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صندوق النفيعي  -أم القرى ريت
AlNefaie- Umm Alqura REIT Fund
صندوق استثمارعقاري متداول
هذه شروط وأحكام " صندوق النفيعي  -أم القرى ريت " وهو صندوق استثمار عقاري متداول طرح عام مقفل  ،وإعتماد على أنه صندوق استثمار
متوافق مع الضوابط الشرعية المجازة من قبل الهيئة الشرعية المعنية للصندوق وتعد هذه الشروط واألحكام بمثابة العقد بين مدير الصندوق ومالكي
الوحدات.
ال يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة إال من خالل مدير الصندوق .وال تعطي هيئة السوق المالية أيّ تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله  ،وتخلي
الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو االعتماد على أيّ جزء منه ،ويجب على الراغبين في االشتراك في األوراق
المالية محل الطرح بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألوراق المالية محل الطرح .وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند
يجب عليهم األخذ بمشورة مستشار مالي مرخص من قبل الهيئة ،ولن يقبل مدير الصندوق إشتراكات غير السعوديين في الصندوق .
تمت الموافقة على طرح وتسجيل وإدراج وحدات صندوق النفيعي – أم القرى ريت من قبل مجلس هيئة السوق المالية في تاريخ  9201/30/42هـ
والموافق 4392/94/94م .
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إشعار للمستثمرين
-

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

-

إن الصندوق مقفل ويتركز نشاطه في المملكة العربية السعودية ،وتم تأسيسه وفقا لالئحة صناديق اال ستثمار العقاري الصادرة عن مجلس هيئة
السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب القرار رقم  4332-910-9وتاريخه 9242/32/91هـ الموافق  4332/32/91م  .بناء على
نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي (م )03/وتاريخه  9242/2/4هـ والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة الصادرة
بموجب قرار  4392-903-2وتاريخه 9201/9/40هـ الموافق 4392/93/42م

-

توفر شركة مجموعة النفيعي لال ستثمار بموجب هذه الشروط واألحكام فرصة شراء وحدات في الصندوق لغرض إتاحة الفرصة للمستثمرين
للحصول على عوائد دورية على استثماراتهم من خالل االستثمار في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية بما اليخالف الئحة نظام تملك
العقار لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية.

-

تنطوي هذه الشروط واألحكام على معلومات معيّنة بشأن شراء وحدات في الصندوق ،غير أنه يجب على المستثمرين الحصول على االستشارات
القانونية والمالية والعقارية واالستثمارية والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء الوحدات في الصندوق.

-

يجب أن يكون المستثمرين المحتملين على علم بأن االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر متوسطة الى مرتفعة وال يصلح إال للمستثمرين
الملمين بالمخاطر التي ينطوي عليها ويفهمون هذه المخاطر  ،والقادرين على تحمل خسارة رؤوس أموالهم المستثمرة جزئيا أو كليا .هذا ويجب
على المستثمرين المحتملين مراجعة مخاطراالستثمار في الصندوق التي تنص عليها المادة رقم ( ز) الخاصة بمخاطر االستثمار في الصندوق
من الشروط واألحكام وقرأتها بدقة وعناية قبل االستثمار في الصندوق .كما وينبغي أن يبذل المستثمرون المحتملون في وحدات الصندوق العناية
الواجبة للتأكد من فهمهم المعلومات الواردة في الشروط واألحكام .وإذا تعذر على المستثمر فهم مضمون هذه الشروط واألحكام ،يجب عليه أن
يستشير مستشارا ماليا مرخصا من قبل هيئة السوق المالية  ،وال يجوز للمستثمرين المحتملين اعتبار محتويات هذه الشروط واألحكام بمثابة توصية
بشأن أي مسائل قانونية أو مالية أو استثمارية أوعقارية أو شرعية.

-

إن كافة المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام ،هي معلومات دقيقة وتتضمن إفصاحا كامال وصحيحا وصريحا لجميع الحقائق الجوهرية
ذات العالقة بالصندوق كما في تاريخ إصدار هذه الشروط واألحكام ،ويتحمل مدير الصندوق كامل المسؤولية عن دقة المعلومات في هذه الشروط
واألحكام وهو يؤكد بحسب علمه وبعد إجرائه كافة الدراسات المعقولة أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه الشروط
واألحكام إلى جعل أي إفادة واردة فيها خاطئة أو مضللة كما يتحمل مدير الصندوق المسؤولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن األخطاء
التي تحصل بسبب إهماله أو سلوكه المتعمد و يعد مدير الصندوق مسؤوال عن إدارة الصندوق وحفظ أصوله وخدمات إدارته ،ويظل مسؤوال عند
تعيين تابع أو أي طرف آخر للقيام بأعمــال ومهمات ،ويقّدموا للصندوق خدمات متخصصة ال يتوقع في حدود المعقول تقديمها من قبل مدير
الصندوق .

-

تم تزويد المستثمرين بهذه الشروط واألحكام بحيث يمكنهم النظرفي فرصة شراء وحدات في الصندوق ،وبالتالي يحصل هوالء المستثمرين
المحتملين على فرصة اإلشتراك بالصندوق كما ويُمنع استخدام هذه الشروط واألحكام في أي غرض آخر .كما تشكل هذه الشروط واألحكام ملكية
قانونية لمدير الصندوق وال يجوز توزيعها أو نسخها كليا أو جزئيا وال يجوز اإلفصاح عن أي جزء من مضمونها دون الحصول على إذن خطي
مسبق من مدير الصندوق .
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إقرارات مدير الصندوق

 -9يقر مدير الصندوق أن شروط وأحكام صندوق (النفيعي أم القرى ريت) قد تم إعدادها وفقا لالئحة صناديق االستثماري العقاري ،والتعليمات الخاصة
بالصناديق العقارية المتداولة ،والصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.
 -4يقر مدير الصندوق  ،بعد أن أجرى كافة التحريات المعقولة ،وحسب علمه واعتقاده ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في
هذه الوثيقة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل هيئة السوق المالية السعودية والسوق المالية السعودية (تداول) أية مسؤولية عن محتوى
هذه الشروط واألحكام.
 -0يقر مدير الصندوق بخلو العقارات اإلفتتاحية المكونة لمحفظة الصندوق من أي مخالفات نظامية تمنع أو قد تتسبب في عدم االستفادة من العقار أو
تشغيله ،وكذلك على سالمة العقار فنيا وخلوّ ه من أي خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد تمنع أو قد تتسبب في عدم االستفادة من المبنى أو تشغيله،
أو قد تتسبب بدورها في إجراء إصالحات وتغييرات رئيسية مكلفة.
 -2يقر مدير الصندوق عدم وجود تضارب مصالح مباشرة أو غير مباشرة بين:
(أ) مدير الصندوق.
(ب) مدير /مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق.
(ت) مالك /مالك العقارات المرتبطة بالصندوق.
(ث) مستأجر /مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  %93أو أكثر من عوائد اإليجارالسنوي للصندوق.
 -1يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق لم يتم إخضاعهم ألي دعاوى إفالس أو إعسار أو إجراءات إفالس أو تصفية ،ولم
يسبق لهم إرتكاب أي أعمال احتيالية أو مُخلّة بالشرف أو تنطوي على الغش ،ولم يسبق لهم إرتكاب أي مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرّ ف
مُخل بالنزاهة واألمانة ،ويتمتعون بالمهارات والخبرات الالزمة التي تؤهّلهم ليكونوا أعضاء بمجلس إدارة الصندوق .
 -2يقر مدير الصندوق بأن العضوين المستقلين ،مطابقان لتعريف العضو المستقل الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق
المالية وقواعدها ،وكذلك سينطبق ذلك على أي عضو مستقل يعينه مدير الصندوق طيلة عمر الصندوق.
 -2يقر مدير الصندوق بأنه ال توجد أي أنشطة عمل أو مصلحة أخرى مهمّة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق "مجموعة النفيعي لالستثمار" يحتمل
تعارضه مع مصالح الصندوق.
 -1يقر مدير الصندوق أنه ال توجد حاالت لتضارب في المصالح والتي من شأنها أن تؤثر على مدير الصندوق في القيام بواجباته تجاه الصندوق.
 -1يقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أخرى غير التي تم ذكرها في جدول الرسوم واألتعاب المذكور في الفقرة ( ي ) من هذه الشروط
واألحكام.
 -93يقر مدير الصندوق أنه لن يتم إدراج الصندوق إال عند إتمام عملية نقل ملكية العقار لصالح الصندوق ،وفي حال عدم إكتمال ذلك خالل الفترة
المعلنة في الفقرة ( ط  ) 2-من هذه الشروط واألحكام سيتم إرجاع كامل مبالغ الإلشتراك للمستثمرين.
 -99يقر مدير الصندوق أنه ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم
لحساب الصندوق .وسوف يُلزم مدير الصندوق أعضاء مجلس اإلدارة بإبالغ المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في
األعمال والعقود التي تتم لحساب الصندوق على أن يُسجل في محضر االجتماع .وسوف يضمن مدير الصندوق بأن ال يشترك العضو ذي المصلحة
في أي تصويت على القرارات الصادرة في هذا الشأن.
 -94يقر مدير الصندوق بأنه قد تم اإلفصاح عن جميع العقود واالتفاقيات التي لها عالقة بالصندوق والتي قد تؤثر على قرارات المستثمرين في اإلشتراك
في الصندوق وأنه ال توجد عقود واتفاقيات غير التي تم ذكرها في هذه الشروط واألحكام.
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 -90يقر مدير الصندوق بأنه يحق لمالكي الوحدات التصويت على المسائل التي ُتطرَ ح عليهم في اجتماعات مالكي الوحدات .وباإلضافة إلى ذلك ،يتم
الحصول على موافقة أغلبية مالكي الوحدات الذين يملكون ما نسبته أكثر من %13من قيمة الوحدات ،فيما يتعلق بإجراء أي تغيير أساسي على
الصندوق ،والذي يشمل ما يلي:
(أ) التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.
(ب) التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.
(ت) التغيير الذي قد يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق.
(ث) أي زيادة في رأسمال الصندوق.
 -92يقر مدير الصندوق أنه سيتخذ جميع الخطوات الالزمة لمصلحة مالكي الوحدات وذلك حسب علمه واعتقاده مع الحرص الواجب والمعقول وسيعمل
مدير الصندوق والمدراء والمسؤولين والموظفين والوكالء والمستشارين التابعين له ،والشركات التابعة وأمين الحفظ والمستشار الشرعي ومجلس
إدارة الصندوق  ،على بذل الحرص والجهد المعقول والتصرف بحسن نية ،في سبيل تحقيق مصالح مالكي الوحدات ،إال أنه قد يتعرض الصندوق
إلى خسارة بأي شكل من األشكال بسبب القيام بأي تصرّ ف غير متعمد يصدر عن أي من األطراف المذكورة فيما يتعلق بقيامهم بإدارة شؤون
الصندوق .فعندها ال يتحمل هؤالء األطراف مسؤولية عن تلك الخسارة بشرط أن يكون قد تصرّف بحسن نيّة  -ويثبُت حسن النية في حال عدم
علم مسبق بالنتائج السلبية للقيام بذلك التصرف  -وبشكل يُعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق بالشكل
وجود أي تصرف أو قرار أو مراسالت تدل على ٍ
األمثل وأن يكون التص ّرف ال ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتيال أو سوء التص ّرف المتعمّد.
-91
-92
-92
-91
-91

يقر مدير الصندوق بعدم التعامل هو وأي من تابعيه بالتصرف كأصيل لحسابه الخاص عند التعامل مع صندوق النفيعي أم القرى ريت.
يقر مدير الصندوق بأن جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة ولن تؤثر سلبا
بأي شكل من األشكال على أداء الصندوق ومالكه.
يقر مدير الصندوق بأنه لم يمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة عوض نقدي أو غيرنقدي ألي من األطراف في الصندوق أو خارجه
غير ما تم ذكره في الشروط واألحكام .
يقر مدير الصندوق بأنه تم اإلفصاح عن جميع الشروط واألحكام والمعلومات التي يمكن أن تؤثر على قرار اإلشتراك في الصندوق والمستثمرين
فيه .
يقر مدير الصندوق بأنه حتى تاريخ إعداد الشروط واألحكام بأن مالك العقار والمستأجرين ليسو عرضة حجز أو تحفظ على ممتلكاتهم
أوحسابتهم.
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ملخص الصندوق
اسم الصندوق

صندوق النفيعي  -أم القرى ريت

مدير الصندوق

شركة مجموعة النفيعي لالستثمار .

أمين الحفظ لألصول العقارية اإلفتتاحية شركة كسب المالية .
المكونة لمحفظة الصندوق
نوع الصندوق

صندوق اســتثمار عقــاري متداول طرح عــام مقفــل مطروح طرح عام متوافــق مــع
الضوابــط الشــرعية لالســتثمار التــي تحددهــا الهيئــة الشــرعية للصندوق ،تأســس وفقــا
لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة0

عملة الصندوق

اللاير السعودي.

مدة الصندوق

( )11تسعة وتسعون عاما.

مستوى المخاطر

متوسطة إلى مرتفع ولمزيد من التفاصيل يرجى اإلطالع على فقرة (ز)مخاطر االستثمار
بالصندوق.

الهدف االستثماري

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد دورية لمالكي الوحدات للمشتركين بالصندوق كهدف أساسي
وذلك من خالل استثمار رأس مال الصندوق بتكوين محفظة عقارية تحتوي على أصول عقارية
مطورة تطويرا إنشائيا  ،قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري مستقر بغرض تشغيلها وتحقيق
عوائد تأجيرية توزع لمالكي الوحدات المشتركين بالصندوق خالل مدة الصندوق  ،إضافة لمنح
مالكي الوحدات سيولة أعلى بتداول وحداتهم في السوق المالية السعودية (تداول)  ،عبرطرح
وتسجيل وإدراج وحدات الصندوق في السوق المالية بعد موافقة هيئة السوق المالية .

قيمة الوحدة اإلسمية

( )93عشرة لاير سعودي للوحدة الواحدة .

حد األقصى لإلشتراك

) (34,000,000أربع وثالثون مليون لاير سعودي.

الحد األدنى لالشتراك

) )10333خمس آالف لاير سعودي لألفراد شخص طبيعي و للشخص األعتباري .

عدد مرات التقييم

مرتان سنويا (كل ستة أشهر).

المستثمرون المؤهلون

االشتراك في الوحدات متاح للفئات اآلتية من المستثمرين :
أ – األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية.
ب -المؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من الشخصيات اإلعتبارية القائمة في
المملكة وسيقوم مدير الصندوق بطرح وحدات الصندوق بما يتماشى مع نظام تملك غير
السعودين للعقار واستثماره  ،ولن يقبل مدير الصندوق إشتراكات غير السعوديين في الصندوق.
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مجلس اإلدارة مكون من خمسة أعضاء إثنين منهم مستقليين وهم :

أعضاء مجلس اإلدارة

فترة االشتراك ( فترة الطرح األولي)

الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت
وأتعاب اإلدارة

-9
-4
-0
-2
-1

محمد بن حسن بن ربيع النفيعي (رئيس المجلس ).
هاني يوسف فادن (عضو غير مستقل).
عبد المحسن يحيى الجهيمي (عضو غير مستقل).
عبداللطيف بن محمد عبدالرحمن باشيخ (عضو مستقل).
عبدهللا بن فيصل بن عبد العزيز آل صقر(عضو مستقل ).

تبدأ بتاريخ  4391/01/16م وتستمر حتى الموافق 4391/39/41م لمدة ( )93عشرة
أيام عمل  .و في حال كان إجمالي مبالغ اإلشتراك المتقدم الجمهور أقل من المبلغ المطلوب
تجميعه إلكتمال الطرح  ،فيجوز لمدير الصندوق تمديد فترة اإلشتراك لمدة ((43عشرون يوم
عمل  ،وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية ،وفي حال لم يتم تغطية المطلوب تجميعه بعد
إنتهاء فترة التمديد تعاد مبالغ اإلشتراك دون أي حسم و يتم استرداد كافة مبالغ اإلشتراك
للمستثمرين دون أي رسوم في غضون ) (10عشرة أيام عمل من تاريخ اإلقفال .
يرجى مراجعة بند المصاريف (ي) حيث يحتوي على جدول تفصيلي لكافة الرسوم والعموالت
وأتعاب اإلدارة والحفظ والمصاريف التشغيلية.
حجم الطرح ( )000,666,666ستمائة وإثنان وتسعون مليون لاير سعودي  ،مقسمة
إلى ( )2104330333تسعة وستون مليون ومائتي ألف وحدة استثمارية بسعر قدره ()93
عشرة لاير سعودي للوحدة الواحدة.
مطروحة على النحو التالي :

الطرح

 -9إشتراكات عينية واستثمار مدير الصندوق  :بعدد ( )0204130333أربعة وثالثون
مليون ومائتي وخمسون ألف وحده استثمارية وبقيمة إجمالية ( )02401330333ثالثمائة
وإثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف لاير سعودي وهي تمثل ( )%21.1لمزيد من
المعلومات عن مالكي الوحدات العينية يرجى قراءة البند )ط  )4-من هذه الشروط واألحكام).

 -4إشتراكات نقدية مطروحة للجمهور :عدد ( )0201130333أربعة وثالثون
مليون وتسعمائة وخمسون ألف وحدة استثمارية وبقيمة إجمالية ()02101330333
ثالثمائة وتسعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف لاير سعودي ما يمثل ()%13.1
خمسون ونصف بالمائة من إجمالي وحدات الصندوق .وهو المبلغ المطلوب تجميعه
إلكتمال طرح الصندوق.
جدول يوضح أسماء مالكي الوحدات ونسب الملكية من إجمالي وحدات الصندوق:

المشتركين

عدد الوحدات

شركة السابق لإلستثمار

9402330333

94203330333

%91.49

عيني

شركة محمد عبد العزيز
الراجحي لإلستثمار

3,583,333

0101000000

1.91%

عيني

خالد بن محمد بن عبدالرحمن
السعود

7,166,667
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قيمة الوحدات

النسبه الملكية
من إجمالي
وحدات
الصندوق

طريقة
اإلشتراك

2902220222

%93.02

عيني

مها عبدهللا عبداللطيف العبد
اللطيف

8,500,000

محمد بن سعد بن عبدالعزيز
بن الداود

1,900,000

إجمالي االشتركات
العينية

المثمنين لألصول العقارية اإلفتتاحية
المكونة لمحفظة الصندوق
الهيئة الشرعيه

19,000,000

337,500,000

%48.77

5,000,000

0.72%

نقدي

الجمهور

34,950,000

349,500,000

50.5%

نقدي

اإلجمالي

69,200,000

692,000,000

100%

33,750,000

500,000

برايس وتر هاوس كوبرز السعودية
شركة وايت كيوب
شركة خدماتي
شركة البوابة الدولية لإلستشارات.
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%2.75
عيني

عيني

مدير الصندوق

المحاسب القانوني

1103330333

%12.28

عيني

/

قائمة المحتويات

أ  :اسم صندوق االستثمار ونوعه )00 (------------------------------------------------------------------------
ب  :عنوان المقرالرئيسي لمديرالصندوق )00(------------------------------------------------------------------
ج  :مدة الصندوق )00(--------------------------------------------------------------------------------------
د  :أهداف الصندوق )00( ------------------------------------------------------------------------------------
هـ  :وصف غرض الصندوق وأهدافه االستثمارية)00(----------------------------------------------------------
و  :ملخص إستراتيجية االستثمار )06(------------------------------------------------------------------------
ز  :مخاطر االستثمار )00(------------------------------------------------------------------------------------
ط  :اإلشتراك بالصندوق )06( --------------------------------------------------------------------------------
ي  :الرسوم والمصاريف )00(--------------------------------------------------------------------------------
ك  :تثمين أصول الصندوق )04(------------------------------------------------------------------------------
ل  :تداول وحدات الصندوق )00(----------------------------------------------------------------------------
م  :حاالت إنقضاء الصندوق )06(----------------------------------------------------------------------------
ن :مجلس إدارة الصندوق )06(-------------------------------------------------------------------------------
س  :مدير الصندوق )00(-------------------------------------------------------------------------------------
ع :أمين الحفظ )00(------------------------------------------------------------------------------------------
ف  :المطور)00(---------------------------------------------------------------------------------------------
ص  :المحاسب القانوني )00(----------------------------------------------------------------------------------
ق :القوائم المالية)00( ---------------------------------------------------------------------------------------
ر :تضارب المصالح )05(-------------------------------------------------------------------------------------
ش  :تقارير لمالكي الوحدات )04(----------------------------------------------------------------------------
ت  :المعلومات األخرى )06( ---------------------------------------------------------------------------------
ث :تعديل شروط وأحكام الصندوق )00(------------------------------------------------------------------------
خ  :النظام المطبق )00(---------------------------------------------------------------------------------------
اإلقرار )00(---------------------------------------------------------------------------------------------------
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أطراف ذات العالقة بالصندوق
مدير الصندوق

شركة مجموعة النفيعي لالستثمار
جده  -شارع التحلية – مركز بن حمران مبنى ب – الدور
السابع
هاتف )394( 2211329 :فاكس )394( 2211240 :
ص.ب – 92019 :جدة99214 :
www.nefaie.com

Pricewaterhouse Coopers
المحاسب القانوني

منصة التداول

الجهة المنظمة

الجهات المستلمة
لطلبات اإلشتراك

برايس وتر هاوس كوبرز السعودية
جدة  -المملكة العربية السعودية
شارع التحلية – مبنى جميل سكوير
هاتف[966] 12 610 4400 :
فاكس[966] 12 610 4411 :
شركة السوق المالية السعودية (تداول)
المملكة العربية السعودية
طريق الملك فهد  ،أبراج التعاونية  ،البرج الشمالي
ص  .ب  23294الرياض 99111
هاتف 00966 11 218 9999
الموقع اإللكتروني www.tadawul.com.sa
هيئة السوق المالية
المملكة العربية السعودية
طريق الملك فهد  ،مبنى القلعة
ص  .ب  12929الرياض 99224
 www.cma.org.saالموقع اإللكتروني
ا info@cma.org.saالبريداإللكتروني

جهة مستلمه
اإلدارة الرئيسية
جده  -شارع التحلية – مركز بن حمران مبنى ب
– الدور السابع
هاتف +12299 2211329 :ص.ب92019 :
– جدة099214 :المملكة العربية السعودية
www.nefaie.com

مدير الطرح
اإلدارة الرئيسية الرياض -طريق الملك فهد
هاتف+12299 4412333 :
ص.ب  0 43201الرياض 099211المملكة
العربية السعودية
www.aljaziracapital.com.sa

بنك مستلم
جدة – شارع التحلية
ص  .ب  49122جدة 49120
هاتف +122 94 2132222

www.alahli.com
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بنك مستلم
اإلدارة الرئيسية
الرياض – طريق الملك فهد
هاتف +122992230000
ص.ب  41الرياض  ، 99299المملكة
العربية السعودية
www.alrajhibank.com.sa

شركة كسب المالية
المقر الرئيسي  -الرياض
المملكة العربية السعودية
ص .ب  395737الرياض 11375
الرياض حي المروج  -طريق العليا العام  -مقابل العزيزية
مول (هايبر بنده)
هاتف+966-11-207997900 :
فاكس00966-11-2079963 :
www.ksb.com.sa

أمين الحفظ

المستشار القانوني

مجموعة المحامي الدكتور زاهد ذاكر
مقر المجموعة بمكة المكرمة –العزيزية الشمالية  -الشارع
العام  -أمام مدخل جامعة أم القرى  -مركز مكة الدولي
لألعمال
الرقم الموحد  143393342فاكس 394110322 :

المثمن العقاري
االستشاري معد
دراسه الجدوى
االقتصادية

وايت كيوبز Whit-ecubes
الرياض – المملكة العربية السعودية
صندوق بريد 2955
هاتف +966 11 254 2126 :
mnt@white-cubes.com

المثمن العقاري

خدماتي للتقييم
مكتب محمد بن علي البر -خدماتي سابقا -
سجل مهني 223/91//223
الرياض – المملكة العربية السعودية
هاتف +966565871333 :
manb@khadamati.com.sa

المستشار الشرعي
الهيئة الشرعية

شركة البوابة الدولية لإلستشارات ،بورتسموت ،المملكة
المتحدة ( ) UK
شركة إنجليزية ذات مسؤولية محدودة ،سجل تجاري رقم
()1102000
بريد الكترونيmwswaidan@icg-ltd.net :
جوال المملكة المتحدة33222230319321 :
عنوان الشركةInternational Consultancy Gate Ltd :
16theVulcanBuilding,GunwharfQuays, Portsmouth,
Hampshire, UK, PO1 3BF
هاتف332234014201122 :
بريد الكترونيcontact@icg-ltd.net :
موقع الكترونيwww.icg-Ltd.net :
بريد الكترونيmwswaidan@icg-ltd.net :
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التعريفات
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة أمامها مالم يقتض سياق النص خالف ذلك:
-

صندوق االستثمار العقاري المتداول  /الصندوق  :صندوق النفيعي -أم القرى ريت وهو صندوق استثماري عقاري مطروح
طرحا عاما وحداته في السوق ويتمثل هدفه االستثماري الرئيسي االستثمار في عقارات مطوره تطويرا إنشائيا قابلة لتحقيق دخل
دوري وتأجيري وتوزع نسبة محددة من صافي الدخل نقدا على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خالل فترة عمله وذلك بشكل سنوي
كحد أدنى .

-

أتعاب إدارة الصندوق  :التعويض والمصاريف واألتعاب المتعلقة بالخدمات اإلستشارية التي يتم دفعها لمدير الصندوق

-

اإلدراج  :إدراج األوراق المالية في السوق أو حيث يسمح سياق النص بذلك ،تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج.

-

متداولة  :متداولة في السوق.

-

عقارات مطورة تطويرا إنشائيا  :العقارات المطورة والجاهزة لإلستخدام ،ويشمل ذلك السكنية والتجارية والصناعية والزراعية
وغيرها .

-

مالكي الوحدات من الجمهور  :تعني لغرض هذه التعليمات ،كل من يملك وحدة في صندوق االستثمار العقاري المتداول على أن ال
يكون من اآلتي بيانهم :
(أ) أي مالك وحدات يملك ( )%1أو أكثر من وحدات الصندوق .
(ب) مدير الصندوق وتابعيه .
(ت) أعضاء مجلس اإلدارة .

-

صافي أرباح الصندوق  :يقصد به إجمالي عوائد الصندوق بعد خصم إجمالي المصاريف التي تحملها الصندوق .

-

إصدارأسهم حقوق أولوية :طرح أسهم إضافية لمساهمي المصدرالحق في اإلكتتاب فيها بما يتناسب مع نسب تملكهم.

-

مدير الصندوق  :شركة مجموعة النفيعي لالستثمار :وهو شخص مرخص له بممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص
المرخص لهم يكون مسؤوال عن إدارة أصول الصندوق وحفظها لدى أمين الحفظ .

-

أمين الحفظ :أحد األشخاص المرخص لهم بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم للقيام بنشاط حفظ األوراق المالية وعين مدير
الصندوق شركة كسب المالية أمينا لحفظ العقارات اإلفتتاحية المكونة لمحفظة الصندوق.

-

تداول  :شركة السوق المالية أو النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

-

اللوائح التنفيذية  :أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو إجراءات أو أوامر تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام النظام .

-

وحدة  :حصة أي مالك في أي صندوق يتكون من وحدات أو جزء منها ،وتعامل كل وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في صافي
أصول الصندوق.

-

مالك الوحدات /المشترك :الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق .

-

المستثمر :الشخص الذي يرغب في إمتالك وحدات في الصندوق ويكون لديه الخبرة الالزمة لتحديد ما إذا كان يقبل المخاطر الكامنة
في مثل هذا االستثمار.

-

المثمن :شخص يختاره مدير الصندوق لتقويم أصول الصندوق تتوافر فيه الدراية والخبرة الالزمتيين لتقديم خدمات التثمين العقاري،
وأن يكون عضو أساسي لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم).
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-

-

األطراف ذوي العالقة :
-

مديرالصندوق.

-

أمين الحفظ.

-

المطور.

-

المثمن.

-

المحاسب القانوني.

-

أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من المديريين التنفيذيين أو الموظفين لدى أي من األطراف أعاله.

-

أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته  %1من صافي أصول صندوق االستثمار العقاري .

-

أي شخص تابع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق ذكرهم.

حساب الصندوق :حساب منفصل عن حسابات شركة مجموعة النفيعي لالستثمار يقوم مدير الصندوق بفتحه لدى بنك محلي لصالح
الصندوق إليداع جميع المبالغ الخاصة بالصندوق التي يتم استخدامها في تغطية نفقاته الرأسمالية ومصاريف التشغيل وخدمات إدارة
الصندوق وكذلك تحصيل عوائد الصندوق .

-

الشروط واألحكام :العقد بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات والذي يحتوي على شروط وأحكام الصندوق ويلتزم من خالله مدير
الصندوق بإدارة استثمارات مالكي الوحدات ،ويتقاضى في مقابل تأدية األعمال وخدمات اإلدارة أتعابا وعموالت ومبالغ أخرى كما
هو منصوص عليها في ملخص اإلفصاح المالي.

-

فترة اإلشتراك :فترة اإلشتراك للصندوق والتي تبدأ من تاريخ  0604/60/00م وحتى تاريخ  0604/60/00م تستمر لمدة ()06
عشرة أيام عمل .و في حال كان إجمالي مبالغ اإلشتراك المتقدم لها الجمهور أقل من الحد األدنى للمبلغ المطلوب تجميعه إلكتمال
طرح الصندوق فيجوز أن يمدد مدير الصندوق فترة اإلشتراك لمدة ( )43عشرون يوم عمل ،بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية ،
وفي حال لم يتم تغطية المطلوب تجميعه بعد إنتهاء فترة التمديد تعاد مبالغ اإلشتراك دون أي حسم و يتم استرداد كافة مبالغ اإلشتراك
للمستثمرين دون أي رسوم في غضون ( )93عشرة أيام عمل من تاريخ اإلقفال.

-

يوم تقويمي :أي يوم ،سواء أكان يوم عمل أم ال.

-

النظام :نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )03/وتاريخ 9242/2/4هـ.

-

الالئحة :الئحة صناديق االستثمارالعقاري في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

-

التعليمات الخاصة بصناديق اإلستثمار العقارية المتداولة  :هي التعليمات التي تنظم طرح صناديق اإلستثمار العقارية المتداولة
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  4392-903-2وتاريخه 9201/9/40هـ الموافق 4392/93/42م
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )03/وتاريخه 9242/2/4هـ .

-

الهيئة :هيئة السوق المالية شامال حيثما يسمح النص  ،أي لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة
من وظائف الهيئة.

-

المملكة  :المملكة العربية السعودية.

-

مجلس إدارة الصندوق أو المجلس :مجلس إدارة يعين مدير الصندوق أعضاءه بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري لمراقبة
أعمال مدير الصندوق .

-

عضو مجلس اإلدارة  :أي شخص طبيعي يتم تعيينه عضوا في مجلس اإلدارة الصندوق وفقا لالئحة صناديق اإلستثمارالعقاري.
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-

شركة تابعة المين الحفظ  :شركة يسيطر عليها أمين الحفظ ينشئها إلمتالك أصول الصندوق لصالح الصندوق تفرغ لصالحها
صكوك ملكية العقارات المملوكة للصندوق لغايات حفظ حقوق مالكي الوحدات المشتركين بالصندوق.

-

لجنة االستثمار  :لجنة يؤسسها مدير الصندوق مكونه من عدد من موظفيه تتولى اعتماد قرارات االستثمار ورفعها لمجلس إدارة
الصندوق .

-

المتوسط الحسابي البسيط :هو حاصل جمع مجموعة من الق َيم مقسوما على عدد تلك الق َيم ،ويقصد به في هذه الشروط واألحكام لغاية
تحديد قيمة األصول العقارية وفقا لتقاريرالمثمنين العقاريين ،وذلك عبر جمع ق َيم األصول العقارية بحسب تقارير التثمين للمثمنين
العقاريين لعقارات الصندوق ثم قسمة الناتج على عدد المثمنين.

-

العضو المستقل :عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باإلستقاللية التامة ومما ينافي اإلستقاللية على سبيل المثال ال الحصر:
(أ) أن يكون موظفا لدى مدير الصندوق أو تابع له ،أو أي مديرصندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق ،أو لديه
عمل جوهري أوعالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق.
(ب) أن يكون من كبار التنفذيين خالل العامين الماضيين لدى مدير الصندوق.
(ت) أن اليكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى
مدير الصندوق أو في أي تابع له.
(ث) يكون مالكا لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له خالل العاميين الماضيين.
يوم العمل  :يوم عمل طبقا أليام العمل الرسمية في الهيئة .

-

تاريخ اإلقفال  :هو تاريخ نهاية فترة اإلشتراك في الصندوق ،والذي يتم فيه تجميع رأس مال الصندوق المستهدف الموافق

-

 0604/60/00م أو تاريخ الحق في حال تم تمديد فترة اإلشتراك لفترة ()43عشرون يوم عمل إضافية بعد موافقة هيئة السوق
المالية .
-

تاريخ التشغيل  :هو التاريخ الذي يبدأ فيه الصندوق عملياته التشغيلية ،وذلك بعد نقل ملكية العقارات اإلفتتاحية لصالح الصندوق
واإلدراج في السوق المالية السعودية (تداول) .

-

مبلغ اإلشتراك  :وهو المبلغ الذي يرغب المستثمر في استثماره في الصندوق ويتقّدم بطلب لإلشتراك فيه ،وهو المبلغ الذي
اليقل عن ) (5,000خمس اآلف لاير سعودي للشخص الطبيعي والشخص اإلعتباري .

-

يوم التقويم  :هو التاريخ الحادي والثالثين من شهر ديسمبر والثالثين من شهر يونيو طوال مدة الصندوق والذي يتم به تقويم
أصول الصندوق وحساب سعر الوحدة اإلسترشادي.

-

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

-

العائد التأجيري  :هو المبالغ النقدية لعوائد التأجير للعقارات المكونة لمحفظة الصندوق لفترة سنة ميالدية .

-

صافي العائد التأجيري للعقار :هي المبالغ النقدية المتحصلة من العوائد التأجيرية بعد خصم مصاريف مديراألمالك و التشغيل والصيانة
للعقار 0

-

دخل انشطة الصندوق التشغلية هي األموال الناتجة عن :
(أ) الدخل من إيجارات عقارات الصندوق.
(ب) العوائــد المحققــة مــن اســتثمار الصندوق فــي أدوات اســتثمارية مؤقتة من مرابحــات وغيرهــا.
(ت) بيــع أي مــن أصــول الصندوق أو أي جــزء منهــا خالل عمــر الصندوق فــي حــال عــدم وجود أي فــرص عقاريــة
أخــرى لإلســتحواذ عليها أو فــي نهايــة عمــر الصندوق.

-

داخل النطاق العمراني  :داخل حدود البناء اإلسكاني وتواجد السكان في المدينة.
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-

المرابحات :هي البيع بزيادة على الثمن األول وعقد المرابحة هو أحد بيوع األمانة في الشريعة اإلسالمية ،حيث يحدد ثمن البيع بناء
على تكلفة السلعة زائدا ربح متفق عليه بين البائع والمشتري.

-

االستثمارات المالية قصيرة األجل  :هي االستثمارات في أصول مالية وتكون عبارة عن أوراق مالية مثل :االستثمار في صناديق
أدوات أسواق النقد ،والمرابحات التي تصنف منخفضة المخاطر وذات سيولة عالية (لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع الى البند -
 2من هذه الشروط واألحكام ) .

-

عقد الوكالة باألجر :وهو أحد مبادىء الشريعة االسالمية يجوز لمدير الصندوق بموجبه أن يتقاضى أجورا من مالكي الوحدات ألنها
عوض عن منافع مقومة شرعا سواء أكان هذا األجر مبلغا مقطوعا أم نسبة مخصومة من قيمة الوحدة المشتراه أو منصوصا عليها في
شروط وأحكام الصندوق.

-

شخص ذو مالئه مالية  :شخص قادر على الوفاء بكامل إلتزاماته المالية .

-

رسوم األراضي البيضاء :الرسوم الحكومية المفروضة على األراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المملكة العربية
السعودية.

-

الضوابط الشرعية :الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية الستثمارات الصندوق وتعامالته والموضحة في ملحق.9

-

الطرف النظير  :هو الطرف اآلخر في الصفقة .

-

المطور العقاري :ألغراض هذه الشروط واألحكام يقصد بالمطور شخص يرشحه مدير الصندوق يكون مسؤوال عن تنفيذ
الجوانب الفنية للتطوير العقاري للعقارات التي تحتاج الى تجديد أو إلعادة تطوير ،لتحقيق أغراض الصندوق.

-

شخص :أي شخص طبيعي ،أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.

-

الشخص الطبيعي  :لغرض هذه األحكام والشروط يمثل الشخص الطبيعي من يحمل الجنسية السعودية فقط.

-

الشخص اإلعتباري :لغرض هذه األحكام والشروط يمثل الشخص اإلعتباري كل المؤسسات و الشركات والهيئات والمؤسسات
الغير هادفة للربح والجهات الحكومية السعودية والتي تعود ملكيتها للسعودين فقط.

-

لاير  :اللاير السعودي.

-

حق الشفعة :حق يعطي للشريك األولوية في شراء العقار قبل أن يعرض على األخرين.

-

الجهات المستلمة  :هي الجهات عينها مدير الصندوق الستالم طلبات االشتراك لمساعدته في طرح وحدات الصندوق للجمهور
وهي من الجهات المرخص لها من هيئة السوق المالية أو مؤسسة النقد العربي السعودي .

-

الشخص المحظور  :كل شخص طبيعي أو اعتباري قد يشكل نقل الوحدات إليه أو استحواذه عليها إخـالال بـأي نظـام أو
مطلـب ألي بلـد أو جهـة حكوميـة فـي أي سـلطة قضائيـة ،سـواء بحــد ذاتــه أو بالتزامــن مــع أي ظــروف أخــرى ذات
صلــة .تحميــل الصندوق أي مســؤولية ضريبيــة مــا كان ليتكبدهــا أو يتحملهــا لــوال وجــود هــذا الشــخص ،أو يلــزم
الصندوق بتقديــم طلــب تســجيل أو التــزام بــأي متطلبــات تسـجيل فيمـا يتعلـق بـأي مـن وحداتـه فـي أي دولـة ال يكـون
الصندوق مسـجال فيهـا أو يعتــزم التســجيل فيهــا.
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شروط واحكام الصندوق
( أ ) اسم الصندوق ونوعه:

"صندوق النفيعي – أم القرى ريت " )

(

 AlNefaie- Umm Alqura REIT Fundوهو صندوق استثمار عقاري

متداول طرح عام مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية التي تحددها الهيئة الشرعية للصندوق .مؤسس في المملكة بموجب الئحة
صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة.

(ب) عنوان المقر الرئيس لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني :
شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار
المقر الرئيسي  :جده -شارع التحلية – مركز بن
حمران مبنى ب

– الدور السابع هاتف:

 )394(2211329فاكس )394( 2211240 :
ص.ب – 92019 :جدة49212 :
www.nefaie.com

(ج) مدة الصندوق:
مدة "صندوق النفيعي – أم القرى ريت" هي ( )00سنة ميالدية ،بداية من تاريخ إدراج وحدات الصندوق في السوق المالية
السعودية (تداول) وإتاحتها للتداول ،وبحيث تكون مدة الصندوق قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ،وموافقة ُمالك
الوحدات  ،ويتم أخذ موافقة مالك الوحدات كما هو موضّح في البند (ت )9-من هذه الشروط واألحكام فقرة "سياسة اجتماع مالكي
الوحدات" وذلك ألي مُدد اضافية أخرى ال تقل عن سنة واحدة في كل تمديد ،وال تزيد عن مدة الصندوق األصلية  ،وذلك بطلب
موافقة يتقدم به مدير الصندوق إلى هيئة السوق المالية بعد استيفاء متطلبات التمديد وهي:
 .9موافقة مجلس إدارة الصندوق على فترة التمديد.
 .4موافقة مالكي الوحدات على فترة تمديد الصندوق.
 .0تقرير مفصل معد من مدير الصندوق عن مبررات طلب التمديد.
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(د) أهداف الصندوق:
 يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد دورية لمالكي الوحدات للمشتركين بالصندوق كهدف أساسي  ،وذلك من خالل استثمار رأسمال الصندوق بتكوين محفظة عقارية تحتوي على أصول عقارية مطورة تطويرا إنشائيا التقل نسبته عن  %57من القيمة اإلجمالية

ألصول الصندوق وذلك بحسب اخر قوائم مالية مدققة قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري مستقر بغرض تشغيلها للغير ،وتحقيق عوائد
تأجيرية توزع لمالكي الوحدات المشتركين بالصندوق خالل مدة الصندوق  ،إضافة لمنح مالكي الوحدات سيولة أعلى بتداول وحداتهم
في السوق المالية السعودية (تداول)  ،عبرطرح وتسجيل وإدراج وحدات الصندوق في السوق المالية السعودية بعد موافقة الهيئة.
 سياسة توزيع األرباح  :اعتمد مدير الصندوق سياسة توزيع أرباح بحد أدنى مرة واحدة سنويا  ،بحيث أن عملية التوزيع يجب أنيسبقها تثمين للعقارات واعتماد القوائم األولية والسنوية من المحاسب القانوني للصندوق ومجلس إدارة الصندوق اضافة الى اقرار
التوزيع من مجلس إدارة الصندوق ووفقا للبنود التالية:
(أ) توزيع نسبه  %06من صافي أرباح الصندوق بحد أدنى مرة واحدة سنويا حسب القوائم المالية نصف السنوية األولية
أو السنوية والصادرة من المحاسب القانوني للصندوق وذلك باستثناء األرباح الناتجة عن بيع األصول العقارية
األساسية.
(ب) تاريخ استحقاق األرباح المتوقع خالل ( )23أربعون يوم تقويمي من يوم التثمين ذي العالقة وهو  09ديسمبر من
كل عام.
(ت) فترة سداد التوزيعات خالل ) )10عشرة أيام عمل من تاريخ اإلعالن عن التوزيع بعد المصادقة عليه من مجلس
ادارة الصندوق.
 يستهدف الصندوق االستثمار بالصيغ التالية :(أ) استهداف األصول العقارية المؤجرة لمدة طويلة تزيد عن عمر الصندوق لمستأجر واحد يكون ذو مالءة مالية.
(ب) استهداف صفقات الشراء وإعادة التأجير.
(ت) أستهداف األصول العقارية المؤجرة لخليطا متنوعا من المستأجرين من الشركات والمؤسسات التجارية التي تعمل في
قطاعات وأنشطة متنوعة (خدمي ،تجاري ، ،صناعي ،وفندقي ،صحي).

(هـ) وصف لغرض الصندوق وأهدافه اإلستثمارية:
إن الهدف االستثماري للصندوق هو االستثمارالمباشر في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية وتحديدا باألصول العقارية التي
تدر دخال منتظما  ،حيث سوف يسعى الصندوق إلى االستحواذ على أصول عقارية مستقرة العوائد مع مراعاة أنه يجب أن يكون
الصندوق و كافة استثماراته في جميع األوقات متوافق مع األنظمة التي تحكم الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية بما في
ذلك نظام تملك الغيرالسعوديين للعقار ،واإلمتثال لألنظمة ذات العالقة ولن يستثمر الصندوق خارج المملكة .وسعيا لتحقيق هذا
الغرض ستتركز أنشطة الصندوق الرئيسية في :
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هـ  0-تملك األصول العقارية اإلفتتاحية المكونة لمحفظة الصندوق و تسجيل الملكية باسم شركة تابعة ألمين الحفظ .
حيث أن مدير الصندوق استهدف العقارات حديثة البناء واإلنشاء واستثمر بصيغة صفقات الشراء وإعادة االستئجار لمالك العقارات.
هـ  0- 0-ملخص عقارات الصندوق :
قيمة الشراء

العقار

المدينة

فندق السابق العزيزية 0

مكة المكرمة

 252,000,000لاير

فندق المنصور

مكة المكرمة

 215,000,000لاير

 13,200,000لاير

السعود بالزا

مكة المكرمة

 170,000,000لاير

 10,680,000لاير

فندق الهداية

مكة المكرمة

 38,000,000لاير

 16,375,000لاير

6.50%
6.14%
6.28%

 2,460,000لاير

 050,666,666لاير

المجموع

قيمة اإليجارات
السنويه المستهدفة
لعام  0604م

العائد على األصول
العقارية المستهدف
لعام 0604م

 00,500,666لاير

6.05%
0000%

هـ  2-1العوائد المستهدفة على العقارات قبل خصم رسوم الصندوق لمدة ثالث سنوات :
ايجار فندق
السابق
ر0س

إيجار فندق
المنصور
ر0س

ايجار السعود
بالزا
ر0س

ايجار برج
الهداية
ر0س

9200210333

13,200,000

10,680,000

2,460,000

2019م

9200210333

9004330333

9302130333

402230333

51,775,000

2020م

9200210333

9004330333

9302130333

402230333

51,775,000

العام
2018م

إجمالي االيجارات
ر0س
51,775,000

العائد على
االصول
العقارية
6.33%
6.33%
6.33%

هـ 3-1العوائد المستهدفة لمالكي الوحدات بعد خصم رسوم الصندوق :
إجمالي عوائد
الصندوق

مصاريف الصندوق
المتوقعة
ر0س

صافي العائد المستهدف لمالكي
الوحدات
ر0س

صافي العائد المستهدف لمالك
الوحدات
%

42,715,000
42,715,000
42,715,000

4,475,000
4,475,000
4,475,000

38,240,000
38,240,000
38,240,000

5.53%
5.53%
5.53%

العام
2018م
2019م
2020م
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وصف للعقارات اإلفتتاحيه للصندوق :
عقار رقم 0
أسم العقار
نوع العقار

فندق السابق العزيزية 0
برج فندقي .

المدينة

مكة المكرمة .

الحي  /الشارع

حي العزيزية شارع جنوب العزيزية (طريق الطائف).

موقع حسب صك الملكية

القطعة رقم /01م من المخطط  1/49/9والواقعة في حي العزيزية خلف المدرسة التكميلى .
وحدودها وأطوالها كتالي :
بطول( )03ثالثون متر
شماال  :شارع جنوب العزيزية
بطول ( )03ثالثون متر
جنوبا  :ارض شفا جبلية
بطول ( )63.75ثالثة وستون متر وخمسة وسبعون
شرقا :قطعة رقم  02م
سنتمتر
بطول ( )63.75ثالثة وستون متر وخمسة وسبعون
غربا  :قطعة رقم / 01م
سنتمتر

مكونات البناء

*مكونات البناء

عدد األدوار

المساحة

البدروم

1

1

1365.8

خدمات

أدوار مواقف

3

3

4588.41

مواقف سيارات

دور أرضي

1

1

1296.22

استقبال

ميزانين

1

1

984.06

استقبال

دور مصلى

1

1

1331.38

مصلى

دور مطعم

1

1

1434.12

مطاعم

دور خدمات

1

1

1333.97

خدمات

أدوار متكررة

11

11

14299.12

سكني متكرر

دور أخير

1

1

856.98

سكني

بيت درج  +مصاعد

1

1

392.5

بيت درج +مصاعد

خزانات

1

1

1365.5

خزانات

إجمالي مسطحات البناء
*مكونات البناء حسب رخصة البناء

مساحة االرض

الوحدة

 29248.360متر مربع

مساحتها اإلجمالية ( )1,912.5ألف وتسعمائة وإثني عشر متر مربعا وخمسة سنتميرات مربعة فقط

مساحة البناء (إجمالي
مسطحات البناء)
عدد األدوار
عمر البناء

 40دور
سنه  ،حيث تم إطالق التيار الكهربائي بتاريخ  9202/32/32هـ

عدد الغرف

 241غرفة .

 29,248.360متر مربع
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االستخدام

عدد الحجاج المصرح بهم
حسب ترخيص اسكان
الحجاج لعام 0005هـ
عدد المستأجرين /نسبة
اإلشغال
أثاث والفرش
ايراد آخر ثالث أعوام

 9141حاج .
مستأجر واحد مؤجر بالكامل
تم شراء الفندق مؤثث ومفروش ومجهز بكافة التجهيزات الفندقية من اجهزة كهربائية ومعدات فندقية
ونحوه
لم يسبق تأجيرالعقار لالعوام السابقة بعقود سنويه
بيانات عقد اإليجار

المستأجر /كيان

شركة السابق لالستثمار العقاري /شركة سعودية مساهمة مقفلة .

نوع االيجار

عقد تأجير يتحمل فيه المستأجر تكلفة الصيانة والتشغيل ال يشمل التأمين على العقار
) )16,375,000سته عشر مليون وثالثمائة وخمسة وسبعون الف لاير سعودي عن كل سنه هجرية

القيمة التأجيرية
مده العقد /طريق الدفع
ضمانات التزام المستأجر

شروط فسخ العقد

علما ان مدير الصندوق اتفق مع المستأجر على القيمة اإليجارية للفندق بناء على دراسة الدخل الفعلي للفندق وفقا
لتقاريرالمثمنين

 93سنوات هجرية تبدأ من تاريخ تسليم العقار للمستأجر وهو تاريخ تشغيل الصندوق  /تدفع مقدما
كل ستة اشهر وفقا للتقويم الهجري منها  0سنوات ملزمة و 2سنوات اختيارية
يقدم المستأجر سندات ألمر بقيمة ايجار ثالث سنوات بقيمة اجمالية ( )40,937,500لاير سعودي
(ال تشمل السندات ألمرالدفعة المقدمة والتي سوف تدفع عند تاريخ بدأ العقد قدرها
(  109120133لاير)
فسخ العقد :في حالة إخالل المستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو عدم التزامه بسداد القيمة
اإليجارية في موعدها المتفق عليه أو عدم سداد النفقات األخرى المترتبة على استغالل الفندق في
الموعد المحدد لها  ،يحق للمؤجر إنذار المستأجر بااللتزام بتنفيذ التزامه في مدة أقصاها أسبوع من
تاريخ تسلمه اإلنذار فإذا استمر المستأجر على رغم ذلك في اإلخالل بالتزاماته يحق للمؤجر فسخ
العقد مع التزام المستأجر بأحكام فسح العقد الواردة بالبند أدناه .
أحكام فسخ العقد :
-9ال يحق للمستأجر فسخ العقد في الثالث سنوات األولى وفي حال فسخ العقد فيلتزم بسداد
كامل القيمة اإليجارية المتبقية من الثالث سنوات األولى ،ويحق للمؤجر اتخاذ اإلجراءات
النظامية والمطالبة بتحصيل السندات ألمر عن المدة المتبقية.
 -4يحق للطرف الثاني (المستأجر) فسخ العقد بعد اكتمال مدة ثالث سنوات هجرية من
تاريخ بداية مدة اإليجار وقبل أنتهاء مدة العقد األساسية وذلك بعد إخطار خطي للمؤجر
(مدير الصندوق) برغبته في اإللغاء بفترة ال تقل عن ( )94إثنى عشر شهرا هجريا قبل
تاريخ تنفيذ اإللغاء وفق األحكام التالية :
 يدفع الطرف الثاني (المستأجر) مبلغ نقدي وقدره ) (5,000,000خمسةماليين لاير سعودي عند فسخ العقد بعد مضي ثالث سنوات هجرية أو أكثر
من تاريخ بداية مدة اإليجار.
 يسقط عن المستأجر التعويض النقدي المقدر بـ ) (5,000,000خمسة مالينلاير سعودي عند إلغاء العقد بعد مضي ثالث سنوات هجرية أو أكثر من تاريخ
بداية مدة اإليجار في حال أوجد مستأجر بديل عنه بنفس بنود تعاقده مع مدير
الصندوق وذو مالءة مالية وسمعة طيبة ويوافق عليه مدير الصندوق.

إحصائيات اإلستحواذ لصالح الصندوق
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تاريخ توقيع اتفاقية الشراء
سعر الشراء لصالح
الصندوق
التثمين العقاري باسلوب
الدخل الفعلي المتوقع

2017 /07/13م
) (252,000,000مائتان وإثنان وخمسون مليون لاير سعودي فقط
خدماتي للعقارات في  4392/31/92م
وايت كيوبز كما في 4392/31/92م
) (263,000,000لاير سعودي

متوسط حسابي بسيط السعار
التثمين

) (264,411,429لاير سعودي

) (263,705,715لاير سعودي
أتبع المقيمان معيار رسملة الدخل واسلوب التكلفة وهما من المعايير المطبقة لدى الهيئة السعودية للمقيمين
المعتمدين واعتمد مدير الصندوق على اسلوب الدخل الفعلى المتوقع للعقار

منهجية التقييم
كيان المالك (البائع)

شركة السابق لإلستثمار -شركة سعودية مساهمة مقفلة
( )%13من قيمة الشراء تدفع نقدا عند اإلفراغ بقيمة ( )94203330333مائة وسته وعشرون مليون لاير
سعودي فقط .
) (%50من قيمة االشراء تدفع للبائع من خالل إصدار وحدات في الصندوق كإشتراك عيني
( )94203330333مائة وسته وعشرون مليون لاير سعودي فقط .
ستنتقل ملكية العقار لصالح الصندوق حيث سيسجل بإسم الشركة التي يؤسسها أمين الحفظ خالل  43أيام من
تاريخ إكتمال الطرح (تاريخ اإلقفال)
علما بأن ملكية العقار خاليه من جميع المسؤوليات والرهونات او الدعاوي القضائية أو اإللتزمات بكافة اشكالها
اتجاه الغير والتي قد تمنع او تعيق إفراغ العقار لصالح الصندوق

مقابل الدفع

تاريخ اإلفراغ لصالح
الصندوق

عقار رقم 0
أسم العقار

فندق شارع المنصور

نوع العقار

برج فندقي

المدينة

مكة المكرمة

الحي /الشارع

حي الهنداويه – شارع المنصور

موقع حسب صك الملكية

القطعة الواقعه فى الهنداوية بشارع المنصور بمدينة مكة المكرمة
وحدودها وأطوالها كتالي :
جنوبا  :سكة نافذه بعرض  7,50م شرقا و  8,38م غربا

بطول  50,79م

شرقا  :الجزء المفروز رقم ()9

بطول  44,76م

غربا  :سكة نافذه بعرض  1م

بطول  45,20م

مكونات البناء

*مكونات البناء

عدد
األدوار
9

9

دور أرضي

1

1

9221.20

ميزانين

1

1

843.45

استقبال

دور مصلى

1

1

1373.27

مصلى

دور مطعم

1

1

1373.27

مطاعم

دور مواقف
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الوحدة

المساحة

االستخدام

1761.42

مواقف
سيارات
استقبال

دور خدمات

1

3

1238.73

خدمات

أدوار متكررة

14

448

17340.5

سكني متكرر

بيت درج  +مصاعد

1

2

145.84

خزانات

1

3

1649.64

بيت درج+
مصاعد
خزانات

غرفة الكهرباء

1

1

54

غرفة كهرباء

 27455.430متر مربع

إجمالي مسطحات البناء

*مكونات البناء حسب رخصة البناء
مساحة االرض

( )4031.41الفان وثالثمائة وتسعة امتار مربعه وخمسة وعشرون سنتمترا مربعا فقط

مساحة البناء (إجمالي

) (27455.4متر مربع

مسطحات البناء)
عدد االدوار

 40دور

عمر البناء

تم انتهاء من البناء واطالق التيار الكهربائي بتاريخ 9201/31/32هـ

عدد الغرف /اجمالي

 221غرفة

المساحة الكلية للغرف
عدد الحجاج المصرح بهم

 4221حاج

حسب ترخيص اسكان
الحجاج لعام 0004هـ
عدد المستأجرين /نسبة

عدد  4مستأجرين /مؤجر بالكامل

اإلشغال
أثاث والفرش

تم شراء الفندق خالي من الفرش واألثاث وسيقوم المستأجر بفرشه وتشغيله

االيراد الخر ثالث أعوام

لم يسبق تأجيرالعقار لالعوام السابقة بعقود سنويه.
بيانات عقد اإليجار

المستأجر /كيان

فردية السيد  /خالد السعود ( ،شركة مساهمة مقفله) محمد عبدالعزيزالراجحي وأوالده لإلستثمار

نوع االيجار

عقد تأجيرسنوي يتحمل فيه المستأجر تكلفة الصيانة والتشغيل للعقارال يشمل التأمين على العقار

القيمة التأجيرية

) )13,200,000ثالثه عشر مليون ومائتي الف لاير سعودي عن كل سنه هجرية
علما ان مدير الصندوق اتفق مع المستأجر على القيمة اإليجارية للفندوق بناء على دراسة الدخل الفعلي للفندق وفقا لتقاريرالمثمنين

مده العقد /طريق الدفع

 93سنوات هجرية تبدأ من تاريخ تسليم العقار للمستأجر وهو تاريخ تشغيل الصندوق  /تدفع مقدما كل
سته اشهر وفقا للتقويم الهجري ،منها  0سنوات ملزمة و 2سنوات اختيارية
يقدم المستأجر سندات ألمر بعدد  1سندات لكل مستأجر و بقيمة ايجارية لمدة ثالث سنوات بقيمة

ضمانات التزام المستأجر

اجمالية  33,000,000لاير سعودي (ال تشمل السندات ألمر الدفعة المقدمة والتي سوف تدفع عند
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تاريخ بدأ العقد قدرها  6,600,000لاير)
فسخ العقد :في حالة إخالل المستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو عدم التزامه بسداد القيمة اإليجارية
في موعدها المتفق عليه أو عدم سداد النفقات األخرى المترتبة على استغالل الفندق في الموعد المحدد لها
شروط فسخ العقد

 ،يحق للمؤجر إنذار المستأجر بااللتزام بتنفيذ التزامه في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسلمه اإلنذار فإذا
استمر المستأجر على رغم ذلك في اإلخالل بالتزاماته يحق للمؤجر اعتبار فسخ العقد مع التزام المستأجر
بأحكام فسح العقد الواردة بالبند أدناه .
أحكام فسخ العقد :
-9ال يحق للمستأجر فسخ العقد في الثالث سنوات األولى وفي حال فسخ العقد فيلتزم بسداد
كامل القيمة اإليجارية المتبقية من الثالث سنوات األولى ،ويحق للمؤجر اتخاذ اإلجراءات
النظامية والمطالبة بتحصيل السندات ألمر عن المدة المتبقية.
 -4يحق للطرف الثاني (المستأجر) فسخ العقد بعد اكتمال مدة ثالث سنوات هجرية من تاريخ
بداية مدة اإليجار وقبل أنتهاء مدة العقد األساسية وذلك بعد إخطار خطي للمؤجر (مدير
الصندوق) برغبته في اإللغاء بفترة ال تقل عن ( )94إثنى عشر شهر هجري قبل تاريخ تنفيذ
اإللغاء وفق األحكام التالية :
 يدفع الطرف الثاني (المستأجر) مبلغ نقدي وقدره ) (4,000,000اربعة ماليينلاير سعودي عند فسخ العقد بعد مضي ثالث سنوات هجرية أو أكثر من تاريخ
بداية مدة اإليجار.
 يسقط عن المستأجر المبلغ النقدي المقدر بـ ) (4,000,000اربعة ماليين لايرسعودي عند إلغاء العقد بعد مضي ثالث سنوات هجرية أو أكثر من تاريخ بداية مدة
اإليجار في حال أوجد مستأجر بديل عنه بنفس بنود تعاقده مع مدير الصندوق وذو
مالءة مالية وسمعة طيبة ويوافق عليه مدير الصندوق.

إحصائيات اإلستحواذ لصالح الصندوق
تاريخ توقيع اتفاقية
الشراء
سعر الشراء لصالح
الصندوق

 2017 /07/16م
) (215,000,000مائتان وخمس عشر مليون لاير سعودي فقط
خدماتي للعقارات في  4392/31/92م
وايت كيوبز كما في 4392/31/92م

التثمين العقاري
باسلوب الدخل الفعلي
للعقار المتوقع

) (219,822,581لاير
) (223,000,000لاير

متوسط حسابي بسيط
السعار التثمين
منهجية التقييم
كيان المالك (البائع)

) (221,411,291لاير
أتبع المقيمان معيار رسملة الدخل واسلوب التكلفة وهما من المعاير المطبقة لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
واعتمد مدير الصندوق على اسلوب الدخل الفعلى المتوقع للعقار
ثلثي مشاع بملكية فردية بأسم خالد محمد السعود
ثلث مشاع بأسم شركة منافع القابضة علما بأن تم تغيير اسم الشركة الى شركة محمد عبدالعزيزالراجحي وأوالده
لإلستثمار
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( )%13من قيمة الشراء تدفع نقدا عند اإلفراغ بقيمة ( )107,500,000مائة وسبعه مليون وخمسمائه ألف لاير
سعودي فقط .
) (%50من قيمة الشراء تدفع للبائع من خالل إصدار وحدات في الصندوق كإشتراك عيني بقيمة )(107,500,000
مائة وسبعة مليون وخمسمائه ألف لاير سعودي فقط .ويلتزم المالك بقبول نسبة  %03من قيمة الشراء كوحدات في
الصندوق في حالة تم تغطية المبلغ المطروح للجمهور بنسبة ال تقل عن . % 913
مقابل الدفع

تاريخ اإلفراغ لصالح
الصندوق

ستنتقل ملكية العقار لصالح الصندوق حيث سيسجل بإسم الشركة التي يؤسسها أمين الحفظ خالل  43يوم من تاريخ
إكتمال الطرح (تاريخ اإلقفال)
علما بأن ملكية العقار خاليه من جميع المسؤوليات والرهونات او الدعاوي القضائية أو اإللتزامات بكافة اشكالها اتجاه
الغير والتي قد تمنع او تعيق إفراغ العقار لصالح الصندوق

عقار رقم 0
أسم العقار

السعود بالزا

نوع العقار

مركز تجاري مفتوح (بالزا)

المدينة

مكة المكرمة

الحي  /الشارع

جنوب العزيزيه ( العوالي )  /شارع جبل الثور

موقع حسب صك الملكية

القطعة رقم  92من المخطط رقم ( )42/49/9الواقع في حي جنوب العزيزية بمدينة مكة المكرمة
وحدودها وأطوالها كتالي :

مكونات البناء

شماال  :شارع عرض 13متر

بطول  933مائة مترا

جنوبا  :شارع عرض  93متر

بطول  933مائة مترا

شرقا  :شارع عرض  41متر

بطول  933مائة مترا

غربا :قطعة رقم 92

بطول  933مائة متر

*مكونات البناء

عدد
األدوار
9

9

دور أرضي

1

42

2111.12

أدوار متكررة

1

25

2229.42

استقبال

مبيتات

1

8

1095.72

مكاتب

ميزانين

1

41

0103.02

تجاري

خزانات

1

1

348.91

خزانات

بيارة صرف

1

9

8

مجاري

بيت الدرج +مصاعد

1

1

931.12

بيت درج+
مصاعد

البدروم
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الوحدة

المساحة

االستخدام

5324.4

مواقف
سيارات
تجاري

غرفة كهرباء

1

إجمالي مسطحات البناء

22.56

2

خزانات

 20109.050متر مربع
*مكونات البناء حسب رخصة البناء

مساحة االرض

( )93333عشرة اآلف متر مربعا فقط .

مسطحات البناء

 20109.05متر مربع

عدد األدوار

 2أدوار

عمر العقار

العقار حديث و مكتمل البناء وسيتم تسليمه للمستأجر بتاريخ تشغيل الصندوق

المساحة القابلة لتأجيرية
لمكونات البناء

معارض تجارية  2441متر مربع  /مكاتب إدارية  2330متر مربع  /مواقف سيارات  492سيارة

عدد المستأجرين /نسبة اإلشغال

مستأجر واحد  /مؤجر بالكامل

اإليراد الخر ثالث أعوام

لم يسبق تأجيره لالعوام السابقة بعقود سنويه
بيانات عقد اإليجار

المستأجر /كيان

فرديه بإسم خالد محمد السعود

نوع االيجار

عقد تأجير يتحمل فيه المستأجر تكلفة الصيانة والتشغيل وال يشمل التأمين على العقار

القيمة التأجيرية

) )10,680,000عشرة ماليين و ستمائة وثمانون ألف لاير سعودي عن كل سنة هجرية
علما ان مدير الصندوق اتفق مع المستأجر على القيمة اإليجارية للفندوق بناء على دراسة الدخل الفعلي للعقار للمركز
التجاري وفقا لتقاريرالمثمنين

مده العقد /طريق الدفع

 93سنوات هجرية تبدأ من تاريخ تسليم العقار للمستأجر وهو تاريخ تشغيل الصندوق  /تدفع مقدما
كل سته اشهر وفقا للتقويم الهجري منها  0سنوات ملزمة و 2سنوات اختيارية
يقدم المستأجر سندات ألمر بعدد  1سندات و بقيمة ايجارية لمدة ثالث سنوات بقيمة اجمالية

ضمانات التزام المستأجر

 26,700,000لاير سعودي (ال تشمل الدفعة المقدمة والتي سوف تدفع عند تاريخ بدأ العقد
قدرها  5,340,000لاير)

شروط فسخ العقد

فسخ العقد :في حالة إخالل المستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو عدم التزامه بسداد القيمة
اإليجارية في موعدها المتفق عليه أو عدم سداد النفقات األخرى المترتبة على استغالل المركز التجاري
في الموعد المحدد لها  ،يحق للمؤجر إنذار المستأجر بااللتزام بتنفيذ التزامه في مدة أقصاها أسبوع من
تاريخ تسلمه اإلنذار فإذا استمر المستأجر على رغم ذلك في اإلخالل بالتزاماته يحق للمؤجر فسخ العقد
مع التزام المستأجر بأحكام فسح العقد الواردة بالبند أدناه .
أحكام فسخ العقد :
 -9يسقط عن المستأجر المدة اإللزامية والمحددة بثالث سنوات ومبلغ غرامة فسخ العقد
في حال تقدم بطلب خطي للطرف األول برغبته بفسخ العقد بشرط ان ال تقل نسبة
اإلشغال بالمركز التجاري عن  %933وبقيمة تأجيريه ال تقل عن قيمة التأجيريه لعقد
اإليجار ووافق الطرف األول على ذلك كتابيا .
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 -4يحق للطرف الثاني (المستأجر) فسخ العقد بعد اكتمال مدة ثالث سنوات هجرية من
تاريخ بداية مدة اإليجار وقبل أنتهاء مدة العقد األساسية وذلك بعد إخطار خطي للمؤجر
(مدير الصندوق) برغبته في اإللغاء بفترة ال تقل عن ( )94إثنى عشر شهر هجري قبل
تاريخ تنفيذ اإللغاء وفق األحكام التالية
 -0يدفع الطرف الثاني (المستأجر) مبلغ نقدي وقدره ) (2,500,000مليونان وخمسمئة
الف لاير سعودي عند فسخ العقد بعد مضي ثالث سنوات هجرية أو أكثر من تاريخ بداية
مدة اإليجار.
 -2يسقط عن المستأجر مبلغ التعويض المقدر بـ ) (2,500,000مليونان وخمسمائة الف
لاير سعودي عند إلغاء العقد بعد مضي ثالث سنوات هجرية أو أكثر من تاريخ بداية مدة
اإليجار في حال أوجد مستأجر بديل عنه بنفس بنود تعاقده مع مدير الصندوق وذو مالءة
مالية وسمعة طيبة ويوافق عليه مدير الصندوق.
إحصائيات اإلستحواذ لصالح الصندوق
تاريخ توقيع اتفاقية الشراء
سعر الشراء لصالح الصندوق

 2017 /07/16م
) (170,000,000مائة وسبعون مليون لاير سعودي فقط
خدماتي للعقارات في  4392/31/92م
وايت كيوبز كما في 4392/31/92م

التثمين العقاري باسلوب الدخل
الفعلى المتوقع
متوسط حسابي بسيط السعار
التثمين

) (177,500,000لاير سعودي

) (179,590,567لاير سعودي

)  (178,545,284لاير سعودي
أتبع المقيمان معيار رسملة الدخل واسلوب التكلفة وهما من المعايير المطبقة لدى الهيئة السعودية للمقيمين
المعتمدين واعتمد مدير الصندوق على اسلوب الدخل الفعلى المتوقع للعقار
ملكية فردية بأسم مها عبدهللا عبداللطيف العبد اللطيف
( )%13من قيمة الشراء تدفع نقدا عند اإلفراغ بقيمة ( )85,000,000خمسة وثمانون مليون لاير سعودي
فقط
) (%50من قيمة الشراء تدفع للبائع من خالل إصدار وحدات في الصندوق كإشتراك عيني بقيمة
) (85,000,000خمسة وثمانون مليون لاير سعودي فقط.
ويلتزم المالك بقبول نسبة  %03من قيمة الشراء كوحدات في الصندوق في حالة تم تغطية الصندوق بنسبة
ال تقل عن . % 913
ستنتقل ملكية العقار لصالح الصندوق حيث سيسجل بإسم الشركة التي يؤسسها أمين الحفظ خالل  43يوم
من تاريخ إكتمال الطرح (تاريخ اإلقفال)
علما بأن ملكية العقار خاليه من جميع المسؤوليات والرهونات او الدعاوي القضائية أو اإللتزمات بكافة
اشكالها اتجاه الغير والتي قد تمنع او تعيق إفراغ العقار لصالح الصندوق

منهجية التقييم
كيان المالك (البائع)

مقابل الدفع

تاريخ اإلفراغ لصالح الصندوق

عقار رقم 0
أسم العقار

فندق الهداية

نوع العقار عند الشراء

برج فندقي

المدينة

مكة المكرمة

حي  /الشارع

حي العزيزيه الضفة الغربية /شارع الهداية
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موقع حسب صك

القطعة رقم  9421من المخطط رقم (/2/49/9ج) الواقع في حي العزيزية الضفة الغربية بمدينة مكة

الملكيه

المكرمة
وحدودها وأطوالها كتالي :
شماال  :قطعة رقم 9421

بطول  43عشرون مترا

جنوبا  :قطعة رقم 9422

بطول  43عشرون مترا

شرقا  :حديقه

بطول  49واحد وعشرون

غربا :شارع عرض  23م

بطول  49واحد وعشرون متر

مكونات البناء

*مكونات البناء

عدد
األدوار
9

9

دور أرضي

9

4

922.21

ميزانين

1

9

940.40

خدمات

دور مصلى  +مطعم

1

2

424.21

مصلى  +مطعم

دور خدمات

1

1

424.49

خدمات

أدوار متكررة

14

138

0021.22

سكني

بيت درج  +مصاعد

4

4

29.2

بيت درج +مصاعد

خزانات

9

9

419.21

خزانات

غرفة كهرباء

1

1

93

غرفة كهرباء

دور مواقف

الوحدة

المساحة

اإلستخدام

429.11

مواقف سيارات
استقبال +تجاري

اإلجمالي

4720.800

*مكونات البناء حسب رخصة البناء

مساحة االرض

مساحتها اإلجمالية ( )243اربعمائة وعشرون متر مربعا فقط

مسطحات البناء

 4720.800متر مربع.

عدد االدوار

 43دور.

عمر العقار

العقارحديث و مكتمل البناء سيتم تسليمه للمستأجر في تاريخ تشغيل الصندوق

عدد الغرف

 901غرفة .

عدد الحجاج متوقع

 101حاج.
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عدد المستأجرين /نسبة
اإلشغال

مستأجر واحد  /مؤجر بالكامل

الفرش واألثاث

تم شراء الفندق خالي من االثات والفرش وسيقوم المستأجر بفرشة وتجهيزه وتشغيله

اإليرادات آلخر ثالث

لم يسبق تأجيره لالعوام السابقة بعقود سنويه

أعوام
بيانات عقد اإليجار
فردية بإسم محمد بن سعد الداود
المستأجر /كيان
نوع االيجار
القيمة التأجيرية

عقد تأجير يتحمل فيه المستأجر تكلفة الصيانة والتشغيل ال يشمل التأمين
(  )402230333إثنان مليون اربعمائة وستون ألف لاير سعودي عن كل سنة هجرية
علما ان مدير الصندوق اتفق مع المستأجر على القيمة اإليجارية للفندوق بناء على دراسة الدخل الفعلي للعقار للمركز التجاري
وفقا لتقاريرالمثمنين

مده العقد /طريق الدفع

 93سنوات هجرية تبدأ من تاريخ تسليم العقار للمستأجر وهو تاريخ تشغيل الصندوق  /تدفع مقدما كل
سته اشهر وفقا للتقويم الهجري
يقدم المستأجر سندات ألمر بعدد  1سندات و بقيمة ايجارية لمدة ثالث سنوات بقيمة اجمالية

ضمانات التزام

) )6,150,000لاير سعودي (ال تشمل السندات ألمر الدفعة المقدمة والتي سوف تدفع عند تاريخ بدأ

المستأجر

العقد قدرها ) (1,230,000لاير)

شروط فسخ العقد

فسخ العقد :في حالة إخالل المستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو عدم التزامه بسداد القيمة اإليجارية
في موعدها المتفق عليه أو عدم سداد النفقات األخرى المترتبة على استغالل الفندق في الموعد المحدد لها
 ،يحق للمؤجر إنذار المستأجر بااللتزام بتنفيذ التزامه في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسلمه اإلنذار فإذا
استمر المستأجر على رغم ذلك في اإلخالل بالتزاماته يحق للمؤجر فسخ العقد مع التزام المستأجر بأحكام
فسح العقد الواردة بالبند أدناه .
أحكام فسخ العقد :
-9ال يحق للمستأجر فسخ العقد في الثالث سنوات األولى وفي حال فسخ العقد فيلتزم بسداد كامل
القيمة اإليجارية المتبقية من الثالث سنوات األولى ،ويحق للمؤجر اتخاذ اإلجراءات النظامية
والمطالبة بتحصيل السندات ألمر عن المدة المتبقية.
 -4يحق للطرف الثاني (المستأجر) فسخ العقد بعد اكتمال مدة ثالث سنوات هجرية من تاريخ
بداية مدة اإليجار

وقبل أنتهاء مدة العقد األساسية وذلك بعد إخطار خطي للمؤجر (مدير

الصندوق) برغبته في اإللغاء بفترة ال تقل عن ( )94إثنى عشر شهر هجري قبل تاريخ تنفيذ
اإللغاء وفق األحكام التالية
 يدفع الطرف الثاني (المستأجر) مبلغ نقدي وقدره ) (1,500,000مليون وخمسمائة الفلاير لاير سعودي عند فسخ العقد بعد مضي ثالث سنوات هجرية أو أكثر من تاريخ بداية مدة
اإليجار.
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 -يسقط عن

المستأجر المبلغ النقدي المقدر بـ ) (1,500,000مليون وخمسمائة الف لاير

سعودي عند إلغاء العقد بعد مضي ثالث سنوات هجرية أو أكثر من تاريخ بداية مدة اإليجار في
حال أوجد مستأجر بديل عنه بنفس بنود تعاقده مع مدير الصندوق وذو مالءة مالية وسمعة طيبة
ويوافق عليه مدير الصندوق.
إحصائيات اإلستحواذ لصالح الصندوق
تاريخ توقيع اتفاقية الشراء
سعر الشراء لصالح الصندوق
التثمين العقاري باسلوب الدخل الفعلى
المتوقع

 2017/08/20م
( )04,666,666ثمانية وثالثون مليون لاير
وايت كيوبز كما في 4392/31/92م

خدماتي للعقارات في  4392/31/14م

متوسط حسابي بسيط السعار التثمين

) (29,041,741لاير سعودي
) (41,000,000لاير سعودي
) (41,020,871لاير سعودي

منهجية التقييم

أتبع المقيمان معيار رسملة الدخل واسلوب التكلفة وهما من المعايير المطبقة لدى الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين واعتمد مدير الصندوق على اسلوب الدخل الفعلى المتوقع للعقار

كيان المالك (البائع)

فردية بأسم محمد بن سعد الداود
( )%13من قيمة الشراء تدفع نقدا عند اإلفراغ بقيمة ( )19,000,000تسعة عشرمليون لاير سعودي
فقط .
) (%50من قيمة الشراء تدفع للبائع من خالل إصدار وحدات في الصندوق كإشتراك عيني بقيمة
) (19,000,000تسعة عشرمليون لاير سعودي فقط .ويلتزم المالك بقبول نسبة  %03من قيمة الشراء
كوحدات في الصندوق في حالة تم تغطية الصندوق بنسبة ال تقل عن . % 913

مقابل الدفع

تاريخ اإلفراغ لصالح الصندوق

ستنتقل ملكية العقار لصالح الصندوق حيث سيسجل بإسم الشركة التي يؤسسها أمين الحفظ خالل 43
يوم من تاريخ إكتمال الطرح (تاريخ اإلقفال)
علما بأن ملكية العقار خاليه من جميع المسؤوليات والرهونات او الدعاوي القضائية أو اإللتزمات بكافة
اشكالها اتجاه الغير والتي قد تمنع او تعيق إفراغ العقار لصالح الصندوق

 ويقر مدير الصندوق على خلو جميع العقارات اإلفتتاحية المكونة لمحفظة الصندوق من أي مخالفات نظامية تمنع أو قد تتسبب فيعدم اإلستفادة من العقار أو تشغيله ،وخلو العقارات من عيوب فنية أو عيوب هندسية رئيسية قد تمنع أو قد تتسبب في عدم اإلستفادة
من المبنى أوتشغيله ،أوقد تتسبب بدورها في إجراء إصالحات وتغييرات رئيسية مكلفة.
 يقر مدير الصندوق أن جميع العقارات اإلفتتاحية المكونة لمحفظة الصندوق ال يوجد فيها وجود تضارب مصالح بين األطرافالتالية بشكل مباشر أو غير مباشر:
- 1مدير الصندوق.
- 2مدير /مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق.
- 3مالك /مالك العقارات المرتبطة بالصندوق.
- 4مستأجر /مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  %10أو أكثر من عوائد االيجار السنوية للصندوق.

هـ –  0االدارة المستمرة  :سيتم إدارة الصندوق بطريقة تتماشى مع هدف اإلستثمار وسياسته ولتحقيق ذلك سيقوم مدير الصندوق
بالرقابة المتواصله إلستثمارات الصندوق والمتابعة اللصيقة للعناصر العقارية ومراقبة االوضاع السائدة بالسوق ومراجعة مستمرة
لمحفظة الصندوق العقارية يعتزم مدير الصندوق اإلحتفاظ بالعقارات داخل محفظة الصندوق طيلة عمر الصندوق إال أنه سوف يقوم
بتقييم كل اصل داخل المحفظة بشكل دوري  ،فقد يلجأ مدير الصندوق الى إعادة موازنة المحفظة العقارية للصندوق  .فعلى سبيل
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المثال قد يلجأ الى بيع االصول المستثمر بها واالستحواذ على اصول أخرى بشرط أن تتناسب مع أهداف الصندوق واغراضه
واستراتيجة االستثمار بعد أن يتم تقييم العقار المراد بيعه عن طريق مثمنين عقاريين اثنين عضوين أساسيين لدى الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين .
وفيما يلي أمثلة تبرر الحاالت التي يلجأ لها مدير الصندوق الى ببع أصول الصندوق ويسقط حق الشفعة للجهة التي تم شراء العقار
منها لصالح الصندوق :
وجود عرض جذاب مقدم لمدير الصندوق لالستحواذ على واحد أو أكثر من االصول العقارية المكونة لمحفظة الصندوق بما يحقق
مصلحة مالكي الوحدات و يحقق ارباح راسمالية بقيمة سوقية افضل من سعر الشراء.
(أ) تحديد فرصة  /فرص استثمارية عقارية متاحة أكثر جاذبية و أمنة من العقارات المكونة لمحفظة الصندوق والحاجة
لرأس المال الالزم لالستحواذ عليها من خالل بيع واحد أو أكثر من االصول المكونة لمحفظة الصندوق .
(ب) تحقق اي من المخاطر الواردة في بند المخاطر ورأى مدير الصندوق ان االستمرار باالحتفاظ بهذا العقار سيسبب
ضرر جسيم على مالكي الوحدات وفي هذه الحاله سيتم اخد موافقة مالكي الوحدات وفق بند (ت) في هذه الشروط
واالحكام .
(ت) تصفية الصندوق أوانتهاء مدته.
وسيتبع مدير الصندوق كل االجراءات والسياسات لشراء االصول العقارية لصالح الصندوق الواردة في البند ( ، )9-عند االستحواذ
على األصل العقاري الذي يعتزم مدير الصندوق إضافته لمحفظة الصندوق  ،بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات ويتم اعتماد مثل هذه
القرارات من مجلس اإلدارة وإجتماعات مالكي الوحدات واالفصاح عنها بالتقارير الدورية المرسلة لمالكي الوحدات بالصندوق.
 ويجدر التنويه هنا انه في حال تم بيع أي اصل خالل عمر الصندوق وتحقق ارباح رأسمالية سيتم إعادة استثماره لصالح عملياتاالستحواذ للعقار أوالعقارات التي يعتزم مدير الصندوق إضافتها لمحفظة الصندوق ولن يتم توزيع األرباح الرأسمالية على مالكي
الوحدات.وفي حال عدم وجود فرص مناسبة لالستثمار في مدة أقصاه شهر من تاريخ تحقق االرباح الرأسمالية سيتم عقد اجتماع
مجلس ادارة وسيتم توزيعها على مالكي الوحدات مباشرة بعد اقرارها من المجلس.
–دون

هـ  0-توظيف السيولة المتاحة  :يسعى مدير الصندوق الى توظيف السيولة المتاحة في االستثمارات المالية قصير األجل
اإللتزام بتصنيف ائتماني محدد-المتوافقة مع الضوابط الشرعية كما هو موضح في بند اإلستثمارات المؤقته من ملخص استراتيجية االستثمار.
بنسبة ال تتجاوز ( )00%من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.
هـ  0 -القيود على االستثمارات :
(أ) لن يستثمر الصندوق في االراضي البيضاء .
(ب) لن يستثمر الصندوق في أي مشاريع التطوير اإلنشائي للعقارات وبنائها .
(ت) لن يستثمر الصندوق في العقارات خارج المملكة العربية السعودية .
(ث) ال يجوزاالستثمار بأي أصل عقاري يكون مستخدم لغرض القيام باألنشطة الغير متوافقة مع االحكام والضوابط الشرعية.
هـ  0-يمكن للصندوق االستثمار في العقارات التي تحتاج الى و/أو تجديد و/أوتوسعه و/أو تحسين سواء أكانت هذه العقارات
مملوكة للصندوق أو عقارات جديدة يعتزم مدير الصندوق اضافتها للمحفظة العقارية  ،على أن ال تتجاوز  %41من القيمة اإلجمالية
ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققه .
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(و) ملخص إستراتيجية االستثمار:
سيسعى مدير الصندوق لتحقيق أهدافه االستثمارية من خالل اتباع االستراتيجيات التالية -:
و 0 -االصول العقاريه التي سوف يستثمر بها الصندوق :
سيمتلك صندوق النفيعي – أم القرى ريت األصول العقارية اإلفتتاحية المكونة لمحفظة الصندوق الواردة في الفقرة(هـ) من هذه
الشروط واألحكام  ،عالوة على ذلك وبالتماشي مع هدف اإلستثمار سيتبع الصندوق سياسة توسعية مدروسة تستهدف شريحة
العقارات القابلة لتحقيق دخل تأجيري مستقر في مدينة مكة المكرمة و في حال توفر الفرص الجذابة والتي تتوافق مع سياسة
اإلستثمار وتحقيق دخل مستقر يعتزم الصندوق اتباع نهج إنتقائي لتحديد أي أصول عقارية إضافية واإلستحواذ عليها لزيادة محفطة
الصندوق عند وجود هذه الفرص .
وسيتبع مدير الصندوق سياسات وإجراءات لشراء األصول العقارية الجديدة لصالح الصندوق:
المرحلة األولى  :تحديد فرص اإلستحواذ وفرزها :
(أ) مبدئيا يحدد مدير الصندوق واحدة أو أكثر من فرص االستحواذ والتي تتناسب مع الهدف اإلستثماري للصندوق وسياسة إستثماره
وفي هذه المرحلة سيتولى مدير الصندوق الجمع األولي للبيانات بشأن الفرص المستهدفة وسيتم الترتيب لزيارةالموقع في هذا
الوقت وسيقوم مديرالصندوق بتحليل وتقييم البيانات التي تم الحصول عليها والتي تتضمن تفاصيل اتفاقيات االيجاروتقديرات
التكاليف التشغيلية والصيانه و تقييم متوسط عمر العقارومدة عقود االيجار والجدارة اإلئتمانية للمستأجرين .
(ب) تتم المراجعه األولية للفرصة ودراستها وتحليلها ماليا بحيث تخضع جميع الفرص العقارية إلى الفحص والتحليل المالي وهذا
يتطلب عملية مراجعة كشوفات االيجارات وتحليل القوائم المالية وتحليل العوائد التأجيرية للفرصة ودراسة العوامل المؤثرة بها.
(ت) أعداد قائمه الفرص المستهدفة واعداد ملخص بيانات االستثمار لكل فرصة رفع قائمة الفرص المستهدفة الى لجنة االستثمار
للصندوق باإلضافة الى ملخص بيانات االستثمار لكل فرصة.
المرحلة الثانية  :موافقة مبديئة وخطاب العزم غير الملزم
إذا ما اعتبرت النتائج المستخلصة من التحليل األولي الذي أجري في المرحلة السابقة جذابة فسيقوم مدير الصندوق بالتفاوض والتوقيع
على خطاب العزم غير الملزم والذي ينص على فترة حقوق حصرية إلجراء تقويم .
المرحلة الثالثة  :تقويم الفرصة:
 يقوم مدير المحفظة بالحصول على تثمين عقاري للفرصة االستثمارية من قبل مثمنين عقاريين معتمدين حاصلين على
عضوية من الهيئة السعودية للمقيمين للفرص التي تقرر االستحواذ عليها.
 إجراء دراسة النافيه للجهالة لها للتحقق من مقومات الفرصة وذلك بإجراء الفحوصات التالية :
 .9الفحص المالي يقوم مديرمحفظة الصندوق بالتعاون مع فريق ادارة االصول بعملية مراجعة كشوفات االيجارات
وتحليل القوائم الماليه وتحليل العوائد التأجيرية للفرصة ودراسه العوامل المؤثرة به.
 .4الفحص القانوني يتم بعرض كافة االوراق الرسمية للفرصة للتاكد من سالمتها من الناحية القانونية .
 .0الفحص الهندسي اذا تطلب ذلك.
المرحلة الرابعة  :موافقة نهائية وموافقة مجلس اإلدارة
إذا كانت النتائج المستخلصة من تقويم الفرصه ايجابية فإن مدير الصندوق سوف يصيغ مذكرة لمجلس اإلداره للمراجعة وإبداء
الموافقة المبدئية وستتضمن هذه المذكرة نتائج الفحص والسعر المقترح والعائد المتوقع وهيكلة االستحواذ كما يتم تقديمها للهيئة
الشرعية لمراجعتها وابداء التأكد االولي على االمتثال لضوابط الشرعية التي تحكم عمل الصندوق.
المرحلة الخامسة  :الطرح الرسمي لالستحواذ
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مع الموافقة النهائية للمجلس لالستحواذ على العقارات المستهدفة سيقوم مدير الصندوق مع المستشار القانوني عندما يلزم ذلك
بصياغة عرض رسمي وتقديمه لالستحواذ والتوقيع على اتفاقيه االستحواذ وسيتم الدعوى إلجتماع مالكي الوحدات ألخد الموافقة
على زيادة رأس المال وبعد الحصول على موافقة الهيئة سيتم زيادة رأس مال الصندوق بحسب اللوائح التنظيمية والتعليمات
الصادرة عن هيئة السوق المالية .
المرحلة الخامسة  :االستحواذ لصالح الصندوق
عند إكتمال طرح حقوق األولوية او إكتمال اجراءات اشتراك المساهمات العينية وإتمام صفقة الشراء لصالح الصندوق يتم
انتقال ملكية العقار لصالح الصندوق ويسجل با سم شركة يؤسسها امين الحفظ او باسم البنك المقرض في حال وجود تسهيالت
بنكية في هيكلة االستحواذ.
و 0-السياسات التي تؤدي إلى ّ تركز استثمارات الصندوق في قطاع معين من العقارات و/أو منطقة جغرافية معينة:
تتركز كامل إستثمارات الصندوق باالستثمار المباشر بالقطاع العقاري وذلك بتملك العقارات القابلة لتحقيق دخل دوري مستقر وبنسبة
ال تقل عن  %21من رأسمال الصندوق في مدينة مكة المكرمة وكذلك  %41خارج مكة وفي مدن المملكة و يستهدف مدير
الصندوق شريحة العقارات المدرة للدخل ذات النوعية عالية الجودة  ،وتتميز هذه المناطق بنمو متسارع في أنشطة األعمال ومشاريع
عمرانية حيوية وخدمية و كذلك بنية تحتية قوية ومن المتوقع أن تنتج هذه العقارات عائدات مجدية و زيادة في القيمة االستثمارية
وفي ضوء استهداف استثمارات الصندوق في هذه الشريحة المعينة من العقارات المدرة للدخل ،واستنادا إلى استراتيجة االستثمار
بالصندوق فإن الصندوق سيركزإستثماراته بشكل اساسي في مدينة مكة المكرمة مع توزيع اوزان
نوع االستثمار

الحد االدنى من اجمالي اصول الصندوق

الحد األعلى من اجمالي اصول
الصندوق
%933

%3

%41

لن يستثمر
%3
%3
لن يستثمر
%3

لن يستثمر
%41
%41
لن يستثمر
%91

3

%41

%3

%41

%3

%41

أصول عقارية قابلة لتحقيق دخل دوري
تأجيري في مكة المكرمة
أصل /أصول عقارية قابلة لتحقيق دخل
دوري تأجيري في مدن المملكة وخارج
مكة المكرمة
إستثمارات في عقارات خارج المملكة
السيولة النقديه
إعادة تطوير وتحسين وتجديد العقارات
انشطة التطوير العقاري
وحدات الصناديق العقارية المتداولة
والمطروحة طرحا عاما في اسواق المال
السعودية والمرخصة من الهيئة
وحدات الصناديق العقارية المدرة للدخل
المطروحة طرحا عاما والمرخصة من
الهيئة
نقل حق المنفعة لعقارات في جميع مدن
المملكة لصالح الصندوق
استثمارات المباشرة بالمربحات
واالستثمار في صناديق ادوات النقد
والمرابحة باللاير السعودي

%21

* تحسب جميع نسب االستثمارات بحسب آخر قوائم مالية مدققة.
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يتقيد الصندوق أن ال تقل استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرا انشائيا قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري عن ما نسبته  %57من
القيمة االجمالية الصول الصندوق وذلك بحسب اخر قوائم مالية  ،وجميع االستثمارات االخرى الواردة في الجدول أعاله مجتمعة ال تزيد عن
 %57من أجمالي أصول الصندوق بحسب آخر قوائم مالية مدققة .

و  0 -حقوق الصندوق في االقتراض :
 يسعى مدير الصندوق للحصول على تمويل لحساب الصندوق والغرض منه الحصول على سيولة الستخدامها في عمليات االستحواذعلى العقارات بعد إدراج الصندوق في السوق المالية السعودية  ،سيقوم مدير الصندوق بالتفاوض مع البنوك للحصول على تسهيالت
ائتمانية لتوفيرالنقد الالزم إلتمام عمليات استحواذ على أصول عقارية قد تتم في المستقبل .وتسيير أعمال الصندوق بما ال يزيد عن
نسبة  % 13من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة  ،ومدته ال تتجاوز المدة المتبقية من عمر
الصندوق بعد أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق ووفقا لضوابط الهيئة الشرعية للصندوق وسوف تكون شروط التمويل مبنية على
اساس عدم وجود حق بالرجوع على مالكي الوحدات في الصندوق.

 وال يجوز لمدير الصندوق استخدام أصول الصندوق لتقديم قروض أو تسهيالت إئتمانية للغير أو لمدير الصندوق .و  0 -وسائل وكيفية إستثمار النقد المتوافر بالصندوق و اإلستثمارات المؤقتة :
يجوز للصندوق القيام باستثمار المبالغ النقدية المتوفرة لديه وذلك باإلستثمار المباشر في صفقات المرابحة ودائع باللاير السعودي
لدى المصارف المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والعاملة في المملكة العربية السعودية والمتوافقة مع ضوابط
الهيئة الشرعية وكذلك صناديق النقد والمتاجرة والمرخصة من الهيئة والمطروح وحداتها طرحا عاما والمقومة باللاير السعودي ويتم
االختيار ما بين تلك الصناديق وفقا لمؤشرات األداء للصندوق وحجمه ومعدل المصاريف ،بشرط أال تزيد هذه االستثمارات مجتمعة
عما نسبته %25من إجمالي قيمة أصول الصندوق بحسب آخر قوائم مالية.

) ز(  -مخاطر اإلستثمار في الصندوق :
 إعتبارات عامة :
إن الصندوق مملوك من قبل جميع مالكي الوحدات فيه ،وعليه فإنهم يتشاركون في ربح أو خسارة الصندوق ك ٌّل بنسبة ما يملكه
من وحدات في الصندوق ،كما أن االستثمار في الصندوق ال يعامل كإيداع لدى بنك ،وال تعتبر استثمارات مالكي الوحدات
المشتركين في الصندوق التزامات يضمنها مدير الصندوق أو أي من شركائه أو تابعيه وتخضع هذه االستثمارات لمخاطر
االستثمار التي تصنف على انها (متوسطة الى عالية) لذا يتعين على المستثمرين المحتملين النظر بعناية في المخاطر والمعلومات
الواردة في هذه الشروط واألحكام قبل االستثمار في الصندوق والتي من شأنها أن تؤثر على استثمارات الصندوق و أيضا بشكل
سلبي على العوائد الدورية لإلستثمار وصافي قيمة األصول في الصندوق وتجدر اإلشارة إلى أن المخاطر أدناه ليست مدرجة
بأي ترتيب من حيث األهمية ( وهى على سبيل المثال ال الحصر )
-

المخاطر المتعلقة بالزيادات التي تطرأ على تكاليف التشغيل والنفقات األخرى  :إن األصول العقاريه اإلفتتاحيه
المكونة لمحفظة الصندوق يتولى فيها المستأجر مهام الصيانة والتشغيل ومن المحتمل ان ال ينطبق هذا على جميع
العقارات التي سوف يتم االستحواذ عليها بالمستقبل  ،وفي حال إستحواذ الصندوق على عقارات وكان الصندوق
يتحمل تكاليف الصيانة والتشغيل فأن قدرة الصندوق تتأثر في الحفاظ على مستوى معين من التوزيعات التي تدفع
لمالكي الوحدات في حال زيادة نفقات التشغيل للعقار محل االستثمار وغيرها من النفقات بدون زيادة مقابلة في
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اإليرادات أو سداد تكاليف التشغيل وغيرها من جانب المستأجرين تتضمن العوامل التي من شأنها زياده تكاليف
التشغيل
 الزيادة في تكاليف المرافق. الزيادة في تكاليف اإلصالحات والصيانه (من بينها التكاليف الميكانيكية والهندسية). الزيادة قي بوليصة واقساط التأمين . الزيادة في األجور والمرتبات لأليدي العاملة (مثل الحراسات االمنية موظفو النظافة.).. الزيادة في تكاليف إدارة الممتلكات . الزيادة في التكاليف التشغليه (الكهرباء والمياه ونحوه).ان هذه النفقات قد ال تكون ثابتة حيث ان اإلصالح وخدمات الصيانة المستمرة تتطلب نفقات كبيرة ويحتمل ان تكون
غير متوقعه وبالتالي سوف تكون لحجم هذه النفقات ووقتها تأثيرا على التدفقات النقدية للصندوق اذا لم تحقق األصول
العقارية الخاصة بالصندوق عائدا كافيا لتغطية نفقات التشغيل ونفقات رأسمال فقد يتأثر دخل الصندوق ومدى قدرته
على إجراء توزيعات تأثرا سلبيا بالغا مما يؤثر سلبا على االرباح الموزعة للصندوق وبالتالي على قيمة الوحدة
االستثمارية .
-

المخاطر المتعلقة بأعمال التجديد أو أعمال إعادة التطوير:
إن األصول العقاريه اإلفتتاحيه المكونه لمحفظة الصندوق يتولى بها المستأجرين مهام الصيانة والمحافظة على جودة
العقار ومن المحتمل ان ال ينطيق هذا على جميع العقارات التي سوف يتم االستحواذ عليها بالمستقبل وفي حال
استحوذ الصندوق على عقارات وكان الصندوق يتحمل تكاليف الصيانة فإن مدير الصندوق سيعمل المحافظه على
جودة األصول العقارية المملوكة لصالح الصندوق فإن المحافظة على جودة األصول وتصميمها لهما تأثير كبير
مباشر على الطلب على المساحات المتاحة لإليجار وعلى أسعار اإليجار وقد تتطلب الضرورة خضوع األصول
العقارية محل اإلستثمار الى برامج التجديد والتحديث والتطوير وإعادة التطوير أو تحسين األصول من الحين الى
اآلخر من أجل الحفاظ على تنافسيتها وقد تتطلب أيضا اعمال صيانة واصالح غير متوقعة والتي ترتفع مع مرور
الوقت كلما تقدم عمر المبنى وإضافة لما سبق فإن االصول العقارية محل االستثمار قد تتطلب الخضوع لبعض
االعمال التصحيحية امتثاال ألي متطلبات تنظيمية قد تستجد وقد تتعرض أعمال االصول العقارية محل االستثمار الى
التعطل وقد ال يكون من الممكن تحصيل اإليجار بالكامل او حتى تحصيله على اإلطالق فيما يتعلق بالمساحات
المتضررة من أعمال التجديد أو إعادة التطوير المشار إليها أعاله ومن الممكن أن يتسبب اإلزعاج من تلك األعمال
في تراجع حركة النزالء في الفنادق والزائرين بالمراكز التجارية وبالتالي تنخفض قدرتهم على دفع االيجارات
المستحقة عليهم فكل ما سبق يكون له األثر الكبير في القدرة على تحصيل العوائد التأجيرية مما يكون له األثر
السلبي البالغ على الصندوق وعلى توزيعات االرباح لمالكي الوحدات .

-

مخاطر التركيز الجغرافي :يعتزم الصندوق االستثمار في المقام األول في أصول قائمة في مكة المكرمة بنسبة ال
تقل عن  %21من اصول الصندوق في مكة المكرمة و %41من أصول الصندوق في مدن المملكة خارج مدينة
مكة اعتبار أن الصندوق يركز استثماراته في مواقع جغرافية محدودة ،فقد يعرض هذا الصندوق إلى مخاطر تدني
األوضاع وباالقتصادية بشكل أكبر عما لو شمل الصندوق على عقارات في مناطق جغرافية متنوعة .ونتيجة لذلك،
يمكن ألي ركود في النشاط االقتصادي في مكة المكرمة أن يكون له تأثير سلبي جوهري على الحالة المالية للصندوق
ونتائجه
 مخاطر احتمالية عدم القدرة على تجديد عقد اإليجار أو إعادة تأجير المساحة المستأجرة عند انتهاء مدة العقد:سوف يستمد الصندوق معظم دخله من مبالغ اإليجار التي يسددها مستأجرو العقارات .وبناء عليه ،فإن الوضع المالي
للصندوق ونتائج العمليات والتدفق النقدي وكذلك قدرة الصندوق على دفع توزيعات للمستثمرين قد تتأثر جميعها سلبا
في حال لم يتمكن الصندوق من إعادة تأجير العقارات بشكل فوري أو تجديد عقود اإليجار أو في حال كانت القيمة
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االيجارية عند التجديد أو إعادة التأجير أقل بكثير من المتوقع .وعند انتهاء أي عقد إيجار ،ال يوجد أي ضمان على
أن العقد سوف يتم تجديده أو أنه سوف يتم إيجاد مستأجر بديل .وقد تكون شروط أي عقد إيجار الحق أقل فائدة عند
تنفيذ الصندوق من عقد اإليجار الحالي .وفي حال التقصير من جانب أي مستأجر ،قد يواجه المؤجر تأخيرا أو قيود
أوحقوق وقد يتم تكبد تكاليف باهظة لحماية استثمارات الصندوق .وعالوة على ذلك ،فإن قدرة الصندوق على
تأجيرالمساحة االيجارية وكذلك القيمة االيجارية التي يتقاضاها وتتأثران ليس فقط بمستويات الطلب من جانب
المستأجرين ولكن أيضا بعدد العقارات األخرى التي تنافس عقارات الصندوق في اجتذاب المستأجرين.
-

المخاطر المتعلقة بإعادة توجيه أو تغير مكان أو إنهاء أو تعطيل البنية التحية لشبكة الطرق والنقل المؤدي لألصول
العقارية المملوكة محل اإلستثمار :
ليس هنالك ما يضمن من عدم إعادة توجيه أو تغير أو التعطيل الجزئي أو الكلي للبينة التحتية للنقل والطرق المؤدية
لالصول العقارية محل اإلستثمار وفي حال إعادة توجيه أو تغير أو تعطيل جزئي أو كلي أو عدم إستكمال البنية
التحتية الحالية أوإستحداث او إنشاء بنية تحتية جديدة ،كإنشاء شبكة قطار (مترو) على سبيل المثال .وفي ذلك فأن
جميع ما ورد قد يترتب عليه صعوبة في إمكانية الوصول لألصول العقارية محل اإلستثمار بما في ذلك تفاقم
اإلزدحام المروري وتراجع حركة المتسوقين في المراكز التجارية او النزالء في الفنادق السكنية وقد يوثر ذلك موقتا
أو لفترة طويلة على مستوى الطلب او جاذبية العقار محل االستثمار وجاذبية أسعار إيجاراتها مما يكون له األثر على
الوضع المالي للصندوق وعلى نتيجة أعماله مما يكون له األثر السلبي على توزيعات االرباح لمالكي الوحدات.

-

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أنماط سلوك المتسوقين والتضخم اإلقتصادي :
من ضمن األصول العقارية اإلفتتاحيه المكون لمحفظة الصندوق أصل عقاري بقطاع المراكز التجارية المفتوحة
(البالزا) وهذا القطاع يعتمد بشكل كبير على المتسوقين داخل هذه المراكز التجارية وبالتالي فأن التغير في األنماط
اإلستهالكيه للمتسوقين يؤدي الى انخفاض في اعداد المتسوقين داخل المراكز ومن األمثله على تغير انماط سلوك
المتسوقين اللجوء الى التسوق اإللكتروني على سبيل المثال  ،وعالوه على ذلك قد تتأثر شريحة كبيرة من فئات
المتسوقين داخل المراكز التجارية ذات الدخل المتوسط في المملكة بإرتفاع معدل التضخم المتزامن مع إنخفاض القوه
الشرائية وفي حال الرفع التدريجي للدعم الحكومي على بعض السلع األساسية ومما يكون لهذ األثر البالغ على
المستأجرين في هذا األصل العقاري محل االستثمار وقد يؤثر تأثيرا بالغا على المستأجرين وبالتالي قد تصبح العديد
من المساحات التأجيرية شاغرة لخروج المستأجرين او يضطر مدير الصندوق الى تخفيض القيم التأجيرية للحفاظ
على المستأجرين مما يكون له األثر السلبي الكبير على معامالت الصندوق ونتائج اعماله وعلى توزيعات االرباح
لمالكي الوحدات.

-

المخاطر المتعلقة بعدم سيولة األصول العقارية :
تعتبر االستثمارات العقارية بعدم السيولة نسبيا وقد تؤثر عدم السيولة هذه على قدرة الصندوق على تنويع محفظة
الصندوق أو تصفية جزء من األصول إستجابة للتغيرات التي تطرأ على الوضع اإلقتصادي أو سوق العقارات أو
عند إنتهاء مدة الصندوق وتصفيته فقد يعجز الصندوق بيع األصول بمده قصيرة او قد يضطر الى تخفيض كبير في
السعر الذي قد يكون خالف للسعر المرجو لهذه االصول إذ تتطلب عملية البيع السريع ألنتهاء عمر الصندوق او
نتيجة لتحقق اي من مخاطر االستثمار الواردة في هذه الشروط واالحكام .وهذه العوامل قد يكون لها تأثير سلبي على
وضع الصندوق ونتائج أعماله مما يتبع ذلك التأثير السلبي استثمارات الصندوق وقد يؤدي الى خسائر جسيمة برأسمال
الصندوق وبالتالي خسائر كبيرة بإستثمارات مالكي الوحدات المشتركين بالصندوق.
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-

مخاطر قطاع الضيافة :
سوف يتأثر أداء الصندوق بالعوامل التي تؤثر على قطاع الفندقة في مكة المكرمة بشكل عام .كون أن ثالث عقارات
من أصل اربع مكونة لمحفظة الصندوق اإلفتتاحية تستخدم بقطاع الضيافة (بنسبة  )%14من قيمة أصول مكونة
لمحفظة الصندوق اإلفتتاحية تستخدم في قطاع الضيافة وقد تتضمن هذه العوامل عوامل متعلقة بمستويات الطلب
ومن بينها أي انكماش اقتصادي أو أي تفشي لألمراض أو أوبئة أو قيود الحجر الصحي أو القيود المرتبطة بالصحة
العامة أو أي أنظمة أو لوائح ،بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم أو التعطل في خدمات النقل والمواصالت
المحلية أو الوطنية أو الدولية أو التقييد أو الحظر أو أي حالة مشابهة ،أو عوامل تتعلق بمستويات العرض ومن بينها
زيادة المعروض من الفنادق إما بشكل عام أو في قطاع أو مكان معين كالفنادق الموجودة في موقع معين من مكة
المكرمة وغيرها من العوامل التي تؤثر تأثيرا سلبيا على العمل وعلى انفاق الشخص ،وهو ما يؤدي إلى انخفاض
معدالت اإلشغال وأسعار الغرف ويؤثرعلى القيمة اإلجمالية للعقار في قطاع الفندقة .وبالتالي قد يحتاج الصندوق إلى
التخارج من األصول مقابل مبلغ أقل من تكلفة االستحواذ ،مما يؤدي إلى خسارة رأس مالية وقد ال يتمكن من تحقيق
العوائد المستهدفة.

 الطبيعة الموسمية وغيرها من المخاطر المرتبطة بقطاع الفندقة في مكة المكرمة:قد يكون للطبيعة الموسمية لقطاع الفندقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة تأثير جوهري سلبي على األصول العقارية
اإلفتتاحية المكونة لمحفظة الصندوق وعلى أي عقارات يتم االستحواذ عليها في المستقبل والتي يتم استخدامها في
مجال الفندقة  .يتسم قطاع الفندقة بطبيعته الموسمية ،ويحقق أعلى معدالت اإلشغال بصفة عامة في موسم الحج
والعمرة .ومن المتوقع أن تسبب هذه الطبيعة الموسمية تقلبات دورية في إيرادات الغرف وأسعارها ومعدالت اإلشغال
والنفقات التشغيلية .وال يستطيع الصندوق توفير أي ضمانات بأن التدفقات النقدية سوف تكون كافية لتعويض أي
هبوط قد يحدث نتيجة لهذه التقلبات .وبالتالي قد يكون للتذبذب في األداء المالي الناتج عن الطبيعة الموسمية للقطاع
الفندقي تأثير جوهري سلبي على المركز المالي للصندوق وتدفقاته النقدية ونتائج عملياته ،وبالتالي التوزيعات النقدية
وقيمة الوحدات  .وباإلضافة إلى ذلك وعلى الرغم من أن المملكة والهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطني
تبذالن حاليا جهودا كبيرة لتشجيع السياحة.
-

مخاطر سيولة الوحدات:
استثناء لحاالت انقضاء الصندوق عند نهاية مدته ،سوف يتمكن مالكو الوحدات من تحقيق مردود على استثماراتهم
فقط من خالل تداول الوحدات في السوق المالية ومن خالل التوزيعات السنوية من صافي األرباح ،وعلى الرغم من
أن الوحدات سوف تكون قابلة للتداول ،إال أنه من المحتمل أن تكون نسب السيولة لوحدات صناديق االستثمار العقارية
المتداولة أقل من السيولة السوقية ألسهم الشركات المدرجة ،ومن المحتمل أال يكون هناك سوق ذات سيولة جيدة
للوحدات ،وقد يواجه مالكو الوحدات صعوبة في بيع الوحدات بالسعر السوقي المعروض و/أو صافي قيمة األصول
السائد للوحدات ،أو غيره ،وباإلضافة إلى ذلك تملك هيئة السوق المالية الحق في تعليق أو الحد من تداول وحدات
الصندوق وقد يؤدي أي تعليق أو تقييد للتداول في وحدات الصندوق إلى التأثير على قدرة مالكي الوحدات على تحقيق
مردود على استثماراتهم .

-

مخاطر االستثمار في صناديق المرابحة وصناديق االستثمار العقاري األخرى :
يجوز للصندوق االستثمار في تعامالت مرابحة باللاير السعودي مع البنوك السعودية المحلية والمتوافقة مع أحكام
الشريعة أو صناديق المرابحة و اسواق النقد أوالصناديق العقارية المدرة للدخل (مطروحة طرحا عاما ومرخصة
من هيئة السوق المالية) المتوافقة مع أحكام الشريعة .وقد تنخفض قيمة هذه األنواع من االستثمار كونها ليست
ودائع بنكية .وتتعرض لعديد من المخاطر وباإلضافةإلى أن هناك مخاطر إخالل الغير فيما يخص تعامالت
المرابحة الناشئة عن األنشطة التجارية التي تنطوي على التعامل في األدوات المالية الغير سائلة ،التي ال يتم
المقاصة أو الدفعات فيها عند شركة.
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-

مخاطر تر ُّكز االستثمارات:
بناء على استراتيجية الصندوق ،ستتركز عقارات محفظة الصندوق داخل المملكة العربية السعودية و تتركز حاليا
كامل استثمارات الصندوق في األصول العقارية االفتتاحيه المكونة لمحفظة الصندوق بقطاع الضيافة وااليواء وقطاع
المراكز التجارية المفتوحة (بالزا) بمكة المكرمة ويستهدف مدير الصندوق سياسة توسعية للصندوق لالصول العقارية
المدرة للدخل العقاري التي يعتزم اضافتها لمحفظة الصندوق بأصول عقارية قد تكون مشابهة و مشغلة في نفس
القطاع وبالتالي ان تأثر هذا القطاع المستهدف باألوضاع واالنكماشات والدورات االقتصادية يكون تأثر بالغا على
استثمارات الصندوق وسعر الوحدة ،في ظل تركز كامل االستثمارات في قطاع واحد ،كما أن التر ُّكز العالي لعقارات
قطاع واحد أو قطاعات
محفظة الصندوق في منطقة جغرافية معينة ،أو كون نسبة كبيرة من المستأجرين يعملون في
ٍ
متشابهة ومترابطة ،من شأنه أن يضخم تأثيرات االنكماشات الحاصلة في تلك المنطقة الجغرافية أو في ذلك القطاع
أو /القطاعات مما قد يكون له أثر سلبي بالغ على استثمارات الصندوق و سعرالوحدة في الصندوق .

-

المخاطر المتعلقة بالتأمين على األصول العقارية محل االستثمار :
حتى تاريخ اعداد هذه الشروط واالحكام ال يوجد عقود تأمين مبرمة على العقارات اإلفتتاحية المكونة لمحفظة
الصندوق ولم يبرم مدير الصندوق أي عقود تأمين على العقارات االفتتاحية المكونة لمحفظة الصندوق وقرار التأمين
خاضع لموافقة مجلس إدارة الصندوق حيث من المحتمل ان تتعرض االصول العقارية محل االستثمار لمخاطر كبيرة
كالحريق مثال وفي حال عدم وجود التغطية التأمنية أو عدم ثبوتها يحتفظ الصندوق بالتأمين على االصول العقارية
محل االستثمار المكونة لمحفظة الصندوق ضد كافة المخاطر( مع عدد من االستثناءات مثل الحروب والمخاطر
السياسية والكوارث الطبيعة وغيرها) وعلى الرغم من تقدير مدير الصندوق بوالص التأمين التي سوف يبرمها
تعتبر كافية للتعويض عن الحوادث التي ال يمكن توقعها إال انه ال يمكن ضمان حصيلة المتاحة من بوالص التأمين
لحمايتها من كل خسا ئر او االضرار المحتملة التي تنتج عن اية حوادث مؤمن عليها  ،وقد يكون لذلك أثر سلبي
ملموس على نشاط الصندوق وعملياته واوضاعه المالية وعلى التوزيعات لمالكي الوحدات وسعر الوحدة.

-

مخاطر تضارب المصالح  :حتى تاريخ اعداد هذه الشروط واالحكام ال يوجد تضارب بأعمال الصندوق ولكن قد
يتعرض الصندوق الحقا لحاالت تضارب مصالح مختلفة وذلك التساع األنشطة العقارية واألنشطة التجارية األخرى
التي يقوم بها مدير الصندوق وشركاته التابعة ومدراء ومسؤولو وشركاء كل منها ،وقد يتعامل الصندوق من وقت
آلخر مع أشخاص أو منشآت أو مؤسسات أو شركات ترتبط بعالقات مع مدير او مجلس اإلدارة وهذا من شأنه
التأثير على مدير الصندوق في أداء واجباته تجاه الصندوق وتنفيذها مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق
وسعر الوحدة.

-

مخاطر إيقاف تداول وحدات الصندوق  :قد يؤدي اإلخالل بمتطلبات السيولة الواردة في التعليمات الخاصة بصناديق
االستثمار العقارية المتداولة الى تقرض على الصندوق الى تعليق تداول وحداته أو إلغائها  ،مما يؤثر سلبا على أسعار
الوحدات ويفقد مالكها القدرة على تداولها في السوق المالية السعوديه.

-

مخاطر زيادة عمليات بيع الوحدات  :قد يؤدي زيادة عمليات بيع الوحدات الى إنخفاض سعر الوحدات في السوق
مما يؤثر سلبا على اسعار وحدات الصندوق وبشكل عام فإن أي انخفاض في مستوى التوزيعات لمالكي الوحدات
يُمكن وبدرجة معقولة أن يكون له تأثير سلبي على السعر السوقي للوحدات.
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-

مخاطر عدم وجود ضمان بتحقيق عوائد على االستثمار:
ليس هناك ضمان بأن الصندوق سوف ينجح في تحقيق عوائد لمالكي الوحدات أو أن تتناسب العوائد المحققة مع مخاطر
االستثمار في الصندوق وطبيعة المعامالت الموصوفة في هذه الشروط واألحكام .فمن الممكن أن تنخفض قيمة الوحدات
أو من المحتمل أن يفقد مالكو الوحدات بعض أو كل رأس المال المستثمر في هذا الصندوق .ولن يكون هناك أي ضمان
بوجود عوائد سوف تتحقق من الصندوق.
مخاطر تطبيق الزكاة والرسوم والضرائب :من المحتمل أن يؤثر نظام تطبيق الرسوم و/أوالضرائب بما فيها الرسوم على
األراضي البيضاء أو ضريبة القيمة المضافة بشكل مباشر أو غير مباشر على استثمارات الصندوق أو أي من عملياته
التشغيلة ،مما قد ينتج عنه زيادة األعباء المالية  ،وقد يكون لذلك أثر سلبي ملموس على نشاط الصندوق وعملياته واوضاعه
المالية وعلى التوزيعات لمالكي الوحدات وسعر الوحدة ،كما أنه في حال إنشاء شركة لصالح الصندوق بغرض الحصول
على تمويل فإنها قد تكون عرضة لتحمل أعباء زكوية وبالتالي قد يؤثر ذلك على أرباح الصندوق و/أو تقييم أصوله .مما
قد يؤثر سلبا على سعر الوحدة.
مخاطر الطرف النظير :الصندوق سوف يقوم من حين ألخر باستثمار الفوائض النقدية في صناديق المرابحة وصناديق
أدوات اسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية  ،فإن الصندوق معرض للمخاطر المرتبطة بالطرف النظير الناشئة
من عدم التزام مدير الصندوق (الطرف النظير) بكامل مهامه إتجاه الصندوق المستثمر به فأن اي تقصير أو أخفاق من
مدير الصندوق(الطرف النظير) سوف ينعكس سلبا على أداء الصندوق المستثمر به وبالتالي سلبا على استثمارات الصندوق
وسعر الوحدة .

-

مخاطر االستثمارات المؤقته  :أن الصندوق سوف يقوم من حين ألخر باستثمار الفوائض النقدية في مرابحات قصيرة
األجل مباشرة مع جهات سعودية فإن الصندوق معرض لمخاطر إحتمال أن تخفق أي من الجهات المتعاقد معها في الوفاء
بإلتزاماتها التعاقدية مع مدير الصندوق  ،وفقا للشروط المتفق بينهما  .وتنطبق هذه المخاطر على الصندوق في حال إيداع
االموال (بصفة مرابحه أو مافي حكمها) لدى طرف ثالث  .أومن خالل االستثمار في عمليات المرابحة المختلفة  .إن أي
اخفاق من قبل الجهات التي يتعامل معها الصندوق قد يكون له تأثير سلبي على أصول الصندوق وسعر الوحدة وبالتالي قد
يؤثر سلبا على أدائه،وعلى إستثمارات مالكي الوحدات.

-

مخاطر عدم إشغال العقار لفترات طويلة :عندما تصبح أي من العقارات المملوكة للصندوق شاغرة لفترات طويلة
كنتيجة النتهاء عقد التأجير دون تجديده ،أو عدم مقدرة المستأجر من إكمال عقد التأجير بشكل قانوني أو غير قانوني،
أو إعالن المستأجر إفالسه ،أو غير ذلك من األسباب ،فإن الصندوق قد يعاني من انخفاض في العوائد ،وبالتالي
بشكل كبيرعلى العقود التأجيرية
انخفاض التوزيعات الدورية للمستثمرين .عالوة على ذلك ،ولكون قيمة عقار ما تعتمد
ٍ
بشكل جزئي أو كلي
لذلك العقار ،فإن القيمة التي يمكن تحصيلها من بيع تلك العقارات التي ظلت غير مستأجرة
ٍ
لفترات طويلة نسبيا قد تتناقص ،وبالتالي قد تتناقص العوائد التي يمكن تحقيقها للمستثمرين مما قد يؤثر سلبا على
استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.

-

المخاطر النظامية :في حال تغيّر األنظمة أو التشريعات أو اللوائح أو التعليمات ،أو التغيّر في القوانين والتشريعات
الضريبية ،والعقارية ،والبيئية ،والتقسيم الحضري ،فقد ينتج عن هذا التغيّر اتخاذ بعض اإلجراءات التي قد تؤثر بحال من
األحوال على أداء الصندوق .أو تع ّرض الصندوق لخسائر مما قد يؤثر سلبا على صافي أصول الصندوق ،ومستوى
توزيعات الصندوق ،وعلى القيمة السوقية للوحدات.

-

مخاطر ارتفاع معدالت الربح :في حال إذا ما قام الصندوق بالحصول على تمويالت ذات ربح متغير ،فإن االرتفاعات
في معدالت الربح سيؤدي إلى تقليل التدفقات النقدية وبالتالي قدرة الصندوق على القيام بالتوزيعات الدورية .باإلضافة
إلى ذلك ،وعند قيام الصندوق بسداد تمويل ذو نسبة ربح متغيرة خالل فترات ارتفاع معدالت الربح ،فقد يتعيّن عليه

-

-
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ت قد ال يكون مواتيا لتحقيق أعلى عائ ٍد ممكن على مثل هذه
تسييل واحد أو أكثر من استثماراته العقارية في وق ٍ
االستثمارات مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.
-

المخاطر المرتبطة بالضوابط الهيئة الشرعية :إن طبيعة استثمارات الصندوق الشرعية تجعل االستثمار فقط محدودا
بفئة معينة من االستثمارات دون غيرها .مما يحد من توزيع أصول الصندوق بشكل أوسع وبالتالي فإن أي تذبذب في
أسعار تلك الفئة المحدودة من االستثمارات قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق .وبما أن مدير الصندوق يقوم بمراجعة
توافق االستثمارات مع الضوابط الشرعية وقد ينتج عن ذلك تغييرفي وضع بعض االستثمارات من متوافقة إلى غير
متوافقة مع الضوابط الشرعية ،وبالتالي تنشأ احتمالية التخلص من تلك االستثمارات بأسعار غير مناسبة ،مما يؤثر
سلبا على أداء الصندوق.

-

مخاطر فقدان الموظفين :إن عدم قدرة مدير الصندوق أو المستشارالمُش ِّغل العقاري على المحافظة على أو استقطاب
الموظفين الرئيسيين أو فقدان الموظفين الرئيسيين العاملين لدى أي منهم قد يؤثرعلى قدرة مدير الصندوق على تنفيذ
االستراتيجية االستثمارية مما قد يؤثر بدوره على قدرة الصندوق على القيام بتوزيعات دورية وفقا للمستهدف وكذلك
على قيمة استثمار مالكي الوحدات المشتركين مما قد يؤثر سلبيا على سعر الوحدة في الصندوق.

-

مخاطر أسعار الصرف  :هــي المخاطــر الناجمــة عــن التذبذب فــي أســعار صــرف العمــالت إن عملة الصندوق
هي اللاير السعودي واستثماراته ستكون بهذه العملة ،وفي حالة دفع قيمة الوحدات بعملة خالف العملة المحددة
للصندوق فسيتم تحويل هذه المبالغ من قبل مدير الصندوق حسب سعر الصرف السائد لدى المدير حينئذ ويصبح
االشتراك نافذا فقط عند تسلم األموال بعملة الصندوق ويتحمل المشترك تكاليف التحويل كما هو موضح في بند (ط-
.)2
مخاطر بيع العقار بخسارة رأسمالية :إن بعض العقارات المملوكة من قبل الصندوق قد ال تشهد ارتفاعات في عوائدها
التأجيرية عبر الزمن ،أو أن الزيادة في إيجاراتها قد تكون أقل من النسبة السوقية العادلة مستقبال .ولهذه األسباب أو
مشتر محتمل قد ال تتزايد مع مرور الوقت ،مما قد يحد من قدرة مدير الصندوق على
غيرها ،فإن قيمة العقار ألي
ٍ
بسعر يقل عن سعر الشراء األصلي،
بيع مثل تلك العقارات ،وأنه في حال إذا تمكن الصندوق من بيعها ،فإنها قد تباع
ٍ
مما يعني تناقصا في األموال التي يُمكن للصندوق استخدامها في القيام باالستحواذ على عقارات أخرى وتناقصا في
العائد الرأسمالي للصندوق وبالتالي تناقصا في قيمة االستثمار ك ُكل مما قد يؤثر سلبيا على سعر الوحدة في الصندوق.

-

مخاطر عدم وجود ضمانات في عمليات بيع العقار :إن األطراف البائعة للعقارات عادة ما تقدّم ضمانات محدودة أو
ال تقوم بتقديم أي ضمانات تتعلق بمدى جودة العقار من النواحي المعمارية أو الهندسية أو مدى مالءمته لالستخدام
في غرض معيّن .وبالتالي فإن الصندوق يملك إجراءات محدودة إذا ما فشلت دراسات الفحص النافي الجهالة التي قد
يقوم بها الصندوق قُبيل االستحواذ على عقار معين في إظهار أي أمور قد يكون من شأنها خفض قيمة العقار .في
مثل هذه الحاالت ،فإن الصندوق قد يخسر كل أو جزءا كبيرا من استثماره في مثل هذه العقارات باإلضافة إلى
خسارته للعوائد التي كان متوقعا تحصيلها من هذه العقارات في صورة إيجارات ،وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس
سلبا على قيمة استثمار مالكي الوحدات والتوزيعات الدورية لهم كذلك على سعر الوحدة في الصندوق.

-

مخاطر االعتماد على التصنيف االئتماني :في حالة انخفاض التصنيف االئتماني ألي من المرابحات التي يستثمر بها
الصندوق ،قد يضطر مدير الصندوق إلى التخلص منها ،مما قد يؤثر سلبا على أصول الصندوق المستثمرة في
مرابحات أو صناديق مرابحة والذي بدوره سيؤثر سلبا على سعر الوحدة.

-
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-

المخاطر المتعلقة بالتمويل :حيث أن مدير الصندوق قد يسعى للحصول على تمويل بغرض استخدامه في عمليات
االستحواذ على العقارات وتسيير أعمال الصندوق ،إال أن الظروف االقتصادية العالمية الراهنة قد تؤدي الرتفاع
بشكل عام قد يكون لها تأثير سلبي على صافي عوائد الصندوق في حال
تكاليف التمويل ،كما أن تكاليف التمويل
ٍ
ب أو آلخر وبالتالي سيكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق ككل ،كما أن استخدام
انخفاض العوائد التأجيرية لسب ٍ
التمويل قد يؤدي لتقليص صافي قيمة األصول في حال حدوث انخفاض في قيمة أصول الصندوق العقارية .جميع
هذه األسباب قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على نتائج الصندوق التشغيلية ووضعه المالي.

-

مخاطر التنافسية الشرائية :يتوقع الصندوق أن يدخل في منافسة مع األفراد والشركات والحسابات االستثمارية
للمؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين والصناديق العقارية المُدرَّ ة للدخل األخرى ،وأي كيانات أخرى منخرطة
في أنشطة السوق العقارية سواء كانت أشخاصا حقيقيين أم اعتباريين .إن العديد من هذه الكيانات المذكورة آنفا قد
يكون لديها موارد أكبر من موارد الصندوق ،كما أن بعض الصناديق العقارية المُدرَّ ة للدخل األخرى قد تتمتع
بانخفاض تكاليف رأس المال وكفاءة تشغيلي ٍة أعلى باإلضافة إلى ذلك فإن أي ازدياد في عدد هذه الكيانات المتنافسة
أو في حجم األموال المتوفرة لالستحواذ على االستثمارات العقارية المُالئمة سوف ينجُم عنه زيادة في الطلب على
العقارات المتوفرة لالستحواذ مما يعني زيادة األسعار التي ُتدفع مقابلها ،إن قيام الصندوق بدفع مبالغ أعلى للعقارات
واالستثمارات العقارية األخرى التي يعتزم القيام بها فإن ربحية الصندوق قد تقِل وبالتالي فقد يقل العائد الموزع
لمالكي الوحدات مما قد يؤثر سلبيا على سعر الوحدة في الصندوق.

-

مخاطر التنافس بين العقارات :سيكون هنالك العديد من العقارات األخرى التي تقع في نفس المناطق التي توجد فيها
عقارات محفظة الصندوق والتي سوف تتنافس مع عقارات محفظة الصندوق في اجتذاب المستأجرين ،إن عدد هذه
العقارات المُنافِسة سيكون له أثر على مقدرة الصندوق على تأجير عقاراته وعلى المبالغ التي يمكنه تحصيلها
كإيجارات لهذه العقارات مما قد يؤدي النخفاض التدفقات النقدية للصندوق .قد يتأثر أداء الصندوق سلبا في حال إذا
ما بُنيت عقارات جديدة أو تم تحسين وتطوير عقارات قائمة في نفس مواقع عقارات الصندوق ،األمر الذي قد يُضطر
الصندوق إلى القيام بتحسينات أو تطويرات رأسمالية على العقارات التي يملكها للمحافظة على أو خلق ميز ٍة تنافسية،
وبالتالي سيؤثر على التوزيعات الدورية التي يقوم بها الصندوق مما قد يؤثر سلبيا على سعر الوحدة في الصندوق.

-

مخاطر عدم وجود تاريخ تشغيلي :ال يوجد تاريخ تشغيلي أو نتائج سابقة للصندوق وال ينبغي للمستثمر االعتماد على
نتائج سابقة لصناديق عقارية مدرة للدخل أخرى الستقراء األداء المستقبلي للصندوق سواء كانت مرتبطة بأحد
األطراف المشاركة في هذا الصندوق أم لم تكن ،حتى تاريخ إصدار هذه الشروط واألحكام لم يقم الصندوق بتنفيذ أي
استثمارات عقارية أو غيرها كما ال يملك الصندوق أي أصول عقارية ولم يقم بأي عمليات تشغيلية أو حصل على
تمويل.

-

مخاطر التوزيعات من انشطة غير تشغيلية:
قد يعمد مدير الصندوق وفي حال عدم تمكنه من دفع العوائد التأجيرية الدورية للمساهمين من نشاط الصندوق التشغيلي أن
يقوم بتوزيع جزء من النقدية المتوفرة في الصندوق حال استحقاق العوائد كجزء من االلتزام على الصندوق مما قد يؤثر
سلبيا على سعر الوحدة في الصندوق.

 تنويه  :ان االستثمار بالصندوق ال يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة و يجب األخذ بعين االعتبار أن األداء السابقللقطاع العقاري بصفة عامة ليس بالضرورة مؤشرا على األداء المستقبلي .وال يمكن إعطاء أي ضمان بأن األرباح سوف
تتحقق ،أو بأن الصندوق لن يتكبد أي خسائر ،ويجب أن يكون المستثمرون على استعداد إلحتمالية الخسارة .
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) ط( -اإلشتراك :
 -0الطرح  :سيتم عرض وحدات الصندوق من خالل الطرح العام بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات
الخاصة بصناديق االستثمار العقاريه المتداولة يلتزم مدير الصندوق بنظام تملك غير السعودين للعقار أواالستثمار فيه،
وإستناداً لذلك فإن االشتراك في الصندوق مخصص للمواطنين السعوديين فقط ،أو للكيانات التي تعود ملكيتها كاملة
للمواطنين السعوديين وعليه لن يقبل مدير الصندوق بأي حال من األحوال سوا ًء كان المشترك شخصاً طبيعيا أو كياناً
قانونيا ً أي مشترك يتقدم بطلب اشتراك يحمل جنسية غير سعودية ،ولن ينظر مدير الصندوق بأي طلب تداول للوحدات
إلى شخص غير سعودي بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى ،ويق ّر المشترك في الصندوق بتفهّمه لهذا البند ومسؤوليته
التا ّمة تجاهه والتزامه به.
 -0حجم الطرح (رأس مال الصندوق( ) (692,000,000لاير سعودي  ،مقسمة الى ( ) 2104330333وحدة إستثمارية يعتزم
مدير الصندوق طرح ما يمثل ) (%50.5من إجمالي وحدات الصندوق الى الجمهور عبر طرح ( )0201130333وحدة
إستثماريه بسعر قدره ( )93لاير سعودي للوحدة الواحدة وبقيمة إجمالية ( )02101330333لاير سعودي ولمدير
الصندوق الحق في زيادة رأس المال الصندوق بعد انتهاء فترة الطرح وإدراج الصندوق في السوق المالية السعودية  ،في قسم
الصناديق العقارية وتكون ألية زيادة رأس مال بحسب اللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية .

 -0مالكو وحدات  :نظرا الن نتائج الطرح غير مضمونة قد تخضع نسب الملكية الواردة في جدول (ط )9-4للتغير حيث
ورد بند في اتفاقية شراء األصول من (شركة محمد عبد العزيز الراجحي لإلستثمار و خالد بن محمد بن عبدالرحمن
السعود و مها عبدهللا عبداللطيف العبد اللطيف و محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن الداود انه يلتزمون في حال تم تغطية
المبلغ المطروح للجمهور والبالغ ( ) 02101330333لاير سعودي بنسبة تساوي او تزيد عن %913من المبلغ المطروح
للجمهور سيتم تخفيض إشتراكاتهم العينيه من  %13من قيمة شراء العقار لصالح الصندوق لتصبح  %03من قيمة شراء
العقار لصالح الصندوق وبالتالي سوف تزيد عدد الوحدات المطروحة للجمهور وبالتالي تزيد ملكية الجمهور في الصندوق
الى  %24.2من إجمالي وحدات الصندوق.
 -بأي حال من األحول فإن النسبة المخصصة للجمهور لن تقل عن  %03من إجمالي اصول الصندوق

جدول (ط  )1 - 2-يوضح مالكي الوحدات :
المشتركين

عدد الوحدات

شركة السابق لإلستثمار

9402330333

شركة محمد عبد العزيز
الراجحي لإلستثمار

3,583,333

قيمة الوحدات

نسبة االشتراك
العيني من قيمة
شراء العقار لصالح
الصندوق

نسبه الملكية من
إجمالي وحدات
الصندوق

طريقة
اإلشتراك

%18.21

خالد بن محمد بن
عبدالرحمن السعود
مها عبدهللا عبداللطيف
العبد اللطيف
محمد بن سعد بن
عبدالعزيز بن الداود

000,111,111

عيني

%50

عيني

%50
%5.18

35,833,333

7,166,667

71,666,670

%50

%10.36

عيني

8,500,000

85,000,000

%50

%12.28

عيني

1,900,000

19,000,000

%50

%2.75

عيني
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إجمالي
اإلشتراكات العينة
مدير الصندوق

عيني

/
33,750,000
500,000

337,500,000
5,000,000

%48.77
0.72%

/

نقدي

/

الجمهور

34,950,000

349,500,000

69,200,000

692,000,000

%50.5

/
/

اإلجمالي

نقدي

100%

وفي حال تعطية المبلغ المطروح للجمهور( المبالغ المجمعة من الطرح ) بنسبة تزيد  %913من المبلغ المطروح للجمهور
بقيمة  14204130333لاير سوف تصبح ملكية مالكي الوحدات حسب الجدول ادناه :
جدول (ط )2 - 2-يوضح ملكية مالكي الوحدات في حال تم تغطية النسبه المطروحة للجمهور بنسبه تساوي او تزيد عن  %051من
المبلغ المطروح للجمهور
طريقة اإلشتراك
النسبه من
نسبة االشتراك العيني
إجمالي وحدات
من قيمة شراء العقار
قيمة الوحدات
عدد الوحدات
المشتركين
الصندوق
لصالح الصندوق
شركة السابق
لإلستثمار
شركة محمد عبد
العزيز الراجحي
لإلستثمار
خالد بن محمد بن
عبدالرحمن السعود
مها عبدهللا
عبداللطيف العبد
اللطيف
محمد بن سعد بن
عبدالعزيز بن الداود

إجمالي
االشتركات
العينية

126,000,000

%73

056,336333

2,150,000

5067336333

%30

4,300,000

43,000,000

%30

5,100,000

51,000,000

%30

1,140,000

11,400,000

%30

عيني
%02.50
%0.00

عيني

عيني
%,.50
%5.05

عيني

عيني
%0.,7

/
%36.55

252,900,000 25,290,000

مجموعة النفيعي
لالستثمار
الجمهور

500,000

5,000,000

/

43,410,000

434,100,000

/

اإلجمالي

69,200,000

692,000,000

%27.2
%727.3

نقدي
نقدي

/
100%
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-0

-0
-0

-5

-4

فترة اإلشتراك بالصندوق  :تبدأ بتاريخ  0604/01/16م وتنتهي في 0604/60/00م ولمدة عشر أيام عمل و يمكن
تقديم نماذج االشتراك في أي يوم عمل خالل فترة االشتراك للصندوق وذلك من خالل تسليم نسخة من الشروط واألحكام
ونموذج اإلشتراك في الصندوق بعد توقيعهم من مالك الوحدات وإيداع المبلغ المراد اإلكتتاب به وإرفاق ما يثبت اإليداع
في حساب الصندوق كما هو موضح في ملحق رقم  4ويكون التسليم إما الحضور لدى مدير الصندوق أو أحد الجهات
المستلمة أو ارسالة عبر صندوق البريد أو البريد اإللكتروني  reit@nefaie.comويجب على كل مشترك في
الصندوق أن يكون لديه محفظة استثمارية نشطة حيث أن الوحدات التي يكتتب بها في صندوق النفيعي أم القرى ريت
سيتم إدراجها في محفظتة االستثمارية لدى احد االشخاص المرخص لهم.
أنظر الى ملحق رقم  0الية االشتراك واألوراق المطلوبة.
في حال كان إجمالي مبالغ االشتراك المتقدم لها جميع المستثمرين من الجمهور أقل من المبلغ المطلوب تجميعه إلكتمال
طرح الصندوق والذي يبلغ ( )02101330333لاير سعودي ،فيجوز أن يمدد مدير الصندوق تاريخ اإلقفال لفترة 43
يوم عمل وذلك بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية ،وإن لم يتم تغطية المبلغ المطلوب تجميعه والذي يبلغ
( )02101330333لاير سعودي بعد فترة التمديد تعاد مبالغ االشتراك دون أي حسم و يتم استرداد كافة مبالغ االشتراك
للمستثمرين دون أي رسوم في غضون 10أيام عمل من تاريخ اإلقفال.
في حال كان إجمالي مبالغ االشتراك المتقدم لها جميع المستثمرين من الجمهور (بما فيها االشتراك العيني) يعادل أو
يزيد عن حجم الطرح والذي يبلغ  21403330333لاير ،فسيتم إكتمال طرح الصندوق وقبول الطرح بكامل رأسمال
الصندوق والبالغ  21403330333لاير وتخصيص وحدات يبلغ عددها  2104330333وحدة للمستثمرين حسب
خطوات حسبما هو وارد في آلية التخصيص فقرة  1من بند (ط) أدناه
متحصالت الطرح  :سوف يستخدم مدير الصندوق متحصالت الطرح والبالغة ( ) 02101330333مضاف اليها
استثمار مدير الصندوق (  (5,000,000حسب ما هو موضح بالجدول أدناه :
جدول (ط  )9-1-يوضح استخدام متحصالت :
المبلغ
االستخدام
102140133
9909140133

رسم تعامل يدفع لمدير الصندوق كما هو موضح في بند (ي )9-
*رسوم سعي شراء العقارات اإلفتتاحية المكونة لمحفظة الصندوق
(تدفع لمصلحة الوسطاء العقاري كما هو موضح في بند (ي)0-

00201330333

شراء العقارات اإلفتتاحية المكونة لمحفظة الصندوق
(تدفع لمالك العقارات (بائعي العقارات) حسب ماهو موضح بجدول (ط)0-4-

نقدية للصندوق
اإلجمالي

125, 000
354,500,000

*األرقام باللاير السعودي

* يقر مدير الصندوق بعدم وجود تعارض مصالح بين مدير الصندوق أو طرف ذو عالقة في رسوم سعر شراء العقارات للصندوق.

جدول (ط )4-1-يوضح المبالغ المدفوعة لمالكي العقارات (بائعي العقارات) اإلفتتاحية المكونة لمحفظة الصندوق:
نسبة اإلشتراك العيني من
قيمة شراء العقار لصالح
الصندوق

االسم

قيمة شراء العقار

شركة السابق لإلستثمار
شركة محمد عبد العزيز الراجحي
لإلستثمار
خالد بن محمد بن عبدالرحمن السعود
مها عبدهللا عبداللطيف العبد اللطيف
محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن الداود

252,000,000

%13

210,000,000
92303330333
0103330333

%13
%13
%13
%13

االجمالي

22103330333

/

قيمة االشتراك
العيني
94203330333

0101000000
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المبلغ المدفوع لمالك
العقار
(بائعي العقارات)
94203330333

0101000000
2902220222
1103330333
9103330333
00201330333

2902220222
1103330333
9103330333
00201330333

*االرقام باللاير السعودي

جدول (ط )0-4-يوضح المبالغ المدفوعة لمالكي العقارات (بائعي العقارات) اإلفتتاحية المكونة لمحفظة الصندوق في حال
تم تغطية المبلغ المطروح للجمهور بنسبة تساوي او تزيد عن :%913
االسم

نسبة اإلشتراك العيني
من قيمة شراء العقار
لصالح الصندوق

قيمة شراء العقار

قيمة االشتراك العيني

94203330333
شركة السابق لإلستثمار
شركة محمد عبد العزيز
الراجحي لإلستثمار
خالد بن محمد بن عبدالرحمن
السعود
مها عبدهللا عبداللطيف العبد
اللطيف
محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن
الداود
االجمالي

225,000,000

%13

210,000,000

%03

4901330333

المبلغ المدفوع لمالك
العقار
(بائعي العقارات)
94203330333
1309220222

2003330333

93300000000

92303330333

%03
%03

1903330333

99103330333

0103330333

%03

9902330333

4202330333

050,666,666

000,066,666

/

000,066,666

*األرقام باللاير السعودي
 -0طريقة اإلشتراك وجدول زمني المتوقع :
 ملخص بأهم تواريخ المتعلقه بفترة اإلشتراك:فترة االشتراك

تمد فترة اإلشتراك لمدة عشر ايام عمل

تاريخ بدء فترة االشتراك
تاريخ افتتاح فترة االشتراك في تاريخ  4391/39/92م
سيبدأ االشتراك في تمام الساعة  1صباحا
تاريخ أنتهاء فترة االشتراك
تاريخ إقفال فترة االشتراك في تاريخ  4391/39/41م
تنتهي فترة االشتراك في تمام الساعة  1مساء
تمديد فترة االشتراك (في حال عدم تغطية  43يوم عمل
الصندوق)
إعالن عن نتائج االشتراك وتاريخ اإلعالن  1ايام عمل من تاريخ انتهاء فترة االشتراك
االساسي لتخصيص الوحدات
تاريخ التخصيص و رد الفائض واالشتراكات  93ايام عمل بعد تاريخ انتهاء فترة االشتراك
المرفوضة
االستحواذ على العقارات (نقل ملكية األصول  43ايام عمل من انتهاء فترة االشتراك
العقارية للصندوق
اإلدراج بالسوق المالية
خالل ثالثين يوم تقويمي من نقل ملكية العقارات اإلفتتاحية للصندوق ،ولن يتم
ادراج وحدات الصندوق قبل نقل الملكية العقارات بشكل كامل لصالح الصندوق.

 إعالن التخصيص :سيقدم مدير الطرح إلى الهيئة خالل  1أيام عمل من إنتهاء فترة االشتراك بيان بنتائج الطرح للهيئةويقوم مدير الصندوق باإلفصاح عنها على موقعه اإللكتروني.
 يخطر مدير الصندوق او مدير الطرح كل مستثمر في غضون  0يوم عمل من تاريخ إنتهاء فترة االشتراك بقبول طلباالشتراك أو رفضه بالكامل  ،في حال لم يتم التحويل في المدة المطلوبة.
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 في حال تم قبول االشتراك ،يتم إرسال تأكيدات للمشتركين تتضمن مبلغ االشتراك الموافق عليه وذلك عبر رسائلالمحمول النصية إلى رقم الجوال المدون في نموذج االشتراك للعميل لدى مدير الصندوق أو عن طريق البريد اإللكتروني
للعميل والمدون في طلب االشتراك بالصندوق.
 في حال وجود مبالغ فائضة بعد عملية التخصيص فسيتم رد المبلغ الفائض مع رسوم االشتراك ذات العالقة بالمبلغالفائض للحساب االستثماري للمستثمر لدى شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار والموضح في نموذج االشتراك في غضون
10أيام عمل من تاريخ انتهاء الطرح (مخصوما منه أي رسوم مصرفية أو رسوم صرف عملة يتم تكبدها)
 -06ألية التخيصيص :
 -1ستكون أولوية االشتراك في صندوق النفيعي أم القرى ريت لمالك الوحدات العينية (مالك األصول العقارية) ومدير
الصندوق حسب ما هو موضح في جدول (ط  )9 - 4-مع مراعاه إستيفاء متطلبات السيولة للصندوق الواردة في
التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة والتي تقتضي التالي:
 أن ال يقل عدد مالكي الوحدات من الجمهور عن خمسين مالك وحدة . أن ال تقل ملكية مالكي الوحدات من الجمهور عن  %03من إجمالي وحدات الصندوق . -0في حال تم تغطية المبلغ المطروح للجمهور والبالغ ( )02101330333لاير سعودي بنسبة تساوي أو تزيد عن
%913من المبلغ المطروح للجمهور سيتم تخفيض اإلشتراك العيني من %13من قيمة شراء العقار لكل من شركة محمد
عبد العزيز الراجحي لإلستثمار و خالد بن محمد بن عبدالرحمن السعود و مها عبدهللا عبداللطيف العبد اللطيف و محمد بن
سعد بن عبدالعزيز بن الداود لتصبح  %03من قيمة شراء العقار الى الصندوق وبالتالي سوف تزيد عدد الوحدات المطروحة
بالصندوق للجمهور وبالتالي تزيد ملكية الجمهور من الصندوق الى  %24.2من إجمالي الطرح حسب ما هو موضح في
جدول رقم  4من بند جدول (ط.)4 - 4-
 - 0يتم التعامل مع إشتراكات الجمهور وتخصيصها كالتالي:

(أ) بناء على نتائج االشترك بالصندوق سيتم تحديد عدد محدد لكل مستثمر.
(ب) في حال وجود فائض وحدات غير مخصصة ،فسيتم تخصيص ما تبقى من الوحدات المطروحة على
أساس نسبة وتناسب ،ويتم استرداد كافة مبالغ االشتراك باإلضافة إلى رسوم االشتراك الخاصة بها الغير
مخصصة للمشتركين دون خصم وذلك خالل عشرة أيام عمل .
 - 0لن يتجاوز تخصيص أي مشترك في أي حال قيمة الحد األقصى لالشتراك والبالغة  02مليون لاير.
 -00الحد األدنى لإلشتراك بالصندوق:
الحد األدنى لإلشتراك في الصندوق هو ( )500خمسمائة وحدة وبمبلغ (  (5,000خمس آالف لاير بعد شراء مالك
الوحدات ألي وحدة من وحدات الصندوق ،واإلقرار منه باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق والقبول بها وسوف يتم
تسجيل وحدات الصندوق المباعة في مركز اإليداع .ويبلغ الحد األدنى لعدد مالكي وحدات الصندوق من الجمهور 50
مستثمر كما أن الحد األدنى لتملك الجمهور هو %30من اجمالي وحدات الصندوق .
- 00الحد األعلى لإلشتراك النقدي بالصندوق:
الحد األعلى لالشتراك النقدي بالصندوق هو مبلغ ( (34,000,033أربعة وثالثون مليون لاير وبعدد
()002330333وحدة.
 -00آلية زيادة رأس المال:
تكون آلية زيادة رأس مال الصندوق بحسب اللوائح التنظمية والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية .
 -00التعاقدات القانونية وعمليات الشراء والتشغيل:
في سبيل قيام مدير الصندوق بمهامه في استثمار أصول الصندوق ،فإنه سيتوجب عليه القيام بكافة اإلجراءات القانونية
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الخاصة بعمليات البيع والشراء والرهن نياية عن الصندوق ومالكي الوحدات .وفيما يلي جدول يوضح كافة العقود
والتعاقدات القانونية التي أجراها مدير الصندوق نيابة عن الصندوق.
تاريخ التعاقد
الطرف المقابل
طبيعة العقد
شركة كسب المالية
0100 /10/ 01
عقد أمين الحفظ
الدكتورعبد اللطيف باشيخ
0100/10/ 02
إتفاقية العضو المستقل
عبدهللا بن فيصيل آل صقر
0100 /10/ 02
إتفاقية العضو المستقل
شركة السابق لالستثمار
0100/10/02م
عقد شراء برج السابق 0
شركة السابق لالستثمار
 0100/10/00م
إتفاقية ايجار برج السابق0
خالد محمد السعود/منافع القابضة (شركة محمد 0100/10/00م
عقد شراء برج المنصور
إتفاقية ايجار برج المنصور
عقد شراء السعود بالزا
إتفاقية ايجار السعود بالزا
عقد شراء برج الهداية

عبد العزيز الراجحي لإلستثمار
خالد محمد السعود/شركة محمد عبد العزيز
الراجحي لإلستثمار
مها عبد هللا عبد اللطيف
خالد محمد السعود
محمد سعد الداود

 0100/1/02م
0100/10/00م
 0100/1/02م
0100/11/01م

 يقر مدير الصندوق بأنه قد تم االفصاح عن جميع العقود واالتفاقيات التي لها عالقة بالصندوق والتي قد تؤثر علىقرارات المستثمرين في االشتراك في الصندوق وأنه ال توجد عقود واتفاقيات غير التي تم ذكرها في هذه الشروط واألحكام
 -00عملة الصندوق :
الوحدة النقدية لتعامالت الصندوق هي اللاير السعودي فقط ،وإذا تم سداد قيمة الوحدات بعملة خالف اللاير السعودي ،فسوف
يتم تحويل عملة السداد إلى اللاير السعودي بسعر الصرف السائد لدى البنك المستلم في ذلك الوقت ،ويصبح الشراء نافذا عند
تحويل المبالغ إلى اللاير السعودي ويتحمــل المشــترك أي تكلفــة للتحويـل ،ويكـون مبلـغ االشـتراك هـو المبلـغ النهائـي المقيـد
فـي الحسـاب المصرفـي المخصـص للصندوق لــدى بنــك محلــي.
 00االسترداد االلزامي :
كما ويجوز لمدير الصندوق رد كامل الوحدات بإعطاء حامل الوحدات إشعارا خطيا مسبقا اال تقل مدته عن  21يوما ،إذا اعتبر
وأوصى مجلس إدارة الصندوق ب أن حامل الوحدات ،في حال استمر في إمتالكه الوحدات ،يمكن أن يلحق أضرارا بالمصالح
المالية أو المادية أو القانونية أو التنظيمية للصندوق أو لحملة الوحدات ،أو كان هذا المالك متعارضا مع المحظورات المنصوص

عليها في هذه الشروط األحكام ونموذج طلب اإلشتراك.
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(ي) الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة:
ي 0 -يحق لمدير الصندوق وأمين حفظ الحصول على رسوم واتعاب بناءا على المبدء الشرعي "وكالة االستثمار" ويوضح الجدول
التالي الرسوم والعموالت والمصاريف المتعلقة بالصندوق.
الرسوم

قيمة الرسوم أونسبتها المئوية

طريقه اإلحتساب موعد الخصم
تحسب من قيمة االشتراك المخصص للمشترك
وتدفع لمرة واحدة مع مبلغ االشتراك النقدي من
قبل مالكي الوحدات عند االشتراك

%0.5

تحسب سنويا من صافي اصول الصندوق وتدفع
في اليوم الذي يلي يوم التقويم بشكل نصف
سنوي (كل ستة أشهر ).

%9

رسوم
اإلشتراك
رسوم اإلدارة

رسوم امين
الحفظ

 933ألف ثابتة سنويا
 41333لاير لمرة واحدة مقابل تأسيس الشركة التابعة
المين الحفظ  00666لاير سنويا مقابل تعين مستشار
قانوني ومسؤول عالقات عامة لتأسيس شركة لحفظ اصول
الصندوق .
 00666لاير سنويا مقابل تعيين محاسب قانوني العداد
ميزانية ورفعها لوزارة الصناعة والتجارة
في حال تم إضافة اي عقارات جديدة للصندوق بعد تاريخ
التشغيل يستحق امين الحفظ  %3.30من صافي قيمة
االصول الجديد المضافة.

تدفع على النحو التالي  03الف لاير في 03
يونيو و 03الف لاير في  09ديسمبر تحسب
كمبلغ ثابت وتدفع بشكل سنوي.

رسوم المحاسب
القانوني

 60,000لاير سنويا

عمولة التمويل

حسب االسعار السائدة بالسوق

رسوم التسجيل

 13ألف لاير باإلضافة الى  4لاير عن كل مالك وحدات
بالصندوق وبحد اقى  133الف لاير سعودي
رسوم سنويه  443الف لاير سعودي

مكافأه اعضاء
مجلس اإلدارة
المستقلين

حسبما ما تقتضية اتفاقيات التمويل لمرة واحدة
تدفع عند الحصول على الخدمة
 .تدفع لصالح شركة السوق المالية تداول
عندالمطالبة

تحسب كمبلغ ثابت وتدفع بعد انعقاد الجلسه من
اجمالي اصول الصندوق وبحد أقصى
20,000لكل عضو مستقل سنويا واجمالي
 40,000لاير للعضوين المستقلين سنويا

 1333لاير لكل عضو
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تستحق اتعاب امين الحفظ عند بدء تشغيل اعمال
الصندوق أو نقل الملكية العقارات الى شركة
ذات الغرض الخاص التي يؤسسها وتدفع بشكل
نصف سنوي خالل عمر الصندوق (كل ستة
أشهر ).

بحد أقصى  %9من قيمة العقار المشتراه او المباع لصالح
الصندوق

تدفع لمصلحة مدير الصندوق لمرة واحدة وتدفع
عند اتمام صفقة بيع او شراء عقار لصالح
الصندوق وتطبق على العقارات االفتتاحية
المكونة لمحفظة الصندوق
تدفع لمصلحة الوسيط العقاري تدفع لمرة واحدة
عند اتمام صفقة شراء عقار لصالح الصندوق
تحسب من قيمة العقار المشتراه لصالح الصندوق
وتطبق على العقارات االفتتاحية المكونة لمحفظة
الصندوق

رسوم التعامل

رسوم التثمين
العقاري

حسب االسعار السائدة بالسوق

اتعاب مدير
العقارات

نسبة تتراوح بين  %1الى %93

تحسب حبسما تقتضيه االتفاقية معه وتدفع عند
الحصول على الخدمة
تحتسب من قيمة اإليجار النقدي المستلم وتدفع
عند المطالبة .
ال تنطبق على العقارات االفتتاحية المكونة
لمحفظة الصندوق وتطبق الحقا في حال تم تعين
مدير عقارات.

الهيئة
الشرعية
رسوم
ومصاريف
تطوير وتجديد
العقارات

ال يوجد

رسوم سعي بحد أقصى  %4.1من قيمة العقار المشتراه لصالح
شراء العقارات الصندوق

ال يوجد وسوف يتحملها مدير الصندوق

حسب االسعار السائدة بالسوق

اتعاب ترتيب
تمويل

تحسب حبسما تقتضيه االتفاقيات وتدفع عند
الحصول على الخدمة
ال تنطبق على العقارات االفتتاحية المكونة
لمحفظة الصندوق وتطبق الحقا في حال تم
االستثمار في عقارات تحتاج الى تطوير او
تحسين
تحتسب من إجمالي مبلغ التمويل المحسوب
بموجب اتفاقية التسهيالت ويدفع لمرة واحدة
يدفع لمدير الصندوق
ال ينطبق على العقارات االفتتاحية المكونة
لمحفظة الصندوق وتطبق الحقا في حال تم تريب
تمويل

بحد أقصى %9

اليوجد

رسوم
االسترداد
المبكر
ي 0-إقرار مدير الصندوق يقر مدير الصندوق على أن الرسوم المذكورة في الجدول أعاله هي جميع الرسوم المفروضة
والمحسوبه على الصندوق خالل مدة الصندوق دون استثناء ويعد مدير الصندوق مسؤول مسؤولية كاملة عن إحتساب
رسوم آخرى غير التي تم ذكرها في الجدول أعاله .
ي 0-تكاليف التعامالت  :سوف يكون الصندوق مسؤوال عن جميع نفقاته التشغيلية والمصروفات واألتعاب المستحقة
الطراف خارجية غير مدير الصندوق تقدم خدمات ويتعاملون مع الصندوق -على سبيل المثال ال الحصر -رسوم التأمين
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أو اتعاب المطور العقاري أو االستشاري الهندسي أو البلديات وسيتحملها الصندوق كما سيتحمل الصندوق جميع الرسوم
والضرائب التي قد تفرض من الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية وسيقوم مدير الصندوق بخصمها بموجب
قيمتها الفعلية وال يمكن لمدير الصندوق تقدير قيمتها بشكل مسبق وسيتم االفصاح عنها بملحق االفصاح المالي المدرج
في هذه الشروط واالحكام والمحدث سنويا من قبل مدير الصندوق ،وال ينوي الصندوق تقديم أي حسم على هذه
المصاريف أو تنازل عنها.
ي 0-ضريبة القيمة المضافة :
(أ) جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذه الشروط واألحكام أو/و اي مستندات ذات صلة ال تشمل ضريبة
القيمة المضافة مالم يتم النص على خالف ذلك.
(ب) في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة يتم تزويد الصندوق بها
فإن الصندوق سيدفع لمزود الخدمة (باإلضافة الى أيه رسوم أو مصاريف أخرى) مجموعا مساويا للقيمة المسجلة
لهذه الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالخدمة المعينة.
(ت) في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يفرضها على أي خدمة مقدمة من قبل الصندوق ،
فإن العميل سيدفع للصندوق (باإلضافة أي رسوم أو مصاريف آخرى )مجموعا يساويا لهذه الضريبة .

(ك)  -تثمين أصول الصندوق
جدول (ك  )9-يوضح تقييم االصول العقارية اإلفتتاحية المكونة لمحفظة الصندوق
العقار
السابق العزيزيه
0
فندق شارع
المنصور
السعودي بالزا
فندق الهداية

المتوسط السعار التقييم

سعر الشراء

تقييم وايت كيوبز

تقييم خدماتي

264,411,429 263,000,000

263,705,715

252,000,000

219,822,581 223,000,000
179,590,567 177,500,000
41,041,741
41,000,000

221,411,291
178,545,284
41,020,857

215,000,000
170,000,000
38,000,000

االرقام باللاير السعودي

 يقوم مدير ال صندوق قبل شراء عقارات ال صندوق ،أو قبل بيع أي أصل عقاري لل صندوق ،أو قبل إصدار القوائم المالية للوصول إلىأسععار الوحدات بالصعندوق (السعنوية و/أو النصعف سعنوية) بالحصعول على تثمين من قبل مثمنين اثنين مسعتقلين على أن يكونا عضعوين
أسعععاسعععيين في الهيئة السععععودية للمقيمين المعتمدين (تقييم ) يتمتعان بالخبرة والنزاهة ومعرفة النشعععاط العقاري والمنطقة محل االسعععتثمار
وتحليل المتغيرات ذات العالقة بالسععوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاهات السععوق  ،لتقديم خدمات التثمين العقاري ،يشععتمل تقرير
التثمين على:
(أ) أسلوب التثمين وطريقته واالفتراضات التي بُني عليها.
(ب) تحليل المتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري يمثل الطلب والعرض واتجاهات
السوق.
(ت) تفاصيل العقارات وأوصافها .
(ث) المخاطر المتعلقة بالعقارات محل التثمين.
ولن يعتمد مدير الصندوق على أي تقرير تثمين مضى على إعداده أكثر من ثالثة أشهر عند شراء أو بيع أي أصل للصندوق.
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 -0كيفية تثمين أصول الصندوق
يقوم مدير الصعععندوق خالل فترة  91خمسعععة عشعععر يوم عمل من تاريخ كل تقويم باحتسعععاب صعععافي قيمة الوحدة في الصعععندوق بطرح
إجمالي التزامات الصندوق من إجمالي أصوله،ويقسم الناتج على عدد وحدات الصندوق ،ويعد ذلك الوحدة االسترشادية.
عدد مرات التثمين وتوقيته :
 -4يقوم مدير الصندوق بشكل نصف سنوي في يوم التقويم وهو آخر يوم من كل نصف سنة ميالدية نهاية شهري يونيو وديسمبر من
كل سنة تثمين أصول ال صندوق العقارية مرتين سنويا من قبل عدد إثنين (  ) 4مثمنين على أن يكونا عضوين أساسيين في الهيئة
السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم ).
يتمتعان بالخبرة واالسعععتقاللية والنزاهة والمعرفة باألصعععول المراد تثمينها وبأسعععاسعععيات التثمين والقطاع العقاري وكذلك مناطق ومواقع
عقارات الصععندوق  .ويكون متوسععط تقديرات المثمنين هو قيمة العقارات المملوكة السععوقية وهي القيمة التي تسععتخدم الحتسععاب صععافي
قيمة أصول الصندوق السوقية
 -0كيفية اإلعالن عن سعر الوحدة
يقوم مدير ال صندوق بإشعار مالكي الوحدات بسعر الوحدة لل صندوق من خالل إرسال إشعار خالل فترة  91خمسة عشر يوم عمل من
تاريخ كل تقويم لكافة حاملي الوحدات باإلضافة إلى وضع اإلشعار علىالموقع اإللكتروني لمدير ال صندوق http://www.nefaie.com
اولموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية السعودية "تداول" .www.tadawul.com

وتجدر اال شارة هنا بأن سعر تداول ال صندوق في ال سوق المالية يخ ضع للعرض والطلب ولذلك ليس بال ضرورة أن يت ساوى مع صافي
قيمة الوحدة في الصندوق.

(ل)  -تداول وحدات الصندوق:
 -9عند انتهاء من نقل ملكية العقارات لصالح الشركة التابعة ألمين الحفظ سيتم اإلدراج بالسوق المالية السعودية (تداول) يقر
مدير الصندوق انه لن يتم إدراج الصندوق إال عند إتمام عملية نقل العقارات االفتتاحية لصالح الصندوق يتم تداول
الوحدات خالل أيام عمل السوق المالية السعوديه.
 -4سيتم تسجيل وحدات الصندوق في مركز اإليداع وتداولها عبر نظام إدخال األوامر بيع الوحدات أو شرائها المحدد من قبل
شركة السوق المالية تداول.
 -0يعد شراء مالك الوحدات ألي وحدة من وحدات الصندوق من السوق إقرار منه باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق
وقبوله بها .
 -2يجوز للهيئة تعليق تداول وحدات الصندوق أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا في اي من الحاالت التالية :
 إذا رأت ذلك ضروريا لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم . إذا أخفق مدير الصندوق أو أمين الحفظ إخفاقا تراه جوهريا في االلتزام في النظام ولوائحة التنفيذية. إذا لم تستوفي السيولة المحددة في الفقرة الفرعية (/9أ) والفقره الفرعية (/4ب) من البند الرابع من التعليمات الخاصةبصناديق العقارية المتداولة0
 -إذا رأت أن مستوى عمليات الصندوق أو أصوله ال تسوغ التداول المستمر لوحدات الصندوق في السوق.
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 -1بصرف النظر عن أي بند آخر يكون تداول الوحدات في الصندوق غير مقيد وال يخضع للحظر المنصوص على في المادة
السادسة عشر (أ) من الئحة صناديق االستثمار العقاري بتداول *االطراف ذات العالقة* في وحدات الصندوق .
 -2يجوز لمدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق المالية أن يعلق تداول الصندوق مؤقتا أو أن يلغي اإلدراج على أن يقدم
األسباب المحددة لطلب التعليق أو اإلدراج.

(م)-حاالت إنقضاء الصندوق:
ينقضي الصندوق بإحدى الحاالت اآلتية:
 -9انتهاء المدة المحددة للصندوق.
-4
-0
-2
-1
-2

في حال التصرف بكافة أصول الصندوق وتم توزيع جميع العوائد من هذه التصرفات للمستثمرين.
في حال أي تغير لالنظمة أو اللوائح أو المتطلبات النظامية اآلخرى أو تغيرات جوهرية لظروف السوق في المملكة واعتبر
مدير الصندوق ذلك سببا مبررا إلنهاء الصندوق.
في حال حدوث تغيرات جوهرية في ظروف السوق العقارية في المملكة العربية السعودية ورأى مدير الصندوق أن ذلك
يؤثر على جدوى استمرارية الصندوق.
اذا كان المطلوب إنهاء الصندوق وفقا للهيئة أو بموجب أنظمتها .
وفي حال تحقق أي من حاالت اإلنهاء أعاله فإن مدير الصندوق يلتزم بالقيام بإجراءات التصفية التالية إلنهاء الصندوق.
(أ) سيتم إخطار مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية في غضون  03يوما من تاريخ وقوع حالة اإلنهاء.
(ب) إعالن جدول زمني على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق لتصفية أصول الصندوق والبدء باإلجراءات.

(ت) الطلب من السوق المالية السعودية بإلغاء إدراج الوحدات أوالطلب من هيئة السوق المالية بإلغاء الصندوق.
(ث) سيتم البدء بتصفية أصول الصندوق خالل ستون يوما على األقل من تاريخ اشعار مالكي الوحدات
(ج) سيتم انهاء الصندوق وتوزيع حاصل التصفية أصول الصندوق على مالكي الوحدات بعد سداد الخصوم
(ح) منها على اساس تناسبي خالل ستة أشهر من تاريخ اشعار مالكي الوحدات.
وسيقوم مدير الصندوق بتعيين مصفي وتحديد أتعابه ،والذي يتوجب عليه العمل على إنهاء الصندوق مع توزيع األصول على مالكي
الوحدات ولتجنب الشك ،يمكن لمدير الصندوق القيام بمهام المصفي ويجوز توزيع أصول الصندوق بشكل عيني على مالكي الوحدات
كحصص اسهم في الشركة ذات الغرض الخاص التي تملك األصول العقارية للصندوق وذلك عن طريق تحويلها لشركة مساهمة
مقفلة وأخذ موافقة هيئة السوق المالية مسبقا في حال استحالة التصرف في أصول الصندوق أوفي حال رأى مدير الصندوق أن هذا
األمر يصب في مصلحة مالكي الوحدات.
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(ن)  -مجلس إدارة الصندوق:
 -0اسماء مجلس إدارة الصندوق ومؤهالتهم واسماء االعضاء المستقلين منهم :
أ  .محمد بن حسن ربيع النفيعي

رئيس المجلس

أ0عبد المحسن يحيى الجهيمي

عضوغير مستقل

يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة السابق لإلستثمار التابعة لمجموعة الفوزان
(  ، )AL Fouzan Groupكما ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة السابق
اإللمانية في مدينة فرانكفورت  ،ويشغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات
اإلستثمارية والصناعية في المملكة العربية السعودية والشرق األوسط ،كما يشغل
عضوية عدد من مجلس إدارات الصناديق اإلستثمارية تحت إشراف هيئة سوق المال
 ،ويحمل عبد المحسن الجهيمي درجة الماجستير في القانون من جامعة األمير نايف
بالرياض ويحمل خبرة تزيد عن 43عاما في مجال اإلستثمارات المالية والتطوير
العقاري  .والتحق بمجوعة الفوزان وال يزال على رأس عمله  .وله العديد من البحوث
في الشأن العقاري منها كتاب مطبوع بعنوان ( حماية حقوق المستثمرين في المساهمات
العقارية ) .
ويشغل حاليا عضوية العديد من مجالس إدارة صناديق اإلستثمار العقاري داخل المملكة،
كما ويشغل عضوية مجالس إدارة شركات عقارية عاملة خارج المملكة في كل من (
تركيا وألمانيا ) وفي ميادين اإلستثمارات األخرى يشغل عضوية مجلس إدارة (صندوق
آيرباص للطيران )وكذلك عضوية مجالس إدارة شركات صناعية متعددة داخل المملكة
.
للسيد عبدالمحسن الجهيمي خبرة تزيد عن 43عاما في مجال التطوير العقاري داخل
وخارج المملكة حيث كانت البدايات في المشاريع السكنية في منتصف التسعينات
الميالدي مرورا بالمجمعات التجارية والفنادق والبالزا وصوال إلى مشاريع التطوير
الشامل والمشاريع الكبرى في الوقت الراهن .

عضوغير مستقل

يشغل حاليا الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة النفيعي لإلستثمار وقد تخرج من جامعة
وسط فلوريدا بكالوريس إدارة األعمال عام 9112م كما تمتد خبرته ألكثر من 49
عاما شغل خاللها عدد من المناصب القيادية في الخدمات المالية والمصرفية .ويتمتع
بخبرة كبيرة في التسويق واإلستثمار العقاري وفي تطويراألعمال ،حيث شغل منصب
كبير مدراء تطوير األعمال في المنطقة الغربية في شركة اإلستثمار كابيتال من عام
4331حتى  4392م كما شغل مدير الخدمات الخاصة  -قسم األسهم في الراجحي
كبيتال من  4332-4332كما شغل منصب مدير قسم األسهم الدولية في المنطقة
الغربية لدى الراجحي كابيتال من عام  4333حتى  4332كما شغل مدير مركز
اإلمتياز في المنطقة الغربية في البنك السعودي البريطاني من عام  9112حتى عام
4333م وحصل على العديد من الدورات التدريبية و شارك في المؤتمرات داخل
وخارج المملكة .كما حصل على شهادة  CME1من هيئة السوق المالية.

أ.هاني يوسف فادن

رئيس مجلس إدرة شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار منذ التأسيس في عام 4331
ومؤسس النفيعي لألسهم المؤسسة التى تمتد ألكثر من  01عاما في سوق األسهم
السعودي والتي تم تأسيسها قبل ظهور سوق المال السعودي (تداول ) وثم قام بتأسيس
شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار ،حاصل على بكالوريوس من جامعة الملك عبد
العزيز بجدة – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – علم اجتماع  -تخصص
اجتماع9242هـ .تقلد العديد من المناصب اإلدارية والتنفيذية واالستشارية في قطاعات
اقتصادية مختلفة ولقد انضم إلى عضوية العديد من المؤسسات المهنية والخاصة ومنها
رئيس لجنة األوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية بجدة منذ 4332م لدورتين
متتاليتين كل دورة  2سنوات واللجنة المالية والمصرفية وممثل مجلس الغرف السعودية
في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام  4393لديه خبرة طويلة في
ممارسة أعمال االستثمار والتطوير العقاري واالعمال التجارية .
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أ.عبد هللا بن فيصل عبد العزيز ال عضو مستقل
صقر

الدكتور /عبداللطيف بن محمد

عضو مستقل

عبدالرحمن باشيخ

مقيم عقاري متخصص  ،حاصل على شهادة وعضوية مقيم معتمد لدى الهيئة
السعودية للمقييمين المعتمدين (تقييم) منذ عام  . 4392حاصل على درجة
البكالوريس إعالم من جامعة الملك سعود بالرياض عام .9113وحاصل على
ماجستير إدارة أعمال االكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا .عام 9112م .يعمل حاليا
مدير المشاريع الخاصة والتثمين بشركة دورشستر العقارية ونائب رئيس مجلس
اإلدارة منذ عام  4331م  ،عمل قبلها مدير المشاريع الخاصة والتثمين بشركة
بترهومز .من 4332م الى 4331م) ومساعد المدير العام لشركة صقر الدولية ( من
عام 4334م الى 4332م) .مدير تسويق مؤسسة عثمان عبد العزيز صقر ( من
عام 4334 -9111م) .عضو مجلس االدارة ومدير التسويق شركة مدن الدولية(.
من عام 9112م الى 9111م) مدير تسويق عقاري بشركة صقر القابضة (.من عام
9114-9112م مثمن عقاري معتمد للعديد من البنوك والمؤسسات الماليه وكبرى
شركات  ،حصل على العديد من الدورات التدربية في مجال التثمين والتقيم العقاري
وعضو في العديد من اللجان الحكومية للتثمين والتقديريه وهي عضو اللجنة الوطنية
العقارية مجلس الغرف السعودية  .من عام 4399 /الى االن (.عضو اللجنه العقاريه
بالغرفة التجاريه بجده ( .من عام 4332م الى االن ) وعضو لجنة التقييم والمزادات
العقارية بالغرفة التجارية (.من عام 4393م الى االن) و عضو اللجنه الحكومية
(تقدير االمالك المنزوعة والتعويضات) للمنفعه العامة .من عام 4332م إلى اآلن
،واالمين العام لشعبة التقييم العقاري باالتحاد العربي للتنمية العقارية (في عام
4331م ).عضو لجنة تقدير مجاري السيول واالودية (من4332م الى االن)
وعضو لجنة تقدير قيمة العقارات لمشروع قطار الحرمين (.من4332م الى االن)
وعضو لجنة تقدير خط البترول لشركة أرامكو السعودية (في عام 4331م ) عضو
لجنة تقدير قيمة العقارات لمشروع قطار الجسر البري( في عام 4331م ) عضو
لجنة تقدير قيمة عقارات طريق جدة الشعبية  -جيزان (في عام 2006الى االن)
عضو لجنة تقدير االحياء العشوائية – الرويس – قصر خزام – وسط جدة.
تمتد الخبرة العملية للدكتور/عبداللطيف بن عبدالرحمن باشيخ ،ألكثر من  92عاما في
المجال األكاديمي المحاسبة المالية واإلدارية) .باإلضافة الي خبراته السابقة في
مجاالت التخـــطيط المالي واإلستراتيجي وحوكمة الشركات،وحصل على درجة
الدكتوراة في المحاسبة من جامعة بورتماوث (4330م) المملكة المتحدة .ودرجة
الماجستير في المحاسبة من جامعة شرق إنجيليا في المملكة المتحدة (9111م) .وحصل
على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة (9119م).
يشغل حاليا منصب أستاذ المحاسبة المشارك ،بجامعة الملك عبدالعزيز .وعمل قبل ذلك
كمستشار مالي و إقتصادي للعديد من الشركات اإلستثمارية والمؤسسات التجارية .قام
بتأليف عدد من الكتب العلمية والبحوث األكاديمية .كما شارك في العديد من الدورات
التدريبية في مجاالت التخطيط المالي واإلستراتيجي وحوكمة الشركات.وهو عضو
مشارك في العديد من اللجان الثــقافية ،والجمعيات والهيئات.
الدكتورعبداللطيف باشيخ هوعضو (مستقل) في مجلس إدارة صندوق النفيعي للمتاجرة
باألسهم الســـعودية " المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية" ،وعضو في صندوق
النفيعي للطروحات األولية " .المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية".

 -0مجموع المكافات المتوقع دفعها إلعضاء مجلس االدارة خالل مدة الصندوق
سيتقاضى كل عضو مستقل مكافأه قدرها  1333لاير عن كل إجتماع وبحد اقصى  23333لاير سعودي سنويا لكال العضوين
المستقليين أما أعضاء المجلس غير المستقلين فلن يحصلون على أي مكافأة.
 -0وصف لطبيعة الخدمات المقدمة من أعضاء مجلس اإلدارة الصندوق
تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق-على سبيل المثال ال الحصر -على اآلتي:

27/57
صندوق النفيعي أم القرى ريت

أ-

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق واللوائح التنفيذية
الصادرة عن مجلس هيئة السوق الماليه وقرارات الهيئة الشرعية

ب-

الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها .ويشمل ذلك على سبيل المثال ال
الحصر الموافقة على عقد التطوير  ،عقد الحفظ ،عقد التسويق  ،والتثمين .

ت -الموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها.
ث-

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

ج-

الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق.

ح-

االجتماع ما ال يقل عن) مرتين (سنويا مع مسؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسيل األموال
وتمويل االرهاب لديه للتأكد من إلتزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة

خ-

التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب المصالح .وفي حال
وجود أي تضارب مصالح محتمل فإن مدير الصندوق ملتزم  -9باإلفصاح عنه إلى مجلس إدارة الصندوق التخاذ قرار حياله.
 -4إلفصاح عن أي تضارب مصالح في شروط الصندوق وأحكامه وتقاريره الدورية 0 - .اإلفصاح فورا عن أي تضارب في
المصالح قد ينشأ أثناء عمل الصندوق.

د-

العمل بأمانة لمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه .وتتضمن مسؤوليه أمانه عضو مجلس إدارة الصندوق تجاه
مالكي الوحدات واجب اإلخالص واإلهتمام وبذل الحرص المعقول .

ذ-

إتخاذ أي قرار يراه مناسبا لمصلحة مالكي الوحدات بما في ذلك بيع أو رهن بعض أو كل أصول الصندوق في أي مرحلة من
مراحل الصندوق بما يحقق العوائد المجزية لمالكي الوحدات أو تجنيب أصول الصندوق أي مخاطر مستقبلية محتملة.

ر-

الموافقة على الحصول على تمويل

ز-

وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين وعند تساوي اآلراء ير ّجح الرأي الذي منه رئيس المجلس.

-2عضويات أعضاء مجلس اإلدارة الصندوق في صناديق استثمار أخرى
األسم
األستاذ  /محمد حسن
النفيعي

اسم الصندوق
صندوق مهارات مكة
العقاري

مدير الصندوق
شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار

صندوق مهارات مكة
العقاري

شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار

األستاذ  /عبداللطيف بن
محمد عبدالرحمن باشيخ

صندوق النفيعي للطروحات
األولية

شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار

األستاذ /عبد المحسن
الجهيمي

صندوق النفيعي للمتاجرة
باالسهم السعودية
صندوق نمو إسكان العقاري
– مكة المكرمة

المنصب
رئيس مجلس االدارة
عضو مستقل بمجلس إدارة
عضو مستقل بمجلس اإلدارة
عضو مستقل بمجلس إدارة

شركة مجموعة النفيعي لالستثمار
شركة نمو لإلستشارات المالية

ال يوجد لباقي االعضاء عضويات اساسية في صناديق آخرى
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عضو مجلس إدارة

 يقر مدير الصندوق أنه ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التيتتم لحساب الصندوق ،وسوف يُلزم مدير الصندوق أعضاء مجلس اإلدارة بإبالغ المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة
في األعمال والعقود التي تتم لحساب الصندوق على أن يُسجل في محضر االجتماع .وسوف يضمن مدير الصندوق بأن ال يشترك العضو ذي

المصلحة في أي تصويت على القرارات الصادرة في هذا الشأن0
 يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق :لم يتم إخضاعهم ألي دعاوى إفالس أو إعسار أو إجراءات إفالسأو تصفية ،ولم يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو مُخلّة بالشرف أو تنطوي على الغش ،ولم يسبق لهم ارتكاب أي مخالفة
تنطوي على احتيال أو تص ّرف مُخل بالنزاهة واألمانة ،ويتمتعون بالمهارات والخبرات الالزمة التي تؤهّلهم ليكونوا أعضاء
بمجلس إدارة الصندوق.

(س)  -مدير الصندوق
 -0شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار
المملكة العربية السعودية  -جدة
شارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقا)
مركز بن حمران ،الدور السابع  ،مكتب 232B
ص .ب  92019جدة 49212
هاتف ،+122-94-2211329 :فاكس+122-94-2211240 :
بريد الكتروني / info@nefaie.com :موقع الكتروني www.nefaie.com :

 -4شركة مجموعه النفيعي لإلستثمار شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم  9393410323بتاريخ ،9241/2/42
مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (ترخيص رقم  )32314-02لممارسة أعمال التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية
واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال األوراق المالية .
تقدم وتمارس شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار أنشطة  -9التعامل بصفة أصيل،وبصفة وكيل والتعهد بالتغطية  -4وإدارة
صناديق االستثمار ،وإدارة محافظ العمالء  0الترتيب  2تقديم المشورة  -1الحفظ
 -0الخدمات التي يقدمها مدير الصندوق وموظفوه :
سوف يقوم مدير الصندوق القيام بمهام ادارة الصندوق عن طريق موظفو وفيما يلي الخدمات التي سوف يقوم موظفي مدير الصندوق بها
وضـع هيـكل الصندوق وإدارتـه وتشـغيله وخدمـات إدارة الصندوق ومنها :
(أ)

تحديــد السياســات واألحــكام واللوائــح التــي تحكــم عمليـات الصندوق وفقـا لألهـداف الـواردة فـي شروط واحكام الصندوق

(ب) التــزام بجميــع األنظمــة واللوائــح والتعليمــات الســارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية ذات العالقــة بعمــل الصندوق.
(ت) إبـالغ هيئـة السـوق الماليـة عـن أي حـدث أو تطـور جوهـري قـد يؤثـر فـي عمـل الصندوق.
(ث) الدعودة لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة ووتسهيل كافة االجراءات للمجلس للقيام بمهام المنصوص عليها بهذه الشروط واالحكام
وإعداد محاضر االجتماع والعمل بكافة القرارات المعتمدة من المجلس.
(ج) االشراف على حفظ أصول الصندوق لدى مدير الحفظ.
(ح) تعييــن المطورييــن  /المشغلين العقارييــن والمستشــاريين للشــركات المتخصصــة فــي إدارة وتشــغيل العقــارات.
(خ) اإلعــالن عــن أي طــرف ثالــث يتــم تكليفــه بــأداء أي أعمــال تتعلــق بالصندوق.
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(د) االشراف على تثمين أصول الصندوق وإعداد التقارير الدورية عن أداء الصندوق وااللتـزام بشروط واحكام الصندوق وتزويد مالكي
الوحدات بها.
(ذ) تأكـد مـن نظاميـة وسـالمة العقـود التـي يتـم إبرامهـا لمصلحـة الصندوق وااللتـزام بالضوابـط والقـرارات الصـادرة عـن الهيئـة
الشـرعية.
(ر) تحديث الشروط واألحكام سنويا لتظهر الرسوم واألتعاب والنفقات الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المحدثة وسيقوم مدير الصندوق
بتزويد جميع مالك الوحدات بتلك الشروط واألحكام.
 -2ال يوجد نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق يحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق.
 -1حتى إعداد هذه الشروط واألحكام ،فإن مدير الصندوق يؤكد بعدم وجود أي تضارب جوهري  .من شأنه التأثير على مدير الصندوق في
أداء واجباته تجاه الصندوق وتنفيذها وسوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارته
أو يحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق .كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي تضارب جوهري من طرفه يحتمل أن يؤثر على
تأدية التزاماته تجاه الصندوق الى مجلس اإلدارة لمعالجته.
 -2سيقوم مدير الصندوق بكافة المهام المتعلقة بالصندوق دون تكليف ألي طرف آخر بتأديتها وهي المهام المتعلقة باألمور اإلشرافية واإلدارية
والمحاسبية والكتابية بغرض إدارة الصندوق بطريقة فعالة بما في ذلك حفظ الدفاتر والسجالت وإدخال طلبات االشتراك ومطابقة معلومات
الحساب واألرصدة ومعالجة ومتابعة استفسارات مالكي الوحدات وتقديم كشوفات لحساب الصندوق.
 -2ينوي مدير الصندوق األستثمار في وحدات الصندوق بمبلغ ) (5,000,000لاير ويلتزم مدير الصندوق بعدم بيع وحداته بالصندوق لمدة
سنة ميالدية من تاريخ تشغيل الصندوق ويلتزم باإلفصاح عن أي استثمار له في الصندوق نهاية كل سنة مالية في ملخص اإلفصاح المالي،
ويعامل استثمار مدير الصندوق في الصندوق على أنه اشتراك في وحدات هذا الصندوق معاملة مماثلة الستثمارات مالكي الوحدات
المشتركين بالصندوق وبحسب بنود االشتراك في هذه الشروط واألحكام.

(ع )  -أمين الحفظ :
شركة كسب المالية
المقر الرئيسي  -الرياض
المملكة العربية السعودية  -ص .ب395737 .الرياض 11375
الرياض حي المروج  -طريق العليا العام  -مقابل العزيزية
مول (هايبر بنده)
هاتف33966-11-2079979 :
فاكس00966-11-2079963 :

www.ksb.com.sa

عين مدير الصندوق شركة كسب المالية أمينا َ للحفظ لألصول العقارية اإلفتتاحية المكون لمحفظة الصندوق فقط بموجب تعاقده
معهوفقا للشروط التالية:
مدة العقد  :خمس سنوات (يجدد تلقائيا ولكامل مدة الصندوق) تبدأ من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على طرح الصندوق.
تتمثل مهام أمين الحفظ فيما ما يلي :
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(أ) تأسيس شركة ذات غرض خاص لتملك أصول الصندوق.
(ب) يكون هيكل ملكية الشركة ذات الغرض الخاص  %933سعودي.
(ت) يتم تعيين مدير الصععععندوق مديرا على الشععععركة ذات الغرض الخاص لمنحه صععععالحيات تولي المهام واألعمال اليومية
للشركة ،وتعيين مديرا من قبل أمين الحفظ يمنح صالحيات البيع والشراء ألصول الصندوق تحت الحفظ.
(ث) تحفظ األصول التابعة لمدير ال صندوق في الشركة ذات الغرض الخاص ،وتكون منفصلة تماما عن أي أصول أخرى
عائدة ألمين الحفظ وسوف تعتبر األصول الموجودة في الحساب أصول مدير الصندوق.
(ج) لن يسمح ألمين الحفظ بسحب أي من أصول العمالء من الحساب إال من قبل خطاب موجه من مدير ال صندوق وموقع
من قبل األشخاص المفوضين وذوي الصالحية.
(ح) يقوم أمين الحفظ بتزويد مدير الصعععندوق بكشعععف في التواريخ التي يحددها مدير الصعععندوق له و يبين بالتفصعععيل عن
األصول تحت الحفظ.
 لن يدعي أمين الحفظ وجود أي رهن أو حق حجز أو بيع على االوراق المالية المقيدة في أي حسععاب معين إال فيالحاالت التالية موافقة مالكي الوحدات الذين يتم االحتفاظ بأصعععولهم في الحسعععاب أو فيما يتعلق بأي مصعععاريف
تتعلق بإدارة أو حفظ أصل العميل.
 يجوز تسجيل األصول العقارية لصندوق االستثمار العقاري المتداول باسم شركة تابعة لشركة مرخص لها في تقديم قروضقدمت قرضا لمصلحة الصندوق ،وذلك ضمانا للقرض.
 يجوز لمدير الصندوق تعيين أكثر من أمين حفظ في المملكة على أن يكون شخصا مرخصا له في ممارسة الحفظ  ،ليتولى حفظاصول الصندوق والوثائق المتعلقة بها ويجب أن يعين بموجب عقد مكتوب ويجب أن ال يكون أمين الحفظ المعين مديرا للصندوق
او مدير بالباطن للصندوق او تابعا لمدير الصندوق أو لمدير الصندوق بالباطن .
أتعاب أمين الحفظ:
نظيرا لتقديم خدمات الحفظ لألصول العقارية للصندوق اتفق مديرالصندوق مع أمين الحفظ على االتعاب التالية:
أتعاب سنوية ثابتة قدرها  933ألف لاير سعودي ونسبة قدرها  %3.30من صافي قيمة األصول الجديدة اإلضافية التي يتم االستحواذ
عليها مستقبال بعد إنطالق الصندوق  -في حال عين مدير صندوق الشركة المالية امين لحفظ االصول التي يتم االستحواذ عليها
لصالح الصندوق ،-وتستحق هذه األتعاب بشكل نصف سنوي مع نهاية وتبدأ منذ بدء أعمال الصندوق أو نقل ملكية العقار لصالح
امين الحفظ .
كما تم االتفاق على أن يكون الصندوق مسؤوال عن كافة المصاريف الحكومية المتعلقة بالشركة ذات الغرض الخاص من التأسيس
الشركة بمبلغ ( )41333لاير وكذلك مصاريف الميزانيات ومصاريف وإصدار شهادة الزكاة التي تعد وتدفع بشكل سنوي والخاصة
بالشركة ذات الغرض الخاص  ،بمبلغ ( )41333لاير وكذلك عند تصفية الشركة التي يؤسسها مدير الصندوق يستحق 41333
لاير.

(ف) –المطور:
ال تتكون العقارات اإلفتتاحية المكونة لمحفظة للصندوق على اي نشاط تطوير عقار أو أي عقارات يتم تطويرها تطويرا إنشائيا ،لذا
وفي حال يقوم مدير الصندوق بأنشطة إعادة تطوير العقارات أو تحسينها أو تجديدها  ،فإنه يعتزم الصندوق تعين مطور على أساس
تجاري بحت ومستقل .
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(ص)  -المحاسب القانوني :
Pricewaterhouse Coopers
برايس وتر هاوس كوبرز السعودية
جدة  -المملكة العربية السعودية
شارع التحلية – مبنى جميل سكوير
هاتف[966] 12 610 4400 :
فاكس[966] 12 610 4411 :

(ق)  -القوائم المالية :
 -0يقوم مديرالصندوق بإعداد القوائم المالية األولية والسنوية وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين بشكل مستمر حتى انقضاء الصندوق.
 -0يجب أن يعتمد مجلس إدارة الصندوق القوائم المالية األولية والسنوية ،وأن يوقع عليها عضو مفوض من مجلس إدارة الصندوق.
 -0يجب أن تقدم القوائم المالية األولية والسنوية إلى الهيئة فور اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق.
 -0يعلن مدير الصندوق من خالل التطبيقات اإللكترونية التي تحددها الهيئة عن القوائم المالية األولية والسنوية فور اعتمادها ،وال
يجوز نشر هذه القوائم أو إرسالها إلى مالكي الوحدات قبل إعالنها.
 -0يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة بالقوائم األولية بعد فحصها وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين و اإلعالن عن القوائم المالية لمالكي الوحدات فور اعتمادها خالل مدة ال تتجاوزخمسة وعشرين
يوما من نهاية المدة المالية التي تشملها تلك القوائم.
 -0يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة بالقوائم المالية السنوية المدققة وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين واإلعالن عن القوائم المالية لمالكي الوحدات فور اعتمادها خالل مدة ال تتجاوز أربعين يوما من
نهاية السنة المالية التي تشملها تلك القوائم.
 -5يجب أن يكون المحاسب القانوني للصندوق مرخصا له بممارسة العمل في المملكة وأن يكون مستقال عن مدير الصندوق أو
عن أي من تابعيه.
 -4يتم توفير القوائم المالية األولية والسنوية بالبريد اإللكتروني أو بنسخة ورقية بناء على طلب حملة الوحدات مجانا دون أي
رسوم.
 -0تنشر القوائم المالية األولية والسنوية أيضا على موقع السوق المالية السعودية تداول اإللكتروني.www.tadawul.com.sa
وموقع مدير الصندوق www.nefaie.com
 -06تصــدر أول قوائــم ماليــة ســنوية مدققــة بعــد الســنة الماليــة األولــى التــي تنتهــي فــي  09/94/ 4392م وتنتهي الفترة
المالية لحسابات الصندوق في  09ديسمبر من كل عام ميالدي وال يجوز أن تقل مدة السنة المالية األولى عن  2شهور وال
تزيد عن  91شهر.

(ر)  -تضارب المصالح
 يقر مدير الصندوق بوجود/عدم وجود تضارب مصالح مباشرة/غير مباشرة بين: مدير الصندوق. مدير/مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق. مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق. مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها 93%أو أكثر من عوائد االيجار السنوية للصندوق.27/52
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يقر مدير الصندوق حتى تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام بعدم وجود أي تضارب بالمصالح قد يؤثر على أداء واجباته ومهامه
حيال الصندوق  ،وفي كل األحوال يسعى مدير الصندوق إلى تجنب أي تضارب للمصالح قد ينشأ بين مصالح مدير الصندوق
أواألطراف ذات العالقة ومصالح مالكي الوحدات في الصندوق ،وذلك بالعمل على وضع مصالح مالكي الوحدات بالصندوق فوق
مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة ،وعدم تغليب مصالح مستثمرين على مصالح مستثمرين آخرين في نفس الصندوق
كما سيسعى مدير الصندوق إلى بذل أقصى جهوده لحل أي تضارب في المصالح قد ينجم وفي حال وجود أي تضارب مصالح
محتمل فإن مدير الصندوق ملتزم  -9باإلفصاح عنه إلى مجلس إدارة الصندوق التخاذ قرار حياله  -4إلفصاح عن أي تضارب
مصالح في شروط الصندوق وأحكامه وتقاريره الدورية - 3اإلفصاح فورا عن أي تضارب في المصالح ،قد ينشأ أثناء عمل الصندوق.
يقر مدير الصندوق أنه سيتخذ جميع الخطوات الالزمة لمصلحة مالكي الوحدات وذلك حسب علمه واعتقاده مع الحرص الواجب
والمعقول وسيعمل مدير الصندوق والمدراء والمسؤولين والموظفين والوكالء والمستشارين التابعين له ،والشركات التابعة وأمين
الحفظ والمستشار الشرعي ومجلس إدارة الصندوق ،على بذل الحرص والجهد المعقول والتصرف بحسن نية ،في سبيل تحقيق
مصالح مالكي الوحدات ،إال أنه قد يتعرض الصندوق إلى خسارة بأي شكل من األشكال بسبب القيام بأي تصرّف غير متعمد
يصدر عن أي من األطراف المذكورة فيما يتعلق بقيامهم بإدارة شؤون الصندوق .فعندها ال يتحمل هؤالء األطراف مسؤولية عن
تلك الخسارة بشرط أن يكون قد تص ّرف بحسن نيّة  -ويثبُت حسن النية في حال عدم وجود أي تصرف أو قرار أو مراسالت تدل
مسبق بالنتائج السلبية للقيام بذلك التصرف  -وبشكل يُعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق بالشكل األمثل وأن يكون التصرّف
علم
ٍ
على ٍ
ال ينطوي على اإلهمال الفادح أو اإلحتيال أو سوء التصرّف المتعمّد.

(ش)  -رفع التقارير لمالكي الوحدات :
يلتزم مدير الصندوق باإلفصاح عن اآلتي لهيئة السوق المالية ومالكي الوحدات وبدون تأخير:


أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس قد تؤثر في أصول الصندوق أو
خصومه أو وضعه المالي أو المسار العام ألعماله أو أي تغيير يكون له تأثير في وضع الصندوق أو يؤدي إلنسحاب
طوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق ،ويمكن بدرجة معقولة أن يؤدي إلى تغيير في سعر الوحدة المدرجة
أو أن يؤثر تأثيرا ملحوظا في قدرة الصندوق على أن يفي بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.



سيعلن مدير الصندوق عن أي تغييرات جوهرية تطرأ على الصندوق وذلك في موقعه اإللكتروني وموقع الهيئة بحد أقصى
93أيام من تاريخ سريان هذا التغير.



أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو تأجيره بسعر يساوي أو يزيد عن ( )%93من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق
وفقا آلخرقوائم مالية مفحوصة أو سنوية مراجعة أيهما أحدث.



أي خسائر تساوي أو تزيد عن ( )%93من صافي أصول الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية
سنوية مراجعة أيهما أحدث.



أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو في لجان الصندوق.
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أي نزاع ،بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد عن ()%1
من صافي أصول الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.



الزيادة أو النقصان في صافي أصول الصندوق بما يساوي أو يزيد على  % 93من صافي أصول الصندوق وفقا آلخر
قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.



الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على ( )%93وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.



أي صفقة بين الصندوق وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من الصندوق وطرف ذي عالقة في أي
مشروع أو أصل أو جهة تقدم تمويال له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على( )%9من إجمالي إيرادات
الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.



إجمالي إيرادات الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.



أي انقطاع في أي من األنشطة الرئيسية للصندوق تساوي أو تزيد عن  %1من إجمالي إيرادات الصندوق حسب آخر
قوائم مالية سنوية مراجعة.



أي تغيير للمحاسب القانوني.



تعيين أمين حفظ بديل.



صدور حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من محكمة أو جهة قضائية سواء في المرحلة االبتدائية أم االستئنافية ،يمكن أن يؤثر
سلبا في استغالل الصندوق ألي جزء من أصوله تزيد قيمته اإلجمالية على  1%من صافي أصول الصندوق وفقا آلخر
قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.



أي تغيير مقترح في رأس مال الصندوق .



يقوم مدير الصندوق بإعداد وتقديم تقارير سنوية إلى مالكي الوحدات تتضمن المعلومات اآلتية:






األصول التي يستثمر فيها الصندوق.
األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها.
نسبة العقارات المؤجرة والعقارات الغير مؤجرة إلى إجمالي العقارات المملوكة.

جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل الثالث سنوات األخيرة أو (من تاريخ تأسيس الصندوق) يوضح:
(أ) صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
(ب) صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
(ت) أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
(ث) عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.
(ج) توزيع الدخل لكل وحدة.
(ح) نسبة المصروفات التي تحملها الصندوق0



تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي -على سبيل المثال ال الحصر – على الموضوعات التي تمت
مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك ،بما في ذلك أداء الصندوق ومدى تحقيقه ألهدافه.



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



أي تغييرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق ،فيجب اإلفصاح عنها بشكل واضح.
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سجل أداء يغطي ما يلي:
(أ) العائد اإلجمالي لسنة واحدة ،ثالث سنوات ،خمس سنوات (أو منذ التأسيس).
(ب) العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية (أو منذ التأسيس).
(ت) جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق ألطراف خارجية على مدار العام.
ويجب أيضا اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات ،ويجب اإلفصاح عما إذا كانت هناك أي
ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضات.



وضوح المعلومات المفصح عنها وصحتها واكتمالها:
(أ) يجب أن يكون أي إفصاح يقوم به مدير الصندوق كامال وواضحا وصحيحا وغير مضلل ،وأن ُينشر من خالل
الوسيلة المحددة في الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة.
(ب) إذا رأى مدير الصندوق أن اإلفصاح عن مسألة يجب اإلفصاح عنها بموجب التعليمات الخاصة بصناديق
االستثمار العقارية المتداولة يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم
اإلفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل مالكي الوحدات فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضروريا
لتقويم األوراق المالية ذات العالقة ،فإنه يجوز لمدير الصندوق أن يتقدم بطلب إلعفاءه من اإلفصاح أو تأخير
توقيته .ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة وبسرية تامة بيانا بالمعلومات ذات العالقة واألسباب التي تدعوه إلى
عدم اإلفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت .وللهيئة الموافقة على طلب اإلعفاء أو التأخير أو رفضه .وإذا
وافقت الهيئة على الطلب ،فيجوز لها وفي أي وقت أن تلزم مدير الصندوق بإعالن أي معلومات تتعلق باإلعفاء أو
التأخير ذي العالقة.
(ت) تعد جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها في هذا البند معلومات سرية إلى أن تعلن .ويحظر على
مدير الصندوق  -قبل إعالن هذه المعلومات -إفشاؤها إلى جهات ال يقع على عاتقها إلتزام بالمحافظة على سرية
المعلومات وحمايتها .كذلك يجب على مدير الصندوق اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لضمان عدم تسرب أي من
المعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعالنها وفقا للتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة.



يجب على مدير الصندوق تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعالن للجمهور للرد على أي إشاعات تتعلق بأي تطورات
جوهرية ،وللهيئة إلزام مدير الصندوق بذلك بحسب ما تراه مناسبا.



يجب على مدير الصندوق إتاحة التقارير المالية األولية للجمهور ،دون أي مقابل ،خالل ( ) 41يوم من نهاية فترة التقرير،
وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع
اإللكتروني للسوق.



يجب على مدير الصندوق إتاحة التقارير المالية السنوية للجمهور ،دون أي مقابل خالل مدة ال تتجاوز ( )23يوم من
نهاية فترة التقرير ،وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع اإللكتروني لمدير
الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.
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(ت)  -معلومات أخرى
ت 0 -حقوق مالكي الوحدات :
 .9الحصول على نسخة حديثة من شروط واحكام الصندوق باللغة العربية بدون مقابل.
 .4الحصول على تقارير النصف سنوية والسنوية التي يصدرها مدير الصندوق دون مقابل.
 .0الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل.
 .2يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك على حق التصويت في اجتماعات مالكي
الوحدات.
 .1يحق لكل مستثمر اإلدالء بصوت واحد عن كل وحدة يملكها في تصويت اجتماع مالكي الوحدات.
 .2يحق لمالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين منفردين أو  %41على االقل من قيمة وحدات الصندوق الدعوة إلجتماع
مالكي الوحدات.
 .2يحق لموافقة مالكي الوحدات الموافقة على تغيرات بالشروط واالحكام :
(أ)

سوف يحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات في اجتماع مالكي الوحدات على التغيرات التالية :

(ب) التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.
(ت) التغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.
(ث) التغيير الذي يكون له تأثير سلبي في وضع المخاطر للصندوق.
(ج) زيادة رأس مال الصندوق.

 سياسة اجتماعات مالكي الوحدات للصندوق :المادة ا ألولى  :الدعوة إنعقاد المجلس
 -9يدعو مدير الصندوق إلجتماع مالكي الوحدات بمبادرة منه إلنعقاد وفقا للحاالت التالية:
الطالعهم على سير أعمال الصندوق والمشاريع القائمة فيه. للحصول منهم على قرار بخصوص أمور جوهرية مزمع تغييرها وتشمل على:-9
-4
-0
-2

التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.
التغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق .
التغيير الذي يكون له تأثير سلبي في وضع المخاطر للصندوق.
زيادة رأس مال الصندوق.

 - 4يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )(10أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.
 - 0بموجب طلب من هيئة السوق المالية.
 - 0تكون الدعوة الجتماع مع مالكي الوحدات خالل ( )93أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات
الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25٪على األقل من قيمة وحدات الصندوق.
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المادة الثانية :الهيكل التنظيمي إلجتماع مالكي الوحدات
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الصندوق ،كما ويعين مدير محفظة الصندوق كأمين لسر المجلس للجمعية ،كما
ويتم دعوة أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعدد من ممثلي مدير الصندوق ،وعدد من ا طراف ذوي العالقة في الصندوق إن
دعت الحاجة لذلك.
المادة الثالثة :مكان وتوقيت اإلنعقاد
تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق ،والموقع اإللكتروني لشركة
السوق المالية (تداول) وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع
وبمدة ال تزيد عن  21يوما قبل االجتماع .وعلى أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة،
في كل من اإلشعار واإلعالن ،ويجوزعقد إجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداولتها والتصويت على قراراتها بواسطة
وسائل التقنية الحديثة ووفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.
المادة الرابعة :اعالم حملة الوحدات باجتماع:
تكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية
السعودية ،وبإرسال إشعار إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ(.أ) قبل ( )93عشرة أيام على األقل من تاريخ االجتماع.
(ب) وبمدة ال تزيد عن ( ) 49واحد وعشرون يوم قبل تاريخ اإلجتماع .ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ اإلجتماع
ومكانه ووقته والقرارات المقترحة ،ويجب على مدير الصندوق حال إرسال اإلشعار إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي
الوحدات إرسال نسخة من هذا اإلشعار إلى الهيئة.
المادة الخامسة :انعقاد المجلس والنصاب:
يكون النصاب مكتمل إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين %25على األقل من قيمة وحدات الصندوق
.المادة السادسة :إعادة عقد إجتماع مالكي الوحدات:
اذا لم يستوف النصاب المحدد أعاله في المادة الخامسة يقوم مدير الصندوق بتوجيه الدعوة إلجتماع ثان وذلك باإلعالن على
الموقع اإللكتروني لمديرالصندوق والموقع اإللكتروني للسوق (تداول) وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين
الحفظ بمدة ال تقل عن ( )1خمسة أيام ،ويعد اإلجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة ملكية الوحدات الممثلة في اإلجتماع
لمادة السابعه :سياسة التصويت ونفاذ القرارات:
 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيل في اجتماع مالكي الوحدات. يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وفي االجتماع.يكون القرار نافذ ا بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من ( )06%من مجموع الوحدات الحاضر مالكها في
اإلجتماع سواء كان الحضور شخصيا أو بالوكالة أو بواسطة وسائل التقنية الحديثة0

ت 0-صندوق استثماري متوافق مع الضوابط الشرعية يخضع الصندوق إلشراف ورقابة الهيئة الشرعية للصندوق0
شركة البوابة الدولية لإلستشارات ،بورتسموت ،المملكة المتحدة ( ) UK
شركة إنجليزية ذات مسؤولية محدودة ،سجل تجاري رقم ()1102000
المدير العام :السيد  /محمد بن وليد السويدان
بريد الكترونيmwswaidan@icg-ltd.net :
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جوال المملكة المتحدة33222230319321 :
عنوان الشركة:
International Consultancy Gate Ltd
16 the Vulcan Building, Gun wharf Quays, Portsmouth, Hampshire, UK, PO1 3BF
هاتف / 332234014201122 :بريد الكترونيcontact@icg-ltd.net :
موقع الكتروني / www.icg-Ltd.net :بريد الكترونيmwswaidan@icg-ltd.net :
ت 0-خصائص الوحدات :
يقوم مدير الصندوق بإصدار عدد محدود من وحدات االستثمار في الصندوق تكون كلها من نفس الفئة وتمثل كل وحدة منها
مصلحة مشتركة فردية متساوية في الصندوق .ويملك كل مستثمر مصلحة غير قابلة للتجزئة في أصول الصندوق ،بناءا على
صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها .ويكون لمدير الصندوق حق ممارسة جميع الحقوق المتصلة باستثماراته الموجودة في
محفظة الصندوق والتي تشمل حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات ويعامل اشتراكه معاملة مماثلة الستثمارات مالكي
الوحدات المشتركين بالصندوق  .وتكون جميع الوحدات مقومة بعملة محددة وهي اللاير السعودي.

ت 0 -إجراءات الشكاوى :
يمكن لحملة الوحدات أن يرسعععلوا أي شعععكاوى لديهم إلى شعععركة مجموعة النفيعي لإلسعععتثمار على عنوان البريد اإللكتروني المبين
على موقع الشعععركة ()www.nefaie.comأو على رقم الهاتف  143334111كما يمكن الحصعععول على نسعععخة من سعععياسعععات
وإجراءات مدير الصندوق لمعالجة شكاوى المستثمرين بناءا على طلب خطي يرسل إلى مدير الصندوق ودون مقابل .
وفي حال تعذر الو صول الي ت سوية أو لم يتم الرد خالل  93أيام عمل ،يحق للم شترك إيداع شكواه لدى هيئة ال سوق المالية إدارة
شععكاوى المسععتثمرين ،كما يحق للمشععترك إيداع الشععكوى لدى لجنة الفصععل في منازعات األوراق المالية بعد مضععي مدة ( )13يوم
تقويميا َ من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة ،إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.
علما أن الجهة القضععائية المختصععة بالنظر في أي نزاع ناشععىء أو عن االسععتثمار في الصععناديق العقارية المتداولة هي لجنة الفصععل

في منازاعات األوراق المالية .
ث 0-الزكاة:
على المسععتثمرين الحاليين والمحتملين أن يحصععلوا على مشععورة مهنية بخصععوص آثار الزكاة والضععرائب على امتالكهم أو حيازتهم
أو تصععرفهم في وحدات الصععندوق .كما يجب أن يعلم المسععتثمرون أنه يجوز لمدير الصععندوق ،إذا لزم األمر وكان ذلك مسععموحا به
بموجب القانون ،أن يدفع الزكاة التي تفرض على الصععععندوق أو األصععععول العقارية من أموال الصععععندوق ،وسععععيكون كل مسععععتثمر
مسؤوال عن دفع الزكاة واإللتزامات الضريبية المترتبة عليه.

(ث)  -تعديل شروط وأحكام الصندوق:
لمدير الصندوق أن يعدل شروط واحكام الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على أي تغيير اساسي
مقترح للشروط واألحكام في اجتماع مالكي الوحدات .وثم يقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية على التغير
االساسي لشروط واحكام الصندوق وينحصر تعبيرالتغير االساسي على التغيرات أدناه:
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-

التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.
التغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق .
التغيير الذي يكون له تأثير سلبي في وضع المخاطر للصندوق.
زيادة رأس مال الصندوق.

 سيقوم مدير الصندوق باالعالن في موقعه اإللكتروني  www.nefaie.comوالموقع اإللكتروني للسوق www.tadawul.com.saتفاصيل التغيرات االساسية في شروط واحكام الصندوق وذلك قبل  93ايام من سريان التغير.
 يتم تحديث الشروط واألحكام سنويا لتظهر الرسوم واألتعاب والنفقات الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المحدثة وسيقوم مديرالصندوق بتزويد جميع مالك الوحدات بتلك الشروط واألحكام عبر البريد أو الوسائل اإللكترونية باإلضافة إلى نشرها على موقع
شركة السوق الماليةالسعودية "تداول" ( )www.tadawul.com.saوكذلك موقع مديرالصندوق
( )/http://www.nefaie.comفي يوم العمل الذي يلي يوم اعتماد التحديث.

(خ ) -النظام المطبق:
تخضع شروط وأحكام الصندوق لألنظمة السائدة والقوانين السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية بما ال يخالف أحكام
الضوابط الشرعية للصندوق ،إن هذه الشروط واألحكام والوثائق األخرى الخاصة بالصندوق متوافقة مع الئحة صناديق اإلستثمار
العقاري الصادرة عن مجلس هيئةالسوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب القرار رقم  4332-910-9وتاريخ
9242/32/91هـ الموافق  4332/32/91م  .بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي (م )03/وتاريخ 9242/2/4
م والتعليمات الخاصة بصناديق اإلستثمار العقارية المتداولة الصادرة بموجب قرار  4392-903-2وتاريخ 9201/9/40هـ
الموافق 4392/93/42م  .كما أنها تحتوي على إفصاح كامل وصحيح وعادل بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بصندوق
استثماري عقاري متداول مقفل والمطروح طرحا عاما.

إخالء طرف :إن أي معلومات أو سجالت أو إشعارات يقدمها مدير الصندوق ليس المقصود منها تقديم أية
نصيحة أو أي تقييم ويجب أن ال تعتبر كتوصية ألي مشترك أو مستثمر بأن يستثمر أو يشتري وحدات في
الصندوق 0وال يقدم مدير الصندوق أي نصيحة للمشترك تتعلق بالصندوق أو باالستثمار 0ويكون كل
مستثمر مسئوال عن القيام بتحرياته المستقلة وتقييمه لمالءمة الصندوق واالستثمار فيه 0

اإلقرار
 لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام واتفاقية االشتراك بصندوق النفيعي أم القرى ريت  ،وفهم ما جاء فيهاوالموافقة عليها وتم التوقيع عليها والحصول على نسخة منها.

التاريخ00000000000000000000000:

االسم:
00000000000000000..........00000000000000000

0
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التوقيع00000000000000000000.....0000000000:

مستلم الطلب

إقرار االستالم من مجموعة النفيعي لإلستثمار
االسم:
التوقيع:
التاريخ:

يجب توقيع نسختين من الشروط واإلحكام يحصل المستثمر على إحداهما ويحتفظ مدير الصندوق بالنسخة اإلخرى.
تم إعداد هذه الشروط واألحكام باللغة العربية 0وفي حال ترجمتها ألي لغة أخر فأن النص باللغة العربية هو الذي يسود.

إنتهت الشروط واألحكام
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الملحق رقم ( 0الضوابط الشرعية لتعامالت الصندوق)
أ .الضوابط الشرعية ألجور مديرالصندوق
 يجوز لمدير الصندوق أن يتقاضى أجورا من المستثمر لقاء اشتراكه؛ ألنها عوض عن منافع متقومة شرعا سواء أكان هذا األجر
مبلغا مقطوعا أم نسبة مخصومة من قيمة الوحدة المشتراة شريطة أن تكون هذه األجور منصوصا عليها في شروط وأحكام
الصندوق.
 يجوز لمدير الصندوق اقتطاع حوافز لألداء ،وهي رسوم إضافية يشترطها مدير الصندوق على المستثمر في حال زيادة مستوى
األرباح عن حد معين متفق عليه؛ ألنها جزء من األجرة مآلها إلى العلم وال تؤدي إلى المنازعة ،شريطة أن تكون النسبة محددة
ومعلومة للمستثمر في شروط وأحكام الصندوق.
ب .الضوابط الشرعية إلدارة الصندوق وتسويقه
 يجب على مدير الصندوق بذل جهده وطاقته في استثمار أموال الصندوق على الوجه األمثل واألفضل لمصلحة المستثمرين.
 يجب على مدير الصندوق استثمار أموال الصندوق في الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله وال يجوز له االستثمار فيما لم
ينص عليه في شروط وأحكام الصندوق إال بعد إخطار المستثمرين الن هذا يحقق الغبن للمشتركين بالصندوق .
 يجوز أن ينص مدير الصندوق على نسبة الربح المتوقعة من االشتراك في الصندوق بناء على دراسة السوق ،شريطة أن يكون
ذلك على سبيل التقريب والتوقع.
 يجب على مدير الصندوق اإلفصاح التام عن جميع المصاريف المحملة على الصندوق.
 يجب أن تكون جميع الوثائق المتعامل بها في الصندوق من عقود وغيرها من النماذج ال تخالف األحكام والضوابط الشرعية.
 يجب أن تعرض جميع االتفاقيات المتعلقة بالصندوق على الهيئة الشرعية لمراجعتها واعتمادها قبل المضي قدما في توقيعها مع
أطراف أخرى.
 ال يجوز لمدير الصندوق الدخول في أي عقد يترتب عليه دفع أو استحقاق فوائد ربوية ،وله اتخاذ اإلجراءات القضائية للحصول
على مستحقاته.
ت .الضوابط الشرعية لتأجيرأصول الصندوق وبيعها
 يستثمر الصندوق أمواله في مشاريع عقارية مباحة شرعا وليس لديها ارتباط بالفائدة الربوية.
 ال يجوز للصندوق أن يحتسب أي فوائد ربوية في حال تأخر أي طرف عن سداد التزاماته ،وله اتخاذ اإلجراءات القضائية
المناسبة للحصول على مستحقاته.
 يجوز لمدير الصندوق تأجير العقارات شرط أال يؤجرها لمن يزاول نشاطا محرما شرعا؛ كالتأجير على البنوك الربوية.
 ال يجوز أن يستثمر مدير الصندوق في العقارات التي تتركز أنشطة المستأجرين فيها على األنشطة المحرمة التالية:
القمار. بيع وإنتاج الكحول. إنتاج التبغ. صنع األسلحة. الدعار ةالمخدرات.التأمين التجاري ومؤسسات التمويل الربويه.أي أنشطة غير متوافقة أخرى تحددها الهيئة الشرعية. يمكن لمدير الصندوق أن يستثمر في العقارات المؤجرة إلى شركات أو أشخاص ال يتوافقون مع المعايير المبينة أعاله بما فيهم
البنوك ،شركات التأمين ....،إلخ على أن يكون اإليجار المتحصل من هذه الجهات يمثل ما نسبته  %5أو أقل من مجموع
اإليجارات المتحصلة من العقار مع مراعاة الشروط التالية:
 اإليراد المتحصل من هذه الجهات يتم التصدق به إلى الجهات الخيرية بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعية. إذا كان مدير الصندوق يستطيع استبدال المستأجر ذو النشاط الغير المتوافق مع مستأجر نشاطه متوافق مع الضوابطواألحكام الشرعية دون إلحاق ضرر بالصندوق من الناحية المالية والقانونية فعليه المضي قدما في استبدال المستأجر بعد
إعطائه إنذار كتابي مدته  3شهور.
 إذا كان اإلجراء المذكور أعاله سيسبب أضرار مالية أو قانونية على الصندوق ففي هذه الحالة يترك هذا المستأجر إلى أنتنتهي مدة اإلجارة وال يتم تجديد العقد.
إذا استثمر مدير الصندوق في عقار ال يوجد به مستأجرين أو كان كل المستأجرين نشاطهم متوافق مع األحكام والضوابط.27/66
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ملحق  0آلية االشتراك في صندوق النفيعي أم القرى ريت
الشروط العامه لالشتراك في الصندوق
 -0هويه سارية المفعول.
 -5توفر محفظه أستثمارية نشطة لدى أحد األشحاص المرخص لهم .
 -0توفر رقم حساب بنكي آبيان مسجل باسم المستثمر الذي يرغب باالشتراك في الصندوق علي أن يقوم المستثمر بتحويل قيمة االشتراك منه
وسيتم رد الفائض إليه بعد التخصيص.
 -4تقديم مستندات االشتراك كاملة (الشروط واألحكام موقعة  +نموذج االشتراك معبئا وموقعأ كامأل  +صورة الحوالة البنكية  +صورة
الهوية موقعة من المستثمر)

آلية االشتراك في الصندوق من خالل الجهات المستلمة:
الخطوة األولى – الحصول على الشروط واألحكام
بامكان الراغبين باالشتراك الحصول على نسخة من الشروط واال حكام من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق – شركة مجموعة
النفيعي لإلستثمار  www.nefaie.comزيارة الموقع اإللكتروني لمدير الطرح – شركة الجزيرة كابيتال www.Aljziracapital.com.sa
اومن خالل زيارة مقر الشركة بالمركز الرئيسي للشركة بجدة وفرع الرياض أو لدى الجزيرة كابيتل أو مصرف الراجحي وبنك االهلي التجاري
.
على من يرغب باالشتراك في الصندوق االطالع على الشروط وأحكام الصندوق وتوقيعها واالحتفاظ بها لغرض تقديمها إلى مدير الصندوق
في خطوة الحقة.

الخطوة الثانية – التحويل البنكي :
يتم تحويل كامل مبلغ االشتراك به بحد أدنى  5000لاير وحد أقصى 0463336333لاير .باإلضافة إلى رسوم االشتراك بنسبة  %0من مبلغ
االشتراك خالل فترة الطرح وذلك على الحساب التالي
أسم الحساب  :الجزيرة كابيتل
رقم اآليبان SA21 6000 0000 0301 7900 0055 :
وعلى سبيل المثال إذا أراد المستثمر االشتراك بالحد األدنى بقيمة  76333لاير فإنه يتوجب عليه تحويل مبلغ قيمتة  5,050لاير عبارة عن
 76333لاير قيمة االشتراك مضاف له  73لاير رسوم االشتراك.
وسيقوم المستثمر باالحتفاظ بإيصال الحوالة البنكية لتقديمها إلى مدير الصندوق في خطوة الحقة .

الخطوة الثالثة – تعبئة نموذج االشتراك :
يحصل المستثمر على نموذج االشتراك من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة  www.nefaie.comأو من خالل زيارة مقرالشركة أو
احد الجهات المستلمه ويتوجب على المستثمر تعبئة نموذج االشتراك كامال  .وتوقيعه إما ورقيا أو أرساله إاللكترونيأ بالموافقة عليه عند استخدام
خاصية االشتراك اإللكتروني ثم يقوم المستثمربإرسال جميع المستندات المطلوبة والموضحة في الخطوة األولى والثانية والثالثة بشكل ورقي إلى
مقر الشركة أوباستخدام خاصية االلكتروني للشركة من خالل موقعها اإللكتروني ولن يتم قبول أي طلب اشتراك أو تحويل بنكي بعد انتهاء يوم
العمل األخير أليام اإلكتتاب  .و لن يستطيع المستثمر تعديل البيانات الواردة في نموذج االشتراك بعد أرسالة أو تسليمة ويمكن إلغاء االشتراك
أو التقدم بطلب جديد .كما ال يمكن االشتراك بعد الموافقة علية وتأكيده .وفي جميع الحاالت .يجب على المستثمرين بمختلف فئاتهم مراعاة تسليم
واستكمال متطلبات االشتراك والوثائق أو تحميلها عبر الموقع االلكتروني .

الخطوة الرابعة  -تأكيد إستالم اإلشتراك:
في حال االشتراك بشكل الكتروني سيقوم مستقبلوا االشتراك بإرسال تأكيد استالم طلب االشتراك في الصندوق للعميل عبر البريد االلكتروني أو
من خالل رسالة نصية الى رقم الجوال المسجل من خالل خاصية االشتراك االلكتروني وفي حال االشتراك من خالل تقديم المستندات ورقيا الى
مقر الشركة فسيقوم الموظف المستلم لمستندات االشتراك بتزويد المستثمر بإشعار تأكيد االشتراك ورقيا
واليعني استالم طلب االشتراك تأكيد لقبوله 0

الخطوة الخامسة – قبول االشتراك :
يتم مراجعة طلب االشتراك خالل ثالثة أيام عمل وفي حال عدم استيفاء طلب االشتراك كامل المتطلبات أو وجود أو مالحظات يتم اشعار العميل
عبر البريد االلكتروني أو من خالل رسالة نصية الى رقم الجوال المسجل من خالل خاصية االشتراك االلكتروني الستكمال المتطلبات خالل
يوم عمل من اشعار المشترك وفي حال كان الطلب مكتمال سيتم اشعار المستثمر بقبول طلب االشتراك

الخطوة السادسة – اشعار التخصيص :
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بعد اقفال فترة الطرح وتخصيص الوحدات للمستثمرين وفقا اللية التخصيص المحددة وخالل خمس ايام عمل سيقوم مدير الصندوق باشعار هيئة
السوق المالية واعالن نتائج الطرح النهائية وتخصيص الوحدات من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق .

الخطوة السابعة – رد الفائض واالدراج :
بعد اعالن التخصيص النهائي عشره أيام عمل ان شاء هللا يتم رد الفائض الى المشتركين دون أي حسم وذلك بعد خصم قيمة الوحدات المخصصة
ورسوم االشتراك على ان يتم ادراج الوحدات المخصصة في المحافظ االستثمارية للمشتركين لدى شركة الوساطة المرخصة من خالل شركة
السوق المالية السعودية تداول .
االشتراك من خالل الجهات المستلمة االخرى ومدير االكتتاب :
اوال  :من خالل مصرف الراجحي والبنك االهلي التجاري
بامكان المستثمرين االشتراك شريطة ان يكون لديه حساب بنكي لدى المصرف ومحفظة استثمارية نشطة  ،وسيقوم المستثمر باالشتراك
من خالل قنوات اإللكترونية للمصرف بعد الموافقة على الشروط واالحكام او من خالل فروع المصرف بعد تقديم نسخة موقعة من
الشروط واالحكام
ثانيا  :يمكن لعمالء الجزيرة كابيتال االكتتاب من خالل القنوات التالية التي يوفرها مدير ومستقبل االكتتاب:
 .0زيارة العميل ألحد المراكز االستثمارية التابعة للجزيرة كابيتال
 .5هاتفيا ،من خالل االتصال بمركز الوساطة التابع للجزيرة كابيتال (هاتف مجاني )8002450707
 .0من خالل االنترنت ،وعبر اشتراك العميل بخدمة تداولكم التي توفرها الجزيرة كابيتال لعمالئها
()www.tadawulcom.com.sa

يتم ارفاق المستندات التالية حسب فئة المستثمر :
المستندات المطلوبة من جميع المستثمرين :
.0صورة الحوالة البنكية صادرة من حساب بنكي بإسم المستثمر  0موضح فيها المبلغ شامال قيمة االشتراك ورسوم االشتراك في حال
تقديم طلب االشتراك من خالل المستثمر .
.5نسخة موقعة من الشروط واالحكام .
.0نموذج االشتراك موقعا ومعبئا بشكل كامل .

المستندات المطلوبة لالفراد :
صورة من الهوية الوطنية للسعوديين .

المستندات المطلوبة لالفراد القاصريين :
.0تنفيذ حوالة بنكية مستقلة لكل فرد قاصر من نفس الحساب البنكي لولي القاصر في حال عدم وجود حساب بنكي أو محفظة للقاصر
.
.5ارفاق الوثائق التالية :
.0صورة من الهوية الوطنية للقاصرين السعوديين لمن اعمارهم من  07سنة هجرية الى  02سنه هجرية أو دفتر العائلة لمن اعمارهم
دون  07سنة هجرية .
.4صورة هوية الوطنية للقاصرين لمن اعمارهم دون  02سنة هجري .
.7صورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من هوية مقيم للمقيمين لولي األمر سارية المفعول .

المستندات المطلوبة للشركات :
.0صورة من السجل التجاري مع ختم الشركة .
.5صورة من عقد التأسيس والنظام االساسي مع ختم الشركة .
.0صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة وموفقه من المفوض .

المستندات المطلوبة للصناديق االستثمارية :
.0صورة من السجل التجاري لمدير الصندوق مع ختم الشركة.
.5صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي لمدير الصندوق مع ختم الشركة.
.0صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير الصندوق .
.4صورة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق .
.7صورة من موافقة هيئة السوق المالية على طرح الصندوق .
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.,صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة وموقعة من المفوض .

المستندات المطلوبة للمحافظ االستثمارية :
.0صورة من هوية صاحب المحفظة االستثمارية .
.5صورة من السجل التجاري لمدير المحفظة مع ختم الشركة .
.0صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي لمدير المحفظة مع ختم الشركة .
.4صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير المحفظة .
.7صورة من اتفاقية ادارة المحفظة االستثمارية .
.,صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة وموقعة من المفوض .

مالحظة هامة :
.0يجب على العميل التأكد من صحة البيانات المسجلة والوثائق التي يتم تقديمها وال تتحمل شركة مجموعة النفيعي لالستثمار او مدير الطرح او
الجهات المستلمة ماقد ينتج عن أي خطأ .
.5يجب على العميل مراعاة تطابق قيمة طلب االشتراك مع الحواالت البنكية المنفذة وسيتم رفض طلب االشتراك في حال وجود اي اختالف
بالزيادة أو النقص .
.0سيتم رفض/عدم قبول أي مبلغ يتم تحويله من حساب غير الحساب المسجل لدينا عند االشتراك في الصندوق ويجب ان يكون الحساب البنكي
بإسم العميل .
سيتعامل مدير الصندوق والجهات المستلمة بخصوصيه وسريه تامة مع كافة المستندات المسلمة لهم حيث سيتم تدقيها من االقسام المعنية كال
حسب مسؤلياته وسيتم التعامل معها بسريه تامة.
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مهام الجهات المستلمة ومدير الطرح
اسم الجهة

الجزيرة كابيتال

مجموعة النفيعي لالستثمار

مصرف الراجحي
وبنك األهلي التجاري

المهام

مدير الطرح
وجهة مستلمة

مدير الصندوق
وجهة مستلمة

بنوك مستلمة

 التنسيق مع الجهات المستلمة توقيع عقود المشاركةوااللتزام
 ارسال جميع المستنداتقبل الطرح
المتعلقة بعملية الطرح
 التأكد من ربط انظمة الجهاتالمستلمة مع نظام مدير
الطرح
كمدير للطرح:
 التأكد من ان الجهاتالمستلمة تعمل على ادخال
طلبات االشتراك في النظام
الخاص بمدير الطرح
الفترات
 التأكد من سالمة األنظمةبصورة يومية
 استالم التقارير اليوميةالمدخلة في النظام من قبل
خالل فترة
الجهات المستلمة
الطرح
 اصدار تقارير يوميةكجهة مستلمة:
 استالم طلبات االشتراككجهة مستلمة من خالل جميع
القنوات المتوفرة
 ادخال الطلبات بصورة يوميةفي نظام مدير الطرح
 -تسجيل التقارير اليومية

-

استالم العقود
ومراجعتها والتوقيع
على النسخه النهائية
التأكد من ربط
انظمة االشتراكات
مع نظام مدير
الطرح

-

استالم طلبات
االشتراك كجهة
مستلمة من خالل
جميع القنوات
المتوفرة
ادخال الطلبات
بصورة يومية في
نظام مدير الطرح
تسجيل التقارير
اليومية

-

-
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-

استالم العقود
ومراجعتها والتوقيع
على النسخه النهائية
التأكد من ربط انظمة
االشتراكات مع نظام
مدير الطرح

-

استالم طلبات
االشتراك كجهة
مستلمة من خالل
جميع القنوات
المتوفرة
ادخال الطلبات
بصورة يومية في
نظام مدير الطرح
تسجيل التقارير
اليومية

-

-

كمدير للطرح:
 اصدار تقرير التخصيص وفقالساسية التخصيص المعتمدة
في شروط واحكام الصندوق
 اصدار تقرير رد المبالغالفائضة وارساله للجهات
المستلمة
 اصدار تقرير االشتركاتالمرفوضة للمشتركين
وارساله للجهات المستلمة
 ارسال معلومات الحساببعد انتهاء
الخاص بالصندوق للجهات
الطرح الى
المستلمة لتحويل مبلغ
االدارج
التخصيص النهائي له
بالسوق
 ورفع تقارير لمديرالمالية
الصندوق عن نتائج الطرح
 -رفع التقارير النهائية لتداول

-

-

استالم تقرير رد
الفائض والتخصيص
وإعادة المبالغ
الفائضة الى حسابات
المشتركين
ارسال المبلغ النهائي
بعد التخصيص الى
الحساب المقدم من
مدير الطرح

كجهة مستلمة:
 استالم تقرير رد الفائضوالتخصيص وإعادة المبالغ
الفائضة الى حسابات
المشتركين
 ارسال المبلغ النهائي بعدالتخصيص الى الحساب
المقدم من مدير الطرح
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-

-

استالم تقرير رد
الفائض والتخصيص
وإعادة المبالغ
الفائضة الى حسابات
المشتركين
ارسال المبلغ النهائي
بعد التخصيص الى
الحساب المقدم من
مدير الطرح

ملحق رقم  0مثال إلحتساب الرسوم المتكررة :
مثال إلحتساب الرسوم المتكررة :
المصاريف التي يتم تحميلها على أساس مبلغ االشتراك اإلفتراضي وبإفتراض حجم الصندوق  ,95مليون لاير

مبلغ االشتراك
اتعاب االدارة ()%3.1
رسوم حفظ
المحاسب القانوني ( 23الف)
مكافاءات اعضاء مجلس االدارة ( 13الف)
رسوم تداول انشاء سجل مالكي وحدات (133ألف)
رسوم تداول إدارة سجل مالكي وحدات _233ألف)
رسم تثمين العقارات ( 433الف)
إجمالي الرسوم السنويه
نسبه الرسوم السنويه من مبلغ االشتراك
صافي العائد على استثمارات الصندوق قبل خصم رسوم الصندوق
صافي العائد على استثمارات الصندوق بعد خصم رسوم الصندوق
االرباح الصافي السنوي

1,000,000
5,000
300
69
92
572
458
229
6,720
%3.19
6.33%
5.53%
55,300

*رسوم االشتراك ال تدفع من أصول الصندوق ويتحملها المشترك مباشرة
يقر مدير الصندوق بأن هذه المبالغ تعتبر تقديرية تستند على إتفاقيات تعاقدية كما هو موضح في الفقرة المصاريف (بند ي) وسيتم
ذكر المصاريف الفعلية في التقرير السنوي للصندوق
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