الشروط واﻷح ام

صندوق "مشاركة ر ت"
Musharaka REIT
صندوق اس ثمار عقاري متداول مقفل يتم إدراجة بالسوق اﳌالية السعودية متوافق مع معاي ال يئة الشرعية
مدير الصندوق :شركة مشاركة اﳌالية
يونيو  2017م
م الصندوق  880,000,000ر ال سعودي
سعر الوحدة  10ر اﻻت
عدد الوحدات اﳌطروحة كما تار خ الطرح واﻹدراج  88,000,000وحدة
عدد الوحدات اﳌطروحة ل م ور  35,210,000وحدة بقيمة  352,100,000ر ال
يتحمل مدير الصندوق اﳌسؤولية ال املة عن دقة اﳌعلومات الواردة ذه الشروط واﻷح ام ،و قر ،عد أن أجرى افة التحر ات اﳌعقولة ،وحسب علمه واعتقاده ،أنه ﻻ توجد أي وقا ع أخرى
يمكن أن يؤدي عدم تضمي ا ذه الوثيقة إ جعل أي إفادة واردة ف ا مضللة .وﻻ تتحمل يئة السوق اﳌالية السعودية والسوق اﳌالية السعودية أية مسؤولية عن محتوى ذه الشروط
واﻷح ام ،وﻻ يقدمان أي إقرارات أو ضمانات تتعلق بدق ا أو اكتمال ا؛ و خليان مسؤولي ما صراحة عن أي خسارة قد تقع س ب اﻻعتماد ع أي جزء من ذه الشروط واﻷح ام.
معلومات م مة للمس ثمر ن
يجب ع جميع اﳌس ثمرن قبل اﻻس ثمار الصندوق قراءة الشروط واﻷح ام و حال عدم الوضوح ي ب التماس مشورة مالية من مس شارك اﳌا وذلك لبيان التا :
أ( مدى مﻼئمة اﻻس ثمار الصندوق لتحقيق أ دافك اﻻس ثمار ة.
ب( مدى قابلية اﳌس ثمر ن لتحمل أية خسائر محتملة لرأس اﳌال كن يجة للمخاطر اﳌرتبطة باﻻس ثمار الصندوق.
بموجب ذا التن يه نؤكد ع اﳌس ثمر ن أن قرار اﻻس ثمار الصندوق وا اطر الناجمة عنه س تم ع مسؤولي م ا اصة.

تمت اﳌوافقة ع طرح و

يل و دراج وحدات صندوق مشاركة ر ت من قبل يئة السوق اﳌالية تار خ  1438/10/23ـ ،اﳌوافق 2017/07/17م.

ذه ال ة اﳌعدلة من شروط وأح ام صندوق مشاركة ر ت ال عكس التغي عمليات اﻹستحواذ حسب خطابنا اﳌرسل إ يئة السوق اﳌالية بتار خ
1439/09/21ه  ،اﳌوافق 2018/06/05م ،و خطابنا اﻹ ا اﳌرسل إ يئة السوق اﳌالية بتار خ 1439/10/14ه  ،اﳌوافق 2018/06/28م.

إشعار ام
تحتوي الشروط واﻷح ام ذه ع معلومات مفصلة تتعلق بمشاركة ر ت )"الصندوق"( وطرح الوحدات ف ا .لذلك ،س تم التعامل مع اﳌس ثمرن عند شراء
م ا ع اﳌوقع اﻹلك و ي لشركة مشاركة اﳌالية
وحدات الصندوق ع أ م عتمدوا ع اﳌعلومات الواردة ذه الشروط واﻷح ام فقط ،وال تتوافر
 www.musharaka.saوالسوق اﳌالية السعودية )تداول( www.tadawul.com.sa
يجب ع اﳌس ثمر ن ا تمل ن قراءة الشروط واﻷح ام ذه بال امل قبل شراء وحدات الصندوق .و نطوي اﻻس ثمار الصندوق ع عض ا اطر ولذلك
قد ﻻ ي ون مناسب ميع اﳌس ثمر ن .يجب أن ي ون اﳌس ثمرون ع استعداد لتحمل ا اطر اﳌرتبطة باﻻس ثمار الصندوق ،وال تم وصف ا البند 2.7
من شروط وأح ام الصندوق الواردة الشروط واﻷح ام ذه.
وقد تم إعداد الشروط واﻷح ام ذه من قبل شركة مشاركة اﳌالية )"مدير الصندوق"( ،و شركة مسا مة سعودية مقفلة تم تأس س ا بموجب قرار وزارة
ً
ص اعتباري مرخص له وفقا لﻼئحة اﻷ اص اﳌرخص ل م بموجب
التجارة والصناعة رقم/73ق وتار خ 1435/03/29ه اﳌوافق 2014/01/30م .و
ترخيص يئة السوق اﳌالية رقم  13169-27وتار خ  1434/12/18ري ،وفقا ﻷح ام ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار العقاري الصادرة عن مجلس يئة السوق
اﳌالية بموجب القرار رقم  2006 - 193 - 1بتار خ  1427/06/19ري )اﳌوافق  2006/07/15ميﻼدي( بموجب نظام السوق اﳌالية الصادر باﳌرسوم اﳌل ي رقم
م  30 /بتار خ  1424 / 6 / 2ري (اﳌوافق  2003 / 07 / 31ميﻼدي وأح ام التعليمات ا اصة بصناديق اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة ) (REITالصادرة من قبل
يئة السوق اﳌالية وفقا لقرار رقم  2016 - 130 - 6بتار خ  1438 / 01 / 23ري اﳌوافق  2016 / 10 / 24ميﻼدي.
تتضمن الشروط واﻷح ام ذه ع معلومات تم تقديم ا وفقا ﳌتطلبات الطرح وال يل واﻹدراج لوحدات صناديق اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة سوق اﳌالية
السعودية )"تداول"( وفقا لﻼئحة صناديق اﻻس ثمار العقاري والتعليمات ا اصة بصناديق اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة.
تمت اﳌوافقة ع طرح وحدات صندوق اﻻس ثمار العقاري اﳌتداول من قبل يئة السوق اﳌالية يوم اﻹثن ن  23شوال  1438ري ،اﳌوافق  17يوليو
 2017ميﻼدي .وقدم مدير الصندوق بطلب إ يئة السوق اﳌالية لطرح ل يل و دراج وحدات الصندوق السوق اﳌالية السعودية .وقد تم ا صول ع
جميع اﳌوافقات التنظيمية وغ ا ذات الصلة الﻼزمة ﻹ شاء صندوق اﻻس ثمار العقاري اﳌتداول ،بما ذلك اﳌوافقات اﳌتعلقة ب شر الشروط واﻷح ام ذه
وقدمت جميع اﳌس ندات اﳌؤ دة ل يئة السوق اﳌالية .وقد تم إعداد الشروط واﻷح ام ذه للم تم ن باﻻس ثمار الصندوق العقاري اﳌتداول .يحظر استخدام
الشروط واﻷح ام ذه ﻷي غرض آخر.
يتحمل مدير الصندوق امل اﳌسؤولية عن دقة اﳌعلومات الواردة الشروط واﻷح ام ذه ،و ؤكد أنه بناء ع ما لديه من معلومات ،و عد إجراء التحر ات
اﳌعقولة واﳌمكنة ،ﻻ توجد وقا ع تم تضمي ا أو إغفال ا من ذه الشروط واﻷح ام وال من شأ ا أن تجعل أي بيانات واردة ف ا مضللة .يجب ع اﳌس ثمرن
عدم اعتبار آراء مدير الصندوق ذه اﳌعلومات ع أ ا توصية لشراء وحدات صندوق اﻻس ثمار العقاري اﳌتداول.
وﻻ تتحمل يئة السوق اﳌالية أية مسؤولية عن محتو ات الشروط واﻷح ام ذه وﻻ تقدم أي ضمانات فيما يتعلق بدقة أو اكتمال اﳌعلومات الواردة ف ا .وعﻼوة
ع ذلك ،لن ت ون ال يئة مسؤولة عن أي خسارة مالية ناتجة عن أي بند وارد الشروط واﻷح ام ذه أو أي اعتماد عل ا.
يجب ع اﳌس ثمر ن ا تمل ن ال شاور مع ممثل م ،بما ذلك ا اسب ن واﳌس شار ن القانوني ن اﳌرخص ل م ،فيما يتعلق باﻷمور القانونية والز و ة وغ ا
من اﳌسائل اﳌتعلقة بصندوق اﻻس ثمار العقاري اﳌتداول أو اﻻس ثمار فيه.

1

جدول ا تو ات
الفصل

البند

اﻷول
الثا ي

اﳌ ق اﻷول
اﳌ ق الثا ي
اﳌ ق الثالث

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
2.0
3.0
4.0

ا توى
دليل الصندوق
اﳌصط ات
م ص الصندوق
الشروط واﻷح ام
اﻷح ام
اسم الصندوق ونوعه
عنوان اﳌقر الرئ ﳌدير الصندوق
م الصندوق
مدة الصندوق
أ داف الصندوق
م ص لﻼس اتيجيات ال سي بع ا مدير الصندوق لتحقيق أ دافه
مخاطر اﻻس ثمار الصندوق
اﻹش اك الصندوق
التعاقدات القانونية وعمليات الشراء وال شغيل
آلية التخصيص
الرسوم مقابل ا دمات والعموﻻت وأ عاب اﻹدارة
تثم ن أصول الصندوق
سياسة توز ع اﻷر اح
تداول وحدات الصندوق
عليق التداول و لغاء اﻹدراج
إنقضاء الصندوق
مجلس إدارة الصندوق
التصو ت وسياسة إجتماع مال ي الوحدات
مدير الصندوق
أم ن ا فظ
ا اسب القانو ي
القوائم اﳌالية
تضارب اﳌصا
اﻹفصاح ورفع التقار ر ﳌال ي الوحدات
اﳌعلومات اﻷخرى
إجراء التعديﻼت ع الشروط واﻷح ام
النظام اﳌطبق
م ص اﻹفصاح اﳌا
معاي ال يئة الشرعية
مثال توضي ﻵلية إح ساب الرسوم

2

الصفحة
3
4
8
9
9
9
9
9
9
9
10
23
32
33
34
36
37
39
40
40
40
41
43
44
45
46
47
47
48
50
52
52
53
54
56

دليل الصندوق

اسم الصندوق

صندوق مشاركة ر ت – Musharaka REIT

مدير الصندوق

شركة مشاركة اﳌالية )"مشاركة"( .ترخيص يئة السوق اﳌالية رقم
ً
 13169-27وتار خ  1434/12/18ـ اﳌوافق 2013/10/23م وفقا
ﻷح ام اﻷ اص اﳌرخص ل م الصادرة من يئة السوق اﳌالية

عنوان مدير الصندوق

شركة مشاركة اﳌالية – طر ق اﻷم تر ي بن عبد العز ز
ص.ب 712 .ا 31952
اتف + 966 (13) 8817990
فاكس www.musharaka.sa+ 966 (13) 8818205

أم ن ا فظ

ا اسب القانو ي

اﳌس شار اﳌا
اﳌثمنون العقار ون

شركة اﻹنماء لﻼس ثمار
اﳌقر الرئ – الراض
اﳌملكة العر ية السعودية  -ص .ب 66333 .الر اض 11576
برج العنود  ،2الطابق  ،20طر ق اﳌلك ف د ،العليا
اتف+966(11)2799299 :
8004413333
فاكس+966(11)2185900 :
www.alinmainvestment.com
بيكر تي
 3810طر ق اﳌلك فيصل  ,ال موك
ا  , 7063-34422اﳌملكة العر ية السعودية
اتف +966(13)8300906 :
فاكس+966(13)8347582 :
www.bakertillyjfc.com
شركة مشاركة اﳌالية
شركة ري ماكس العقارة
شركة أوﻻت للتنمية ا دودة
مكتب عبدالكر م البص للتقييم العقاري
مكتب سالم غازي ا ر ي للتقييم العقاري
سلمان بن غازي السماعيل الظف ي – محامون ومس شارون قانونيون

اﳌس شار القانو ي

ال يئة الشرعية

ص.ب  1595ا 31952
اتف  + 966 (13) 8810333فاكس + 966 (13) 8678855
شركة دار اﳌراجعة الشرعية
مملكة البحر ن – اﳌنامة
مب  872مكتب  41و  - 42طر ق  3618السيف  436اتف رقم:
+973 172158989

www.Shariyah.com
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)الر ت (REIT

مدير الصندوق

قواعد م افحة غسل اﻷموال وتمو ل
اﻹر اب

اﻷصول

مال ي الوحدات من ا م ور

عضو مجلس اﻹدارة اﳌستقل

يوم العمل
نظام السوق اﳌالية
التعليمات ا اصة بصناديق
اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة
ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار العقاري
تار خ اﻹقفال
ال يئة
اﳌملكة

صندوق مشاركة ر ت – Musharaka REIT
ً ً
صندوق اس ثمار عقاري مطروح طرحا عاما تتداول وحداته السوق الرئ  ،و تمثل دفه اﻻس ثماري
ً
ً
شائيا ،قابلة لتحقيق دخل دوري وتأج ي ،ﱠ
وتوزع سبة
الرئ س اﻻس ثمار عقارات مطورة تطدو را إ
ً
 %90من صا أر اح الصندوق نقدا ع مال ي الوحدات ذا الصندوق خﻼل ف ة عمله ،وذلك ش ل
سنوي بحد أد ى.
شركة مشاركة اﳌالية )"مشاركة"( ،شركة مسا مة سعودية )مقفلة( تم تأس س ا بموجب قرار وزارة
ً
ص اعتباري مرخص له وفقا لﻼئحة
التجارة والصناعة رقم/73ق وتار خ  1435/03/29ـ .و
اﻷ اص اﳌرخص ل م بموجب ترخيص يئة السوق اﳌالية رقم  13169-27وتار خ  1434/12/18ـ ﳌزاولة
شاط اﻹدارة )إدارة صناديق اﻻس ثمار( وا فظ واﳌشورة وال ت ب والتعامل بصفة أصيل أعمال اﻷوراق
اﳌالية.
قواعد م افحة غسل اﻷموال وتمو ل اﻹر اب الصادرة عن مجلس يئة السوق اﳌالية بموجب القرار رقم
 2008 - 39 - 1وتار خ 1429/12/03ـ اﳌوافق 2008/12/01م اﳌعدلة بقرار مجلس يئة السوق اﳌالية رقم
 2016- 53 – 5وتار خ  1437/07/25ـ اﳌوافق  2016/05/02م
ق
اﳌوجودات واﳌوارد )بنود اﳌ انية( ذات القيمة اﻻقتصادية وال يملك ا الصندو و مكن تحو ل ا إ
أموال نقدية )كما ش ّ ل النقد ً
جزء من اﻷصول( ومن اﻷمثلة ع ذلك اﻷصول العقار ة العي ية اﳌطورة
تطو را إ شائيا وجا زة لﻸستخدام سواء انت عقارات سكنية ،أو تجار ة ،أو صناعية ،أو زراعية وغ ا
كما شمل بند اﻷصول حق اﻹنتفاع واﻹستحواذ ع العقارات العي ية سابقة الذكر دون تملك ا وأيضا
النقود و والذمم اﳌدينة ،وكذلك اﻻس ثمار اﳌشار ع العقار ة غرض التطو ر واﻻس ثمار الصناديق
العقار ة اﳌماثلة اﻷخرى سواء انت محلية أو دولية  ...إ
ص اعتباري أو طبي من ا تمل أن س ثمر وحدات الصندوق و ع لغرض ذه ال شرة ل
ل
ٍ
ن
ق
من يمتلك وحدات بالصندو ع أن ﻻ ي و من بي م اﻵ ي:
 (1أي مالك وحدات  %5أو أك من إجما وحدات الصندوق
 (2مدير الصندوق وتا عيه.
 (3أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
ً
و عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،ﻻ ي ون موظفا أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو
أي تا ع له أو أي مدير صندوق من الباطن أو أم ن حفظ الصندوق ،ول س لديه عمل جو ري أو عﻼقة
عاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أم ن حفظ ذلك الصندوق و نطبق عليه
عر ف عضو مجلس إدارة مستقل حسب ما تم عر فه ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار العقار ة.
أي يوم عمل )من اﻷحد إ ا م س( باست ناء أيام العطل الرسمية ،والذي تزاول فيه البنوك واﳌؤسسات
اﳌالية اﳌملكة العر ية السعودية أعمال ا.
نظام السوق اﳌالية السعودي الصادر باﳌرسوم اﳌل ي رقم م 30 /وتار خ  1424/06/02ـ )حسب ما يتم
عديله أو إعادة شر عه من وقت ﻵخر(.
الصادرة عن مجلس يئة السوق اﳌالية بموجب القرار رقم  2016-130-6بتار خ  1438-1- 23ه اﳌوافق -24
 2016-10م بناء ع نظام السوق اﳌالية الصادر باﳌرسوم اﳌل ي رقم )-30م( وتار خ  1424-6-2ــ.
ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار العقاري الصادرة عن مجلس يئة السوق اﳌالية اﳌملكة العر ية السعودية
بموجب القرار رقم  2006 – 193 – 1وتار خ  1427/06/19ـ اﳌوافق 2006/07/15م.
و تار خ اية ف ة اﻹش اك للصندوق ،والذي يتم فيه جمع رأس مال الصندوق اﳌس دف.
يئة السوق اﳌالية اﳌملكة العر ية السعودية.
اﳌملكة العر ية السعودية
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متحصﻼت الصندوق

شركة اﻹنماء لﻼس ثمار
و التار خ الذي يبدأ فيه الصندوق عملياته و ون خﻼل ) (30يوم عمل من اية ف ة اﻹش اك.
يقصد به صا أر اح الصندوق ،و تم اح سابه حسب اﳌعاي الصادرة عن ال يئة السعودية للمحاسب ن
القانوني ن و ح سب بإجما عوائد الصندوق عد خصم إجما مصروفات الصندوق بما ذلك اﻷر اح )أو
ا سائر( الرأسمالية الناتجة عن بيع وشراء العقارات.
الت اليف ال تفرض ع الصندوق )العموﻻت( خاصة بالتمو ل اﳌتوافق مع الضوابط الشرعية بأسعار
السوق السائدة.
ع النظام اﳌس ند إ القرآن الكر م والسنة النبو ة اﳌط رة.
)شركة دار اﳌراجعة الشرعية( ال تتو دور اﳌس شار الشر للصندوق )"ال يئة الشرعية"( .وتقوم ال يئة
الشرعية بمراجعة افة عمليات واس ثمارات الصندوق ومراقبة تطبيق الضوابط واﳌعاي الشرعية عل ا.
ا ادي والثﻼث ن
تبدأ السنة اﳌالية للصندوق اليوم اﻷول من ش ر يناير من ل سنة ميﻼدية وت ت
من ش ر د سم من ل سنة ميﻼدية .وتتألف السنة اﳌالية اﻷو من ف ة ﻻ تقل عن  6أش ر وﻻ تتجاوز 18
ً
ش را.
ج ة يختار ا مدير الصندوق لتقييم أصول الصندوق وت ون معتمدة من ال يئة السعودية للمقيم ن
اﳌعتمدين ،وتتوافر ف ا الدراية وا ة الﻼزمت ن لتقديم خدمات التثم ن العقاري إضافة لتوافر شرط
اﻹستقﻼلية.
ل
ن
أي مرسوم أو قرار أو أمر قضا ي أو حكم أو نظام أو قانو أو أمر أو شر ع أو ﻻئحة أو قاعدة معمو ا
اﳌملكة العر ية السعودية.
ا ات ال تقوم ب و د الصندوق بالفرص العقار ة ال تتﻼءم مع اس اتيجية اﻻس ثمار بالصندوق
وتحصل باﳌقابل ع أ عاب وساطة )الس (.
ر ال سعودي.
ّ
ل ص طبي أو اعتباري قد ش ل نقل الوحدات إليه أو استحواذه عل ا:
ً
 إخﻼﻻ بأي نظام أو مطلب ﻷي بلد أو ج ة ح ومية أي سلطة قضائية ،سواء بحد
ذاته أو بال امن مع أي ظروف أخرى ذات صلة.
 تحميل الصندوق أي مسؤولية ضر ية ما ان ليتكبد ا أو يتحمل ا لوﻻ وجود ذا
يل
يل أو ال ام بأي متطلبات
ال ص ،أو يلزم الصندوق بتقديم طلب
ً
فيما يتعلق بأي من وحداته أي دولة ﻻ ي ون الصندوق م ﻼ ف ا أو ع م
ال يل ف ا.
حاﻻت اﻷزمات اﻻقتصادية ا ادة كحاﻻت الر ود اﻻقتصادي واضطرابات أسواق اﳌال ال تتوافق مع
بوط حاد أسعار اﻷوراق اﳌالية واﻷصول اﻷخرى .أو اﻷزمات السياسية ا روب والصراعات ب ن الدول.
ً
إجما قيمة اﻷصول مخصوما م ا إجما قيمة ا صوم.
ل ستة أش ر للصندوق ،تار خ  30يونيو و 31د سم من ل سنة ميﻼدية.
ص مرخص له من ال يئة بممارسة أعمال اﻷوراق اﳌالية.
تمثل حصة مشاعة ﳌال ي الوحدات الصندوق ،أي أن ل وحدة حصة واحدة غ مجزأه من صا
قيمة أصول الصندوق.
اﻷموال الناتجة عن:
ق
 .1إصدار وحدات الصندو من خﻼل الطرح العام اﻷو و افة الطروحات التالية بما
ذلك الطروحات ا اصة باﻹستحواذ ع حصص عي ية.
 .2الدخل من إيجارات عقارات الصندوق.
 .3العوائد ا ققة من اس ثمار الصندوق أدوات اس ثمار ة أخرى من صناديق
اس ثمار ومرابحات وغ ا.
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نموذج طلب اﻻش اك
حق اﻹنتفاع العقاري
سندات الدفع ﻷمر
صا أر اح الصندوق
ً
ً
عقارات مطورة تطو را إ شائيا
موجودات الصندوق
صناديق اﳌتاجرة

صناديق النقد

 .4بيع أي من أصول الصندوق أو أي جزء م ا خﻼل عمر الصندوق حال عدم وجود
أي فرص عقار ة أخرى لﻼستحواذ أو اية عمر الصندوق.
نموذج طلب اﻻش اك الذي يجب أن يقوم ل مس ثمر بتعب ته وتوقيعه وتقديمه إ مدير الصندوق
لﻼش اك الوحدات خﻼل ف ة الطرح.
حق عي باستعمال عقار أو مجموعة عقارات واستغﻼله ،و و حق عي يو ﳌالكه إستغﻼل أصل يخص
الغ و و حق مؤقت عدد مع ن من السنوات )مدة ا ق( و حق ﳌالك ا ق بيعة للغ ولكن ﻻيحق له
التصرف العقار اﳌنتفع به بالبيع ،ﻷن مز ة التصرف تبقى للمالك.
ً
صك محرر وفقا لش ل مع ن ،يتضمن بيانات نص عل ا النظام ،يتع د محرره بدفع مبلغ مع ن للمستفيد
تار خ مع ن أو قابل للتعي ن أو بمجرد اﻻطﻼع عليه ،و و أحد أش ال اﻷوراق التجار ة.
إجما عوائد الصندوق عد خصم إجما اﳌصروفات ال تحمل ا الصندوق.
العقارات اﳌطورة وا ا زة لﻺستخدام ،و شمل ذلك العقارات السكنية والتجار ة والصناعية والزراعية.
يقصد ا أصول الصندوق وال شمل اﻷصول اﳌتداولة.
عبارة عن وعاء اس ثماري يتم من خﻼله اﳌتاجرة بالسلع حيث يقوم الصندوق بتمو ل صفقات مرابحة تتمثل
شراء السلع والبضا ع من موردين معروف ن مقابل الدفع الفوري ،ثم القيام ب يع ا سعر أع لشر ات
كب ة ذات سمعة مالية جيدة ع أساس الدفع اﻵجل اﳌدى القص .
صناديق دف إ ا افظة ع رأس اﳌال اﳌس ثمر مع تحقيق معدل عائد معقول ظل مخاطر منخفضة
من خﻼل اﻻس ثمار أدوات أسواق النقد وسندات ا ومة السعودية القص ة واﳌتوسطة اﻷجل وسندات
الشر ات والص وك.
ً
و الطر قة اﳌستخدمة لوصف تخصيص متناسب .و طر قة لتخصيص مبلغ إ جزء وفقا ص ا من

ال سبة والتناسب آلية التخصيص ال ل.

التغي اﻷسا

اﻷر اح ا تجزة
القيمة السوقية للعقار

اﻷطراف ذات العﻼقة

أ اب اﳌصا
اﳌدة طو لة اﻷجل
حق الشفعة

ً
يقصد به أيا من ا اﻻت التالية:
 -1التغي اﳌ م أ داف الصندوق أو طبيعته.
 -2التغي الذي قد ي ون له تأث سل أو جو ري ع مال ي الوحدات أو ع حقوق م فيما يتعلق
بالصندوق.
 -3التغي الذي قد ي ون له تأث وضع ا اطر للصندوق.
 -4ز ادة رأس مال الصندوق.
ا زء النقدي الغ اﳌوزع ع مﻼك الوحدات من صا أر اح الصندوق خﻼل السنة/السنوات اﳌالية
ً
السابقة ،والذي ﻻ تتجاوز س ته  %10من صا أر اح الصندوق سنو ا بحسب آخر قوائم مالية مدققة.
متوسط القيمة لنتائج اﳌثمن ن العقار ن للعقار محل التثم ن.
 /1مدير الصندوق.
 /2أم ن ا فظ.
 /3مدير العقار.
 /4اﳌثمن.
 /5ا اسب القانو ي.
 /6أعضاء مجلس اﻹدارة أو أي من اﳌدير ن التنفيذي ن أو اﳌوظف ن لدى أي من اﻷطراف أعﻼه.
 /7أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته  %5من صا أصول الصندوق.
 /8أي ص تا ع أو مسيطر ع أي من اﻷ اص السابق ذكر م.
مجموعة من اﻷفراد وا ماعات واﳌؤسسات ال تؤثر وتتأثر باﻷفعال والقرارات ال تتخذ ا الشركة.
اﳌدة ال تز د عن خمس سنوات.
حق عطي للشر ك اﻷولو ة شراء العقار قبل أن ُ عرض ع اﻵخر ن.
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التقو م اﳌيﻼدي
تداول الوحدات

ً
ُ ستخدم التقو م اﳌيﻼدي لغرض ذه الشروط واﻷح ام ما لم يرد ما ينص صراحة ع خﻼف ذلك.
يتم تداول الوحدات بنفس الطر قة ال يتم ا تداول وحدات صناديق اﻻس ثمار العقاري اﳌتداول
السوق اﳌالية .وعليه ،فإنه يمكن ﳌال ي الوحدات بيع وشراء الوحدات خﻼل ساعات التداول اليومية من
خﻼل السوق مباشرة.
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الفصل اﻷول
ي ب قراءة ذا الفصل كمقدمة للشروط واﻷح ام .و حتوي ذا الفصل ع م ص للمعلومات اﻷساسية ال

ساعد اﳌس ثمر ع ت و ن تصور مبدىء

ﳌا ية الصندوق وآلية اﻻس ثمار به والعوائد اﳌس دفة إﻻ أنه يجب قراءة الفصل الثا ي"الشروط واﻷح ام" وﻻ يكتفى بالفصل اﻷول.

م ص الصندوق
اسم الصندوق ونوعه
اﻷ داف اﻻس ثمارة
مدة الصندوق
عملة الصندوق
مستوى ا اطرة
ا د اﻷد ى لﻼس ثمار
قيمة الوحدة اﻹسمية
عدد مرات التقييم
مدﻳرالصندوق
سياسة توز ع اﻷر اح
اﻹل ام بمعاﻳ ال يئة الشرعية
رسوم اﻹدارة
رسوم ا فظ
رسوم التعامﻼت

مدﻳرالعقار
اﳌصار ف اﻷخرى

رسوم ال يل و دراج
الوحدات

سبة ملكية ا م ور وعدد
مال ي الوحدات

"مشاركة ر ت" ،و و صندوق اس ثمار عقاري متداول مقفل.
ً
أصول عقار ة مطورة تطو را إ شائيا وقابلة للتأج وتحقيق دخل دوري ،قد س ثمر
س ثمر الصندوق ش ل رئ
الصندوق ش ل ثانوي أيضا موجوداته مشار ع التطو ر العقاري شر طة أن) :أ( ﻻ تقل موجودات الصندوق اﳌس ثمرة
اﻷصول العقار ة اﳌطورة ال تولد دخل دوري عن ) ٪ 75ب( أﻻ س ثمر اﻷرا البيضاء.
) (99سعة و سعون عام بداية من تار خ إدراج وحدات الصندوق السوق اﳌالية السعودية )تداول( و تاح ا للتداول ،قابلة
للتمديد س ت ن إضافيت ن عد موافقة مجلس إدارة الصندوق و يئة السوق اﳌالية.
الر ال السعودي
متوسطة ،وللمز د من التفاصيل ،ير اﻻطﻼع ع الباب السا ع ا اص با اطر الرئ سية لﻼس ثمار الصندوق
) 1,000وحدة( ألف وحدة بقيمة عشرة آﻻف ر ال وذلك خﻼل ف ة اﻹش اك.
عشرة ) (10ر اﻻت.
مرة واحدة ل ستة أش ر ع اﻷقل ،من قبل مثمن ن اثن ن مستقل ن مرخص ن من ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين.
شركة مشاركة اﳌالية )"مشاركة"(.
ً
س دف مدير الصندوق توز ع أر اح نقدية ﻻتقل عن مرة واحدة سنو ا ع مال ي الوحدات وذلك خﻼل الر ع اﻷول من السنة
اﳌالية حيث ﻻ تقل عن  % 90من صا أر اح صندوق اﻻس ثمار العقاري اﳌتداول.
يقوم الصندوق باﻻس ثمار والتعامل بطر قة تتوافق مع ضوابط ال يئة الشرعية.
يدفع الصندوق ﳌدير الصندوق رسوم إدارة سنو ة خﻼل مدة الصندوق بمقدار  % 1.2من صا قيمة أصول الصندوق.
ً
يدفع الصندوق ﻷم ن ا فظ مبلغ سنوي قدرة ) 100,000ر ال سعودي( مائة ألف ر ال يدفع مرة واحدة سنو ا.
يدفع الصندوق ومال ي الوحدات ماقيمته ) (% 1كحد أع من قيمة ل عملية بيع أو شراء تدفع ﳌدير الصندوق وذلك مقابل
قيامة بالتق والتفاوض واﳌعاينة وت ون ذه الرسوم مستحقة السداد عد إتمام الصفقة مباشرة .وقد ت ون جزء من الس
حال ام انية اﻹتفاق مع وسطاء الصفقة ع ذلك.
ً
ً
ستحق مدير العقار رسوم  %7سنو ا بحد أق من إجما قيمة اﻹيجار ا قق ع العقارات اﳌنوي اﻹستحواذ عل ا مستقبﻼ.
كما يحق ﳌدير الصندوق عي ن اﳌستأجر كمدير للعقار حيث عمل اﻷخ تحت إشراف مدير الصندوق ولن يتم إح ساب أي
رسوم ﳌدير العقار تلك ا الة.
ً
 %0.25من إجما أصول الصندوق كحد أع سنو ا و شمل مصار ف الصندوق الن ية واﳌصار ف اﳌتعلقة باﻷعمال واﻷ شطة للصندوق.
كما يقر الصندوق بأنه لن يتم خصم أي مبالغ أخرى عدا ماذكر.
سيدفع الصندوق رسوم لل يل واﻹدراج السوق اﳌالية السعودية )تداول( التا :
رسوم ال يل و شمل رسوم إ شاء ل ﳌال ي الوحدات :مبلغ  50ألف ر ال سعودي باﻹضافة إ  2ر ال ل ل مس ثمر و حد
أق مبلغ  500ألف ر ال.
خدمة إدارة ل اﳌﻼك :مبلغ  400,000ر ال سعودي.
رسوم اﻹدراج :خدمة ا ﻹدراج اﻷو لوحدات الصندوق :مبلغ  50ألف ر ال سعودي.
خدمة إدراج وحدات الصندوق :مبلغ %0.03 :من القيمة السوقية للصندوق ،بحد أد ى  50ألف ر ال وحد أع قدره  300ألف
ر ال.
طبقا للفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية )ب( من البند الرا ع الواردة بالتعليمات ا اصة بصناديق اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة ،فإن
ملكية ا م ور من إجما وحدات الصندوق يجب أﻻ تقل عن  .%30وعدد مال ي الوحدات من ا م ور يجب أﻻ يقل عن خمس ن مالك وحدة.
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الفصل الثا ي
الشروط واﻷح ام
.1

اﻷح ام
 .1.1اسم الصندوق ونوعه
اسم الصندوق و "مشاركة ر ت" .و و صندوق اس ثمار عقاري متداول مقفل تم إ شاؤه اﳌملكة العر ية السعودية بموجب ﻻئحة صناديق
اﻻس ثمار العقاري والتعليمات ا اصة بصناديق اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة.
 .1.2عنوان اﳌقرالرئ س ﳌدﻳرالصندوق
شركة مشاركة اﳌالية – طر ق اﻷم تر ي بن عبد العز ز  -ص.ب 712 .ا
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.1.3

م الصندوق
يبلغ

م الصندوق اﳌس دف 880,000,000ر ال سعودي )ثمانمائة وثمانون مليون( مقسمة ع  88,000,000وحدة )ثمانية وثمانون مليون(

و قيمة اسمية تبلغ 10ر ال )عشرة ر اﻻت( للوحدة الواحدة ،حيث يمثل

م الصندوق قيمة شراء العقارات البالغة  857,000,000ر ال )ثمانمائة

وسبعة وخمس ن مليون ر ال( إضافة إ رسوم الس لتملك العقارات وال تقدر بـ  21,425,000ر ال ) واحد وعشر ن مليون وأر عمائة وخمسة
وعشر ن ألف ر ال( تدفع ﳌدير الصندوق والوسطاء .وماتبقى ف و للمصار ف ا اصة بتأس س الصندوق مثل مصار ف اﻹدراج وال

يل

لوحدات الصندوق ﻷول مرة لشركة تداول.
 .1.4مدة الصندوق
ت ون مدة الصندوق  99سنة ابتداء من تار خ إدراج الوحدات السوق اﳌالية السعودية )"تداول"( و تاح ا للتداول .وت ون مدة الصندوق قابلة
للتمديد س ت ن إضافيت ن وذلك عد موافقة مجلس إدارة الصندوق و يئة السوق اﳌالية.
 .1.5أ داف الصندوق

ً
للصندوق و توف دخل دوري سنوي ﳌال ي الوحدات وذلك من خﻼل اﻻس ثمار أصول عقار ة مطورة تطو را

إن ال دف اﻻس ثماري الرئ
ً
اﳌملكة العر ية السعودية حيث يتوجب ع مدير الصندوق أن يقوم بتوز ع
إ شائيا قابلة لتحقيق دخل تأج ي ودوري ومتواجدة ش ل رئ
ً
نقدي مرة واحدة سنو ا بحد أد ى وذلك خﻼل الر ع اﻷول من ل عام و سبة ﻻ تقل عن  %90من صا أر اح الصندوق .و ع م الصندوق تمو ل
ً
ً
ت اليف اﻻستحواذ ع العقارات مستقبﻼ أثناء عمر الصندوق وذلك من خﻼل ز ادة رأس مال الصندوق وفقا للمادة  1.8.3من الشروط واﻷح ام
أو من خﻼل تمو ل متوافق مع معاي ال يئة الشرعية إضافة إ اﻷر اح ا تجزة من اس ثمارات الصندوق السابقة.

وصف لغرض الصندوق وأ دافه اﻻس ثمار ة
إن ال دف الرئ للصندوق و تحقيق توز عات نقدية سنو ة ثابتة بحيث ﻻ تقل عن  %90من صا أر اح الصندوق السنو ة وأن ت ون توز عات
ً
ً
الصندوق السنو ة ﳌال ي الوحدات قابلة للنمو والزادة؛ وذلك من خﻼل اﻻس ثمار عقارات مطورة تطو را إ شائيا وقابلة لتحقيق دخل تأج ي
ودوري وتوز ع اﳌبالغ ع مال ي الوحدات ش ل سنوي .و س دف الصندوق تحقيق النمو والزادة التوز عات السنو ة من خﻼل تطبيق أحد
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ً
ً
ا يارات التالية ) :أ( إعادة اس ثمار اﻷر اح ا تجزة أصول اس ثمار ة عقارة أخرى مطورة تطو را إ شائيا وقابلة لتحقيق دخل تأج ي ودوري
)ب( من خﻼل ر ط اﻷر اح ا تجزة أو جزء م ا بودا ع مرابحة منخفضة ا اطر ومتوافقة من معاي ال يئة الشرعية وذلك عد توز ع ما ﻻ يقل
ً
عن  % 90من صا أر اح الصندوق نقدا ميع مﻼك الوحدات الصندوق ش ل سنوي كحد أد ى بداية الر ع اﻻول من السنة اﳌالية ال
تت

 31د سم من ل عام )ج( إعادة اس ثمار اﻷر اح ا تجزة أو جزء م ا صناديق عقار ة متداولة وحدا ا )ر ت( محليا اﳌملكة متوافقة

مع معاي ال يئة الشرعية .
 .1.6م ص لﻼس اتيجيات ال سي بع ا الصندوق لتحقيق أ دافه
 .1.6.1وصف ﻷنواع اﻷصول العقار ة ال سوف س ثمرف ا الصندوق
سيقوم مدير الصندوق باﻻس ثمار قطاعات متنوعة مثل القطاع الصنا والقطاع السك وقطاع الضيافة ،و مكن للصندوق أن يقوم بنوع ن
من اﻹستحواذات و ما:
ً
ً
 اﻹستحواذ ع العقارات اﳌطورة تطو را إ شائيا القابلة لتحقيق دخل تأج ي ودوري.
 اﻹستحواذ ع حقوق اﻹنتفاع العقار ة وﳌدة طو لة اﻷجل.
ً
ً
أصول عقار ة مطورة تطو را إ شائيا قابلة لتحقيق دخل تأج ي ودوري ،ولن يقوم الصندوق
ح ن أن الصندوق س ثمر ش ل أسا
باﻻس ثمار اﻷرا

البيضاء ،وقد يقوم الصندوق باس ثمار سبة ﻻ تتجاوز ) (%25من القيمة اﻹجمالية ﻷصول الصندوق وذلك بحسب آخر

قوائم مالية مدققة التطو ر العقاري ،أو لتجديد أو ﻹعادة تطو ر العقارات اﳌملوكة للصندوق .وت ون معاي اختيار العقار
ً
ً
بما ﻻ يقل عن  %50من اﳌساحات القابلة للتأج )ب( مطور تطو را إ شائيا و حقق عوائد تأج ية سنو ة )ج( أن يقع مناطق داخل اﳌدن

التا ) :أ( مؤجر

الرئ سية ع أن ي ون خارج حدود مدين مكة اﳌكرمة واﳌدينة اﳌنورة )د( أﻻ يتطلب العقار إضافة تحس نات عليه تز د ت لف ا عن %15من
إجما ت لفة الشراء.
 .1.6.2العقارات ال س تم اﻻستحواذ عل ا لصا الصندوق
ً
ً
مدير الصندوق بصدد اﻹستحواذ ع عقارات مطورة تطو را إ شائيا مدرة لدخل دوري تأج ي و عقود إيجار متوسطة وطو لة اﻷجل
ومختلفة القطاعات وتقع العقارات )اﳌنطقة الشرقية واﳌنطقة الوسطى( كما و مو
اﻻسم

اﳌنطقة

مجمع اجزاﻻ اﻷول

اﳌنطقة الشرقية

ا

مستودعات ال كة

منطقة الر اض

الر اض

 90,000,000ر ال

شقق راد سون بلو الفندقية

اﳌنطقة الشرقية

ا

 85,000,000ر ال

 7,225,000ر ال

شور السك

اﳌنطقة الشرقية

ا

 145,000,000ر ال

 13,050,000ر ال

مجمع اللؤلؤة السك

اﳌنطقة الشرقية

ا

 377,000,000ر ال

 32,045,000ر ال

مجمع

اﳌدﻳنة

ا دول التا :
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قيمة الشراء

العائد اﻹجما ع العقار

 160,000,000ر ال

 14,400,000ر ال
 9,000,000ر ال

 .1.6.2.1العقاراﻷول :مجمع اجزاﻻ اﻷول
 .1.6.2.1.1وصف العقار :مجمع اجزاﻻ عبارة مجمع سك مغلق م ون من  101فيﻼ و نمط ن مختلف ن التصميم واﳌساحة حيث
أن النمط اﻷول من الفلل مب بمساحة 220م مر ع للفيﻼ الواحدة وعدد ا  36فيﻼ ا مع ،والنمط الثا ي مب
بمساحة 210م مر ع للفيﻼ الواحدة وعدد ا  65فيﻼ ا مع .وجميع الفلل تت ون من دور ن بثﻼث غرف نوم ،و توفر
ا مع مركز ص ور ا وترفي ومﻼعب وقاعة متعددة اﻷغراض وحضانة أطفال ومسابح ومركز تجاري )أسواق
قرطبة بمنطقة الظ ران ع طر ق
اﳌزرعة( و متاز ا مع بموقعه القر ب من اﳌناطق اﳌ مة والرئ سية ف و يقع
اﳌلك سعود )القشلة( من ج ته الغر ية وع امتداد مطار الظ ران القديم ،ومنطقة الظ ران عت حلقة الوصل ب ن
الدمام وا  .و متاز اﳌوقع بقر ه من شركة أرام و السعودية وجامعة اﻹمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة اﳌلك ف د
للب ول واﳌعادن وا رس الوط  .وا مع مب ع قطع أرض مساحة اﻷو ساوي )14,391.9م مر ع( والقطعة
الثانية ساوي )15,094.83م مر ع( و جما مساحة ا مع ساوي )29,486.73م مر ع(  ،كما يقر مدير الصندوق
بخلو العقار من أي مخالفات نظامية تمنع أو قد ت س ب عدم اﻻستفادة من العقار أو شغيلة ،وكذلك يقر مدير
ً
الصندوق سﻼمة العقار فنيا وخلوه من أي خلل أو عيوب ندسية رئ سية قد تمنع أو قد ت س ب عدم اﻻستفادة من
اﳌب أو شغيله ،أو قد ت س ب بدور ا إجراء إصﻼحات و غي ات رئ سية م لفة.
 .1.6.2.1.2م ص اﳌعلومات اﻷساسية للعقار:
اﳌالك ا ا

شركة اجزاﻻ للتجارة واﻻس ثمار العقاري
قرطبة – مدينة ا

اﳌوقع
مساحة اﻷرض
عدد الفلل
التأث ث
سبة التأج
قيمة الدخل السنو ة الصا من اﻹﻳجار
القطاع
اﳌستأجر ومدﻳرالعقار /مدة العقد

29,486.73م مر ع
 101فيﻼ سكنية
مؤثث بال امل
%100
 14,400,000ر ال
سك
شركة النحﻼت الثﻼث الفندقية  5 /سنوات

متوسط التقييم

 161,509,980ر ال سعودي

سعرالشراء

 160,000,000ر ال سعودي

سبة العائد اﻹجما السنوي

 %70من قيمة العقار و ساوي  112,000,000ر ال
ً
 %9سنو ا من قيمة شراء العقار

عمرالعقارو داﻳة شغيلة

 14سنة.

ا صة العي ية

متوسط الدخل لعام  2014م /سبة اﻹشغال

 16,380,000ر ال %100 /

متوسط الدخل لعام  2015م /سبة اﻹشغال

 16,380,000ر ال %100 /

متوسط الدخل لعام  2016م  /سبة اﻹشغال

 16,380,000ر ال %100 /

 .1.6.2.1.3القيمة السوقية وأسلوب تقو م العقار :تم تقو م العقار بقيمة سوقية تقدر بـ  161,509,980ر ال )مائة وواحد وستون
مليون وخمسمائة و سعة آﻻف و سعمائة وثمانون ر ال( ،وتمثل ذه القيمة متوسط التقييم للعقار من قبل اﳌثمن ن
اﳌستقل ن عن الصندوق وعن عض م البعض واﳌعتمدين من قبل ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين .وقد قام ل
مثمن ب ثم ن العقار ع حدة ومن ثم توصلنا إ القيمة السوقية عد أن تم أخذ اﳌتوسط ا سا ي لنتائج التثم ن .حسب
الفقرة  1.12من الشروط واﻷح ام ذه.

11

 .1.6.2.1.4تأج و دارة العقار :تم تأج ا مع بال امل ع شركة النحﻼت الثﻼث الفندقية عقد ﳌدة خمس سنوات و عائد سنوي
يقدر بـ )14,400,000ر ال( أر عة عشر مليون وأر عمائة ألف ر ال سعودي .قيمة الدخل صافية وذلك عد خصم افة
ً
مصار ف إدارة العقار و افة مصار ف الصيانة الدور ة والتأم ن وال يتحمل ا بدوره اﳌستأجر بصفته مديرا للعقار حيث
س تم عي نه وسيعمل تحت إشراف مدير الصندوق و ل م ب افة اﳌصار ف اﳌذ ورة وﻻ يوجد مصار ف أو مستحقات
ﳌدير العقار ا ا حيث أنه اﳌستأجر ،كما أنه تم تحر ر سندات دفع ﻷمر من قبل اﳌستأجر وذلك عن القيمة اﻹيجار ة
ل ل سنة وعدد ا خمسة سندات .وقبل إن اء عقد اﻹيجار مع شركة النحﻼت الثﻼثة الفندقية ستة أش ر فإن مدير
الصندوق سيقوم بمخاطبة اﳌستأجر شركة النحﻼت الثﻼثة الفندقية وذلك ﳌعرفة ما إذا ان ل م رغبة تجديد عقد
اﻹيجار بمدة مماثلة أو مختلفة وسعر يتم اﻹتفاق عليه حينه أو ﻻ يوجد لد م أي رغبة بالتجديد عند ا سيقوم مدير
الصندوق بتعي ن مدير عقار جديد يقوم ب شغيل ا مع؛ تنطبق عليه اﳌعاي اﳌذ ورة الفقرة1.25.1.3
 .1.6.2.1.5آلية اﻹستحواذ ع العقار :سيقوم مدير الصندوق باﻹستحواذ ع العقار بمبلغ  160,000,000ر ال مما عطي
الفقرة  ،(1.6.2.6و عد سعر الشراء أقل
الصندوق عائد إجما سنوي يقدر بـ  %9من مبلغ شراء العقار )كما و مو
من متوسط سعر التثم ن للعقار واﳌعد من قبل ثﻼثة مثمن ن معتمدين من قبل ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين
و و  161,509,980ر ال ،كما و مو الفقرة  1.12وسيدخل مالك العقار بحصة عي ية تقدر بـ  %70من القيمة
اﻹجمالية للعقار و ساوي  112,000,000ر ال.
 .1.6.2.1.6تفاصيل عقود اﻹﻳجار
عدد العقود
اﳌستأجر
تار خ بدء عقد اﻹﻳجار
مدة العقد
نوع العقد
اﻻستخدام اﳌسموح به
إجما قيمة عقد اﻹﻳجار
قيمة إﻳجار ل سنة
ضمان إل ام اﳌستأجر
شروط ف العقد خﻼل اﳌدة و
خمس سنوات

عقد واحد
شركة النحﻼت الثﻼثة الفندقية
منذ انتقال اﳌلكية و فراغه لصا الصندوق

خمس سنوات
عقد إيجار يتحمل فيه اﳌستأجر ت اليف التأم ن
والصيانة وال شغيل
تأج فلل سكنية داخل مجمع مغلق
 72,000,000ر ال
14,400,000ر ال
سندات دفع ﻷمر بقيمة ل إيجار ل ل سنة
يحق للمالك ف عقد اﻹيجار وذلك ا اﻻت التالية:
 -1حال فشل اﳌستأجر بالوفاء بال امه السنوي بدفع
اﻹيجار وذلك خﻼل  60يوم من تار خ استحقاق الصندوق
لقيمة اﻹيجار.
 -2حال مخالفة اﳌستأجر لبنود عقد اﻹيجار .

* يقر مدير الصندوق عدم وجود أي تضارب مصا ب ن اﻷطراف التالية ش ل مباشر أو غ مباشر:
(1
(2
(3
(4

مدير الصندوق.
ق
مدير /مدراء العقارات اﳌرتبطة بالصندو .
مالك /مﻼك العقارات اﳌرتبطة بالصندوق.
مستأجر /مستأجر ن أصول عقار ة ش ل عوائد ا  %10أو أك من عوائد اﻻيجار السنو ة للصندوق.
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 .1.6.2.2العقارالثا ي :مستودعات ال كة
اﳌشاعل -بلدية الس -
وصف العقار :عبارة عن ستة مستودعات مغلقة ذات إرتفاع عا ) 14م مرع( تقع
مدينة الر اض ،مب ية ع أرض بمساحة  29,955.49م مر ع  .مؤجرة ع شركة تور دات اﳌطورة ا دودة اﳌالكة
لنقليات  FLOWو الناقل ا صري لشركة إيكيا وذلك عقد ﳌدة خمس سنوات ملزمة يتم تجديد ا عد اية ل ف ة
ً
بقيمة جديدة إﻻ حال رغب أحد اﻷطراف عدم تجديد العقد فيجب عليه اﻹشعار كتابيا للطرف اﻵخر قبل اﳌدة بثﻼث ن
ً
يوما ،م ع مدة العقد س ت ن منذ إستﻼم اﳌستأجر للعقار و شغيله.
يقر مدير الصندوق بخلو العقار من أي مخالفات نظامية تمنع أو قد ت س ب عدم اﻻستفادة من العقار أو شغيله،
ً
وكذلك يقر مدير الصندوق سﻼمة العقار فنيا وخلوه من أي خلل أو عيوب ندسية رئ سية قد تمنع أو قد ت س ب
عدم اﻻستفادة من اﳌب أو شغيله ،أو قد ت س ب بدور ا إجراء إصﻼحات و غي ات رئ سية م لفة.
 .1.6.2.2.1م ص اﳌعلومات اﻷساسية للعقار:
اﳌالك ا ا

عبدﷲ بن إبرا يم بن عواد العواد
اﳌشاعل – مدينة الر اض )بلدية الس (

اﳌوقع
مساحة اﻷرض
التج ات داخل اﳌستودعات
سبة التأج
قيمة الدخل السنو ة الصا من اﻹﻳجار
القطاع
اﳌستأجر ومدﻳرالعقار /مدة العقد
متوسط التقييم

 29,955.49م مر ع
تم تج ه من قبل اﳌستأجر
%100
 9,000,000ر ال
صنا
شركة تور دات اﳌطورة ا دودة  5 /سنوات
 90,559,500ر ال سعودي

سبة العائد اﻹجما السنوي

 90,000,000ر ال سعودي
ً
 %10سنو ا من قيمة شراء العقار

عمرالعقارو داﻳة شغيلة

) 2س ت ن( .

سعرالشراء

متوسط الدخل منذ اﻹ شاء  /سبة اﻹشغال

 9,000,000ر ال %100 /

 .1.6.2.2.2القيمة السوقية وأسلوب تقو م العقار :تم تقو م العقار بقيمة سوقية تقدر بـ  90,559,500ر ال ) سع ن مليون
وخمسمائة و سعة وخمس ن ألف ر ال( ،وتمثل ذه القيمة متوسط التقييم للعقار من قبل اﳌثمن ن اﳌستقل ن عن
الصندوق وعن عض م البعض واﳌعتمدين من قبل ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين .وقد قام ل مثمن ب ثم ن العقار
ع حدة ومن ثم توصلنا إ القيمة السوقية عد أن تم أخذ اﳌتوسط ا سا ي لنتائج التثم ن .حسب الفقرة  1.12من
الشروط واﻷح ام ذه.
 .1.6.2.2.3تأج و دارة العقار :العقار مؤجر بال امل ع شركة تور دات اﳌطورة ا دودة عقد ﳌدة خمس سنوات و عائد سنوي
يقدر بـ )9,000,000ر ال( سعة مﻼي ن رال سعودي .قيمة الدخل صافية وذلك عد خصم افة مصار ف إدارة العقار
ً
و افة مصار ف الصيانة الدور ة والتأم ن وال يتحمل ا بدوره اﳌستأجر بصفته مديرا للعقار حيث س تم عي نه ولن يتم
اح ساب أي رسوم ﻹدارة العقار تلك ا الة وسيعمل تحت إشراف مدير الصندوق و ل م ب افة اﳌصارف اﳌذ ورة وﻻ
يوجد مصار ف أو مستحقات ﳌدير العقار ا ا حيث أنه اﳌستأجر .وقبل إن اء عقد اﻹيجار مع شركة تور دات اﳌطورة
ً
ا دودة بثﻼث ن يوما فإن مدير الصندوق سيقوم بمخاطبة اﳌستأجر وذلك ﳌعرفة ما إذا ان ل م رغبة تجديد عقد
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اﻹيجار بمدة مماثلة أو مختلفة وسعر يتم اﻹتفاق عليه حينه أو ﻻ يوجد لد م أي رغبة بالتجديد عند ا سيقوم مدير
الصندوق بتعي ن مدير عقار جديد يقوم ب شغيل اﳌستودع ؛ تنطبق عليه اﳌعاي اﳌذ ورة الفقرة1.25.1.3

 .1.6.2.2.4آلية اﻹستحواذ ع العقار :سيقوم مدير الصندوق باﻹستحواذ ع العقار بقيمة  90,000,000ر ال مما عطي الصندوق
الفقرة  ،(1.6.2.6و عد سعر الشراء أقل من
عائد إجما سنوي يقدر بـ  %10من مبلغ شراء العقار )كما و مو
متوسط سعر التثم ن للعقار واﳌعد من قبل مثمن ن اثن ن معتمدين من قبل ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين و و
 90,559,500ر ال ،كما و مو الفقرة 1.12
 .1.6.2.2.5تفاصيل عقود اﻹﻳجار
عدد العقود
اﳌستأجر
تار خ بدء عقد اﻹﻳجار
مدة العقد
نوع العقد
اﻻستخدام اﳌسموح به
إجما قيمة عقد اﻹﻳجاراﳌتبقية
قيمة إﻳجار ل سنة

شروط ف

العقد خﻼل مدته

عقد واحد
شركة تور دات اﳌطورة ا دودة
 1436/11/10ه

خمس سنوات
عقد إيجار يتحمل فيه اﳌستأجر جميع ت اليف اﻹدارة
والصيانة وال شغيل
مستودعات تخزن
 27,000,000ر ال
9,000,000ر ال
 -1حال تأخر اﳌستأجر عن دفع قيمة اﻹيجار السنوي
وذلك ﳌدة ش ر من تار خ استحقاق الدفعة  ،يحق للمالك
ف العقد .
 -2حال مخالفة اﳌستأجر لبنود عقد التأج  ،فيحق
للمالك ف عقد اﻹيجار .

* يقر مدير الصندوق عدم وجود أي تضارب مصا ب ن اﻷطراف التالية ش ل مباشر أو غ مباشر:
(1
(2
(3
(4

مدير الصندوق.
مدير /مدراء العقارات اﳌرتبطة بالصندوق.
مالك /مﻼك العقارات اﳌرتبطة بالصندوق.
مستأجر /مستأجر ن أصول عقار ة ش ل عوائد ا  %10أو أك من عوائد اﻻيجار السنو ة للصندوق.
 .1.6.2.3العقارالثالث :شقق راد سون بلو الفندقية
 .1.6.2.3.1وصف العقار :شقق راد سون بلو الفندقية و عبارة عن أر عة مجمعات متصلة ومغلقة ،م ونة من  92شقة فندقية
مؤثثة بال امل .و ثﻼثة أنماط مختلفة التصميم واﳌساحة حيث أن النمط اﻷول من الشقق مب بمساحة  20م مر ع
للشقة الواحدة حيث تحتوي ع غرفة واحدة وعدد ا  36شقة ا مع ،والنمط الثا ي مب بمساحة  84م مر ع
للشقة الواحدة حيث تحتوي ع غرفت ن للنوم وعدد ا  48شقة ا مع .والنمط الثالث مب بمساحة  125م مرع
للشقة الواحدة حيث تحتوي ع ثﻼثة غرف للنوم وعدد ا  8شقق .العقار مملوك لشركة تنامي العر ية )مسا مة مقفلة(
وتقوم شركة راد سون بلو  Radisson Bluب شغيل العقار بال امل وﳌدة عشر سنوات .وجميع اﳌبا ي م ونة من ثﻼثة
أدوار ،وتتوفر ا مع أغلب ا دمات ال يحتاج ا ال ﻻء مثل خدمة الغرف ومطعم ومركز اﻷعمال وصالة إستقبال
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ومركز ص ور ا ومسبح .و متاز ا مع بوقوعه بالقرب من جميع اﳌناطق اﳌ مة والرئ سية ف و يقع بالقرب من طرق
اﳌلك سعود )القشلة( حيث يطل عليه من ج ته الغر ية ،و متاز اﳌوقع بقر ه من شركة أرام و السعودية وجامعة اﻹمام
عبدالرحمن بن فيصل وجامعة اﳌلك ف د للب ول واﳌعادن وا رس الوط ومس شفى الرعاية بروك ومجمع الظ ران
ومجمع الراشد .وا مع مب ع أرض بمساحة )3,798.08م مر ع(  ،كما يقر مدير الصندوق بخلو العقار من أي
مخالفات نظامية تمنع أو قد ت س ب عدم اﻻستفادة من العقار أو شغيله ،وكذلك يقر مدير الصندوق سﻼمة العقار
ً
فنيا وخلوه من أي خلل أو عيوب ندسية رئ سية قد تمنع أو قد ت س ب عدم اﻻستفادة من اﳌب أو شغيله ،أو قد
ت س ب بدور ا إجراء إصﻼحات و غي ات رئ سية م لفة .
 .1.6.2.3.2م ص اﳌعلومات اﻷساسية للعقار:
اﳌالك ا ا

شركة تنامي العر ية )مسا مة مقفلة(
العليا – مدينة ا

اﳌوقع
مساحة اﻷرض

3,798.08م مر ع

عدد الوحدات

 92شقة فندقية

التأث ث
سبة التأج
قيمة الدخل السنو ة الصا من اﻹﻳجار
القطاع
اﳌستأجر ومدﻳرالعقار /مدة العقد

مؤثث بال امل
%100
 7,225,000ر ال
ضيافة
شركة تنامي العر ية )مسا مة مقفلة(  5 /سنوات

متوسط التقييم

 86,004,000ر ال سعودي

سعرالشراء

 85,000,000ر ال سعودي

سبة العائد اﻹجما السنوي

 %30من قيمة العقار و ساوي  25,500,000ر ال
ً
 %8.5سنو ا من قيمة شراء العقار

عمرالعقارو داﻳة شغيلة

جديد )ف اير .(2017

ا صة العي ية

 .1.6.2.3.3القيمة السوقية و أسلوب تقو م العقار :تم تقو م العقار بقيمة سوقية تقدر بـ  86,004,000ر ال )ستة وثمانون مليون
وأر عة آﻻف ر ال( ،وتمثل ذه القيمة متوسط التقييم للعقار من قبل اﳌثمن ن اﳌستقل ن عن الصندوق وعن عض م
البعض واﳌعتمدين من قبل ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين .وقد قام ل مثمن ب ثم ن العقار ع حدة ومن ثم
توصلنا إ القيمة السوقية عد أن تم أخذ اﳌتوسط ا سا ي لنتائج التثم ن .حسب الفقرة  1.12من الشروط واﻷح ام
ذه.
 .1.6.2.3.4تأج و دارة العقار :تم تأج ا مع بال امل ع نفس البا ع شركة تنامي العرية )مسا مة مقفلة( و عقد منفصل تم
ً
ً
توقيعه عد إتفاقية الشراء .مدة العقد خمس سنوات عطي عائدا سنو ا يقدر بـ )7,225,000ر ال( سبعة مﻼي ن ومائتان
وخمسة وعشر ن ألف ر ال سعودي( .قيمة الدخل صافية وذلك عد خصم افة مصار ف إدارة العقار و افة مصار ف
ً
الصيانة الدور ة والتأم ن وال يتحمل ا بدوره اﳌستأجر بصفته مديرا للعقار حيث س تم عي نه وسيعمل تحت إشراف
مدير الصندوق و ل م ب افة اﳌصار ف اﳌذ ورة وﻻ يوجد مصار ف أو مستحقات ﳌدير العقار ا ا حيث أنه اﳌستأجر،
كما أنه تم تحر ر سندات دفع ﻷمر من قبل اﳌستأجر وذلك عن القيمة اﻹيجار ة ل ل سنة وعدد ا خمسة سندات ،وقبل
إن اء عقد اﻹيجار مع شركة تنامي العر ية ستة أش ر فإن مدير الصندوق سيقوم بمخاطبة اﳌستأجر شركة تنامي
العر ية وذلك ﳌعرفة ما إذا ان ل م رغبة تجديد عقد اﻹيجار بمدة مماثلة أو مختلفة وسعر يتم اﻹتفاق عليه حينه
أو ﻻ يوجد لد م أي رغبة بالتجديد عند ا سيقوم مدير الصندوق بتعي ن مدير عقار جديد يقوم ب شغيل ا مع ؛ تنطبق
عليه اﳌعاي اﳌذ ورة الفقرة 1.25.1.3
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 .1.6.2.3.5آلية اﻹستحواذ ع العقار :سيقوم مدير الصندوق باﻹستحواذ ع العقار بمبلغ  85,000,000ر ال مما عطي الصندوق
الفقرة  ،(1.6.2.6و عد سعر الشراء أقل من
عائد إجما سنوي يقدر بـ  %8.5من مبلغ شراء العقار )كما و مو
متوسط سعر التثم ن للعقار واﳌعد من قبل مثمن ن اثن ن معتمدين من قبل ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين و و
 86,004,000ر ال ،كما و مو الفقرة  1.12وسيدخل مالك العقار بحصة عي ية تقدر بـ  %30من القيمة اﻹجمالية
للعقار و ساوي  25,500,000ر ال.
 .1.6.2.3.6تفاصيل عقود اﻹﻳجار
عدد العقود
اﳌستأجر
تار خ بدء عقد اﻹﻳجار
مدة العقد
نوع العقد
اﻻستخدام اﳌسموح به
إجما قيمة عقد اﻹﻳجار
قيمة إﻳجار ل سنة
ضمان إل ام اﳌستأجر

شروط ف العقد خﻼل اﳌدة و
خمس سنوات

عقد واحد
شركة تنامي العر ية )مسا مة مقفلة(
منذ انتقال اﳌلكية و فراغه لصا الصندوق

خمس سنوات
عقد إيجار يتحمل فيه اﳌستأجر ت اليف التأم ن
والصيانة وال شغيل
شقق فندقية
 36,125,000ر ال
7,225,000ر ال
سندات دفع ﻷمر بقيمة ل إيجار ل ل سنة .باﻹضافة
لضمانات مﻼك الشركة اﳌستأجرة لسداد القيمة.
يحق للمالك ف عقد اﻹيجار وذلك ا اﻻت التالية:
 -1حال فشل اﳌستأجر بالوفاء بال امه السنوي بدفع
اﻹيجار وذلك خﻼل  60يوم من تار خ استحقاق الصندوق
لقيمة اﻹيجار.
 -2حال مخالفة اﳌستأجر لبنود عقد اﻹيجار .

* يقر مدير الصندوق عدم وجود أي تضارب مصا ب ن اﻷطراف التالية ش ل مباشر أو غ مباشر:
(1
(2
(3
(4

مدير الصندوق.
مدير /مدراء العقارات اﳌرتبطة بالصندوق.
مالك /مﻼك العقارات اﳌرتبطة بالصندوق.
مستأجر /مستأجر ن أصول عقار ة ش ل عوائد ا  %10أو أك من عوائد اﻻيجار السنو ة للصندوق.
 .1.6.2.4العقارالرا ع :مجمع شور السك
العز زة مدينة ا و القرب من محطة التحلية ومجمع شاطئ الغروب و حتوي
 .1.6.2.4.1وصف العقار :مجمع سك يقع
ً
ع  112وحدة سكنية م ا  76فيﻼ و 36شقة تم تأثي ا بال امل .و حتوي ا مع أيضا ع مرافق ترف ية وخدمية للس ان،
حيث اﻷندية ال ية والر اضية ومسبح خار  ،و عت تصميمه من التصاميم ا ديثة والعصر ة ،و متاز ا مع بقره
وجسر اﳌلك ف د بن عبدالعز ز اﳌؤدي ﳌملكة البحر ن .وا مع مب ع أرض بمساحة ساوي
من ورن ش ا
 38,121.50م مر ع و و حديث البناء حيث س تم شغيله و سليمه للمستأجر مع بداية شغيل الصندوق ،و يقر مدير
الصندوق بخلو العقار من أي مخالفات نظامية تمنع أو قد ت س ب عدم اﻻستفادة من العقار أو شغيله ،وكذلك يقر
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ً
مدير الصندوق سﻼمة العقار فنيا وخلوه من أي خلل أو عيوب ندسية رئ سية قد تمنع أو قد ت س ب عدم اﻻستفادة
من اﳌب أو شغيله ،أو قد ت س ب بدور ا إجراء إصﻼحات و غي ات رئ سية م لفة.
 .1.6.2.4.2م ص اﳌعلومات اﻷساسية للعقار:
اﳌالك ا ا

شركة اجزاﻻ للتجارة واﻻس ثمار العقاري
العزز ة – مدينة ا

اﳌوقع
مساحة اﻷرض

 38,121.50مر ع

عدد الوحدات

 112وحدة

التأث ث
سبة التأج
قيمة الدخل السنو ة الصا من اﻹﻳجار
القطاع
اﳌستأجر ومدﻳرالعقار /مدة العقد

مؤثث بال امل
%100
 13,050,000ر ال
سك
شركة أعمال لبب للمقاوﻻت  5 /سنوات

متوسط التقييم

 155,192,873ر ال سعودي

سعرالشراء

 145,000,000ر ال سعودي

سبة العائد اﻹجما السنوي

 %70من قيمة العقار و ساوي  101,500,000ر ال
ً
 %9سنو ا من قيمة شراء العقار

عمرالعقارو داﻳة شغيلة

جديد )يتم سليمه للمستأجر بتار خ 2017/07/01م(

ا صة العي ية

 .1.6.2.4.3القيمة السوقية و أسلوب تقو م العقار :تم تقو م العقار بقيمة سوقية تقدر بـ  155,192,873ر ال )مائة وخمسة
وخمسون مليون ومائة واثن ن و سع ن ألف وثمانمائة وثﻼثة وسبع ن ر ال( ،وتمثل ذه القيمة متوسط التقييم للعقار
من قبل اثن ن من اﳌثمن ن اﳌستقل ن عن الصندوق وعن عض م البعض واﳌعتمدين من قبل ال يئة السعودية للمقيم ن
اﳌعتمدين .وقد قام ل مثمن ب ثم ن العقار ع حدة ومن ثم توصلنا إ القيمة السوقية عد أن تم أخذ اﳌتوسط ا سا ي
لنتائج التثم ن .حسب الفقرة  1.12من الشروط واﻷح ام ذه.
 .1.6.2.4.4تأج و دارة العقار :تم تأج ا مع بال امل ع شركة أعمال لبب للمقاوﻻت عقد ﳌدة خمس سنوات و عائد سنوي
يقدر بـ )13,050,000ر ال( ثﻼثة عشر مليون وخمسون ألف ر ال سعودي .قيمة الدخل صافية وذلك عد خصم افة
ً
مصار ف إدارة العقار و افة مصار ف الصيانة الدور ة والتأم ن وال يتحمل ا بدوره اﳌستأجر بصفته مديرا للعقار حيث
س تم عي نه وسيعمل تحت إشراف مدير الصندوق و ل م ب افة اﳌصار ف اﳌذ ورة وﻻ يوجد مصار ف أو مستحقات
ﳌدير العقار ا ا حيث أنه اﳌستأجر ،كما أنه تم تحر ر سندات دفع ﻷمر من قبل اﳌستأجر وذلك عن القيمة اﻹيجارة
ل ل سنة وعدد ا خمسة سندات .وقبل إن اء عقد اﻹيجار مع شركة أعمال لبب للمقاوﻻت ستة أش ر فإن مدير
الصندوق سيقوم بمخاطبة اﳌستأجر شركة أعمال لبب للمقاوﻻت وذلك ﳌعرفة ما إذا ان ل م رغبة تجديد عقد اﻹيجار
بمدة مماثلة أو مختلفة وسعر يتم اﻹتفاق عليه حينه أو ﻻ يوجد لد م أي رغبة بالتجديد عند ا سيقوم مدير الصندوق
بتعي ن مدير عقار جديد يقوم ب شغيل ا مع؛ تنطبق عليه اﳌعاي اﳌذ ورة الفقرة1.25.1.3

 .1.6.2.4.5آلية اﻹستحواذ ع العقار :سيقوم مدير الصندوق باﻹستحواذ ع العقار بمبلغ  145,000,000ر ال مما عطي
الفقرة  ،(1.6.2.6و عد سعر الشراء أقل من
الصندوق عائد سنوي يقدر بـ  %9من مبلغ شراء العقار )كما و مو
متوسط سعر التثم ن للعقار واﳌعد من قبل اثن ن من اﳌثمن ن معتمدين من قبل ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين
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و و  155,192,873ر ال ،كما و مو الفقرة  1.12وسيدخل مالك العقار بحصة عي ية تقدر بـ  %70من القيمة
اﻹجمالية للعقار و ساوي  101,500,000ر ال.
 .1.6.2.4.6تفاصيل عقود اﻹﻳجار
عدد العقود
اﳌستأجر
تار خ بدء عقد اﻹﻳجار
مدة العقد
نوع العقد
اﻻستخدام اﳌسموح به
إجما قيمة عقد اﻹﻳجار
قيمة إﻳجار ل سنة
ضمان إل ام اﳌستأجر
شروط ف العقد خﻼل اﳌدة و
خمس سنوات

عقد واحد
شركة أعمال لبب للمقاوﻻت
 2017/07/01م

خمس سنوات
عقد إيجار يتحمل فيه اﳌستأجر ت اليف التأم ن
والصيانة وال شغيل
تأج وحدات سكنية داخل مجمع مغلق
 65,250,000ر ال
13,050,000ر ال
سندات دفع ﻷمر بقيمة ل إيجار ل ل سنة
يحق للمالك ف عقد اﻹيجار وذلك ا اﻻت التالية:
 -1حال فشل اﳌستأجر بالوفاء بال امه السنوي بدفع
اﻹيجار وذلك خﻼل  60يوم من تار خ استحقاق الصندوق
لقيمة اﻹيجار.
 -2حال مخالفة اﳌستأجر لبنود عقد اﻹيجار .

* يقر مدير الصندوق عدم وجود أي تضارب مصا ب ن اﻷطراف التالية ش ل مباشر أو غ مباشر:
(1
(2
(3
(4

مدير الصندوق.
مدير /مدراء العقارات اﳌرتبطة بالصندوق.
مالك /مﻼك العقارات اﳌرتبطة بالصندوق.
مستأجر /مستأجر ن أصول عقار ة ش ل عوائد ا  %10أو أك من عوائد اﻻيجار السنو ة للصندوق.

 .1.6.2.5العقارا امس :مجمع اللؤلؤة السك
الراكة بمدينة ا ع شارع اﻷم سلطان بن ف د بن عبدالعزز
 .1.6.2.5.1وصف العقار :عبارة عن مجمع سك مغلق يقع
ي
ي
بالقرب من طر ق اﳌلك ف د بن عبدالعز ز)الكبار ( الذي ير ط مدينة الدمام با  ،و حتو اﳌمجع ع العديد من
ا دمات والتج ات واﳌرافق ال ف ية مثل النادي الص بقسم ن للرجال وال ساء ومسبح خار ونادي ص وقاعة
متعددة اﻹستخدامات و حوي ع عدد  233وحدة سكينة مختلفة التصميم واﳌساحة ،و عد ا مع من أحدث وأكفأ
ا معات ا زة بنظام ا ماية وا راسة اﻷمنية حيث أنه قد ُج ز بوسائل السﻼمة و غرفة تحكم رئ سية عالية
اﳌواصفات .العقار مؤجر عقد واحد ع شركة عنوان ا ليج لﻼس ثمار العقاري .وا مع مب ع أرض بمساحة
 22,500م مر ع ،كما يقر مدير الصندوق بخلو العقار من أي مخالفات نظامية تمنع أو قد ت س ب عدم اﻻستفادة
ً
من العقار أو شغيله ،وكذلك يقر مدير الصندوق سﻼمة العقار فنيا وخلوه من أي خلل أو عيوب ندسية رئ سية قد
تمنع أو قد ت س ب عدم اﻻستفادة من اﳌب أو شغيله ،أو قد ت س ب بدور ا إجراء إصﻼحات و غي ات رئ سية
م لفة.
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 .1.6.2.5.2م ص اﳌعلومات اﻷساسية للعقار:
اﳌالك ا ا

شركة عنوان ا ليج لﻼس ثمار العقاري
الراكة – مدينة ا

اﳌوقع
مساحة اﻷرض
سبة التأج
قيمة الدخل السنوي الصا من اﻹﻳجار
القطاع
اﳌستأجر ومدﻳرالعقار /مدة العقد

 22,500م مر ع
%100
 32,045,000ر ال
سك
شركة عنوان ا ليج لﻼس ثمار العقاري  5 /سنوات

متوسط التقييم

 379,171,000ر ال سعودي

سعرالشراء

 377,000,000ر ال سعودي

سبة العائد اﻹجما السنوي

 %70من قيمة العقار و ساوي  263,900,000ر ال
ً
 %8.5سنو ا من قيمة شراء العقار

عمرالعقارو داﻳة شغيلة

 5سنوات.

ا صة العي ية

متوسط الدخل لعام  2014م /سبة اﻹشغال

 34,000,000ر ال %100 /

متوسط الدخل لعام  2015م /سبة اﻹشغال

 34,000,000ر ال %100 /

متوسط الدخل لعام  2016م  /سبة اﻹشغال

 34,000,000ر ال %100 /

 .1.6.2.5.3القيمة السوقية و أسلوب تقو م العقار :تم تقو م العقار بقيمة سوقية تقدر بـ  379,171,000ر ال )ثﻼثمائة و سعة
وسبعون ألف ومائة و واحد وسبع ن ألف ر ال ( ،وتمثل ذه القيمة متوسط التقييم للعقار من قبل اثن ن من اﳌثمن ن
اﳌستقل ن عن الصندوق وعن عض م البعض واﳌعتمدين من قبل ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين .وقد قام ل
مثمن ب ثم ن العقار ع حدة ومن ثم توصلنا إ القيمة السوقية عد أن تم أخذ اﳌتوسط ا سا ي لنتائج التثم ن .حسب
الفقرة  1.12من الشروط واﻷح ام ذه.
 .1.6.2.5.4تأج و دارة العقار :تم تأج ا مع بال امل ع شركة عنوان ا ليج لﻼس ثمار العقاري عقد ﳌدة خمس سنوات و عائد
سنوي يقدر بـ )32,045,000ر ال( اثنان وثﻼثون مليون وخمسة وأر ع ن ألف ر ال سعودي .قيمة الدخل صافية وذلك
ً
عد خصم افة مصار ف إدارة العقار و افة مصار ف الصيانة الدور ة وال يتحمل ا بدوره اﳌستأجر بصفته مديرا للعقار
حيث س تم عي نه وسيعمل تحت إشراف مدير الصندوق و ل م ب افة اﳌصار ف اﳌذ ورة وﻻ يوجد مصار ف أو
مستحقات ﳌدير العقار ا ا حيث أنه اﳌستأجر ،كما أنه تم تحر ر سندات دفع ﻷمر من قبل اﳌستأجر وذلك عن القيمة
اﻹيجار ة ل ل ستة أش ر وعدد ا عشر سندات .وقبل إن اء عقد اﻹيجار مع شركة عنوان ا ليج لﻼس ثمار العقاري ستة
أش ر فإن مدير الصندوق سيقوم بمخاطبة اﳌستأجر شركة عنوان ا ليج لﻼس ثمار العقاري وذلك ﳌعرفة ما إذا ان ل م
رغبة تجديد عقد اﻹيجار بمدة مماثلة أو مختلفة وسعر يتم اﻹتفاق عليه حينه أو ﻻ يوجد لد م أي رغبة بالتجديد
عند ا سيقوم مدير الصندوق بتعي ن مدير عقار جديد يقوم ب شغيل ا مع؛ تنطبق عليه اﳌعاي اﳌذ ورة
الفقرة1.25.1.3
 .1.6.2.5.5آلية اﻹستحواذ ع العقار :سيقوم مدير الصندوق باﻹستحواذ ع العقار بمبلغ  377,000,000ر ال مما عطي
الفقرة  ،(1.6.2.6و عد سعر الشراء
الصندوق عائد إجما سنوي يقدر بـ  %8.5من مبلغ شراء العقار )كما و مو
أقل من متوسط سعر التثم ن للعقار واﳌعد من قبل اثن ن من اﳌثمن ن اﳌعتمدين من قبل ال يئة السعودية للمقيم ن
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اﳌعتمدين و و  379,171,000ر ال ،كما و مو الفقرة  1.12وسيدخل مالك العقار بحصة عي ية تقدر بـ  %70من
القيمة اﻹجمالية للعقار و ساوي  263,900,000ر ال.
 .1.6.2.5.6تفاصيل عقود اﻹﻳجار
عدد العقود
اﳌستأجر
تار خ بدء عقد اﻹﻳجار
مدة العقد
نوع العقد
اﻻستخدام اﳌسموح به
إجما قيمة عقد اﻹﻳجار
قيمة إﻳجار ل سنة
ضمان إل ام اﳌستأجر
شروط ف العقد خﻼل اﳌدة و
خمس سنوات

عقد واحد
شركة عنوان ا ليج لﻼس ثمار العقاري
عد إنتقال ملكية العقار للصندوق
خمس سنوات
عقد إيجار يتحمل فيه اﳌستأجر ت اليف الصيانة
وال شغيل
تأج وحدات سكنية داخل مجمع مغلق
 160,225,000ر ال
 32,045,000ر ال
سندات دفع ﻷمر بقيمة ل إيجار ل ل ستة أش ر
يحق للمالك ف عقد اﻹيجار وذلك ا اﻻت التالية:
 -1حال فشل اﳌستأجر بالوفاء بال امه السنوي بدفع
اﻹيجار وذلك خﻼل  60يوم من تار خ استحقاق الصندوق
لقيمة اﻹيجار.
 -2حال مخالفة اﳌستأجر لبنود عقد اﻹيجار .

* يقر مدير الصندوق عدم وجود أي تضارب مصا ب ن اﻷطراف التالية ش ل مباشر أو غ مباشر:
(1
(2
(3
(4

مدير الصندوق.
مدير /مدراء العقارات اﳌرتبطة بالصندوق.
مالك /مﻼك العقارات اﳌرتبطة بالصندوق.
مستأجر /مستأجر ن أصول عقار ة ش ل عوائد ا  %10أو أك من عوائد اﻻيجار السنو ة للصندوق.
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 .1.6.2.6العوائد اﻹجمالية اﳌس دفة للصندوق ع أساس سعر الوحدة  10ر ال )و و ﻳمثل دفعة اﻹﻳجار السنو ة مقسومة
م الصندوق( حسب ما و مذكور عقد اﻹﻳجاروذلك للسنوات ا مس اﻷو :
ع

السنة

العوائد اﻹﻳجار ة
اﻹجمالية

العائد اﻹجما اﳌس دف
قبل خصم الرسوم *

العائد الصا اﳌس دف
عد خصم الرسوم

 75,720,000ر ال

% 8.6

%7

من  2017/00/00م
ح  2018/00/00م
%7
% 8.6
 75,720,000ر ال
من  2018/00/00م
ح  2019/00/00م
%7
% 8.6
 75,720,000ر ال
من  2019/00/00م
ح  2020/00/00م
%6.02
% 7.5
 66,720,000ر ال *
من  2020/00/00م
ح  2021/00/00م
%6.02
% 7.5
 66,720,000ر ال
من  2021/00/00م
ح  2022/00/00م
* ﻳقرمدﻳرالصندوق بأن العائد اﻹجما اﳌس دف و قبل خصم جميع الرسوم واﳌصار ف اﳌتعلقة بالصندوق.
ق
* اﻳة السنة الثالثة للصندوق ﻳ ت عقد اﻹﻳجارللعقارالثا ي"مستودعات ال كة" وعند ا ﻳقرر مدﻳرالصندو آلية
ت ناسب مع ماذكر الفقرة 1.6.2.2.3.
 .1.6.3سياسات تركز اﻻس ثمار
اﳌواقع ال تقع اﳌدن الرئ سية باﳌملكة العر ية السعودية ،ع أن ت ون خارج حدود
س دف الصندوق اﻻس ثمار ش ل رئ
مدين مكة اﳌكرمة واﳌدينة اﳌنورة ،وتتم تلك اﳌواقع سمات س انية إيجابية ونمو قوي أ شطة اﻷعمال وتدفق اﻻس ثمارات ش ل
إيجا ي ،وديناميكية عرض وطلب إيجابية وكذلك ب ية تحتية قو ة .وع الرغم من أن اﻻس ثمار اﻷو للصندوق يقع اﳌملكة العر ية
السعودية ،إﻻ أنه وع س يل تنو ع اﻻس ثمارات ،يجوز للصندوق اﻻس ثمار بحد أق  %25من إجما قيمة أصوله العقارات اﳌطورة
ً
ً
تطو را إ شائيا وقابلة لتحقيق دخل دوري تأج ي والواقعة خارج اﳌملكة وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة .كما يمكن ﳌدير الصندوق
ً
اﻻحتفاظ ب سبة ﻻ تتجاوز  %10من صا اﻷر اح سنو ا كنقد وذلك من خﻼل اﻷر اح ا تجزة غ اﳌوزعة واﳌتحصلة من اﻹيجارات
ً
السنو ة .وفيما ي جدوﻻ يو سب تركز اﻻس ثمارات حسب اس اتيجية الصندوق:
نوع اﻻس ثمار
العقارات اﳌدرة للدخل باﳌملكة العر ية السعودية
حقوق اﻻنتفاع للعقارات اﳌدرة للدخل باﳌملكة العر ية السعودية ومشارع
التطو ر العقاري والعقارات اﳌدرة للدخل خارج اﳌملكة العر ية السعودية
وصناديق الر ت الدولية أو ا لية اﳌتوافقة مع معاي ال يئة الشرعية
وودا ع مرابحة بالر ال السعودي لدى البنوك السعودية وصناديق
الطروحات اﻷولية التا عة ﳌدير الصندوق أو غ التا عة له.
اﻹحتفاظ بنقد سنوي من صا اﻷر اح
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ا د اﻷد ى
%75

ا د اﻷع
%100

%0

%25

%0

%10

 .1.6.4صﻼحيات اﻻق اض للصندوق
يجوز ﳌدير الصندوق -نيابة عن الصندوق -ا صول ع تمو ل متوافق مع معاي ال يئة الشرعية وذلك عد موافقة مجلس إدارة الصندوق .وﻻ تز د سبة
التمو ل اﳌتحصل عل ا عن ) (%50من إجما قيمة أصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة .و مكن ا صول ع التمو ل من أي بنك مح
وس تحمل الصندوق جميع ت اليف التمو ل.
 .1.6.5وسائل وكيفية اس ثمارالنقد اﳌتوفر الصندوق
يجوز للصندوق القيام باس ثمار اﳌبالغ النقدية اﳌتوفرة لديه وذلك ودا ع اﳌرابحة بالر ال السعودي واﻻس ثمارات اﻷخرى قص ة اﻷجل واﳌتوافقة مع
ً ً
عاما ومرخصة من قبل يئة السوق اﳌالية ً
سواء انت مدارة من قبل مدير الصندوق أو
معاي ال يئة الشرعية وت ون صناديق اس ثمار ة مطروحة طرحا
أي مدير صناديق اس ثمار ة آخر وت ون متداولة أو غ متداولة مثل صناديق الر ت ا لية أو صناديق الطروحات اﻷولية ،كما شمل تلك الصناديق ل
من صناديق النقد واﳌتاجرة شرط أﻻ تزد ذه اﻻس ثمارات مجتمعة عما س ته  %25من إجما قيمة أصول الصندوق بحسب آخر قوائم مالية مدققة.
و قع اختيار مدير الصندوق لتلك اﻻس ثمارات ً
بناء ع معاي لﻼختيار مثل) :أ( اﻷداء السابق لتلك الصناديق )ب( كفاءة مدير الصندوق.
 .1.6.6سياسة التخارج
ال دف الرئ ـ ـ للصـ ــندوق و توف دخل دوري سـ ــنوي من إيرادات عقارات الصـ ــندوق ﳌال ي الوحدات ،والذي من شـ ــأنه أن يتطلب اﻻحتفاظ بملكية
ً
ً
اﻷصــول العقار ة اﳌطورة تطو را إ شــائيا وتحقق دخل تأج ي دوري لف ة من الزمن .وســيقوم مدير الصــندوق بمراقبة الســوق باســتمرار ﻻقتناص فرص
التخارج من اس ثمار أو أك من اس ثماراته.
و شمل م رات التخارج ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر) :أ( إعادة شكيل أصول الصندوق العقار ة ل شمل عقارات جديدة تز د من كفاءة إيرادات الصندوق
وت ناسب مع وصف اﻷصول العقارة ال سوف س ثمر ف ا الصندوق ) 1.6.1ب( التغ مقومات اﻷصول العقار ة اﳌوجودة مثل تأثر اﳌوقع ا غرا
للعقار و انخفاض إيراداته ش ل كب ومستمر.
ً
ع م الصندوق اﻻحتفاظ بأصوله العقار ة ش ل عام ع اﳌدى الطو ل .علما بأن مدير الصندوق سيقوم ب ثم ن ل عقار مملوك للصندوق ش ل
دوري واق اح اس اتيجيات معينة شأنه ،بما ذلك قرارات بيع العقار عد موافقة مجلس إدارة الصندوق إذا تب ن أن تلك القرارات تصب مص ة
الصندوق ومال ي الوحدات وذلك بدون الرجوع ﳌﻼك الوحدات .وسوف يحصل مدير الصندوق ع تثم ن ﻷي عقار يتم اق اح بيعه من مثمن ن اثن ن
مستقل ن ومرخص ن من ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين .وس س مدير الصندوق ع أﻻ يقل سعر البيع عن متوسط سعر التثم ن للعقار.
وس س مدير الصندوق لشراء عقار بديل آخر يناسب اس اتيجيات الصندوق لتحقيق أ دافه وذلك خﻼل ستة أش ر من بيع العقار.

 .1.6.7آلية اتخاذ القراراﻻس ثماري ﳌدﻳرالصندوق
 .1.6.7.1اتخاذ القرارات ا و ر ة ا اصة بأعمال الصندوق
جميع القرارات ا و ر ة اﳌتعلقة بالصندوق وأي قرارات أخرى عت مؤثرة بأي حال ع مال ي الوحدات وقيمة تلك الوحدات يجب أن يتم
ً
تقديم ا مبدئيا من قبل إدارة الصناديق العقار ة إ مجلس إدارة الصندوق .و ذه القرارات تحتوي ولكن ﻻ تقتصر ع التا :
.1

اﳌوافقة ع اﻷ داف اﳌبدئية للصندوق وا ال اﻻس ثماري اﳌس دف.

.2

اﳌوافقة ع عي ن مقدمي ا دمات اﻷساسية للصندوق مثل )أم ن ا فظ ،اﳌطور العقاري ،اﳌثمن ن العقار ن ،اﳌسوق العقاري ،ال يئة الشرعية،
مدير العقار ،ا اسب القانو ي(

.3

اﳌوافقة ع أي عقود جديدة تدخل ضمن عمليات الصندوق العادية.

.4

اﳌوافقة ع الشروط واﻷح ام ا اصة بالصندوق.

.5

متا عة س العمل و سبة اﻹنجاز واعتماد الدفعات اﳌالية.

.6

أي غي ات ملموسة بأي مما سبق.

.7

أي عملية من اﳌمكن أن تؤثر ع أداء الصندوق أو قيمة وحداته.
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 .1.6.7.2وصف خطوات اتخاذ القرارات اﻻس ثمار ة
 -1دراسة اﻻسواق العقار ة:
يقوم الصندوق باﻻعتماد ع قسم إدارة الصناديق العقار ة لدى مدير الصندوق واﳌس شار ن ا ارجي ن ﻹجراء تقييم دوري للقطاعات اﻷك
جاذبية سوق اﻻس ثمار العقاري .وسيقوم مدير الصندوق باﳌتا عة اﳌستمرة لﻸنماط والدورات السوق اﻻس ثماري العقاري ،باﻹضافة إ
أساسيات السوق وخصائص القطاع لﻼستفادة من الفرص اﳌتاحة السوق العقاري وا فاظ ع أ داف الصندوق ع اﳌدى الطو ل.
 -2عمليات اﻹستحواذ:
يتم اتخاذ القرار باﻻس ثمار العقارات لصا الصندوق ع النحو التا :
ً
 يتم تقييم العقار اﳌر لﻼستحواذ مبدئيا من قبل إدارة الصناديق العقار ة للتحقق من جدواه والذي يتوافق مع وصف ﻷنواع اﻷصول
العقار ة ال سوف س ثمر ف ا الصندوق واﳌو

ة أعﻼه الفقرة الفرعية 1.6.1



عرض نتائج التقييم اﳌبد ي ع مجلس إدارة الصندوق ل صول ع موافقته بمتا عة الس للتملك العقار.



يقوم مدير الصندوق بتعي ن مثمن ن مستقل ن لتقييم العقار للوصول للقيمة السوقية للعقار.
ً
ً
يقوم مدير الصندوق بتعي ن ّ
مقيم ف لتقييم العقار فنيا و ندسيا.





حال تم التأكد من جدوى العقار وتحقيقه ﻷ داف الصندوق يتم اﻹتفاق اﳌلزم مع اﳌالك عد ا صول ع موافقة مجلس إدارة
الصندوق .
ً
وختاما يتم تملك العقار لصا الصندوق و

يل ملكيته باسم الشركة ا اصة ال تم تأس س ا من قبل أم ن ا فظ.

 -3ال شغيل و دارة العقارات:
ً
يحق ﳌدير الصندوق عي ن اﳌستأجر للعقار أو أحد شر اته التا عة أو من ينوب عنه مديرا للعقار و تو بذلك اﳌستأجر افة أعمال إدارة العقار
كجزء من مسؤولياته وم امه وذلك نفس عقد اﻹيجار و قوم مدير الصندوق باﻹشراف عليه بصورة دور ة .و حالة عدم ر مجلس إدارة
الصندوق عن أداء مدير العقار وذلك لعدم انضباطه أداء واجباته وم امه اﳌنصوص عل ا العقد اﳌوقع معه فس تم اس بداله بآخر ذو كفاءة
أع وذلك خﻼل ف ة ﻻ تتجاوز ثﻼثة أش ر من تار خ ف العقد مع مدير العقار.
و ع م الصندوق اﻻحتفاظ بملكية العقارات ش ل عام ع اﳌدى الطو ل .علما أنه سيقوم مدير الصندوق بتقييم ل عقار مملوك للصندوق
ش ل دوري ،وقد يق ح مدير الصندوق بيع أحد عقارات الصندوق عند حصوله ع موافقة مجلس إدارة الصندوق وذلك عد تحليل ودراسة
تفصيلية تأخذ العوامل التالية ع ن اﻻعتبار:


مقابل الدخل التأج ي السنوي للعقار.



تناسب العقار مع تنوع القطاعات اﻻس ثمار ة الصندوق ،كما م ص لﻼس اتيجيات ال سي بع ا الصندوق لتحقيق أ دافه.



التناسب اﻻس اتي للعقار ضمن اس اتيجية تخصيص اﻻس ثمار حسب القطاع.



أي غ



وقبل أي تصرف ،س س مدير الصندوق ا صول ع تثم ن للعقارات ذات الصلة من مثمن ن اثن ن مستقل ن ع أن ي ونا عضو ن

ظروف السوق ذو تأث ع اس ثمارات الصندوق.

أساسي ن ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين.
 .1.7مخاطراﻻس ثمار الصندوق:
ً
ينطوي اﻻس ثمار بالصندوق ع مخاطر متوسطة و التا ي ون اﻻس ثمار فيه مﻼئما لﻸ اص الذين يمك م تحمل خسارة جزء من أو امل
ً
اس ثمارا م .وتصف العوامل أدناه ا اطر ال يمكن أن تؤثر سلبا ع اس ثمارات الصندوق و التا صا قيمة أصول الصندوق وعوائد
اﻻس ثمار .ومن اﳌ م للمس ثمر ن ا تمل ن مراجعة وف م العوامل قبل القيام بأي اس ثمار الصندوق .و جميع اﻷحوال ،شار إ أن ا اطر
التالية ل ست حصر ة و نما مثال ع ا اطر ال قد يواج ا الصندوق.
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 .1.7.1م ص ا اطرالرئ سية ال ﻳنطوي عل ا اﻻس ثمار الصندوق
 .1.7.1.1ا اطر اﳌرتبطة بالصندوق:
ً
 .1.7.1.1.1مخاطر طبيعة اﻻس ثمار :اﻻس ثمار الصندوق يتطلب إل اما كما و مب ن ذه الشروط واﻷح ام ،مع عدم وجود
ضمانات لتحقيق عوائد ع رأس اﳌال اﳌس ثمر .لن ي ون ناك أي ضمانات بأن الصندوق سوف يتمكن من تحقيق عوائد
إيجابية ع اس ثماراته الوقت اﳌناسب أو أي وقت ع اﻹطﻼق .وقد ﻻت ون ناك إم انية لبيع أصوله أو التصرف
ف ا .و ذا ما تقرر التصرف ف ا بالبيع قد ﻻ ت ون ناك إم انية لبيع ا سعر عتقد مدير الصندوق أنه يمثل القيمة العادلة
ً
ل ا أو أن يتم بيع ا اﻹطار الزم الذي يطلبه الصندوق .و ناء ع ماسبق ،فإن الصندوق قد ﻻيتمكن أبدا من تحقيق
أي عائد ع أصوله.
 .1.7.1.1.2مخاطر ا ة ا دودة :يمتلك مدير الصندوق خ ة محدودة إدارة صناديق اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة .و النظر إ
ً
التعليمات ا اصة بصناديق اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة فإ ا قد صدرت مؤخرا و التا قد يضطر مدير الصندوق إ
أخذ وقت وج د كب للتأكد من امتثال الصندوق للمتطلبات التنظيمية اﳌعمول ا والصادرة عن يئة السوق اﳌالية
والسوق اﳌالية السعودية .و ذا ا ال ،قد يؤدي ذا اﻷمر إ تأث سل ع عمليات الصندوق ومركزه اﳌا وعائدات
مال ي الوحدات.
ً
متداوﻻ السوق اﳌالية السعودية )تداول( إشارة إ أنه سوف ي ون
 .1.7.1.1.3مخاطرالسيولة :ﻻ ي ب النظر إ ون الصندوق
ناك سوق شط ذا سيولة للوحدات أو أنه سوف يتطور ،أو أنه حال تطوره ،بأنه سوف ستمر ع ذلك ا ال .و
حال عدم تطو ر سوق ذا سب سيولة عالية ،قد تتأثر سيولة الوحدات وأسعار تداول ا ع نحو سل  .و اﻹضافة إ
ذلك ،حال عدم تطو ر ذه السوق ،قد ي ون للتعامﻼت الصغ ة س يا تأث سل كب ع أسعار الوحدات و ون
ً ً
من الصعب تنفيذ عامﻼت تتضمن عددا كب ا من الوحدات سعر ثابت .وقد ش العدد ا دود من الوحدات  /مال ي
ً
الوحدات إ وجود مستو ات سيولة محدودة ذه الوحدات اﻷمر الذي قد يؤثر سلبا ع ما ي  (1) :قدرة اﳌس ثمر
ع تحقيق مردود من عض أو ل اس ثماراته و/أو ) (2السعر الذي من خﻼله يتم تداول الوحدات السوق .باﻹضافة
ً
إ أنه قد يتم إصدار سبة كب ة من الوحدات إ عدد محدود من اﳌس ثمر ن ،و و اﻷمر الذي يؤثر سلبا ع سيولة
السوق.
ً
 .1.7.1.1.4مخاطر التغ ات اﻷسعار :ناك العديد من العوامل قد تؤثر سلبا ع السعر السو للوحدات ومن بي ا ا ركة
العامة أسواق اﻷس م ا لية والعاﳌية واﻷسواق العقار ة والظروف اﻹقتصادية السائدة واﳌتوقعة ومعدﻻت الفائدة
وت اليف التمو ل واتجا ات اﳌس ثمر ن والظروف اﻻقتصادية العامة .وقد تتعرض الوحدات للتقلبات السعر ة .وقد
يؤدي عدم وجود السيولة إ حدوث تأث سل ع القيمة السوقية للوحدات .و ناء عليه ،فإن شراء ذه الوحدات مﻼئم
فقط للمس ثمر ن الذين يمك م تحمل ا اطر اﳌرتبطة ذه اﻻس ثمارات.
 .1.7.1.1.5مخاطر التداول سعر أقل من القيمة السوقية :قد يتم تداول الوحدات سعر أقل من القيمة ال تم طرح ا ،وقد ﻻ
ستطيع مال و الوحدات اس داد امل قيمة اس ثمار م .وقد يتم تداول الوحدات سعر أقل من قيم ا لعدة أسباب من
بي ا ظروف السوق غ اﳌتوقعة وضعف توقعات اﳌس ثمر ن حول جدوى اﻻس اتيجية والسياسة اﻻس ثمار ة للصندوق
وز ادة العرض ع الطلب من الوحدات.
 .1.7.1.1.6مخاطرالتقلب التوز عات :ع الرغم من أنه وفقا للوائح ذات الصلة يفرض ع الصندوق أن يقوم بتوز ع  %90ع
اﻷقل من صا أر احه ع مال ي الوحدات ش ل سنوي ،فﻼ يوجد ضمان حول اﳌبالغ الفعلية ال يتم توز ع ا من جانب
الصندوق ،وقد ي ون الصندوق غ قادر ع القيام بأي توز عات س ب أحداث غ متوقعة تؤدي إ ز ادة الت اليف
)بما ذلك النفقات الرأسمالية حال القيام بأعمال تجديد واسعة النطاق وم لفة وذلك ش ل عاجل أو مفا ( أو
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إنخفاض اﻹيرادات )كما حال تد ي تحصيل اﻹيجارات السنو ة( و ن عدم قدرة الصندوق ع القيام بتوز عات سنو ة
ع مال ي الوحدات قد عرض الصندوق ﻷزمات معينة من شأ ا أن تضعف اﻷداء اﳌا للصندوق .
 .1.7.1.1.7مخاطر ز ادة عمليات بيع الوحدات :قد تؤدي عمليات البيع الﻼحقة من جانب مال ي الوحدات لعدد كب من الوحدات
إ تخفيض سعر تداول الوحدة إ درجة كب ة .وقد تؤدي أي إشاعات بأن مثل ذه اﳌبيعات سوف تحدث تأث سل
وكب ع السعر السو للوحدات والعائد ﳌال ي الوحدات.
 .1.7.1.1.8مخاطرا ع اس القيمة اﻷساسية :قد ﻻ عكس سعر السوق اﳌتداول للوحدات قيمة اﻻس ثمارات اﻷساسية للصندوق.
كما قد تتعرض أسواق اﳌال ،بما ف ا السوق اﳌالية السعودية ،لتقلبات كب ة اﻷسعار و م التعامﻼت من وقت ﻵخر،
وقد يؤدي ذا اﻷمر باﻹضافة إ الظروف اﻻقتصادية والسياسية وغ ا ،إ التأث السل والكب ع سعر الوحدة.
و صفته صندوق عقاري متداول عام ،قد يتأثر سعر الوحدة الواحدة عدد من العوامل من بي ا ع س يل اﳌثال ﻻ
يحة مضللة من مصادر غ رسمية )ب( حدوث تقلب التوز عات كما و
ا صر) :أ( ظ ور إشاعات أو أخبار غ
الفقرة  1.7.1.6أعﻼه ،وحيث أن العديد من العوامل تقع خارج سيطرة الصندوق و عض ا يتعلق بالصندوق
مو
ً
وعملياته ،فإ ا قد تؤثر ع اﻻس ثمار العقاري أو أسواق اﻷس م ش ل عام كما أ ا قد تؤثر سلبا ع اس ثمارات
الصندوق وعوائده.
 .1.7.1.1.9مخاطر التوز ع والتمو ل :قد تؤدي متطلبات التوز ع وقيود التمو ل بموجب التعليمات ا اصة بصناديق اﻻس ثمار
العقار ة اﳌتداولة إ ا د من مرونة الصندوق وقدرته ع النمو من خﻼل اﻻستحواذ .ومن اﳌف ض أن يقوم الصندوق
بتوز ع  %90ع اﻷقل من صا أر اح الصندوق ع مال ي الوحدات ش ل سنوي )بإست ناء العوائد من بيع العقار(.
و اﻹضافة إ ذلك ومن أجل ا فاظ ع وضع الصندوق كصندوق اس ثمار عقاري متداول .فيجب أﻻ تتجاوز سب
التمو ل للصندوق سبة  %50من إجما قيمة أصول الصندوق .وكن يجة لذلك ،يمتلك الصندوق قدرة محدودة ع
تحس ن ممتل اته أو تحقيق النمو من خﻼل اﻻستحواذ ع ممتل ات إضافية ،لذا فقد يؤثر ذلك ع اس ثمارات الصندوق
وعوائده.
 .1.7.1.1.10مخاطر سيولة الوحدات :است ناء الة انقضاء الصندوق عند اية مدته ،سوف يتمكن مال و الوحدات من تحقيق
مردود ع اس ثمار م فقط من خﻼل تداول الوحدات السوق اﳌالية والتوز عات السنو ة من صا اﻷر اح .وع الرغم
من أن الوحدات سوف ت ون قابلة للتداول ،قد ت ون سب السيولة لوحدات صناديق اﻻس ثمار العقاري اﳌتداولة أقل
من السيولة السوقية ﻷس م الشر ات اﳌدرجة .ومن ا تمل أﻻ ي ون ناك سوق ذات سيولة للوحدات وقد يواجه مال و
الوحدات صعو ة بيع الوحدات بالسعر السو اﳌعروض و/أو صا قيمة اﻷصول السائد للوحدات أو غ ه .و اﻹضافة
إ ذلك ،تمتلك يئة السوق اﳌالية ا ق عليق أو ا د من تداول وحدات الصندوق .وقد يؤدي أي عليق أو تقييد
للتداول وحدات الصندوق إ التأث ع قدرة مال ي الوحدات ع تحقيق مردود ع اس ثمار م.
 .1.7.1.1.11مخاطرسيولة اﻷصول اﻷساسية :عد اﻷصول العقار ة من اﻷصول غ السائلة مقارنة مع غ ا من اﻷصول و التا قد
يصعب أو ستحيل ع الصندوق بيع أصل عقاري سعر محدود وا صول ع عائد أي وقت حسب إرادته .وتت ون
محفظة الصندوق من أصول عقار ة .وقد يصعب ع الصندوق بيع أصوله العقار ة دون التعرض إ خصم السعر
ً
)خصوصا أوقات تراجع السوق و صفة خاصة تلك اﻷصول ال يتم تصفي ا أصول عقار ة كب ة( .خاصة إذا اضطر
ً
أي من أصوله خﻼل ف ة زمنية قص ة .وقد يؤدي ذا اﻷمر إ تخفيض قيمة الواحدات والتأث سلبا
الصندوق إ بيع ٍ
ع أداء الصندوق والعائد ﳌال ي الوحدات.
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 .1.7.1.1.12مخاطر تخفيﺾ القيمة :حال قرر الصندوق زادة مه اﳌستقبل ،قد يتطلب اﻷمر اﳌز د من التمو ل من خﻼل
إصدار وحدات مقابل مسا مات عي ية أو إصدار حقوق أولو ة ،و و اﻷمر الذي قد يؤدي إ تخفيض قيمة وحدات مال ي
الوحدات ا الي ن وحقوق التصو ت ا اصة م ،باﻹضافة إ ال سبة ال تمثل ا وحدا م إجما رأس مال الصندوق.
تحقيق عوائد
 .1.7.1.1.13مخاطرعدم وجود ضمان بتحقيق عوائد ع اﻻس ثمار :ل س ناك ضمان بأن الصندوق سوف ين
للمس ثمر ن الصندوق وطبيعة اﳌعامﻼت اﳌوصوفة ذه الشروط واﻷح ام .فمن اﳌمكن أن تنخفض قيمة الوحدات
أو من ا تمل أن يفقد اﳌس ثمرون عض أو ل رأس اﳌال اﳌس ثمر ذا الصندوق .ولن ي ون ناك أي ضمان بوجود
عوائد سوف تتحقق من الصندوق.
 .1.7.1.1.14مخاطر غ ظروف السوق :سوف عتمد اﻷداء اﳌستقب ش ل كب ع التغ ات ال تطرأ ع ظروف العرض والطلب
ا اصة بقطاع العقارات ،وال من اﳌمكن أن تتأثر بالظروف اﻻقتصادية والسياسية واﻻقليمية وا لية ،واﳌنافسة
اﳌ ايدة وال تؤدي إ انخفاض قيمة العقارات ،والتوفر ا دود لﻸموال والر ن و رتفاع معدﻻت الر ن وكذلك
التقلبات العرض والطلب ،لذا فإنه يمكن أن ي ون ل ذه التغ ات تأث سل كب ع أداء الصندوق ن يجة ﻹنخفاض
الدخل التأج ي أو صا قيمة أصول الصندوق.
 .1.7.1.1.15مخاطراﻹعتماد ع موظف ن رئ سي ن :عتمد الصندوق ع قدرات مدير الصندوق واﳌس شار العقاري واﳌس شار اﳌا
وعدد
ومدير ا دمات العقار ة
محدود من اﻷفراد اﻵخر ن لتطو ر وتنفيذ سياسات اﻻس ثمار ا اصة بالصندوق .و
ٍ
ٍ
حال عذر استمرار أي من ذه ا ات الصندوق فسيقوم مدير الصندوق بإيجاد ج ة بنفس الكفاءة أو أفضل للقيام
ً
عمله .وقد يؤدي عذر استمرار أي من ا ات اﳌقدمة ل دمات للتأث سلبا ع أداء الصندوق.
 .1.7.1.1.16ا اطرالنظامية :حال غ اﻷنظمة أو ال شر عات أو اللوائح أو التعليمات أو التغ القوان ن وال شر عات الضر ية
والعقار ة والبي ية فقد ي تج عن ذا التغي اتخاذ عض اﻹجراءات ال قد تؤثر بحال من اﻷحوال ع أداء الصندوق أو
ً
عرض الصندوق إ تحمل خسائر مما قد يؤثر سلبا ع سعر الوحدة الصندوق.
 .1.7.1.1.17مخاطر التار خ ال شغي السابق :ل س للصندوق تار خ شغي سابق يمكن ﳌﻼك الوحدات ا تمل ن من خﻼله ا كم
ع أداء الصندوق أو مدير الصندوق ،إﻻ أن طبيعة اﻻس ثمارات اﳌستقبلية الصندوق وكذلك طبيعة ا اطر اﳌرتبطة
ً
ا قد تختلف ش ل جو ري عن اﻻس ثمارات واﻻس اتيجيات ال عرض ل ا مدير الصندوق سابقا لذا فإن ذا اﻷمر قد
ً
يؤثر سلبا ع اس ثمارات الصندوق وعوائده.
 .1.7.1.1.18مخاطر تضارب اﳌصا  :قد ي شأ تضارب مصا ب ن مصا مدير الصندوق أو اﻷطراف ذات العﻼقة ومصا مﻼك
الوحدات الصندوق أثناء القيام بإدارة الصندوق ،و ن أي تضارب اﳌصا يحد من قدرة مدير الصندوق ع أداء
ً
م امة ش ل موضو قد يؤثر سلبا ع اس ثمارات الصندوق وأداءه.
 .1.7.1.1.19مخاطرتذبذب الدخل :و شمل مخاطر ع سداد اﳌستأجر ن أو التأخر السداد أو التحصيل أو اﻻل امات التعاقدية
اﳌ تبة عل م أو مصار ف الصيانة أو تلف أو ﻼك ا ازن ،مما قد يؤدي إ التقلب التوز عات .و التا قد يؤثر ذلك
ً
ع أر اح الصندوق و/أو تقييم أصوله مما قد يؤثر سلبيا ع سعر وحداته.
 .1.7.1.1.20مخاطر التقلبات السياسية وا اطر اﻹقتصادﻳة :بالنظر إ أن الصندوق يركز اس ثماراته اﳌملكة ،فإن من اﳌتوقع
أن ي ون أداء الصندوق ع صلة وثيقة باﻷوضاع اﻻقتصادية والظروف السياسية ال قد تطرأ ع اﳌنطقة وال قد ت تج
ً
ع ا ا ع اسات سلبية ع السوق العقاري وع أسعار اﻷصول العقار ة للمملكة أن ي ون أك تذبذبا من تذبذب أداء
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ً
الصناديق اﻷك تنوعا من ناحية ان شار ا ا غرا  ،وقد يؤثر ذا التذبذب ع أر اح الصندوق و/أو تقييم أصوله مما
ً
قد يؤثر سلبيا ع سعر وحداته.
 .1.7.1.1.21مخاطرتطبيق الز اة والرسوم :من ا تمل أن يؤثر تطبيق نظام الرسوم ع اﻷرا البيضاء ش ل مباشر وغ مباشر
ع العقارات محل اس ثمار الصندوق ،مما قد ي تج عنه اتخاذ عض اﻻجراءات ال قد تؤثر ع أداء الصندوق أو عرض
الصندوق إ تحمل خسائر .كما أنه حال إ شاء شركة تا عة ﻷم ن ا فظ لصا الصندوق وذلك لغرض ا صول ع
تمو ل فإ ا قد ت ون عرضة إ تحمل أعباء ز و ة .و التا قد يؤثر ذلك ع أر اح الصندوق و/أو تقييم أصوله مما قد
ً
يؤثر سلبيا ع سعر وحداته.
 .1.7.1.1.22مخاطراﻻس ثمارخارج اﳌملكة :بنطوي اﻻس ثمار الدو -خارج اﳌملكة -ع العديد من ا اطر مثل سعر صرف العملة
والتقلبات السياسية واﻹقتصادية وارتفاع الت اليف ع اﳌس ثمر ومخاطر أمن اﳌعلومات .وس س مدير الصندوق
للدخول إس ثمارات تا عة ﳌتطلبات تنظيمية ورقابية و شرافية مماثلة ع اﻷقل لتلك ال تطبق ا اﳌملكة العر ية
السعودية .ولكن حال حدوث أي مما ذكر أعﻼه فإنه قد يؤثر ذلك ع أر اح الصندوق و/أو تقييم أصوله مما قد يؤثر
ً
سلبا ع سعر وحداته.
 .1.7.1.1.23مخاطر سعر صرف العملة :عملة الصندوق الرئ سية الر ال السعودي ولكن قد تتعامل اﻻس ثمارات اﳌدارة
ً
الصندوق مجموعة متنوعة من العمﻼت اﻷخرى ،وأي غي معدﻻت صرف ذه العمﻼت قد يؤثر عكسيا ع قيمة
وسعر وحدات الصندوق.
 .1.7.1.1.24مخاطرعدم اﳌساواة ا صول ع اﳌعلومات :سيصدر الصندوق ح  %57.14من وحداته ﳌﻼك العقارات ا الية
كمسا مة عي ية و م شركة اجزاﻻ للتجارة واﻻس ثمار العقاري وشركة عنوان ا ليج لﻼس ثمار العقاري وشركة تنامي
ً
العر ية .ونظرا لطبيعة أعمال العقارات من ا تمل أن ي ون ناك عدد من اﳌس ثمر ن اﻵخر ن الذين ترط م صلة
بالشر ات بدرجات متفاوتة .و التا ت شأ مخاطر بحصول اﳌﻼك ا الي ن للعقارات و عض أو ل من اﳌس ثمرن
اﳌذ ور ن أعﻼه ع معلومات جو ر ة وال قد ﻻ ي ون لدى مدير الصندوق علم ا أو قد ﻻ يدرك أ ا جو ر ة .باﻹضافة
إ ذلك قد ي ون لد م القدرة ع تفس اﳌعلومات الوقت اﳌناسب وال قد ﻻي ون ﳌدير الصندوق واﳌس ثمرن
اﻵخر ن القدرة ع ذلك.
 .1.7.1.2ا اطرذات الصلة بأصول الصندوق:
 .1.7.1.2.1مخاطر اﻻس ثمارات العقار ة :يخضع اﻻس ثمار وحدات الصندوق لبعض ا اطر اﳌرتبطة بملكية اﻷصول العقار ة
ومجال العقارات ع وجه العموم .إن قيمة اس ثمارات الصندوق يمكن أن تتأثر ش ل سل عدد من العوامل مثل
انخفاض قيمة العقارات ،عدم سيولة اﻻس ثمار ،ا اطر ذات الصلة باﻷوضاع اﻹقتصادية ا لية ،ال وارث الطبيعية،
إرتفاع ت اليف التمو ل ،اﻷوضاع اﳌالية للمستأجر ن ،ز ادة الضرائب اﳌفروضة ع العقارات ،التغي ات أنظمة تقسيم
ً
اﻷرا  ،وز ادة اﳌنافسة ل ذه العوامل من شأ ا أن تؤثر سلبا ع اس ثمارات الصندوق وعوائده.
 .1.7.1.2.2مخاطر توفر اﻻس ثمارات اﳌناسبة :لقد وقع اختيار مدير الصندوق ع اس ثمارات الصندوق بتار خ ذه الشروط
واﻷح ام ولن ت س للمس ثمر ن الفرصة لتقييم اﳌعطيات اﻹقتصادية واﳌالية وكذلك اﳌعلومات اﻷخرى ذات الصلة
ً
وا اصة باﻻس ثمارات اﳌستقبلية .وﻻ يمكن أن ي ون ناك ضمانا من مدير الصندوق ع تحديد اﻻس ثمارات اﳌستقبلية
ال تحقق اﻷ داف اﻻس ثمار ة للصندوق .و ناك منافسة شديدة مجال تحديد و ي لة اﻻس ثمارات اﳌناسبة
ً
للصندوق وقد يؤدي ذا اﻷمر إ التأثر سلبا ع اس ثمارات الصندوق وعوائده.
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 .1.7.1.2.3مخاطر التطو ر العقاري :علما أنه لن ش ل مشار ع التطو ر العقاري اﳌستقبل سبة كب ة من أصول الصندوق ،إﻻ
أن قطاع التطو ر العقاري اﳌملكة يواجه العديد من ا اطر ومخاطر اﻻش اك بناء و سو ق مشروع عقاري جديد
شمل دون حصر ما ي :
 .1.7.1.2.3.1التأخ اﻹن اء من اﻷعمال الوقت اﳌناسب.
 .1.7.1.2.3.2تجاوز الت اليف ا ددة.
 .1.7.1.2.3.3عدم القدرة ع تحقيق عقود إيجار باﳌستو ات اﳌس دفة.
 .1.7.1.2.3.4القوة القا رة الناتجة عن عوامل خارج سيطرة الصندوق واﳌتعلقة ش ل خاص بقطاع اﳌقاوﻻت.
ً
إن البدء مشروعات جديدة ينطوي أيضا ع مخاطر أخرى ،من بي ا ا صول ع اﳌوافقات والتصار ح ا ومية الﻼزمة لتقسيم
اﻷرا واﻹشغال ،وغ ا من اﳌوافقات والتصار ح ا ومية اﻷخرى اﳌطلو ة ،وت اليف التطو ر العقاري اﳌتصلة باﳌشار ع ال لم تتم
متا ع ا ح اﻻكتمال .إن اﻹنجاز النا لتلك اﳌشار ع سوف ي ون له تأث مباشر وكب ع قيمة الوحدات وأي فشل ذلك من
شأنه أن يؤثر ع التوز عات للمس ثمر ن وصا قيمة أصول الصندوق.
 .1.7.1.2.4مخاطر الز ادة ت اليف البناء :إن ت اليف بناء مشروع عقاري قد تتجاوز التوقعات ا ددة ﻷسباب مختلفة من بي ا
ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر التأخ س ب ا ﻼفات الصناعية ،ا ﻼفات مع مقاو الباطن ،الز ادة ت اليف مواد البناء
واﳌعدات والعمالة ،وسوء اﻷحوال ا و ة ،واﳌشا ل والظروف غ اﳌتوقعة .و ذا أمكن س تم التخفيف من مش لة تجاوز
الت اليف عن طر ق الدخول مع اﳌقاول ن عقود بناء ذات مواعيد محددة ومبالغ مقطوعة ثابتة ع أن شمل تلك
العقود أح ام مناسبة اﻻت الطوارئ وقد يؤدي ذا اﻷمر إ تأثر اس ثمارات الصندوق وعوائده.
 .1.7.1.2.5مخاطر الب ية التحتية :بخصوص العقارات ال ت ون تحت التطو ر ،سوف عتمد الصندوق ع ا ومة والبلدية
ا تصة غرض توف الب ية التحتية الﻼزمة ﳌوقع التطو ر بما ذلك اﳌياه ،الصرف الص  ،الك ر اء ،والطرق .فإذا لم
ً
تكن ا ومة والبلدية ا تصة قادرت ن ع استكمال مشار ع الب ية التحتية الوقت اﳌناسب أو كما و متوقع حاليا،
فإن ذا من شأنه أن يضعف قدرة الصندوق ع إنجاز أو شغيل العقارات وأن يؤثر ش ل سل ع أداء الصندوق
لتأخر شغيل العقار كما و مخطط ومما ي تج عن ذلك إنخفاض مستو ات التوز عات ﳌال ي الوحدات.
 .1.7.1.2.6مخاطرالتمو ل :من ا تمل أن يتم تمو ل أصول الصندوق وأن يؤثر ذا ً
سلبا ع الدخل الذي يجنيه الصندوق أو أن
يؤدي إ خسارة رأس اﳌال .ومن اﳌتوقع أن ي ون ﻷي س يﻼت ممنوحة للصندوق أثر جو ري ع ز ادة أو انخفاض
قيمة أصول الصندوق حيث أن اﻻستدانه قد س ب غي ات عشوائية قيمة أصول الصندوق أو قد عرضه سارة
مبلغ اس ثماري .إن ال وء للتمو ل يخلق فرصة للز ادة العائدات لكنه نفس الوقت ينطوي ع درجة عالية من
ا طر اﳌا وقد يؤدي إ عرض الصندوق إ عوامل أخرى مثل إرتفاع ت لفة التمو ل والر ود اﻹقتصادي ،عﻼوة ع
ذلك ،فإنه يمكن ر ن أصول الصندوق إ مقرض وذلك فقط ﳌص ة الصندوق ،و مكن أن يقوم ذلك اﳌقرض باﳌطالبة
باﻷصول فور حدوث أي تخلف عن السداد من قبل الشركة ذات الغرض ا اص أو من قبل مدير الصندوق أو الصندوق
ذاته.
 .1.7.1.2.7مخاطر اﻹجراءات ال ﻳتخذ ا اﳌنافسون :ي نافس الصندوق مع مﻼك ومشغل ن ومطور ن عقار ن آخرن اﳌملكة
العر ية السعودية ،وقد يمتلك عض م عقارات مشا ة للعقارات ال يمتلك ا الصندوق نفس النطاق الذي تقع فيه
العقارات و ذا قام منافسوا الصندوق بتأج أماكن سكنية أو تجار ة مماثلة للعقارات ال يمتلك ا أو سيمتلك ا الصندوق
أو بيع أصول مماثلة ل ذه العقارات ال يمتلك ا الصندوق بقيمة ساوي أو أقل من تثم ن الصندوق لﻸصول القابلة
تأج اﳌساحة التجار ة والسكنية بأسعار مناسبة أو وفق شروط مناسبة أو قد
للمقارنة  ،فإن الصندوق قد ﻻ ين
التأج أو البيع ع اﻹطﻼق .و تج ذلك بز ادة ت اليف الصندوق من خﻼل تكبد مصار ف إضافية ماية
ﻻ ين
ً
العقار وأيضا عدم اﻻستفادة من الدخل الثابت من العقار و التا انخفاض مستو ات التوز عات ﳌال ي الوحدات.
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 .1.7.1.2.8مخاطرعدم القدرة ع التخارج من اس ثمارات الصندوق شروط جيدة :سوف يقوم الصندوق بالتخارج من العقارات
ً
واﻷصول اﻷخرى ا اصة به الوقت الذي يراه مدير الصندوق
مناسبا للبيع .إن قدرة الصندوق ع التصرف العقارات
ً
بناء ع شروط مﻼئمة ومناسبة عتمد ع عوامل خارج سيطرته بما ذلك اﳌنافسة من قبل با ع ن آخر ن وتوافر حلول
تمو ل تجذب اﳌش ين ا تمل ن .و حال لم يتمكن الصندوق من بيع أصوله ً
بناء ع الشروط ال يفضل ا فإن وضعه
اﳌا ونتائج العمليات والتدفق النقدي وقدرته ع توز ع اﻷر اح ﳌال ي الوحدات قد تتأثر سلباً.
 .1.7.1.2.9مخاطرتخلف الطرف اﻵخرعن اﻹل ام وا اطراﻹئتمانية :قد يتعرض الصندوق اطر ائتمانية لﻸطراف الذين يقوم
الصندوق بمزاولة اﻷعمال مع م كما يمكن أن يتحمل الصندوق خطر سو ة التخلف عن السداد كما أن الصندوق قد
يتعرض ظروف معينة إ مخاطر تخلف الطرف اﻵخر عن اﻹل ام بال امات عاقدية بما ذلك مﻼك اﻷرا  ،مدير
العقارات ،البنوك اﳌقرضة ،واﳌقاول ن .وقد يؤدي أي إخﻼل من قبل طرف ثالث متعاقد معه باس يفاءه ﻹل اماته
التعاقدية وسداد مبالغ مستحقة للصندوق إ انخفاض الدخل اﳌس دف للصندوق و التا العوائد ﳌال ي الوحدات.
 .1.7.1.2.10مخاطرعدم قدرة اﳌستأجر ن ع الوفاء بال اما م اﻹﻳجار ة :قد تتأثر نتائج الصندوق ش ل سل إذا ان ناك عدد
كب من اﳌستأجر ن غ قادر ن ع الوفاء بال اما م اﻹيجار ة .و اﻻضافة إ ذلك ففي حال وء مس ثمر ما إ أنظمة
اﻻفﻼس أو اﻻعسار أو أي انظمة مماثلة ،فيجوز له إ اء عقد اﻹيجار ا اص و تج عن ذلك نقصان التدفق النقدي
للصندوق .و حال وجود عدد كب من حاﻻت اﻹخﻼل باﻻل امات أو حاﻻت اﻹفﻼس من اﳌستأجر ن فإن التدفق النقدي
ا اص بالصندوق وكذلك قدرة الصندوق ع تنفيذ توز عات ﳌال ي الوحدات قد تتأثر ً
سلبا.
 .1.7.1.2.11مخاطر فسـخ عقد اﻹﻳجار :قد يتم ف عقد اﻹيجار مع اﳌستأجر ن ا الي ن أو اﳌستأجر ن اﳌستقبل وذلك حال
إخﻼل أحد اﻷطراف بالعقد اﳌوقع والذي ينجم عنه ف عقد اﻹيجار ،و تلك ا الة فإن التدفقات النقدية وقدرة
ً
الصندوق ع تنفيذ توز عات للمس ثمر ن قد تتأثر جميع ا سلبا حالة لم يتمكن الصندوق من إعادة تأج العقارات
ش ل فوري.
 .1.7.1.2.12مخاطرإحتمالية عدم القدرة ع تجدﻳد عقد اﻹﻳجارأو إعادة تأج اﳌساحة اﳌستأجرة عند إن اء مدة العقد :سوف
ستمد الصندوق معظم دخله من مبالغ اﻹيجار ال سدد ا مستأجر العقارات و ناء عليه فإن الوضع اﳌا للصندوق
ً
ونتائج العمليات والتدفق النقدي وكذلك قدرة الصندوق ع تنفيذ توز عات للمس ثمر ن قد تتأثر جميع ا سلبا حالة
لم يتمكن الصندوق من إعادة تأج العقارات ش ل فوري أو تجديد عقود اﻹيجار أو حال انت القيمة اﻹيجار ة عند
ً
التجديد أو إعادة التأج أقل بكث من اﳌس دف .و حال واجه أحد اﳌستأجر ن ر ودا أعماله أو أي ضائقة مالية من
ً
نوع آخر فإنه من اﳌمكن أﻻ يصبح قادرا ع سداد القيمة اﻹيجار ة موعد ا أو ح تجديد عقده .عﻼوة ع ذلك فإن
قدرة الصندوق ع تأج اﳌساحة اﻹيجار ة وكذلك القيمة اﻹيجار ة ال يتقاضا ا تتأثران ل س فقط بالطلب من قبل
ً
اﳌستأجر ن ولكن أيضا عدد العقارات اﻷخرى ال تنافس عقارات الصندوق إجتذاب اﳌستأجر ن.
 .1.7.1.2.13مخاطر ا سائر غ اﳌؤمنة :سوف يحتفظ الصندوق بتأم ن للمسئولية التجارة ،وتأم ن ع اﳌلكية وغ ا من أنواع
التأم ن ال غطي جميع اﳌمتل ات ال يملك ا و دير ا الصندوق وذلك بالنوع وا دود ال عتقد أ ا افية ومناسبة
بالنظر إ ا اطر ال س ية ال تنطبق ع العقار ،و ت لفة التغطية اﳌناسبة ،مع تطبيق ممارسات الصناعة ا يدة.
ومن اﳌمكن أيضا التأم ن ضد خسائر معينة ،مثل تلك ال ت تج عن اﻷعمال اﻹر ابية أو العواصف أو الفيضانات أو
ال شاط الزلزا  ،مع مراعاة عض القيود ال من بي ا قيود وثائق التأم ن .لذا ،فإن الصندوق قد يتكبد خسائر مادية
ً
تتجاوز عائدات التأم ن ،ور ما يصبح غ قادر ع اﻹستمرار ا صول ع التغطية التأمي ية بأسعار معقولة تجار ا.
فإذا واجه الصندوق خسارة غ مؤمن عل ا أو خسارة تتجاوز حدودة التأمي ية فيما يتعلق بملكية أحد العقارات أو أك ،
ً
فإنه من ا تمل أن يخسر الصندوق رأس اﳌال اﳌس ثمر اﳌمتل ات اﳌتضررة ،فضﻼ عن العائدات اﳌستقبلية اﳌس دفة
ً
من ذه اﳌمتل ات .و التأكيد فإن أي خسارة من ذا النوع من اﳌر أن تؤثر سلبا ع حالة الصندوق اﳌالية ونتائج
عملياته والتدفقات النقدية الناتجة عنه ،ومن ثم قدرة الصندوق ع تقديم توز عات مالية ﳌال ي الوحدات.
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 .1.7.1.2.14مخاطر تثم ن العقارات :لغايات تقدير قيمة عقار ما من ضمن ا فظة اﻻس ثمار ة للصندوق ،يقوم مدير الصندوق
عمليات تقييم داخلية العديد من ا اﻻت للصندوق ،وذلك إضافة إ التثم ن اﳌعد من قبل اﳌثمن ن اﳌستقل ن .وت ون
ً
عمليات التقييم ال يقوم ا مدير الصندوق فقط لغرض تقدير قيمة عقار ما فقط ،ول ست مقياسا دقيقا للقيمة
ال يمكن ا صول عل ا عند بيع ذلك العقار حيث أن التحقق ال ا ي من القيمة السوقية للعقار عتمد إ حد كب ع
اﳌفاوضات ب ن البا ع واﳌش ي وال قد تتأثر بالظروف اﻹقتصادية ،وغ ا من الظروف اﻷخرى ا ارجة عن سيطرة
الصندوق ومدير الصندوق ،ومن ب ن تلك الظروف دون ا صر ،ظروف السوق ش ل عام إذا قرر الصندوق تصفية
أصوله ،فإن القيمة ا ققة قد ت ون أك من أو أقل من قيمة التقييم اﳌقدرة ل ذه اﻷصول .و ف ات التقلبات
اﻹقتصادية ،وال يز د ف ا عدم اليق ن بال سبة لتقديرات القيمة ،وتقل العمليات اﳌماثلة ال يمكن مقابل ا قياس
القيمة فإن الفارق يز د ماب ن القيمة اﳌقدرة ﻷصل عقار مع ن والقيمة السوقية ال ائية لذلك اﻷصل .عﻼوة ع ذلك،
ً
فإن عدم اليق ن ال س شأن التدفقات النقدية السوق اﳌتع ة يمكن أن يؤثر سلبا ع دقة تقديرات قيمة العقار
و التا ع اﳌفاوضات ب ن البا ع واﳌش ي وسعر البيع ،مما يؤثر ع العائد ﳌال ي الوحدات.
 .1.7.1.2.15مخاطر نزع اﳌلكية :إنه من حق عض ا ات ا ومية اﳌملكة اﻻستحواذ اﻹجباري ع عقار لتحقيق اﳌنفعة العامة
)ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر ،بناء الطرق واﳌرافق العامة( .ومن الناحية العملية ،ي ون سعر الشراء لعقار ما عادة
ً
ما ساوي القيمة السوقية .و حال نزع اﳌلكية يتم اﻻستحواذ اﻹجباري ع العقار عد ف ة إخطار غ محددة نظاميا،
وذلك ﻷن اعتماد ا يقوم بموجب نظام خاص .وع الرغم من احتمالية دفع التعو ض ،ف ناك خطر يتمثل أن ت ون
قيمة التعو ض غ افية باﳌقارنة مع م اﻻس ثمار أو الر ح الفائت أو الز ادة قيمة اﻻس ثمار .و حال تحقق خطر
نزع اﳌلكية ،قد تنخفض قيمة التوز عات ﳌال ي الوحدات ،وقيمة وسعر التداول للوحدات وقد يخسر مال ي الوحدات
ل أو جزء من رأس اﳌال اﳌس ثمر.
 .1.7.1.2.16مخاطر عدم اﻻمتثال لﻸنظمة ذات العﻼقة :قد يصبح الصندوق غ مؤ ل لي ون صندوق اس ثمار عقاري متداول
بموجب التعليمات اﳌنظمة لصناديق اﻻس ثمار العقاري اﳌتداولة ،و و اﻷمر الذي ي تب عليه آثار سلبية ع سيولة
ً
تداول وحدا م مما قديؤثر سلبا ع قيمة اس ثمار م .ولم يتم اختبار متطلبات اﻻحتفاظ بوضع الصندوق كصندوق
اس ثمار عقاري متداول .و اﻹضافة إ ذلك ،قد يتم إجراء غي ات ﻻحقة )بما ذلك غي التفس ( ع متطلبات
اﻻحتفاظ بوضع الصندوق كصندوق اس ثمار عقاري متداول .و ب ع اﳌس ثمر ن ا تمل ن مﻼحظة أنه ﻻ يوجد
ضمان بأن الصندوق ،عقب اختياره لي ون صندوق اس ثمار عقاري متداول سوف يظل صندوق اس ثمار عقاري متداول
أو سوف ستمر اﻻحتفاظ ذا الوضع )سواء س ب عدم الوفاء باﳌتطلبات التنظيمية أو خﻼفه( .و حال تخلف
الصندوق عن الوفاء بأي من اﳌتطلبات التنظيمية الﻼزمة لﻼحتفاظ بوضعه ،يجوز ل يئة السوق اﳌالية عليق تداول
الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوق .و مكن أن تؤدي عدم القدرة ع إدراج الصندوق السوق اﳌالية السعودية )تداول(
إ نتائج سلبية ع إم انية سو ق الوحدات وع سيول ا وقيم ا.
 .1.7.1.2.17مخاطر إنخفاض قيمة أصول الصندوق :سوف تخضع اﻻس ثمارات اﳌتعلقة بملكية العقارات و/أو تأج ا و/أو تطو ر
عمليا ا و/أو إعادة تطو ر ا موعة من ا اطر و شمل ع س يل اﳌثال ول س ا صر ،تلك ا اطر اﳌرتبطة باﳌناخ
اﻻقتصادي ا
العام واﻷوضاع العقار ة ا لية والتغ ات مستو ات العرض والطلب اﳌتعلقة بالعقارات ومختلف
ا اطر غ اﳌؤمن عل ا أو غ القابلة للتأم ن وال وارث الطبيعية واللوائح والقرارات ا ومية والتغي ات الضرائب
العقار ة والتغي ات معدﻻت العوائد وتوافر القروض السكنية ال من شأ ا أن تجعل بيع أو إعادة تمو ل العقارات
صعب أو غ عم  ،إضافة إ اﻻل امات البي ية واﻻل امات ا تملة اﳌرتبطة بالتصرف اﻷصول وغ ا من العوامل
ال تقع خارج سيطرة مدير الصندوق .ل ذه العوامل من شأ ا أن ت ون س ب ﻻنخفاض قيمة أصول الصندوق.
 .1.7.1.3ا اطراﻷخرى:
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 .1.7.1.3.1ا اطر القانونية والتنظيمية والضرائـبـية :إن اﳌعلومات الواردة ذه الشروط واﻷح ام س ند ع اﻷنظمة القائمة
وقت إصدار الشروط واﻷح ام فقد تطرأ غي ات قانونية وضر ية وز و ة وتنظيمية اﳌملكة أو غ ا خﻼل مدة
ً
الصندوق ،وال يمكن أن ي ون ل ا تأث سل ع الصندوق أو اس ثماراته أو ع مال ي الوحدات .وﻻ توجد حاليا ضرائب
مفروضه ع الصناديق اﻻس ثمار ة داخل اﳌملكة العر ية السعودية ومع ذلك فل س ناك ضمان بأن نظام الضرائب
ا ا اﳌعمول به داخل اﳌملكة العر ية السعودية ل س عرضة للتغي .
 .1.7.1.3.2مخاطر اﳌو افقات ا كومية والبلدﻳة :قد ﻻين الصندوق تحقيق أ دافه اﻻس ثمار ة حال رفض إصدار أي
ية و مثل ذه ا الة ،قد ﻻ يتمكن الصندوق من إستكمال
اعتماد أو موافقة بلدية مطلو ة أو تم منح ا شروط
اس ثماره أو عملية تطو ر عقاراته.
 .1.7.1.3.3مخاطر السعودة :ش ط ح ومة اﳌملكة العر ية السعودية توظيف سبة عالية من مواطن ن اﳌملكة تطو ر قطاع
ذه اﳌرحلة إ أي مدى سوف يطلب من الصندوق واس ثماراته تنفيذ
العقارات باﳌملكة )السعودة( ومن غ الوا
سياسات السعودة .ذلك ﻷن السعودة قد تتطلب توظيف موظف ن إضافي ن أو تقديم تدر ب إضا  ،و ذه الت اليف
اﻷخرى قد ت س ب إرتفاع ت اليف ال شغيل عما و متوقع باﻷساس ،وال تخصم من صا دخل الصندوق وذلك مما
يقلل من الر ح الصا اﳌتوفر للتوز ع ع مال ي الوحدات.
 .1.7.1.3.4مخاطر التقا مع الغ  :إن أ شطة أصول الصندوق معرضة ﻷخطار اﻹنخراط نزاعات قضائية مع الغ وسوف
يتحمل الصندوق أ عاب الدفاع ضد مطالبات الغ ومبالغ ال سو ات أو اﻷح ام ،اﻷمر الذي من شأنه أن يقلل من صا
اﻷصول ،و خفض من توز عات مال ي الوحدات.
 .1.7.1.3.5مخاطر تحدﻳد اﳌسؤولية والتعو ﺾ :تحدد شروط وأح ام الصندوق الظروف ال يتحمل ف ا مدير الصندوق
ومسا ميه ومدراءه ومسؤوليه وموظفيه ووكﻼئه والشر ات التا عة له ،وأعضاء مجلس إدارة الصندوق اﳌسؤولية تجاه
الصندوق ومال ي الوحدات ،ون يجة لذلك فإن حق مال ي الوحدات الرجوع ﳌدير الصندوق و تخاذ إجراءات ضده
ً
حاﻻت معينة ي ون
محدودا باﳌقارنة مع ا اﻻت ال ي ون ف ا مثل تلك الشروط غ منصوص عل ا .باﻹضافة إ ذلك،
ً
فإنه من اﳌمكن أن ي ون الصندوق مسؤوﻻ عن عض اﳌطالبات وا سائر واﻷضرار واﳌصار ف ا اصة بمدير الصندوق،
أم ن ا فظ ،واﳌطورون ،ومدير العقار ومدرا م ومسؤول م وموظف م ووكﻼ م والشر ات التا عة ل م وأعضاء
اﳌس شار الشر وأعضاء مجلس إدارة الصندوق عن عض اﳌطالبات وا سائر واﻷضرار واﳌصار ف الناشئة عن
تصرفا م نيابة عن الصندوق شرط أن ي ون ال ص الذي صدر عنه التصرف قد تصرف بحسن نية و ش ل عتقد
أنه يخدم مصا الصندوق بالش ل اﻷمثل وأن ي ون التصرف ﻻ ينطوي ع اﻹ مال الفادح أو اﻻحتيال أو سوء التصرف
اﳌتعمد .و ذه اﻹل امات بالتعو ض من اﳌمكن أن تؤثر ش ل جو ري ع عوائد مال ي الوحدات.
 .1.7.1.3.6مخاطر البيانات اﳌستقبلية :إن ذه الشروط واﻷح ام قد تحتوي ع بيانات مستقبلية تتعلق بأحداث مستقبلية أو
باﻷداء اﳌستقب للصندوق أو أصوله اﳌس دفه و عض ا اﻻت يمكن عر ف البيانات اﳌستقبلية بمصط ات مثل
"نتوقع" "،عتقد""،يواصل""،نقدر""،ن تظر""،ننوي""،ر ما""،خطط""،مشار ع""،من اﳌف ض"سوف" ،أو عكس ذه
اﳌصط ات أو غ ا من اﳌصط ات اﳌشا ة .ذه البيانات مجرد توقعات عند تقييم ذه البيانات بالنظر ع وجه
التحديد عدد من العوامل ا تلفة ،من بي ا ا اطر الواردة ذه الشروط واﻷح ام .حيث أن ذه العوامل من
اﳌمكن أن تجعل اﻷحداث والنتائج الفعلية تختلف ع نحو جو ري عن أي من البيانات اﳌستقبلية الواردة ذه
الشروط واﻷح ام.
 .1.7.1.3.7مخاطرال ك ع القطاع العقاري :قد س ثمر الصندوق أصول مركزة أو قطاع محدد ،ع س يل اﳌثال القطاع
العقاري السك و/أو التجاري و/أو القطاع العقاري اﳌكت و/أو قطاع ا ازن .و حال ركز الصندوق اس ثماراته
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قطاع واحد ،قد يؤدي ذلك اﻷمر إ عرض الصندوق طر الر ود اﻻقتصادي وذلك ش ل أك عما إذا شملت أصول
الصندوق اﻻس ثمار ة ع أصول عديدة قطاعات أخرى .ون يجة لذلك ،قد ي ون ل ذا الر ود تأث سل جو ري ع
الوضع اﳌا للصندوق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية وقدرته ع تقديم توز عات أر اح للمس ثمرن.
 .1.7.1.3.8مخاطر ال ك من قبل اﳌوقع ا غرا  :ينوي الصندوق بدء اس ثماراته العقار ة وذلك شراء عدة عقارات أغل ا
اﳌنطقة الشرقية من اﳌملكة العر ية السعودية و اعتبار أن غالب أصول الصندوق م كزة اﳌنطقة الشرقية ،فقد
ً
عرض ذا الصندوق إ مخاطر تد ي اﻷوضاع اﻻقتصادية ش ل أك ّ
عما لو شمل الصندوق ع عقارات أك تنوعا
مناطق جغرافية متنوعة .ون يجة لذلك ،يمكن ﻷي ر ود ال شاط اﻻقتصادي اﳌنطقة الشرقية أن ي ون له تأث سل
جو ري ع ا الة اﳌالية للصندوق ونتائج عملياته ،وتدفقاته النقدية ،والقدرة ع القيام بتوز عات للمس ثمر ن.
ً
 .1.7.2ﻻ ﻳتضمن اﻻس ثمار الصندوق أي ضمان بأن اﻻس ثمارسيكون مر حا أو أن اﳌس ثمرلن ﻳتكبد خسارة ،و التا ﻳجب ع ل مالك
وحدة محتمل أن ﻳأخذ العوامل أعﻼه ع ن اﻹعتبار قبل شراء أي وحدة الصندوق ،و تحمل مالكوا الوحدات امل اﳌسؤولية
وحد م حال وقوع أي خسارة مادﻳة ناتجة عن شراء وحدات الصندوق مالم تكن ناجمة عن احتيال أو إ مال أو سوء تصرف من
ً
مدﻳرالصندوق وفقا لﻼئحة صنادﻳق اﻻس ثمارالعقاري.
 .1.8اﻹش اك الصندوق
 .1.8.1ف ة اﻻش اك
يبدأ اﻻش اك الصندوق للسعودي ن ومواط دول مجلس التعاون ا لي واﳌقيم ن إقامة نظامية داخل اﳌملكة العر ية السعودية واﻷجانب
تارخ  11ذو
غ اﳌقيم ن بما ﻻ يخل بنظام تملك العقار لغ السعودي ن تارخ  02ذو القعدة  1438ـ اﳌوافق  25يوليو  2017م و ت
القعدة  1438ه اﳌوافق  03أغسطس  2017م ) .مدة ثمانية أيام عمل( و يمكن تقديم نماذج اﻻش اك أي يوم عمل خﻼل ف ة اﻻش اك
للصندوق وذلك من خﻼل سليم ة من الشروط واﻷح ام ونموذج اﻹش اك الصندوق عد توقيع م من مالك الوحدات و يداع اﳌبلغ اﳌراد
ً
الفقرة  ،1.10.1و ون ال سليم إما حضور ا أو
اﻹكتتاب به و رفاق ما يث ت اﻹيداع حساب الصندوق لدى مصرف اﻹنماء كما و مو
إرساله ع صندوق ال يد أو ال يد اﻹليك و ي  .IR@musharaka.coو جب ع ل مش ك الصندوق أن ي ون لديه محفظة اس ثمار ة شطه
حيث أن الوحدات ال يكت ب ا صندوق مشاركة ر ت س تم إدراج ا مباشرة محفظته اﻻس ثمار ة ا اصة والتا عة ﻷحد الشر ات اﳌالية
اﳌرخص ل ا .و حال عدم غطية اﳌبلغ اﳌراد تجميعة بال امل خﻼل تلك اﳌدة و و أس مال الصندوق ،فيجوز أن ّ
يمدد مدير الصندوق تارخ
ر
اﻹقفال ﳌدة ش ر إضا وذلك عد أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق و شعار يئة السوق اﳌالية ،و ن لم يتم غطية رأس اﳌال عد ف ة التمديد
عاد مبالغ اﻻش اك واﻷر اح حالة اس ثمار مبالغ اﻻش اك خﻼل ف ة اﻻش اك دون أي حسم.
و حتفظ مدير الصندوق با ق رفض أي اش اك حال فشل اﳌش ك اس يفاء اﳌتطلبات حسب الشروط واﻷح ام ،أو حال عدم قيامه
بتعبئة واستكمال البيانات اﳌطلو ة نموذج طلب اﻻش اك والتوقيع عليه أو عدم اس يفاء مبلغ اﻻش اك اﳌطلوب .كما يجوز ﳌدير الصندوق
قائمة اﳌصط ات من ذه الشروط واﻷح ام.
رفض قبول أي طلب اش اك إذا ان ينطبق ع اﳌش ك عر ف ال ص ا ظور كما و مو
كما س تم رفض إش اك أي مس ثمر حال عدم إضافة مبلغ اﻻش اك حساب اﻹش ا ات خﻼل ف ة اﻹش اك ،وس تم إعادة جميع اﳌبالغ
اﳌرفوضة دون خصم أي مصار ف خﻼل  15يوم عمل عد إعﻼن التخصيص.
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و ع م مدير الصندوق طرح  88,000,000ثمانية وثمانون مليون وحدة و سعر قدره ) (10عشرة ر اﻻت سعودي للوحدة الواحدة.
 50,290,000وحدة م ا عبارة عن مسا مة عي ية من مﻼك العقارات و  2,500,000وحدة عبارة عن إش اك نقدي من مدير الصندوق
و 35,210,000وحدة إش ا ات ا م ور.
اﳌش ك ن
شركة إجزاﻻ للتجارة
واﻹس ثمار العقاري
شركة تنامي العر ية
شركة عنوان ا ليج
لﻼس ثمار العقاري
شركة مشاركة اﳌالية
ا م ور

عدد الوحدات

قيمة الوحدات

ال سبة من إجما قيمة اﻷصول

 21,350,000وحدة

 213,500,000ر ال

% 24.26

عي

 2,550,000وحدة

 25,500,000ر ال

% 2.89

عي

 26,390,000وحدة

 263,900,000ر ال

% 29.9

عي

 2,500,000وحدة
 35,210,000وحدة

 25,000,000ر ال
 352,100,000ر ال

% 2.84
% 40.11

نقدي
نقدي

طر قة اﻹش اك

 .1.8.2ا د اﻷد ى لﻺش اك بالصندوق
ا د اﻷد ى لﻺش اك الصندوق و )1000وحدة( ألف وحدة و مبلغ عشرة آﻻف ر ال .عد شراء مالك الوحدات ﻷي وحدة من وحدات الصندوق
إقرار منه باﻹطﻼع ع شروط وأح ام الصندوق والقبول ا وسوف يتم يل وحدات الصندوق اﳌباعة مركز اﻹيداع .و بلغ ا د اﻷد ى لعدد
مال ي وحدات الصندوق خمس ن  50مس ثمر كما أن ا د اﻷد ى لتملك ا م ور و  %30من رأس مال الصندوق.
 .1.8.3ا د اﻷع لﻺش اك بالصندوق
ا د اﻷع لﻺش اك بالصندوق و مبلغ  44,000,000ر ال و عدد  4,400,000وحدة.
 .1.8.4آلية ز ادة رأس اﳌال
ﱠ
ل
ق
ل
ق
ت ون آلية ز ادة رأس مال الصندو عن طر ق قبو اش ا ات نقدية وذلك لقاء إصدار حقو أولو ة قابلة للتداو بحسب ما و مطبق ع
ً
الشر ات اﳌدرجة وفقا للضوابط واﻹجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات .و ون ﳌال ي الوحدات الصندوق ذه ا ال حق
اﻷولو ة للمشاركة أي طرح ﳌثل تلك ا قوق .إضافة إ ذلك ،فقد يز د الصندوق رأس ماله عن طر ق اش ا ات عي ية وﻻ عت الز ادة من
ً
خﻼل اﻻش ا ات العي ية طرحا قوق أولو ة.
 .1.9التعاقدات القانونية وعمليات الشراء وال شغيل و عادة البيع:
س يل قيام مدير الصندوق بم امه اس ثمار أصول الصندوق ،فإنه س توجب عليه القيام ب افة اﻹجراءات القانونية ا اصة عمليات البيع
ً
افة العقود والتعاقدات القانونية ال أجرا ا
والشراء والر ن والتأج والصيانة نياية عن الصندوق ومال ي الوحدات .وفيما ي جدوﻻ يو
مدير الصندوق نيابة عن الصندوق:
طبيعة التعاقد
عقد أم ن ا فظ
عقد ا اسب القانو ي
عقد ال يئة الشرعية

الطرف اﳌقابل
اﻹنماء لﻼس ثمار
بيكر تي
دار اﳌراجعة الشرعية بالبحرن
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تار خ التعاقد
 2017/01/31م
 2017/02/06م
 2017/01/30م

 .1.10آلية التخصيص
 .1.10.1حساب اﻹش ا ات
ق
يقوم مدير الصندوق بصفته ا ة الوحيدة وا ولة باستﻼم طلبات وأموال اﻹش ا ات بالصندو بفتح حساب بن ي مصرف اﻹنماء و سميته
)حساب اﻹش اك لصندوق مشاركة ر ت( ،و جب عليه القيام بإيداع اﳌبالغ ا ساب اﳌذ ور فور إستﻼم ا و تم إدارة ذا ا ساب والتصرف
فيه من قبل أم ن ا فظ اﳌع ن و ما يتفق مع اﻷنظمة واللوائح ذات الصلة.

 .1.10.2إعﻼن التخصيص
سيقدم مدير الصندوق إ ال يئة خﻼل  10أيام عمل من إن اء ف ة اﻹش اك بيان ب تائج الطرح لل يئة و قوم باﻹفصاح ع ا ع موقعه اﻹلك و ي.
وس تم اﻹعﻼن للمش ك ن عن تخصيص الوحدات اﳌوقع اﻹلك و ي ﳌدير الصندوق واﳌوقع اﻹلك و ي للسوق موعد أقصاه  15يوم عمل من
تار خ إغﻼق باب اﻹش اك الصندوق.

 .1.10.3ا دول الزم أدناه ﻳو
البيان
ف ة اﻹش اك
تمديد ف ة اﻹش اك ) حال عدم غطية اﳌبلغ اﳌراد
تجميعه(
ق
إصدار بيان ب تائج الطرح ل يئة السو اﳌالية
اﻹعﻼن عن تخصيص الوحدات للمش ك ن
توقيع اتفاقية الشراء ال ائية و يل العقارات باسم
الشركة التا عة ﻷم ن ا فظ لصا الصندوق وتوقيع عقود
اﻹيجار
رد اﳌبالغ الفائضة
 .1.10.4اﻵلية العامة للتخصيص

مواعيد اﻹش اك والتخصيص واﻻس ثمار:
الزمن اﳌتوقع
 8أيام عمل من فتح باب اﻹش اك
ش ر ميﻼدي واحد من تار خ إن اء ف ة اﻹش اك
 10أيام عمل من تار خ إغﻼق الطرح اﳌذ ور فقرة 1.8.1
 10يوم عمل من تار خ إغﻼق الطرح اﳌذ ور فقرة 1.8.1
30يوم عمل من تار خ إغﻼق الطرح اﳌذ ور فقرة 1.8.1
 15يوم عمل عد إعﻼن التخصيص

ينوي مدير الصندوق طرح عدد  35,210,000وحدة ل م ور وذلك لدخول عض مﻼك العقارات بحصص عي ية ساوي  50,290,000وحدة،
و ش اك مدير الصندوق بحصة نقدية ساوي  2,500,000وحدة و ا تكتمل عدد الوحدات اﻹجمالية

م الصندوق و  88,000,000وحدة

و قيمة  880,000,000ر ال سعودي.
يخطر مدير الصندوق ل مس ثمر غضون  10يوم عمل من تار خ إن اء ف ة اﻹش اك بقبول طلب اﻹش اك أو رفضه حال لم يتم التحو ل
اﳌدة اﳌطلو ة .و حال تم قبول اﻹش اك ،يتم إرسال تأكيدات للمش ك ن تتضمن مبلغ اﻹش اك اﳌوافق عليه وذلك ع رسائل ا مول النصية
إ رقم ا وال اﳌدون نموذج اﻹش اك للعميل لدى مدير الصندوق .و حال وجود مبالغ فائضة عد عملية التخصيص فس تم رد اﳌبلغ الفائض
نموذج اﻻش اك غضون

مع رسوم اﻹش اك ذات العﻼقة باﳌبلغ الفائض ل ساب اﻻس ثماري للمس ثمر لدى شركة مشاركة اﳌالية واﳌو
ً
 15يوم عمل من تار خ إعﻼن التخصيص )مخصوما منه أي رسوم مصرفية أو رسوم صرف عملة يتم تكبد ا(.
ً
مع مراعاة الفقرة  1.8.1واﳌذ ور ا اﻹش اك العي ور نا باستكمال متطلبات ال يل واﻹدراج ع النحو اﳌب ن أدناه ،يتم تخصيص الوحدات
ً
عقب تار خ اﻹقفال وفقا للتا :
حال ان إجما اﻹش ا ات )بما ف ا اﻻش ا ات العي ية( أقل من اﳌبلغ اﳌطلوب تجميعه والذي يبلغ  880مليون ر ال سعودي ،يتم اس داد افة
)أ(
مبالغ اﻻش ا ات )دون أي خصم( وذلك غضون  15يوم عمل من تار خ اﻹقفال.
)ب( حال انت إجما اﻹش ا ات )بما ف ا اﻹش ا ات العي ية( تتجاوز اﳌبلغ اﳌطلوب تجميعه والذي يبلغ  880مليون ر ال سعودي ،فس تم تخصيص
ً
الوحدات ع أساس سبة وتناسب وذلك وفقا للتا :
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ً
 -1ست ون أولو ة اﻹش اك صندوق مشاركة ر ت ﳌﻼك الوحدات العي ية )مﻼك اﻷصول العقار ة( ومدير الصندوق وذلك وفقا ﳌا ذكر
الفقرة 1.8.1
 -2يتم التعامل مع إش ا ات ا م ور وتخصيص ا التا :
)أ( يتم تخصيص عدد ألف وحدة )1,000وحدة( اس ثمار ة ل ل مس ثمر.
)ب( حال وجود فائض وحدات غ مخصص ،فس تم تخصيص ما تبقى من الوحدات اﳌطروحة ع أساس سبة وتناسب ،و تم اس اداد
افة مبالغ اﻹش اك باﻹضافة إ رسوم اﻻش اك ا اصة ا الغ مخصصة للمش ك ن دون خصم وذلك خﻼل خمسة عشر يوم عد
إعﻼن التخصيص.
حال ان عدد اﳌكت ب ن من ا م ور يتجاوز  35,210مكت ب ،فس تم تخصيص عدد وحدات أقل من ا د اﻷد ى لﻺش اك و التا ﻻ يضمن
مدير الصندوق تخصيص ا د اﻷد ى لﻼش اك والبالغ ألف وحدة ) 1,000وحدة( صندوق مشاركة ر ت .ي نازل مﻼك الوحدات صندوق
مشاركة ر ت عن حق الشفعة ،و ً
ناء عليه س تم بيع أي عقار مملوك للصندوق بحسب اس اتيجية اﻻس ثمار الصندوق وذلك عد موافقة
مجلس إدارة الصندوق.
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 .1.11الرسوم مقابل ا دمات اﻷ عاب والعموﻻت وأ عاب اﻹدارة
فيما ي م ص لﻸ عاب الرئ سية اﳌستحقة ع الصندوق ومال ي الوحدات فيه ﳌدير الصندوق وغ ه من اﳌس شار ن ومقدمي ا دمات:
نوع اﻷ عاب والرسوم
 /اﳌصارف
رسوم اﻹش اك

%1

أساس حسا ا

يل

 -1خدمة إ شاء ل اﳌﻼك  50,000ر ال
باﻹضافة إ  2ر ال عن ل مس ثمر و حد
أق  500ألف ر ال .
 -2خدمة إدارة ل اﳌﻼك  400,000ر ال
ً
سنو ا .

رسوم اﻹدراج

 -1خدمة اﻹدراج اﻷو لوحدات الصندوق
 50,000ر ال .
 -2خدمة إدراج وحـ ـدات ال ـص ـ ـن ـ ـدوق  :مـبـلـ ـ ـغ
 %0.03من القيمة السوقية للصندوق ،بحد
أد ى  50ألف ر ال وحد أع قدره  300ألف
ر ال.

رسوم ا فظ

ً
100,000ر ال سنو ا

من مبلغ اﻹش اك
الصندوق

من إجما قيمة اﻹش اك للمس ثمر

ً تناس عدد اﻷيام ال
 %1.2من صا قيمة اﻷصول سنو ا
الصندوق

رسوم اﻹدارة

رسوم ال

اﳌبلغ  /ال سبة

طر قة تحصيل ا

مضت ع

إطﻼق من صا
الصندوق

مرة واحدة عند
اﻹش اك تدفع ﳌدير
الصندوق

قيمة أصول ل ستة أش ر تدفع
ﳌدير الصندوق

 -1مبلغ مقطوع ﳌرة واحدة
 -2مبلغ مقطوع بناء ع أن رأس مال الصندوق.

وقت دفع ا

من إجما أصول الصندوق

 -1قبل إدراج وتداول
وحدات الصندوق .
 -2اية السنة

 -1مبلغ مقطوع ﳌرة واحدة
من إجما أصول الصندوق

قبل إدراج وتداول
وحدات الصندوق

مبلغ مقطوع ل سنة ع الصندوق

من إجما أصول الصندوق

مرة واحدة اية
السنة

مرة واحدة عند شراء/بيع العقار.

من إجما أصول الصندوق

عد إتمام الصفقة
تدفع ﳌدير الصندوق

مبلغ مقطوع ل سنة ع الصندوق

من إجما أصول الصندوق

ل ستة أش ر

رسوم اﳌس شار اﳌا

%2

تحسب من قيمة التمو ل الذي يحصل عليه مدير
الصندوق

تخصم من مبلغ التمو ل
الذي يحصل عليه الصندوق

عد ا صول ع
التمو ل

رسوم مدير العقار

ً
ح  %7سنو ا

من إجما أصول الصندوق

ل ستة أش ر

رسوم ال يئة الشرعية

ً
 33,000ر ال سنو ا

من إجما إيجارات العقار الذي سيديره ،و العقارات
ا الية ﻻ يوجد أي مصار ف ﳌدير العقار حيث أن ل
مستأجر سيدير العقار الذي ستأجره.

مبلغ مقطوع ل سنة ع الصندوق

من إجما أصول الصندوق

ل ستة أش ر

م افأة أعضاء مجلس
اﻹدارة

ً
 40,000ر ال سنو ا

 5000ر ال عن ل إجتماع للعضو اﳌستقل فقط و حد
أق  4إجتماعات السنة الواحدة.

من إجما أصول الصندوق

عد إجتماع مجلس
اﻹدارة

رسوم الس

 %2.5من قيمة العقار

مرة واحدة عند شراء العقار تدفع للوسطاء

من إجما أصول الصندوق

عد إتمام الصفقة

من إجما أصول الصندوق

ل ستة أش ر

من إجما أصول الصندوق

مرة واحدة اية السنة

رسوم التعامﻼت

ح  %1من قيمة العقار

رسوم ا اسب
القانو ي

ً
 40,000ر ال سنو ا

اﳌصار ف اﻷخرى
الرسوم الرقابية

 %0.25من إجما أصول الصندوق
ً
سنو ا كحد أع
ً
7,500ر ال سنو ا

 -2مبلغ مقطوع ﳌرة واحدة

تناس عدد اﻷيام ال
الصندوق

مضت ع

مبلغ مقطوع ل سنة ع الصندوق لل يئة

*ﻳقرمدﻳر الصندوق عدم خصم أي مصار ف أخرى لم ﻳتم تضمي ا ا دول أعﻼه.
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إطﻼق

س تخذ مدير الصندوق جميع ا طوات الﻼزمة ﳌص ة مال ي الوحدات وذلك حسب علمه واعتقاده مع ا رص الواجب واﳌعقول .ولن يتحمل مدير الصندوق،
أو أي من اﳌدراء واﳌسؤول ن واﳌوظف ن والوكﻼء واﳌس شارن التا ع ن له والشر ات التا عة واﻷطراف ذات العﻼقة ،وأم ن ا فظ ،و ل مطور ومدير عقار
وأعضاء ال يئة الشرعية ومجلس إدارة الصندوق أي مسؤولية تجاه الصندوق أو تجاه أي مالك للوحدات وذلك بخصوص أي خسارة يتعرض ل ا الصندوق
س ب القيام بأي تصرف يصدر عن أي من اﻷطراف اﳌذ ورة فيما يتعلق بقيام م بإدارة شؤون الصندوق .و ذه ا ال فإنه ش ط ﻷي طرف سابق ذكره،
والذي ير د أن س ند إ أح ام ذا البند ،أن ي ون قد تصرف بحسن نية و ش ل ُ عتقد أنه يخدم مصا الصندوق بالش ل اﻷمثل وأن ي ون التصرف ﻻ
ينطوي ع اﻹ مال الفادح أو اﻻحتيال أو سوء التصرف اﳌتعمد وذلك حسب اﻹتفاقيات والعقود اﳌ مة وحسب معاي اﻷداء اﳌتبعة مجال ل م م.
 .1.12تثم ن أصول الصندوق
قام مدير الصندوق بأخذ نتائج لتثم ن العقارات من شركة ري ماكس العقار ة وشركة أوﻻت للتنمية ا دودة ومكتب سالم ا ر ي للتقييم العقاري
ومكتب عبد الكر م البص للتقييم العقاري ،أر عة مثمن ن جميع م أعضاء ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين وذلك لتثم ن العقارات اﳌراد
اﻻستحواذ عل ا و :
قرطبة بمدينة ا  ،واﳌب ع أرض بمساحة  29,486.73م مر ع واﳌتضمن لعدد  101فيﻼ
 .1.12.1مجمع اجزاﻻ اﻷول :والذي يقع
سكنية بنمط ن مختلف ن التصميم واﳌساحة حيث أن النمط اﻷول من الفلل مب بمساحة  220م مر ع للفيﻼ الواحدة والنمط الثا ي
مب بمساحة  210م مر ع للفيﻼ الواحدة ،وجميع الفلل م ونة من دور ن بثﻼث غرف نوم .ا دول اﻵ ي يحوي ع م ص لنتائج تثم ن
العقار و ح ساب متوسط القيمة ال ائية للتثم ن:
الشركة اﳌثمنة

التقييم

تار خ التقييم

شركة ري ماكس

 162,095,000ر ال

 2017/05/07م

مكتب سالم ا ر ي للتقييم العقاري

 165,872,229ر ال

 2017/05/08م

مكتب عبد الكر م البص للتقييم العقاري

156.562.710ر ال

 2017/06/11م

التقييم ال ا ي )اﳌتوسط ا سا ي لنتائج التقييمات(
.1.12.2

 161,509,980ر ال

اﳌشاعل -بلدية الس  -مدينة الر اض ،مب ية ع أرض بمساحة  29,955.49م
مستودعات ال كة :ستة مستودعات تقع
مر ع  .و عبارة عن مستودعات مؤجرة ع شركة تور دات اﳌطورة ا دودة اﳌالكة لنقليات  FLOWالناقل ا صري لشركة إيكيا.
ا دول اﻵ ي يحوي ع م ص لنتائج تثم ن العقار و ح ساب متوسط القيمة ال ائية للتثم ن:
الشركة اﳌثمنة

التقييم

تار خ التقييم

شركة ري ماكس

 91,619,000ر ال

 2017/06/01م

شركة أوﻻت للتنمية ا دودة

 89,500,000ر ال

 2017/05/29م

التقييم ال ا ي )اﳌتوسط ا سا ي لنتائج التقييمات(

 90,559,500ر ال

37

.1.12.3

العليا بمدينة ا بالقرب من طر ق اﳌلك سعود )القشلة( من ج ته الغرية ،ومب يه
شقق راد سون بلو الفندقية :وال تقع
ع أرض بمساحة  3,798.08م مر ع و عبارة عن أر عة مجمعات متصلة ومغلقة ،م ونة من  92شقة فندقية مؤثثة بال امل .تقوم
شركة راد سون بلو ب شغيل العقار وذلك ﳌدة عشر سنوات .ا دول اﻵ ي يحوي ع م ص لنتائج تثم ن العقار و ح ساب متوسط
القيمة ال ائية للتثم ن:
الشركة اﳌثمنة

التقييم

تار خ التقييم

شركة ري ماكس

 85,908,000ر ال

 2017/05/07م

شركة أوﻻت للتنمية ا دودة

 86,100,000ر ال

 2017/05/29م

التقييم ال ا ي )اﳌتوسط ا سا ي لنتائج التقييمات(

.1.12.4

 86,004,000ر ال

و القرب من محطة التحلية ،مب ع أرض بمساحة ساوي
العزز ة بمدينة ا
شور السك  :والذي يقع
مجمع
 38,121.50م مر ع  ،و و عبارة عن مجمع سك يحتوي ع  112وحدة سكنية م ا  76فيﻼ و  36شقة تم تأثي ا بال امل  .و حتوي
أيضا ا مع ع ل اﳌرافق ال ف ية وا دمية للس ان ،و و حديث البناء حيث س تم شغيله وتأج ه مع بداية شغيل الصندوق.
ا دول اﻵ ي يحوي ع م ص لنتائج تثم ن العقار و ح ساب متوسط القيمة ال ائية للتثم ن:
الشركة اﳌثمنة

التقييم

تار خ التقييم

شركة ري ماكس

 147,587,500ر ال

 2017/05/07م

مكتب سالم ا ر ي للتقييم العقاري

 162,798,847ر ال

 2017/05/13م

التقييم ال ا ي )اﳌتوسط ا سا ي لنتائج التقييمات(
.1.12.5

 155,193,173ر ال

الراكة بمدينة ا  ،مب ع أرض بمساحة ساوي 22,500
مجمع اللؤلؤة السك  :والذي يقع ع شارع اﻷم سلطان بن ف د
م مر ع ،و و عبارة عن مجمع سك يحتوي ع  233وحدة سكنية مؤثثة بال امل ،و توفر ا مع جميع ا دمات ال يحتاج ا
الس ان من مرافق ر اضية و ية للرجال وال ساء ،والعقار مؤجر ع شركة عنوان ا ليج لﻼس ثمار العقاري .ا دول اﻵ ي يحوي
ع م ص لنتائج تثم ن العقار و ح ساب متوسط القيمة ال ائية للتثم ن:
الشركة اﳌثمنة

التقييم

تار خ التقييم

شركة ري ماكس

 377,780,000ر ال

 2017/05/18م

مكتب سالم ا ر ي للتقييم العقاري

 380,562,000ر ال

 2017/06/06م

التقييم ال ا ي )اﳌتوسط ا سا ي لنتائج التقييمات(

 379,171,000ر ال
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 .1.12.6كيفية تثم ن وحدات الصندوق
عد موافقة مجلس إدارة الصندوق يقوم مدير الصندوق ب ثم ن أصول الصندوق اس نادا إ تقييمات معدة من قبل مثمن ن اثن ن مستقل ن
وعضو ن ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين .و حسب ال ت بات القائمة بتار خ إدراج الصندوق ،سوف يقوم اﳌثمن ن اﳌعتمدين بتقييم
اﻷصول اﳌملوكة للصندوق بما ذلك حقوق اﻹنتفاع .و حق ﳌدير الصندوق غي مثمن الصندوق دون إشعار مسبق ﳌال ي الوحدات
ً
وذلك حال عدم تجديد عضو ة اﳌثمن لدى ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين أو حال لم عد اﳌثمن مستقﻼ عن الصندوق أو إذا
لم عد يتمتع بال ا ة وا ة .و ش ط أن ي ون اﳌثمن ا ديد عضو أسا لدى ال يئة السعودية للمقيم ن اﳌعتمدين ع أن يتمتع
ً
با ة وال ا ة ومعرفة ال شاط العقاري واﳌنطقة محل اﳌشروع .و تم عي ن اﳌثمن من قبل مدير الصندوق آخذا اعتباره مسؤولياته
تجاه حام الوحدات كما يقوم مدير الصندوق وقبل شراء أو بيع أي أصل عقاري للصندوق با صول ع تثم ن لﻸصل العقاري من
مثمن ن اثن ن يتمتعان باﳌواصفات اﳌذ ورة أعﻼه ،وست ون طر قة التثم ن للعقارات مب ية ع أساس موقع العقار واﳌرافق وا دمات
ا يطة به وتوفر خدمات الب ية التحتية للعقار وتحليل للمتغ ات ذات العﻼقة بالعقار مثل )س ولة الوصول للعقار ،اﳌوقع بال سبة إ
محيطه العام ،ا دمات البلدية اﳌنطقة ا يطة ،متغ ات العرض والطلب ع القطاع أو العقار نفسه ،سمعة اﳌنطقة ،الشوارع
الرئ سية القر بة من العقار( و تم إح ساب القيمة وذلك بأخذ متوسط التثم ن لتقار ر اﳌثمن ن .
و تم اح ساب صا قيمة اﻷصول للوحدة الواحدة الصندوق عن طر ق خصم اﳌطلو ات اﻹجمالية للصندوق ،بما ذلك أي إل امات
بموجب س يﻼت مصرفية والرسوم واﳌصار ف اﳌستحقة ع الصندوق خﻼل الف ة اﳌعنية من إجما أصول الصندوق .و تم تقسيم
الناتج ع عدد وحدات الصندوق لنفس الف ة .و ون الناتج و القيمة اﻻس شادية لوحدات الصندوق.
وت ون قيمة إجما أصول الصندوق عبارة عن مجموع افة اﻷصول العقار ة والنقدية ،والذمم اﳌدينة والقيمة السوقية ميع
اﻻس ثمارات إضافة إ القيمة ا الية ﻷي أصول أخرى مملوكة للصندوق.
يملك مال ي الوحدات الصندوق قيمة صا أصول الصندوق وﻻ ي ون ﳌدير الصندوق أو أم ن ا فظ أي مص ة أصول الصندوق.
و التا  ،ﻻ ي ون لدائ مدير الصندوق أو أم ن ا فظ حق الرجوع ع أي من أصول الصندوق.
 1.12.7عدد مرات التثم ن وتوقيته
يقوم مدير الصندوق ب ثم ن أصول الصندوق من خﻼل عي ن مثمن ن اثن ن مستقل ن وعضو ن أساسي ن ال يئة السعودية للمقيم ن
اﳌعتمدين ،وذلك مرة واحدة ع اﻷقل ل ستة أش ر و أوقات أخرى كما يقرره مدير الصندوق و شار إ مثل ذلك اليوم بـ "يوم التثم ن".
و جوز ﳌدير الصندوق تأجيل تثم ن أصول الصندوق وذلك عد ا صول ع موافقة يئة السوق اﳌالية طبقا للمادة  22من ﻻئحة
صناديق اﻻس ثمار العقاري ،وذلك حال تأخر اﳌثمن العقاري إعداد التقار ر أو حال حدوث عارض أو حادث لﻸصل العقاري يمنع
اﳌثمن العقاري من إعداد التقر ر .و شار إ أنه حال اختلفت قيم تثم ن أصول الصندوق ب ن تقار ر اﳌثمن ن ،فيتم اعتماد متوسط
قيمة التثمينات اﳌقدمة.
 1.12.8اﻹعﻼن عن سعرالوحدة
يقوم مدير الصندوق باﻹعﻼن عن صا قيمة اﻷصول ل ل وحدة عند شر القوائم اﳌالية اﻷولية والسنو ة .وس تم شر صا قيمة اﻷصول
ل ل وحدة ع اﳌوقع اﻹلك و ي ل ل من مدير الصندوق والسوق اﳌالية السعودية )تداول( خﻼل عشرة أيام من خ التثم نُ ،
وست َ
درج
تار
ً
أيضا التقر ر ّ
اﳌقدم ملة الوحدات.
 .1.13سياسة توز ع اﻷر اح
ً
سيقوم مدير الصندوق بالتوز عات النقدية مرة واحدة سنو ا ع اﻷقل وذلك بداية السنة اﳌالية خﻼل الر ع اﻷول م ا ع مال ي الوحدات ب سبة ﻻ
تقل عن  % 90من صا أر اح الصندوق ،وس س مدير الصندوق إ ز ادة عدد التوز عات السنة لتصبح توز عات ش ر ة .ومن اﳌمكن أن يتم إعادة
اس ثمار اﳌبالغ النقدية الصافية اﳌتبقية من اس ثمارات الصندوق عد التوز عات من قبل مدير الصندوق اس ثمارات قائمة أو اس ثمارات جديدة
مو ة الفقرة ) 1.6.3سياسة تركز اﻻس ثمار(.
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 .1.14تداول وحدات الصندوق
س تم يل وحدات الصندوق مركز اﻹيداع وتداول ا ع نظام ادخال اﻷوامر ا ددة من قبل شركة السوق اﳌالية )تداول(
ل
و عد الصندوق مقفل متداول لذا ﻻ يحق ملة الوحدات أن يطلبوا من مدير الصندوق اس داد قيم وحدا م بل يمكن التداو مباشرة والبيع
بالسوق اﳌالية خﻼل أيام عمل السوق اﳌالية السعودية ودون ا اجة إ الرجوع ﳌدير الصندوق .و تم تداول وحدات الصندوق بنفس طر قة
تداول وحدات الصناديق العقار ة اﳌتداولة السوق اﳌالية السعودية)تداول(.
ً
عد شراء مال ي الوحدات ﻷي وحدة من وحدات الصندوق إقرارا منه باﻹطﻼع واﳌوافقة ع شروط وأح ام الصندوق.
 .1.15عليق التداول و لغاء اﻹدراج
ً
ق
ل
)أ( يجوز لل يئة عليق تداو وحدات صندو مشاركة ر ت أو إلغاء إدراجه أي وقت حسبما تراه مناسبا ،أي من ا اﻻت التالية:
ً
 -1إذا رأت ذلك ضرور ا ماية مﻼك الوحدات أو للمحافظة ع سوق منتظمة.
ً
ً
 -2إذا أخفق مدير الصندوق أو أم ن ا فظ إخفاقا تراه ال يئة جو ر ا اﻹل ام بالنظام ولوائحه التنفيذية.
ً
ُ
 -3إذا لم ستوف متطلبات السيولة ا ددة الفقرة الفرعية )/2أ( والفقرة الفرعية )/2ب( من الفقرة )ب( من البند )را عا( من
التعليمات ا اصة بصناديق اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة.
 -4إذا رأت أن مستوى عمليات الصندوق أو أصوله ﻻ سوغ التداول اﳌستمر لوحدات الصندوق السوق.
ً
ً
)ب( يجوز ﳌدير الصندوق أن يطلب من ال يئة كتابيا عليق تداول وحدات صندوق اﻻس ثمار العقاري اﳌتداول مؤقتا أو إلغاء إدراج ا ،ع أن
ً
يتضمن الطلب اﻷسباب ا ددة لطلب التعليق أو اﻹلغاء ،ولل يئة قبول الطلب أو رفضه أو قبوله شروط وقيود ،حسبما تراه مﻼئما.

 .1.16انقضاء الصندوق
ينق الصندوق ا اﻻت التالية) :أ( ان اء اﳌدة ا ددة للصندوق )ب( عند تحقيقه ﻷ دافه وأغراضة ال تم إ شاء الصندوق من أجل ا )ج(
كما يجوز إ اء الصندوق عد موافقة مجلس إدارة الصندوق و يئة السوق اﳌالية أحد ا اﻻت التالية:
 -1يقوم مدير الصندوق بإشعار ال يئة ومﻼك الوحدات حال عدم اس يفاء متطلبات السيولة واﳌشار إل ا الفقرة الفرعية )/2أ( والفقرة
ً
الفرعية )/2ب( من البند )را عا( من التعليمات ا اصة بصناديق اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة خﻼل ) (12ش ر من تار خ إشعار ال يئة عدم
اس يفاء ذه اﳌتطلبات.
ً
حال أي غي لﻸنظمة أو اللوائح أو اﳌتطلبات النظامية اﻷخرى أو غي ات جو ر ة مؤثرة سلبا ع ظروف السوق العقاري اﳌملكة
-2
العر ية السعودية واعت مدير الصندوق ذلك س ب م ر ﻹ اء الصندوق.
حال بيع افة أصول الصندوق وتوز ع العائدات.
-3
حال تم جمع اﳌبلغ اﳌطلوب لكن لم يتم نقل العقار ش ل امل.
-4
ً
 -5عند رغبة مدير الصندوق بإ اء الصندوق لس ب آخر عد إعﻼم يئة السوق اﳌالية مسبقا.
تتطلب ل حالة إ اء للصندوق موافقة مجلس إدارة الصندوق و يئة السوق اﳌالية .وس تم إشعار مال ي الوحدات و يئة السوق اﳌالية غضون
ً
ثﻼث ن ) (30يوما من تار خ وقوع حالة اﻹ اء .حالة إ اء الصندوق س ب أي مما ذكر أعﻼه ،يتم إلغاء إدراج الوحدات واﻹعﻼن عن ا طة الزمنية
للتصفية غضون ست ن ) (60يوم من تار خ اﻹ اء وس تم اﻹعﻼن عن ذلك اﳌوقع اﻹلك و ي ﳌدير الصندوق واﳌوقع اﻹلك و ي للسوق .و قوم
مدير الصندوق بتعي ن مصفي والذي يتوجب عليه العمل ع إ اء الصندوق مع توز ع أصوله ع مال ي الوحدات وذلك ب يع اﻷصول العقارة
اﳌملوكة وتوز ع القيمة اﳌتحصلة ع مﻼك الوحدات حسب حصص م الصندوق ،مع اﻷخذ ع ن اﻻعتبار تحقيق اﳌص ة ﳌال ي الوحدات .مع
العلم بأنه يمكن ﳌدير الصندوق القيام بم ام اﳌصفي عد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
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 .1.17مجلس إدارة الصندوق
ً
يتو إدارة الصندوق مجلس إدارة يت ون من ثﻼثة أعضاء ع اﻷقل وأحد عشر عضوا كحد أق وﳌدة ﻻ تز د عن خمس سنوات و جوز تجديد
عضو م ﳌدة مماثلة .و ون ثلث أعضاء ا لس أعضاء مستقل ن و جميع اﻷحوال ﻻ يقل عدد م عن اثن ن أ ما أك  .وتبدأ مدة عضو ة ا لس
من تار خ موافقة يئة السوق اﳌالية ع تأس س الصندوق .و ون ﳌدير الصندوق ا ق غي اﻷعضاء أثناء مدة الصندوق عد ا صول ع
موافقة ال يئة ومن ثم إشعار مال ي الوحدات بذلك .و جتمع مجلس إدارة الصندوق مرت ن السنة ع اﻷقل لﻺشراف ع إل ام الصندوق ب افة
اللوائح ،واﳌوافقة ع خطط الصندوق ،ومراجعة تقار ر س العمل ،واﳌوافقة ع العقود اﻷساسية .و قع ع عاتق مجلس إدارة الصندوق
مسؤولية اﻹشراف ع الصندوق بما يخدم مص ة حملة الوحدات.
 .1.17.2أعضاء مجلس إدارة الصندوق
يتألف مجلس إدارة الصندوق من اﻷعضاء التالية أسماؤ م:
أ -اﻷستاذ /إبرا يم بن ف د العساف )رئ س مجلس إدارة الصندوق(
ً
لدى السيد /العساف خ ة امتدت لـ  25عاما شغل خﻼل ا العديد من اﳌناصب القيادية اﳌالية والتخطيط اﻻس ثماري كما أدار العديد من
واﻹقلي و تمتع بخ ة كب ة قطاع اﻻس ثمار العقاري .حصل السيد /إبرا يم العساف ع درجة
اﻻس ثمارات النا ة ع اﳌستو ن ا
الور
وس ا اسبة من جامعة اﳌلك ف د
اﳌاجست إدارة اﻷعمال )اﳌصارف والتمو ل( من جامعة اﳌلك ف د للب ول واﳌعادن وع درجة الب
ً
للب ول واﳌعادن .شغل السيد /العساف حاليا منصب الرئ س التنفيذي شركة مشاركة اﳌالية.
ب -الدكتور /جاسم بن شا ن الرمي )عضو مستقل(
ً
تمتد خ ة الدكتور /جاسم الرمي العملية واﻻ اديمية لـ  30عاما .وذلك ا اﻻت اﳌالية وا اس ية واﻹدار ة باﻹضافة إ خ اته مجاﻻت
التخطيط اﳌا واﻻس اتي وحوكمة الشر ات و دارة اﳌشار ع.
حصل الدكتور /الرمي ع درجة الدكتوراه ا اسبة من جامعة دوندي اﳌملكة اﳌتحدة ،ودرجة اﳌاجست ا اسبة من جامعة م سوري
الوﻻيات اﳌتحدة اﻻمر كية كما حصل ع درجة ب الور وس العلوم – محاسبة من جامعة اﳌلك سعود .الدكتور /جاسم الرمي و اﳌؤسس
والرئ س التنفيذي ا ا لشركة رازن اﳌعرفية القابضة .كما شغل منصب نائب الرئ س التنفيذي لشركة م ات ا ليج القابضة.
ج -اﻷستاذ /أحمد إسماعيل )عضو مستقل(
ً
يحمل اﻷستاذ أحمد إسماعيل خ ة تمتد ﻷك من  23عاما القطاع اﳌصر السعودي والشر ات اﳌالية وتقلد مناصب قيادية ف ا كما تخصص
قطاع اﻻئتمان وتطو ر اﻷعمال .حصل السيد أحمد إسماعيل ع درجة اﳌاجست إدارة اﻷعمال من جامعة ال اﳌملكة اﳌتحدة ودرجة
ً
الب الور وس اﻹدارة الصناعية من جامعة اﳌلك ف د للب ول واﳌعادن .و شغل السيد أحمد إسماعيل حاليا منصب الرئ س التنفيذي لشركة
ر ماس لﻼس شارات كما عمل كرئ س تنفيذي لشركة ب ت اﻻس ثمار العاﳌي السعودية من الف ة اﳌمتدة من  2008إ  .2010وع ن عام 2007
كرئ س عام إدارة تمو ل الشر ات بالبنك السعودي ال ولندي و عام  1992كمدير أول إدارة اﻻئتمان بمجموعة سامبا اﳌالية.
د-اﻷستاذ /أحمد بن سلطان العو د )عضو غ مستقل(
حصل السيد /أحمد العو د ع درجة الب الور وس من جامعة اﻹمام عبدالرحمن بن فيصل العلوم اﳌالية .إلتحق شركة مشاركة اﳌالية عام
ً
2016م ليعمل إدارة صناديق اﻻس ثمار ،كما أن السيد  /أحمد حاصل ع ش ادة التعامل اﻷوراق اﳌالية من يئة السوق اﳌالية ،و تو حاليا
إدارة الصناديق العقار ة شركة مشاركة اﳌالية.
ً
ً
ﻳقرمدﻳرالصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق تنطبق عل م متطلبات التأ يل و أن العضو ):أ( ﻻ ﻳكون مفلسا أو خاضعا ﻷي
دعاوى إفﻼس أو إعسار) .ب( لم سبق له إرت اب مخالفة تنطوي ع احتيال أو تصرف مخل بال ا ة واﻷمانة) .ج( أن ﻳمتلك اﳌ ارة وا ات
الﻼزمة .كما ﻳقر مدﻳر الصندوق بأن أعضاء مجلس اﻹدارة اﳌستقل ن ﻳنطبق عل م عر ف عضو مجلس إدارة مستقل والوارد قائمة
اﳌصط ات اﳌستخدمة لوائح يئة السوق اﳌالية وقواعد ا.
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أ عاب مجلس إدارة الصندوق
ل من أعضاء مجلس إدارة الصندوق اﳌستقل ن م افأة قدر ا )(5,000خمسة آﻻف ر ال عن ل اجتماع .أما أعضاء ا لس غ
س تقا
ً
ّ
ن
ن
اﳌستقل ن ،فﻼ يحصلو ع أي م افأة .ومن اﳌتوقع أن يبلغ إجما م افآت أعضاء ا لس ) (40,000أر عو ألف ر ال سنو ا إذا تم عقد أر عة
ً
اجتماعات سنو ا.
مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق
س شمل مسؤوليات وصﻼحيات مجلس إدارة الصندوق ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر ما ي :
ً
ّ
ّ
 (1التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مص ة مال ي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأح امه ،وأح ام الﻼئحة وقرارات
ال يئة الشرعية.
ً
 (2اﳌوافقة ع جميع العقود والقرارات والتقار ر ا و رة ال ي ون الصندوق طرفا ف ا ،و شمل ذلك ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر ،اﳌوافقة
ع عقد ا فظ ،وعقد ال سو ق والتثم ن وشراء اﻷصول العقار ة.
 (3اﳌوافقة ع شروط الصندوق وأح امه وأي عديل عل ا.
 (4اتخاذ قرار شأن أي عامل ينطوي ع تضارب اﳌصا و جب أن يف عنه مدير الصندوق.
 (5اﳌوافقة ع عي ن ا اسب القانو ي للصندوق الذي ير ه مدير الصندوق.
ً
 (6اﻻجتماع ما ﻻيقل عن مرت ن سنو ا مع مسؤول اﳌطابقة واﻻل ام لدى مدير الصندوق والتبليغ عن غسل اﻷموال وتمو ل اﻹر اب لديه ،للتأكد
من إل ام مدير الصندوق بجميع اللوائح واﻷنظمة اﳌتبعة والسار ة اﳌفعول.
 (7التأكد من إل ام مدير الصندوق باﻹفصاح عن اﳌعلومات ا و ر ة ﳌال ي الوحدات وغ م من أ اب اﳌصا .
ّ
وتتضمن مسؤولية أمانة عضو مجلس إدارة الصندوق تجاه مال ي الوحدات.
 (8العمل بأمانة ﳌص ة الصندوق ومال ي الوحدات فيه،
 (9واجب اﻹخﻼص واﻻ تمام و ذل ا رص اﳌعقول.
 (10مراجعة التقار ر الدور ة عن الصندوق ﳌراقبة س العمل.
ً
وس تم شغل أي مركز شاغر لعضو مستقل مجلس إدارة الصندوق غضون  90يوما من تار خ استقالته .كما يتم ملء أي مركز شاغر ﻷي عضو
غ مستقل بحلول موعد اﻻجتماع اﳌقبل لس إدارة الصندوق.

.1.17.3

الصنادﻳق اﻷخرى اﳌدارة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق

اسم العضو
الصندوق
صندوق مشاركة
للطروحات اﻷولية

إبرا يم بن ف د العساف

جاسم بن شا ن الرمي
عم

عم
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أحمد بن محمد إسماعيل

أحمد بن سلطان العو د

عم

ﻻ

 .1.18التصو ت وسياسة إجتماع مال ي الوحدات
 .1.18.2التصو ت
ق
يحق ﳌالك الوحدات ممارسة جميع ا قو اﳌرتبطة بالوحدات بما ذلك ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر – حق التصو ت اجتماعات مال ي
الوحدات ،وحقوق اﻷولو ة ،وقبول اﳌسا مات العي ية فيما يخص – ز ادة رأس اﳌال للصندوق .فإنه يتم ا صول ع موافقة مال ي الوحدات
الصندوق ع أي غي أسا مق ح للصندوق ،وسيحصل مدير الصندوق عد ذلك ع موافقة ال يئة ع مثل ذا التغي  .و قصد بالتغي
اﻷسا أي من ا اﻻت اﻵتية :




التغي اﳌ م أ داف الصندوق أو طبيعته.
التغي الذي قد ي ون له تأث سل وجو ري ع مال ي الوحدات أو ع حقوق م فيما يتعلق بالصندوق.
التغي الذي ي ون له تأث وضع ا اطر للصندوق.



ز ادة رأس مال الصندوق.



-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7

-8
-9
-10
-11

 .1.18.3سياسة إجتماع مال ي الوحدات
يجوز ﳌدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ﳌال ي الوحدات بمبادرة منه.
يجب ع مدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع مال ي الوحدات خﻼل ) (10أيام من سلم طلب كتا ي من أم ن ا فظ.
يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مال ي الوحدات من أجل اﳌناقشة وا صول ع موافق م ع القرارات اﳌتعلقة بإجراءات أي غي
أسا مق ح للصندوق كما مو ة قائمة اﳌصط ات من ذه الشروط واﻷح ام.
ت ون الدعوة لعقد إجتماع مال ي الوحدات بإعﻼن ذلك اﳌوقع اﻹلك و ي ﳌدير الصندوق واﳌوقع اﻹلك و ي للسوق اﳌالية السعودية ،و إرسال
إشعار إ جميع مال ي الوحدات وأم ن ا فظ )أ( قبل ) (10عشرة أيام ع اﻷقل من تار خ اﻻجتماع )ب( و مدة ﻻ تز د عن ) (21واحد وعشر ن يوم
قبل تار خ اﻹجتماع .و جب أن يحدد اﻹعﻼن واﻹشعار تار خ اﻻجتماع وم انه ووقته والقرارات اﳌق حة ،و جب ع مدير الصندوق حال إرسال
اﻹشعار إ مال ي الوحدات عقد أي اجتماع ﳌال ي الوحدات إرسال ة من ذا اﻹشعار إ ال يئة.
يجب ع مدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع مال ي الوحدات خﻼل ) (10أيام من سلم طلب كتا ي من مالك او أك من مال ي الوحدات الذين
يمل ون مجتمع ن أو منفردين  % 25ع اﻷقل من قيمة وحدات الصندوق.
ً
ﻻ ي ون اجتماع مال ي الوحدات يحا إﻻ إذا حضره عدد من مال ي الوحدات يمل ون مجتمع ن  %25ع اﻷقل من قيمة وحدات الصندوق.
إذا لم ستوف النصاب ا دد أعﻼه الفقرة ) ،(6يقوم مدير الصندوق بتوجيه الدعوة ﻹجتماع ثان وذلك باﻹعﻼن ع اﳌوقع اﻹلك و ي ﳌدير
الصندوق واﳌوقع اﻹلك و ي للسوق )تداول( و إرسال إشعار كتا ي إ جميع مال ي الوحدات وأم ن ا فظ بمدة ﻻ تقل عن ) (5خمسة أيام ،و عد
اﻹجتماع الثا ي يحا أيا انت سبة ملكية الوحدات اﳌمثلة اﻹجتماع.
يجوز ل ل مالك وحدات عي ن وكيل له لتمثيله اجتماع مال ي الوحدات.
يجوز ل ل مالك وحدات اﻹدﻻء بصوت واحد إجتماع مال ي الوحدات عن ل وحدة يمتلك ا وقت اﻹجتماع.
يجوز عقد إجتماعات مال ي الوحدات واﻹش اك مداول ا والتصو ت ع قرارا ا بواسطة وسائل التقنية ا ديثة ووفقا للضوابط ال تضع ا
ال يئة.
ً
ي ون القرار نافذا بموافقة مال ي الوحدات الذين تمثل سبة ملكي م أك من ) (%50من مجموع الوحدات ا اضر مﻼك ا اﻹجتماع سواء ان
ً
ا ضور صيا أو بالو الة أو بواسطة وسائل التقنية ا ديثة.

 .1.18.4حقوق مال ي الوحدات
)أ( يحق ﳌالك الوحدات ممارسة جميع ا قوق اﳌرتبطة بالوحدات بما ذلك -ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر -حق التصو ت اجتماعات
مال ي الوحدات ،حقوق اﻷولو ة ،قبول اﳌسا مات العي ية فيما يخص ز ادة رأس اﳌال.
)ب( يحق ﳌال ي الوحدات الذي يمل ون مجتمع ن أو منفردين ) (%25ع اﻷقل من قيمة وحدات الصندوق الدعوة ﻻجتماع مال ي
الوحدات.
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)ت(
)ث(
)ج(
)ح(
)خ(

)د(

يحق ﳌال ي الوحدات التصو ت ع القرارات ال تتعلق بإجراء غي ات أساسية مق حة للصندوق ،حسب التعر ف اﳌو
اﳌصط ات من ذه الشروط واﻷح ام.
يحق ﳌالك الوحدات عي ن وكيل له لتمثيله اجتماع مال ي الوحدات.
ا ق ا صول ع معلومات املة ووا ة و يحة وغ مضللة وذلك حسب متطلبات اﳌادة الثامنة من التعليمات ا اصة
بصناديق اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة.
ا ق ا صول ع التقار ر ل ستة أش ر كحد أع حسب اﳌادة الثالثة والعشرون من ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار العقاري.
ا ق باﻹطﻼع ع القوائم اﳌالية اﻷولية والسنو ة للصندوق وذلك حسب اﳌادة الرا عة والعشرون من ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار
العقاري دون أي مقابل وحسب الفقرت ن الفرعيت ن )ح( و )ط( من اﳌادة الثامنة من التعليمات ا اصة بصناديق اﻻس ثمار العقار ة
اﳌتداولة.
ً
ا ق ا صول ع توز عات سنو ة بحيث ﻻ تقل سبة توز ع اﻷر اح اﳌوزعة ع مال ي الوحدات عن ) (%90سنو ا من صا
أر اح الصندوق.
قائمة

 .1.19مدﻳرالصندوق
 .1.19.2اسم مدﻳرالصندوق
شركة مشاركة اﳌالية )"مشاركة"(
 .1.19.3عنوان مدﻳرالصندوق
شركة مشاركة اﳌالية – طر ق اﻷم تر ي بن عبد العز ز
ص.ب712 .ا 31952
اتف 920006811
فاكس +966 (13) 8818412
www.musharaka.sa
IR@musharaka.co
 .1.19.4ترخيص مدﻳرالصندوق
شركة مسا مة سعودية )مقفلة( تم تأس س ا بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم/73ق
شركة مشاركة اﳌالية )"مشاركة"(
ص اعتباري مرخص له وفقا لﻼئحة اﻷ اص اﳌرخص ل م بموجب ترخيص يئة السوق
وتار خ 1435/03/29ـ اﳌوافق 2014/01/30م .و
اﳌالية رقم  13169-27وتار خ  1434/12/18ه اﳌوافق 2013/10/23م ـ ﳌزاولة شاط إدارة صناديق اﻻس ثمار وا فظ واﳌشورة وال ت ب والتعامل
بصفة أصيل اﻷوراق اﳌالية.
 .1.19.5ا دمات ال ﻳقدم ا مدﻳرالصندوق وموظفوه
ق
 (1وضع ي ل الصندوق و دارته و شغيله وخدمات إدارة محفظة الصندو .
 (2تحديد السياسات واﻷح ام واللوائح ال تحكم عمليات الصندوق وفقا لﻸ داف الواردة ذه اﳌذكرة.
 (3وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباع ا لتنفيذ أعمال الصندوق.
 (4اﻹل ام بجميع اﻷنظمة واللوائح والتعليمات السار ة اﳌملكة العر ية السعودية ذات العﻼقة عمل الصندوق.
 (5التأكد من نظامية وسﻼمة العقود ال يتم إبرام ا ﳌص ة الصندوق واﻹل ام بالضوابط والقرارات واﳌعاي الصادرة عن ال يئة الشرعية.
 (6اﻹعﻼن عن أي طرف ثالث يتم ت ليفه بأداء أي أعمال تتعلق بالصندوق.
 (7إشعار يئة السوق اﳌالية عن أي حدث أو تطور جو ري قد يؤثر عمل الصندوق.
 (8عي ن اﳌطور ن العقار ن واﳌس شار ن العقار ن والشر ات اﳌتخصصة إدارة و شعيل العقارات.
ينوي مدير الصندوق تقديم ا دمات اﻹدار ة للصندوق بواسطة موظفيه اﳌرخص ل م من قبل ال يئة ،ع س يل اﳌثال التأكد من ة البيانات،
عمليات ال سو ة واﳌطابقة ،حفظ ﻼت العمﻼء ،حفظ ﻼت الصندوق ،صيانة النظام و صدار التقار ر .غ أنه يجوز ﳌدير الصندوق وفق
تقديره ا اص ،تفو ض أو توكيل م امه أو صﻼحياته أو التنازل ع ا أو التعاقد من الباطن شأ ا مع شركة تا عة أو ص مرخص بأداء ذه
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ً
ا دمات اﳌملكة العر ية السعودية .و صرف النظر عن التفو ض لطرف أو شركة تا عة واحدة أو أك  ،يبقى مدير الصندوق مسؤوﻻ عن إدارة
ً
ً
الصندوق وتنظيم أصوله وحفظ ا .و عد مدير الصندوق مسؤوﻻ عن إدارة الصندوق ،وحفظ أصوله وخدمات إدارته و ظل مسؤوﻻ عند عي ن
طرف آخر للقيام بتلك اﻷعمال أمام حملة الوحدات.
تا ع أو أي ٍ
و تحمل مدير الصندوق اﳌسؤولية اﳌالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن اﻷخطاء ال تحصل س ب إ ماله ا سيم أو سلوكه اﳌتعمد.

 .1.19.6التضار ات ا تملة اﳌصا ب ن أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدﻳرالصندوق
ً
يقر مدير الصندوق بأنه ﻻ يوجد حاليا شاط أو عمل أو مص ة أخرى م مة ﻷعضاء مجلس إدارة الصندوق أو مدير الصندوق يحتمل عارض ا مع
مصا الصندوق.
 .1.19.7حاﻻت تضارب اﳌصا ا و رة
ً
مستقبﻼ باﻻس ثمار صناديق الطروحات اﻷولية ال يدير ا مدير الصندوق نفسه وسيقوم مدير الصندوق
قد يقوم مدير الصندوق
باﻹفصاح لس إدارة الصندوق عن ذا التضارب ل صول ع موافق م ،وس تم اﻹفصاح عن ذلك التقر ر السنوي كما و مو
ً
الفقرة  1.24كما يقر مدير الصندوق بأنه ﻻيوجد حاليا أي تضارب جو ري اﳌصا من شأنه التأث ع مدير الصندوق أداء
واجباته تجاه الصندوق وتنفيذ ا .حيث تخضع افة اﳌعامﻼت ا اصة بالصندوق ﻹشراف مجلس إدارته ومع إفصاح امل ملة
الوحدات.
 .1.19.8التفو ﺾ للغ
لم يقم الصندوق بت ليف طرف ثالث بم مة أو صﻼحية تتعلق عمل الصندوق.
 .1.19.9اس ثمارمدﻳرالصندوق صندوق مشاركة ر ت
ينوي مدير الصندوق اﻻس ثمار الصندوق وذلك بتملك وحدات نقدية الصندوق عند الطرح وفتح باب اﻹش اك أو أي مرحلة ﻻحقة
عند فتح باب اﻹش اك مرة أخرى وذلك بقيمة  25,000,000ر ال خمسة وعشر ن مليون ر ال وس تم اﻹفصاح عن ذلك من خﻼل تقرر
مجلس إدارة الصندوق السنوي واﳌ شور اﳌوقع اﻹلك و ي ﳌدير الصندوق واﳌوقع اﻹلك و ي ل يئة السوق اﳌالية.
 .1.20أم ن ا فظ
تم توقيع اتفاقية تقديم خدمات ا فظ لصا صندوق مشاركة ر ت مع شركة اﻹنماء لﻼس ثمار بتار خ  31يناير  2017م ،و موجبه تقوم شركة
اﻹنماء لﻼس ثمار بدور أم ن حفظ أصول الصندوق ،حيث أ ا شركة مرخص ل ا من قبل يئة السوق اﳌالية للقيام بتقديم خدمات ا فظ.
وسيحتفظ أم ن ا فظ ب ل اﳌس ندات والوثائق ال امة اﳌتعلقة بالصندوق وال تضم ،ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر :ص وك اﳌلكية ،قرارات
اﻻس ثمار ،العقود ال امة وا و ر ة اﳌتعلقة عمليات وأعمال الصندوق ،محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق ،تقارر التقييم ،تقار ر اﻷداء
والتقار ر اﳌالية.
يقوم أم ن ا فظ بفصل أصول الصندوق عن أصوله ا اصة أو أصول عمﻼئه اﻵخر ن حيث ل أصول الصندوق باسم شركة خاصة تؤسس
ﻷجل ذا الغرض وت ون تا عة ﻷم ن ا فظ .و عد أصول الصندوق مل ا ﳌال ي الوحدات مجتمع ن.
يجوز ﻷم ن ا فظ ت ليف طرف ثالث أو أك أو أي من تا عيه بالعمل أمينا ل فظ من الباطن ﻷي صندوق اس ثمار عقاري متداول يتو حفظ
أصوله ،و دفع أم ن ا فظ أ عاب ومصار ف أي أم ن حفظ من الباطن من موارده ا اصة .
ً
ً
ً
يجوز ت ليف أم ن حفظ من الباطن خارج اﳌملكة فظ اس ثمارات الصندوق ا ارجية ع أن ي ون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا ﻹشراف ج ة
رقابية وفق معاي ومتطلبات تنظيمية مماثلة ع اﻷقل لتلك ال تطبق ا ال يئة ،وأن ي لف بموجب عقد مكتوب.
يجوز يل اﻷصول العقار ة لصندوق اﻻس ثمار اﳌتداول باسم شركة تا عة ة مرخص ل ا تقديم قروض قدمت قرض ﳌص ة الصندوق،
ً
وذلك ضمانا للقرض.
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 .1.20.2عنوان أم ن ا فظ
اﳌقر الرئ – الراض
اﳌملكة العر ية السعودية – ص .ب 66333 .الر اض 11576
برج العنود  ،2الطابق  ،20طرق اﳌلك ف د ،العليا
اتف+966(11)2799299 :
8004413333
فاكس+966(11)2185900 :
www.alinmainvestment.com
 .1.20.3م ام أم ن ا فظ
)أ( اﻹحتفاظ بمس ندات ووثائق الصندوق وغ ا من اﳌس ندات الثبوتية.
)ب( اﻹحتفاظ ﻼت تفصيلية ودقيقة بخصوص ما يطرأ من غي ع ملكية اﻷصول.
)ت( التع د بفصل أصول الصندوق عن أي أصول أخرى عائدة أو تخص أم ن ا فظ بموجب متطلبات الباب السا ع من ﻻئحة
اﻷ اص اﳌرخص ل م واتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة لتحقيق ذا الغرض.
)ث( سليم مدير الصندوق أو أي ص عينه مدير الصندوق أيا مما يأ ي فور طلبه وخﻼل يومي عمل:
 -1صور من مس ند ملكية اﻷصول.
 -2صور من عقد تأس س الشركة ذات الغرض ا اص و ل ا التجاري وأي قرارات أو عديﻼت تصدر شأ ا من ح ن ﻵخر.
 -3صور من أي وثائق سلم ا أم ن ا فظ بموجب يل ملكية اﻷصول باسم الشركة ذات الغرض ا اص.
 -4كشف حساب لﻸعمال اﳌصرفية اﳌقيدة ع حسابات الشركة ذات الغرض ا اص.
)ج( موافاة مدير الصندوق ب ة من أي مس ند متعلق باﻷصول فور سلمه من الغ .
)ح( التعاون الك مع طلبات مراج ا سابات وغ م من مس شاري الصندوق ومدير الصندوق.
)خ( التأكد من تنفيذ عمليات الشراء والبيع السوق اﳌالية.
)د( إرسال تقر ر باﻷر اح وتحصيل اﻷر اح اﳌستحقة.
)ذ( إرسال تقار ر لعمليات البيع والشراء وكشف للمحفظة وا ساب اﻻس ثماري والعمليات اﳌنفذة ش ل يومي.
)ر( اﳌتا عة مع تداول للتحقق من تمر ر عمليات البيع والشراء.
)ز( توف خدمات وقت السوق وخﻼل ساعات العمل لطلب تقار ر أو عمليات ع ا فظة وا ساب اﻻس ثماري.
ً
)س( تحو ل اﻷموال أو ص وك العقار حسب طلب مدير الصندوق فقط ،أو أي ص آخر عينه مدير الصندوق طبقا للتعليمات
ا طية ال يتلقا ا أم ن ا فظ من مدير الصندوق.
)ش( اﻻحتفاظ بجميع اﳌس ندات الواردة اﳌادة ) (11من ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار العقاري.
)ص( فتح حساب بن ي لصا مدير الصندوق لدى بنك مح .
 .1.20.4ا اﻻت ال ﻳمكن ف ا إ اء اﻹتفاقية
)أ( اﻹتفاق ا طي ب ن الطرف ن.
)ب( بناء ع اﻹرادة اﳌنفردة ﻷي من الطرف ن.
)ت( اﻹخﻼل ا سيم من أحد الطرف ن.
ً
قد ت ت تلقائيا حال تحقق إحدى ا اﻻت اﳌذ ورة اﻹتفاقية اﳌ مة معه.
 .1.21ا اسب القانو ي
سيع ن مدير الصندوق شركة بيكر تي كمراجع مستقل سابات الصندوق ل اجع سنو ا قوائم الصندوق اﳌالية .وعنوا ا 3810 :طر ق اﳌلك
فيصل ،ال موك ،ا  ،34422-7063اﳌملكة العر ية السعودية
اتف+966(13)8300906 :
فاكس+966(13)8347582 :
www.bakertillyifc.com
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 .1.22القوائم اﳌالية
ً
 يقوم مدير الصندوق بإعداد القوائم اﳌالية اﻷولية والسنو ة وفقا ﳌعاي ا اسبة الصادرة عن ال يئة السعودية للمحاسب ن القانوني ن
ش ل مستمر ح انقضاء الصندوق.
 يتم إعداد القوائم اﳌالية اﻷولية والسنو ة للصندوق من قبل محاسب قانو ي مرخص له بممارسة العمل اﳌملكة العر ية السعودية و ون
ً
مستقﻼ عن مدير الصندوق أو أي من تا عيه.
 يجب أن عتمد مجلس إدارة الصندوق القوائم اﳌالية اﻷولية والسنو ة وأن يوقع عل ا عضو مفوض من مجلس إدارة الصندوق.
 يجب أن ّ
تقدم القوائم اﳌالية اﻷولية والسنو ة إ ال يئة فور اعتماد ا من مجلس إدارة الصندوق.
 علن مدير الصندوق من خﻼل التطبيقات اﻹلك ونية ال تحدد ا ال يئة عن القوائم اﳌالية اﻷولية والسنو ة فور اعتماد ا ،وﻻيجوز شر
ذه القوائم أو إرسال ا إ مال ي الوحدات قبل إعﻼ ا.
ً
 يجب ع مدير الصندوق تزو د ال يئة بالقوائم اﻷولية عد فحص ا وفقا ﳌعاي ا اسبة واﳌراجعة الصادرة عن ال يئة السعودية
ً
للمحاسب ن القانو ن ،واﻹعﻼن عن القوائم اﳌالية ﳌال ي الوحدات فور اعتماد ا خﻼل مدة ﻻ تتجاوزخمسة وعشر ن ) (25يوما من اية
اﳌدة اﳌالية ال شمل ا تلك القوائم.
ً
 يجب ع مدير الصندوق تزو د ال يئة بالقوائم اﳌالية السنو ة اﳌدققة وفقا ﳌعاي ا اسبة واﳌراجعة الصادرة عن ال يئة السعودية
ً
للمحاسب ن القانوني ن واﻹعﻼن عن القوائم اﳌالية ﳌال ي الوحدات فور اعتماد ا خﻼل مدة ﻻ تتجاوز أر ع ن ) (40يوما من اية السنة اﳌالية
ال شمل ا تلك القوائم.
ً
 يتم توف القوائم اﳌالية اﻷولية والسنو ة بال يد اﻹلك و ي و/أو ب ة ورقية بناء ع طلب حملة الوحدات دون أي رسوم.
ً
 ت شر القوائم اﳌالية اﻷولية والسنو ة أيضا ع موقع السوق اﳌالية السعودية )تداول( اﻹلك و ي وموقع الشركة اﻹلك و ي.
ّ
 2017/12/31م .وﻻ يجوز أن تقل مدة السنة اﳌالية اﻷو عن
 تصدر أول قوائم مالية سنو ة مدققة عد السنة اﳌالية اﻷو ال ت ت
ً
) (6ستة أش ر وﻻ أن أن تتجاوز ) (18ثمانية عشر ش را
 .1.23تضارب اﳌصا
يقر مدير الصندوق بأنه س إ تجنب أي تضارب للمصا قد ي شأ ب ن مصا مدير الصندوق أو اﻷطراف ذات العﻼقة ومصا اﳌش ك ن
الصندوق و دارة حاﻻت تضارب اﳌصا ال قد ت شأ أثناء عمل الصندوق بما يخدم مص ة الصندوق وحملة الوحدات  ،وذلك بالعمل ع منح
مصا اﳌش ك ن بالصندوق أولو ة ع مصا مدير الصندوق أو اﻷطراف ذات العﻼقة ،وعدم غليب مصا مس ثمر ن ع مصا مس ثمرن
آخر ن نفس الصندوق ،كما س س مدير الصندوق إ بذل أق ج وده ل أي تضارب اﳌصا قد ينجم ،و حال وجود أي تضارب
مصا محتمل فإن مدير الصندوق مل م باﻹفصاح عنه إ مجلس إدارة الصندوق ﻻتخاذ القرار حياله .وس تم عند الطلب تزو د اﳌس ثمر ن
ً
بإجراءات معا ة تضارب اﳌصا  ،كما يقر مدير الصندوق عدم وجود أي تضارب اﳌصا حاليا ب نه و ن أي طرف ذو عﻼقة بصندوق مشاركة
ر ت ح تار خ إعداد ذه الشروط واﻷح ام .و جب التنو ه إ أن اﳌستأجر للعقار والذي تم عي نه كمدير للعقار شركة النحﻼت الثﻼثة الفندقية
شركة تا عة لنفس مﻼك شركة اجزاﻻ للتجارة واﻻس ثمار العقاري با ع العقار.
 .1.23.2اﳌعامﻼت مع اﻷطراف ذو العﻼقة
يل م مدير الصندوق معامﻼته مع اﻷطراف ذوي العﻼقة أن يطبق عل م نفس الشروط ال يطبق ا مدير الصندوق مع اﻷطراف ا تلفة
حال اختياره خيار يصب مص ة الصندوق ومﻼك الوحدات ،دون أي تمي أو شروط تفضيلية ،والتحقق من
من أ اب اﳌصا
ً
ً
أن تلك اﳌعامﻼت تتم بناء ع أسس تجار ة وم نية بحته .كما يل م مدير الصندوق باﻹفصاح فورا لس إدارة الصندوق عن أي حاﻻت
تضارب اﳌصا أو حالة تضارب مصا محتملة واﻹفصاح ع ا اﳌوقع اﻹلك و ي ﳌدير الصندوق واﳌوقع اﻹلك و ي للسوق و
ً
التقر ر السنوي لس إدارة الصندوق ،كما سيقوم مدير الصندوق بالعمل ع معا ة أي حالة تضارب اﳌصا مستقبﻼ مع اﻷطراف
ُ
ذوي العﻼقة وال من شأ ا أﻻ تطبق الشروط ال يطبق ا مدير الصندوق ع اﻷطراف ا تلفة.
 .1.23.3مدﻳر الصندوق
قد ّ
ينفذ مدير الصندوق مجموعة من العمليات ال قد ي تج ع ا تضارب اﳌصا  ،فيمكن ﳌدير الصندوق أن عمل كمس شار أو شارك
ة مماثلة ﻷ داف الصندوق .و جوز أن ّ
يقدم مدير الصندوق
صناديق أو شر ات أو حسابات أخرى ،وال م ا ما له أ داف اس ثمار
ً
ّ
يقدم ا ،وأن يأخذ ع ن اﻻعتبار أي وقت واجباته تجاه الصندوق
خدمات مماثلة ﻷطراف أخرى ،شرط أﻻ تؤثر سلبا ع ا دمات ال
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ً
ّ
التأكد من ّ
حل أي منازعات بطر قة منصفة .ومن ناحية أخرى فقد يقوم مدير الصندوق بتحديد الفرص اﻻس ثمارة
وأن س جا دا إ
ال يتم اﻻستحواذ عل ا أو بيع ا لصا الصندوق ،و ذلك يحق ﳌدير الصندوق ا صول ع الس اﳌتعارف عليه أو جزء منه تلك
ا الة.
قد تتضارب مصا أعضاء مجلس إدارة الصندوق غ اﳌستقل ن ،و دارة الصندوق وشر اء مدير الصندوق مع مصا الصندوق .وس تم
اﻹفصاح عن ذلك اﳌوقع اﻹلك و ي ﳌدير الصندوق واﳌوقع اﻹلك و ي للسوق ومن خﻼل تقرر مجلس إدارة الصندوق السنوي وعن أي
معامﻼت قد ي تج ع ا تضارب محتمل اﳌصا بال سبة ﳌﻼك الوحدات ،وس بذل مدير الصندوق ما بوسعه لتجنب ذا التضارب
َ
اﳌصا و ن عذر عليه ذلك فإنه يل م بإلغاء ما تم اﻹتفاق عليه مع اﻷطراف ذات العﻼقة وفقا للعﻼقة التعاقدية بي م.
 .1.24اﻹفصاح ورفع التقار رﳌال ي الوحدات
يل م مدير الصندوق باﻹفصاح عن اﻵ ي ل يئة السوق اﳌالية ومال ي الوحدات و دون تأخ :




















أي تطورات جو ر ة تندرج إطار شاطه وﻻ ت ون معرف ا متاحه لعامة الناس قد تؤثر أصول الصندوق أو خصومه أو وضعه
اﳌا أو اﳌسار العام ﻷعماله أو أي غي ي ون له تأث وضع الصندوق أو يؤدي ﻻ اب طو ﳌدير الصندوق من منصب مدير
ً
ً
الصندوق ،و مكن بدرجة معقولة أن يؤدي إ غي سعر الوحدة اﳌدرجة أو أن يؤثر تأث ا م وظا قدرة الصندوق ع أن يفي
بال اماته اﳌتعلقة بأدوات الدين.
سيعلن مدير الصندوق عن أي غي ات جو ر ة تطرأ ع الصندوق وذلك موقعه اﻹلك و ي وموقع ال يئة بحد أق  10أيام من
تار خ سر ان ذا التغ .
أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو ر نه أو تأج ه سعر ساوي أو يز د عن  %10من القيمة اﻹجمالية ﻷصول الصندوق وفقا ﻵخر قوائم
مالية مفحوصة أو سنو ة مراجعة أ ما أحدث.
أي خسائر ساوي أو تز د عن  %10من صا أصول الصندوق وفقا ﻵخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنو ة مراجعة
أ ما أحدث.
ان الصندوق.
شكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو
أي غي
أي نزاع ،بما ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا ان مبلغ ال اع أو اﳌطالبة ساوي أو يز د عن  % 5من صا أصول
ً
الصندوق وفقا ﻵخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنو ة مراجعة ،أ ما أحدث.
الز ادة أو النقصان صا أصول الصندوق بما ساوي أو يز د ع  % 10من صا أصول الصندوق وفقا ﻵخر قوائم مالية أولية
مفحوصة أو قوائم مالية سنو ة مراجعة ،أ ما أحدث.
ً
الز ادة أو النقصان إجما أر اح الصندوق بما ساوي أو يز د ع  %10وفقا ﻵخر قوائم مالية سنو ة مراجعة.
أي صفقة ب ن الصندوق وطرف ذي عﻼقة أو أي ترت ب س ثمر بموجبه ل من الصندوق وطرف ذي عﻼقة أي مشروع أو أصل أو
ً
ً
ج ة تقدم تمو ﻼ له إذا انت ذه الصفقة أو ال ت ب مساو ة أو تز د ع  % 1من إجما إيرادات الصندوق وفقا ﻵخر قوائم مالية
سنو ة مراجعة.
إجما إيرادات الصندوق وفقا ﻵخر قوائم مالية سنو ة مراجعة.
ق
أي إنقطاع أي من اﻷ شطة الرئ سية للصندوق ساوي أو تز د عن  %5من إجما إيرادات الصندو حسب آخر قوائم مالية سنو ة
مراجعة.
أي غي للمحاسب القانو ي.
عي ن أم ن حفظ بديل.
ً
صدور حكم أو قرار أو إعﻼن أو أمر من محكمة أو ج ة قضائية سواء اﳌرحلة اﻻبتدائية أم اﻻست نافية ،يمكن أن يؤثر سلبا
ً
استغﻼل الصندوق ﻷي جزء من أصوله تز د قيمته اﻹجمالية ع  %5من صا أصول الصندوق وفقا ﻵخر قوائم مالية أولية
مفحوصة أو قوائم مالية سنو ة مراجعة ،أ ما أحدث.
أي غي مق ح رأس مال الصندوق.
يقوم مدير الصندوق بإعداد وتقديم تقار ر سنو ة إ مال ي الوحدات تتضمن اﳌعلومات اﻵتية:
 oاﻷصول ال س ثمر ف ا الصندوق.
 oاﻷصول ال س دف الصندوق اﻻس ثمار ف ا.
 oسبة العقارات اﳌؤجرة والعقارات الغ مؤجرة إ إجما العقارات اﳌملوكة.
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o
o
o
o

o
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o
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جدول مقارنة غطي أداء الصندوق خﻼل الثﻼث سنوات اﻷخ ة أو )من تار خ تأس س الصندوق( يو
)أ( صا قيمة أصول الصندوق اية ل سنة مالية.
)ب( صا قيمة أصول الصندوق ل ل وحدة اية ل سنة مالية.
)ت( أع وأقل صا قيمة أصول الصندوق ل ل وحدة عن ل سنة مالية.
)ث( عدد الوحدات اﳌصدرة اية ل سنة مالية.
)ج( توز ع الدخل ل ل وحدة.
)ح( سبة اﳌصروفات ال تحمل ا الصندوق.
أي غي ات جو ر ة خﻼل الف ة وأثرت أداء الصندوق ،فيجب اﻹفصاح ع ا ش ل وا .
تقر ر مجلس إدارة الصندوق السنوي ع أن يحتوي -ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر – ع اﳌوضوعات ال تمت مناقش ا
والقرارات الصادرة عن ذلك ،بما ذلك أداء الصندوق ومدى تحقيقه ﻷ دافه.
ً
بيان حول العموﻻت ا اصة ال حصل عل ا مدير الصندوق خﻼل الف ة ،مب نا ش ل وا ما ي ا وطر قة اﻹستفادة
م ا.
ل أداء غطي ما ي :
)أ( العائد اﻹجما لسنة واحدة ،ثﻼث سنوات ،خمس سنوات )أو منذ التأس س(.
)ب( العائد اﻹجما السنوي ل ل سنة من السنوات اﳌالية العشر اﳌاضية )أو منذ التأس س(.
)ت( جدول يو مقابل ا دمات والعموﻻت واﻷ عاب ال تحمل ا الصندوق ﻷطراف خارجية ع مدار العام .و جب
ً
أيضا اﻹفصاح ش ل وا عن إجما سبة اﳌصروفات ،و جب اﻹفصاح عما إذا انت ناك أي ظروف يقرر ف ا
مدير الصندوق اﻹعفاء من أي رسوم أو تخفيضات.
ا واكتمال ا:
وضوح اﳌعلومات اﳌف ع ا و
ً
ً
ق ً
ُ
)أ( يجب أن ي ون أي إفصاح يقوم به مدير الصندو امﻼ ووا ا و يحا وغ مضلل ،وأن ي شر من خﻼل الوسيلة
ا ددة ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار العقاري والتعليمات ا اصة بصناديق اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة.
)ب( إذا رأى مدير الصندوق أن اﻹفصاح عن مسألة يجب اﻹفصاح ع ا بموجب التعليمات ا اصة بصناديق اﻻس ثمار
العقار ة اﳌتداولة يمكن أن يؤدي إ إ اق ضرر غ مسوغ به وأنه من غ اﳌر أن يؤدي عدم اﻹفصاح عن تلك
ً
اﳌسألة إ تضليل مال ي الوحدات فيما يتعلق با قائق والظروف ال ي ون العلم ا ضرور ا لتقو م اﻷوراق اﳌالية
ذات العﻼقة ،فإنه يجوز ﳌدير الصندوق أن يتقدم بطلب ﻹعفاءه من اﻹفصاح أو تأخ توقيته .و جب ذه ا الة
ً
أن يقدم إ ال يئة و سر ة تامة بيانا باﳌعلومات ذات العﻼقة واﻷسباب ال تدعوه إ عدم اﻹفصاح عن تلك
اﳌعلومات ذلك الوقت .ولل يئة اﳌوافقة ع طلب اﻹعفاء أو التأخ أو رفضه .و ذا وافقت ال يئة ع الطلب،
فيجوز ل ا و أي وقت أن تلزم مدير الصندوق بإعﻼن أي معلومات تتعلق باﻹعفاء أو التأخ ذي العﻼقة.
)ت( عد جميع اﳌعلومات والتطورات ا و ر ة اﳌنصوص عل ا ذا البند معلومات سر ة إ أن علن .و حظر ع
مدير الصندوق -قبل إعﻼن ذه اﳌعلومات -إفشاؤ ا إ ج ات ﻻ يقع ع عاتق ا إل ام با افظة ع سرة
اﳌعلومات وحماي ا .كذلك يجب ع مدير الصندوق اتخاذ جميع ا طوات الﻼزمة لضمان عدم سرب أي من
ً
اﳌعلومات والتطورات ا و ر ة قبل إعﻼ ا وفقا للتعليمات ا اصة بصناديق اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة.
يجب ع مدير الصندوق تحديد مدى ا اجة إ شر إعﻼن ل م ور للرد ع أي إشاعات تتعلق بأي تطورات جو ر ة،
ً
ولل يئة إلزام مدير الصندوق بذلك بحسب ما تراه مناسبا.
يجب ع مدير الصندوق إتاحة التقار ر اﳌالية اﻷولية ل م ور ،دون أي مقابل ،خﻼل ) (25يوم من اية ف ة التقر ر،
وذلك اﻷماكن و الوسائل ا ددة شروط وأح ام الصندوق و اﳌوقع اﻻلك و ي ﳌدير الصندوق واﳌوقع اﻹلك و ي
للسوق.
يجب ع مدير الصندوق إتاحة التقار ر اﳌالية السنو ة ل م ور ،دون أي مقابل ،خﻼل مدة ﻻ تتجاوز ) (40يوم من اية
ف ة التقر ر ،وذلك اﻷماكن و الوسائل ا ددة شروط وأح ام الصندوق و اﳌوقع اﻻلك و ي ﳌدير الصندوق
واﳌوقع اﻻلك و ي للسوق.
:
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 .1.25اﳌعلومات اﻷخرى
.1.25.2

مقدمي ا دمات

 .1.25.2.1اﳌس شار اﳌا
شركة مشاركة اﳌالية .ومن اﳌتوقع أن ستخدم الصندوق قدرات اﳌس شار اﳌا طوال مدة الصندوق .والدور الرئ للمس شار اﳌا و
ترت ب التمو ل الذي يحتاجه الصندوق مع ا ات اﳌالية اﳌانحة للتمو ل واﳌتوافق مع الضوابط الشرعية اﳌعتمدة من ال يئة الشرعية.
 .1.25.2.2اﳌس شارالعقاري
سيقوم الصندوق بالتعامل مع عدة ج ات ذات خ ة عقار ة طو لة تقوم عرض ما لد ا من فرص عقارة تتما مع اس اتيجية اﻻس ثمار
ا اصة بالصندوق كما ع ن الصندوق ذه ا ات للقيام بالدراسات النافية ل الة للعقارات ال ينوي الصندوق اﻻستحواذ عل ا قبل
اتخاذ القرار بالشراء.
 .1.25.2.3مدﻳرالعقار
سيقوم الصندوق بتعي ن عدة شر ات متخصصة تقديم ا دمات العقار ة كمدراء للعقار وذلك بحسب طبيعة وموقع العقار اﳌنوي
اﻻستحواذ عليه اﳌستقبل .و تمثل دور مدير العقار تزو د الصندوق بخدمات إدارة و شغيل العقارات واﳌ شآت وال شمل إدارة
اﻹيجارات وا اسبة والتقار ر وال سو ق واﳌبيعات وال شغيل والصيانة .و ما أن الصندوق س ستحوذ ع عقارات ذات سبة إشغال عالية
اﳌستقبل ،فمن اﳌس دف أن ت ون العقارات تحت إدارة مدير عقار متخصص تنطبق عليه معاي اﻻختيار لدى مدى مدير الصندوق.
ومن ب ن تلك اﳌعاي ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر) :أ( أن يتمتع با ة وال ا ة واﻷمانة )ب( أن ي ون حسن السمعة )ج( أن ﻻ ي ون قد صدر
حقة أي أمر قضا ي سابق أو دعاوى إفﻼس أو إعسار سابقة ،كما يحق ﳌدير الصندوق عي ن اﳌستأجر للعقار أو أحد شر اته التا عة
ً
أو من ينوب عنه مديرا للعقار و تو بذلك اﳌستأجر افة أعمال إدارة العقار كمسؤولية أساسية من مسؤولياته نفس عقد اﻹيجار
و قوم مدير الصندوق باﻹشراف عليه بصورة دور ة ،كما و ا ال العقارات ا الية للصندوق فإن مدير الصندوق سيقوم بتعي ن ل
ً
ً
مستأجر مديرا للعقار ودون إح ساب أي رسوم ﻹدارة العقار وذلك حسب عقد اﻹيجار الذي سيوقعه معه ولنفس اﳌدة ،علما أن مدير
الصندوق له امل اﻷحقية ف عقد اﻹدارة واﻹيجار حال عدم تطبيق مدير العقار/اﳌستأجر جميع بنود اﻹتفاقية  .و حالة عدم
ر مجلس إدارة الصندوق عن أداء مدير العقار فس تم اس بداله بآخر ذو كفاءة أع .
 .1.25.2.4اﳌس شارالشر
ق
تم عي ن "دار اﳌراجعة الشرعية" باعتبار ا اﳌس شار الشر للصندو  .و شركة متخصصة تقديم خدمات التدقيق واﳌراجعة
الشرعية ،وعضو يئة ا اسبة واﳌراجعة للمؤسسات اﳌالية اﻹسﻼمية ،ومرخصة من قبل مصرف البحر ن اﳌركزي لتقديم خدمات
اﻻس شارات الشرعية .وقد عي ت دار اﳌراجعة الشرعية الشيخ محمد أحمد السلطان فقط ك ص متخصص وذلك ليتو مراجعة
اﳌعاي الشرعية للصندوق واﳌس ندات ا اصة بالصندوق والتأكد من إل ام الصندوق بمعاﻳ ال يئة الشرعية كما مو ة اﳌ ق
الثا ي من ذه الشروط واﻷح ام ،ومراجعة افة عمليات واس ثمارات الصندوق و جراء التدقيق السنوي ع الصندوق ومراجعة العقود
واﻹتفاقيات ومراقبة تطبيق معاي ال يئة الشرعية ليؤكد لس إدارة الصندوق بأن عمليات الصندوق واس ثماراته متوافقة مع معاي
ً
ال يئة الشرعية ،علما بأنه س تم دفع رسوم اﳌس شار الشر من أصول الصندوق.
الشيخ /محمد أحمد السلطان
 10سنوات من ا

ة كمس شار شر وأ ادي

الصناعة اﳌصرفية اﻹسﻼمية .الشيخ محمد يقود فر ق عمل إدارة اﻻس شارات الشرعية

الدار بما يتمتع من علم غز ر الفقة والتمو ل اﻹسﻼمي .تكمن خ ته إعادة تصميم اﳌنتجات التقليدية ،و ي لة صناديق اﻻس ثمار،
كما تمتد خ ته إ القطاع اﳌصر والتأم ن مع ضمان سرعة إجراء عملية اﳌوافقة وتخصيص حلول فر دة وعملية وظيفية إدارة الفتوى.
حاصل ع ش ادة اﳌاجست العاﳌية الفقه وأصول الفقه من جامعة أحسن العلوم بباكستان .وش ادة الب الور وس العلوم اﻹسﻼمية
من جامعة دار العلوم بباكستان تحت إشراف العالم الش مف محمد تقي عثما ي.
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ً
ً
وتبلغ أ عاب ال نة الشرعية ) 33,000ر ال( ثﻼثة وثﻼثون ألف ر ال سنو ا يتم اح سا ا ودفع ا ع دفعت ن سنو ا ل ستة أش ر وتدفع
من إجما أصول الصندوق.
 .1.25.2.5الز اة وضر بة القيمة اﳌضافة
ع اﳌس ثمر ن ا الي ن وا تمل ن أن يحصلوا ع مشورة م نية بخصوص آثار الز اة والضرائب ع امتﻼك م أو حياز م أو تصرف م
وحدات الصندوق .كما يجب أن علم اﳌس ثمرون أ م مسؤولون عن دفع الز اة اﳌ تبة عل م  ،و أن جميع الرسوم واﳌصار ف الـمـذك ـورة
فـي ـذه ال ـش ـروط واﻷحكـ ـام وأي م ـسـتـ ـنـدات ذات صـلـة فـ ـي ﻻ ـشـمـل ضر بة القيمة اﳌضافة مالم يتم النص ع خﻼف ذلك .
و حال ما إذا انت ضر بة القيمة اﳌضافة مفروضة أو قد يتم فرض ا ع أي خدمة يتم تزو د الصندوق ا  ،فإن الصندوق سيدفع ﳌزود
ً
ً
ا دمة )باﻹضافة إ أي رسوم أو مصار ف أخرى( مجموعا مساو ا للقيمة اﳌ لة ل ذه الضر بة ع فاتورة ضر بة القيمة اﳌضافة
ا اصة با دمة اﳌعينة .
و حال ما إذا انت ضر بة القيمة اﳌضافة مفروضة أو قد يتم فرض ا ع أي خدمة مقدمة من الصندوق لطرف ما فإن ذا الطرف
ً
ً
ً
سيدفع للصندوق )باﻹضافة إ أية رسوم أو مصار ف أخرى( مجموعا مساو ا لقيمة ذه الضر بة ؛ و ون ذلك تطبيقا لﻼئحة التنفيذية
لضر بة القيمة اﳌضافة الصادرة عن ال يئة العامة للز اة والدخل وما س تم عل ا من عديﻼت ﻻحقة .
 .1.25.2.6م افحة غسيل اﻷموال وتمو ل اﻹر اب
ً
سعيا لﻺل ام الدائم بأح ام وأنظمة ولوائح و عاميم وتوج ات يئة السوق اﳌالية و قواعد م افحة غسل اﻷموال وتمو ل اﻹر اب
والقوان ن واﻷنظمة اﻷخرى ذات الصلة ،سيقوم مدير الصندوق باتخاذ جميع ا طوات الﻼزمة لتمكينه من ا صول ع بيانات املة
ً
وحقيقية عن أي عميل ووضعه اﳌا وأ دافه اﻻس ثمار ة علما بأن ذه اﳌعلومات سوف عامل سر ة تامة ،كما لن يقوم الصندوق بفتح
حسابات مج ولة او بأسماء غ حقيقية أو و مية ،أو حسابات ﻷ اص تم حظر التعامل مع م بتوجيه من ال يئة.
 .1.25.2.7الش اوى
ي ب مدير الصندوق مف وم ال ك ع رضا العميل ،وتقبل اﻻق احات واﻹل ام بحل اﳌشا ل عند ظ ور ا ،كما يتم توثيق الش اوى
ش ل يح والتعامل مع ا ع وجه السرعة ،و صورة عادلة مع ا فاظ ع السر ة التامة.
وتتوافر سياسة التعامل مع الش اوى باللغة العر ية ونموذج "ش وى عميل" باللغت ن العر ية واﻹنجل ية ع موقع مدير الصندوق كما
يمكن ا صول عليه من مقر مدير الصندوق.
طرق تقدﻳم الشكوى:
ً
)أ( يدو ا إ وحدة عﻼقات اﳌس ثمر ن شركة مشاركة اﳌالية ،حسب العنوان التا :
طر ق اﻷم تر ي بن عبد العز ز ،برج أدير ،الدور االثالث عشر
)ب( بال يد إ وحدة عﻼقات اﳌس ثمر ن ص.ب  712ا  31952اﳌملكة العر ية السعودية
)ت( ع الفاكس من خﻼل عبئة نموذج "ش وى عميل" و رساله لوحدة عﻼقات اﳌس ثمر ن ع رقم فاكس +966 (13) 8818412
)ث( من خﻼل ال يد اﻹلك و ي عن طر ق عبئة نموذج"ش وى عميل" واﳌوجود ع اﳌوقع  www.musharaka.saو رساله إ ال يد
ir@musharaka.co
)ج( يتم الرد ع الش وى خﻼل ) (7أيام عمل من تار خ وصول الش وى إ وحدة عﻼقات اﳌس ثمر ن.
)ح( ضرورة اس يفاء العميل ل افة بيانات نموذج"ش وى عميل" بما ذلك التوقيع اﳌعتمد لدى مدير الصندوق.
)خ( ضرورة استخدام النموذج ا اص بالش وى واﳌعتمد لدى مدير الصندوق .ولن يتم النظر إ أي ش وى أو الرد عل ا حال عدم
استخدام ذا النموذج.
)د( ير اعتماد طر قة واحدة فقط من الطرق  /الوسائل اﳌذ ورة أعﻼه ﻹرسال نموذج الش وى وعدم إرساله بأك من وسيلة؛ وذلك
ً
تجنبا لﻺزدواجية ح يتمكن مدير الصندوق من الرد أسرع وقت ممكن ودون تأخ .
اض عن استجابة مدير الصندوق ،فإن لديه ا ق تصعيد الش وى إ
)ذ( إذا ان صاحب الش وى )العميل( ﻻ يزال غ ر ٍ
اﳌستو ات التالية:
 -1اﳌستوى اﻷول
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الرئ س التنفيذي – شركة مشاركة اﳌالية
اتف +966138044602 :
فاكس +966138044603 :
ال يد اﻹلك و ي ceo@musharaka.co
 -2اﳌستوى الثا ي
يئة السوق اﳌالية ،وذلك حال عذر الوصول إ سو ة للش وى أو لم يتم الرد خﻼل ) (7أيام عمل من تار خ وصول
الش وى إ وحدة عﻼقات اﳌس ثمر ن.
و ون تقديم الش وى مباشرة من خﻼل موقع يئة السوق اﳌالية .أو إرسال الش وى ع العنوان ال يدي ل يئة السوق
اﳌالية :ص.ب  87171الر اض .11642
كما يمكن تقديم الش وى من خﻼل سليم ا إ موظفي استقبال الش اوى مقر يئة السوق اﳌالية حسب العنوان التا :
الر اض ،طر ق اﳌلك ف د بن عبد العز ز ،برج الفيصلية ،الدور العاشر ،إدارة ش اوى اﳌس ثمر ن.
و مكن إرسال الش وى ع فاكس رقم  +966112797004تحو لة 7066
ً
ً
كما يحق للمش ك إيداع الش وى لدى نة الفصل منازعات اﻷوراق اﳌالية عد م مدة ) (90يوما تقو ميا من تارخ
إيداع الش وى لدى ال يئة ،إﻻ إذا أخطرت ال يئة مقدم الش وى بجواز إيداع ا لدى ال نة قبل إنقضاء اﳌدة.
 .1.25.2.8ال يئة اﳌنظمة
ً
يخضع الصندوق ﻹشراف يئة السوق اﳌالية ،علما بأن مدير الصندوق
وتار خ  1434/12/18ـ.

ص مرخص من قبل ال يئة بموجب ال خيص رقم 13169-27

 .1.25.2.9عملة الصندوق
إن الصندوق مقوم بالر ال السعودي ،وسوف يتم تحو ل قيمة اش اك أي مش ك سدد عملة أخرى إ الر ال السعودي سعر الصرف
السائد وقت اﻻش اك ،و تحمل اﳌش ك مصار ف التحو ل.
 .1.25.2.10خصائص الوحدات
يقوم مدير الصندوق بإصدار عدد محدود من وحدات اﻻس ثمار الصندوق ت ون ل ا من نفس الفئة وتمثل ل وحدة م ا مص ة
مش كة فردية م ساو ة الصندوق .و ملك ل مس ثمر مص ة غ قابلة للتجزئة أصول الصندوقً ،
بناء ع صا قيمة أصول
الوحدات ال يمتلك ا .و ون ﳌدير الصندوق حق ممارسة جميع ا قوق اﳌتصلة باﻻس ثمارات العقار ة أو أي اس ثمارات أخرى موجودة
محفظة الصندوق وال شمل حق التصو ت اجتماعات ا معيات .وت ون جميع الوحدات مقومة عملة محددة و الرال
السعودي.
 .1.26إجراء التعدﻳﻼت ع الشروط واﻷح ام
تظل ذه الشروط واﻷح ام سار ة اﳌفعول إ ح ن عديل ا من قبل مدير الصندوق ،شرط ا صول ع اعتماد مجلس إدارة الصندوق وموافقة
مال ي الوحدات و يئة السوق اﳌالية وال يئة الشرعية ،و شعار مال ي الوحدات بالتعديﻼت ال امة ال تم إدخال ا قبل ) (30يوم عمل من دخول
ذه التعديﻼت ح التنفيذ.
قائمة اﳌصط ات من ذه الشروط واﻷح ام ،فإنه
و حال انت أي من تلك التعديﻼت تحتوي ع غي ات أساسية حسب التعرف اﳌو
ي ب ا صول ع موافقة مال ي الوحدات الصندوق الذين تمثل ملكي م أك من ) (%50من مجموع الوحدات ا اضر مﻼك ا إجتماع
مال ي الوحدات سواء ان حضور م صيا أو و الة أو بواسطة وسائل التقنية ا ديثة.
 .1.27النظام اﳌطبق
تخضع شروط وأح ام الصندوق أنظمة اﳌملكة العر ية السعودية السار ة وللقواعد واللوائح ال تصدر ا يئة السوق اﳌالية من وقت ﻵخر ،كما
يقر مدير الصندوق بأن ذه الشروط واﻷح ام وكذلك وثائق الصندوق اﻷخرى مطابقة ﻷح ام ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار العقاري ومتوافقة مع
التعليمات ا اصة بصناديق اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة الصادرة عن يئة السوق اﳌالية اﳌملكة العر ية السعودية ،كما أ ا تحتوي ع
ً ً
إفصاح امل و يح وعادل بجميع ا قائق ا و ر ة ذات العﻼقة بصندوق اس ثماري عقاري متداول مقفل واﳌطروح طرحا عاما.
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اﳌ ق اﻷول )م ص اﻹفصاح اﳌا (

.2

نوع اﻷ عاب والرسوم
 /اﳌصارف

اﳌبلغ  /ال سبة

رسوم اﻹش اك
رسوم اﻹدارة

رسوم ال

يل

%1

أساس حسا ا

ً
 %1.2من صا قيمة اﻷصول سنو ا
 -1خدمة إ شاء ل اﳌﻼك  50,000ر ال
باﻹضافة إ  2ر ال عن ل مس ثمر و حد
أق  500ألف ر ال .
 -2خدمة إدارة ل اﳌﻼك  400,000ر ال
ً
سنو ا .

 -1مبلغ مقطوع ﳌرة واحدة

رسوم اﻹدراج

من مبلغ اﻹش اك
الصندوق

من إجما قيمة اﻹش اك للمس ثمر
تناس عدد اﻷيام ال
الصندوق

 -1خدمة اﻹدراج اﻷو لوحدات الصندوق
 50,000ر ال .
ق
 -2خدمة إدراج وحدات الصندو  :مبلغ:
 %0.03من القيمة السوقية للصندوق ،بحد
أد ى  50ألف ر ال وحد أع قدره  300ألف
ر ال.

طر قة تحصيل ا

مضت ع

إطﻼق من صا
الصندوق

وقت دفع ا
مرة واحدة عند
اﻹش اك تدفع ﳌدير
الصندوق

قيمة أصول ل ستة أش ر تدفع
ﳌدير الصندوق

من إجما أصول الصندوق
 -2مبلغ مقطوع بناء ع أن رأس مال الصندوق.

 -1قبل إدراج وتداول
وحدات الصندوق.

 -2اية السنة.

 -1مبلغ مقطوع ﳌرة واحدة
 -2مبلغ مقطوع ﳌرة واحدة

من إجما أصول الصندوق

قبل إدراج وتداول
وحدات الصندوق

اية

رسوم ا فظ

ً
ر ال سنو ا100,000

مبلغ مقطوع ل سنة ع الصندوق

من إجما أصول الصندوق

مرة واحدة
السنة

رسوم التعامﻼت

ح  %1من قيمة العقار

مرة واحدة عند شراء/بيع العقار.

من إجما أصول الصندوق

عد إتمام الصفقة
تدفع ﳌدير الصندوق

رسوم ا اسب
القانو ي

ً
ر ال سنو ا40,000

مبلغ مقطوع ل سنة ع الصندوق

من إجما أصول الصندوق

رسوم اﳌس شار اﳌا

%2

تحسب من قيمة التمو ل الذي يحصل عليه مدير تخصم من مبلغ التمو ل الذي عد ا صول ع
يحصل عليه الصندوق
الصندوق
التمو ل

رسوم مدير العقار

ً
ح  %7سنو ا

ل ستة أش ر

من إجما إيجارات العقار الذي سيديره ،و العقارات

ا الية ﻻ يوجد أي مصار ف ﳌدير العقار حيث أن ل من إجما أصول الصندوق

ل ستة أش ر

مستأجر سيدير العقار الذي ستأجره.

رسوم ال يئة الشرعية

ً
ر ال سنو ا33,000

مبلغ مقطوع ل سنة ع الصندوق

من إجما أصول الصندوق

ل ستة أش ر

م افأة أعضاء مجلس
اﻹدارة

ً
ر ال سنو ا40,000

 5000ر ال عن ل إجتماع للعضو اﳌستقل فقط و حد
أق  4إجتماعات السنة الواحدة.

من إجما أصول الصندوق

عد إجتماع مجلس
اﻹدارة

رسوم الس

 %2.5من قيمة العقار

مرة واحدة عند شراء العقار تدفع للوسطاء

من إجما أصول الصندوق

عد إتمام الصفقة

من إجما أصول الصندوق

ل ستة أش ر

اﳌصار ف اﻷخرى
الرسوم الرقابية

 %0.25من إجما أصول الصندوق تناس عدد اﻷيام ال
ً
الصندوق
سنو ا كحد أع
ً
مبلغ مقطوع ل سنة ع الصندوق لل يئة
ر ال سنو ا7,500
مضت ع
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إطﻼق

من إجما أصول الصندوق

مرة واحدة اية السنة

.3

اﳌ ق الثا ي )معاﻳ ال يئة الشرعية(

أ.

اﳌعاﻳ الشرعية ﻷجور مدﻳرالصندوق
ً
ً
ً
يجوز ﳌدير الصندوق أن يتقا أجورا من اﳌس ثمر لقاء اش اكه؛ ﻷ ا عوض عن منافع متقومة شرعا سواء أ ان ذا اﻷجر مبلغا

ً
ً
مقطوعا أم سبة مخصومة من قيمة الوحدة اﳌش اة شر طة أن ت ون ذه اﻷجور منصوصا عل ا شروط وأح ام الصندوق.
يجوز ﳌدير الصندوق اقتطاع حوافز لﻸداء ،و رسوم إضافية ش ط ا مدير الصندوق ع اﳌس ثمر حال ز ادة مستوى اﻷر اح عن

ً
ً
حد مع ن متفق عليه؛ ﻷ ا جزء من اﻷجرة مآل ا إ العلم وﻻ تؤدي إ اﳌنازعة ،شر طة أن ت ون ال سبة محددة ومعلومة للمس ثمر
شروط وأح ام الصندوق.

ب.

اﳌعاﻳ الشرعية ﻹدارة الصندوق و سو قه
يجب ع مدير الصندوق بذل ج ده وطاقته اس ثمار أموال الصندوق ع الوجه اﻷمثل واﻷفضل ﳌص ة اﳌس ثمر ن.

يجب ع مدير الصندوق اس ثمار أموال الصندوق الغرض الذي أ الصندوق من أجله وﻻ يجوز له اﻻس ثمار فيما لم ينص عليه

ق
شروط وأح ام الصندو إﻻ عد إخطار اﳌس ثمر ن.
يجوز أن ينص مدير الصندوق ع سبة الر ح اﳌتوقعة من اﻻش اك الصندوق بناء ع دراسة السوق ،شر طة أن ي ون ذلك ع

س يل التقر ب والتوقع.
يجب ع مدير الصندوق اﻹفصاح التام عن جميع اﳌصار ف ا ملة ع الصندوق.

يجب أن ت ون جميع الوثائق اﳌتعامل ا الصندوق من عقود وغ ا من النماذج ﻻ تخالف اﻷح ام والضوابط واﳌعاي الشرعية.

يجب أن عرض جميع اﻻتفاقيات اﳌتعلقة بالصندوق ع ال يئة الشرعية ﳌراجع ا واعتماد ا قبل اﳌ قدما توقيع ا مع أطراف

أخرى.
ﻻ يجوز ﳌدير الصندوق الدخول أي عقد ي تب عليه دفع أو استحقاق فوائد ر و ة ،وله اتخاذ اﻹجراءات القضائية ل صول ع

مستحقاته.

ت.

اﳌعاﻳ الشرعية لتأج أصول الصندوق و يع ا
ً
س ثمر الصندوق أمواله مشار ع عقار ة مباحة شرعا ول س لد ا ارتباط بالفائدة الر و ة.


ﻻ يجوز للصندوق أن يح سب أي فوائد ر و ة حال تأخر أي طرف عن سداد ال اماته ،وله اتخاذ اﻹجراءات القضائية اﳌناسبة
ل صول ع مستحقاته.
ً
ً
ً
يجوز ﳌدير الصندوق تأج العقارات شرط أﻻ يؤجر ا ﳌن يزاول شاطا محرما شرعا؛ التأج ع البنوك الر و ة.

ﻻ يجوز أن س ثمر مدير الصندوق العقارات ال ت كز أ شطة اﳌستأجر ن ف ا ع اﻷ شطة ا رمة التالية:

-

القمار.
بيع و نتاج الكحول.
إنتاج التبغ.
صنع اﻷس ة.
الدعارة.
ا درات.
التأم ن التجاري ومؤسسات التمو ل الروي.
أي أ شطة غ متوافقة أخرى تحدد ا ال يئة الشرعية.
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يمكن ﳌدير الصندوق أن س ثمر العقارات اﳌؤجرة إ شر ات أو أ اص ﻻ يتوافقون مع اﳌعاي اﳌب نة أعﻼه بما ف م البنوك،
شر ات التأم ن ،القمار ،الكحول  ....إ ع أن ي ون اﻹيجار اﳌتحصل من ذه ا ات يمثل ما س ته  %5أو أقل من مجموع اﻹيجارات
اﳌتحصلة من العقار مع مراعاة الشروط التالية:
 oاﻹيراد اﳌتحصل من ذه ا ات يتم التصدق به إ ا ات ا ية عد أخذ موافقة ال يئة الشرعية.
 oإذا ان مدير الصندوق ستطيع اس بدال اﳌستأجر ذو ال شاط الغ اﳌتوافق مع مستأجر شاطه متوافق مع الضوابط
واﻷح ام الشرعية دون إ اق ضرر بالصندوق من الناحية اﳌالية والقانونية فعليه اﳌ قدما اس بدال اﳌستأجر عد
إعطائه إنذار كتا ي مدته  3ش ور.
 oإذا ان اﻹجراء اﳌذ ور أعﻼه س س ب أضرار مالية أو قانونية ع الصندوق ففي ذه ا الة ي ك ذا اﳌستأجر إ أن ت ت
مدة اﻹجارة وﻻ يتم تجديد العقد.
 oإذا اس ثمر مدير الصندوق عقار ﻻ يوجد به مستأجر ن أو ان ل اﳌستأجرن شاط م متوافق مع اﻷح ام والضوابط
الشرعية فﻼ يجوز ﳌدير الصندوق تأج العقار ﳌستأجر شاطه غ متوافق مع اﻷح ام والضوابط الشرعية ح ولو ان
اﳌدخول من ذا اﳌستأجر أقل من  %5من مجموع اﻹيجارات اﳌتحصلة.
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.4

اﳌ ق الثالث )مثال توضي ﻵلية إح ساب الرسوم ع اف اض أن

م الصندوق  100مليون والعائد  %10وقيمة اﻹس ثمار 100ألف( *

القيمة بالر ال

الرسوم واﳌصار ف
م الصندوق

100,000,000ر ال

الدخل السنوي التأج ي

10,000,000ر ال

مبلغ اﻹش اك بالر ال

100,000ر ال

رسوم اﻹش اك * %1

 1,000ر ال

عدد الوحدات للمس ثمر

 10,000وحدة

إجما اﻹيرادات

10,000ر ال

رسوم ا فظ

 100ر ال

رسوم ا اسب القانو ي

 40ر ال

رسوم ال يئة الشرعية

 33ر ال

يل

 220ر ال

رسوم اﻹدراج وال

رسوم مدير العقار * %7

 700ر ال

رسوم رقابية

 7.5ر ال

م افأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 40ر ال

مصار ف أخرى % 0.25

 250ر ال

إجما الرسوم واﳌصار ف قبل إح ساب رسوم اﻹدارة

 1,390.5ر ال

صا قيمة أصول اﳌس ثمر

 98,609.5ر ال

رسوم اﻹدارة % 1.2

 1,183.3ر ال

إجما الرسوم واﳌصار ف

 2,573.8ر ال
0.74ر ال

صا ر ح الوحدة

* مبلغ اﻹش اك غ مشمول من ضمن اﳌصار ف والرسوم.
ق
* رسوم مدﻳر العقارباف اض أ ا  %7من اﻹﻳجارا صل) .و ل ست ع العقارات ا الية للصندو (.
الفقرة  1.9وس تم ذكراﳌصار ف الفعلية التقر رالسنوي للصندوق.
* ﻳقرمدﻳرالصندوق بأن ذه اﳌبالغ عت تقدﻳر ة س ند ع إتفاقيات عاقدﻳة كما و مو

التار خ ..................................................:

توقيع العميل.................................................... :

56

