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صندوق است�ثمار عقاري متداول مقفل متوافق
مع الضوابط الشرعية يتم إدراجه بالسوق المالية السعودية

رقم النسخة: 1

الشروط واألحكام
صندوق دراية ريت
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الشروط واألحكام

حجم الصندوق: 1,172,000,000 ريال

رأس مال الصندوق: 1,075,070,350 ريال

حجم التسهيالت اإلئ�تمانية للصندوق: 96,929,650 ريال

حجم الطرح للجمهور: 361,744,210 ريال

عدد وحدات الصندوق: 107,507,035 وحدة

عدد الوحدات المطروحة للجمهور: 36,174,421 وحدة

ديسمرب 2017 م

مدير الصندوق
شركة دراية المالية

صدرت هذه الشروط واألحكام بتاري�خ 1439/03/22هـ الموافق 2017/12/10م
تمت الموافقة على تسجيل وإدراج وحدات صندوق دراية ريت في السوق المالية السعودية )تداول( من 

قبل هيئة السوق المالية بتاري�خ 1439/03/18هـ الموافق 2017/12/06م

صــادرة عــن شــركة درايــة الماليــة، وســيلتزم مديــر الصنــدوق بأحــكام التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة الصــادرة عــن مجلــس 
هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )6-130-2016( وتاريــ�خ )1438/01/23هـــ( الموافــق )2016/10/24م(، وطبقــًا لألحــكام ذات العالقــة التــي تنــص 
عليهــا الئحــة صناديــق االســت�ثمار العقــاري الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )1-193-2006( وتاريــ�خ )1427/06/19هـــ( 
الموافــق )2006/07/15م(. يتحمــل مديــر الصنــدوق المســؤولية الكاملــة عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، ويقــر، بعــد أن 
أجــرى كافــة التحريــات المعقولــة، وحســب علمــه واعتقــاده، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي هــذه الوثيقــة إلــى جعــل 
أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال ت�تحمــل هيئــة الســوق الماليــة الســعودية أو الســوق الماليــة الســعودية أيــة مســؤولية عــن محتــوى هــذه الشــروط 
واألحــكام، وال يقدمــان أي إقــرارات أو ضمانــات ت�تعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، ويخليــان مســؤوليتهما صراحــة عــن أي خســارة قــد تقــع بســبب االعتمــاد علــى 

أي جــزء مــن هــذه الشــروط واألحــكام. 
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إشعار هام

يتوجــب علــى المســت�ثمري�ن قــراءة هــذه الشــروط واألحــكام المتعلقــة بصنــدوق درايــة ريــت بعنايــة قبــل اتخاذ   )1(
أي قــرار اســت�ثماري، إذا كان لــدى أي مــن المســت�ثمري�ن شــكوك أو بحاجــة إلــى مزيــد مــن التوضيحــات حــول 
مــدى مالءمــة صنــدوق درايــة ريــت أو عــن أي جــزء مــن الشــروط واألحــكام، فإنــه يجــب عليهــم الحصــول علــى 
المشــورة مــن مستشــار مالــي مســتقل مرخــص لــه مــن هيئــة الســوق الماليــة، يجــب علــى المســت�ثمري�ن 
الذيــن قــرروا االســت�ثمار فــي هــذا الصنــدوق أن يكونــوا علــى اســتعداد لتحمــل كافة المخاطر والمســؤوليات 

المرتبطــة بقــرار االســت�ثمار.

تــم إعــداد هــذه الشــروط واألحــكام طبقــًا لألحــكام التــي تنــص عليهــا الئحــة صناديــق االســت�ثمار العقــاري   )2(
الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )1-193-2006( وتاريــ�خ )1427/06/19هـــ( 
الموافــق )2006/07/15م(، باإلضافــة إلــى التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة 
نظــام  علــى  بنــاًء  )2016/10/24م(  الموافــق  )1438/01/23هـــ(  وتاريــ�خ   )2016-130-6( رقــم  القــرار  بموجــب 
)2003/07/31م(. الموافــق  1424/06/02هـــ  بتاريــ�خ  )م/30(  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الماليــة  الســوق 

يتحمــل مديــر الصنــدوق مســؤولية المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، والتــي يؤكــد مديــر   )3(
الصنــدوق حســب علمــه )بعــد أن بــذل القــدر المعقــول مــن العنايــة المهنيــة للت�أكــد مــن ذلــك( أنهــا ال ت�تضمــن 
أي إفــادة غــر صحيحــة أو مضللــة وال تغفــل أيــة أمــور تشــرط اللوائــح التنفيذيــة الصــادرة مــن مجلــس هيئــة 

الســوق الماليــة تضمينهــا فيهــا.

ال ت�تحمــل هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية أيــة مســؤولية عــن صحــة البيانــات   )4(
والمعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام أو عــن أداء صنــدوق درايــة ريــت، كمــا ال ت�تحمــل هيئــة 
الســوق الماليــة أيــة مســؤولية قانونيــة تجــاه أي شــخص أو مســت�ثمر، أو خــالف ذلــك، عــن أيــة خســائر أو 

أضــرار ناتجــة عــن االعتمــاد علــى أي بيــان أو معلومــات واردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

تحتــوي الشــروط واألحــكام هــذه علــى معلومــات مفّصلــة ت�تعلــق بصنــدوق درايــة ريــت وفقــًا لمتطلبــات   )5(
الماليــة  الســوق  فــي  المتداولــة  العقاريــة  االســت�ثمار  صناديــق  لوحــدات  والقبــول  واإلدراج  التســجيل 
الســعودية )تــداول( وفقــًا لالئحــة صناديــق االســت�ثمار العقــاري والتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار 
العقاريــة المتداولــة، لذلــك، ســيتم التعامــل مــع المســت�ثمري�ن عنــد شــراء وحــدات الصنــدوق علــى أنهــم 
يعتمــدوا علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام فقــط، والتــي ت�توافــر نســخ منهــا علــى 
الموقــع اإللكرونــي لشــركة درايــة الماليــة www.derayah.com  والســوق الماليــة الســعودية )تــداول( 

 www.tadawul.com.sa

تمــت الموافقــة علــى طــرح وحــدات صنــدوق درايــة ريــت وفقــًا لهــذه الشــروط واألحــكام مــن قبــل هيئــة   )6(
إلــى  بتاريــ�خ 1439/03/18هـــ الموافــق 2017/12/06م، وقــد قــدم مديــر الصنــدوق طلــب  الماليــة  الســوق 
هيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وإدراج وحــدات الصنــدوق فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(، وقــد 
تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات التنظيميــة وغرهــا ذات العالقــة والالزمــة لطــرح وحــدات صنــدوق 
درايــة ريــت فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(، بمــا فيهــا الموافقــات المتعلقــة بهــذه الشــروط 
واألحــكام وقــد تــم تقديــم كافــة المســتندات المؤيــدة وذات العالقــة إلــى هيئــة الســوق الماليــة، وتــم إعــداد 
هــذه الشــروط واألحــكام إلعتبــارات المســت�ثمري�ن باإلســت�ثمار فــي الصنــدوق وقراءتهــا قبــل اتخــاذ أي قــرار 

اســت�ثماري ويحظــر اســتخدام هــذه الشــروط واألحــكام ألي أغــراض أخــرى.

إن صنــدوق درايــة ريــت عبــارة عــن صنــدوق اســت�ثمار عقــاري مقفــل متــداول يســت�ثمر فــي األصــول العقاريــة   )7(
المــدرة للدخــل ومتوافــق مــع الضوابــط الشــرعية، ويهــدف الصنــدوق إلــى تحقيــق دخــل علــى رأس مــال 
المســت�ثمري�ن مــن خــالل االســت�ثمار فــي مجموعــة مــن الفــرص العقاريــة القائمــة والمتنوعــة فــي المملكــة 
العرب�يــة الســعودية والمــدرة للدخــل، وي�جــوز للصنــدوق اســت�ثمار مــا ال يزيــد عــن %25 مــن قيمــة أصولــه فــي 
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عقــارات خــارج المملكــة العرب�يــة الســعودية باإلضافــة إلــى اســت�ثمار نســبة ال ت�تجــاوز %25 مــن قيمــة أصولــه 
فــي التطويــ�ر العقــاري، وفقــًا للتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة، بهــدف تحقيــق 
عوائــد ســنوية للمســت�ثمري�ن خــالل مــدة صنــدوق درايــة ريــت وتمكــن صنــدوق درايــة ريــت مــن توزيــع أربــاح 
نصــف ســنوية علــى المســت�ثمري�ن ال تقــل عــن %90 مــن صافــي أربــاح صنــدوق درايــة ريــت وفقــًا للتعليمــات 

الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة.

يصّنــف مســتوى المخاطــر فــي صنــدوق درايــة ريــت بمخاطــر عاليــة، لــذا فقــد ال يكــون مناســبًا للمســت�ثمري�ن   )8(
الذيــن يرغبــون فــي االســت�ثمار ذو المخاطــر القليلــة والمنخفضــة، إذ أن أســعار وحــدات صنــدوق درايــة ريــت 
أو العوائــد النقديــة يمكــن أن تهبــط بســبب المخاطــر التــي قــد يتعــّرض لهــا صنــدوق درايــة ريــت. وبالتالــي، قد 
ال يســرد المســت�ثمر المبلــغ األصلــي الــذي تــم اســت�ثماره. لــذا ننصــح المســت�ثمر باستشــارة مستشــار مالــي 
مســتقل مرخــص لــه مــن هيئــة الســوق الماليــة قبــل اتخــاذ أي قــرار باالســت�ثمار فــي صنــدوق درايــة ريــت، 
ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول المخاطــر، يرجــى االطــالع علــى الفقــرة )ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« 

مــن هــذه الشــروط واألحــكام.

يجــب علــى المســت�ثمري�ن المحتملــن عــدم اعتبــار هــذه الشــروط واألحــكام نصيحــة فيمــا يتعلــق بــأي أمــور   )9(
ضري�بيــة أو قانونيــة أو شــرعية أو اســت�ثمارية أو أيــة مســائل أخــرى، وُينصــح المســت�ثمرون المحتملــون 
شــراء  بشــأن  المســتقلن  والشــرعي�ن  والقانونيــ�ن  والمهنيــ�ن  المحاســبن  مستشــاريهم  باستشــارة 
الوحــدات فــي صنــدوق درايــة ريــت وامتالكهــا أو التصــرف بهــا وبشــأن المتطلبــات النظاميــة التــي تنطبــق 
عليهــم وقيــود الصــرف األجنبــي التــي قــد تواجههــم بهــذا الشــأن والنتائــج التــي قــد ت�رتــب علــى هــذا 
الشــراء أو االمتــالك أو البيــع أو التصــرف مــن حيــث الدخــل والضري�بــة والــزكاة بإعتبــار أن صنــدوق درايــة ريــت 

هــو صنــدوق اســت�ثمار عقــاري متــداول.

)10( تمّثــل جميــع وجهــات النظــر واآلراء التــي ت�تضمنهــا هــذه الشــروط واألحــكام تقديــر مديــر الصندوق وتفســره 
للمعلومــات المتوفــرة لــه كمــا فــي تاريــ�خ هــذه الشــروط واألحــكام، وال يوجــد هنــاك أي ضمانــات بــأن تلــك 
اآلراء ووجهــات النظــر ســليمة كمــا يجــب علــى المســت�ثمري�ن أن يقــرروا بأنفســهم المــدى الــذي يمكنهــم 

اإلعتمــاد علــى تلــك اآلراء ووجهــات النظــر وال يتحمــل مديــر الصنــدوق أي مســؤولية بذلــك.

أو  أو جزئيــًا، وأي كشــف عــن محتوياتهــا  كليــًا  أو توزيعهــا،  الشــروط واألحــكام  إنتــاج هــذه  إعــادة  يمنــع   )11(
إســتخدام أيــة معلومــات فيهــا ألي غــرض بخــالف دراســة اإلســت�ثمار فــي صنــدوق درايــة ريــت، بإســت�ثناء مــا 

يكــون لهــدف توفــر المعلومــات للجمهــور.

)12( قــد يكــون لزامــًا علــى مديــر الصنــدوق اإللتــزام بــأي تغيــ�ر قــد يطــرأ علــى المنظومــة التشــريعية أو لوائــح 
هيئــة الســوق الماليــة متــى مــا كان ذلــك منطبقــًا.

)13( لقــد تــم إعــداد التوقعــات فــي هــذه الشــروط واألحــكام علــى أســاس افراضــات معينــة تــم اســتخدامها مــن 
قبــل مديــر الصنــدوق حســب خربتــه فــي األســواق والقطاعــات التــي يعمــل بهــا، باإلضافــة إلــى معلومــات 
الســوق المتاحــة للعامــة. وقــد تختلف ظروف التشــغيل المســتقبلية عــن االفراضات المســتخدمة، وبالتالي 

فإنــه ال يوجــد ضمــان أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال أي مــن هــذه التوقعــات.

)14( مــن الممكــن اعتبــار بعــض التوقعــات واإلفــادات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام أنهــا تشــّكل »إفــادات 
مســتقبلية«. ومــن الممكــن أن يســتدل علــى هــذه اإلفــادات المســتقبلية مــن خــالل اســتخدام بعــض الكلمــات 
المســتقبلية مثــل »تعتــزم« أو »تقــدر« أو »تعتقــد« أو »ت�توقــع« أو »يتوقــع« أو »مــن الممكــن« أو »ســيكون« 
أو »يجــب« أو »ُمتوقــع« أو الصيــغ النافيــة لهــذه المفــردات وغرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المشــابهة 
ــًا فيمــا يتعلــق  ــر الصنــدوق حالي لهــا فــي المعنــى. وتعكــس هــذه اإلفــادات المســتقبلية وجهــة نظــر مدي
باألحــداث المســتقبلية، ولكنهــا ال تشــكل ضمانــًا لــألداء المســتقبلي. وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد 
تــؤدي إلــى اختــالف كبــر عــن النتائــج الفعليــة أو األداء الفعلــي أو اإلنجــازات الفعليــة التــي يحققهــا مديــر 
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الصنــدوق عمــا كان متوقعــًا صراحــًة أو ضمنــًا. وتحتــوي الفقــرة )ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« مــن 
هــذه الشــروط واألحــكام علــى وصــف أكــر تفصيــاًل لبعــض المخاطــر والعوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثل 
هــذا األثــر. وإذا تحقــق واحــد أو أكــر مــن هــذه المخاطــر أو األمــور غــر المؤكــدة أو إذا ثبــت عــدم صحــة أو 
دقــة أي مــن االفراضــات، فــإن النتائــج الفعليــة للصنــدوق قــد تختلــف بصــورة جوهريــة عــن النتائــج المذكــورة 
فــي هــذه الشــروط واألحــكام علــى أنهــا مقــدرة أو معتقــدة أو متوقعــة أو مخطــط لهــا. ومــع مراعــاة 
متطلبــات التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة، يلتــزم مديــر الصنــدوق باإلفصــاح 
للهيئــة ولمالكــي الوحــدات )وأخــذت موافقتهــم حيثمــا ينطبــق( مــن دون ت�أخــر إذا تبــن لمديــر الصنــدوق 
مــا يلــي: )أ( وجــود تغيــ�ر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، أو )ب( ظهــور 
أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام. وفيمــا عــدا الحالتــن المذكورتــن، 
فــإن مديــر الصنــدوق ال يعتــزم تحديــث أو تعديــل أي معلومــات متعلقــة بالقطــاع أو الســوق أو اإلفــادات 
المســتقبلية التــي ت�تضمنهــا هــذه الشــروط واألحــكام، ســواًء كان ذلــك نتيجــة معلومــات جديــدة أو أحــداث 
مســتقبلية أو خــالف ذلــك. ونتيجــة لمــا تقــدم وللمخاطــر واالفراضــات واألمــور غــر المؤكــدة األخــرى، فــإن 
توقعــات األحــداث والظــروف المســتقبلية المبينــة فــي هــذه الشــروط واألحــكام قــد ال تحــدث علــى النحــو 
الــذي يتوقعــه مديــر الصنــدوق أو قــد ال تحــدث إطالقــًا. وعليــه فيجــب علــى المســت�ثمري�ن المحتملــن فحــص 
جميــع اإلفــادات المســتقبلية علــى ضــوء هــذه التفســرات مــع عــدم االعتمــاد علــى تلــك اإلفــادات بشــكل 

أساســي.
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المحتويات

3 شروط وأحكام الصندوق         

19 أ.     اسم الصندوق ونوعه        
19 ب.     عنوان المقر الرئيس لمدير الصندوق، والموقع اإللكروني    
19 ج.     مدة الصندوق        
19 د.     أهداف الصندوق         
19 ه.     وصف لغرض الصندوق وأهدافه االست�ثمارية     
19 و.     ملخص لالسراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه   
59 ز.     مخاطر االست�ثمار في الصندوق      
75 ح.     االشراك في الصندوق       
82 ط.     سياسة اجتماعات مالكي الوحدات      
83 ي.     حقوق مالكي الوحدات       
83 ك.     سياسة توزيع األرباح        
84 ل.     الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة    
85 م.     ت�ثمن أصول الصندوق       
90 ن.     تداول وحدات الصندوق       
90 س.     انقضاء الصندوق        
91 ع.     مجلس اإلدارة         
94 ف.     مدير الصندوق        
96 ص.     أمن الحفظ         
97 ق.     المطور         
97 ر.     المحاسب القانوني        
97 ش.     القوائم المالية        
98 ت.     تضارب المصالح        
99 ث.     اإلفصاح ورفع التقاري�ر لمالكي الوحدات     

100 خ.     المعلومات األخرى        
102 ذ.     تعديل شروط الصندوق وأحكامه      
102 ض.     النظام المطبق        

المالحق          

103 ملحق 1: المعاي�ر الشرعية        
 105 ملحق 2: إقرارات مدير الصندوق       
107 ملحق 3: مالكو شركة متون العقارية      
108 ملحق 4: مالكو شركتي نساج للتطوي�ر العمراني ورتال للتطوي�ر العمراني  
109 ملحق 5: مثال الحتساب الرسوم المت�كررة      

110 اإلقرار والتوقيع          
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التعريفات

يكون للعبارات/المصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:

يعنــي األتعــاب التــي ســوف يتقاضاهــا مديــر الصنــدوق مقابــل القيــام برتيــب تمويــ�ل 
مصرفــي متوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية مــن قبــل أحــد المصــارف العاملــة فــي 
المملكــة العرب�يــة الســعودية والمرخصــة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي 
أو مــن أيــة جهــة مصرفيــة أخــرى خــارج المملكــة العرب�يــة الســعودية ومرخصــة مــن 

الهيئــات الرقابيــة والبنــوك المركزيــة وذلــك لصالــح الصنــدوق.

أتعاب هيكلة التموي�ل

تقي�يــم  العقاريــة حســب  بمــا فيهــا األصــول  الصنــدوق  القيمــة اإلجماليــة ألصــول 
ــ�رادات  ــم )30 يونيــو، 31 ديســمرب( قبــل إضافــة أي إي ــة كل فــرة تقوي المثّمــن بنهاي

مســتحقة وقبــل طــرح أي التزامــات ماليــة قائمــة علــى الصنــدوق.
إجمالي قيمة األصول

تعنــي العقــارات الحاليــة المملوكــة للصنــدوق أو المنتفــع بهــا و/أو العقــارات التــي 
ســيتم االســتحواذ عليهــا أو االنتفــاع بهــا الحقــًا وفقــًا لهــذه الشــروط واألحــكام.

أصول الصندوق أو 
األصول العقارية

تعني أيًا من:
مدير الصندوق.   -

أمن الحفظ.  -
المثّمن.  -

المحاسب القانوني.  -
المطّور.  -

أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن المديريــ�ن التنفيذيــ�ن أو الموظفــن لــدى أي مــن   -
األطــراف أعــاله.

أي مالك وحدات ت�تجاوز ملكيته %5 من صافي أصول الصندوق.  -
أي شخص تابع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق ذكرهم.  -

األطراف ذوي العالقة

شــركة اإلنمــاء لالســت�ثمار، وهــي شــخص اعتبــاري مرخــص لــه بممارســة نشــاط الحفظ 
ومســجل لــدى الهيئــة بموجــب أحــكام الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم، ترخيــص رقــم 

.09134-37
أمني الحفظ

هــو تاريــ�خ بدايــة فــرة الطــرح للصنــدوق، والــذي يتــم فيــه جمــع رأس مــال الصنــدوق 
المســتهدف وتاريخــه 1439/04/09هـــ الموافــق 2017/12/27م. تاري�خ الطرح 

هــو تاريــ�خ نهايــة فــرة الطــرح للصنــدوق، والــذي يتــم فيــه جمــع رأس مــال الصنــدوق 
المســتهدف وتاريخــه 1439/04/20هـ الموافــق 2018/01/07م. تاري�خ إنتهاء الطرح

هــو التاريــ�خ الــذي يبــدأ فيــه الصنــدوق عملياتــه ويكــون خــالل 60 يــوم عمــل مــن تاريــ�خ 
إنتهــاء الطرح. تاري�خ اإلدراج

شركة السوق المالية السعودية )تداول(. تداول/ السوق المالية 
السعودية )تداول(

التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة الصــادرة عــن مجلــس 
هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )6-130-2016( وتاريــ�خ )1438/01/23هـــ( 

)2016/10/24م(. الموافــق 

التعليمات الخاصة 
بصناديق االست�ثمار 
العقارية المتداولة

هو حق يعطي للشريك األولوية في شراء العقار قبل أي مشري آخر. حق الشفعة
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التــداول فيهــا بالمملكــة  يتــم  التــي  الريــال الســعودي وهــي العملــة الرســمية 
الســعودية. العرب�يــة  الريال

سعر التموي�ل ما بن البنوك العاملة في المملكة العرب�ية السعودية. سايبور

تبــدأ الســنة الماليــة للصنــدوق فــي 1 ينايــر مــن كل ســنة ميالديــة وتنتهــي فــي 31 
ديســمرب مــن كل ســنة ميالديــة. وت�كــون الســنة الماليــة األولــى مــن فــرة ال ت�تجــاوز 

18 شــهرا.
السنة المالية

التجــاري  خــاص SPV( ورقــم ســجلها  غــرض  )ذات  شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
1010470413 بتاريــ�خ 1437/07/28هـــ مملوكــة لشــركة اإلنمــاء لالســت�ثمار بنســبة 99% 
واألســتاذ / تركــي بــن عبدالعزيــ�ز بــن مرشــود بنســبة %1 بغــرض حفــظ وتســجيل ملكيــة 

أصــول صنــدوق درايــة للدخــل العقــاري.

شركة حفظ الدراية 
العقارية

ــة ريــت، والصــادرة عــن شــركة  هــي هــذه الشــروط واألحــكام الخاصــة بصنــدوق دراي
بصناديــق  الخاصــة  للتعليمــات  وفقــًا  الصنــدوق،  مديــر  بصفتهــا  الماليــة  درايــة 
االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب 
القــرار رقــم )6-130-2016( وتاريــ�خ )1438/01/23هـــ( الموافــق )2016/10/24م(، وطبقــًا 
لألحــكام ذات العالقــة التــي تنــص عليهــا الئحــة صناديــق االســت�ثمار العقــاري الصــادرة 
وتاريــ�خ   )2006-193-1( رقــم  القــرار  بموجــب  الماليــة  الســوق  هيئــة  مجلــس  عــن 

)2006/07/15م(. الموافــق  )1427/06/19هـــ( 

الشروط واألحكام

مســت�أجر العقــار الــذي قــد يكــون لــه حــق الشــفعة فــي شــراء العقــار قبــل أن يعــرض 
علــى اآلخريــ�ن عنــد بيــع العقــار. الشريك

إجمالي عوائد الصندوق بعد خصم إجمالي المصروفات التي تحّملها الصندوق. صافي أرباح الصندوق

إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق بمــا فيهــا األصــول العقاريــة حســب تقي�يــم المثّمــن 
بنهايــة كل فــرة تقويــم )30 يونيــو، 31 ديســمرب( مضافــًا إليهــا أي إيــ�رادات مســتحقة 

ومطروحــًا منهــا كافــة االلتزامــات الماليــة القائمــة علــى الصنــدوق.
صافي قيمة األصول

صنــدوق درايــة ريــت )DERAYAH REIT(، صنــدوق اســت�ثمار عقــاري مقفــل متــداول 
العقــاري  االســت�ثمار  صناديــق  الئحــة  بموجــب  الشــرعية،  الضوابــط  مــع  متوافــق 

المتداولــة. العقاريــة  االســت�ثمار  بصناديــق  الخاصــة  والتعليمــات 
الصندوق

الســوق  المــدة مرخــص مــن قبــل هيئــة  خــاص مقفــل  صنــدوق اســت�ثمار عقــاري 
1437/07/24هـــ  تاريــ�خ  فــي  تشــغيله  تــم  وقــد  الصنــدوق  مديــر  ويديــره  الماليــة 

2016/05/01م. الموافــق 

صندوق دراية للدخل 
العقاري

شــراؤها  يتــم  التــي  والخدمــات  الســلع  جميــع  علــى  ُتفــرض  مباشــرة  غــر  ضري�بــة 
وبيعهــا مــن قبــل المنشــآت، مــع بعــض االســت�ثناءات. وهــي ضري�بــة جديــدة تضــاف 
لمنظومــة الضرائــب والرســوم األخــرى الواجــب العمــل بهــا من قبــل قطاعات محددة 
فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك القطــاع العقــاري بحســب مــا تــم اإلعــالن عنــه مــن قبــل 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل والتــي ســيبدأ العمــل بهــا ابتــداًء مــن 1 ينايــر 2018م.

ضري�بة القيمة المضافة
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التامــة، وممــا  يتمتــع باإلســتقاللية  الصنــدوق  إدارة  عضــو مســتقل فــي مجلــس 
ينفــي اإلســتقاللية علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 1( أن يكــون موظفــًا لــدى مديــر 
الصنــدوق أو تابعــًا لــه، أو أي مديــر صنــدوق مــن الباطــن أو أمــن حفــظ الصنــدوق، أو 
لديــه عمــل جوهــري أو عالقــة تعاقديــة مــع مديــر الصنــدوق أو أي مديــر صنــدوق 
مــن الباطــن أو أمــن حفــظ ذلــك الصنــدوق، 2( أن يكــون مــن كبــار التنفيذيــ�ن خــالل 
العامــن الماضيــ�ن لــدى مديــر الصنــدوق أو فــي أي تابــع لــه، 3( أن ت�كــون لــه صلــة 
قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مــع أي مــن كبــار 
التنفيذيــ�ن لــدى مديــر الصنــدوق أو فــي أي تابــع لــه، 4( أن يكــون مالــكًا لحصــص 

ســيطرة لــدى مديــر الصنــدوق أو فــي أي تابــع لــه خــالل العامــن الماضيــ�ن. 

عضو مستقل في 
مجلس اإلدارة

والتجــاري  الســكني  العقــار  ذلــك  ويشــمل  لالســتخدام،  الجاهــز  المطــّور  العقــار 
والصناعــي والمكتبــي والفندقــي والصحــي والتعليمي والمســتودعي والزراعي.

عقار مطّور تطوي�رًا 
إنشائيًا

عقــد يتــم بموجبــه شــراء حــق االنتفــاع بعقــار محــدد لفــرة زمنيــة معينــة وال يرتــب 
عليــه اكتســاب الملكيــة التامــة لألصــل والتــي ســتظل مــع مالكهــا األساســي. عقد منفعة

هــي الفــرة الممتــدة بــن تاريــ�خ الطــرح وتاريــ�خ إنتهــاء الطــرح وأيــة فــرة تمديــد 
تدخــل فــي ذلــك. فرتة الطرح

الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب 
القــرار رقــم )1-83-2005( وتاريــ�خ )1426/05/21هـــ( الموافــق )2005/06/28م(.

الئحة األشخاص 
المرخص لهم

الئحــة صناديــق االســت�ثمار العقــاري الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة 
بموجب القرار رقم )1-193-2006( وتاري�خ )1427/06/19هـ( الموافق )2006/07/15م(.

الئحة صناديق 
االست�ثمار العقاري

كل من يملك وحدات في الصندوق على أن ال يكون من  بينهم اآلتي:
- أي مالك وحدات يملك %5 أو أكر من إجمالي وحدات الصندوق.

- مدير الصندوق وتابعيه.
- أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

مالكو الوحدات من 
الجمهور

الدرايــة  الصنــدوق وت�توافــر فيــه  أصــول  لتقويــم  الصنــدوق  يختــاره مديــر  شــخص 
والخــربة الالزمتــن لتقديــم خدمــات الت�ثمــن العقــاري وفقــًا لمتطلبــات الهيئــة علــى 
أن يكــون عضــو أساســي فــي الهيئــة الســعودية للمقيمــن المعتمديــن )تقي�يــم( 

وهمــا شــركة سنشــري 21 الســعودية وشــركة فاليــو إكســربت.

المثمنون العقاري�ون 
أو المثمنون

شــركة درايــة الماليــة، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة، بموجــب الســجل 
التجــاري رقــم 1010266977 وتاريــ�خ 1430/05/04هـــ، وهــي شــخص اعتبــاري مرخــص 
لــه بممارســة نشــاط التعامــل والحفــظ والمشــورة وإدارة األصــول ومســجل لــدى 
الهيئــة بموجــب أحــكام الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم، ترخيــص رقــم 27-08109 بتاريــ�خ 

2008/06/16م. 

مدير الصندوق

الشخص الذي يمتلك وحدات في الصندوق وفقًا للشروط واألحكام. المست�ثمرون/ مالكو 
الوحدات

هــو نســبة ســنوية للدخــل والــذي يجعــل صافــي القيمــة الحاليــة لكافــة التدفقــات 
النقديــة المســتقبلية تســاوي صفــرا. معدل العائد الداخلي

تملــك األراض والمبانــي المقامــة عليهــا تملــكًا حــرًا بــدون مــدة زمنيــة معينــة بحيــث 
يكــون صــك ملكيــة العقــار باســم المالــك ولــه كامــل الحــق فــي التصــرف فيــه وفقــًا 

لقوانــن المملكــة.
ملكية عقارية حرة
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المملكة العرب�ية السعودية.  المملكة أو السعودية

نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاري�خ 28/01/1437هـ 
وأي تعديــالت تطرأ عليه. نظام الشركات 

هيئــة الســوق الماليــة وهــي الجهــة اإلشــرافية والرقابيــة المســؤولة عــن تنظيــم 
ســياق  يقضــي  حيثمــا  وتشــمل  الســعودية،  العرب�يــة  بالمملكــة  الماليــة  الســوق 

النــص، أي لجنــة أو لجنــة فرعيــة أو موظــف أو وكيــل يفــوض مــن قبــل الهيئــة.

الهيئة أو هيئة السوق 
المالية

حصــص مشــاعة فــي صافــي أصــول الصنــدوق، متســاوية فــي الحقــوق وااللتزامــات، 
علــى  الصنــدوق  أصــول  ملكيــة  فــي  المشــاركة  حــق  المســت�ثمري�ن  تمنــح  والتــي 
أســاس تناســبي وفقــًا لعــدد الوحــدات التــي يملكهــا كل مســت�ثمر فــي الصنــدوق.

الوحدات

يعنــي أي يــوم مــن األحــد إلــى الخميــس مــن كل أســبوع ويســت�ثنى منهــا العطــل 
الرســمية طبقــًا أليــام العمــل للســوق الماليــة الســعودية )تــداول(. يوم العمل
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دليل صندوق دراية ريت

الهوية الدور

صندوق دراية ريت
طري�ق العليا العام - مركز العليا - الدور الثاني

ص.ب: 286546 - الرياض 11323
هاتف: 2998000 )11( 966+
فاكس: 4196498 )11( 966+

www.derayah.com

الصندوق

شركة دراية المالية
طري�ق العليا العام - مركز العليا - الدور الثاني

ص.ب: 286546 - الرياض 11323
هاتف: 2998000 )11( 966+
فاكس: 4196498 )11( 966+

www.derayah.com

مدير الصندوق

شركة اإلنماء لالست�ثمار
طري�ق الملك فهد، حي العليا

الرياض 11576 صندوق بريد 66333
هاتف: 5999 218 )11( 966+
فاكس: 5970 218 )11( 966+

www.alinmainvestment.com

أمن الحفظ

شركة إبراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون )بي 
كي اف البسام والنمر(

شارع األمر محمد بن عبدالعزي�ز )التحلية(، حي السليمانية
ص.ب. 28355 الرياض 11437

هاتف: 5333 206 )11( 966+
فاكس: 5444 206 )11( 966+

www.pkf.com/saudi-arabia

المحاسب القانوني

دار المراجعة الشرعية
ص.ب. 21051 المنامة

مملكة البحري�ن
هاتف: 5898 1721 973+

www.shariyah.com 

المستشار الشرعي

شركة فاليو اكسربت
ص.ب 396132 الرياض 11375
هاتف: 1292 401 )11( 966+

www.valuexperts.net

المثّمن العقاري

سنشري 21 السعودية
ص.ب 300317 الرياض 11372

هاتف: 0360 400 )11( 966+
فاكس: 7338 485 )11( 966+

www.century21saudi.com

المثّمن العقاري
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سنشري 21 السعودية
ص.ب 300317 الرياض 11372

هاتف: 0360 400 )11( 966+
فاكس: 7338 485 )11( 966+

www.century21saudi.com

معد دراسة الجدوى

شركة متون العقارية
ص.ب 54807  الرياض 11524
هاتف: 7222 219 )11( 966+

فاكس: 219 7333 )11( 966+
http://www.motoon.com.sa

مدير إدارة األمالك

شركة تدبي العقارية
شارع األمر تركي، الكورنيش، الخرب

ص.ب 38  الخرب 31955
هاتف: 909 3840 13 966+
http://www.tadbeir.com

مدير إدارة األمالك

طري�ق العليا العام - مركز العليا - الدور الثاني
ص.ب: 286546 - الرياض 11323

هاتف: 2998000 )11( 966+
فاكس: 4196498 )11( 966+

www.derayah.com

الجهات المستلمة لطلبات 
اإلشراك

الرياض - طري�ق الملك فيصل
ص ب 56921 الرياض 11564

المملكة العرب�ية السعودية
+966 )0( 402 9000

+966 )0( 402 7747
ARNA SJ 402660 :تلكس

www.anb.com.sa

جدة – شارع التحلية
ص ب 51266 جدة 21543

المملكة العرب�ية السعودية
جدة 4999 646 )12( 966+

الرياض 7877 478 )11( 966+
الدمام 0088 834 )13( 966+
فاكس 5892 646 )12( 966+

www.alahli.com

الرياض – طري�ق الملك عبدالعزي�ز
ص ب 22622 الرياض 11416

المملكة العرب�ية السعودية
+966 920 002 470
+966 )11( 401 3030

www.riyadbank.com



14

هيئة السوق المالية
طري�ق الملك فهد

ص.ب 87171
الرياض 11642

المملكة العرب�ية السعودية
www.cma.org.sa

الجهة المنظمة

السوق المالية السعودية )تداول(
أبراج التعاونية، الربج الشمالي - طري�ق الملك فهد - الرياض

ص.ب 60612 - الرياض 11555
المملكة العرب�ية السعودية

www.tadawul.com.sa

منصة التداول
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ملخص الصندوق 

.)Derayah REIT( صندوق دراية ريت اسم الصندوق

شــركة دراية المالية، وهي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلة، بموجب الســجل 
التجــاري رقــم 1010266977 وتاريــ�خ 1430/05/04هـــ، وهــي شــخص اعتبــاري مرخص 
لــه بممارســة نشــاط التعامــل والحفــظ والمشــورة وإدارة األصــول ومســجل لــدى 
الهيئــة بموجــب أحــكام الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم، ترخيــص رقــم 08109-27 

بتاريــ�خ 2008/06/16م.

مدير الصندوق

الشــرعية،  الضوابــط  اســت�ثمار عقــاري متــداول مقفــل متوافــق مــع  صنــدوق 
بصناديــق  الخاصــة  والتعليمــات  العقــاري  االســت�ثمار  صناديــق  الئحــة  بموجــب 

المتداولــة. العقاريــة  االســت�ثمار 
نوع الصندوق

الريال السعودي. عملة الصندوق

تســعة وتســعون )99( ســنة تبــدأ مــن تاريــ�خ إدراج الوحــدات فــي تــداول، قابلــة 
للتجديــد لمــدد مماثلــة وفقــًا لتقديــر مديــر الصنــدوق وبعــد أخــذ موافقــة الهيئة.

مدة الصندوق

إلــى تحقيــق دخــل علــى رأس مــال المســت�ثمري�ن مــن خــالل  يهــدف الصنــدوق 
االســت�ثمار فــي مجموعــة مــن الفــرص العقاريــة القائمــة فــي المملكــة العرب�يــة 
الســعودية والمــدرة للدخــل، وي�جــوز للصنــدوق اســت�ثمار مــا ال يزيــد عــن %25 مــن 
قيمــة أصولــه حســب آخــر قوائــم ماليــة مدققــة فــي عقــارات خــارج المملكــة 
العرب�يــة الســعودية باإلضافــة إلــى اســت�ثمار نســبة ال ت�تجــاوز %25 مــن قيمــة 
أصولــه حســب آخــر قوائــم مالية مدققة في التطوي�ر العقــاري، وفقًا للتعليمات 
الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة، بهــدف تحقيــق عوائــد ســنوية 
للمســت�ثمري�ن خــالل مــدة الصنــدوق وتمكــن الصنــدوق مــن توزيــع أربــاح نصــف 
ســنوية علــى المســت�ثمري�ن ال تقــل عــن %90 مــن صافــي أربــاح الصنــدوق وفقــًا 

ــة. ــة المتداول للتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاري

األهداف االست�ثمارية 
للصندوق

1,172,000,000 ريال. إجمالي حجم الصندوق

االســتحواذ  المــراد  العقــارات  إجمالــي ســعر شــراء  ريــال وهــو   1,086,403,679
عليهــا فــي هــذا الطــرح.

إجمالي قيمة أصول 
الصندوق عند الطرح

1,075,070,350 ريال.
رأس مال  الصندوق عند 

الطرح

361,744,210 ريال. حجم الطرح للجمهور

107,507,035 وحدة. عدد وحدات الصندوق

36,174,421 وحدة.
عدد الوحدات المطروحة 

للجمهور

بحد أقصى 16,600,000 ريال.
اشرتاك مدير الصندوق 

خالل هذا الطرح

القيمة اإلسمية للوحدة تبلغ عشرة رياالت. سعر الوحدة عند الطرح

10,000 ريال. الحد األدنى لالشرتاك

50,000,000 ريال. الحد األعلى لالشرتاك

ســيتم توزيــع أربــاح نصــف ســنوية علــى مالكــي الوحــدات ال تقــل عــن تســعن 
الصنــدوق. أربــاح  مــن صافــي   )90%( بالمائــة 

سياسة توزيع األرباح
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يصنــف مســتوى المخاطــر فــي الصنــدوق بمخاطــر عاليــة، يرجــى االطــالع علــى 
الفقــرة )ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« مــن هــذه الشــروط واألحــكام.

درجة المخاطر

مرة واحدة كل ستة )6( أشهر على األقل، من قبل مقيمن إثنن مستقلن، وذلك 
بنهايــة يــوم العمــل األخــر فــي شــهري يونيــو وديســمرب مــن كل ســنة ميالديــة.

عدد مرات التقي�يم

%2 من قيمة االشراك تخصم مقدمًا وتدفع إلى مدير الصندوق لمرة واحدة.  رسوم االشرتاك

%0.85 ســنويًا مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، يدفعهــا الصنــدوق إلــى مديــر 
الصنــدوق بشــكل نصــف ســنوي.

رسوم إدارة الصندوق

يدفــع الصنــدوق مــا قيمتــه %1 مــن قيمــة العقــار كحــد أقصــى عنــد البيــع أو 
الشــراء لمديــر الصنــدوق وذلــك مقابــل قيامــه بالتقصــي والتفــاوض والمعاينــة 
وت�كــون هــذه الرســوم مســتحقة علــى العقــارات المــراد االســتحواذ عليهــا خــالل 
هــذا الطــرح وعلــى أي عقــارات مســتقبلية ينــوي الصنــدوق االســتحواذ عليهــا أو 

بيعهــا تدفــع هــذه الرســوم بعــد اإلفــراغ مباشــرة.

رسوم التعامالت

عنــد التخــارج مــن أي أصــل للصنــدوق، يدفــع الصنــدوق إلــى مديــر الصنــدوق مــا 
قيمتــه %20 مــن أي عائــد فــوق %8 معــدل عائــد داخلــي لألصــل ويتــم دفعهــا 

ــاح المســتحقة نصــف الســنوية. ــع األرب ــر الصنــدوق بعــد توزي إلــى مدي
حافز أداء مدير الصندوق

يدفــع الصنــدوق مــا قيمتــه %2.5 مــن قيمــة العقــار كحــد أقصــى عنــد شــرائه تدفع 
ــر الصنــدوق وذلــك مقابــل قيامــه بالبحــث عــن العقــار وت�كــون  للوســيط أو لمدي
هــذه الرســوم مســتحقة علــى العقــارات المــراد االســتحواذ عليهــا خــالل هــذا 
الطــرح وعلــى أي عقــارات مســتقبلية ينــوي الصنــدوق االســتحواذ عليهــا. تدفــع 

هــذه الرســوم  بعــد اإلفــراغ مباشــرة.

رسوم السعي

يدفــع الصنــدوق لمديــر الصنــدوق أو طــرف آخــر أتعــاب هيكلــة تمويــ�ل بحــد أعلــى 
%1 مــن إجمالــي المبلــغ المســحوب بموجــب أي تســهيالت ائ�تمانيــة متوافقــة 

مــع الضوابــط الشــرعية. 
أتعاب هيكلة التموي�ل

%0.03 مــن صافــي أصــول الصنــدوق ســنويًا وتدفــع بشــكل نصــف ســنوي إلــى 
أمــن الحفــظ مــع وجــود حــد أعلى لرســوم الحفظ وتبلغ 120,000 ريال في الســنة.

رسوم الحفظ

30,000 ريال سنويًا. أتعاب المحاسب القانوني

18,750 ريال سنويًا. أتعاب اللجنة الشرعية

ريــال  مثّمــن 10,000  لــكل  أقصــى  بحــد  الســوق  فــي  الســائدة  األســعار  حســب 
لت�ثمــن كل أصــل مــن األصــول العقاريــة للصنــدوق مرتــن فــي الســنة الواحــدة.

أتعاب الت�ثمني

بواقــع 2,000 ريــال، لــكل عضــو، عــن كل إجتمــاع يعقــده المجلــس وبحــد أقصــى 
مجتمعــن،  المســتقلن،  األعضــاء  لكافــة  الواحــدة  الســنة  فــي  ريــال   24,000

حدوثهــا. حســب  وتدفــع 

مكافآت أعضاء مجلس 
اإلدارة المستقلني

يســتحق مديــر إدارة األمــالك رســوم إدارة األمــالك وتحســب كنســبة مــن اجمالــي 
قيمــة االيجــار المحقــق وتدفــع إلــى مديــر إدارة األمــالك بحــد أقصــى يبلــغ %7 مــن 

القيمــة اإلجماليــة لإليجــارات المتحصلــة فــي كل ســنة وتدفــع كل ثالثــة أشــهر.
رسوم إدارة األمالك

حســب األســعار الســائدة فــي الســوق وتشــمل هــذه المصاريــف، مصاريــف ترتيــب 
التمويــ�ل وســعر التمويــ�ل وتدفــع هــذه المصاريــف للجهــة الممولــة.

مصاريف التموي�ل
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أي رســوم أو مصاريــف أخــرى بحــد أقصــى %0.05 مــن إجمالــي قيمــة أصــول 
الصنــدوق، والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ت�كلفــة االســتحواذ علــى 
والتقنيــة،  والقانونيــة  االستشــارية  والت�كاليــف  للصنــدوق   العقاريــة  األصــول 

والرســوم الرقابيــة، ورســوم النشــر وغرهــا.

المصاريف األخرى

ــة  ــة إلــى الســوق المالي مــن المتوقــع أن يدفــع الصنــدوق رســوم اإلدراج التالي
الســعودية )تــداول(:

1- خدمة اإلدراج األولي لوحدات الصندوق: 50,000 ريال )مرة واحدة(.

الســوقية  القيمــة  مــن   0.03% الصنــدوق:  وحــدات  إدراج  اســتمرار  خدمــة   -2
ســنويًا. ريــال   300,000 أقصــى  وبحــد  ريــال،   50,000 أدنــى  بحــد  للصنــدوق، 

وت�كــون الرســوم المذكــورة أعــاله عرضــة للتغيــ�ر كمــا يتــم تحديــده مــن الســوق 
الماليــة الســعودية )تــداول(.

رسوم اإلدراج في السوق 
المالية السعودية )تداول(

مــن المتوقــع أن يدفــع الصنــدوق الرســوم التاليــة للتســجيل في الســوق المالية 
السعودية )تداول(:

1- 50,000 ريــال باإلضافــة إلــى 2 ريــال لــكل مالــك وحــدات وبحــد أقصــى 500,000 
ريــال تدفــع إلــى )تــداول( فــي مقابــل إنشــاء ســجل لمالكــي الوحــدات )تدفــع مــرة 

واحــدة(..
2- وسنويًا تدفع حسب القيمة السوقية للصندوق حسب التالي:

من صفر إلى 100 مليون ريال: 180 ألف ريال
من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال: 220 ألف ريال
من 200 مليون ريال إلى 500 مليون ريال: 300 ألف ريال

من 500 مليون ريال إلى 2 مليار ريال: 400 ألف ريال
من 2 مليار ريال إلى 5 مليار ريال: 500 ألف ريال

من 5 مليار ريال إلى 10 مليار ريال: 600 ألف ريال
أكر من 10 مليار ريال: 700 ألف ريال

وت�كــون الرســوم المذكــورة أعــاله عرضــة للتغيــ�ر كمــا يتــم تحديــده مــن الســوق 
الماليــة الســعودية )تــداول(.

رسوم مركز إيداع األوراق 
المالية

ال يتولــى مديــر الصنــدوق إخــراج زكاة الوحــدات عــن المســت�ثمري�ن وتقــع علــى 
مالــك الوحــدة مســؤولية إخــراج زكاة مــا يملــك مــن وحــدات فــي الصنــدوق.

الزكاة

يست�ثمر ويتعامل الصندوق بطريقة ت�توافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية. المعاي�ي الشرعية
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يتــم التعامــل بالوحــدات عــرب نظــام تــداول مــن خــالل آليــة مت�كاملــة تغطــي عمليــة 
التــداول كاملــة بــدءًا مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــاًء بتســويتها، ويتــم التــداول كل 
يــوم عمــل مــن أيــام األســبوع علــى فــرة واحــدة مــن الســاعة )10( صباحــًا وحتــى 
الســاعة )3( عصــرًا مــن يــوم األحــد حتــى يــوم الخميــس مــن كل أســبوع ويتــم خاللهــا 
األوامــر وتعديلهــا  بإدخــال  األوقــات فيســمح  خــارج هــذه  أمــا  األوامــر،  تنفيــذ 
وإلغائهــا مــن الســاعة )09:30( صباحــًا وحتــى الســاعة )10:00( صباحــًا. ويتــم تغيــ�ر 
أوقــات التــداول فــي شــهر رمضــان المبــارك كمــا يتــم اإلعــالن عنــه عــن طريــ�ق 
ــح  ــة. وكل أمــر صال ــة مطابقــة أوامــر آلي ــم الصفقــات مــن خــالل عملي ــداول. وت�ت ت
يتــم إنتاجــه وفقــًا لمســتوى الســعر، وبشــكل عــام تنّفــذ أوامــر الســوق )األوامــر 
التــي وضعــت بنــاًء علــى أفضــل ســعر( أواًل ومــن ثــم األوامــر المحــددة الســعر 
)األوامــر التــي وضعــت بســعر محــدد( مــع األخــذ باالعتبــار أنــه فــي حــال إدخــال 
عــدة أوامــر بنفــس الســعر يتــم تنفيذهــا أواًل بــأول حســب توقيــت اإلدخــال، ويقــوم 
نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات عــرب قنــوات مختلفــة أبرزهــا 
الموقــع اإللكرونــي »تــداول« علــى اإلنرنــت والرابــط اإللكرونــي لمعلومــات 
»تــداول« الــذي يوّفــر بيانــات الســوق بشــكل فــوري لــوكاالت تزويــد المعلومــات 
مثــل رويــرز، ت�تــم تســوية الصفقــات آليــًا خــالل اليــوم، أي أن نقــل ملكيــة الوحــدات 

ت�تــم مباشــرة بعــد تنفيــذ الصفقــة ذات العالقــة.

التداول

العقاريــة  االســت�ثمار  بصناديــق  الخاصــة  التعليمــات  ألحــكام  الصنــدوق  يخضــع 
المتداولــة الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم )6-130-2016( وتاري�خ 
)1438/01/23هـــ( الموافــق )2016/10/24م(، ولألحــكام ذات العالقــة التــي تنــص 
عليهــا الئحــة صناديــق االســت�ثمار العقــاري الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب 
)2006/07/15م(،  الموافــق  )1427/06/19هـــ(  وتاريــ�خ   )2006-193-1( رقــم  القــرار 
بمــا فــي ذلــك كافــة التعليمــات واألنظمــة ذات العالقــة وســارية المفعــول 

بالمملكــة بمــا فيهــا األنظمــة المتعلقــة بتملــك العقــار لغــر الســعودي�ن.

النظام المطبق
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اسم الصندوق ونوعه أ. 
صنــدوق درايــة ريــت DERAYAH REIT وهــو صنــدوق اســت�ثمار عقــاري متــداول مقفــل متوافــق مــع الضوابــط   
الشــرعية يتــم إدراجــه بالســوق الماليــة الســعودية بموجــب الئحــة صناديــق االســت�ثمار العقــاري والتعليمــات 

الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة.

عنوان المقر الرئيس لمدير الصندوق، والموقع اإللكرتوني ب. 
شركة دراية المالية

طري�ق العليا العام - مركز العليا - الدور الثاني
ص.ب: 286546 - الرياض 11323

المملكة العرب�ية السعودية
هاتف: 2998000 )11( +966
فاكس: 4196498 )11( +966

www.derayah.com

مدة الصندوق ج. 
تســعة وتســعون )99( ســنة تبــدأ مــن تاريــ�خ إدراج الوحــدات فــي تــداول، قابلــة للتجديــد لمــدة مماثلــة وفقــًا   

لتقديــر مديــر الصنــدوق وبعــد أخــذ موافقــة هيئــة الســوق الماليــة.

أهداف الصندوق  د. 
الصنــدوق عبــارة عــن صنــدوق اســت�ثمار عقــاري متــداول مقفل يســت�ثمر في األصول العقاريــة المدرة للدخل   
ومتوافــق مــع الضوابــط الشــرعية. ويهــدف الصنــدوق إلــى تحقيــق دخــل علــى رأس مــال المســت�ثمري�ن مــن 
خــالل االســت�ثمار فــي مجموعــة مــن الفــرص العقاريــة القائمــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية )باســت�ثناء 
مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة( والمــدرة للدخــل بهــدف تحقيــق عوائــد ســنوية للمســت�ثمري�ن خــالل مــدة 
الصنــدوق وتمكــن الصنــدوق مــن توزيــع أربــاح نصــف ســنوية علــى المســت�ثمري�ن ال تقــل عــن %90 علــى األقــل 

مــن صافــي أربــاح الصنــدوق وفقــًا للتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة.

وصف لغرض الصندوق وأهدافه االست�ثمارية  هـ . 
شــراء عقــارات تجاريــة أو ســكنية أو صناعيــة أو مكتبيــة أو مســتودعات أو صحيــة أو تعليميــة أو فندقيــة أو   
زراعيــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية وفقــًا للشــروط المذكــورة فــي الفقــرة )و( »ملخص لالســرتاتيجيات 
التــي ســيتبعها الصنــدوق لتحقيــق أهدافــه« أدنــاه، بهــدف تحقيــق عوائــد ت�أجريــة ســنوية لمالكــي الوحدات، 
ــاح  ــاح نصــف ســنوية علــى المســت�ثمري�ن ال تقــل عــن %90 مــن صافــي أرب ــع أرب وتمكــن الصنــدوق مــن توزي

الصنــدوق وفقــًا للتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة.

ملخص لالسرتاتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه و. 
يســتهدف الصنــدوق االســتحواذ علــى عــدد مــن العقــارات المــدرة للدخــل والتــي تنــدرج تحــت خمســة عشــر   
أصــاًل عقاريــًا مذكــورة فــي الفقــرة )و( البنــد )5( »وصــف لألصــول الحاليــة للصنــدوق« وذلــك خــالل 60 يوم عمل 
مــن اكتمــال الطــرح بنجــاح، وفــي حالــة عــدم اكتمــال الطــرح بجمــع المبالــغ المطلوبــة فــإن مديــر الصنــدوق 
ســيقوم باإلجــراءات التــي تــم اإلشــارة إليهــا فــي الفقــرة )ح( »اإلشــرتاك« مــن هــذه الشــروط واألحــكام. 
ويعتــزم الصنــدوق فــي المســتقبل االســتحواذ علــى عقــارات تجاريــة أو ســكنية أو صناعيــة أو مكتبيــة أو 
مســتودعات أو صحيــة أو تعليميــة أو فندقيــة أو زراعيــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية )باســتنثاء مكــة 

المكرمــة والمدينــة المنــورة( وفقــًا للشــروط المذكــورة فــي هــذه الفقــرة. 
»وصــف لألصــول الحاليــة  ويقــر مديــر الصنــدوق بخلــو العقــارات المســتهدفة فــي الفقــرة )و( البنــد )5(   
للصنــدوق« مــن أي مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم اإلســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله، 
ويقــر بســالمة العقــار فنيــًا وخلــوه مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد تســبب فــي عدم 
االســتفادة مــن المبنــى أو تشــغيله أو قــد تســبب بدورهــا فــي إجــراء إصالحــات وتغيــ�رات رئيســية مكلفــة. 
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1( سياسة تركز االست�ثمارات 

الحد األعلى*الحد األدنى*نوع االست�ثمار

%100%75عقارات مطورة تطوي�رًا إنشائيًا قابلة لتحقيق دخل دوري وت�أجيي

%25ال يوجدالتطوي�ر العقاري

%25ال يوجداالست�ثمار خارج المملكة العرب�ية السعودية

%25ال يوجدعقود حقوق المنفعة

الصناديق االست�ثمارية العقارية المتداولة المتوافقة مع الضوابط 
%20ال يوجدالشرعية

الصناديق االست�ثمارية العقارية المقفلة المتوافقة مع الضوابط 
%20ال يوجدالشرعية المطروحة طرحا عامًا

%10ال يوجدالنقد

أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية بشكل مباشر 
%10ال يوجدأو غي مباشر عن طري�ق االست�ثمار في صناديق أسواق النقد**

لن يست�ثمر الصندوق في هاتن عقارات في مكة المكرمة أو المدينة المنورة
المدينتن

مالحظات:
الحد األدنى والحد األعلى هما من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق بحسب آخر قوائم مالية مدققة.  *

سيكون االست�ثمار المباشر بالريال السعودي وبأدوات مصدرة من قبل البنوك العاملة في المملكة  **
العرب�يــة الســعودية مــن جهــة واحــدة أم مــن عــدة جهــات )تشــمل هــذه األدوات االســت�ثمار فــي المرابحــات   
ــ�ل التجــارة( والتــي تخضــع إلشــراف مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وحاصلــة علــى األقــل  وعقــود تموي
علــى تصنيــف بدرجــة اســت�ثمارية )BBB-( مــن وكالــة ســتاندر أنــد بــورز للتصنيــف االئ�تمانــي )يعــادل BBB- مــن 
وكالــة فيتــش و Baa3 مــن وكالــة موديــز(. أمــا االســت�ثمار غــر المباشــر فســيكون فــي وحــدات صناديــق 
مــن قبــل هيئــة  المطروحــة وحداتهــا طرحــًا عامــًا والمرخصــة  الســعودي  بالريــال  النقــد  أســواق  أدوات 

الســوق الماليــة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو أي مديــر آخــر أو كالهمــا.

صالحيات التموي�ل للصندوق وسياسة مدير الصندوق في ممارسة تلك الصالحيات  )2
       جميــع التمويــالت البنكيــة التــي قــد يحصــل عليهــا مديــر الصنــدوق بعــد قيامــه باإلجــراءات الالزمــة مــن أجــل 
تمويــ�ل شــراء األصــول العقاريــة التــي ينوي ضمها ألصول الصندوق ســت�كون متوافقة مع ضوابط الشــريعة 
اإلســالمية المعتمــدة مــن اللجنــة الشــرعية وبعــد موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق والهيئــة الشــرعية، 
وبحــد أقصــى لــن يتجــاوز تمويــ�ل الصنــدوق مــا نســبته %50 مــن القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق وذلــك 
بحســب آخــر قوائــم ماليــة مدققــة، كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن التمويــالت الحاليــة للصنــدوق تبلــغ نســبتها 
أقــل مــن %50 مــن القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق. علمــًا أن نســبة التمويــالت الحاليــة تمثــل %8.3 مــن 
القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق الحاليــة، كمــا تدفــع قيمــة التســهيالت االئ�تمانيــة الحاليــة المتوافقــة 
مــع الشــريعة اإلســالمية مــع البنــك العربــي الوطنــي تدفــع بالكامــل فــي نهايــة المــدة فقــط فــي حــن أن 

هامــش الربــح يدفــع ســنويًا.
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ــر الصنــدوق بالنيابــة عــن شــركة حفــظ الدرايــة العقاريــة اتفاقيــة تســهيالت         ففــي 12 مايــو 2016 وّقــع مدي
ائ�تمانيــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية مــع البنــك العربــي الوطنــي لتمويــ�ل االســتحواذ علــى العقــار 
»وصــف لألصــول الحاليــة  المســمى بمجمــع الجبيــل فيــوز الســكني )تفاصيلــه فــي الفقــرة )و( البنــد )5( 
للصنــدوق« بمبلــغ يصــل إلــى 96,929,650 ريــال ســعودي لمــدة خمــس ســنوات، قابلــة للتمديــد لســنتن 
إضافيتــن، مــن تاريــ�خ ســحب المبلــغ فــي 13 يونيــو 2016. وتدفــع قيمــة التســهيالت االئ�تمانيــة المتوافقــة 
مــع الشــريعة اإلســالمية بالكامــل فــي نهايــة المــدة فقــط فــي حــن أن هامــش الربــح يدفــع ســنويًا علــى أن 

يكــون هامــش الربــح %2.5 زائــدًا علــى معــدل الفائــدة مــا بــن البنــوك الســعودية لســنة »ســايبور«. 
ويتوقــع مديــر الصنــدوق الحصــول علــى تســهيالت ائ�تمانيــة أخــرى متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية   
بالمســتقبل لالســتحواذ علــى عقــارات أخــرى لصالــح الصنــدوق إذا كان ذلــك فــي مصلحــة مالكــي الوحــدات. 

وســرهن كل عقــار أو يســجل علــى حــدة بمعــزل عــن بقيــة أصــول الصنــدوق اذا أمكــن ذلــك. 
       وقــد يتــم تســجيل أو رهــن األصــول العقاريــة للصنــدوق باســم شــركة تابعــة لجهــة مرخــص لهــا فــي تقديــم 
التمويــالت قدمــت تمويــاًل لمصلحــة الصنــدوق، وذلــك ضمانــًا للتموي�ل، كمــا ال يجوز لمدير الصندوق اســتخدام 
أصــول الصنــدوق لتقديــم تمويــالت أو تســهيالت ائ�تمانيــة للغــر، وســوف يتــم تســجيل صكــوك ملكيــة األصــول 

العقاريــة باســم شــركة تابعــة ألمــن حفــظ الصنــدوق، أو الجهــة الممولــة.

الوسائل وكيفية است�ثمار النقد المتوافر في الصندوق  )3
       يجــوز لمديــر الصنــدوق االحتفــاظ بالســيولة علــى شــكل نقــد متــاح إلــى أن يتــم اســت�ثماره فــي األصــول 
العقاريــة المســتهدفة أو توزيعــه علــى مالكــي الوحــدات. وي�جــوز لمديــر الصنــدوق القيــام باســت�ثمارات 
مؤقتــة بالمبالــغ النقديــة المتوفــرة وذلــك فــي عمليــات المرابحــة، وذلــك قبــل التوزيــع علــى المســت�ثمري�ن 
أو قبــل االســتحواذ علــى أي عقــار فــي المســتقبل حســبما هــو الحــال، علــى أن يتــم اســت�ثمار النقــد المتــاح 
فــي أدوات أســواق النقــد مباشــرة والمصــدرة مــن جهــات ســعودية وخاضعــة إلشــراف مؤسســة النقــد 
العربــي الســعودي بعملــة الريــال الســعودي، ويتــم اختيــار تلــك الجهــات المصــدرة ألدوات أســواق النقــد 
ــد بــورز للتصنيــف  ــاءًا علــى التصنيــف االئ�تمانــي بحــد أدنــى فئــة اســت�ثمارية )BBB-( مــن وكالــة ســتاندر ان بن
االئ�تمانــي )يعــادل BBB- مــن وكالــة فيتــش و Baa3 مــن وكالــة موديــز(. ويمكــن اســت�ثمار الســيولة بشــكل غــر 
مباشــر مــن خــالل صناديــق المرابحــة بالريــال الســعودي المطروحــة طرحــًا عامــًا والمرخصــة من هيئة الســوق 
ــر الصنــدوق نفســه أو غــره. ومــن الممكــن أن يخصــص اســت�ثمار  الماليــة ســواء كانــت مــدارة مــن قبــل مدي
النقــد الفائــض فــي صناديــق اســت�ثمار عقاريــة متداولــة أخــرى مطروحــًا طرحــًا عامــًا والمرخصــة مــن هيئــة 
الســوق الماليــة ومتوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية أو فــي صناديــق اســت�ثمار عقاريــة عامــة والمرخصــة 
مــن هيئــة الســوق الماليــة ومتوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية.ولن يتجــاوز التعــرض ألي صنــدوق أو طــرف 

نظــر %10 مــن أجمالــي أصــول الصنــدوق.
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نظرة عامة على أصول الصندوق  )4
ــع الجغرافــي  ــة فيــه ومــن حيــث التوزي        يعتــرب الصنــدوق متعــدد األصــول مــن حيــث تنــوع القطاعــات العقاري

ألصولــه ممــا يــؤدي إلــى تنويــع مصــادر الدخــل اإليجــاري. 

التوزيع الجغرافي ألصول الصندوق في السعودية
 

ت�ركــز أصــول الصنــدوق الخمســة عشــر بشــكل رئيســي فــي مدينتــي الريــاض والدمــام وتليهمــا بقيــة المــدن 
وهــي الجبيــل والخــرب وجــدة واإلحســاء. وقــد يتــم االســت�ثمار فــي مــدن أخــرى فــي المملكــة مســتقباًل باســت�ثناء 
مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة. أمــا القطاعــات العقاريــة فتعتــرب متوازنــة مــا بــن القطــاع المكتبي والســكني 
والتجزئــة. ويليهــم قطاعــي المســتودعات والفندقــي. وقــد يتــم االســت�ثمار مســتقباًل فــي هــذه القطاعــات 

العقاريــة أو قطاعــات آخــرى.

الرياض

جدة

الجبيل

الدمام

االحساء

الخرب
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التوزيع الجغرافي ألصول الصندوق
)بالنسبة إلى حجم الصندوق( 

توزيع القطاعات العقارية ألصول الصندوق
)بالنسبة إلى حجم الصندوق(

الرياض
49%

الدمام
21%

سكني
22%

مكتبي
32%

فندقي
9%

تجزئة
20%

الجبيل
16%

الخرب
5%

جدة
5%

األحساء
4%

مستودعات
17%

     

ملخص لعقارات الصندوق:

ملك/المدينةاسم العقارالرقم
منفعة

حالة 
التطوي�ر

سعر الشراء 
)بالريال(

اإليجار السنوي 
)بالريال(

نسبة العائد 
اإلجمالي

نسبة العائد 
الصافي

%6.49%263,500,00020,000,0007.59مطورملكالرياضسمارت تاور1

مجمع الجبيل 2
فيوز السكني

%8.19%145,500,00013,617,0009.36مطورملكالجبيل

مجمع مستودعات 3
الميناء

%6.88%130,000,00010,400,0008.00مطورملكالدمام

%6.87%106,250,0008,500,0008.00مطورملكالرياضسيتي اليف بالزا4

%5.45%98,000,0006,737,4506.87مطورملكالرياضأبراج متون5

مجمع الفنار 6
التجاري

%6.52%60,600,0005,149,3228.49مطورملكالخرب

مجمع ذا جراند )أ( 7
السكني

%7.34%58,800,0005,000,0008.50مطورملكالدمام

مستودعات حي 8
الوادي

%6.86%58,000,0004,640,0008.00مطورملكجدة

مركز الستن 9
التجاري

%4.88%52,125,0003,462,2506.64مطورملكالرياض

مجمع ذا فالي 10
التجاري

%7.63%39,500,0005,340,20013.52مطورمنفعةاإلحساء

مجمع ذا جراند )ب( 11
التجاري

تحت ملكالدمام
التطوي�ر

31,250,0002,500,0008.00%6.83%

مباني سكن 12
العمال

%7.73%24,273,6852,289,0009.43مطورملكالجبيل

مجمع سيني 13
ووك

%30.25*%10,504,9943,400,00032.37مطورمنفعةالرياض

مباني سكن 14
العمال

%8.78%5,087,559569,50011.19مطورملكالدمام

مبني سكن 15
العمال

%8.79%3,012,441328,00010.89مطورملكالخرب

مالحظــة: العقــار الثالــث عشــر مجمــع ســيتي ووك هــو عبــارة عــن حــق منفعــة وهــذا الحــق ســينتهي بتاريــ�خ   *
2021/02/28م وعلــى ذلــك فــإن التدفقــات النقديــة للعقــار تمثــل اســرداد جــزء مــن رأس المــال المســت�ثمر 
فــي العقــار باإلضافــة إلــى األربــاح حتــى نهايــة عقــد حــق المنفعــة لتعــود بعــد ذلــك جميــع حقــوق العقــار 
لصاحــب األرض. للتفاصيــل يرجــى مراجعــة الفقــرة )و( البنــد )5( »وصــف لألصــول الحاليــة للصنــدوق« فــي 

العقــار رقــم 13.  
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ملخص تعريفي عن األصول العقارية:

عدد/قيمةالوصف

15إجمالي عدد العقارات وعقود المنفعة المراد االستحواذ عليها

14عدد العقارات المدرة للدخل

2عدد عقارات حق المنفعة

1عدد العقارات تحت التطوي�ر

%97.12نسبة العقارات المدرة للدخل من إجمالي قيمة أصول الصندوق

%4.61نسبة عقارات حقوق المنفعة من إجمالي قيمة أصول الصندوق

%2.88نسبة العقارات تحت التطوي�ر من إجمالي قيمة أصول الصندوق

1,086,403,679 ريالإجمالي قيمة أصول الصندوق

59,010,122 ريالمجموع اإليجارات لكامل أصول الصندوق خالل 12 شهرًا الماضية

91,932,722 ريالمجموع اإليجارات لكامل أصول الصندوق المستهدف خالل 12 شهرًا*

235,443 مر مربعمجموع مساحات البناء حسب رخص البناء

%98نسخة اإلشغال الكلي في الصندوق

%8.99نسبة العائد اإلجمالي للصندوق**

%7.22نسبة العائد الصافي للصندوق***

مالحظات:
العقــارات التاليــة أنشــئت حديثــًا فــي 2017م ولذلــك ليــس لديهــا عوائــد إي�جاريــة فــي 2017م وهــذه العقــارات    *
هــي 1( مجمــع مســتودعات المينــاء، 2( مجمــع ســيتي اليــف بــالزا، 3( مجمــع ذا جرانــد )أ( الســكني، 4( مجمــع 
ــ�ر ويتوقــع اإلنتهــاء منــه فــي  ذا فالــي التجــاري. كمــا أن العقــار مجمــع ذا جرانــد )ب( التجــاري تحــت التطوي

ديســبمرب 2017م. 
نســبة العائــد اإلجمالــي للصنــدوق هــو مجمــوع اإليجــارات لكامــل أصــول الصنــدوق بالنســبة إلــى رأس مــال   **

الصنــدوق. 
الصنــدوق مطروحــًا منــه كافــة  لكامــل أصــول  الصافــي للصنــدوق هــو مجمــوع اإليجــارات  العائــد  نســبة   ***

الصنــدوق. مــال  رأس  إلــى  بالنســبة  االئ�تمانيــة(  التســهيالت  ربــح  هامــش  )شــاماًل  الصنــدوق  مصاريــف 
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5( وصف لألصول الحالية للصندوق )مرتبة على حجم األصل(

األصل األول: برج سمارت تاور في الرياض

 

معلومات عامة عن األصل

الرياضالموقع

مكتبي وتجزئةالقطاع العقاري

ملكية عقارية حرةنوع الحيازة العقارية

3,910 مر مربعمساحة األرض 

28,414 مر مربعإجمالي مسطح البناء

برج مكون من ثمانية أدوارمكونات العقار

2007مسنة إتمام إنشاء العقار

• وصف العقار: مكاتب تجارية من الطابق األول إلى الطابق الثامن مع 4 معارض في الطابق األرضي.
• موقع العقار: يقع العقار بحي العليا على تقاطع طري�ق الملك فهد مع طري�ق األمر محمد بن       

   عبدالعزي�ز.
• مرافق العقار: يحتوي العقار على قبو مكون من دوري�ن وتستوعب حوالي 186 سيارة.

تفاصيل االستحواذ واإليجار

263,500,000 ريالسعر الشراء

264,028,327 ريالمتوسط التقي�يم

خالد بن عبدالعزي�ز المقرنالمالك الحالي

واحد وهو شركة خالد عبدالعزي�ز المقرن وأوالده القابضةعدد المست�أجري�ن

20,000,000 ريالاإليجار السنوي المستهدف

%7.59العائد اإلجمالي السنوي

%6.49العائد الصافي السنوي

2014م: 19,000,000 ريال اإليجار السنوي آخر 3 سنوات
2015م: 19,000,000 ريال
2016م: 19,000,000 ريال
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%100نسبة اإلشغال الحالية

عشر سنوات من تاري�خ اإلفراغ ملزمة للطرفنبداية/نهاية عقد اإليجار

ال يوجد بحكم كون العقار مؤجر بعقد ت�أجر رئيسي.مدير إدارة األمالك

ســندات ألمــر مــن المســت�أجر تغطــي مــدة اإليجــار والبالغــة عشــر ســنوات. مالحظات أخرى
يجــوز تجديــد فــرة اإليجــار بعــد انتهائهــا بموجــب موافقــة خطيــة متبادلــة 
بــن الطرفــن. اذا أخــل المســت�أجر بأحــد بنــود عقــد اإليجار ولم يتــم معالجته 

فــي المــدة المحــددة فــإن للمؤجــر الحــق فــي أن يلغــي اإلتفاقيــة. 

إفصاح وإقرار 

إفصاح
ال توجــد شــهادة إتمــام البنــاء للعقــار ويتــم حاليــًا العمــل علــى إصدارهــا. يرجــى مراجعــة 
ــد الفرعــي »مخاطــر إحتماليــة  الفقــرة )ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« تحــت البن

عــدم القــدرة علــى إصــدار بعــض شــهادات إتمــام البنــاء.«

إقرار

يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم وجــود أي تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل مباشــر 
أو غــر مباشــر:

- مدير الصندوق .
- مدير/ مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق .
- مالك/ مالك العقارات المرتبطة بالصندوق .

- مســت�أجر/ مســت�أجري�ن أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا %10 أو أكــر مــن عوائــد اإليجــار 
الســنوية للصنــدوق.

ــر الصنــدوق بخلــو العقــار مــن أيــة مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد ت�تســبب  كمــا يقــر مدي
فــي عــدم االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله. كذلــك يقــر مديــر الصنــدوق بســالمة العقــار 
فنيــًا وخلــوه مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم 
االســتفادة من المبنى أو تشــغيله، أو قد تؤدي إلى إصالحات وتغي�رات رئيســية مكلفة.
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األصل الثاني: مجمع الجبيل فيوز السكني

 

معلومات عامة عن األصل

الجبيلالموقع
سكنيالقطاع العقاري

ملكية عقارية حرةنوع الحيازة العقارية
21,600 مر مربعمساحة األرض 

26,643 متر مربعاجمالي مسطح البناء
المجمع مكون من عدد 40 فيال و 64 شقةمكونات العقار

2014مسنة إتمام إنشاء العقار

وصف العقار: مجمع سكني خاص في مدينة الجبيل. وهو عبارة عن فلل وشقق مؤث�ثة ت�ت�كون من:  •
40 فيال بثالثة غرف وعلى دوري�ن وتبلغ المساحة المبنية لكل فيال 240 مر مربع.  -  

16 شقة بثالث غرف وعلى دوري�ن وتبلغ المساحة المبنية لكل شقة 235 مر مربع.  -  
16 شقة بغرفتن وعلى دور واحد وتبلغ المساحة المبنية لكل شقة 84 مر مربع.  -  
16 شقة بغرفتن وعلى دور واحد وتبلغ المساحة المبنية لكل شقة 75 مر مربع.  -  
8 شقق بغرفتن وعلى دور واحد وتبلغ المساحة المبنية لكل شقة 80 مر مربع.  -  
8 شقق بغرفتن وعلى دور واحد وتبلغ المساحة المبنية لكل شقة 77 مر مربع.  -  

ــل. وفــي شــمال العقــار، توجــد  ــة الجبي ــة فــي مدين موقــع العقــار: يقــع العقــار فــي حــي روضــة الخالدي  •
المنطقــة الصناعيــة. أمــا علــى مســتوى الحــي، يحــده مــن الجهــة الشــمالية جــار ومــن الجهــة الجنوبيــة جــار 

ومــن الجهــة الشــرقية شــارع عــرض 30 مــرًا ومــن الجهــة الغرب�يــة جــار.
مرافــق العقــار: يحتــوي العقــار علــى مســبحن إثنــن وحدائــق ومبنــى ترفيهــي وصالــة رياضيــة ومكتبــة   •
ومالعــب ومنبــى إداري ومطعــم وســوبرماركت وعيــادة طبيــة. كمــا يحتــوي أيضــًا علــى محطــة لمعالجــة 

ــ�ون المركــزي. الميــاه المالحــة ومولــد طاقــة إحتياطيــة ونظــام الهاتــف والتلفزي

تفاصيل االستحواذ واإليجار

145,500,000 ريالسعر الشراء
152,801,421 ريالمتوسط التقي�يم

شركة حفظ الدراية العقاريةالمالك الحالي
واحد وهو شركة ثراء لالست�ثمار العقاريعدد المست�أجري�ن

13,617,000 ريالاإليجار السنوي المستهدف
%9.36العائد اإلجمالي السنوي
%8.19العائد الصافي السنوي
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2014: ال ينطبق حيث أن العقار تم االنتهاء منه في آخر 2014اإليجار السنوي آخر 3 سنوات
2015: 15,120,000 ريال
2016: 13,617,000 ريال

%100نسبة اإلشغال الحالية
من ا مايو 2016م إلى 30 أبري�ل 2019م ملزمة للطرفنبداية/نهاية عقد اإليجار

ال يوجد بحكم كون العقار مؤجر بعقد ت�أجر رئيسيمدير إدارة األمالك
ســندات ألمــر مــن المســت�أجر تغطــي مــدة اإليجــار إلــى أن تنتهــي مــدة مالحظات أخرى

اإليجــار فــي 30 أبريــ�ل 2019م. وهــذه الســندات تعتــرب متواليــة بحيــث إذا 
تــم دفــع اإليجــار الســنوي فــإن المســت�أجر يســرجع الســند ألمــر للســنة 
الماضيــة ويعطــي ســند ألمــر للســنة القادمــة للمؤجــر. يجــوز تجديــد 
بــن  متبادلــة  خطيــة  موافقــة  بموجــب  انتهائهــا  بعــد  اإليجــار  فــرة 
الطرفــن. إذا أخــل المســت�أجر بأحــد بنــود عقــد اإليجــار ولــم يتــم معالجتــه 

فــي المــدة المحــددة فــإن للمؤجــر الحــق فــي أن يلغــي اإلتفاقيــة.

إفصاح وإقرار 

العقار جزء من صندوق دراية للدخل العقاري وهو صندوق است�ثماري عقاري خاص مقفل إفصاح
المدة ويديره مدير الصندوق وقد تم تشغيله في تاري�خ 1437/07/24هـ الموافق 2016/05/01م.

ال توجــد شــهادة إتمــام البنــاء للعقــار ويتــم حاليــًا العمــل علــى إصدارهــا. يرجــى مراجعــة الفقــرة 
)ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« تحــت البنــد الفرعــي »مخاطــر إحتماليــة عــدم القــدرة علــى 

إصــدار بعــض شــهادات إتمــام البنــاء.«
يقر مدير الصندوق بوجود تضارب مصالح بن األطراف التالية بشكل مباشر أو غر مباشر:إقرار

-   مديــر الصنــدوق: يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بشــكل مباشــر حيــث أن العقــار حاليــًا 
مملــوك لصنــدوق درايــة للدخــل العقــاري )صنــدوق خــاص( والمــدار مــن قبــل مديــر الصنــدوق.

-   مالــك العقــار: بشــكل مباشــر حيــث أن محمــد بــن ســعيد الشماســي وهــو رئيــس مجلــس إدارة 
صنــدوق درايــة للدخــل العقــاري ورئيــس مجلــس إدارة صنــدوق درايــة ريــت ويملــك %0.26 مــن 

صنــدوق درايــة للدخــل العقــاري.
رئيــس  هــو  الشماســي  ســعيد  بــن  محمــد  أن  حيــث  مباشــر  بشــكل  الصنــدوق:  إدارة  مجلــس    -
مجلــس إدارة صنــدوق درايــة للدخــل العقــاري ورئيــس مجلــس إدارة صنــدوق درايــة ريــت. كمــا 
أن عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد هــو عضــو مســتقل فــي مجلــس إدارة صنــدوق درايــة للدخــل 

العقــاري وعضــو غــر مســتقل فــي مجلــس إدارة صنــدوق درايــة ريــت.

يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم وجــود أي تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل مباشــر أو غــر 
مباشــر:

-   مدير/ مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق.
-   مســت�أجر/ مســت�أجري�ن أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا %10 أو أكــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية 

للصنــدوق.

ويقــر مديــر الصنــدوق بخلــو العقــار مــن أيــة مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم 
االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله. كذلــك يقــر مديــر الصنــدوق بســالمة العقــار فنيــًا وخلــّوه مــن 
أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم االســتفادة مــن المبنــى أو 

تشــغيله، أو قــد تــؤدي إلــى إصالحــات وتغيــ�رات رئيســية مكلفــة.
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األصل الثالث: مجمع مستودعات الميناء 

 

معلومات عامة عن األصل

الدمامالموقع
مستودعاتالقطاع العقاري

ملكية عقارية حرة.نوع الحيازة العقارية
البلوك 21: 28,598 مر مربعمساحة األرض 

البلوك 17 : 12,084 مر مربع
البلوك 33: 6,000 مر مربع

المساحة اإلجمالية: 46,682 مر مربع
البلوك 21: 27,773 مر مربعإجمالي مسطح البناء

البلوك 17: 11,121 مر مربع
البلوك 33: 5,652 مر مربع

المساحة اإلجمالية: 44,547 مر مربع
مستودعات مقامة على ثالث بلوكاتمكونات العقار

2017مسنة إتمام إنشاء العقار

وصــف العقــار: العقــار عبــارة عــن مســتودعات وملحقاتهــا مــن الميزانــن )مكاتــب إداريــة وخدمــات( مقامــة   •
علــى 3 أراض قري�بــة مــن بعضهــا البعــض. وكل موقــع يحتــوي علــى مواقــف للســيارات وغــرف كهربــاء.

ــاء فــي الدمــام. ويحــده مــن الجهــة الشــمالية مدينــة الملــك  موقــع العقــار: يقــع العقــار فــي حــي المين  •
ــة  ــ�ز ومــن الجهــة الجنوبيــة حــي النهضــة ومــن الجهــة الشــرقية حــي الصفــا ومــن الجهــة الغرب�ي عبدالعزي
حــي الصناعيــة األولــى. أمــا بالنســبة للشــوارع فيقــع العقــار بالقــرب مــن طريــ�ق الملــك فهــد بالتقاطــع مــع 

ــ�ق األمــر ســعود الفيصــل. طري
.CCTV مرافق العقار: العقار مزّود بنظم إنذار ومكافحة حرائق، ونظم المراقبة  •
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تفاصيل االستحواذ واإليجار

130,000,000 ريالسعر الشراء 

129,001,536 ريالمتوسط التقي�يم

المالك الحالي

عبــداهلل بــن ســعيد بــن عبــداهلل الســيد وعبدالعزيــ�ز بن ســعيد بــن عبداهلل 
بــن  بــن ســعيد  بــن عبــداهلل الســيد وأحمــد  بــن ســعيد  الســيد ومحمــد 
عبــداهلل الســيد وعبدالرحمــن بــن ســعيد بن عبــداهلل الســيد وعبدالوهاب 
الســيد  عبــداهلل  بــن  بــن ســعيد  الســيد وخالــد  عبــداهلل  بــن  بــن ســعيد 
ومنــرة بنــت ســعيد بــن عبــداهلل الســيد وهيــاء بنــت ســعيد بــن عبــداهلل 
ــن  ــورة بنــت جــربان ب ــداهلل الســيد ون ــن عب الســيد وأســماء بنــت ســعيد ب

حــزام القحطانــي.
واحد وهو شركة متون العقاريةعدد المست�أجري�ن

10,400,000 ريالاإليجار السنوي المستهدف
%8.00العائد اإلجمالي السنوي
%6.88العائد الصافي السنوي

ال ينطبق حيث أن العقار حديث البناءاإليجار السنوي آخر 3 سنوات
%100نسبة اإلشغال الحالية

خمس سنوات من تاري�خ اإلفراغ ملزمة للطرفنبداية/نهاية عقد اإليجار
ال يوجد بحكم كون العقار مؤجر بعقد ت�أجر رئيسيمدير إدارة األمالك

مالحظات أخرى
إذا ت�أخــر المســت�أجر بســداد القيمــة اإليجاريــة بعــد إخطاره بضــرورة الدفع 
خــالل )15( يومــًا مــن تاريــ�خ اإلخطــار الكتابــي وتخلفــه عــن ذلــك يعطــي 

الحــق للمؤجــر بإلغــاء عقــد اإليجــار

إفصاح وإقرار 

فيهــا إفصاح يتملــك  والتــي  العقاريــة  متــون  شــركة  هــو  للعقــار  الرئيســي  المســت�أجر 
إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وهــو    22% نســبته  مــا  الســيد  ســعيد  بــن  عبدالوهــاب 
شــركة متــون العقاريــة. كمــا يمتلــك حصــة قدرهــا %3.2 فــي شــركة درايــة الماليــة. 
بــن ســعيد الســيد هــو عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق. وعبدالوهــاب 
يرجــى  إصدارهــا.  علــى  العمــل  حاليــًا  ويتــم  للعقــار  البنــاء  إتمــام  شــهادة  توجــد  ال 
مراجعــة الفقــرة )ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« تحــت البنــد الفرعــي »مخاطــر 

إحتماليــة عــدم القــدرة علــى إصــدار بعــض شــهادات إتمــام البنــاء.«

يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل مباشــر أو غــر إقرار
مباشر:

- مديــر الصنــدوق: يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بشــكل مباشــر حيــث أن 
عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد يملــك حصــة قدرهــا %3.2 فــي مديــر الصنــدوق وهــو 

أيضــًا عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق.
- مالــك العقــار: بشــكل مباشــر حيــث أن عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد يملــك حصــة 
قدرهــا %10.7 فــي العقــار وهــو عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق ويملــك 

حصــة قدرهــا %3.2 فــي مديــر الصنــدوق.
- مســت�أجر العقــار: بشــكل مباشــر حيــث أن عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد يملــك حصــة 
قدرهــا %22 فــي المســت�أجر )شــركة متــون العقاريــة( وحصــة قدرهــا %1.98 فــي 
الصنــدوق وهــو عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق كمــا أن المســت�أجر يملــك 

حصــة قدرهــا %5.63 فــي الصنــدوق. 

ــر الصنــدوق بخلــو العقــار مــن أيــة مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد ت�تســبب  ويقــر مدي
فــي عــدم االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله. كذلــك يقــر مديــر الصنــدوق بســالمة 
العقــار فنيــًا وخلــوه مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد ت�تســبب 
فــي عــدم االســتفادة مــن المبنــى أو تشــغيله، أو قــد تــؤدي إلــى إصالحــات وتغيــ�رات 

رئيســية مكلفــة.
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األصل الرابع: مجمع سيتي اليف بالزا التجاري

 

معلومات عامة عن األصل

الرياضالموقع

تجزئةالقطاع العقاري

ملكية عقارية حرةنوع الحيازة العقارية

13,355 مر مربعمساحة األرض 

8,350 مر مربعإجمالي مسطح البناء

28 محل تجاري وهايرب ماركت ومطعم منفصلمكونات العقار

2017مسنة إتمام إنشاء العقار

وصــف العقــار: مركــز تســّوق فــي شــمال مدينــة الريــاض فــي حــي المونســية. يت�كــون المشــروع مــن مرافــق   •
تجاريــة فــي الــدور األرضــي يلحقــه ميزانــن وردهــات مخصصــة للمطاعــم بمســاحات مختلفة.وتــم أيضــا 
اســتقطاب هايرب ماركت، ومطعم منفصل. كما يحتوي العقار على مواقف ســيارات ت�تســع لعدد 172 ســيارة.
موقــع العقــار: يقــع العقــار بحــي المونســية بالريــاض ويحــده مــن الجهــة الشــمالية طريــ�ق الثمامــة ومــن   •
الجهــة الجنوبيــة حــي غرناطــة ومــن الجهــة الشــرقية حــي الرمــال ومــن الجهــة الغرب�يــة حــي قرطبــة. وهــو 

علــى شــارع طريــ�ق الدمــام.
.CCTV مرافق العقار: المركز مزّود بنظم إنذار ومكافحة حرائق، ونظام مراقبة  •

تفاصيل االستحواذ واإليجار

106,250,000 ريالسعر الشراء 

109,677,419 ريالمتوسط التقي�يم

المالك الحالي

عبــداهلل بــن ســعيد بــن عبــداهلل الســيد وعبدالعزيــ�ز بــن ســعيد بــن عبــداهلل 
الســيد ومحمــد بــن ســعيد بــن عبــداهلل الســيد وأحمــد بــن ســعيد بــن عبــداهلل 
الســيد وعبدالرحمــن بــن ســعيد بــن عبــداهلل الســيد وعبدالوهــاب بــن ســعيد 
بــن عبــداهلل الســيد وخالــد بــن ســعيد بــن عبــداهلل الســيد ومنــرة بنــت ســعيد 
بــن عبــداهلل الســيد وهيــاء بنــت ســعيد بــن عبــداهلل الســيد وأســماء بنــت 

ســعيد بــن عبــداهلل الســيد ونــورة بنــت جــربان بــن حــزام القحطانــي.

واحد وهو شركة متون العقاريةعدد المست�أجري�ن

8,500,000 ريال سعودياإليجار السنوي المستهدف

%8.00العائد اإلجمالي السنوي
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%6.87العائد الصافي السنوي

ال ينطبق حيث أن العقار حديث البناء.اإليجار السنوي آخر 3 سنوات

%100نسبة اإلشغال الحالية

خمس سنوات من تاري�خ اإلفراغ، ملزمة للطرفنبداية/نهاية عقد اإليجار

ال يوجد بحكم كون العقار مؤجر بعقد ت�أجر رئيسيمدير إدارة األمالك

مالحظات أخرى
اذا ت�أخــر المســت�أجر بســداد القيمــة اإليجاريــة بعــد إخطــاره بضــرورة الدفــع 
خــالل )15( يومــًا مــن تاريــ�خ اإلخطــار الكتابــي وتخلفــه عــن ذلــك يعطــي الحــق 

للمؤجــر بإلغــاء عقــد اإليجــار

إفصاح وإقرار 

إفصاح

المســت�أجر الرئيســي للعقــار هــو شــركة متــون العقاريــة والتــي يتملــك فيهــا عبدالوهــاب 
بــن ســعيد الســيد مــا نســبته %22  وهــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة متــون العقاريــة. 
كمــا يمتلــك حصــة قدرهــا %3.2 فــي شــركة درايــة الماليــة. وعبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد 

هــو عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق.
ال توجــد شــهادة إتمــام البنــاء للعقــار ويتــم حاليــًا العمــل علــى إصدارهــا. يرجــى مراجعــة 
الفقــرة )ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« تحــت البنــد الفرعــي »مخاطــر إحتماليــة عــدم 

القــدرة علــى إصــدار بعــض شــهادات إتمــام البنــاء.«

إقرار

يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بن األطراف التالية بشــكل مباشــر أو غر مباشــر:
أن  حيــث  مباشــر  بشــكل  مصالــح  تضــارب  بوجــود  الصنــدوق  مديــر  يقــر  الصنــدوق:  مديــر   -
عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد يملــك حصــة قدرهــا %3.2 فــي مديــر الصنــدوق وهــو أيضــًا 

عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق.
ــن ســعيد الســيد يملــك حصــة قدرهــا  ــك العقــار: بشــكل مباشــر حيــث أن عبدالوهــاب ب -  مال
%10.7 فــي العقــار وهــو عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق ويملــك حصــة قدرهــا 

%3.2 فــي مديــر الصنــدوق.
-  مســت�أجر العقــار: بشــكل مباشــر حيــث أن عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد يملــك حصــة قدرهــا 
%22 فــي المســت�أجر )شــركة متــون العقاريــة( وحصــة قدرهــا %1.98 فــي الصنــدوق وهــو 
عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق كمــا أن المســت�أجر يملــك حصــة قدرهــا 5.63% 

فــي الصنــدوق. 

ويقــر مديــر الصنــدوق بخلــو العقــار مــن أيــة مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم 
االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله. كذلــك يقــر مديــر الصنــدوق بســالمة العقــار فنيــًا وخلــوه 
مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم االســتفادة مــن 

المبنــى أو تشــغيله، أو قــد تــؤدي إلــى إصالحــات وتغيــ�رات رئيســية مكلفــة.



33

األصل الخامس: أبراج متون

معلومات عامة عن األصل

الرياض الموقع

تجزئة وفندقي القطاع العقاري

ملكية عقارية حرةنوع الحيازة العقارية

1,950 مر مربعمساحة األرض 

11,579 مر مربع إجمالي مسطح البناء

أربعة معارض في الدور األرضي، وغرف فندقية في السبعة أدوار المت�كررةمكونات العقار

2010م سنة إتمام إنشاء العقار 

وصــف العقــار: مشــروع فندقــي مــن أربعــة نجــوم مكــون مــن ســبعة أدوار باإلضافــة ألربعــة معــارض تجاريــة   •
فــي الــدور األرض. يحتــوي الفنــدق علــى أدوار متعــددة فــي القبــو مخصصــة لمواقــف الســيارت وت�تســع 

لعــدد 110 ســيارة. يقــع المشــروع بجــوار بــرج الفيصليــة. 
موقــع العقــار: يقــع العقــار بحــي العليــا ويحــده مــن الجهــة الشــمالية حــي الــورود ومــن الجهــة الجنوبيــة   •
حــي الــوزارات ومــن الجهــة الشــرقية حــي الســليمانية ومــن الجهــة الغرب�يــة حــي المعــذر الشــمالي. وهــو 

علــى شــارع العليــا العــام بالتقاطــع مــع طريــ�ق األمــر ســلطان بــن عبدالعزيــ�ز.
مرافق العقار: الربج مزود بعدد 4 مصاعد ونظام ت�كي�يف ونظام المراقبة CCTV وحراسات أمنية.   •

تفاصيل االستحواذ واإليجار

98,000,000 ريالسعر الشراء 

100,857,148 ريالمتوسط التقي�يم

المالك الحالي

محمــد بــن ســعيد بــن عبــداهلل الســيد وأحمــد بــن ســعيد بــن عبــداهلل الســيد 
بــن  بــن ســعيد  الســيد وعبدالوهــاب  بــن عبــداهلل  بــن ســعيد  وعبدالرحمــن 
عبــداهلل الســيد وخالــد بــن ســعيد بــن عبــداهلل الســيد ومنــرة بنــت ســعيد بــن 
عبــداهلل الســيد وهيــاء بنــت ســعيد بــن عبــداهلل الســيد وأســماء بنــت ســعيد 

ــن حــزام القحطانــي. ــن عبــداهلل الســيد ونــورة بنــت جــربان ب ب

مست�أجر واحد للجزء الفندقي ومست�أجري�ن إثنن للصاالت التجارية.عدد المست�أجري�ن

6,737,450 ريالاإليجار السنوي المستهدف

%6.87العائد اإلجمالي السنوي

%5.45العائد الصافي السنوي
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اإليجار السنوي آخر 3 سنوات
2014م: 1,737,450 ريال
2015م: 1,737,450 ريال

2016م: 6,737,450 ريال

%96نسبة اإلشغال الحالية

بداية/نهاية عقد اإليجار

-  المســت�أجر شــركة المجوهــرات الوطنيــة: مــن 1 محــرم 1437هـــ إلــى 30 ذو 
الحجــة 1441هـــ بعقــد إي�جــار ســنوي يبلــغ 891,000 ريــال.

-  المســت�أجر شــركة الطاقــة العاليــة لالســت�ثمار: مــن 1 رجــب 1436هـــ إلــى 30 
جمــادي اآلخــرة 1439هـــ بعقــد إي�جــار ســنوي يبلــغ 846,450 ريــال.

-  المســت�أجر الشــركة العمليــة للفنــادق: مــن 1 يونيــو 2016م إلــى 31 ديســمرب 
مبلــغ  يزيــد  أن  علــى  ريــال   5,000,000 يبلــغ  ســنوي  إي�جــار  بعقــد  2035م 

اإليجــار بـــ%5 كل ثالثــة ســنوات.

شركة متون العقاريةمدير إدارة األمالك

مالحظات أخرى
إذا ت�أخــر المســت�أجر بســداد القيمــة اإليجاريــة بعــد إخطــاره بضــرورة الدفــع 
خــالل )15( يومــًا مــن تاريــ�خ اإلخطــار الكتابــي وتخلفــه عــن ذلــك يعطــي الحــق 

للمؤجــر بإلغــاء عقــد اإليجــار.

إفصاح وإقرار 

إفصاح

مديــر إدارة األمــالك للعقــار هــو شــركة متــون العقاريــة والتــي يتملــك فيهــا 
عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد مــا نســبته %22  وهــو نائــب رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة متــون العقاريــة. كمــا يمتلــك حصــة قدرهــا %3.2 فــي شــركة 
درايــة الماليــة. وعبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد هــو عضــو مجلــس إدارة غــر 

مســتقل للصنــدوق.
توجد شهادة إتمام البناء للعقار.

إقرار

التاليــة بشــكل  بــن األطــراف  الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح  يقــر مديــر 
أو غــر مباشــر: مباشــر 

-  مديــر الصنــدوق: يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بشــكل مباشــر 
حيــث أن عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد يملــك حصــة قدرهــا %3.2 فــي مديــر 

الصنــدوق وهــو أيضــًا عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق.
-  مالــك العقــار: بشــكل مباشــر حيــث أن عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد يملــك 
حصــة قدرهــا %13.7 فــي العقــار وهــو عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل 

للصنــدوق ويملــك حصــة قدرهــا %3.2 فــي مديــر الصنــدوق.
-  مديــر إدارة األمــالك: بشــكل مباشــر حيــث أن عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد 
يملــك حصــة قدرهــا %22 فــي مديــر إدارة األمــالك )شــركة متــون العقاريــة( 
غــر  إدارة  مجلــس  عضــو  وهــو  الصنــدوق  فــي   1.98% قدرهــا  وحصــة 
مســتقل للصنــدوق كمــا أن مديــر إدارة األمــالك يملــك حصــة قدرهــا 5.63% 

فــي الصنــدوق.

ويقــر مديــر الصنــدوق بعــدم وجــود تضــارب مصالــح مــع أيــة جهــة مســت�أجرة 
للعقــار.

أو  تمنــع  أيــة مخالفــات نظاميــة  العقــار مــن  بخلــو  الصنــدوق  ويقــر مديــر 
قــد ت�تســبب فــي عــدم االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله. كذلــك يقــر مديــر 
الصنــدوق بســالمة العقــار فنيــًا وخلــوه مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية 
أو  المبنــى  مــن  االســتفادة  عــدم  فــي  ت�تســبب  قــد  أو  تمنــع  قــد  رئيســية 

تشــغيله، أو قــد تــؤدي إلــى إصالحــات وتغيــ�رات رئيســية مكلفــة.
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األصل السادس: مجمع الفنار التجاري 

معلومات عامة عن األصل

الخربالموقع

صاالت عرض ومستودعاتالقطاع العقاري

ملكية عقارية حرةنوع الحيازة العقارية

14,025 مر مربعمساحة األرض 

12,395 مر مربعإجمالي مسطح البناء

12 معرض تجاري و6 مستودعاتمكونات العقار

2000مسنة إتمام إنشاء العقار

وصف العقار: العقار عبارة عن معارض تجارية على طري�ق الملك فهد ومستودعات بالخلف.   •
موقــع العقــار: يقــع العقــار فــي مدينــة الخــرب بحــي الراكــة ويحــده مــن الجهــة الشــمالية حــي الراكــة ومــن   •
الجهــة الجنوبيــة حــي الروابــي ومــن الجهــة الشــرقية حــي الكورنيــش ومــن الجهــة الغرب�يــة حــي قرطبــة. 

والعقــار علــى طريــ�ق الملــك فهــد بالتقاطــع مــع شــارع موســى بــن نصــر.
مرافق العقار: يوجد مواقف للسيارات أمام المبنى والت�كي�يف سبلت مخفي واألرضيات رخام وبرسالن.  •

تفاصيل االستحواذ واإليجار

60,600,000 ريالسعر الشراء 

64,588,190 ريالمتوسط التقي�يم

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزانالمالك الحالي

خمسة مست�أجري�ن للمستودعات، وتسعة مست�أجري�ن لصاالت عدد المست�أجري�ن
العرض وإثنن للوحات اإلعالنية.

5,149,322 ريالاإليجار السنوي المستهدف
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العائد اإلجمالي 
%8.49السنوي

العائد الصافي 
%6.52السنوي

اإليجار السنوي آخر 3 
سنوات

2014م: 5,245,130 ريال
2015م: 4,854,420 ريال
2016م: 5,085,100 ريال

%100نسبة اإلشغال الحالية

بداية/نهاية عقد 
اإليجار

نوع الوحدةالمست�أجر
المساحة 
الت�أجيية 
)مرت مربع(

نهاية عقد بداية عقد اإليجار
اإليجار

مبلغ اإليجار 
السنوي )ريال(

2018/05/24463,500م2017/05/25م2,136مستودع01

2017/12/31142,400م*2017/01/01م712مستودع02

2019/12/31169,000م2017/01/01م712مستودع03

2021/05/31146,672م2016/06/01م 712مستودع04

2017/12/3135,000م*2017/01/01م178مستودع05

2018/05/14669,500م2017/05/15م1,000صالة عرض01

2020/01/16360,500م2017/06/17م500صالة عرض05

2021/12/31630,000م2017/04/17م1,000صالة عرض07

2021/05/31334,750م2016/06/01م500صالة عرض04

2018/10/08325,000م2015/10/09م500صالة عرض08

2017/12/31325,000م*2017/01/01م500صالة عرض02

2019/07/14669,500م2016/07/15م1,000صالة عرض03

2018/12/31386,250م2017/09/01م500صالة عرض09

2017/12/31300,000م*2015/04/01م500صالة عرض10

2018/12/3182,250م2018/03/01م-لوحات إعالنية05

2018/07/31110,000م2017/08/01م-لوحات إعالنية03

*  يتــم تجديــد هــذا العقــد تلقائيــًا لمــدة مماثلــة أو حســب االتفــاق مــع المســت�أجر إال 
فــي حــال طلــب كتابــي مــن المســت�أجر وقبــل شــهري�ن علــى األقــل مــن انتهائــه 
وفــي هــذه الحالــة يتعــن علــى المســت�أجر إخــالء العــن المؤجــرة فــي نهايــة العقــد 
وتســليم العــن المؤجــرة وفقــًا لشــروط العقــد. وي�ؤكــد مديــر الصنــدوق بأنــه حتــى 
تاريــ�خ 1 نوفمــرب 2017م لــم يتــم اســتالم أي طلــب كتابــي مــن المســت�أجر إلنهــاء العقــد.

شركة تدبر العقاريةمدير إدارة األمالك

مالحظات أخرى

-  للمؤجر حق إنهاء العقد اذا تخلف المست�أجر عن دفع اإليجار بعد إخطاره كتابيًا.
-  تجــدد العقــود اإليجاريــة تلقائيــًا لمــدة مماثلــة إال إذا أخطــر المســت�أجر بعــدم رغبتــه 

بالتجديــد قبــل شــهري�ن مــن انتهــاء مــدة اإليجــار.
-  يتوقــع مديــر الصنــدوق أن ت�كــون المصروفــات التشــغيلية للعقــار )نظافــة وصيانــة 
وحراســة وزراعــة( 300,000 ريــال فــي الســنة األولــى ويدفعهــا الصنــدوق ألطــراف 

أخرى.
إلــى  باإلضافــة  األمــالك  إدارة  لمديــر  أمــالك  إدارة  رســوم  الصنــدوق  يدفــع   -

أعــاله. المذكــورة  التشــغيلية  المصروفــات 
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إفصاح وإقرار 

إفصاح
ال توجــد شــهادة إتمــام البنــاء للعقــار ويتــم حاليــًا العمــل علــى إصدارهــا. يرجــى مراجعــة 
ــة  ــد الفرعــي »مخاطــر إحتمالي الفقــرة )ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« تحــت البن

عــدم القــدرة علــى إصــدار بعــض شــهادات إتمــام البنــاء.«

إقرار

ــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل مباشــر أو غــر  يقــر مدي
مباشــر:

-  مالــك العقــار: بشــكل مباشــر حيــث المالــك الحالــي للعقــار يملــك حصــة قدرهــا 4.74% 
فــي صنــدوق درايــة ريــت.

-  مديــر إدارة األمــالك: بشــكل غــر مباشــر حيــث أن مالــك مديــر إدارة األمــالك وهــي شــركة 
رتــال للتطويــ�ر العمرانــي تملــك حصــة مباشــرة قدرهــا %2.66 فــي الصنــدوق وحصــة 
غــر مباشــرة )مــن خــالل ملكيتهــا الكاملــة لشــركة نســاج للتطويــ�ر العمرانــي( قدرهــا 

%5.03 فــي الصنــدوق.

يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم وجــود أي تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل مباشــر 
أو غــر مباشــر:

-  مدير الصندوق
-  مســت�أجر/ مســت�أجري�ن أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا %10 أو أكــر مــن عوائــد اإليجــار 

الســنوية للصنــدوق

ويقــر مديــر الصنــدوق بخلــو العقــار مــن أيــة مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي 
عــدم االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله. كذلــك يقــر مديــر الصنــدوق بســالمة العقــار 
فنيــًا وخلــوه مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم 
االســتفادة من المبنى أو تشــغيله، أو قد تؤدي إلى إصالحات وتغي�رات رئيســية مكلفة.
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األصل السابع: مجمع ذا جراند ) أ ( السكني

معلومات عامة عن األصل

الدمام.الموقع

سكنيالقطاع العقاري

ملكية عقارية حرة.نوع الحيازة العقارية

5,563 مر مربعمساحة األرض 

31,536 مر مربعإجمالي مسطح البناء

12 دورًا تحتوي على وحدات سكنية مختلفة األحجام والتصميم ودور ترفيهيمكونات العقار

2017مسنة إتمام إنشاء العقار

وباقــي  والزجــاج  الكالدنــق  مــن  الرئيســية  الواجهــة  وت�ت�كــون  مت�كامــل  ســكني  مجمــع  العقــار:  وصــف   •
التاليــة: بالمواصفــات  ســكنية  شــقة   64 علــى  الســكني  المجمــع  ويت�كــون  الدهــان.  مــن  الواجهــات 
18 شــقة بثــالث غــرف بحيــث أن مســاحة الشــقة الواحــدة تبلــغ 212 مــر مربــع وبواقــع شــقتن بــكل طابــق   -

مــن الطابــق األول إلــى الطابــق التاســع.
18 شــقة بثــالث غــرف بحيــث أن مســاحة الشــقة الواحــدة تبلــغ 186 مــر مربــع وبواقــع شــقتن بــكل   -

التاســع. الطابــق  إلــى  األول  الطابــق  مــن  طابــق 
18 شــقة بغرفتــن بحيــث أن مســاحة الشــقة الواحــدة تبلــغ 137 مــر مربــع وبواقــع شــقتن بــكل طابــق   -

مــن الطابــق األول إلــى الطابــق التاســع.
شــقتن بغرفتــن بحيــث أن مســاحة الشــقة الواحــدة تبلــغ 96 مــر مربــع وت�تواجد الشــقتن فــي الطابق   -

العاشــر.
شــقتن بغرفتــن بحيــث أن مســاحة الشــقة الواحــدة تبلــغ 110 مــر مربــع وت�تواجد الشــقتن في الطابق   -

العاشــر.
شــقتن بثــالث غــرف علــى نمــط بنتهــاوس )علــى طابقــن العاشــر والحــادي عشــر( بحيــث أن مســاحة   -

الشــقة الواحــدة تبلــغ 277 مــر مربــع.
شــقتن بثــالث غــرف علــى نمــط بنتهــاوس )علــى طابقــن العاشــر والحــادي عشــر( بحيــث أن مســاحة   -

الشــقة الواحــدة تبلــغ 286 مــر مربــع.
شــقتن بثــالث غــرف علــى نمــط بنتهــاوس )علــى طابقــن العاشــر والحــادي عشــر( بحيــث أن مســاحة   -

الشــقة الواحــدة تبلــغ 315 مــر مربــع.
يحتــوي الطابــق الثانــي عشــر علــى نــادي صحــي وصالــة ألعــاب وقاعــة متعــددة األغــراض وحمــام   -

مفتوحــة. وقاعــة  لألطفــال  ســباحة 
موقــع العقــار: يقــع العقــار فــي مدينــة الدمــام بحــي األنــوار ويحــده مــن الجهــة الشــمالية طريــ�ق الملــك   •
فهــد بإتجــاه مطــار الدمــام الدولــي ومــن الجهــة الجنوبيــة حــي األنــوار ومــن الجهــة الشــرقية حــي المنــار 

ومــن الجهــة الغرب�يــة حــي الشــرق. 
مرافــق العقــار: نــادي صحــي )ســاونا وجاكوزي(،صالــة ألعــاب قــوة، مســبح أطفــال، غرفــة ألعــاب أطفــال،   •
لــكل وحــدة ســكنية  ت�كي�يــف مركزيــة، مواقــف  قاعــدة متعــددة اإلســتعماالت، قاعــة مفتوحــة، وحــدات 

باإلضافــة إلــى صيانــة مجانيــة لمــدة 3 ســنوات ومواصــالت مجانيــة لمراكــز التســوق.
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تفاصيل االستحواذ واإليجار

58,800,000 ريالسعر الشراء 

64,516,129 ريالمتوسط التقي�يم

شركة نساج للتطوي�ر العمرانيالمالك الحالي

واحد وهو شركة تدبر العقاريةعدد المست�أجري�ن

5,000,000 ريال.اإليجار السنوي

%8.50العائد اإلجمالي السنوي

%7.34العائد الصافي السنوي

ال ينطبق حيث أن العقار حديث البناءاإليجار السنوي آخر 3 سنوات

%100نسبة اإلشغال الحالية

خمس سنوات من 1 نوفمرب 2017م ملزمة للطرفنبداية/نهاية عقد اإليجار

ال يوجد بحكم كون العقار مؤجر بعقد ت�أجر رئيسيمدير إدارة األمالك

مالحظات أخرى

يجــدد عقــد اإليجــار تلقائيــًا بعــد انتهائــه ســنة فســنة مــا لــم يخطــر أحــد 
الطرفــن اآلخــر خطيــًا بعــدم رغبتــه. اذا ت�أخــر المســت�أجر بســداد القيمــة 
اإليجاريــة مــدة 90 يومــًا مــن تاريــ�خ االســتحقاق فــإن ذلــك يعطــي الحــق 
للمؤجــر بإيقــاف الخدمــات عــن المبانــي المقامــة علــى العقــار. كمــا 

يعطــي للمؤجــر الحــق بــأن يقــوم بإلغــاء عقــد اإليجــار.

إفصاح وإقرار 

إفصاح

ال توجــد شــهادة إتمــام البنــاء للعقــار ويتــم حاليــًا العمــل علــى إصدارها. 
يرجــى مراجعــة الفقــرة )ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« تحــت 
بعــض  إصــدار  علــى  القــدرة  عــدم  إحتماليــة  »مخاطــر  الفرعــي  البنــد 

شــهادات إتمــام البنــاء.«

إقرار

يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل 
مباشــر أو غــر مباشــر:

- مالــك العقــار: بشــكل مباشــر حيــث المالــك الحالــي للعقــار يملــك حصــة 
قدرهــا %5.28 فــي الصندوق.

- مســت�أجر العقــار: بشــكل غــر مباشــر حيــث أن مالــك مســت�أجر العقــار 
وهــي شــركة رتــال للتطويــ�ر العمرانــي تملــك حصــة مباشــرة قدرهــا 
ملكيتهــا  خــالل  )مــن  مباشــرة  غــر  وحصــة  الصنــدوق  فــي   2.66%
فــي   5.03% قدرهــا  العمرانــي(  للتطويــ�ر  نســاج  لشــركة  الكاملــة 

الصنــدوق.

بــن األطــراف  يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم وجــود أي تضــارب مصالــح 
التاليــة بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر:

-  مدير الصندوق

     ويقر مدير الصندوق بخلو العقار من أية مخالفات نظامية تمنع أو قد 
ت�تســبب فــي عــدم االســتفادة مــن العقار أو تشــغيله. كذلــك يقر مدير 
الصندوق بسالمة العقار فنيا وخلوه من أي خلل أو عيوب هندسية 
رئيســية قــد تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم االســتفادة مــن المبنــى 
أو تشــغيله، أو قــد تــؤدي إلــى إصالحــات وتغيــ�رات رئيســية مكلفــة.
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األصل الثامن: مستودعات حي الوادي في جدة  

 

معلومات عامة عن األصل

جدةالموقع

مستودعات وسكنيالقطاع العقاري

ملكية عقارية حرة نوع الحيازة العقارية

32,462 مر مربعمساحة األرض 

إجمالي مسطح البناء

- مستودعات: 23,310 مر مربع
- سكني: 1,077 مر مربع

- أخرى: 957 مر مربع
- المساحة اإلجمالية: 25,345 مر مربع

المستودعات مكونة من طابق أرضي وطابق أولمكونات العقار

2013مسنة إتمام إنشاء العقار

وصف العقار: العقار عبارة عن مستودع ومبنى سكني على ثالثة شوارع والواجهة من مبنى بلوك.   •
موقــع العقــار: يقــع العقــار بحــي الــوادي ويحــده مــن الجهــة الشــمالية حي الســروات ومن الجهــة الجنوبية   •

المليســاء ومــن الجهــة العرب�يــة الســاحل.
مرافق العقار: يوجد نظام السالمة.  •

تفاصيل االستحواذ واإليجار

58,000,000 ريالسعر الشراء 

57,554,531 ريال.متوسط التقي�يم

شركة متون العقاريةالمالك الحالي

واحد وهو شركة متون العقاريةعدد المست�أجري�ن

4,640,000 ريالاإليجار السنوي

%8.00العائد اإلجمالي السنوي

%6.86العائد الصافي السنوي

اإليجار السنوي آخر 3 سنوات

2014م: 3,740,000 ريال

2015م: 3,740,000 ريال

2016م: 3,740,000 ريال
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%100نسبة اإلشغال الحالية

خمس سنوات من تاري�خ اإلفراغ ملزمة للطرفن.بداية/نهاية عقد اإليجار

ال يوجد بحكم كون العقار مؤجر بعقد ت�أجر رئيسي.مدير إدارة األمالك

مالحظات أخرى
اذا ت�أخر المست�أجر بسداد القيمة اإليجارية بعد إخطاره بضرورة الدفع 

خالل )15( يومًا من تاري�خ اإلخطار الكتابي وتخلفه عن ذلك يعطي الحق 
للمؤجر بإلغاء عقد اإليجار.

إفصاح وإقرار 

إفصاح

المســت�أجر الرئيســي للعقــار هــو شــركة متــون العقاريــة والتــي يتملــك فيهــا عبدالوهــاب 
بــن ســعيد الســيد مــا نســبته %22. وهــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة متــون العقاريــة. 
كمــا يمتلــك حصــة قدرهــا %3.2 فــي شــركة درايــة الماليــة. وعبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد 

هــو عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق.
ال توجــد شــهادة إتمــام البنــاء للعقــار ويتــم حاليــًا العمــل علــى إصدارهــا. يرجــى مراجعــة 
الفقــرة )ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« تحــت البنــد الفرعــي »مخاطــر إحتماليــة 

ــاء.« عــدم القــدرة علــى إصــدار بعــض شــهادات إتمــام البن

إقرار

يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل مباشــر أو غــر 
مباشــر:

- مديــر الصنــدوق: يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بشــكل مباشــر حيــث أن 
عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد يملــك حصــة قدرهــا %3.2 فــي مديــر الصنــدوق وهــو أيضــًا 

عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق.
- مالــك العقــار: بشــكل مباشــر حيــث أن عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد يملــك حصــة قدرهــا 
%22 فــي المالــك الحالــي للعقــار وهــو عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق 

ويملــك حصــة قدرهــا %3.2 فــي مديــر الصنــدوق.
- مســت�أجر العقــار: بشــكل مباشــر حيــث أن عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد يملــك حصــة قدرها 
%22 فــي المســت�أجر )شــركة متــون العقاريــة( وحصــة قدرهــا %1.98 فــي الصنــدوق وهــو 
عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق كمــا أن المســت�أجر يملــك حصــة قدرهــا 5.63% 

فــي الصندوق. 

ويقــر مديــر الصنــدوق بخلــو العقــار مــن أيــة مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي 
عــدم االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله. كذلــك يقــر مديــر الصنــدوق بســالمة العقــار 
فنيــا وخلــوه مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم 
االســتفادة مــن المبنــى أو تشــغيله، أو قــد تــؤدي إلــى إصالحات وتغي�رات رئيســية مكلفة.
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األصل التاسع: مركز الستني التجاري

 

معلومات عامة عن األصل

الرياضالموقع

مكتبي وتجاريالقطاع العقاري

ملكية عقارية حرةنوع الحيازة العقارية

1,800 مر مربعمساحة األرض 

9,310 مر مربعإجمالي مسطح البناء

المركز مكون من 7 أدوار و 26 مكتب، إضافة إلى معرض رئيسيمكونات العقار

1985م وجاري تجديده في 2017مسنة إتمام إنشاء العقار

وصــف العقــار: مركــز تجــاري - مكتبــي فــي قلــب مدينــة الريــاض ويقــع علــى شــارع صــالح الديــن األيوبــي   •
متجــاورًا مــع العديــد مــن المرافــق والمستشــفيات الحكوميــة. يت�كــون العقــار مــن ســتة أدوار مكتبيــة ودور 

أرضــي مخصــص لإلســتخدام التجــاري ودور مواقــف يتســع لعــدد 36 ســيارة.
موقــع العقــار: يقــع العقــار فــي حــي الضبــاط فــي الريــاض ويحــده مــن الجهــة الشــمالية حــي الســليمانية   •
ومــن الجهــة الجنوبيــة حــي المربــع ومــن الجهــة الشــرقية حــي الربــوة ومــن الجهــة الغرب�يــة حــي الــوزارات. 

والعقــار علــى طريــ�ق صــالح الديــن األيوبــي.
مرافق العقار: العقار مزود بمصعدين ونظام ت�كي�يف ونظام المراقبة CCTV وحراسات أمنية.  •

تفاصيل االستحواذ 

52,125,000 ريالسعر الشراء 

53,806,451 ريالمتوسط التقي�يم

شركة متون العقاريةالمالك الحالي

عشرونعدد المست�أجري�ن

3,462,250 ريال سعودياإليجار السنوي

العائد اإلجمالي 
%6.64السنوي

العائد الصافي 
%4.88السنوي
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اإليجار السنوي آخر 3 
سنوات

2014م: 3,780,279 ريال
2015م: 4,426,682 ريال
2016م: 4,300,812 ريال

%80نسبة اإلشغال الحالية

بداية/نهاية عقد 
اإليجار

هوية 
نوع الوحدةالمست�أجر

المساحة 
الت�أجيية 
)مرت مربع(

نهاية عقد بداية عقد اإليجار
اإليجار

مبلغ اإليجار 
السنوي )ريال(

1449/05/301,097,250هـ1434/06/01هـ1,188صالة عرض01

1431/06/30160,400هـ1430/07/01هـ188مكاتب02

1439/03/19104,500هـ1438/03/20هـ94مكاتب03

1437/01/30132,000هـ1436/02/01هـ102مكاتب04

1438/04/06126,500هـ1435/04/07هـ102مكاتب04

1438/01/30132,000هـ1436/02/01هـ102مكاتب05

1439/06/2194,500هـ1438/06/22هـ94مكاتب06

1435/08/21126,000هـ1434/08/22هـ94مكاتب07

1439/09/1993,500هـ1438/09/20هـ106مكاتب08

1433/07/3080,500هـ1432/08/01هـ91مكاتب09

1434/08/09100,500هـ1433/08/10هـ91مكاتب10

1436/11/3088,200هـ1435/12/01هـ91مكاتب11

1433/05/11160,000هـ1432/05/12هـ182مكاتب12

1434/05/11240,000هـ1433/05/12هـ306مكاتب13

1438/06/30105,000هـ1437/07/01هـ91مكاتب14

1432/12/1480,300هـ1431/12/15هـ91مكاتب15

1433/06/1480,300هـ1432/06/15هـ93مكاتب16

1432/04/30160,500هـ1431/05/01هـ185مكاتب17

1439/06/19110,000هـ1438/06/20هـ106مكاتب18

1439/06/09120,300هـ1438/06/10هـ91مكاتب19

2027/01/1970,000م2017/01/20م45السطح20

شركة متون العقاريةمدير إدارة األمالك

مالحظات أخرى

- يمــر العقــار حاليــًا فــي مرحلــة تعديــالت وتحســينات ومــن المتوقــع اإلنتهــاء منهــا 
فــي 30 نوفمــرب 2017م وســت�كون شــركة متــون العقاريــة مســؤولة علــى نفقتهــا 
الخاصــة فــي إتمــام هــذه التعديــالت وفــق المواصفــات المتفــق عليهــا ولــن يدفــع 

الصنــدوق أيــة رســوم تطويــ�ر.
- وي�بلــغ المبلــغ اإلجمالــي للتعديــالت والتحســينات 4,100,000 ريــال وتشــمل األعمــال 
التاليــة: الواجهــات الخارجيــة واللوحــات الداخليــة والمصاعــد والت�كســية وترميــم 

المبنــى مــن الداخــل والت�كي�يــف وأنظمــة الحريــ�ق بالمبنــى والعــزل.
- يتوقــع مديــر الصنــدوق أن ت�كــون المصروفــات التشــغيلية للعقــار )نظافــة وصيانــة 
وحراســة وزراعــة( 181,000 ريــال فــي الســنة األولــى ويدفعهــا الصنــدوق ألطــراف 

أخــرى.
إلــى  باإلضافــة  األمــالك  إدارة  لمديــر  أمــالك  إدارة  رســوم  الصنــدوق  يدفــع   -

أعــاله.  المذكــورة  التشــغيلية  المصروفــات 
- جميــع اإليجــارات المذكــورة أعــاله قــد جــددت تلقائيــًا وســيتم تجديدهــا تلقائيــًا مالــم 

يخطــر أحــد الطرفــن اآلخــر بعــدم رغبتــه.
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إفصاح وإقرار 

إفصاح

فيهــا  يتملــك  والتــي  العقاريــة  متــون  شــركة  هــو  للعقــار  األمــالك  إدارة  مديــر 
إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وهــو    22% نســبته  مــا  الســيد  ســعيد  بــن  عبدالوهــاب 
شــركة متــون العقاريــة. كمــا يمتلــك حصــة قدرهــا %3.2 فــي شــركة درايــة الماليــة. 
للصنــدوق. غــر مســتقل  إدارة  الســيد هــو عضــو مجلــس  بــن ســعيد  وعبدالوهــاب 
ال توجــد شــهادة إتمــام البنــاء للعقــار ويتــم حاليــًا العمــل علــى إصدارها. يرجــى مراجعة 
الفقــرة )ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« تحــت البنــد الفرعــي »مخاطــر إحتماليــة 

عــدم القــدرة علــى إصــدار بعــض شــهادات إتمــام البنــاء.«

إقرار

يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل مباشــر أو غــر 
مباشر:

-  مديــر الصنــدوق: يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بشــكل مباشــر حيــث أن 
عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد يملــك حصــة قدرهــا %3.2 فــي مديــر الصنــدوق وهــو 

أيضــًا عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق.
-  مالــك العقــار: بشــكل غــر مباشــر حيــث أن عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد يملــك حصــة 
قدرهــا %22 فــي المالــك الحالــي للعقــار وهــو عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل 

للصنــدوق ويملــك حصــة قدرهــا %3.2 فــي مديــر الصنــدوق
- مديــر إدارة األمــالك: بشــكل مباشــر حيــث أن عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد يملــك حصة 
قدرهــا %22 فــي مديــر إدارة األمــالك )شــركة متــون العقاريــة( وحصــة قدرهــا 1.98% 
فــي الصنــدوق وهــو عضــو مجلــس إدارة غــر مســتقل للصنــدوق كمــا أن مديــر إدارة 

األمــالك يملــك حصــة قدرهــا %5.63 فــي الصنــدوق.

ويقر مدير الصندوق بعدم وجود تضارب مصالح مع أية جهة مست�أجرة للعقار.

ــع أو قــد ت�تســبب  ــة تمن ــة مخالفــات نظامي ــو العقــار مــن أي ــر الصنــدوق بخل ويقــر مدي
فــي عــدم االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله. كذلــك يقــر مديــر الصنــدوق بســالمة 
العقــار فنيــا وخلــوه مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد ت�تســبب 
فــي عــدم االســتفادة مــن المبنــى أو تشــغيله، أو قــد تــؤدي إلــى إصالحــات وتغيــ�رات 

رئيســية مكلفــة.
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األصل العاشر:  مجمع ذا فالي التجاري

معلومات عامة عن األصل

األحساءالموقع

تجاريالقطاع العقاري

حقوق منفعةنوع الحيازة العقارية

9,858 مر مربعمساحة األرض 

9,708 مر مربعإجمالي مسطح البناء

سريب مال يحتوي على 37 وحدة تجاريةمكونات العقار

2017مسنة إتمام إنشاء العقار

وصــف العقــار: مركــز تســوق فــي مدينــة األحســاء علــى طريــ�ق الرياض، بالقــرب من كلية اآلداب ومستشــفى   •
الملــك فهــد.

موقــع العقــار: يقــع العقــار فــي مدينــة األحســاء بحــي الســليمانية ويحــده مــن الجهــة الشــمالية حــي   •
الســليمانية الشــمالية ومــن الجهــة الجنوبيــة حــي الســليمانية الجنوبيــة ومــن الجهــة الشــرقية حــي 

الريــاض. الغرب�يــة طريــ�ق  الجهــة  المعلمــن ومــن 
ــًا فــي الــدور األرضــي والميزانــن عبــارة عــن مطعــم  مرافــق العقــار: مواقــف للســيارات و23 معرضــًا تجاري  •

والــدور األول يحتــوي علــى 13 معرضــًا تجاريــًا.

تفاصيل االستحواذ واإليجار

39,500,000 ريالسعر الشراء 

40,000,389 ريالمتوسط التقي�يم

شركة رتال للتطوي�ر العمراني )مالك حق المنفعة(المالك الحالي

تسعةعدد المست�أجري�ن

5,340,200 ريالاإليجار السنوي

%13.52العائد اإلجمالي السنوي

%7.63العائد الصافي السنوي

ال ينطبق حيث أن العقار حديث البناءاإليجار السنوي آخر 3 سنوات

%100نسبة اإلشغال الحالية
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بداية/نهاية عقد 
اإليجار

هوية 
نوع الوحدةالمست�أجر

المساحة 
الت�أجيية 
)مرت مربع(

نهاية عقد بداية عقد اإليجار
اإليجار

مبلغ اإليجار 
السنوي )ريال(

2032/12/31650,000م2017/01/01م1,570تجاري01

2021/12/31122,640م2017/03/01م146تجاري02

2021/12/31317,520م2017/03/01م252تجاري02

2021/12/31367,920م2017/03/01م292تجاري02

2022/10/313,000,000م2017/11/01م2,642تجاري03

2019/12/31183,120م2017/05/01م218تجاري04

2019/12/3180,000م2017/04/23م94تجاري05

2019/12/3185,000م2017/03/01م62تجاري06

2019/12/31263,000م2017/01/01م335تجاري07

2019/12/3151,000م2017/01/01م69تجاري08

2019/12/31220,000م2017/06/01م278تجاري09

شركة تدبر العقاريةمدير إدارة األمالك

مالحظات أخرى

-  األرض مؤجــرة لمــدة 21.6 ســنة مــن 22 أكتوبــر 2015م قابلــة للتجديــد بموافقــة 
الطرفــن. الســعر الت�أجــري الســنوي لــألرض هــو 1,100,000 ريــال علــى أن تزيــد إلــى 

1,500,000 ريــال عنــد الســنة العاشــرة.
-  يتوقــع مديــر الصنــدوق أن ت�كــون المصروفــات التشــغيلية للعقــار )نظافــة وصيانــة 
وحراسة وزراعة( 545,500 ريال في السنة األولى ويدفعها الصندوق ألطراف أخرى.
إلــى  باإلضافــة  األمــالك  إدارة  لمديــر  أمــالك  إدارة  رســوم  الصنــدوق  يدفــع   -

أعــاله المذكــورة  التشــغيلية  المصروفــات 

إفصاح وإقرار 

إفصاح
ال توجــد شــهادة إتمــام البنــاء للعقــار ويتــم حاليــًا العمــل علــى إصدارهــا. يرجــى مراجعــة الفقــرة 
)ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« تحــت البنــد الفرعــي »مخاطــر إحتماليــة عــدم القــدرة علــى 

إصــدار بعــض شــهادات إتمــام البنــاء.«

إقرار

يقر مدير الصندوق بوجود تضارب مصالح بن األطراف التالية بشكل مباشر أو غر مباشر:
-  مالــك العقــار: بشــكل مباشــر حيــث المالــك الحالــي للعقــار يملــك حصــة قدرهــا %2.79 فــي 

الصنــدوق.
-  مديــر إدارة األمــالك: بشــكل غــر مباشــر حيــث أن مالــك مديــر إدارة األمــالك وهــي شــركة رتــال 
ــ�ر العمرانــي تملــك حصــة مباشــرة قدرهــا %2.66 فــي الصنــدوق وحصــة غــر مباشــرة  للتطوي
)مــن خــالل ملكيتهــا الكاملــة لشــركة نســاج للتطويــ�ر العمرانــي( قدرهــا %5.03 فــي الصنــدوق.
-  مســت�أجر العقــار: شــركة تدبــر العقاريــة والتــي تملكهــا شــركة رتــال للتطويــ�ر العمرانــي تســت�أجر 

جــزءًا مــن العقــار وي�بلــغ إي�جارهــا الســنوي %56 مــن اإليجــار الســنوي للعقــار.
يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم وجــود أي تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل مباشــر أو غــر 

مباشــر:
- مدير الصندوق

ــة مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم  ــر الصنــدوق بخلــو العقــار مــن أي ويقــر مدي
االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله. كذلــك يقــر مديــر الصنــدوق بســالمة العقــار فنيــًا وخلــوه مــن 
أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم االســتفادة مــن المبنــى 

أو تشــغيله، أو قــد تــؤدي إلــى إصالحــات وتغيــ�رات رئيســية مكلفــة.
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األصل الحادي عشر: مجمع ذا جراند )ب( التجاري

 

معلومات عامة عن األصل

الدمامالموقع

مكتبيالقطاع العقاري

ملكية عقارية حرةنوع الحيازة العقارية

2,495  مر مربعمساحة األرض 

8,108 مر مربعإجمالي مسطح البناء

دور أرضي و 6 طوابقمكونات العقار

يتوقع اإلنتهاء من تطوي�ر العقار في 31 ديسبمر 2017مسنة إتمام إنشاء العقار

وصــف العقــار: العقــار تحــت التطويــ�ر حاليــًا ويتوقــع اإلنتهــاء منــه فــي 31 ديســمرب 2017 ونســبة اإلنجــاز   •
الحالية هي %100 ألعمال البنية التحتية والهيكل الخرســاني و%56 ألعمال الســباكة واألعمال الكهربائية 
والميكانيكيــة و%55 ألعمــال التشــطيبات النهائيــة وذلــك بحســب آخــر تقريــ�ر للمقــاول بتاريــ�خ 31 أكتوبــر 2017.
موقــع العقــار: يقــع العقــار فــي مدينــة الدمــام بحــي األنــوار ويحــده مــن الجهــة الشــمالية طريــ�ق الملــك   •
فهــد بإتجــاه مطــار الدمــام الدولــي ومــن الجهــة الجنوبيــة حــي األنــوار ومــن الجهــة الشــرقية حــي المنــار 

ومــن الجهــة الغرب�يــة حــي الشــرق.
مرافق العقار: 6 طوابق مكتبية ومواقف للسيارات.  •

تفاصيل االستحواذ واإليجار

31,250,000 ريالسعر الشراء 

31,935,484 ريالمتوسط التقي�يم

شركة نساج للتطوي�ر العمرانيالمالك الحالي

واحد وهو الجامعة العرب�ية المفتوحةعدد المست�أجري�ن

2,500,000 ريالاإليجار السنوي

%8.00العائد اإلجمالي السنوي

%6.83العائد الصافي السنوي

ال ينطبق حيث أن العقار في طور البناءاإليجار السنوي آخر 3 سنوات

تحت التطوي�رنسبة اإلشغال الحالية
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تــم التوقيــع علــى عقــد إي�جــار مــع الجامعــة العرب�يــة المفتوحــة لت�أجــر العقــار بداية/نهاية عقد اإليجار
بالكامــل لمــدة خمــس ســنوات تبــدأ مــن 1 ينايــر 2018م ملزمــة للطرفــن.

ال يوجد بحكم كون العقار مؤجر بعقد ت�أجر رئيسي.مدير إدارة األمالك

مالحظات أخرى

العقــار تحــت التطويــ�ر ويتوقــع اإلنتهــاء منــه فــي 31 ديســمرب 2017م وتلتــزم 
ــ�ر العمرانــي مــن خــالل عقــد المبايعــة بإكمــال عمليــات  شــركة نســاج للتطوي
التشــطيب والتطويــ�ر علــى نفقتهــا الخاصــة إلــى أن يتــم تســليم العقــار إلــى 

المســت�أجر األساســي ولــن يدفــع الصنــدوق أيــة رســوم تطويــ�ر أليــة جهــة. 

إفصاح وإقرار 

»ال توجد شهادة إتمام البناء للعقار كونه تحت التطوي�ر ولم يتم اإلنتهاء إفصاح
من تطوي�ره.«

إقرار

بشــكل  التاليــة  األطــراف  بــن  مصالــح  تضــارب  بوجــود  الصنــدوق  مديــر  يقــر 
مباشــر: غــر  أو  مباشــر 

يملــك حصــة  للعقــار  الحالــي  المالــك  حيــث  العقــار: بشــكل مباشــر  - مالــك 
الصنــدوق. فــي   5.03% قدرهــا 

يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم وجــود أي تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة 
بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر:

-  مدير الصندوق
-  مســت�أجر/ مســت�أجري�ن أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا %10 أو أكــر من عوائد 

االيجار الســنوية للصندوق

أو  تمنــع  نظاميــة  مخالفــات  أيــة  مــن  العقــار  بخلــو  الصنــدوق  مديــر  ويقــر 
ــر  ــك يقــر مدي قــد ت�تســبب فــي عــدم االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله. كذل
الصنــدوق بســالمة العقــار فنيــًا وخلــوه مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية 
أو  المبنــى  مــن  االســتفادة  عــدم  فــي  ت�تســبب  قــد  أو  تمنــع  قــد  رئيســية 

مكلفــة. رئيســية  وتغيــ�رات  إصالحــات  إلــى  تــؤدي  قــد  أو  تشــغيله، 
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األصل الثاني عشر: مباني سكنية للعمال في مدينة الجبيل

معلومات عامة عن األصل

الجبيلالموقع

سكنيالقطاع العقاري

ملكية عقارية حرةنوع الحيازة العقارية

مساحة األرض 

- عمارتي مكة: 4,556 مر مربع
- عمارة القدس: 3,070 مر مربع

- عمارة الفاروق: 1,966 مر مربع
- المساحة اإلجمالية: 9,592 مر مربع

إجمالي مسطح البناء
- عمارتي مكة: 3,610 مر مربع

- عمارة القدس: 2,500 مر مربع
- عمارة الفاروق: 2,407 مر مربع

- المساحة اإلجمالية: 8,516 مر مربع
4 مباني سكنية، تشمل على مجموع 53 شقةمكونات العقار

1996مسنة إتمام إنشاء العقار

وصــف العقــار: أربعــة مبانــي ســكنية تقــع فــي ثــالث أحيــاء متجــاورة فــي شــمال مدينــة الجبيــل، كل مبنــى   •
مكــون مــن 3 أدوار ويحتــوي علــى عــدد 12 شــقة. الشــقق فــي المبانــي متفاوتــة المســاحات بعضهــا ت�ت�كون 

مــن 2 غــرف نــوم أو 3 غــرف نــوم.
ــاء الملــك فهــد الصناعــي  موقــع العقــار: يقــع العقــار فــي حــي الدفــة بمدينــة الجبيــل وبالقــرب مــن مين  •

الجبيــل. وشــاطئ 
مرافق العقار: المباني السكنية مؤث�ثة ومجهزة بنظام ت�كي�يف.  •

تفاصيل االستحواذ واإليجار

24,273,685 ريالسعر الشراء 

27,518,750 ريالمتوسط التقي�يم

المالك الحالي

-  عمارتي مكة: عبداللطيف الفوزان
األرض  شــيادة  وشــركة  الفــوزان  ومحمــد  عبداللطيــف  شــركة  القــدس:  عمــارة   -

التجاريــة 
-  عمارة الفاروق: شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان

واحد وهو الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(عدد المست�أجري�ن
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2,289,000 ريالاإليجار السنوي
العائد اإلجمالي 

%9.43السنوي

العائد الصافي 
%7.73السنوي

اإليجار السنوي آخر 3 
سنوات

2014م: 2,331,000 ريال
2015م: 2,331,000 ريال
2016م: 2,331,000 ريال

%100نسبة اإلشغال الحالية

بداية/نهاية عقد 
اإليجار

ــر 2016م ملزمــة للطرفــن بعقــد إي�جــار  -  العقــد األول: خمــس ســنوات مــن 14 أكتوب
ــال. ســنوي يبلــغ 765,000 ري

-  العقــد الثانــي: خمــس ســنوات مــن 22 نوفمــرب 2016م ملزمــة للطرفــن بعقــد إي�جــار 
ســنوي يبلــغ 480,0000 ريال.

-  العقــد الثالــث: خمــس ســنوات مــن 22 نوفمــرب 2016م ملزمــة للطرفــن بعقــد إي�جــار 
ســنوي يبلــغ 480,000 ريــال.

-  العقــد الرابــع: خمــس ســنوات مــن 28 ديســمرب 2016 ملزمــة للطرفــن بعقــد إي�جــار 
ســنوي يبلــغ 564,000 ريــال. 

شركة تدبر العقاريةمدير إدارة األمالك

مالحظات أخرى

-  يتــم تجديــد العقــد مــدة مماثلــة أو أقــل أو أكــر باتفــاق الطرفــن وعلــى الطــرف 
الــذي ال يرغــب فــي التجديــد إشــعار الطــرف اآلخــر خطيــا بمــدة ال تقــل عــن 90 يومــًا 

قبــل إنتهــاء عقــد اإليجــار
-  يتوقــع مديــر الصنــدوق أن ت�كــون المصروفــات التشــغيلية للعقــار )نظافــة وصيانــة 
وحراســة وزراعــة( 25,000 ريــال فــي الســنة األولــى ويدفعهــا الصنــدوق ألطــراف 

أخرى.
إلــى  باإلضافــة  األمــالك  إدارة  لمديــر  أمــالك  إدارة  رســوم  الصنــدوق  يدفــع   -

أعــاله.  المذكــورة  التشــغيلية  المصروفــات 

إفصاح وإقرار 

إفصاح
ال توجــد شــهادة إتمــام البنــاء للعقــار ويتــم حاليــًا العمــل علــى إصدارهــا. يرجــى 
مراجعــة الفقــرة )ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« تحــت البنــد الفرعي »مخاطر 

إحتماليــة عــدم القــدرة علــى إصــدار بعــض شــهادات إتمــام البنــاء«

إقرار

يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل مباشــر أو 
غــر مباشــر:

-  مالــك العقــار: بشــكل مباشــر حيــث مالــك عمــارة الفــاروق يملــك حصــة قدرهــا 
الصنــدوق. فــي   4.74%

األمــالك  إدارة  مديــر  مالــك  أن  حيــث  مباشــر  غــر  بشــكل  األمــالك:  إدارة  مديــر   -
ــ�ر العمرانــي تملــك حصــة مباشــرة قدرهــا %2.66 فــي  وهــي شــركة رتــال للتطوي
الصنــدوق وحصــة غــر مباشــرة )مــن خــالل ملكيتهــا الكاملــة لشــركة نســاج للتطويــ�ر 

العمرانــي( قدرهــا %5.03 فــي الصنــدوق.
يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم وجــود أي تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل 

مباشــر أو غــر مباشــر:
-  مدير الصندوق

مــن عوائــد  أكــر  أو  تشــكل عوائدهــا 10%  أصــول عقاريــة  - مســت�أجر/ مســت�أجري�ن 
للصنــدوق الســنوية  االيجــار 

ويقــر مديــر الصنــدوق بخلــو العقــار مــن أيــة مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد ت�تســبب 
فــي عــدم االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله. كذلــك يقــر مديــر الصنــدوق بســالمة 
العقــار فنيــا وخلــوه مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد 
ت�تســبب فــي عــدم االســتفادة مــن المبنــى أو تشــغيله، أو قــد تــؤدي إلــى إصالحــات 

وتغيــ�رات رئيســية مكلفــة.
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األصل الثالث عشر: حق منفعة لمجمع سيتي ووك التجاري

  

معلومات عامة عن األصل

الرياضالموقع

التجزئةالقطاع العقاري

حق منفعةنوع الحيازة العقارية

12,060 مر مربعمساحة األرض

6,433 مر مربعإجمالي مسطح البناء

45 معرض و سوبر ماركتمكونات العقار

2015مسنة إتمام إنشاء العقار

وصــف العقــار: مجمــع تجــاري فــي شــرق مدينــة الريــاض علــى شــارع ســلمان الفارســي وبالقــرب مــن ســوق   •
الخليــج ومجمــع ســدير فيليــج الســكني وبالمقربــة مــن إســتاد الملــك فهــد الدولــي.

موقــع العقــار: يقــع مجمــع ســيتي ووك شــرق مدينــة الريــاض فــي حــي الخليــج وعلــى شــارع ســليمان   •
الفارســي.

مرافق العقار: مواقف للسيارات ومدخل للصراف اآللي ومعارض بواجهات زجاجية وسوبر ماركت.  •

تفاصيل االستحواذ واإليجار

10,504,994 ريالسعر الشراء 

11,103,494 ريالمتوسط التقي�يم

شركة حفظ الدراية العقاريةالمالك الحالي

واحد وهو شركة مازن محمد السعيد القابضةعدد المست�أجري�ن

3,400,000 ريالاإليجار السنوي

%32.37العائد اإلجمالي السنوي

%30.25العائد الصافي السنوي

اإليجار السنوي آخر 3 سنوات
2014م: ال ينطبق بحيث أن العقار تم االنتهاء من إنشائه في آخر 2015م.
2015م: ال ينطبق بحيث أن العقار تم االنتهاء من إنشائه في آخر 2015م.

2016م: 3,400,000 ريال

%100نسبة اإلشغال الحالية
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بداية/نهاية عقد اإليجار

مــن 1 ديســمرب 2016م إلــى 28 فربايــر 2021م ملزمــة للطرفــن. جــدول اإليجــار 
إلــى انتهــاء حــق المنفعــة للعقــار هــو كالتالــي:

-   دفعة عبارة عن 3,400,000 ريال للفرة من 2017/12/01 إلى 2018/11/30م.
إلــى  2018/12/01م  مــن  للفــرة  ريــال   2,000,000 عــن  عبــارة  دفعــة   -

2019م. /05 /29
إلــى  2019/05/30م  مــن  للفــرة  ريــال   2,000,000 عــن  عبــارة  دفعــة   -

2019م. /11 /25
إلــى  2019/11/26م  مــن  للفــرة  ريــال   2,000,000 عــن  عبــارة  دفعــة   -

2020م. /05 /23
إلــى  2020/05/24م  مــن  للفــرة  ريــال   1,900,000 عــن  عبــارة  دفعــة   -

2020م. /11 /19
إلــى  2020/11/20م  مــن  للفــرة  ريــال   1,900,000 عــن  عبــارة  دفعــة   -

2021م. /02 /28
بعــد إنتهــاء حــق المنفعــة ســيعود العقــار إلــى مالــك األرض ولــن يكــون هنــاك 

أي عائــد مالــي بخــالف مــا تــم ذكــره أعــاله.

ال يوجد بحكم كون العقار مؤجر بعقد ت�أجر رئيسيمدير إدارة األمالك

مالحظات أخرى

زّود المســت�أجر المؤجــر بســند ألمــر موقــع حســب األصــول ومســتحق لــدى 
اإلطــالع بكامــل القيمــة اإليجاريــة المتبقيــة خــالل مــدة العقــد باســم ولصالــح 
المؤجــر ويتــم تخفيــض قيمتــه دوريــًا بقيمــة الدفعــة المســتحقة مــن القيمــة 

ــة والمدفوعــة للمؤجــر.  اإليجاري

إفصاح وإقرار 

إفصاح
العقار جزء من صندوق دراية للدخل العقاري، وهو صندوق است�ثماري عقاري 

خاص مقفل المدة تحت إدارة مدير الصندوق
توجد شهادة إتمام البناء للعقار

إقرار

ــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل مباشــر أو  يقــر مدي
غــر مباشــر:

-  مديــر الصنــدوق: يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بشــكل مباشــر حيــث أن 
العقــار حاليــًا مملــوك لصنــدوق درايــة للدخــل العقــاري )صنــدوق خــاص( والمــدار 

مــن قبــل مديــر الصنــدوق.
-  مالــك العقــار: بشــكل مباشــر حيــث أن محمــد بــن ســعيد الشماســي وهــو رئيــس 
مجلــس إدارة صنــدوق درايــة للدخــل العقــاري ورئيــس مجلــس إدارة صنــدوق درايــة 

ريــت يملــك %0.26 مــن صنــدوق درايــة للدخــل العقــاري.
-  مجلــس إدارة الصنــدوق: بشــكل مباشــر حيــث أن محمــد بــن ســعيد الشماســي هــو 
رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق درايــة للدخــل العقــاري ورئيــس مجلــس إدارة صنــدوق 
درايــة ريــت. كمــا أن عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد هــو عضــو مســتقل فــي مجلــس 
إدارة صنــدوق درايــة للدخــل العقــاري وعضــو غــر مســتقل فــي مجلــس إدارة 

صنــدوق درايــة ريــت. 
يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم وجــود أي تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل 

مباشــر أو غــر مباشــر:
-  مدير/ مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق .

أكــر مــن عوائــد  -  مســت�أجر/ مســت�أجري�ن أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا %10 أو 
للصنــدوق الســنوية  االيجــار 

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق بخلــو العقــار مــن أيــة مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قد ت�تســبب 
فــي عــدم االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله. كذلــك يقــر مديــر الصنــدوق بســالمة 
العقــار فنيــًا وخلــوه مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قد ت�تســبب 
فــي عــدم االســتفادة مــن المبنــى أو تشــغيله، أو قــد تــؤدي إلــى إصالحــات وتغيــ�رات 

رئيســية مكلفــة.



53

األصل الرابع عشر: مباني سكنية للعمال في مدينة الدمام 

 

معلومات عامة عن األصل

الدمامالموقع

سكنيالقطاع العقاري

ملكية عقارية حرةنوع الحيازة العقارية

مساحة األرض 
- عمارة الميناء أ : 600 مر مربع

- عمارة الميناء ب: 600 مر مربع
- المساحة اإلجمالية: 1,200 مر مربع

إجمالي مسطح البناء
- عمارة الميناء أ : 1,456 مر مربع

- عمارة الميناء ب : 1,456 مر مربع
- المساحة اإلجمالية: 2,912 مر مربع

مبني�ن سكني�ن للعمال في مدينة الدماممكونات العقار

- عمارة الميناء أ : 2011مسنة إتمام إنشاء العقار
عمارة الميناء ب : 2011م

وصــف العقــار: العقــار عبــارة عــن مبنيــ�ن ســكني�ن للعمــال كل واحــد منهمــا مكــون مــن ثالثــة طوابــق   •
الدمــام. فــي  المينــاء  منطقــة  فــي  ويقعــان  مؤث�ثــة.  شــقة   11 علــى  ويحتــوي 

موقع العقار: يقع عقاري الدمام في حي الميناء بالقرب من طري�ق الملك فيصل.  •
مرافق العقار: شقق مؤث�ثة.  •

تفاصيل االستحواذ واإليجار

5,087,559 ريالسعر الشراء 

6,167,708 ريالمتوسط التقي�يم

شركة رتال للتطوي�ر العمرانيالمالك الحالي

خمسةعدد المست�أجري�ن

569,500 ريالاإليجار السنوي
العائد اإلجمالي 

%11.19السنوي

العائد الصافي 
%8.78السنوي
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اإليجار السنوي آخر 3 
سنوات

2014م: 528,234 ريال
2015م: 478,016 ريال

2016م: 506,845 ريال
%100نسبة اإلشغال الحالية

بداية/نهاية عقد 
اإليجار

هوية 
عدد المبنىالمست�أجر

الشقق
بداية عقد 

اإليجار
نهاية عقد 

اإليجار
مبلغ اإليجار 

السنوي )ريال(

2027/05/31305,500م2017/06/01م11عمارة المبناء أ01

2017/12/3122,000م*2017/01/01م1عمارة الميناء ب02

2017/12/31132,000م*2017/01/01م6عمارة الميناء ب03

2021/12/3144,000م2017/01/01م2عمارة الميناء ب04

2022/10/3166,000م2017/11/01م2عمارة الميناء ب05

* يتجــدد العقــد تلقائيــًا لمــدة مماثلــة مــا لــم يخطــر أحــد الطرفــن الطــرف اآلخــر بغــدم 
رغبتــه فــي التجديــد أو برغبتــه فــي التجديــد بشــروط جديــدة معدلــة وذلــك قبــل 
إنتهــاء المــدة األصليــة للعقــد بشــهري�ن علــى األقــل. وي�ؤكــد مديــر الصنــدوق بأنــه 
إلــى تاريــ�خ 1 نوفمــرب 2017م لــم يصــل أي إشــعار مــن المســت�أجر بعــدم رغبتــه بالتجديــد.

شركة تدبر العقاريةمدير إدارة األمالك

مالحظات أخرى

-  يتــم تجديــد العقــود لمــدد مماثلــة أو أقــل أو أكــر باتفــاق الطرفــن وعلــى الطــرف 
الــذي ال يرغــب فــي التجديــد إشــعار الطــرف اآلخــر خطيــًا قبــل إنتهــاء عقــد اإليجــار.

-  يتوقــع مديــر الصنــدوق أن ت�كــون المصروفــات التشــغيلية للعقــار )نظافــة وصيانــة 
وحراســة وزراعــة( 100,000 ريــال فــي الســنة األولــى ويدفعهــا الصنــدوق ألطــراف 

أخــرى.
-  يدفع الصندوق رسوم إدارة أمالك لمدير إدارة األمالك باإلضافة إلى المصروفات 

التشغيلية المذكورة أعاله.

إفصاح وإقرار 

إفصاح
ــًا العمــل علــى إصدارهــا. يرجــى مراجعــة  ال توجــد شــهادة إتمــام البنــاء للعقــار ويتــم حالي
الفقــرة )ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« تحــت البنــد الفرعــي »مخاطــر إحتماليــة 

ــاء.« عــدم القــدرة علــى إصــدار بعــض شــهادات إتمــام البن

إقرار

يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل مباشــر أو غــر 
مباشــر:

-  مالــك العقــار: بشــكل مباشــر حيــث المالــك الحالــي للعقــار يملــك حصــة قدرهــا 2.66% 
فــي الصنــدوق.

-  مديــر إدارة األمــالك: بشــكل غــر مباشــر حيــث أن مالــك مديــر إدارة األمــالك وهــي شــركة 
رتــال للتطويــ�ر العمرانــي تملــك حصــة مباشــرة قدرهــا %2.66 فــي الصنــدوق وحصــة غــر 
مباشــرة )مــن خــالل ملكيتهــا الكاملــة لشــركة نســاج للتطويــ�ر العمرانــي( قدرهــا 5.03% 

فــي الصنــدوق.
يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم وجــود أي تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل مباشــر 

أو غــر مباشــر:
-  مدير الصندوق

-  مســت�أجر/ مســت�أجري�ن أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا %10 أو أكــر مــن عوائــد االيجــار 
للصنــدوق الســنوية 

ويقــر مديــر الصنــدوق بخلــو العقــار مــن أيــة مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قد ت�تســبب في عدم 
االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله. كذلــك يقــر مديــر الصنــدوق بســالمة العقــار فنيــا وخلــوه 
مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم االســتفادة مــن 

المبنــى أو تشــغيله، أو قــد تــؤدي إلــى إصالحــات وتغيــ�رات رئيســية مكلفة.
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األصل الخامس عشر: مبني سكني للعمال في مدينة الخرب

معلومات عامة عن األصل

الخربالموقع

سكنيالقطاع العقاري

ملكية عقارية حرةنوع الحيازة العقارية

660 مر مربعمساحة األرض 

1,648 مر مربعإجمالي مسطح البناء

مبنى سكني واحد للعمال في الخربمكونات العقار

2015مسنة إتمام إنشاء العقار

وصــف العقــار: العقــار عبــارة عــن مبنــى ســكني للعمــال فــي الخــرب مكــون مــن ثالثــة طوابــق ويحتــوي علــى   •
11 شــقة مؤث�ثــة.

موقع العقار: يقع العقار في مدينة الخرب بحي الثقبة وبالقرب من طري�ق الملك خالد.  •
مرافق العقار: شقق مؤث�ثة.  •

تفاصيل االستحواذ واإليجار

3,012,441 ريالسعر الشراء 

3,594,444 ريالمتوسط التقي�يم

شركة رتال للتطوي�ر العمرانيالمالك الحالي

ثمانيةعدد المست�أجري�ن

328,000 ريالاإليجار السنوي
العائد اإلجمالي 

%10.89السنوي

العائد الصافي 
%8.79السنوي

اإليجار السنوي آخر 3 
سنوات

2015م: 275,310 ريال
2016م: 291,915 ريال

%100نسبة اإلشغال الحالية
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بداية/نهاية عقد 
اإليجار

هوية 
المست�أجر

نهاية عقد اإليجاربداية عقد اإليجارعدد الشقق
مبلغ اإليجار 

السنوي )ريال(

2018/05/1540,000م2017/05/16م012

2018/09/0925,000م2017/09/10م021

2022/10/3150,000م2017/11/01م031

2018/03/2240,000م2017/03/23م041

2022/05/1527,000م2017/05/16م051

2018/03/2730,000م2017/03/28م061

2020/05/3191,000م2017/06/01م073

2018/03/1025,000م2017/03/11م081

شركة تدبر العقاريةمدير إدارة األمالك

مالحظات أخرى

-  يتــم تجديــد العقــود لمــدد مماثلــة أو أقــل أو أكــر باتفــاق الطرفــن وعلــى الطــرف 
الــذي ال يرغــب فــي التجديــد إشــعار الطــرف اآلخــر خطيــًا قبــل إنتهــاء عقــد اإليجــار.

-  يتوقــع مديــر الصنــدوق أن ت�كــون المصروفــات التشــغيلية للعقــار )نظافــة وصيانــة 
وحراســة وزراعــة( 50,000 ريــال فــي الســنة األولــى ويدفعهــا الصنــدوق ألطــراف 

أخــرى.
- يدفع الصندوق رسوم إدارة أمالك لمدير إدارة األمالك باإلضافة إلى المصروفات 

التشغيلية المذكورة أعاله.

إفصاح وإقرار 

إفصاح
ال توجــد شــهادة إتمــام البنــاء للعقــار ويتــم حاليــًا العمــل علــى إصدارهــا. يرجــى مراجعــة 
الفقــرة )ز( »مخاطــر االســت�ثمار فــي الصنــدوق« تحــت البنــد الفرعــي »مخاطــر إحتماليــة 

عــدم القــدرة علــى إصــدار بعــض شــهادات إتمــام البنــاء.«

إقرار

يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل مباشــر أو غــر 
مباشــر:

-  مالــك العقــار: بشــكل مباشــر حيــث المالــك الحالــي للعقــار يملــك حصــة قدرهــا 2.79% 
فــي الصنــدوق.

-  مديــر إدارة األمــالك: بشــكل غــر مباشــر حيــث أن مالــك مديــر إدارة األمــالك وهــي 
ــ�ر العمرانــي تملــك حصــة مباشــرة قدرهــا %2.79 فــي الصنــدوق  ــال للتطوي شــركة رت
وحصــة غــر مباشــرة )مــن خــالل ملكيتهــا الكاملــة لشــركة نســاج للتطويــ�ر العمرانــي( 

قدرهــا %5.28 فــي الصنــدوق.

يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم وجــود أي تضــارب مصالــح بــن األطــراف التاليــة بشــكل مباشــر 
أو غــر مباشــر:

-  مدير الصندوق
-  مســت�أجر/ مســت�أجري�ن أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا %10 أو أكــر مــن عوائــد االيجــار 

الســنوية للصنــدوق

ويقــر مديــر الصنــدوق بخلــو العقــار مــن أيــة مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي 
عــدم االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله. كذلــك يقــر مديــر الصنــدوق بســالمة العقــار 
فنيــًا وخلــوه مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي 
عــدم االســتفادة مــن المبنــى أو تشــغيله، أو قــد تــؤدي إلــى إصالحــات وتغيــ�رات رئيســية 

مكلفــة.
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6( هيكلة الصندوق

الشــكل التالــي يوضــح بشــكل مبّســط مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق وعالقة الصنــدوق ببقية األطــراف وملكيتها 
ألصــول الصندوق:

 

رســوم  ودفــع  الصنــدوق  أصــول  لشــراء  وذلــك  ريــال   1,172,000,000 المســتهدف  الصنــدوق  حجــم  ســيكون 
الســعي والتعامــالت والتســجيل وبقيــة الرســوم المتعلقــة بإنشــاء الصنــدوق. وســيكون حجــم الطــرح للجمهــور 
ــال أي مــا يعــادل 36,174,421 وحــدة )أو مــا يعــادل %33.6 مــن حجــم وحــدات الصنــدوق(. أمــا حجــم  361,744,210 ري

وحــدات الصنــدوق فتبلــغ 107,507,035 وحــدة. والجــدول التالــي يوضــح مصــادر رأس المــال واســتخداماتها: 

االستخدامالمصدر

1,086,403,679 ريالشراء أصول الصندوق1,075,070,350 ريالرأس مال الصندوق

96,929,650 ريالالتسهيالت االئ�تمانية

رسوم السعي )تدفع 
12,142,187 رياللمدير الصندوق(

رسوم السعي )تدفع 
11,117,780 ريالألطراف أخرى(

9,303,987 ريالرسوم التعامالت

51,819,934 ريالالضري�بة المضافة*

1,212,434 ريالرسوم أخرى

1,172,000,000 ريالالمجموع1,172,000,000 ريالالمجموع

مالحظة:

قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــ�خ 2 جمــادى األولــى 1438هـــ الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضري�بــة القيمــة   *
المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العرب�يــة، والتــي ســيبدأ العمــل بهــا ابتــداًء مــن 1 ينايــر 2018م. 
ــر الصنــدوق  ــة القيمــة المضافــة تســاوي %5 مــن ســعر العقــار المــراد شــراءه. وبمــا أن مدي وســت�كون ضري�ب
يتوقــع أن تنتهــي عمليــة إفــراغ العقــارات لصالــح الصنــدوق خــالل 60 يــوم عمــل مــن يــوم التخصيــص، فإنــه مــن 
المحتمــل أن يكــون ذلــك بعــد األول مــن ينايــر 2018م أي تاريــ�خ بــدء العمــل بضري�بــة القيمــة المضافــة إال أن مديــر 
الصنــدوق ســيحاول قــدر اســتطاعته إفــراغ العقــارات قبــل ذلــك التاريــ�خ. وإذا تــم اإلفــراغ قبــل األول مــن ينايــر 
ــح الصنــدوق بمــا يتناســب مــع  ــغ فــي شــراء عقــارات لصال ــك المبل ــر الصنــدوق سيســت�ثمر ذل 2018م فــإن مدي

اســراتيجية الصنــدوق. 

مدير الصندوق مالكي الوحدات من خالل 
الحصص العينية

مالكي الوحدات من 
الجمهور

اإلنماء لالست�ثمار اتفاقية الحفظ دراية ريت مدير الصندوق دراية المالية

100%        

أصول الصندوق

إدارة أمالك إدارة أمالك        ت�أجي  

شركة متون 
العقارية المست�أجر الرئيسي شركة تدبي 

العقارية 
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7( العوائد المالية المستهدفة
الجدول التالي يوضح اإليجارات السابقة والمستهدفة لكل عقار في الصندوق:

             
2022 2021 2020 2019 2018 2017

اسم األصل رقم
%

عوائد 
اإليجارات 

المستهدفة 
)ريال(

النسبة 
إلجمالي 
اإلجارات

عوائد 
اإليجارات 

المستهدفة 
)ريال(

النسبة 
إلجمالي 
اإلجارات

عوائد 
اإليجارات 

المستهدفة 
)ريال(

النسبة 
إلجمالي 
اإلجارات

عوائد 
اإليجارات 

المستهدفة 
)ريال(

النسبة 
إلجمالي 
اإلجارات

عوائد 
اإليجارات 

المستهدفة 
)ريال(

النسبة 
إلجمالي 
اإلجارات

عوائد 
اإليجارات 

)ريال(

27%  20,000,000 25%  20,000,000  25%  20,000,000 24%  20,000,000 22%  20,000,000  32% برج سمارت تاور  19,000,000  1

0%    -               0%    -                0%    -               5%  4,539,000   15%  13,617,000    23% مجمع الجبيل فيوز    13,617,000 
السكني 2

14%  10,400,000  13%  10,400,000  13%  10,400,000  12%  10,400,000  11%  10,400,000   0% مجمع مستودعات                 -   
الميناء 3

11%  8,500,000   11%  8,500,000    11%  8,500,000   10%  8,500,000   9%  8,500,000    0% سيتي اليف بالزا                -    4

9%  6,737,450   9%  6,737,450    9%  6,737,450   8%  6,737,450   7%  6,737,450    11% أبراج متون   6,737,450  5

7%  5,149,322    7%  5,149,322     7%  5,149,322    6%  5,149,322    6%  5,149,322     9% مجمع الفنار     5,085,100 
التجاري 6

7%  5,000,000   6%  5,000,000    6%  5,000,000   6%  5,000,000   5%  5,000,000    0% مجمع ذا جراند )أ(                 -   
السكني 7

6%  4,640,000   6%  4,640,000    6%  4,640,000   6%  4,640,000   5%  4,640,000    6% مستودعات حي    3,740,000 
الوادي 8

5%  3,462,250   4%  3,462,250    4%  3,462,250   4%  3,462,250   4%  3,462,250    7% مركز الستن     4,300,812 
التجاري 9

7%  5,340,200   7%  5,340,200    7%  5,340,200   6%  5,340,200   6%  5,340,200    0% مجمع ذا فالي                 -   
التجاري 10

3%  2,500,000   3%  2,500,000    3%  2,500,000   3%  2,500,000   3%  2,500,000    0% مجمع ذا جراند )ب(                 -   
التجاري 11

3%  2,289,000   3%  2,289,000    3%  2,289,000   3%  2,289,000   2%  2,289,000    4% مباني سكن     2,331,000 
العمال في الجبيل 12

0%    -               2%  1,900,000    5%  3,900,000   5%  4,000,000   4%  3,400,000    6% مجمع سيتي ووك   3,400,000  13

0.8% 569,500 0.7% 569,500 0.7% 569,500 0.7% 569,500 0.6% 569,500 0.9% 506,845 مباني سكن 
العمال في الدمام 14

0.4%  328,000 0.4%  328,000 0.4%  328,000 0.4%  328,000 0.4%  328,000 0.5%  291,915 مبني سكن العمال 
في الخرب 15

100%  74,915,722  100%  76,815,722   100%  78,815,722  100%  83,454,722 100%  91,932,722   100% اإلجمالي   59,010,122 

7.32% 7.51% 7.70% 8.16% 8.99% العائد اإلجمالي المستهدف

5.90% 6.05% 6.20% 6.54% 7.22% العائد الصافي المستهدف
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كما يرجى مالحظة األمور التالية:

العائد اإلجمالي المستهدف هو عوائد اإليجارات المستهدفة بالنسبة إلى رأس مال الصندوق.  -
العائــد الصافــي المســتهدف هــو عوائــد اإليجــارات المســتهدفة مطروحــًا منهــا كافــة رســوم ومصاريــف   -

الصنــدوق مــال  رأس  إلــى  بالنســبة  االئ�تمانيــة(  التســهيالت  ربــح  )شــاماًل هامــش  الصنــدوق 
العقــارات التاليــة أنشــئت حديثــًا فــي 2017 ولذلــك ليــس لديهــا عوائــد إي�جاريــة فــي 2017م: مجمــع مســتودعات   -
ــد )ب(  ــد )أ( الســكني ومجمــع ذا فالــي التجــاري ومجمــع ذا جران ــالزا ومجمــع ذا جران ــاء وســيتي اليــف ب المين

التجــاري.
عقــد اإليجــار للعقــار مجمــع الجبيــل فيــوز الســكني ســينتهي 30 أبريــ�ل 2019م. فــإذا تمــت ت�أجــر العقــار لجهــة   -
أخــرى أو تجديــده مــع المســت�أجر الحالــي فــإن العوائــد اإليجاريــة ســتزيد أمــا اذا لــم ت�تــم ت�أجــره فــإن العوائــد 

اإليجاريــة للصنــدوق ســت�كون كمــا ذكــر فــي الجــدول أعــاله.

ز.  مخاطر االست�ثمار في الصندوق
ملخــص بالمخاطــر الرئيســية التــي ينطــوي عليهــا االســت�ثمار فــي الصنــدوق، والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر   )1

علــى اســت�ثمارات الصنــدوق
      ينبغــي علــى كل مــن يرغــب باالســت�ثمار فــي هــذا الصنــدوق أن يكــون علــى علــم بــأن االســت�ثمار فــي الصنــدوق 
ينطــوي علــى مخاطــر عاليــة وال يمكــن إعطــاء أي ضمــان بــأن الصنــدوق ســيحقق أهدافــه االســت�ثمارية، فقــد 
ت�تغــر ظــروف الســوق باســتمرار وت�ت�أثــر باألوضــاع العامــة لالقتصــاد الكلــي أو األســواق الماليــة أو تطــورات 
الشــركات فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية وخارجهــا، فضــاًل عــن توجهــات الســوق فيمــا يتعلــق بالقطــاع 
العقــاري. وعليــه ال يمكــن إعطــاء أي ضمانــات بــأن المســت�ثمري�ن فــي هــذا الصنــدوق ســيحصلون علــى المبلــغ 
األساســي المســت�ثمر فــي الصنــدوق ســواًء كليــًا أو جزئيــًا، لــذا يتعــن علــى كل مســت�ثمر يرغــب باالســت�ثمار فــي 
هــذا الصنــدوق دراســة المخاطــر التاليــة قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن االســت�ثمار فــي هــذا الصنــدوق، مــع مراعاة 
أن المخاطــر أدنــاه ليســت مدرجــة بــأي ترتيــب مــن حيــث األهميــة كمــا أنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، كمــا 
يجــب األخــذ بعــن االعتبــار أن األداء الســابق للقطــاع العقــاري بصفــة عامــة ليــس بالضــرورة مؤشــرًا علــى األداء 
المستقبلي، وال يمكن إعطاء أي ضمان بأن األرباح المستهدفة سوف ت�تحقق، أو بأن الصندوق لن يت�كبد أية 
خســائر كبــرة، وعليــه ينبغــي أن يكــون المســت�ثمر علــى اســتعداد لخســارة معظــم اســت�ثماراته إن لــم يكــن كلها.

مخاطــر تذبــذب أســعار العقــارات: اإلســت�ثمار فــي المجــال العقــاري بشــكل عــام هــو إســت�ثمار متوســط وطويــ�ل   •
األجــل ممــا يتيــح الفرصــة ألســعار العقــارات أن ت�تذبــذب ارتفاعــًا وانخفاضــًا مــا قــد ينعكــس ســلبًا علــى أداء 
ــه. ــم أصول ــاح الصنــدوق و/أو تقي�ي ــر ســلبًا علــى أرب ــه االســت�ثمارية، وبالتالــي الت�أث الصنــدوق وقيمــة وحدات

مخاطــر طبيعــة االســت�ثمار: االســت�ثمار فــي الصنــدوق يتطلــب إلتزامــًا كمــا هــو مبــن فــي هــذه الشــروط   •
واألحــكام، مــع عــدم وجــود ضمانــات لتحقيــق عوائــد علــى رأس المــال المســت�ثمر. لــن يكــون هنــاك أي ضمانــات 
بــأن الصنــدوق ســوف يتمكــن مــن تحقيــق عوائــد إي�جابيــة علــى اســت�ثماراته فــي الوقــت المناســب أو فــي أي 
وقــت علــى اإلطــالق. وقــد ال ت�كــون هنــاك إمكانيــة لبيــع أصولــه أو التصــرف فيهــا. وإذا مــا تقــرر التصــرف فيهــا 
بالبيــع قــد ال ت�كــون هنــاك إمكانيــة لبيعهــا بســعر يعتقــد مديــر الصنــدوق أنــه يمثــل القيمــة العادلــة لهــا أو أن 
يتــم بيعهــا فــي اإلطــار الزمنــي الــذي يطلبــه الصنــدوق. وبنــاًء علــى مــا ســبق، فــإن الصنــدوق قــد ال يتمكــن مــن 
تحقيــق أي عائــد علــى أصولــه ممــا قــد ينعكــس بشــكل ســلبي علــى قيمــة اســت�ثمارات مالكــي الوحــدات فــي 

الصنــدوق و/أو التوزيعــات الدوريــة لمالكــي الوحــدات وبالتالــي علــى عوائــد الصنــدوق وتوزيعاتــه.

مخاطــر الســيولة: يعتــزم الصنــدوق التقــدم بطلــب لكــي يتــم قبــول الوحــدات للتــداول فــي الســوق الماليــة   •
الســعودية )تــداول(. وال ينبغــي النظــر إلــى قبــول هــذا الطلــب كإشــارة إلــى أنــه ســوف يكــون هنــاك ســوق 
نشــط ذا ســيولة للوحــدات أو أنــه ســوف يتطــور، أو أنــه فــي حــال تطــوره، بأنــه ســوف يســتمر علــى ذلــك 
الحــال. وفــي حــال عــدم تطويــ�ر ســوق ذا نســب ســيولة عاليــة، قــد ت�ت�أثــر ســيولة الوحــدات وأســعار تداولهــا 
علــى نحــو ســلبي. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــي حــال عــدم تطويــ�ر هــذا الســوق، قــد يكــون للتعامــالت الصغــرة 
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ــرًا علــى ســعر الوحــدات، بينمــا قــد يكــون مــن  ــرًا ســلبيًا كب نســبيًا أو التعامــالت المقــررة علــى الوحــدات ت�أث
الصعــب تنفيــذ التعامــالت الفعليــة أو التعامــالت المقــررة المتعلقــة بعــدد كبــر مــن الوحــدات بســعر ثابــت. 
وقــد يشــر العــدد المحــدد مــن الوحــدات / مالكــي الوحــدات إلــى وجــود مســتويات ســيولة محــددة فــي هــذه 
ــر ســلبًا علــى مــا يلــي: 1( قــدرة المســت�ثمر علــى تحقيــق مــردود مــن بعــض أو  الوحــدات األمــر الــذي قــد يؤث
كل اســت�ثماراته و/أو 2( الســعر الــذي مــن خاللــه يســتطيع المســت�ثمر تحقيــق المــردود و/أو 3( الســعر الــذي 
مــن خاللــه يتــم تــداول الوحــدات فــي الســوق الثانويــة. باإلضافــة إلــى أنــه قــد يتــم إصــدار نســبة كبــرة مــن 
الوحــدات إلــى عــدد محــدود مــن المســت�ثمري�ن وهــو األمــر الــذي يؤثــر ســلبا علــى ســيولة الصنــدوق. وعلــى 
الرغــم مــن أن وحــدات الصنــدوق ســوف ت�كــون قابلــة للتــداول، قــد ت�كــون ســيولة الســوق بالنســبة لوحــدات 
صناديــق االســت�ثمار العقــاري القابلــة للتــداول أقــل مــن ســيولة الســوق بالنســبة لألســهم التــي تصدرهــا 
الشــركات. كمــا أن الصنــدوق معــرض إلــى مخاطــر إنخفــاض ونقــص الســيولة والتــي قــد تــؤدي إلــى الت�أثــر 
علــى إمكانيــة بيــع أصــول الصنــدوق و/أو تعّثــر أي مــن المســت�أجري�ن فــي ســداد التزاماتــه بالوقــت المحــدد، 

ــاح الصنــدوق و/أو تقي�يــم أصولــه. وبالتالــي الت�أثــر ســلبًا علــى أرب

مخاطــر التغــيات فــي األســعار: هنــاك العديــد مــن العوامــل قــد تؤثــر ســلبًا علــى الســعر الســوقي للوحــدات   •
ومــن بينهــا الحركــة العامــة فــي أســواق األســهم المحليــة والعالميــة واألســواق العقاريــة والظــروف 
اإلقتصاديــة الســائدة والمتوقعــة ومعــدالت الفائــدة وت�كاليــف التمويــ�ل واتجاهــات المســت�ثمري�ن والظــروف 
االقتصاديــة العامــة. وقــد ت�تعــرض الوحــدات للتقلبــات الســعرية. وقــد يــؤدي عــدم وجــود الســيولة إلــى 
حــدوث ت�أثــر ســلبي علــى القيمــة الســوقية للوحــدات. وبنــاًء عليــه، فــإن شــراء هــذه الوحــدات مالئــم فقــط 

للمســت�ثمري�ن الذيــن يمكنهــم تحمــل المخاطــر المرتبطــة بهــذه االســت�ثمارات.

المخاطــر العقاريــة العامــة: ســوف تخضــع االســت�ثمارات للمخاطــر المتعلقــة بملكية العقــارات و/ أو ت�أجرها و/   •
أو تطويــ�ر عملياتهــا و/ أو إعــادة تطوي�رهــا. وتشــمل هــذه المخاطــر، علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، تلــك 
المخاطــر المرتبطــة بالمنــاخ االقتصــادي المحلــي العــام واألوضــاع العقاريــة المحليــة والتغــرات فــي العــرض 
والطلــب المتعلــق بالعقــارات المتنافســة فــي منطقــة مــا )كنتيجــة لإلفــراط فــي البنــاء علــى ســبي المثــال( 
والنقــص فــي إمــدادات الطاقــة ومختلــف المخاطــر غــر المؤمــن عليهــا أو غــر القابلــة للت�أمــن والكــوارث 
ــة  ــب العقاري ــة اإليجــارات( والتغــرات فــي الضرائ ــال، مراقب ــة (علــى ســبيل المث ــح الحكومي ــة واللوائ الطبيعي
والتغــرات فــي معــدالت العوائــد وتوافــر صناديــق الرهــن العقــاري التــي قــد تقــدم خدمــات بيــع العقــارات 
الصعبــة أو غــر العمليــة أو إعــادة تمويلهــا وااللتزامــات البيئيــة وااللتزامــات المحتملــة المرتبطــة بالتصــرف 
فــي األصــول والهجمــات اإلرهابيــة والحــروب وغرهــا مــن العوامــل التــي تقــع خــارج ســيطرة مديــر الصنــدوق. 
وال يوجــد هنــاك أي ضمــان علــى وجــود ســوق جاهــزة إلعــادة بيــع االســت�ثمارات وذلــك ألن االســت�ثمارات 
عمومــًا لــن ت�كــون ســائلة. وقــد تنتــج عــدم الســيولة مــن عــدم وجــود ســوق قائمــة لالســت�ثمارات، باإلضافــة 
إلــى القيــود التعاقديــة القانونيــة المفروضــة علــى إعــادة بيعهــا )بمــا فــي ذلــك أي قيــود مفروضــة علــى 
عمليــات التصــرف فــي االســت�ثمارات مــن جانــب الممولــن الذيــن قدمــوا تمويــاًل لالســتحواذ علــى االســت�ثمارات 
ذات الصلــة(. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يكــون للتغــرات الســلبية فــي تشــغيل أي عقــارات أو فــي الوضــع 
المالــي ألي مســت�أجر ت�أثــرًا ســلبيًا علــى المدفوعــات اإليجاريــة التــي يتلقاهــا الصنــدوق، وبالتالــي علــى 
قــدرة الصنــدوق علــى تقديــم توزيعــات أربــاح للمســت�ثمري�ن. وقــد يتعــرض أي مســت�أجر، مــن وقــت آلخــر، للركــود 
وهــو األمــر الــذي قــد يضعــف وضعــه المالــي ويــ�ؤدي إلــى تخلفــه عــن ســداد المســتحقات اإليجاريــة عنــد 
اســتحقاقها. وفــي أي وقــت، يجــوز ألي مســت�أجر أن يســعى للحصــول علــى حمايــة ضــد قوانــن اإلفــالس أو 
اإلعســار المعمــول بهــا، وهــو األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى رفــض عقــد اإليجــار أو إنهائــه أو أي نتائــج ســلبية 
أخــرى، وبالتالــي انخفــاض التدفــق النقــدي القابــل للتوزيــع الخــاص بالصنــدوق. وال يمكــن تقديــم ضمــان بــأن 
المســت�أجري�ن لن يرفعوا دعاوى للحماية من اإلفالس في المســتقبل، وإذا فعلوا ذلك يســتمر اإليجار ســاريًا.

مخاطــر متعلقــة بعــدم قــدرة المطــور علــى إنهــاء العقــارات تحــت التطويــ�ر: فــي حــال االســت�ثمار فــي مشــاريع   •
ــ�ر العقــاري فــي المملكــة تواجــه عــدد مــن  ــأن مشــاريع التطوي ــه كمــا هــو معلــوم ب ــ�ر العقــاري، فإن التطوي
المخاطــر، ومــن ضمــن هــذه المخاطــر التــي قــد تواجههــا عــدم القــدرة مــن قبــل المطــور علــى إنهــاء وإكمــال 
ــ�ر العقــاري لعــدد مــن األســباب والتــي ت�كــون خــارج إرادة وســيطرة الصنــدوق، وقــد تشــمل  مشــاريع التطوي
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هــذه األســباب علــى ســبيل المثــال ال الحصــر )عــدم القــدرة علــى اســتخراج الراخيــص والتصاريــ�ح النظاميــة 
الالزمــة، نقــص مــواد البنــاء، نقــص العمالــة الالزمــة، تغــر األنظمــة والقوانــن ذات العالقــة، القــوة القاهــرة 
الناتجــة عــن عوامــل خــارج ســيطرة الصنــدوق والمتعلقــة بشــكل خــاص بقطــاع المقــاوالت والتطويــ�ر العقــاري، 
وغرهــا مــن األســباب(، وبالتالــي فــإن ذلــك ســيكون لــه متــى مــا تحقــق ت�أثــر علــى الصنــدوق بشــكل ســلبي 
وجوهــري يؤثــر علــى الوضــع المالــي للصنــدوق ونتائــج عملياتــه والقــدرة علــى توزيــع أربــاح للمســت�ثمري�ن.

مخاطــر متعلقــة بالقطاعــات المســت�ثمر فيهــا مــن قبــل الصنــدوق: اســت�ثمارات الصنــدوق قــد ت�كــون فــي أصــول   •
مركــزة فــي قطاعــات محــددة، تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر )القطــاع العقــاري التجــاري، و/أو القطــاع 
العقــاري المكتبــي، و/أو القطــاع العقــاري المتعلــق بالمســتودعات والمخــازن(، وعليــه، فــإن تركيز االســت�ثمار 
علــى قطــاع أو قطاعــات محــددة قــد يرتــب عليــه تعــرض الصنــدوق إلــى مخاطــر الركــود االقتصــادي وخاصــة 
فــي حــال وجــود أي إنكمــاش وضعــف فــي الطلــب فــي أي مــن هــذه القطاعــات المســت�ثمر فيهــا مــن قبــل 
الصنــدوق، والتــي بدورهــا قــد تــؤدي إلــى الت�أثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى الوضــع المالــي للصنــدوق 

ونتائــج عملياتــه والقــدرة علــى توزيــع أربــاح للمســت�ثمري�ن.

مخاطــر متعلقــة بعــدم القــدرة علــى نقــل ملكيــة العقــارات لصالــح الصنــدوق: حيــث أن المســائل المتعلقــة   •
بملكيــة العقــارات فــي المملكــة ت�ثــر بعــض المســائل القانونيــة المحتملــة، مــن حيــث أنــه ال توجــد ســجالت 
عقاريــة مركزيــة فعالــة وملزمــة، كمــا أن صكــوك الملكيــة قــد ال تمثــل بالضــرورة الحقــوق الكاملــة للتصــرف 
فــي ملكيــة العقــار وقــد ت�كــون قابلــة للطعــن، كمــا أن وجــود عقــود أو اتفاقيــات فيمــا بــن األطــراف ال يعنــي 
بالضــرورة إمكانيــة المطالبــة بملكيــة العقــار. ولــذا، فإنــه مــن المحتمــل أن تنشــأ نزاعــات قانونيــة فيمــا يتعلــق 
بالمســائل المرتبطــة بنقــل ملكيــة العقــارات لصالــح الصنــدوق والتــي يســتحوذ عليهــا الصنــدوق )مــن خــالل 
مديــر الصنــدوق(، وقــد يرتــب علــى هــذه النزاعــات القانونيــة فــي حــال وجــدت )ال ســمح اهلل(، إضعــاف قــدرة 
الصنــدوق )مــن خــالل مديــر الصنــدوق( علــى التصــرف أو نقــل ملكيــة العقــارات بشــكل خالــي مــن الرهــون و/أو 
أي قيــود أخــرى، وقــد يــؤدي ذلــك فــي بعــض األحيــان إلــى خســارة الصنــدوق لملكيــة عقــار من العقــارات التي 
أعتقــد بــأن االســتحواذ عليهــا تــم وفقــًا للطــرق النظاميــة والقانونيــة، كمــا أن مثــل هــذه النزاعــات القانونيــة 
لهــا ت�أثــر ســلبي وجوهــري علــى قيمــة العقــارات، وبالتالــي علــى الوضــع المالــي للصنــدوق ونتائــج عملياته 

والقــدرة علــى توزيــع أربــاح للمســت�ثمري�ن.

االســتحواذ علــى األصــول العقاريــة المســتهدفة: أبــرم الصنــدوق اتفاقيــات شــراء مــن أجــل االســتحواذ علــى   •
األصــول العقاريــة المســتهدفة قبــل تاريــ�خ اإلدراج فــي غضــون 60 يــوم عمــل مــن تاريــ�خ انتهــاء الطــرح. وعلــى 
الرغــم مــن اإللزاميــة القانونيــة التفاقيــات الشــراء، إال أنــه فــي حــال عــدم التــزام أي مــن الطرفــن بــاألداء 
بموجــب اتفاقيــة الشــراء، فقــد ال ت�تــم عمليــة االســتحواذ فــي تاريــ�خ اإلدراج أو فــي أي تاريــ�خ علــى اإلطــالق. 
وفــي هــذه الحالــة، ســوف يحتــاج الصنــدوق إلــى تحديــد عمليــات اســتحواذ علــى أصــول أخــرى وإنهائهــا قبــل 
أن يســتطيع البــدء فــي تقديــم توزيعــات لمالكــي الوحــدات. وعلــى الرغــم مــن توقعــات مديــر الصنــدوق بــأن 
الصنــدوق ســوف يســتمر فــي توفــر العوائــد المســتهدفة للمســت�ثمري�ن علــى المــدى الطويــ�ل، قــد تنخفــض 

عوائــد المســت�ثمري�ن فــي المســتقبل القريــب.

مخاطــر التــداول بســعر أقــل مــن ســعر الطــرح األولــي: قــد يتــم تــداول الوحــدات بســعر أقــل مــن القيمــة التــي تم   •
طرحهــا، وقــد ال يســتطيع مالكــو الوحــدات اســرداد كامــل قيمــة اســت�ثمارهم. وقــد يتــم تــداول الوحــدات بســعر 
أقــل مــن قيمتهــا لعــدة أســباب مــن بينهــا ظــروف الســوق غــر المتوقعــة وضعــف توقعــات المســت�ثمري�ن 
حــول جــدوى االســراتيجية والسياســة االســت�ثمارية للصنــدوق وزيــادة العــرض علــى الطلــب مــن الوحــدات 
وعلــى ذلــك قــد ت�ت�أثــر اســت�ثمارات مالكــي الوحــدات اذا اراد بيــع الوحــدة بســعر التــداول اذا كان أقــل مــن 

القيمــة التــي تــم طرحهــا.

مخاطــر التقلــب فــي التوزيعــات: علــى الرغــم مــن أنــه وفقــًا لالئحــة صناديــق االســت�ثمار العقــاري والتعليمــات   •
الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة الصادرتــن عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة يفــرض علــى 
الصنــدوق أن يقــوم بتوزيــع %90 علــى األقــل مــن صافــي أرباحــه علــى مالكــي الوحــدات بشــكل ســنوي، فــال 
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يوجــد ضمــان حــول المبالــغ الفعليــة التــي يتــم توزيعهــا مــن جانــب الصنــدوق، وقــد يكــون الصنــدوق غــر 
قــادر علــى القيــام بــأي توزيعــات بســبب أحــداث غــر متوقعــة تــؤدي إلــى زيــادة فــي الت�كاليــف )بمــا فــي 
ذلــك النفقــات الرأســمالية فــي حــال القيــام بأعمــال تجديــد واســعة النطــاق ومكلفــة وذلــك بشــكل عاجــل 
أو مفاجــئ( أو إنخفــاض فــي اإليــرادات )كمــا فــي حــال تدنــي تحصيــل اإليجــارات الســنوية( فــي حالــة ت�أخــر 
ــه أو تعمــده  المســت�أجر دفــع اإليجــار فــي وقتــه أو عــدم تمكنــه مــن دفــع اإليجــار ألي ســبب خــارج عــن إرادت
ــر أمــالك وتشــغيل آخــر إلــى  ــر األمــالك والتشــغيل الحالــي أو مــع مدي ــر الصنــدوق مــع مدي ســوف يلجــاء مدي
إي�جــاد مســت�أجر آخــر و فــي هــذه األثنــاء فقــد يت�أثــر الوضــع المالــي للصنــدوق ونتائــج عملياتــه وتدفقاتــه 
النقديــة وقدرتــه علــى تقديــم توزيعــات أربــاح للمســت�ثمري�ن ســلبًا بشــكل كبــر بــأي ظــروف ســلبية تؤثــر علــى 
هــؤالء المســت�أجري�ن الرئيســي�ن ممــا يؤثــر علــى الوفــاء بالتوزيعــات النقديــة النصــف ســنوية، وباإلضافــة إلــى 
ــد عــن % 90 علــى  ــاح وســدادها وقيمتهــا )التــي تزي ــك، يخضــع اإلعــالن عــن أي توزيعــات مســتقبلية لألرب ذل
األقــل مــن صافــي األربــاح( لتوصيــة مديــر الصنــدوق وتعتمــد، مــن بــن أشــياء أخــرى، علــى أداء الصنــدوق 
والوضــع المالــي للصنــدوق والمتطلبــات النقديــة وقــدرة الصنــدوق علــى االلتــزام بالمتطلبــات القانونيــة 
ــام بتوزيعــات ســنوية علــى  المعمــول بهــا الخاصــة بدفــع التوزيعــات. وإن عــدم قــدرة الصنــدوق علــى القي

ــة مــن شــأنها أن تضعــف األداء المالــي للصنــدوق. مالكــي الوحــدات قــد يعــرض الصنــدوق ألزمــات معين

مخاطــر زيــادة عمليــات بيــع الوحــدات: قــد تــؤدي عمليــات البيــع الالحقــة مــن جانــب مالكــي الوحــدات لعــدد كبــر   •
مــن الوحــدات إلــى تخفيــض ســعر تــداول الوحــدة إلــى درجــة كبــرة. وقــد تــؤدي أي عمليــات بيــع لعــدد كبــر مــن 
الوحــدات فــي الســوق العامــة أو التصــور بــأن مثــل هــذه المبيعــات ســوف تحــدث ت�أثــر ســلبي وكبــر علــى 

الســعر الســوقي للوحــدات والعائــد لمالكــي الوحــدات.

مخاطــر انعــكاس القيمــة األساســية: قــد ال يعكــس ســعر الســوق المتــداول للوحــدات قيمــة االســت�ثمارات   •
األساســية للصنــدوق. كمــا قــد ت�تعــرض أســواق المــال، بمــا فيهــا الســوق الماليــة الســعودية، لتقلبــات كبــرة 
فــي األســعار وحجــم التعامــالت مــن وقــت آلخــر، وقــد يــؤدي هــذا األمــر باإلضافــة إلــى الظــروف االقتصاديــة 
والسياســية وغرهــا، إلــى الت�أثــر الســلبي والكبــر علــى الســعر الســوقي للوحــدة. وبصفتــه صنــدوق عقاري 
متــداول عــام، قــد يت�أثــر ســعر الوحــدة الواحــدة بعــدد مــن العوامــل مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: )أ( 
ظهــور إشــاعات أو أخبــار غــر صحيحــة مضللــة مــن مصــادر غــر رســمية )ب( حــدوث تقلــب فــي التوزيعــات كمــا 
هــو موضــح فــي الفقــرة أعــاله، وحيــث أن العديــد مــن العوامــل تقــع خــارج ســيطرة الصنــدوق وبعضهــا يتعلــق 
بالصنــدوق وعملياتــه، فإنهــا قــد تؤثــر علــى االســت�ثمار العقــاري أو أســواق األســهم بشــكل عــام كمــا أنهــا قــد 

تؤثــر ســلبًا علــى اســت�ثمارات الصنــدوق وعوائــده.

الخاصــة  التعليمــات  بموجــب  التمويــ�ل  وقيــود  التوزيــع  متطلبــات  تــؤدي  قــد  والتمويــ�ل:  التوزيــع  مخاطــر   •
ــه علــى النمــو مــن خــالل  ــة الصنــدوق وقدرت ــة إلــى الحــد مــن مرون ــة المتداول بصناديــق االســت�ثمار العقاري
االســتحواذ. ومــن المفــرض أن يقــوم الصنــدوق بتوزيــع 90 % علــى األقــل مــن صافــي أربــاح الصنــدوق علــى 
مالكــي الوحــدات بشــكل نصــف ســنوي )بإســت�ثناء العوائــد مــن بيــع العقــار(. وباإلضافــة إلــى ذلــك ومــن أجــل 
الحفــاظ علــى وضــع الصنــدوق كصنــدوق اســت�ثمار عقــاري متــداول. فيجــب أال ت�تجــاوز نســب التمويــ�ل للصنــدوق 
نســبة 50 % مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق. وكنتيجــة لذلــك، يمتلــك الصنــدوق قــدرة محــدودة علــى 
تحســن ممتلكاتــه أو تحقيــق النمــو مــن خــالل االســتحواذ علــى ممتلــكات إضافيــة. ويشــار إلــى أنــه كجــزء مــن 
إجــراء الحصــول علــى تمويــ�ل، قــد يقــوم مديــر الصنــدوق بالتحــّوط فيمــا يتعلــق بــأي تمويــ�ل يحصــل عليــه، علــى 
الرغــم مــن أنــه يوفــر اليقــن فيمــا يتعلــق بعوائــد الصنــدوق، إال أنــه يعــرض الصنــدوق لت�كاليــف تمويــ�ل إضافيــة. 

لــذا فقــد يؤثــر ذلــك علــى اســت�ثمارات الصنــدوق وعوائــده. 

مخاطــر االعتمــاد علــى إيــ�رادات اإليجــارات: قــد يســتحوذ الصنــدوق علــى اســت�ثمارات بنــاًء على القيم المســتقاة   •
بــأن المســاحات  يتــم الحصــول عليهــا مــن مســت�أجري االســت�ثمارات. وال يوجــد ضمــان  التــي  مــن اإليــرادات 
الشــاغرة ســوف يتــم ت�أجرهــا أو أن اإليجــارات المنتهيــة ســوف يتــم تجديدهــا أو أنــه ســوف ت�كــون هنــاك زيــادة 
فــي اإليجــارات بمــرور الوقــت. وفــي حــال تعــرض أحــد المســت�أجري�ن لركــود فــي أعمالــه أو أي نــوع آخــر مــن 
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أنــواع األزمــات الماليــة، فقــد يصبــح عندهــا غــر قــادر علــى ســداد المســتحقات اإليجاريــة فــي الوقت المناســب 
أو تجديــد عقــد إي�جــاره. وقــد يشــغل بعــض المســت�أجري�ن أجــزاء كبــرة مــن االســت�ثمارات ذات الصلــة، وبالتالــي، 
ــر الوضــع المالــي للصنــدوق ونتائــج  طالمــا كانــت اســت�ثمارات الصنــدوق مركــزة فــي تلــك األصــول، فقــد يت�أث
عملياتــه وتدفقاتــه النقديــة وقدرتــه علــى تقديــم توزيعــات أربــاح للمســت�ثمري�ن ســلبًا بشــكل كبــر بــأي ظــروف 

ســلبية تؤثــر علــى هــؤالء المســت�أجري�ن الرئيســي�ن.

مخاطــر ســيولة الوحــدات: اســت�ثناء لحالــة انقضــاء الصنــدوق عنــد نهايــة مدتــه، ســوف يتمكــن مالكــو الوحــدات   •
ــداول الوحــدات فــي الســوق الماليــة والتوزيعــات  مــن تحقيــق مــردود علــى اســت�ثمارهم فقــط مــن خــالل ت
ــاح. وعلــى الرغــم مــن أن الوحــدات ســوف ت�كــون قابلــة للتــداول، قــد ت�كــون نســب  الســنوية مــن صافــي األرب
الســيولة لوحــدات صناديــق االســت�ثمار العقــاري المتداولــة أقــل مــن الســيولة الســوقية ألســهم الشــركات 
المدرجــة. ومــن المحتمــل أال يكــون هنــاك ســوق ذات ســيولة للوحــدات وقــد يواجــه مالكــو الوحــدات صعوبــة 
فــي بيــع الوحــدات بالســعر الســوقي المعــروض و/أو صافــي قيمــة األصــول الســائد للوحــدات أو غــره. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، تمتلــك هيئــة الســوق الماليــة الحــق فــي تعليــق أو الحــد مــن تــداول وحــدات الصنــدوق. 
وقــد يــؤدي أي تعليــق أو تقي�يــد للتــداول فــي وحــدات الصنــدوق إلــى الت�أثــر علــى قــدرة مالكــي الوحــدات 

علــى تحقيــق مــردود علــى اســت�ثمارهم.

مخاطــر ســيولة األصــول األساســية: تعــد األصــول العقاريــة مــن األصــول غــر الســائلة مقارنــة مــع غرهــا   •
مــن األصــول وبالتالــي قــد يصعــب أو يســتحيل علــى الصنــدوق بيــع أصــل عقــاري بســعر محــدود والحصــول 
علــى عائــد فــي أي وقــت حســب إرادتــه. وت�ت�كــون محفظــة الصنــدوق مــن أصــول عقاريــة. وقــد يصعــب علــى 
ــة دون التعــرض إلــى خصــم فــي الســعر خصوصــًا فــي أوقــات تراجــع الســوق  ــه العقاري ــع أصول الصنــدوق بي
وبصفــة خاصــة تلــك األصــول التــي يتــم تصفيتهــا كأصــول عقاريــة كبــرة. خاصــة إذا اضطــر الصنــدوق إلــى بيــع 
أيٍ مــن أصولــه خــالل فــرة زمنيــة قصــرة. وقــد يــؤدي هــذا األمــر إلــى تخفيــض قيمــة الوحــدات والت�أثــر ســلبًا 

علــى أداء الصنــدوق والعائــد لمالكــي الوحــدات.

مخاطــر تخفيــض القيمــة: فــي حــال قــرر الصنــدوق زيــادة حجمــه فــي المســتقبل من خــالل إصدار وحــدات جديدة   •
فــإن إصــدار هــذه الوحــدات الجديــدة ســوف يــؤدي إلــى تخفيــض الحصــص النســبية لمالكــي الوحــدات فــي ذلــك 
الحــن إلــى حــد مــا وذلــك مــا لــم يمــارس مالكــو الوحــدات فــي ذلــك الوقــت حقوقهــم فــي حقــوق األولويــة 
الخاصــة بالوحــدات، وقــد تــؤدي زيــادة رأس المــال إلــى ت�أثــر قيمــة الوحــدات بشــكل ســلبي ممــا يؤثــر بشــكل 
ســلبي علــى اســت�ثمارات مالكــي الوحــدات غــر الممارســن لحــق األولويــة باإلشــراك فــي زيــادة رأس المــال.

مخاطــر تســوي�ق وبيــع العقــارات: إن بعــض العقــارات المملوكــة مــن قبــل الصنــدوق قــد ال تشــهد ارتفاعــًا   •
فــي عوائدهــا الت�أجريــة عــرب الوقــت أو أن الزيــادة فــي إي�جاراتهــا قــد ت�كــون أقــل مــن النســبة الســوقية 
العادلــة فــي المســتقبل. ولهــذه األســباب أو غرهــا فــإن قيمــة العقــار ألي مشــري محتمــل قــد ال ت�تزايــد 
مــع مــرور الوقــت ممــا قــد يحــد مــن قــدرة مديــر الصنــدوق علــى بيــع مثــل تلــك العقــارات وأنــه فــي حــال 
اذا تمكــن الصنــدوق مــن بيعهــا فإنهــا قــد تبــاع بســعر يقــل عــن ســعر الشــراء األصلــي ممــا يعنــي تناقصــًا 
فــي األمــوال التــي يمكــن للصنــدوق اســتخدامها فــي القيــام باإلســتحواذ علــى عقــارات أخــرى وتناقصــًا فــي 
العائــد الرأســمالي للصنــدوق وبالتالــي تناقصــًا فــي قيمــة االســت�ثمار ككل. ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى عوائــد 
ــر الصنــدوق  ــه قــد يتعــن علــى مدي ــه. نظــرًا النخفــاض الســيولة فــي ســوق العقــار فإن الصنــدوق وتوزيعات
ــ�رادات  ــ�ر العقــارات لجعلهــا قابلــة للتســوي�ق أو لجــذب المشــري�ن، وهــذا ســيؤثر بــدوره علــى إي إعــادة تطوي

ــة. ــه وقــوع خســائر مالي ــب علي الصنــدوق وربمــا يرت

مخاطــر عــدم وجــود ضمــان بتحقيــق عوائــد علــى االســت�ثمار: ليــس هنــاك ضمــان بــأن الصنــدوق ســوف ينجــح في   •
تحقيــق عوائــد للمســت�ثمري�ن فــي الصنــدوق وطبيعــة المعامــالت الموصوفــة فــي هــذه الشــروط واألحــكام. 
فمــن الممكــن أن تنخفــض قيمــة الوحــدات أو مــن المحتمــل أن يفقــد المســت�ثمرون بعــض أو كل رأس المــال 

المســت�ثمر فــي هــذا الصنــدوق. ولــن يكــون هنــاك أي ضمــان بوجــود عوائــد ســوف ت�تحقــق مــن الصنــدوق.
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مخاطــر تغــي ظــروف الســوق: ســوف يعتمــد األداء المســتقبلي بشــكل كبــر علــى التغــرات التــي تطــرأ علــى   •
االقتصاديــة  بالظــروف  ت�ت�أثــر  أن  الممكــن  مــن  والتــي  العقــارات،  بقطــاع  الخاصــة  العــرض والطلــب  ظــروف 
والسياســية واالقليميــة والمحليــة، والمنافســة المتزايــدة والتــي تــؤدي إلــى انخفــاض في قيمــة العقارات، 
والتوفــر المحــدود لألمــوال والرهــن وإرتفــاع معــدالت الرهــن وكذلــك التقلبــات فــي العــرض والطلــب، لــذا 
فإنــه يمكــن أن يكــون لهــذه التغــرات ت�أثــر ســلبي كبــر علــى أداء الصنــدوق نتيجــة إلنخفــاض الدخــل الت�أجــري 

أو صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

ــر  ــد المســؤولية والتعويــض: تحــدد شــروط وأحــكام الصنــدوق الظــروف التــي يتحمــل فيهــا مدي مخاطــر تحدي  •
الصنــدوق ومستشــاروه ومســاهموه ومديــروه ومســؤولوه وموظفــوه ووكالءه والشــركات التابعــة لــه، 
وأعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســؤولية تجــاه الصنــدوق. ونتيجــة لذلــك، فــإن حــق المســت�ثمري�ن فــي 
التصــرف فــي حــاالت معينــة يكــون محــدودًا بالمقارنــة مــع الحــاالت التــي ت�كــون فيهــا مثــل تلــك الشــروط غــر 
منصــوص عليهــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الشــروط واألحــكام تنــص علــى أن الصنــدوق ســوف يعــّوض مديــر 
الصنــدوق والمستشــاري�ن عــن بعــض المطالبــات والخســائر واألضــرار والمصاريف الناشــئة عــن تصرفاتهم نيابة 
عــن الصنــدوق. وهــذه االلتزامــات بالتعويــض مــن الممكــن أن تؤثــر بشــكل جوهــري علــى عوائــد المســت�ثمري�ن.

مخاطــر تراجــع أداء االســت�ثمارات: يتعــرض الصنــدوق لمخاطــر عــدم نجــاح أصولــه الحاليــة أو صفقاتــه الجديــدة   •
جميعهــا أو بعضــًا منهــا. وعــالوة علــى ذلــك ، ال يوجــد ضمــان بــأن عمليــات االســت�ثمار المســتقبلية ســت�تم وفقًا 
لتوقعــات مديــر الصنــدوق، أو أنهــا ســت�تم مــن األســاس. وقــد يكــون لهــذا ت�أثــر ســلبي علــى نتائــج عملياتــه 

التشــغيلية ووضعــه المالــي.

مخاطــر اإلعتمــاد علــى موظفــني رئيســي�ني: يعتمــد الصنــدوق علــى قــدرات مديــر الصنــدوق وعــدٍد محــدوٍد مــن   •
األفــراد اآلخريــ�ن لتطويــ�ر وتنفيــذ سياســات االســت�ثمار الخاصــة بالصنــدوق. وفــي حــال تعــذر اســتمرار أي مــن 
هــذه الجهــات فــي الصنــدوق فســيقوم مديــر الصنــدوق بإي�جــاد جهــة بنفــس الكفــاءة أو أفضــل علــى أداء 

الصنــدوق للقيــام بعملــه. وقــد يــؤدي تعــذر اســتمرار أي مــن الجهــات المقدمــة للخدمــات للت�أثــر ســلبًا.

يكــون  ال  واألحــكام،  الشــروط  هــذه  فــي  مذكــور  هــو  مــا  باســت�ثناء  اإلدارة:  فــي  المشــاركة  عــدم  مخاطــر   •
للمســت�ثمري�ن الحــق أو صالحيــة المشــاركة فــي إدارة الصنــدوق أو الت�أثــر علــى أي مــن قــرارات اســت�ثمارات 

الصنــدوق. لمديــر  اإلدارة  مســؤوليات  جميــع  وُتســند  الصنــدوق. 

المخاطــر النظاميــة: فــي حــال تغــّر األنظمــة أو التشــريعات أو اللوائــح أو التعليمــات أو التغــّر فــي القوانــن   •
والتشــريعات الضري�بيــة والعقاريــة والبيئيــة فقــد ينتــج عــن هــذا التغيــ�ر اتخــاذ بعــض اإلجــراءات التــي قــد تؤثــر 
بحــال مــن األحــوال علــى أداء الصنــدوق أو تعــّرض الصنــدوق إلــى تحمــل خســائر ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى ســعر 

الوحــدة وعلــى الصنــدوق أيضــًا. 

مخاطــر التدفقــات النقديــة الخارجــة وغــي المتوقعــة لصيانــة العقــارات: بســداد نفقــات محــددة قــد يكــون   •
الصنــدوق مطالبــًا فــي حــال عــدم قــدرة مديــر العقــار علــى ســداد تلــك النفقــات وقــد يكــون الصنــدوق مطالبــا 
بتســديد هــذه النفقــات )علــى ســبيل المثــال، الضرائــب العقاريــة والقيمــة المضافــة )VAT( والصيانــة( للحفــاظ 
علــى قيمــة عقــار اســت�ثماري وتجنــب توقيــع حجــز علــى عقــار و/ أو نقــل عقــار إلــى مســت�أجر جديــد. حيــث أن 

هــذه النفقــات ســتخفض أربــاح الصنــدوق.

مخاطــر متعلقــة بالقيمــة المضافــة وعالقتهــا بعقــارات الصنــدوق: قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــ�خ 2 جمــادى   •
األولــى 1438هـــ الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضري�بــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العرب�يــة، والتــي ســيبدأ العمــل بهــا ابتــداًء مــن 1 ينايــر 2018م، كضري�بــة جديــدة تضــاف لمنظومــة 
الضرائــب والرســوم األخــرى الواجــب العمــل بهــا مــن قبــل قطاعــات محــددة فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك 
القطــاع العقــاري بحســب مــا تــم اإلعــالن عنــه مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وفقــاً للجــدول التالــي:
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احتساب ضري�بة القيمة المضافةالقطاع العقاري

%5بيع وت�أجي العقار التجاري 

%5بيع العقار السكني 
بيــع العقــار الســكني الشــخصي المســتخدم مــن قبــل 

خارج نطاق الضري�بةالمالــك أو شــخص علــى قرابــة وثيقــة بــه 

ت�أجي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة 
%5واالسرتاحات

معفىت�أجي العقار السكني 

وعليــه، فــإن متــى مــا انطبقــت أي مــن الحــاالت الخاصــة بضري�بــة القيمــة المضافــة علــى أي مــن عقــارات   
ت�أثــر علــى الصنــدوق، وحيــث أن إقــرار هــذه الضري�بــة فــي المملكــة  لــه  الصنــدوق فــإن ذلــك قــد يكــون 
ــة تطبيقهــا واإلشــراف علــى العمــل  ــة، وذلــك نظــرًا لحداث ــد مــن المعوقــات الجوهري ســينطوي علــى العدي
بهــا مــن قبــل الجهــات الحكوميــة المعنيــة، كمــا أن هــذا النــوع مــن الضرائــب يعــد بطبيعتــه معقــدًا ويشــتمل 
تطبيقــه علــى إجــراءات وتعليمــات مفصلــة علــى المســتوى الحكومــي أو علــى مســتوى المنشــآت الملزمــة 
بهــذه الضري�بــة، وعليــه فــإن مثــل هــذه المنشــآت ســتحتاج إلــى اإللمــام التــام وفهــم طبيعــة وطريقــة تطبيــق 
مثــل هــذا النــوع مــن الضرائــب، وكيفيــة احتســابها وتقديــم تقاريــ�ر خاصــة للجهــات الحكوميــة المختصــة وفقــًا 
لمــا هــو مفــروض بموجــب األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة، ومثــل أي مــن األنظمــة واللوائــح األخــرى فإنــه 
فــي حــال اإلخــالل بــأي مــن االلتزامــات المفروضــة بموجــب األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة بضري�بــة القيمــة 

المضافــة فــإن ذلــك ســوف يــؤدي إلــى فــرض غرامــات ماليــة وعقوبــات نظاميــة أخــرى.

مخاطــر التاريــ�خ التشــغيلي الســابق: ليــس للصنــدوق تاريــ�خ تشــغيلي ســابق يمكــن لمــالك الوحــدات المحتملــن   •
من خالله الحكم على أداء الصندوق أو مدير الصندوق، إال أن طبيعة االست�ثمارات المستقبلية في الصندوق 
وكذلــك طبيعــة المخاطــر المرتبطــة بهــا قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن االســت�ثمارات واالســراتيجيات التــي 

تعــرض لهــا مديــر الصنــدوق ســابقًا، لــذا فــإن هــذا األمــر قــد يؤثــر ســلبًا علــى اســت�ثمارات الصنــدوق وعوائــده.

مخاطــر تضــارب المصالــح: قــد ينشــأ تضــارب مصالــح بــن مصالــح مديــر الصنــدوق أو األطــراف ذات العالقــة   •
ــح يحــد  ــإدارة الصنــدوق، وإن أي تضــارب فــي المصال ــام ب ــاء القي ــح مــالك الوحــدات فــي الصنــدوق أثن ومصال
مــن قــدرة مديــر الصنــدوق علــى أداء مهامــه بشــكل موضوعــي قــد يؤثــر ســلبًا علــى اســت�ثمارات الصنــدوق 

وعوائــده.

مخاطــر انخفــاض الدخــل وزيــادة المصاريــف: وتشــمل مخاطــر تعــر ســداد المســت�أجري�ن أو الت�أخــر فــي الســداد   •
أو التحصيــل أو االلتزامــات التعاقديــة المرتبــة عليهــم أو  زيــادة مصاريــف الصيانــة  والتشــغيل بأكــر ممــا كان 
يتوقعــه مديــر الصنــدوق، ممــا قــد يــؤدي إلــى التقلــب فــي التوزيعــات. وبالتالــي قــد يؤثــر ذلــك علــى أربــاح 

الصنــدوق و/أو تقي�يــم أصولــه ممــا قــد يؤثــر ســلبيًا علــى ســعر وحداتــه.

مخاطــر التقلبــات السياســية والمخاطــر اإلقتصاديــة: بالنظــر إلــى أن الصنــدوق يركــز اســت�ثماراته فــي المملكــة،   •
فــإن مــن المتوقــع أن يكــون أداء الصنــدوق علــى صلــة وثيقــة باألوضــاع االقتصاديــة والظــروف السياســية 
التــي قــد تطــرأ علــى المنطقــة والتــي قــد تنتــج عنهــا انعكاســات ســلبية علــى الســوق العقــاري وعلى أســعار 
األصــول العقاريــة للمملكــة أن يكــون أكــر تذبذبــًا مــن تذبــذب أداء الصناديــق األكــر تنوعــًا جغرافيــًا، وقــد يؤثــر 

هــذا التذبــذب علــى أربــاح الصنــدوق و/أو تقي�يــم أصولــه ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى ســعر وحداتــه.

مخاطــر تطبيــق الــزكاة والرســوم: مــن المحتمــل أن يؤثــر تطبيــق نظــام الرســوم علــى األراضــي البيضــاء بشــكل   •
غــر مباشــر علــى العقــارات محــل اســت�ثمار الصنــدوق نتيجــة لتســارع مــالك األراضــي البيضــاء فــي تطويــ�ر 
أراضيهــم ممــا يزيــد المعــروض والــذي قــد يــؤدي إلــى انخفــاض القيمــة اإليجاريــة للعقــار. كمــا أنــه فــي حــال 
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إنشــاء شــركة تابعــة ألمــن الحفــظ لصالــح الصنــدوق وذلــك لغــرض الحصــول علــى تمويــ�ل فإنهــا قــد ت�كــون 
عرضــة إلــى تحمــل أعبــاء زكويــة. وبالتالــي قــد يؤثــر ذلــك علــى أربــاح الصنــدوق و/أو تقي�يــم أصولــه ممــا قــد 

يؤثــر ســلبيًا علــى ســعر وحداتــه. 

مخاطــر االســت�ثمار خــارج المملكــة: بنطــوي االســت�ثمار الدولي-خــارج المملكــة- علــى العديــد مــن المخاطــر بمــا   •
فــي ذلــك المخاطــر المتعلقــة بمــا يلــي: )1( األمــور المرتبطــة بصــرف العمــالت و)2( االختالفــات بــن الســوق 
العقاريــة الســعودية واألســواق العقاريــة غــر الســعودية و)3( عــدم وجــود معايــ�ر موحــدة للمحاســبة 
اإلشــراف  مــن  المختلفــة  والمســتويات  اإلفصــاح  ومتطلبــات  والممارســات  الماليــة  والتقاريــ�ر  والتدقيــق 
والتنظيــم الحكومــي و)4( بعــض المخاطــر االقتصاديــة والسياســية و)5( احتمــال فــرض ضرائــب غــر ســعودية 
علــى الدخــل والمكاســب المرتبطــة بهــذه األصــول. وقــد تؤثــر هــذه العوامــل ســلبًا علــى قيمــة اســت�ثمارات 
الصنــدوق غــر الســعودية وبالتالــي علــى إجمالــي قيمــة الوحــدات. وسيســعى مديــر الصنــدوق للدخــول 
ــات تنظيميــة ورقابيــة وإشــرافية مماثلــة علــى األقــل لتلــك التــي تطبقهــا  فــي إســت�ثمارات تابعــة لمتطلب
ــاح  ــك علــى أرب ــر ذل ــه قــد يؤث ــة الســعودية. ولكــن فــي حــال حــدوث أي ممــا ذكــر أعــاله فإن المملكــة العرب�ي

الصنــدوق و/أو تقي�يــم أصولــه ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى ســعر وحداتــه.

مخاطــر ســعر صــرف العملــة: عملــة الصنــدوق الرئيســية هــي الريــال الســعودي ولكــن قــد ت�تعامل االســت�ثمارات   •
المــدارة فــي الصنــدوق فــي مجموعــة متنوعــة مــن العمــالت األخــرى، وأي تغيــ�ر فــي معــدالت صــرف هــذه 

العمــالت قــد يؤثــر عكســيا علــى قيمــة وســعر وحــدات الصنــدوق .

لمــالك  وحداتــه  مــن  عــدد  الصنــدوق  ســيصدر  المعلومــات:  علــى  الحصــول  فــي  المســاواة  عــدم  مخاطــر   •
العقــارات الحاليــة كمســاهمة عينيــة ونظــرًا لطبيعــة أعمــال العقــارات مــن المحتمــل أن يكــون هنــاك عــدد مــن 
المســت�ثمري�ن اآلخريــ�ن الذيــن تربطهــم صلــة بمــالك العقــارات الحاليــة. وبالتالــي تنشــأ مخاطــر بحصــول المــالك 
الحاليــ�ن للعقــارات وبعــض أو كل مــن المســت�ثمري�ن المذكوريــ�ن أعــاله علــى معلومــات جوهريــة والتــي قــد 
ال يكــون لــدى مديــر الصنــدوق علــم بهــا أو قــد ال يــدرك أنهــا جوهريــة. باإلضافــة إلــى ذلــك قــد يكــون لديهــم 
القــدرة علــى تفســر المعلومــات فــي الوقــت المناســب والتــي قــد ال يكــون لمديــر الصنــدوق والمســت�ثمري�ن 

اآلخريــ�ن القــدرة علــى ذلــك.

مخاطــر االســت�ثمارات العقاريــة: يخضــع االســت�ثمار فــي وحــدات الصنــدوق لبعــض المخاطــر المرتبطــة بملكيــة   •
األصــول العقاريــة ومجــال العقــارات علــى وجــه العمــوم. إن قيمــة اســت�ثمارات الصنــدوق يمكــن أن ت�ت�أثر بشــكل 
ســلبي بعــدد مــن العوامــل مثــل انخفــاض قيمــة العقــارات، عــدم ســيولة االســت�ثمار، المخاطــر ذات الصلــة 
باألوضــاع اإلقتصاديــة المحليــة، الكــوارث الطبيعيــة، إرتفــاع ت�كاليــف التمويــ�ل، األوضــاع الماليــة للمســت�أجري�ن، 
زيــادة الضرائــب المفروضــة علــى العقــارات، التغيــ�رات فــي أنظمــة تقســيم األراضــي، وزيــادة المنافســة كل 

هــذه العوامــل مــن شــأنها أن تؤثــر ســلبًا علــى اســت�ثمارات الصنــدوق وعوائــده.

ــ�خ  مخاطــر توفــر االســت�ثمارات المناســبة: لقــد وقــع اختيــار مديــر الصنــدوق علــى اســت�ثمارات الصنــدوق بتاري  •
هــذه الشــروط واألحــكام ولــن ت�تســنى للمســت�ثمري�ن الفرصــة لتقي�يــم المعطيــات اإلقتصاديــة والماليــة وكذلــك 
المعلومــات األخــرى ذات الصلــة والخاصــة باالســت�ثمارات المســتقبلية. وال يمكــن أن يكــون هنــاك ضمانــًا مــن 
مديــر الصنــدوق علــى تحديــد االســت�ثمارات المســتقبلية التــي تحقــق األهداف االســت�ثمارية للصنــدوق. وهناك 
منافســة شــديدة فــي مجــال تحديــد وهيكلــة االســت�ثمارات المناســبة للصنــدوق وقــد يــؤدي هــذا األمــر إلــى 

الت�أثــر ســلبًا علــى اســت�ثمارات الصنــدوق وعوائــده.

مخاطــر التطويــ�ر العقــاري: علمــًا أنــه لــن تشــكل مشــاريع التطويــ�ر العقــاري فــي المســتقبل نســبة كبــرة مــن   •
أصــول الصنــدوق، إال أن قطــاع التطويــ�ر العقــاري فــي المملكــة يواجــه العديــد من المخاطر ومخاطر االشــراك 
فــي بنــاء وتســوي�ق مشــروع عقــاري جديــد تشــمل دون حصــر مــا يلــي: الت�أخــر فــي اإلنتهــاء مــن األعمــال 
فــي الوقــت المناســب وتجــاوز الت�كاليــف المحــددة وعــدم القــدرة علــى تحقيــق عقــود إي�جــار بالمســتويات 
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خــاص  بشــكل  والمتعلقــة  الصنــدوق  ســيطرة  خــارج  عوامــل  عــن  الناتجــة  القاهــرة  والقــوة  المســتهدفة 
بقطــاع المقــاوالت. إن البــدء فــي مشــروعات جديــدة ينطــوي علــى مخاطــر أخــرى، مــن بينهــا الحصــول علــى 
الموافقــات والتصاريــ�ح الحكوميــة الالزمــة لتقســيم األراضــي واإلشــغال، وغرهــا مــن الموافقــات والتصاريــ�ح 
الحكوميــة األخــرى المطلوبــة، وت�كاليــف التطويــ�ر العقــاري المتصلــة بالمشــاريع التــي لــم ت�تــم متابعتهــا حتــى 
االكتمــال. إن اإلنجــاز الناجــح لتلــك المشــاريع ســوف يكــون لــه ت�أثــر مباشــر وكبــر علــى قيمــة الوحــدات وأي 

فشــل فــي ذلــك مــن شــأنه أن يؤثــر علــى التوزيعــات للمســت�ثمري�ن وصافــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

مخاطــر إحتماليــة عــدم القــدرة علــى إصــدار بعــض شــهادات إتمــام البنــاء: فــي حــال اإلســت�ثمار فــي مشــاريع   •
ــ�ر العقــاري، وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام، فإنــه كمــا هــو معلــوم بــأن مشــاريع  التطوي
التطويــ�ر العقــاري فــي المملكــة تواجــه عــددًا مــن المخاطــر، ومــن ضمــن هــذه المخاطــر التــي قــد تواجههــا 
ت�أخــر المطــور أو عــدم قدرتــه علــى إنهــاء وإكمــال مشــاريع التطويــ�ر العقــاري نتيجــة فــرض إجــراءات مؤقتــة 
مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة قــد تصــل الــى إغــالق العقــار المخالــف باإلضافــة إلــى فــرض 
غرامــات تــ�راوح بــن خمســمائة )500( وخمســة آالف )5000( ريــال ســعودي عــن كل مخالفــة، ســببها عــدم 
القــدرة علــى إصــدار بعــض شــهادات إتمــام البنــاء المتعلقــة بالمشــروع والتــي ال يمكــن إصدارهــا فــي حــال 
لــم يتــم إســتيفاء أي مــن الشــروط المطلوبــة إلصــدار رخصــة إتمــام البنــاء حســب القوانــن واألنظمــة البلديــة 
ــال  الســارية المفعــول، ومــن أســباب عــدم القــدرة علــى إســتيفاء أي مــن هــذه الشــروط )علــى ســبيل المث
ــ�ر  ــ�ر العقــاري، كتغي ال الحصــر قــد ت�كــون القــوة القاهــرة المتعلقــة بشــكل خــاص بقطــاع المقــاوالت والتطوي
األنظمــة والقوانــن ذات العالقــة، وغرهــا مــن األســباب(، وبالتالــي فــإن ذلــك قــد يكــون لــه، متــى مــا تحقــق، 
ت�أثــر علــى الصنــدوق بشــكل ســلبي قــد يؤثــر علــى الوضــع المالــي للصنــدوق ونتائــج عملياتــه والقــدرة 
علــى توزيــع أربــاح للمســت�ثمري�ن. علمــًا أنــه جــاري العمــل علــى إصــدار جميــع شــهادات إتمــام االعمــال الواجــب 

إصدارهــا مــن قبــل المشــروع بهــدف تجنــب مخالفــة األنظمــة والقوانــن البلديــة والقرويــة.

مخاطــر عــدم اســتيفاء أو تجديــد الرتاخيــص النظاميــة الالزمــة: قــد ال ينجــح الصنــدوق فــي تحقيــق أهدافــه   •
االســت�ثمارية فــي حــال عــدم اســتيفاء أو تجديــد الراخيــص النظاميــة الالزمــة لمزاولــة النشــاط. وفــي مثــل 
هــذه الحالــة، قــد ال يســتطع الصنــدوق المضــي قدمــًا باالســت�ثمار أو تطويــ�ر العقــار، ممــا ســيؤثر ســلبًا علــى 

قيمــة الوحــدات حيــث أن العوائــد المتوقعــة مــن التطويــ�ر لــن يتــم حصادهــا فــي الوقــت المحــدد لهــا.

مخاطــر الزيــادة فــي ت�كاليــف البنــاء: إن ت�كاليــف بنــاء مشــروع عقــاري قــد ت�تجــاوز التوقعــات المحــددة ألســباب   •
مختلفــة مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الت�أخــر بســبب الخالفــات الصناعيــة، الخالفــات مــع مقاولــي 
الباطــن، الزيــادة فــي ت�كاليــف مــواد البناء والمعدات والعمالة، وســوء األحوال الجوية، والمشــاكل والظروف 
غــر المتوقعــة. وإذا أمكــن ســيتم التخفيــف مــن مشــكلة تجــاوز الت�كاليــف عــن طريــ�ق الدخــول مــع المقاولــن 
فــي عقــود بنــاء ذات مواعيــد محــددة ومبالــغ مقطوعــة ثابتــة علــى أن تشــمل تلــك العقــود أحــكام مناســبة 

لحــاالت الطــوارئ وقــد يــؤدي هــذا األمــر إلــى ت�أثــر اســت�ثمارات الصنــدوق وعوائــده.

مخاطــر البنيــة التحتيــة: بخصــوص العقــارات التــي ت�كــون تحــت التطويــ�ر، ســوف يعتمــد الصنــدوق علــى الحكومــة   •
والبلديــة المختصــة بغــرض توفــر البنيــة التحتيــة الالزمــة لموقــع التطويــ�ر بمــا فــي ذلــك الميــاه، الصــرف 
الصحــي، الكهربــاء، والطــرق. فــإذا لــم ت�كــن الحكومــة والبلديــة المختصــة قادرتــن علــى اســت�كمال مشــاريع 
البنيــة التحتيــة فــي الوقــت المناســب أو كمــا هــو متوقــع ،فــإن هــذا مــن شــأنه أن يضعــف قــدرة الصنــدوق 
علــى إنجــاز أو تشــغيل العقــارات وأن يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أداء الصنــدوق لت�أخــر تشــغيل العقــار كمــا هــو 

مخطــط وممــا ينتــج عــن ذلــك إنخفــاض فــي مســتويات التوزيعــات لمالكــي الوحــدات.

مخاطــر التمويــ�ل: مــن المحتمــل أن يتــم تمويــ�ل أصــول الصنــدوق وأن يؤثــر هــذا ســلبًا علــى الدخــل الــذي يجنيــه   •
الصنــدوق أو أن يــؤدي إلــى خســارة رأس المــال. ومــن المتوقــع أن يكــون ألي تســهيالت ممنوحــة للصنــدوق 
أثــر جوهــري علــى زيــادة أو انخفــاض فــي قيمــة أصــول الصنــدوق حيــث أن االســتدانه قــد تســبب تغيــ�رات 
عشــوائية فــي قيمــة أصــول الصنــدوق أو قــد تعرضــه لخســارة مبلــغ اســت�ثماري. إن اللجــوء للتمويــ�ل يخلــق 



68

فرصــة للزيــادة فــي العائــدات لكنــه فــي نفــس الوقــت ينطــوي علــى درجــة عاليــة مــن الخطــر المالــي وقــد 
ــ�ل والركــود اإلقتصــادي، عــالوة  يــؤدي إلــى تعــرض الصنــدوق إلــى عوامــل أخــرى مثــل إرتفــاع ت�كلفــة التموي
علــى ذلــك، فإنــه يمكــن رهــن أصــول الصنــدوق إلــى مقــرض وذلــك فقــط لمصلحــة الصنــدوق، ويمكــن أن يقــوم 
ذلــك المقــرض بالمطالبــة باألصــول فــور حــدوث أي تخلــف عــن الســداد مــن قبــل الشــركة ذات الغــرض الخــاص 

أو مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو الصنــدوق ذاتــه.

مخاطــر اإلجــراءات التــي يتخذهــا المنافســون: يتنافــس الصنــدوق مــع مــالك ومشــغلن ومطوريــ�ن عقاريــ�ن   •
آخريــ�ن فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية، وقــد يمتلــك بعضهــم عقــارات مشــابهة للعقــارات التــي يمتلكهــا 
الصنــدوق فــي نفــس النطــاق الــذي تقــع فيــه العقــارات وإذا قــام منافســوا الصنــدوق بت�أجــر أماكــن ســكنية 
أو تجاريــة مماثلــة للعقــارات التــي يمتلكهــا أو ســيمتلكها الصنــدوق أو بيــع أصــول مماثلــة لهــذه العقــارات 
التــي يمتلكهــا الصنــدوق بقيمــة تســاوي أو أقــل مــن ت�ثمــن الصنــدوق لألصــول القابلــة للمقارنــة ، فــإن 
الصنــدوق قــد ال ينجــح فــي ت�أجــر المســاحة التجاريــة والســكنية بأســعار مناســبة أو وفــق شــروط مناســبة أو 
قــد ال ينجــح فــي الت�أجــر أو البيــع علــى اإلطــالق. وينتــج ذلــك بزيــادة ت�كاليــف الصنــدوق مــن خــالل ت�كبــد مصاريــف 
إضافيــة لحمايــة العقــار وأيضــًا عــدم االســتفادة مــن الدخــل الثابــت مــن العقــار وبالتالــي انخفــاض مســتويات 

التوزيعــات لمالكــي الوحــدات.

مخاطــر عــدم القــدرة علــى التخــارج مــن اســت�ثمارات الصنــدوق بشــروط جيــدة: ســوف يقــوم الصنــدوق بالتخــارج   •
إن  للبيــع.  الصنــدوق مناســبًا  يــراه مديــر  الــذي  الوقــت  بــه فــي  الخاصــة  األخــرى  العقــارات واألصــول  مــن 
قــدرة الصنــدوق علــى التصــرف فــي العقــارات بنــاًء علــى شــروط مالئمــة ومناســبة تعتمــد علــى عوامــل 
خــارج ســيطرته بمــا فــي ذلــك المنافســة مــن قبــل بائعــن آخريــ�ن وتوافــر حلــول تمويــ�ل تجــذب المشــري�ن 
المحتملــن. وفــي حــال لــم يتمكــن الصنــدوق مــن بيــع أصولــه بنــاًء علــى الشــروط التــي يفضلهــا فــإن وضعــه 
المالــي ونتائــج العمليــات والتدفــق النقــدي وقدرتــه علــى توزيــع األربــاح لمالكــي الوحــدات قــد ت�ت�أثــر ســلبًا.

ائ�تمانيــة  لمخاطــر  الصنــدوق  يتعــرض  قــد  اإلئ�تمانيــة:  والمخاطــر  اإللتــزام  عــن  اآلخــر  الطــرف  تخلــف  مخاطــر   •
لألطــراف الذيــن يقــوم الصنــدوق بمزاولــة األعمــال معهــم كمــا يمكــن أن يتحمــل الصنــدوق خطــر تســوية 
التخلــف عــن الســداد كمــا أن الصنــدوق قــد يتعــرض فــي ظــروف معينــة إلــى مخاطــر تخلــف الطــرف اآلخــر عــن 
اإللتــزام بالتزامــات تعاقديــة بمــا فــي ذلــك مــالك األراضــي، مديــر العقــارات، البنــوك المقرضــة، والمقاولــن. 
ــغ  ــة وســداد مبال ــه التعاقدي وقــد يــؤدي أي إخــالل مــن قبــل طــرف ثالــث متعاقــد معــه باســتيفائه إللتزامات
الوحــدات.  لمالكــي  العوائــد  وبالتالــي  للصنــدوق  المســتهدف  الدخــل  انخفــاض  إلــى  للصنــدوق  مســتحقة 
كمــا ســوف يقــوم الصنــدوق باســت�ثمار المبالــغ النقديــة الزائــدة فــي صناديــق مرابحــة ومضاربــة متوافقــة 
مــع الشــريعة، مــع أن هــذه االســت�ثمارات منخفضــة المخاطــر إال أنــه يوجــد احتماليــة عــدم الســداد األطــراف 
المقابلــة والمؤسســات الماليــة التــي يتعامــل معهــا الصنــدوق، وهــذا قــد يؤثــر ســلبًا علــى الوضــع المالــي 

للصنــدوق.

مخاطــر عــدم قــدرة المســت�أجري�ن علــى الوفــاء بالتزاماتهــم اإليجاريــة: قــد ت�ت�أثــر نتائــج الصنــدوق بشــكل ســلبي   •
إذا كان هنــاك عــدد كبــر مــن المســت�أجري�ن غــر قادريــ�ن علــى الوفــاء بالتزاماتهــم اإليجاريــة. وباالضافــة إلــى 
ذلــك ففــي حــال لجــوء مســت�ثمر مــا إلــى أنظمــة االفــالس أو االعســار أو أي انظمــة مماثلــة، فيجــوز لــه إنهــاء 
ــج عــن ذلــك نقصــان فــي التدفــق النقــدي للصنــدوق. وفــي حــال وجــود عــدد كبــر  عقــد اإليجــار الخــاص وينت
مــن حــاالت اإلخــالل بااللتزامــات أو حــاالت اإلفــالس مــن المســت�أجري�ن فــإن التدفــق النقــدي الخــاص بالصنــدوق 

وكذلــك قــدرة الصنــدوق علــى تنفيــذ توزيعــات لمالكــي الوحــدات قــد ت�ت�أثــر ســلبًا.

فــي  المســت�أجري�ن  أو  الحاليــ�ن  المســت�أجري�ن  مــع  اإليجــار  يتــم فســخ عقــد  قــد  اإليجــار:  عقــد  مخاطــر فســخ   •
المســتقبل وذلــك فــي حــال إخــالل أحــد األطــراف بالعقــد الموقــع والــذي ينجــم عنــه فســخ عقــد اإليجــار، وفــي 
تلــك الحالــة فــإن التدفقــات النقديــة وقــدرة الصنــدوق علــى تنفيــذ توزيعــات للمســت�ثمري�ن قــد ت�ت�أثــر جميعهــا 

ســلبًا مــا لــم يتمكــن الصنــدوق مــن إعــادة ت�أجــر العقــارات بشــكل فــوري.
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مخاطــر قصــر مــدة اإليجــار: بعــض مــن إي�جــارات األصــول فــي الصنــدوق تعتــرب قصــرة أمــد أي مــن ســنة إلــى   •
ســنتن. اذا لــم يتــم تجديــد هــذه العقــود قبــل انتهائهــا فإنــه مــن المحتمــل أن تظــل المســاحات الت�أجريــة 
شــاغرة لفــرة مــا إلــى حــن الحصــول علــى مســت�أجر جديــد. واذا كانــت األمــور اإلقتصاديــة غــر مواتيــة فإنــه 
مــن المحتمــل أن تظــل المســاحات الت�أجريــة شــاغرة لفــرة طويلــة أو أن يكــون ســعر اإليجــار للمســت�أجر الجديــد 
أقــل ممــا كان متوقعــًا ممــا قــد يؤثــر فــي التوزيعــات النقديــة لمالكــي الوحــدات ومــن ثــم فــي اســت�ثماراتهم 

فــي الصنــدوق.

اإلنهــاء المبكــر لعقــد اإليجــار: قــد ت�كــون بعــض أصــول الصنــدوق مؤجــرة إلــى طــرف واحــد، بموجــب عقــد طويــ�ل   •
ــؤدي إلــى اإلنهــاء  ــة لألطــراف قــد ت ــاك عوامــل خــارج نطــاق الســيطرة المعقول األجــل، ويمكــن أن ت�كــون هن
المبكــر لعقــد اإليجــار. ممــا قــد يــؤدي ذلــك إلــى إنقطــاع أو توقــف كامــل لمدفوعــات اإليجــار لمــدة بينمــا يقــرر 
ــ�ق األمثــل للمضــي قدمــًا فــي إدارة الصنــدوق. وقــد يــؤدي وقــوع  ــر الصنــدوق والمســت�أجر معــًا الطري مدي
ــ�رادات الصنــدوق بشــكل كبــر عــن الســابق مــع احتمــال وقــوع خســائر فــي رأس  هــذا الحــدث إلــى إنخفــاض إي

المــال. 

مخاطــر إبــرام عقــود إي�جــار طويلــة األجــل: قــد يــربم الصنــدوق عقــود إي�جــار طويلــة األجــل مــع المســت�أجري�ن   •
لفــرات إي�جــار ت�تجــاوز 10 ســنوات. وقــد ت�تضمــن هــذه العقــود زيــادات فــي قيمــة اإليجــار وقــد ال ت�تضمــن ذلــك، 
عنــد حــدوث أي زيــادة فــي ت�كاليــف التشــغيل أو معــدالت التضخــم أو تغــر أســعار صــرف العمــالت أو زيــادة 
اســعار العقــارات مــع ثبــات دفعــات اإليجــار يــؤدي إلــى انخفــاض العائــد علــى اإليجــار. وعــالوة علــى ذلــك ، 
ونظــرًا لمــدة اإليجــار ، قــد ال يكــون الصنــدوق قــادرًا علــى إعــادة التفــاوض علــى عقــد اإليجــار ليعكــس التغــرات 
الســابقة إلــى حــن انتهــاء مدتــه. ممــا يتســبب فــي انخفــاض عوائــد الصنــدوق عــن العوائــد المتوفــرة فــي 

الســوق وقــد يؤثــر ذلــك أيضــًا فــي انخفــاض الســعر األصلــي لألصــول وســعر وحــدات الصنــدوق. 

مخاطــر ســريان اإليجــار الــذي يتضمــن االلتــزام بالت�أمــني واإلصــالح الكامــل: تــم ت�أجــر بعــض األصــول العقاريــة   •
المســتهدفة بموجــب عقــود إي�جــار معــادل بشــكل كبــر لمــا يعــرف بعقــود اإليجــار التــي ت�تضمــن االلتــزام 
إلــى  باإلضافــة  الصيانــة،  ت�كاليــف  كافــة  المســت�أجر  يتحمــل  بموجبهــا  والتــي  الكامــل،  واإلصــالح  بالت�أمــن 
الخدمــات والت�أمــن وااللتــزام بســداد الضرائــب والرســوم المتعلقــة بشــكل مباشــر بالعقــار ذي الصلــة. وعلــى 
الرغــم مــن اعتمــاد العقــود مــن جانــب الهيئــة الشــرعية للصنــدوق، فهــي ال تضمــن أن تقــرر المحاكــم المختصــة 
فــي المملكــة أن أحــكام عقــود اإليجــار أو غرهــا مــن العقــود ذات الصلــة هــي عقــود متوافقــة مــع المعايــ�ر 
الشــرعية، وبالتالــي يمكــن تنفيذهــا فــي المملكــة حســب صياغتهــا، وذلــك خاصــة فيمــا يتعلــق باألحــكام التــي 
تخــول للمســت�أجر مســؤولية إجــراء إصالحــات إنشــائية وااللتــزام بســداد الضرائــب والرســوم المتعلقــة باألصــول 
العقاريــة المســتهدفة. وفــي حــال قــررت المحكمــة المختصــة أن هــذا الرتيــب غــر متوافــق مــع الشــريعة، 
فقــد تزيــد النفقــات المت�كبــدة مــن جانــب الصنــدوق بشــكل كبــر. وقــد يكــون لهــذا األمــر ت�أثــر جوهــري ســلبي 
علــى الصنــدوق ومركــزه المالــي وقــد يــؤدي إلــى انخفــاض التوزيعــات لمالكــي الوحــدات وبالتالــي انخفــاض 

قيمــة الواحــدات.

مخاطــر إحتماليــة عــدم القــدرة علــى تجديــد عقــد اإليجــار أو إعــادة ت�أجــي المســاحة المســت�أجرة عنــد إنتهــاء مــدة   •
ــاء  ــغ اإليجــار التــي يســددها مســت�أجر العقــارات وبن العقــد: ســوف يســتمد الصنــدوق معظــم دخلــه مــن مبال
عليــه فــإن الوضــع المالــي للصنــدوق ونتائــج العمليــات والتدفــق النقــدي وكذلــك قــدرة الصنــدوق علــى 
تنفيــذ توزيعــات للمســت�ثمري�ن قــد ت�ت�أثــر جميعهــا فــي حالــة لــم يتمكــن الصنــدوق مــن إعــادة ت�أجــر العقــارات 
بشــكل فــوري أو تجديــد عقــود اإليجــار أو فــي حــال كانــت القيمــة اإليجاريــة أقــل عنــد التجديــد أو إعــادة الت�أجــر 
أقــل بكثــر مــن المتوقــع. وعنــد انتهــاء أي عقــد إي�جــار، ال يوجــد أي ضمــان علــى أن العقــد ســوف يتــم تجديــده 
ــدة للصنــدوق مــن  ــم اســتبداله. وقــد ت�كــون شــروط أي عقــد إي�جــار الحــق أقــل فائ أو أن المســت�أجر ســوف يت
ــد  ــودًا عن ــب أي مســت�أجر، قــد يواجــه المؤجــر ت�أخــرًا أو قي عقــد اإليجــار الحالــي. وفــي حــال التقصــر مــن جان
تنفيــذ الحقــوق وقــد يتــم ت�كبــد ت�كاليــف باهظــة لحمايــة اســت�ثمارات الصنــدوق. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن قــدرة 
الصنــدوق علــى ت�أجــر المســاحة االيجاريــة وكذلــك القيمــة االيجاريــة التــي يتقاضاهــا ت�ت�أثــران ليــس فقــط 
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بالطلــب مــن جانــب المســت�أجري�ن ولكــن أيضــًا بعــدد العقــارات األخــرى التــي تنافــس عقــارات الصنــدوق فــي 
ــذاب المســت�أجري�ن.  اجت

مخاطــر عــدم إشــغال العقــار لفــرتات طويلــة: عندمــا تصبــح أي مــن الوحــدات العقاريــة شــاغرة لفــرات طويلــة   •
كنتيجــة إلنتهــاء عقــد الت�أجــر دون تجديــدة. أو تنصــل المســت�أجر مــن إكمــال عقــد الت�أجــر بشــكل قانونــي أو 
غــر قانونــي. أو إعــالن المســت�أجر إفالســة. أو إلغــاء أو عــدم تجديــد العقــد أو غــر ذلــك مــن األســباب. فــإن 
الصنــدوق قــد يعانــي مــن إنخفــاض فــي العوائــد، وبالتالــي إنخفــاض التوزيعــات الدوريــة للمســت�ثمري�ن . عــالوة 
علــى ذلــك ولكــون قيمــة عقــار مــا تعتمــد بشــكل كبــر علــى العقــود الت�أجريــة لذلــك فــإن قيمــة العقــار التــي 
يمكــن تحصيلهــا مــن بيــع تلــك العقــارات التــي ظلــت غــر مســت�أجرة بشــكل جزئــي أو كلــي لفــرات طويلــة نســبيًا 
قــد ت�تناقــص، وبالتالــي قــد ت�تناقــص العوائــد التــي يمكــن تحقيقهــا للمســت�ثمري�ن ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى 

اســت�ثمارات الصنــدوق وعوائــده وتوزيعاتــه.

مخاطــر الخســائر غــي المؤمنــة: ســوف يحتفــظ الصنــدوق بت�أمــن للمســؤولية التجاريــة، وت�أمــن علــى الملكيــة   •
وغرهــا مــن أنــواع الت�أمــن التــي تغطــي جميــع الممتلــكات التــي يملكهــا ويديرهــا الصنــدوق وذلــك بالنــوع 
والحــدود التــي يعتقــد أنهــا كافيــة ومناســبة بالنظــر إلــى المخاطــر النســبية التــي تنطبــق علــى العقــار، 
وبت�كلفــة التغطيــة المناســبة، مــع تطبيــق ممارســات الصناعــة الجيــدة. ومــن الممكــن أيضــًا الت�أمــن ضــد خســائر 
معينــة، مثــل تلــك التــي تنتــج عــن األعمــال اإلرهابيــة أو العواصــف أو الفيضانــات أو النشــاط الزلزالــي، مــع 
ــة  ــذا، فــإن الصنــدوق قــد يت�كبــد خســائر مادي مراعــاة بعــض القيــود التــي مــن بينهــا قيــود وثائــق الت�أمــن. ل
قــد ت�تجــاوز عائــدات الت�أمــن، وربمــا يصبــح غــر قــادر علــى اإلســتمرار فــي الحصــول علــى التغطيــة الت�أمينيــة 
بأســعار معقولــة تجاريــًا فــإذا واجــه الصنــدوق خســارة غــر مؤمــن عليهــا أو خســارة ت�تجــاوز حــدودة الت�أمينيــة 
فيمــا يتعلــق بملكيــة أحــد العقــارات أو أكــر، فإنــه مــن المحتمــل أن يخســر الصنــدوق رأس المــال المســت�ثمر 
فــي الممتلــكات المتضــررة، فضــاًل عــن العائــدات المســتقبلية المتوقعــة مــن هــذه الممتلــكات. وبالت�أكيــد 
فــإن أي خســارة مــن هــذا القبيــل مــن المرجــح أن تؤثــر ســلبًا علــى وضــع الصنــدوق المالــي ونتائــج عملياتــه، 

والتدفقــات النقديــة الناتجــة عنــه، ومــن ثــم قــدرة الصنــدوق علــى تقديــم توزيعــات للمســت�ثمري�ن.

مخاطــر ت�ثمــني العقــارات: لغايــات تقديــر قيمــة عقــار مــا مــن ضمــن المحفظــة االســت�ثمارية للصنــدوق، يقــوم   •
مديــر الصنــدوق بعمليــات تقي�يــم داخليــة فــي العديــد مــن الحــاالت للصنــدوق، وذلــك إضافــة إلــى الت�ثمــن 
المعــد مــن قبــل المثمنــن المســتقلن. وت�كــون عمليــات التقي�يــم التــي يقــوم بهــا مديــر الصنــدوق هــي فقــط 
لغــرض تقديــر قيمــة عقــار مــا فقــط، وليســت مقياســًا دقيقــًا للقيمــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا عنــد بيــع 
ذلــك العقــار حيــث أن التحقــق النهائــي مــن القيمــة الســوقية للعقــار يعتمــد إلــى حــد كبــر علــى المفاوضــات 
ــر بالظــروف اإلقتصاديــة، وغرهــا مــن الظــروف األخــرى الخارجــة عــن  بــن البائــع والمشــري والتــي قــد ت�ت�أث
ــر الصنــدوق، ومــن بــن تلــك الظــروف دون الحصــر، ظــروف الســوق بشــكل عــام إذا  ســيطرة الصنــدوق ومدي
قــرر الصنــدوق تصفيــة أصولــه، فــإن القيمــة المحققــة قــد ت�كــون أكــر مــن أو أقــل مــن قيمــة التقي�يــم المقــدرة 
لهــذه األصــول. وفــي فــرات التقلبــات اإلقتصاديــة، والتــي يزيــد فيهــا عــدم اليقن بالنســبة لتقديــرات القيمة، 
وتقــل العمليــات المماثلــة التــي يمكــن فــي مقابلهــا قيــاس القيمــة فــإن الفــارق يزيــد مــا بــن القيمــة 

المقــدرة ألصــل عقــار معــن والقيمــة الســوقية النهائيــة لذلــك األصــل. 

مخاطــر نــزع الملكيــة: يحــق لبعــض الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة االســتحواذ اإلجبــاري علــى عقــار لتحقيــق   •
المنفعــة العامــة )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، بنــاء الطــرق والمرافــق العامــة(. ومــن الناحيــة العمليــة، 
يكــون ســعر الشــراء لعقــار مــا عــادة مــا يســاوي القيمــة الســوقية. وفــي حــال نــزع الملكيــة يتــم االســتحواذ 
اإلجبــاري علــى العقــار بعــد فــرة إخطــار غــر محــددة ،وعلــى الرغــم مــن احتماليــة دفــع التعويــض، فهنــاك خطر 
يتمثــل فــي أن ت�كــون قيمــة التعويــض غــر كافيــة بالمقارنــة مــع حجــم االســت�ثمار أو الربــح الفائــت أو الزيــادة 
فــي قيمــة االســت�ثمار. وفــي حــال تحقــق خطــر نــزع الملكيــة، قــد تنخفــض قيمــة التوزيعــات لمالكــي الوحــدات، 

وقيمــة وســعر التــداول للوحــدات وقــد يخســر مالكــي الوحــدات كل أو جــزء مــن رأس المــال المســت�ثمر.
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مخاطــر عــدم االمت�ثــال لألنظمــة ذات العالقــة: قــد يصبــح الصنــدوق غــر مؤهــل ليكــون صنــدوق اســت�ثمار   •
عقــاري متــداول بموجــب التعليمــات المنظمــة لصناديــق االســت�ثمار العقــاري المتداولــة، وهــو األمــر الــذي 
يرتــب عليــه آثــار ســلبية علــى قيمــة اســت�ثمارهم. ولــم يتــم اختبــار متطلبــات االحتفــاظ بوضــع الصنــدوق 
كصنــدوق اســت�ثمار عقــاري متــداول . وباإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يتــم إجــراء تغيــ�رات الحقــة )بمــا فــي ذلــك 
تغيــ�ر فــي التفســر( علــى متطلبــات االحتفــاظ بوضــع الصنــدوق كصنــدوق اســت�ثمار عقــاري متــداول. كمــا أن 
اللوائــح المنظمــة صــادرة حديثــًا وليــس لهــا تفســرات ســابقة، وباإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يتــم إجــراء تغيــ�رات 
ــ�ر فــي التفســر( علــى متطلبــات االحتفــاظ بوضــع الصنــدوق كصنــدوق اســت�ثمار  الحقــة )بمــا فــي ذلــك تغي
عقــاري متــداول. وينبغــي علــى المســت�ثمري�ن المحتملــن مالحظــة أنــه ال يوجــد ضمــان بــأن الصنــدوق، عقــب 
اختيــاره ليكــون صنــدوق اســت�ثمار عقــاري متــداول ســوف يظــل صنــدوق اســت�ثمار عقــاري متــداول أو ســوف 
يســتمر فــي االحتفــاظ بهــذا الوضــع )ســواء بســبب عــدم الوفــاء بالمتطلبــات التنظيميــة أو خالفــه(. وفــي 
ــأي مــن المتطلبــات التنظيميــة الالزمــة لالحتفــاظ بوضعــه، يجــوز لهيئــة  حــال تخلــف الصنــدوق عــن الوفــاء ب
الســوق الماليــة تعليــق تــداول الوحــدات أو إلغــاء إدراج الصنــدوق. ويمكــن أن تــؤدي عــدم القــدرة علــى إدراج 
الصنــدوق فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( إلــى نتائــج ســلبية علــى إمكانيــة تســوي�ق الوحــدات 

وعلــى ســيولتها وقيمتهــا.

مخاطــر إنخفــاض قيمــة أصــول الصنــدوق: ســوف تخضــع االســت�ثمارات المتعلقــة بملكية العقــارات و/أو ت�أجرها   •
ــ�ر عملياتهــا و/أو إعــادة تطوي�رهــا لمجموعــة مــن المخاطــر وتشــمل علــى ســبيل المثــال وليــس  و/أو تطوي
الحصــر، تلــك المخاطــر المرتبطــة بالمنــاخ االقتصــادي المحلــي العــام واألوضــاع العقاريــة المحليــة والتغــرات 
فــي مســتويات العــرض والطلــب المتعلقــة بالعقــارات ومختلــف المخاطــر غــر المؤمــن عليهــا أو غــر القابلــة 
للت�أمــن والكــوارث الطبيعيــة واللوائــح والقــرارات الحكوميــة والتغيــ�رات فــي الضرائــب العقاريــة والتغيــ�رات 
فــي معــدالت العوائــد وتوافــر القــروض الســكنية التــي مــن شــأنها أن تجعــل بيــع أو إعــادة تمويــ�ل العقــارات 
صعــب أو غــر عملــي، إضافــة إلــى االلتزامــات البيئيــة وااللتزامــات المحتملــة المرتبطــة بالتصــرف فــي األصــول 
وغرهــا مــن العوامــل التــي تقــع خــارج ســيطرة مديــر الصنــدوق. كل هــذه العوامــل مــن شــأنها أن ت�كــون ســببًا 

النخفــاض قيمــة أصــول الصنــدوق.

المخاطــر القانونيــة والتنظيميــة والضرائبيــة: إن المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام تســتند   •
علــى األنظمــة القائمــة وقــت إصــدار الشــروط واألحــكام فقــد تطــرأ تغيــ�رات قانونيــة وضري�بيــة وزكويــة 
وتنظيميــة فــي المملكــة أو غرهــا خــالل مــدة الصنــدوق، والتــي يمكــن أن يكــون لهــا ت�أثــر ســلبي علــى 
للطــرق  اللجــوء  علــى  الصنــدوق  قــدرة  ت�كــون  الوحــدات. وقــد  علــى مالكــي  أو  اســت�ثماراته  أو  الصنــدوق 
القانونيــة فــي حــال النزاعــات محــدودة، وقــد يتعــن اللجــوء إلــى محاكــم المملكــة العرب�يــة الســعودية ســعيًا 
وراء ســبل االنتصــاف. وُتَعــد عمليــة تنفيــذ عقــود اإليجــارات والعقــود األخــرى مــن خــالل النظــام القضائــي فــي 
المملكــة عمليــة طويلــة وصعبــة ونتائجهــا غــر متوقعــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ت�تمتــع اإلدارات والجهــات 
الحكوميــة فــي المملكــة، علــى ســبيل المثــال كاتــب العــدل، بقــدر كبــر مــن الصالحيــة وحريــة التصــرف فيمــا 
يتعلــق بتطبيــق التشــريعات القائمــة. وقــد تــؤدي أي تغيــ�رات فــي التشــريعات القائمــة أو ت�أخــر اإلدارات 
الحكوميــة فــي تطبيــق هــذه التشــريعات إلــى الت�أثــر ســلبًا علــى الصنــدوق. وال توجــد حاليــًا ضرائــب مفروضــة 
علــى الصناديــق االســت�ثمارية داخــل المملكــة العرب�يــة الســعودية ومــع ذلــك فليــس هنــاك ضمــان بــأن نظــام 
الضرائــب الحالــي المعمــول بــه داخــل المملكــة العرب�يــة الســعودية ليســت عرضــة للتغيــ�ر، وتحتفــظ الســلطات 

الضري�بيــة المحليــة بالحــق فــي تقديــر ضري�بــة الــزكاة علــى جميــع مالكــي الوحــدات.

مخاطــر الموافقــات الحكوميــة والبلديــة: قــد ال ينجــح الصنــدوق فــي تحقيــق أهدافــه االســت�ثمارية فــي حــال   •
رفــض إصــدار أي اعتمــاد أو موافقــة بلديــة مطلوبــة أو تــم منحهــا بشــروط تعجيزيــة وفــي مثــل هــذه الحالــة، 
قــد ال يتمكــن الصنــدوق مــن إســت�كمال اســت�ثماره أو عمليــة تطويــ�ر عقاراتــه لجعلهــا مــدرة للدخــل ممــا يعنــي 

انخفــاض العائــد النقــدي المســتهدف لمالكــي الوحــدات.
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مخاطــر الســعودة: تشــرط وزارة العمــل فــي المملكــة توظيــف نســبة عاليــة مــن مواطنــي المملكــة فــي   •
تطويــ�ر قطــاع العقــارات بالمملكــة )الســعودة( ومــن غــر الواضــح فــي هــذه المرحلــة إلــى أي مــدى ســوف 
ت�تطلــب توظيــف  يطلــب مــن الصنــدوق واســت�ثماراته تنفيــذ سياســات الســعودة. ذلــك ألن الســعودة قــد 
موظفــن إضافيــ�ن أو تقديــم تدريــب إضافــي، وهــذه الت�كاليــف األخــرى قــد ت�تســبب فــي إرتفــاع ت�كاليــف تشــغيل 
وإدارة عقــارات الصنــدوق عمــا هــو متوقــع باألســاس، والتــي تخصــم مــن صافــي دخــل الصنــدوق وذلــك ممــا 

يقلــل مــن الربــح الصافــي المتوفــر للتوزيــع علــى مالكــي الوحــدات.

مخاطــر التقاضــي مــع الغــي: إن أنشــطة أصــول الصنــدوق معرضــة ألخطــار اإلنخــراط فــي نزاعــات قضائيــة مــع   •
الغــر وســوف يتحمــل الصنــدوق أتعــاب الدفــاع ضــد مطالبــات الغــر ومبالــغ التســويات أو األحــكام، األمــر الــذي 

مــن شــأنه أن يقلــل مــن صافــي األصــول، ويخفــض مــن توزيعــات مالكــي الوحــدات.

ــ�رات ت�تعلــق  ــر الصنــدوق وقيمــة وحداتــه ســلبًا نتيجــة لحــدوث تغي المخاطــر القانونيــة والتنظيميــة: قــد يت�أث  •
بالتنظيمــات الخاصــة باألنشــطة العقاريــة و/أو االســت�ثمارية القائمــة بالمملكــة العرب�يــة الســعودية، والتــي 
تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، قوانــن التملــك، الرخــص االنشــائية، الفســوحات التنظيميــة، أنظمــة 
وقوانــن التمويــ�ل، أنظمــة وقوانــن اإلســت�ثمار العقــاري، قوانــن التســجيل والدعــاوى القضائيــة وغرهــا، 

ــاح الصنــدوق و/أو تقي�يــم أصولــه. وبالتالــي الت�أثــر ســلبًا علــى أرب

مخاطــر اعتبــارات االلتــزام بضوابــط الشــريعة اإلســالمية: حيــث أن الصندوق سيســت�ثمر في الفرص االســت�ثمارية   •
المتوافقــة مــع ضوابــط الشــريعة اإلســالمية والتــي تحددهــا اللجنــة الشــرعية للصنــدوق، بمــا فــي ذلــك 
اإللتــزام بضوابــط الشــريعة اإلســالمية التــي تحددهــا اللجنــة الشــرعية للصنــدوق فيمــا يتعلق بعمليــات اإلدارة 
والتمويــ�ل وكافــة الجوانــب التــي تخــص الصنــدوق، وبالتالــي يمكــن أن يحــد ذلــك مــن قــدرة الصنــدوق علــى 
تنفيــذ اســت�ثمارات معينــة أو يمنعهــا وقــد يؤثــر ذلــك فــي تفويــت بعــض الفــرص غــر المتوافقــة مع الشــريعة، 
ت�كــون كل االســت�ثمارات مطابقــة لضوابــط الشــريعة  وعلــى الرغــم مــن ســعي الصنــدوق علــى ضمــان أن 
اإلســالمية إال أنــه ال توجــد ضمانــات علــى المعايــ�ر المقبولــة مــن قبــل اللجنــة الشــرعية حيــث تختلــف المعايــ�ر 
مــن مستشــار شــرعي آلخــر، وعلــى جميــع المســت�ثمري�ن استشــارة مستشــاريهم الشــرعي�ن الخاصــن بهــم. 

مخاطــر تغــي أســعار الفائــدة: قــد ت�ت�أثــر صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــد الصنــدوق فــي حــال تغــر   •
أســعار الفائــدة الســوقية باإلرتفــاع أو اإلنخفــاض ســلبًا أو إي�جابــًا فــي حــال تمويــ�ل الصنــدوق مــن خــالل أدوات 
تمويليــة. كمــا أن إرتفــاع أســعار الفائــدة الســائدة فــي الســوق قــد تــؤدي إلــى إرتفــاع المــردود المالــي 

المتوقــع وبالتالــي يؤثــر ســلبًا علــى قيمــة بيــع األصــول العقاريــة عنــد التخــارج.

الســعودي  بالريــال  المرابحــة  صناديــق  فــي  باإلســت�ثمار  الصنــدوق  مديــر  يقــوم  قــد  االئ�تمانيــة:  المخاطــر   •
والمتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية أو بعقــد صفقــات مرابحــة قصــرة األجــل خــالل عمــر الصنــدوق )وفقــًا 
لمــا هــو وارد فــي الفقــرة )و( البنــد )3( »وســائل وكيفيــة اســت�ثمار النقــد المتوافــر فــي الصنــدوق« مــن هــذه 
الشــروط واألحــكام(، وقــد يرتــب علــى ذلــك األمــر مخاطــر إئ�تمانيــة فــي حالــة عجــز أو إخفــاق الطــرف الثالــث 
عــن الوفــاء بإلتزاماتــه التعاقديــة فــي الوقــت المحــدد، مــا قــد ينعكــس ســلبًا علــى أداء الصنــدوق وقيمــة 

ــه. ــم أصول ــاح الصنــدوق و/أو تقي�ي ــه االســت�ثمارية، وبالتالــي الت�أثــر ســلبًا علــى أرب وحدات

مخاطــر الرتكيــز الجغرافــي: ســت�ركز أصــول الصنــدوق فــي عقــارات متنوعــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية،   •
ونظــرًا لركيــز الصنــدوق علــى الســوق العقــاري فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية فــإن التنــوع الجغرافــي 
ــر  ــات الظــروف والتــي قــد تؤث ــذا قــد يكــون الصنــدوق عرضــة لمخاطــر األحــداث أو تقلب يعتــرب شــبه محــدود ل
ســلبيًا وبشــكل خــاص علــى الســوق فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية ومــن ثــم علــى أداء الصنــدوق. وقــد 
يســت�ثمر الصنــدوق فــي أصــول مركــزة فــي قطــاع محــدد، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر القطــاع العقــاري 
التجــاري و/أو القطــاع العقــاري المكتبــي و/ أو قطــاع المســتودعات. وفــي حــال رّكــز الصنــدوق اســت�ثماراته 
ــك  ــك األمــر إلــى تعريــض الصنــدوق لخطــر الركــود االقتصــادي وذل ــؤدي ذل فــي قطــاع واحــد أو أكــر، فقــد ي
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بشــكل يفــوق مــا إذا اشــتملت محفظــة الصنــدوق االســت�ثمارية علــى أصــول فــي قطــاع آخــر أو قطاعــات أخرى. 
وكنتيجــة لذلــك، قــد يكــون لهــذا الركــود ت�أثــرًا ســلبيًا جوهريــًا علــى الوضــع المالــي للصنــدوق ونتائــج عملياتــه 

وتدفقاتــه النقديــة وقدرتــه علــى تقديــم توزيعــات أربــاح للمســت�ثمري�ن.

مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة وأســباب أخــرى خارجــة عــن ســيطرة الصنــدوق: قــد ت�كــون األصــول العقاريــة عرضــة   •
للضــرر المــادي الناجــم عــن حريــ�ق أو عواصــف أو زالزل أو غرهــا مــن الكــوارث الطبيعيــة، أو ألســباب أخــرى 
مثــل الهجمــات اإلرهابيــة. وفــي حالــة وقــوع أي حــدث مــن هــذا القبيــل، قــد يخســر الصنــدوق رأس المــال 
المســت�ثمر فــي األصــول العقاريــة، وكذلــك اإليــرادات المتوقعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يمكــن إعطــاء ضمــان 
علــى أن الخســائر الناتجــة )بمــا فــي ذلــك خســارة دخــل اإليجــار( قــد يتــم تعويضهــا بالكامــل تحــت غطــاء الت�أمــن 
وهنالــك أنواعــًا معينــة مــن المخاطــر والخســائر )علــى ســبيل المثــال، الخســائر الناجمــة عــن اإلرهــاب، وأعمــال 
الحــرب أو بعــض الكــوارث الطبيعيــة( ال يمكــن ت�أمينهــا مــن الناحيــة االقتصاديــة أو بشــكل عــام. وفــي حــال وقــوع 
أي مــن تلــك األحــداث – علــى وجــه الخصــوص تلــك المتعلقــة بالخســائر غــر المؤمــن عليهــا أو غــر القابلــة 
للت�أمــن عليهــا أو تلــك التــي ال ت�كفــي عوائــد الت�أمــن إلصالحهــا أو تبديلهــا وقــد يكــون لذلــك ت�أثــر جوهــري 

ســلبي علــى أعمــال الصنــدوق، والوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل.

مخاطــر ســالمة العقــارات: بخصــوص ســالمة العقــارات محــل االســت�ثمار، ســوف يعتمــد الصنــدوق علــى مديــر   •
العقــار و/أو المســت�أجر بغــرض المحافظــة علــى ســالمة العقــار وتوفــر التغطيــة الت�أمينيــة الالزمــة . فــإذا لــم 
يكــن مديــر العقــار و/أو المســت�أجر قــادر علــى المحافظــة علــى ســالمة المبنــى واجــراء الصيانــة الالزمــة فــي 
الوقــت المناســب، فــإن هــذا مــن شــأنه أن يضعــف قــدرة الصنــدوق علــى إنجــاز أو تشــغيل العقــارات ممــا قــد 

يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أداء الصنــدوق لت�أخــر تشــغيل العقــار.

القــوة القاهــرة: قــد يتعــرض الصنــدوق خــالل فــرات تطويــ�ر المشــروع إلــى مخاطــر )القــوة القاهــرة(، تحديــدًا   •
األحــداث التــي ت�كــون خــارج ســيطرته، مثــل أحــداث القضــاء والقــدر، الحرائــق، الفيضانــات، الحــروب، األعمــال 
اإلرهابيــة، الــزالزل واإلضرابــات ، األوامــر أو القــرارات الحكوميــة. وقــد ت�تســبب تلــك األحــداث فــي الت�أخــر أو قــد 

تقلــل مــن قيمــة اســت�ثمارات الصنــدوق.

بأحــداث  ت�تعلــق  مســتقبلية  بيانــات  علــى  تحتــوي  قــد  واألحــكام  الشــروط  هــذه  إن  المســتقبلية:  البيانــات   •
بــاألداء المســتقبلي للصنــدوق. وفــي بعــض الحــاالت، يمكــن تعريــف البيانــات المســتقبلية  مســتقبلية أو 
)مــن  )مشــاريع(،  )خطــط(،  )ربمــا(،  )ننــوي(،  )ننتظــر(،  )ُنقــّدر(،  )يــواص(،  )نعتقــد(،  )نتوقــع(،  مثــل:  بمصطلحــات 
المفــرض(، )ســوف(، أو عكــس هــذه المصطلحــات أو غرهــا مــن المصطلحــات المشــابهة. وهــذه البيانــات 
تشــر لمجــرد توقعــات فقــط فــي حــن أن األحــداث أو النتائــج الفعليــة قــد تختلــف علــى نحــو جوهــري. وي�جــب 
علــى المســت�ثمري�ن عنــد تقي�يــم هــذه البيانــات النظــر علــى وجــه التحديــد فــي عــدد مــن العوامــل المختلفــة، 
ــواردة فــي هــذه الفقــرة. حيــث أن هــذه العوامــل مــن الممكــن أن تجعــل األحــداث أو  مــن بينهــا المخاطــر ال
النتائــج الفعليــة تختلــف علــى نحــو جوهــري عــن أي مــن البيانــات المســتقبلية. وال يتحمــل مديــر الصنــدوق أي 
ــ�خ هــذه الشــروط واألحــكام مــن أجــل مطابقــة  مســؤولية عــن تحديــث أي مــن البيانــات المســتقبلية بعــد تاري

هــذه البيانــات مــع النتائــج الفعليــة أو التغيــ�رات فــي التوقعــات.

مخاطــر األطــراف األخــرى: يعمــل الصنــدوق مــع أطــراف أخــرى تشــمل، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، المستشــار   •
القانونــي والمستشــار العقــاري والجهــة التشــغيلية والتحصيليــة وعــدد محــدود مــن األطــراف األخريــ�ن وذلــك 
ــ�ر وتنفيــذ سياســة االســت�ثمار الخاصــة فــي هــذا الصنــدوق بنجــاح، وحيــث أن هــذه الجهــات عبــارة عــن  لتطوي
كيانــات مؤسســاتية قائمــة ومســتقلة وال تعمــل تحــت ســيطرة كاملــة مــن مديــر الصنــدوق، وبالتالــي هنــاك 
مخاطــر تعــذر اســتمرار أي مــن هــذه الجهــات فــي الصنــدوق أو عــدم قيــام هــذه الجهــات بدورهــا علــى أكمــل 
وجــه أو أن يكــون هنــاك تقصــر أو ت�أخــر فــي األداء باإلضافــة إلــى مخاطــر نشــوب نــزاع قانونــي مــع أحــد هــذه 

الجهــات والتــي قــد تؤثــر ســلبًا علــى الصنــدوق.



74

مخاطــر تضــارب المصالــح: إن مديــر الصنــدوق مســؤول عــن بــذل درجــة معقولــة مــن الحــرص والعناية فــي إدارة   •
ــه أن يراعــي حســن النيــة والنزاهــة فــي إدارة  شــؤون الصنــدوق بمــا يخــدم مصلحــة مالكــي الوحــدات وعلي
الصنــدوق. ولكــن، قــد يكــون المــدراء والمســؤولون والموظفــن العاملــون لــدى مديــر الصنــدوق والشــركات 
التابعــة لمديــر الصنــدوق منخرطــون فــي أنشــطة و/أو تعامــالت ذات صلــة نيابــة عــن صناديــق أخرى/عمــالء 

آخريــ�ن لهــم مصالــح قــد ت�تعــارض مــع مصالــح الصنــدوق.

مخاطــر حــق المنفعــة للمجمــع التجــاري فــي مدينــة الريــاض الــوارد تفاصيلــه فــي القســم )أصــول الصنــدوق(   •
مــن هــذه الشــروط واألحــكام: حيــث أن الصنــدوق قــد قــام باإلســتحواذ علــى حــق منفعــة هــذا المجمــع التجــاري 
بموجــب عقــد شــراء منفعــة ولمــدة خمــس ســنوات ميالديــة متصلــة ومت�تاليــة وملزمة كفــرة تعاقدية واحدة 
تبــدأ فــي تاريــ�خ 2016/12/01م وتنتهــي فــي تاريــ�خ 2021/02/28م إال أن هــذا العقــد يتطلــب الحصــول علــى 
موافقــة خطيــة مــن قبــل مالــك العقــار يســمح بموجبهــا للمســت�أجر بإســتحواذ الصنــدوق علــى حــق المنفعــة 
نظــرًا ألن االتفاقيــة الموقعــة بــن المالــك والمســت�أجر نصــت علــى ضــرورة الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن 
قبــل المالــك عنــد تقبيلــه ألي طــرف ثالــث، وفــي جميــع األحــوال فــإن مديــر الصنــدوق قــد قــام بالحصــول علــى 
ســند ألمــر مــن قبــل المســت�أجر علــى ســبيل الضمــان فــي حــال عــدم موافقــة المالــك أو إعراضــه بــأي شــكل 
مــن االشــكال علــى عقــد شــراء المنفعــة، وال توجــد أي ضمانــات بــأن المالــك ســيوافق علــى منــح المســت�أجر 

هــذه الموافقــة.

مخاطــر عــدم ضمــان تحقيــق عوائــد علــى االســت�ثمار فــي الصنــدوق: ليــس هنــاك أي ضمانــات بــأن الصنــدوق   •
ســوف يحقــق عوائــد للمســت�ثمري�ن، أو أن ت�كــون العوائــد المحققــة متناســبة مــع مخاطــر االســت�ثمار فــي 
الصنــدوق وطبيعــة المعامــالت الموصوفــة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، وعليــه ال يمكــن إعطــاء أي ضمانــات 
بــأن المســت�ثمرون فــي هــذا الصنــدوق ســيحصلون علــى المبلــغ األساســي المســت�ثمر فــي الصنــدوق ســواًء 

كليــًا أو جزئيــًا أو علــى أي عوائــد نتيجــة هــذا االســت�ثمار. 

مخاطــر ملكيــة األصــول العقاريــة: ت�ثــر ملكيــة العقــارات فــي المملكة عددًا من المســائل القانونيــة المحتملة،   •
وال توجــد ســجالت عقاريــة مركزيــة فعالــة وملزمــة فــي المملكــة، كمــا أن صكــوك الملكيــة ال تمثــل بالضــرورة 
كامــل حقــوق التصــرف فــي ملكيــة العقــارات، وعليــه فــإن المنازعــات القانونيــة قــد تنشــأ فيمــا يتعلــق بأصــول 
الصنــدوق العقاريــة، ممــا قــد يضعــف قــدرة الصنــدوق علــى التصــّرف أو نقــل هــذه األصــول بملكيــة خاليــة مــن 
الرهــن والقيــود، وقــد يتســّبب فــي بعــض الحــاالت بخســارة الصنــدوق لملكيــة األصــول العقاريــة التــي اعتقــد 
بــأن االســتحواذ عليهــا تــم بصــورة قانونيــة. فضــاًل عــن ذلــك، قــد تؤثــر هــذه المنازعــات والخالفات حــول الملكية 

جوهريــًا وبشــكل ســلبي علــى قيمــة األصــول العقاريــة، وبالتالــي علــى قيمــة الوحــدات فــي الصنــدوق.

مخاطــر التمويــ�ل: إن لجــوء الصنــدوق للتمويــ�ل واإلقــراض يخلــق فــرص لزيــادة العائــدات ولكــن فــي نفــس   •
الوقــت فــإن ذلــك ينطــوي علــى درجــة عاليــة مــن المخاطــر الماليــة التــي قــد تــؤدي إلــى تعريــض الصنــدوق 
واســت�ثماراته إلــى عوامــل أخــرى مثــل ارتفــاع ت�كاليــف التموي�ل والركــود االقتصادي، باإلضافــة إلى رهن أصول 
الصنــدوق للجهــة المقرضــة أو الممولــة وإمكانيــة قيــام الجهــة المقرضــة أو الممولــة بالمطالبــة الفوريــة 
للســداد فــي حــال الت�أخــر و/أو التعــر فــي ســداد أي مــن المبالــغ المســتحقة وفقــًا للعقــود واالتفاقيــات 

المربمــة مــع الجهــة المقرضــة أو الممولــة، والــذي ســوف يؤثــر ســلبًا علــى أداء الصنــدوق.

مخاطــر الوضــع القانونــي: كمــا هــو معلــوم فــإن الصنــدوق ليــس لــه شــخصية قانونيــة إعتباريــة وإنمــا تنشــأ   •
عالقــة تعاقديــة بــن مديــر الصنــدوق ومالكــي الوحــدات بموجــب التوقيــع علــى الشــروط واألحــكام، وهــذه 
العالقــة التعاقديــة تحكمهــا وتشــرف عليهــا الهيئــة، لــذا فــإن ت�أي�يــد أي جهــة حكوميــة أو قضائيــة ذات عالقــة 
للفــرق بــن الوضــع القانونــي للصنــدوق ومديــر الصنــدوق يعتــرب غــر واضــح ولــم يتــم اختبــاره ســابقًا بحســب 

علمنــا والــذي قــد يكــون لــه ت�أثــر علــى الصنــدوق فــي حــال تحققــه. 
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مخاطــر نســبة االشــغال: إن ت�أثــر نســبة إشــغال األصــول العقاريــة باألوضــاع السياســية واالقتصاديــة والتجاريــة   •
وغرهــا فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية قــد يكــون لذلــك أثــر ســلبي علــى قدرة الصنــدوق بتحقيــق أهدافه 

االســت�ثمارية وبالتالــي الت�أثــر ســلبًا علــى أداء الصنــدوق.

مخاطــر ارتفــاع الت�كاليــف: قــد يكــون مــن الممكــن حــدوث أي ارتفاعــات فــي ت�كاليــف صيانــة أو إدارة أو تشــغيل   •
أو الت�أمــن بالنســبة ألي مــن األصــول العقاريــة التــي يســت�ثمر فيهــا الصنــدوق والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر 
ســلبًا علــى عوائــد الصنــدوق، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ســوف يحــرص مديــر الصنــدوق علــى وضــع تدابــر معينــه 
للحــد مــن أي إرتفاعــات مــن هــذا القبيــل ولكــن ال يوجــد أي ضمانــات بــأن مثــل هــذه التدابــر ســوف تســهم فــي 

الحــد مــن أي ارتفاعــات فــي هــذه الت�كاليــف.

االست�ثمار في الصندوق ال يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة  )2

يجــب علــى مالكــي الوحــدات األخــذ فــي عــن االعتبــار أن االســت�ثمار فــي الصنــدوق ال يعنــي ضمــان الربــح أو   
عــدم الخســارة، حيــث أن اســت�ثمارات الصنــدوق معرضــة لخســارة جــزء أو كل قيمتهــا الفعليــة. كمــا أن أي أداء 
ســابق ألســعار العقــارات ليــس بالضــرورة مؤشــرًا ألداء مســتقبلي مماثــل، وإن االســت�ثمار فــي الصنــدوق ال 

يعــّد ايداعــًا مــع أي بنــك محلــي.

االشرتاك ح. 

التواري�خ المهمة وإجراءات االشرتاك األولي  )1

الجدول الزمني الذي يوضح التواري�خ المتوقعة للطرح   -

التاري�خ أو الزمنالبيان

8 أيام عمل من تاري�خ بداية الطرحفرتة الطرح

1439/04/09هـ الموافق 2017/12/27متاري�خ بداية الطرح

1439/04/20هـ الموافق 2018/01/07متاري�خ انتهاء الطرح

شــهر ميــالدي مــن تاريــ�خ انتهــاء الطــرح وذلــك بعــد أخــذ تمديد فرتة الطرح
موافقــة الهيئة

ورد  للمســت�ثمري�ن  الوحــدات  تخصيــص  عــن  اإلعــالن 
الفائضــة 15 يوم عمل من تاري�خ انتهاء الطرحالمبالــغ 

تســجيل األصــول باســم الشــركة التابعــة ألمــني الحفــظ 
وإدراج  اإليجــار  عقــود  وتوقيــع  الصنــدوق  لصالــح 
)تــداول( الماليــة الســعودية  الوحــدات فــي الســوق 

60 يوم عمل من تاري�خ انتهاء الطرح

آلية اإلشرتاك في الصندوق  -
الشروط العامة لإلشرتاك في الصندوق  

هوية سارية المفعول.  .1
توفر محفظة است�ثمارية نشطة لدى أحد األشخاص المرخص لهم.  .2

توفــر رقــم حســاب بنكــي أيبــان مســجل باســم المســت�ثمر الــذي يرغــب باإلشــراك فــي الصنــدوق، علــى أن يقــوم   .3
المســت�ثمر بتحويــ�ل قيمــة اإلشــراك منــه وســيتم رد الفائــض إليــه بعــد التخصيــص.

تقديــم مســتندات اإلشــراك كاملــة )الشــروط واألحــكام موقعــة ونمــوذج اإلشــراك معبــًأ وموقعــًا كامــاًل   .4
وصــورة الحوالــة البنكيــة وصــورة الهويــة موقعــة مــن المســت�ثمر(.
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آلية اإلشرتاك في الصندوق من خالل شركة دراية المالية:

الخطوة األولى: الحصول على الشروط واألحكام
بإمــكان الراغبــن باإلشــراك الحصــول علــى نســخة مــن الشــروط واألحــكام مــن خــالل زيــارة الموقــع اإللكرونــي 
لمديــر الصنــدوق – شــركة درايــة الماليــة www.derayah.com أو مــن خــالل زيــارة مقــر الشــركة فــي الريــاض أو 
أحــد مــن فروعهــا فــي الدمــام أو جــدة. علــى مــن يرغــب باإلشــراك فــي الصنــدوق اإلطــالع علــى شــروط وأحــكام 

الصنــدوق وتوقيعهــا واإلحتفــاظ بهــا لغــرض تقديمهــا إلــى مديــر الصنــدوق فــي خطــوة الحقــة.

الخطوة الثانية: تعبئة نموذج اإلشرتاك
يحصل المست�ثمر على نموذج اإلشراك من خالل زيارة الموقع اإللكروني لمدير الصندوق

www.derayah.com أو مــن مــن خــالل زيــارة مقــر مديــر الصنــدوق فــي الريــاض أو أحــد مــن فروعهــا فــي الدمــام 
أو جــدة. ويتوجــب علــى المســت�ثمر تعبئــة نمــوذج اإلشــراك كامــاًل ومــن ثــم توقيعــه أو تعبئــة طلــب اإلشــراك 

إلكرونيــًا والموافقــة عليــه عنــد اســتخدام خاصيــة اإلشــراك اإللكرونــي. 

الخطوة الثالثة: التحوي�ل البنكي
يتــم تحويــ�ل كامــل مبلــغ اإلشــراك المــراد اإلشــراك بــه بحــد أدنــى 10,000 ريــال وحــد أقصــى 50,000,000 ريــال 
باإلضافــة إلــى رســوم اإلشــراك بنســبة %2.0 مــن مبلــغ اإلشــراك خــالل فــرة الطــرح وذلــك على الحســاب التالي:

اسم البنك : البنك العربي الوطني 
اسم الحساب: صندوق دراية ريت 

رقم الحساب: 0108058016630154
SA6430400108058016630154 : رقم اآليبان

فعلــى ســبيل المثــال إذا أراد المســت�ثمر اإلشــراك بالحــد األدنــى بقيمــة 10,000 ريــال فإنــه يتوجــب عليــه تحويــ�ل 
ــال( مضافــًا إليــه رســوم اإلشــراك )200  ــارة عــن قيمــة اإلشــراك )10,000 ري ــال وهــو عب مبلــغ قــدره 10,200 ري

ريــال(. وي�جــب اإلحتفــاظ بنســخة مــن إيصــال الحوالــة البنكيــة.

ثــم يقــوم المســت�ثمر بإرســال جميــع المســتندات المطلوبــة والموضحــة فــي الخطــوة األولــى والخطــوة الثانيــة 
ــر الصنــدوق فــي الريــاض أو أحــد مــن فروعهــا فــي الدمــام أو  والخطــوة الثالثــة بشــكل ورقــي إلــى مقــر مدي

جــدة أو باســتخدام خاصيــة اإلشــراك اإللكرونــي لمديــر الصنــدوق مــن خــالل موقعــه اإللكرونــي.

ولــن يتــم قبــول أي طلــب إشــراك أو تحويــ�ل بنكــي بعــد إنتهــاء يــوم العمــل األخــر أليــام اإلكت�تــاب ولــن يســتطيع 
المســت�ثمر تعديــل البيانــات الــواردة فــي نمــوذج اإلشــراك بعــد إرســاله أو تســليمه. ويمكــن إلغــاء اإلشــراك 
والتقــدم بطلــب جديــد. كمــا ال يمكــن إلغــاء اإلشــراك بعــد الموافقــة عليــه وت�أكيــده. وفــي جميــع الحــاالت، يجــب 
علــى المســت�ثمري�ن بمختلــف فئاتهــم مراعــاة تســليم واســت�كمال متطلبــات اإلشــراك والوثائــق أو تحميلهــا عــرب 

الموقــع اإللكرونــي لمديــر الصنــدوق.

الخطوة الرابعة: ت�أكيد استالم اإلشرتاك
فــي حــال اإلشــراك بشــكل إلكرونــي، ســيقوم مديــر الصنــدوق بإرســال ت�أكيــد اســتالم طلــب اإلشــراك فــي 
الصنــدوق للمســت�ثمر عــرب الربيــد اإللكرونــي أو مــن خــالل رســالة نصيــة إلــى رقــم الجــوال المســجل فــي خــالل 

خاصيــة اإلِشــراك اإللكرونــي. 

وفــي حــال اإلشــراك مــن خــالل تقديــم المســتندات ورقيــًا إلــى مقــر مديــر الصنــدوق أو إحــدى فروعــه، فســيقوم 
الموظــف المســتلم لمســتندات اإلِشــراك بتزويــد المســت�ثمر بإشــعار ت�أكيــد اإلشــراك ورقيــًا. 

وال يعني استالم طلب اإلشراك ت�أكيدًا لقبوله.
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الخطوة الخامسة: قبول طلب اإلشرتاك
يتــم مراجعــة طلــب اإلشــراك خــالل ثالثــة أيــام عمــل. وفــي حالــة عــدم اســتيفاء طلــب اإلشــراك كامــل المتطلبــات 
أو وجــود أي مالحظــات، يتــم إشــعار المســت�ثمر عــرب الربيــد اإللكرونــي أو مــن خــالل رســالة نصيــة إلى رقــم الجوال 
المســجل مــن خــالل خاصيــة اإلشــراك اإللكرونــي الســت�كمال المتطلبــات خــالل يــوم عمــل مــن إشــعار المســت�ثمر. 

وفــي حــال كان الطلــب مكتمــاًل فســيتم إشــعار المســت�ثمر بقبــول طلــب اإلشــراك.

الخطوة السادسة: إشعار التخصيص
بعــد إقفــال فــرة الطــرح وتخصيــص الوحــدات للمســت�ثمري�ن وفقــًا آلليــة التخصيــص المحــددة خــالل عشــرة أيــام 
عمــل، ويتــم إشــعار هيئــة الســوق الماليــة وإعــالن نتائــج الطــرح النهائيــة وتخصيــص الوحــدات مــن خــالل الموقــع 

اإللكرونــي لمديــر الصنــدوق.

الخطوة السابعة: رد الفائض واإلدراج
بعــد إعــالن التخصيــص النهائــي بعشــرة أيــام عمــل، يتــم رد الفائــض إلــى المســت�ثمري�ن دون أي حســم وذلــك بعــد 
خصــم قيمــة الوحــدات المخصصــة ورســوم اإلشــراك، علــى أن يتــم إدراج الوحــدات المخصصــة فــي المحافــظ 
الماليــة الســعودية  لــدى شــركة الوســاطة المرخصــة مــن خــالل شــركة الســوق  اإلســت�ثمارية للمســت�ثمري�ن 

)تــداول(

اإلشرتاك من خالل الجهات المستلمة األخرى

من خالل البنك العربي الوطني:
بإمــكان المســت�ثمر اإلشــراك شــريطة أن يكــون لديــه حســاب بنكــي لــدى البنــك العربــي الوطنــي ومحفظــة 
القنــوات  خــالل  مــن  باإلشــراك  المســت�ثمر  وســيقوم  لإلســت�ثمار.  الوطنــي  العربــي  مــع  نشــطة  اســت�ثمارية 
اإللكرونيــة للبنــك العربــي الوطنــي بعــد الموافقــة علــى الشــروط واألحــكام وتعبئــة طلب االشــراك االلكروني 
أو مــن خــالل فــروع البنــك بعــد تقديــم نســخة موقعــة مــن الشــروط واألحــكام وطلــب االشــراك موقعــة مــن 

المســت�ثمر.

من خالل البنك األهلي التجاري:
بإمــكان المســت�ثمر اإلشــراك شــريطة أن يكــون لديــه حســاب بنكــي لــدى البنــك األهلــي التجــاري ومحفظــة 
اســت�ثمارية نشــطة مــع األهلــي الماليــة. وســيقوم المســت�ثمر باإلشــراك مــن خــالل القنــوات اإللكرونيــة للبنــك 
األهلــي التجــاري بعــد الموافقــة علــى الشــروط واألحــكام وتعبئــة طلــب االشــراك االلكرونــي أو مــن خــالل فروع 

البنــك بعــد تقديــم نســخة موقعــة مــن الشــروط واألحــكام وطلــب االشــراك موقعــة مــن المســت�ثمر.

من خالل بنك الرياض:
بإمــكان المســت�ثمر اإلشــراك شــريطة أن يكــون لديــه حســاب بنكــي لــدى بنــك الريــاض ومحفظــة اســت�ثمارية 
نشــطة مــع الريــاض الماليــة. وســيقوم المســت�ثمر باإلشــراك مــن خــالل القنــوات اإللكرونيــة لبنــك الريــاض بعــد 
الموافقــة علــى الشــروط واألحــكام وتعبئــة طلــب االشــراك االلكرونــي أو مــن خــالل فــروع البنــك بعــد تقديــم 

نســخة موقعــة مــن الشــروط واألحــكام وطلــب االشــراك موقعــة مــن المســت�ثمر.

يتم إرفاق المستندات التالية حسب فئة المست�ثمر:

المستندات المطلوبة من جميع المست�ثمري�ن:
صــورة الحوالــة البنكيــة صــادرة مــن حســاب بنكــي باســم المســت�ثمر موضح فيها المبلغ شــاماًل قيمة اإلشــراك   -

ورســوم اإلشــراك فــي حــال تقديــم طلــب اإلشــراك مــن خــالل مديــر الصنــدوق
نسخة موقعة من الشروط واألحكام  -

نموذج اإلشراك موقعًا ومعبًأ بشكل كامل  -
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المستندات المطلوبة من األفراد:
صورة من الهوية الوطنية للسعودي�ن أو صورة من هوية مقيم للمقيمن سارية المفعول  -

المستندات المطلوبة لألفراد القاصري�ن:
تنفيــذ حوالــة بنكيــة مســتقلة لــكل فــرد قاصــر مــن نفــس الحســاب البنكــي لولــي القاصــر فــي حــال عــدم وجــود   -

حســاب بنكــي أو محفظــة للقاصــر.
ارفاق الوئاثق التالية:  -

صــورة مــن الهويــة الوطنيــة للقاصريــ�ن الســعودي�ن لمــن أعمارهــم مــن 15 ســنة هجريــة إلــى 18 ســنة   •
هجريــة أو دفــرة العائلــة لمــن أعمارهــم دون 15 ســنة هجريــة.

صورة من هوية مقيم للقاصري�ن المقيمن لمن أعمارهم دون 18 سنة هجرية.  •
صــورة مــن الهويــة الوطنيــة للســعودي�ن أو صــورة مــن هويــة مقيــم للمقيمــن لولــي األمــر ســارية   •

المفعــول.

المستندات المطلوبة للشركات:
صورة من السجل التجاري مع ختم الشركة.  -

صورة من عقد الت�أسيس والنظام األساسي مع ختم الشركة.  -
صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة وموقعة من المفوض.  -

المستندات المطلوبة للصناديق االست�ثمارية:
صورة من السجل التجاري لمدير الصندوق مع ختم الشركة.  -

صورة من عقد الت�أسيس والنظام األساسي لمدير الصندوق مع ختم الشركة.  -
صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير الصندوق.  -

صورة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.  -
صورة من موافقة هيئة السوق المالية على طرح الصندوق.  -

صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة وموقعة من المفوض.  -

المستندات المطلوبة للمحافظ االست�ثمارية:
صورة من هوية صاحب المحفظة االست�ثمارية.  -

صورة من السجل التجاري لمدير المحفظة مع ختم الشركة.  -
صورة من عقد الت�أسيس والنظام األساسي لمدير المحفظة مع ختم الشركة.  -

صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير المحفظة.  -
صورة من اتفاقية إدارة المحفظة اإلست�ثمارية.  -

صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة وموقعة من المفوض.  -

مالحظات هامة:
يجــب علــى المســت�ثمر الت�أكــد مــن صحــة البيانــات المســجلة والمســتندات التــي يتــم تقديمهــا وال يتحمــل مديــر   -

الصنــدوق مــا قــد ينتــج عــن أي أخطــاء.
يجــب علــى المســت�ثمر مراعــاة تطابــق قيمــة طلــب اإلشــراك مــع الحــواالت البنكيــة المنفــذة وســيتم رفــض   -

طلــب اإلشــراك فــي حــال وجــود أي اختــالف بالزيــادة أو النقــص.
ســيتم رفــض / عــدم قبــول أي مبلــغ يتــم تحويلــه مــن حســاب غــر الحســاب المســجل عنــد مديــر الصنــدوق عنــد   -

اإلشــراك فــي الصنــدوق وي�جــب أن يكــون الحســاب البنكــي باســم المســت�ثمر.
فــي حالــة وجــود أي استفســارات يرجــى التواصــل مــع مديــر الصنــدوق عــرب رقــم الهاتــف 011 299 4311  أو مــن   -

reit@derayah.com خــالل الربيــد اإللكرونــي
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 آلية تخصيص الوحدات 
يعتــزم مديــر الصنــدوق طــرح 107,507,035 وحــدة وبســعر قــدره عشــرة )10( ريــاالت للوحــدة. وت�كــون قيمــة ونســبة 

المســاهمات العينيــة والنقديــة كالتالــي:

طريقة 
اإلشرتاك

النسبة
قيمة الوحدات 

)ريال(
عدد الوحدات مالك العقار رقم المشرتك

عيني 18.60%  200,000,000  20,000,000 1 خالد بن عبدالعزي�ز المقين*

عيني 5.63%  60,568,750  6,056,875 8 و9 شركة متون العقارية*

عيني 5.03%  54,030,000  5,403,000 7 و11 شركة نساج للتطوي�ر العمراني*

عيني 4.74%  50,924,210  5,092,421 6 و12 شركة عبداللطيف ومحمد 
الفوزان

عيني 2.66%  28,560,000  2,856,000 10 و14 و15 شركة رتال للتطوي�ر العمراني

عيني 1.98%  21,301,610  2,130,161 3 و4 و5 أحمد بن سعيد بن عبداهلل السيد*

عيني 1.98%  21,301,610  2,130,161 3 و4 و5 خالد بن سعيد بن عبداهلل السيد*

عيني 1.98%  21,301,610  2,130,161 3 و4 و5 عبدالرحمن بن سعيد بن عبداهلل 
السيد*

عيني 1.98%  21,301,610  2,130,161 3 و4 و5 عبدالوهاب بن سعيد بن عبداهلل 
السيد*

عيني 1.98%  21,301,610  2,130,161 3 و4 و5 محمد بن سعيد بن عبداهلل السيد

عيني 1.63%  17,497,750  1,749,775 3 و4 و5 نورة بنت جربان بن حزام 
القحطاني

عيني 1.38%  14,888,150  1,488,815 2 و13 ## شركة بروج للت�أمني التعاوني

عيني 1.37%  14,739,268  1,473,927 2 و13 ## أحمد ابراهيم سروي

عيني 1.30%  13,939,650  1,393,965 3 و4 عبدالعزي�ز بن سعيد بن عبداهلل 
السيد

عيني 1.30%  13,939,650  1,393,965 3 و4 عبداهلل بن سعيد بن عبداهلل 
السيد

عيني 1.29%  13,875,423  1,387,542 2 و13 ## شركة دراية المالية )مدير 
الصندوق(*

عيني 0.99%  10,650,800  1,065,080 3 و4 و5 أسماء بنت سعيد بن عبداهلل 
السيد

عيني 0.99%  10,650,800  1,065,080 3 و4 و5 منية بنت سعيد بن عبداهلل 
السيد

عيني 0.99%  10,650,800  1,065,080 3 و4 و5 هياء بنت سعيد بن عبداهلل السيد

عيني 0.63%  6,808,848  680,885 2 و13 ## عبداهلل حمود الخالدي

عيني 0.55%  5,865,931  586,593 2 و13 ## سعد محمد الشميسي

عيني 0.45%  4,875,869  487,587 2 و13 ## ابراهيم عبدالرحمن القوي�ز

عيني 0.45%  4,863,463  486,346 2 و13 ## سعد عبدالرحمن البواردي

عيني 0.27%  2,918,078  291,808 2 و13 ## عبدالرحمن يحيا الشريدة

عيني 0.25%  2,723,539  272,354 2 و13 ## هند عبدالعزي�ز آل الشيخ

عيني 0.23%  2,481,358  248,136 2 و13 ## عبداهلل ابراهيم القوي�ز

عيني 0.23%  2,481,358  248,136 2 و13 ## فاطمة عبدالرحمن رحماني

عيني 0.18%  1,965,236  196,524 2 و13 ## حامد محمد هنيدي

عيني 0.18%  1,965,236  196,524 2 و13 ## مهند يوسف طيب

عيني 0.18%  1,965,236  196,524 2 و13 ## مؤيد يوسف طيب

عيني 0.18%  1,965,236  196,524 2 و13 ## هيف مسفر آل سليم

عيني 0.18%  1,945,385  194,539 2 و13 ## بتالء عبدالملك ال سبيت

عيني 0.18%  1,945,385  194,539 2 و13 ## حمد عبدالعزي�ز ال يوسف

عيني 0.15%  1,653,577  165,358 2 و13 ## حصة علي التمامي

عيني 0.14%  1,481,246  148,125 2 و13 ## صندوق دراية المرن

عيني 0.11%  1,215,865  121,587 2 و13 ## طارق عبدالرحمن السدحان

عيني 0.09%  992,544  99,254 2 و13 ## منيه عبداهلل بن عدوان
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عيني 0.09%  992,544  99,254 2 و13 ## نوف محمد بن سلطان

عيني 0.09%  987,498  98,750 2 و13 ## احمد سليمان السيف

عيني 0.09%  987,498  98,750 2 و13 ## سلمان محمد الجشي

عيني 0.09%  987,498  98,750 2 و13 ## صالح عبدالعزي�ز العمي

عيني 0.09%  987,498  98,750 2 و13 ## عبدالعزي�ز عبداهلل العيسى

عيني 0.09%  987,498  98,750 2 و13 ## عبدالعزي�ز محمد الدخيل

عيني 0.09%  987,498  98,750 2 و13 ## محمد عبدالعزي�ز العبدالقادر

عيني 0.09%  987,498  98,750 2 و13 ## مساعد عبدالمحسن البازعي

عيني 0.09%  972,693  97,269 2 و13 ## خالد سعد أبوالخرب

عيني 0.09%  972,693  97,269 2 و13 ## خليل ابراهيم السديس

عيني 0.09%  972,693  97,269 2 و13 ## رائد أحمد المشايخ

عيني 0.09%  972,693  97,269 2 و13 ## سعود علي السيف

عيني 0.09%  972,693  97,269 2 و13 ## سليمان ضحيان الضحيان

عيني 0.09%  972,693  97,269 2 و13 ## عبدالعزي�ز حمد المقبل

عيني 0.09%  972,693  97,269 2 و13 ## عبدالقادر  محمود حسني

عيني 0.09%  972,693  97,269 2 و13 ## عبداهلل عبدالمحسن القرزعي

عيني 0.09%  972,693  97,269 2 و13 ## عدنان عبدالرحمن المنصور

عيني 0.09%  972,693  97,269 2 و13 ## فاطمه صالح النويصر

عيني 0.04%  444,992  44,499 2 و13 ## محمد فيصل االرضي*

عيني 0.03%  371,589  37,159 2 و13 ## محمد احمد ال تيسان اليامي*

عيني 0.03%  308,572  30,857 2 و13 ## الرباء غيث خوقي*

عيني 0.03%  308,572  30,857 2 و13 ## أحمد عبدالرحمن العمر*

عيني 0.03%  308,572  30,857 2 و13 ## تركي متعب الحميداني*

عيني 0.03%  308,572  30,857 2 و13 ## حسن إكرام*

عيني 0.03%  308,572  30,857 2 و13 ## شريف عبدالعزي�ز الشريف*

عيني 0.03%  308,572  30,857 2 و13 ## ماجد محمد بن فارس*

عيني 0.03%  308,572  30,857 2 و13 ## محمد سعيد الشماسي*

عيني 0.02%  267,646  26,765 2 و13 ## محمد ياسر مالك*

عيني 0.02%  254,005  25,401 2 و13 ## نواف محمد القاسم*

عيني 0.02%  240,363  24,036 2 و13 ## بالل خالد  بشناق*

عيني 0.02%  240,363  24,036 2 و13 ## مشعل خالد الحقباني*

عيني 0.02%  199,437  19,944 2 و13 ## هشام إبراهيم  الوليعي

عيني 0.02%  172,153  17,215 2 و13 ## عصام علي  الجشي*

عيني 0.02%  172,153  17,215 2 و13 ## عماد علي  نقرش*

عيني 0.02%  172,153  17,215 2 و13 ## محمد حسني  القوسي*

عيني 0.02%  172,153  17,215 2 و13 ## محمد طماح الربقاوي*

عيني 0.02%  172,153  17,215 2 و13 ## نورة  عبدالعزي�ز الخليل*

عيني 0.02%  169,424  16,942 2 و13 ## عبدالمحسن محمد البانمي*

عيني 0.01%  144,869  14,487 2 و13 ## احمد راكان  الرتكي*

عيني 0.01%  144,869  14,487 2 و13 ## نجود خالد  الشمري*

عيني 0.01%  131,227  13,123 2 و13 ## تاسي عباس  شاد*

عيني 0.01%  117,585  11,759 2 و13 ## تركي محمد العيدي*

عيني 0.01%  117,585  11,759 2 و13 ## ساره فواز الشمري

عيني 0.01%  117,585  11,759 2 و13 ## سامية طاهر الطاهري*

عيني 0.01%  117,585  11,759 2 و13 ## عمر عبدالرحمن  العثمان*

عيني 0.01%  117,585  11,759 2 و13 ## فاطمه محمد الكثيي*

عيني 0.01%  117,585  11,759 2 و13 ## ياسر محمد  عاشور*

عيني 0.01%  91,392  9,139 2 و13 ## سعد مساعد  الحربي*

عيني 0.01%  90,300  9,030 2 و13 ## امنة ماجد  الفرا*



81

عيني 0.01%  90,300  9,030 2 و13 ## ايمان بشيت  العنزي*

عيني 0.01%  90,300  9,030 2 و13 ## خلود خالد حجاج*

عيني 0.01%  90,300  9,030 2 و13 ## محمد ابراهيم  الهنيدي*

عيني 0.01%  90,300  9,030 2 و13 ## محمد سلمان أحمد سعيد*

عيني 0.01%  76,659  7,666 2 و13 ## حسام الدين محمد بدر*

عيني 0.01%  76,659  7,666 2 و13 ## مشاري لقمان البلوشي*

عيني 0.01%  63,017  6,302 2 و13 ## أحمد مشاري  الماضي

عيني 0.01%  63,017  6,302 2 و13 ## جواهر ابراهيم الشنيفي*

عيني 0.01%  63,017  6,302 2 و13 ## منى عبداهلل الشنيفي*

عيني 0.01%  63,017  6,302 2 و13 ## نوف مسلم  أبو ثنني*

عيني 0.01%  63,017  6,302 2 و13 ## هديل عبداللطيف الصالح*

عيني 0.01%  54,832  5,483 2 و13 ## مشاعل صالح الهديان*

عيني 0.01%  54,832  5,483 2 و13 ## ياسر عبدالرحمن الحواس*

عيني 0.00%  52,103  5,210 2 و13 ## خالد ابراهيم الحريشي*

عيني 0.00%  49,375  4,938 2 و13 ## عبدالكريم عصام ابو دره

عيني 1.54%  16,600,000  1,660,000 ال ينطبق شــركة درايــة الماليــة وهــو مديــر 
الصنــدوق*

عيني 33.65%  361,744,210  36,174,421 ال ينطبق المطروح لإلكت�تاب

 1,075,070,350  107,507,035 اإلجمالي

مالحظات:
* طــرف ذو عالقــة وي�بلــغ إجمالــي اشــراكاتهم 43,740,870 وحــدة أو مــا يعــادل %40.68 مــن إجمالــي عــدد وحــدات 

الصندوق. 
## مالكــو العقــارات رقــم 2 و13 هــم المســت�ثمرون فــي صنــدوق درايــة للدخــل العقــاري وســت�كون مشــاركاتهم 
فــي صنــدوق درايــة ريــت عبــارة عــن مشــاركة عينيــة وتبلــغ %49.7 مــن قيمــة اســت�ثماراتهم فــي صنــدوق درايــة 
للدخــل العقــاري ومشــاركة نقديــة تبلــغ %50.3 مــن قيمــة اســت�ثماراتهم فــي صنــدوق درايــة للدخــل العقــاري. 

     سيتم تخصيص الوحدات بعد تاري�خ انتهاء الطرح كالتالي:
فــي حالــة كــون إجمالــي اإلشــراكات أقــل مــن المبلــغ المطلــوب جمعــه وهــو 361,744,210 ريــال فســيتم   -
اســرداد كافــة مبالــغ اإلشــراكات وذلــك فــي غضــون 15 يــوم عمــل مــن تاريــ�خ انتهــاء الطــرح  وبعــد أيــة فــرة 

تمديــد.
فــي حالــة كــون إجمالــي اإلشــراكات أكــر مــن أو يســاوي المبلــغ المطلــوب جمعــه وهــو 361,744,210 ريــال   -

فســيتم تخصيــص الوحــدات وفقــا للتالــي:
يتم تخصيص عدد ألف وحدة است�ثمارية لكل مست�ثمر  •

فــي حالــة وجــود فائــض وحــدات غــر مخصــص فســيتم تخصيــص مــا تبقــى مــن الوحــدات المطروحــة علــى   •
أســاس النســبة والتناســب وســيتم اســرداد كافــة مبالــغ اإلشــراك باإلضافــة إلــى رســوم اإلشــراك الخاصــة 
بهــا غــر المخصصــة للمســت�ثمري�ن بــدون خصــم )ماعــدا رســوم التحويــالت البنكيــة أو رســوم صــرف عملــة يتــم 

ت�كبدهــا( وذلــك خــالل 15 يــوم عمــل مــن تاريــ�خ إنتهــاء الطــرح.
فــي حــال كان عــدد المشــركن أكــر مــن 36,174 مشــرك، فقــد يتــم تخصيــص عــدد وحــدات أقــل مــن الحــد األدنــى   -

لإلشراك وبالتالي ال يضمن مدير الصندوق تخصيص الحد األدنى لإلشراك والبالغ 1,000 وحدة. 
 

آلية زيادة رأس مال الصندوق  )2

     فــي حــال قــرر مديــر الصنــدوق زيــادة رأس مــال الصنــدوق )بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة ومالكــي 
الوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق وفقــًا لمــا هــو وارد فــي الفقــرة )ط( البنــد )1( »القــرارات التــي يدعــى 
فيهــا إلــى عقــد اجتمــاع مالكــي الوحــدات« مــن هــذه الشــروط واألحــكام، ومــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )ط( 
البنــد )3( »طريقــة تصويــت مالكــي الوحــدات وحقــوق التصويــت فــي اجتماعــات مالكــي الوحــدات« مــن هــذه 
الشــروط واألحــكام(، فلــه القيــام بذلــك مــن خــالل قبــول اشــراكات نقديــة وذلــك لقــاء إصــدار حقــوق أولويــة 
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قابلــة للتــداول بحســب مــا هــو مطبــق علــى الشــركات المدرجــة وفقــًا للضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة 
الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات. ويكــون فــي هــذه الحالــة لمالكــي الوحــدات حــق األوليــة فــي المشــاركة 
فــي أي طــرح لمثــل هــذه الحقــوق. ويكــون للصنــدوق أيضــًا زيــادة رأس مالــه )بعــد الحصــول علــى موافقــة 
الهيئــة ومالكــي الوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق( عــن طريــ�ق مســاهمات عينيــة والتــي ال يكــون فيهــا 
لمالكــي الوحــدات أي حقــوق أولويــة. ويحــق لمديــر الصنــدوق، فــي حــال عــدم مشــاركة مــالك الوحــدات 
المســتحقن فــي االشــراك فــي زيــادة رأس مــال الصنــدوق، طــرح الوحــدات المتبقيــة غــر المشــرك فيهــا 

علــى الجمهــور لالشــراك فيهــا.

ط. سياسة اجتماعات مالكي الوحدات

القرارات التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع مالكي الوحدات  )1

     يجــب علــى مديــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحدات على أي تغي�ر أساســي مقرتح، باإلضافة 
إلــى أنــه يجــب علــى مديــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى التغيــ�ر األساســي المقــرتح بعــد 

الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات، ويقصــد بالتغيــ�ر األساســي المقــرتح أيــًا مــن الحــاالت التاليــة:
التغي�ر المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.  -

التغيــ�ر الــذي قــد يكــون لــه ت�أثــر ســلبي وجوهــري علــى مالكــي الوحــدات أو علــى حقوقهــم فيمــا يتعلــق   -
بالصنــدوق.

التغي�ر الذي يكون له ت�أثر في وضع المخاطر للصندوق.  -
زيادة رأس مال الصندوق.  -

إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات  )2

يجــوز لمديــر الصنــدوق الدعــوة لعقــد اجتمــاع لمالكــي الوحــدات بمبــادرة منــه، باإلضافــة إلــى أنــه يجــب علــى   -
مديــر الصنــدوق الدعــوة لعقــد اجتمــاع لمالكــي الوحــدات خــالل عشــرة )10( أيــام مــن تســلم طلــب كتابــي مــن 

أمــن الحفــظ.
ت�كــون الدعــوة لعقــد اجتمــاع لمالكــي الوحــدات بإعــالن ذلــك فــي الموقــع اإللكرونــي لمديــر الصنــدوق   -
والموقــع اإللكرونــي لتــداول، وبإرســال إشــعار كتابــي إلــى جميــع مالكــي الوحــدات وأمــن الحفــظ قبــل 
عشــرة )10( أيــام علــى األقــل مــن تاريــ�خ االجتمــاع وبمــدة ال تزيــد علــى واحــد وعشــرون )21( يومــًا قبــل تاريــ�خ 
االجتمــاع. وي�جــب أن يحــدد اإلعــالن واإلشــعار تاريــ�خ االجتمــاع ومكانــه ووقتــه والقــرارات المقرحــة، وي�جــب علــى 
مديــر الصنــدوق حــال إرســال اإلشــعار إلــى مالكــي الوحــدات بعقــد أي اجتمــاع لمالكــي الوحــدات إرســال نســخة 

مــن هــذا اإلشــعار إلــى الهيئــة.
ــام مــن تســلم طلــب  ــر الصنــدوق الدعــوة لعقــد اجتمــاع مالكــي الوحــدات خــالل عشــرة )10( أي يحــب علــى مدي  -
كتابــي مــن مالــك أو أكــر مــن مالكــي الوحــدات الــذي يملكــون مجتمعــن أو منفرديــن %25 علــى األقــل مــن 

قيمــة وحــدات الصنــدوق.
ال يكــون اجتمــاع مالكــي الوحــدات صحيحــًا إال إذا حضــره عــدد مــن مالكــي الوحــدات يملكــون مجتمعــن %25 علــى   -

األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق.
ــانٍ بإعــالن ذلــك فــي  ــر الصنــدوق الدعــوة إلجتمــاع ث إذا لــم يســتوف النصــاب الــوارد أعــاله، فيجــب علــى مدي  -
موقعــه اإللكرونــي وموقــع تــداول اإللكرونــي وبإرســال إشــعار كتابــي إلــى جميــع مالكــي الوحــدات وأمــن 
الحفــظ قبــل موعــد االجتمــاع الثانــي بمــدة ال تقــل عــن خمســة )5( أيــام، ويعــد االجتمــاع الثانــي صحيحــًا أيــًا كانــت 

نســبة ملكيــة الوحــدات الممثلــة فــي االجتمــاع.
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طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات   )3

يجوز لكل مالك وحدات تعي�ن وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.  -
يجــوز لــكل مالــك وحــدات اإلدالء بصــوت واحــد فــي اجتمــاع مالكــي الوحــدات عــن كل وحــدة يمتلكهــا وقــت   -

االجتمــاع.
يجــوز عقــد اجتماعــات مالكــي الوحــدات واالشــراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا بواســطة   -

الهيئــة. التــي تضعهــا  للضوابــط  الحديثــة وفقــًا  التقنيــة  وســائل 
يكــون القــرار نافــذًا بموافقــة مالكــي الوحــدات الذيــن تمثــل نســبة ملكيتهــم أكــر مــن %50 مــن مجمــوع   -
الوحــدات الحاضــر مالكهــا فــي اجتمــاع مالكــي الوحــدات ســواء كان حضورهــم شــخصيًا أم وكالــة أم بواســطة 

وســائل التقنيــة الحديثــة.

ي. حقوق مالكي الوحدات

الموافقة على التغي�رات األساسية المقرحة.  )1
اإلشعار بالتغي�رات األساسية المقرحة.  )2

ممارســة جميــع الحقــوق المرتبطــة بالوحــدات بمــا فــي ذلــك – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - حــق التصويــت   )3
فــي اجتماعــات مالكــي الوحــدات.
حضور اجتماعات مالكي الوحدات.  )4

تفويض مجلس إدارة الصندوق للتمثيل في اجتماع مالكي الوحدات.  )5
الحصول على التقاري�ر السنوية للصندوق.  )6

ك. سياسة توزيع األرباح

     يهــدف الصنــدوق إلــى تحقيــق دخــل علــى رأس مــال المســت�ثمري�ن مــن خــالل االســت�ثمار فــي مجموعــة مــن 
الفــرص العقاريــة القائمــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية )باســت�ثناء مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة(  
والمــدرة للدخــل، وي�جــوز للصنــدوق اســتحواذ مــا ال يزيــد عــن %25 مــن القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق 
حســب آخــر قوائــم ماليــة مدققــة فــي عقــارات في خــارج المملكــة العرب�ية الســعودية باإلضافة إلى اســت�ثمار 
نســبة ال ت�تجــاوز %25 مــن قيمــة أصولــه حســب آخــر قوائــم ماليــة مدققــة فــي التطويــ�ر العقــاري، وفقــًا 
ــد ســنوية للمســت�ثمري�ن   ــة، بهــدف تحقيــق عوائ ــة المتداول للتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاري
خــالل مــدة الصنــدوق وتمكــن الصنــدوق مــن توزيــع أربــاح نصــف ســنوية علــى مالكــي الوحــدات ال تقــل عــن 
نســبة %90 علــى األقــل مــن صافــي أربــاح الصنــدوق وفقــًا للتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة 
المتداولــة، بحيــث ســيكون توزيــع األربــاح علــى مالكــي الوحــدات بشــكل نصــف ســنوي علــى األقــل وذلــك فــي 
31 مــارس و30 ســبتمرب مــن كل ســنة ميالديــة باســت�ثناء الســنة الميالديــة األولــى حيــث ســيكون أول توزيــع فــي 

30 ســبتمرب 2018.
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الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة ل. 

     يوافــق مالكــي الوحــدات بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام علــى تحمــل جميــع الرســوم والعمــوالت وأتعــاب 
اإلدارة وكافــة المصروفــات نظــر إدارة الصنــدوق حســب الجــدول التالــي: 

النسبة المفروضة نوع الرسم#
المبلغ 

المفروض
ت�كرار دفع الرسمطريقة الحساب

تخصم رسوم االشراك مقدمًا من -%2.00رسوم االشراك1
إجمالي مبلغ االشراك )إجمالي 

مبلغ االشراك وبعد تخصيص 
الوحدات X النسبة المئوية(

تدفع إلى مدير الصندوق لمرة 
واحدة عند االشراك

رسوم إدارة 2
الصندوق

تحسب بشكل يومي من صافي -0.85%
أصول الصندوق )صافي قيمة 

األصول X النسبة المئوية(

تدفع إلى مدير الصندوق بشكل نصف 
سنوي

رسوم 3
التعامالت

تحسب من قيمة العقار عند البيع -%1.00 كحد أقصى
أو الشراء )إجمالي سعر الشراء 

 X أو البيع الخاص بكل أصل عقاري
النسبة المئوية(

هذه الرسوم مستحقة لمدير 
الصندوق بعد اتمام إفراغ العقار 
مباشرة مقابل قيامه بالتقصي 

والتفاوض والمعاينة

حافز أداء مدير 4
الصندوق

تحسب من أي عائد فوق 8% -20.00%
كمعدل عائد داخلي لألصل وذلك 

بعد توزيع األرباح المستحقة على 
الصندوق 

تدفع إلى مدير الصندوق عند التخارج 
من أي أصل للصندوق وذلك بعد 
توزيع األرباح المستحقة لمالكي 

الوحدات

تحسب من قيمة العقار عند -%2.5 كحد أقصىرسوم السعي5
شرائه )سعر شراء العقارX النسبة 

المئوية(

تدفع هذه الرسوم بعد اإلفراغ 
مباشرة للوسيط أو لمدير الصندوق 

وذلك مقابل قيامه بالبحث عن 
العقار

أتعاب هيكلة 6
التموي�ل

تحسب من إجمالي المبلغ -1.00%
المسحوب بموجب أي تسهيالت 
ائ�تمانية متوافقة مع الضوابط 

الشرعية

تدفع لمدير الصندوق أو طرف آخر 
أتعاب هيكلة التموي�ل عند سحب مبلغ 

أي تسهيالت ائ�تمانية فقط

120,000 ريال %0.03رسوم الحفظ7
كحد أعلى 

سنويًا

تحسب بشكل يومي، من خالل 
تقسيم الرسوم تناسيبًا على عدد 

أيام السنة، كنسبة من صافي أصول 
 X الصندوق )صافي أصول الصندوق

النسبة المئوية( مع األخذ باالعتبار 
للحد األعلى

تدفع بشكل نصف سنوي إلى أمن 
الحفظ

أتعاب 8
المحاسب 
القانوني

30,000 ريال -
سنويا

تحسب بشكل يومي، من خالل 
تقسيم الرسوم تناسيبًا على عدد 

أيام السنة

تدفع بشكل نصف سنوي إلى 
المحاسب القانوني

أتعاب اللجنة 9
الشرعية

18,750 ريال -
سنويا

تحسب بشكل يومي، من خالل 
تقسيم الرسوم تناسيبًا على عدد 

أيام السنة

تدفع بشكل نصف سنوي إلى اللجنة 
الشرعية

10,000 ريال أتعاب الت�ثمن10
سنويا

مبلغ مقطوع لكل مثمن لت�ثمن 
عقار واحد مرتن في السنة

تدفع للمثمن بعد صدور تقري�ر 
الت�ثمن للعقار

مكافآت أعضاء 11
مجلس اإلدارة 

المستقلن

بواقع 2,000 ريال، لكل عضو مستقل، عن كل إجتماع يعقده المجلس وبحد أقصى 24,000 ريال في السنة الواحدة 
لكافة األعضاء المستقلن، مجتمعن، وتدفع حسب حدوثها

رسوم إدارة 12
األمالك

بحد أقصى يبلغ 
7.00%

)القيمة اإلجمالية لإليجارات -
المتحصلة في كل سنة X النسبة 

المئوية(

تدفع كل ثالثة أشهر إلى مدير إدارة 
األمالك

مصاريف 13
التموي�ل

حسب األسعار السائدة في السوق، وسيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في التقاري�ر المقدمة لمالكي الوحدات
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المصاريف 14
األخرى

تحسب من إجمالي قيمة أصول -بحد أقصى  0.05%
الصندوق

تدفع حسب حدوثها ألي رسوم أو 
مصاريف أخرى تشمل على سبيل 
المثال ال الحصر ت�كلفة االستحواذ 
على األصول العقارية للصندوق  

والت�كاليف االستشارية والقانونية 
والتقنية،  وغرها

يخصم بشكل سنوييحسب بشكل يومي7,500 ريالال ينطبقرسوم الرقابة15

يخصم بشكل سنوييحسب بشكل يومي5,000 ريالال ينطبقرسوم تداول16

تحسب من إجمالي قيمة أصول 50,000 ريال-رسوم اإلدراج17
الصندوق

تدفع لمرة واحدة مقابل خدمة 
اإلدراج األولي لوحدات الصندوق

بحد أدنى 0.03%
50,000 ريال، 
وبحد أقصى 

300,000 ريال 
سنويًا.

 X القيمة السوقية للصندوق(
النسبة المئوية( مع األخذ باالعتبار 

للحد األدنى واألقصى

تدفع سنويًا مقابل خدمة استمرار 
إدراج وحدات الصندوق

50,000 ريال -رسوم التسجيل18
باإلضافة إلى 

ريالن لكل 
مست�ثمر وبحد 

أقصى مبلغ 
500,000 ريال

تحسب من إجمالي قيمة أصول 
الصندوق

تدفع لمرة واحدة مقابل خدمة 
إنشاء سجل مالكي الوحدات

مبلغ 400,000 -
ريال سنويًا

تحسب من إجمالي قيمة أصول 
الصندوق

تدفع سنويًا مقابل خدمة إدارة سجل 
مالكي الوحدات

 ضري�بة القيمة 19
المضافة

من قيمة شراء أي عقار في هذا -5.00%
الطرح أو من قيمة شراء أي عقار 

آخر في المستقبل إذا تم شراء 
العقار بتاري�خ 01 يناير 2018م أو 

بعده.

تدفع إلى الهيئة العامة للزكاة 
والدخل عند اإلفراغ

     ويقــر مديــر الصنــدوق علــى عــدم وجــود رســوم أخــرى لــم يتــم ذكرهــا بالجــدول أعــاله وأن أي رســم غــر مذكــور 
أعــاله يتــم فرضــه علــى الصنــدوق ســيتحمله مديــر الصندوق.

ت�ثمني أصول الصندوق م. 

كيفية ت�ثمني أصول الصندوق  )1

     ســوف يقــوم مديــر الصنــدوق بت�ثمــن أصــول الصنــدوق باســتخراج إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق لــكل أصــل 
ــ�خ التقويــم، باالســتناد إلــى متوســط عمليتــي الت�ثمــن المقــدم مــن مثمنــن مســتقلن  علــى حــده فــي تاري
عــن أي مــن األطــراف ذوي العالقــة وأن يكــون المقيــم عضــوا أساســيا فــي الهيئــة الســعودية للمقيمــن 
المعتمديــن، ويطــرح مــن قيمــة الت�ثمــن قيمــة التزامــات الصنــدوق، بمــا فــي ذلــك قيمــة التمويــ�ل المتبقــي 
والرســوم واألتعــاب األخــرى )كالرســوم ومقابــل الخدمــات والعمــوالت وعمــوالت التمويــ�ل وأتعــاب اإلدارة 
المذكــورة فــي الفقــرة )ل( »الرســوم ومقابــل الخدمــات والعمــوالت وأتعــاب اإلدارة« مــن هــذه الشــروط 
واألحــكام( ســواء كانــت مدفوعــة أو مقيــدة كأتعــاب ورســوم مســتحقة، لتحديد صافي قيمة أصــول الصندوق. 
وُتحــدد قيمــة الوحــدة بقســمة صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق علــى إجمالــي عــدد وحــدات الصنــدوق القائمة 

فــي يــوم التقويــم المعنــي ويعــد ذلــك ســعرًا اسرشــاديًا للوحــدة.

     يتــم ت�ثمــن كل أصــل مــن أصــول الصنــدوق مــن قبــل مثمنــن مســتقلن، علــى أن يكونــوا أعضــاء أساســي�ن فــي 
الهيئــة الســعودية للمقيمــن المعتمديــن )تقي�يــم(، يوافــق علــى تعي�ينهــم مجلــس إدارة الصنــدوق، علــى أن 

يشــتمل تقريــ�ر كل مثمــن علــى مــا يلــي: 
أسلوب الت�ثمن وطريقته واالفراضات التي بني عليها.  -

تحليل للمتغرات ذات العالقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب وإتجاه السوق.  -
تفاصيل األصول العقارية وأوصافها.  -

المخاطر المتعلقة باألصول العقارية.  -
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عدد مرات الت�ثمني وتوقيته  )2

     ســيقوم مديــر الصنــدوق بت�ثمــن أصــول الصنــدوق بنــاء علــى ت�ثمــن معــد مــن قبــل مثمنــن اثنــن مســتقلن 
ــ�ر الت�ثمــن علــى المعلومــات المحــددة فــي الفقــرة  مــرة كل ســتة أشــهر علــى األقــل، علــى أن يشــمل تقري
)1( »كيفيــة ت�ثمــني أصــول الصنــدوق« أعــاله كحــد أدنــى، وســيتم ت�ثمــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق مرتــن 

ســنويًا فــي آخــر يــوم عمــل مــن كل شــهري يونيــو وديســمرب مــن كل ســنة ميالديــة.

     وفــي حــال كان هنالــك اختــالف بــن تقاريــ�ر الت�ثمــن المقدمــة، فيتم األخذ بمتوســط قيمة الت�ثمينات المقدمة، 
كمــا يجــوز لمديــر الصنــدوق ت�أجيــل الت�ثمــن بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى ذلــك بموجــب الفقــرة 

)د( مــن المــادة )22( مــن الئحــة صناديــق االســت�ثمار العقــاري.

كيفية اإلعالن عن سعر الوحدة  )3

    ســيقوم مديــر الصنــدوق باإلعــالن عــن صافــي قيمــة األصــول لــكل وحــدة )الســعر اإلسرشــادي للوحــدة( 
خــالل ثالثــن )30( يــوم مــن تاريــ�خ اعتمــاد مديــر الصنــدوق للت�ثمــن. ويتــم اإلعــالن عــن ذلــك مــن خــالل الموقــع 
اإللكرونــي لتــداول والموقــع اإللكرونــي لمديــر الصنــدوق. وســتحتوي أيضــًا التقاريــ�ر المقدمــة لمالكــي 
الوحــدات وفقــًا للفقــرة )ث( »اإلفصــاح ورفــع التقاريــ�ر لمالكــي الوحــدات« مــن هــذه الشــروط واألحــكام علــى 
صافــي قيمــة األصــول للوحــدة فــي الصنــدوق، وســوف يتــم إرســال إشــعار للمســت�ثمري�ن بســعر الوحــدة 
االسرشــادي للصنــدوق عــن طريــ�ق الوســائل االلكرونيــة كل ســتة )6( أشــهر بعــد كل تقويــم وســيتم اإلعــالن 

ــر الصنــدوق. ــداول والموقــع اإللكرونــي لمدي عنهــا علــى الموقــع اإللكرونــي لت

ملخص عن تقاري�ر ت�ثمني األصول الحالية للصندوق  )4

األصل األول: سمارت تاور

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

25 أكتوبر 2017م256,300,000 ريالفاليو إكسربت

22 أكتوبر 2017م271,756,653 ريالسنشري 21 السعودية

264,028,327 ريالمتوسط التقي�يمني

263,500,000 ريالسعر الشراء
 

األصل الثاني: مجمع الجبيل فيوز السكني

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

22 أكتوبر 2017م151,540,966 ريالكولدوي�ل بانكر

22 أكتوبر 2017م154,061,875 ريالسنشري 21 السعودية

152,801,421 ريالمتوسط التقي�يمني

145,500,000 ريالسعر الشراء
 

األصل الثالث: مجمع مستودعات الميناء

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

25 أكتوبر 2017م134,193,548 ريالفاليو إكسربت

22 أكتوبر 2017م123,809,523 ريالسنشري 21 السعودية

129,001,536 ريالمتوسط التقي�يمني

130,000,000 ريالسعر الشراء
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األصل الرابع: مجمع سيتي اليف بالزا التجاري

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

25 أكتوبر 2017م 109,677,419 ريالفاليو إكسربت

22 أكتوبر 2017م109,677,419 ريالسنشري 21 السعودية

109,677,419 ريال متوسط التقي�يمني

106,250,000 ريالسعر الشراء

مالحظــة: قــام المقيمــن بتقي�يــم العقــار بطريقــة الدخــل وهــي تعتمــد علــى صافــي دخــل العقــار مقســوما علــى 
المــردود المالــي. وبمــا أن صافــي الدخــل ثابــت للعقــار فــإن المقيمــن توصلــوا إلــى نفــس المــردود المالــي 

بنــاءَا علــى معطيــات الســوق بصــورة عامــة وعلــى مواصفــات العقــار والمســت�أجر بصــورة خاصــة.

األصل الخامس: أبراج متون

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

25 أكتوبر 2017م100,857,148 ريالفاليو إكسربت

22 أكتوبر 2017م100,857,148 ريالسنشري 21 السعودية

100,857,148 ريالمتوسط التقي�يمني

98,000,000 ريالسعر الشراء

مالحظــة: قــام المقيمــن بتقي�يــم العقــار بطريقــة الدخــل وهــي تعتمــد علــى صافــي دخــل العقــار مقســوما علــى 
المــردود المالــي. وبمــا أن صافــي الدخــل ثابــت للعقــار فــإن المقيمــن توصلــوا إلــى نفــس المــردود المالــي 

بنــاءَا علــى معطيــات الســوق بصــورة عامــة وعلــى مواصفــات العقــار والمســت�أجر بصــورة خاصــة.

األصل السادس: مجمع الفنار التجاري

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

25 أكتوبر 2017م68,559,855 ريالفاليو إكسربت

22 أكتوبر 2017م60,616,525 ريالسنشري 21 السعودية

64,588,190 ريالمتوسط التقي�يمن

60,600,000 ريالسعر الشراء

األصل السابع: مجمع ذا جراند )أ( السكني

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

25 أكتوبر 2017م64,516,129 ريالفاليو إكسربت

22 أكتوبر 2017م64,516,129 ريالسنشري 21 السعودية

64,516,129 ريالمتوسط التقي�يمني

58,800,000 ريالسعر الشراء

مالحظــة: قــام المقيمــن بتقي�يــم العقــار بطريقــة الدخــل وهــي تعتمــد علــى صافــي دخــل العقــار مقســوما علــى 
المــردود المالــي. وبمــا أن صافــي الدخــل ثابــت للعقــار فــإن المقيمــن توصلــوا إلــى نفــس المــردود المالــي 

بنــاءَا علــى معطيــات الســوق بصــورة عامــة وعلــى مواصفــات العقــار والمســت�أجر بصــورة خاصــة.  
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األصل الثامن: مستودعات حي الوادي

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

25 أكتوبر 2017م59,870,967 ريالفاليو إكسربت

22 أكتوبر 2017م55,238,095 ريالسنشري 21 السعودية

57,554,531 ريالمتوسط التقي�يمني

58,000,000 ريالسعر الشراء
 

األصل التاسع: مركز الستني التجاري

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

25 أكتوبر 2017م53,806,451 ريالفاليو إكسربت

22 أكتوبر 2017م53,806,451 ريالسنشري 21 السعودية

53,806,451 ريالمتوسط التقي�يمني

52,125,000 ريالسعر الشراء

مالحظــة: قــام المقيمــن بتقي�يــم العقــار بطريقــة الدخــل وهــي تعتمــد علــى صافــي دخــل العقــار مقســوما علــى 
المــردود المالــي. وبمــا أن صافــي الدخــل ثابــت للعقــار فــإن المقيمــن توصلــوا إلــى نفــس المــردود المالــي 

بنــاءَا علــى معطيــات الســوق بصــورة عامــة وعلــى مواصفــات العقــار والمســت�أجر بصــورة خاصــة.  

األصل العاشر: مجمع ذا فالي التجاري

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

25 أكتوبر 2017م40,175,200 ريالفاليو إكسربت

22 أكتوبر 2017م39,825,577 ريالسنشري 21 السعودية

40,000,389 ريالمتوسط التقي�يمني

39,500,000 ريالسعر الشراء
 

األصل الحادي عشر: مجمع ذا جراند )ب( التجاري

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

25 أكتوبر 2017م31,935,484 ريالفاليو إكسربت

22 أكتوبر 2017م31,935,484 ريالسنشري 21 السعودية

31,935,484 ريالمتوسط التقي�يمني

31,250,000 ريالسعر الشراء

مالحظــة: قــام المقيمــن بتقي�يــم العقــار بطريقــة الدخــل وهــي تعتمــد علــى صافــي دخــل العقــار مقســوما علــى 
المــردود المالــي. وبمــا أن صافــي الدخــل ثابــت للعقــار فــإن المقيمــن توصلــوا إلــى نفــس المــردود المالــي 

بنــاءَا علــى معطيــات الســوق بصــورة عامــة وعلــى مواصفــات العقــار والمســت�أجر بصــورة خاصــة.  
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األصل الثاني عشر: مباني سكن للعمال في الجبيل

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

25 أكتوبر 2017م25,900,000 ريالفاليو إكسربت

22 أكتوبر 2017م29,137,500 ريالسنشري 21 السعودية

27,518,750 ريالمتوسط التقي�يمني

24,273,685 ريالسعر الشراء

األصل الثالث عشر: حق منفعة لمجمع سيتي ووك التجاري

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

25 أكتوبر 2017م10,810,000ريالفاليو إكسربت

22 أكتوبر 2017م11,396,988 ريالسنشري 21 السعودية

11,103,494 ريالمتوسط التقي�يمني

10,504,994 ريالسعر الشراء

األصل الرابع عشر: مباني سكن للعمال في الدمام

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

25 أكتوبر 2017م7,118,750 ريالفاليو إكسربت

22 أكتوبر 2017م5,216,667 ريالسنشري 21 السعودية

6,167,708 ريالمتوسط التقي�يمني

5,087,559 ريالسعر الشراء

مالحظــة: هنــاك فــرق مــا بــن التقي�يمــن يصــل إلــى %36 وي�رجــع الفــرق إلــى اختــالف رأي المقيمــن فــي نســبة 
المــردود المالــي وصافــي دخــل العقــار حيــث يــرى سنشــري 21 أن المــردود المالــي هو %9 وي�رى فاليوإكســربت 
إنــه %8.  كمــا أن سنشــري 21 اعتمــد أن صافــي الدخــل هــو 469,500 ريــال واعتمــد فاليــو إكســربت أن صافــي 

الدخــل هــو 569,500 ريــال.

األصل الخامس عشر: مبنى سكن للعمال في الخرب

تاري�خ التقي�يمالتقي�يمالشركة المقيمة

25 أكتوبر 2017م4,100,000 ريالفاليو إكسربت

22 أكتوبر 2017م3,088,889 ريالسنشري 21 السعودية

3,594,444 ريالمتوسط التقي�يمني

3,012,441 ريالسعر الشراء

مالحظــة: هنــاك فــرق مــا بــن التقي�يمــن يصــل إلــى %33 وي�رجــع الفــرق إلــى اختــالف رأي المقيمــن فــي نســبة 
المــردود المالــي وصافــي دخــل العقــار حيــث يــرى سنشــري 21 أن المــردود المالــي هو %9 وي�رى فاليوإكســربت 
إنــه %8.  كمــا أن سنشــري 21 اعتمــد أن صافــي الدخــل هــو 278,000 ريــال واعتمــد فاليــو إكســربت أن صافــي 

الدخــل هــو 328,000 ريــال.
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تداول وحدات الصندوق ن. 

األيام التي يسمح فيها بقبول أوامر بيع الوحدات أو شرائها  )1

     يتــم التعامــل بالوحــدات عــرب نظــام )تــداول( مــن خــالل آليــة مت�كاملــة تغطــي عمليــة التــداول كاملــة بــدءًا مــن 
تنفيــذ الصفقــة وانتهــاًء بتســويتها، ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن أيــام األســبوع علــى فــرة واحــدة مــن 
الســاعة العاشــرة )10( صباحــًا وحتــى الســاعة الثالثــة )3( عصــرًا مــن يــوم األحــد حتــى يــوم الخميــس مــن كل 
أســبوع ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر، أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا 
مــن الســاعة )9.30( صباحــًا وحتــى الســاعة )10( صباحــًا. ويتــم تغيــ�ر أوقــات التــداول فــي شــهر رمضــان المبــارك 

وفقــًا لمــا يتــم اإلعــالن عنــه عــن طريــ�ق تــداول. 

إجراءات تسليم أوامر بيع الوحدات أو شرائها  )2

     ت�تــم الصفقــات ســواء كانــت بالبيــع أو الشــراء مــن خــالل عمليــة مطابقــة أوامــر آليــة، وكل أمــر صالــح يتــم إنتاجــه 
وفقــًا لمســتوى الســعر، وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق )األوامــر التــي وضعــت بنــاء علــى أفضــل ســعر( 
أواًل ومــن ثــم األوامــر المحــددة الســعر )األوامــر التــي وضعــت بســعر محــدد( مــع األخــذ باالعتبــار أنــه فــي 
حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر يتــم تنفيذهــا أواًل بــأول حســب توقيــت اإلدخــال، ويقــوم نظــام تــداول 
بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات عــرب قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع »تــداول« علــى اإلنرنــت والرابــط 
اإللكرونــي لمعلومــات »تــداول« الــذي يوفــر بيانــات الســوق بشــكل فــوري لــوكاالت تزويــد المعلومــات مثــل 
رويــرز، وت�تــم تســوية الصفقــات آليــاً خــالل اليــوم، أي أن نقــل ملكيــة األســهم ت�تــم مباشــرة بعــد تنفيــذ الصفقــة.

     حيــث أن تــداول الوحــدات يتــم بنفــس طريقــة تــداول أســهم الشــركات المدرجــة فــي تــداول، ويعــد شــراء مالكــي 
الوحــدات ألي وحــدة مــن الوحــدات مــن خــالل تــداول إقــرارًا باإلطــالع علــى هــذه الشــروط واألحــكام أو أي 

تعديــالت تطــرأ عليهــا مســتقباًل وقبــواًل لهــا.

     يجــوز للهيئــة تعليــق تــداول الوحــدات أو إلغــاء إدراجهــا فــي أي وقــت حســبما تــراه مناســبًا، فــي أي مــن 
الحــاالت التاليــة:

إذا رأت ذلك ضروريًا لحماية المست�ثمري�ن أو للمحافظة على سوق منتظمة.  -
إذا أخفــق مديــر الصنــدوق أو أمــن الحفــظ إخفاقــًا تــراه الهيئــة جوهريــًا فــي اإللتــزام بنظــام الســوق   -

التنفيذيــة. ولوائحــه  الماليــة 
إذا لــم تســتوف متطلبــات الســيولة المحــددة فــي الفقــرة الفرعيــة )2/أ( والفقــرة الفرعيــة )2/ب( مــن   -

المتداولــة. العقاريــة  االســت�ثمار  بصناديــق  الخاصــة  التعليمــات  مــن  )رابعــًا(  البنــد  مــن  )ب(  الفقــرة 
إذا رأت الهيئــة أن مســتوى عمليــات الصنــدوق أو أصولــه ال تســوغ التــداول المســتمر لوحــدات الصنــدوق   -

فــي تــداول.
     كمــا أنــه يجــوز لمديــر الصنــدوق أن يطلــب مــن الهيئــة كتابيــًا تعليــق تــداول الوحــدات مؤقتــًا أو إلغــاء إدراجهــا، 
علــى أن يتضمــن الطلــب األســباب المحــددة لطلــب التعليــق أو اإللغــاء، وللهيئــة قبــول الطلــب، أو رفضــه، أو 

قبولــه بشــروط وقيــود، حســبما تــراه مالئمــًا.

س. انقضاء الصندوق

     يتــم إلغــاء إدراج وحــدات الصنــدوق عنــد إنتهائــه، وحينهــا يجــب علــى مديــر الصنــدوق البــدء بإجــراءات تصفيــة 
الصنــدوق فــور إلغــاء إدراجــه، دون اإلخــالل بهــذه الشــروط واألحــكام.

     قــد يتــم إنهــاء الصنــدوق قبــل موعــد انتهائــه )1( فــي حــال تصــرف الصنــدوق )مــن خــالل مديــر الصنــدوق( 
للنحــو  الوحــدات وفقــًا  التصرفــات علــى مالكــي  بتوزيــع جميــع عائــدات هــذه  االســت�ثمارات وقــام  بجميــع 
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المنصــوص عليــه فــي هــذه الشــروط واألحــكام، أو )2( حــدوث حــدث جوهــري ســواًء فــي األنظمــة ذات العالقــة 
بالصنــدوق وأعمــال الصنــدوق أو تلــك الخاصــة بالبيئــة االقتصاديــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية ورأى 
مديــر الصنــدوق أن ذلــك يعــد ســببًا وجيهــًا إلنهــاء الصنــدوق قبــل انتهــاء مدتــه، أو )3( إذا قــررت الهيئــة إنهــاء 

الصنــدوق بموجــب قــرار مــن مجلــس الهيئــة.

     ويلتــزم مديــر الصنــدوق فــي الحالتــن )1( و )2( أعــاله بأخــذ الموافقــة المســبقة مــن مجلــس إدارة الصنــدوق 
ومالكــي وحــدات الصنــدوق ومــن الهيئــة.

بإجــراءات  والبــدء  الصنــدوق  لتصفيــة  الزمنيــة  الخطــة  عــن  واإلعــالن  الصنــدوق  وحــدات  إدراج  إلغــاء  ويتــم   
التصفيــة وذلــك عنــد إنهــاء الصنــدوق وفقــًا ألي ســبب مــن األســباب المذكــورة أعــاله. ويقــوم مديــر الصنــدوق 
– ســواًء بنفســه أو مــن خــالل مصفــي مســتقل - بالعمــل علــى تصفيــة الصنــدوق وتوزيــع أصولــه علــى مالكــي 
الوحــدات وفقــًا لألنظمــة ذات العالقــة بالصنــدوق، مــع األخــذ بعــن االعتبــار تحقيــق مصلحــة مالكــي الوحــدات. 
ومــع األخــذ باإلعتبــار أيضــًا األنظمــة والتعليمــات ذات العالقــة بالصنــدوق، فإنــه يجــوز توزيــع أصــول الصنــدوق 
علــى مالكــي الوحــدات بشــكل عينــي فــي حــال اســتحال التصــرف فــي أصــول الصنــدوق عــن طريــ�ق التســي�يل 

وفــي حــال رأى مديــر الصنــدوق أن هــذا األمــر يصــب فــي مصلحــة مالكــي الوحــدات.

     مــع مراعــاة أنــه عنــد قيــام مديــر الصنــدوق بتصفيــة أصــول الصنــدوق وفقــًا لمــا هــو وارد أعــاله، فإنــه ســيقوم 
بتوزيــع %90 مــن متحصــالت بيــع كل أصــل مــن األصــول العقاريــة علــى حــدة إلــى مالكــي الوحــدات حســب نســبة 
تملكهــم بعــد خصــم الرســوم والمصاريــف الالزمــة، مــع االحتفــاظ بنســبة %10 مــن عمليــة بيــع كل أصــل مــن 
األصــول العقاريــة للصنــدوق، يتــم إضافتهــا إلــى االحتياطــي النقــدي حتــى إتمــام عمليــة بيــع كافــة األصــول 
العقاريــة المملوكــة للصنــدوق، وعندئــٍذ، ســيقوم مديــر الصنــدوق بتوزيــع هــذا االحتياطــي النقــدي علــى 

مالكــي الوحــدات بشــكل يضمــن تســاوي العائــد الداخلــي لــكل وحــدة مــن وحــدات الصنــدوق.

     كمــا أنــه يجــب علــى مديــر الصنــدوق اإلعــالن فــي موقعــه اإللكرونــي والموقــع اإللكرونــي لتــداول عــن 
إنتهــاء مــدة الصنــدوق ومــدة تصفيتــه.

مجلس اإلدارة  ع. 

ــر الصنــدوق بعــد موافقــة الهيئــة، وي�جــب أن يكــون ثلــث       سيشــرف علــى الصنــدوق مجلــس إدارة يعينــه مدي
أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى األقــل أعضــاًء مســتقلن، وفــي جميــع األحــوال يجــب أن ال يقــل عــدد األعضــاء 
المســتقلن عــن إثنــن، وعلــى مديــر الصنــدوق توفــر جميــع المعلومــات الالزمــة عــن شــؤون الصنــدوق 

لجميــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق، مــن أجــل تمكينهــم مــن القيــام بواجباتهــم.

     يتولــى اإلشــراف علــى الصنــدوق مجلــس مؤلــف مــن ســتة )6( أعضــاء إثنــان )2( منهــم مســتقلن يتــم تعي�ينهــم 
مــن قبــل مديــر الصنــدوق، وتبــدأ خدمتهــم للمجلــس مــن تاريــ�خ موافقــة الهيئــة علــى طــرح الصنــدوق وتنتهي 
بإنتهــاء مــدة الصنــدوق أو عندمــا يقــدم العضــو اســتقالته ويتــم قبــول اســتقالته، وســيعمل مديــر الصنــدوق 
علــى توفــر جميــع المعلومــات الالزمــة عــن شــؤون الصنــدوق لجميــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق، مــن أجل 
تمكينهــم مــن القيــام بواجباتهــم، كمــا يحــق لمديــر الصنــدوق الحــق فــي تغيــ�ر األعضــاء أثنــاء مــدة الصنــدوق 

بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة وإشــعار مالكــي الوحــدات بذلــك.

     باإلضافــة إلــى أنــه يجــوز للهيئــة أن تصــدر قــرارًا مســببًا باســتبعاد جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أو بعضهــم، إذا 
رأت فــي ذلــك مصلحــة لمالكــي الوحــدات.
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1( أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومؤهالتهم واألعضاء المستقلني منهم:

المؤهالتاسم العضو - الصفة

محمد بن سعيد بن منصور 
الشماسي

الرئيس التنفيذي لدى شركة دراية 
المالية، )رئيسًا لمجلس إدارة 

الصندوق(

- بكالوريــ�وس فــي الماليــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبــرول والمعــادن 
مــع مرتبــة الشــرف فــي 2002م.

- )8( أعوام في إدارة اإلست�ثمارات لدى األهلي كابيتال )2006م2014-م(.
- )4( أعوام من الخربة في إدارة األصول في بنك الرياض 

)2002م2006-م(.

بالل خالد بشناق
الرئيس المالي والمسؤول 

عن اإلدارة المالية والمحاسبة، 
وإدارة الشؤون اإلدارية وإدارة 

المخاطر، والتطوي�ر اإلداري 
والتنظيم الداخلي لدى شركة 

دراية المالية، )عضو مجلس إدارة 
الصندوق(

- حاصــل علــى الشــهادة الجامعيــة فــي تخصــص المحاســبة مــن الجامعــة 
األردنيــة عــام 1996م.

- معتمد دوليًا كمحاسب عام محرف )CPA( عام 1998م.
المحاســبة  إدارة  فــي  المتقدمــة  المهنيــة  الشــهادة  علــى  حاصــل   -

2002م. فــي   )CMA(
- 18 عامــًا مــن الخــربة المهنيــة فــي مجــاالت مختلفــة فــي اإلدارة الماليــة 
كإدارة االكت�تابــات وإدارة المخاطــر والمراقبــة الماليــة فــي كال مــن 

الخطــوط الملكيــة األردنيــة وشــركة الفيصليــة لألنظمــة الطبيــة.

بسام عبدالعزي�ز نور
رئيس االست�ثمارات العقارية لدى 

شركة دراية المالية, )عضو مجلس 
إدارة الصندوق(

- بكالوريــ�وس فــي الماليــة وفــي إدارة أنظمــة المعلومــات مــن جامعــة 
فلوريــدا الجنوبيــة فــي فلوريــدا األمريكيــة مــع مرتبــة شــرف 2002م.

- 15 ســنة خــربة فــي االســت�ثمارات العقاريــة الدوليــة والمحليــة مع شــركة 
إتحــاد الراجحــي وقبلهــا فــي بنــك أركابيتا.

- حاصل على شهادة CFA في 2006م.

عبدالوهاب بن سعيد السيد
)عضو مجلس إدارة غر مستقل(

- حاصــل علــى درجــة البكالوريــس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك 
ســعود )عــام 1996م(.

- رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة عبدالوهــاب الســيد لالســت�ثمار والتطويــ�ر 
العقاري.

مشعل بن عمار بن عبدالواحد 
الخضيي

)عضو مجلس إدارة مستقل(

- حاصــل علــى درجــة البكالوريــ�وس فــي الماليــة مــن جامعــة مكغيــل فــي 
كنــدا عــام 2009م.

يديــر  العقــارات،  لتطويــ�ر  تنميــة  شــركة  لــدى  منتــدب  ومديــر  شــريك   -
االســت�ثمارات العقاريــة فــي كل مــن الريــاض، الخــرب، دبــي، ابــو ظبــي 

الحالــي(. للوقــت   – )2013م  ولنــدن 
- عمــل كمستشــار أول، لــدى شــركة برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز مــن عــام 

2010م – 2013م.

هيثم راشد المبارك
)عضو مجلس إدارة مستقل(

- حاصل على ماجستر إدارة األعمال من جامعة كارولينا الشمالية.
- رجــل أعمــال ســبق لــه العمــل كالرئيــس التنفيــذي المكلــف ورئيــس قســم 
إدارة الــروات فــي الفرنســي كابيتــال، وعــدد مــن البنــوك، وشــركة بــوز 

آلــن هاميلتــون، وأرامكو الســعودية.

يقــر مديــر الصنــدوق بــأن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق تنطبــق عليهــم متطلبــات الت�أهيــل وهــي أن 
ــ�كاب مخالفــة تنطــوي  العضــو: 1( ال يكــون مفلســًا أو خاضعــًا ألي دعــاوي إفــالس أو إعســار 2( لــم يســبق لــه إرت
علــى احتيــال أو تصــرف مخــل بالنزاهــة واألمانــة 3( أن َيمتلــك المهــارة والخــربات الالزمــة. كما يقــر مدير الصندوق 
بــأن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلن ينطبــق عليهــم تعريــف عضــو مجلــس إدارة مســتقل والــوارد فــي قائمــة 

المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  )2

     يســتحق أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلن مكافــأة بواقــع 2,000 ريــال، لــكل عضــو، عــن كل إجتمــاع 
يعقــده المجلــس وبحــد أقصــى 24,000 ريــال فــي الســنة الواحــدة لكافــة األعضــاء المســتقلن، مجتمعــن، 
وتدفــع حســب حدوثهــا، وفقــًا للفقــرة )ل( »الرســوم ومقابــل الخدمــات والعمــوالت وأتعــاب اإلدارة« مــن هــذه 

الشــروط واألحــكام.
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الخدمات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )3

          تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:
الت�أكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات وفقــًا لهــذه الشــروط   -

واألحــكام واألحــكام ذات العالقــة مــن قبــل الهيئــة الشــرعية وهيئــة الســوق الماليــة.
الموافقــة علــى جميــع العقــود والقــرارات والتقاريــ�ر الجوهريــة التــي يكــون الصندوق طرفًا فيها ويشــمل   -
ذلــك علــى ســبيل المثــال، ال الحصــر، الموافقــة علــى عقــود التطويــ�ر، وعقــد الحفــظ، وعقــد التســوي�ق، 

والت�ثمــن.
الموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها.  -

اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق.  -
الموافقة على تعي�ن المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق.  -

االجتمــاع مــا ال يقــل عــن )مرتــن( ســنويًا علــى األقــل مــع مســؤول المطابقــة وااللتــزام لــدى مديــر الصنــدوق   -
ــ�ل اإلرهــاب لديــه، للت�أكــد مــن إلتــزام مديــر الصنــدوق بجميــع  ومســؤول التبليــغ عــن غســل األمــوال وتموي

اللوائــح واألنظمــة المتبعــة.
الت�أكــد مــن التــزام مديــر الصنــدوق باإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة لمالكــي الوحــدات وغرهــم مــن   -

أصحــاب المصالــح.
العمــل بأمانــة لمصلحــة الصنــدوق ومالكــي الوحــدات فيــه، وت�تضمــن مســؤولية أمانــة عضــو مجلــس إدارة   -

الصنــدوق تجــاه مالكــي الوحــدات واجــب اإلخــالص واالهتمــام وبــذل الحــرص المعقــول.
الموافقة على أية است�ثمارات في الصندوق.  -

4( صناديق االست�ثمار األخرى التي يشرف عليها أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق

مدير الصندوق اسم الصندوق العضو

محمد بن سعيد الشماسي

- صندوق درة الخليج العقاري
- صندوق دراية للطروحات األولية

- صندوق دراية المرن لألسهم السعودية
- صندوق دراية الخاص رقم 100

- صندوق دراية لتموي�ل المتاجرة
- صندوق دراية للدخل العقاري

- صندوق دراية للدخل العقاري )2(
- صندوق دراية للرعاية الصحية

- صندوق دراية للعقارات التجارية
- صندوق دراية لالست�ثمار في الخدمات الغذائية

شركة دراية المالية

شركة دراية المالية- صندوق دراية للدخل العقاريبالل خالد بشناق

بسام عبدالعزي�ز نور
- صندوق دراية للرعاية الصحية

- صندوق دراية للعقارات التجارية
- صندوق دراية لالست�ثمار في الخدمات الغذائية

شركة دراية المالية

شركة دراية المالية- صندوق دراية للدخل العقاريعبدالوهاب بن سعيد السيد

- صندوق دراية للدخل العقاريمشعل بن عمار الخضيي
شركة دراية المالية- صندوق دراية للعقارات التجارية

هيثم راشد المبارك

- صندوق درة الخليج العقاري
- صندوق دراية للعقارات التجارية
- صندوق دراية للطروحات األولية

- صندوق دراية المرن لألسهم السعودية

شركة دراية المالية
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ف. مدير الصندوق

اسم مدير الصندوق وعنوانه  )1

مدير الصندوق - شركة دراية المالية 
المقر الرئيسي: طري�ق العليا العام - مركز العليا - الدور الثاني.

هاتف: 2998000 )011(
فاكس: 4196498 )011(

ص.ب: 286546 - الرياض 11323

www.derayah.com

مدير الصندوق شخص مرخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم  )2

     مديــر الصنــدوق شــركة درايــة الماليــة، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة، بموجــب الســجل التجــاري 
رقــم 1010266977 وتاريــ�خ 04/05/1430هـــ، وهــي شــخص اعتبــاري مرخــص لــه بممارســة نشــاط التعامــل و 
الحفــظ و المشــورة وإدارة األصــول ومســجل لــدى الهيئــة بموجــب أحــكام الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم، 

ترخيــص رقــم
27-08109 بتاري�خ 2008/06/16م.  

وصف للخدمات التي يقدمها جميع موظفي مدير الصندوق  )3

     يقــدم مديــر الصنــدوق مــن خــالل موظفيــه، وبموجــب الرخيــص المشــار اليــه فــي الفقــرة )2( أعــاله، خدمــات 
وبالنســبة  الماليــة،  األوراق  فــي  والمشــورة  كوكيــل،  التعامــل  كأصيــل،  التعامــل  الحفــظ،  األصــول،  إدارة 
للصنــدوق، يتولــى مديــر الصنــدوق مهــام شــؤون إدارة وتشــغيل الصنــدوق بصفتــه كيانــًا ماليــًا مســتقاًل بذاتــه 
عــن أصــول الشــركة وذلــك وفقــًا لألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة ووفقــًا لمصلحــة مالكــي الوحــدات ويقــوم 

مدير  الصنــدوق بمــا يلــي:
تحديــد السياســات واألحــكام واللوائــح التــي تحكــم عمليــات الصنــدوق وفقــًا لألهــداف الــواردة فــي هــذه   -

الشــروط واألحــكام.
وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ أعمال الصندوق.  -

إبالغ الهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر في عمل الصندوق.  -
االلتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة ذات العالقة بعمل الصندوق.  -

تنفيذ اسراتيجيات االست�ثمار الموضحة ضمن هذه الشروط واألحكام.  -
إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا للشروط واألحكام.  -

الت�أكد من نظامية وسالمة العقود التي يتم إبرامها لمصلحة الصندوق.  -
اإلعالن عن أي طرف ثالث يتم ت�كليفه بأداء أي أعمال ت�تعلق بالصندوق.  -

تعي�ن المستشاري�ن العقاري�ن والشركات المتخصصة في إدارة التحصيل وتشغيل العقارات.   -
الرتيــب والتفــاوض مــع جميــع الجهــات ذات العالقــة بأنشــطة األصــول العقاريــة للصنــدوق مــن مديــري   -
أمــالك ومقاولــن واستشــاري�ن وجهــات هندســية وتســويقية وتشــغيلية أخــرى ويتابــع كذلــك أداءهــا 

ألعمالهــا.
ترتيب تصفية الصندوق عند انتهاء مدة الصندوق أو وفقًا لما هو وارد في هذه الشروط واألحكام.  -

إطــالع مالكــي الوحــدات عــن أي وقائــع جوهريــة أو تطــورات قــد تؤثــر علــى أعمــال الصنــدوق وفقــًا لمــا   -
هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

التواصــل والمتابعــة والمراجعــة مــع أي طــرف ثالــث يتــم ت�كليفــه بــأداء أيــة أعمــال ت�تعلــق بالصنــدوق   -
ويتحمــل مديــر الصنــدوق المســؤولية الماليــة عــن خســائر الصنــدوق الناتجــة عــن األخطــاء التــي تحصــل 

المتعمــد. الجســيم أو ســلوكه  بســبب إهمالــه 
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اإلفصــاح للهيئــة ومالكــي الوحــدات مــن دون ت�أخــر عــن أي تطــورات جوهريــة تنــدرج فــي إطــار نشــاطه، وال   -
ت�كــون معرفتهــا متاحــة لعامــة النــاس وفقــًا للتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة، 
باإلضافــة إلــى كافــة اإلفصاحــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )ثامنــًا( مــن التعليمــات الخاصــة بصناديــق 

االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة ووفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
ــزام بأنظمــة الهيئــة والشــروط  التشــاور مــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق مــن وقــت آلخــر لضمــان االلت  -

واألحــكام.

4( أي نشــاط أو عمــل أو مصلحــة أخــرى مهمــة ألعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق يحتمــل تعارضــه 
مــع مصالــح الصندوق

يتملــك عبدالوهــاب بــن ســعيد الســيد، وهــو عضــو غــر مســتقل فــي مجلــس إدارة الصنــدوق، %22 حصــة 
فــي شــركة متــون العقاريــة. وشــركة متــون العقاريــة هــي المســت�أجر الرئيســي لمســتودعات المينــاء فــي 
ــاض وهــي أيضــا مســؤولة عــن  ــالزا فــي الري ــف ب ــوادي فــي جــدة وســيتي الي الدمــام ومســتودعات حــي ال
إدارة األمــالك ألبــراج متــون ومركــز الســتن التجــاري.  بخــالف ذلــك، ال يوجــد لــدى مديــر الصنــدوق، أو لــدى 
أعضــاء مجلــس إدارتــه، أيــة أنشــطة أو مصلحــة يحتمــل تعارضهــا مــع مصالــح الصنــدوق بخــالف مــا تــم ذكــره فــي 

اإلقــرار فــي أســفل كل عقــار.

5( وصــف ألي تضــارب جوهــري فــي المصالــح مــن شــأنه الت�أثــي علــى مديــر الصنــدوق فــي أداء واجباتــه تجــاه 
الصنــدوق وتنفيذهــا

     حتــى تاريــ�خ إصــدار هــذه الشــروط واألحــكام، ال يوجــد أي تضــارب جوهــري فــي المصالــح مــن شــأنه الت�أثــر 
علــى مديــر الصنــدوق فــي أداء واجباتــه تجــاه الصنــدوق وتنفيذهــا، إن االجــراءات والسياســات الداخليــة لمديــر 
الصنــدوق تحظــر علــى األشــخاص المشــركن فــي اتخــاذ القــرار اإلســت�ثماري تقاضــي أيــة عمــوالت ت�تعلــق 

بالصنــدوق و/أو األصــول المســتحوذ عليهــا.

6( أي مهمة أو صالحية ت�تعلق بعمل الصندوق يقوم مدير الصندوق بت�كليف طرف ثالث بها

     حتــى تاريــ�خ إعــداد هــذه الشــروط واألحــكام، لــم يقــم مديــر الصنــدوق بت�كليــف أي طــرف ثالــث بالقيــام بــأي مــن 
مهامــه التــي ت�تعلــق بعمــل الصنــدوق.

7( است�ثمار مدير الصندوق في الصندوق

     يجـــوز لمديــر الصنــدوق االســت�ثمار فـــي الصـــندوق ســواء باإلشــراك أو مــن خــالل تــداول، وينطبــق علــى 
اســت�ثمار مديــر الصنــدوق مــا ينطبــق علــى مالكــي الوحــدات اآلخريــ�ن فــي الصنــدوق، غــر أن مديــر الصنــدوق 
ســيقوم فــي نهايــة كل ســنة ماليــة باإلفصــاح عــن إجمالــي عــدد الوحدات وعــن إجمالي قيمة أي اســت�ثمارات 
مملوكــة لــه فــي الصنــدوق وذلــك مــن خــالل القوائــم الماليــة للصنــدوق وكذلــك بملخــص اإلفصــاح المالــي.

8( إقرارات مدير الصندوق
يقر مدير الصندوق بما يلي:  

بــأن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق تنطبــق عليهــم متطلبــات الت�أهيــل التاليــة: )أ( أن ال يكــون مفلســًا   -
أو خاضعــًا ألي دعــاوى إفــالس أو إعســار، )ب( لــم يســبق لــه ارتــ�كاب مخالفــة تنطــوي علــى إحتيــال أو تصــرف 

مخــل بالنزاهــة أو األمانــة، )ج( أن يمتلــك المهــارات والخــربات الالزمــة.
بــأن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلن ينطبــق عليهــم تعريــف »عضــو مجلــس إدارة صنــدوق   -

مســتقل« بحســب لوائــح الهيئــة وقواعدهــا.
بــأن األصــول الحاليــة للصنــدوق واألصــول التــي ســيتم االســتحواذ عليهــا الحقــًا خاليــة أو ســت�كون خاليــة مــن   -
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أي مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم االســتفادة مــن األصــل العقــاري أو تشــغيله.
بــأن األصــول الحاليــة للصنــدوق واألصــول التــي ســيتم االســتحواذ عليهــا الحقــًا ســليمة أو ســت�كون ســليمة   -

فنيــًا.
بــأن األصــول الحاليــة للصنــدوق واألصــول التــي ســيتم االســتحواذ عليهــا الحقــًا خاليــة أو ســت�كون خاليــة مــن   -
أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم االســتفادة مــن األصــل العقــاري أو 

تشــغيله، أو قــد ت�تســبب بدورهــا فــي إجــراء إصالحــات وتغيــ�رات رئيســية مكلفــة.

ص. أمني الحفظ 
اسم أمني الحفظ وعنوانه   )1

أمني الحفظ - شركة اإلنماء لالست�ثمار
طري�ق الملك فهد، حي العليا

الرياض 11576 صندوق بريد 66333
هاتف: 5999 218 )11( +966
فاكس: 5970 218 )11( +966

www.alinmainvestment.com

أمني الحفظ شخص مرخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم  )2

     أمــن الحفــظ شــركة اإلنمــاء لالســت�ثمار، وهــي شــخص اعتبــاري مرخــص لــه بممارســة نشــاط الحفــظ ومســجل 
لــدى الهيئــة بموجــب أحــكام الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم، ترخيــص رقــم 37-09134.

مهام أمني الحفظ  )3

تشمل مهام أمني الحفظ ما يلي:  
فصل األصول العقارية للصندوق عن أصوله وأصول عمالئه اآلخري�ن.  -

االحتفاظ بجميع السجالت الضرورية وغرها من المستندات التي تؤيد ت�أدية إلتزاماته التعاقدية.  -
تســجيل األصــول العقاريــة للصنــدوق باســم شــركة تابعــة ألمــن الحفــظ لصالــح الصنــدوق أو باســم شــركة   -

تابعــة لجهــة مرخــص لهــا فــي تقديــم التمويــالت قدمــت تمويــاًل لمصلحــة الصنــدوق.
التصــرف باألصــول العقاريــة للصنــدوق عنــد صــدور تعليمــات خطيــة ومســبقة مــن قبــل مديــر الصنــدوق   -
والتقيــد بتلــك التعليمــات، وعــدم إتخــاذ أي إجــراء يتعلــق باألصــول العقاريــة للصنــدوق إال بموافقــة خطيــة 

ومســبقة مــن قبــل مديــر الصنــدوق علــى ذلــك.
التعاون الكلي مع طلبات المحاسبن القانوني�ن وغرهم من مستشاري الصندوق ومدير الصندوق.  -

ملخص عن اتفاقية خدمات أمني الحفظ  )4

الوصفالموضوع

اتفاقية خدمات أمن الحفظ.نوع االتفاقية 

- شركة دراية المالية )مدير الصندوق(.أطراف االتفاقية 
- شركة اإلنماء لالست�ثمار )أمن الحفظ(.

تقديــم خدمــات أمــن الحفــظ لصالــح الصنــدوق وفقــًا للمهــام الــواردة فــي غرض االتفاقية 
الفقــرة )3( أعــاله.
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مستوى العناية 

يجــب علــى أمــن الحفــظ تنفيــذ إلتزاماتــه المنصــوص عليهــا بموجــب االتفاقيــة، 
وبموجــب أحــكام البــاب الســابع مــن الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم بــكل عنايــة 
وإهتمــام، والحــرص المحــرف والمهنــي المتخصــص فــي تقديــم خدمــات أمــن 

الحفــظ.

تعهدات أمني الحفظ

• حفظ األصول باألمانة ولصالح الصندوق.
• أنــه ليــس لــه أو للشــركة التابعــة ألمــن الحفــظ أي حــق عينــي فــي األصــول 

مهمــا كان.
• أن األصول ال تعد جزء من أصوله أو من أصول الشركة التابعة ألمن الحفظ

• عــدم إخضــاع األصــول ألي عــبء والتــزام مــادي أو معنــوي لصالــح أمــن الحفــظ 
أو أي مــن دائنيــه أو أي طــرف ثالــث مــا لــم يوافــق مديــر الصنــدوق خطيــًا 

ومســبقًا.
أو  اإلدارة  أو  التصــرف  أنــواع  مــن  نــوع  بــأي  األصــول  فــي  التصــرف  عــدم   •
المشــاركة فــي ذلــك، إال بتصريــ�ح خطــي مــن مديــر الصنــدوق وفقــاً لالتفاقيــة.

التــزم أمــن الحفــظ بتزويــد مديــر الصنــدوق بتقاريــ�ر نصــف ســنوية، وتقاريــ�ر عنــد تقديم التقاري�ر 
طلبــه توضــح األصــول التــي يحتفــظ بهــا بالنيابــة عنــه.

وفقــًا للفقــرة )ل( »الرســوم ومقابــل الخدمــات والعمــوالت وأتعــاب اإلدارة« األتعاب والمصروفات 
مــن هــذه الشــروط واألحــكام.

المرجعية القضائية وتسوية 
المنازعات 

- تحكــم هــذه االتفاقيــة وتفســر وفقــًا لألنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا فــي 
المملكــة العرب�يــة الســعودية، بمــا ال يخالــف الشــريعة اإلســالمية.

- كل خــالف ينشــأ بــن الطرفــن إذا لــم يمكــن حلــه بالطــرق الوديــة خــالل ثالثــون 
)30( يومــًا مــن تاريــ�خ نشــوء الخــالف فيمــا بينهمــا يكــون الفصــل فيــه مــن قبــل 

الجهــة القضائيــة المختصــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية.

ق. المطور

ال ينطبق

المحاسب القانوني ر. 
اسم المحاسب القانوني وعنوانه

شركة إبراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون )بي كي اف البسام والنمر(
شارع األمر محمد بن عبدالعزي�ز )التحلية(، حي السليمانية 

ص.ب. 28355 الرياض 11437
هاتف: 5333 206 )11( +966

فاكس: 5444 206 )11( +966
 www.pkf.com/saudi-arabia

ش. القوائم المالية

     تبــدأ الســنة الماليــة مــن )1 ينايــر( حتــى )31 ديســمرب( مــن كل عــام، وُيِعــدُّ مديــر الصنــدوق القوائــم الماليــة 
للصنــدوق، وســت�تم مراجعتهــا بشــكل نصــف ســنوي، وتدقيقهــا بشــكل ســنوي وفــق المعايــ�ر المحاســبية 
الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــ�ن، ويتــم تدقيــق القوائــم الماليــة بواســطة المحاســب 
إدارة  مجلــس  إلــى  بالصنــدوق  الخاصــة  الماليــة  القوائــم  تقديــم  وســيتم  بالصنــدوق،  الخــاص  القانونــي 
الصنــدوق، ويتــم إتاحتهــا للهيئــة فــور اعتمادهــا وإعالنهــا لمالكــي الوحــدات فــور اعتمادهــا خــالل مــدة ال 
ت�تجــاوز )25( يــوم مــن نهايــة المــدة التــي تشــملها القوائــم الماليــة األوليــة المفحوصــة وخــالل )40( يــوم مــن 
نهايــة المــدة التــي تشــملها القوائــم الماليــة الســنوية المراجعــة وذلــك مــن خــالل نشــرها علــى الموقــع 

اإللكرونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكرونــي لتــداول. 
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ت. تضارب المصالح

     حتــى تاريــ�خ هــذه الشــروط واألحــكام ال يوجــد أي تضــارب للمصالــح يتعلــق بمصالــح مديــر الصنــدوق أو األطــراف 
ذات العالقــة ومصالــح مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق، ويســعى مديــر الصنــدوق إلــى تجنب أي حــاالت تضارب 
للمصالــح والتــي قــد تنشــأ بــن مصالــح مديــر الصنــدوق أو األطــراف ذات العالقــة ومصالــح مالكــي الوحــدات 
ــر  فــي الصنــدوق، وذلــك بالعمــل علــى منــح مصالــح مالكــي الوحــدات بالصنــدوق أولويــة علــى مصالــح مدي
الصنــدوق أو األطــراف ذات العالقــة، وعــدم تغليــب مصالــح مالكــي الوحــدات علــى مصالــح مالكــي الوحــدات 
اآلخريــ�ن فــي نفــس الصنــدوق، كمــا يســعى مديــر الصنــدوق إلــى بــذل أقصــى جهــوده لحــل أي حــاالت تضــارب 
فــي المصالــح، وفــي حــال وجــود أي حــاالت تضــارب مصالــح محتملــة ســيلتزم مديــر الصنــدوق باإلفصــاح عنهــا 
إلــى مجلــس إدارة الصنــدوق التخــاذ القــرار حيالهــا كمــا ســيقوم مديــر الصنــدوق فــورًا باإلفصاح عــن أي تضارب 
فــي المصالــح فــي الشــروط واألحــكام وتقاريــ�ره الدوريــة، وســوف يقــوم مديــر الصنــدوق بتقديــم اإلجــراءات 
التــي ســت�تبع لمعالجــة تضــارب المصالــح عنــد طلبهــا، كمــا ســيتم إبــالغ الهيئــة عــن أي تضــارب فــي المصالــح 
قــد ينشــأ أثنــاء عمــل الصنــدوق، وبدايــًة فقــد حــدد مديــر الصنــدوق نقــاط تضــارب المصالــح المحتملــة التاليــة:

المشاريع المشابهة لمشاريع شركة دراية المالية  )1

     قــد تقــوم شــركة درايــة الماليــة بــإدارة الحســابات الخاصــة بهــا باإلضافــة إلــى االســت�ثمارات والحســابات ذات 
األهــداف المماثلــة للصنــدوق، ومــن بــن هــذه االســت�ثمارات برامــج االســت�ثمار الجماعــي األخــرى التــي يمكــن 
أن تديرهــا شــركة درايــة الماليــة أو ترعاهــا، والتــي قــد تمتلــك شــركة درايــة الماليــة أو إحدى شــركاتها التابعة 

فيهــا حصــة مــن رأس المــال.

     باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه وفقــًا للقيــود المنصــوص عليهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام يجــوز لشــركة درايــة 
الماليــة فــي المســتقبل القيــام بــدور مديــر الصنــدوق، أو مديــر االســت�ثمار أو الشــريك العــام فــي صناديــق 
التــي يطورهــا  اســت�ثمارية أخــرى، وي�جــوز أن يســت�ثمر واحــد منهــا أو أكــر فــي مشــاريع مشــابهة لتلــك 

الصنــدوق.

المعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة  )2

     قــد يدخــل الصنــدوق فــي معامــالت مــع مديــر الصنــدوق أو الشــركات التابعــة لــه أو الشــركات التــي كانــت 
تابعــة لــه فــي الســابق، أو مــع غرهــا مــن الكيانــات األخــرى التــي تمتلــك فيهــا شــركة درايــة الماليــة حقوقــًا 
مباشــرة أو غــر مباشــرة، وعلــى ســبيل المثــال فقــد تقــدم شــركة درايــة الماليــة أو بعــض الشــركات التابعــة 
لهــا خدمــات معينــة للصنــدوق، وســيتم اإلفصــاح لمجلــس إدارة الصنــدوق عــن جميــع المعامــالت التــي ت�تــم مــا 
بــن الصنــدوق ومديــر الصنــدوق والشــركات التابعــة لــه والكيانــات التــي تمتلــك فيهــا شــركة درايــة الماليــة 

حقوقــًا مباشــرة أو غــر مباشــرة.

مجلس إدارة الصندوق  )3

     سيشــرف مجلــس إدارة الصنــدوق علــى حــل وتســوية أي تضــارب فــي المصالــح ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارة 
الصنــدوق، حيــث قــد يكــون ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق مصالــح مرتبطــة بمجموعــة كبــرة مــن 
األنشــطة العقاريــة وغرهــا مــن األنشــطة التجاريــة. وقــد ت�تضــارب هــذه األنشــطة مــن وقــت آلخــر مــع مصالــح 
الصنــدوق وفــي هــذه الحالــة فــإن العضــو الــذي ت�تضــارب مصالحــه ســيتم االمتنــاع عــن التصويــت فــي األمــر 
الــذي يخصــه. ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق واجبــات الحــرص والعنايــة تجــاه مالكــي الوحــدات بموجــب 
المســؤوليات المذكــورة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، وســوف يبذلــون جميــع الجهــود لحــل وتســوية جميــع 

حــاالت تضــارب المصالــح عــن طريــ�ق تقديرهــم لألمــور بحســن نيــة عنــد وقوعهــا.
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المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة  )4

     يمكــن أن يدخــل الصنــدوق - مــن وقــت آلخــر - فــي صفقــات مــع األطــراف ذوي العالقــة شــريطة أن يتــم اإلفصــاح 
عــن تلــك الصفقــات لمجلــس إدارة الصنــدوق وأن ت�تــم بنــاًء علــى شــروط الســوق الســائدة، وإذا رغــب أحــد 
األطــراف ذوي العالقــة - بمــا فــي ذلــك أي صنــدوق تــم ت�أسيســه مــن قبــل مديــر الصنــدوق - فــي الدخول في 
صفقــة مــع الصنــدوق فــإن مديــر الصنــدوق ســيحصل علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق وي�جــب أن يكــون 
ســعر الشــراء المدفــوع أو المســتلم متوافقــًا مــع التقي�يمــات المســتقلة وبنــاء علــى تعامــالت تجاريــة بحتــه.

ث. اإلفصاح ورفع التقاري�ر لمالكي الوحدات 

يلتزم مدير الصندوق باإلفصاح عن اآلتي للهيئة ولمالكي الوحدات:

أي تطــورات جوهريــة تنــدرج فــي إطــار نشــاطه وال ت�كــون معرفتهــا متاحــة لعامــة النــاس، وقــد تؤثــر فــي   )1
ــ�ر يكــون  أصــول الصنــدوق وخصومــه أو فــي وضعــه المالــي أو فــي المســار العــام ألعمالــه أو أي تغي
لــه ت�أثــر فــي وضــع الصنــدوق أو يــؤدي النســحاب طوعــي لمديــر الصنــدوق مــن منصــب مديــر الصنــدوق، 
ويمكــن بدرجــة معقولــة أو يــؤدي إلــى تغــر فــي ســعر الوحــدة المدرجــة أو أن يؤثــر ت�أثــرًا ملحوظــًا فــي 

قــدرة الصنــدوق علــى الوفــاء بالتزاماتــه بــأدوات الديــن )إن وجــدت(.
ت�أجــره بســعر يســاوي أو يزيــد علــى %10 مــن القيمــة  أي صفقــة لشــراء أصــل أو بيعــه أو رهنــه أو   )2
اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، 

أيهمــا أحــدث.
أي خســائر تســاوي أو تزيــد علــى %10 مــن صافــي أصــول الصنــدوق وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة   )3

أحــدث. أيهمــا  مراجعــة،  ســنوية  ماليــة  قوائــم  أو  مفحوصــة 
أي تغي�ر في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو في لجان الصندوق )إن وجدت(.  )4

أي نــزاع، بمــا فــي ذلــك فــي دعــوى قضائيــة أو تحكيــم أو وســاطة إذا كان مبلــغ النــزاع أو المطالبــة   )5
يســاوي أو يزيــد علــى )%5( مــن صافــي أصــول الصنــدوق وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو 

قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهــا أحــدث.
الزيــادة أو النقصــان فــي صافــي أصــول الصنــدوق بمــا يســاوي أو يزيــد علــى %10 وفقــًا آلخــر قوائــم   )6

ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهــا أحــدث.
ــم  ــد علــى %10 وفقــًا آلخــر قوائ ــاح الصنــدوق بمــا يســاوي أي يزي ــادة أو النقصــان فــي إجمالــي أرب الزي  )7

ماليــة ســنوية مراجعــة.
أي صفقــة بــن الصنــدوق وطــرف ذي عالقــة أو أي ترتيــب يســت�ثمر بموجبــه كل مــن الصنــدوق وطــرف ذي   )8
عالقــة فــي أي مشــروع أو أصــل أو يقــدم تمويــاًل لــه إذا كانــت هــذه الصفقــة أو الرتيــب مســاوية أو تزيــد 

علــى %10 مــن إجمالــي إيــ�رادات الصنــدوق وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.
أي انقطــاع فــي أي مــن النشــاطات الرئيســية للصنــدوق يســاوي أو يزيــد علــى %5 مــن إجمالــي إيــ�رادات   )9

الصنــدوق وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.
10  أي تغي�ر للمحاسب القانوني.

أي تغي�ر في تشكيل مجلس إدارة الصندوق  )11
تعي�ن أمن حفظ بديل.  )12

صــدور حكــم أو قــرار أو إعــالن أو أمــر مــن محكمــة أو جهــة قضائيــة ســواء فــي المرحلــة االبتدائيــة أم    )13
االســت�ئنافية، يمكــن أن يؤثــر ســلبًا فــي اســتغالل الصنــدوق ألي جــزء مــن أصولــه تزيــد قيمتــه اإلجماليــة 
علــى )%5( مــن صافــي أصــول الصنــدوق وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة 

ســنوية مراجعــة، أيهــا أحــدث.
أي تغي�ر مقرتح في رأس مال الصندوق.  )14



100

كمــا يلتــزم مديــر الصنــدوق باإلضافــة إلــى متطلبــات اإلفصــاح الــواردة فــي الئحــة صناديــق االســت�ثمار العقــاري 
)بمــا فــي ذلــك التقاريــ�ر المقدمــة إلــى مالكــي الوحــدات والتقاريــ�ر الماليــة األوليــة والســنوية(، باإلفصــاح عــن 

اآلتــي كل ســتة أشــهر بحــد أقصــى:

أي تغّرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق.  )1
بيان باألرباح الموزعة على مالكي الوحدات.  )2

مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )ش( »القوائــم الماليــة« مــن هــذه الشــروط واألحــكام، يلتــزم مديــر الصنــدوق 
بإعــداد وتقديــم تقاريــ�ر ســنوية إلــى مالكــي الوحــدات ت�تضمــن المعلومــات اآلتيــة:

األصول التي يست�ثمر فيها الصندوق.  )1
األصول التي يستهدف الصندوق االست�ثمار فيها.  )2

توضيح نسبة العقارات المؤجرة ونسبة العقارات غر المؤجرة إلى إجمالي األصول العقارية المملوكة.  )3
جــدول مقارنــة يغطــي أداء الصنــدوق خــالل الســنوات الماليــة الثــالث األخــرة )أو منــذ ت�أســيس الصنــدوق(   )4

يوضــح:
صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.  -

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.  -
أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.  -

عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.  -
توزيع الدخل لكل وحدة.  -

نسبة المصروفات التي تحملها الصندوق.   -
سجل أداء يغطي ما يلي:  )5

العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات )أو منذ الت�أسيس(.  -
العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية )أو منذ الت�أسيس(.  -

جــدول يوضــح مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب التــي تحملهــا الصنــدوق ألطــراف خارجيــة علــى مــدار   -
العــام، بمــا فــي ذلــك اإلفصــاح عمــا إذا كانــت هنــاك أي ظــروف يقــرر مديــر الصنــدوق اإلعفــاء مــن أي 

رســوم أو تخفيضهــا.
إذا حدثت تغي�رات جوهرية خالل الفرة وأثرت في أداء الصندوق فيتم اإلفصاح عنها بشكل واضح.  -

تقريــ�ر مجلــس إدارة الصنــدوق الســنوي، علــى أن يحتــوي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر علــى الموضوعــات   -
تحقيقــه  الصنــدوق ومــدى  أداء  ذلــك  بمــا فــي  ذلــك،  عــن  الصــادرة  تمــت مناقشــتها والقــرارات  التــي 

ألهدافــه.
بيــان حــول العمــوالت الخاصــة التــي حصــل عليهــا مديــر الصنــدوق خــالل الفــرة، مبينــًا بشــكل واضــح ماهيتهــا   -

وطريقــة االســتفادة منهــا. 

خ. المعلومات األخرى

إن أيــة معلومــات أو ســجالت أو إشــعارات يقدمهــا مديــر الصنــدوق ليــس المقصــود منهــا تقديــم أيــة نصيحــة   )1
أو أي تقي�يــم وي�جــب أن ال تعتــرب كتوصيــة ألي مالــك وحــدات بــأن يســت�ثمر أو يشــري وحــدات فــي الصنــدوق، 
وال يقــدم مديــر الصنــدوق أي نصيحــة لمالكــي الوحــدات ت�تعلــق بالصنــدوق أو باالســت�ثمار. ويكون كل مســت�ثمر 

مســئواًل عــن القيــام بتحرياتــه المســتقلة وتقي�يمــه لمــالءة الصنــدوق واالســت�ثمار فيــه.
يتعهد مدير الصندوق باإللتزام بنظام تملك غر السعودي�ن للعقار واست�ثماره.  )2

إن صافــي األصــول العقاريــة للصنــدوق مملوكــة بشــكل كامــل لمالكــي الوحــدات مجتمعــن، وال يكــون لمديــر   )3
الصنــدوق أو أمــن الحفــظ أي مصلحــة أو مطالبــة فــي هــذه األصــول، إال إذا كان مدير الصنــدوق مالكًا لوحدات 
فــي الصنــدوق، أو كان مســموحًا بتلــك المطالبــات ومفصحــًا عنهــا فــي الشــروط واألحــكام، وال يكــون لدائنــي 

مديــر الصنــدوق أو أمــن الحفــظ أي حــق فــي أمــوال الصنــدوق أو أصولــه. 
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علــى مالكــي الوحــدات أن يحصلــوا علــى مشــورة مهنيــة بخصــوص آثــار الــزكاة والضرائــب علــى امتالكهــم أو   )4
حيازتهــم أو تصرفهــم فــي وحــدات الصنــدوق، كمــا يجــب أن يعلــم مالكــي الوحــدات أنــه يجــوز لمديــر الصنــدوق 
إذا لــزم األمــر وكان ذلــك مســموحًا بــه بموجــب األنظمــة أن يدفــع الــزكاة التــي تفــرض علــى الصنــدوق أو 
وااللتزامــات  الــزكاة  دفــع  عــن  مســؤواًل  مســت�ثمر  كل  وســيكون  الصنــدوق  أمــوال  مــن  العقاريــة  األصــول 

الضري�بيــة المرتبــة عليــه.
يتعهــد مالكــي الوحــدات فــي هــذا الصنــدوق فــي كل األوقــات بالتقيــد بالقوانــن واألنظمــة فــي المملكــة   )5
العرب�يــة الســعودية والتــي تشــمل قوانــن مكافحــة غســيل األمــوال الســارية المفعــول أو أيــة تعديــالت تطــرأ 
عليهــا، ويحــق لمديــر الصنــدوق رفــض أي طلــب تعامــل مــع أي مــن المســت�ثمري�ن أو تقديــم المشــورة لــه 
أو االجــارة لحســابه إذا رفــض تقديــم معلومــات مطلوبــة وإثبــات الهويــة بالشــكل المقنــع لمديــر الصنــدوق 
أو تحديــث البيانــات المطلوبــة منــه ســنويًا بموجــب قوانــن مكافحــة غســيل األمــوال وتمويــ�ل اإلرهــاب كمــا 
ســيكون مديــر الصنــدوق ملزمــًا بإبــالغ وحــدة التحريــات الماليــة بــوزارة الداخليــة ووحــدة مكافحــة غســل 
األمــوال وتمويــ�ل اإلرهــاب التابعــة للهيئــة عــن أي عمليــة مشــتبه فيهــا وذلــك بإرســال تقريــ�ر عنهــا دون 
ــر الصنــدوق بالتعامــل مــع المســت�ثمر حتــى يتــم إصــدار تعليمــات  اإلفصــاح بذلــك للمســت�ثمر وسيســتمر مدي

محــددة لــه بهــذا الشــأن.
إن الصنــدوق يــدار طبقــًا للمعايــ�ر الشــرعية وذلــك وفقــًا لتوجيهــات المستشــار الشــرعي للصنــدوق، بحيــث   )6
مــن  للت�أكــد  واســت�ثماراته  وعملياتــه  الصنــدوق،  أعمــال  بمراقبــة  للصنــدوق  الشــرعي  المستشــار  يقــوم 
توافقــه مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، كمــا يشــرف المستشــار الشــرعي كذلــك بشــكل مســتمر علــى عمليات 

الصنــدوق، والسياســات، وأنشــطة الصنــدوق للت�أكــد مــن توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية.
     تــم تعيــ�ن شــركة دار المراجعــة الشــرعية مــن قبــل مديــر الصنــدوق كمستشــار شــرعي لإلشــراف وتقديــم 
المشــورة بشــأن توافــق الصنــدوق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية واعتمادهــا، ت�تخــذ دار المراجعــة الشــرعية 
مــن الشــرق األوســط مقــرًا لعملياتهــا كمــا تملــك شــبكة ت�ت�ألــف مــن )28( مستشــار شــرعي حــول العالــم لتغطية 
األســواق التــي ت�ركــز فيهــا األنشــطة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية مثــل: ماليزيــا، المملكــة 

العرب�يــة الســعودية، الجزائــر، مصــر، قطــر، اإلمــارات، الســودان ومملكــة البحريــ�ن.
     شــركة دار المراجعــة الشــرعية مرخصــة مــن قبــل مصــرف البحريــ�ن المركــزي مــن أجــل توفــر خدمــات التدقيــق 
الشــرعي، والهيكلــة، والمراجعــة واإلعتمــاد )الفتــوى(، وخدمــات اإلشــراف والرقابــة الشــرعية. المستشــار 
الشــرعي  المستشــار  وســيقوم  الشــلهوب.  صــالح  الشــيخ  هــو  الصنــدوق  بمراجعــة  قــام  الــذي  الشــرعي 
بالرقابــة الشــرعية وإجــراء التدقيــق الشــرعي الســنوي علــى عمليــات واتفاقيــات الصنــدوق ليؤكــد لمجلــس 

اإلدارة بــأن عمليــات الصنــدوق واســت�ثماراته متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية.

الشيخ الدكتور صالح بن فهد الشلهوب:
ــ�ل اإلســالمي بجامعــة       الشــيخ الدكتــور صــالح مستشــار شــرعي حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراة  فــي التموي
إدنــربة بالمملكــة المتحــدة والماجســتر مــن جامعــة اإلمــام فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية، يشــغل حاليــًا 
وظيفــة أســتاذ مســاعد بقســم الدراســات اإلســالمية و العرب�يــة بكليــة الدراســات المســاندة والتطبيقيــة 
بجامعــة الملــك فهــد للبــرول والمعــادن، كتــب العديــد مــن البحــوث والمقــاالت ت�تعلــق بالقطــاع المصرفــي 

اإلســالمي نشــرت فــي صحــف عديــدة أبرزهــا صحيفــة االقتصاديــة.

التاري�خ المهني:
عضو الهيئة الشرعية لشركة وقاية للت�أمن الت�كافلي.  •

عضو الهيئة الشرعية لشركة سيب ت�كافل للت�أمن الت�كافلي )قطر(.  •
عضو الهيئة الشرعية للبنك التجاري الدولي )دبي(.  •

عضو الهيئة الشرعية لشركة إنفسريد المالية )البحري�ن(.  •
عضو الهيئة الشرعية لشركة بي أم دبليو المالية )دبي(.  •
عضو الهيئة الشرعية لشركة الوطنية للت�أمن التعاوني.  •

عضو الهيئة الشرعية لشركة أمانه للت�أمن التعاوني.  •
عضو الهيئة الشرعية لصنادوق المست�ثمر لألوراق المالية.  •

عضو الهيئة الشرعية لصندوق اسراليا العقاري.  •
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عضو الهيئة الشرعية لصناديق دراية المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.  •
عضو الهيئة الشرعية لصناديق وساطة المالية.  •

عضو الهيئة الشرعية لشركة إتقان كابيتال.  •

التحصيل العلمي:
حاصل على شهادة الدكتوراة في التموي�ل اإلسالمي بجامعة إدنربة بالمملكة المتحدة.  •

شهادة الماجستر من جامعة اإلمام في المملكة العرب�ية السعودية.  •

مطبوعات:
أسهم الشركات من منظور إسالمي.  •

البيع بالتقسيط في الشريعة اإلسالمية : النظرية والتطبيق.  •
التــورق المنظــم فــي الشــريعة اإلســالمية: كدراســة عــن التــورق المنظم والمطبــق في المؤسســات المالية   •

اإلسالمية.
التمويــ�ل اإلســكاني فــي الشــريعة اإلســالمية: دراســة عــن بعــض المنتجــات العقاريــة التــي تقدمهــا المصــارف   •

اإلســالمية.

تعديل شروط الصندوق وأحكامه ذ. 

لمديــر الصنــدوق تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام بعــد الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات علــى أي تغيــ�ر 
أساســي مقــرتح للشــروط واألحــكام، وبعــد الحصــول علــى موفقــة مالكــي الوحــدات، يقــوم مديــر الصنــدوق 
بالحصــول علــى موافقــة الهيئــة الشــرعية و هيئــة الســوق الماليــة علــى التغيــ�ر األساســي. وتعتــرب أي مــن 

التغيــ�رات اآلتيــة تغيــ�رًا أساســيًا:

التغي�ر المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.  )1
التغيــ�ر الــذي قــد يكــون لــه ت�أثــر ســلبي وجوهــري علــى مالكــي الوحــدات أو علــى حقوقهــم فيمــا يتعلــق   )2

بالصنــدوق.
التغي�ر الذي يكون له ت�أثر في وضع المخاطر للصندوق.  )3

زيادة رأس مال الصندوق.  )4
     ســيقوم مديــر الصنــدوق بتقديــم نســخة محدثــة مــن الشــروط واألحــكام إلــى الهيئــة وأمــن الحفــظ خــالل )10( 

أيــام مــن إجــراء أي تغــر عليهــا.

     ويقــوم مديــر الصنــدوق بنشــر نســخة مــن الشــروط واألحــكام علــى موقعــه اإللكرونــي والموقــع اإللكرونــي 
لتــداول. وي�جــب علــى مديــر الصنــدوق نشــر النســخة المحدثــة مــن الشــروط واألحــكام علــى موقعــه اإللكرونــي 
والموقــع اإللكرونــي لتــداول خــالل )10( أيــام مــن إجــراء أي تحديــث عليهــا بمــا فــي ذلــك التحديــث الســنوي 

ألداء الصنــدوق. 

     ويلتــزم مديــر الصنــدوق باإلعــالن علــى موقعــه اإللكرونــي والموقــع اإللكرونــي لتــداول عــن تفاصيــل أي 
تغيــ�رات جوهريــة فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق وذلــك قبــل )10( أيــام مــن تاريــ�خ ســريان التغيــ�ر.

ض. النظام المطبق
تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وُتفســر وفقــًا لألنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا فــي المملكــة العرب�يــة   

الماليــة. الســوق  هيئــة  إلشــراف  والخاضعــة  والســعودية 

     ســوف يســعى مديــر الصنــدوق وكل مســت�ثمر إلــى الحــل الــوّدي ألي نــزاع ينشــأ عــن أو فيمــا يتعلــق بهــذه 
الشــروط واألحــكام، والمســائل الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام. وفــي حالــة وجــود نــزاع لــم يتــم التوصــل 
لحــل وّدي بشــأنه خــالل )30( يــوم مــن تاريــ�خ اإلخطــار بــه، فــإن الجهــة القضائيــة المختصــة بالنظــر فــي النــزاع 

هــي لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة.
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ملحق 1: المعاي�ي الشرعية

المعاي�ي الشرعية ألجور مدير الصندوق  )1
يجــوز لمديــر الصنــدوق أن يتقاضــى أجــورًا مــن المســت�ثمر لقــاء اشــراكه؛ ألنهــا عــوض عــن منافــع متقومــة   •
شــرعًا ســواء أكان هــذا األجــر مبلغــًا مقطوعــًا أم نســبة مخصومــة مــن قيمــة الوحــدة المشــراة شــريطة أن 

ت�كــون هــذه األجــور منصوصــًا عليهــا فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق.
يجــوز لمديــر الصنــدوق اقتطــاع حوافــز لــألداء، وهــي رســوم إضافيــة يشــرطها مديــر الصنــدوق علــى   •
المســت�ثمر فــي حــال زيــادة مســتوى األربــاح عــن حــد معــن متفــق عليــه؛ ألنهــا جــزء مــن األجــرة مآلهــا إلــى 
العلــم وال تــؤدي إلــى المنازعــة، شــريطة أن ت�كــون النســبة محــددًة ومعلومــًة للمســت�ثمر فــي شــروط 

وأحــكام الصنــدوق.

المعاي�ي الشرعية إلدارة الصندوق وتسويقه  )2
يجــب علــى مديــر الصنــدوق بــذل جهــده وطاقتــه فــي اســت�ثمار أمــوال الصنــدوق علــى الوجــه األمثــل   •

المســت�ثمري�ن. لمصلحــة  واألفضــل 
يجــب علــى مديــر الصنــدوق اســت�ثمار أمــوال الصنــدوق فــي الغــرض الــذي أنشــئ الصنــدوق مــن أجلــه وال   •

ــه فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق إال بعــد إخطــار المســت�ثمري�ن. ــم ينــص علي ــه االســت�ثمار فيمــا ل يجــوز ل
يجــوز أن ينــص مديــر الصنــدوق علــى نســبة الربــح المتوقعــة مــن االشــراك فــي الصنــدوق بنــاء على دراســة   •

الســوق، شــريطة أن يكــون ذلــك علــى ســبيل التقريــب والتوقــع.
يجب على مدير الصندوق اإلفصاح التام عن جميع المصاريف المحملة على الصندوق.   •

يجــب أن ت�كــون جميــع الوثائــق المتعامــل بهــا فــي الصنــدوق مــن عقــود وغرهــا مــن النمــاذج ال تخالــف   •
الشــرعية. والمعايــ�ر  والضوابــط  األحــكام 

يجــب أن تعــرض جميــع االتفاقيــات المتعلقــة بالصنــدوق علــى الهيئــة الشــرعية لمراجعتهــا واعتمادهــا   •
قبــل المضــي قدمــا فــي توقيعهــا مــع أطــراف أخــرى.

ال يجــوز لمديــر الصنــدوق الدخــول فــي أي عقــد يرتــب عليــه دفــع أو اســتحقاق فوائــد ربويــة، ولــه اتخــاذ   •
اإلجــراءات القضائيــة للحصــول علــى مســتحقاته.

المعاي�ي الشرعية لت�أجي أصول الصندوق وبيعها  )3
يست�ثمر الصندوق أمواله في مشاريع عقارية مباحة شرعًا وليس لديها ارتباط بالفائدة الربوية.  •

ال يجــوز للصنــدوق أن يحتســب أي فوائــد ربويــة فــي حــال ت�أخــر أي طــرف عــن ســداد التزاماتــه، ولــه اتخــاذ   •
اإلجــراءات القضائيــة المناســبة للحصــول علــى مســتحقاته.

يجــوز لمديــر الصنــدوق ت�أجــر العقــارات شــرط أال يؤجرهــا لمــن يــزاول نشــاطًا محرمــًا شــرعًا؛ كالت�أجــر علــى   •
البنــوك الربويــة.

ال يجــوز أن يســت�ثمر مديــر الصنــدوق فــي العقــارات التــي ت�ركــز أنشــطة المســت�أجري�ن فيهــا علــى األنشــطة   •
المحرمــة التاليــة:

القمار.  -
إنتاج التبغ.  -

الت�أمن التجاري ومؤسسات التموي�ل الربوي.  -
أي أنشطة غر متوافقة أخرى تحددها الهيئة الشرعية.  -

يمكــن لمديــر الصنــدوق أن يســت�ثمر فــي العقــارات المؤجــرة إلــى شــركات أو أشــخاص ال يتوافقــون مــع   •
المعايــ�ر المبينــة أعــاله بمــا فيهــم البنــوك، شــركات الت�أمــن.. إلــخ علــى أن يكــون اإليجــار المتحصــل مــن هــذه 
الجهــات يمثــل مــا نســبته %5 أو أقــل مــن مجمــوع اإليجــارات المتحصلــة مــن العقــار مــع مراعــاة الشــروط 

التاليــة:
ــه إلــى الجهــات الخريــة بعــد أخــذ موافقــة الهيئــة  ــراد المتحصــل مــن هــذه الجهــات يتــم التصــدق ب اإلي  -

الشــرعية.
إذا كان مديــر الصنــدوق يســتطيع اســتبدال المســت�أجر ذو النشــاط الغــر المتوافــق مــع مســت�أجر نشــاطه   -
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متوافــق مــع الضوابــط واألحــكام الشــرعية دون إلحــاق ضــرر بالصنــدوق مــن الناحيــة الماليــة والقانونيــة 
فعليــه المضــي قدمــًا فــي اســتبدال المســت�أجر بعــد إعطائــه إنــذار كتابــي مدتــه 3 شــهور.

إذا كان اإلجــراء المذكــور أعــاله سيســبب أضــرارًا ماليــة أو قانونيــة علــى الصنــدوق ففــي هــذه الحالــة   -
يــرك هــذا المســت�أجر إلــى أن تنتهــي مــدة اإلجــار وال يتــم تجديــد العقــد.

نشــاطهم  المســت�أجري�ن  كل  كان  أو  مســت�أجري�ن  بــه  يوجــد  ال  عقــار  فــي  الصنــدوق  مديــر  اســت�ثمر  إذا   -
متوافــق مــع األحــكام والضوابــط الشــرعية فــال يجــوز لمديــر الصنــدوق ت�أجــر العقــار لمســت�أجر نشــاطه 
غــر متوافــق مــع األحــكام والضوابــط الشــرعية حتــى ولــو كان المدخــول مــن هــذا المســت�أجر أقــل مــن 5% 

مــن مجمــوع اإليجــارات المتحصلــة.
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ملحق 2: إقرارات مدير الصندوق

يقــر مديــر الصنــدوق أن شــروط وأحــكام صنــدوق درايــة ريــت قد تم إعدادهــا وفقًا لالئحة صناديق االســت�ثماري   .1
الماليــة  الســوق  هيئــة  عــن  والصــادرة  المتداولــة،  العقاريــة  بالصناديــق  الخاصــة  والتعليمــات  العقــاري، 

الســعودية.

يقــر مديــر الصنــدوق، بعــد أن أجــرى كافــة التحريــات المعقولــة، وحســب علمــه واعتقــاده، أنــه ال توجــد أي   .2
وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي هــذه الوثيقــة إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. 
وال ت�تحمــل هيئــة الســوق الماليــة الســعودية والســوق الماليــة الســعودية أيــة مســؤولية عــن محتــوى 

هــذه الشــروط واألحــكام.

يقــر مديــر الصنــدوق بخلــو العقــار مــن أي مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم االســتفادة مــن   .3
العقــار أو تشــغيله، وكذلــك علــى ســالمة العقــار فنيــًا وخلــّوه مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد 
تمنــع أو قــد ت�تســبب فــي عــدم االســتفادة مــن المبنــى أو تشــغيله، أو قــد ت�تســبب بدورهــا فــي إجــراء إصالحــات 

وتغيــ�رات رئيســية مكلفــة.

باســت�ثناء مــا تــم ذكــره فــي الفقــرة )و( البنــد )5( »وصــف لألصــول الحاليــة للصنــدوق« يقــر مديــر الصنــدوق   .4
بوجود/عــدم وجــود تضــارب مصالــح مباشــرة/غر مباشــرة بــن:

مدير الصندوق.  •
مدير/مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق.  •
مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق.  •

مست�أجر/مست�أجري�ن أصول عقارية تشكل عوائدها  % 10 أو أكر من عوائد االيجار السنوية للصندوق.  •

ــم إخضاعهــم ألي دعــاوى إفــالس أو  ــم يت ــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق: ل ــأن جمي ــر الصنــدوق ب يقــر مدي  .5
إعســار أو إجــراءات إفــالس أو تصفيــة، ولــم يســبق لهــم ارتــ�كاب أي أعمــال احتياليــة أو ُمخّلــة بالشــرف أو 
ــ�كاب أي مخالفــة تنطــوي علــى احتيــال أو تصــّرف ُمخــل بالنزاهــة  تنطــوي علــى الغــش، ولــم يســبق لهــم ارت
واألمانــة، ويتمتعــون بالمهــارات والخــربات الالزمــة التــي تؤّهلهــم ليكونــوا أعضــاًء بمجلــس إدارة الصنــدوق.

يقــر مديــر الصنــدوق بــأن العضويــ�ن المســتقلن، مطابقــان لتعريــف العضــو المســتقل الــوارد فــي قائمــة   .6
المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا، وكذلــك ســينطبق ذلــك علــى أي 

ــر الصنــدوق طيلــة عمــر الصنــدوق. عضــو مســتقل يعينــه مدي

يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه ال توجــد أي أنشــطة عمــل أو مصلحــة أخــرى مهّمــة ألعضــاء مجلــس إدارة مديــر   .7
الصنــدوق »شــركة درايــة الماليــة« يحتمــل تعارضــه مــع مصالــح الصنــدوق.

يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ال توجــد حــاالت لتضــارب فــي المصالــح والتــي من شــأنها أن تؤثر على مديــر الصندوق   .8
فــي القيــام بواجباته تجــاه الصندوق.

يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ال توجــد أي رســوم أخــرى غــر التــي تــم ذكرهــا فــي جدول الرســوم واألتعــاب المذكور   .9
فــي الفقــرة »ل. الرســوم ومقابــل الخدمــات والعمــوالت وأتعــاب اإلدارة« مــن هذه الشــروط واألحكام.

10. يقــر مديــر الصنــدوق أنــه لــن يتــم إدراج الصنــدوق إال عنــد إتمــام عمليــة نقــل ملكيــة العقــار لصالــح الصنــدوق، 
وفــي حــال عــدم إكمــال ذلــك خــالل الفــرة المعلنــة فــي الفقــرة »ح. اإلشــراك« مــن هــذه الشــروط واألحــكام، 

ســيتم إرجــاع كامــل مبالــغ االشــراك للمســت�ثمري�ن.
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يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ال يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غــر   .11
مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي ت�تــم لحســاب الصنــدوق. وســوف ُيلــزم مديــر الصنــدوق أعضــاء مجلــس 
اإلدارة بإبــالغ المجلــس عــن مصالحهــم الشــخصية المباشــرة أو غــر المباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي 
ت�تــم لحســاب الصنــدوق علــى أن ُيســجل فــي محضــر االجتمــاع. وســوف يضمــن مديــر الصنــدوق بــأن ال يشــرك 

العضــو ذي المصلحــة فــي أي تصويــت علــى القــرارات الصــادرة فــي هــذا الشــأن.

12. يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه قــد تــم االفصــاح عــن جميــع العقــود واالتفاقيــات التــي لهــا عالقــة بالصنــدوق 
والتــي قــد تؤثــر علــى قــرارات المســت�ثمري�ن فــي االشــراك فــي الصنــدوق وأنــه ال توجــد عقــود واتفاقيــات 

غــر التــي تــم ذكرهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

13. يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه يحــق لمالكــي الوحــدات التصويــت علــى المســائل التي ُتطــَرح عليهم فــي اجتماعات 
مالكــي الوحــدات. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم الحصــول علــى موافقــة أغلبيــة مالكــي الوحــدات الذيــن يملكــون 
مــا نســبته أكــر مــن 50 % مــن قيمــة الوحــدات، فيمــا يتعلــق بإجــراء أي تغيــ�ر أساســي علــى الصنــدوق، والــذي 

يشــمل مــا يلــي :
التغي�ر المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.  •

التغيــ�ر الــذي قــد يكــون لــه ت�أثــر ســلبي وجوهــري علــى مالكــي الوحــدات أو علــى حقوقهــم فيمــا يتعلــق   •
بالصنــدوق.

التغي�ر الذي قد يكون له ت�أثر في وضع المخاطر للصندوق.  •
أي زيادة في رأسمال الصندوق.  •

14. يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ســيتخذ جميــع الخطــوات الالزمــة لمصلحــة مالكــي الوحــدات وذلــك حســب علمــه 
واعتقــاده مــع الحــرص الواجــب والمعقــول وســيعمل مديــر الصنــدوق والمــدراء والمســؤولن والموظفــن 
والــوكالء والمستشــاري�ن التابعــن لــه، والشــركات التابعــة وأمــن الحفــظ والمستشــار الشــرعي ومجلــس 
إدارة الصنــدوق، علــى بــذل الحــرص والجهــد المعقــول والتصــرف بحســن نيــة، فــي ســبيل تحقيــق مصالــح 
مالكــي الوحــدات، إال أنــه قــد يتعــرض الصنــدوق إلــى خســارة بــأي شــكل مــن األشــكال بســبب القيــام بــأي تصــّرف 
غــر متعمــد يصــدر عــن أي مــن األطــراف المذكــورة فيمــا يتعلــق بقيامهــم بــإدارة شــؤون الصنــدوق. فعندهــا 
ال يتحمــل هــؤالء األطــراف مســؤوليًة عــن تلــك الخســارة بشــرط أن يكــون قــد تصــّرف بحســن نّيــة ويثُبــت حســن 
النيــة فــي حــال عــدم وجــود أي تصــرف أو قــرار أو مراســالت تــدل علــى علــٍم مســبقٍ بالنتائــج الســلبية للقيــام 
بذلــك التصــرف وبشــكل ُيعتقــد أنــه يخــدم مصالــح الصنــدوق -بالشــكل األمثــل وأن يكــون التصــّرف ال ينطــوي 

علــى اإلهمــال الفــادح أو االحتيــال أو ســوء التصــّرف المتعّمــد.

15. يقــر مديــر الصنــدوق بــأن جميــع التعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة قــد تمــت بشــكل نظامــي وقانونــي 
وعلــى أســس تجاريــة مالئمــة وعادلــة ولــن تؤثــر ســلباً بــأي شــكل مــن األشــكال علــى أداء الصنــدوق ومالكــه.

16. يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه لــم يمنــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض نقــدي أو غــر 
نقــدي ألي مــن األطــراف فــي الصنــدوق أو خارجــه غــر ماتــم ذكــره فــي الشــروط واألحــكام.

17. يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه تــم اإلفصــاح عــن جميــع الشــروط واألحــكام والمعلومــات التــي يمكــن أن تؤثــر علــى 
قــرار اإلشــراك فــي الصنــدوق والمســت�ثمري�ن فيــه.

18. يقــر مديــر الصنــدوق بــأن مــالك العقــار والمســت�أجري�ن ليســوا عرضــة حجــز أو تحفــظ علــى ممتلكاتهــم أو 
حســاباتهم.
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ملحق 3: مالكو شركة متون العقارية

نسبة التملك اسم المالك الرقم

21.999% عبدالوهاب سعيد عبداهلل السيد 1

18.999% خالد سعيد عبداهلل السيد 2

16.988% أحمد سعيد عبداهلل السيد 3

12.000% أسماء سعيد عبداهلل السيد 4

11.000% هيا سعيد عبداهلل السيد 5

10.000% عبدالعزي�ز سعيد عبداهلل السيد 6

4.000% عبدالرحمن سعيد عبداهلل السيد 7

3.000% نورة جربان حزام القحطاني 8

2.000% منرة سعيد عبداهلل السيد 9

0.002% عمر عبداهلل عمر الشويعر 10

0.002% سعود أحمد سعيد السيد 11
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ملحق 4: مالكو شركتي نساج للتطوي�ر العمراني ورتال للتطوي�ر العمراني

ملكية شركة نساج للتطوي�ر العمراني

نسبة التملك اسم المالك الرقم

100.0% شركة رثال للتطوي�ر العمراني 1

ملكية شركة الفوزان القابضة

نسبة التملك اسم المالك الرقم

60.0% شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان 1

10.0% خالد الفوزان 2

10.0% علي الفوزن 3

10.0% عبداهلل الفوزان 4

10.0% فوزان الفوزان 5

ملكية شركة معالي القابضة

نسبة التملك اسم المالك الرقم

69.0% عبداللطيف الفوزان 1

10.0% خالد الفوزان 2

10.0% علي الفوزن 3

10.0% عبداهلل الفوزان 4

0.1% أركان العرب�ية للتجارة 5

ملكية شركة رتال للتطوي�ر العمراني

نسبة التملك اسم المالك الرقم

99.0% شركة الفوزان القابضة 1

1.0% شركة الفوزان لإلست�ثمار المحدودة 2

ملكية شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان

نسبة التملك اسم المالك الرقم

50.0% محمد الفوزان 1

40.0% شركة معالي القابضة 2

7.0% عبداللطيف الفوزان 3

1.0% خالد الفوزان 4

1.0% علي الفوزان 5

1.0% عبداهلل الفوزان 6

ملكية شركة أزدان العرب�ية للتجارة

نسبة التملك اسم المالك الرقم

70.0% عبداللطيف الفوزان 1

10.0% خالد الفوزان 2

10.0% علي الفوزان 3

10.0% عبداهلل الفوزان 4
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ملحق 5: مثال الحتساب الرسوم المت�كررة

حجــم  االفراضــي وبافــراض  االشــراك  أســاس مبلــغ  علــى  الصنــدوق  علــى  تحميلهــا  يتــم  التــي  المصاريــف 
ريــال مليــون   500 الصنــدوق 

1,000,000 ريال مبلغ االشراك االفراضي

8,492 ريالأتعاب االدارة )0.85%(

240 ريال رسوم الحفظ )%0.03 وحد أعلى 120,000 ريال سنويًا(

60 ريالأتعاب المحاسب القانوني )30,000 ريال سنويًا(

37.50 ريالأتعاب اللجنة الشرعية )18,750 ريال سنويًا(

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلن )24,000 
48 ريالريال سنويًا(

499.81 ريالرسوم أخرى )0.05%(

9,378 ريالإجمالي الرسوم والمصاريف السنوية المت�كررة

%0.94إجمالي الرسوم والمصاريف السنوية المت�كررة

إجمالي قيمة التوزيعات المتوقع )بناءًا على عائد 
85,000 ريال إي�جار تقديري 8.5%(

صافي قيمة التوزيعات المتوقع )بناءًا على عائد 
75,622 ريالإي�جار تقديري 8.5%(

%7.56صافي عائد التوزيعات المتوقع %

20,000 ريال – ال يتم تحميلها على الصندوق رسوم االشراك )2.00% (
ويتحملها المشرك مباشرة.
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اإلقرار والتوقيع

لقــد قمت/قمنــا بقــراءة هــذه الشــروط واألحــكام الخاصــة بصنــدوق درايــة ريــت وفهــم مــا جــاء بهــا والموافقــة 
عليهــا وتــم الحصــول علــى نســخة منهــا والتوقيــع عليهــا.

الهويـة: .....................................................................................االسم: ....................................................................................... 

الجوال: .......................................................................................العنـوان: ................................................................................... 

فاكس: ........................................................................................هاتف: ....................................................................................... 

التوقـيع: ..................................................................................
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