين .وقد ي�ؤدي �إخالل �أي طرف خارجي متعاقد معه عن �سداد �أي م�ستحقات تعاقدية �إلى
ال�صندوق �إلى انخفا�ض دخل ال�صندوق ،وبالتالي الت�أثير في النهاية على عوائد مالكي الوحدات.

مخاطر تركز معظم الإيجارات على م�ست�أجر واحد:
�سوف يحقق ال�صندوق معظم دخله من المبالغ الم�ستلمة من مدير الأمالك (�شركة عبدالقادر المهيدب و�أوالده) للعقارات التالية (مجمع مارفيال
ال�سكني ،م�ستودع ال�سلي ،مجمع الفنار ال�سكني والتجاري) .وبنا ًء عليه ،قد يت�أثر الو�ضع المالي لل�صندوق ونتائج عملياته �سلبا وتدفقاته النقدية
وقدرته على القيام بتوزيعات على الم�ستثمرين �إذا تخلف مدير الأمالك عن �سداد مبالغ الإيجار المتفق عليها في عقد الإدارة والت�أجير المبرم مع
مدير الأمالك.

اال�ستخدام غير المحدد للعوائد:
كما هو مو�ضح بتاريخ هذه ال�شروط والأحكام ،وبا�ستثناء الأ�صول العقارية المبدئية ،لم يحدد مدير ال�صندوق ا�ستثمارات ال�صندوق التي من المقرر
القيام بها بعد تاريخ الإدراج .ولن يكون �أمام الم�ستثمرين في ال�صندوق �أي فر�صة لتقييم المعلومات االقت�صادية والمالية والمعلومات الأخرى ذات
ال�صلة المتعلقة باال�ستثمارات.

التقلبات في قيمة العقار والمخاطر العقارية العامة:
�سوف تخ�ضع ا�ستثمارات ال�صندوق للمخاطر المتعلقة بملكية العقارات و�/أو ت�أجيرها و�/أو تطوير عملياتها و�/أو �إعادة تطويرها .وت�شمل هذه
المخاطر ،على �سبيل المثال ولي�س الح�صر ،تلك المخاطر المرتبطة بالمناخ االقت�صادي المحلي العام والأو�ضاع العقارية المحلية والتغيرات في
م�ستويات العر�ض والطلب المتعلق بالعقارات والنق�ص في �إمدادات م�صادر الطاقة ومختلف المخاطر غير الم�ؤمن عليها �أو غير القابلة للت�أمين
والكوارث الطبيعية واللوائح والقرارات الحكومية (على �سبيل المثال ،مراقبة الإيجارات) والتغيرات في ال�ضرائب العقارية والتغيرات في معدالت
العوائد وتوافر القرو�ض ال�سكنية التي من �ش�أنها �أن تجعل بيع �أو �إعادة تمويل العقارات �صعب �أو غير عملي� .إ�ضاف ًة �إلى االلتزامات البيئية وااللتزامات
المحتملة المرتبطة بالت�صرف في الأ�صول والحروب وغيرها من العوامل التي تقع خارج �سيطرة مدير ال�صندوق.
وحيث �شهد ال�سوق العقاري تقلبات كثيرة في ال�سابق ،فهنالك احتمال �أن يقوم ال�صندوق باال�ستحواذ على عقارات خالل فترة انتعا�ش في ال�سوق
العقاري قبل �أن ي�شهد تدهور الحق من �ش�أنه �أن ي�ؤثر بالقيمة ال�سوقية ال�ستثمارات ال�صندوق .وال يوجد هناك �أي �ضمان على وجود �سوق جاهزة لإعادة
بيع اال�ستثمارات وذلك لأن اال�ستثمارات عموم ًا لن تكون �سائلة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد يكون للتغيرات ال�سلبية في ت�شغيل �أي عقارات �أو في الو�ضع المالي لأي م�ست�أجر ت�أثير ًا �سلبي ًا على المدفوعات الإيجارية
التي يتلقاها ال�صندوق ،وبالتالي على قدرة ال�صندوق على تقديم توزيعات �أرباح للم�ستثمرين .وقد يتعر�ض �أي م�ست�أجر ،من وقت لآخر ،للركود وهو
الأمر الذي قد ي�ضعف و�ضعه المالي وي�ؤدي �إلى تخلفه عن �سداد الم�ستحقات الإيجارية عند ا�ستحقاقها .وفي �أي وقت ،يجوز لأي م�ست�أجر �أن ي�سعى
للح�صول على حماية �ضد قوانين الإفال�س �أو الإع�سار المعمول بها ،وهو الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى رف�ض عقد الإيجار �أو �إنهائه �أو �أي نتائج �سلبية
�أخرى ،وبالتالي انخفا�ض التدفق النقدي القابل للتوزيع الخا�ص بال�صندوق .وال يمكن تقديم �ضمان ب�أن الم�ست�أجرين لن يرفعوا دعاوى للحماية من
الإفال�س في الم�ستقبل ،و�إذا فعلوا ذلك لن ي�ستمر الإيجار �ساري ًا.

مخاطر نزع الملكية:
�أنه من حق بع�ض الجهات الحكومية في المملكة اال�ستحواذ الإجباري على عقار لتحقيق المنفعة العامة (على �سبيل المثال ال الح�صر ،بناء الطرق
والمرافق العامة) .ومن الناحية النظرية ،يفتر�ض �أن تكون قيمة التعوي�ض للعقار المنتزعة ملكيته م�ساو للقيمة ال�سوقية .ولكن هذا الأمر غير
م�ضمون ،حيث قد تقل قيمة التعوي�ض عن القيمة ال�سوقية للعقار وقت نزع الملكية �أو القيمة المدفوعة عن ال�شراء .وفي حال نزع الملكية يتم
اال�ستحواذ الإجباري على العقار بعد فترة �إخطار غير محددة نظامي ًا ،وذلك لأن اعتمادها يقوم بموجب نظام خا�ص .وعلى الرغم من احتمالية دفع
التعوي�ض ،فهناك خطر يتمثل في �أن تكون قيمة التعوي�ض غير كافية بالمقارنة مع حجم اال�ستثمار �أو الريح الفائت �أو الزيادة في قيمة اال�ستثمار.
وفي حال تحقق خطر نزع الملكية ،قد تنخف�ض قيمة التوزيعات لمالكي الوحدات ،وقيمة و�سعر التداول للوحدات وقد يخ�سر مالكي الوحدات كل �أو
جزء من ر�أ�س المال الم�ستثمر.
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مخاطر �سوق العقارات التجارية:

يجوز لل�صندوق اال�ستثمار في القطاع العقاري التجاري ،و�إذا اعتمد ال�صندوق على م�صادر الدخل الناتجة عنها ،قد ي�صبح ال�صندوق ُمعر�ض ًا
لأي ركود يحدث في هذه ال�سوق .وتتميز �سوق العقارات التجارية بطبيعتها الدورية وتت�أثر بالو�ضع االقت�صادي ب�صفة عامة .هذا وت�ؤثر الظروف
االقت�صادية المتدهورة �سلب ًا على قيمة الأ�صول العقارية التجارية و�سيولتها .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن الظروف االقت�صادية ال�سلبية كان لها ،و�سيظل
لها ،ت�أثير �سلبي جوهري على م�ستوى العوائد الإيجارية والتح�صيل الف ّعال لها وقدرة الم�ست�أجرين على �سداد مدفوعات تتدفق في نهاية الأمر �إلى
ال�صندوق .وكذلك قد يكون لالنخفا�ض في �أداء �أ�سواق العقارات التجارية ت�أثير �سلبي على م�ستويات الإيجار وعوائده و�أعداد العقارات غير الم�ستغلة،
ونتيجة لذلك قد يكون لهذا الأمر ت�أثير �سلبي جوهري على عمل ال�صندوق وو�ضعه المالي.

مخاطر �سوق العقاري ال�سكني:
يجوز لل�صندوق اال�ستثمار في القطاع العقاري ال�سكني .و�إن �أداء اال�ستثمارات في القطاع العقاري ال�سكني يعتمد ب�شكل كبير على التغيرات في
م�ستويات العر�ض والطلب ،والتي تت�أثر ب�شكل كبير بالعوامل االقت�صادية وال�سيا�سية والأمنية ،والعوامل الإقليمية والمحلية ،بما في ذلك زيادة في
المناف�سة التي تفر�ضها العقارات ال�سكنية الأخرى� .إن قدرة ال�صندوق على اال�ستفادة من دخل ت�أجيري �إ�ضافة �إلى الحفاظ على قيمة العقار يعتمد
�إلى حد كبير على قدرة العقار التابع لل�صندوق في المناف�سة مع عقارات �أخرى مماثلة .وفي حال كان با�ستطاعة عقارات �أخرى مماثلة اجتذاب
م�ست�أجرين �أف�ضل من ه�ؤالء الم�ست�أجرين للعقارات التابعة لل�صندوق ،قد ينتج ذلك بانخفا�ض الدخل الت�أجيري لل�صندوق نتيجة النخفا�ض الطلب
على العقارات التابعة لل�صندوق� .إن االنخفا�ض في �صافي الدخل الت�أجيري قد يقلل من التوزيعات لمالكي الوحدات وقد يت�سبب في انخفا�ض قيمة
و�سعر الوحدات.

مخاطر قطاع التعليم:
�سوف يت�أثر �أداء ال�صندوق بالعوامل التي ت�ؤثر على قطاع التعليم ب�شكل عام .وقد تت�ضمن هذه العوامل عوامل متعلقة بم�ستويات الطلب ،ومن بينها
�أي انكما�ش اقت�صادي �أو فر�ض قيود مرتبطة بالنظام التعليمي عامة �أو �إلغاء التراخي�ص الممنوحة للكليات �أو الجامعات الأهلية �أو �أي �أنظمة �أو لوائح
(بما في ذلك تلك المتعلقة بال�ضرائب والر�سوم)� ،أو عوامل تتعلق بم�ستويات العر�ض ومن بينها زيادة المعرو�ض من الكليات �أو الجامعات �سواء
الأهلية �أو الحكومية .وقد يكون لالقت�صاد الكلي وغيره من العوامل ت�أثير �سلبي على العمل وعلى الإنفاق ال�شخ�صي ،وهو ما قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض
معدالت الإ�شغال في الجامعات �أو الكليات الأهلية وي�ؤثر على القيمة الإجمالية للعقارات في قطاع التعليم .وبالتالي ،قد يحتاج ال�صندوق �إلى التخارج
من الأ�صول مقابل مبلغ �أقل من تكلفة اال�ستحواذ ،مما ي�ؤدي �إلى خ�سارة في ر�أ�س ماله ،وقد ال يتمكن من تحقيق العوائد الم�ستهدفة.
ون�شير �إلى �أنه من متطلبات الح�صول على ترخي�ص كلية �أهلية �أن تكون الكلية مالكة للعقار وذلك وفق ًا للقواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية
والفنية لالئحة الكليات الأهلية والنماذج ذات العالقة .وحيث �أن ال�صندوق يعتزم اال�ستحواذ على العقار الخا�ص بكلية المعرفة ،ف�إنه ال يوجد �ضمان
ب�أن وزارة التعليم لن تقوم ب�سحب �أو �إلغاء الترخي�ص الخا�ص بالكلية .وفي حالة �سحب الترخي�ص �أو �إلغائه ف�إن ذلك �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على العوائد
الإيجارية لل�صندوق والذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على �سعر الوحدة.

مخاطر قطاع المخازن:
�سوف يت�أثر �أداء ال�صندوق بالعوامل التي ت�ؤثر على قطاع المخازن ب�شكل عام .وقد تت�ضمن هذه العوامل عوامل متعلقة بم�ستويات الطلب ،والتي تت�أثر
ب�شكل كبير بالعوامل االقت�صادية وال�سيا�سية والأمنية ،والعوامل الإقليمية والمحلية ،بما في ذلك زيادة في المناف�سة في قطاع المخازن .وقد يكون
لالقت�صاد الكلي وغيره من العوامل ت�أثير �سلبي على العمل وهو ما قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض معدالت الإ�شغال و القيمة الإجمالية للعقارات في قطاع
المخازن .وبالتالي ،قد يحتاج ال�صندوق �إلى التخارج من الأ�صول مقابل مبلغ �أقل من تكلفة اال�ستحواذ ،مما ي�ؤدي �إلى خ�سارة في ر�أ�س ماله ،وقد ال
يتمكن من تحقيق العوائد الم�ستهدفة.

مخاطر االعتماد على �إيرادات الإيجارات:
قد ي�ستحوذ ال�صندوق على ا�ستثمارات بنا ًء على القيم المنتقاة من الإيرادات التي من المتوقع �أن يتم الح�صول عليها من الم�ست�أجرين .وال يوجد
�ضمان ب�أن الم�ساحات ال�شاغرة �سوف يتم ت�أجيرها �أو �أن الإيجارات المنتهية �سوف يتم تجديدها �أو �أنه �سوف تكون هناك زيادة في الإيجارات بمرور
الزمن .وفي حال تع ّر�ض �أحد الم�ست�أجرين لأزمة مالية ،فقد ي�صبح عندها غير قادر على �سداد الم�ستحقات الإيجارية في الوقت المنا�سب �أو تجديد
عقد �إيجاره .وقد ي�شغل بع�ض الم�ست�أجرين �أجزاء كبيرة من اال�ستثمارات ذات ال�صلة ،وبالتالي ،قد يت�أثر الو�ضع المالي لل�صندوق ونتائج عملياته
وتدفقاته النقدية وقدرته على تقديم توزيعات �أرباح للم�ستثمرين �سلب ًا ب�شكل كبير ب�أي ظروف �سلبية ت�ؤثر على ه�ؤالء الم�ست�أجرين الرئي�سيين.
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مخاطر �سيولة الأ�صول:

ُت َعد الأ�صول العقارية من الأ�صول غير ال�سائلة ن�سبي ًا .وبالتالي ،قد ي�صعب �أو ي�ستحيل على ال�صندوق �أن يبيع �أ�صل عقاري مع ّين بال�سعر المرغوب
في �أي وقت مع ّين .وتتكون �أ�صول ال�صندوق من �أ�صول عقارية .وقد ي�صعب على ال�صندوق بيع �أ�صوله العقارية (خ�صو�ص ًا في �أوقات تراجع ال�سوق
وب�صفة خا�صة تلك الأ�صول التي يتم ت�صنيفها ك�أ�صول عقارية كبيرة) ،وقد يتعر�ض ال�سعر المقترح لخ�صم كبير خا�صة �إذا تم �إجبار ال�صندوق على
الت�صرف في �أي من �أ�صوله خالل فترة زمنية ق�صيرة .وقد ي�ؤدي هذا الأمر �إلى تخفي�ض قيمة الوحدات والت�أثير �سلب ًا على �أداء ال�صندوق.

مخاطر التطوير العقاري:
علما انه ال يوجد �أي م�شروع تطوير عقاري في الأ�صول العقارية المبدئية� ،إال �إن م�شاريع التطوير العقاري في المملكة تواجه مخاطر عديدة� .إن
مخاطر اال�شتراك في بناء وت�سويق م�شروع عقاري جديد ت�شمل ،دون ح�صر ،ما يلي )1( :الت�أخير في االنتهاء من الأعمال في الوقت المنا�سب،
و( )2تجاوز التكاليف المحددة ،و( )3عدم القدرة على تحقيق عقود �إيجار بالم�ستويات المتوقعة ،و( )4القوة القاهرة الناتجة عن عوامل تقع
خارج �سيطرة ال�صندوق والتي تتعلق بقطاع المقاوالت (بما في ذلك الأحوال الجوية والظروف البيئية ال�سيئة ونق�ص مواد البناء في ال�سوق) و()5
�صدور �أي قرارات تتعلق بزيادة ن�سبة ال�سعودة في قطاع المقاوالت قد ب�ؤثر على توفر العمالة للقيام ب�أعمال التطوير ،وهو الأمر الذي يعوق االنتهاء
من م�شاريع التطوير� .إن البدء في م�شروع جديد ينطوي �أي�ض ًا على مخاطر �أخرى ،من بينها الح�صول على الموافقات والت�صاريح الحكومية الالزمة
لتق�سيم الأرا�ضي والإ�شغال ،وغيرها من الموافقات والت�صاريح الحكومية الأخرى المطلوبة ،وتكاليف التطوير العقاري المت�صلة بالم�شاريع التي لم
يتم متابعتها حتى االكتمال .قد ال ينجح ال�صندوق في تحقيق �أهدافه اال�ستثمارية في حال ُر ِف َ�ض �إ�صدار �أي اعتماد �أو موافقة بلدية مطلوبة �أو تم
منحها ب�شروط غير مقبولة �أو غير منطقية .وفي مثل هذه الحال ،قد ال ي�ستطيع ال�صندوق الم�ضي قدم ًا باال�ستثمار �أو تطوير العقار ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا
على قيمة الوحدات حيث �أن العوائد المتوقعة من التطوير لن يتم ح�صادها في الوقت المحدد لها� .إن الإنجاز الناجح لتلك الم�شاريع �سوف يكون
له ت�أثير مبا�شر وكبير على قيمة الوحدات و�أي ف�شل في ذلك من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى تخفي�ض التوزيعات للم�ستثمرين و�صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق.

مخاطر التمويل:

من المحتمل �أن يتم تمويل �أ�صول ال�صندوق و�أن ي�ؤثر هذا �سلب ًا على الدخل الذي يجنيه ال�صندوق� ،أو �أن ي�ؤدي �إلى خ�سارة ر�أ�س المال الأ�صلي وبالتالي
القيمة ال�سوقية للوحدات .وتتعاظم الزيادات واالنخفا�ضات في قيمة �أ�صول ال�صندوق العقارية عندما يلج�أ ال�صندوق للتمويل .فعلى �سبيل المثال ،قد
ي�سبب التمويل تغيرات ع�شوائية في �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق �أو قد ُيعر�ضه لخ�سارة تفوق مبلغ ا�ستثماره� .إن ا�ستخدام التمويل يخلق فر�صة للزيادة
في العائدات ولكنه في نف�س الوقت ينطوي على درجة عالية من الخطر المالي وقد ي�ؤدي �إلى تعري�ض ال�صندوق وا�ستثماراته �إلى عوامل �أخرى مثل
ارتفاع تكلفة التمويل والركود االقت�صادي .عالوة على ذلك ،ف�إنه يمكن رهن �أ�صول ال�صندوق �إلى ُمق ِْر�ض ل�صالح ال�صندوق فقط ،ويمكن �أن يقوم
ذلك ال ُمق ِْر�ض بالمطالبة بالأ�صول فور حدوث �أي تخلف عن ال�سداد (ح�سبما هو م�شروط في وثائق التمويل) من جانب ال�شركة ذات الغر�ض الخا�ص
�أو من جانب مدير ال�صندوق �أو ال�صندوق ذاته.

مخاطر الإجراءات التي يتخذها المناف�سون:
يتناف�س ال�صندوق مع مالك وم�شغلين ومطورين عقاريين �آخرين في المملكة العربية ال�سعودية ،وقد يمتلك بع�ضهم عقارات م�شابهة للعقارات التي
يمتلكها ال�صندوق في نف�س النطاق الذي تقع فيه العقارات .و�إذا قام مناف�سو ال�صندوق بت�أجير �أماكن �سكنية و�/أو تجارية مماثلة للعقارات التي
يمتلكها ال�صندوق �أو بيع �أ�صول مماثلة لهذه للعقارات التي يمتلكها ال�صندوق بقيمة �أقل من تقويم ال�صندوق للأ�صول القابلة للمقارنة ،ف�إن ال�صندوق
قد ال ينجح في ت�أجير الم�ساحة التجارية وال�سكنية ب�أ�سعار �أو �شروط منا�سبة �أو قد ال ينجح في ذلك على الإطالق .وبالتالي ،قد يتكبد ال�صندوق
تكاليف وم�صاريف �إ�ضافية لأغرا�ض االحتفاظ بالعقارات وقد يتع ّر�ض لخ�سارة الدخل المحتمل كنتيجة لعدم ت�أجير �أو ا�ستغالل العقارات .وبنا ًء
عليه ،قد يت�أثر الدخل �أو العائد المتوقع لمالكي الوحدات �سلب ًا.

مخاطر بع�ض الت�صرفات:
بخ�صو�ص الت�صرف با�ستثمارات ال�صندوق ،ف�إنه قد ُيطلب من ال�صندوق �إجراء �إعالنات حول ال�ش�ؤون التجارية والمالية لال�ستثمار ،مثل تلك التي
تتم بخ�صو�ص بيع �أي عقار ،وقد ُيطلب منه �ضمان تعوي�ض الم�شترين لتلك اال�ستثمارات للحد الذي تكون فيه تلك الإعالنات غير دقيقة .وقد ينتج عن
تلك الترتيبات التزامات طارئة ،قد تُخ ِف�ض عوائد مالكي الوحدات �أو قد ُيطلب تمويلها في النهاية من جانب ال�صندوق .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تن�ص
الم�ستندات المنظمة لل�صندوق على �أن ال�صندوق ي�ضمن تعوي�ض مدير ال�صندوق والتابعين له بما في ذلك م�سئوليه ومديريه و�شركائه وموظفيه
وم�ساهميه والأع�ضاء وغيرهم من الوكالء ،عن بع�ض المطالبات والخ�سائر والأ�ضرار والنفقات الناجمة عن ن�شاطاته نيابة عن ال�صندوق ،وقد ت�ؤثر
التزامات التعوي�ض تلك ب�شكل جوهري على عوائد الم�ستثمرين.
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مخاطر عدم القدرة على التخارج من ا�ستثمارات ال�صندوق ب�شروط جيدة:

�سوف يقوم ال�صندوق بالتخارج من العقارات والأ�صول الأخرى الخا�صة به في الوقت الذي يراه مدير ال�صندوق منا�سب ًا للبيع� .إن قدرة ال�صندوق على
الت�صرف في العقارات بناء ًا على �شروط مواتية يعتمد على عوامل خارج �سيطرته ،بما في ذلك المناف�سة من جانب بائعين �آخرين وتوافر م�صادر
التمويل لم�شترين محتملين .وفي حال لم يتمكن ال�صندوق من الت�صرف في �أ�صوله بناء ًا على �شروط منا�سبة �أو في توقيت منا�سب ،ف�إن و�ضعه المالي
ونتائج العمليات والتدفق النقدي وقدرته على توزيع الأرباح على مالكي الوحدات قد تت�أثر �سلب ًا.

مخاطر احتمالية عدم القدرة على تجديد عقد الإيجار �أو �إعادة ت�أجير الم�ساحة الم�ست�أجرة عند انتهاء مدة العقد:

�سوف ي�ستمد ال�صندوق معظم دخله من مبالغ الإيجار التي ي�سددها م�ست�أجرو العقارات .وبناء ًا عليه ،ف�إن الو�ضع المالي لل�صندوق ونتائج العمليات
والتدفق النقدي ،وكذلك قدرة ال�صندوق على دفع توزيعات لمالكي الوحدات قد تت�أثر جميعها �سلب ًا في حال لم يتمكن ال�صندوق من �إعادة ت�أجير
العقارات ب�شكل فوري �أو تجديد عقود الإيجار �أو في حال كانت القيمة الإيجارية عند التجديد �أو �إعادة الت�أجير �أقل بكثير من المتوقع .وعند انتهاء
�أي عقد �إيجار ،ال يوجد �أي �ضمان على �أن العقد �سوف يتم تجديده �أو �أنه �سوف يتم �إيجاد م�ست�أجر بديل .وقد تكون �شروط �أي عقد �إيجار الحق
�أقل فائدة لل�صندوق من عقد الإيجار الحالي .وفي حال التق�صير من جانب �أي م�ست�أجر ،قد يواجه الم�ؤجر ت�أخير ًا �أو قيود ًا عند تنفيذ الحقوق وقد
يتكبد تكاليف باهظة لحماية ا�ستثمارات ال�صندوق .وعالوة على ذلك ،ف�إن قدرة ال�صندوق على ت�أجير الم�ساحة الإيجارية وكذلك القيمة الإيجارية
التي يتقا�ضاها تت�أثران لي�س فقط بم�ستويات الطلب من جانب الم�ست�أجرين ،ولكن �أي�ض ًا بعدد العقارات الأخرى التي تناف�س عقارات ال�صندوق في
اجتذاب الم�ست�أجرين.

مخاطر الخ�سائر غير الم�ؤمنة:
�سيقوم مدير ال�صندوق بالت�أكد من وجود ت�أمين يغطي جميع الأ�صول والعقارات التي يملكها ال�صندوق ،وذلك بالنوع والحدود التي يعتقد �أنها كافية
ومنا�سبة بالنظر �إلى المخاطر الن�سبية التي تنطبق على العقار ،وبتكلفة التغطية المنا�سبة ،مع تطبيق �أف�ضل الممار�سات المهنية .ومن الممكن �أي�ض ًا
الت�أمين �ضد خ�سائر معينة ،مثل تلك التي تنتج عن العوا�صف �أو الفي�ضانات �أو الزالزل ،مع مراعاة بع�ض القيود ،من بينها الخ�صومات الكبيرة �أو
ال�سداد الت�شاركي وقيود وثائق الت�أمين والت�أخر في تح�صيل المطالبات .لذا ،ف�إن ال�صندوق قد يتكبد خ�سائر مادية تتجاوز عائدات الت�أمين ،وربما
ي�صبح غير قادر على اال�ستمرار في الح�صول على التغطية الت�أمينية ب�أ�سعار معقولة تجاري ًا .ف�إذا واجه ال�صندوق خ�سارة غير م�ؤمن عليها �أو خ�سارة
تتجاوز حدوده الت�أمينية فيما يتعلق بملكية �إحدى العقارات �أو �أكثر ،ف�إنه من المحتمل �أن يخ�سر ال�صندوق ر�أ�س المال الم�ستثمر في الممتلكات
المت�ضررة ،ف�ض ًال عن العائدات الم�ستقبلية المتوقعة من هذه الممتلكات .وبالت�أكيد ف�إن �أي خ�سارة من هذا القبيل من المرجح �أن ت�ؤثر �سلب ًا على
و�ضع ال�صندوق المالي ونتائج عملياته ،والتدفقات النقدية الناتجة عنه ،ومن ثم قدرة ال�صندوق على تقديم توزيعات للم�ستثمرين.

مخاطر تثمين العقارات:

ف�ض ًال عن التثمينات التي يجريها اثنين من المثمنين الم�ستقلين� ،سوف يقوم مدير ال�صندوق بعمليات تثمينات داخلية في العديد من الحاالت
بالن�سبة لل�صندوق .و�ستكون عمليات التثمين التي يقوم بها مدير ال�صندوق �أو المثمنين الم�ستقلين لغر�ض تقدير قيمة عقار ما فقط ،ولي�ست مقيا�س ًا
دقيق ًا للقيمة التي يمكن الح�صول عليها عند بيع ذلك العقار ،حيث يعتمد ذلك الأمر على التفاو�ض بين الم�شتري والبائع� .إن التحقق النهائي من
القيمة ال�سوقية للعقار يعتمد �إلى حد كبير على الظروف االقت�صادية ،وغيرها من الظروف الأخرى الخارجة عن �سيطرة ال�صندوق .و�إذا قرر
ال�صندوق ت�صفية �أ�صوله ،ف�إن القيمة المحققة قد تكون �أكثر من �أو �أقل من قيمة التثمين المقدرة لهذه الأ�صول .وفي فترات التقلبات االقت�صادية،
والتي يزيد فيها عدم اليقين بالن�سبة لتقديرات القيمة ،وتقل العمليات المماثلة في ال�سوق التي يمكن في مقابلها قيا�س القيمة ،ف�إن الفارق يزيد ما
بين القيمة المقدرة لأ�صل عقاري معين والقيمة ال�سوقية النهائية لذلك الأ�صل .وعالوة على ذلك ،ف�إن عدم اليقين الن�سبي ب�ش�أن التدفقات النقدية
في ال�سوق المتعثرة يمكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا على دقة تقديرات قيمة العقار ،وعلى المفاو�ضات بين الم�شتري والبائع وبالتالي على العوائد النهائية لمالكي
الوحدات.

مخاطر اال�ستثمار في �صناديق المرابحة والأ�سهم المدرجة و�صناديق اال�ستثمار العقاري الأخرى:
يجوز لل�صندوق اال�ستثمار في تعامالت مرابحة بالريال ال�سعودي مع بنوك �سعودية محلية �أو في �أ�سهم ال�شركات العقارية المدرجة والمتوافقة مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أو غيرها من ال�صناديق اال�ستثمارية المتوافقة مع �أحكام ال�شريعة .وقد تنخف�ض قيمة هذه الأنواع من اال�ستثمارات كونها
لي�ست ودائع بنكية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،هناك مخاطر فيما يخ�ص تعامالت المرابحة النا�شئة عن الأن�شطة التجارية التي تنطوي على التعامل في
الأدوات المالية غير ال�سائلة ،التي ال يتم المقا�صة �أو الدفعات فيها عند �شركة مقا�صة خا�ضعة لرقابة �أو �سوق مالي ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على التوزيعات
النقدية والقيمة ال�سوقية للوحدات.
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مخاطر التقلبات االقت�صادية:

قامت الحكومة م�ؤخر ًا بفر�ض ر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء في المملكة ،والمعروفة با�سم «ر�سوم الأرا�ضي البي�ضاء» .وتوفر هذه الر�سوم حافز ًا
للمطورين الآخرين لتطوير الأرا�ضي غير الم�ستغلة ،ولكن من الممكن �أن ت�ؤدي �أي�ض ًا �إلى زيادة في م�ستويات المناف�سة في �سوق القطاع العقاري.
�إن � ّأي تخفي�ض في الم�ستقبل للدعم عن الكهرباء والمياه في المملكة ،والتغيرات في ر�سوم و�ضرائب الوافدين وال�ضرائب على التحويالت المالية
للوافدين وفر�ض �أي �ضرائب جديدة على العمالة الوافدة وعائالتهم قد يقلل من الدخل المتاح ،وقد يقلل من م�ستويات الطلب على العقارات التابعة
لل�صندوق .وعالوة على ذلك ،قد يكون لأي زيادة لحدود �أو قيم الإيجارات من قبل الحكومة ت�أثير �سلبي على �إيرادات العقارات وبالتالي التوزيعات
النقدية والقيمة ال�سوقية لوحدات ال�صندوق.

مخاطر �إلغاء �إدراج /تعليق الوحدات:
هناك مخاطر ب�أن تقوم هيئة ال�سوق المالية ب�إلغاء �إدراج �أو تعليق تداول ال�صندوق في �أي وقت �إذا ر�أت الهيئة �أن ذلك �ضروري لحماية الم�ستثمرين
�أو الحفاظ على تنظيم ال�سوق �أو ر�أت �أن مدير ال�صندوق �أو �أمين الحفظ �أخفق ب�شكل جوهري .كما يجوز للهيئة �إلغاء الإدراج �أو تعليقه �إذا �أخفق
ال�صندوق في الوفاء بمعايير ال�سيولة ،كما هو مبين من جانب هيئة ال�سوق المالية بموجب التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة:
«يجب �أن تتمتع وحدات ال�صندوق ب�سيولة كافية وفقا للتالي�( :أ)  50مالك وحدات على الأقل من الجمهور (ب)  %30على الأقل من �إجمالي وحدات
ال�صندوق مملوكة لمالكي الوحدات من الجمهور» .والمرجح في هذه الحال �سيكون خارج نطاق �سيطرة مدير ال�صندوق .وبالتالي تحد من قدرة
مالكي الوحدات بالت�صرف في وحداتهم المملوكة في ال�صندوق.

مخاطر �إبرام عقود �إيجار طويلة الأجل:
�سيبرم ال�صندوق عقود �إيجار طويلة الأجل مع الم�ست�أجرين .وقد تت�ضمن هذه العقود زيادات في قيمة الإيجار وقد ال تت�ضمن ذلك .عند حدوث �أي
زيادة في تكاليف الت�شغيل �أو معدالت الت�ضخم �أو تغيير �أ�سعار ال�صرف �أو زيادة �أ�سعار العقارات مع ثبات دفعات الإيجار ف�إن ذلك ي�ؤدي �إلى انخفا�ض
العائد على الإيجار .وعالوة على ذلك ،ونظر ًا لمدة الإيجار ،قد ال يكون ال�صندوق قادر ًا على �إعادة التفاو�ض على عقد الإيجار ليعك�س التغيرات
ال�سابقة �إلى حين انتهاء مدته .مما يت�سبب في انخفا�ض عوائد ال�صندوق عن العوائد المتوفرة في ال�سوق ،وقد ي�ؤثر ذلك �أي�ضا في انخفا�ض ال�سعر
الأ�صلي للأ�صول و�سعر وحدات ال�صندوق.

مخاطر �إنهاء ال�صندوق:
في حال تم �إنهاء ال�صندوق ،يتعين على مدير ال�صندوق بدء �إجراءات الت�صفية .وقد ي�ؤدي ذلك �إلى بيع ا�ستثمارات ال�صناديق في �أوقات لي�ست
مثالية� ،أو ب�سعر قد ال يعك�س القيمة ال�سوقية العادلة� ،أو بطريقة قد ال تكون هي الأف�ضل لبيعها .وجميع هذه الأمور ذات ت�أثيرات �سلبية جوهرية على
عائدات ال�صناديق ،وكذا ال�سعر النهائي الذي يتلقاه مالك الوحدة.

3-3عوامل المخاطر الأخرى:
مخاطر تطبيق الزكاة والر�سوم وال�ضرائب:
�إن المعلومات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام ت�ستند على الت�شريعات القائمة وقت �إ�صدار ال�شروط والأحكام .فقد تطر�أ تغيرات قانونية و�ضريبية
وزكوية وتنظيمية في المملكة �أو غيرها خالل مدة ال�صندوق ،والتي يمكن �أن يكون لها ت�أثير �سلبي على ال�صندوق� ،أو ا�ستثماراته� ،أو مالكي الوحدات.
وقد تكون قدرة ال�صندوق على اللجوء للحماية القانونية في حال ن�شوء نزاع محدودة ،وقد يتعين اللجوء �إلى محاكم المملكة العربية ال�سعودية �سعي ًا
وراء حماية الحقوق .و ُت َعد عملية تنفيذ عقود الإيجارات والعقود الأخرى من خالل النظام الق�ضائي في المملكة عملية طويلة و�صعبة ونتائجها غير
متوقعة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تتمتع الإدارات والجهات الحكومية في المملكة ،على �سبيل المثال كتّاب العدل ،بقدر كبير من ال�صالحية وحرية
الت�صرف فيما يتعلق بتطبيق الت�شريعات القائمة .وقد ت�ؤدي �أي تغييرات في الت�شريعات القائمة �أو ت�أخر الإدارات الحكومية في تطبيق هذه الت�شريعات
�إلى الت�أثير �سلب ًا على ال�صندوق .وال توجد حالي ًا �ضرائب مفرو�ضة على ال�صناديق اال�ستثمارية الخا�ضعة لهيئة ال�سوق المالية داخل المملكة العربية
ال�سعودية ،ومع ذلك فلي�س هناك �ضمان ب�أن نظام ال�ضرائب الحالي المعمول به داخل المملكة لن يتغير .وتحتفظ ال�سلطات ال�ضريبية المحلية بالحق
في تقدير �ضريبة الزكاة على جميع مالكي الوحدات.

المخاطر المرتبطة بالموافقات الحكومية والبلدية:

قد ال ينجح ال�صندوق في تحقيق �أهدافه اال�ستثمارية في حال رف�ض �إ�صدار الموافقات �أو التراخي�ص الالزمة مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على ا�ستثمارات
ال�صندوق و�سعر الوحدة.
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مخاطر ال�سعودة:

قد ت�شترط حكومة المملكة تنفيذ ًا ل�سيا�سات ال�سعودة توظيف ن�سبة عالية من المواطنين في قطاعات عدة منها قطاع التطوير واال�ستثمار العقاري.
ومن غير الوا�ضح في هذه المرحلة �إلى �أي مدى �سوف ُيطلب من ال�صندوق وا�ستثماراته االلتزام بمثل هذه ال�سيا�سات �إال �أن ال�سعودة قد تتطلب
زيادة ن�سبة التوظيف �أو تقديم تدريب �إ�ضافي مما ي�ؤدي �إلى تكاليف �إ�ضافية وارتفاع التكاليف الت�شغيلية ،وهو ما �سوف يتم اقتطاعه من �صافي دخل
ال�صندوق ،وبالتالي �سوف تنخف�ض الأرباح ال�صافية من الم�شروع �أو اال�ستثمار العقاري التطويري في�ؤثر �سلب ًا على �أرباح مالكي الوحدات.

مخاطر التقا�ضي مع الغير:

�إن ال�صندوق معر�ض الحتمالية الدخول في �إجراءات ق�ضائية مع الغير نظر ًا لطبيعة الأن�شطة الخا�صة به .وفي هذه الحالة ،يتحمل ال�صندوق �أتعاب
قانونية فيما يتعلق بمواجهة مطالبات الغير� ،إ�ضافة �إلى مبالغ الت�سويات �أو الأحكام ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يقلل من �أ�صول ال�صندوق والأموال
النقدية المتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات .ويحق لمدير ال�صندوق و�آخرين الح�صول على تعوي�ض من ال�صندوق فيما يتعلق بتلك النزاعات
الق�ضائية وذلك وفق ًا لقيود مع ّينة.

مخاطر تحديد الم�س�ؤولية والتعوي�ض:
تحدد هذه ال�شروط والأحكام الظروف التي يتحمل فيها مدير ال�صندوق وم�ساهموه ومديروه وم�سئولوه وموظفوه وم�ست�شاروه وال�شركات التابعة له
الم�س�ؤولية تجاه ال�صندوق ومالكي الوحدات .ونتيجة لذلك ،ف�إن حق مالكي الوحدات في الرجوع على مدير ال�صندوق واتخاذ �إجراءات �ضده في
حاالت مع ّينة يكون محدود ًا بالمقارنة مع الحاالت التي تكون فيها مثل تلك ال�شروط غير المن�صو�ص عليها .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه من الممكن
�أن يكون ال�صندوق م�س�ؤوال عن بع�ض المطالبات والخ�سائر والأ�ضرار والم�صاريف الخا�صة بمدير ال�صندوق� ،أمين الحفظ ،والمطورون ،ومديرو
الأمالك و مدراءهم وم�س�ؤوليهم وموظفيهم ووكالئهم وال�شركات التابعة لهم و�أع�ضاء الهيئة ال�شرعية و�أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق عن بع�ض
المطالبات والخ�سائر والأ�ضرار والم�صاريف النا�شئة عن ت�صرفاتهم نيابة عن ال�صندوق ب�شرط �أن يكون ال�شخ�ص الذي �صدر عنه الت�صرف قد
ت�صرف بح�سن نية وب�شكل يعتقد �أنه يخدم م�صالح ال�صندوق بال�شكل الأمثل و�أن يكون الت�صرف ال ينطوي على الإهمال الفادح �أو االحتيال �أو �سوء
الت�صرف المعتمد .وهذه االلتزامات بالتعوي�ض من الممكن �أن ت�ؤثر ب�شكل جوهري على عوائد مالكي الوحدات.

التوزيعات العينية:

رهن ًا بااللتزام بالمتطلبات التنظيمية ،يجوز لل�صندوق �إجراء توزيعات عينية ب�شكل عقارات �أو ح�ص�ص في �شركات �أخرى عند حل ال�صندوق .وفي
حالة التوزيع العيني ،قد ي�ستلم مالكو الوحدات ح�ص�ص في �شركات �أو عقارات ي�صعب الت�صرف بها وتحويلها نقد ًا .وقد ين�شئ التوزيع العيني لأية
�أ�صول تكاليف و�أعباء �إدارية لم يكن الم�ستثمرون ليتحملوها لو �أن ال�صندوق �أجرى التوزيعات نقد ًا.

القوة القاهرة:
لن يكون مدير ال�صندوق م�س�ؤوال تجاه مالكي الوحدات لأي خ�سارة م�ؤقته �أو دائمة ال�ستثماراتهم �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر ب�سبب �أي قوة
قاهرة .على �سبيل المثال ال الح�صر ،القرارات الحكومية �أو الحروب �أو اال�ضرابات المدنية �أو الع�صيان المدني �أو الكوارث الطبيعية �أو الح�صار
االقت�صادي �أو المقاطعة التجارية �أو القرارات الت�شريعية للأ�سواق �أو تعليق التداول �أو عدم التمكن من التوا�صل مع ال�سوق لأي �سبب كان كتعطل نظام
الحا�سب الآلي �أو �أي �سبب ال يخ�ضع ل�سيطرة مدير ال�صندوق �أو ال�صناديق التي ي�ستثمر فيها .وفي حال وقوع �أي من حوادث الظروف القاهرة ،ف�سيتم
ت�أجيل �أي التزام على ال�صندوق بموجب هذه ال�شروط والأحكام وفق ًا لما يقت�ضي حدث القوة القاهرة� .سيقوم مدير ال�صندوق ب�إعالن حدث القوة
القاهرة و�سيكون ملزم لجميع الم�ستثمرين في ال�صندوق.

البيانات الم�ستقبلية:
�إن هذه ال�شروط والأحكام قد تحتوي على بيانات م�ستقبلية تتعلق ب�أحداث م�ستقبلية �أو بالأداء الم�ستقبلي لل�صندوق .وفي بع�ض الحاالت ،يمكن
تعريف البيانات الم�ستقبلية بم�صطلحات مثل" :نتوقع"" ،نعتقد"" ،يوا�صل"ُ " ،نقدّر"" ،ننتظر"" ،ننوي"" ،ربما"" ،خطط"« ،م�شاريع»« ،من المفتر�ض»،
«�سوف»� ،أو عك�س هذه الم�صطلحات �أو غيرها من الم�صطلحات الم�شابهة .وهذه البيانات ت�شير لمجرد توقعات فقط في حين �أن الأحداث �أو النتائج
الفعلية قد تختلف على نحو جوهري .ويجب على الم�ستثمرين عند تقييم هذه البيانات النظر على وجه التحديد في عدد من العوامل المختلفة ،من
بينها المخاطر الواردة في الفقرة (ز) .حيث �أن هذه العوامل من الممكن �أن تجعل الأحداث �أو النتائج الفعلية تختلف على نحو جوهري عن �أي من
البيانات الم�ستقبلية .وال يتحمل مدير ال�صندوق �أي م�سئولية عن تحديث �أي من البيانات الم�ستقبلية بعد تاريخ هذه ال�شروط والأحكام من �أجل
مطابقة هذه البيانات مع النتائج الفعلية �أو التغييرات في التوقعات.
�إن المخاطر المذكورة �آنفا لي�ست تف�سير ًا وملخ�ص ًا وافي ًا �أو م�ستنفذ ًا لكافة عوامل المخاطر في اال�ستثمار في وحدات ال�صندوق .و ُين�صح ب�شدة �أن
يعمل كافة الم�ستثمرين المحتملين على طلب م�شورة م�ستقلة من م�ست�شاريهم المخت�صين.
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ال يت�ضمن اال�ستثمار في ال�صندوق �أي �ضمان ب�أن اال�ستثمار �سيكون مربح ًا �أو �أن الم�ستثمر لن يتكبد خ�سارة ،وبالتالي يجب على كل م�ستثمر محتمل
�أخذ العوامل �أدناه بعين االعتبار قبل �شراء وحدات في ال�صندوق .ويتحمل الم�ستثمرون وحدهم كامل الم�س�ؤولية عن �أي خ�سارة مادية ناتجة عن
اال�ستثمار في ال�صندوق ما لم تكن نتيجة الحتيال �أو �إهمال �أو �سوء ت�صرف من جانب مدير ال�صندوق وفق ًا لالئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري.

(س) االشتراك:
�سيتم طرح ( )158.000.000وحدة ب�سعر طرح �أولي يبلغ  10ريال �سعودي للوحدة الواحدة لجمع ( )1.580.000.000ريال �سعودي ،وهو المبلغ
المطلوب جمعه من خالل الطرح الأولي .وذلك عن طريق  )1طرح  47.400.000وحدة للجمهور (ما يعادل  474.000.000ريال �سعودي).
 )2طرح  101.655.300وحدة لمالك العقارات كح�ص�ص عينية (ما يعادل  1.016.553.000ريال �سعودي) )3 .ا�شتراك مدير ال�صندوق
بح�صة نقدية ت�ساوي  8.944.700وحدة (ما يعادل  89.447.000ريال �سعودي) .و�ستكون فترة الطرح الأولي من تاريخ 1439/4/16هـ الموافق
2018/1/3م وتنتهي في 1439/5/6هـ الموافق 2018/1/23م ،وذلك لمدة خم�سة ع�شر يوم عمل .ويجوز لمدير ال�صندوق تمديد فترة الطرح لمدة
مماثلة بعد الح�صول على موافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق وهيئة ال�سوق المالية.
الخطوات
فترة الطرح الأولي

المدة الزمنية المتوقعة
( )15خم�سة ع�شر يوم عمل تبد�أ من تاريخ 1439/4/16هـ الموافق 2018/1/3م
وتنتهي في 1439/5/6هـ الموافق 2018/1/23م.
( )15خم�سة ع�شر يوم عمل.
يوم عمل واحد من تاريخ ا�ستالم طلب اال�شتراك.
( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ ت�أكيد ا�ستالم طلب اال�شتراك.

تمديد فترة الطرح الأولي
ت�أكيد ا�ستالم طلب اال�شتراك
قبول/رف�ض كامل ا�شتراك الم�شترك
رد الفائ�ض بعد اال�شتراك وتخ�صي�ص الوحدات و
( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ الإقفال.
الإعالن عن التخ�صي�ص
رد الفائ�ض في حال عدم جمع المبالغ المطروحة �أو في
( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ الإقفال.
حال تم رف�ض اال�شتراك
�سيتم اال�ستحواذ على الأ�صول ونقل ملكيتها �إلى ال�شركة ذات الغر�ض الخا�ص و�إدراج
اال�ستحواذ على العقارات /و�إدراج وحدات ال�صندوق
وحدات ال�صندوق في ال�سوق ال�سعودية (تداول) خالل (� )60ستون يوم عمل من
بال�سوق ال�سعودية (تداول)
تاريخ �إنهاء الطرح الأولي.
 50وحدة �أي ما يعادل  500ريـال �سعودي.
الحد الأدنى لال�شتراك
 7.842.000وحدة �أي ما يعادل  78.842.000ريـال �سعودي.
الحد الأعلى لال�شتراك
* يجب على جميع الم�شتركين قراءة ال�شروط والأحكام بعناية تامة قبل اال�شتراك في ال�صندوق.

1-1الطرح العام للجمهور
(�أ) اال�شتراك في ال�صندوق من خالل �شركة جدوى لال�ستثمار:
 -١ال�شروط العامة لال�شتراك في ال�صندوق ح�سب الفئة:
�أ -الأفراد:
ي�شمل الأ�شخا�ص الطبيعيون ممن يحملون الجن�سية ال�سعودية ومواطني مجل�س التعاون الخليجي و الأ�شخا�ص الطبيعيون المقيميون في المملكة
العربية ال�سعودية بموجب هوية مقيم بما ال يخل بنظام تملك العقار لغير ال�سعوديين.
الم�ستندات المطلوبة للأفراد:
• •هوية �سارية المفعول.
• •توفر محفظة ا�ستثمارية ن�شطة لدى �أحد الأ�شخا�ص المرخ�ص لهم.
• •توفر رقم ح�ساب بنكي �آيبان م�سجل با�سم الم�شترك الذي يرغب باال�شتراك في ال�صندوق ،على �أن يقوم الم�شترك بتحويل قيمة اال�شتراك
منه وا�سترداد الفائ�ض �إليه بعد التخ�صي�ص.
• •تقديم م�ستندات اال�شتراك كاملة (ال�شروط والأحكام موقعة  +نموذج اال�شتراك معب�أً وموقع ًا كام ًال � +صورة الحوالة البنكية � +صورة
الهوية موقعة من الم�ستثمر).
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اال�شتراطات المطلوبة للأفراد القا�صرين وفاقدي الأهلية:
• •يجوز اال�شتراك لمن هم دون �سن � 18سنة هجرية اال�شتراك عن طريق الولي �أو الو�صي.
• •للقا�صر الذي دون � 18سنة هجرية الح�صول على �صورة من الهوية الوطنية �أو الإقامة للقا�صر ،مع هوية الولي �أو الو�صي.
• •�إذا كان العميل �سعودي الجن�سية و�أقل من � 15سنة هجرية يجب �إرفاق �سجل الأ�سرة الم�ضاف فيه القا�صر وبطاقة الهوية الوطنية للولي
�أو الو�صي.
• •�إذا كان العميل ممن دون �سن � 18سنة تحت الو�صاية يجب �إرفاق �صورة من �صك الو�صاية ال�صادرة من المحكمة المخت�صة.
• •يجوز لفاقد الأهلية االكتتاب بوا�سطة الولي �أو الو�صي ب�شرط �أن يكون للعميل فاقد الأهلية محفظة ا�ستثمارية لدى �أحد الأ�شخا�ص
المرخ�ص لهم.
• •يجوز للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غير �سعودي اال�شتراك ب�أ�سماء �أوالدها ل�صالحها ب�شرط �أن تقدم
مايثبت ب�أنها مطلقة �أو �أرملة ومايثبت �أمومتها لأوالد ق�صر.

ب -الكيانات
ي�شمل الم�ؤ�س�سات وال�شركات و�صناديق اال�ستثمار والجهات الحكومية وغيرها من الكيانات االعتبارية القائمة في المملكة العربية ال�سعودية،
والم�ستثمرين الأجانب الم�ؤهلين ،والم�ستثمرين الخليجيين ذوي ال�شخ�صية الإعتبارية.
الم�ستندات المطلوبة لل�شركات:
• •�صورة من ال�سجل التجاري مع ختم ال�شركة.
• •�صورة من عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي مع ختم ال�شركة .
• •�صورة من هوية المفو�ض بالتوقيع مع ختم ال�شركة وموقعة من المفو�ض.
الم�ستندات المطلوبة لل�صناديق اال�ستثمارية :
• •�صورة من ال�سجل التجاري لمدير ال�صندوق مع ختم ال�شركة .
• •�صورة من عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لمدير ال�صندوق مع ختم ال�شركة .
• •�صورة من ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لمدير ال�صندوق .
• •�صورة من ال�شروط والأحكام الخا�صة بال�صندوق .
• •�صورة من موافقة هيئة ال�سوق المالية على طرح ال�صندوق .
• •�صورة من هوية المفو�ض بالتوقيع مع ختم ال�شركة ،وموقعة من المفو�ض .
الم�ستندات الطلوبة للمحافظ اال�ستثمارية :
• •�صورة من هوية �صاحب المحفظة اال�ستثمارية .
• •�صورة من ال�سجل التجاري لمدير المحفظة مع ختم ال�شركة .
• •�صورة من عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لمدير المحفظة مع ختم ال�شركة .
• •�صورة من ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لمدير المحفظة .
• •�صورة من �إتفاقية �إدارة المحفظة اال�ستثمارية .
• •�صورة من هوية المفو�ض بالتوقيع مع ختم ال�شركة وموقعة من المفو�ض.

�	-2آلية اال�شتراك
الخطوة الأولى  -الح�صول على ال�شروط والأحكام
ي�شترط على الم�شتركين الراغبين باال�شتراك الح�صول على ن�سخة ال�شروط والأحكام من خالل زيارة الموقع الإلكتروني لمدير ال�صندوق �أو الموقع
الإلكتروني لهيئة ال�سوق المالية �أو الموقع الإلكتروني لل�سوق المالية ال�سعودية (تداول) �أو من خالل زيارة مقر �شركة جدوى لال�ستثمار.

الخطوة الثانية  -تعبئة نموذج اال�شتراك

يقوم الم�شترك بتعبئة نموذج اال�شتراك كام ًال من خالل زيارة الموقع الإلكتروني ل�شركة جدوى �أو تعبئة نموذج اال�شتراك يدوي ًا من خالل زيارة مقر
�شركة جدوى لال�ستثمارُ .يكتفى بتعبئة نموذج ا�شتراك واحد لكل م�شترك رئي�سي ي�شترك لنف�سه ولأفراد عائلته المقيدين في �سجل الأ�سرة �إذا كان
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�أفراد العائلة �سي�شتركون بنف�س عدد الوحدات التي يتقدم بطلبها الم�شترك الرئي�سي ،ويترتب على ذلك ما يلي:
(�أ) يتم ت�سجيل جميع الوحدات المخ�ص�صة للم�شترك الرئي�سي والم�ستثمرين التابعين با�سم الم�شترك الرئي�سي.
(ب) تعاد المبالغ الفائ�ضة عن الوحدات غير المخ�ص�صة �إلى الم�شترك الرئي�سي والم�شتركين التابعين.
(ج) يح�صل الم�شترك الرئي�سي على كامل �أرباح الوحدات الموزعة عن الوحدات المخ�ص�صة للم�شترك الرئي�سي وللم�شتركين التابعين (في
حال عدم بيع الوحدات �أو نقل ملكيتها).

الخطوة الثالثة  -الموافقة على ال�شروط والأحكام

في حال كان اال�شتراك عن طريق القنوات الإلكترونية ل�شركة جدوى لال�ستثمار ،يتم الموافقة الكتروني ًا على ال�شروط والأحكام حيث يعتبر �إقرار ًا
بقراءتها والموافقة على ما ورد فيها.
وفي حال كان اال�شتراك عن طريق مقر �شركة جدوى لال�ستثمار ،يتم توقيع ال�شروط والأحكام يدوي ًا و تقديمها مع نموذج اال�شتراك لمدير ال�صندوق.

الخطوة الرابعة  -تحويل مبلغ اال�شتراك

�سوف يتم ار�سال رقم ح�ساب بنكي «ايبان» م�ؤقت خا�ص بكل م�شترك من قبل مدير ال�صندوق �سواء ا�شترك الكتروني ًا �أو عن طريق مقر �شركة جدوى
لال�ستثمار ثم يقوم الم�شترك بتحويل كامل مبلغ اال�شتراك المراد اال�شتراك به بالإ�ضافة �إلى ر�سوم اال�شتراك بن�سبة  %2من مبلغ اال�شتراك ،حيث
�أن �آخر موعد للتحويل هو قبل نهاية فترة الطرح كحد �أق�صى في ال�ساعة  5م�سا ًء.
على �سبيل المثال� :إذا �أراد الم�شترك اال�شتراك بالحد الأدنى بقيمة  500ريال ف�إنه يتوجب عليه تحويل مبلغ قيمته  510ريال عبارة عن  500ريال قيمة
اال�شتراك م�ضا ًفا له  10ريال ر�سوم اال�شتراك �إلى رقم االيبان الخا�ص به والذي �سيزوده به مدير ال�صندوق بعد تعبئة طلب اال�شتراك.

الخطوة الخام�سة  -ت�أكيد ا�ستالم طلب اال�شتراك
�سيقوم مدير ال�صندوق ب�إر�سال ت�أكيد طلب اال�شتراك في ال�صندوق للعميل عبر ر�سالة ن�صية �إلى رقم الجوال �أو عبر البريد الإلكتروني.

الخطوة ال�ساد�سة  -قبول طلب اال�شتراك
يتم مراجعة طلب اال�شتراك خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ ت�أكيد ا�ستالم طلب اال�شتراك ،وفي حال عدم ا�ستيفاء طلب اال�شتراك كامل �أو وجود
�أي مالحظات ،يتم �إ�شعار العميل من خالل ر�سالة ن�صية �أو البريد الإلكتروني ال�ستكمال الطلبات خالل يوم عمل واحد من �إ�شعار الم�شترك .وفي
حال كان الطلب مكتمال �سيتم �إ�شعار العميل بقبول طلب اال�شتراك .يحق لمدير ال�صندوق قبول طلب اال�شتراك �أو رف�ضه .وفي حال تم رف�ض مبلغ
اال�شتراك الخا�ص بم�شترك ما ،يتم رد مبلغ اال�شتراك ور�سوم اال�شتراك ذات العالقة للمحفظة اال�ستثمارية للم�شترك في غ�ضون ( )10ع�شرة �أيام
عمل من تاريخ الإقفال (مخ�صوم ًا منه �أي ر�سوم م�صرفية �أو حواالت م�صرفية �أو ر�سوم �صرف عملة يتم تكبدها).

الخطوة ال�سابعة  -ا�شعار التخ�صي�ص
بعد �إقفال فترة الطرح وقبول اال�شتراكات� ،سيتم تخ�صي�ص الوحدات للم�شتركين وفقا لآلية التخ�صي�ص المحددة في المادة الفرعية رقم ( )5من
هذا البند� ،سيتم ا�شعار هيئة ال�سوق المالية و�إعالن نتائج الطرح النهائي وتخ�صي�ص الوحدات من خالل الموقع الإلكتروني للمدير ال�صندوق .وذلك
خالل ع�شرة �أيام عمل.

الخطوة الثامنة  -رد الفائ�ض والإدراج
بعد �إعالن التخ�صي�ص النهائي �سيتم رد الفائ�ض للم�شتركين دون �أي ح�سم وذلك بعد خ�صم قيمة الوحدات المخ�ص�صة ور�سوم اال�شتراك ،على �أن
يتم �إدراج الوحدات المخ�ص�صة في المحافظ اال�ستثمارية للم�شتركين لدى �أحد الأ�شخا�ص المرخ�ص لهم .وذلك خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من
تاريخ الإقفال.

(ب) اال�شتراك في ال�صندوق من خالل الجهات الم�ستلمة الأخرى:
اال�شتراك يكون متاح فقط للأفراد :ي�شمل الأ�شخا�ص الطبيعيون ممن يحملون الجن�سية ال�سعودية ومواطني مجل�س التعاون الخليجي و الأ�شخا�ص
الطبيعيون المقيميون في المملكة العربية ال�سعودية بموجب هوية مقيم بما ال يخل بنظام تملك العقار لغير ال�سعوديين ،وذلك من خالل الجهات
التالية:
 -١من خالل البنك ال�سعودي الفرن�سي
ب�إمكان الم�ستثمر اال�شتراك �شريطة �أن يكون لديه ح�ساب بنكي لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي ومحفظة ا�ستثمارية ن�شطة لدى �أي �شخ�ص مرخ�ص
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له من قبل هيئة ال�سوق المالية .و�سيقوم الم�ستثمر باال�شتراك من خالل القنوات الإلكترونية للبنك ال�سعودي الفرن�سي بعد الموافقة على ال�شروط
والأحكام �أو من خالل فروع البنك بعد تقديم ن�سخة موقعة من ال�شروط والأحكام.
• •وجود ح�ساب جاري ب�إ�سم المكتتب الرئي�سي لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي) في حالة عدم وجود ح�ساب يجب فتح ح�ساب جاري لدى
البنك ال�سعودي الفرن�سي).
• •وجود محفظة �إ�ستثمارية با�سم المكتتب الرئي�سي لدى �أي من الأ�شخا�ص المرخ�صين لدى هيئة ال�سوق المالية.
• •االطالع على ال�شروط و�أحكام ال�صندوق والموافقة عليها من خالل الموقع الإلكتروني للجهة الم�ستلمة .www.alfransi.com.sa
• •تقديم طلب ا�شتراك (اكتتاب) في ال�صندوق (اعتبار ًا من بداية فترة اال�شتراك) ،وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك www.
 alfransi.com.saمن خالل �صفحة اال�شتراك (االكتتاب) في «�صندوق جدوى ريت ال�سعودية» وتعبئة نموذج اال�شتراك (االكتتاب) في
ال�صندوق خالل فترة الطرح يومي ًا.
• •في حال كان اال�شتراك عن طريق الفروع ي�شترط �إرفاق الهوية الوطنية للأفراد �أو دفتر العائلة �إذا كان اال�شتراك (االكتتاب) ي�شمل
التابعين.
• •في حال كان اال�شتراك عن طريق الموقع الإلكتروني ال ي�شترط �إرفاق الهوية الوطنية للأفراد �أو دفتر العائلة �إذا كان اال�شتراك (االكتتاب)
ي�شمل التابعين.ولن ي�ستطيع العميل تعديل البيانات الواردة في نموذج اال�شتراك بعد تعبئته و�إنما يمكنه �إلغاء اال�شتراك وذلك بالتوا�صل
مع الجهة الم�ستلمة قبل نهاية فترة الطرح كحد �أق�صى في ال�ساعة  5م�سا ًء.
 -2من خالل م�صرف الراجحي
ب�إمكان الم�ستثمر اال�شتراك �شريطة �أن يكون لديه ح�ساب بنكي لدى م�صرف الراجحي ومحفظة ا�ستثمارية ن�شطة لدى �أي �شخ�ص مرخ�ص له من
قبل هيئة ال�سوق المالية .و�سيقوم الم�ستثمر باال�شتراك من خالل القنوات الإلكترونية للبنك ال�سعودي الفرن�سي بعد الموافقة على ال�شروط والأحكام
�أو من خالل فروع البنك بعد تقديم ن�سخة موقعة من ال�شروط والأحكام.
• •وجود ح�ساب جاري ب�إ�سم المكتتب الرئي�سي لدى م�صرف الراجحي (في حالة عدم وجود ح�ساب يجب فتح ح�ساب جاري لدى م�صرف
الراجحي).
• •وجود محفظة �إ�ستثمارية با�سم المكتتب الرئي�سي لدى �أي من الأ�شخا�ص المرخ�صين لدى هيئة ال�سوق المالية.
• •االطالع على ال�شروط و�أحكام ال�صندوق والموافقة عليها من خالل الموقع الإلكتروني للجهة الم�ستلمة . www.alrajhi.com.sa
• •تقديم طلب ا�شتراك (اكتتاب) في ال�صندوق (اعتبار ًا من بداية فترة اال�شتراك) ،وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك
 www.alrajhi.com.saمن خالل �صفحة اال�شتراك (االكتتاب) في «�صندوق جدوى ريت ال�سعودية» وتعبئة نموذج اال�شتراك
(االكتتاب) في ال�صندوق خالل فترة الطرح يومي ًا.
• •في حال كان اال�شتراك عن طريق الفروع ي�شترط �إرفاق الهوية الوطنية للأفراد �أو دفتر العائلة �إذا كان اال�شتراك (االكتتاب) ي�شمل
التابعين.
• •في حال كان اال�شتراك عن طريق الموقع الإلكتروني ال ي�شترط �إرفاق الهوية الوطنية للأفراد �أو دفتر العائلة �إذا كان اال�شتراك (االكتتاب)
ي�شمل التابعين.
• •ولن ي�ستطيع العميل تعديل البيانات الواردة في نموذج اال�شتراك بعد تعبئته و�إنما يمكنه �إلغاء اال�شتراك وذلك بالتوا�صل مع الجهة
الم�ستلمة قبل نهاية فترة الطرح كحد �أق�صى في ال�ساعة  5م�سا ًء.
 -٣من خالل البنك الأهلي التجاري
ب�إمكان الم�ستثمر اال�شتراك �شريطة �أن يكون لديه ح�ساب بنكي لدى البنك الأهلي التجاري ومحفظة ا�ستثمارية ن�شطة لدى �أي �شخ�ص مرخ�ص له
من قبل هيئة ال�سوق المالية .و�سيقوم الم�ستثمر باال�شتراك من خالل القنوات الإلكترونية للبنك الأهلي التجاري بعد الموافقة على ال�شروط والأحكام
�أو من خالل فروع البنك بعد تقديم ن�سخة موقعة من ال�شروط والأحكام.
•
•
•
•

•وجود ح�ساب جاري ب�إ�سم المكتتب الرئي�سي لدى البنك الأهلي التجاري) في حالة عدم وجود ح�ساب يجب فتح ح�ساب جاري لدى البنك
الأهلي التجاري).
•وجود محفظة �إ�ستثمارية با�سم المكتتب الرئي�سي لدى �أي من الأ�شخا�ص المرخ�صين لدى هيئة ال�سوق المالية.
•االطالع على ال�شروط و�أحكام ال�صندوق والموافقة عليها من خالل الموقع الإلكتروني للجهة الم�ستلمة .www.alahli.com
•تقديم طلب ا�شتراك (اكتتاب) في ال�صندوق (اعتبار ًا من بداية فترة اال�شتراك) ،وذلك عن طريق الموقع ا لإلكتروني للبنك
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 www.alahli.comمن خالل �صفحة اال�شتراك (االكتتاب) في «�صندوق جدوى ريت ال�سعودية» وتعبئة نموذج اال�شتراك
(االكتتاب) في ال�صندوق خالل فترة الطرح يومي ًا.
• •في حال كان اال�شتراك عن طريق الفروع ي�شترط �إرفاق الهوية الوطنية للأفراد �أو دفتر العائلة �إذا كان اال�شتراك (االكتتاب) ي�شمل
التابعين.
• •في حال كان اال�شتراك عن طريق الموقع الإلكتروني ال ي�شترط �إرفاق الهوية الوطنية للأفراد �أو دفتر العائلة �إذا كان اال�شتراك (االكتتاب)
ي�شمل التابعين.
ولن ي�ستطيع العميل تعديل البيانات الواردة في نموذج اال�شتراك بعد تعبئته و�إنما يمكنه �إلغاء اال�شتراك وذلك بالتوا�صل مع الجهة الم�ستلمة قبل
نهاية فترة الطرح كحد �أق�صى في ال�ساعة  5م�سا ًء.
 -٤من خالل بنك الريا�ض
ب�إمكان الم�ستثمر اال�شتراك �شريطة �أن يكون لديه ح�ساب بنكي لدى بنك الريا�ض ومحفظة ا�ستثمارية ن�شطة لدى �أي �شخ�ص مرخ�ص له من قبل
هيئة ال�سوق المالية .و�سيقوم الم�ستثمر باال�شتراك من خالل القنوات الإلكترونية لبنك الريا�ض بعد الموافقة على ال�شروط والأحكام �أو من خالل
فروع البنك بعد تقديم ن�سخة موقعة من ال�شروط والأحكام.
•
•
•
•

•
•
•

•وجود ح�ساب جاري ب�إ�سم المكتتب الرئي�سي لدى بنك الريا�ض (في حالة عدم وجود ح�ساب يجب فتح ح�ساب جاري لدى بنك الريا�ض).
•وجود محفظة �إ�ستثمارية با�سم المكتتب الرئي�سي لدى �أي من الأ�شخا�ص المرخ�صين لدى هيئة ال�سوق المالية.
•االطالع على ال�شروط و�أحكام ال�صندوق والموافقة عليها من خالل الموقع الإلكتروني للجهة الم�ستلمة . www.riyadbank.com
•تقديم طلب ا�شتراك (اكتتاب) في ال�صندوق (اعتبار ًا من بداية فترة اال�شتراك) ،وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك www.
 riyadbank.comمن خالل �صفحة اال�شتراك (االكتتاب) في «�صندوق جدوى ريت ال�سعودية» وتعبئة نموذج اال�شتراك (االكتتاب) في
ال�صندوق خالل فترة الطرح يومي ًا.
•في حال كان الإ�شتراك عن طريق الفروع ي�شترط �إرفاق الهوية الوطنية للأفراد �أو دفتر العائلة �إذا كان اال�شتراك (االكتتاب) ي�شمل
التابعين.
•في حال كان الإ�شتراك عن طريق الموقع الإلكتروني ال ي�شترط �إرفاق الهوية الوطنية للأفراد �أو دفتر العائلة �إذا كان اال�شتراك (االكتتاب)
ي�شمل التابعين.
•ولن ي�ستطيع العميل تعديل البيانات الواردة في نموذج اال�شتراك بعد تعبئته و�إنما يمكنه �إلغاء اال�شتراك وذلك بالتوا�صل مع الجهة
الم�ستلمة قبل نهاية فترة الطرح كحد �أق�صى في ال�ساعة  5م�سا ًء .

مالحظات هامة
• •يجب على العميل الت�أكد من �صحة البيانات الم�سجلة والوثائق التي يتم تقديمها .وال تتحمل �شركة جدوى لال�ستثمار ماقد ينتج عن �أي
�أخطاء.
• •في حال تم اال�شتراك من �أكثر من جهة م�ستلمة �سيتم قبول اال�شتراك (اكتتاب) الذي تم تقديمه �أو ًال.

ت -الحد الأدنى لال�شتراك
الحد الأدنى لال�شتراك خالل فترة الطرح الأولي هو ( )50وحدة على الأقل ب�سعر ا�شتراك يبلغ  10ريال �سعودي للوحدة ،وب�إجمالي مبلغ ا�شتراك ال
يقل عن ( )500ريال �سعودي .بالإ�ضافة �إلى ر�سوم اال�شتراك .%2

ث -الحد الأعلى لال�شتراك
الحد الأعلى لال�شتراك خالل فترة الطرح الأولي هو  7.884.200وحدة ب�سعر ا�شتراك يبلغ  10ريال �سعودي للوحدة ،وب�إجمالي مبلغ ا�شتراك ال يزيد
عن  78.842.000ريال �سعودي .بالإ�ضافة �إلى ر�سوم اال�شتراك .%2
�سيتخذ مدير ال�صندوق كافة الإجراءات المعقولة خالل فترة اال�شتراك التي قد تكون �ضرورية لت�ضمن في جميع الأوقات:
(�أ)	�أن ي�ضم ال�صندوق عدد ًا من مالكي الوحدات من الجمهور ال يقل عن ( )50خم�سين ،و
(ب)	�أن يكون ما ن�سبته  ٪30من عدد وحدات ال�صندوق على الأقل لمالكي الوحدات من الجمهور.
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2-2اال�شتراك العيني:
�سيقوم مدير ال�صندوق ب�إ�صدار  101.655.300وحدة في ال�صندوق (تمثل ما ن�سبته  %64.3من وحدات ال�صندوق) لبائعي الأ�صول العقارية
المبدئية باعتبارها م�ساهمة عينية وذلك في مقابل �سداد جزء من قيمة الأ�صول العقارية المبدئية.

3-3ا�شتراك مدير ال�صندوق:
�سوف ي�شترك مدير ال�صندوق بح�صة نقدية ت�ساوي  8.944.700وحدة �أي ما يعادل  89.447.000ريال �سعودي والتي ت�شكل مان�سبته .%5.66
و�سيتم توزيع الوحدات على الم�شتركين في ال�صندوق على النحو التالي:
عدد الوحدات

الم�شتركين
�شركة كلية المعرفة للعلوم والتقنية الأهلية
�شركة دار اليوم لل�صحافة والطباعة
**
والن�شر
�شركة عبدالقادر المهيدب و �أوالده
�شركة الأثير للتطوير العقاري
مدير ال�صندوق
الجمهور
المجموع

*

12.000.000

ن�سبة ملكية الم�شترك
قيمة الوحدات (ر�.س)
من ال�صندوق
%7.59
120.000.000

طريقة اال�شتراك
عيني

20.000.000

200.000.000

%12.66

عيني

30.265.300
39.390.000
8.944.700
47.400.000
158.000.000

302.653.000
393.900.000
89.447.000
474.000.000
1.580.000.000

%19.16
%24.93
%5.66
%30.0
%100

عيني
عيني
نقدي
نقدي

*تم رهن  %40من قيمة الوحدات المملوكة من قبل �شركة كلية المعرفة للعلوم والتقنية الأهلية في ال�صندوق وقت الطرح والتي ت�شكل  4.8مليون وحدة (�أي مايعادل  48.000.000ريال �سعودي على �أ�سا�س �سعر
الوحدة  10ريال �سعودي) لمدة �أربع �سنوات من تاريخ نقل ال�صك.
** تم رهن  %57.5من قيمة الوحدات المملوكة من قبل �شركة دار اليوم لل�صحافة والطباعة والن�شر في ال�صندوق وقت الطرح والتي ت�شكل  11.5مليون وحدة (�أي مايعادل  115.000.000ريال �سعودي على �أ�سا�س
�سعر الوحدة  10ريال �سعودي) لمدة خم�س �سنوات من تاريخ نقل ال�صك.

�4-4آلية التخ�صي�ص:
ُيخطر مدير ال�صندوق كل م�شترك في خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ ت�أكيد ا�ستالم طلب اال�شتراك بقبول طلب اال�شتراك �أو رف�ضه .وفي حال
تم قبول اال�شتراك ،يتم �إر�سال ت�أكيدات للم�شتركين تت�ضمن مبالغ اال�شتراك في حال تم رف�ض مبلغ اال�شتراك الخا�ص بم�شترك ما ،يتم رد مبلغ
اال�شتراك ور�سوم اال�شتراك ذات العالقة للمحفظة اال�ستثمارية للم�شترك في غ�ضون ع�شرة �أيام عمل من تاريخ الإقفال (مخ�صوم ًا منه �أي ر�سوم
م�صرفية �أو حواالت م�صرفية �أو ر�سوم �صرف عملة يتم تكبدها) .و�سيقوم مدير ال�صندوق بتقديم بيان بنتائج الطرح للهيئة خالل ع�شرة �أيام عمل
من تاريخ الإقفال.
مع مراعاة المادة الفرعية ال�سابقة ( )4والخا�صة باال�شتراك العيني ورهن ًا با�ستكمال متطلبات الت�سجيل والإدراج على النحو المبين �أدناه ،يتم
تخ�صي�ص الوحدات بعد تاريخ الإقفال وفق ًا للتالي:
(�أ) في حال كان �إجمالي مبالغ اال�شتراك المتقدم لها جميع الم�شتركين (بما فيها اال�شتراك العيني وا�شتراك مدير ال�صندوق) �أقل المبلغ المطلوب
تجميعه والذي يبلغ  1.580.000.000ريال �سعودي ،يتم �إنهاء ال�صندوق ورد جميع مبالغ اال�شتراك ور�سوم اال�شتراك للم�شتركين في غ�ضون
ع�شرة �أيام عمل من تاريخ الإلغاء (مخ�صوم ًا منها �أي ر�سوم م�صرفية �أو حواالت م�صرفية �أو ر�سوم �صرف العملة)؛
(ب) في حال كان �إجمالي مبالغ اال�شتراك المتقدم لها جميع الم�شتركين (بما فيها اال�شتراك العيني) يعادل المبلغ المطلوب تجميعه والذي يبلغ
 1.580.000.000ريال �سعودي (ذلك بعد خ�صم �أي م�صاريف �أو ر�سوم مطبقة) ،ف�سيتم تخ�صي�ص �إجمالي وحدات الطرح كالتالي:
1-1وفق ًا للمادة الفرعية ال�سابقة (� ،)4ستكون �أولوية اال�شتراك في �صندوق جدوى ريت ال�سعودية لمالك الأ�صول العقارية المبدئية خالل
فترة اال�شتراك الأولي وذلك ب�صورة عينية .علم ًا ب�أن ن�سبة ا�شتراكهم في ال�صندوق تبلغ  %64.3من �إجمالي وحدات ال�صندوق.
2-2ا�شتراك مدير ال�صندوق بمبلغ ي�صل �إلى  89.447.000ريال �سعودي والتي ت�شكل  %5.66من �إجمالي وحدات ال�صندوق.
3-3عند االنتهاء من التخ�صي�ص لمالك الأ�صول العقارية المبدئية ،وا�شتراك مدير ال�صندوق� ،سيتم تخ�صي�ص وحدات لجميع الم�شتركين،
كل م�شترك ح�سب مبلغ ا�شتراكه.
(ج) في حال كان �إجمالي مبالغ اال�شتراك المتقدم لها جميع الم�شتركين (بما فيها اال�شتراك العيني) يتجاوز المبلغ المطلوب تجميعه والذي يبلغ
 1.580.000.000ريال �سعودي (ذلك بعد خ�صم �أي م�صاريف �أو ر�سوم مطبقة) ،ف�سيتم تخ�صي�ص �إجمالي وحدات الطرح كالتالي:
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1-1وفق ًا للمادة الفرعية ال�سابقة (� ،)4ستكون �أولوية اال�شتراك في �صندوق جدوى ريت ال�سعودية لمالك الأ�صول العقارية المبدئية خالل
فترة اال�شتراك الأولي وذلك ب�صورة عينية .علم ًا ب�أن ن�سبة ا�شتراكهم في ال�صندوق تبلغ  %64.3من �إجمالي وحدات ال�صندوق.
2-2ا�شتراك مدير ال�صندوق بمبلغ ي�صل �إلى  89.447.000ريال �سعودي والتي ت�شكل  %5.66من �إجمالي وحدات ال�صندوق.
3-3عند االنتهاء من التخ�صي�ص لمالك الأ�صول العقارية المبدئية ،وا�شتراك مدير ال�صندوق� ،سيتم التعامل مع اال�شتراكات الأخرى
وتخ�صي�ص القيمة المتبقية من الطرح كالتالي:
�أ�	-إذا كان عدد الم�شتركين المتقدمين لال�شتراك �أقل من  948.000م�شترك :يتم تخ�صي�ص عدد ( )50وحدة لكل م�شترك ،ثم يتم
تخ�صي�ص فائ�ض الوحدات المتبقية على �أ�سا�س تنا�سبي للم�شتركين ،ثم �إعادة الأموال الفائ�ضة خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل بحد
�أق�صى من تاريخ الإقفال.
ب�	-إذا كان عدد الم�شتركين المتقدمين لال�شتراك ي�ساوي  948.000م�شترك :يتم تخ�صي�ص عدد ( )50وحدة لكل م�شترك ،ثم �إعادة
الأموال الفائ�ضة خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل بحد �أق�صى من تاريخ الإقفال.
ج�	-إذا كان عدد الم�شتركين المتقدمين لال�شتراك �أكثر من  948.000م�شترك :ف�سيتم تخ�صي�ص عدد وحدات �أقل من الحد الأدنى
لال�شتراك وذلك بالت�ساوي على جميع الم�شتركين ،ثم �إعادة الأموال الفائ�ضة خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل بحد �أق�صى من تاريخ
الإقفال.
يتنازل الم�شتركون بال�صندوق عن حق ال�شفعة ،وبناء ًا عليه �سيتم بيع �أي عقار مملوك لل�صندوق بح�سب ا�ستراتيجية اال�ستثمار في ال�صندوق.

�5-5إلغاء وا�سترداد الأموال:
يجوز �إلغاء الطرح الأولي ورد مبالغ اال�شتراك للم�شترك في الحاالت الآتية (ما لم تقرر الهيئة خالف ذلك):
�أ -العجز عن جمع المبلغ المطلوب تجميعه والذي يبلغ 1.580.000.000ريال �سعودي� ،أو
ب�	-إذا كان عدد مالكي الوحدات من الجمهور �أقل من ( )50خم�سين؛ �أو
ج -تم اال�شتراك في �أقل من  ٪30من الوحدات من قبل الجمهور؛ �أو
د -في حال عدم القدرة على نقل ملكية الأ�صول المبدئية ل�صالح ال�صندوق.
وفي حال �إلغاء الطرح الأولي ،يتم رد جميع مبالغ اال�شتراك ور�سوم اال�شتراك الم�ستلمة للح�ساب اال�ستثماري للم�شترك في غ�ضون ع�شرة �أيام عمل
من تاريخ الإلغاء (مخ�صوم ًا منها �أي ر�سوم م�صرفية �أو حواالت م�صرفية �أو ر�سوم �صرف العملة).

6-6حجم ال�صندوق:
يبلغ حجم ال�صندوق الم�ستهدف  1.580.000.000ريال �سعودي مق�سمة على  158.000.000وحدة وبقيمة تبلغ  10ريال للوحدة الواحدة.

7-7ا�ستخدام متح�صالت الطرح:
المبلغ (ريال �سعودي)
1.546.620.000
2.000.000
11.599.650
110.000
19.670.350
1.580.000.000

البند
�إجمالي تكلفة �شراء العقارات
*
ر�سوم ال�سعي
ر�سوم ال�صفقات تدفع لمدير ال�صندوق
الر�سوم الأولية لإدراج وت�سجيل وحدات ال�صندوق لدى «تداول»
**
نقد في ال�صندوق
�إجمالي قيمة ال�صندوق
*تم االتفاق لدفع مبلغ  2.000.000ريال �سعودي كر�سوم �سعي ل�شركة م�ساكن العطاء وهي طرف ثالث غير ذي عالقة لقاء اال�ستحواذ على مبنى كليات المعرفة.

**�سوف يتم ا�ستخدامها بهدف حماية مالك الوحدات من �أي م�صاريف �أو احتياجات قد يتطلبها ال�صندوق في الم�ستبقل ،بالإ�ضافة �إلى تح�سين عوائد ال�صندوق من خالل �إ�ضافة بع�ض التح�سينات على العقارات
الحالية التي من المحتمل �أن ت�ساهم في زيادة العوائد الإيجارية ،وفي حالة لم ت�ستخدم �سوف يقوم مدير ال�صندوق با�ستثمارها في �صناديق �أدوات النقد.

8-8ح�ساب ال�صندوق:

يقر مدير ال�صندوق بفتح ح�ساب ًا م�صرفي ُا منف�ص ًال (�أو �أكثر) في بنك محلي �أو �أكثر با�سم ال�صندوق و�/أو ال�شركة ذات الغر�ض الخا�ص التي يقوم
ب�إن�شائها �أمين الحفظ ويتم �إيداع جميع عائدات اال�شتراك من الم�ستثمرين و�إيرادات ال�صندوق في هذا الح�ساب �أو الح�سابات ،و�سوف يتم �سحب
الم�ستحقات والنفقات الم�ستحقة فيما يتعلق بت�شغيل ال�صندوق و�إدارته من هذه الح�سابات.
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(ت) زيادة رأس المال:
�ستكون �آلية زيادة ر�أ�س مال ال�صندوق ح�سب اللوائح والأنظمة المعتمدة من قبل هيئة ال�سوق المالية.

(ط) الرسوم واألتعاب والعموالت:
فيما عدا ر�سوم اال�شتراك ،والتي يدفعها مالكي الوحدات عند ا�شتراكهم في الطرح الأولي العام ،يتحمل ال�صندوق ويدفع من �أ�صوله جميع الر�سوم
والأتعاب والعموالت والم�صاريف المو�ضحة في هذه المادة.
ر�سوم ال�صندوق
ر�سوم اال�شتراك

*

�أتعاب الإدارة

ر�سوم ال�صفقات
ر�سوم الحفظ
�أتعاب �إدارية
�أتعاب المحا�سب القانوني
ر�سوم الت�سجيل في ال�سوق المالية
ال�سعودية (تداول)

ر�سوم الإدراج في «تداول»
الر�سوم الرقابية
ر�سوم الن�شر على موقع تداول
مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة
الم�ستقلين
�أتعاب �إدارة الأمالك

�أتعاب ور�سوم ال�صندوق
القيمة و طريقة الدفع
تحت�سب ر�سوم ا�شتراك وقدرها  %2من مبلغ اال�شتراك النقدي ،يتم ا�ستقطاع هذه الر�سوم عند ا�ستالم
مبلغ اال�شتراك ،وتدفع لمدير ال�صندوق.
يدفع ال�صندوق لمدير ال�صندوق �أتعاب �إدارة �سنوية خالل مدة ال�صندوق بمقدار  ٪0.75من �صافي
قيمة �أ�صول ال�صندوق .يتم احت�سابها و�سدادها في نهاية كل �ستة �أ�شهر ابتدا ًء من تاريخ الإقفال .وتُدفع
�أتعاب الإدارة على �أ�سا�س تنا�سبي بحيث ُي�ؤخذ بعين االعتبار الأيام التي م�ضت من الفترة التي يتم
احت�ساب الأتعاب على �أ�سا�سها.
يدفع ال�صندوق لمدير ال�صندوق ر�سوم �صفقات بمقدار  ٪0.75من �سعر ال�شراء �أو البيع الخا�ص بكل
�أ�صل عقاري يتم �شراءه �أو بيعه من ال�صندوق وذلك مقابل قيام مدير ال�صندوق ب�إجراء التق�صي االزم
والتفاو�ض على �شروط البيع وال�شراء و �إتمام العملية .وتكون الأتعاب م�ستحقة ال�سداد بعد �إتمام عملية
ال�شراء �أو البيع الخا�صة بكل �أ�صل عقاري وتطبق على الأ�صول العقارية المبدئية لل�صندوق.
يدفع ال�صندوق لأمين الحفظ ر�سوم حفظ تعادل ما ن�سبته  ٪0.025من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق
�سنوي ًا ،وبحد �أعلى  320.000ريال �سعودي.
يدفع ال�صندوق للمدير الإداري الفرعي �أتعاب �سنوية بقيمة  129.000ريال و �سوف تزيد قيمة الأتعاب
بن�سبة  %3كل �سنة ميالدية.
يدفع ال�صندوق للمحا�سب القانوني �أتعاب �سنوية بقيمة  40.000ريال �سعودي.
• • 50.000ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى  2ريال �سعودي لكل مالك وحدات وبحد �أق�صى 500.000
ريال �سعودي تُد َفع �إلى «تداول» في مقابل �إن�شاء �سجل لمالكي الوحدات؛ و
• • 400.000ريال �سعودي تُد َفع �إلى «تداول» في مقابل �إدارة �سجل لمالكي الوحدات ،وتتغير هذه
الر�سوم من وقت لأخر بح�سب قيمة ر�أ�س مال ال�صندوق.
• • 50.000ريال �سعودي ر�سوم �إدراج �أولية؛ و
• • ٪0.03من القيمة ال�سوقية لل�صندوق �سنوي ًا (بحد �أدنى  50.000ريال �سعودي وبحد �أق�صى
 300.000ريال �سعودي).
 7.500ريال �سعودي �سنوي ًا تدفع للهيئة.
 5.000ريال �سنوي ًا.
�سيتقا�ضى �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق الم�ستقلين مبلغ  5.000ريال �سعودي عن كل اجتماع ،وبحد
�أق�صى  20.000ريال �سعودي �سنوي ًا ُيد َفع في نهاية كل �سنة ،ولن يتلقى باقي �أع�ضاء مجل�س �إدارة
ال�صندوق �أي مكاف�آت.
يدفع ال�صندوق لمدير �إدارة الأمالك (�شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده) �أتعاب �سنوية بقيمة
 200.000ريال عن �إدارته لمجمع مارفيال ال�سكني ،م�ستودع ال�سلي،و مجمع الفنارال�سكني والتجاري.
لن يتكبد ال�صندوق �أتعاب �إدارة �أمالك عن ادارة مبنى كلية المعرفة و برج اليوم خالل فترة ت�أجير
وت�شغيل المذكورة في المادة (و).
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�أتعاب ور�سوم ال�صندوق
�سوف يدفع ال�صندوق لمدير ال�صندوق جميع تكاليف التعامالت الخا�صة باال�ستحواذ على الأ�صول
العقارية ،وت�شمل تكلفة ما يتعلق باال�ستحواذ على �أي �أ�صل ومايتعلق به من درا�سات جدوى وتكاليف
لال�ست�شارات القانونية و�إعداد نفي الجهالة والتكاليف اال�ست�شارية والقانونية والتثمين ور�سوم
تكاليف التعامالت
وم�صاريف ت�أ�سي�س ال�شركة ذات الغر�ض الخا�ص. ،ولن تتجاوز تكاليف التعامالت  %0.5من �صافي
قيمة �أ�صول ال�صندوق �سنوي ًا ،و�سوف يتم خ�صم الم�صاريف الفعلية فقط والإف�صاح عنها وفق ًا لآخر
قوائم مالية �أولية مفحو�صة �أو قوائم مالية �سنوية مراجعة� ،أيهما �أحدث.
�سيقوم مدير ال�صندوق بالتفاو�ض حول �أتعاب التطوير ،والتي يتكبدها ال�صندوق وتدفع للمطورين
على �أ�سا�س تجاري بحت وم�ستقل بما يتما�شى مع الأ�سعار ال�سائدة في ال�سوق وبحد �أق�صى  %15من
�أتعاب التطوير
قيمة تكلفة التطوير .ولتجنب ال�شك ،لم يتكبد ال�صندوق �أي �أتعاب تطوير فيما يتعلق بالأ�صول العقارية
المبدئية.
بحد �أق�صى ( )%2.5من قيمة الأ�صول العقارية وتُدفع عادة للبائع �أو الم�سوق �أو الو�سيط.
وبخ�صو�ص اال�ستحواذ على العقارات المبدئية� ،سوف يدفع ال�صندوق مبلغ  2.000.000ريال �سعودي
ر�سوم الو�ساطة (ال�سعي)
فقط كر�سوم �سعي ل�شركة م�ساكن العطاء وهي طرف ثالث غير ذي عالقة لقاء اال�ستحواذ على مبنى
كليات المعرفة.
يكون ال�صندوق م�س�ؤوال عن جميع الم�صاريف التي تعزى �إلى �أن�شطته وا�ستثماراته والتخارج من
ا�ستثماراته .ويتحمل ال�صندوق �أي�ض ًا جميع الم�صاريف الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة من الغير
مثل الم�صاريف القانونية واال�ست�شارية وتثمين الأ�صول ،والتكاليف الحكومية للهيئات الرقابية ،وهيئة
ال�سوق المالية ،وتكاليف الت�أمين ذات ال�صلة ،وغيرها من الخدمات المهنية ،بالإ�ضافة �إلى م�صاريف
م�صاريف ال�صندوق الأخرى
تطهير الأرباح غير ال�شرعية �إن وجدت ،وكافة تكاليف ال�سفر والإقامة الفعلية التي يتكبدها كل ع�ضو من
�أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق الم�ستقليين ب�شكل معقول في �سبيل ح�ضور الإجتماعات والتي ُيتوقع �أال
تتجاوز جميعها مبلغ ًا وقدره  15.000ريال �سعودي �سنوي ًا لجميع الأع�ضاء الم�ستقلين .ومن المتوقع �أال
تتجاوز مثل هذه الم�صاريف ن�سبة  ٪ 0.10من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق �سنوي ًا.
جميع الر�سوم والم�صاريف المذكورة في هذه ال�شروط والأحكام و�/أو �أي م�ستندات ذات �صلة ال ت�شمل
ال�ضريبة الم�ضافة مالم يتم الن�ص على خالف ذلك .وفي حال ما �إذا كانت �ضريبة القيمة الم�ضافة
مفرو�ضة �أو قد يتم فر�ضها على �أي خدمة يتم تزويد ال�صندوق بها ،ف�إن ال�صندوق �سيدفع لمزود
الخدمة (بالإ�ضافة �إلى �أي ر�سوم �أو م�صاريف �أخرى) مجموع ًا م�ساوي ًا للقيمة الم�سجلة لهذه ال�ضريبة
�ضريبة القيمة الم�ضافة
على فاتورة القيمة الم�ضافة الخا�صة بالخدمة المعنية .وفي حال ما �إذا كانت �ضريبة القيمة الم�ضافة
مفرو�ضة �أو قد يتم فر�ضها على �أي خدمة مقدمة من قبل ال�صندوق ،ف�إن العميل �سيدفع لل�صندوق
(بالإ�ضافة �إلى �أي ر�سوم �أو م�صاريف �أخرى) مجموع ًا م�ساوي ًا لقيمة هذه ال�ضريبة.
االلتزامات
�سيتخذ مدير ال�صندوق جميع الخطوات الالزمة لم�صلحة مالكي الوحدات ،وذلك ح�سب علمه واعتقاده مع الحر�ص الواجب والمعقول .ولن يتحمل
مدير ال�صندوق� ،أو �أي من المدراء والم�سئولين والموظفين والوكالء والم�ست�شارين التابعين له ،وال�شركات التابعة والأطراف ذات العالقة ،و�أمين
الحفظ ،وكل مدير عقار ،و�أع�ضاء الهيئة ال�شرعية ،ومجل�س �إدارة ال�صندوق ( ُي�شار �إلى كل منهم «طرف م�ؤمن عليه») �أي م�س�ؤولية تجاه ال�صندوق
�أو تجاه �أي م�ستثمر ،وذلك بخ�صو�ص �أي خ�سارة يتعر�ض لها ال�صندوق ب�سبب القيام �أو عدم القيام ب�أي ت�صرف من �أي الأطراف المذكورة فيما
يتعلق بالتزاماتهم تجاه ال�صندوق .وفي هذا الحال ،ف�إنه ي�شترط لأي طرف م�ؤمن عليه ،والذي يريد �أن ي�ستند �إلى �أحكام هذه الفقرة� ،أن يكون
قد ت�صرف بح�سن نية وب�شكل ُيعتقد �أنه يخدم م�صالح ال�صندوق بال�شكل الأمثل و�أن يكون الت�صرف ال ينطوي على الإهمال �أو االحتيال �أو �سوء
الت�صرف المتعمد .و�سوف يتحمل ال�صندوق م�سئولية تعوي�ض وحماية كل طرف م�ؤمن عليه �ضد جميع المطالبات والنفقات والتعوي�ضات والتكاليف
والمطالب وااللتزامات التي قد يتكبدها �أي منهم �أو جميعهم والتي تن�ش�أ ب�أي حال من واجباتهم تجاه ال�صندوق ،با�ستثناء ما �إذا حدث ذلك نتيجة
لأي احتيال �أو �إهمال �أو �سوء �سلوك متعمد من جانب الطرف ذات العالقة.
*ر�سوم اال�شتراك ت�شمل ر�سوم �ضريبة القيمة الم�ضافة.
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ملخ�ص الإف�صاح المالي
تم تحديد الر�سوم والأتعاب والنفقات المتوقع �أن يتكلفها ويتكبدها ال�صندوق في ملخ�ص الإف�صاح المالي الوارد في الملحق (�أ) من هذه ال�شروط
والأحكام.

طريقة احت�ساب الر�سوم:
#

نوع الر�سوم

1

ر�سوم ا�شتراك

2

ر�سوم ال�صفقات

3

�أتعاب �إدارة �صندوق
اال�ستثمار العقاري
المتداول

4

�أتعاب �إدارية

5

ر�سوم �أمين الحفظ

6

مكاف�أة �أع�ضاء
مجل�س الإدارة

7

�أتعاب المحا�سب
القانوني

8

الم�صاريف الأخرى

9

ر�سوم الت�سجيل
لدى ال�سوق المالية
ال�سعودية «تداول»

تكرار دفع الر�سوم

طريقة الح�ساب
المبلغ المفرو�ض
الن�سبة المفرو�ضة
يح�سب من مبلغ
ال يتكرر
ال ينطبق
%2
اال�شتراك
تح�سب من اجمالي
قيمة الأ�صل الذي �سيتم
عند �إغالق عملية ال�شراء
 %0.75من �إجمالي
اال�ستحواذ عليه �أو
ال ينطبق
�أو البيع.
�سعر ال�شراء �أو البيع
بيعه ،وال تت�ضمن ر�سوم
الو�ساطة (ال�سعي).
تح�سب ب�شكل ن�صف
�سنوي من �صافي قيمة
 %0.75من �صافي
تخ�صم ب�شكل ن�صف �سنوي
ال ينطبق
�أ�صول ال�صندوق ابتدا ًء
قيمة �أ�صول ال�صندوق
من تاريخ الإقفال.
يدفع ال�صندوق للمدير تح�سب ب�شكل يومي ،من
الإداري الفرعي �أتعاب خالل تق�سيم الر�سوم
تخ�صم ب�شكل ربع �سنوي
ال ينطبق
�سنوية بقيمة  129.000تنا�سبي ًا على عدد �أيام
ريال ،بزيادة � %3سنوي ًا ال�سنة
تح�سب من �صافي قيمة
 %0.025من �صافي
تخ�صم ب�شكل ن�صف �سنوي
�أ�صول ال�صندوق وبحد
ال ينطبق
قيمة �أ�صول ال�صندوق
�أعلى ( )320.000ريال.
تدفع لكل ع�ضو عن كل
اجتماع ،وبحد �أق�صى
 5.000ريال �سعودي
ال ينطبق
تخ�صم �سنوي ًا
 20.000ريال �سعودي
لكل اجتماع
للع�ضو الواحد
تح�سب ب�شكل يومي ،من
خالل تق�سيم الر�سوم
ريال �سعودي �سنوي ًا
ال ينطبق
تخ�صم �سنوي ًا
تنا�سبي ًا على عدد �أيام
40.000
ال�سنة
�سيتم الإف�صاح عن تلك الم�صاريف في ملخ�ص الإف�صاح المالي في نهاية ال�سنة في حال وجدت
ر�سم �أولي (50.000
ريال) بالإ�ضافة �إلى
تدفع مرة واحدة عند
( )2ريال عن كل مالك تدفع مقدم ًا ويتحملها
ال ينطبق
الت�أ�سي�س
وحدات بال�صندوق وبحد مالكي الوحدات
�أق�صى ()500.000
ريال �سعودي.
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#

نوع الر�سوم

الن�سبة المفرو�ضة

المبلغ المفرو�ض
 400.000ريال
�سعودي تدفع �سنوياً
ح�سب القيمة ال�سوقية
لل�صندوق ،ح�سب القيم
التالية :من � 0إلى 100
مليون يدفع � 180ألف
ريال .من  100مليون
�إلى  200مليون يدفع
� 220ألف ريال .من 200
مليون �إلى  500مليون
يدفع � 300ألف ريال .من
 500مليون �إلى  2مليار
يدفع � 400ألف ريال .من
 2مليار �إلى  5مليار يدفع
� 500ألف ريال .من 5
مليار �إلى  10مليار يدفع
� 600ألف ريال� .أكثر من
 10مليار يدفع � 700ألف
ريال.

ر�سوم الت�سجيل
 10لدى ال�سوق المالية
ال�سعودية «تداول»

ال ينطبق

ر�سوم الإدراج لدى
 11ال�سوق المالية
ال�سعودية «تداول»

ال ينطبق

ر�سوم الإدراج الأولي
 50.000ريال �سعودي

ر�سوم الإدراج في
12
تداول

 %0.03من �صافي
قيمة �أ�صول ال�صندوق

ال تقل عن (50.000
ريال �سعودي) وال تزيد
عن ( )300.000ريال
�سعودي

ر�سوم ن�شر
 13المعلومات على موقع
تداول

ال ينطبق

الر�سوم الرقابية
 14التي �سيتم �سدادها
لهيئة ال�سوق المالية

ال ينطبق

 5.000ريال �سعودي

 7.500ريال �سعودي

طريقة الح�ساب

تكرار دفع الر�سوم

تح�سب ب�شكل يومي ،من
خالل تق�سيم الر�سوم
تنا�سبي ًا على عدد �أيام
ال�سنة

تخ�صم �سنوي ًا

تدفع مقدم ًا ويتحملها
مالكي الوحدات

تدفع مرة واحدة عند
الت�أ�سي�س

يح�سب ب�شكل يومي من
القيمة ال�سوقية لل�صندوق
تح�سب ب�شكل يومي ،من
خالل تق�سيم الر�سوم
تنا�سبي ًا على عدد �أيام
ال�سنة
تح�سب ب�شكل يومي ،من
خالل تق�سيم الر�سوم
تنا�سبي ًا على عدد �أيام
ال�سنة

تخ�صم �سنوي ًا

تدفع �سنوي ًا

تدفع �سنوي ًا

 200.000ريال �سعودي
�سنوي ًا عن العقارات
تدفع �سنوي ًا
المدارة من قبل �شركة
ال ينطبق
� 15أتعاب �إدارة الأمالك
عبدالقادر المهيدب
و�أوالده
�سيتم الإف�صاح عن تلك الم�صاريف في ملخ�ص الإف�صاح المالي في نهاية ال�سنة في حال وجدت
� 16أتعاب التطوير
�سيتم الإف�صاح عن تلك الم�صاريف في ملخ�ص الإف�صاح المالي في نهاية ال�سنة في حال وجدت ولن تتجاوز
 17تكاليف التعامالت
هذه الر�سوم  %0.5من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق
تح�سب ب�شكل يومي ،من
خالل تق�سيم الر�سوم
تنا�سبي ًا على عدد �أيام
ال�سنة
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الن�سبة المفرو�ضة
 %2.5من قيمة �شراء
الأ�صول العقارية

نوع الر�سوم
#
ر�سوم الو�ساطة
18
(ال�سعي)
تكاليف التمويل
19
الإ�سالمي

المبلغ المفرو�ض
ال ينطبق

طريقة الح�ساب
تح�سب من �إجمالي قيمة
�شراء الأ�صول العقارية

تكرار دفع الر�سوم
عند اال�ستحواذ على الأ�صل

�سيتم الإف�صاح عن تلك الم�صاريف في ملخ�ص الإف�صاح المالي في نهاية ال�سنة في حال وجدت

(ي) تثمين أصول الصندوق:

 -1كيفية تثمين �أ�صول ال�صندوق

يقوم مدير ال�صندوق بتثمين الأ�صول العقارية لل�صندوق ا�ستناد ًا �إلى تثمين ُمعد من قبل مثمنين عقاريين م�ستقلين ومرخ�صين من الهيئة ال�سعودية
للمق ّيمين المعتمدين .ويحق لمدير ال�صندوق تغيير �أو تعيين �أي مثمن جديد لل�صندوق دون �أي �إ�شعار م�سبق لمالكي الوحدات .ويتم التعيين المذكور
من قبل مدير ال�صندوق �آخذ ًا بعين االعتبار م�س�ؤوليته تجاه مالكي الوحدات.

ويتم احت�ساب �صافي قيمة الأ�صول للوحدة الواحدة في ال�صندوق («�صافي قيمة الأ�صول للوحدة») عن طريق خ�صم المطلوبات الإجمالية لل�صندوق،
بما في ذلك �أي التزامات مالية والر�سوم والم�صاريف الم�ستحقة على ال�صندوق خالل فترة االحت�ساب ،من �إجمالي �أ�صول ال�صندوق .ويتم تق�سيم
الناتج على عدد وحدات ال�صندوق .ويكون الناتج هو القيمة اال�ستر�شادية لوحدات ال�صندوق .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن تقييم �أ�صول ال�صندوق قد ال
يتنا�سب مع الم�شتريين المحتملين في حال الت�صفية �أو البيع� ،إذ �أن تثمين الأ�صول العقارية يخ�ضع للمعايير الح�سابية الم�ستخدمة في التقييم لدى
المثمن وهي م�ؤ�شر ا�ستر�شادي لقيمة الأ�صول العقارية ،وقد يتم بيع الأ�صول العقارية ب�سعر �أعلى �أو �أقل ح�سب �أف�ضل �سعر طلب في ال�سوق عند
عر�ض الأ�صول العقارية للبيع .ولكن �سي�سعى مدير ال�صندوق �إلى بيع اي ا�صل من الأ�صول العقارية ب�سعر ال يقل عن متو�سط التثمين بما يتنا�سب
مع ظروف ال�سوق ال�سائدة وظروف العقار بما يحقق م�صالح الم�ستثمرين في ال�صندوق ..و�سي�سعى مدير ال�صندوق ل�شراء عقار بديل �آخر ينا�سب
ا�ستراتيجيات ال�صندوق لتحقيق �أهدافه وذلك خالل �ستة �أ�شهر من بيع العقار ،يحيث ال تزيد قيمة العقار الم�شترى عن �سعر التثمين الأعلى من
المثمنين المرخ�صين.
وتكون قيمة �إجمالي �أ�صول ال�صندوق هي مجموع كافة الأ�صول العقارية المثمنة ،والنقدية ،والأرباح الم�ستحقة ،وذمم مدينة �أخرى والقيمة ال�سوقية
لجميع اال�ستثمارات غير العقارية �إ�ضاف ًة �إلى القيمة الحالية لأي �أ�صول �أخرى مملوكة لل�صندوق .ويقوم مدير ال�صندوق بممار�سة حكمه المعقول في
تحديد القيم التي تخ�ص �أ�صول ال�صندوق ومطلوباته� ،شريطة �أن يت�صرف بح�سن نية لم�صلحة ال�صندوق ككل .ولغر�ض تثمين الأ�صول العقارية،
�سيقوم مدير ال�صندوق با�ستخدام متو�سط القيمة المتح�صل عليها من اثنين (�أو �أكثر) من المثمنين العقاريين الم�ستقلين والمرخ�صين من الهيئة
ال�سعودية للمق ّيمين المعتمدين.

 -٢تثمين الأ�صول العقارية المبدئية
قام مدير ال�صندوق بتعيين اثنين من المق ّيمين المعتمدين والمرخ�صين من الهيئة ال�سعودية للمق ّيمين المعتمدين للقيام بعمل تثمين م�ستقل للأ�صول
العقارية المبدئية لل�صندوق .يبين الجدول التالي ملخ�ص لو�صف الأ�صول وقيم وتواريخ تثمينها:
ا�سم العقار
برج اليوم
كلية المعرفة
م�ستودع ال�سلي
مجمع مارفيال ال�سكني
مجمع الفنار ال�سكني والتجاري
المجموع

المقيم الأول  -فاليو�سترات
القيمة ال�سوقية للعقار
 288.900.000ريال �سعودي
 220.700.000ريال �سعودي
 235.300.000ريال �سعودي
 645.200.000ريال �سعودي
 259.700.000ريال �سعودي
 1.649.800.000ريال �سعودي
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تاريخ التقييم
2017/09/27م
2017/09/27م
2017/09/27م
2017/09/27م
2017/09/27م

المقيم الثاني  -وايت كيوب
القيمة ال�سوقية للعقار (ر�.س)
 318.000.000ريال �سعودي
 228.500.000ريال �سعودي
 276.000.000ريال �سعودي
 645.000.000ريال �سعودي
 268.300.000ريال �سعودي
 1.735.800.000ريال �سعودي

ا�سم
برج اليوم
كلية المعرفة
م�ستودع ال�سلي
مجمع مارفيال ال�سكني
مجمع الفنار ال�سكني والتجاري
المجموع
العقار
برج اليوم
كلية المعرفة
م�ستودع ال�سلي
مجمع مارفيال ال�سكني
مجمع الفنار ال�سكني والتجاري
المجموع

متو�سط تقييم الأ�صول من قبل
المقيمين المعتمدين

�سعر ال�شراء الأ�صول

 303.450.000ريال �سعودي
 224.600.000ريال �سعودي
 255.650.000ريال �سعودي
 645.100.000ريال �سعودي
 264.000.000ريال �سعودي
 1.692.800.000ريال �سعودي

 275.000.000ريال �سعودي
 200.000.000ريال �سعودي
 221.680.000ريال �سعودي
 606.000.000ريال �سعودي
 243.940.000ريال �سعودي
 1.546.620.000ريال �سعودي

تاريخ التقييم
2017/10/10م
2017/10/10م
2017/10/10م
2017/10/10م
2017/10/10م

ن�سبة الفرق بين �سعر
�شراء الأ�صول ومتو�سط
تقييم الأ�صول
-%9.4
-%11.0
-%13.3
-%6.1
-%7.6
-%8.6

 -٣عدد مرات التثمين وتوقيته
�سيقوم مدير ال�صندوق بتثمين �أ�صول ال�صندوق بناء على تثمين معد من قبل مثمنين مرخ�صين مرة واحدة كل �ستة �أ�شهر على الأقل ،ويجوز لمدير
ال�صندوق ت�أجيل تثمين �أ�صول ال�صندوق ،وذلك بعد الح�صول على موافقة هيئة ال�سوق المالية طبق ًا للمادة ( )22من الئحة �صناديق اال�ستثمار
العقاري.

 -٤كيفية الإعالن عن �صافي قيمة الأ�صول
�سيقوم مدير ال�صندوق ب�إعالن �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق خالل ثالثين يوم عمل من يوم التثمين ذي العالقة .وتكون هذه المعلومات متاحة على
الموقع الإلكتروني لل�سوق المالية ال�سعودية «تداول» وموقع مدير ال�صندوق.

(ك) سياسة توزيع األرباح:
ي�ستهدف مدير ال�صندوق توزيع �أرباح نقدية �أربع مرات في ال�سنة الميالدية عن الفترة المنتهية في �شهر مار�س ،يونيو� ،سبتمبر ،ودي�سمبرعلى مالكي
الوحدات بما ال يقل عن  ٪90من �صافي ربح ال�صندوق ال�سنوية ،وذلك با�ستثناء الأرباح الر�أ�سمالية الناتجة عن بيع الأ�صول العقارية والتي قد يعاد
ا�ستثمارها لغايات اال�ستحواذ على �أ�صول �إ�ضافية �أو تجديد �أ�صول ال�صندوق القائمة.

51

(ل) تداول وحدات الصندوق:
1-1عند الإدراج ،يجوز تداول وحدات ال�صندوق بنف�س طريقة تداول �أ�سهم ال�شركات المدرجة في ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول) .وبالتالي،
يجوز لمالكي الوحدات والم�ستثمرين التداول خالل �ساعات التداول العادية المعلن عنها من قبل ال�سوق المالية مبا�شرة من خالل �أحد
الأ�شخا�ص المرخ�ص لهم.
2-2ال يحق لمالكي الوحدات ا�سترداد وحداتهم من مدير ال�صندوق ،ويمكن �أن يتم بيع الوحدات ب�شكل مبا�شر من خالل تداول دون الرجوع
�إلى مدير ال�صندوق.
3-3يعتبر �شراء وحدات في ال�صندوق عن طريق ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول) �إقرار ًا من الم�شتري ب�أنه قد اطلع ووافق على هذه ال�شروط
والأحكام.
4-4يكون التداول في وحدات ال�صندوق خا�ضع لر�سوم تداول وعموالت يتم ت�سويتها ح�سبما هو �سائد في ال�سوق .ويكون الم�ستثمر م�س�ؤو ًال عن
ر�سوم وعموالت التداول.
5-5وفق ًا للتعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقاري المتداولة ،يجوز لهيئة ال�سوق المالية تعليق تداول وحدات ال�صندوق في �أي وقت �أو
�إلغاء �إدراجها ح�سبما تراه منا�سب ًا ،في �أي من الحالت التالية:
�أ�	-إذا ر�أت ذلك �ضروري ًا لحماية الم�ستثمرين �أو للمحافظة على �سوق منتظم.
ب�	-إذا �أخفق مدير ال�صندوق �أو �أمين الحفظ �إخفاق ًا تراه الهيئة جوهريا في التزام النظام ولوائحه التنفيذية.
ج�	-إذا لم ت�ستوف متطلبات ال�سيولة المحددة في الفقرة الفرعية (�أ\ )2والفقرة الفرعية (ب\ )2من الفقرة (ب) من البند (رابع ًا)
من التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة.
د�	-إذا ر�أت �أن م�ستوى عمليات ال�صندوق �أو �أ�صوله ال ت�سوغ التداول الم�ستمر لوحدات ال�صندوق في تداول.
6-6يجوز لمدير ال�صندوق �أن يطلب من الهيئة كتابي ًا تعليق تداول وحدات ال�صندوق م�ؤقت ًا �أو �إلغاء �إدراجها ،على �أن يت�ضمن الطلب �أ�سباب
طلب التعليق �أو الإلغاء .وللهيئة قبول الطلب �أو رف�ضه ح�سبما تراه منا�سب ًا.

(م) انقضاء الصندوق:
ينق�ضي ال�صندوق في حال انتهاء مدته �أو �إذا كان ذلك بنا ًء على قرار من الهيئة �أو بموجب �أنظمتها .كما يحق لمدير ال�صندوق  -بعد الح�صول على
موافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق والهيئة ال�شرعية (حيثما ينطبق) والهيئة � -إنهاء ال�صندوق في �أي من الحاالت التالية:
�أ -الت�صرف بكافة �أ�صول ال�صندوق ،وتم توزيع جميع العائدات من هذه الت�صرفات للم�ستثمرين.
ب -في حال �أي تغيير للأنظمة �أو اللوائح �أو المتطلبات النظامية الأخرى �أو تغييرات جوهرية لظروف ال�سوق في المملكة واعتبر مدير
ال�صندوق ذلك �سبب ًا مبرر ًا لإنهاء ال�صندوق.
ت -في حال عدم �إتمام عملية �شراء العقار خالل (� )60ستون يوم بعد قيام مدير ال�صندوق باال�ستحواذ على العقار و�إتمام فترة الطرح
بنجاح.
ث -في حال تم جمع المبلغ ولكن لم يتم اال�ستحواذ على الأ�صل �أو في حال تم اال�ستحواذ على الأ�صل ولم يتم �إدراج الوحدات في تداول.
ج -في حال عدم ا�ستيفاء المتطلب الم�شار �إليه في الفقرة الفرعية (�أ\ )2من البند (رابع ًا) من التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار
العقارية المتداولة خالل (� )12شهر من تاريخ الإ�شعار الم�شار �إليه في الفقرة (ع) من البند ثالث ًا من التعليمات الخا�صة ب�صناديق
اال�ستثمار العقارية المتداولة.
و�سيتم �إخطار هيئة ال�سوق المالية والإعالن لمالكي الوحدات في الموقع الإلكتروني لمدير ال�صندوق خالل ثالثون يوم ًا من تاريخ وقوع �أي من حاالت
الإنهاء الم�شار �إليها �أعاله.
في حالة �إنهاء ال�صندوق (بعد تقديم �إخطار خطي لهيئة ال�سوق المالية �أو الح�صول على موافقتها في حال تطلب ذلك) ،يقوم مدير ال�صندوق في
خالل خم�سة ع�شر يوم عمل بالطلب من ال�سوق المالية ال�سعودية ب�إلغاء �إدراج الوحدات والطلب من هيئة ال�سوق المالية ب�إلغاء ال�صندوق و�إعالن
جدول زمني على الموقع الإلكتروني لمدير ال�صندوق لت�صفية �أ�صول ال�صندوق والبدء ب�إجراءات الت�صفية .ويقوم مدير ال�صندوق بتعيين م�صفي
والذي يتوجب عليه العمل على �إنهاء ال�صندوق مع توزيع �أ�صوله على مالكي الوحدات .ويحق لمدير ال�صندوق القيام بمهام الم�صفي .ويجوز توزيع
�أ�صول ال�صندوق على مالكي الوحدات عيني ًا في حال ا�ستحالة الت�صرف في �أ�صول ال�صندوق �أو في حال ر�أى مدير ال�صندوق �أن هذا الأمر ي�صب في
م�صلحة مالكي الوحدات.
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(ن) مجلس إدارة الصندوق:
يقوم مدير ال�صندوق بتعيين مجل�س �إدارة لل�صندوق لمراقبة �أعمال ال�صندوق والعمل لحماية م�صالح ال�صندوق ومالكي الوحدات.

 -١ت�شكيل مجل�س الإدارة
يت�ألف مجل�س �إدارة ال�صندوق من ( )5خم�سة �أع�ضاء يعينهم مدير ال�صندوق ،منهم اثنين م�ستقلين ،و�سيتم الإعالن لمالكي الوحدات عن �أي تعديل
في ت�شكيل مجل�س �إدارة ال�صندوق من خالل الن�شر على الموقع الإلكتروني لمدير ال�صندوق والموقع الإلكتروني لل�سوق المالية ال�سعودية («تداول»).
ويت�ألف مجل�س �إدارة ال�صندوق من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
ظهير الدين خالد خالد ادري�س  -رئي�س مجل�س الإدارة
وهو رئي�س ق�سم �إدارة الأ�صول والرئي�س التنفيذي لال�ستثمار في �شركة جدوى لال�ستثمار .يتمتع ظهير الدين بخبرة تتجاوز 16عام ًا في مجال
اال�ستثمارات و�أ�سواق ر�أ�س المال .فقبل ان�ضمامه ل�شركة جدوى عام 2008م ،كان قد �شغل منا�صب عدة كرئي�س ق�سم الأبحاث وتطوير المنتجات
ب�شركة الميزان لإدارة اال�ستثمار ،ورئي�س ق�سم الأبحاث في �شركة الإك�سير للأوراق المالية .يحمل ظهير الدين �شهادة المحلل المالي المعتمد
( )CFAوهو حا�صل على درجة البكالوري�س و الماج�ستير في �إدارة الأعمال من معهد �إدارة الأعمال في باك�ستان.
د .فهد محمد التركي  -ع�ضو مجل�س الإدارة
وهو خبير اقت�صادي �أول ورئي�س ق�سم البحوث في �شركة جدوى لال�ستثمار .ان�ضم الدكتور فهد التركي �إلى جدوى لال�ستثمار في عام  .2012ويتولى
الدكتور فهد التركي �إجراء �أبحاث مهمة حول ال�ش�ؤون ال�سعودية والإقليمية .وقبل ان�ضمامه �إلى �شركة جدوى لال�ستثمار ،قاد وحدة �أبحاث االقت�صاد
الكلي في بنك باركليز ال�سعودية حيث تولى مهام ًا مماثلة .وللدكتور فهد التركي �سجل حافل في مجال االقت�صاد خالل عمله ال�سابق في م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي و�صندوق النقد الدولي .وهو حا�صل على �شهادة البكالوريو�س في الإدارة المالية من جامعة الملك �سعود ،وحا�صل على �شهادة
الماج�ستير في علم االقت�صاد من جامعة والية �أوريغون ،الواليات المتحدة الأمريكية .وهو حا�صل �أي�ض ًا على درجة الدكتوراه في الفل�سفة االقت�صادية
من جامعة والية �أوريغون.
غنام �سليمان الغنام  -ع�ضو مجل�س الإدارة
وهو رئي�س �إدارة ا�ستثمارات العمالء الأفراد والم�ؤ�س�سات في �شركة جدوى لال�ستثمار .عمل غنام قبل التحاقه بجدوى في من�صب م�ست�شار �أول
لال�ستثمار للعمالء الأفراد في �أت�ش �أ�س بي �سي العربية ال�سعودية .يمتلك الأ�ستاذ /غنام خبرة تتجاوز  14عام ًا في مجال تطوير الأعمال و�إدارة
الثروات متبع ًا منهجية رفيعة الم�ستوى في جميع عمليات �إدارة المبيعات والخدمات والعمليات الت�شغيلية والمخاطر .كما �شارك في تنظيم حمالت
لجمع الأموال لمختلف �شركات الأ�سهم الخا�صة و�إدارة الأ�صول والمنتجات العقارية .والأ�ستاذ /غنام هو م�س�ؤول تخطيط معتمد حا�صل على
بكالوريو�س في �إدارة الأعمال جامعة توليدو.
د .وليد �أحمد عدا�س  -ع�ضو مجل�س الإدارة الم�ستقل
يعمل كقائد للعمليات من �أجل تفعيل العون الإنمائي لدى البنك الإ�سالمي للتنمية في جدة .وعمل �أي�ض ًا رئي�سا لق�سم البرامج ومراقبة المحفظة في
البنك الإ�سالمي للتنمية .كما عمل الدكتور /وليد مدير ًا لل�شئون المالية والإدارية في منتدى الطاقة الدولي في الريا�ض .يحمل درجة الدكتوراه في
علم االقت�صاد من الجامعة الإ�سالمية في ماليزيا ودرجة الماج�ستير في االقت�صاد من جامعة �أي�سك�س بالمملكة المتحدة وح�صل على البكالوريو�س
في االقت�صاد من جامعة ميدل�سك�س بالمملكة المتحدة.
د .وليد �صالح النمي  -ع�ضو مجل�س الإدارة الم�ستقل
وهو حالي ًا ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الملك �سعود ورئي�س مجل�س �إدارة الجمعية ال�سعودية لكليات المجتمع التابعة للجامعة .خالل ال�سنوات
الما�ضية تولى الدكتور /وليد العديد من المنا�صب االدارية الإ�شرافية وخ�صو�ص ًا في مجال �إدارة م�شاريع تقنية المعلومات مثل �إن�شاء و�إدارة مراكز
البيانات ال�ضخمة ،المدار�س الذكية ،ومدير م�شروع الجامعة الذكية بجامعة الملك �سعود .بالإ�ضافة �إلى الإ�شراف على العديد من م�شاريع تطوير
البرمجيات ال�شبكية والمحمولة .يحمل الدكتور /وليد درجة الماج�ستير من جامعة �أتالنتا ودرجة الدكتوراه من جامعة �أوكالهوما وحا�صل على
�شهادة البكالوري�س من جامعة الملك �سعود بالريا�ض في تخ�ص�ص الحا�سب الآلي التربوي.
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 -٢م�ؤهالت الأع�ضاء
يقر مدير ال�صندوق ب�أن جميع �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق:
�أ -غير خا�ضعين لأي �إجراءات �إفال�س �أو ت�صفية؛ و
ب -لم ي�سبق لهم ارتكاب �أي �أعمال احتيالية �أو مخلة بال�شرف �أو تنطوي على الغ�ش؛ و
ج -يتمتعون بالمهارات والخبرات الالزمة التي ت�ؤهلهم ليكونوا �أع�ضاءفي مجل�س �إدارة ال�صندوق.
ويقر مدير ال�صندوق بمطابقة كل من الع�ضوين الم�ستقلين لتعريف «الع�ضو الم�ستقل» الوارد في قائمة الم�صطلحات الم�ستخدمة في لوائح هيئة
ال�سوق المالية وقواعدها.

 -3مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق
با�ستثناء كل من الع�ضوين الم�ستقلين في مجل�س �إدارة ال�صندوق الذين �سوف يتقا�ضى كل منهما مبلغ  5.000ريال �سعودي عن كل اجتماع وبحد
�أق�صى  20.000ريال �سعودي �سنوي ًا لجميع الأع�ضاء الم�ستقلين ُيد َفع في نهاية كل �سنة ،لن يتلقى باقي �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق �أي مكاف�آت.

 -4اجتماعات مجل�س �إدارة ال�صندوق
يقوم مجل�س �إدارة ال�صندوق بعقد اجتماعاته بدعوة من رئي�س المجل�س ،ومن المتوقع �أن تكون مرة واحدة بحد �أدنى في ال�سنة المالية .وقد يعقد
الرئي�س اجتماع عاجل لمجل�س �إدارة �صندوق كلما ر�أى ذلك �ضروري ،ويتوجب عليه الدعوة لالجتماع كلما طلب منه ذلك من قبل مدير ال�صندوق �أو
�أي اثنين ( )2من �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق.
ال يكون اجتماع مجل�س �إدارة ال�صندوق �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره �أغلبية �أع�ضائه .وت�صدر قرارات المجل�س بموافقة من �أغلبية الأع�ضاء .وفي حال كانت
الأ�صوات مت�ساوية ،يكون لرئي�س المجل�س �صوت ترجيحي.
يجوز لمجل�س �إدارة ال�صندوق الموافقة على القرارات ب�شكل م�ستعجل من خالل التمرير عبر الفاك�س �أو البريد الإلكتروني ،على �أن يتم عر�ض �أي
قرار من هذا القبيل على مجل�س �إدارة ال�صندوق في �أول اجتماع الحق للتوثيق الر�سمي.
ويمكن عقد اجتماعات مجل�س �إدارة ال�صندوق والت�صويت فيها عن طريق الو�سائل التكنولوجيا الحديثة.
يقوم مجل�س �إدارة �صندوق بتوثيق اجتماعاته و�إعداد محا�ضر المداوالت والمناق�شات ،بما في ذلك عمليات الت�صويت التي تتم .ويجب الحفاظ على
هذه المحا�ضر المنظمة ويحتفظ به ل�سهولة الرجوع �إليها ب�شكل �صحيح.
وال يجوز لع�ضو مجل�س �إدارة ال�صندوق �أن ي�صوت على �أي قرار له م�صلحة فيه� ،سواء كان ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة .ويجب الإف�صاح عن مثل
هذه الم�صلحة �إلى مجل�س �إدارة ال�صندوق.

 -5الم�س�ؤوليات

يكون مجل�س �إدارة ال�صندوق م�س�ؤو ًال عن الآتي:
�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-
ز-
ح-

الت�أكد من قيام مدير ال�صندوق بم�سئولياته بالطريقة التي تحقق م�صلحة مالكي الوحدات وفق ًا ل�شروط و�أحكام الئحة �صناديق اال�ستثمار
العقاري والتعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة.
اعتماد العقود الجوهرية والقرارات والتقارير المتعلقة بال�صندوق بما في ذلك ،على �سبيل المثال ولي�س الح�صر ،اتفاقيات التطوير
واتفاقيات الحفظ واتفاقيات الت�سويق وتقارير التثمين.
اعتماد هذه ال�شروط والأحكام و�أي تعديالت عليها.
اعتماد �أي ت�ضارب في الم�صالح يتم الإف�صاح عنه من جانب مدير ال�صندوق.
اعتماد تعيين المحا�سب القانوني لل�صندوق الذي ي�سميه مدير ال�صندوق.
االجتماع مرتين على الأقل �سنوي ًا مع م�سئول االلتزام التابع لمدير ال�صندوق وم�سئول الإبالغ عن جرائم مكافحة غ�سل الأموال/مكافحة
الإرهاب ل�ضمان امتثال مدير ال�صندوق للقواعد واللوائح المعمول بها.
�ضمان �إف�صاح مدير ال�صندوق عن كافة المعلومات الجوهرية �إلى مالكي الوحدات وغيرهم من المعنيين.
العمل بح�سن نية وبالعناية المعقولة لتحقيق م�صالح ال�صندوق ومالكي الوحدات.
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ويقدم مدير ال�صندوق كافة المعلومات ال�ضرورية المتعلقة ب�أمور ال�صندوق �إلى جميع �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق لم�ساعدتهم على تنفيذ
الواجبات المنوطة بهم.

 -٦ال�صناديق الأخرى المدارة من قبل �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق
ظهير
الدين خالد
خالد ادري�س
�صندوق جدوى الأرجان ال�سعودي للتنمية ال�سكني
�صندوق جدوى العزيزية لال�ستثمار العقاري
�صندوق جدوى الب�ساتين لال�ستثمار العقاري
�صندوق جدوى ريت الحرمين
�صندوق جدوى لفر�ص اال�ستثمار في قطاع التقنية
�صندوق جدوى لفر�ص اال�ستثمار في م�ستلزمات الت�شييد
�صندوق جدوى لفر�ص ال�سياحة و ال�ضيافة
�صندوق جدوى لفر�ص اال�ستثمار في الرعاية ال�صحية
�صندوق جدوى للفر�ص اال�ستثمارية في �إدارة النفايات ال�صناعية
�صندوق جدوى لفر�ص ال�صناعات الميكانيكية
�صندوق جدوى لفر�ص التكرير
�صندوق جدوى لفر�ص اال�ستثمار في الرعاية ال�صحية 2
�صندوق جدوى للأ�سهم ال�سعودية
�صندوق جدوى للأ�سهم الخليجية
�صندوق جدوى لأ�سواق الأ�سهم العربية
�صندوق جدوى للمرابحة بالريال ال�سعودي
�صندوق جدوى لل�صكوك العالمية
�صندوق جدوى لم�ؤ�شر الأ�سهم ال�سعودية
�صندوق جدوى لم�ؤ�شر الأ�سهم الخليجية
�صندوق جدوى للإ�صدارات الأولية ال�سعودية
�صناديق جدوى الخا�صة ()12-1

د .فهد
محمد
التركي

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

 -١ا�سم مدير ال�صندوق وعنوانه
�شركة جدوى لال�ستثمار
�شركة جدوى لال�ستثمار
�سكاي تاورز
الطابق الرابع
طريق الملك فهد
�ص.ب ،60677 :الريا�ض11555 :
هاتف+966 11 -279-1111 :
المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.jadwa.com :
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(ظ) مدير الصندوق:
اال�سم:
العنوان:

غنام
�سليمان
الغنام

د .وليد
�أحمد
عدا�س

•
•

•

د .وليد
�صالح
النمي

•

 -٢مدير ال�صندوق ك�شخ�ص مرخ�ص له

مدير ال�صندوق هو �شركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة وفق ًا لأنظمة المملكة ،وهو مرخ�ص من الهيئة «ك�شخ�ص مرخ�ص له» بموجب الئحة الأ�شخا�ص
المرخ�ص لهم ال�صادرة عن مجل�س الهيئة طبق ًا لنظام ال�سوق المالية وذلك بقرار رقم  1-83-2005بتاريخ  1426/5/21هـ (الموافق 2005/6/28
م) بموجب ترخي�ص رقم  06034-37بتاريخ 1428/2/13هـ (الموافق 2007/3/3م) ،لمزاولة �أن�شطة التعامل ب�صفة �أ�صيل والتعامل ب�صفة وكيل
والإدارة والترتيب وتقديم الم�شورة والحفظ في �أعمال الأوراق المالية.
�شركة جدوى لال�ستثمار هي �شركة متخ�ص�صة في مجال الم�صرفية اال�ستثمارية مقرها الرئي�سي في مدينة الريا�ض بالمملكة العربية ال�سعودية.
وتقدم ال�شركة خدمات �إدارة الأ�صول واال�ست�شارات والو�ساطة وتمويل ال�شركات وخدمات الحفظ للأفراد من ذوي الثروات الكبرى والمكاتب
وال�شركات العائلية .تندرج الخدمات التي تقدمها �شركة جدوى لال�ستثمار تحت مجالين هما:
 -١الخدمات اال�ستثمارية
تدير �شركة جدوى لال�ستثمار ما يقارب  24.19مليار ريال من الأ�صول تحت الإدارة ح�سب �آخر �إح�صائية في � 31أكتوبر 2017م .تتوزع هذه الأ�صول
للفئات التالية:
∫ƒ°UC’G äÉÄa Ö°ùM IQGOE’G â– ∫ƒ°UC’G ™jRƒJ
QÉ≤©dG
%10^38

á°UÉÿG º¡°SC’G
%27^74

º¡°SC’G
%57^30

âHÉãdG πNódG
%4^58

يتم �إدارة هذه الأ�صول من خالل المحافظ اال�ستثمارية الخا�صة (� )DPMsأو من خالل ال�صناديق العامة (� 9صناديق) والخا�صة (� 23صندوق)
المدارة من قبل مدير ال�صندوق.
 -٢الخدمات اال�ست�شارية
�أ -الخدمات الم�صرفية اال�ستثمارية :تقدم جدوى الخدمات الم�صرفية اال�ست�شارية لل�شركات العامة والخا�صة وت�شمل الآتي:
• •�أ�سواق ر�أ�س المال (االكتتابات العامة الأولية وحقوق الأولوية)
• •�صفقات االندماج واال�ستحواذ
• •عمليات البيع ،الت�صفية ،نقل الملكيات والتخارج
ب -خدمات اال�ست�شارات اال�ستثمارية :تقدم جدوى خدمات اال�ست�شارات اال�ستثمارية للم�ستثمرين المحليين والإقليميين بهدف تطوير العملية
اال�ستثمارية لترقى للم�ستوى الم�ؤ�س�ساتي وت�ساهم في تطوير الممار�سات لدى هذه الجهات لتمكينها من الو�صول �إلى �أهدافها اال�ستثمارية وتحقيق
النجاح ب�شكل م�ستدام.
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الهيكل التنظيمي لمدير ال�صندوق:
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
ÜóàæŸG ƒ°†©dG
¢ù«FôdGh …ò«ØæàdG

÷ΩGõàd’G áæ
á≤HÉ£ŸGh

÷á©LGôŸG áæ

á©LGôŸG ¢ù«FQ
á«∏NGódG

ΩGõàd’Gh á≤HÉ£ŸG ¢ù«FQ
∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉµeh

IQGOE’G ¢ù«FQ
á«fƒfÉ≤dG

¢ù«FQ
QÉÑc äGQÉªãà°SG
- AÓª©dG
äÉcô°ûdGh

¢ù«FQ
ôWÉîŸG

IQGOEG ¢ù«FQ
á©jô°ûdG

¢ù«FôdG
- …ò«ØæàdG
- á«é«JGÎ°SÓd
¢ù«FQh
äGQÉªãà°S’G
á«dhódG

¢ù«FôdG
- …ò«ØæàdG
á«dÉŸG

¢ù«FôdG
- …ò«ØæàdG
äÉ«∏ª©∏d

IQGOG ¢ù«FQ
á°UÉÿG á«µ∏ŸG
á«aô°üŸGh
ájQÉªãà°S’G

IQGOEG ¢ù«FQ
∫ƒ°U’G
¢ù«FôdGh
- …ò«ØæàdG
QÉªãà°SÓd

ÒÑc
ÚjOÉ°üàb’G
¢ù«FQh
çÉëHC’G

¢ù«FQ
OQGƒŸG
ájô°ûÑdG

الهيكل التنظيمي لق�سم �إدارة الأ�صول:
ÜóàæŸG ƒ°†©dG
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh
∫ƒ°UC’G IQGOEG ¢ù«FQ
QÉªãà°SÓd …ò«æØæàdG ¢ù«FôdGh

∫ÉªYC’G ôjƒ£J ¢ù«FQ

/ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G ¢ù«FQ
äÉéàæŸG ôjƒ£J

çÉëHC’G ¢ù«FQ

ßaÉëŸG IQGOEG ¢ù«FQ

äÉeóÿG ¢ù«FQ
ájQÉªãà°S’G äGQÉ°ûà°S’G

ßaÉëŸG π«∏– ¢ù«FQ

 -٤خدمات مدير ال�صندوق

يع ّين مدير ال�صندوق مدير محفظة ا�ستثمارية م�سجل لدى هيئة ال�سوق المالية ،وفق ًا لالئحة الأ�شخا�ص المرخ�ص لهم وال�صادرة من هيئة ال�سوق
المالية وذلك للإ�شراف على �إدارة �أ�صول ال�صندوق.
�سوف ُيقدم مدير ال�صندوق الخدمات الإدارية التالية ،وخدمات �أخرى لل�صندوق بما ي�شمل ،دون ح�صر ،ما يلي:
�أ -تحديد الفر�ص الإ�ستثمارية وتنفيذ عمليات بيع و�شراء �أ�صول ال�صندوق.
ب -و�ضع �إجراءات �إتخاذ القرارات التي ينبغي �إتباعها عند تنفيذ الق�ضايا الفنية والإدارية لأعمال وم�شاريع ال�صندوق.
ج�	-إطالع هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية حول �أي وقائع جوهرية �أو تطورات قد ت�ؤثر على �أعمال ال�صندوق.
د -الإلتزام بجميع الأنظمة واللوائح ال�سارية في المملكة العربية ال�سعودية المتعلقة بعمل ال�صندوق.
هـ�	-إدارة �أ�صول ال�صندوق ب�شكل يحقق م�صلحة الم�ستثمرين وفق ًا لل�شروط والأحكام.
و� -ضمان قانونية و�سريان جميع العقود المبرمة ل�صالح ال�صندوق.
ز -تنفيذ ا�ستراتيجيات ال�صندوق المو�ضحة في هذه ال�شروط والأحكام.
ح -الترتيب والتفاو�ض وتنفيذ وثائق ت�سهيالت التمويل المتوافقة مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية نيابة عن ال�صندوق.
ط -تعيين الهيئة ال�شرعية لل�صندوق والح�صول على موافقتهم ب�أن هذه ال�شروط والأحكام متوافقة مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية.
ي -الإ�شراف على �أداء الأطراف التي يتعاقد معها ال�صندوق من الغير.
ك -ترتيب ت�صفية ال�صندوق عند انتهائه.
ل -تزويد مجل�س �إدارة ال�صندوق بجميع المعلومات الالزمة المتعلقة بال�صندوق لتمكين �أع�ضاء المجل�س من �أداء م�س�ؤولياتهم ب�شكل كامل.
م -الت�شاور مع مجل�س �إدارة ال�صندوق ل�ضمان االمتثال للوائح هيئة ال�سوق المالية وهذه ال�شروط والأحكام.
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 -3الت�ضاربات الجوهرية في الم�صالح
حتى تاريخ �إعداد هذه ال�شروط والأحكام ،ف�إنه ال يوجد معامالت تنطوي على ت�ضارب م�صالح جوهري بين م�صالح ال�صندوق وم�صالح �أع�ضاء
مجل�س �إدارة ال�صندوق �أو �أي �أطراف �أخرى .قام مدير ال�صندوق بتحديد حاالت الت�ضارب المحتملة في الم�صالح بين مدير ال�صندوق وال�صندوق
في الفقرة (ق) من هذه ال�شروط والأحكام .وبغر�ض التو�ضيح ،ف�إن �أمين الحفظ المع ّين (�شركة البالد المالية) مملوك بالكامل من قبل بنك
البالد .و�أن �أحد �أع�ضاء مجل�س �إدارة مدير ال�صندوق (الأ�ستاذ عبدالعزيز محمد ال�سبيعي) هو م�ساهم في �أحد ال�شركات الم�ؤ�س�سة لبنك البالد
(بن�سبة ال تمثل ال�سيطرة) .وللتو�ضيح �أي�ض ًا ف�إن �أمين الحفظ المع ّين هو �أحد م�ساهمي مدير ال�صندوق ولكن بن�سبة ال تمثل ال�سيطرة.
لن يكون لمدير ال�صندوق �أي م�صلحة في �أ�صول ال�صندوق �أو مطالبات �ضدها� ،إال للحد الذي يملك فيه وحدات بال�صندوق .وال يكون لدائني مدير
ال�صندوق �أي م�صلحة في �أي �أ�صول بال�صندوق.

 -4التفوي�ض للغير

يكون مدير ال�صندوق م�سئو ًال عن �إدارة ال�صندوق ،ويكون م�س�ؤو ًال عن تعيين �أي طرف (بما في ذلك تابعيه) للقيام ب�أي من م�س�ؤولياته المذكورة.
ويجوز لمدير ال�صندوق تعيين الغير لتوفير الخدمات من �أجل تعزيز �أداء ال�صندوق .وي�شار �إلى �أن ال�صندوق يعتزم تفوي�ض بع�ض الخدمات الإدارية
�إلى �شركة ايبك�س فند �سيرفيزي�س.

 -5اال�ستثمار في ال�صندوق
�سيقوم مدير ال�صندوق با�ستثمار مبلغ ي�صل �إلى  89.447.000ريال �سعودي في ال�صندوق.
كما يحق لمدير ال�صندوق بالح�صول على وحدات من وقت لآخر� ،شريطة �أن يقوم مدير ال�صندوق بالإف�صاح عن �أي ا�ستثمار له في ال�صندوق في
نهاية كل �سنة مالية في ملخ�ص الإف�صاح المالي.

(ع) أمين الحفظ:
اال�سم:
العنوان:

�شركة البالد لال�ستثمار
�سمارت تاور  -الطابق الأول
تقاطع �شارع التحلية مع طريق الملك فهد
�ص.ب ,140 .المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.albilad-capital.com :

قام ال�صندوق بتعيين �أمين الحفظ وهو مرخ�ص من هيئة ال�سوق المالية كـ «�شخ�ص مرخ�ص له» بموجب الترخي�ص رقم  37-8100لمزاولة �أعمال
الحفظ في الأوراق المالية .و�سيقوم �أمين الحفظ باالحتفاظ بملكية �أ�صول ال�صندوق .و�سيقوم �أمين الحفظ بف�صل �أ�صول ال�صندوق عن �أ�صوله
الخا�صة و�أ�صول عمالئه الآخرين ،حيث �سيتم ت�سجيل ملكية الأ�صول با�سم �شركة �أو �أكثر ذات غر�ض خا�ص يتم ت�أ�سي�سها من قبل �أمين الحفظ لأجل
التفريق بين ملكية الأ�صول المملوكة من قبل ال�صندوق وتلك المملوكة من قبل �أمين الحفظ .و�سوف تحافظ مثل هذه الهيكلة على الكفاءة ال�ضريبية
والإمتثال النظامي ،كما �ستوفر �أق�صى قدر من الحماية القانونية للم�ستثمرين .ولن يكون لأمين الحفظ �أي حق �أو مطالبة في �أ�صول ال�صندوق� ،إال
ب�صفته كمالك محتمل للوحدات .ولن يكون لدائني �أمين الحفظ �أي حق في �أي من �أ�صول ال�صندوق.
ويجوز لأمين الحفظ تكليف �أمين حفظ من الباطن خارج المملكة لحفظ ا�ستثمارات ال�صندوق الخارجية على �أن يكون خا�ضع ًا لإ�شراف جهة رقابية
تطبق معايير رقابية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.
وقد يح�صل ال�صندوق على تمويل من م�ؤ�س�سة مالية �أو �أكثر .وفي هذه الحال ،يمكن رهن �أ�صول ال�صندوق ل�صالح الجهة الممولة بموجب �شروط
و�أحكام وثائق التمويل.
وتتمثل مهام �أمين الحفظ في الآتي:
(�أ) الإحتفاظ بم�ستندات ووثائق ال�صندوق وغيرها من الم�ستندات الثبوتية.
(ب) الإحتفاظ ب�سجالت تف�صيلية ودقيقة بخ�صو�ص ما يطر�أ من تغيير على ملكية الأ�صول.
(ت) التعهد بف�صل �أ�صول ال�صندوق عن �أي �أ�صول �أخرى عائدة �أو تخ�ص �أمين الحفظ بموجب متطلبات الباب ال�سابع من الئحة الأ�شخا�ص
المرخ�ص لهم واتخاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق هذا الغر�ض.
(ث)  -1ت�سليم مدير ال�صندوق �أو �أي �شخ�ص يعينه مدير ال�صندوق �أي ًا مما ي�أتي فور طلبه وخالل يومي عمل:
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�صور من م�ستند ملكية الأ�صول� -2 .صور من عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ذات الغر�ض الخا�ص و�سجلها التجاري� -3 .صور من �أي وثائق ت�سلمها
�أمين الحفظ بموجب ت�سجيل ملكية الأ�صول با�سم ال�شركة ذات الغر�ض الخا�ص -4 .ك�شف ح�ساب للأعمال الم�صرفية المقيدة على
ح�سابات ال�شركة ذات الغر�ض الخا�ص.
(ج) موافاة مدير ال�صندوق بن�سخة من �أي م�ستند متعلق بالأ�صول فور ت�سلمه من الغير.
(ح) التعاون الكلي مع طلبات مراجعي الح�سابات وغيرهم من م�ست�شاري ال�صندوق ومدير ال�صندوق.
(خ) الت�أكد من تنفيذ عمليات ال�شراء والبيع في ال�سوق المالية.
(د) �إر�سال تقرير بالأرباح وتح�صيل الأرباح الم�ستحقة.
(ذ) �إر�سال تقارير لعمليات البيع وال�شراء وك�شف للمحفظة والح�ساب اال�ستثماري والعمليات المنفذة ب�شكل يومي.
(ر) المتابعة مع تداول للتحقق من تمرير عمليات البيع وال�شراء.
(ز) توفير خدمات وقت ال�سوق وخالل �ساعات العمل لطلب تقارير �أو عمليات على المحفظة والح�ساب اال�ستثماري.
(�س) تحويل الأموال �أو �صكوك العقار ح�سب طلب مدير ال�صندوق فقط� ،أو �أي �شخ�ص �آخر يعينه مدير ال�صندوق طبق ًا للتعليمات الخطية التي
يتلقاها �أمين الحفظ من مدير ال�صندوق.
(�ش) الإحتفاظ بجميع الم�ستندات الواردة في المادة ( )11من الئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري
(�ص) فتح ح�ساب بنكي ل�صالح مدير ال�صندوق لدى بنك محلي.

(غ) المطور:

ال تتكون الأ�صول العقارية المبدئية لل�صندوق على �أي �أن�شطة تطوير عقاري �أو �أي عقارات يتم تطويرها تطوير ًا �إن�شائي ًا .لذا في حال قيام ال�صندوق
ب�أن�شطة التطوير العقاري ،ف�إنه يعتزم ال�صندوق تعيين مطور على �أ�سا�س تجاري بحت وم�ستقل.

(ف) المحاسب القانوني:

اال�سم :اللحيد واليحيى محا�سبون قانونيون
العنوان 187 :طريق �أبو بكر ال�صديق  -حي المر�سالت
الريا�ض -المملكة العربية ال�سعودية
�ص.ب7532-4304 .
يجوز لمدير ال�صندوق �أن يقوم بتغيير مدقق الح�سابات الخا�ص بال�صندوق من وقت لآخر بنا ًء على موافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق .ويتم �إ�شعار
مالكي الوحدات وهيئة ال�سوق المالية عند التغيير.

(ص) القوائم المالية:
تبد�أ ال�سنة المالية لل�صندوق من  1يناير وتنتهي في  31دي�سمبر من كل عام ،با�ستثناء ال�سنة الأولى لت�أ�سي�س ال�صندوق والتي تبد�أ ال�سنة المالية لها
من تاريخ الإدراج وتنتهي بتاريخ  31دي�سمبر2018م.
يتم �إعداد القوائم المالية لل�صندوق بوا�سطة مدير ال�صندوق وذلك ب�شكل ن�صف �سنوي (بيانات غير مدققة) وب�شكل �سنوي (بيانات مدققة) وفق ًا
لمعايير الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين .كما يتم تعديلها من وقت لآخر .ويتم تدقيق القوائم المالية ال�سنوية من قبل المحا�سب القانوني
لل�صندوق .وتتم مراجعة القوائم المالية الخا�صة بال�صندوق من قبل مجل�س �إدارة ال�صندوق ،ويتم توفيرها لهيئة ال�سوق المالية بمجرد اعتمادها
ويتم توفيرها لمالكي الوحدات خالل  25يوم ًا على الأكثر من نهاية الفترة التي تغطيها القوائم المالية غير المدققة و 40يوم ًا من نهاية الفترة التي
تغطيها القوائم المالية المدققة ،وذلك عن طريق ن�شرها على الموقع الإلكتروني لمدير ال�صندوق وموقع ال�سوق المالية ال�سعودية «تداول».

(ق) تضارب المصالح:
حتى تاريخ �إعداد هذه ال�شروط والأحكام ،ف�إنه ال يوجد معامالت تنطوي على ت�ضارب م�صالح جوهرية بين ال�صندوق و�أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق
�أو �أي �أطراف �أخرى .وبغر�ض التو�ضيح ،ف�إن �أمين الحفظ المع ّين (�شركة البالد المالية) مملوك بالكامل من قبل بنك البالد .و�أن �أحد �أع�ضاء
مجل�س �إدارة مدير ال�صندوق (الأ�ستاذ عبدالعزيز محمد ال�سبيعي) هو م�ساهم في �أحد ال�شركات الم�ؤ�س�سة لبنك البالد (بن�سبة ال تمثل ال�سيطرة).
وللتو�ضيح �أي�ض ًا ،ف�إن �أمين الحفظ المع ّين هو �أحد م�ساهمي مدير ال�صندوق ولكن بن�سبة ال تمثل ال�سيطرة.
وقد ين�ش�أ �أو يقع ت�ضارب ًا في الم�صالح من وقت لآخر بين ال�صندوق من جهة ومدير ال�صندوق �أو ال�شركات التابعة له ومديريه وم�س�ؤوليه وموظفيه
ووكالئه و�أي �أطراف ذات عالقة من جهة �أخرى ،وغيرها من ال�صناديق التي يقومون برعايتها �أو �إدارتها .في حال ت�ضاربت م�صالح مدير ال�صندوق
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ب�شكل جوهري مع م�صالح ال�صندوق ،فعليه �أن يف�صح عن ذلك ب�شكل كامل لمجل�س �إدارة ال�صندوق في �أقرب وقت ممكن .و�سوف يحاول مدير
ال�صندوق ومجل�س �إدارة ال�صندوق حل �أي ت�ضارب في الم�صالح عن طريق توخي الحكمة وح�سن النية و�أخذ م�صالح الم�ستثمرين والأطراف ذات
العالقة ككل بعين االعتبار.
وبداي ًة ،فقد حدد مدير ال�صندوق نقاط ت�ضارب الم�صالح المحتملة التالية:

1-1ا�ستثمارات م�شابهة ُمدارة بوا�سطة �شركة جدوى لال�ستثمار

تدير �شركة جدوى لال�ستثمار ح�سابها الخا�ص ومن المتوقع �أن ت�ستمر في �إدارته ،وكذلك تدير ا�ستثمارات ذات �أهداف مماثلة ب�شكل �أو ب�آخر لأهداف
ال�صندوق ،ومن بينها �صناديق ا�ستثمارية �أخرى التي يمكن �أن تديرها �أو ترعاها �شركة جدوى لال�ستثمار� ،أو التي قد تمتلك �شركة جدوى لال�ستثمار
�أو �إحدى �شركاتها التابعة فيها ح�صة من ر�أ�س المال.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه رهن ًا بالقيود المن�صو�ص عليها في هذه ال�شروط والأحكام ،ف�إنه يجوز ل�شركة جدوى لال�ستثمار وال�شركات التابعة لها في
الم�ستقبل القيام برعاية �صناديق �أو ا�ستثمارات �أخرى �أو القيام بدور مدير ال�صندوق �أو مدير اال�ستثمار �أو ال�شريك العام في �صناديق ا�ستثمارية
خا�صة �أو ا�ستثمارات جماعية �أخرى ،ويجوز �أن ي�ستثمر واحد منها �أو �أكثر في م�شاريع م�شابهة لتلك الموجودة في ا�ستثمارات ال�صندوق� ،شريطة �أال
ي�ضر هذا الن�شاط الآخر بنجاح ال�صندوق.

2-2ت�ضارب الم�صالح فيما يتعلق بالمعامالت مع مدير ال�صندوق وال�شركات التابعة له
قد يدخل ال�صندوق في معامالت مع مدير ال�صندوق �أو ال�شركات التابعة له �أو مع غيرها من الكيانات الأخرى التي تمتلك فيها �شركة جدوى
لال�ستثمار حقوق ًا مبا�شرة �أو غير مبا�شرة .فعلى �سبيل المثال ،قد ُت َقدِّ م بع�ض ال�شركات التابعة ل�شركة جدوى لال�ستثمار خدمات معينة لل�صندوق
مثل الخدمات الإدارية .و�سيقوم مدير ال�صندوق بالإف�صاح لمجل�س �إدارة ال�صندوق عن جميع المعامالت التي تتم ما بين ال�صندوق ومدير ال�صندوق
وال�شركات التابعة له والكيانات التي تمتلك فيها �شركة جدوى لال�ستثمار حقوق ًا مبا�شرة �أو غير مبا�شرة.
ومع ذلك ف�إن مدير ال�صندوق ومجل�س �إدارة ال�صندوق �سوف يبذالن الجهود المعقولة بح�سن نية ليتم �إعداد �شروط االتفاقيات بين مدير ال�صندوق
وال�شركات التابعة له من جهة وال�صندوق من جهة �أخرى على �أ�سا�س تجاري م�ستقل و�أن تتما�شى مع ال�شروط القيا�سية لل�سوق.

3-3مجل�س الإدارة

يقوم مجل�س الإدارة بالإ�شراف على �أي ت�ضارب للم�صالح وت�سويته .واعتبار ًا من تاريخ ال�شروط والأحكام هذه ،يكون مجل�س الإدارة مك ّون من �أع�ضاء
معينين من قبل مدير ال�صندوق .ويكون على �أع�ضاء مجل�س الإدارة واجب بذل العناية تجاه الم�ستثمرين في ال�صندوق ،وذلك بموجب الئحة �صناديق
اال�ستثمار العقاري ،بالإ�ضافة �إلى بذل �أق�صى جهد ممكن لحل ت�ضارب الم�صالح بح�سن النية ،كما يرونه منا�سب ًا.

4-4المعامالت الخا�صة بالأطراف ذوي العالقة
يمكن �أن يقوم ال�صندوق ،من وقت لآخر ،بالدخول في تعامالت مع الأطراف ذوي العالقة وال�شركات التابعة لتوفير خدمات لل�صندوق .ويتعين �أن
يتم الإف�صاح عن تلك التعامالت �إلى مجل�س �إدارة ال�صندوق و�أن تتم بنا ًء على �شروط ال�سوق ال�سائدة .وفي حالة رغب �أحد الأطراف ذوي العالقة
�أو �إحدى ال�شركات التابعة ،بما في ذلك �أي �صندوق �آخر تم ت�أ�سي�سه من قبل مدير ال�صندوق في الدخول في �صفقة مع ال�صندوق �أو مدير ال�صندوق
ف�إنه يلزم عليه الح�صول على موافقة كل من مجل�س �إدارة ال�صندوق .وفي حال ا�شترى ال�صندوق عقار ما من الطرف ذي العالقة �أو �إحدى ال�شركات
التابعة �أو باعه �إليه ،يجب �أن يكون �سعر ال�شراء المدفوع �أو المتح�صل عليه من قبل ال�صندوق متوافق ًا مع تثمينات م�ستقلة.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه تم �إبرام عقود �إدارة مع �شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده وهي طرف ذو عالقة حيث �أنها �ستمتلك �أكثر من  %5من وحدات
ال�صندوق .كما تم �إبرام عقد �إيجار مع �شركة كلية المعرفة للعلوم والتقنية الأهلية وهي طرف ذو عالقة حيث �أن �شركة كلية المعرفة للعلوم والتقنية
الأهلية �ستمتلك �أكثر من  %5من وحدات ال�صندوق بعد تنازل الدكتور /زيد بن محمد الزامل عن جميع ا�سهمه في ال�صندوق ل�صالح �شركة كلية
المعرفة للعلوم والتقنية الأهلية.
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(ر) رفع التقارير لمالكي الوحدات:
يرفع مدير ال�صندوق تقارير �إلى هيئة ال�سوق المالية والإف�صاح لمالكي الوحدات عن طريق الموقع الإلكتروني لمدير ال�صندوق عن المعلومات التالية
على الفور ودون �أي ت�أخير:
�1-1أي تطورات جوهرية تندرج في �إطار ن�شاطه ،وال تكون معرفتها متاحة لعامة النا�س ،وقد ت�ؤثر على �أ�صول ال�صندوق وخ�صومه �أو في و�ضعه
المالي �أو في الم�سار العام لأعماله �أو �أي تغيير يكون له ت�أثير في و�ضع ال�صندوق �أو ي�ؤدي الن�سحاب طوعي لمدير ال�صندوق من من�صب
مدير ال�صندوق ،ويمكن بدرجة معقولة �أن ي�ؤدي �إلى تغير في �سعر الوحدة المدرجة �أو �أن ي�ؤثر ت�أثير ًا ملحوظ ًا في قدرة ال�صندوق على
الوفاء بالتزاماته المتعلقة ب�أدوات الدين؛
�2-2أي �صفقة ل�شراء �أحد �أ�صول ال�صندوق �أو بيعه �أو ت�أجيره �أو رهنه ب�سعر ي�ساوي �أو يزيد على  ٪10من �إجمالي قيمة �أ�صول ال�صندوق وفق ًا
لآخر قوائم مالية ن�صف �سنوية غير مدققة �أو قوائم مالية �سنوية مدققة �أيهما �أحدث؛
�3-3أي خ�سائر ت�ساوي �أو تزيد على  ٪10من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق وفق ًا قوائم مالية ن�صف �سنوية غير مدققة �أو قوائم مالية �سنوية
مدققة �أيهما �أحدث؛ و
�4-4أي تغييرات في ت�شكيل �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق �أو لجانه (�إن وجدت)؛
�5-5أي نزاع بما في ذلك �أي دعاوي ق�ضائية �أو دعاوى تحكيم �أو و�ساطة �إذا كان مبلغ النزاع �أو المطالبة ي�ساوي �أو يزيد على  ٪5من �صافي
قيمة �أ�صول ال�صندوق وفق ًا لآخر قوائم مالية ن�صف �سنوية غير مدققة �أو قوائم مالية �سنوية مدققة �أيهما �أحدث؛
�6-6أي زيادة �أو نق�صان في �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق تعادل �أو تزيد على  ٪10وفق ًا لآخر قوائم مالية ن�صف �سنوية غير مدققة �أو قوائم
مالية �سنوية مدققة� ،أيهما �أحدث؛
�7-7أي زيادة �أو نق�صان في �إجمالي �أرباح ال�صندوق بما ي�ساوي �أو يزيد على  ٪10وفق ًا لآخر قوائم مالية مراجعة؛
�8-8أي �صفقة بين ال�صندوق وبين طرف ذي عالقة �أو �أي ترتيب ي�ستثمر بموجبة كل من ال�صندوق وطرف ذي العالقة في �أي م�شروع �أو �أ�صل
�أو يقدم تمويال له �إذا كانت هذه ال�صفقة �أو الترتيب م�ساوية �أو تزيد على  ٪1من �إجمالي �إيراد ال�صندوق وفق ًا لآخر قوائم مالية �سنوية
مدققة؛
�9-9أي انقطاع في �أي من الن�شاطات الرئي�سة لل�صندوق ي�ساوي �أو يزيد على  ٪5من �إجمالي �إيرادات ال�صندوق وفق ًا لآخر قوائم مالية �سنوية
مدققة؛
�1010أي تغيير للمحا�سب القانوني لل�صندوق؛
�1111أي تعيين لأمين حفظ بديل لل�صندوق؛
�1212صدور حكم �أو قرار �أو �أمر �أو �إعالن من جانب �أي محكمة �أو جهة ق�ضائية� ،سواء في المرحلة االبتدائية �أم اال�ستئنافية ،والذي قد ي�ؤثر
�سلب ًا على ا�ستغالل ال�صندوق لأي جزء من �أ�صوله تزيد قيمة الإجمالية على  ٪5من �صافي قيمة الأ�صول وفق ًا لآخر قوائم مالية ن�صف
�سنوية غير مدققة �أو قوائم مالية �سنوية مدققة� ،أيهما �أحدث؛
�1313أي تغيير مقترح لر�أ�س مال ال�صندوق.

التقارير الن�صف �سنوية
�إ�ضافة �إلى ما ورد �أعاله ،يقوم مدير ال�صندوق بالإف�صاح عن المعلومات التالية مرة واحدة على الأقل كل �ستة �أ�شهر:
•
•
•
•
•

•�أي تعديل في ال�شروط والأحكام؛ و
•�أي تطور �أو تغير جوهري ي�ؤثر على عمليات ال�صندوق؛ و
•المبالغ الموزعة لمالكي الوحدات.
•�صافي قيمة �أ�صول وحدات ال�صندوق.
•�أي ربح مدفوع الحق لآخر تقرير تم تقديمه لمالكي الوحدات.

التقارير ال�سنوية
ويتولى مدير ال�صندوق �إعداد تقارير �سنوية ورفعها في الموقع الإلكتروني لمدير ال�صندوق تت�ضمن المعلومات الآتية:
�أ -الأ�صول التي ي�ستثمر فيها ال�صندوق؛
ب -الأ�صول التي ي�ستهدف ال�صندوق اال�ستثمار فيها؛
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ج -تو�ضيح ن�سبة العقارات الم�ؤجرة و ن�سبة العقارات غير الم�ؤجرة �إلى �إجمالي العقارات التي يمتلكها ال�صندوق؛
د -جدول مقارنة يغطي �أداء ال�صندوق خالل ال�سنوات المالية الثالث الأخيرة (�أو منذ ت�أ�سي�س ال�صندوق) يو�ضح:
• �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق في نهاية كل �سنة مالية؛
• �صافي قيمة الأ�صول لكل وحدة في نهاية كل �سنة مالية؛
•	�أعلى و�أقل �صافي قيمة �أ�صول لكل وحدة عن كل �سنة مالية؛
• عدد الوحدات ال ُم�صدرة في نهاية كل �سنة مالية؛
• توزيع الدخل لكل وحدة؛
• ن�سبة الم�صروفات التي تحملها ال�صندوق.
هـ�ِ -سجل �أداء يبين ما يلي:
•	�إجمالي العائد لمدة �سنة واحدة وثالث �سنوات وخم�س �سنوات (�أو منذ الت�أ�سي�س)؛
•	�إجمالي العائد ال�سنوي لكل �سنة من ال�سنوات المالية الع�شر الما�ضية (�أو منذ الت�أ�سي�س)؛
• جدول يو�ضح مقابل الخدمات والعموالت والأتعاب التي تح ّملها ال�صندوق لأطراف خارجية على مدار العام .ويجب �أي�ضا الإف�صاح
ب�شكل وا�ضح عن �إجمالي ن�سبة الم�صروفات ،ويجب الإف�صاح عن ما �إذا كانت هناك �أي ظروف يقرر فيها مدير ال�صندوق الإعفاء
من �أي ر�سوم �أو تخفي�ضها.
و -في حال حدوث تغييرات جوهرية خالل الفترة و�أ ّثرت في �أداء ال�صندوق؛
ز -تقرير مجل�س �إدارة ال�صندوق ال�سنوي على �أن يحتوي ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،على المو�ضوعات التي تمت مناق�شتها والقرارات
ال�صادرة عن ذلك ،بما في ذلك �أداء ال�صندوق وتحقيقه لأهدافه؛
ح -بيان بالعموالت الخا�صة التي ح�صل عليها مدير ال�صندوق خالل الفترة ذات ال�صلة يذكر بو�ضوح غر�ض العموالت وكيفية ا�ستغاللها.
ط�	-أي تعديالت في ال�شروط والأحكام.

(ش) معلومات أخرى:

1-1المدير الإداري
اال�سم� :شركة جدوى لال�ستثمار
العنوان:

�شركة جدوى لال�ستثمار
�سكاي تاورز
الطابق الرابع
طريق الملك فهد
�ص.ب ،60677 :الريا�ض11555 :
هاتف+966 11 -279-1111 :
المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.jadwa.com :

يعتزم المدير الإداري تعيين �شركة ايبك�س فند �سيرفيزي�س (دبي) ليمتد كمدير �إداري فرعي لغايات توفير خدمات محا�سبية وم�ساندة معينة و�أعمال
�إدارية �أخرى.
�إن المدير الإداري الفرعي هي �شركة مرخ�صة من قبل �سلطة دبي للخدمات المالية .ويقر كل م�ستثمر بموجبه ويوافق على �أنه �سيتم م�شاركة المدير
الإداري الفرعي ببع�ض المعلومات ال�سرية والتي قد تنقل خارج المملكة العربية ال�سعودية .ويحتفظ مدير ال�صندوق والمدير الإداري بالحق في تغيير
المدير الإداري الفرعي لل�صندوق.

2-2اجتماعات مالكي الوحدات
�أ -يجوز لمدير ال�صندوق ،بنا ًء على مبادرة منه ،الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات.
ب -يتعين على مدير ال�صندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غ�ضون � 10أيام من ا�ستالم طلب خطي من �أمين الحفظ.
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يدعو مدير ال�صندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل �إعالن الدعوة على الموقع الإلكتروني الخا�ص به وعلى الموقع الإلكتروني الخا�ص
بال�سوق المالية ال�سعودية «تداول» ،ومن خالل �إر�سال �إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات و�أمين الحفظ مع �إعطاء مهلة ال تقل عن 10
�أيام وال تزيد عن  21يوم ًا من تاريخ انعقاد االجتماع .ويتعين �أن يحدد الإعالن والإخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول
الأعمال ال ُمقت َرح .كما يتعين على مدير ال�صندوق ،في نف�س وقت �إر�سال الإخطار �إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق ب�أي اجتماع ،تقديم ن�سخة
من هذا الإخطار �إلى هيئة ال�سوق المالية.
يتعين على مدير ال�صندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات في غ�ضون � 10أيام من ا�ستالم طلب خطي من �أحد مالكي الوحدات �أو
�أكثر ،الذي يمتلك منفرد ًا �أو الذين يمتلكون مجتمعين  ٪25على الأقل من وحدات ال�صندوق.
يتكون الن�صاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  ٪25على الأقل من قيمة وحدات
ال�صندوق.
في حال عدم الوفاء ب�شروط الن�صاب الواردة في الفقرة (هـ) �أعاله ،يدعو مدير ال�صندوق الجتماع ثان من خالل الإعالن على موقعه
الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني الخا�ص بال�سوق المالية ال�سعودية «تداول» ومن خالل �إر�سال �إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات
و�أمين الحفظ مع �إعطاء مهلة ال تقل عن � 5أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني .وخالل االجتماع الثاني ،ي�شكل �أي عدد من مالكي
الوحدات الذين يمتلكون �أي عدد من الوحدات ،الحا�ضرين ب�صفة �شخ�صية �أو من خالل ممثلين ،ن�صاب ًا قانوني ًا.
يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات بما يتما�شى مع نموذج التوكيل المبين في الملحق (هـ).
تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات �صوت ًا واحد ًا في اجتماع مالكي الوحدات.
يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والت�صويت على القرارات با�ستخدام و�سائل ات�صال تقنية وفق ًا لل�ضوابط التي تحددها
هيئة ال�سوق المالية.
يكون قرار مالكي الوحدات نافذ ًا بموافقة مالكي الوحدات الذين يمتلكون  ٪50من �إجمالي وحدات ال�صندوق والحا�ضرين في االجتماع
�سواء ب�صفة �شخ�صية �أو من خالل وكيل �أو با�ستخدام و�سائل ات�صال تقنية.

3-3حقوق مالكي الوحدات
يحق لمالكي الوحدات ممار�سة كافة حقوقهم المن�صو�ص عليها في هذه ال�شروط والأحكام ،بما في ذلك:
1-1ح�ضور اجتماعات مالكي الوحدات والت�صويت على القرارات خاللها؛
2-2الت�صويت فيما يتعلق ب�أي تغيير �أ�سا�سي لل�صندوق ،بما في ذلك:
• •التغيير المهم في �أهداف ال�صندوق �أو طبيعته.
• •التغيير الذي قد يكون له ت�أثير �سلبي جوهري على مالكي الوحدات �أو حقوقهم فيما يتعلق بال�صندوق.
• •التغيير الذي يكون له ت�أثير في و�ضع المخاطر لل�صندوق.
• •زيادة ر�أ�س مال ال�صندوق.
3-3اال�شتراك في ا�صدارات حقوق الأولوية وقبول الم�ساهمات العينية لغايات زيادة ر�أ�س مال ال�صندوق.
4-4ا�ستالم التوزيعات ح�سب هذه ال�شروط والأحكام.
5-5الح�صول على التقارير الدورية والتحديثات بما يتما�شى مع هذه ال�شروط والأحكام.
وبا�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه �صراح ًة في هذه الفقرة ،ال يتمتع مالكي الوحدات ب�أي حقوق �إدارية فيما يتعلق بال�صندوق.
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4-4الهيئة ال�شرعية
قام مدير ال�صندوق بتعيين هيئة الرقابة ال�شرعية التابعة كم�ست�شار �شرعي لل�صندوق («الهيئة ال�شرعية») .وتتكون الهيئة ال�شرعية من �أربع علماء
مطلعين في مجال ال�شريعة الإ�سالمية .وتقوم الهيئة ال�شرعية بمراقبة الأعمال التجارية ،والعمليات واال�ستثمارات والتمويل المتعلق بال�صندوق
ل�ضمان االمتثال لمبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
يقوم مدير ال�صندوق بمهام الرقابة ال�شرعية على ا�ستثمارات ال�صندوق ،والتي تت�ضمن:
• •تحقيق التزام ال�صندوق بال�ضوابط ال�شرعية عن طريق المراجعة الدورية؛
• •مراجعة االتفاقيات والعقود المتعلقة بمعامالت ال�صندوق؛
• •متابعة عمليات ال�صندوق ومراجعة �أن�شطته من الناحية ال�شرعية والنظر في مدى مطابقتها مع ال�ضوابط ال�شرعية وتوجيهات الهيئة
ال�شرعية؛
• •الرفع للهيئة ال�شرعية في حال وجود �أي مخالفات �شرعية محتملة؛
• •�إعداد ومتابعة مبالغ التطهير الالزمة واعتمادها من قبل الهيئة ال�شرعية؛
و�ستتولى الهيئة ال�شرعية مهام الإ�شراف على التزام �أن�شطة ال�صندوق ب�ضوابط اال�ستثمار ال�شرعية وتقديم اال�ست�شارات ذات ال�صلة .وتتكون الهيئة
ال�شرعية من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:

معالي ال�شيخ الدكتور عبد اهلل المطلق (رئي�س الهيئة ال�شرعية)
ي�شغل معالي ال�شيخ الدكتور عبد اهلل المطلق من�صب ع�ضو هيئة كبار علماء ،وم�ست�شار للديوان الملكي ،وع�ضو الهيئة ال�شرعية لعدد من الم�ؤ�س�سات
المالية في المملكة العربية ال�سعودية .وقد �سبق لمعالي ال�شيخ الدكتور عبد اهلل المطلق �أن عمل ا�ستاذ للفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن �سعود
الإ�سالمية.

ال�شيخ الدكتور محمد على بن �إبراهيم القري بن عيد (ع�ضو الهيئة ال�شرعية)
يعتبر ال�شيخ الدكتور محمد القري خبير في مجمع الفقه التابع لمنظمة الم�ؤتمر الإ�سالمي ،وهو �أ�ستاذ االقت�صاد الإ�سالمي الم�شارك بجامعة الملك
عبد العزيز في جدة.

ال�شيخ بدر بن عبد العزيز العمر (ع�ضو الهيئة ال�شرعية)

يتمتع ال�شيخ بدر عبد العزيز العمر بخبرة  18عاما في مجال ال�صيرفة الإ�سالمية .وي�شغل حالي ًا من�صب رئي�س �إدارة ال�شريعة لدى �شركة جدوى
لال�ستثمار بعد توليه العديد من المنا�صب في م�صرف الراجحي .و�سبق لل�شيخ بدر عبد العزيز العمر �أن �شغل من�صب ع�ضو في لجنة ال�صيرفة
الإ�سالمية في م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ال�شيخ �أحمد بن عبد الرحمن القايدي (ع�ضو الهيئة ال�شرعية)
ي�شغل ال�شيخ �أحمد عبد الرحمن القايدي من�صب رئي�س �إدارة البحوث ال�شرعية لدى �شركة جدوى لال�ستثمار ولديه خبرة م�صرفية تتجاوز  14عاما
في الخدمات الم�صرفية اال�ستثمارية .و قد �أ�صدر ال�شيخ �أحمد عبد الرحمن القايدي العديد من الأبحاث ال�شرعية ،وعمل �سابقا كم�ست�شار �شرعي
لم�صرف الراجحي في ق�سم اال�ستثمار ،وكذلك م�ست�شار �أحكام ال�شريعة لبنك الجزيرة في ق�سم الخزينة.
يكون مدير ال�صندوق م�س�ؤو ًال عن �أتعاب ونفقات الهيئة ال�شرعية بما فيها تلك المتعلقة بمراقبة الأعمال والعمليات واال�ستثمارات والتمويل المتعلقة
بال�صندوق ولن يتم تحميلها على ال�صندوق.
ا�ستعر�ضت الهيئة ال�شرعية هذه ال�شروط والأحكام وقد تمت الموافقة على هيكل ال�صندوق وطرح الوحدات خالل ت�أ�سي�س ال�صندوق .و�سيقوم
ال�صندوق باالمتثال لمبادئ ال�شريعة الإ�سالمية المعتمدة.
في حال كانت عائدات اال�ستثمار �أو غيرها من المبالغ التي تلقاها ال�صندوق ال تتوافق مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،يقوم ال�صندوق باتخاذ
الترتيبات الالزمة «لتطهير» هذه المبالغ وفق ًا للإجراءات التي تحددها الهيئة ال�شرعية من وقت لآخر .وتقوم الهيئة ال�شرعية بتحديد ن�سبة التطهير
ذات ال�صلة.
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5-5مدير الأمالك
في الوقت الحالي يقوم الم�ست�أجرين التالية �أ�سمائهم :كلية المعرفة ،و�شركة وورلي بار�سونز لال�ستثمارات الهند�سية ،بمهام �إدارة عقارات كلية
المعرفة وبرج �صحيفة اليوم على التوالي وال يوجد �أي ر�سوم يتقا�ضاها الم�ست�أجرون مقابل �إدارتهم ،وال يوجد �أي ر�سوم �أخرى يدفعها مدير ال�صندوق
نظير خدمات ال�صيانة والإدارة وغيرها من الخدمات.
�أما بالن�سبة لمجمع مارفيال ال�سكني وم�ستودع ال�سلي ومجمع الفنار ال�سكني والتجاري ،فقد قام مدير ال�صندوق بتعيين �شركة عبد القادر المهيدب
و�أوالده كمدير �أمالك ليكون م�سئو ًال عن ال�ش�ؤون الإدارية للعقارات ،بما في ذلك و�ضع قواعد و�سيا�سات الإدارة ،ومتابعة دائمة للعقار و�ش�ؤون
الم�ست�أجرين فيها ،ومتابعة تح�صيل الإيجارات ،ومتابعة ال�صيانة الدورية وا�ستغالل العقار على نحو ف ّعال لتحقيق �أف�ضل العوائد .ويحق لمدير
ال�صندوق تغيير مدير الأمالك من وقت لآخر بنا ًء على �أدائه .ولتجنب ال�شك ،يحق لمدير ال�صندوق تعيين �شركة تابعة له لتكون مدير �أمالك لواحد
�أو �أكثر من �أ�صول ال�صندوق ،كما �أنه �أي�ض ًا يمكن لمدير الأمالك �أن يكون في نف�س الوقت م�ست�أجر للعقار ،كما هو بحال الأ�صول العقارية المبدئية.
ويجوز لمدير ال�صندوق تعيين مدير لكل عقار من العقارات الحالية �أو التي من الممكن اال�ستحواذ عليها في الم�ستقبل.

6-6مزودو الخدمات الآخرون
يجوز لمدير ال�صندوق من وقت لآخر اال�ستعانة با�ست�شاريين �إ�ضافيين ومزودي خدمات �آخرين خارجيين فيما يتعلق ب�أحد الأ�صول �أو �أكثر ،بما
في ذلك ،على �سبيل المثال ولي�س الح�صر ،المطورين ومديري المن�ش�آت ومديري الم�شاريع والمقاولين والمهند�سين المعماريين والم�صممين
والم�ست�شارين القانونيين وغيرهم .و�سوف تتم اال�ستعانة ب�أي طرف خارجي بموجب اتفاقية يتم التفاو�ض ب�ش�أنها على �أ�سا�س تجاري بحت وم�ستقل.

7-7العقود الرئي�سية
•
•
•
•
•
•

•

•عقود �شراء عقارات� :أبرم ال�صندوق خم�س عقود منف�صله ل�شراء الأ�صول العقارية المبدئية ب�إجمالي �سعر �شراء وقدرة  1.546.6مليون
ريال �سعودي.
•عقود الإيجار :قام مدير ال�صندوق ب�إبرام عقد �إيجار مع �شركة كلية المعرفة للعلوم والتقنية الأهلية كما �ستقوم �شركة دار اليوم لل�صحافة
والطباعة والن�شر بالتنازل عن العقد المبرم مع �شركة وورلي بار�سونز لال�ستثمارات الهند�سية ل�صالح ال�صندوق.
•عقود الإدارة والإيجار :قام مدير ال�صندوق ب�إبرام عقود �إدارة و�إيجار مع �شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده فيما يتعلق ب�إدارة و�إيجار
العقارات التالية :م�ستودع ال�سلي ،مجمع مارفيال ال�سكني ،مجمع الفنار ال�سكني والتجاري.
•اتفاقية �أمين الحفظ :قام ال�صندوق بتعيين �شركة البالد المالية بموجب اتفاقية حفظ لأ�صول ال�صندوق من خالل �شركات ذات غر�ض
خا�ص.
•اتفاقية المحا�سب القانوني :قام ال�صندوق بتعيين �شركة اللحيد واليحيى محا�سبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية لل�صندوق ب�شكل
ن�صف �سنوي (بيانات غير مدققة) وب�شكل �سنوي (بيانات مدققة) وفق ًا لمعايير الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.
•اتفاقية اال�ست�شارات القانونية :قام ال�صندوق بتعيين �شركة �أبو حيمد و�آل ال�شيخ والحقباني محامون وم�ست�شارون قانونيون (بالتعاون
مع كليفورد ت�شان�س) لتقديم اال�ست�شارات القانونية لل�صندوق ب�صفة غير ح�صرية �إذا ر�أى مدير ال�صندوق الحاجة �إلى ا�ست�شارة قانونية
تتعلق بزيادة ر�أ�س مال ال�صندوق ،اللوائح والتعليمات ال�صادرة من هيئة ال�سوق المالية ،والح�صول على تمويالت بنكية والفح�ص النافي
للجهالة عند �شراء �أ�صول عقارية جديدة� .سيقوم مدير ال�صندوق بالتفاو�ض مع الم�ست�شار القانوني مع كل ا�ست�شارة قانونية في وقتها.
•اتفاقية �أع�ضاء مجل�س الإدارة الم�ستقلين :قام مدير ال�صندوق يتوقيع عقود �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق مع الدكتور /وليد عدا�س
والدكتور /وليد النمي لمراقبة ت�صرفات محددة لل�صندوق والعمل لحماية م�صالح ال�صندوق ومالكي الوحدات.

�8-8إجراءات ال�شكاوي
�إذا كان لدى �أي من مالكي الوحدات �أ�سئلة �أو �شكاوى تتعلق بعمليات ال�صندوق خالل مدة ال�صندوق ،على مالك الوحدات المعني االت�صال ب�إدارة
االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال في �شركة جدوى لال�ستثمار على هاتف رقم � 009966 )11( 2114842أو بريد �إلكتروني.complaint@jadwa.com:
تتبنى �شركة جدوى لال�ستثمار �سيا�سة �إدارة �شكاوى موثقة والتي ت�ستخدمها مع عمالئها الحاليين .ويعتزم مدير ال�صندوق ا�ستخدام هذه ال�سيا�سة
وتطبيقها على مالكي وحدات هذا ال�صندوق .وعلى الم�ستثمرين ومالكي الوحدات المحتملين الراغبين في الح�صول على ن�سخة من هذه ال�سيا�سة
االت�صال ب�إدارة االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال في �شركة جدوى لال�ستثمار على هاتف رقم  00966 )11( 2114842زيارة الموقع الإلكتروني لل�شركة
على الرابط .www.Jadwa.com
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�9-9إقرارات مدير ال�صندوق

يقر مدير ال�صندوق �أن �شروط و�أحكام �صندوق جدوى ريت ال�سعودية قد تم �إعدادها وفق ًا لالئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري ،والتعليمات الخا�صة
بال�صناديق العقارية المتداولة ،وال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية.
يقر مدير ال�صندوق ،بعد �أن �أجرى كافة التحريات المعقولة ،وح�سب علمه واعتقاده� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى يمكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها في
هذه الوثيقة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية وال�سوق المالية ال�سعودية �أية م�س�ؤولية عن محتوى هذه
ال�شروط والأحكام.
يقر مدير ال�صندوق بخلو العقار من �أي مخالفات نظامية تمنع �أو قد تت�سبب في عدم اال�ستفادة من العقار �أو ت�شغيله ،وكذلك على �سالمة العقار فني ًا
وخل ّوه من �أي خلل �أو عيوب هند�سية رئي�سية قد تمنع �أو قد تت�سبب في عدم اال�ستفادة من المبنى �أو ت�شغيله� ،أو قد تت�سبب بدورها في �إجراء �إ�صالحات
وتغييرات رئي�سية مكلفة.
يقر مدير ال�صندوق �أن كل ما ورد من مالحظات في تقرير نفي الجهالة الفني والقانوني تم الإف�صاح به في ال�شروط والأحكام.
با�ستثناء ما تم ذكره في الفقرة (و) البند (« )1و�صف عام للأ�صول العقارية التي �سوف ي�ستحوذ عليها ال�صندوق» يقر مدير ال�صندوق بوجود /
عدم وجود ت�ضارب م�صالح مبا�شرة  /غير مبا�شرة بين:
• •مدير ال�صندوق.
• •مدير/مدراء العقارات المرتبطة بال�صندوق.
• •مالك/مالك العقارات المرتبطة بال�صندوق.
• •م�ست�أجر/م�ست�أجرين �أ�صول عقارية ت�شكل عوائدها � %10أو �أكثر من عوائد االيجار ال�سنوية لل�صندوق.
يقر مدير ال�صندوق ب�أن جميع التعامالت مع الأطراف ذات عالقة قد تمت ب�شكل نظامي وقانوني وعلى �أ�س�س تجارية مالئمة وعادلة ولن ت�ؤثر �سلبي ًا
ب�أي �شكل من الأ�شكال على �أداء ال�صندوق ومالكه.
ُيقر مدير ال�صندوق ب�أن جميع �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق :لم يتم �إخ�ضاعهم لأي دعاوى �إفال�س �أو �إع�سار �أو �إجراءات �إفال�س �أو ت�صفية ،ولم
ي�سبق لهم ارتكاب �أي �أعمال احتيالية �أو ُمخ ّلة بال�شرف �أو تنطوي على الغ�ش ،ولم ي�سبق لهم ارتكاب �أي مخالفة تنطوي على احتيال �أو ت�ص ّرف ُمخل
بالنزاهة والأمانة ،ويتمتعون بالمهارات والخبرات الالزمة التي ت�ؤهّ لهم ليكونوا �أع�ضا ًء بمجل�س �إدارة ال�صندوق.
يقر مدير ال�صندوق ب�أن الع�ضوين الم�ستقلين ،مطابقان لتعريف الع�ضو الم�ستقل الوارد في قائمة الم�صطلحات الم�ستخدمة في لوائح هيئة ال�سوق
المالية وقواعدها ،وكذلك �سينطبق ذلك على �أي ع�ضو م�ستقل يعينه مدير ال�صندوق طيلة عمر ال�صندوق.
يقر مدير ال�صندوق ب�أنه ال توجد �أي �أن�شطة عمل �أو م�صلحة �أخرى مه ّمة لأع�ضاء مجل�س �إدارة مدير ال�صندوق «�شركة جدوى لال�ستثمار» يحتمل
تعار�ضه مع م�صالح ال�صندوق.
يقر مدير ال�صندوق ب�أنه لم يمنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض نقدي �أو غير نقدي لأي من الأطراف في ال�صندوق �أو خارجه
غير ما تم ذكره في ال�شروط والأحكام.
يقر مدير ال�صندوق �أنه ال توجد حاالت لت�ضارب في الم�صالح والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على مدير ال�صندوق في القيام بواجباته تجاه ال�صندوق.
يقر مدير ال�صندوق �أنه ال توجد �أي ر�سوم �أخرى غير التي تم ذكرها في جدول الر�سوم والأتعاب المذكور في (ط) من هذه ال�شروط والأحكام.
يقر مدير ال�صندوق �أنه لن يتم �إدراج ال�صندوق �إال عند �إتمام عملية نقل ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق ،وفي حال عدم �إكمال ذلك خالل الفترة
المعلنة في (�س) من هذه ال�شروط والأحكام� ،سيتم �إرجاع كامل مبالغ اال�شتراك للم�ستثمرين.
يقر مدير ال�صندوق �أنه ال يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أن يكون له م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في الأعمال والعقود التي تتم لح�ساب
ال�صندوق.
يقر مدير ال�صندوق ب�أنه قد تم الإف�صاح عن جميع العقود واالتفاقيات التي لها عالقة بال�صندوق والتي قد ت�ؤثر على قرارات الم�ستثمرين في
اال�شتراك في ال�صندوق و�أنه ال توجد عقود واتفاقيات غير التي تم ذكرها في هذه ال�شروط والأحكام.
يقر مدير ال�صندوق ب�أنه يحق لمالكي الوحدات الت�صويت على الم�سائل التي تُط َرح عليهم في اجتماعات مالكي الوحدات .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتم
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الح�صول على موافقة �أغلبية مالكي الوحدات الذين يملكون ما ن�سبته �أكثر من  % 50من قيمة الوحدات ،فيما يتعلق ب�إجراء �أي تغيير �أ�سا�سي على
ال�صندوق ،والذي ي�شمل ما يلي :
• •التغيير المهم في �أهداف ال�صندوق �أو طبيعته؛
• •التغيير الذي قد يكون له ت�أثير �سلبي وجوهري على مالكي الوحدات �أو على حقوقهم فيما يتعلق بال�صندوق؛
• •التغيير الذي قد يكون له ت�أثير في و�ضع المخاطر لل�صندوق؛ و
• •�أي زيادة في ر�أ�سمال ال�صندوق .
يقر مدير ال�صندوق �أنه �سيتخذ جميع الخطوات الالزمة لم�صلحة مالكي الوحدات وذلك ح�سب علمه واعتقاده مع الحر�ص الواجب والمعقول و�سيعمل
مدير ال�صندوق والمدراء والم�س�ؤولين والموظفين والوكالء والم�ست�شارين التابعين له ،وال�شركات التابعة و�أمين الحفظ والم�ست�شار ال�شرعي ومجل�س
�إدارة ال�صندوق ،على بذل الحر�ص والجهد المعقول والت�صرف بح�سن نية ،في �سبيل تحقيق م�صالح مالكي الوحدات� ،إال �أنه قد يتعر�ض ال�صندوق
�إلى خ�سارة ب�أي �شكل من الأ�شكال ب�سبب القيام ب�أي ت�ص ّرف غير متعمد ي�صدر عن �أي من الأطراف المذكورة فيما يتعلق بقيامهم ب�إدارة �ش�ؤون
ال�صندوق .فعندها ال يتحمل ه�ؤالء الأطراف م�س�ؤولي ًة عن تلك الخ�سارة ب�شرط �أن يكون قد ت�ص ّرف بح�سن ن ّية ويث ُبت ح�سن النية في حال عدم وجود
م�سبق بالنتائج ال�سلبية للقيام بذلك الت�صرف وب�شكل ُيعتقد �أنه يخدم  -م�صالح ال�صندوق بال�شكل
علم ٍ
 �أي ت�صرف �أو قرار �أو مرا�سالت تدل على ٍالأمثل و�أن يكون الت�ص ّرف ال ينطوي على الإهمال الفادح �أو االحتيال �أو �سوء الت�ص ّرف المتع ّمد.
يقر مدير ال�صندوق ب�أنه تم الإف�صاح عن جميع ال�شروط والأحكام والمعلومات التي يمكن �أن ت�ؤثر على قرار اال�شتراك في ال�صندوق والم�ستثمرين
فيه.
يقر مدير ال�صندوق ب�أن المالك الحاليين وكبار الم�ست�أجرين للعقارات لي�سوا عر�ضة لقرارات حجز �أو تحفظ على متتلكات �أو ح�سابات.

(ض) تعديل شروط الصندوق وأحكامه:

يقوم مدير ال�صندوق بتعديل هذه ال�شروط والأحكام وفق ًا لتقديره رهن ًا بموافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق والهيئة ال�شرعية وهيئة ال�سوق المالية .كما
يجب على مدير ال�صندوق الح�صول على موافقة �أغلبية مالكي الوحدات  -الذين يمثلون �أكثر من  %50من مالكي الوحدات  -على �أي تغيير �أ�سا�سي
مقترح لل�صندوق ،والذي ي�شمل �أي من الحاالت التالية:

التغيير المهم في �أهداف ال�صندوق وطبيعته.
• •التغيير الذي قد يكون له ت�أثير �سلبي وجوهري على مالكي الوحدات �أو على حقوقهم فيما يتعلق بال�صندوق.
• •التغيير الذي يكون له ت�أثير في و�ضع المخاطر لل�صندوق.
• •زيادة ر�أ�س مال ال�صندوق.
�سيقوم مدير ال�صندوق بن�شر ن�سخة معدّلة من ال�شروط والأحكام على موقعه الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني الخا�ص بال�سوق المالية ال�سعودية
«تداول» وتقديم ن�سخة لهيئة ال�سوق المالية و�أمين الحفظ خالل  10يوم عمل من تاريخ �إجراء �أي تغيير �أو تحديث عليها بما في ذلك التحديث ال�سنوي
لأداء ال�صندوق.
كما �سيقوم مدير ال�صندوق بالإعالن على موقعه الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني الخا�ص بال�سوق المالية ال�سعودية «تداول» عن تفا�صيل �أي
تغييرات جوهرية في �شروط و�أحكام ال�صندوق وذلك قبل � 10أيام من �سريان التغيير.

(ث) النظام المطبق وتسوية النزاعات:

تُ�شكل هذه ال�شروط والأحكام عقد ًا ملزم ًا من الناحية القانونية بين مدير ال�صندوق وكل مالك للوحدات .ويعتبر اال�شتراك في الوحدات و�شرا�ؤها
موافقة �ضمنية على هذه ال�شروط والأحكام .وتخ�ضع هذه ال�شروط والأحكام وتُف�سر وفق ًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

و�سوف ي�سعى مدير ال�صندوق وكل م�ستثمر �إلى الحل الودي لأي نزاع ين�ش�أ عن �أو فيما يتعلق بهذه ال�شروط والأحكام ،وبالم�سائل الواردة في هذه
ال�شروط والأحكام .وفي حال وجود نزاع لم يتم التو�صل لحل ودي ب�ش�أنه ،ف�إنه يجوز لأي طرف �إحالة هذا النزاع �إلى لجنة الف�صل في منازعات
الأوراق المالية التي �أن�ش�أتها هيئة ال�سوق المالية.

67

الملحق (أ)  -ملخص اإلفصاح المالي
ر�سوم ال�صندوق
ر�سوم اال�شتراك

*

ر�سوم الإدارة

ر�سوم ال�صفقات

ر�سوم الحفظ
ر�سوم �إدارية
�أتعاب المحا�سب القانوني
ر�سوم الت�سجيل في ال�سوق المالية
ال�سعودية (تداول)

ر�سوم الإدراج في «تداول»
الر�سوم الرقابية
ر�سوم الن�شر على موقع تداول
مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة
الم�ستقلين

�أتعاب �إدارة الأمالك

تكاليف التعامالت

�أتعاب ور�سوم ال�صندوق
القيمة و طريقة الدفع
تحت�سب ر�سوم ا�شتراك وقدرها  %2من مبلغ اال�شتراك النقدي ،يتم ا�ستقطاع هذه الر�سوم عند ا�ستالم
مبلغ اال�شتراك ،وتدفع لمدير ال�صندوق.
يدفع ال�صندوق لمدير ال�صندوق �أتعاب �إدارة �سنوية خالل مدة ال�صندوق بمقدار  ٪0.75من �صافي قيمة
�أ�صول ال�صندوق .يتم احت�سابها و�سدادها في نهاية كل �ستة �أ�شهر ابتدا ًء من تاريخ الإقفال .وتُدفع �أتعاب
الإدارة على �أ�سا�س تنا�سبي بحيث ُي�ؤخذ بعين االعتبار الأيام التي م�ضت من الفترة التي يتم احت�ساب
الأتعاب على �أ�سا�سها.
يدفع ال�صندوق لمدير ال�صندوق ر�سوم �صفقات بمقدار  ٪0.75من �سعر ال�شراء �أو البيع الخا�ص بكل
�أ�صل عقاري يتم �شراءه �أو بيعه من ال�صندوق وذلك مقابل قيام مدير ال�صندوق ب�إجراء التق�صي االزم
والتفاو�ض على �شروط البيع وال�شراء و �إتمام العملية .وتكون الأتعاب م�ستحقة ال�سداد بعد �إتمام عملية
ال�شراء �أو البيع الخا�صة بكل �أ�صل عقاري وتطبق على الأ�صول العقارية المبدئية لل�صندوق.
يدفع ال�صندوق لأمين الحفظ ر�سوم حفظ تعادل ما ن�سبته  ٪0.025من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق
�سنوي ًا ،وبحد �أعلى  320.000ريال �سعودي.
يدفع ال�صندوق للمدير الإداري الفرعي �أتعاب �سنوية بقيمة  129.000ريال و�سوف تزيد قيمة االتعاب
بن�سبة  %3كل �سنة ميالدية.
يدفع ال�صندوق للمحا�سب القانوني �أتعاب �سنوية بقيمة  40.000ريال �سعودي.
• • 50.000ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى  2ريال �سعودي لكل مالك وحدات وبحد �أق�صى  500.000ريال
�سعودي تُد َفع �إلى «تداول» في مقابل �إن�شاء �سجل لمالكي الوحدات؛ و
• • 400.000ريال �سعودي تُد َفع �إلى «تداول» في مقابل �إدارة �سجل لمالكي الوحدات ،وتتغير هذه
الر�سوم من وقت لأخر بح�سب قيمة ر�أ�س مال ال�صندوق.
• • 50.000ريال �سعودي ر�سوم �إدراج �أولية؛ و
• • ٪0.03من القيمة ال�سوقية لل�صندوق �سنوي ًا (بحد �أدنى  50.000ريال �سعودي وبحد �أق�صى
 300.000ريال �سعودي).
 7.500ريال �سعودي �سنوي ًا تدفع للهيئة.
 5.000ريال �سنوي ًا.
�سيتقا�ضى �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق الم�ستقلين مبلغ  5.000ريال �سعودي عن كل اجتماع ،وبحد
�أق�صى  20.000ريال �سعودي �سنوي ًا ُيد َفع في نهاية كل �سنة ،ولن يتلقى باقي �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق
�أي مكاف�آت.
يدفع ال�صندوق لمدير �إدارة الأمالك (�شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده) �أتعاب �سنوية بقيمة 200.000
ريال عن ادارته لمجمع مارفيال ال�سكني ،م�ستودع ال�سلي ،ومجمع الفنارال�سكني والتجاري .لن يتكبد
ال�صندوق �أتعاب �إدارة �أمالك عن ادارة مبنى كلية المعرفة و برج اليوم خالل فترة ت�أجير وت�شغيل المذكورة
في المادة (و).
�سوف يدفع ال�صندوق لمدير ال�صندوق جميع تكاليف التعامالت الخا�صة باال�ستحواذ على الأ�صول العقارية،
وت�شمل تكلفة ما يتعلق باال�ستحواذ على �أي �أ�صل ومايتعلق به من درا�سات جدوى وتكاليف لال�ست�شارات
القانونية و�إعداد نفي الجهالة والتكاليف اال�ست�شارية والقانونية والتثمين ور�سوم وم�صاريف ت�أ�سي�س
ال�شركة ذات الغر�ض الخا�ص. ،ولن تتجاوز تكاليف التعامالت  %0.5من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق
�سنوي ًا ،و�سوف يتم خ�صم الم�صاريف الفعلية فقط والإف�صاح عنها وفق ًا لآخر قوائم مالية �أولية مفحو�صة
�أو قوائم مالية �سنوية مراجعة� ،أيهما �أحدث.
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ر�سوم ال�صندوق
�أتعاب التطوير

ر�سوم الو�ساطة (ال�سعي)

م�صاريف ال�صندوق الأخرى

�أتعاب ور�سوم ال�صندوق
القيمة و طريقة الدفع
�سيقوم مدير ال�صندوق بالتفاو�ض حول �أتعاب التطوير ،والتي يتكبدها ال�صندوق وتدفع للمطورين على
�أ�سا�س تجاري بحت وم�ستقل بما يتما�شى مع الأ�سعار ال�سائدة في ال�سوق وبحد �أق�صى  %15من قيمة تكلفة
التطوير .ولتجنب ال�شك ،لم يتكبد ال�صندوق �أي �أتعاب تطوير فيما يتعلق بالأ�صول العقارية المبدئية.
بحد �أق�صى ( )%2.5من قيمة الأ�صول العقارية تدفع عادة للبائع �أو الم�سوق �أو الو�سيط.
وبخ�صو�ص اال�ستحواذ على العقارات المبدئية� ،سوف يدفع ال�صندوق مبلغ  2.000.000ريال �سعودي
فقط كر�سوم �سعي ل�شركة م�ساكن العطاء وهي طرف ثالث غير ذي عالقة لقاء اال�ستحواذ على مبنى كليات
المعرفة.
يكون ال�صندوق م�س�ؤوال عن جميع الم�صاريف التي تعزى �إلى �أن�شطته وا�ستثماراته والتخارج من ا�ستثماراته.
ويتحمل ال�صندوق �أي�ض ًا جميع الم�صاريف الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة من الغير مثل الم�صاريف
القانونية واال�ست�شارية وتثمين الأ�صول ،والتكاليف الحكومية للهيئات الرقابية ،وهيئة ال�سوق المالية،
وتكاليف الت�أمين ذات ال�صلة ،وغيرها من الخدمات المهنية ،بالإ�ضافة �إلى م�صاريف تطهير الأرباح
غير ال�شرعية �إن وجدت ،وكافة تكاليف ال�سفر والإقامة الفعلية التي يتكبدها كل ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س
�إدارة ال�صندوق الم�ستقليين ب�شكل معقول في �سبيل ح�ضور االجتماعات والتي ُيتوقع �أال تتجاوز جميعها
مبلغ ًا وقدره  15.000ريال �سعودي �سنوي ًا لجميع الأع�ضاء الم�ستقلين .ومن المتوقع �أال تتجاوز مثل هذه
الم�صاريف ن�سبة  ٪ 0.10من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق �سنوي ًا.

*ر�سوم اال�شتراك ت�شمل ر�سوم �ضريبة القيمة الم�ضافة.

مثال لكيفية احت�ساب الر�سوم
بافترا�ض �أن اال�شتراك بمبلغ  10.000ريال �سعودي وعلى فر�ضية �أن حجم ال�صندوق 1.000.000.000ريال �سعودي والعائد ال�سنوي هو %10
وبافترا�ض احت�ساب ر�سوم الت�سجيل في ال�سوق المالية ور�سوم الإدراج في (تداول) من القيمة ال�سوقية لل�صندوق �سنوي ًا �آخذت بالحد الأق�صى
نوع الر�سوم
ر�سوم �أمين الحفظ
ر�سوم المدير الإداري
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق الم�ستقلين ()20.000
�أتعاب المحا�سب القانوني ()40.000
ر�سوم الن�شر ()5.000
الر�سوم الرقابية ()7.500
ر�سوم تداول ()700.000
م�صاريف �أخرى
�إجمالي قيمة الأ�صول بعد خ�صم الم�صاريف
�أتعاب الإدارة
�إجمالي الر�سوم والم�صاريف ال�سنوية المتكررة
العائد االفترا�ضي لال�ستثمار لمدة عام =  + %10ر�أ�س المال
�صافي قيمة اال�ستثمار االفترا�ضي لمدة عام

المبلغ الذي يتحمله مالك الوحدات
ال�ستثماره في ال�صندوق لمدة عام
ر�سوم تطبق على مالك الوحدات
(ريال �سعودي)
2.50
%0.025
1.29
%0.013
0.20
%0.002
0.40
%0.004
0.05
%0.001
0.08
%0.001
7.00
%0.070
30
%0.30
9.958.48
74.69
%0.75
116.2
11.000
10.883.8
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الملحق (ب)  -الضوابط الشرعية
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�ضوابط ال�شرعية ال�ستثمار ال�صندوق في الأ�صول العقارية
تري الهيئة ال�شرعية �أن الأ�صل في اال�ستثمار في الأ�صول العقارية مباح ًا وت�ؤكد الهيئة على مراعاة ال�ضوابط الآتية:
�1-1أن يتم �شراء العقارات وبيعها وفق �صيغة مجازة من الهيئة ال�شرعية.
�2-2أن يتم العقار محل اال�ستثمار معلوم ًا علم ًا نافي ًا للجهالة.
�3-3أن يكون الثمن معلوم ًا.
�4-4أال يوقع مدير ال�صندوق �أي عقود ا�ستئجار على هذا الأ�صل العقاري �إال بعد تملكه.
5-5ال يجوز ا�ستئجار العقار من مالكه بثمن م�ؤجل ،ثم �إعادة ت�أجيره على المالك بثمن حال �أقل من الثمن الم�ؤجل ،وال يجوز ا�ستئجار العقار
من مالكه بثمن حال ،ثم �إعادة ت�أجيره على المالك بثمن م�ؤجل �أكثر من الحال؛ �سد ًا لذريعة العينة الإيجارية المحرمة.
وفي حالة ا�ستثمار ال�صندوق مبا�شرة في �أ�سهم �شركات عقارية مدرجة� ،أو �شراء وحدات في �صناديق ا�ستثمارات عقارية متداولة �أخرى في ال�سوق
المالية ال�سعودية «تداول» فتطبق عليها ال�ضوابط ال�شرعية للأ�سهم والمجازة من الهيئة ال�شرعية.
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الملحق (ج)  -مالك الشركات المالكة للعقارات
تعود ملكية �شركة دار اليوم لل�صحافة والطباعة والن�شر �إلى ال�شركاء التالية �أ�سمائهم:
ن�سبة الملكية
%1.14
%4.76
%10.16
%1.43
%0.48
%2.4
%3.6
%4.52
%2.4
%0.36
%3.6
%2.4
%0.60
%3.6
%2.4
%3.8
%2.4
%4.04
%4.16
%0.71
%2.14
%1.42
%4.16
%4.76
%0.60
%0.60
%0.71
%3.57
%2.61
%3.57
%0.12
%3.57
%1.43
%0.12
%0.60

ا�سم ال�شريك
الوليد حمد علي �آل مبارك
�أ�سامه عبداهلل محمد ابو نهيه
خالد حمد علي �آل مبارك
جميل عبداهلل من�صور الج�شي
ح�سن علي ح�سن هديب
حمد علي عبداهلل ال�سند
حمد عبدالمح�سن المنقور
خالد عبدالرحمن �صالح ال�سحيمي
خالد عبداهلل حمد الزامل
خليل ابراهيم عبداهلل الفزيع
�سعود عبدالعزيز حمد الق�صيبي
�سهيل غازي عبدالرحمن الق�صيبي
�شوقي �سلمان المطرود
�صالح علي ال�صالح الحميدان
طالل �أحمد العبداهلل الزامل
عبدالرحمن �أحمد عبدالرحمن الجعفري
عبدالرحمن عبداهلل حمد الزامل
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الخزيم
عبدالعزيز زيد علي القري�شي
عبدالعزيز علي عبدالرحمن التركي
عبدالعزيز محمد عبداهلل الحقيل
نواف عبدالعزيز محمد المقرن
عبداهلل ابراهيم عبداهلل الف�ضل
عبداهلل عبدالعزيز عبدالعزيز الما�ضي
عبداهلل محمد عبدالعزيز الباعود
عبدالواحد خالد عقال الحميد
عبدالعزيز علي عبدالعزيز العبدالقادر
عمران محمد عبدالرحمن العمران
فار�س بن عبدالعزيز الحامد
فهمي يو�سف احمد ب�صراوي
عبدالرحمن فوزان عبدالعزيز الحمين
معتز بن من�صور في�صل ال�شهيل
في�صل بن محمد عبداهلل الب�سام
محمد بن عبدالرحمن ح�سن العمران
محمد بن عبدالرحمن عبدالعزيز ال�شعوان
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ن�سبة الملكية
%4.16
%1.20
%0.24
%0.48
%3.57
%0.60
%0.95

ا�سم ال�شريك
محمد عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي
محمد بن عبداهلل عبدالرحمن المال
محمد بن عبداهلل عبدالرحمن الوعيل
محمد بن عبدالهادي مبارك العبدالهادي
مروان بن عبدالعزيز من�صور التركي
م�ساعد بن عبدالرحمن �سعد الخري�صي
يو�سف بن محمد ابراهيم الجندان
تعود ملكية �شركة عبدالقادر المهيدب و�أوالده �إلى ال�شركاء التالية �أ�سمائهم:

ن�سبة الملكية
%25.65
%25.65
%25.65
%4.75
%3.325
%3.325
%3.325
%3.325
%5

ا�سم ال�شريك
�شركة� /سليمان عبدالقادر عبدالمح�سن المهيدب و�شركاه
�شركة /ع�صام عبدالقادر عبدالمح�سن المهيدب و�شركاه
�شركة /عماد عبدالقادر عبدالمح�سن المهيدب و�شركاه
�شركة /لولوه �سليمان �صالح المديهيم و�شريكها
�شركة /مريم عبدالقادر المهيدب و�شركائها
�شركة /هيفاء عبدالقادر المهيدب و�شركائها
�شركة /عواطف عبدالقادر المهيدب و�شركائها
�شركة /تما�ضر عبدالقادر المهيدب و�شركائها
�شركة /الأموال التجارية
تعود ملكية �شركة الأثير للتطوير العقاري �إلى ال�شركاء التالية �أ�سمائهم:

ن�سبة الملكية
%30
%70

ا�سم ال�شريك
�شركة رافال للتطوير العقاري
�شركة عبدالقادر المهيدب و�أوالده
تعود ملكية �شركة كلية المعرفة للعلوم والتقنية الأهلية �إلى ال�شركاء التالية �أ�سمائهم:

ن�سبة الملكية
%66.2
%0.2
%0.2
%0.2
%0.2
%6
%3
%24

ا�سم ال�شريك
زيد بن محمد زيد الزامل
عبدالكريم بن محمد زيد الزامل
محمد بن زيد محمد الزامل
عبداهلل بن زيد محمد الزامل
نوال بنت محمد �سعد الزامل
منذر بن عبدالعزيز محمد الما�ضي
فهد بن محمد زيد الزامل
�شركة /زيد محمد الزامل و�شركاه
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الملحق (د)  -نموذج توكيل
					
�أنا،
				
�سفر رقم

				
 ،من الجن�سية

� ،صاحب بطاقة هوية/جواز

				
( ،ب�صفتي الممثل ال�شرعي لـ

الوحدات»))،

				
كالمالك الم�سجل والقانوني لـ

				
وحدة بقيمة

في �صندوق ريت

		
،من الجن�سية

� ،صاحب بطاقة

					
جدوى ال�سعودية («ال�صندوق»)� ،أوكل
				
هوية/جواز �سفر رقم

(«مالك

 ،ليقوم (مقامي/مقام مالك الوحدات) ووكيال (عني/عنه) بخ�صو�ص

الوحدات في ال�صندوق ،وبها يكون له �سلطة الح�ضور والت�صويت في جميع اجتماعات مالكي الوحدات من تاريخه حتى يتقرر غير ذلك �أو (�أن �أفقد
�صفتي كمالك وحدات في ال�صندوق�/أن يفقد مالك الوحدات �صفته كمالك وحدات في ال�صندوق).
			
و�إ�شهاد ًا لذلك ،تم توقيع هذا ال�صك بتاريخ

 ،وذلك عند دخوله حيز التنفيذ.

ا�سم :
التوقيع :
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الملحق (هـ)  -نموذج طلب االشتراك
نموذج اشتراك

ا�سم ال�صندوق� :صندوق جدوى ريت ال�سعودية
�أ -الم�شترك الرئي�سي
الجن�سية:

التاريخ:
ا�سم الم�ستثمر:
رقم العميل:

البريد الإلكتروني:

الجوال:
رقم الح�ساب اال�ستثماري:
العنوان:
¨ فرد

¨ جهة حكومية

¨ جمعية خيرية

¨ �شركة

¨ جهة �شبه حكومية

¨ �أخرى ________

ب -تفا�صيل اال�شتراك

*

وحدة
وحدة
ريال �سعودي
ريال �سعودي
ريال �سعودي

عدد الوحدات المطلوبة (بالأرقام)
عدد الوحدات المطلوبة (كتابة)
ر�سوم اال�شتراك (بالأرقام)
المبلغ الإجمالي الم�ستحق الدفع (بالأرقام)
المبلغ الإجمالي الم�ستحق الدفع (كتابة)
• •في حال اال�شتراك لأفراد العائلة يتم كتابة �إجمالي الوحدات المطلوبة لجميع الم�شتركين

ج -تعليمات الدفع:
¨ نوافق على خ�صم المبلغ الإجمالي الم�ستحق الدفع من ح�سابنا اال�ستثماري

د -تفا�صيل محفظة الأ�سهم المراد �أيداع الوحدات فيها:
ا�سم البنك  /ال�شركة:
رقم الح�ساب البنكي (:)IBAN
رقم الح�ساب اال�ستثماري:
رقم المحفظة:
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هـ -ا�شتراك �أفراد العائلة:
�أفراد العائلة المكتتب ب�إ�سمهم
والم�شمولين في �سجل الأ�سرة

�صلة
القرابة

رقم ال�سجل المدني

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

و� -إقرار الم�ستثمر:
ن�ؤكد ب�أننا «م�ستثمر م�ؤهل» على النحو المبين في �شروط و�أحكام ال�صندوق .ونقر بموجب �إعادة نموذج اال�شتراك هذا �إلى جدوى لال�ستثمار ،بعر�ضنا
النهائي لال�شتراك في وحدات �صندوق جدوى ريت ال�سعودية والذي قد يقبل من قبل جدوى لال�ستثمار بناء على تقديرها كمدير لل�صندوق .كما ن�ؤكد
ب�أننا نتمتع بال�صالحية وال�سلطة والأهلية القانونية الالزمة لتوقيع طلب اال�شتراك هذا وتملك الوحدات وفقا ل�شروط و�أحكام ال�صندوق .كما ن�ؤكد
ب�أننا لم ي�سبق لنا وال لأي من الأفراد الم�شمولين في هذا الطلب التقدم بطلب لال�شتراك في وحدات ال�صندوق ،ولمدير ال�صندوق الحق في رف�ض
كافة الطلبات في حالة تكرار طلب اال�شتراك .وبموجب هذا نقدم طلب اال�شتراك في �صندوق جدوى ريت ال�سعودية وفق ًا لل�شروط والأحكام التي
ا�ستلمناها وفهمناها وقمنا بتوقيعها قابلين بها.
توقيع الم�ستثمر /المفو�ض بالتوقيع
(للم�ؤ�س�سات ال�شركات)
بهذا �أتقدم بطلبي لال�شتراك في �صندوق جدوى ريت ال�سعودية ح�سب ما هو وارد �أعاله .و ا�ستناد ًا �إلى ال�شروط والأحكام التي ا�ستلمتها ،و قر�أتها
وفهمتها� ،أوقع على قبولها و بذلك �أفو�ضكم بالقيد على ح�سابي اال�ستثماري لديكم كما هو مبين �أعاله.

ز -توقيع مدير العالقة
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الملحق (و)  -خطاب إقرار
صندوق جدوى ريت السعودية
في هذا اليوم

		
في عام

من �شهر

 ،يقر الموقع �أدناه

ويوافق ب�أنه قر�أ وفهم ووافق على ال�شروط والأحكام الخا�صة ب�صندوق جدوى ريت ال�سعودية .و�أنه يقر ويقبل بالتزامه بال�شروط والأحكام ،وب�أنه
وعند ا�ستالمه من مدير ال�صندوق ن�سخة موقعة من ال�شروط والأحكام وقبول مدير ال�صندوق لخطاب الإقرار هذا ونموذج اال�شتراك من قبل الموقع
�أدناه  -يكون ملتزم ًا بال�شروط والأحكام.

الم�ستثمرون الأفراد:
ا�سم الم�ستثمر الرئي�سي :
التوقيع :
العنوان :
الهاتف\الجوال :

البريد الإلكتروني:

الم�ستثمرون من ال�شخ�صيات االعتبارية
المخولـ(ون) بالتوقيع :
اال�سم :
ال�صفة :
ختم ال�شركة :
العنوان :
الهاتف\الجوال :

البريد الإلكتروني:

و�إ�شهاد ًا على ما تقدم ،تم قبول خطاب الإقرار هذا بوا�سطة مدير ال�صندوق بالتاريخ المذكور �أعاله.

مدير ال�صندوق
اال�سم:

التوقيع :

ال�صفة:

التاريخ :
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