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 صندوق استثمار عقاري مفتوح

 

 اسم مدير الصندوق

 شركة األهلي المالية

 

 اسم أمين الحفظ

 شركة البالد المالية

 اسم المطور

 واالستثمار العقاري المحدودة )عقارات(شركة عقارات للتطوير 

 الشركة السعودية للتطوير العقاري المحدودة )سريدكو(

 الشركة السعودية لخدمات التقسيط المحدودة )سيسكو(

 شركة العيسائي للتطوير والتنمية )أدكو(

 

دير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل م"
الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام. ويقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة 

والبيانات الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام، كذلك يقرون ويؤكدون أن المعلومات 
 "الواردة في الشروط واألحكام غير مضللة

وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق االستثمار العقاري. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام "
كانت، وعن أي خسارة تنتج عما ورد الصندوق، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما 

في شروط وأحكام الصندوق أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في 
ة في الشروط الصندوق من عدمه، وال تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات الوارد

 "واألحكام، وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله

تم اعتماد صندوق األهلي العقاري على أنه صندوق استثمار عقاري متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية "
 "صندوق لالمعينة ل

هذه الشروط واألحكام والمستندات ذات العالقة بالكامل والحصول على االستشارات القانونية والضريبية على المستثمرين المحتملين قراءة 
 والمالية والعقـارية واالستثمارية والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في الصندوق

هـ الموافق 22/10/1443ئة بتحديثها بتاريخ م، وتم إشعار الهي7/11/2006هـ، الموافق 16/10/1427تاريخ إصدار الشروط واألحكام 
 م23/05/2022

هـ  16/10/1427تمت الموافقة على الطرح العام للوحدات في صندوق األهلي العقاري من قبل مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 
 م( 7/11/2006)الموافق 
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 إشعار هام

لصندوق األهلي العقاري )يُشار إليه فيما بعد باسم "الصندوق"( وينبغي عليهم يجب على المستثمرين قراءة هذه الشروط واألحكام كافةً 
استشارة مستشار مالي مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. ويجب أن يكون المستثمرون على استعداد لتحمل كافة المخاطر والمسؤوليات 

 .المرتبطة بالقرار االستثماري

، وهي شركة ("أو "مدير الصندوق "SNB يُشار إليها فيما بعد باسم " كابيتال) ل شركة األهلي الماليةأُعدت هذه الشروط واألحكام من قب
وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري  06046-37رقم سعودية مساهمة مقفلة ومرخصة من هيئة السوق المالية بموجب الرخصة 

م( استناًدا  15/7/2006هـ )الموافق  19/6/1427بتاريخ  2006-193-1رار رقم  الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية بموجب الق
م( )يُشار إليها فيما بعد  31/7/2003هـ )الموافق  2/6/1424بتاريخ  30إلى نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/

 .باسم "األنظمة"(

م.  7/11/2006هـ الموافق  16/10/1427دوق من قبل مجلس هيئة السوق المالية في وتمت الموافقة على الطرح العام للوحدات في الصن
م. وبهذا يطرح مدير الصندوق الوحدات 06/10/2021هـ الموافق 20/2/1443وتم إجراء آخر تحديث لشروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

مار في هذا الصندوق. ويُحظر استخدام هذه الشروط واألحكام للجمهور مع مراعاة الشروط المبينة هنا. وتنظم هذه الشروط واألحكام االستث
 .ألي غرض آخر

صندوق األهلي العقاري هو صندوق استثماري عقاري عام مفتوح ومتوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية تم إنشاؤه وفقًا ألحكام األنظمة ذات 
د إلى مستثمريه عن طريق االستثمار في مشاريع تطوير العالقة. وهدف الصندوق هو تحقيق مكاسب رأسمالية متوسطة إلى طويل األم

كات األصول العقارية السكنية والتجارية والصناعية وحيازة وتطوير وبيع المباني القائمة في المملكة العربية السعودية واالستثمار في الشر
 .ليها اللجنة الشرعية بالصندوقالعقارية. ويعمل الصندوق في كافة األوقات بالتوافق مع ضوابط الشريعة التي توافق ع

ينطوي االستثمار في الصندوق على درجة عالية من المخاطرة وقد ال يكون مناسبًا لكافة المستثمرين. وللتعرف على المزيد بشأن المخاطر 
 .( من هذه الشروط واألحكام5المرتبطة باالستثمار في الصندوق، يُرجى االطالع على الفقرة )

ق المسؤولية عن المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام، ويؤكد على أن هذه المعلومات ال تتضمن أي بيانات يتحمل مدير الصندو
ك كما خاطئة أو مضللة حسب علمه )بعد بذل العناية المعقولة للتحقق منها( وأنه لم يتم إغفال أي أمور يتعين اإلفصاح عنها وفقًا لألنظمة وذل

ألحكام. وال ينبغي على المستثمرين التعامل مع آراء مدير الصندوق الواردة هنا على أنها توصية لشراء الوحدات في تاريخ هذه الشروط وا
 .في الصندوق

ال يفوض مدير الصندوق أي وسيط أو سمسار أو أي شخص آخر بإصدار أي إعالن أو تقديم أية معلومات أو األدالء بأية بيانات ترتبط 
وق. وإذا تم القيام بأي إعالنات أو تقديم أية معلومات أو اإلدالء بأية بيانات على ذلك النحو، فال ينبغي االعتماد بطرح أو بيع وحدات الصند

 .عليها وال يجوز التعامل معها على أنه قد تم اعتمادها من قبل مدير الصندوق

وحدات في الصندوق من قبل أي شخص في أي دولة  ال تشكل هذه الشروط واألحكام طرًحا وال يجوز استخدامها كطرح أو دعوة لحيازة أي
 .ال يُعتبر هذا الطرح فيه قانونيًا أو مسموًحا به، وال تُطرح هذه الوحدات ألي شخص يحظر النظام طرح وحدات هذا الصندوق عليه

ية أو استثمارية أو أمور وينبغي على المستثمرين عدم اعتبار هذه الشروط واألحكام بحكم استشارة بخصوص أي أمور قانونية أو ضريب
 :أخرى. وعلى المستثمرين أيًضا االستفسار عما يلي

 .المتطلبات القانونية النافذة في دولهم بشأن تملك وحدات الصندوق أو استردادها أو التصرف فيها (أ
قها في دولهم التبعات على الدخل المتحصل عليه من تملك وحدات في الصندوق والعواقب الضريبية األخرى التي يمكن تطبي (ب

 .نتيجة لتملك أو استرداد الوحدات أو التصرف فيها

بية ينبغي على المستثمرين التشاور مع من يمثلونهم، بما في ذلك المحاسبين والمستشارين القانونيين، فيما يتعلق باألمور القانونية والضري
 واألمور األخرى الخاصة بالصندوق أو االستثمار فيه.
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 دليل الصندوق

 صندوق األهلي العقاري الصندوق اسم

شركة األهلي المالية، شركة مساهمة مقفلة ومؤسسة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، بموجب سجل تجاري  مدير الصندوق 
-37ومرخصة باعتبارها "شخص مرخص له" بموجب رخصة هيئة السوق المالية رقم  1010231474رقم 

06046. 
 شركة األهلي المالية
 طريق الملك سعود

  22216ص.ب: 
 ، المملكة العربية السعودية11495الرياض 

www.alahlicapital.com 

 شركة عقارات للتطوير واالستثمار العقاري المحدودة )عقارات( المطورون
 ، المملكة العربية السعودية21543جدة  51344ص.ب: 

 
 السعودية للتطوير العقاري المحدودة )سريدكو(الشركة 
 ، المملكة العربية السعودية21483جدة  12944ص.ب: 

 
 الشركة السعودية لخدمات التقسيط المحدودة )سيسكو(

 ، المملكة العربية السعودية21331جدة  10402ص.ب: 
 

 شركة العيسائي للتطوير والتنمية )أدكو(
 العربية السعودية، المملكة 23326جدة  4199ص.ب: 

 
 كل مطور من المطورين المذكورين أعاله هو شركة تابعة لمجموعة شركات قاسم العيسائي المحدودة

 
 شركة مجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة )أوكاج(

 ، المملكة العربية السعودية21471جدة  3035ص.ب: 

 شركة البالد المالية، المملكة العربية السعودية أمين الحفظ
 المملكة العربية السعودية 11411الرياض  140طريق الملك فهد، ص. ب. 

 920003636هاتف: 
 0112906299فاكس: 

www.albilad-capital.com 

 برايس ووتر هاوس كوبرز مراجع الحسابات
 برج المملكة، الطابق الحادي والعشرين

 طريق الملك فهد
   11414الرياض 

 المملكة العربية السعودية
www.pwc.com 

  فضيلة الشيخ/ عبدهللا المنيع اللجنة الشرعية
  فضيلة الشيخ/ د. عبدهللا المطلق

  فضيلة الشيخ/ د. محمد علي القّري
 فضيلة الشيخ/ د. عبدهللا المصلح

 فضيلة الشيخ/ د. سعد الشثري
 فضيلة الشيخ/ د. خالد السياري

 ألحكام مؤهالت أعضاء اللجنة الشرعية.( من هذه الشروط وا26ويقدم البند )أ( من الفقرة )
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 التعريفات

 .هو يوم الخميس الثاني بعد كل يوم تثمين يوم اإلعالن":"

 .هي استمارة االشتراك التي تستكمل من كل مستثمر محتمل في الصندوق استمارة الطلب":"

هو شرركة برايس ووتر هاوس كوبرز، مراجع حسرابات للصرندوق، أو غيره من مراجعي الحسرابات المرخصرين في  مراجع الحساابات ":"
 .المملكة العربية السعودية والذين يتم اعتمادهم من قبل مجلس إدارة الصندوق

 .هو كل يوم تكون فيه سوق المالية السعودية )تداول( مفتوحة للتداول يوم العمل":"

 .أو "المنظم" أو "الهيئة": هي هيئة السوق المالية السعودية مالية"هيئة السوق ال"

 .أو أي أمين حفظ مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بصفته أمين حفظ أصول الصندوق شركة البالد الماليةهو  أمين الحفظ":"

إذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، فعندئذ يكون يوم هو آخر يوم أربعاء من كل شررررهر يونيو وديسررررمبر من كل سررررنة ميالدية )و يوم التعامل":"
 .التعامل هو يوم األربعاء السابق له مباشرة والذي يكون يوم عمل(

( الشرررررركة السرررررعودية للتطوير 2( شرررررركة عقارات للتطوير واالسرررررتثمار العقاري المحدودة  )1) -هو أحد المطورين اآلتيين:  المطور":"
 .( شركة العيسائي للتطوير والتنمية4( الشركة السعودية لخدمات التقسيط المحدودة  )3العقاري المحدودة  )

عين أعضرررراءه من قبل مدير الصررررندوق وفقًا للوائح والذي يكون مسررررؤوالً عن هو مجلس إدارة الصررررندوق والم مجلس إدارة الصااااندوق":"
 .اإلشراف على أداء مدير الصندوق

هو األهلي المالية، شرررركة سرررعودية مسررراهمة مقفلة مرخصرررة باعتبارها "شرررخص مرخص له" من هيئة السررروق المالية  مدير الصاااندوق":"
 .ه 1428ة جمادى اآلخر 10وتاريخ  06046-37بموجب الرخصة رقم 

  هو صندوق األهلي العقاريالصندوق": "

 .هو صندوق مفتوح المدة الصندوق المفتوح":"

 .هو سجل مالكي الوحدات في الصندوق سجل الصندوق":"

 .هو تصرف يخالف معايير السلوك التي تنظمها اللوائح المعمول بها لحماية اآلخرين من خطر الضرر غير المعقول اإلهمال":"

هي الموارد العقارية ذات القيمة االقتصرررادية ومثال ذلك المباني سرررواء كانت سررركنية، تجارية أو صرررناعية باإلضرررافة  العقارية":األصاااول "
 .األراضي الخام أو المطورة

شبكة للهاتف الثابت وغيرها  تطوير األراضي":" شمل ذلك تطوير البنية التحتية لألراضي من شوارع، أرصفة، صرف صحي، إنارة،  وي
 .سب اشتراطات البلدية وفقا للمخطط المتعمد للمشروعح

ويشرررمل ذلك تطوير المباني واألراضررري حسرررب التصررراريح رخص البناء والمخططات المتعمدة من البلدية لذلك المشرررروع  تطوير العقار":"
 .سواء كانت مشاريع سكنية، تجارية أو صناعية

ية والصرررناعية التي تحقق حاليا عوائد بشررركل دوري وذلك من خالل تأجيرها أو وتشرررمل العقارات السررركنية، التجار أصاااول مدرة للدخل":"
متوقع تحقيقها للعوائد في حالة تأجيرها. مثالها: المجمعات السررررررركنية، المحالت والمعارض واألسرررررررواق التجارية، األبراج السررررررركنية و/أو 

 .لالتجارية، المستودعات والورش الصناعية وغيرها من األصول المدرة للدخ

وهي الصررناديق التي تسررتثمر في بشرركل رئيسرري باألدوات المالية قصرريرة األجل والودائع كما يسررتثمر أيضررا في الصرركوك  صااناديا النقد":"
 والسندات المالية والمنتجات المالية المهيكلة التي يتم إصدارها باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي

أصرررول الصرررندوق ناقصررراً قيمة إجمالي التزامات الصرررندوق )بما في ذلك الرسررروم المذكورة يعني قيمة إجمالي  صااااأي أصاااول الصاااندوق""
  .أعاله(

بتاريخ  2006-193-1هي لوائح صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  اللوائح":"
هـ  2/6/1424بتاريخ  30م( بناًء على قانون سررروق المال الصرررادر بالمرسررروم الملكي رقم م/ 15/7/2006هـررررررررر )الموافق  19/6/1427

 .م( 31/7/2003)الموافق 

 .هي المملكة العربية السعودية أو "المملكة": السعودية""

 .هي الضوابط التي تحددها اللجنة الشرعية ضوابط اللجنة الشرعية":"

 .اللجنة الشرعية للبنك األهلي السعودي اللجنة الشرعية":"
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 .هي أحكام وشروط الصندوق الشروط واألحكام":"

من وحدات أو جزء منها، وتعامل كل وحدة على أنها تمثّل حصررة مشرراعة  حصررة أي مالك في الصررندوق والذي يتكون وحدة أو وحدات":"
 .في صافي أصول الصندوق

 .هو أي مستثمر يستحوذ على وحدة أو أكثر في الصندوق مالك أو حامل الوحدات":"

يوم عمل، عندئذ يكون يوم هو آخر يوم أربعاء من كل شرررررهر يونيو وديسرررررمبر من كل سرررررنة ميالدية )وإذا لم يكن هذا اليوم  يوم التثمين":"
 .التثمين هو يوم األربعاء السابق له مباشرة والذي يكون يوم عمل(

 .نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية والئحته التنفيذية نظام ضريبة القيمة المضاأة":"

توريد السررلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج ضررريبة القيمة المضررافة التي تفرض على اسررتيراد و "ضااريبة القيمة المضاااأة":
 والتوزيع وتشمل التوريد المفترض.
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 ملخص الشروط واألحكام

صندوق األهلي العقاري، صندوق استثماري عقاري عام مفتوح ومتوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية ومؤسس بموجب أنظمة  الصندوق:
ها فيما ولوائح المملكة العربية السعودية، وتنظمه هيئة السوق المالية السعودية وتم طرحه وفقاً لالئحة صناديق االستثمار العقاري )يُشار إلي

 (."األنظمة"بعد باسم 

، شركة مساهمة مقفلة ومؤسسة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، ندوق من قبل شركة األهلي الماليةيُدار الص مدير الصندوق:
-37ومرخصة باعتبارها "شخص مرخص له" بموجب رخصة هيئة السوق المالية رقم  1010231474بموجب سجل تجاري رقم 

 هلي كابيتال" أو "مدير الصندوق"(.)يُشار إليها فيما بعد باسم "األ 06046

( وفقًا لألنظمة. يكون ما "مجلس إدارة الصندوق"يُعيِّّن مدير الصندوق مجلس إدارة الصندوق )يُشار إليه باسم  :مجلس إدارة الصندوق
 .األحوال أقل من إثنيننسبته ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق على األقل أعضاء مستقلين وال يكون عدد األعضاء المستقلين في جميع 

 :أعضاء مجلس إدارة الصندوق هم

  عضو غير مستقل –الرئيس  –السيد/ محمد جعفر السقاف 

  عضو مستقل –السيد / عمار بن حسن بن ياسين بخيت 

  عضو مستقل –السيد/ محمد بن عمر العييدي 

  عضو غير مستقل –السيد/ مشاري بن أحمد السيوحي 

شركة تابعة ألمين  ل العقارات التابعة للصندوق باسمالمالية منصب أمين حفظ أصول الصندوق. ويتم تسجي الدالبتتولى شركة  أمين الحفظ:
 الحفظ.

 :يحق لمدير الصندوق االعتماد على خدمات واحد أو أكثر من المطورين ويعيّن حاليًا المطورين اآلتي ذكرهم المطور:

  المحدودة )عقارات(شركة عقارات للتطوير واالستثمار العقاري. 

 )الشركة السعودية للتطوير العقاري المحدودة )سريدكو. 

 )الشركة السعودية لخدمات التقسيط المحدودة )سيسكو. 

 )شركة العيسائي للتطوير والتنمية )أدكو. 

 كل مطور من المطورين المذكورين أعاله يعُد شركة تابعة لمجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة )أوكاج(.

 .تحقيق مكاسب رأسمالية على المدى المتوسط إلى المدى الطويل داف الصندوق:أه

االستثمار في األصول العقارية السكنية والتجارية والصناعية وحيازة وتطوير وبيع المباني القائمة في المملكة  استراتيجية الصندوق:
 .العقارية المدرجة والمتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية(العربية السعودية واالستثمار في الشركات العقارية )أي الشركات 

ينطوي االستثمار في الصندوق على نسبة عالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يُرجى االطالع على  مخاطر االستثمار أي الصندوق:
  .( من هذه الشروط واألحكام5بيان المخاطر في الفقرة )

  عام مفتوح نوع الصندوق:

 .اللاير السعودي الصندوق:عملة 

 .لاير سعودي 10 :سعر الوحدة عند بدء الصندوق

 .لاير سعودي 25,000 :الحد األدنى لمبلغ لالشتراك

 لاير سعودي. 5,000 الحد األدنى لمبلغ االشتراك اإلضاأي:

برامج خطط االدخار كما هو موضح في لاير سعودي. )باستثناء ما يسمح بخالف ذلك لمشتركي  5,000 :الحد األدنى لمبلغ االسترداد
 .( من هذه الشروط واألحكام(6البند )ب( من الفقرة )

 .تقبل طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم عمل أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد:

 .ذي الصلة ليوم التثمين ل يوم ثالثاء سابققبل الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت الرياض ك مواعيد استالم طلبات االشتراك:

يو تُقيّم أصول الصندوق على أساس نصف سنوي )كل ستة شهور(. ويكون يوم التثمين هو آخر يوم أربعاء من كل شهر يون أيام التثمين:
والذي يكون يوم  ديسمبر من كل سنة ميالدية )وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، عندئذ يكون يوم التثمين هو يوم األربعاء السابق له مباشرةو

 .عمل(
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ديسمبر من كل سنة ميالدية، وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، خر يوم أربعاء من كل شهر يونيو ويكون يوم التعامل هو آ يوم التعامل:
 .فعندئذ يكون يوم التعامل هو يوم األربعاء السابق له مباشرة والذي يكون يوم عمل

وم الخميس من األسبوع التالي ليوم التثمين، وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، فيكون يوم العمل التالي يكون يوم اإلعالن هو ي أيام اإلعالن:
 .مباشرة هو يوم اإلعالن

 الثالثين بعد يوم التثمين ذي الصلة. في يوم العمل تاريخ تسوية/دأع عوائد االسترداد:

ضريبة القيمة  ك في وحدات الصندوق باإلضافة إلىاالشتراك وقت االشترا% من مبلغ 1.75يدفع كل مستثمر ما نسبته  رسوم االشتراك:
 .المضافة المحددة من الهيئة العامة للزكاة والدخل

سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق تُدفع بشكل نصف سنوي )أي محسوبة عن األيام الفعلية بشكل نصف سنوي  %1: رسوم اإلدارة
 .يوماً( باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المحددة من الهيئة العامة للزكاة والدخل 365عند كل تقييم باعتبار أن السنة 

من المتوقع أن الصندوق سوف يدفع لكل مطور رسوم أداء وقت تصفية كل عقار. وقد تم التفاوض واالتفاق حول  رسوم أداء المطور:
المطور تختلف من مطور آلخر. ويتم احتساب رسوم األداء المقدرة لكل مشروع رسوم األداء في ظروف مماثلة. ويُشار إلى أن رسوم أداء 

في كل يوم تثمين بناًء على قيم عقارات الصندوق المعنية والتي سيتم انعكاسها في صافي قيمة األصول باإلضافة إلى ضريبة القيمة 
 .المضافة المحددة من الهيئة العامة للزكاة والدخل

( إلى جانب رسوم األداء. وإذا 7قد يدفع الصندوق لكل مطور بعض الرسوم األخرى كما هو موضح في الفقرة ) :رسوم المطورين األخرى
تمت حيازة العقار المعني من غير مجموعة العيسائي، يتم أيًضا دفع الرسوم اإلضافية التالية من قبل الصندوق إلى المطور ذي الصلة 

 حددة من الهيئة العامة للزكاة والدخل:باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة الم

  من سعر الشراء2.5%:1.5رسوم االستحواذ على عقار جديد بنسبة %. 

  من سعر البيع2.5رسوم بيع العقار بنسبة %. 

 :للمستثمرين استرداد وحداتهم في األوقات التالية وبالمبالغ التالية تكرار االسترداد:

  من حيازة المستثمر للوحداتال يسمح باالسترداد في السنة األولى. 

  من 25خالل السنوات الثانية والثالثة والرابعة من استثمارهم في الصندوق، يجوز لحاملي الوحدات استرداد حتى ما نسبته %
 .الوحدات التي يملكونها وذلك بشكل سنوي

 ال يوجد حد لنسبة االسترداد خالل السنة الخامسة وما يليها.  

 من قيمة صافي أصول الصندوق، 10ما يزيد عن  -عند أي يوم تعامل  -ت قيمة طلبات االسترداد علماً بأنه في حال بلغ %
% 10معالجة طلبات استرداد ال تزيد قيمتها عن فة المتقدمين ويحق لمدير الصندوق تأجيل أو تخفيض طلبات االسترداد بين كا

اسبي بين المتقدمين السترداد وحداتهم وبذلك يتم ترحيل من قيمة صافي أصول الصندوق بحيث يتم استرداد الوحدات بشكل تن
طلبات االسترداد غير المعالجة بالكامل إلى يوم االسترداد التالي علماً أنه لن تكون لها أسبقية ويتم استرداد الوحدات بناًء على 

 سعر االسترداد المنطبق في اليوم ذات العالقة.

رسوم استرداد على حاملي الوحدات من تاريخ أول تقييم الشتراك مالك الوحدات على النحو يقوم الصندوق بتحميل  رسوم االسترداد:
 :اآلتي

  :من صافي قيمة أصول الوحدات المستردة1.50قبل نهاية السنة الثانية %. 

  :من صافي قيمة أصول الوحدات المستردة1السنة الثالثة %. 

  :المستردة% من صافي قيمة أصول الوحدات 0.75السنة الرابعة. 

 السنة الخامسة وما بعدها: ال يوجد رسوم استرداد. 

يكون الصندوق و .يكون الصندوق مسؤوالً عن كافة تكاليف المشاريع، مثل تكلفة حيازة األرض وتكلفة تطوير المشروع نفقات الصندوق:
والمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة الصندوق مسؤوالً عن نفقاته اإلدارية والمهنية والتشغيلية والنفقات األخرى، مثل: رسوم الحفظ 

ونفقات التقويم والمحاسب القانوني والمصاريف القانونية واالستشارية والتقاضي ونفقات النشر. وليس من المتوقع أن تتعدى هذه النفقات 
باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة  % من صافي قيمة األصول بالصندوق كل سنة0.65اإلدارية والمهنية والتشغيلية والنفقات األخرى 

 المحددة من الهيئة العامة للزكاة والدخل في الحاالت التي تنطبق وال تشمل هذه النسبة ضريبة األراضي البيضاء

ير يقوم الصندوق باالستثمارات وإدارة شؤونه بطريقة تتوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية. ويعين مد االلتزام بضوابط اللجنة الشرعية:
 .المذكورة بشكل دائم وافقها مع الضوابطالصندوق اللجنة الشرعية لمراقبة أعمال الصندوق وضمان ت

 .يخضع الصندوق ألنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح التي تُصدرها هيئة السوق المالية النظام المطبا:

 .م2007فبراير  7تم طرح الصندوق بتاريخ  :تاريخ الطرح

 :أداء الصندوق معيار قياس
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 25 %)من نسبة عائد التوزيعات النقدية ألسهم الشركات العقارية المدرجة )مرجحاً بالقيمة السوقية. 

 15% )من ارتفاع قيمة األسهم في الشركات العقارية )مرجحاً بالقيمة السوقية. 

 60 % العائد عند موعد االستحقاقمن نسبة العائد على سلة صكوك ذات فترة استحقاق تبلغ ثالثة أعوام بناًء على. 

ومر عليها سنة  2م 10,000يتم دفع ضريبة لألراضي البيضاء في حال وجود أراضي بيضاء حجمها أكبر من  :ضريبة األراضي البيضاء
 % من قيمة األرض.2.5من غير تطوير بما يعادل 
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 الشروط واألحكام:

 اسم الصندوق ونوعه (1

الصندوق هو "صندوق األهلي العقاري". وهو صندوق استثمار عقاري عام مفتوح ومتوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية تم اسم 
 .إنشاؤه في المملكة العربية السعودية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة

 عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني (2

 العربية السعوديةشركة األهلي المالية، المملكة 
 دينى اإلقليمي للبنك األهلي السعوالدور الرابع، البرج ب، المب
  ، المملكة العربية السعودية11495، الرياض 22216طريق الملك سعود، ص.ب. 

 +966 11 406 0049+، فاكس: 966 11 874-7106هاتف: 
  www.alahlicapital.comلمزيد من المعلومات حول مدير الصندوق، يُرجى زيارة الموقع التالي

 مدة الصندوق (3

( 29يكون الصرررندوق مفتوح المدة، ويسرررتمر في مزاولة عملياته دون توقف لحين إنهائه وفق ما هو منصررروص عليه في الفقرة )
م(. ويعتزم مدير  7/1/2007)الموافق هـررررررررررررر  18/12/1427من هذه الشررررررروط واألحكام. وقد بدأت عمليات الصررررررندوق في 

الصررررندوق طرح وحدات في الصررررندوق طيلة مدة الصررررندوق، ويمكن أثناء قيامه بذلك أن تزيد قيمة أصررررول الصررررندوق. ويجوز 
لمالكي الوحدات أن يستردوا بعض أو جميع وحداتهم خالل مدة الصندوق وفقا للقيود المذكورة في فقرة تكرار االسترداد، مما قد 

 .ض من قيمة أصولهيخف

 أهداف الصندوق (4

ستثمار  سمالية للمستثمرين على المدى المتوسط والبعيد كما أنه سيتم إعادة ا الهدف االستثماري للصندوق هو تحقيق مكاسب رأ
 .أي مكاسب محققة

 مع بيان سياسة توزيع األرباح على مالكي الوحدات وصف لغرض الصندوق وأهداأه االستثمارية (5

إلى تحقيق أهدافه عن طريق االستثمار في األصول العقارية في المملكة وأسهم الشركات العقارية المدرجة في يهدف الصندوق 
سررروق األوراق المالية السرررعودية )تداول( وصرررناديق النقد وكذلك الصرررناديق االسرررتثمارية العقارية العامة، بما في ذلك صرررناديق 

 .االستثمار العقارية المتداولة
الصررررررندوق بشرررررركل عام إلى توزيع أرباح أو غيرها من التوزيعات، لكنه يهدف إلى إعادة اسررررررتثمار جميع دخل وأرباح  اليهدف

 الصندوق.

 ملخص لالستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيا أهداأه (6

 أنواع األصول العقارية التي يستثمر أيها الصندوق (أ)

 يجوز للصندوق القيام باألنشطة التالية: 
االسررتحواذ و/أو تطوير األصررول العقارية في المملكة بما في ذلك األراضرري الخام و/أو المطورة والمباني  (1)

 .والعقارات السكنية، التجارية والصناعية
االستحواذ و/أو تطوير األصول العقارية المدرة للدخل، المباني القائمة سواء كانت سكنية، تجارية، فندقية  (2)

و تأجيرها. ويمكن للصرندوق أن يطور أراضري مملوكه له أو مسرتأجره بغرض أو صرناعية وذلك لبيعها أ
 .امتالك أصول مدرة للدخل لغرض تأجيرها

 .بيع و/أو تأجير األراضي والمباني التجارية والسكنية والصناعية بالتقسيط (3)
 .امتالك حصص أغلبية أو أقلية في مشاريع عقارية (4)
 .ي تداولاالستثمار في الشركات العقارية المدرجة ف (5)
 .االستثمار في الصناديق االستثمارية العقارية العامة، بما في ذلك صناديق االستثمار العقارية المتداولة (6)

  وقد يسررتثمر الصررندوق أيضرراً في صررناديق النقد المتوافقة مع ضرروابط اللجنة الشرررعية والمرخصررة من هيئة السرروق
% من صرررررافي أصرررررول 20ير الصرررررندوق بنسررررربة ال تتجاوز المالية )بما في ذلك تلك الصرررررناديق المدارة من قبل مد

الصندوق( والتي تستثمر في بشكل رئيسي باألدوات المالية قصيرة األجل كما يستثمر أيضا في الصكوك والسندات 
 .المالية والمنتجات المالية المهيكلة التي يتم إصدارها باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي

 السرررررررتثمارية للصرررررررندوق وتكوينها من وقت آلخر بناًء على الظروف والتقلبات في قيمة قد يختلف هيكل المحفظة ا
 .المحفظة

 بما في ذلك لمتعلقة بتملك العقار في المملكةيتوافق الصرندوق واسرتثماراته في جميع األوقات مع األنظمة السرارية وا ،
 .نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

 ترّكز استثمارات الصندوق أي قطاع معين من العقارات و/أو منطقة جغراأية معينةأي سياسة ينتج عنها  (ب)

 يعتزم الصندوق االستثمار فقط في األصول العقارية والشركات والصناديق في المملكة. 

http://www.alahlicapital.com/
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 مجاالت االستثمار التي سوف يستثمر أيها الصندوق وبيان الحد األدنى والحد األعلى لنسبة االستثمار (ج)
في أسرررهم الشرررركات العقارية والصرررناديق االسرررتثمارية العقارية العامة، بما في ذلك صرررناديق االسرررتثمار  (1)

 .% من صافي قيمة أصول الصندوق50االستثمار العقارية المتداولة لن يتجاوز ما نسبته 
معة االستثمار في المشاريع العقارية )فيما يتعلق بمشاريع التطوير الجديدة أو المشاريع قيد التطوير( مجت (2)

 .% من صافي قيمة أصول الصندوق90لن يتجاوز ما نسبته 
االستثمار في صناديق النقد المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية  (3)

% من صررافي قيمة 20)بما في ذلك تلك الصررناديق المدارة من قبل مدير الصررندوق( لن يتجاوز ما نسرربته 
 .أصول الصندوق

يجوز أن يسررتثمر الصررندوق في أي مشررروع عقاري إال إذا كان المطور أو شررركاته التابعة يسررتثمرون ال  (4)
 .% من المشروع ذات العالقة20على األقل ما نسبته 

 الحد األعلى الحد األدنى أئة األصل

 %90 %0 المشاريع العقارية المباشرة

عقارية المدرجة بالسررروق أسرررهم الشرررركات ال
الصررناديق االسررتثمارية العقارية السررعودي و

العامة، بما في ذلك صرررررررناديق االسرررررررتثمار 
 العقارية المتداولة

0% 50% 

صرررناديق النقد المتوافقة مع ضررروابط اللجنة 
 الشرعية

0% 20% 

 %100 %0 النقد

 النسب  تعتبر النسب السابقة نسب استرشادية وتخضع للمراجعة الدورية من قبل مدير الصندوق. ويجوز تعديل هذه
بموافقة مجلس إدارة الصرررندوق إذا اعتبر ذلك في مصرررلحة مالكي الوحدات. وفي حال تعديل النسرررب السرررابقة، فسررريتم 

 إجراء ذلك وفقاً للوائح والتعليمات ذات العالقة.
 صالحيات االقتراض للصندوق وسياسة مدير الصندوق أي ممارسة تلك الصالحيات (د)

  الخاص وبمقدار ما يسررررمح به النظام أن يحصررررل على تمويل من شررررركة األهلي يجوز لمدير الصررررندوق وفقاً لتقديره
المالية أو من أي طرف آخر، وذلك بأفضررل النسررب المتوفرة في السرروق. ويجب أال تزيد قيمة هذا التمويل عن نسرربة 

ويجب % من صافي قيمة أصول الصندوق وأن تستخدم في االستثمارات و/أو لسد النقص المؤقت في السيولة. 23
تسرررديد هذا التمويل خالل عام واحد من تاريخ الحصرررول عليه ما لم يحدد مدير الصرررندوق غير ذلك ويجب أن يتوافق 

 التمويل مع ضوابط اللجنة الشرعية.
 وسائل وكيفية استثمار النقد المتواأر أي الصندوق (ه)

 حة طرحاً عاماً المتوافقة مع ضوابط يجوز للصندوق استعمال النقد المتوافر في استثمارات في صناديق النقد المطرو
اللجنة الشرعية والمرخصة من قِّبَل هيئة السوق المالية )بما في ذلك تلك الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق( 

 والتي تستثمر في الصكوك والسندات المالية والمنتجات المهيكلة التي تصدر باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي.

 تثمار أي الصندوقمخاطر االس (7

ينطوي االسررررررتثمار في الصررررررندوق على مخاطر كبيرة ولذلك فإنه يناسررررررب فقط األشررررررخاص الذي يمكنهم تحمل خسررررررارة كامل 
اسررتثماراتهم في الصررندوق واألشررخاص الذين ال يحتاجون سرريولة في اسررتثمارهم. وفيما يلي قائمة غير حصرررية بعوامل المخاطر 

د تقييم االسررتثمار في الوحدات المطروحة. ومن المهم أن يراجع المسررتثمرون المحتملون عن كثب التي ينبغي مراعاتها بعناية عن
 وأن يفهموا عوامل المخاطر المذكورة قبل القيام باالستثمار في الصندوق.

بسبب إهمال يتحمل كل مستثمر المسؤولية كاملة عن أي خسارة مالية ناتجة من االستثمار في الصندوق ما لم تكن تلك الخسارة 
 أو تقصير متعمد من قبل مدير الصندوق.

 طبيعة مخاطر االستثمار (أ
يتطلب االستثمار في الصندوق التزاًما حسب المبين في هذه الشروط واألحكام دون وجود ضمانات لتحقيق عائد على رأس المال 

على اسرتثماراته في الوقت المناسرب، أو المسرتثمر. وال يوجد ضرمان بأن الصرندوق سروف يكون قادرا على تحقيق عوائد إيجابية 
 في أي وقت على اإلطالق.

 مخاطر السيولة وعدم القدرة على تسييل األصول (ب
وتعتبر أصول الصندوق بشكل عام غير قابلة للتسييل السريع ويمكن أن يصعب بيعها أو التصرف فيها على نحو آخر، وإذا تم 

مدير الصرررررندوق كقيمة عادلة لها أو ال يمكن بيعها في غضرررررون اإلطار الزمني بيعها من المحتمل أال تحقق السرررررعر الذي يتوقعه 
شده الصندوق. وعليه، قد ال يحقق الصندوق أي عائد على أصوله ويمكن أن يخسر المستثمر بعض أو جميع رأس ماله  الذي ين

 الذي استثمره.
 مخاطر االستثمار أي صناديا أخرى (ج

واألحكام في صررناديق أخرى سررواء كانت صررناديق عقارية عامة أو صررناديق سرريولة قد يسررتثمر الصررندوق بحسررب هذه الشررروط 
 متوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية وعليه فإن أي انخفاض في قيمة هذه االستثمارات سيأثر سلبا على سعر وحدة الصندوق.

 مخاطر انحراف النتائج الفعلية عن المستهدأة (د
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صندوق العقارية عن العوائد المتوقعة لها من قبل مدير الصندوق بسبب أحد الحاالت قد تنخفض عوائد أي مشروع من مشاريع ال
التالية: تأخر إصررررردار التراخيص، تغير اشرررررتراطات التراخيص من قبل الجهات المختصرررررة، نقص في مواد البناء أو العمالة في 

من األسررررباب مما قد ينعكس سررررلبا على سررررعر  السرررروق، تأخر أو تعثر للمقاول، التقلبات والتغيرات في السرررروق العقاري وغيرها
 الوحدة.

 مخاطر االعتماد على موظفي مدراء الصندوق (ه
يعتمد مدير الصررندوق على موظفين ومدراء متخصررصررين ذوي خبرة في إدارة الصررندوق، وإن خسررارة ألي من هؤالء الموظفين 

 قد يؤثر على أداء الصندوق.
 مخاطر االقتراض (و

( 4% من صافي قيمة أصول الصندوق بما يتوافق مع البند )ب( من الفقرة )23أقصى ما نسبته يجوز للصندوق االقتراض بحد 
من هذه الشرررروط واألحكام وفي حالة االقتراض قد يكون هناك أثرا سرررلبيا على سرررعر الوحدة بسررربب التكاليف التمويلية الخاصرررة 

صندوق على وفاء القرض قد يخسر جزء أو كامل أصوله بالقرض والمتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية، وفي حالة عدم قدرة ال
 المقدمة كضمان لهذا القرض.

 مخاطر المطور (ز
الصرررررررندوق يعتمد على مطوريه في عملية اختيار العقارات المراد االسرررررررتحواذ عليها عطفا على خبرتهم العقارية وفي حال عدم 

صندوق. كما يعتمد عليهم أيضا في استخراج التراخيص الالزمة التوفيق في اختيار العقار قد ينجم عن ذلك أثر سلبي على أداء ال
 للتطوير ثم في تنفيذ المشاريع بشكل حصري. مما قد يؤثر على سعر الوحدة في حالة عدم تنفيذ المشروع بالشكل المطلوب.

 مخاطر تضارب المصالح (ح
التابعة ومدراء وشرررركاء كل منها قد يواجه الصرررندوق حاالت تضرررارب مصرررالح وذلك بسررربب تولي مدير الصرررندوق وشرررركاته 

لمجموعة واسررعة من العمليات فيما يتعلق بالنشرراط العقاري أو التجاري.  يجوز لمدير الصررندوق أن يعمل بمثابة مسررتشررار، أو أن 
يشررارك في صررناديق أخرى، شررركات، أو حسررابات بما في ذلك تلك التي لها نفس األهداف االسررتثمارية لتلك التي في الصررندوق. 

ز لمدير الصرررندوق تقديم خدمات مماثلة ليخرين شرررريطة أال تتأثر الخدمات التي تقدم للصرررندوق في جميع األوقات، كما أنه يجو
 سوف يسعى للتعامل مع حاالت تضارب المصالح وفق أحكام اللوائح والتعليمات ذات العالقة.

 مخاطر أرض رسوم األراضي البيضاء (ط
ول العقارية ومنها األراضرري الخام و/أو األراضرري المطورة وعندما تصرردر الجهات يسررتثمر الصررندوق بشرركل رئيسرري في األصرر

المختصة قرارات تقتضي بتطبيق رسوم سنوية على األراضي البيضاء قد ينطبق ذلك على جزء أو جميع مشاريع الصندوق مما 
 يترتب عليه دفع رسوم سنوية قد تخفض سعر وحدة الصندوق.

 مخاطر توزيعات األرباح (ي
يهدف الصرررررندوق بشررررركل عام إلى توزيع أرباح أو غيرها من التوزيعات، لكنه يهدف إلى إعادة اسرررررتثمار جميع دخل وأرباح ال 

الصرررندوق. ووفقًا لذلك، قد ال يكون االسرررتثمار في الصرررندوق مناسررربًا للمسرررتثمرين الراغبين في عوائد جارية ألغراض مالية أو 
 ضريبية.

 مخاطر االستثمارات العقارية (ك
ع االسررتثمار في الصررندوق لمخاطر معينة مرتبطة بملكية األصررول العقارية والقطاع العقاري بشرركل عام. ويمكن أن تتأثر يخضرر

قيمة االسررتثمارات العقارية في الصررندوق ويتبعها تأثر صررافي قيمة األصررول للوحدات بشرركل عكسرري نتيجة انخفاضررات في القيمة 
المرتبطة بالظروف االقتصررررررادية العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية والكوارث العقارية وعدم سرررررريولة االسررررررتثمار والمخاطر 

الطبيعية واإلرهاب والحروب واالمتثال للقوانين البيئية والمسرررررررؤولية البيئية واالرتفاعات في تكلفة التمويل واإلفراط في البناء 
االرتفاعات في الضرائب العقارية والتغيرات في أنظمة تقسيم والحالة المالية للمستأجرين وعدم إشغال العقارات لفترات طويلة و

المناطق والتأخيرات في البناء وتجاوزات التكاليف وعدم وجود غطاء تأمين على الخسرررائر أو وجوده بشررركل غير كاف ومخاطر 
 التمويل وزيادة المنافسة، باإلضافة إلى أسباب أخرى.

 مخاطر تغيّر ظروف السوق (ل
لمسرررتقبلي للصرررندوق بشررركل كبير على التغييرات التي تطرأ على ظروف العرض والطلب الخاصرررة بقطاع سررروف يعتمد األداء ا

العقارات  والتي من الممكن أن تتأثر بالظروف االقتصرررادية والسرررياسرررية اإلقليمية والمحلية  والمنافسرررة المتزايدة والتي تؤدي إلى 
بات في العرض والطلب،  ياً كبيراً على أداء انخفاض في قيمة العقارات والتقل تأثيراً سرررررررلب لذا، فهذه التغيرات يمكن أن تُحدث 

 الصندوق وسعر الوحدة.
 مخاطر التطوير العقاري (م

 تشمل مخاطر بناء وتسويق مشروع عقاري جديد، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:
 التأخير في االنتهاء من األعمال في الوقت المناسب، (1)
 تجاوز التكاليف المحددة، (2)
 دم القدرة على تحقيق عقود إيجار أو مبيعات بالمعدالت المتوقعة،ع (3)
القوة القاهرة. إن البدء في مشرررررررروع جديد ينطوي أيضررررررراً على مخاطر أخرى، من بينها الحصرررررررول على الموافقات  (4)

والتصررراريح الحكومية الالزمة لتقسررريم األراضررري واإلشرررغال، وغيرها من الموافقات والتصررراريح الحكومية األخرى 
المطلوبة، وتكاليف التطوير العقاري المتصرررررررلة بالمشررررررراريع الغير مكتملة. ونظراً ألن االسرررررررتثمار في الوحدات هو 
اسررتثمار غير مباشررر في مشرراريع إنشررائية وتطويرية معينة، فإن إنجاز المشرراريع سرروف يكون له تأثير مباشررر وكبير 

 على قيمة الوحدات.
 مخاطر تثمين العقارات (ن

يسرررتند تثمين األصرررول العقارية إلى الحسرررابات والتقديرات المعدة من قبل مثمنين عقاريين خارجيين. وتعتبر التثمينات هي مجرد 
تثمين لقيمة العقار وليسررت تقدير دقيق للقيمة التي يمكن الحصررول عليها عند بيع ذلك العقار. ولمدير الصررندوق اسررتخدام االجتهاد 
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ى تلك التثمينات. ومع هذا، فإن التغيرات التي قد تحدث في السرررررروق العقاري السررررررعودي يمكن أن تؤثر المعقول عند االعتماد عل
 عكسيًا على مدى موثوقية التقديرات الخاصة بقيمة العقارات والتي قد تؤثر على سعر الوحدة.

 مخاطر عدم تنوع االستثمارات (س
 ً  لحجم أصول الصندوق. ولذلك فإن األداء الضعيف لعدد قليل من من الممكن أن يحتفظ الصندوق ببضعة استثمارات كبيرة نسبيا

االسرررتثمارات، أو أحد تلك االسرررتثمارات، يمكن أن ينتج عنه انخفاض أكبر في أصرررول الصرررندوق بالمقارنة مع الحالة التي تكون 
 فيها األصول موزعة على عدد أكبر من االستثمارات مما قد يؤثر سلباً على سعر الوحدة.

 إخالل األطراف األخرىمخاطر  (ع
يتعرض الصندوق لمخاطر ترتبط بإخالل األطراف األخرى الذين يزاول الصندوق أعماالً معهم ويمكن أيًضا أن يتكبد الصندوق 
مخاطر اإلخفاق في التسرررروية. وفي ظروف معينة، قد يكون الصررررندوق ُمعرضرررراً بالكامل إلخالل األطراف األخرى، بما في ذلك 

ات العقارية المدرجة، ومالكي األراضرري، والمطورين، والبنوك المقرضررة والمطورين مما قد يؤثر على سررعر المديرين، والشرررك
 الوحدة.

 مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة (ف
% من صررافي قيمة أصررول الصررندوق في يوم تعامل معين، قد ال يكون لدى 10إذا تم اسررتالم طلبات اسررترداد تتجاوز ما نسرربته 

متوفر لتغطية طلبات االسترداد، وقد يتسبب ذلك في تأخير في طلبات االسترداد. عالوة على ذلك، قد يضطر  الصندوق نقد كاف
الصرررندوق إلى تسرررييل جزء من أصررروله في أوقات غير مناسررربة لتغطية طلبات االسرررترداد تلك. وقد يكون لذلك أثر عكسررري على 

 االستثمارات بالصندوق وأدائه وعلى سعر الوحدة.
 النظامية والتشريعية والضريبيةالمخاطر  (ص

المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام تستند على التشريعات الحالية المنشورة وقت إصدار الشروط واألحكام. وقد تطرأ 
وتشررريعية في المملكة أو خارجها خالل مدة الصررندوق، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سررلبي  تغيرات نظامية وضررريبية وزكوية

على الصرررندوق، أو اسرررتثماراته، أو المسرررتثمرين األفراد. وال توجد حالياً ضررررائب مفروضرررة على الصرررناديق االسرررتثمارية داخل 
 به داخل المملكة لن يتغير.المملكة ومع ذلك فليس هناك ضمان بأن نظام الضرائب الحالي المعمول 

 المخاطر الضريبية (ق
ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة، بعضها ينطبق على االستثمار في الصندوق نفسه والبعض اآلخر 
ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صررلة بمسررتثمر معين. ويؤدي تحمل الصررندوق لمثل هذه الضرررائب إلى تخفيض المبالغ 

لنقدية المتاحة لعمليات الصندوق وتخفيض أصوله وتخفيض العوائد المرتبطة باالستثمار في الصندوق وبالتالي تخفيض العوائد ا
المرتبطة باالستثمار في الصندوق وبالتالي انخفاض في سعر الوحدة. ويجب على المستثمرين المحتملين التشاور مع مستشاريهم 

ة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها. إن رسوم اإلدارة وجميع الرسوم المستحقة إلى الضريبيين بشأن الضرائب المترتب
األهلي المالية ال تشرررمل ضرررريبة القيمة المضرررافة التي يتم تحميلها بشررركل منفصرررل وفقا للمواد المنصررروص عليها في نظام والئحة 

 ضريبة القيمة المضافة.
 ر وديعة أي بنكمخاطر االستثمار أي الصندوق ليس كمخاط (ر

ال يعتبر االسرتثمار في الصرندوق بمثابة وديعة في بنك أو غيره من مؤسرسرات اإليداع المؤمن عليها، وإنما هو حيازة وحدات في 
 صندوق عقاري.

 االستثمار في الصندوق اليعني ضمان الربح أو عدم الخسارة

 االشتراك (8

 أترة االشتراك (أ

  في كل يوم تعامل )نرجو االطالع على تعريف يوم التعامل في قائمة يمكن للمسرررررررتثمرين االشرررررررتراك في الوحدات
التعريفات المحددة( ويتم إصرررردار الوحدات على أسرررراس صررررافي قيمة األصررررول المحددة في يوم التثمين ذي الصررررلة. 

ساعة  ستالم أي طلب لالشتراك قبل ال سبق ظهًرا بتوقيت مدينة الرياض في يوم الثالثاء الذي  1:00ويجب أن يتم ا ي
 مباشرة يوم التثمين ذي الصلة.

  يجب على المسرررررتثمرين الراغبين في شرررررراء الوحدات في الصرررررندوق تعبئة نموذج طلب االشرررررتراك المعدة للغرض
وتسررررليمها لمدير الصررررندوق والتي بموجبها يتم تسررررجيل طلب االسررررتثمار في الصررررندوق )يُشررررار إليها باسررررم "نموذج 

 الطلب"(.

  الصرررندوق، يجب على المسرررتثمر أن يفتح حسررراباً لدى البنك األهلي السرررعودي ويودع فيه مبلغ لالشرررتراك في وحدات
االشتراك. وعند استالم استمارة الطلب، ينسق البنك األهلي السعودي وشركة األهلي المالية لضمان تخصيص المبالغ 

الشتراك كامالً تم إيداعه وأنه متوفر لالستثمار في الصندوق. ويتحمل المستثمر المسؤولية منفرًدا لضمان أن مبلغ ا
 في حسابه المفتوح مع البنك األهلي السعودي قبل االشتراك في وحدات الصندوق.

 الطرح والحد األدنى لالشتراك (ب
 5,000لاير سعودي والحد األدنى لمبلغ االشتراك اإلضافي هو  25,000وبصورة عامة، فإن الحد األدنى لمبلغ االشتراك هو 

. ومع هذا، بالنسبة لألفراد المستثمرين في الصندوق من خالل خطة ادخار ألي شركة تتقدم بطلب لمدير الصندوق لاير سعودي
إلضرررررافة الصرررررندوق من ضرررررمن الصرررررناديق المتاحة لخطط البرامج االدخارية الخاصرررررة بموظفيها أو من خالل برنامج لالدخار 

لاير  500لاير سعودي والحد األدنى لمبلغ االشتراك اإلضافي هو  3,000االستثماري، يكون الحد األدنى لمبلغ االشتراك هو 
 سعودي كل شهر.

 بيان عن مدى إمكانية قبول اشتراك مقابل حا عيني من عدمه (ج
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يمكن لمدير الصرندوق قبول اشرتراكات عينية في الصرندوق متى ما رأى في ذلك مصرلحة للصرندوق ومشرتركيه، وسريتم احتسراب 
 مة السوقية للعقار وفقا لتقييم المقيمين المعتمدين لدى الصندوق.قيمة االشتراك حسب القي

 يتعهد مدير الصندوق بااللتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. (د
 إلى الوصول عدم حال أي المتخذ واإلجراء جمعه الصندوق مدير ينوي الذي للمبلغتمكن مدير الصندوق من جمع الحد األدنى  (ه

 .أيتم إعادة مبالغ االشتراك إلى المشتركين وعدم تشغيل الصندوق الصندوق أي األدنى الحد ذلك

 راءات االشتراك ومالكو الوحداتإج (و
بعد التأكد من القيام بالعناية الواجبة المناسبة المتعلقة بمعرفة العميل كما تقتضيه النظم القانونية السائدة، يخصص مدير الصندوق 

حتفظ مدير الصرندوق بالحق المطلق في رفض اشرتراك أشرخاص في الصرندوق إذا أسرفر هذا االشرتراك الوحدات للمسرتثمرين. وي
 عن خرق لوائح أو أنظمة معمول بها في الصندوق والتي قد تفرضها الجهات النظامية من وقت آلخر.

الصررندوق من قبل مدير الصررندوق  إذا تم دفع قيمة الوحدات بعملة أخرى غير عملة الصررندوق، يتم تحويل مبلغ عملة الدفع لعملة
بسرعر صررف األهلي السرعودي السراري في حينه، ويصربح الشرراء نافذًا عند تحويل المبالغ إلى العملة الخاصرة بالصرندوق وبناًء 

 على السعر المعلن عنه في يوم اإلعالن.
 تفاصيل استخدام متحصالت طرح الصندوق (ز

لتقدير مدير الصندوق، واضعاً في اعتباره مصالح الصندوق وجميع مالك  تكون سياسة استخدام متحصالت طرح الصندوق وفقا
 وحداته.

 التخصيصات (ح
بعد يوم التعامل، يخصص مدير الصندوق الوحدات للمستثمرين الجدد على أساس نسبي مقابل مساهمتهم. ويبلغ مدير الصندوق 

 على الفور المستثمرين الجدد بعدد الوحدات الصادرة لكل منهم.

 ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة الرسوم (9

 فيما يلي جدول يبين الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة المقرر أن يدفعها الصندوق و/أو مالكي الوحدات:

رسااااااااااوم االشااااااااااتاااراك  (1)
 واالسترداد

مدير  % من مبلغ االشتراك تدفع لمرة واحدة لفائدة1.75لكل اشتراك جديد أو إضافي حتى نسبة 
الصررندوق وقت االشررتراك باإلضررافة إلى ضررريبة القيمة المضررافة المحددة من الهيئة العامة للزكاة 

 والدخل.
على مالكي الوحدات دفع الرسوم اآلتية للصندوق عند استرداد الوحدات وهي كالتالي اعتباراً من 

 تاريخ أول تقييم لكل اشتراك:

  :قيمة أصول الوحدات المستردة.% من صافي 1.50قبل نهاية السنة الثانية 

  :من صافي قيمة أصول الوحدات المستردة.1السنة الثالثة % 

  :من صافي قيمة أصول الوحدات المستردة.0.75السنة الرابعة % 

 .السنة الخامسة وما بعدها: ال يوجد رسوم استرداد 

 .تُدفع جميع رسوم االسترداد للصندوق وليس لمدير الصندوق 

% من أصرررول الصرررندوق بعد خصرررم 1فع الصرررندوق لمدير الصرررندوق رسررروماً سرررنويةً بنسررربة يد رسوم اإلدارة (2)
المصاريف األخرى وااللتزامات المستحقة ويستقطع بشكل نصف سنوي )أي محسوبة عن األيام 

يوماً( باإلضرررافة إلى ضرررريبة  365الفعلية بشررركل نصرررف سرررنوي عند كل تقييم باعتبار أن السرررنة 
 من الهيئة العامة للزكاة والدخل. القيمة المضافة المحددة

يتم اسررتقطاع ودفع و لاير 50,000يتقاضررى أمين الحفظ من الصررندوق أتعاب حفظ سررنوية تبلغ   مقابل خدمات الحفظ (3)
حسررب العقد الموقع مع أمين الحفظ باإلضررافة إلى ضررريبة رسرروم أمين الحفظ بشرركل  ربع سررنوي 
 للزكاة والدخل.القيمة المضافة المحددة من هيئة العامة 

 مصاريف تأسيس (4)
شركة ذات غرض 

ظ خاص لغرض حف
 أصول الصندوق

 خاصالرض الغ شركة ذاتتدفع مرة واحدة عند إنشاء ال لاير 50,000

مصاريف تأسيس  (5)
شركة ذات غرض 

 إضاأيةخاص 
 اإلضافية خاصالرض الغ شركة ذاتتدفع مرة واحدة عند إنشاء اللاير  25,000

لاير سررررعودي في السررررنة ويتم اسررررتقطاع الرسررررم بشرررركل نصررررف سررررنوي عند كل تقييم   36,000 رسوم مراجع الحسابات (6)
للصندوق ويدفع حسب العقد الموقع مع المحاسب القانوني باإلضافة إلى  ضريبة القيمة المضافة 

 المحددة من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

عمولااااة ناااااتجااااة  من  (7)
 قروض مالية للصندوق

% من صرافي قيمة 23لى الصرندوق ولكن يجوز له االقتراض ما نسربته ال توجد قروض قائمة ع
( للفقرة الفرعية )أ( للبند )ب( وفي حالة االقتراض قد 3أصررررول الصررررندوق بما يتوافق مع البند )

تفرض على الصرررندوق تكاليف تمويلية خاصرررة بالقرض والمتوافقة مع ضررروابط اللجنة الشررررعية 
 بأسعار السوق السائدة في حينه.

رساااوم متعلقة بتساااجيل  (8)
وحدات الصاااااااندوق  أو 

 أي خدمة إدارية أخرى

 ال توجد.
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  رسوم أخرى (9)

رساااااوم أداء  (أ)
 المطور

تكون رسرررروم األداء المدفوعة للمطورين وقع التفاوض واالتفاق عليها بناًء على أسرررراس الظروف 
يكون الصرررندوق المماثلة السرررائدة في السررروق. ووفقًا لالتفاقيات المبرمة من قبل مدير الصرررندوق، 

مسرررررؤوالً عن دفع رسررررروم أداء للمطورين وقت تسرررررييل كل عقار على حدة بناًء على معدل العائد 
الداخلي من نسررررب األرباح اإلضررررافية لكل مشررررروع وصررررافي األرباح المسررررتمدة من عوائد البيع. 

 وتختلف معايير حساب رسوم األداء من مطور آلخر على النحو اآلتي:

 يتطوير األراض عقارات

 %15.5 ما يزيد عن %15.5-%6.5 %6.5-%0 نسب معدل العائد الداخلي

 %40 %32.5 بدون رسوم رسوم األداء

 

 تنطبا على إدارة العقار تنطبا على تطوير العقار سريدكو

نساااااااااب معاادل العااائااد 
 الداخلي

0%-
10% 

ما يزيد عن 
10% 

على صافي األرباح من قيمة 
 البيع

بدون  رسوم األداء
 رسوم

30% 30% 

 

تنطبا على تطوير  تنطبا على تطوير األراضي أدكو
 العقار

تنطبا على 
 إدارة العقار

نسب معدل 
الااااااعااااااائااااااد 

 الداخلي

0%-
6.5% 

6.5%-
15.5% 

ما يزيد عن  
15.5% 

0%-
10% 

ما يزيد 
عن 

10% 

على صافي 
األرباح من 
 قيمة البيع

رسااااااااااااااوم 
 األداء

بدون 
 رسوم

بدون  40% 32.5%
 رسوم

30% 30% 

 

 البيع بالتقسيط سيسكو

نسااب معدل 
الااااااعااااااائااااااد 

 الداخلي

0%-6% 6%-
10% 

ما يزيد عن 
10% 

رساااااااااااااااوم 
 األداء

بدون 
 رسوم

25% 40% 

 
يتم احتسررراب رسررروم األداء المقدرة لكل مشرررروع في كل يوم تثمين بناًء على قيم العقارات المعنية 

عقار باإلضافة إلى ويتم انعكاسها في صافي قيمة أصول الصندوق كما أنها تدفع وقت تسيل كل 
 ضريبة القيمة المضافة المحددة من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

رسوم أخرى  (ب)
 للمطورين

إذا تم الحصول على أصول عقارية معينة من مالك آخر غير مجموعة العيسائي، فسوف يتم دفع 
العامة للزكاة رسوم إضافية أخرى أيًضا باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المحددة من الهيئة 

 والدخل من قبل الصندوق للمطور ذي العالقة وذلك على النحو التالي:

  من سعر الشراء.2.5% إلى 1.5رسوم استحواذ بنسبة % 

  من سعر البيع.2.5رسوم بيع العقار بنسبة % 
 رسوم تطوير العقار )لألنشطة التابعة لإلنشاءات(:

احتياطي  
المصاريف 

الطارئة )من 
تكلفة 

 ات(اإلنشاء

إدارة تنفيذ 
المشروع )من 

تكلفة 
 اإلنشاءات(

رسوم التطوير 
)من تكلفة 
 اإلنشاءات(

تكاليف 
التسويا )من 
إجمالي سعر 

 البيع المتوقع(

 %4.5 %7.5 %5 %7.5 سريدكو

 %4.5 %7.5 %5 %7.5 أدكو

 
 رسوم تطوير األراضي:

الرسوم اإلدارية على تكلفة تطوير األراضي  
 أي الميزانية

 %20 أدكو

 %20 عقارات
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 رسوم إدارة العقار وتنطبق على العقارات المؤجرة والمدرة للدخل فقط:

رسوم عقد التأجير  
)تدأع عند توقيع 
القعد أقط( لعقود 

اإليجار طويلة األجل 
 أكثر من سنة -

رسوم عقد التأجير 
)تدأع عند توقيع 
العقد أقط( لعقود 
اإليجار قصيرة 

 أقل من سنة -األجل 

إدارة العقار رسوم 
)صاأي اإليجارات 
المحصلة بعد خصم 

 رسوم الخدمات(

 300,000% أو 7 %5 %3 سريدكو
لاير رسوم تجنيب 

 أيهما أعلى

 300,000% أو 7 %5 %3 أدكو
لاير رسوم تجنيب 

 أيهما أعلى

 
 المصاريف المتعلقة بمبيعات التقسيط:

رسوم إدارة مبيعات  
التقسيط )نسبة سنوية من 

 القائمة(الديون 

 رسوم التحصيل لكل دأعة

  لاير 50 %0.5 سيسكو
ماااااكااااااأااااا ت  (ج)

أعضاااااااااااااااء 
مااااااجاااااالااااااس 

اإلدارة 
 المستقلين

لاير سررعودي في السررنة لجميع األعضرراء المسررتقلين تسررتقطع بشرركل نصررف  80,000بحد أقصررى 
 سنوي عند كل تقييم وتدفع في نهاية العام.

رسااااااااااااااااااوم  (د)
 رقابية

نصررف سررنوي عند كل تقييم وتدفع عند طلبها من  لاير سررعودي في السررنة تسررتقطع بشرركل 7,500
 هيئة السوق المالية.

رسااوم نشاار  (ه)
المعلومااااات 
عاالااى مااوقااع 

 تداول

لاير سررعودي في السررنة تسررتقطع بشرركل نصررف سررنوي عند كل تقييم وتدفع عند طلبها من  5,000
 دخل.شركة تداول باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المحددة من الهيئة العامة للزكاة وال

تااااكااااالاااايااااف  (و)
 المشاريع

يكون مدير الصرررندوق مسرررؤوالً عن جميع تكاليف المشرررروع، مثل تكلفة االسرررتحواذ على األرض 
وتكلفة تطوير المشرررروع باإلضرررافة إلى ضرررريبة القيمة المضرررافة المحددة من الهيئة العامة للزكاة 

 والدخل.

نفقات أخرى  (ز)
 للصندوق

شررررراريع، مثل تكلفة حيازة األرض وتكلفة تطوير يكون الصرررررندوق مسرررررؤوالً عن كافة تكاليف الم
المشروع. يكون الصندوق مسئوال عن نفقاته اإلدارية والمهنية والتشغيلية والنفقات األخرى مثل: 
المكافآت المدفوعة ألعضرررررررراء مجلس إدارة الصرررررررندوق ونفقات التقويم والمصرررررررراريف القانونية 

وقع أن تتعدى هذه النفقات اإلدارية والمهنية واالستشارية والتقاضي ونفقات النشر وليس من المت
% من صرررافي القيمة المضرررافة المحددة من الهيئة 0.65والتشرررغيلية والنفقات األخرى ما نسررربته 

 .العامة للزكاة والدخل في الحاالت التي تنطبق وال تشمل هذه النسبة ضريبة األراض البيضاء

ضااااااااارياابااااة  (ح)
األراضااااااااااي 

 البيضاء

 تكاليف ضريبة األراضي البيضاء يكون الصندوق مسئوال عن

 ال يوجد. رسوم االسترداد المبكر (10)

تم عرض الرسرررروم والنفقات التقديرية التي يتحملها الصررررندوق في ملخص اإلفصرررراح المالي المبين في الملحق )ب( المرفق بهذه 
 الشروط واألحكام وسيتم خصم الرسوم الفعلية فقط.

السرررنوية إلى إجمالي قيمة أصرررول الصرررندوق على مسرررتوى الصرررندوق ومالك  جدول افتراضررري يوضرررح نسررربة تكاليف الصرررندوق (11)
ألف لاير سرررعودي بعد  50مليون لاير واسرررتثمار مالك الوحدات يبلغ  328الوحدات، بافتراض أن إجمالي حجم الصرررندوق يبلغ 

 دة على النحو التالي:خصم رسوم االشتراك، وبافتراض أن سعر الوحدة لم يتغير، سيكون األثر على الصندوق ومالك الوح

 مالك الوحدة الصندوق التفصيل

 لاير 50,000 لاير 328,120,000 إجمالي األصول

 لاير 500 لاير 3,281,200 %(1رسوم اإلدارة )

الرسوم والمصاريف األخرى 
(0.65)% 

 لاير 325 لاير 2,132,780

 لاير 49,175  لاير 322,706,020 صاأي قيمة األصول

 
 المذكورة في هذه الفقرة تشمل جميع الرسوم المفروضة على الصندوق وسيتحمل مدير الصندوق أّي رسم لم يُذكر.إن الرسوم  (12)



 
 37 من 18 صفحة صندوق األهلي العقاري

 

 

 تقييم أصول الصندوق (10

 أصول الصندوق تقييمكيفية  (أ

  يقوم مدير الصررندوق بتثمين األصررول العقارية للصررندوق بناًء على تثمين معد من قبل مثمنين عقاريين مسررتقلين على
أن يكونا عضرروين في الهيئة السررعودية للمقيمين المعتمدين )تقييم(. وفي ظل االتفاقات الحالية، فإن المثمنين العقاريين 

عقاري. ويحق لمدير الصندوق تغيير أو تعيين أي مثمن عقاري معتمد هم شركة فاليو سترات وشركة إسناد للتقييم ال
جديد للصرررررررندوق بدون أي إشرررررررعار مسررررررربق لمالكي الوحدات. ويتم اتخاذ قرار التعيين المذكور باعتبار أمانة مدير 

 الصندوق تجاه مالكي الوحدات.

  كل التزامات الصندوق، بما في ذلك يتم احتساب سعر الوحدة الواحدة للصندوق باتباع عملية حسابية تتضمن خصم
أي التزامات مالية ورسوم ونفقات مستحقة على الصندوق خالل فترة االحتساب، ويشمل ذلك الدفعات المقدرة لرسوم 
األداء )يتم خصم االلتزامات الثابتة أوالً، ثم االلتزامات المتغيرة(، من إجمالي أصول الصندوق، ويتم توزيع الحصيلة 

 ت الصندوق في نفس الفترة الزمنية. ويكون هذا السعر هو سعر وحدة الصندوق.على عدد وحدا

  إجمالي أصرررول الصرررندوق هو حصررريلة جميع األصرررول العقارية والنقد واألرباح المسرررتحقة وغيرها من المسرررتحقات
المستثمر بها من  والقيمة السوقية لكافة االستثمارات بما في ذلك القيمة السوقية ألسهم الشركات المدرجة والصناديق

 قبل الصندوق إضافة إلى القيمة الحالية ألي أصول أخرى محتفظ بها.
 وتوقيته التقييمعدد ومرات  (ب

 ربعاء من كل شرررهر يونيو يتم تثمين أصرررول الصرررندوق ألغراض تحديد صرررافي أصرررول الصرررندوق في نهاية يوم األ
ندئذ يكون يوم التثمين هو يوم األربعاء السرررابق له ديسرررمبر من كل سرررنة ميالدية، وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، عو

 مباشرة والذي يكون يوم عمل.
 طريقة احتساب سعر الوحدة (ج

  لقد فّوض مدير الصررندوق احتسرراب صررافي قيمة األصررول إلى المدير اإلداري. ويجب احتسرراب صررافي قيمة األصررول
 :وفقًا للصيغة التالية

وقسرررمة الناتج على إجمالي عدد وحدات الصرررندوق كما هو في  "إجمالي أصرررول الصرررندوق ناقصرررا إجمالي الخصررروم
 تاريخ التقويم."

 كيفية اإلعالن عن سعر الوحدة (د

  يعلن مدير الصررندوق عن سررعر الوحدة بالصررندوق في يوم الخميس الثاني التالي ليوم التثمين ذي الصررلة، وإذا لم يكن
اإلعالن. ويتم نشررر سررعر الوحدة على الموقع اإللكتروني هذا اليوم يوم عمل، يكون يوم العمل التالي مباشرررة هو يوم 

 لتداول وشركة األهلي المالية.
 اإلجراءات التي ستتخذ أي حالة الخطأ أي التقييم أو الخطأ أي التسعير (ه

  في حال التقويم أو التسعير الخاطئ ألي أصل من أصول الصندوق أو االحتساب الخاطئ لسعر الوحدة سيقوم مدير
 تالي:الصندوق بال

 .توثيق أي تقويم أو تسعير خاطئ ألصل من أصول الصندوق أو سعر الوحدة -
تعويض مالكي الوحدات المتضررررررين بما في ذلك المتضررررررين من مالكي الوحدات السررررابقين عن جميع  -

 أخطاء التقويم أو التسعير.

 تداول وحدات الصندوق (11

 شرائهااأليام التي يسمح أيها قبول أوامر بيع وحدات الصندوق أو  (أ

  تقبل طلبات االشررررتراك في أي يوم عمل بينما يكون آخر موعد السررررتالم طلبات االشررررتراك قبل السرررراعة الواحدة بعد
 الظهر بتوقيت الرياض من كل يوم ثالثاء سابق ليوم التثمين ذي الصلة.

 لسرررراعة الواحدة بعد تقبل طلبات االسررررترداد في أي يوم عمل بينما يكون آخر موعد السررررتالم طلبات االسررررترداد قبل ا
الظهر بتوقيت الرياض من آخر يوم أربعاء من كل شرررررهر مايو لتقييم شرررررهر يونيو، وآخر يوم أربعاء من كل شرررررهر 
نوفمبر لتقييم شررررهر ديسررررمبر وذلك لكل سررررنة ميالدية، وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، عندئذ يكون آخر موعد لقبول 

 ق له مباشرة والذي يكون يوم عمل.طلبات االسترداد هو يوم األربعاء الساب
 إجراءات تسليم أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرائها (ب

  يتم اسررتالم أوامر بيع وحدات الصررندوق أو شرررائها من خالل تقديم نماذج اشررتراك أو االسررترداد ألحد مراكز األهلي
 الصندوق.المالية االستثمارية أو عن طريق القنوات اإللكترونية المتاحة من طرف مدير 

 نقل الوحدات إلى مستثمرين آخرين (ج

  ال يجوز لحملة وحدات الصررررررندوق بيع حصررررررصررررررهم أو التنازل عنها إال بعد تقديم طلب خطي ألمين السررررررجل وبعد
الحصول أوال على موافقة خطية من مدير الصندوق. وليس هناك أي سوق لبيع/استرداد للوحدات ومن غير المتوّقع 

 وبالتالي، قد ال يتمكن المستثمرون من تصفية حصص ملكيتهم قبل نهاية مدة الصندوق.إيجاد مثل تلك األسواق. 

  ،سرررررريقوم مدير الصررررررندوق باتخاذ جميع اإلجراءات التي يمكن أن تسررررررهل تداول الوحدات، ونقل ملكيتها وتسررررررجيلها
كون هذا السجل باإلضافة إلى االحتفـررررـرررراظ بسجل طلبات الشراء وعروض البيع الخاصة بوحدات الصندوق حيث سي

 متوفر للمستثمرين الراغبين في البيع أو الشراء.



 
 37 من 19 صفحة صندوق األهلي العقاري

 

  على كل حامل وحدات جديد أن يلتزم بهذه الشرررررروط واألحكام كافة، وقد يطلب مدير الصرررررندوق من حامل الوحدات
لمالية الجديد كشررررررررط لموافقته على أي نقل للوحدات وفًقا ألحكام هذه الفقرة أن يقر بتحمل كل أو بعض االلتزامات ا

المترتبة على نقل وحداته، وذلك عن طريق إبرامه اتفاقية تعهد بااللتزام و/أو اتفاقية اسرررررررتبدال بالشررررررركل المرضررررررري 
للصندوق. ويجوز لمدير الصندوق أيًضا الطلب من أي حامل وحدات جديد توفير وتقديم مستندات ومعلومات الزمة 

 ف عميلك".تتوافق مع نظام مكافحة غسل األموال وإجراءات "اعر

  للصندوق أن يفرض قيودا وشروطا يعتبرها ضرورية )بما فيها، على سبيل المثال ال الحصر، تسليم أي شهادات أو
مستندات أخرى من قِّبل أي ناقل أو منقول إليه( بغية التأّكد من أنه لم يتم شراء وحدات في الصندوق، أو تملّكها على 

أي شررخص انتهاكا ألي نظام أو مطلب ألي بلد أو سررلطة حكومية، أو من قِّبَل  أسرراس االنتفاع بها أو حيازتها من قِّبَل
شررررخص ليس مؤهال بموجب أي نظام لالشررررتراك في هذه الوحدات، أو من قِّبَل أي شررررخص قد يتسرررربّب أو يُحتمل أن 

 يتسبّب برأي مدير الصندوق بضرر مادي أو ضريبي للصندوق.

 ا يقيّده أمين السررررجل في سررررجل حملة الوحدات كما يحق لمدير الصررررندوق وال يصرررربح أي نقل للوحدات نافذًا إال عندم
 فرض أي رسوم خاصة بنقل الوحدات

سيقوم مدير الصندوق بإنشاء سجل لمالك الوحدات  ويتم التعامل مع هذا السجل بمنتهى السرية  ويعد هذا السجل دليالا قاطعاا  (د
 على ملكية الوحدات المثبتة أيه.

 جهداا معقوالا أي تسهيل تداول الوحدات  ونقل ملكيتها. سيبذل مدير الصندوق (ه
 .التحويل بين الصناديا (و

  .يمكن أن يطلب مالك الوحدات تحويل كافة أو جزء من استثماره في الصندوق إلى صندوق آخر تديره األهلي المالية
نفصرررل في الصرررندوق ويتم التعامل مع طلب التحويل هذا على أنه طلب اسرررترداد منفصرررل عن الصرررندوق واشرررتراك م

الثاني علماً أنه يجوز لمدير الصررندوق فرض شررروطه الخاصررة والتي تشررمل شررروط خاصررة بتكرار عملية التحويل. 
 كما أن مدير الصندوق لن يفرض أي رسوم تحويل.

  يمكن لمالك الوحدات أن يطلب نقل ملكية اسرررتثماراته أو أي جزء منها من الصرررندوق إلى صرررندوق آخر يُدار من قبل
مدير الصرررررندوق. وفي تلك الحالة، يتم التعامل مع طلب نقل الملكية على أنه طلب اسرررررترداد مسرررررتقل عن الصرررررندوق 

الملكية، في حال أن كانت قيمة اسرررتثمار مالك وطلب اشرررتراك في الصرررندوق المسرررتهدف ذي العالقة. وعند طلب نقل 
الوحدات أقل من الحد األدنى لمبلغ االشررتراك األولي، يجوز لمدير الصررندوق أن يتعامل مع هذا الطلب باعتباره طلبًا 
لنقل ملكية كافة اسرررتثماراته إلى الصرررندوق المسرررتهدف. وإذا ترتب على طلب نقل الملكية اسرررترداد اسرررتثمارات مالك 

ات في أي من الصررناديق، أو نقل ملكية اسررتثماراته من صررندوق آلخر، وإذا تم في أي وقت تعليق الحسرراب أو الوحد
إعالن صررررافي قيمة أصررررول الصررررندوق المسررررتهدف، فإنه يتم االحتفاظ بصررررافي عوائد هذا االسررررترداد لحسرررراب مالك 

االستثمارات وبالسعر السائد في أقرب يوم الوحدات، ويتم نقل ملكية االستثمار في الصندوق المستهدف الذي تنقل له 
تثمين ألسعار ذلك الصندوق. وال يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبات أو طلبات من أي نوع تتصل 

 بأي فرصة فائتة أو خسارة فعلية قد يتكبدها مالك الوحدات مالم يكون هناك إهمال أو تقصير متعمد منه.
 االسترداد (ز

 حدات طلب اسرررترداد جميع وحداتهم أو بعضرررها عن طريق تعبئة وتوقيع اسرررتمارة اسرررترداد وتقديمها يحق لمالكي الو
لمدير الصرررندوق. ويتم حسررراب إجمالي عوائد االسرررترداد بضررررب عدد الوحدات المسرررتردة في قيمة صرررافي أصرررول 

 الوحدات في يوم التعامل ذي الصلة.

 قبل السررررراعة الواحدة ظهًرا بتوقيت مدينة الرياض من آخر يوم  ومن أجل تنفيذ طلبات االسرررررترداد، يجب تقديم الطلب
أربعاء من كل شهر مايو لتقييم شهر يونيو، وآخر يوم أربعاء من كل شهر نوفمبر لتقييم شهر ديسمبر وذلك لكل سنة 

اء السررابق له ميالدية، وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، عندئذ يكون آخر موعد لقبول طلبات االسررترداد هو يوم األربع
 مباشرة والذي يكون يوم عمل.

  وتُدفع عوائد االسترداد إلى مالكي الوحدات المستردين باللاير السعودي عن طريق التحويل البنكي لحسابهم في البنك
األهلي السعودي خالل ثالثين يوما من يوم اإلعالن ذي الصلة شريطة أن يتم تقديم جميع المعلومات والمستندات من 

الك الوحدات بقصد الوفاء بمتطلبات العناية الواجبة الخاصة بمعرفة العميل والقوانين واللوائح ذات العالقة. وال قبل م
تُدفع عوائد االسررررترداد ألي طرف آخر بخالف مالك الوحدات المسررررترد. وفي حال لم يكن لمالك الوحدة حسرررراب في 

إصدار شيك وطبقاً للعناية الواجبة الخاصة بمعرفة العميل البنك األهلي السعودي، فتدفع عوائد االسترداد عن طريق 
 والقوانين واللوائح ذات العالقة.

 :يجوز لمدير الصندوق أن يرفض طلب استرداد أو أن يؤخر طلب االسترداد ليوم التعامل التالي في الحاالت التالية 
% من صررررررافي 10تعامل يتجاوز إذا كان المبلغ اإلجمالي لطلبات االسررررررترداد المقرر تنفيذها في أي يوم  -

 قيمة األصول اإلجمالية للصندوق  أو
 أو إذا كان التداول معلقًا في السوق المالية السعودية "تداول "في يوم التعامل. -

  ال يُسررمح باالسررترداد في السررنة األولى من امتالك الوحدات. وخالل السررنة الثانية والثالثة والرابعة من االسررتثمار في
% من الوحدات التي يمتلكونها. وال يوجد حد 25الصررندوق، يجوز لمالكي الوحدات اسررترداد في السررنة الواحدة حتى 

ما يزيد  -عند أي يوم تعامل  -نه في حال بلغت قيمة طلبات االسترداد لالسترداد في السنة الخامسة وما يليها، علماً بأ
% من قيمة صرررافي أصرررول الصرررندوق، يحق لمدير الصرررندوق تأجيل أو تخفيض طلبات االسرررترداد بين كافة 10عن 

% من قيمة صررافي أصررول الصررندوق بحيث يتم اسررترداد 10المتقدمين و معالجة طلبات اسررترداد ال تزيد قيمتها عن 
لوحدات بشررركل تناسررربي بين المتقدمين السرررترداد وحداتهم وبذلك يتم ترحيل طلبات االسرررترداد غير المعالجة بالكامل ا
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إلى يوم االسررترداد التالي علماً أنه لن تكون لها أسرربقية ويتم اسررترداد الوحدات بناًء على سررعر االسررترداد المنطبق في 
 اليوم ذات العالقة.

 أصول الصندوق (12

 أصول الصندوقآلية تسجيل  (أ

 .تسجل األصول العقارية التي يملكها الصندوق باسم شركة ذات غرض خاص، يتولى إدارتها مدير الصندوق 

 .وتسجل أصول الصندوق األخرى باسم صندوق األهلي العقاري 
الباطن أو  إن أصول الصندوق مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة(، وليس لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من (ب

من الباطن أو مقدم المشرررورة أو الموزع أو أي مصرررلحة في أصرررول الصرررندوق أو مطالبة فيها، إال إذا أو أمين الحفظ أمين الحفظ 
كان مدير الصرررندوق أو مدير الصرررندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشرررورة أو الموزع مالكا 

وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام هذه الالئحة، وأُفصح عنها في شروط لوحدات الصندوق، 
 وأحكام الصندوق.

 مجلس إدارة الصندوق (13

يعين مدير الصندوق مجلس إدارة الصندوق لإلشراف على األعمال الخاصة بالصندوق والعمل على تحقيق مصلحة الصندوق 
 إدارة الصندوق مع مدير الصندوق من أجل ضمان نجاح الصندوق.ومستثمريه. ويعمل مجلس 

 أعضاء مجلس اإلدارة (أ

  يتألف مجلس إدارة الصرررندوق من أربعة أعضررراء معينين من قبل مدير الصرررندوق ويمتلك كل عضرررو بمجلس اإلدارة
سبته ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق على األقل أعضاء  خبرة كبيرة باألمور العقارية أو االستثمارية. يكون ما ن

مسررررتقلين وال يكون عدد األعضرررراء المسررررتقلين في جميع األحوال أقل من اثنين وتكون مدة العقد لثالث سررررنوات قابلة 
 للتجديد.

 :ويتشكل مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التاليين 
 عضو غير مستقل(-مجلس إدارة الصندوق رئيس) –السيد/ محمد جعفر السقاف  (1)

  يشررررغل حالياً منصررررب رئيس إدارة الثروات في شررررركة األهلي المالية. انضررررم إلى شررررركة األهلي المالية منذ تأسرررريس
 23الشرررررركة، عمل في البنك األهلي السرررررعودي في عدة إدارات منها إدارة االسرررررتثمار وإدارة الفروع. لديه أكثر من 

وم التخطيط المالي الشررررخصرررري وإدارة الثروات من عاما من الخبرة في القطاع المالي. وهو حاصررررل على شررررهادة دبل
 المعهد المصرفي من دلهاوسي، كندا.

 عضو غير مستقل –السيد/ مشاري بن أحمد السيوحي  (2)

  يشرغل األسرتاذ مشراري السريوحي حاليا رئيس إدارة اسرتثمارات الشرركات في شرركة األهلي المالية. انضرم الى شرركة
ته في الشررركة شررغل عدة مناصررب قيادية حيث شررغل منصررب رئيس عمالء م. خالل مسررير2008األهلي المالية عام 

م ورئيس 2017م إلى 2015م ورئيس اسررتشررارات االدخار المؤسررسرري من عام 2015م إلى 2012األفراد من عام 
م.  قبل انضرررررمامه إلى شرررررركة األهلي المالية عمل في البنك 2018م إلى 2017إدارة وسررررراطة الشرررررركات من عام 

سررنوات. حصررل على شررهادة البكالوريوس في إدارة  3طاني "سرراب" في خدمات التخطيط المالي لمدة السررعودي البري
التسرررررررويق واإلدارة من جررامعررة مين في الواليررات المتحرردة ودبلوم في إدارة األعمررال من معهررد اإلدارة  –االعمررال 

 الصناعية وتقنية المعلومات في الظهران.
 عضو مستقل –السيد/ عمار بن حسن بن ياسين بخيت  (3)

  عاًما من الخبرة في القطاع المالي. متخصررررص في تأسرررريس األعمال في القطاع المالي، ووضررررع  27يمتلك أكثر من
االسرررتراتيجيات، وتأمين الموافقات التنظيمية والتشرررريعية، وبناء البنية التحتية التشرررغيلية، وبناء الفرق اإلدارية إلدارة 

 تلك األعمال.

 هي شررركة تقنية مالية متخصررصررة بتشررغيل منصررة تعمل على تمويل الشررركات الصررغيرة أسررس شررركة منصررة رقمية و
 حتى اآلن(. -2017والمتوسطة المملكة العربية السعودية )

 ( 2017-2007عمل في عوده كابيتال كرئيس إدارة األصول وتطوير المنتجات.) 

 ( )(.2006-2003أسس إدارة االستثمار في بنك رأس الخيمة )دبي 

 (.2002-1998امبا المالية كمدير صناديق األسهم السعودية )عمل في س 

 ( 1998-1993شارك في تأسيس شركة بخيت لالستشارات المالية.) 
 عضو مستقل –السيد/ محمد بن عمر العييدي  (4)

 ( عام في السوق المالية والمحاسبة 15محاسبون ومراجعون قانونيون، يمتلك خبرة أكثر من ) مؤسس مكتب العييدي
، (KPMGوالمراجعة وإدارة المخاطر. سرررربق له العمل في بعض بيوت الخبرة العالمية مثل شررررركة كي بي إم جي )

حصل على ماجستير إدارة  ، والبنك الدولي، وهيئة السوق المالية السعودية.(Ernst & Youngوارنست آند يونغ )
أعمال من جامعة مدينة أوكالهوما، وشرررهادة البكالوريوس في المحاسررربة من جامعة الملك سرررعود وزمالة المحاسررربون 

، وهو مقيم منشآت معتمد (SOCPA، وزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون )(CPAالقانونيون األمريكية )
 معتمدين.لدى الهيئة السعودية للمقيمين ال

 مكاأ ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق (ب
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  لاير سعودي.  20,000يستلم أعضاء المجلس المستقلين عن حضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق مكافأة قدرها
لاير سعودي في السنة. ويُدفع فقط  80,000وبذلك يكون إجمالي المكافآت المدفوعة لألعضاء المستقلين بحد أقصى 

مستقلين مكافأة عن حضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق. ويوجد عضوان من أعضاء مجلس ألعضاء المجلس ال
لاير سررعودي لكل عضررو مجلس إدارة ولكل اجتماع  20,000إدارة الصررندوق مسررتقالن. ويتم حسرراب المكافأة بمبلغ 

 يحضره خالل السنة المالية.

 ة أن يجتمع مجلس إدارة الصررندوق مرتين على يجتمع مجلس إدارة الصررندوق عند طلب مدير الصررندوق ذلك، شررريط
 األقل كل سنة. ويتم إقرار جميع قرارات مجلس الصندوق حسبما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس إدارة الصندوق.

 مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق (ج

 :تتضمن مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق ما يلي 
الوجه األكمل بالشكل الذي يحقق مصلحة المستثمرين وفقًا لهذه ضمان قيام مدير الصندوق بواجباته على  -1

 الشروط واألحكام واللوائح التنفيذية ذات العالقة.
مل ذلك على سررربيل الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية الخاصرررة بالصرررندوق، ويشررر -2

 تسويق والتثمين.الموافقة على عقود التطوير وعقد الحفظ وعقد ال المثال ال الحصر
اعتماد وتأكيد اكتمال ودقة الشررررروط واألحكام وأي تغيرات تطرأ عليها وااللتزام بجميع األنظمة واللوائح  -3

 المتبعة.
 اتخاذ قرار حول أي تعامل ينطوي على تضارب محتمل في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق. -4
 الموافقة على تعيين المحاسب القانوني وأمين الحفظ. -5
 دقة على أي تضارب في المصالح يطرحه مدير الصندوق وذلك وفقًأ للوائح متى كان ذلك مناسبًا.المصا -6
االجتماع مرتين على األقل كل سررنة مع مسررؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصررندوق ومسررؤول التبليغ  -7

 نظمة المتبعة.عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واأل
التأكد من قيام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب  -8

 المصالح.
التصررررررف لصرررررالح الصرررررندوق ومالكي الوحدات. ويقع على عاتق كل عضرررررو بمجلس إدارة الصرررررندوق  -9

 العناية المعقولة.مسؤولية ائتمانية تجاه مالكي الوحدات والتي تتضمن واجب الوالء وبذل 
 صناديا استثمار أخرى يشرف عليها أعضاء مجلس إدارة الصندوق (د

  إن أعضررررراء مجلس إدارة الصرررررندوق التالية أسرررررماؤهم هم أيضرررررا أعضررررراء مجلس إدارة لصرررررناديق عدة يديرها مدير
 الصندوق، كما ترد تفاصيلها أدناه:

 الصناديا األخرى التي يشرف عليها اسم عضو مجلس اإلدارة

  صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا محمد بن عمر العييدي
  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية

  صندوق األهلي لألسهم العالمية
 صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة

 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية
 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 صندوق األهلي للعقار العالمي
 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية

 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
 صندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل
 صندوق األهلي العالمي للنمو والدخل

 صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية
 صندوق األهلي للطروحات األولية

 للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئةصندوق األهلي 
 صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني

 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة
 صندوق األهلي للتطوير العقاري السكني

 (1صندوق األهلي ريت )

 صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي محمد السقاف
 العالميةصندوق األهلي للمتاجرة 

 صندوق األهلي المتنوع باللاير السعودي
 صندوق األهلي المتنوع بالدوالر األمريكي

 صندوق األهلي للصكوك بالدوالر األمريكي
 صندوق األهلي للصدقات

 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ
 صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن

 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو
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 ي متعدد األصول للدخل اإلضافيصندوق األهل
 صندوق األهلي وجامعة الملك سعود الوقفي

  صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني
 (1) صندوق األهلي ريت

 صندوق األهلي للضيافة بمكة المكرمة
 مسكن العربية للتطوير العقاري –صندوق بلوم لالستثمار 

 ( الثاني1صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة )
 ( الثالث1صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة )

 صندوق تمويل التجارة الدولية بالدوالر )السنبلة دوالر( عمار بن حسن بن ياسين بخيت
 صندوق تمويل التجارة الدولية باللاير )السنبلة لاير(

 صنـدوق المساهم لألسهم السعوديـة
 صندوق السيولة باللاير السعودي )رزين لاير(

 صندوق السيولة بالدوالر األمريكي )رزين دوالر(
 صنـدوق الرائــد لألسهم السعوديـة

 صندوق األهلي لألسهم الصينية
 صنـدوق الفريـد لألسهم السعوديـة

 صندوق الرائـد الخليجي
 صندوق الجود لألسهم الخليجية

 صندوق المساهم الخليجي
 صندوق األهلي العقاري
 السعوديـةصنـدوق العطاء لألسهم 

 صندوق األهلي لألسهم األمريكية
   صندوق األهلي لألسهم األوروبية
 صندوق األهلي لألسهم اآلسيوية
 صندوق األهلي لألسهم العالمية

 صنـدوق النفيــس العالمي ألسهم السلع
 صندوق العطاء الخليجي 

 صندوق األهلي للصكوك السيادية
 صندوق األهلي لصكوك الشركات

 صندوق األهلي العقاري مشاري بن أحمد السيوحي
 صندوق األهلي للضيافة بمكة المكرمة

 صندوق األهلي العقاري للفرص
 ( الثالث1صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة )

 
 يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق تنطبا عليهم متطلبات التأهيل التالية: (ه

 يكون مفلسا أو خاضعا ألي دعاوى إفالس أو إعسار. أال 

 .لم يسبق له ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة واألمانة 

 .أن يمتلك المهارات والخبرات الالزمة 
ل" يقر مدير الصندوق بأن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين ينطبا عليهم تعريف "عضو مجلس إدارة صندوق مستق (و

 الوارد أي قائمة المصطلحات المستخدمة أي لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

 مدير الصندوق (14

 اسم مدير الصندوق وعنوانه (أ

  مدير الصرررندوق هو شرررركة األهلي المالية، وهي شرررركة مسررراهمة مقفلة تأسرررسرررت وتعمل وفقا ألنظمة المملكة العربية
هـرررررررررررر الموافق 29/03/1428وتاريخ  1010231474م السرررررعودية، وهي مسرررررجلة بموجب السرررررجل التجاري رق

 م الصادر في الرياض.17/04/2007

 :عنوان مدير الصندوق هو كالتالي 
 شركة األهلي المالية، المملكة العربية السعودية

 الدور الرابع، البرج ب، مبنى البنك األهلي السعودي اإلقليمي
 11495، الرياض 22216طريق الملك سعود، ص.ب.: 

 العربية السعودية المملكة
 +966114060049+، فاكس: 966118747106هاتف: 

-37إن شاااااركة األهلي المالية هي مؤساااااساااااة ساااااوق مالية مرخص لها من قبل هيئة الساااااوق المالية بموجب الترخيص رقم  (ب
بصااافة م. لتمارس األنشاااطة التالية: التداول باألوراق المالية 25/06/2007هـاااااااااا المواأا 10/06/1428وتاريخ  06046

 أصيل أو وكيل واإلدارة والترتيب والمشورة والحفظ.
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 وصف للخدمات التي يقدمها جميع موظفي مدير الصندوق (ج

  ،ينوي مدير الصرررررندوق تقديم جميع الخدمات تقريبا بواسرررررطة موظفيه على سررررربيل المثال التأكد من صرررررحة البيانات
الصندوق، صيانة النظام وإصدار التقارير. غير أنه عمليات التسوية والمطابقة، حفظ سجالت العمالء، حفظ سجالت 

يجوز لمدير الصرررررندوق، وفق تقديره الخاص، تفويض أو توكيل مهامه أو صرررررالحياته أو التنازل عنها أو التعاقد من 
 الباطن بشأنها مع شركة تابعة أو شخص مرخص بأداء هذه الخدمات في المملكة العربية السعودية.

 اجباته  ومسؤولياتهمهام مدير الصندوق  وو (د
 يتولى مدير الصندوق، على سبيل المثال دون الحصر، المهام التالية:

 وضع إجراءات اتخاذ القرارات التي ينبغي اتباعها عند تنفيذ مسائل فنية وإدارية تتعلق بأعمال الصندوق. 

  أعمال الصندوقإبالغ هيئة السوق المالية بأي حدث أو تطور جوهري والذي من الممكن أن يؤثر على. 

 االلتزام بجميع األنظمة السارية في المملكة والتي تكون متعلقة بأعمال الصندوق. 

 إدارة أصول الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات وفقًا لألحكام والشروط. 

 ضمان قانونية وصحة كافة العقود المبرمة لمصلحة الصندوق. 

 في هذه الشروط واألحكام تنفيذ االستراتيجيات االستثمارية للصندوق والمبينة. 

 قبول المستثمرين في الصندوق واالحتفاظ بسجل الصندوق. 

 التفاوض في كل اتفاقية استحواذ وإبرامها والتي بموجبها يستحوذ الصندوق على العقارات. 

 قتنظيم والحصول على تمويل متوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية والتفاوض بشأنها وإبرامها بالنيابة عن الصندو. 

 تعيين اللجنة الشرعية وضمان تأكيدهم على أن هذه الشروط واألحكام تتوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية. 

 تعيين مراجع الحسابات. 

 مراقبة أداء المطور/المطورين. 

 تنظيم تصفية الصندوق عند إنهائه. 

 ء أعضرررررراء مجلس إدارة تزويد مجلس إدارة الصررررررندوق بكافة المعلومات الالزمة المرتبطة بالصررررررندوق لضررررررمان أدا
 .الصندوق لمسؤوليتهم على أكمل وجه

 .التشاور مع مجلس إدارة الصندوق من وقت آلخر لضمان االلتزام بلوائح هيئة السوق المالية والشروط واألحكام 
 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله (ه

حدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسرربا لتعيين مدير صررندوق بديل للهيئة عزل مدير الصررندوق فيما يتعلق بصررندوق اسررتثمار عقاري م
 أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

وقف مدير الصرررندوق عن ممارسرررة نشررراط إدارة االسرررتثمارات وتشرررغيل الصرررناديق دون إشرررعار الهيئة بموجب الئحة  -1
 .مؤسسات السوق المالية

ترخيص مدير الصررندوق في ممارسررة نشرراط إدارة االسررتثمارات وتشررغيل الصررناديق أو سررحبه أو تعليقه من قبل إلغاء  -2
 .الهيئة

 .تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق -3
 .بااللتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية -جوهريا بشكل تراه  -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -4
وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر  -5

مسررررجل لدى مدير الصررررندوق قادر على إدارة صررررندوق االسررررتثمار العقاري أو أصررررول الصررررناديق التي يديرها مدير 
 .تثماريةالمحفظة االس

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناء على أسس معقولة  -أي حالة أخرى ترى الهيئة  -6
نشااااط عمل أو مصااالحة أخرى مهمة ألعضااااء مجلس إدارة مدير الصاااندوق أو مدير الصاااندوق يحتمل تعارضاااه مع مصاااالح  (و

 الصندوق.
ين آلخر بالتصااارف كمدراء صاااناديا  أو يجوز لمدير الصاااندوق والشاااركات األخرى ضااامن شاااركة األهلي المالية القيام من ح

ا استثمارية مماثلة لتلك الخاصة بالصندوق. ولذلك  أمن  مستشارين للصناديا  أو الصناديا الفرعية األخرى التي تنشد أهداأا
الممكن أن يجد مدير الصاااندوق  أي نطاق ممارساااته ألعماله  أنه أي موقف ينطوي على تعارضاااات محتملة أي الواجبات أو 

صااالح مع واحد أو أكثر من الصااناديا. وعلى أي حال  أفي تلك الحاالت سااوف يراعي مدير الصااندوق التزاماته بالتصاارف الم
بما يحقا أقصااااى مصااااالح مالك الوحدات المعني إلى أقصااااى درجة ممكنة عملياا  وعدم إغفال التزاماته تجاه عمالئه اآلخرين 

ا أنه إلى تاريخ إعداد شروط وأحكام الصندوق  عند االطالع بأي استثمار قد ينطوي على تعارضا ت محتملة أي المصالح. علما
 ال يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق يُحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق.

 وتنفيذها.تضارب جوهري أي المصالح من شأنه التأثير على مدير الصندوق أي أداء واجباته تجاه الصندوق  (ز
 كما هو مبين أي الفقرة )و( أعاله

 .تكليف طرف ثالث بمهمة أو صالحية تتعلا بعمل الصندوق (ح
سرررريقوم مدير الصررررندوق بتفويض مطوري الصررررندوق، أو أحد موظفيهم بعد اسررررتالم خطابات رسررررمية من المطور، وذلك للقيام 

البلديات والجهات الحكومية المختصة، وإتمام اإلجراءات باستخراج تراخيص المخططات ورخص البناء لمشاريع الصندوق من 
الالزمة لتطبيق نظام رسوم األراضي البيضاء ولوائحه التنفيذية ألراضي الصندوق الخاضعة لرسوم األراضي البيضاء والتوقيع 

 لية:نيابة عنا على جميع األوراق والمعامالت والنماذج الخاصة بذلك ويشمل التفويض على اإلجراءات التا
 التسجيل والتقديم إلى وزارة اإلسكان بالوثائق والبيانات المتعلقة باألراضي -1
مخاطبة وزارة اإلسررركان بخصررروص األراضررري الخاضرررعة لرسررروم األراضررري البيضررراء واسرررتالم القرارات الصرررادرة  -2

 بخصوصها
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 سداد الرسوم والغرامات التي خضعت لها األراضي -3
والغرامات واالعتراض على تقدير قيمة األراضررري وتحديد الرسررروم  التظلم من قرارات إخضررراع األراضررري للرسررروم -4

والغرامات المترتبة عليها أمام المحاكم المختصررررة وقبول وتنفيذ قرارات المحكمة بهذا الخصرررروص أو اسررررتئناف تلك 
 القرارات

اسية )مثل شركة استخراج الرفع المساحي عن طريق المكاتب الهندسية، والتعاقد مع الشركات المقدمة للخدمات األس -5
الكهرباء السعودية وشركة المياه الوطنية وغيرها من  شركات الخدمات( وذلك حسب احتياج كل مشروع، والتنازل 
عن بعض القطع من مشررررراريع تطوير األراضررررري الخام لصرررررالح الشرررررركة السرررررعودية للكهرباء لغرض تركيب غرفة 

السرروق العقارية في المملكة، وذلك بما ال يتعارض مع  المولدات أغيرها من الخدمات حسررب ما هو متعارف عليه في
األنظمة واللوائح المنظمة لعمل الصررررندوق، باإلضررررافة إلى تسررررليم المشرررراريع بعد اكتمالها للبلديات والحصررررول على 
الموافقات الالزمة من الجهات ذات العالقة كوزارة النقل، الدفاع المدني، الشررررررررطة، والشرررررررركات المقدمة للخدمات 

االحتياج، كذلك القيام بفرز صكوك الملكية ألصول الصندوق إلى صكوك مستقلة وأذون بيع لكل قطعة أرض  حسب
أو وحدة عقارية من كتابات العدل، باإلضررافة إلى توكيلهم ببيع مشرراريع الصررندوق وقبض الثمن بشرريك مصرردق باسررم 

مع المطور، وذلك   ”Escrow Account”أمين الحفظ أو شررركة تابعة له  أو إيداع قيمة البيع في حسرراب مشررترك
 حسب ما يراه مدير الصندوق.

 االستثمار أي الصندوق (ط

  ال يملك مدير الصندوق حاليا أي استثمارات فيه، كما يجوز له االستثمار في الصندوق ويكون له الحق شراء وحدات
 مالك الوحدات األخرين. و/أو استردادها طبقاً لهذه الشروط واألحكام. ويعامل مدير الصندوق نفس معاملة

 أمين الحفظ (15

 اسم أمين الحفظ وعنوانه ورقم ترخيصه الصادر عن الهيئة (أ

  بدور أمين الحفظ ألصررول الصررندوق وسرريكون لمدير الصررندوق الحق في البالد لالسررتثمار )البالد المالية( تقوم شررركة
إسرررناد هذه الخدمة كليا أو جزئيا إلى وكالء أو أمناء حفظ آخرين في المملكة العربية السرررعودية. وسررريقوم أمين الحفظ 

الرياض  140طريق الملك فهد، ص. ب. بفصررل األصررول الخاصررة بالصررندوق عن أي أصررول أخرى وبشرركل مسررتقل
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 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته (ب

 يقوم مدير الحفظ بمسؤولياته وفقا لما ورد في الئحة صناديق االستثمار العقاري. 

  ًعن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر يعد أمين الحفظ مسؤوال 
 .أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة مؤسسات السوق المالية

  الناجمة بسبب احتياله أو إهماله يعد أمين الحفظ مسؤوالً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق
 .أو سوء تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد

  يعد أمين الحفظ مسرؤوالً عن حفظ أصرول الصرندوق وحمايتها لصرالح مالكي الوحدات، وهو مسرؤول كذلك عن اتخاذ
 جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

ا المهام التي كلف بها أمين ا (ج ا ثالثا  لحفظ طرأا

  يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه المرخصين لممارسة نشاط الحفظ بالعمل أمينا للحفظ
 من الباطن، ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله (د

  عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصرررررررندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسرررررررباً في حال وقوع أي من الحاالت للهيئة
 اآلتية:
توقف أمين الحفظ عن ممارسرررة نشررراط الحفظ دون إشرررعار الهيئة بذلك بموجب الئحة مؤسرررسرررات السررروق  -

 .المالية
 .ه من قبل الهيئةإلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليق -
 .تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ -
 .بااللتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية -بشكل تراه الهيئة جوهرياً  -إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  -
 هرية.أنها ذات أهمية جو -بناًء على أسس معقولة-أي حالة أخرى ترى الهيئة  -

  يجوز لمدير الصرررندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب إشرررعار كتابي إذا رأى بشررركل معقول أن عزل أمين
 الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي.

 يوما من تسررلم امين الحفظ اإلشررعار الكتابي  30خالل  يجب على مدير الصررندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له
الصررررادر وفقا للفقرة )أ( من هذه المادة ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون بشرررركل مباشررررر مع مدير الصررررندوق 

حيثما كان ذلك  –لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل 
 إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار العقاري ذي العالقة. -وريا ومناسباضر
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  يجب على مدير الصررندوق اإلفصرراح فورا في موقعه اإللكتروني، والموقع اإللكتروني للسرروق أو أي موقع آخر متاح
بتعيين أمين حفظ بديل لصرررندوق االسرررتثمار  للجمهور بحسرررب الضررروابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق( عن قيامه

 العقاري.

 المطور (16

  يحق لمدير الصندوق االستعانة بخدمات واحد أو أكثر من المطورين الذين قد يتولون تطوير األراضي. ويفوض كل
يابة عنهم وإبرام العقود مع  ندوق بالتصررررررررف ن مالك من مالكي الوحدات ومالكي الوحدات مجتمعين مدير الصررررررر

ن ودفع الرسرروم )بشرررط موافقة مجلس إدارة الصررندوق( من وقت آلخر، بما في ذلك أي رسرروم أو أجور أو المطوري
حوافز وسرررريتم اإلعالن عن تلك الحوافز والرسرررروم في التقارير الدورية كما يمكن لمالكي الوحدات االطالع على أي 

 أربعة مطورين عقاريين للصندوقعقود مبرمة لصالح الصندوق عند الطلب. وقد قام مدير الصندوق بتعيين 
 اسم المطور وعنوانه (أ

 شركة عقارات للتطوير واالستثمار العقاري المحدودة )عقارات( -1
 ، المملكة العربية السعودية21543جدة  51344ص.ب: 

 الشركة السعودية للتطوير العقاري المحدودة )سريدكو( -2
 ، المملكة العربية السعودية21483جدة  12944ص.ب: 

 السعودية لخدمات التقسيط المحدودة )سيسكو(الشركة  -3
 ، المملكة العربية السعودية21331جدة  10402ص.ب: 

 شركة العيسائي للتطوير والتنمية )أدكو( -4
 ، المملكة العربية السعودية23326جدة  4199ص.ب: 

 مهام المطور وواجباته ومسؤولياته (ب
 لمهام وواجبات المطور، أهمها على النحو التالي: حدد عقد التطوير المبرم بين مدير الصندوق والمطور بيان

التأكد من أن كافة الوكالء واالسررتشرراريين والمقاولين الذين عينهم المطور يتمتعون بالتأهيل المالئم والترخيص حيثما  -1
  .كان ذلك ضروريا

مطلوباً من مدير حضررررور االجتماعات مع مير الصررررندوق ومراقب المشررررروع وآخرين كل أسرررربوع أو كلما كان ذلك  -2
 .الصندوق للتعامل مع أية أمور ملحة

مسرراعدة األشررخاص أو الكيانات التي يحددها مدير الصررندوق )في حال انطبق ذلك( في تقديم الطلبات للحصررول على  -3
  .الموافقة ومتابعتها

مام بها وتتعلق بكل إبقاء مدير الصررندوق على إطالع على كافة األمور المعاكسررة المحتملة التي يكون المطور على إل -4
 مشروع

 التأكد من أن أصول المشروع يتم الحفاظ عليها وتطويرها واستخدامها لتفيد كل مشروع، -5
  :القيام على الفور بإشعار مدير الصندوق بأي حالة أو ظرف يحتمل أن ينتج عنه ما يلي -6

 مقاضاة أو تحكيم أو اجراءات دعاوى مماثلة تتعلق بكل مشروع، أو -
 قانون او نظام او توجيهات حكومية معمول بها، أومخالفة أي  -

أيام عمل بعد نهاية كل شهر تقويمي ويتعلق التقرير  10يقوم بتسليم تقرير سير العمل إلى مدير الصندوق خالل مدة  -7
 .بذلك الشهر

سررررنة  أيام عمل بعد نهاية كل ربع 10يقوم بتسررررليم تقرير المسررررتثمرين لكل مشررررروع إلى مدير الصررررندوق خالل مدة  -8
 .ويتعلق التقرير بربع السنة هذا

األطراف الثالثة بالعمل بمن فيهم المقاول وجميع المصممين والمهندسين واالستشاريين اآلخرين يقوم المقاول بتكليف  -9
 .المطلوبين فيما هو مقبول لديه بحكم حقه الشخصي وليس بصفة وكيل عن مدير الصندوق

 نال قبول مدير الصندوق ومراقب المشروع.يتعين على المطور تنفيذ األعمال بما ي -10
 معايير اختيار المطور (ج

  يختار مدير الصندوق المطور بناء على معايير عدة أهمها المالءة المالية للمطور، وسجل األداء الخاص به، وسمعة
 المطور

 الصندوق إدارة مجلس الحصول بعد أكثر أو واحد لمشروع جديدالمطورين أو تعيين أي مطور  تغييرالصندوق  لمدير يحا (د
 المطور أي الصندوق استثمارات (ه

  .)ويعتبر كل من المطورين المذكورين أعاله شررررركة تابعة لشررررركة مجموعة عمر قاسررررم العيسررررائي المحدودة )أوكاج
وبموجب االتفاقية بين األهلي المالية وأوكاج، فإن شررركة مجموعة عمر قاسررم العيسررائي المحدودة أو شررركة التطوير 

 .يع الصندوق% في كل مشروع من مشار20لها توافق على االستثمار بما ال يقل عن عة التاب

 مراجع الحسابات (17

 اسم مراجع حسابات الصندوق وعنوانه (أ

 برايس ووتر هاوس كوبرز 
 برج المملكة، الطابق الحادي والعشرين

 طريق الملك فهد
 11414الرياض 
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 المملكة العربية السعودية
 www.pwc.comالموقع اإللكتروني: 

 مهام مراجع الحسابات وواجباته ومسؤولياته (ب

  مسررؤولية المحاسررب القانوني تتمثل في إبداء رأي على القوائم المالية اسررتنادا إلى أعمال المراجعة التي يقوم بها والتي
السرررررررعودية والتي تتطلب التزام المحاسرررررررب بمتطلبات تتم وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية 

أخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصرررول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية خالية من 
األخطاء الجوهرية. تتضررمن مسررؤوليات المحاسررب القانوني أيضررا القيام بإجراءات الحصررول على أدلة مؤيدة للمبالغ 

يضرررراحات الواردة في القوائم المالية. باإلضررررافة إلى تقديم مدى مالءمة السررررياسررررات المحاسرررربية المتبعة ومعقولية واإل
 التقديرات المحاسبية المستخدمة، باإلضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

 القوائم المالية (18

  نة ميالدية. ديسمبر من كل س 31يناير حتى  1تكون السنة المالية للصندوق من 

 ( يوماً من نهاية 30يجب على مدير الصندوق إتاحة القوائم المالية األولية للجمهور بعد فحصها خالل مدة التتجاوز )
( أشرررررررهر من نهاية فترة 3فترة القوائم المالية األولية، وإتاحة القوائم المالية السرررررررنوية المراجعة خالل مدة التتجاوز )

 التقرير.

 الية األولية والسرررنوية على موقع السررروق المالية السرررعودية اإللكتروني )تداول( دون أي رسررروم وفقاً تنشرررر القوائم الم
 لالئحة صناديق االستثمار العقاري

 رأع التقارير لمالكي الوحدات (19

 يصدر مدير الصندوق إشعاراً خطياً لمالك الوحدة عند االشتراك في وحدات الصندوق. 

  يوما من  ( أشررهر3)في نهاية كل سررنة ميالدية، يعد مدير الصررندوق قوائم مالية مدققة للصررندوق خالل مدة ال تتجاوز
نهاية المدة المالية التي تشملها تلك القوائم. ويتم إرسال هذه القوائم المالية لمالكي الوحدات مجانًا بموجب طلب خطي 

مارية لألهلي المالية وعلى الموقع اإللكتروني لألهلي المالية. كما يقوم وتكون أيضررراً متاحة في جميع المراكز االسرررتث
يوما من نهاية المدة المالية  ثالثينمدير الصندوق بإعداد قوائم مالية غيـرررررر مدققة كل ستة أشهر خالل مدة ال تتجاوز 
 .التي تشملها تلك القوائم ويتم إرسالها لمالكي الوحدات مجانًا بموجب طلبهم الخطي

  ويعد مدير الصررندوق أيضررا تقريرا لمالكي الوحدات كل سررتة أشررهر بنهاية شررهر يونيو وشررهر ديسررمبر من كل سررنة
 :ميالدية متضمناً اآلتي

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق  -
 عدد الوحدات التي يملكها مالك الوحدات وصافي قيمتها  -
منذ تاريخ التقرير السررابق وأي ربح مدفوع وأي اشررتراك و/أو اسررترداد تم من قبل مالك الوحدات المعني  -

الحق آلخر تقرير تم تقديمه لمالكي الوحدات. وإذا امتلك مالك الوحدات وحدات في صررناديق أو حسررابات 
أخرى تابعة لألهلي المالية، يرسل مدير الصندوق لمالك الوحدة قائمة مجمعة بالوحدات التي يملكها وذلك 

 عبر البريد.

 سياسة التوزيعات (20

 التوزيعات من غيرها أو أرباح توزيع إلى عام بشكل الصندوق يهدف ال. 

 تعارض المصالح (21

 التعامالت المنطوية على تعارض أي المصالح (أ

  قد يحدث أو ينشرررأ تعارض مصرررالح من وقت آلخر بين الصرررندوق من ناحية ومدير الصرررندوق أو شرررركاته التابعة أو
صناديق أخرى يكفلونها أو يديرونها من الناحية األخرى. وإذا كان هناك مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكالئه أو 

تعارض مصالح جوهري لمدير الصندوق مع الصندوق، فسوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك بشكل كامل 
لمجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن. وسيقوم مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق حل أي تضارب في 

الح عن طريق ممارسة االجتهاد بنية حسنة واضعين في اعتبارهم مصالح كافة األطراف وأصحاب المصلحة المص
بشكل عام. وسوف يتم اإلفصاح عن جميع حاالت تعارض المصالح في شروط الصندوق وأحكامه وتقاريره الدورية 

 وق.كما سيتم اإلفصاح فورا عن أي تعارض في المصالح، قد ينشأ أثناء عمل الصند

  وال يجوز لمدير الصرررررندوق وشرررررركاته التابعة أن يتصررررررفوا كأصررررريل عند التعامل مع الصرررررندوق. وال يجوز لمدير
الصررندوق أن يغلب مصررلحة أحد مالكي الوحدات على غيره. وفي حال وجود أي تضررارب في المصررالح يشررمل مالك 

الحصرول على موافقة مجلس إدارة % من وحدات الصرندوق، يتوجب على مدير الصرندوق 5وحدات يمتلك أكثر من 
 الصندوق واإلفصاح عن هذا التضارب لمالكي الوحدات.

 :حّدد مدير الصندوق بشكل أولي حاالت تضارب المصالح التالية 
 التصرأات األخرى لألهلي المالية -1

http://www.pwc.com/
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يجوز لألهلي المالية أو المنتسبين لها اتخاذ مركز من وقت آلخر أو ملكية في األوراق المالية  -
سرررررتثمرة في الصرررررندوق، ويجوز لهم من وقت آلخر تقديم مشرررررورة مهمة أو خدمات تتعلق الم

باألوراق المالية إلى مصرردر األوراق المالية المسررتثمرة في الصررندوق. مع مراعاة عدم التأثير 
على مصرررررالح الصرررررندوق، فإن المشرررررترك يفهم ويقبل بأنه يجوز لمدير الصرررررندوق أو أي من 

 و العاملين التابعين له من وقت آلخر:المديرين أو الموظفين أ
 أن يكون مالكا لوحدات استثمارية في الصندوق. (1
أن تكون له عالقة مصررررررفية مع الشرررررركات التي تكون أوراقها المالية  (2

 محفوظة أو مشتراة أو مباعة نيابة عن الصندوق أو إليه.
 إدارة األهلي المالية لمنتجات استثمارية مشابهة -2

المالية حسررراباً خاصررراً بها واسرررتثمارات وحسرررابات أخرى ذات أغراض مشرررابهة تدير األهلي  -
بالكامل أو جزئياً ألغراض الصررندوق، وتتوقع االسررتمرار في إدارتها. وتشررمل هذه الحسررابات 
واالستشارات المنتجات االستثمارية الجماعية األخرى والتي يجوز أن تتم إدارتها أو رعايتها 

والتي يكون لألهلي المالية أو شررررركاتها التابعة حصررررصرررراً فيها. عالوة من قبل األهلي المالية 
على ذلررك، ومع مراعرراة القيود المبينررة في هررذه الشرررررررروط واألحكررام، يجوز لألهلي المرراليررة 
وشررركاتها التابعة أن ترعى مسررتقبالً أو تعمل كمدير صررندوق أو مدير اسررتثمار أو شررريك عام 

ا من االسررررتثمارات الجماعية والتي قد تسررررتثمر في في صررررناديق اسررررتثمارية خاصررررة أو غيره
 عقارات مشابهة لتلك التي يطورها الصندوق.

 مجلس إدارة الصندوق -3
يشرررف مجلس إدارة الصررندوق على إجراءات تسرروية تعارض المصررالح. وكما في تاريخ هذه  -

ية أو الشروط واألحكام، يتألف مجلس إدارة الصندوق من موظفين تابعين لشركة لألهلي المال
 الشركات التابعة.

جميع الساااياساااات واإلجراءات التي ساااتتبع لمعالجة تعارض المصاااالح وأي تعارض مصاااالح محتمل و/أو أعلي ساااتقدم لطالبي  (ب
 الوحدات عند طلبها دون مقابل.

 اجتماع مالكي الوحدات (22

 الظروف التي يدعى أيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات (أ

 قد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه، على أال يتعارض موضررررررروع الدعوة مع يجوز لمدير الصرررررررندوق الدعوة لع
 .مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام هذه الالئحة

  أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ 10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل. 

  أيام من تسررررلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من  10مالكي الوحدات خالل يقوم مدير الصررررندوق بالدعوة إلى اجتماع
% على األقل من قيمة وحدات الصرررررررندوق ويجب على مدير 25مالكي الوحدات الذين يمثلون مجتمعين أو منفردين 

 الصندوق أن ينص على ذلك في شروط وأحكام الصندوق.
 كر الحد األدنى للحضورإجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات مع ذ (ب

  تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وأي موقع آخر متاح
للجمهور بحسرررب الضررروابط التي تحددها الهيئة، وبإرسرررال إشرررعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل 

يوما قبل االجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ  21وبمدة ال تزيد عن أيام على األقل من االجتماع  10
االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الخاص به والقرارات المقترحة ويرسررررررل مدير الصررررررندوق نسررررررخة منه إلى 

 .ةالهيئة. ويجوز أن يعقد مدير الصندوق اجتماعات مالك الوحدات عن طريق وسائل التقنية الحديث

  على األقل 25ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين %
من قيمة وحدات الصندوق، وإذا لم يستوف النصاب فيدعو مدير الصندوق الجتماع ثان باإلعالن عن ذلك في موقعه 

جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع اإللكتروني وأي موقع آخر تحدده الهيئة، وبإرسرررررال إشرررررعار 
 أيام، ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع. 5الثاني بمدة ال تقل عن 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت أي اجتماعات مالكي الوحدات (ج

  اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع. يجوز لكل مالك وحدات التصرررررويت بصررررروت واحد في
ويمكن لمدير الصررندوق عقد اجتماعات مالكي الوحدات والمشرراركة في مداوالتها والتصررويت على قراراتها بواسررطة 

 وسائل التقنية الحديثة.

 حقوق مالكي الوحدات (23

 الحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق بدون مقابل. 

 التقارير والبيانات الخاصة بالصندوق بدون مقابل الحصول على. 

 إشعار مالكي الوحدات بأي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق. 

 إدارة أصول الصندوق بما يحقق أقصى مصلحة لمالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق. 

 وضع إجراءات اتخاذ القرار الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب اإلدارية للصندوق. 

 مسؤولية مالكي الوحدات (24



 
 37 من 28 صفحة صندوق األهلي العقاري

 

  فيما عدا خسررررارة مالك الوحدات السررررتثماره في الصررررندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسررررؤوال عن ديون
 والتزامات الصندوق.

 إقرارات مدير الصندوق (25

 قد أعدت وفقا لالئحة صررناديق االسررتثمار العقاري  األهلي العقاري يقر مدير الصررندوق بأن شررروط وأحكام صررندوق
 الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.

  يقر مدير الصررندوق، بعد أن أجرى التحريات المعقولة كافة وحسررب علمه واعتقاده، أنه ال توجد أي وقائع يؤدي عدم
هيئة السرروق المالية وشررركة السرروق المالية  تضررمينها في هذه الوثيقة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضررللة. وال تتحمل

 .السعودية أي مسؤولية عن محتوى الشروط واألحكام

 يقر مدير الصندوق بعدم وجود تعارض مصالح مباشر/غير مباشر غير ما هو مفصح عنه بين أي من اآلتي: 
 مدير الصندوق -
 مدير / مديري العقارات المرتبطة بالصندوق -
 .المرتبطة بالصندوقمالك / مالك العقارات  -
% أو أكثر من عوائد اإليجار السنوية 10مستأجر / مستأجري أصول عقارية تشكل عوائدها  -

 .للصندوق
 .المقيم المعتمد -
 .المطور -
 المكتب الهندسي -

  يقر مدير الصرررررندوق بقيامه بالعناية الالزمة للتأكد من عدم وجود تعارض مصرررررالح مباشرررررر / غير مباشرررررر بين بائع
 .صندوق والمقيمين المعتمدينالعقارات لل

  يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق لم يخضعوا ألي دعاوى إفالس أو إعسار أو إجراءات
إفالس أو تصررفية، ولم يسرربق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشرررف أو تنطوي على الغش، ولم يسرربق لهم 

ال أو تصرررررررف مخل بالنزاهة واألمانة، ويتمتعون بالمهارات والخبرات الالزمة ارتكاب أي مخالفة تنطوي على احتي
 .التي تؤهلهم ليكونوا أعضاء بمجلس إدارة الصندوق

  يقر مدير الصررندوق بأن األعضرراء المسررتقلين ينطبق عليهم تعريف "عضررو مجلس إدارة صررندوق مسررتقل" الوارد في
وق المالية وقواعدها، وسررينطبق ذلك على أي عضررو مسررتقل يعينه قائمة المصررطلحات المسررتخدمة في لوائح هيئة السرر

 .مدير الصندوق خالل مدة الصندوق

  يقر مدير الصررندوق بأنه ال توجد أي نشرراطات عمل أو مصررلحة أخرى مهمة ألعضرراء مجلس إدارة الصررندوق يحتمل
 .تعارضها مع مصالح الصندوق

 مصررالح من شررأنها أن تؤثر في أداء مدير الصررندوق لواجباته يقر مدير الصررندوق بأنه ال توجد حاالت لتعارض في ال
 .تجاه الصندوق

 في  يقر مدير الصررندوق بأنه ال توجد أي رسرروم أخرى غير الرسرروم المذكورة في جدول الرسرروم واألتعاب المذكورة
 ( من الشروط واألحكام9الفقرة )

  أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يقر مدير الصندوق بأنه ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
 .في األعمال والعقود التي تتم لحساب الصندوق

  يقر مدير الصرندوق بأنه قد أفصرح عن جميع العقود واالتفاقيات التي لها عالقة بالصرندوق والتي قد تؤثر في قرارات
ال توجد عقود واتفاقيات غير ما  وأنه في االشرتراك والتداول في الصرندوق في شرروط وأحكام الصرندوق المسرتثمرين

 .ذكر في الشروط األحكام

  .يقر مدير الصندوق بأنه يحق لمالكي الوحدات التصويت على المسائل التي تطرح عليهم في اجتماع مالكي الوحدات
 % أو أكثر من50وباإلضرررافة إلى ذلك، يتم الحصرررول على موافقة أغلبية الوحدات الذين يملكون ما نسررربته أكثر من 

% من مجموع الوحدات الحاضررر مالكها، فيما يتعلق بإجراء أي تغيير أسرراسرري على الصررندوق، ويشررمل التغيير 75
 :األساسي ما يلي

 .التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته -
 .التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق -
 .ر الصندوقاالنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدي -
زيادة إجمالي قيمة أصررررررول الصررررررندوق المغلق من خالل قبول مسرررررراهمات نقدية أو عينية أو  -

 .كليهما
 .أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق -

 يقر مدير الصرررندوق بأنه سررريتخذ جميع الخطوات الالزمة لمصرررلحة مالكي الوحدات وذلك بحسرررب علمه واعتقاده مع 
الحرص الواجب والمعقول، وسرريعمل مدير الصررندوق والمديرون والمسررؤولون والموظفون والوكالء والمسررتشررارين 
التابعين له والشركات التابعة له وأمين الحفظ والمستشار الشرعي ومجلس إدارة الصندوق على بذل الحرص والجهد 

، إال أنه قد يتعرض الصررندوق لخسررارة بأي المعقول والتصرررف بحسررن نية في سرربيل تحقيق مصررالح مالكي الوحدات
شررركل من االشررركال بسررربب القيام بأي تصررررف غير متعمد يصررردر من أي من األطراف المذكورة فيما يتعلق بقيامهم 
بإدارة شرررؤون الصرررندوق فعندها ال يتحمل هؤالء األطراف مسرررؤولية عن تلك الخسرررارة بشررررط أن يكون قد تصررررف 
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ل عدم وجود أي تصرف أو قرار أو مراسالت تدل على علم مسبق بالنتائج السلبية بحسن نية ويثبت حسن نية في حا
للقيام بذلك التصرررف وبشرركل يعتقد أنه يخدم مصررالح الصررندوق بالشرركل األمثل، وأن يكون التصرررف ال ينطوي على 

 .اإلهمال الفادح أو االحتيال أو سوء التصرف المتعمد

 لمعتمد أن نطاق العمل على تقارير التقييم يجب أن يكوم مالئما لغرض طلب يقر مدير الصرررررررندوق أنه قد بين للمقيم ا
مدير الصررندوق وصررالحا لالسررتخدام بغرض طرحه طرحا عاما وتضررمين القيمة اإليجارية السرروقية إذا كانت مختلفة 

 عن القيمة اإليجارية التعاقدية في عقود إيجار العقارات.

 المعلومات أخرى (26

 الوحدات وسجل الصندوق (أ

  حصررة شررائعة في أصررول الصررندوق  -فيما يتعلق بالصررندوق الذي يسررتثمر فيه مالك الوحدات-يمتلك كل مالك وحدات
بناًء على صررررافي قيمة األصررررول لوحدات مالك الوحدات. ويطرح مدير الصررررندوق الوحدات في الصررررندوق من نفس 

 .الفئة

  مكتب مدير الصندوق. ويتضمن سجل الصندوق يتم االحتفاظ بسجل الصندوق من قبل مدير الصندوق ويتم حفظه في
من بين المعلومات أسررماء وعناوين جميع مالكي الوحدات وأعداد الوحدات التي يملكونها. ويكون نقل ملكية الوحدات 

 من قبل أي مالك نافذًا فقط إذا تم تسجيله في سجل الصندوق من قبل مدير الصندوق.
 سرية المعلومات (ب

 الصررندوق مدير وبإمكان السرررية درجات بأعلى فيه المشرراركين واسررتثمارات ومعطيات هأعمال الصررندوق مدير يحيط 
 :التالية النظامية للقيود وفقا المعلومات إفشاء

ً  عنها اإلفصاح كان إذا -  .المملكة في المفعول السارية األنظمة أو التنفيذية لوائحه أو النظام بموجب مطلوبا
 .عنها اإلفصاح على العميل وافق إذا -
ً  عنها اإلفصاح كان إذا -  .للعميل معينة خدمة ألداء معقول بشكل ضروريا
 سرية المعلومات تعد لم إذا -

 األسهم توزيعات تطهير (ج

 منها الصافي غير الدخل صندوق مدير يحدد األخرى، االستثمار وصناديق األسهم في المستثمرة المبالغ يخص فيما 
ً  ونسبتها سبا ستثمار مع تنا ستثمار، وصندوق شركة كل في الصندوق ا  الصندوق أصول قيمة صافي من لخصمها ا

 .صافي غير كدخل

 استثمار وصندوق شركة كل بخصوص سنوي نصف بشكل الصافي غير الدخل باحتساب الصندوق مدير يقوم سوف 
 لها التخصيص يتم والتي المتوافرة المعلومات أحدث على بناءً  الصندوق أصول صافي قيمة من لخصمه به، مستثمر

 من الصافي غيـررر الدخل تمثل التي بالمبالغ التبـرررع يتم. الصندوق أصول قيمة صافي احتساب عند تقويم يوم كل في
 .الشرعية اللجنة قبل من عليها وموافق بها معترف إنسانية جمعيات إلى الصندوق مدير قبل

 القانوني المستشار (د

 ومدير الصررررندوق( بي ال سرررربالدينج آند كينج شررررركة مع بالتعاون) القانونية لالسررررتشررررارات العمار محمد مكتب يمثل 
 على ويجب. الصرررررندوق في باالسرررررتثمار يتعلق فيما مسرررررتثمر أي يمثل لن ولكنه لهم، التابعة والشرررررركات الصرررررندوق
 بشأن التشاور ذلك في بما الصندوق، في االستثمار بخصوص عليهم واالعتماد مستشاريهم مع التشاور المستثمرين

 .الصندوق في االستثمار نتيجة يواجهونها قد التي والضريبية التنظيمية العواقب

 الصندوق إأصاحات (27

 اإللكتروني الموقع في المالية والقوائم الدورية والتقارير بالصررررندوق الخاصررررة اإلفصرررراحات الصررررندوق مدير ينشررررر 
 .المالية السوق هيئة تعليمات على بناء آخر إلكتروني موقع وأي الصندوق بمدير الخاص

 الشرعية اللجنة (28

 بتعيين الصندوق مدير وقام. الشرعية اللجنة ضوابط مع تتوافق التي بالطريقة شؤونها ويدير ويمولها باستثماراته الصندوق يقوم
 األحيان جميع في الصندوق ويعمل. مستمر بشكل المذكورة الضوابط مع الصندوق أعمال توافق لمراقبة ذكرهم اآلتي األشخاص

 .الشرعية اللجنة تحددها التي الضوابط لهذه وفقًا
 ومؤهالتهم الشرعية  الرقابة هيئة أعضاء أسماء (أ
ا ) المنيع سليمان بن عبدهللا /الشيخ (1)  (للجنة رئيسا

 إلعداد الشرررعية اللجنة وعضررو الملكي الديوان في ومسررتشررار السررعودية العربية المملكة في العلماء كبار هيئة عضررو 
 الفقهي والمجمع اإلسالمي التعاون لمنظمة التابع اإلسالمي الفقه مجمع في عضو أيضا وهو. القضائية األحكام مدونة
ً  وكان إلسالمي، العالم لرابطة التابع  هـررررر،1391 العام في تأسيسها منذ للمملكة العليا القضائية اللجنة في عضواً  سابقا
 في عضررررو المنيع هلل عبد والشرررريخ. المكرمة بمكة يزالتمي محكمة في سررررابق وقاض المكرمة مكة محاكم رئيس ونائب
 المالية للمؤسرررسرررات والمراجعة المحاسررربة هيئة وفي المملكة في البنوك على اإلشررررافية الشررررعية الهيئات من العديد

ً  وألف( AAOIFI) اإلسالمية  من الماجستير درجة يحمل. اإلسالمي والفقه التمويل مجال في الكتب من العديد أيضا
 .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام لجامعة التابع للقضاء العالي المعهد

 (باللجنة عضواا ) المصلح عبدالعزيز بن عبدهللا /الدكتور الشيخ (2)



 
 37 من 30 صفحة صندوق األهلي العقاري

 

 فرع أنشررأ. والسررنة القرآن في العلمي لإلعجاز العالمية للهيئة العام األمين وهو معروف عالم المصررلح هللا عبد الشرريخ 
 شغل كما. هـرررررر1415 عام حتى هـرررررر1396 عام من له مديراً  وكان أبها في اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام لجامعة
 أيضرراً  المصررلح الشرريخ. بأبها اإلسررالمية سررعود بن محمد اإلمام جامعة في الدين وأصررول الشررريعة كلية عميد منصررب
 التلفزيونية البرامج في دائم ومتحدث المملكة في البنوك على المشررررررررفة الشررررررررعية الهيئات من العديد في عضرررررررو
 .اإلسالمي والفقه التمويل مجال في الكتب من للعديد ومؤلف اإلسالمية

 (باللجنة عضواا ) الشثري ناصر بن سعد /الدكتور الشيخ (3)

 الدائمة واللجنة العلماء كبار هيئة في وعضرررو الملكي الديوان في مسرررتشرررار الشرررثري ناصرررر بن سرررعد الدكتور الشررريخ 
 من العديد مناقشرررررة في واشرررررتراكه الدكتوراه رسرررررائل من العديد على وأشررررررافه المملكة، في واإلفتاء العلمية للبحوث
 عضوية له أن كما. هـررر 1417 عام الدكتوراه درجة على حاصل. والدكتوراه الماجستير درجة من الجامعية الرسائل

 .العلمية اللجان من عدد في
 (باللجنة عضواا ) المطلا محمد بن عبدهللا /الدكتور الشيخ (4)

 السرررعودية، العربية بالمملكة لإلفتاء الدائمة واللجنة العلماء كبار هيئة عضرررو المطلق محمد بن عبدهللا الدكتور الشررريخ 
ً  عميداً  وكان الملكي، الديوان في مسررررتشرررراراً  يعمل كما  سررررعود بن محمد اإلمام جامعة في المقارن الفقه لقسررررم سررررابقا

 المالية والمؤسررسررات البنوك من بالعديد الشرررعية الهيئات في عضررو المطلق الدكتور والشرريخ. الرياض في اإلسررالمية
 .اإلسالمية

 (باللجنة عضواا ) القري علي محمد /الدكتور الشيخ (5)

 والمدير السعودية، العربية المملكة بجدة، العزيز عبد الملك جامعة في اإلسالمي لالقتصاد سابق أستاذ القري الدكتور 
 من عدد في الشرعية الهيئات من العديد في عضو وهو. الجامعة نفس في اإلسالمي، االقتصاد أبحاث لمركز السابق
 التعاون لمنظمة التابع الدولي اإلسرررالمي الفقه مجمع في معروف وخبير والدولية المحلية المالية والمؤسرررسرررات البنوك

 المطبوعات من العديد تحرير هيئات في عضو أيضا وهو. اإلسالمي العالم لرابطة التابع الفقهي والمجمع اإلسالمي،
 االقتصرررررادية الدراسرررررات ومجلة الدولي اإلسرررررالمي الفقه مجمع مجلة) اإلسرررررالمي والفقه التمويل مجال في األكاديمية

 لخبراء الدولية الرابطة تنشرررررها التي اإلسررررالمي االقتصرررراد ومجلة للتنمية اإلسررررالمي البنك ينشرررررها التي اإلسررررالمية
 جامعة الحقوق بكلية االسرررتشررراري المجلس من اإلسرررالمية الشرررريعة وسرررلسرررلة بلندن( IAAE) اإلسرررالمي االقتصررراد
 على وحائز كاليفورنيا، جامعة من االقتصررررررراد في دكتوراه على حاصرررررررل القري علي بن محمد والدكتور(. هارفارد
 بتأليف قام وقد. 2004 للعام للتنمية اإلسرررالمي البنك من اإلسرررالمية والمالية المصررررفية الخدمات في العالمية الجائزة
 المصررررررررفية عن دائم متحدث وهو واإلنجليزية، العربية باللغة اإلسرررررررالمي التمويل عن والمقاالت الكتب من العديد

 .العالم أنحاء جميع في المالية المؤتمرات في اإلسالمية
 (باللجنة عضواا ) السياري محمد بن خالد/  الدكتور الشيخ (6)

 بن محمد اإلمام جامعة للقضررررراء العالي المعهد من المقارن الفقه في الدكتوراه على حاصرررررل السرررررياري خالد الدكتور 
 في ومؤتمرات ندوات في والتعقيب بالمشررررراركة قام كما البنكية المجاالت في متخصرررررصرررررة علمية أبحاث له سرررررعود،

 للهيئات أيوفي المحاسرررربة هيئة ومؤتمرات الدولي، اإلسررررالمي الفقه مجمع دورات مثل اإلسررررالمية المالية الصررررناعية
 الزكاة قضرررايا وندوات الكويت، في لالسرررتشرررارات شرررورى شرررركة ومؤتمرات المصررررفية، البركة وندوة الشررررعية،
 والتمويل لالقتصاد العالمية اإلسالمية الهيئة وملتقيات الزكاة، بيت المعاصرة،

 ومسؤولياتها الشرعية  الرقابة لجنة أدوار (ب

 عليها الحق تعديل أي على والموافقة الصندوق، وأحكام شروط ذلك في بما الصندوق طرح مستندات مراجعة. 

 االستثمار  عند الصندوق بها يتقيد التي الشرعية الضوابط إعداد 

 بالصندوق  المتعلقة المسائل لمناقشة األمر تطلب إن االجتماع  

 الهيكل أو أنشرررررطته أو الصرررررندوق باسرررررتثمارات والمتعلقة الصرررررندوق مدير من الموجهة االسرررررتفسرررررارات على الرد 
 الشرعية  الضوابط مع بااللتزام والخاصة االستثماري

 أخرى جهة إلى ذلك تفويض أو الشرعية الضوابط مع توافقها لضمان الصندوق أنشطة على والرقابة اإلشراف. 

 اللجنة من المطلوبة األدوار كل أو ببعض بالقيام أعضائها أحد أو بعض تفويض. 
 الشرعية الرقابة لجنة أعضاء مكاأ ت تفاصيل (ج

 المصاريف من جزءا المكافأة هذه وتشّكل يقّدمونها، التي الخدمات مقابل مكافأة على الشرعية الهيئة أعضاء ويحصل 
 .التشغيلية

 الوحدات خصائص (29

 وحدات من محدود عدد بإصرردار الصررندوق مدير يقوم. والواجبات الحقوق في متسرراوي الوحدات من واحد نوع يوجد 
 في متسرررررراوية فردية مشررررررتركة مصررررررلحة منها وحدة كل وتمثل الفئة نفس من كلها تكون الصررررررندوق في االسررررررتثمار
 أصررررول قيمة صررررافي على بناءً  الصررررندوق، أصررررول في للتجزئة قابلة غير مصررررلحة مسررررتثمر كل ويملك. الصررررندوق
 أي أو العقارية باالسررررتثمارات المتصررررلة الحقوق جميع ممارسررررة حق الصررررندوق لمدير ويكون. يمتلكها التي الوحدات

 بسررررجل السررررجل أمين ويحتفظ محددة بعملة مقومة الوحدات جميع وتكون. الصررررندوق في موجودة أخرى اسررررتثمارات
 .الصندوق مدير خالل من إال المستثمرين وحدات تحويل يمكن وال الوحدات حملة جميع أسماء على يحتوي

 الصندوق وأحكام شروط لتعدي (30
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بخصوص التغييرات التي يتم إجراؤها على شروط  العقاري يتقيد مدير الصندوق باألحكام التي نظمتها الئحة صناديق االستثمار

 وأحكام الصناديق العامة وتنقسم تلك التغييرات إلى نوعين من التغييرات الرئيسية وهي تغييرات أساسية وغير أساسية. 

  :التغييرات األساسية 

يجب على مدير الصررندوق الحصررول على موافقة مالكي وحدات الصررندوق على التغيير األسرراسرري المقترح من  -

 خالل قرار صندوق عادي. 

يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات الحصول على موافقة هيئة السوق المالية  -

 للصندوق مع التأكد من موافقة اللجنة الشرعية على التغييرات المقترحة. على التغيير األساسي المقترح 

 يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساسي. -

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق واإلفصاح في الموقع اإللكتروني لمدير  -

وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسررررب الضرررروابط التي تحددها الهيئة عن أي تغييرات أسرررراسررررية في الصررررندوق 

 ( أيام من سريان التغيير.10الصندوق قبل )

 ويُقصد بمصطلح "التغيير األساسي" أياً من الحاالت اآلتية:

 .هأو فئت هأهداف الصندوق أو طبيعت فيلتغيير المهم ا -

 ي درجة المخاطر للصندوق.تأثير ف هالتغيير الذي يكون ل -

 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق. -

 يئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.لهأّي حاالت أخرى تقررها ا -

 :التغييرات غير األساسية 

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق واإلفصاح في الموقع اإللكتروني  -

لمدير الصندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة عن أي تغييرات غير 

 ( أيام من سريان التغيير.10أساسية في الصندوق قبل )

يجب على مدير الصرررررررندوق الحصرررررررول على موافقة مجلس إدارة الصرررررررندوق قبل إجراء أي تغيير غير  -

 أساسي. 

 ي": ويُقصد "بالتغيير غير األساس

 ( من الئحة صناديق االستثمار العقاري.26أي تغيير ال يقع ضمن أحكام المادة ) -
 هيئة موافقة وكذلك الصررندوق إدارة مجلس موافقة بعد واألحكام الشررروط هذه بتعديل يقوم أن الصررندوق لمدير يجوز 

ً  وحدات مالك لكل التعديالت بكافة إخطار بتقديم المالية السوق  .الصلة ذات التغيرات ملخصا

 التعديالت هذه وتكون. للنفاذ المقترح التاريخ من ميالدي يوم 60 خالل التعديالت هذه ملخص الصرررررندوق مدير يقدم 
 واألحكام الشرررررررروط تحديث يتم للنفاذ المتوقع التاريخ من يوًما السرررررررتين مدة انتهاء بعد الوحدات مالكي لجميع ملزمة
 ً  بتزويد الصرررندوق مدير وسررريقوم المحدثة الصرررندوق أداء ومعلومات الفعلية والنفقات واألتعاب الرسررروم لتظهر سرررنويا
 موقع على نشرررررها إلى باإلضررررافة اإللكترونية الوسررررائل أو البريد عبر واألحكام الشررررروط بتلك الوحدات مالك جميع

 الصرررررررنردوق مردير موقع وكرذلرك (www.tadawul.com.sa" )ترداول" السرررررررعوديرة المراليرة السررررررروق شرررررررركرة
(www.alahlicapital.com.sa) التحديث اعتماد يوم يلي الذي العمل يوم في. 

 وتصفيته الصندوق إنهاء (31

 الصندوق إنهاء إلى تؤدي التي الحاالت (أ

 التالية الحاالت في الصندوق إنهاء يجوز: 
 المالية، السوق وهيئة الصندوق إدارة مجلس بموافقة الصندوق مدير قرار صدور عند -1
 الصندوق، مدير ضد بنجاح تصفية أو إفالس دعوى رفع تم إذا -2
 المملكة، في المالية األوراق أعمال لمزاولة المالية السوق هيئة قبل من مرخًصا الصندوق مدير يعد لم إذا -3
 إلنهاء مبرًرا سررررررربًبا الصرررررررندوق مدير وجدها أخرى ظروف حدوث أو األنظمة في تغييًرا هناك كان إذا -4

 "(.اإلنهاء حالة" باسم السابقة الحاالت من حالة أي إلى يُشار. )الصندوق
يجب على مدير الصرررررندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصرررررندوق بما يحقق مصرررررلحة مالكي الوحدات  -5

ويجب عليه الحصررررول على موافقة مجلس إدارة الصررررندوق على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا 
 الشأن

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق  -6
 ( يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه21قبل مدة التقل عن )

 . 
 المتوقعة التصفية مدة (ب



 
 37 من 32 صفحة صندوق األهلي العقاري

 

 شهرا عشر اثني إلى ستة بين ما أعاله المذكورة الحاالت وقوع حال في التصفية مدة تكون أن يتوقع. 
 عدمه من عيني استرداد قبول إمكانية مدى (ج

 .يمكن لمدير الصندوق قبول االسترداد العيني وفق ما يراه مناسبا 
 .الصندوق أصول من تخصم أتعاب أي الصندوق يرمد يتقاضى ال الصندوق  مدة انتهاء حال أي (د

 المطبا النظام (32

 المفعول السارية السعودية العربية المملكة في بها المعمول لألنظمة وفقًا وتُفسر واألحكام الشروط هذه تخضع. 

 هنا المبينة واألمور واألحكام الشروط بهذه يتعلق أو عن ينشأ نزاع أي لحل وحدات مالك وكل الصندوق مدير يسعى 
 المختصررة القضررائية للسررلطات طرف أي قبل من إحالته يجوز وديًا، تسررويته يمكن لم نزاع أي حال وفي. ودي بشرركل

 .السعودية العربية المملكة في المالية األوراق بنزاعات

 اللغة (33

 التي الخطية المراسررررالت من وغيرها والتنازالت واإلخطارات والتقارير المسررررتندات وكافة واألحكام الشررررروط هذه إعداد يجوز 
 تسررررري بينهما، تعارض أي وجود حال وفي واإلنجليزية العربية باللغتين واألحكام الشررررروط بهذه يتعلق فيما أو بموجب تصرررردر
 .العربية النسخة

 الشكاوى إجراءات (34

 من الصرررندوق لمدير التابعة العمالء شررركاوى لوحدة شررركواه الوحدات مالك يرسرررل بالصرررندوق، تتعلق شررركوى أي وجود حال في 
 .الصندوق لمدير اإللكتروني الموقع في المبينة القنوات من أي خالل

 تسروية إلى الوصرول تعذر حالة وفي. ذلك منه ُطلب إذا المشرتركين شركاوى مع للتعامل الكاملة اإلجراءات الصرندوق مدير ويقدم 
 يحق كما المسرتثمرين، شركاوى إدارة -المالية السروق هيئة لدى شركواه إيداع للمشرترك يحق عمل، أيام( 30) خالل الرد يتم لم أو

ً ( 90) مدة مضي بعد المالية األوراق منازعات في الفصل لجنة لدى شكواه إيداع للمشترك ً  يوما  الشكوى إيداع تاريخ من تقويميا
 .المدة انقضاء قبل اللجنة لدى إيداعها بجواز الشكوى مقدم الهيئة أخطرت إذا إال الهيئة، لدى

 والزكاة الضريبية اعتبارات (35

 بهذا. للوحدات لملكيتهم نتيجة عليهم مسرررررررتوجبة زكاة أو دخل ضررررررررائب أي عن مسرررررررؤولين الوحدات مالكو يكون 
 على يحصررررلوا أن الزكاة تجاه الضررررريبي وضررررعهم في شررررك أي لديهم الذين الوحدات مالكي على ينبغي الخصرررروص
 .الصندوق وحدات في التصرف أو تملك أو شراء عواقب من للتحقق مهنية استشارات

 العميل لمعرأة الواجبة العناية (36

 الصلة ذات النظامية بالمتطلبات الوفاء أجل من االشتراك طلب جانب إلى مستندات يقدم أن المستثمر على يتوجب قد 
 عنها اإلفصرراح يجوز وال سررريَة المعلومات هذه وتظل. الوحدات من حقيقي مسررتفيد وأي المسررتثمر هوية من والتحقق

 معلومات أو مسرررتندات يطلب أن الصرررندوق لمدير ويجوز. العمل به السررراري النظام حسرررب أو المسرررتثمر بموافقة إال
 المطلوبة، المعلومات أو المسررتندات هذه المسررتثمر يقدم لم وإذا. اللزوم عند الصررندوق مدة خالل المسررتثمر من أخرى
 .وحداته استرداد ويمكن الصندوق في اشتراكه رفض يتم فسوف

 مع اتفاقية في الدخول أيًضا الصندوق في وحدات على الحائزين الماليين الوسطاء أو االستثمار صناديق من ويُطلب 
 الحقيقيين المسرررتفيدين عن يطلبها معلومة أو مسرررتند بأي الصرررندوق مدير بتزويد اإلقرار بموجبها يتم الصرررندوق مدير

 .واألنظمة باللوائح لاللتزام أخرى معلومة أي وتقديم
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 أ الملحا

 ضوابط اللجنة الشرعية

واستراتيجيات االستثمار ملتزمة بالضوابط الشرعية التي اعتمدتها اللجنة الشرعية، وفي يلتزم مدير الصندوق أن تكون جميع االستثمارات 

حال أراد مدير الصرررندوق الدخول في معاملة ال تشرررملها الضررروابط الشررررعية الصرررادرة من اللجنة الشررررعية فيجب على مدير الصرررندوق أن 

 .يحصل على الموافقة عليها بقرار مستقل من اللجنة الشرعية

 :اللجنة الشرعية عدم جواز بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة ذات األغراض التاليةرأت 

لمخالفة ممارسرة األنشرطة المالية التي ال تتوافق مع ضروابط اللجنة الشررعية مثل المصرارف التقليدية التي تتعامل بالفائدة أو األدوات المالية ا

 ما توافق عليه اللجنة(. لضوابط اللجنة الشرعية و)شركات التأمين باستثناء

 .إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمهما -
 .إنتاج وتوزيع لحم الخنزير ومشتقاته -
 .إنتاج وتوزيع اللحوم غير المذكاة -
 .إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته -
 .إنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب المجون والمجالت والقنوات الفضائية الماجنة ودور السنيما -
 المطاعم والفنادق وأماكن اللهو التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره. -

 ةالمؤشرات المالي 
٪( من القيمة السرروقية ألسررهم الشررركة أو 33ال يجوز االسررتثمار في أسررهم شررركات يزيد مجموع الودائع الربوية فيها عن ) -

 .إجمالي قيمة موجودات الشركة في دفاتر الشركة أيهما أكبر
٪( من القيمة السرررروقية ألسررررهم 33يجوز االسررررتثمار في أسررررهم شررررركة تكون القروض الربوية وفقاً لميزانيتها أكثر من )ال  -

 .الشركة أو إجمالي قيمة موجودات الشركة في دفاتر الشركة أيهما أكبر
دخل الكلي للشركة ٪( من ال5ال يجوز التعامل في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير المشروع من مختلف المصادر عن ) -

 سواًء كانت هذه المصادر من فوائد ربوية أم من مصادر أخرى غير مباحة.

 ( يتم تطبيا المعايير التالية أي حال استثمار الصندوق أي شركات االستثمار العقاريREITs) 

 .أصول الشركة٪( من إجمالي قيمة 33ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد مجموع الودائع الربوية فيها عن ) -
٪( من إجمالي قيمة أصول الشركة، ويعتمد على 33ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد القروض الربوية فيها عن ) -

القيمة السوقية ألصول الشركة بناًء على تقييم طرف ثالث مستقل في تحديد إجمالي قيمة أصول الشركة أو القيمة الدفترية 
 .القيمة السوقية إلجمالي األصول عند عدم توفر

٪( من الدخل الكلي 5ال يجوز االسرررتثمار في أسرررهم شرررركات يزيد فيها الدخل غير المشرررروع من مختلف المصرررادر عن ) -
 .للشركة سواء كانت هذه المصادر من فوائد ربوية أم من مصادر أخرى غير مباحة

ة السرروقية ألسررهم الشررركات والدخل غير سرروف يقوم مدير الصررندوق بتزويد المسررتثمرين في الصررندوق بآلية حسرراب القيم -
 المشروع عند الطلب وبدون أي رسوم.

 بالنسبة لالستثمار أي صناديا الريت العالمية 

المتوافقة مع الضوابط  (REITs)ريتينجز العالمي لصناديق الريتس إن الصندوق يستثمر في الصناديق وفقاً لمؤشر آيديال  -
 الشرعية.

  أسواق النقدمعايير االستثمار لصناديا 
 .عمليات المرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرها الموافق على هيكلتها من اللجنة الشرعية أو من يمثلها -
 .الصكوك االستثمارية المجازة من قبل لجنة رقابة شرعية خاصة بها بعد موافقة اللجنة الشرعية أو من يمثلها -
 .الشرعية أو من يمثلها صفقات تمويل التجارة الموافق على هيكلتها من اللجنة -

 التطهير 

يجب علي مدير الصرررررندوق تحديد الدخل غير المشرررررروع وإيداعه في حسررررراب خاص لصررررررفه في األعمال الخيرية. ويتم  -
 التطهير كل ربع سنة وفق الضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية.

 أدوات وطرق االستثمار 
 االستثمارية التالية:ال يجوز بيع وشراء األسهم بأي أداة من األدوات 

 .عقود المستقبليات -
 .عقود الخيارات -
 .swap عقود المناقلة )سواب( -
 .األسهم الممتازة -
 البيع على المكشوف. -

  يجوز للصررندوق االسررتثمار في الصرركوك وعمليات المرابحة والشررهادات المالية وصررناديق االسررتثمار التي تسررتثمر وفقاً للضرروابط
 الشرعية.

 المراجعة الدورية 
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تم دراسررررة توافق الصررررندوق مع الضرررروابط الشرررررعية كل ربع سررررنة. وفي حال عدم موافقة إحدى الشررررركات المملوكة في ي -
 يوما من تاريخ الدراسة. 90الصندوق للضوابط الشرعية فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز 
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 الملحا ب

 م2021 المالية للسنة المالي االفصاح ملخص

 % -  النسبة المئوية السعودي باللاير المبلغ الرسوم والمصروأات

 %0.12 76,846 رسوم اإلدارة

 %0 0 اإلدارية الرسوم

 %0.76 466,338 والمصاريف األخرى  الرسوم
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 الملحا ج

 مثال توضيحي لطريقة حساب المؤشر االرشادي للصندوق

 معيار مقياس أداء الصندوق هو كاآلتي:

 25 %المدرجة العقارية الشركات ألسهم النقدية التوزيعات عائد نسبة من ( ً  (.السوقية بالقيمة مرجحا

 15 %العقارية الشركات في األسهم قيمة ارتفاع من ( ً  (.السوقية بالقيمة مرجحا

 60 %االستحقاق موعد عند العائد على بناءً  أعوام ثالثة تبلغ استحقاق فترة ذات صكوك سلة على العائد نسبة من. 

 :العقارية للشركات( األداء) األسهم قيمة وارتفاع النقدية التوزيعات عائد حساب لطريقة توضيحي مثال

  و  د ج ب أ  

 =و*أ   =د*أ 1-=ج/ب    

 وزن الشركة ت
 الشركة
 حسب
 القيمة
 السوقية

 كما السعر
 نهاية في

 النصف
 السابق

 كما السعر
 نهاية في

 النصف
 الحالي

 أداء
 الشركة
 خالل
 نصف
 السنة

 أداء
 الشركة
 حسب
 وزنها

 العائد نسبة
 على

 التوزيعات
 النقدية

 نسبة
 التوزيعات

 النقدية
 حسب
 وزن

 الشركة

 %1.34 %6.58 %1.87 %9.21 41.50 38.00 %20.32 أ سهم 1

 %1.07 %3.23 %0.53 %1.61 31.50 31.00 %33.16 ب سهم 2

 %0.80 %2.78 %1.52 %5.28 18.95 18.00 %28.88 ج سهم 3

- 7.35 8.25 %17.65 د سهم 4
10.91% 

-1.93% 0.00% 0.00% 

 %3.21 المجموع %2.01 المجموع   %100.00 المجموع 

 

 :الصكوك سلة عائد حساب لطريقة توضيحي مثال

 سنوي نصفلا الصكوك عائد صكوك ت

 %0.8883 أ صكوك 1

 %0.7514 ب صكوك 2

 %0.6000 ج صكوك 3

 %0.6463 د صكوك 4

 %0.7215 العائد متوسط 

 

 :المؤشر أداء بحساب سنقوم أعاله التوضيحية األمثلة جداول على باالستناد

 ب*  أ=  ب أ  

  بالمؤشر وزنها العائد المؤشر معايير ت

 نصف خالل النقدية التوزيعات عائد نسبة 1
 السنة

3.21% 25% 0.80% 

 المدرجة العقارية األسهم قيمة فاعتار 2
 السنة نصف خالل

0.30% 15% 2.01% 

 نصف خالل  الصكوك سلة عائد متوسط 3
 السنة

0.72% 60% 0.43% 

    1.54% 

 كل أداء احتساب يتم وهكذا% 1.54 هو السنة لنصف العقاري الصندوق مؤشر أداء فإن أعاله التوضيحي المثال على وبناء

 .الطريقة بهذه نصف



 
 37 من 37 صفحة صندوق األهلي العقاري

 

 :المسؤولية إخالء

 الصندوق أن .مستقبالً  الصندوق أداء عليه سيكون ما على يدل ال للمؤشر السابق األداء أو االستثمار لصندوق السابق األداء أن

 .السابق لألداء مماثالً  سيكون أو سيتكرر(  بالمؤشر مقارنة أداءه أو)  الصندوق اداء أن الوحدات لمالكي يضمن ال

 

 


