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اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم

تمت الموافقة على طرح وت�سجيل و�إدراج وحدات �صندوق و�ساطة ريت من ِقبل هيئة ال�سوق المالية بموجب القرار رقم �ص ،17/6577/5/3/بتاريخ
 1439/03/16هـ (الموافق  2017/12/04م).

الشروط واألحكام
�صندوق و�ساطة ريت
(�صندوق ا�ستثمار عقاري متداول ُمقفل متوافق مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية المعتمدة من الهيئة ال�شرعية)

�شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال)
مدير ال�صندوق
تاريخ تحديث ال�شروط واالحكام 24 :ربيع ثاني 1439هـ (الموافق 11يناير 2018م)
عدد الوحدات المطروحة للجمهور 32.400.000 :وحدة (اثنين وثالثون مليون و�أربعمائة وحدة)
�سعر الوحدة 10 :ريـال �سعودي (ع�شرة ريال �سعودي)
حجم الطرح الأولي الم�ستهدف 324.000.000 :ريال �سعودي (ثالثمائة و�أربع وع�شرون مليون ريال �سعودي)
�إجمالي ر�أ�س مال ال�صندوق بعد الطرح 1.080.000.000 :ريال �سعودي (مليار وثمانون مليون ريال �سعودي)
مق�سم �إلى  108.000.000وحدة (مائة وثمانية مليون وحدة)
تبد�أ فترة الطرح من تاريخ  27ربيع الثاني 1439هـ (الموافق  14يناير 2018م) الى  15جمادى الأول 1439هـ (الموافق  1فبراير 2018م)
�صدرت هذه ال�شروط والأحكام بموجب الئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري والتعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة ال�صادرة عن
هيئة ال�سوق المالية في المملكة العربية ال�سعودية .و يتحمل مدير ال�صندوق الم�س�ؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام،
ويقر ،بعد �أن �أجرى كافة التحريات ،وح�سب علمه واعتقاده� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى يمكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها في هذه الوثيقة �إلى جعل
�أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية وال�سوق المالية ال�سعودية �أي م�س�ؤولية عن محتوى هذه ال�شروط والأحكام ،وال
يقدمان �أي �إقرارات �أو �ضمانات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها؛ ويخليان م�س�ؤوليتهما �صراحة عن �أي خ�سارة قد تقع ب�سبب االعتماد على �أي جزء من هذه
ال�شروط والأحكام .علم ًا �أنه يلتزم مدير ال�صندوق بالئحة �صناديق اال�ستثمار العقارية والتعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة
ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية.
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إشعار هام
تحتوي هذه ال�شروط والأحكام على معلومات تف�صيلية تتعلق ب�صندوق و�ساطة ريت («ال�صندوق») وكذلك بعملية طرح الوحدات في ال�صندوق
عامل الم�ستثمرون على �أنهم قد تقدموا فقط بنا ًء على المعلومات الواردة في هذه
(«الوحدات») .وعند تقديم طلب لال�شتراك في الوحدات� ،سوف ُي َ
ال�شروط والأحكام ،والتي تتوفر ن�سخ منها على الموقع الإلكتروني ل�شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) («مدير ال�صندوق») (www.wasatah.
� ،)com.saأو الموقع الإلكتروني لهيئة ال�سوق المالية («الهيئة») (� ،)www.cma.org.saأو الموقع الإلكتروني لل�سوق المالية ال�سعودية («تداول»)
(.)www.tadawul.com.sa
ويجب على الم�ستثمرين المحتملين قراءة هذه ال�شروط والأحكام كاملة قبل �شراء الوحدات في ال�صندوق .حيث ينطوي اال�ستثمار في ال�صندوق
على بع�ض المخاطر ،وهو الأمر الذي قد ال ينا�سب جميع الم�ستثمرين .ومن ثم يجب على الم�ستثمرين �أن يكون لديهم اال�ستعداد لتحمل المخاطر
المرتبطة ب�أي ا�ستثمار في ال�صندوق ،والوارد و�صفها في الفقرة (ز) من الباب  3من هذه ال�شروط والأحكام .و ُي َعد �شراء مالكي الوحدات لأي من
وحدات ال�صندوق �إقرار ًا منهم باطالعهم على �شروط و�أحكام ال�صندوق وقبولهم لها.
�أعد مدير ال�صندوق هذه ال�شروط والأحكام ،باعتباره �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة ُم�سجلة في ال�سجل التجاري بالمملكة العربية ال�سعودية تحت رقم
 ،1010241832و�شخ�ص مرخ�ص له من ِقبل الهيئة بموجب الترخي�ص رقم  ،37-08125وفق ًا لأحكام الئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري ال�صادرة عن
مجل�س �إدارة الهيئة عم ًال ب�أحكام القرار رقم  2006-193-1الم�ؤرخ في 1427/06/19هـ (الموافق 2006/07/15م) («الئحة �صناديق اال�ستثمار
العقاري») و�أحكام التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة ال�صادرة عن الهيئة بموجب القرار رقم  2016-130-6الم�ؤرخ في
1438/1/23هـ (الموافق 2016/10/24م) («التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة»).
ويتحمل مدير ال�صندوق الم�س�ؤولية الكاملة عن دقة و�صحة المعلومات الواردة في ال�شروط والأحكام الماثلة ،كما ي�ؤكد ح�سب علمه واعتقاده ،بعد
�إجراء جميع الدرا�سات الممكنة و�إلى الحد المعقول� ،أنه ال توجد �أي حقائق �أخرى يمكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها في هذه ال�شروط والأحكام �إلى جعل
�أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وقد �أجرى مدير ال�صندوق كافة التحريات المعقولة للت�أكد من دقة المعلومات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام بتاريخ
�إ�صدارها.
وال تتحمل الهيئة �أي م�س�ؤولية عن محتويات هذه ال�شروط والأحكام ،وال تقدم �أي �ضمانات ب�صحة هذه ال�شروط والأحكام �أو اكتمالها .وال تتحمل
الهيئة �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة مالية تن�ش�أ عن تطبيق �أي حكم من �أحكام هذه ال�شروط والأحكام �أو ب�سبب االعتماد عليه.
وال يجب النظر �إلى هذه ال�شروط والأحكام على �أنها تو�صية من جانب مدير ال�صندوق للم�شاركة في طرح وحدات ال�صندوق .وعالوة على ذلك ،ف�إن
المعلومات الواردة في ال�شروط والأحكام الماثلة هي ذات طبيعة عامة وقد تم �إعدادها دون الأخذ في االعتبار الأهداف اال�ستثمارية الفردية �أو الو�ضع
المالي �أو االحتياجات اال�ستثمارية الخا�صة للأ�شخا�ص الذين يعتزمون اال�ستثمار في الوحدات المطروحة .وقبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري ،يتحمل
جميع من يتلقى هذه ال�شروط والأحكام م�س�ؤولية الح�صول على م�شورة م�ستقلة من م�ست�شار مالي ُم َ
رخ�ص من ِقبل هيئة ال�سوق المالية فيما يتعلق
بعملية الطرح الأولي ،ويجب �أن يعتمد على درا�سته الخا�صة لمدى مالئمة كل من الفر�صة اال�ستثمارية والمعلومات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام
فيما يتعلق بالأهداف الفردية للم�ستثمر وو�ضعه المالي واحتياجاته ،بما في ذلك مزايا اال�ستثمار في ال�صندوق ومخاطره .وقد يكون اال�ستثمار في
ال�صندوق مالئم ًا لبع�ض الم�ستثمرين دون غيرهم ،وال يجب �أن يعتمد الم�ستثمرون المحتملون على قرار طرف �آخر فيما يتعلق باال�ستثمار �أو عدمه
ك�أ�سا�س لدرا�ستهم الخا�صة للفر�صة اال�ستثمارية ولظروف ه�ؤالء الم�ستثمرين.
اال�شتراك في الوحدات متاح فقط للفئات الآتية�( :أ) الأ�شخا�ص الطبيعيون ممن يحملون الجن�سية ال�سعودية �أو جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء في
مجل�س التعاون الخليجي؛ (ب) الم�ؤ�س�سات وال�شركات و�صناديق اال�ستثمار وغيرها من الكيانات االعتبارية القائمة في المملكة العربية ال�سعودية
ودول مجل�س التعاون الأخرى؛ (ج) الأجانب المقيمين في المملكة العربية ال�سعودية؛ (د) الم�ستثمرون الأجانب الم�ؤهلون بموجب القواعد المنظمة
ال�ستثمار الم�ؤ�س�سات المالية الأجنبية الم�ؤهلة في الأوراق المالية ال�صادرة عن مجل�س �إدارة الهيئة بموجب القرار رقم  2015-42-1وتاريخ
1436/7/15هـ (الموافق 2015/5/4م)؛ (هـ) الم�ستثمرون الآخرون الذين تجيز لهم الهيئة امتالك الأ�سهم ال ُمدرجة في تداول .ويتعين على
جميع م�ستلمي هذه ال�شروط والأحكام االطالع على �أي قيود قانونية �أو تنظيمية ذات �صلة بعملية الطرح وبيع الوحدات ،كما يتعين عليهم مراعاة
تلك القيود.
تبقى المعلومات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام بتاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيير .وتحديد ًا ،يمكن لقيمة الوحدات �أن تت�أثر �سلب ًا بتطورات
م�ستقبلية ،كالت�ضخم والتغير في المعدالت وال�ضرائب �أو �أي عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو خالفها ،والتي ال يملك مدير ال�صندوق �سيطرة عليها
(لمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الفقرة (ز) من الباب  3من هذه ال�شروط والأحكام) .وال ُيق�صد من هذه ال�شروط والأحكام �أو �أي معلومات
�شفهية �أو خطية بخ�صو�ص الوحدات المطروحة ،وال ينبغي لها �أن تُف�سر �أو ُيعتمد عليها ب�أي �شكل من الأ�شكال على �أنها �ضمان �أو ت�أكيد لأرباح �أو نتائج
�أو �أحداث م�ستقبلية.
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وقد تم �إعداد التوقعات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام بنا ًء على افترا�ضات معتمدة على معلومات مدير ال�صندوق وفق ًا لخبرته بال�سوق ،بالإ�ضافة
�إلى معلومات ال�سوق المتوافرة للجمهور .وقد تختلف ظروف الت�شغيل الم�ستقبلية عن االفترا�ضات الم�ستخدَ مة ،وبالتالي فلي�س هناك �أي ت�أكيدات �أو
تعهدات �أو �ضمانات فيما يتعلق بدقة �أي من التوقعات �أو اكتمالها.
بع�ض البيانات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام تُ�ش ّكل �أو قد ُي َ
نظر �إليها على �أنها تُ�ش ّكل «بيانات م�ستقبلية» .ويمكن تحديد هذه البيانات ب�صفة
عامة من خالل ا�ستخدام كلمات تدل على الم�ستقبل مثل «يخطط» �أو «ي ّقدر» �أو «يعتقد» �أو «يتنب�أ» �أو «ربما» �أو «�سوف» �أو «ينبغي» �أو «من المتوقع» �أو
«من المفتر�ض» وال�صيغ النافية لها وغيرها من المفردات الم�شتقة منها �أو الم�شابهة لها في المعنى .وتعك�س هذه البيانات الم�ستقبلية وجهات النظر
الحالية لل�شركة بخ�صو�ص الأحداث الم�ستقبلية ،لكنها ال ت�شكل �ضمان ًا للأداء الم�ستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤدي �إلى اختالف
النتائج �أو الأداء �أو الإنجازات الحقيقية لل�صندوق ب�شكل كبير عن �أي نتائج �أو �أداء �أو �إنجازات م�ستقبلية قد تُع ّبر عنها هذه البيانات الم�ستقبلية �سواء
�صراح ًة �أو �ضمن ًا .وبع�ض هذه المخاطر والعوامل التي قد ُتحدِ ث هذا الت�أثير مب ّينة بالتف�صيل في �أق�سام �أخرى من هذه ال�شروط والأحكام (لمزيد
من التفا�صيلُ ،يرجى الرجوع �إلى الفقرة (ز) من الباب  3من هذه ال�شروط والأحكام) .وفي حال تح ُقق هذه المخاطر �أو ال�شكوك �أو ثبوت خط�أ �أي
من االفترا�ضات المت�ضمنة �أو عدم دقتها ،قد تختلف النتائج الفعلية لل�صندوق ب�شكل كبير عن تلك النتائج الواردة في هذه ال�شروط والأحكام على
�أنها ُمرتقبه �أو ُمعتقدة �أو مُقدَ رة �أو ُم َ
خططة �أو متوقعة.
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إقرارات مدير الصندوق
1-1يقر مدير ال�صندوق �أن �شروط و�أحكام �صندوق و�ساطة ريت قد تم �إعدادها وفق ًا لالئحة �صناديق اال�ستثماري العقاري ،والتعليمات الخا�صة
بال�صناديق العقارية المتداولة ،وال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية.
2-2يقر مدير ال�صندوق ،بعد �أن �أجرى كافة التحريات المعقولة ،وح�سب علمه واعتقاده� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى يمكن �أن ي�ؤدي عدم
ت�ضمينها في هذه الوثيقة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية وال�سوق المالية ال�سعودية �أية
م�س�ؤولية عن محتوى هذه ال�شروط والأحكام.
3-3يقر مدير ال�صندوق بخلو العقار من �أي مخالفات نظامية تمنع �أو قد تت�سبب في عدم اال�ستفادة من العقار �أو ت�شغيله ،وكذلك على �سالمة
العقار فني ًا وخل ّوه من �أي خلل �أو عيوب هند�سية رئي�سية قد تمنع �أو قد تت�سبب في عدم اال�ستفادة من المبنى �أو ت�شغيله� ،أو قد تت�سبب بدورها
في �إجراء �إ�صالحات وتغييرات رئي�سية مكلفة.
4-4مع مراعاة الإف�صاحات المذكورة في هذه ال�شروط والأحكام ،يقر مدير ال�صندوق بوجود/عدم وجود ت�ضارب م�صالح مبا�شرة/غير
مبا�شرة بين:
 مدير ال�صندوق
 مدير/مدراء العقارات المرتبطة بال�صندوق.
 مالك العقارات المرتبطين بال�صندوق وهم م�ست�أجرين الأ�صول العقارية المبدئية بعد نقل ملكيتها لل�صندوق.
ُ 5-5يقر مدير ال�صندوق ب�أن جميع �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق :لم يتم �إخ�ضاعهم لأي دعاوى �إفال�س �أو �إع�سار �أو �إجراءات �إفال�س �أو
ت�صفية ،ولم ي�سبق لهم ارتكاب �أي �أعمال احتيالية �أو ُمخ ّلة بال�شرف �أو تنطوي على الغ�ش ،ولم ي�سبق لهم ارتكاب �أي مخالفة تنطوي على
احتيال �أو ت�ص ّرف ُمخل بالنزاهة والأمانة ،ويتمتعون بالمهارات والخبرات الالزمة التي ت�ؤهّ لهم ليكونوا �أع�ضا ًء بمجل�س �إدارة ال�صندوق.
6-6يقر مدير ال�صندوق ب�أن الع�ضوين الم�ستقلين ،مطابقان لتعريف الع�ضو الم�ستقل الوارد في قائمة الم�صطلحات الم�ستخدمة في لوائح هيئة
ال�سوق المالية وقواعدها ،وكذلك �سينطبق ذلك على �أي ع�ضو م�ستقل يعينه مدير ال�صندوق طيلة عمر ال�صندوق.
7-7يقر مدير ال�صندوق ب�أنه ال توجد �أي �أن�شطة عمل �أو م�صلحة �أخرى مه ّمة لأع�ضاء مجل�س �إدارة مدير ال�صندوق «�شركة و�ساطة المالية»
يحتمل تعار�ضه مع م�صالح ال�صندوق.
8-8يقر مدير ال�صندوق �أنه ال توجد حاالت لت�ضارب في الم�صالح والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على مدير ال�صندوق في القيام بواجباته تجاه
ال�صندوق.
9-9يقر مدير ال�صندوق �أنه ال توجد �أي ر�سوم �أخرى غير التي تم ذكرها في جدول الر�سوم والأتعاب المذكور في الفقرة ي( )2-1من الباب
الثالث من هذه ال�شروط والأحكام.
 1010يقر مدير ال�صندوق �أنه لن يتم �إدراج ال�صندوق �إال عند �إتمام عملية نقل ملكية العقار ل�صالح ال�صندوق ،وفي حال عدم ا�ستكمال ذلك
خالل فترة  40يوم عمل من تاريخ الإقفال� ،سيتم �إرجاع كامل مبالغ اال�شتراك للم�ستثمرين.
1111يقر مدير ال�صندوق �أنه ال يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أن يكون له م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في الأعمال والعقود التي
تتم لح�ساب ال�صندوق .و�سوف ُيلزم مدير ال�صندوق �أع�ضاء مجل�س الإدارة ب�إبالغ المجل�س عن م�صالحهم ال�شخ�صية المبا�شرة �أو غير
المبا�شرة في الأعمال والعقود التي تتم لح�ساب ال�صندوق على �أن ُي�سجل في مح�ضر االجتماع .و�سوف ي�ضمن مدير ال�صندوق ب�أن ال ي�شترك
الع�ضو ذي الم�صلحة في �أي ت�صويت على القرارات ال�صادرة في هذا ال�ش�أن.
1212يقر مدير ال�صندوق ب�أنه قد تم االف�صاح عن جميع العقود واالتفاقيات التي لها عالقة بال�صندوق والتي قد ت�ؤثر على قرارات الم�ستثمرين
في اال�شتراك في ال�صندوق و�أنه ال توجد عقود واتفاقيات غير التي تم ذكرها في هذه ال�شروط والأحكام.
1313يقر مدير ال�صندوق ب�أنه يحق لمالكي الوحدات الت�صويت على الم�سائل التي تُط َرح عليهم في اجتماعات مالكي الوحدات .وبالإ�ضافة �إلى
ذلك ،يتم الح�صول على موافقة �أغلبية مالكي الوحدات الذين يملكون ما ن�سبته �أكثر من  %50من قيمة الوحدات ،فيما يتعلق ب�إجراء �أي
تغيير �أ�سا�سي على ال�صندوق ،والذي ي�شمل ما يلي:
 التغيير المهم في �أهداف ال�صندوق �أو طبيعته؛
 التغيير الذي قد يكون له ت�أثير �سلبي وجوهري على مالكي الوحدات �أو على حقوقهم فيما يتعلق بال�صندوق؛
 التغيير الذي قد يكون له ت�أثير في و�ضع المخاطر لل�صندوق؛
 �أي زيادة في ر�أ�سمال ال�صندوق.
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1414يقر مدير ال�صندوق �أنه �سيتخذ جميع الخطوات الالزمة لم�صلحة مالكي الوحدات وذلك ح�سب علمه واعتقاده مع الحر�ص الواجب
والمعقول و�سيعمل مدير ال�صندوق والمدراء والم�س�ؤولين والموظفين والوكالء والم�ست�شارين التابعين له ،وال�شركات التابعة و�أمين الحفظ
والم�ست�شار ال�شرعي ومجل�س �إدارة ال�صندوق ،على بذل الحر�ص والجهد المعقول والت�صرف بح�سن نية ،في �سبيل تحقيق م�صالح مالكي
الوحدات� ،إال �أنه قد يتعر�ض ال�صندوق �إلى خ�سارة ب�أي �شكل من الأ�شكال ب�سبب القيام ب�أي ت�ص ّرف غير متعمد ي�صدر عن �أي من الأطراف
المذكورة فيما يتعلق بقيامهم ب�إدارة �ش�ؤون ال�صندوق .فعندها ال يتحمل ه�ؤالء الأطراف م�س�ؤولي ًة عن تلك الخ�سارة ب�شرط �أن يكون قد
م�سبق بالنتائج ال�سلبية للقيام
علم ٍ -
ت�ص ّرف بح�سن ن ّية ويث ُبت ح�سن النية في حال عدم وجود �أي ت�صرف �أو قرار �أو مرا�سالت تدل على ٍ
بذلك الت�صرف وب�شكل ُيعتقد �أنه يخدم م�صالح ال�صندوق  -بال�شكل الأمثل و�أن يكون الت�ص ّرف ال ينطوي على الإهمال الفادح �أو االحتيال
�أو �سوء الت�ص ّرف المتع ّمد.
1515ت�ؤجر الأ�صول العقارية المبدئية لـ�شركة محمد عبدالعزيز الراجحي و�أوالده لال�ستثمار .وبهذا الخ�صو�ص ،في حال تعر�ض الم�ست�أجر
لظروف معينة تمنعه من �سداد القيمة الإيجارية للأ�صول العقارية المبدئية ،قد يكون لمثل هذه الحال �أثر �أكبر على ال�صندوق مما قد يكون
في حال كانت �أ�صول ال�صندوق موزعة وم�ؤجرة لم�ست�أجرين مختلفين.
1616يقر مدير ال�صندوق ب�أن جميع التعامالت مع الأطراف ذات عالقة قد تمت ب�شكل نظامي وقانوني وعلى �أ�س�س تجارية مالئمة وعادلة ولن
ت�ؤثر �سلبي ًا ب�أي �شكل من الأ�شكال على �أداء ال�صندوق ومالكه.
1717يقر مدير ال�صندوق ب�أنه لم يمنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض نقدي �أو غير نقدي لأي من الأطراف في ال�صندوق
�أو خارجه غير ما تم ذكره في ال�شروط والأحكام.
1818يقر مدير ال�صندوق ب�أنه تم الإف�صاح عن جميع ال�شروط والأحكام والمعلومات التي يمكن �أن ت�ؤثر على قرار اال�شتراك في ال�صندوق
والم�ستثمرين فيه.
1919يقر مدير ال�صندوق ب�أن مالك العقار والم�ست�أجرين لي�سوا عر�ضة حجز �أو تحفظ على ممتلكاتهم �أو ح�ساباتهم.
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دليل الصندوق
مدير ال�صندوق
�شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال)
�شارع العليا العام
�ص.ب 50315 .الريا�ض 11523
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 494 4067 :
فاك�س+966 11 494 4205 :
www.wasatah.com.sa
info@wasatah.com.sa

المدير الإداري
�شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال)
�شارع العليا العام
�ص.ب 50315 .الريا�ض 11523
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 494 4067 :
فاك�س+966 11 494 4205 :
www.wasatah.com.sa
info@wasatah.com.sa

المدير الإداري الفرعي
ايبك�س فند �سيرفيزي�س (دبي) ليمتد
المكتب  ،101الدور الأول
�ص.ب 506534 .مركز دبي المالي العالمي ،دبي
الإمارات العربية المتحدة
هاتف+971 4 428 9221 :
فاك�س+971 5 5182 3406 :
www.apexfundservices.com
info@apexfunddubai.ae
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�أمين الحفظ
�شركة البالد لال�ستثمار
�سمارت تاور ،الدور الأول
�شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز
�ص.ب 140 .الريا�ض 12313
المملكة العربية ال�سعودية
www.albilad-capital.com
clientservices@albilad-capital.com

المحا�سب القانوني
د .محمد العمري و�شركاه  -بي دي �أو
طريق الملك عبد اهلل ،حي القد�س
�ص.ب ،8736 .الريا�ض 11492
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 278 0608 :
فاك�س+966 11 278 2883 :
www.alamri.com

الم�ست�شار القانوني
مكتب محمد �إبراهيم العمار لال�ست�شارات القانونية
(بالتعاون مع كينج �آند �سبالدينج �إل �إل بي)
مركز المملكة ،الدور 20
طريق الملك فهد
�ص.ب 14702 .الريا�ض 11434
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 466 9400 :
www.kslaw.com

هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية
مقر هيئة ال�سوق المالية
طريق الملك فهد
�ص.ب 87171
الريا�ض 11642
هاتف800 245 1111 :
www.cma.org.sa
info@cma.org.sa

ال�سوق المالية ال�سعودية ( تداول)
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طريق الملك فهد – العليا 6897
وحده رقم 15 :
الريا�ض 3388-12211
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 218 9999 :
فاك�س+966 11 218 9133 :
www.tadawul.com.sa
info@tadawul.com.sa

الجهات الم�ستلمة
البنك العربي الوطني
حي المربع
�ص.ب 56921 .الريا�ض 11564
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 900011 402 :
فاك�س+966 11 7747 402 :
www.anb.com.sa
info@anb.com.sa
م�صرف الراجحي
�شارع العليا
�ص.ب ،28 .الريا�ض 11411
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 462 9922 :
فاك�س+966 11 462 4311 :
www.alrajhibank.com
Contactcenter1@alrajhibank.com.sa

البنك الأهلي التجاري
طريق الملك عبدالعزيز
�ص.ب ،3555 .جدة 21481
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 12 646 4999 :
فاك�س+966 11 646 5892 :
www.alahli.com
contactus@alahli.com
بنك الريا�ض
طريق الملك عبدالعزيز
�ص.ب ،22622 .الريا�ض 11614
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 401 3030 :
www.riyadbank.com
customercare@riyadbank.com
�شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال)
�شارع العليا العام
�ص.ب 50315 .الريا�ض 11523
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 494 4067 :
فاك�س+966 11 494 4205 :
www.wasatah.com.sa
info@wasatah.com.sa

الم�ست�شار ال�شرعي
دار المراجعة ال�شرعية
بنايــة رقم 872
مكتب رقم  41و42
طريق  ،3618ال�سيف 436
البحرين
هاتف+973 1721 5898 :
www.shariyah.com
m.asif@shariyah.com

م�ست�شار الفح�ص القانوني النافي للجهالة
مكتب محمد �إبراهيم العمار لال�ست�شارات القانونية
(بالتعاون مع كينج �آند �سبالدينج �إل �إل بي)
مركز المملكة ،الدور 20
طريق الملك فهد
�ص.ب ,14702 .الريا�ض 11434
المملكة العربية ال�سعودية
www.kslaw.com
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المق ّيمون
�سين�شري  21ال�سعودية العربية ()Century 21 Saudi Arabia
طريق �أن�س بن مالك
�ص.ب ,300374 .الريا�ض 11372
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 400 0360 :
www.century21saudi.com

�شركة دانات العقارية
طريق الدائري ال�شمالي
�ص.ب ,87739 .الريا�ض 11652
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 455 5557 :
www.danatrealty.com

درا�سة الجدوى
�سين�شري  21ال�سعودية العربية ()Century 21 Saudi Arabia
طريق �أن�س بن مالك
�ص.ب ,300374 .الريا�ض 11372
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 400 0360 :
www.century21saudi.com

مدراء العقار
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�شركة الخبر للتطوير ال�سياحي
�ص.ب  ،4616الخبر،31952 ،
المملكة العربية ال�سعودية
ال�شركة ال�سعودية للتطوير ال�سياحي
�ص.ب  ،14665الريا�ض،11434 ،
المملكة العربية ال�سعودية

التعريفات
«المدير الإداري» ُيعني �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) ،وهي «�شخ�ص مرخ�ص له» من ِقبل هيئة ال�سوق المالية بموجب الترخي�ص
رقم37-08125؛
«الأرا�ضي البي�ضاء» تعني كل �أر�ض ف�ضاء مخ�ص�صة لال�ستخدام ال�سكني� ،أو ال�سكن التجاري داخل حدود النطاق العمراني في المملكة العربية
ال�سعودية؛
«�أمين الحفظ» يعني �شركة البالد لال�ستثمار ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة و «�شخ�ص مرخ�ص له» خا�ضع لتنظيم هيئة ال�سوق المالية بموجب
الترخي�ص رقم 37-8100؛
«ال�سنة المالية» ت�شير �إلى نف�س المعنى الوارد في الفقرة (ق) من الباب  3من هذه ال�شروط والأحكام؛
«ال�صندوق» يعني �صندوق و�ساطة ريت ،وهو �صندوق ا�ستثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ال�شريعة يديره مدير ال�صندوق؛
«اال�ستثمار» يعني �أي �أ�صل عقاري يح�صل من خالله ال�صندوق على فائدة؛
«الطرح» و«الطرح العام» و «الطرح الأولي» يعني الطرح العام الأولي للوحدات وفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام؛
«التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة» تعني التعليمات المتعلقة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة ال�صادرة من ِقبل
هيئة ال�سوق المالية وفق ًا لقرارها رقم  2016-130-6بتاريخ  1438/1/23هـ (الموافق 2016/10/24م)؛
«الطرف ذو العالقة» يعني �أي ًا مما يلي�( :أ) مدير ال�صندوق؛ (ب) �أمين الحفظ؛ (ج) مطور معين من جانب مدير ال�صندوق فيما يتعلق بال�صندوق؛
(د) �أي �شركة تقييم ي�ستعين بها ال�صندوق لتقييم �أ�صول ال�صندوق؛ (هـ) المحا�سب القانوني لل�صندوق؛ (و) كل ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س �إدارة
ال�صندوق؛ (ز) �أي مالك للوحدات يمتلك �أكثر من  %5من وحدات ال�صندوق؛ (ح) �أي �شخ�ص تابع �أو م�سيطر على �أي من الأطراف المذكورة ؛ (ط)
�أي من المدراء التنفيذيين �أو �أي من موظفي الأطراف المذكورة (ي) مديري الأمالك وم�ست�أجري العقارات التابعة لل�صندوق؛
«الدخل المحتفظ به» يعني المبالغ المحتفظ بها من ِقبل ال�صندوق بعد توزيع ما ال يقل عن  %90من �صافي �أرباح ال�صندوق ال�سنوية ،وي�ستهدف
مدير ال�صندوق توزيع �أرباح نقدية ربع �سنوية على مالكي الوحدات ،با�ستثناء الأرباح الناتجة عن بيع الأ�صول العقارية ؛
«الهيئة ال�شرعية» تعني الهيئة اال�ست�شارية ال�شرعية لل�صندوق المكونة من علماء من دار المراجعة ال�شرعية؛
«ال�ضوابط ال�شرعية» تعني ال�ضوابط ال�شرعية الخا�صة بال�صندوق والمعتمدة من جانب الهيئة ال�شرعية ،والتي بنا ًء عليها يحدد ال�صندوق �صالحية
اال�ستثمارات ،على النحو الوارد في الملحق (ب)؛
«الأ�صول العقارية المبدئية» تعني (�أ) العقار الأول حيث ان الم�شغل فندق موڤنبيك الريا�ض ،و(ب) العقار الثاني حيث ان الم�شغل فندق كورال
الخبر الذي �سيتم اال�ستحواذ عليهم من جانب ال�صندوق عقب تاريخ الإقفال عم ًال ب�شروط اتفاقيات ال�شراء؛
«المدير الإداري الفرعي» يعني �شركة ايبك�س فند �سيرفيزي�س (دبي) ليمتد؛
«الوحدة» تعني �إحدى وحدات ال�صندوق التي تمنح مالكها حق �شائع وح�صة ن�سبية في �أ�صول ال�صندوق؛
«تاريخ الإقفال» ي�شير �إلى نف�س المعنى الوارد في الفقرة (ط) من الباب  3من هذه ال�شروط والأحكام؛
«تداول» تعني �شركة ال�سوق المالية ال�سعودية؛
«ر�أ�س المال» يعني �أ�سهم ر�أ�س المال في ال�صندوق؛
«ريال» يعني الريال ال�سعودي ،العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية؛
«�سعر الوحدة» يعني �سعر ال�سوق للوحدة الواحدة كما يتم �إعالنه من ِقبل ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول)؛
«�سعر الطرح الأولي» يعني ال�سعر الذي تُطرح به الوحدات خالل فترة الطرح الأولية ،والذي يبلغ  10ريال �سعودي؛
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«�شركة ذات غر�ض خا�ص» تعني �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة ت�أ�س�ست من جانب �أمين الحفظ لتحتفظ بملكية �أ�صول ال�صندوق؛
«�صافي قيمة الأ�صول للوحدة» هو قيمة ا�ستر�شادية للوحدة ويحت�سب بق�سمة �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق على عدد وحدات ال�صندوق القائمة؛
«�صافي قيمة الأ�صول» يعني �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق والتي يتم احت�سابها كما هو مبين في الفقرة (ك) من الباب الثالث من هذه ال�شروط
والأحكام ،وذلك عن طريق خ�صم المطلوبات الإجمالية لل�صندوق ،بما في ذلك �أي التزامات مالية والر�سوم والنفقات الم�ستحقة على ال�صندوق خالل
فترة االحت�ساب من �إجمالي �أ�صول ال�صندوق .ويتم تق�سيم الناتج على عدد وحدات ال�صندوق لنف�س الفترة .ويكون الناتج هو القيمة اال�ستر�شادية
لوحدات ال�صندوق القائمة؛
«طرف م�ؤمن عليه» هم الأطراف الذين لن يتحملوا �أي م�س�ؤولية تجاه ال�صندوق �أو تجاه �أي م�ستثمر وذلك بخ�صو�ص �أي خ�سارة يتعر�ض لها
ال�صندوق ب�سبب قيامهم ب�أي ت�صرف �أو �إغفال �أي ت�صرف فيما يتعلق بقيامهم ب�إدارة �ش�ؤون ال�صندوق .وي�شمل ذلك مدير ال�صندوق� ،أو �أي من
المدراء والم�س�ؤولين والموظفين والوكالء والم�ست�شارين التابعين له وال�شركات التابعة والأطراف ذات العالقة ،و�أمين الحفظ ،ومدير العقار و�أع�ضاء
الهيئة ال�شرعية ومجل�س �إدارة ال�صندوق.
«فترة الطرح الأولي» تعني الفترة التي يتم خاللها طرح الوحدات للجمهور وفق ًا لالئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري والتعليمات الخا�صة ب�صناديق
اال�ستثمار العقارية المتداولة ،ومدتها  15يوم عمل ،تبد�أ اعتبار ًا من  27ربيع الثاني 1439هـ (الموافق  14يناير 2018م) الى  15جمادى الأول 1439هـ
(الموافق  1فبراير 2018م)؛
«الئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري» تعني الالئحة التي تحمل نف�س اال�سم وال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية بقرار رقم  2006-193-1والم�ؤرخ في
1427-6-19هـ (الموافق 2006-7-15م) ،وذلك ح�سب تعديالته من وقت لآخر؛
«الئحة الأ�شخا�ص المرخ�ص لهم» تُعني الالئحة التي تحمل نف�س اال�سم وال�صادرة من ِقبل هيئة ال�سوق المالية بقرار رقم  2005-83-1بتاريخ
 1426-5-21هـ (الموافق  2005-6-28م) ح�سب تعديالتها من وقت لآخر؛
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«مدير ال�صندوق» ُيعني �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة و»�شخ�ص مرخ�ص له» خا�ضع لتنظيم هيئة
ال�سوق المالية بموجب الترخي�ص رقم 37-08125؛
«مدة ال�صندوق» تُعني  99عام ًا من تاريخ الإدراج ،قابلة للتمديد لمدة مماثلة وفق ًا لتقدير مدير ال�صندوق عقب الح�صول على موافقة هيئة ال�سوق
المالية؛
«مالك الوحدات من الجمهور» يعني مالك الوحدات الذي ال يخ�ضع لأي من الآتي�( :أ) �أي مالك وحدات يمتلك (� )%5أو �أكثر من الوحدات؛ و(ب)
مدير ال�صندوق و�شركاته التابعة؛ (ج) �أحد �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق؛
«مبلغ اال�شتراك» يعني المبلغ الذي ي�ساهم به مالك الوحدات عند اال�شتراك في الطرح الخا�ص بال�صندوق؛
«مالك الوحدات» يعني الم�ستثمر الذي يقوم باال�ستثمار في واحدة �أو �أكثر من الوحدات عن طريق تملكها؛
«م�صاريف الر�أ�سمال العامل» يعني الفرق بين الأ�صول الجارية لل�صندوق والخ�صوم الجارية له ،وي�ستخدم في تقدير قدرة ال�صندوق على تمويل
عملياته اليومية والوفاء بالتزاماته المالية ق�صيرة الأجل؛
«هيئة ال�سوق المالية» �أو «الهيئة» تعني هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية؛
«يوم العمل» يعني �أي يوم تفتح فيه البنوك �أبوابها للعمل في الريا�ض بالمملكة العربية ال�سعودية؛
«يوم التثمين» ي�شير �إلى نف�س المعنى الوارد في الفقرة (ك) 2من الباب  3من هذه ال�شروط والأحكام؛

الباب  :1الملخص التنفيذي
ينبغي قراءة هذا الملخ�ص كمقدمة لهذه ال�شروط والأحكام ،وهو يعتمد في مجمله على المعلومات الأكثر تف�صي ًال الواردة في هذه ال�شروط والأحكام.
و�أي قرار لال�ستثمار يجب �أن يقوم على �أ�سا�س النظر في ال�شروط والأحكام ككل .وثمة بع�ض الم�صطلحات الم�ستخدمة هنا ولكن غير مع ّرفة ،وعندما
يتم ذكرها في هذه ال�شروط والأحكام ،فيكون لها نف�س المعنى المحدد في التعريفات �أعاله.

نظرة عامة
�إن �صندوق و�ساطة ريت هو �صندوق ا�ستثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية المعتمدة من الهيئة ال�شرعية .ويعمل
ال�صندوق وفق ًا لالئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري والتعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية.
وعقب تاريخ الإقفال ،يتم �إدراج ال�صندوق في ال�سوق المالية ال�سعودي (تداول) و�سيتم التداول في وحداته بما يتما�شى مع الأنظمة واللوائح المعمول
بها .وتكون مدة ال�صندوق  99عام ًا من تاريخ �إدراج ال�صندوق ،قابلة للتمديد لمدة مماثلة وفق ًا لتقدير مدير ال�صندوق عقب الح�صول على موافقة
هيئة ال�سوق المالية .وقبل الإدراج في تداول� ،سوف يتم طرح ال�صندوق لالكتتاب العام بحجم طرح اولي م�ستهدف يبلغ  324,000,000ريال �سعودي
(ثالثمائة و�أربع وع�شرون مليون ريال �سعودي) .وبعد اكتمال الطرح� ،سوف يبلغ �إجمالي ر�أ�س مال ال�صندوق  1,080,000,000ريال �سعودي (مليار
وثمانون مليون ريال �سعودي).

مدير الصندوق
تقوم ب�إدارة ال�صندوق �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) .وهي �شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة ُمرخ�صة من ِقبل الهيئة كـ»�شخ�ص مرخ�ص
له» بموجب الترخي�ص رقم.37-08125
�شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) هي �شركة مرخ�صة من الهيئة كـ «�شخ�ص مرخ�ص له» وتتخذ من مدينة الريا�ض بالمملكة العربية ال�سعودية
مقر ًا لها ،ومرخ�ص لها بمزاولة �أن�شطة التعامل ب�صفة �أ�صيل ،والتعهد بالتغطية ،و�إدارة ال�صناديق اال�ستثمارية ،ادارة محافظ العمالء ،والحفظ،
وخدمات الترتيب .وتقدم �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) منتجاتها وخدماتها اال�ستثمارية طبق ًا لل�ضوابط ال�شرعية المعتمدة من الهيئة
ال�شرعية .وي�ضم فريق اال�ستثمار لدى �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) مهنيين ذوي خبرات مختلفة في مجاالت �إدارة الأ�صول والخدمات
الم�صرفية اال�ستثمارية.

أهداف االستثمار واالستراتيجية
يتمثل الهدف اال�ستثماري لل�صندوق في اال�ستثمار في عقارات مطورة تطوير ًا ان�شائي ًا داخل المملكة العربية ال�سعودية قابلة لتحقيق دخل دوري
وت�أجيري و زيادة محتملة لر�أ�س المال (�إن وجدت).
يهدف مدير ال�صندوق توزيع �أرباح نقدية ربع �سنوية على مالكي الوحدات بن�سبة ال تقل عن  %90من �صافي �أرباح ال�صندوق ال�سنوية ،با�ستثناء الأرباح
الناتجة عن بيع الأ�صول العقارية التي من الممكن �أن يتم �إعادة ا�ستثمارها في �أ�صول �إ�ضافية .ويعتزم مدير ال�صندوق موا�صلة البحث ب�شكل م�ستمر
عن فر�ص ا�ستثمار �أخرى.
وحيث �أن ال�صندوق �سوف ي�ستثمر في المقام الأول في الأ�صول العقارية المطورة والجاهزة لال�ستخدام ،ف�إنه �أي�ض ًا قد ي�ستثمر في م�شاريع التطوير
العقاري المجدية بما ال يزيد عن  ٪25من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق ،وذلك بح�سب �آخر قوائم مالية مدققة ،بهدف تحقيق زيادة في قيمة
الوحدة� ،شريطة �أن (�أ) ي�ستثمر في الأ�صول العقارية المطورة التي ت ّولد الدخل الدوري بما ال يقل عن  ٪75من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق،
وذلك بح�سب �آخر قوائم مالية مدققة؛ و(ب) �أال ي�ستثمر ال�صندوق في الأرا�ضي البي�ضاء.
لن ي�ستثمر ال�صندوق �أكثر من  %25من القيمة الإجمالية لأ�صوله ،وذلك بح�سب �آخر قوائم مالية مدققة ،خارج المملكة العربية ال�سعودية.
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ملخص الصندوق
ا�سم ال�صندوق ونوعه

مدير ال�صندوق

الأهداف اال�ستثمارية
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ا�سم ال�صندوق هو «�صندوق و�ساطة ريت» ،وهو �صندوق ا�ستثمار عقاري متداول مقفل ومتوافق مع �ضوابط ال�شريعة
الإ�سالمية المعتمدة من الهيئة ال�شرعية ،وتم �إن�شا�ؤه بموجب الأنظمــة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخ�ضع
للوائح وتعليمات هيئة ال�سوق المالية.
�شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية و ُمرخ�ص لها كـ «�شخ�ص مرخ�ص
له» بموجب الئحة الأ�شخا�ص المرخ�ص لهم بموجب الترخي�ص رقم  37-08125ال�صادر عن الهيئة لمزاولة �أعمال
الأوراق المالية في المملكة.
ودوري ،وتوزيع دخل دوري ربع �سنوي
اال�ستحواذ على عقارات مطورة تطوير ًا ان�شائي ًا قابلة لتحقيق دخل ت�أجيري
ٍ
على مالكي الوحدات بما ال يقل عن  %90من �صافي �أرباح ال�صندوق خالل مدة ال�صندوق  ،وذلك با�ستثناء
الأرباح الر�أ�س مالية الناتجة عن بيع الأ�صول العقارية والتي يعاد ا�ستثمارها في �أ�صول �إ�ضافية بما يخدم م�صلحة
الم�ستثمرين .و�سوف يبا�شر ال�صندوق ا�ستثماراته و�أعماله وفق ًا لل�ضوابط ال�شرعية المعتمدة من الهيئة ال�شرعية.

ا�ستراتيجيات اال�ستثمار

�إن الهدف الرئي�سي لل�صندوق هو تحقيق توزيعات نقدية دورية للم�ستثمرين من خالل ا�ستثماره في الأ�صول
العقارية .ويعتزم ال�صندوق زيادة قيمة ر�أ�س المال عن طريق�( :أ) �إعادة ا�ستثمار الدخل في �أ�صول ا�ستثمارية
عقارية؛ بعد توزيع ما ال يقل عن  %90من �صافي �أرباحه ال�سنوية ب�شكل ربع �سنوي على مالكي الوحدات ،با�ستثناء
الأرباح الر�أ�سمالية الناتجة عن بيع الأ�صول العقارية �إلى مالكي الوحدات؛ (ب) الزيادة المحتملة في قيمة ر�أ�س
المال الناتجة عن العائدات طويلة المدى؛ (ج) �إعادة ا�ستغالل العقارات غير الم�ستغلة بالطرق المثلى ب�شكل
�أف�ضل .ويعتزم مدير ال�صندوق موا�صلة البحث الد�ؤوب عن فر�ص ا�ستثمار �أخرى.

الأ�صول العقارية المبدئية

تتكون الأ�صول العقارية المبدئية لل�صندوق من (�أ) العقار الأول حيث ان الم�شغل فندق موڤنبيك الريا�ض؛ (ب)
والعقار الثاني حيث ان الم�شغل فندق كورال الخبر («الأ�صول العقارية المبدئية»)

فترة الطرح الأولي

 15يوم عمل من  27ربيع الثاني 1439هـ (الموافق  14يناير 2018م) الى  15جمادى الأول 1439هـ (الموافق 1
فبراير 2018م)

�إجمالي ر�أ�س مال ال�صندوق بعد الطرح

 1.080,000,000ريال �سعودي (مليار وثمانون مليون ريال �سعودي).

عدد وحدات ال�صندوق بعد الطرح

 108.000.000وحدة (مائة وثمانية مليون وحدة).

حجم الطرح الأولي الم�ستهدف

 324.000.000ريال �سعودي (ثالثمائة و�أربع وع�شرون مليون ريال �سعودي).

عدد الوحدات للطرح

 32.400.000وحدة (اثنين وثالثون مليون واربعمائة �ألف وحدة).

قيمة اال�شتراك العيني

 756.000.000ريال �سعودي (�سبعمائة و�ستة وخم�سون مليون ريال �سعودي).

عدد الوحدات ال�صادرة مقابل الم�ساهمات العينية
عند الطرح الأولي

 75.600.000وحدة (خم�سة و�سبعون �ألف و�ستمائة �ألف وحدة).

�سعر الوحدة

 10ريال �سعودي (ع�شرة ريال �سعودي)

الحد الأدنى لال�ستثمار

 500ريال �سعودي (خم�سمائة ريال �سعودي).

الحد الأعلى لال�ستثمار

 54.000.000ريال �سعودي (�أربع وخم�سون مليون ريال �سعودي).

ا�ستخدام العوائد

�أبرم ال�صندوق اتفاقية �شراء بغر�ض اال�ستحواذ على الأ�صول العقارية المبدئية لقاء �سعر �شراء بلغ
 1.076.500.000ريال �سعودي (مليار و�ستة و�سبعون مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي)� .سيتم دفع �سعر
ال�شراء على النحو الآتي 320.500.000 :ريال �سعودي (ثالثمائة وع�شرون مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي)
كمبلغ نقدي يتم جمعه من خالل الطرح العام و 756.000.000ريال �سعودي (�سبعمائة و�ستة وخم�سون مليون ريال
�سعودي) عن طريق �إ�صدار وحدات في ال�صندوق مقابل الم�ساهمة العينية في الأ�صول العقارية المبدئية .و�سوف
يتم ا�ستخدام فائ�ض الطرح بقيمة  3.500.000ريال �سعودي (ثالثة ماليين وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي) لتغطية
نفقات لم�صاريف الإدراج والت�سجيل لوحدات ال�صندوق لأول مرة لل�سوق المالية ال�سعودية.

ويبين الجدول التالي كيفية ا�ستخدام المتح�صالت:

ا�ستخدام العوائد (تتمة)

الم�ساهمة العينية

%70

الم�ساهمة النقدية

%30

�إجمالي ر�أ�س مال ال�صندوق بعد الطرح

 1.080.000.000ريال �سعودي (مليار وثمانون
مليون ريال �سعودي).

اال�ستحواذ على الأ�صول العقارية المبدئية

 1.076.500.000ريال �سعودي (مليار و�ستة
و�سبعون مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي)

مبالغ ا�شتراك ا�ضافية (والتي يتم ا�ستخدامها
لم�صاريف الإدراج والت�سجيل لوحدات ال�صندوق
لأول مرة لل�سوق المالية ال�سعودية ،ويتم ا�ستخدام �أي
ر�صيد متبقي ل�سداد م�صاريف الر�أ�سمال العامل)

 3.500.000ريال �سعودي (ثالثة ماليين وخم�سمائة
�ألف ريال �سعودي)

�إجمالي الم�ساهمة العينية

 756.000.000ريال �سعودي (�سبعمائة و�ستة
وخم�سون مليون ريال �سعودي)

الإ�ستحواذ على العقار

 756.000.000ريال �سعودي (�سبعمائة و�ستة
وخم�سون مليون ريال �سعودي)

�إجمالي الم�ساهمة النقدية

 324.000.000ريال �سعودي (ثالثمائة و�أربع
وع�شرون مليون ريال �سعودي)

الإ�ستحواذ على العقار

 320.500.000ريال �سعودي

هيكلة ال�صندوق

 3.500.000ريال �سعودي (ثالثة ماليين وخم�سمائة
�ألف ريال �سعودي)

عملة ال�صندوق

الريال ال�سعودي.

مدة ال�صندوق

تكون مدة ال�صندوق  99عام ًا من تاريخ �إدراج الوحدات في تداول ،قابلة للتمديد لمدة مماثلة وفق ًا لتقدير مدير
ال�صندوق عقب الح�صول على موافقة هيئة ال�سوق المالية.

�سيا�سة توزيع الأرباح

ي�ستهدف مدير ال�صندوق توزيع �أرباح نقدية ربع �سنوية على مالكي الوحدات ال تقل عن  ٪90من �صافي �أرباح
ال�صندوق ال�سنوية ،با�ستثناء الأرباح الناتجة عن بيع الأ�صول العقارية ،والتي يمكن �إعادة ا�ستثمارها في �أ�صول
جديدة و�/أو في تجديد �أ�صول ال�صندوق.

التمويل

يجوز لمدير ال�صندوق ،نيابة عن ال�صندوق ،الح�صول على تمويل متوافق مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية المعتمدة
من الهيئة ال�شرعية .وال تتعدى ن�سبة التمويل المتح�صل عليه عن ( )٪50من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق
في وقت التمويل .وذلك بح�سب �آخر قوائم مالية مدققة ،وتعتمد الن�سبة الفعلية للتمويل على (�أ) اعتبارات خا�صة
بترتيب التمويل المتح�صل عليه؛ و(ب) ظروف ال�سوق ال�سائدة .وتكون �شروط �أي تمويل على �أ�سا�س عدم الرجوع
على مالكي وحدات ال�صندوق.
بعد �إدراج ال�صندوق في ال�سوق المالية ال�سعودية ،يجوز لمدير ال�صندوق الدخول في مفاو�ضات مع بنوك مختلفة
للح�صول على الت�سهيالت ائتمانية لتوفير النقد المطلوب لإتمام عمليات اال�ستحواذ الم�ستقبلية على الأ�صول
العقارية.

التوافق مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية
التثمين وعدد مرات �إجرائه

يقوم ال�صندوق باال�ستثمار والتعامل بطريقة تتوافق مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية المعتمدة من الهيئة ال�شرعية.
يعادل �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق قيمة جميع الأ�صول مخ�صوم ًا منها جميع التزامات ال�صندوق في يوم التثمين
ذي ال�صلة .ويتم �إجراء تثمين لأ�صول ال�صندوق مرتين في ال�سنة (كل �ستة �أ�شهر في كل من  30يونيو و 31دي�سمبر
من كل �سنة) على الأقل وفي حال تقرر الت�صرف بالبيع ب�أي من �أ�صول ال�صندوق ،من قبل مثمنين اثنين �سعوديين
م�ستقلين ومعتمدين.

�أتعاب الإدارة

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله لمدير ال�صندوق  %1.0من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق .وتحت�سب �أتعاب الإدارة ب�شكل
يومي وتدفع كل �ستة �أ�شهر.

�أتعاب البيع واال�ستحواذ

يدفع ال�صندوق لمدير ال�صندوق �أتعاب تعادل  %1.0من �سعر بيع �أو �شراء �أي �أ�صل عقاري ي�ستحوذ عليه ال�صندوق
�أو يبيعه ،وذلك في مقابل �إتمام عمليات بيع و�شراء عقارات لل�صندوق («�أتعاب البيع واال�ستحواذ») .وتجنب ًا لل�شك،
تُد َفع هذه الأتعاب ب�صرف النظر عن �أي زيادة في �إجمالي ر�أ�س مال ال�صندوق وال ت�ستحق على اال�ستحواذ على
الأ�صول العقارية المبدئية.
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ر�سوم �سعي �شراء عقارات

ر�سوم ترتيب التمويل
ر�سوم اال�شتراك
ر�سوم الحفظ

�أتعاب المدير الإداري الفرعي

�أتعاب المحا�سب القانوني
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يدفع ال�صندوق من �أ�صوله ر�سوم �سعي �شراء عقارات بقيمة  %1.5من قيمة �سعر �شراء العقار ،تحت�سب وتدفع عند
الإفراغ لم�صلحة الو�سيط العقاري ويمكن �أن تدفع لمدير ال�صندوق �أو طرف ذو عالقة بمدير ال�صندوق .ولتجنب
ال�شك ،ال تدفع ر�سوم �سعي �شراء عقارات بخ�صو�ص نقل ملكية الأ�صول العقارية المبدئية.
يدفع ال�صندوق من �أ�صوله لمدير ال�صندوق  %1.0من قيمة كل تمويل يح�صل عليه ال�صندوق �أو �أي �شركة ذات
غر�ض خا�ص خالل مدة ال�صندوق ،وذلك في مقابل الجهود التي يبذلها مدير ال�صندوق في هيكلة التمويل
والح�صول عليه لل�صندوق.
يدفع الم�ستثمر لمدير ال�صندوق ر�سم ا�شتراك بقيمة  %2من مبلغ اال�شتراك .وتجنب ًا لل�شك ،تكون ر�سوم الإ�شتراك
م�ستحقة على كافة الم�ستثمرين فيما عدا الم�ستثمرين المتقدمين بم�ساهمات عينية.
يدفع ال�صندوق من �أ�صوله المين الحفظ ر�سوم بقيمة � %0.025سنوي ًا من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق .وتحت�سب
ر�سوم الحفظ ب�شكل يومي وتدفع كل ثالثة �أ�شهر.
يدفع ال�صندوق من �أ�صوله للمدير الإداري الفرعي لل�صندوق مبلغ �سنوي يعادل  139.500ريال �سعودي (مائة
وت�سعة وثالثون �ألف وخم�سمائة ريال �سعودي) من �أ�صول ال�صندوق .تق�سم الر�سوم على �أربعة دفعات مت�ساوية
وتدفع نهاية كل ربع �سنة .لن يتقا�ضى المدير الإداري (�شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال)) �أي ر�سوم �إدارية
تتعلق بال�صندوق.
ً
يدفع ال�صندوق من �أ�صوله �إلى المحا�سب القانوني �أتعابا �سنوية بقيمة  65.000ريال �سعودي (خم�سة و�ستون �ألف
ريال �سعودي) �سنوي ًا .وتخ�ضع هذه الأتعاب للتغير كما يتم االتفاق عليه بين مدير ال�صندوق والمحا�سب القانوني،
وذلك نظر ًا لظروف ال�سوق ويتم الإف�صاح عن �أي تغيير بما يكفل م�صالح ال�صندوق ومالكي الوحدات.

ر�سوم رقابية

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله ر�سوم رقابية لهيئة ال�سوق المالية بقيمة  7.500ريال �سعودي (�سبعة االف وخم�سمائة
ريال �سعودي) ،كمبلغ مقطوع يدفع ب�شكل �سنوي.

ر�سوم الن�شر

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله �إلى ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول) مبلغ مقطوع قدره  5.000ريال �سنو ًيا  -يحت�سب
ب�شكل تراكمي كل يوم تقويم وتدفع عند المطالبة.

�أتعاب �إدارة الأمالك

لن يتحمل ال�صندوق �أي �أتعاب لإدارة الأمالك فيما يتعلق بالأ�صول العقارية الأولية� ،إال �أنها قد ت�ستحق فيما يتعلق
ب�أ�صول ي�ستحوذ عليها ال�صندوق في الم�ستقبل .و�سوف يت�أكد مدير ال�صندوق من �أن تكون الأتعاب المدفوعة
لمديري الأمالك على �أ�سا�س تجاري بحت وم�ستقل وبما يتما�شى مع �أ�سعار ال�سوق .وتُد َفع هذه الأتعاب من �أ�صول
ال�صندوق .ويتم احت�ساب �إجمالي جميع مدفوعات ر�سوم �إدارة الأمالك بحيث ت�شمل �ضريبة القيمة الم�ضافة� ،إن
وجدت .وال تتجاوز �أتعاب �إدارة االمالك ن�سبة  %7من اجمالي الدخل الت�أجيري لكل عقار .ولتجنب ال�شك ال تنطبق
هذه الر�سوم على الأ�صول العقارية المبدئية.

�أتعاب �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق الم�ستقلين

يتقا�ضى كل من الأع�ضاء الثالث غير التنفيذيين في مجل�س �إدارة ال�صندوق مبلغ  5.000ريال �سعودي (خم�سة
�آالف ريال �سعودي) �سعودي مقابل ح�ضور كل اجتماع وبحد �أق�صى  20.000ريال �سعودي (ع�شرون �ألف ريال
�سعودي) �سنوي ًا لكل ع�ضو .ولن يتلقى الأع�ضاء غير الم�ستقلين في مجل�س �إدارة ال�صندوق �أي �أجور� ،إال �أنه �سوف
يتحمل ال�صندوق كافة تكاليف ال�سفر والإقامة الفعلية التي يتكبدها كل ع�ضو من الأع�ضاء ب�شكل معقول في �سبيل
ح�ضور االجتماعات ،والتي ٌيتوقع �أال تتجاوز جميعها مبلغ ًا وقدره  20.000ريال �سعودي (ع�شرون �ألف ريال �سعودي)
�سنوي ًا لكل ع�ضو.

تكاليف التعامالت

م�صاريف ال�صندوق

يتحمل ال�صندوق جميع تكاليف التعامالت ،مثل تكلفة اال�ستحواذ على �أي �أ�صل وما يتعلق به من الدرا�سات النافية
للجهالة ،ودرا�سات الجدوى ،والتمويل ،والتكاليف اال�ست�شارية ،وتكاليف التثمين ،والتكاليف القانونية .وال تتجاوز
هذه التكاليف  1.000.000ريال �سعودي (مليون ريال �سعودي) (با�ستثناء ر�سوم ترتيب التمويل و�أتعاب البيع
واال�ستحواذ ور�سوم ال�سعي ان وجدت).
يكون ال�صندوق م�س�ؤو ًال عن جميع النفقات التي تُعزى �إلى �إن�شائه و�أن�شطته وا�ستثماراته والتخارج من ا�ستثماراته.
�ستحق عليه من �ضرائب �أو زكاة .ويتحمل ال�صندوق �أي�ض ًا جميع النفقات الأخرى
ويتحمل ال�صندوق الم�س�ؤولية عما ُي َ
المتعلقة ب�أي تمويل ،وكذلك النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة من الغير ،مثل النفقات القانونية واال�ست�شارية،
والمحا�سبية ،وتثمين الأ�صول ،ومراجعة الح�سابات ،والحفظ ،والتكاليف الإدارية ،وتكاليف الت�أمين المتوافق مع
ال�شريعة على الأمالك ،وغيرها من الخدمات المهنية لل�صندوق ،بالإ�ضافة �إلى نفقات تطهير الأرباح.

حقوق الت�صويت

مع مراعاة الفقرة ت( )3من الباب الثالث من ال�شروط والأحكام المنظمة الجتماعات مالكي الوحدات ،يحق
لمالكي الوحدات الت�صويت في اجتماعات مالكي الوحدات .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتعين موافقة مالكي الوحدات
لإقرار كل «تغيير �أ�سا�سي» في �شروط و�أحكام ال�صندوق .ويعتبر في حكم التغيير الأ�سا�سي:
 كل تغيير مهم في �أهداف ال�صندوق �أو طبيعته؛
 كل تغيير قد يكون له ت�أثير �سلبي وجوهري على مالكي الوحدات �أو على حقوقهم فيما يتعلق بال�صندوق؛
 كل تغيير يكون له ت�أثير في و�ضع المخاطر لل�صندوق؛ و
 كل زيادة في ر�أ�س مال ال�صندوق� ،سواء من خالل م�س�ألة متعلقة بالحقوق �أو قبول م�ساهمة عينية.

القيود على التحويالت

يتم تداول الوحدات في ال�صندوق بنف�س الطريقة التي يتم بها تداول وحدات �صناديق ا�ستثمار عقارية متداولة في
ال�سوق المالية ال�سعودية .ويجوز لمالكي الوحدات بيع و�شراء الوحدات خالل �ساعات التداول اليومية من خالل
ال�سوق عبر الو�سطـاء الماليين المرخ�ص لهم.

التقارير

يقوم مدير ال�صندوق بتزويد مالكي الوحدات بتقارير ن�صف �سنوية وتقارير �سنوية تت�ضمن المعلومات المطلوبة
بموجب التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة وغيرها من الأنظمة المعمول بها من قِبل هيئة
ال�سوق المالية .كما يقوم مدير ال�صندوق بالإف�صاح دون ت�أخير عن بع�ض التطورات الجوهرية المتعلقة بال�صندوق
على النحو المبين في ال�شروط والأحكام ،بما في ذلك �أي تغيير بن�سبة � ٪10أو �أكثر من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق
�أو �إجمالي الربح.

م�سـ�ؤولية مالكي الوحدات

تقت�صر م�س�ؤولية كل مالك وحدات على قيمة ا�ستثماره في ال�صندوق ،وال يمكن الرجوع على مالك الوحدات فيما
يتعلق ب�أي من �أ�صوله الأخرى.

م�ستوى المخاطرة وعوامل الخطر

م�ستوى المخاطرة متو�سط �إلى عالي .وهناك بع�ض المخاطر المتعلقة باال�ستثمار في ال�صندوق .وتت�ضمن الفقرة
(ز) من ال�شروط والأحكام �أمثلة على هذه المخاطر ،ويجب على الم�ستثمر المحتمل �أن يدر�سها بعناية قبل اتخاذ
قرار اال�ستثمار في الوحدات المطروحة.

النظام المعمول به

يخ�ضع ال�صندوق �إلى �أنظمة المملكة العربية ال�سعودية واللوائح ال�صادرة من قِبل هيئة ال�سوق المالية .ويجب �أن
يلتزم ال�صندوق في ا�ستثماراته بنظام تملك غير ال�سعوديين للعقار وا�ستثماره.

الخطوات

الجدول الزمني المقترح

المدة الزمنية المقترحة

فترة الطرح الأولي

 15يوم عمل من  27ربيع الثاني 1439هـ (الموافق 14
يناير 2018م) الى  15جمادى الأول 1439هـ (الموافق
 1فبراير 2018م)

تمديد فترة الطرح الأولي (في حال عدم تغطية
ال�صندوق)

يجوز ان يمدد مدير ال�صندوق قترة اال�شتراك لمدة
� 10أيام عمل وذلك بعد الح�صول على موافقة مجل�س
�إدارة ال�صندوق وهيئة ال�سوق المالية.

الإعالن عن تخ�صي�ص الوحدات لمالكي الوحدات

� 10أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح الأولي

رد مبالغ اال�شتراك الفائ�ضة والمرفو�ضة

 5يوم عمل من تاريخ اعالن التخ�صي�ص.
 500ريال �سعودي ( 50وحدة) ،علم ًا �أنه يحق لمالكي
الوحدات �شراء وحدات ا�ضافية بم�ضاعفات  100ريال
�سعودي ( 10وحدات).

الحد الأعلى لمبالغ ال�شتراكات النقدية

 54.000.000ريال �سعودي ( )5.400.000وحدة.

الحد الأدنى لمبالغ ال�شتراكات النقدية

اال�ستحواذ على الأ�صول العقارية الأولية
توقيع عقد ال�شراء
نقل �صكوك الملكية

خالل  40يوم عمل من تاريخ الإقفال

توقيع عقد الإيجار
بدء تداول وحدات ال�صندوق في ال�سوق المالية
ال�سعودية

خالل � 10أيام عمل من تاريخ نقل ملكية الأ�صول �إلى
ال�صندوق.
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الباب - 2نظرة عامة على األصول العقارية المبدئية
وصف األصول العقارية المبدئية
تتكون الأ�صول العقارية المبدئية لل�صندوق على (�أ) العقار الأول حيث ان الم�شغل فندق موڤنبيك الريا�ض و (ب) العقار الثاني حيث ان الم�شغل
فندق كورال الخبر المو�صوفة بالتف�صيل في الباب � 3أدناه (نظرة عامة على الأ�صول العقارية المبدئية) ،والوارد و�صفهما �أدناه ،علم ًا �أنه قد ي�ستحوذ
ال�صندوق على عقارات �إ�ضافية في الم�ستقبل والتي تتما�شى مع ملخ�ص ا�ستراتيجيات ال�صندوق المو�ضحة �أدناه.

العقار األول :فندق موڤنبيك الرياض
تم تقييم فندق موڤنبيك الريا�ض من قبل مثمنين اثنين م�ستقلين ومعتمدين من قبل الهيئة ال�سعودية للمقيمين المعتمدين الذين ا�ستخدموا نهج
الدخل ( )Income Approachو التكلقة ( .)Cost Approachوتم التو�صل �إلى �سعر �شراء العقار بنا ًء على متو�سط كال التقييمين.
وي�شار �إلى �أن الفندق حديث ،كما �أنه �سيتم ابرام عقد ايجار �إلزامي للفندق بالكامل مدته � 5سنوات (خم�س �سنوات) بقيمة  60،356،250ريال
�سعودي (�ستون مليون وثالثة و�ستة وخم�سون �ألف ومئتين وخم�سين ريال �سعودي) في ال�سنة الواحدة ،وذلك ل�ضمان ا�ستقرار الدخل الت�أجيري الوارد
من الفندق.

العقار الثاني :فندق كورال الخبر
تم تقييم فندق كورال الخبر من قبل مثمنين اثنين م�ستقلين ومعتمدين من قبل الهيئة ال�سعودية للمقيمين المعتمدين الذين ا�ستخدموا نهج الدخل
( )Income Approachو التكلقة ( .)Cost Approachوتم التو�صل �إلى �سعر �شراء العقار بنا ًء على متو�سط كال التقييمين.
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وي�شار �إلى �أنه ي�شهد الفندق في الوقت الحالي �أعمال تجديد وترميم (على نفقة المالك الحاليين كما �سيتم االتفاق عليه بموجب اتفاقية �شراء
الأ�صول العقارية المبدئية) ،كما �أنه �سيتم ابرام عقد ايجار �إلزامي للفندق بالكامل مدته � 5سنوات (خم�س �سنوات) بقيمة  17.690.000ريال
�سعودي (�سبعة ع�شر مليون و�ستمائة وت�سعون �ألف ريال �سعودي) في ال�سنة الواحدة ،وذلك ل�ضمان ا�ستقرار الدخل الت�أجيري الوارد من الفندق.

العقار

�إجمالي قيمة �شراء
العقار
ر�.س.

مجمل الإيجار
ال�سنوي
ر�.س.

ن�سبة عائد
الإيجارات
%

م�صاريف ال�صندوق
(بح�سب ن�سبة كل
عقار من االجمالي)
ر�.س.

�صافي الإيجار
ال�سنوي (بح�سب
ن�سبة كل عقار من
االجمالي)
ر�.س.

العائد ال�صافي
الم�ستهدف
%

العقار االول فندق
موڤنبيك الريا�ض

 832.500.000ريال
�سعودي

 60.356.250ريال
�سعودي

%7.25

 9.379.062ريال
�سعودي

 50.977.188ريال
�سعودي

%6.1

العقار الثاني فندق
كورال خبر

 244.000.000ريال
�سعودي

 17.690.000ريال
�سعودي

%7.25

 2.748.938ريال
�سعودي

14.941.062ريال
�سعودي

%6.1

الإجمالي

1.076.500.000
ريال �سعودي

 78.046.250ريال
�سعودي

%7.25

 12.128.000ريال
�سعودي

 65.198.250ريال
�سعودي

%6.1

وتت�ضمن الفقرة و( )1من ال�شروط والأحكام «و�صف لأنواع الأ�صول العقارية التي �سوف ي�ستثمر فيها ال�صندوق» معلومات تف�صيلية حول كل عقار
من الأ�صول العقارية المبدئية.

الباب - 3الشروط واألحكام
يب ّين هذا الم�ستند ال�شروط والأحكام الخا�صة ب�صندوق و�ساطة ريت ،وهو �صندوق ا�ستثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع �ضوابط ال�شريعة
الإ�سالمية المعتمدة من الهيئة ال�شرعية .وتقوم ب�إدارة ال�صندوق �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) ،وهي �شخ�ص مرخ�ص له من ِقبل هيئة
ال�سوق المالية بموجب ترخي�ص رقم ّ .37-08125
وت�شكل هذه ال�شروط والأحكام العالقة التعاقدية بين مدير ال�صندوق ومالكي الوحدات ،والتي
ت�أ�س�س ال�صندوق بمقت�ضاها.
وبعد الح�صول على موافقة هيئة ال�سوق المالية ،يتم نقل ملكية الأ�صول العقارية المبدئية �إلى ال�صندوق ومن ثم �إدراج وحدات ال�صندوق في ال�سوق
المالية ال�سعودية بالريال ال�سعودي.
أ -اسم الصندوق ونوعه
ا�سم ال�صندوق هو «�صندوق و�ساطة ريت» .وهو �صندوق ا�ستثمار عقاري متداول مقفل م�ؤ�س�س في المملكة بموجب الئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري
والتعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة.
ب -عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق
العنوان� :شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال)
�شارع العليا العام
�ص.ب ,50315 .الريا�ض 11523
المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكتروني. :

.

.

www wasatah com sa

ج -مدة الصندوق
تكون مدة ال�صندوق  99عام ًا تبد�أ من تاريخ �إدراج الوحدات في ال�سوق المالية ال�سعودية («تاريخ الإدراج») و�إتاحتها للتداول («مدة ال�صندوق»).
وتكون مدة ال�صندوق قابلة للتمديد لمدة مماثلة وفق ًا لتقدير مدير ال�صندوق عقب الح�صول على موافقة هيئة ال�سوق المالية.
د -أهداف الصندوق
ودوري ،وتوزيع دخل دوري ربع �سنوي على مالكي الوحدات بما ال يقل
اال�ستحواذ على عقارات مطورة تطوير ًا ان�شائي ًا قابلة لتحقيق دخل ت�أجيري
ٍ
عن  % 90من �صافي �أرباح ال�صندوق خالل مدة ال�صندوق  ،وذلك با�ستثناء الأرباح الر�أ�س مالية الناتجة عن بيع الأ�صول العقارية والتي يعاد
ا�ستثمارها في �أ�صول �إ�ضافية بما يخدم م�صلحة الم�ستثمرين .و�سوف يبا�شر ال�صندوق ا�ستثماراته و�أعماله وفق ًا لل�ضوابط ال�شرعية المعتمدة من
الهيئة ال�شرعية.
هـ  -غرض الصندوق واهدافه االستثمارية
ي�ستهدف ال�صندوق توزيع ارباح نقدية للم�ستثمرين بن�سبة ال تقل عن  %90من �صافي �أرباح ال�صندوق ال�سنوية ،وذلك ب�شكل ربع �سنوي ،با�ستثناء
الأرباح الناتجة عن بيع الأ�صول العقارية التي من الممكن �أن يتم �إعادة ا�ستثمارها في �أ�صول جديدة و�/أو في تجديد �أ�صول ال�صندوق .ويعتزم مدير
ال�صندوق موا�صلة البحث الم�ستمر عن فر�ص ا�ستثمار �أخرى.
ودوري� ،إال �أنه قد ي�ستثمر
وحيث �إن ال�صندوق �سوف ي�ستثمر في المقام الأول في الأ�صول العقارية المطورة تطوير ًا ان�شائي ًا قابلة لتحقيق دخل ت�أجيري ٍ
�أي�ض ًا في م�شاريع التطوير العقاري بن�سبة ال تتجاوز  % 25من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق وذلك بح�سب �آخر قوائم مالية مدققة في التطوير
العقاري� ،سواء �أكانت العقارات مملوكة من قبله �أم لم تكن� ،أو لتجديد �أو لإعادة تطوير تلك العقارات� ،شريطة �أن (�أ) ال تقل ا�ستثمارات ال�صندوق
ودوري وذلك بح�سب �آخر قوائم
عن  %75من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق في �أ�صول عقارية مطورة تطوير ًا ان�شائي ًا قابلة لتحقيق دخل ت�أجيري ٍ
مالية مدققة؛ و(ب) �أال ي�ستثمر ال�صندوق في �أرا�ضي بي�ضاء.
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ي�سعى ال�صندوق ب�شكل عام لال�ستحواذ على �أو اال�ستثمار في الأ�صول العقارية الفندقية �أو ال�سكنية �أو ال�صناعية �أو التجارية ال ُمدِ رة للدخل والتي تقع
ب�شكل رئي�سي في المملكة العربية ال�سعودية ،با�ستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.
و -ملخص استراتيجيات الصندوق
يتمثل الهدف الرئي�سي لل�صندوق في تحقيق توزيعات نقدية دورية ربع �سنوية للم�ستثمرين من ا�ستثماره في الأ�صول العقارية .ويعتزم ال�صندوق زيادة
قيمة مالكي الوحدات �إلى �أعلى حد عن طريق�( :أ) �إعادة ا�ستثمار الدخل المحتفظ به في �أ�صول ا�ستثمارية عقارية؛ بعد توزيع ما ال يقل عن  %90من
�صافي �أرباحه ال�سنوية ،وذلك ب�شكل ربع �سنوي ،با�ستثناء الأرباح الر�أ�سمالية الناتجة عن بيع الأ�صول العقارية �إلى مالكي الوحدات؛ (ب) الزيادة
المحتملة في قيمة ر�أ�س المال الناتجة عن العائدات طويلة المدى؛ (ج) �إعادة ا�ستغالل العقارات غير الم�ستغلة بالطرق المثلى ب�شكل �أف�ضل .كما
يعتزم ال�صندوق زيادة القيمة والعائدات للم�ستثمرين عن طريق تح�سين �صافي الدخل الت�شغيلي وذلك من خالل تخفي�ض الم�صروفات .ويعتزم مدير
ال�صندوق كذلك موا�صلة البحث الم�ستمر عن فر�ص ا�ستثمار �أخرى.
وينوي ال�صندوق تبني معايير انتقائية لال�ستثمار ت�أخذ بعين االعتبار طبيعة القطاع العقاري والطلب والعر�ض والعوامل الجغرافية وال�سيا�سية
والتقلبات الدورية لمختلف فئات القطاع العقاري .وينوي ال�صندوق �أي�ض ًا اال�ستثمار في عقارات تجارية و�سكنية و�صناعية وفندقية م�ؤجرة ل�شركات
و�/أو �أفراد.
1 -1وصف ألنواع األصول العقارية التي سوف يستثمر فيها الصندوق
 1-1وصف عام لألصول العقارية

يقوم مدير ال�صندوق ب�شراء وبيع الأ�صول العقارية التي تراعي ا�ستراتيجية ا�ستثمار الخا�صة بال�صندوق طوال مدة ال�صندوق .ومن الم�ستهدف �أن
يتم االحتفاظ با�ستثمارات عقارية تتكون من عقارات متنوعة وذلك من خالل تبني ا�ستراتيجيات مختلفة بما في ذلك تلك الواردة فيما يلي والتي
ت�شكل نقطة التركيز الرئي�سية لل�صندوق:
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اال�ستحواذ على عقارات مُدِ رة للدخل؛
اال�ستحواذ على عقارات مُدِ رة للدخل وغير م�ستغلة بالطرق المثلى ومن ثم تح�سين �أدائها؛

وحيث �إن ال�صندوق �سوف ي�ستثمر في المقام الأول في الأ�صول العقارية المطورة والجاهزة لال�ستخدام ،ف�إنه �أي�ض ًا قد ي�ستثمر في م�شاريع التطوير
العقاري المجدية بما ال يزيد عن  ٪25من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق بهدف تحقيق زيادة في قيمة الوحدة� ،شريطة �أن (�أ) ي�ستثمر في
الأ�صول العقارية المطورة التي ت ّولد الدخل الدوري بما ال يقل عن  ٪75من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق؛ و(ب) �أال ي�ستثمر ال�صندوق في
الأرا�ضي البي�ضاء.
 2-1وصف األصول العقارية المبدئية

تتكون الأ�صول العقارية المبدئية لل�صندوق على (�أ) العقار الأول :فندق موڤنبيك الريا�ض و (ب) العقار الثاني :فندق كورال الخبر المو�صوفة
بالتف�صيل في هذا الباب ( 2نظرة عامة على الأ�صول العقارية المبدئية) ،والوارد و�صفهما �أدناه ،علم ًا �أنه قد ي�ستحوذ ال�صندوق على عقارات
�إ�ضافية يتم اال�ستحواذ عليها في الم�ستقبل والتي تتما�شى مع ملخ�ص ا�ستراتيجيات ال�صندوق المو�ضحة �أدناه.

العقار الأول  -فندق موڤنبيك الريا�ض

معلومات عن العقار
النوع

فندق

الموقع

طريق الملك فهد -حي النموذجية -الريا�ض

ا�سم المالك

ال�شركة ال�سعودية للتطوير ال�سياحي وهي مملوكة بالكامل ل�شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي و�أوالده لال�ستثمار

م�ساحة الأر�ض

 20.218متر مربع

م�ساحة البناء

 74.988متر مربع

عدد الأدوار

� 9أدوار (دور �أر�ضي  +دور ميزانين � 7 +أدوار)

المكونات

 438غرفة .كما يت�ضمن الفندق على المرافق التالية:
نادي �صحي� ،صالة طعام� ،صالة اجتماعات ،مطاعم ،مركز �أعمال ،مركز ت�سوق.
ح�صل فندق موڤنبيك على ت�صنيف  5نجوم من الهيئة ال�سعودية لل�سياحة والتراث الوطني.

تاريخ �إتمام ان�شاء المبنى

2015م

�سنة الت�شغيل

2016م

�إجمالي قيمة اال�ستحواذ

 832.500.000ريال �سعودي

طريقة التقييم

تم تقييم العقار با�ستخدام مقيمين م�ستقلين يطبقان طريقة تقييم (تكلفة اال�ستبدال) ( )Replacement Costو(الدخل)
( )Income Approachمع الأخذ بعين االعتبار العقد الذي �سيتم ابرامه مع المالك الحالي

ن�سبة اال�شغال

2016م %38 -

االيرادات

2016م  88.700.000 -ريال �سعودي .ويعك�س هذا الرقم ن�سبة �إ�شغال  .%38وتنق�سم الإيرادات بنا ًء على مكونات بال�شكل
الآتي:
 �إيرادات الغرف 47.100.000 :ريال �سعودي
 �إيرادات االطعمة والم�شروبات 39.600.000 :ريال �سعودي
 �إيرادات م�صادر �أخرى (بما في ذلك النادي ال�صحي ،وال�صاالت ،ومركز الت�سوق) 2.000.000 :ريال �سعودي

�صافي الربح

2016م  16.400.000 -ريال �سعودي (وخالل مدة �أول خم�س �سنوات من الإيجار ،يكون الإيجار ال�سنوي بقيمة 60.356.250
ريال �سعودي �سنويا .نظرا لكون الفندق حديث اال�شغال وبحاجة الى بع�ض الوقت ال�ستقرار اال�شغال والربح وبنا ًء على درا�سة
الجدوى الم�ستقلة ،يتوقع مدير ال�صندوق زوال الفرق بين �صافي الربح وقيمة الإيجار خالل فترة االيجار).
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تفا�صيل عقد الإيجار
الم�ست�أجر

ال�شركة ال�سعودية للتطوير ال�سياحي وهي مملوكة بالكامل ل�شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي و�أوالده لال�ستثمار

تاريخ بدء العقد

يبد�أ العقد من تاريخ اال�ستحواذ على العقار والمقترح �أن تتم بنهاية عام 2017م مع مراعاة موافقة هيئة ال�سوق المالية

مدة العقد

� 15سنة ميالدية

الإيجار ال�سنوي

 60.356.250ريال �سعودي (بزيادة  %5على قيمة االيجار كل خم�سة (� )5سنوات)

�إجمالي قيمة الإيجارات

 951.365.391ريال �سعودي

طريقة دفع الإيجار

مقدما ب�شكل ن�صف �سنوي

مالحظات اخرى

�شروط �إلغاء العقد

تم االتفاق بين مدير ال�صندوق و�شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي و�أوالده لال�ستثمار بان ت�ضمن ال�شركة المذكورة كافة
واجبات والتزامات الم�ست�أجر بموجب عقد االيجار ل�صالح ال�صندوق.
عقد �إيجار مدته خم�سة ع�شر ( )15عام ًا .ويحق للم�ست�أجر �إنهاء العقد في العام الخام�س �أو العا�شر بموجب �إخطار قبل اثنى
ع�شر (� )12شهر ًا ،على �أن تكون �أول خم�س (� )5سنوات �إلزامية على الم�ست�أجر ح�سبما تم االتفاق عليه .وعند �إنهاء العقد،
يتعين على الم�ست�أجر نقل ملكية ال�شركات ذات الغر�ض الخا�ص المالكة لعمليات الفنادق �إلى ال�شركات ذات الغر�ض الخا�ص
التابعة لل�صندوق.

�إف�صاح :مالك الفندق هي ال�شركة ال�سعودية للتطوير ال�سياحي و�ست�صبح م�ست�أجر ًا ومدير ًا للعقار بعد نقل ملكية الأ�صول العقارية المبدئية.
ما عدا ذلك يقر مدير ال�صندوق بعدم وجود ت�ضارب م�صالح بين الأطراف التالية ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر
1-1مدير ال�صندوق
2-2مدير/مدراء العقارات المرتبطة بال�صندوق
3-3مالك/مالك العقارات المرتبطة بال�صندوق وهم م�ست�أجرين الأ�صول العقارية المبدئية بعد نقل ملكيتها لل�صندوق .
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م

ال�سنة

دفعة االيجار
(ريال �سعودي)

العائد الإجمالي

1

2017م 2018 -م

60.356.250

%7.25

2

2018م 2019 -م

60.356.250

%7.25

3

2019م 2020 -م

60.356.250

%7.25

4

2020م 2021 -م

60.356.250

%7.25

5

2021م 2022 -م

60.356.250

%7.25

6

2022م 2023 -م

63.374.063

%7.61

7

2023م 2024 -م

63.374.063

%7.61

8

2024م 2025 -م

63.374.063

%7.61

9

2025م 2026 -م

63.374.063

%7.61

10

2026م 2027 -م

63.374.063

%7.61

11

2027م 2028 -م

66.542.766

%7.99

12

2028م 2029 -م

66.542.766

%7.99

13

2029م 2030 -م

66.542.766

%7.99

14

2030م 2031 -م

66.542.766

%7.99

15

2031م 2032 -م

66.542.766

%7.99

اجمالي

951.365.391

العقار الثاني -فندق كورال الخبر

معلومات عن العقار
النوع

فندق

الموقع

طريق خادم الحرمين ال�شريفين -الخبر

ا�سم المالك

�شركة الخبر للتطوير ال�سياحي وهي مملوكة بالكامل ل�شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي و�أوالده لال�ستثمار

م�ساحة الأر�ض

 10.131متر مربع

م�ساحة البناء

 53.211متر مربع

عدد الأدوار

� 9أدوار (�سفلي�+أر�ضي+ميزانين� 6 +أدوار)

المكونات

 131غرفة .كما يت�ضمن الفندق على المرافق التالية :نادي �صحي� ،صالة طعام� 15 ،صالة اجتماعات ،مطعمين ،مركز �أعمال

تاريخ �إتمام ان�شاء المبنى

2006م

�سنة الت�شغيل

2007م

�إجمالي قيمة اال�ستحواذ

 244.000.000ريال �سعودي

طريقة التقييم

تم تقييم العقار با�ستخدام مقيمين م�ستقلين يطبقان طريقة تقييم (تكلفة اال�ستبدال) ( )Replacement Costو(الدخل)
( )Income Approachمع الأخذ بعين االعتبار العقد الذي �سيتم ابرامه مع المالك الحالي

ن�سبة اال�شغال

2016م %60 -

االيرادات

2014م  29.000.000 -ريال �سعودي
2015م  28.000.000 -ريال �سعودي
2016م  23.000.000 -ريال �سعودي
وتنق�سم الإيرادات ل�سنة 2016م بنا ًء على مكونات بال�شكل الآتي:
 �إيرادات الغرف 14.200.000 :ريال �سعودي
 �إيرادات االطعمة والم�شروبات 7.600.000 :ريال �سعودي
 �إيرادات م�صادر �أخرى (بما في ذلك النادي ال�صحي ،وال�صاالت ،ومركز الت�سوق) 1.200.000 :ريال �سعودي
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معلومات عن العقار

�صافي الربح/الخ�سارة

2014م � -صافي ربح  6.900.000ريال �سعودي
2015م � -صافي ربح  3.000.000ريال �سعودي
2016م � -صافي خ�سارة  640.000ريال �سعودي
تعزى الخ�سارة الم�شار �إليها �أعاله �إلى التراجع الإقت�صادي الذي �شهدته المملكة خالل �سنة 2016م� ،إ�ضاف ًة �إلى حالة البناء
العامة للفندق نتيج ًة للعمر الطويل .وبهذا الخ�صو�ص ،بد�أ مالك الفندق ب�أعمال تجديد وترميم للفندق على نفقة المالك
الحاليين (كما �سيتم االتفاق عليه بموجب اتفاقية �شراء الأ�صول العقارية المبدئية) لغايات جذب عدد اكبر من النزالء
والزوار لتح�سين م�ستوى الإيراد للفندق.
وخالل مدة �أول خم�س �سنوات من الإيجار ،يكون الإيجار ال�سنوي بقيمة  17.690.000ريال �سعودي �سنويا .وبنا ًء على درا�سة
الجدوى الم�ستقلة ونتيجة لأعمال التجديد والترميم التي ي�شهدها الفندق في الوقت الحالي (على نفقة المالك الحاليين كما
�سيتم االتفاق عليه بموجب اتفاقية �شراء الأ�صول العقارية المبدئية) ،يتوقع مدير ال�صندوق زوال الفرق بين �صافي الخ�سارة
وقيمة الإيجار خالل فترة االيجار.

تفا�صيل عقد الإيجار
الم�ست�أجر

�شركة الخبر للتطوير ال�سياحي وهي مملوكة بالكامل ل�شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي و�أوالده لال�ستثمار

تاريخ بدء العقد

يبد�أ العقد من تاريخ اال�ستحواذ على العقار والمقترح �أن تتم بنهاية عام 2017م مع مراعاة موافقة هيئة ال�سوق المالية

مدة العقد

� 15سنة ميالدية

الإيجار ال�سنوي

17.690.000ريال �سعودي (بزيادة  %5على قيمة االيجار كل خم�سة (� )5سنوات)

�إجمالي قيمة الإيجارات

 278.838.625ريال �سعودي

طريقة دفع الإيجار

مقدما ب�شكل ن�صف �سنوي

مالحظات اخرى
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�شروط �إلغاء العقد

تم االتفاق بين مدير ال�صندوق و�شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي و�أوالده لال�ستثمار بان ت�ضمن ال�شركة المذكورة كافة
واجبات والتزامات الم�ست�أجر بموجب عقد االيجار ل�صالح ال�صندوق.
عقد �إيجار مدته خم�سة ع�شر ( )15عام ًا .ويحق للم�ست�أجر �إنهاء العقد في العام الخام�س �أو العا�شر بموجب �إخطار قبل اثني
ع�شر (� )12شهر ًا ،على �أن تكون �أول خم�س (� )5سنوات �إلزامية على الم�ست�أجر ح�سبما تم االتفاق عليه .وعند �إنهاء العقد،
يتعين على الم�ست�أجر نقل ملكية ال�شركات ذات الغر�ض الخا�ص المالكة لعمليات الفنادق �إلى ال�شركات ذات الغر�ض الخا�ص
التابعة لل�صندوق.

�إف�صاح :مالك الفندق هي �شركة الخبر للتطوير ال�سياحي و�ست�صبح م�ست�أجر ًا ومدير ًا للعقار بعد نقل ملكية الأ�صول العقارية المبدئية.
ما عدا ذلك يقر مدير ال�صندوق بعدم وجود ت�ضارب م�صالح بين الأطراف التالية ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر
1-1مدير ال�صندوق
2-2مدير/مدراء العقارات المرتبطة بال�صندوق
3-3مالك/مالك العقارات المرتبطة بال�صندوق وهم م�ست�أجرين الأ�صول العقارية المبدئية بعد نقل ملكيتها لل�صندوق.

م

ال�سنة

دفعة االيجار (ريال �سعودي)

العائد الإجمالي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اجمالي

2017م 2018 -م
2018م 2019 -م
2019م 2020 -م
2020م 2021 -م
2021م 2022 -م
2022م 2023 -م
2023م 2024 -م
2024م 2025 -م
2025م 2026 -م
2026م 2027 -م
2027م 2028 -م
2028م 2029 -م
2029م 2030 -م
2030م 2031 -م
2031م 2032 -م

17.690.000
17.690.000
17.690.000
17.690.000
17.690.000
18.574.500
18.574.500
18.574.500
18.574.500
18.574.500
19.503.225
19.503.225
19.503.225
19.503.225
19.503.225
278.838.625

%7.25
%7.25
%7.25
%7.25
%7.25
%7.61
%7.61
%7.61
%7.61
%7.61
%7.99
%7.99
%7.99
%7.99
%7.99

العوائد االجمالية المستهدفة للصندوق
يمثل الجدول ادناه العوائد االجمالية الم�ستهدفة لل�صندوق على �أ�سا�س �سعر الوحدة  10ريال �سعودي (ع�شرة ريال �سعودي) (دفعة االيجار ال�سنوية
مق�سومة على حجم ال�صندوق) ،والتي تعتمد على ايجارات تبد�أ بعد نقل ملكية العقار والمقترح �أن تتم بنهاية عام 2017م .وتبد�أ عقود الإيجار بعد
نقل ملكية الأ�صول ،ويعتمد ذلك على موافقة هيئة ال�سوق المالية مع مراعاة الجدول الزمني الكلي.
م

ال�سنة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2017م 2018 -م
2018م 2019 -م
2019م 2020 -م
2020م 2021 -م
2021م 2022 -م
2022م 2023 -م
2023م 2024 -م
2024م 2025 -م
2025م 2026 -م
2026م 2027 -م
2027م 2028 -م
2028م 2029 -م
2029م 2030 -م
2030م 2031 -م
2031م 2032 -م

دفعة االيجار االجمالية
(ريال �سعودي)

العائد الإجمالي
الم�ستهدف*

�إجمالي ن�سبة
الم�صروفات
المتوقعة

العائد ال�صافي
الم�ستهدف**

التوزيعات الم�ستهدفة
(ريال �سعودي)

78.046.250
78.046.250
78.046.250
78.046.250
78.046.250
81.948.563
81.948.563
81.948.563
81.948.563
81.948.563
86.045.991
86.045.991
86.045.991
86.045.991
86.045.991

%7.23
%7.23
%7.23
%7.23
%7.23
%7.59
%7.59
%7.59
%7.59
%7.59
%7.97
%7.97
%7.97
%7.97
%7.97

%1.13
%1.13
%1.13
%1.13
%1.13
%1.13
%1.13
%1.13
%1.13
%1.13
%1.13
%1.13
%1.13
%1.13
%1.13

%6.10
%6.10
%6.10
%6.10
%6.10
%6.46
%6.46
%6.46
%6.46
%6.46
%6.84
%6.84
%6.84
%6.84
%6.84

65.883.250
65.883.250
65.883.250
65.883.250
65.883.250
69.785.563
69.785.563
69.785.563
69.785.563
69.785.563
73.882.991
73.882.991
73.882.991
73.882.991
73.882.991

* العائد الإجمالي الم�ستهدف
تم احت�ساب العائد الإجمالي المذكور �أعاله قبل خ�صم جميع الر�سوم والم�صاريف المتعلقة بال�صندوق.
** العائد ال�صافي الم�ستهدف
 العوائد ال�صافية المذكورة في الجدول �أعاله تم احت�سابها بعد خ�صم جميع الر�سوم والم�صاريف النقدية المتعلقة بال�صندوق. كما هو مذكور في الفقرة ط( )9من الباب الثالث من هذه ال�شروط واالحكام� ،سيتم يتم ا�ستخدامها لم�صاريف الإدراج والت�سجيل لوحدات ال�صندوق لأول مرة لل�سوق المالية ال�سعودية ال�صندوق مما يترتب عليه تغير في العائد ال�صافيالم�ستهدف.
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يقر مدير ال�صندوق بخلو الأ�صول العقارية المبدئية من �أي مخالفات نظامية تمنع �أو قد تت�سبب في عدم اال�ستفادة من العقارات �أو ت�شغيلها ،ويقر
كذلك ب�سالمة العقارات فني ًا وخلوها من �أي خلل �أو عيوب هند�سية رئي�سية قد تمنع �أو قد تت�سبب في عدم اال�ستفادة من العقارات �أو ت�شغيلها� ،أو قد
تت�سبب بدورها في �إجراء �إ�صالحات وتغييرات رئي�سية مكلفة.
2 -2سياسات تركز االستثمار

على الرغم من القيود المفرو�ضة على اال�ستثمارات في م�شاريع التطوير العقاري ،ف�إنه ال توجد �أي متطلبات حول تركز �أو تنوع اال�ستثمار والتي قد تحد
من حجم اال�ستثمار �أو ن�سبته من ر�أ�سمال ال�صندوق ككل .ويجوز لل�صندوق القيام با�ستثمارات م�ؤقتة بالمبالغ النقدية المتوفرة وذلك في عمليات
المرابحة ،وذلك قبل التوزيع على الم�ستثمرين �أو قبل اال�ستثمار في �أ�صل من الأ�صول ح�سبما هو الحال .وي�شير الجدول �أدناه �إلى الن�سب التي تتقيد
بها ا�ستثمارات ال�صندوق من حيث �إجمالي ر�أ�س مال ال�صندوق:
نوع اال�ستثمار
ا�ستثمارات عقارية (�أ�صول مدرة للدخل) في القطاعات الفندقية �أو ال�سكنية �أو
ال�صناعية �أو التجارية
 �أن�شطة التطوير العقاري
 تعامالت المرابحة بالريال ال�سعودي
 �أ�سهم �شركات عقارية متوافقة مع �ضوابط ال�شريعة اال�سالمية مدرجة في
تداول
 �صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة المتوافقة مع �ضوابط ال�شريعة
اال�سالمية المدرجة في تداول
 ا�ستثمارات عقارية خارج المملكة العربية ال�سعودية

ن�سبة التخ�صي�ص
ال تقل عن  %75من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق وحتى  %100من القيمة
الإجمالية لأ�صول ال�صندوق ،وذلك ح�سب �آخر قوائم مالية مدققة.
ال تزيد عن  %25من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق ،وذلك بح�سب �آخر قوائم
مالية مدققة.

3 -3الحصول على تمويل
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يجوز لمدير ال�صندوق ،نيابة عن ال�صندوق ،الح�صول على تمويل متوافق مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية المعتمدة من الهيئة ال�شرعية .وال تتعدى
ن�سبة التمويل المتح�صل عليه عن ( )٪50من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق في وقت التمويل .ويجوز رهن �أ�صول ال�صندوق و � /أو قيدها با�سم
�شركة تابعة للم�ؤ�س�سة المالية التي قدمت تموي ًال لل�صندوق وذلك �ضمان ًا للتمويل .وتعتمد الن�سبة الفعلية للتمويل على (�أ) اعتبارات خا�صة بترتيب
التمويل المتح�صل عليه؛ و(ب) ظروف ال�سوق ال�سائدة .وتكون �شروط �أي تمويل على �أ�سا�س عدم الرجوع على مالكي وحدات ال�صندوق .وال تتجاوز
الم�س�ؤولية الق�صوى لكل مالك وحدات �أمام ال�صندوق قيمة ا�ستثماره في ال�صندوق.
بعد �إدراج ال�صندوق في ال�سوق المالية ال�سعودية ،يجوز لمدير ال�صندوق الدخول في مفاو�ضات مع بنوك مختلفة للح�صول على الت�سهيالت االئتمانية
لتوفير النقد المطلوب لإتمام عمليات اال�ستحواذ الم�ستقبلية على الأ�صول العقارية.
4 -4وسائل وكيفية استثمار النقد المتوافر في الصندوق

يجوز لل�صندوق القيام با�ستثمارات م�ؤقتة بالمبالغ النقدية المتوفرة وذلك في عمليات المرابحة ،وذلك قبل التوزيع على الم�ستثمرين �أو قبل اال�ستثمار
في �أ�صل من الأ�صول ح�سبما هو الحال .ويمكن �إجراء تلك اال�ستثمارات الم�ؤقتة مع �أي بنك خا�ضع لمراقبة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي� ،أو مع
�صناديق ا�ستثمار عقارية عامة مدارة من ِقبل مدير ال�صندوق �أو �أي مدير �صندوق ا�ستثمار �آخر ومرخ�صة من قبل هيئة ال�سوق المالية ،وذلك بما
يتوافق مع ال�ضوابط ال�شرعية المعتمدة من الهيئة ال�شرعية .وتجنب ًا لل�شك ،يجب �أال تقل درجة الت�صنيف لكل طرف ذي عالقة بالمرابحة وال ُم�صدر
الذي يتعامل معه ال�صندوق عن (  )BAA1وال�صادر عن وكالة موديز للت�صنيف االئتماني �أو ما يعادلها ( )+BBBلدى �أي من وكالة فيت�ش للت�صنيف
الإئتماني و�ستاندرد �أند بورز للت�صنيف االئتماني� .إ�ضاف ًة ،ال تتعدى ن�سبة اال�ستثمار في �أ�سهم �شركات عقارية متوافقة مع �ضوابط ال�شريعة اال�سالمية
مدرجة في تداول و �صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة المتوافقة مع �ضوابط ال�شريعة اال�سالمية المدرجة في تداول ن�سبة  %25من القيمة
الإجمالية لأ�صول ال�صندوق ،وذلك ح�سب �آخر قوائم مالية مدققة.
5 -5سياسة توزيع األرباح

يلتزم مدير ال�صندوق بتوزيع �أرباح نقدية ربع �سنوية على الم�ستثمرين ال تقل عن  ٪90من �صافي �أرباح ال�صندوق ال�سنوية ،با�ستثناء الأرباح الناتجة
عن بيع الأ�صول العقارية ،والتي يمكن �إعادة ا�ستثمارها في �أ�صول جديدة و�/أو في تجديد �أ�صول ال�صندوق.

6 -6اإلدارة النشطة

يقوم ال�صندوق باالعتماد على فريق اال�ستثمار التابع لمدير ال�صندوق والم�ست�شارين واال�ست�شاريين الخارجيين لإجراء تقييم دوري للقطاعات
الأكثر جاذبية في �سوق اال�ستثمار العقاري .و�سوف تتم �إدارة �أ�صول ال�صندوق من ِقبل فريق ذي خبرة ومتخ�ص�ص في اال�ستثمارات العقارية .و�سوف
يقوم الفريق بترقب م�ستمر للأنماط والدورات في �سوق اال�ستثمار العقاري� ،إ�ضاف ًة �إلى �أ�سا�سيات ال�سوق وخ�صائ�ص القطاع لال�ستفادة من الفر�ص
المتاحة في ال�سوق العقاري والحفاظ على �أهداف ال�صندوق على المدى الطويل.
7 -7عملية اتخاذ القرار االستثماري

وفي �سبيل ال�سعي وراء فر�ص جديدة في ال�سوق العقاري المحلي ،ف�إن مدير ال�صندوق �سوف يتبنى عملية ا�ستثمارية من �أجل تحديد الفر�ص وتنفيذ
التعامالت ب�شكل ف ّعال بما يتما�شى مع ال�سيا�سة التي �أعدها فريق اال�ستثمار التابع لمدير ال�صندوق.
ومن �ضمن المناهج االنتقائية المختلفة المتبعة من ِقبل مدير ال�صندوق ،ف�إنه يقوم بتطبيق منهجية ت�صاعدية عند �شراء �أو بيع �أي �أ�صل من الأ�صول؛
�إذ يقوم بدرا�سة جاذبية موقع العقار ،والمزايا التناف�سية ،وم�ستويات ال�سيولة النقدية في ال�سوق الثانوية ،ون�سب ال�شواغر ،و�أنماط االقت�صاد الكلي،
والتوافق مع الأ�صول الحالية ،وغيرها من العوامل الأخرى للتو�صل �إلى قرار ب�ش�أن اال�ستثمار في كل �أ�صل .و�سوف يقوم مدير ال�صندوق �أي�ض ًا بتقييم
القيمة الم�ضافة لل�صندوق عند اال�ستحواذ على �أي �أ�صول �إ�ضافية.
ويحق لمدير ال�صندوق اللجوء �إلى خدمات ا�ست�شارية من الغير ،عند الحاجة ،لغايات التو�صل �إلى قرار ب�ش�أن اال�ستثمار.
جميع القرارات الجوهرية المتعلقة بال�صندوق و�أي قرارات �أخرى تعتبر م�ؤثرة ب�أي حال على مالكي الوحدات وقيمة تلك الوحدات يجب �أن يتم
تقديمها مبدئيا من قبل مدير ال�صندوق �إلى مجل�س �إدارة ال�صندوق .وهذه القرارات تحتوي ولكن ال تقت�صر على التالي:
1-1الموافقة على الأهداف المبدئية لل�صندوق والمجال اال�ستثماري الم�ستهدف
2-2الموافقة على تعيين مقدمي الخدمات الأ�سا�سية لل�صندوق مثل (�أمين الحفظ ،المطور العقاري ،المثمنين العقاريين ،الم�سوق العقاري،
الهيئة ال�شرعية ،مدير العقار ،المحا�سب القانوني)
3-3الموافقة على �أي عقود جديدة تدخل �ضمن عمليات ال�صندوق العادية.
4-4الموافقة على ال�شروط والأحكام الخا�صة بال�صندوق .
5-5متابعة �سير العمل ون�سبة الإنجاز واعتماد الدفعات المالية.
�6-6أي تغييرات ملمو�سة ب�أي مما �سبق .
�7-7أي عملية من الممكن �أن ت�ؤثر على �أداء ال�صندوق �أو قيمة وحداته.

وصف خطوات اتخاذ القرارات االستثمارية
دراسة االسواق العقارية :

يقوم ال�صندوق باالعتماد على فريق �إدارة �صناديق اال�ستثمار لدى مدير ال�صندوق والم�ست�شارين الخارجيين لإجراء تقييم دوري للقطاعات الأكثر
جاذبية في �سوق اال�ستثمار العقاري .و�سيقوم مدير ال�صندوق بالمتابعة الم�ستمرة للأنماط والدورات في ال�سوق اال�ستثماري العقاري ،بالإ�ضافة �إلى
�أ�سا�سيات ال�سوق وخ�صائ�ص القطاع لال�ستفادة من الفر�ص المتاحة في ال�سوق العقاري والحفاظ على �أهداف ال�صندوق على المدى الطويل.
عمليات اإلستحواذ:

يتم اتخاذ القرار باال�ستثمار في العقارات ل�صالح ال�صندوق على النحو التالي :







يتم تقييم الأ�صول العقارية المبدئية من ِقبل فريق �صناديق اال�ستثمار للتحقق من جدوى اال�ستثمار والذي يتوافق مع و�صف لأنواع الأ�صول
العقارية التي �سوف ي�ستثمر فيها ال�صندوق والمو�ضحة �أعاله في الفقرة و(� )1أعاله (و�صف لأنواع الأ�صول العقارية التي �سوف ي�ستثمر
فيها ال�صندوق).
تعر�ض نتائج التقييم المبدئي على مجل�س �إدارة ال�صندوق للح�صول على موافقته بمتابعة ال�سعي للتملك العقار.
يقوم مدير ال�صندوق بتعيين مثمنين م�ستقلين معتمدين من قبل الهيئة ال�سعودية للمقيمين المعتمدين لتقييم العقار للو�صول للقيمة ال�سوقية
للعقار.
يقوم مدير ال�صندوق بتعيين مق ّيم فني لتقييم العقار فنيا وهند�سيا.
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في حال تم الت�أكد من جدوى العقار وتحقيقه لأهداف ال�صندوق يتم تقديم عر�ض بال�شراء للمالك بعد الح�صول على موافقة مجل�س �إدارة
ال�صندوق وهيئة ال�سوق المالية.
يتم تملك العقار ل�صالح ال�صندوق وت�سجيل ملكيته با�سم ال�شركة ا لخا�صة التي تم ت�أ�سي�سها من قبل �أمين الحفظ التابع لل�صندوق.

8 -8سياسة التخارج والتصرف في االستثمارات

يتمثل الهدف الرئي�سي لل�صندوق في توفير دخل جاري للم�ستثمرين ،وهو الأمر الذي من �ش�أنه �أن يتطلب االحتفاظ بملكية �أ�صول لفترة من الزمن.
و�سوف يقوم مدير ال�صندوق بمراقبة ال�سوق با�ستمرار لتحديد فر�ص التخارج من ا�ستثمار �أو �أكثر من ا�ستثماراته .وت�شمل مبررات التخارج على
�سبيل المثال ال الح�صر�( :أ) �إعادة توازن �أ�صول ال�صندوق لت�شمل �أ�صول جديدة( ،ب) التغير في مقومات الأ�صول �أو (ج) التوقعات والنظرة ال�سلبية
حول �سوق العقار والقطاعات الفرعية التي قد ت�ؤثر على الأ�صول العقارية المكونة لل�صندوق.
يعتزم ال�صندوق االحتفاظ باال�ستثمارات ب�شكل عام على المدى الطويل .علم ًا ب�أن مدير ال�صندوق �سوف يقوم بتثمين كل عقار مملوك لل�صندوق
مرتين �سنوي ًا واقتراح ا�ستراتيجيات معينة ،بما في ذلك قرارات الت�صرف في العقار على المدى الطويل والق�صير �إذا تبين �أن تلك القرارات ت�صب
في م�صلحة ال�صندوق ومالكي الوحدات.
و�سوف يح�صل مدير ال�صندوق على تثمينين م�ستقلين لأي عقار يتم اقتراح اال�ستحواذ عليه �أو بيعه �أو الت�صرف فيه من جانب ال�صندوق.
يتنازل الم�ستثمرون بال�صندوق عن حق ال�شفعة لال�ستحواذ على �أي من �أ�صول ال�صندوق ،وبنا ًء عليه �سيتم بيع �أي عقار مملوك لل�صندوق بح�سب
ا�ستراتيجية اال�ستثمار في ال�صندوق.
9 -9هيكل الملكية

قام ال�صندوق بتعيين �أمين الحفظ لالحتفاظ بملكية �أ�صول ال�صندوق .و�سوف يتم ت�سجيل ملكية الأ�صول با�سم �شركة �أو �أكثر ذات غر�ض خا�ص يتم
ت�أ�سي�سها من ِقبل �أمين الحفظ لأجل الف�صل بين ملكية الأ�صول المملوكة من ِقبل ال�صندوق وتلك المملوكة من قبل �أمين الحفظ.
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وقد يح�صل ال�صندوق على تمويل من م�ؤ�س�سة مالية �أو �أكثر .وفي هذه الحالة ،يمكن رهن �أ�صول ال�صندوق ل�صالح الجهة الممولة بموجب �شروط
و�أحكام وثائق التمويل.
1010االمتثال لألنظمة

يجب �أن يلتزم ال�صندوق وا�ستثماراته في جميع الأوقات باللوائح والأنظمة التي تحكم ملكية العقارات في المملكة ،بما في ذلك نظام تملك غير
ال�سعوديين للعقار وا�ستثماره.
ز -مخاطر االستثمار في الصندوق
م�ستوى المخاطرة فيما يتعلق باال�ستثمار في ال�صندوق متو�سط �إلى مرتفع حيث ينطوي اال�ستثمار في ال�صندوق على مخاطر عديدة وهو منا�سب فقط
للم�ستثمرين الذين يدركون مخاطر اال�ستثمار ب�شكل تام ويمكنهم تحمل تلك المخاطر ،ويجب على الم�ستثمرين المحتملين تقييم االعتبارات الواردة
�أدناه ،وغيرها من االعتبارات بعناية عند اتخاذ قرارهم .وقد تكون هناك مخاطر �أخرى و�أمور غير م�ؤكدة لي�ست معروفة لدى مدير ال�صندوق حالي ًا،
�أو قد يعتبرها مدير ال�صندوق غير هامة حالي ًا فيما قد يكون لها ت�أثير �سلبي على فر�ص ال�صندوق وعمله .وال يمكن تقديم �أي �ضمان ب�أن ال�صندوق
�سوف يتمكن من تحقيق غر�ض اال�ستثمار �أو ب�أن الم�ستثمرين �سوف يح�صلون على عائد على ر�أ�سمالهم.
اال�ستثمار في ال�صندوق ال يعني �ضمان الربح �أو عدم الخ�سارة ،وبالتالي يجب على كل م�ستثمر محتمل �أخذ العوامل �أدناه بعين االعتبار قبل �شراء
وحدات في ال�صندوق .ويتحمل كل م�ستثمر الم�س�ؤولية الكاملة عن �أي خ�سائر مالية ناتجة عن اال�ستثمار في ال�صندوق ما لم تكن تلك الخ�سارة ناجمة
عن االحتيال �أو الإهمال الج�سيم �أو �سوء الت�صرف من مدير ال�صندوق وفق ًا لما تن�ص عليه الئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري.
1111المخاطر المتعلقة بالصندوق

عدم �ضمان تحقيق عائدات على اال�ستثمار :لي�س هناك �ضمان ب�أن ال�صندوق �سيتمكن من تحقيق عوائد لم�ستثمريه �أو �أن العوائد �ستكون متنا�سبة مع
مخاطر اال�ستثمار في ال�صندوق وطبيعة المعامالت المبينة في هذه ال�شروط والأحكام .ومن الممكن �أن تقل قيمة الوحدات �أو �أن يخ�سر الم�ستثمرون
بع�ض �أو جميع ر�أ�س المال الذي ا�ستثمروه .وال يمكن تقديم �ضمان ب�أن العوائد الم�ستهدفة لل�صندوق �سيتم تحقيقها .وجميع الأرقام والإح�صائيات
التي وردت والمبينة في هذه ال�شروط والأحكام هي لأغرا�ض التو�ضيح فقط وال تمثل توقعات للربح .وال يمكن توقع العوائد الفعلية ،وقد تختلف عن

الإح�صائيات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام.
مخاطر التاريخ الت�شغيلي المحدود :ال يمتلك ال�صندوق تاريخ ًا ت�شغيلي ًا يمكن للم�ستثمرين المحتملين من خالله الحكم على �أداء ال�صندوق
ونجاحاته .وعلى الرغم من �أن مدير ال�صندوق يمتلك خبرة في �إدارة ال�صناديق العقارية ،يمتلك مدير ال�صندوق خبرة محدودة في �إدارة �صناديق
اال�ستثمار العقارية المتداولة لحداثة ت�شريعها في المملكة .كما �أن طبيعة اال�ستثمارات الم�ستقبلية في ال�صندوق وكذلك طبيعة المخاطر المرتبطة
بها قد تختلف ب�شكل جوهري عن اال�ستثمارات واال�ستراتيجيات التي ا�ضطلع بها مدير ال�صندوق في ال�سابق .كما �أنه لي�س بال�ضرورة �أن تكون النتائج
ال�سابقة التي حققها مدير ال�صندوق دا ّلة على الأداء الم�ستقبلي .لذاُ ،ت ّعد حداثة المنتج من المخاطر حيث ي�صعب التنب�ؤ بمدى التغير في قيمة
الوحدات �أو في العائدات التي من المفتر�ض توزيعها.
مخاطر عدم االمتثال للأنظمة ذات العالقة :قد يفقد ال�صندوق �صفة من �صفات ال�صناديق اال�ستثمارية العقارية المتداولة التي ت�ؤهلها بموجب
التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة ،وهو الأمر الذي يترتب عليه �آثار ًا �سلبية على �سيولة تداول الوحدات بما قد ي�ؤثر �سلب ًا
على قيمة اال�ستثمارات .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد يتم �إجراء تغييرات الحقة (بما في ذلك تغيير في التف�سير) على المتطلبات و�شروط ال�صناديق
اال�ستثمارية العقارية المتداولة وذلك للإحتفاظ بو�ضع ال�صندوق ك�صندوق ا�ستثمار عقاري متداول .وينبغي على الم�ستثمرين المحتملين مالحظة
�أنه ال يوجد �ضمان ب�أن ال�صندوق �سيتمكن من تلبية ال�شروط الم�ؤهلة ب�شكل م�ستمر ودائم (�سواء ب�سبب عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية �أو
خالفه) .وفي حال تخلف ال�صندوق عن الوفاء ب�أي من المتطلبات التنظيمية الالزمة لالحتفاظ بو�ضعه ،يجوز لهيئة ال�سوق المالية تعليق تداول
الوحدات �أو �إلغاء �إدراج ال�صندوق .ويمكن �أن ي�ؤدي عدم القدرة على �إدراج ال�صندوق في ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول) �إلى نتائج �سلبية على
�إمكانية ت�سويق الوحدات وعلى �سيولتها وقيمتها.
مخاطر عدم توافر �سيولة في ال�سوق :يعتزم ال�صندوق التقدم بطلب لكي يتم قبول الوحدات للتداول في ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول) .وال
ينبغي النظر �إلى قبول هذا الطلب ك�إ�شارة �إلى �أنه �سوف تكون هناك �سوق �سائلة للوحدات �أو �أنها �سوف تتطور� ،أو �أنها في حال لم تتطور �سوف ت�ستمر
�إلى �أجل غير م�سمى عقب القبول .وفي حال عدم تطوير �سوق تداول ذات �سيولة �أو المحافظة عليها ،قد تت�أثر �سيولة الوحدات و�أ�سعار تداولها على
نحو �سلبي .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،في حال عدم تطوير هذه ال�سوق ،قد يكون للتعامالت ال�صغيرة ن�سبي ًا �أو التعامالت المقررة على الوحدات ت�أثير
�سلبي كبير على القيمة ال�سوقية للوحدات ،بينما قد يكون من ال�صعب تنفيذ التعامالت الفعلية �أو التعامالت المقررة المتعلقة بعدد كبير من الوحدات
ب�سعر ثابت نظر ًا لحجم وم�ستوى ال�سيولة في ال�سوق القائم .وقد ي�شير العدد المحدود من الوحدات و�/أو مالكي الوحدات �إلى وجود �سيولة محدودة
في هذه الوحدات وهو الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على ما يلي )1( :قدرة الم�ستثمر على تحقيق مردود من بع�ض �أو كل ا�ستثماره و�/أو ( )2ال�سعر الذي
من خالله ي�ستطيع هذا الم�ستثمر تحقيق المردود و�/أو ( )3ال�سعر الذي من خالله يتم تداول الوحدات في ال�سوق الثانوية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد
يتم �إ�صدار ن�سبة كبيرة من الوحدات �إلى عدد محدود من الم�ستثمرين ،وهو الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على تطوير �سوق ن�شطة ذات �سيولة للوحدات.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،وعلى الرغم من �أن الوحدات �سوف تكون قابلة للتداول ،قد تكون �سيولة ال�سوق بالن�سبة لوحدات �صناديق اال�ستثمار العقاري
القابلة للتداول �أقل من �سيولة �سوق الأ�سهم التي ت�صدرها ال�شركات.
مخاطر التغيرات في الأ�سعار :هناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر �سلب ًا على ال�سعر ال�سوقي للوحدات ومن بينها الحركة العامة في �أ�سواق المال
المحلية والعالمية والأ�سواق العقارية والظروف االقت�صادية ال�سائدة والمتوقعة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل واتجاهات الم�ستثمرين والظروف
االقت�صادية العامة .وقد تتعر�ض �سوق الوحدات للتقلبات ،وقد ي�ؤدي عدم وجود ال�سيولة �إلى حدوث ت�أثير �سلبي على القيمة ال�سوقية للوحدات .وبنا ًء
عليه ،ف�إن �شراء هذه الوحدات مالئم فقط للم�ستثمرين الذين يمكنهم تحمل المخاطر المرتبطة بهذه اال�ستثمارات.
مخاطر التغيرات في الظروف االقت�صادية العامة� :إن التغيرات في الظروف االقت�صادية ،بما في ذلك ن�سب الفائدة ،ومعدالت الت�ضخم ،وظروف
العمل ،والمناف�سة ،والتطورات التكنولوجية ،والأحداث والتوجهات ال�سيا�سية والدبلوما�سية ،والقوانين ال�ضريبية من �ش�أنها �أن ت�ؤثر ب�شكل جوهري
و�سلبي على �أعمال وفر�ص ال�صندوق .وعلى وجه الخ�صو�ص ،قد تت�سبب الزيادة في ن�سب الفائدة في مطالبة الم�ستثمرين بعائد �أعلى وذلك للتعوي�ض
عن الزيادة في تكلفة النقدية وتكلفة الفر�صة البديلة .وكنتيجة لذلك ،قد تنخف�ض جاذبية الوحدات كفر�صة ا�ستثمارية فيقل الطلب عليها مما ي�ؤثر
على القيمة ال�سوقية للوحدات .وحيث �إنه يجوز لل�صندوق اللجوء �إلى الح�صول على تمويل ،ف�إن �أي زيادة في ن�سب الفائدة في �أ�سواق الدين من �ش�أنها
�أن ت�ؤثر على �شروط التمويل الذي يح�صل عليه ال�صندوق .وكذلك التغيرات في �أ�سعار الفائدة قد ت�ؤثر �أي�ض ًا على معدالت الر�سملة ،والتي ت�ؤثر بدورها
على عمليات التثمين في القطاع العقاري ب�شكل عام.
مخاطر التداول ب�سعر �أقل من �سعر الطرح الأولي :قد يتم تداول الوحدات ب�سعر �أقل من �سعر الطرح الأولي في وقت اال�شتراك ،وقد ال ي�ستطيع
مالكو الوحدات ا�سترداد كامل قيمة ا�ستثمارهم .وقد يتم تداول الوحدات ب�سعر �أقل من قيمتها لعدة �أ�سباب ،من بينها ظروف ال�سوق غير المواتية،
و�ضعف توقعات الم�ستثمرين حول جدوى اال�ستراتيجية ،وال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�صندوق ،وزيادة العر�ض على الطلب من الوحدات.
مخاطر التقلب في التوزيعات :على الرغم من �أنه يتوجب على ال�صندوق بموجب التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة توزيع
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ما ن�سبته  ٪90على الأقل من �صافي دخله لمالكي الوحدات� ،إال �أنه ال توجد �ضمانات ب�ش�أن مبالغ التوزيعات الم�ستقبلية ،وقد يكون ال�صندوق غير
قادر على القيام ب�أي توزيع ب�سبب �أحداث غير متوقعة ت�ؤدي �إلى زيادة في التكاليف (بما في ذلك النفقات الر�أ�سمالية في حال القيام ب�أعمال تجديد
وا�سعة النطاق ومكلفة ب�شكل عاجل) �أو انخفا�ض في الإيرادات (كما في حال تدني م�ستويات تح�صيل �إيرادات الإيجار) .وقد ت�ؤدي عدم قدرة
ال�صندوق على القيام بتوزيعات لمالكي الوحدات �إلى تعري�ض ال�صندوق اللتزامات معينة من �ش�أنها �أن ت�ضعف الأداء المالي لل�صندوق .ويمكن �أي�ض ًا
�أن ي ُمنع ال�صندوق عن القيام ب�أي توزيعات من ِقبل مموليه ،وفق ًا لوثائق التمويل التقييدية �أو خالفه ،والذين يكون لهم الحق بحاالت معينة (مثل بعد
وقوع حالة �إخالل بموجب وثائق التمويل) في ال�سيطرة على التدفقات النقدية لل�صندوق والتحكم بها بحيث تُ�ستخدم ل�سداد �أ�صل المبالغ الم�ستحقة
بموجب وثائق التمويل .و ُي�شار �إلى �أن �أي انقطاع �أو انخفا�ض في مبالغ التوزيعات لمالكي الوحدات ،قد يت�سبب في انخفا�ض قيمة و�سعر تداول وحدات
ال�صندوق في ال�سوق المالية ال�سعودية.
مخاطر زيادة عمليات بيع الوحدات :قد ت�ؤدي عمليات البيع الالحقة من جانب مالكي الوحدات لعدد كبير من الوحدات �إلى تخفي�ض القيمة ال�سوقية
للوحدة �إلى درجة كبيرة .وقد ت�ؤدي �أي عمليات بيع لعدد كبير من الوحدات في ال�سوق العامة� ،أو الت�صور ب�أن هذه المبيعات �سوف تحدث� ،إلى الت�أثير
ب�شكل �سلبي وكبير على قيمة و�سعر تداول الوحدات.
مخاطر انعكا�س القيمة الأ�سا�سية :قد ال يعك�س �سعر ال�سوق المتداول للوحدات قيمة اال�ستثمارات الأ�سا�سية لل�صندوق .كما تتعر�ض �أ�سواق المال
لتقلبات كبيرة في الأ�سعار وحجم التعامالت من وقت لآخر ،وقد ي�ؤدي هذا الأمر ،بالإ�ضافة �إلى الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية وغيرها� ،إلى الت�أثير
ال�سلبي والكبير على القيمة ال�سوقية للوحدات .وب�صفته �صندوق تداول عام ،قد يت�أثر �سعر الوحدة الواحدة بعدد من العوامل ،والتي يقع العديد منها
خارج �سيطرة ال�صندوق وبع�ضها يتعلق بال�صندوق وعملياته بحيث ي�ؤثر بع�ضها على اال�ستثمار العقاري �أو �أ�سواق الأ�سهم ب�صفة عامة.
مخاطر تقييم �صافي �أ�صول ال�صندوقُ :تحدَ د قيمة �صافي �أ�صول ال�صندوق على الأقل مرة واحدة كل �ستة �أ�شهر� ،إال �أنه قد تتغير قيمة اال�ستثمارات
الأ�سا�سية لل�صندوق في الفترة ما بين عمليات التثمين .ولذلك ،يمكن تحديد �سعر ال�سوق للوحدات بنا ًء على معلومات تاريخية والتي قد ال تعك�س
القيمة الحالية لال�ستثمارات الأ�سا�سية لل�صندوق .وعالوة على ذلك ،ف�إن الأتعاب والنفقات ال تُعدًّل �إال من تقييم لآخر .وبهذا يكون مالك الوحدات
على غير دراية بقيمة �أ�صول ال�صندوق المحدثة في خالل هذه الفترة وقد يت�صرف بوحدات ال�صندوق بطريقة قد ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على عوائده
وقيمة ا�ستثماره.
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مخاطر القيود المتعلقة بجمع الأموال لعمليات ا�ستحواذ م�ستقبلية :قد ت�ؤدي متطلبات التوزيع وقيود التمويل بموجب التعليمات الخا�صة
ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة ،بالإ�ضافة �إلى القيود على جمع الأ�سهم الجديدة� ،إلى الحد من مرونة ال�صندوق وقدرته على النمو من
خالل اال�ستحواذ .ويعتزم ال�صندوق توزيع  ٪90على الأقل من �صافي �أرباحه على مالكي الوحدات ،وهو الأمر الذي يقلل من النقد المتاح لل�صندوق.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ومن �أجل الحفاظ على و�ضع ال�صندوق ك�صندوق ا�ستثمار عقاري متداول ،يجب �أال تتجاوز ن�سب التمويل لل�صندوق ن�سبة  %50من
القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق عند التمويل ،وذلك ح�سب �آخر قوائم مالية مدققة .وكنتيجة لذلك ،يمتلك ال�صندوق قدرة محدودة على تح�سين
عقاراته �أو تحقيق النمو من خالل اال�ستحواذ على عقارات �إ�ضافية .وفي حال كان ال�صندوق يعتزم زيادة ر�أ�سماله ،فقد يلج�أ �إلى طرح حقوق �أولوية
بما يتما�شى مع �أنظمة هيئة ال�سوق المالية ونظام ال�شركات ذات العالقة .ولم يتم حتى تاريخه زيادة ر�أ�سمال �أي �صندوق ا�ستثمار عقاري متداول،
وبالتالي قد ت�ستغرق العملية وقت ًا طوي ًال ،مما قد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على القيمة ال�سوقية للوحدات.
مخاطر ت�ضارب الم�صالح :يزاول مدير ال�صندوق مجموعة من الأن�شطة التي تت�ضمن ا�ستثمارات مالية وخدمات ا�ست�شارية .وقد تن�ش�أ هناك حاالت
تت�ضارب فيها م�صالح مدير ال�صندوق مع م�صالح ال�صندوق� .إن �أي ت�ضارب في الم�صالح يحد من قدرة مدير ال�صندوق على �أداء مهامه ب�شكل
مو�ضوعي مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على ا�ستثمارات ال�صندوق وعوائده وتوزيعاته.
االلتزام بالتقييدات ال�شرعية :يجب �أن تتم ا�ستثمارات ال�صندوق وفق ًا لمبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ح�سبما تحددها الهيئة ال�شرعية .وهذه المبادئ
تنطبق على هيكل اال�ستثمارات و�إلى حد ما على ن�شاطات ال�صندوق وتنوع ا�ستثماراته .ولاللتزام بتلك المبادئ ،قد ي�ضطر ال�صندوق �إلى التخارج من
�أحد ا�ستثماراته �أو جزء منه �إذا كان اال�ستثمار �أو هيكل اال�ستثمار مخالف لمبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،عند االلتزام بالمبادئ
ال�شرعية ،قد يخ�سر ال�صندوق فر�ص ًا ا�ستثمارية �إذا قررت الهيئة ال�شرعية وجود �أي ا�ستثمار مقترح غير ملتزم بـ�ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية وبالتالي
ال يمكن لل�صندوق النظر فيه .وقد يكون لهذه العوامل ،في ظل ظروف معينة� ،أثر �سلبي على الأداء المالي لل�صندوق �أو ا�ستثماراته ،مقارنة بالنتائج
التي يمكن الح�صول عليها لو لم تكن مبادئ اال�ستثمار ال�شرعي لل�صندوق موجودة.
مخاطر التوقعات غير ال�صحيحة والتغيرات في �أو�ضاع ال�سوق :يعتمد �أداء ال�صندوق الم�ستقبلي ب�شكل كبير على التغيرات في م�ستويات العر�ض
والطلب في القطاع العقاري والقطاع العقاري الفرعي ذي ال�صلة ،والتي قد تت�أثر بالأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية الإقليمية والمحلية ،وزيادة
التناف�س الذي ينتج عنه انخفا�ض قيمة العقارات واحتمال محدودية توفر القرو�ض ال�سكنية �أو زيادة �أ�سعار الرهن العقاري ،والتغيرات في م�ستويات
العر�ض والطلب .لذا ،يمكن �أن يكون للتوقعات غير ال�صحيحة الم�ستخدمة من ِقبل مدير ال�صندوق لغايات اتخاذ القرار اال�ستثماري �أثر �سلبي على

ال�صندوق.
عدم الم�شاركة في الإدارة :با�ستثناء ما هو مذكور في هذه ال�شروط والأحكام ،ال يكون للم�ستثمرين الحق �أو �صالحية الم�شاركة في �إدارة ال�صندوق
�أو الت�أثير على �أي من القرارات اال�ستثمارية لل�صندوق .وتُ�سند جميع م�س�ؤوليات الإدارة لمدير ال�صندوق.
االعتماد على الموظفين الرئي�سيين :يعتمد نجاح ال�صندوق ب�شكل رئي�سي على نجاح فريق �إدارته .وقد ت�ؤثر خ�سارة خدمات �أي من �أع�ضاء فريق
�إدارة ال�صندوق ب�شكل عام (�سواء كان ذلك ب�سبب اال�ستقالة �أو خالفه) �أو عدم �إمكانية جذب وتعيين موظفين �إ�ضافيين على عمل ال�صندوق
ومنظومته� .إن عدم وجود فريق ناجح لإدارة ال�صندوق قد ينعك�س �سلب ًا على القدرة على تنمية عقارات و�أ�صول ال�صندوق والقدرة على التفاو�ض بما
يحقق الم�صلحة المثلى لل�صندوق ،ومما قد ي�ؤثر على عائدات ال�صندوق وقيمة وحداته.
مخاطر احتمالية ت�ضارب الم�صالح :قد يخ�ضع ال�صندوق لحاالت مختلفة من ت�ضارب الم�صالح نظر ًا لأن مدير ال�صندوق وال�شركات التابعة له،
ومدراء كل منهما والمدراء والمنت�سبين قد يكونوا م�شاركين في �أن�شطة عقارية وغيرها من الأن�شطة التجارية بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة .ويجوز
لل�صندوق من وقت لآخر التعامل مع �أ�شخا�ص �أو �شركات �أو م�ؤ�س�سات �أو ال�شركات التي ترتبط مع ال�شركات التابعة لمدير ال�صندوق لت�سهيل الفر�ص
اال�ستثمارية .وال ُيط َلب من الجهات التي ف ّو�ض مجل�س �إدارة ال�صندوق م�س�ؤوليات معينة لها (بما في ذلك مدير ال�صندوق) �أن يكر�سوا كل مواردهم
لل�صندوق .وفي حال قامت �أي من الجهات المذكورة بتكري�س م�س�ؤولياتها �أو م�صادرها ل�صالح جهات �أخرى ،قد يحد ذلك من قدرتها على تكري�س
م�صادرها وم�س�ؤولياتها ل�صالح ال�صندوق مما قد ي�ؤثر على قدرة ال�صندوق على تحقيق �أغرا�ضه اال�ستثمارية ،من حيث النمو في العائدات والقدرة
على تحقيق قيمة �سوقية �أف�ضل للوحدات.
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توفر اال�ستثمارات المنا�سبة :لقد وقع اختيار مدير ال�صندوق على بع�ض ،ولي�س كافة ،ا�ستثمارات ال�صندوق بتاريخ هذه ال�شروط والأحكام ،ولن
يت�سنى للم�ستثمرين في ال�صندوق فر�صة لتقييم المعطيات االقت�صادية والمالية وكذلك المعلومات الأخرى ذات ال�صلة والخا�صة باال�ستثمارات
الم�ستقبلية .وال يمكن تقديم �ضمان ب�أن مدير ال�صندوق �سيتمكن ،عقب اال�ستحواذ على الأ�صول العقارية الأولية من تحديد ا�ستثمارات تتما�شى مع
�أغرا�ض اال�ستثمار الخا�صة بال�صندوق ،وتحديد ًا في بيئة ال�سوق الحالية .وهناك مناف�سة �شديدة في مجال تحديد وهيكلة اال�ستثمارات المنا�سبة
لل�صندوق ،وينطوي ذلك على درجة عالية من الغمو�ض .وعدم قدرة مدير ال�صندوق على تحديد اال�ستثمارات المنا�سبة قد ي�ؤثر �سلب ًا على قدرة
ال�صندوق على تحقيق العوائد المرغوبة.
مخاطر عدم التنوع :من الم�ستهدف �أن يقوم ال�صندوق بعدد كبير من اال�ستثمارات� .إال �أن المحفظة اال�ستثمارية لل�صندوق �سوف تتكون مبدئي ًا من
�أ�صلين ،يمثل �أحدهما  %80تقريب ًا من �أ�صول ال�صندوق .وال يوجد �ضمانة على �أن ال�صندوق �سوف يعثر على ما يرى �أنه عدد مالئم من اال�ستثمارات
�أو تنفيذ تلك اال�ستثمارات ،وبنا ًء عليه قد ي�شارك ال�صندوق في عدد محدود من اال�ستثمارات ،وكنتيجة لذلك ،قد تت�أثر العوائد الإجمالية لل�صندوق
�سلب ًا وب�شكل كبير بالأداء غير الجيد حتى ولو كان ال�ستثمار واحد فقط .وال يوجد �أي �ضمانة للم�ستثمرين فيما يتعلق بمقدار تنوع ا�ستثمارات
ال�صندوق� ،سواء من حيث الإقليم �أو القطاع �أو نوع الأ�صول .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،بالن�سبة للمعامالت التي يعتزم من خاللها مدير ال�صندوق �إعادة
تمويل كامل ر�أ�س المال ال ُم�ستَثمر �أو جزء منه� ،سوف تكون هناك مخاطرة ب�أن هذا التمويل قد ال يتم ،وهو الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى مخاطر متزايدة
كنتيجة المتالك ال�صندوق ال�ستثمار طويل الأمد غير مخطط �أو قلة التنوع .ومن المتوقع �أن تتركز اال�ستثمارات في القطاع العقاري والقطاعات
المرتبطة به .وقد ينطوي تركز اال�ستثمارات في قطاع واحد على مخاطر ،بما في ذلك التقلبات الكبيرة في العوائد� ،أكبر من تلك المخاطر المرتبطة
عموم ًا بال�صناديق الأكثر تنوع ًا،
مخاطر �سوق العقارات الفندقية :تندرج الأ�صول العقارية الأولية لل�صندوق �ضمن القطاع العقاري الفندقي .ويعتمد �أداء اال�ستثمارات في القطاع
العقاري الفندقي ب�شكل كبير على التغيرات في م�ستويات العر�ض والطلب ،والتي تت�أثر ب�شكل كبير بالعوامل االقت�صادية وال�سيا�سية والأمنية ،والعوامل
الإقليمية والمحلية ،بما في ذلك زيادة حجم المناف�سة التي تفر�ضها �شركات ت�شغيل الفنادق الأخرى .وتعتمد قدرة ال�صندوق على اال�ستفادة من دخل
ت�أجيري �صافي �إ�ضافة �إلى الحفاظ على قيمة العقار �إلى حد كبير على قدرة العقار التابع لل�صندوق على المناف�سة ب�شكل فعال مع عقارات �أخرى
مماثلة .وفي حال كان با�ستطاعة �أ�صول فندقية �أخرى مماثلة اجتذاب م�ست�أجرين ب�شكل �أف�ضل من ال�صندوق ،قد ينتج عن ذلك انخفا�ض الدخل
الت�أجيري لل�صندوق نتيجة النخفا�ض الطلب من جانب الم�ست�أجرين .وقد يقلل االنخفا�ض في �صافي الدخل الت�أجيري التوزيعات المقدمة لمالكي
الوحدات وقد يت�سبب في انخفا�ض قيمة الوحدات و�سعر تداولها في ال�سوق المالية ال�سعودية.
مخاطر تخلف الطرف الآخر عن االلتزام والمخاطر االئتمانية �سوف يتعر�ض ال�صندوق لمخاطر ائتمانية تتعلق بالأطراف الذين يقوم ال�صندوق
بمزاولة الأعمال معهم كما يمكن �أن يتحمل ال�صندوق خطر ت�سوية التخلف عن ال�سداد .كما �أن ال�صندوق قد يتعر�ض ،في ظل ظروف معينة� ،إلى
مخاطر تخلف الطرف الآخر عن االلتزام بما في ذلك مالك الأرا�ضي و�/أو البنوك المقر�ضة و�/أو مديري العقارات و�/أو المقاولين .وقد ي�ؤدي
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�إخالل �أي طرف خارجي متعاقد معه عن �سداد �أي م�ستحقات تعاقدية �إلى ال�صندوق �إلى انخفا�ض دخل ال�صندوق وبالتالي الت�أثير في النهاية على
عوائد مالكي الوحدات.
التقلبات في قيمة العقار والمخاطر العقارية العامة� :سوف تخ�ضع اال�ستثمارات للمخاطر المتعلقة بملكية العقارات وت�أجيرها وت�شغيلها وتطويرها
و�إعادة تطويرها� ،أو �أي من ذلك .وت�شمل هذه المخاطر ،على �سبيل المثال ولي�س الح�صر ،تلك المخاطر المرتبطة بالمناخ االقت�صادي المحلي
العام والأو�ضاع العقارية المحلية والتغيرات في العر�ض والطلب المتعلق بالعقارات المتناف�سة في منطقة ما ،والتقادم الوظيفي والرغبة في ا�ستحواذ
العقارات ،والنق�ص في �إمدادات الطاقة ومختلف المخاطر غير الم�ؤمن عليها �أو غير القابلة للت�أمين والكوارث الطبيعية واللوائح الحكومية (على
�سبيل المثال ،مراقبة الإيجارات) والتغيرات في ال�ضرائب العقارية والتغيرات في معدالت العوائد وتوافر التمويل العقاري التي من �ش�أنها �أن تجعل
بيع �أو �إعادة تمويل العقارات �صعب �أو غير عملي� ،إ�ضاف ًة �إلى االلتزامات البيئية وااللتزامات المحتملة المترتبة على الت�صرف في الأ�صول والحروب
وغيرها من العوامل التي تخرج عن �سيطرة مدير ال�صندوق.
وحيث �شهد ال�سوق العقاري تقلبات وتغيرات كبيرة في القيمة فيما م�ضى ،فهنالك خطر �أن يقوم ال�صندوق ب�شراء ا�ستثمارات خالل فترة انتعا�ش في
ال�سوق و�أي تدهور الحق في ال�سوق قد ي�ؤثر ي�ؤدي �إلى انخفا�ض في القيمة ال�سوقية ال�ستثمارات ال�صندوق.
وال يوجد هناك �أي �ضمان على وجود �سوق جاهزة لإعادة بيع اال�ستثمارات وذلك لأن اال�ستثمارات عموم ًا لن تكون �سائلة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد يكون للتغيرات ال�سلبية في ت�شغيل �أي عقارات �أو في الو�ضع المالي لأي م�ست�أجر ت�أثير �سلبي على المدفوعات الإيجارية التي
يتلقاها ال�صندوق ،وبالتالي على قدرة ال�صندوق على تقديم توزيعات �أرباح للم�ستثمرين .وقد يتعر�ض �أي م�ست�أجر ،من وقت لآخر ،للركود وهو
الأمر الذي قد ي�ضعف و�ضعه المالي وي�ؤدي �إلى تخلفه عن �سداد الم�ستحقات الإيجارية عند ا�ستحقاقها .وفي �أي وقت ،يجوز لأي م�ست�أجر �أن ي�سعى
للح�صول على حماية �ضد �أنظمة الإفال�س �أو الإع�سار المعمول بها ،وهو الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى رف�ض عقد الإيجار �أو �إنهائه �أو �أي نتائج �سلبية �أخرى،
وبالتالي انخفا�ض التدفق النقدي القابل للتوزيع .وال يمكن تقديم �ضمان ب�أن الم�ست�أجرين لن يرفعوا دعاوى للحماية من الإفال�س في الم�ستقبل ،و�إذا
فعلوا ذلك �أن ي�ستمر الإيجار �ساري ًا.
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التركيز على القطاع العقاري :قد ي�ستثمر ال�صندوق في �أ�صول مركزة في قطاع محدد ،على �سبيل المثال القطاع العقاري الفندقي �أو التجاري
(�ستتركز �أ�صول ال�صندوق في البداية في القطاع الفندقي) .وقد ي�ؤدي تركيز ال�صندوق ا�ستثماراته في قطاع واحد �أو �أكثر �إلى تعري�ض ال�صندوق
لخطر الركود االقت�صادي وذلك ب�شكل يفوق ما �إذا ا�شتملت �أ�صول ال�صندوق اال�ستثمارية على �أ�صول في قطاع �آخر �أو قطاعات �أخرى .وكنتيجة
لذلك ،قد يكون لهذا الركود ت�أثير �سلبي جوهري على الو�ضع المالي لل�صندوق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية وقدرته على تقديم توزيعات �أرباح
للم�ستثمرين.
مخاطر نزع الملكية :يمكن للجهات الحكومية نزع ملكية بع�ض العقارات للمنفعة العامة (على �سبيل المثال ،بناء الطرق) .ومن الناحية العملية،
�سوف ي�ساوي �سعر ال�شراء القيمة ال�سوقية .وفي حال نزع الملكية ،يتم اال�ستحواذ الإجباري على العقار بعد فترة �إخطار ،غير محددة في النظام
الحالي ،وذلك لأن اعتمادها يقوم بموجب نظام خا�ص .وعلى الرغم من احتمالية دفع التعوي�ض ،فهناك خطر يتمثل في �أن تكون قيمة التعوي�ض غير
كافية بالمقارنة مع حجم اال�ستثمار �أو الربح الفائت �أو الزيادة في قيمة اال�ستثمار .وفي حال تحقق خطر نزع الملكية ،قد تنخف�ض قيمة التوزيعات
لمالكي الوحدات ،وقيمة و�سعر التداول للوحدات وقد يخ�سر مالكو الوحدات كل �أو جزء من ر�أ�س المال الم�ستثمر.
مخاطر االعتماد على �إيرادات الإيجارات :قد ي�ستحوذ ال�صندوق على ا�ستثمارات بنا ًء على القيم الم�ستقاة من الإيرادات التي يتم الح�صول عليها
من م�ست�أجري اال�ستثمارات .وال يوجد �ضمان ب�أن الم�ساحات ال�شاغرة �سوف يتم ت�أجيرها �أو �أن الإيجارات المنتهية �سوف يتم تجديدها �أو �أنه �سوف
تكون هناك زيادة في الإيجارات بمرور الوقت .وفي حال تعر�ض �أحد الم�ست�أجرين لركود في �أعماله �أو �أي نوع �آخر من �أنواع الأزمات المالية ،فقد
ي�صبح عندها غير قادر على �سداد الم�ستحقات الإيجارية في الوقت المنا�سب �أو تجديد عقد �إيجاره .وقد ي�شغل بع�ض الم�ست�أجرين �أجزا ًء كبيرة من
اال�ستثمارات ذات ال�صلة ،وبالتالي ،طالما كانت ا�ستثمارات ال�صندوق مركزة في تلك الأ�صول ،فقد يت�أثر الو�ضع المالي لل�صندوق ونتائج عملياته
وتدفقاته النقدية وقدرته على تقديم توزيعات �أرباح للم�ستثمرين �سلب ًا ب�شكل كبير ب�أي ظروف �سلبية ت�ؤثر على ه�ؤالء الم�ست�أجرين الرئي�سيين.
مخاطر ت�أجير الأ�صول العقارية المبدئية لم�ست�أجر منفرد :ت�ؤجر الأ�صول العقارية المبدئية لـ�شركة محمد عبدالعزيز الراجحي و�أوالده
لال�ستثمار .وبهذا الخ�صو�ص ،في حال تعر�ض الم�ست�أجر لظروف معينة تمنعه من �سداد القيمة الإيجارية للأ�صول العقارية المبدئية ،قد يكون لمثل
هذه الحال �أثر �أكبر على ال�صندوق مما قد يكون في حال كانت �أ�صول ال�صندوق موزعة وم�ؤجرة لم�ست�أجرين مختلفين.
مخاطر �سيولة الأ�صول الأ�سا�سية :ب�صفتها نوع من الأ�صولُ ،ت َعد الأ�صول العقارية من الأ�صول غير ال�سائلة ن�سبي ًا .وبالتالي ،قد ي�صعب �أو ي�ستحيل
على ال�صندوق �أن يبيع �أ�صل عقاري معين بال�سعر المرغوب في �أي وقت معين .وتتكون محفظة ال�صندوق من �أ�صول عقارية .وقد ي�صعب على
ال�صندوق بيع �أ�صوله العقارية (خ�صو�ص ًا في �أوقات تراجع ال�سوق وب�صفة خا�صة تلك الأ�صول التي يتم ت�صنيفها ك�أ�صول عقارية كبيرة) ،وقد يتعر�ض

ال�سعر لخ�صم كبير خا�صة �إذا تم �إجبار ال�صندوق على الت�صرف في �أي من �أ�صوله خالل فترة زمنية ق�صيرة .وقد ي�ؤدي هذا الأمر �إلى تخفي�ض
قيمة الوحدات والت�أثير �سلب ًا على �أداء ال�صندوق.
مخاطر التطوير :على الرغم من �أن الأ�صول العقارية الأولية لل�صندوق تتكون من �أ�صول عقارية تم تطويرها ،فقد ي�ستثمر ال�صندوق في م�شاريع
التطوير العقاري .مع العلم ب�أن م�شاريع التطوير العقاري في المملكة تواجه مخاطر عديدة .وت�شمل مخاطر اال�شتراك في بناء وت�سويق م�شروع عقاري
جديد ،دون ح�صر ،ما يلي )1( :الت�أخير في االنتهاء من الأعمال في الوقت المنا�سب ،و( )2تجاوز التكاليف المحددة ،و( )3عدم القدرة على تحقيق
عقود �إيجار بالم�ستويات المتوقعة ،و( )4القوة القاهرة الناتجة عن عوامل تقع خارج �سيطرة ال�صندوق والتي تتعلق بقطاع الت�شييد (بما في ذلك
الأحوال الجوية والظروف البيئية ال�سيئة ونق�ص مواد البناء في ال�سوق) وهو الأمر الذي يعوق االنتهاء من م�شاريع التطوير .وكما ينطوي البدء في
م�شروع جديد �أي�ض ًا على مخاطر �أخرى ،من بينها الح�صول على الموافقات والت�صاريح الحكومية الالزمة لتق�سيم الأرا�ضي والإ�شغال ،وغيرها من
الموافقات والت�صاريح الحكومية الأخرى المطلوبة ،وتكاليف التطوير العقاري المت�صلة بالم�شاريع التي لم تتم متابعتها حتى االكتمال .وللإنجاز
الناجح لتلك الم�شاريع ت�أثير مبا�شر وكبير على قيمة الوحدات و�أي ف�شل في ذلك من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى تخفي�ض التوزيعات للم�ستثمرين و�صافي قيمة
�أ�صول ال�صندوق.
مخاطر التمويل :من المحتمل �أن يتم تمويل �أ�صول ال�صندوق و�أن ي�ؤثر هذا �سلب ًا على الدخل الذي يجنيه ال�صندوق� ،أو �أن ي�ؤدي �إلى خ�سارة
ر�أ�س المال الأ�صلي ،وبالتالي القيمة ال�سوقية للوحدات .وعندما ي�ستخدم ال�صندوق التمويل� ،سوف تتعاظم الزيادات واالنخفا�ضات في قيمة �أ�صول
ال�صندوق .فعلى �سبيل المثال ،قد ي�سبب التمويل تغيرات ع�شوائية كبيرة في قيمة �أ�صول ال�صندوق �أو قد يعر�ضه لخ�سارة تفوق مبلغ ا�ستثماره .و�إذا
كان ا�ستخدام التمويل يخلق فر�صة للزيادة في العائدات ،فهو في نف�س الوقت ينطوي على درجة عالية من الخطر المالي وقد ي�ؤدي �إلى تعري�ض
ال�صندوق وا�ستثماراته �إلى عوامل �أخرى مثل ارتفاع تكلفة التمويل والركود االقت�صادي .عالوة على ذلك ،ف�إنه يمكن رهن �أ�صول ال�صندوق �إلى
ُمق ِْر�ض ل�صالح ال�صندوق فقط ،ويمكن �أن يقوم ذلك ال ُمق ِْر�ض بالمطالبة بالأ�صول فور حدوث �أي تخلف عن ال�سداد (ح�سبما هو م�شروط في وثائق
التمويل) من جانب ال�شركة ذات الغر�ض الخا�ص �أو من جانب مدير ال�صندوق �أو ال�صندوق ذاته.
مخاطر الإجراءات التي يتخذها المناف�سون :يتناف�س ال�صندوق مع مالك وم�شغلين ومطورين عقاريين �آخرين في المملكة العربية ال�سعودية ،وقد
يمتلك بع�ضهم عقارات م�شابهة للعقارات التي يمتلكها ال�صندوق في نف�س النطاق الذي تقع فيه العقارات .و�إذا قام مناف�سو ال�صندوق بت�أجير �أماكن
�سكنية و�/أو تجارية مماثلة للعقارات التي يمتلكها ال�صندوق �أو بيع �أ�صول مماثلة لهذه للعقارات التي يمتلكها ال�صندوق بقيمة �أقل من تثمين ال�صندوق
للأ�صول القابلة للمقارنة ،ف�إن ال�صندوق قد ال ينجح في ت�أجير الم�ساحة التجارية وال�سكنية ب�أ�سعار منا�سبة �أو وفق �شروط منا�سبة �أو قد ال ينجح في
ذلك على الإطالق .وبالتالي ،قد يتكبد ال�صندوق تكاليف وم�صاريف �إ�ضافية لأغرا�ض االحتفاظ بالعقارات وقد يتع ّر�ض لخ�سارة الدخل المحتمل
كنتيجة لعدم �شغل العقارات الأ�سا�سية .وبنا ًء عليه ،قد يت�أثر الدخل و�/أو العوائد المتوقعة لمالكي الوحدات �سلب ًا.
مخاطر بع�ض الت�صرفات :بخ�صو�ص الت�صرفات باال�ستثمارات ،قد ُيطلب من ال�صندوق �إجراء �إعالنات حول ال�ش�ؤون التجارية والمالية لال�ستثمار
مثل تلك التي تتم بخ�صو�ص بيع �أي عقار ،وقد ُيطلب منه �ضمان تعوي�ض الم�شترين لتلك اال�ستثمارات للحد الذي تكون فيه تلك الإعالنات غير دقيقة.
وقد ينتج عن تلك الترتيبات التزامات طارئة ،قد تُخ ِّف�ض عوائد مالكي الوحدات �أو قد ُيطلب تمويلها في النهاية من جانب ال�صندوق .وبالإ�ضافة �إلى
ذلك ،تن�ص الم�ستندات المنظمة لل�صندوق على �أن ال�صندوق ي�ضمن تعوي�ض مدير ال�صندوق والتابعين له بما في ذلك م�س�ؤوليه ومديريه و�شركائه
وموظفيه وم�ساهميه والأع�ضاء وغيرهم من الوكالء ،عن بع�ض المطالبات والخ�سائر والأ�ضرار والنفقات الناجمة عن ن�شاطاته نيابة عن ال�صندوق،
وقد ت�ؤثر التزامات التعوي�ض تلك ب�شكل جوهري على عوائد الم�ستثمرين.
مخاطر عدم القدرة على التخارج من ا�ستثمارات ال�صندوق ب�شروط جيده� :سوف يقوم ال�صندوق بالتخارج من العقارات والأ�صول الأخرى،
وذلك مع مراعاة م�صاح مالكي الوحدات لتعزيز عوائدهم .وتعتمد قدرة ال�صندوق على الت�صرف في العقارات بنا ًء على �شروط مواتية على عوامل
خارج �سيطرته بما في ذلك المناف�سة من جانب بائعين �آخرين وتوافر حلول تمويل تجذب الم�شترين المحتملين .وفي حال لم يتمكن ال�صندوق من
الت�صرف في �أ�صوله بنا ًء على ال�شروط التي يف�ضلها �أو في التوقيت الذي يقوم فيه مدير ال�صندوق بالت�صرف في الأ�صول ف�إن و�ضعه المالي ونتائج
العمليات والتدفق النقدي وقدرته على توزيع الأرباح على مالكي الوحدات قد تت�أثر �سلب ًا.
مخاطر عدم قدرة الم�ست�أجرين على الوفاء بالتزاماتهم االيجارية :قد تت�أثر نتائج ال�صندوق ب�شكل �سلبي �إذا كان هناك عدد كبير من الم�ست�أجرين
غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم الإيجارية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ففي حال لجوء م�ست�أجر ما �إلى �أنظمة الإفال�س �أو الإع�سار �أو �أي �أنظمة مماثلة،
فيجوز له �إنهاء عقد الإيجار الخا�ص وينتج عن ذلك نق�صان في التدفق النقدي لل�صندوق .وفي حال وجود عدد كبير من حاالت الإخالل بااللتزامات
و� /أو حاالت الإفال�س من الم�ست�أجرين ،ف�إن التدفق النقدي الخا�ص بال�صندوق وكذلك قدرة ال�صندوق على تنفيذ توزيعات لمالكي الوحدات قد
تت�أثر �سلب ًا.
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مخاطر احتمالية عدم القدرة على تجديد عقد الإيجار �أو �إعادة ت�أجير الم�ساحة الم�ست�أجرة عند انتهاء مدة العقد� :سوف ي�ستمد ال�صندوق معظم
دخله من مبالغ الإيجار التي ي�سددها م�ست�أجرو العقارات .وبنا ًء عليه ،ف�إن الو�ضع المالي لل�صندوق ونتائج العمليات والتدفق النقدي وكذلك قدرة
ال�صندوق على تنفيذ توزيعات للم�ستثمرين قد تت�أثر جميعها �سلب ًا في حال لم يتمكن ال�صندوق من �إعادة ت�أجير العقارات ب�شكل فوري �أو تجديد عقود
الإيجار �أو في حال كانت القيمة الإيجارية عند التجديد �أو �إعادة الت�أجير �أقل بكثير من المتوقع .وعند انتهاء �أي عقد �إيجار ،ال يوجد �أي �ضمان على
�أن العقد �سوف يتم تجديده �أو �أنه �سوف يتم �إيجاد م�ست�أجر بديل .وقد تكون �شروط �أي عقد �إيجار الحق �أقل فائدة لل�صندوق من عقد الإيجار الحالي.
وفي حال التق�صير من جانب �أي م�ست�أجر ،قد يواجه الم�ؤجر ت�أخير ًا �أو قيود ًا عن ت�أجير الحقوق وقد يتم تكبد تكاليف باهظة لحماية ا�ستثمارات
ال�صندوق .وعالوة على ذلك ،ف�إن قدرة ال�صندوق على ت�أجير الم�ساحة االيجارية وكذلك القيمة االيجارية التي يتقا�ضاها تت�أثران لي�س فقط بالطلب
من جانب الم�ست�أجرين ولكن �أي�ض ًا بعدد العقارات الأخرى التي تناف�س عقارات ال�صندوق في اجتذاب الم�ست�أجرين.
مخاطر الخ�سائر غير الم�ؤمنة� :سوف يحتفظ ال�صندوق بت�أمين للم�س�ؤولية التجارية ،وت�أمين على الملكية ،وغيرها من �أنواع الت�أمين التي تغطي
جميع الممتلكات التي يملكها ويديرها ال�صندوق ،وذلك بالنوع والحدود التي يعتقد �أنها كافية ومنا�سبة بالنظر �إلى المخاطر الن�سبية التي تنطبق
على العقار ،وبتكلفة التغطية المنا�سبة ،مع تطبيق ممار�سات ال�صناعة الجيدة .ومن الممكن �أي�ض ًا الت�أمين �ضد خ�سائر معينة ،مثل تلك التي تنتج
عن العوا�صف �أو الفي�ضانات �أو الحوادث الزلزالية ،مع مراعاة بع�ض القيود ،من بينها الخ�صومات الكبيرة �أو ال�سداد الت�شاركي وقيود وثائق الت�أمين،
والت�أخر في تح�صيل المطالبات .لذا ،ف�إن ال�صندوق قد يتكبد خ�سائر مادية تتجاوز عائدات الت�أمين ،وربما ي�صبح غير قادر على اال�ستمرار في
الح�صول على التغطية الت�أمينية ب�أ�سعار معقولة تجاري ًا .ف�إذا واجه ال�صندوق خ�سارة غير م�ؤمن عليها �أو خ�سارة تتجاوز حدوده الت�أمينية فيما
يتعلق بملكية �إحدى العقارات �أو �أكثر ،ف�إنه من المحتمل �أن يخ�سر ال�صندوق ر�أ�س المال الم�ستثمر في الممتلكات المت�ضررة ،ف�ض ًال عن العائدات
الم�ستقبلية المتوقعة من هذه الممتلكات .وبالت�أكيد ف�إن �أي خ�سارة من هذا القبيل من المرجح �أن ت�ؤثر �سلب ًا على و�ضع ال�صندوق المالي ونتائج
عملياته ،والتدفقات النقدية الناتجة عنه ،ومن ثم قدرة ال�صندوق على تقديم توزيعات للم�ستثمرين.
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دقة تثمين العقارات :ف�ضال عن عمليات التثمين التي يجريها اثنين من المثمنين الم�ستقلين المعتمدين كما هو بتاريخ  30يونيو و 31دي�سمبر من
كل �سنة ميالدية .و�ستكون عمليات التقييم التي يقوم بها مدير ال�صندوق لغر�ض تقدير قيمة عقار ما فقط ،ولي�ست مقيا�س ًا دقيق ًا للقيمة التي يمكن
الح�صول عليها عند بيع ذلك العقار ،حيث يعتمد الأمر على التفاو�ض بين الم�شتري والبائع ،حيث �إن التحقق النهائي من القيمة ال�سوقية للعقار يعتمد
�إلى حد كبير على الظروف االقت�صادية ،وغيرها من الظروف الأخرى الخارجة عن �سيطرة ال�صندوق ومدير ال�صندوق ،ومن بين تلك الظروف
دون ح�صر ،ظروف ال�سوق ب�شكل عام .وعالوة على ذلك ،ف�إن التقييمات ال ت ّعبر بال�ضرورة عن ال�سعر الذي يمكن بيع العقار مقابله ،علم ًا ب�أن �أ�سعار
البيع لممتلكات ال�صندوق يمكن تحديدها فقط عن طريق التفاو�ض بين الم�شتري والبائع .و�إذا قرر ال�صندوق ت�صفية �أ�صوله ،ف�إن القيمة المحققة
قد تكون �أكثر من �أو �أقل من قيمة التقييم المقدرة لهذه الأ�صول .وفي فترات التقلبات االقت�صادية ،والتي يزيد فيها عدم اليقين بالن�سبة لتقديرات
القيمة ،وتقل العمليات المماثلة التي يمكن في مقابلها قيا�س القيمة ،ف�إن الفارق يزيد ما بين القيمة المقدرة لأ�صل عقاري معين والقيمة ال�سوقية
النهائية لذلك الأ�صل .وعالوة على ذلك ،ف�إن عدم اليقين الن�سبي ب�ش�أن التدفقات النقدية في ال�سوق المتعثرة يمكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا على دقة تقديرات
قيمة العقار وعلى المفاو�ضات بين الم�شتري والبائع وبالتالي على العوائد النهائية لمالكي الوحدات.
مخاطر اال�ستثمار في �صناديق المرابحة والأ�سهم المدرجة و�صناديق اال�ستثمار العقاري الأخرى :يجوز لل�صندوق اال�ستثمار في تعامالت مرابحة
بالريال ال�سعودي مع بنوك �سعودية محلية �أو في �أ�سهم ال�شركات العقارية المدرجة والمتوافقة مع ال�شريعة �أو غيرها من ال�صناديق اال�ستثمارية
المتداولة المتوافقة مع ال�شريعة والمدرجة في ال�سوق المالية ال�سعودية .وقد تنخف�ض قيمة هذه الأنواع من اال�ستثمارات كونها لي�ست ودائع بنكية.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،هناك مخاطر �إخالل الغير فيما يخ�ص تعامالت المرابحة النا�شئة عن الأن�شطة التجارية التي تنطوي على التعامل في الأدوات
المالية غير ال�سائلة ،التي ال يتم المقا�صة �أو الدفعات فيها عند �شركة مقا�صة خا�ضعة لرقابة �أو �سوق مالي ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على التوزيعات النقدية
والقيمة ال�سوقية للوحدات.
مخاطر ت�أثير ال�سيا�سات الحكومية على ال�سوق العقاري ال�سعودي :قامت الحكومة م�ؤخر ًا بفر�ض ر�سوم على الأرا�ضي المطورة وغير المطورة في
المناطق الح�ضرية من المملكة ،وتُع َرف هذه ال�ضريبة با�سم «�ضريبة الأرا�ضي البي�ضاء» ،وتوفر حافز ًا للمطورين ا لآخرين لتطوير الأرا�ضي غير
الم�ستغلة ،ولكن من الممكن �أن ت�ؤدي �أي�ض ًا �إلى زيادة في م�ستويات المناف�سة في �سوق القطاع العقاري .و�إن �أي تخفي�ض في الم�ستقبل للدعم على
الكهرباء والمياه في المملكة ،والتغيرات في �ضريبة المغتربين وال�ضرائب على التحويالت المالية من المغتربين وفر�ض �أي �ضرائب جديدة على
العمالة الوافدة وعائالتهم قد يقلل من الدخل المتاح وقد يقلل من م�ستويات الطلب على العقارات التابعة لل�صندوق .وعالوة على ذلك ،قد يكون
لأي زيادة لحدود �أو قيم الإيجارات من ِقبل الحكومة ال�سعودية ت�أثير �سلبي على �إيرادات العقارات وبالتالي على التوزيعات النقدية والقيمة ال�سوقية
لوحدات ال�صندوق.
مخاطر تحويل العملة :يجوز لل�صندوق اال�ستثمار في الأ�صول والأدوات المقومة بعمالت مختلفة ،على �أن تت�ضمن اال�ستثمارات في الأوراق المالية
الأجنبية اعتبارات �إ�ضافية ،مثل التقلبات في �أ�سعار ال�صرف بين الريال ال�سعودي ومختلف العمالت الأجنبية التي يتم بها تقويم ا�ستثمارات
ال�صندوق والتكاليف المرتبطة بتحويل ر�أ�س المال اال�ستثماري والدخل من عملة �إلى عملة �أخرى.
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مخاطر الو�ضع القانوني :يمثل ال�صندوق ترتيب ًا تعاقدي ًا بين مالكي الوحدات ومدير ال�صندوق .وهذا الترتيب التعاقدي تحكمه وت�شرف عليه هيئة
ال�سوق المالية .ولي�س لدى ال�صندوق �شخ�صيته القانونية الخا�صة ،ولذا قد ال يجد ال�صندوق ت�أييد ًا من جهة حكومية �سعودية �أو محكمة �سعودية لعدم
و�ضوح كيان ال�صندوق القانوني ،مما قد يع ّر�ض ال�صندوق لخ�سائر تنعك�س ب�شكل مبا�شر على ال�سعر ال�سوقي لوحدات ال�صندوق.
المخاطر القانونية والتنظيمية :ت�ستند المعلومات الواردة في هذه ال�شروط والأحكام �إلى الت�شريعات القائمة والمعلنة .وقد تطر�أ تغيرات نظامية
وتنظيمية في بيئة اال�ستثمارات في المملكة �أو غيرها خالل مدة ال�صندوق ،والتي يمكن �أن يكون لها ت�أثير �سلبي على ال�صندوق� ،أو ا�ستثماراته .وقد
يكون حق الرجوع القانوني المخول لل�صندوق في حال النزاعات محدود ًا ،وقد يتعين اللجوء �إلى محاكم المملكة العربية ال�سعودية �سعي ًا وراء �سبل
االنت�صاف .و ُت َعد عملية تنفيذ عقود الإيجارات والعقود الأخرى من خالل النظام الق�ضائي في المملكة عملية طويلة و�صعبة ونتائجها غير متوقعة.
وقد ت�ؤدي �أي تغييرات في الت�شريعات القائمة �أو ت�أخر الإدارات الحكومية في تطبيق هذه الت�شريعات �إلى الت�أثير �سلب ًا على ال�صندوق.
مخاطر �ضريبة الدخل والزكاة :تندرج �صناديق اال�ستثمار ،بما في ذلك �صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة� ،ضمن تعريف ال�شركة المالية وفق ًا
للأنظمة ال�ضريبية ال�سعودية .وبنا ًء على ذلك ،يجب على ال�صندوق ،في ظل التف�سير ال�صارم للأنظمة� ،أن ي�سجل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل
وي�ستوفي التزاماته النا�شئة عن �ضريبة الدخل  /الزكاة .ومع ذلك ،وحتى يومنا هذا ،لم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقييم ال�ضريبة /الزكاة
على �صناديق اال�ستثمار �أو مالكي الوحدات في تلك ال�صناديق على الرغم من عدم وجود �إعالنات ر�سمية تعفي ال�صناديق من ال�ضرائب .وفي حين
�أن الهيئة العامة للزكاة والدخل لم تقم بمتابعة تح�صيل �أموال من التزامات �ضريبة الدخل والزكاة ال�سعودية ،ف�إن هذا ال يعني �أنها لن تغير نهجها
وتقرر فر�ض ال�ضرائب على ال�صناديق في الم�ستقبل وب�أثر رجعي .ويمكن �أن ي�ؤدي النهج الأخير �أي�ض ًا �إلى فر�ض غرامات على الت�أخير في دفع �ضريبة
الدخل/الزكاة .وي�ؤدي تكبد مثل هذه ال�ضرائب (وما يلحق بها من غرامات الت�أخير) �إلى تخفي�ض المبالغ النقدية المتاحة لعمليات ال�صندوق ف�ض ًال
عن التوزيعات المحتملة لمالكي الوحدات.
مخاطر �ضريبة القيمة الم�ضافة :كما بتاريخ هذه ال�شروط والأحكام ،ال يخ�ضع اال�ستثمار في ال�صندوق ل�ضريبة دخل �أو �ضريبة ا�ستقطاع �أو
�ضريبة على الأرباح الر�أ�سمالية �أو �أي �ضريبة �أخرى ذات �صلة� ،إال �أنه من المقرر �أن تطبق �ضريبة القيمة الم�ضافة في المملكة بحلول كانون الثاني
 /يناير 2018م .وبموجب الالئحة التنفيذية ل�ضريبة القيمة الم�ضافة ال�صادرة م�ؤخر ًا في المملكة ،ف�إنه لي�س من المتوقع �أن يخ�ضع اال�ستثمار في
ال�صندوق ل�ضريبة القيمة الم�ضافة� ،إال �أنه ينبغي علی الم�ستثمرین طلب الم�شورة فیما یتعلق بت�أثیر �ضریبة القیمة الم�ضافة فیما یتعلق با�ستثمارهم
في ال�صندوق.
ومن المتوقع �أن يخ�ضع مدير ال�صندوق ل�ضريبة القيمة الم�ضافة فيما يتعلق ب�أن�شطته و�أعماله الخا�صة ،وبالتالي تُعدل الدفعات الم�ستحقة لمدير
ال�صندوق بحيث ت�أخذ �ضريبة القيمة الم�ضافة بعين الإعتبار .وبالتالي ،ف�إنه لي�س من الوا�ضح ما هو �أثر �ضريبة القيمة الم�ضافة على ال�صندوق
والعائد �إلى مالكي الوحدات.
مخاطر ال�ضريبة الم�ستقطعة :بموجب الأنظمة ال�ضريبية ال�سعودية ،يخ�ضع لل�ضريبة كل مبلغ يدفعه ُمقيم (�سواء كان مكلف ًا �أم ال) �إلى غير مقيم.
وعليه ،يخ�ضع دفع توزيعات الأرباح من �صندوق ا�ستثمار ،بما في ذلك �صندوق اال�ستثمار العقاري المتداول� ،إلى م�ساهم غير مقيم ل�ضريبة م�ستقطعة
بن�سبة  .٪5وفي الو�ضع الحالي ،لم ُيطلب من ال�صناديق دفع �ضرائب م�ستقطعة من المنبع على المدفوعات من ال�صندوق �إلى مالكي الوحدات .وال
توجد توجيهات ر�سمية �صادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل ت�ؤكد �أن هذه المعاملة �صحيحة ،ومن ثم ف�إن �أي �ضريبة م�ستقطعة قد تكون م�ستحقة
على التوزيعات من ال�صندوق �سوف تقلل بال�ضرورة من العائدات المرتبطة باال�ستثمار في ال�صندوق .ويجب على الم�ستثمرين المحتملين الت�شاور مع
م�ست�شاريهم ال�ضريبيين ب�ش�أن ال�ضرائب المترتبة على اال�ستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها.
مخاطر الموافقات الحكومية والبلدية :قد ال ينجح ال�صندوق في تحقيق �أهدافه اال�ستثمارية في حال ُر ِف َ�ض �إ�صدار �أي اعتماد �أو موافقة بلدية
مطلوبة �أو تم منحها ب�شروط غير مقبولة �أو غير معقولة .وفي مثل هذه الحالة ،قد ال ي�ستطع ال�صندوق ا�ستكمال ا�ستثمار �أو عملية تطوير م�شروع
عقاري ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على قيمة الوحدات حيث �أن العوائد المتوقعة من التطوير لن يتم ح�صادها في الوقت المحدد لها.
مخاطر الدعاوى المرفوعة من الغير� :إن �أن�شطة ال�صندوق تعر�ضه لأخطار االنخراط في نزاعات ق�ضائية مع الغير .و�سوف يتحمل ال�صندوق
�أتعاب الدفاع �ضد مطالبات الغير ومبالغ الت�سويات �أو الأحكام ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يقلل من �أ�صول ال�صندوق والأموال النقدية المتاحة للتوزيع
على مالكي الوحدات.
مخاطر تحديد الم�س�ؤولية والتعوي�ض :تحدد هذه ال�شروط والأحكام الظروف التي يتحمل فيها مدير ال�صندوق وال�شركات التابعة له ،بما في ذلك
م�س�ؤوليهم ومديريهم و�شركائهم وموظفيهم وم�ساهميهم وم�ست�شاريهم الم�س�ؤولية تجاه ال�صندوق .ونتيجة لذلك ،ف�إن حق الم�ستثمرين في الت�صرف
في حاالت معينة يكون محدود ًا بالمقارنة مع الحاالت التي تكون فيها مثل تلك ال�شروط غير من�صو�ص عليها .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن ال�شروط
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والأحكام تن�ص على �أن ال�صندوق �سوف يع ّو�ض مدير ال�صندوق وال�شركات التابعة له عن بع�ض المطالبات والخ�سائر والأ�ضرار والم�صاريف النا�شئة
عن ت�صرفاتهم نيابة عن ال�صندوق .وقد ت�ؤثر التزامات التعوي�ض تلك ب�شكل �سلبي على عوائد الم�ستثمرين .وعلى الرغم من ذلك ،ال تتجاوز م�س�ؤولية
كل م�ستثمر �أمام ال�صندوق قيمة ا�ستثماره في ال�صندوق.
المخاطر ال�سيادية وال�سيا�سية :قد تت�أثر قيمة ال�صندوق وا�ستثماراته ب�شكل �سلبي بالتطورات ال�سيا�سية والدبلوما�سية ،وعدم اال�ستقرار االجتماعي
والتغيرات في ال�سيا�سات الحكومية وغيرها من التطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية.
البيانات الم�ستقبلية �إن هذه ال�شروط والأحكام قد تحتوي على بيانات م�ستقبلية تتعلق ب�أحداث م�ستقبلية �أو بالأداء الم�ستقبلي لل�صندوق .وفي
بع�ض الحاالت ،يمكن تعريف البيانات الم�ستقبلية بم�صطلحات مثل« :توقع»« ،اعتقد»« ،وا�صل»« ،قدّر «« ،تنب�أ»« ،نوى «« ،ربما»« ،خطط»« ،م�شاريع»،
«ينبغي»�« ،سوف»� ،أو ال�صيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة لها في المعنى .وهذه البيانات ت�شير لمجرد توقعات فقط ،في حين �أن
الأحداث �أو النتائج الفعلية قد تختلف على نحو جوهري .ويجب على الم�ستثمرين عند تقييم هذه البيانات النظر على وجه التحديد في عدد من
العوامل المختلفة ،من بينها المخاطر الواردة في هذه الفقرة (ز) .حيث �إن هذه العوامل من الممكن �أن تجعل الأحداث �أو النتائج الفعلية تختلف على
نحو جوهري عن �أي من البيانات الم�ستقبلية .وال يتحمل مدير ال�صندوق �أي م�س�ؤولية عن تحديث �أي من البيانات الم�ستقبلية بعد تاريخ هذه ال�شروط
والأحكام من �أجل مطابقة هذه البيانات مع النتائج الفعلية �أو التغييرات في التوقعات.
�إن المخاطر المذكورة �آنفا لي�ست تف�سير ًا وملخ�ص ًا وافي ًا �أو م�ستنفذ ًا لكافة عوامل المخاطر في اال�ستثمار في وحدات ال�صندوق .و ُين�صح ب�شدة �أن
يعمل كافة الم�ستثمرين المحتملين على طلب م�شورة م�ستقلة من م�ست�شاريهم المرخ�صين.
ط -االشتراك
فيما يلي جدول زمني يو�ضح الخطوات المتخذة والمدة الزمنية المقترحة من فترة الطرح الأولي لحين بدء تداول وحدات ال�صندوق في ال�سوق
المالية ال�سعودية:
الخطوات

38

المدة الزمنية المقترحة

فترة الطرح الأولي

 15يوم عمل من  27ربيع الثاني 1439هـ (الموافق  14يناير 2018م) الى  15جمادى الأول
1439هـ (الموافق  1فبراير 2018م)

تمديد فترة الطرح الأولي (في حال عدم تغطية ال�صندوق)

يجوز ان يمدد مدير ال�صندوق قترة اال�شتراك لمدة � 10أيام عمل وذلك بعد الح�صول على موافقة
مجل�س �إدارة ال�صندوق وهيئة ال�سوق المالية.

الإعالن عن تخ�صي�ص الوحدات لمالكي الوحدات

� 10أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح الأولي

رد مبالغ اال�شتراك الفائ�ضة والمرفو�ضة

 5يوم عمل من تاريخ اعالن التخ�صي�ص.
 500ريال �سعودي ( 50وحدة) ،علم ًا �أنه يحق لمالكي الوحدات �شراء وحدات ا�ضافية بم�ضاعفات
 100ريال �سعودي ( 10وحدات)

الحد الأعلى لمبالغ ال�شتراكات النقدية

 54.000.000ريال �سعودي ( )5.400.000وحدة.

اال�ستحواذ على الأ�صول العقارية الأولية

خالل  40يوم عمل من تاريخ الإقفال

الحد الأدنى لمبالغ ال�شتراكات النقدية

توقيع عقد ال�شراء
نقل �صكوك الملكية
توقيع عقد الإيجار
بدء تداول وحدات ال�صندوق في ال�سوق المالية ال�سعودية

خالل � 10أيام عمل من تاريخ نقل ملكية الأ�صول �إلى ال�صندوق.

1 -1الطرح العام األولي

يطرح ال�صندوق  32,400,000وحدة (اثنين وثالثون مليون واربعمائة �ألف وحدة) لمالكي الوحدات من الجمهور ب�سعر طرح �أولي يبلغ  10ريال
�سعودي (ع�شرة ريال �سعودي) للوحدة الواحدة .ويبلغ حجم الطرح الأولي الم�ستهدف  324.000.000ريال �سعودي (ثالثمائة و�أربع وع�شرون مليون
ريال �سعودي) .وبعد الطرح العام� ،سوف يبلغ �إجمالي ر�أ�س مال ال�صندوق بعد الطرح  1.080.000.000ريال �سعودي (مليار وثمانون مليون ريال
�سعودي) ،حيث بيلغ حجم الطرح الأولي الم�ستهدف  324,000,000ريال �سعودي (ثالثمائة و�أربع وع�شرون مليون ريال �سعودي) ب�شكل م�ساهمات
نقدية ومبلغ  756,000,000ريال �سعودي (�سبعمائة و�ستة وخم�سون مليون ريال �سعودي) ب�شكل م�ساهمات عينية كالآتي:
مالكي الوحدات

عدد الوحدات

قيمة الوحدات
(ريال �سعودي)

الن�سبة من �إجمالي قيمة الأ�صول طريقة اال�شتراك

ال�شركة ال�سعودية للتطوير ال�سياحي

58.536.000

585.360.000

%54.2

عيني

�شركة الخبر للتطوير ال�سياحي

17.064.000

170.640.000

%15.8

عيني

الجمهور

32.400.000

324.000.000

%30

نقدي

المجموع

108.000.000

1.080.000.000

%100

و�سوف يتم طرح الوحدات من خالل طرح عام �أولي وفق ًا لالئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري والتعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية
المتداولة ،خالل فترة الطرح الأولي التي ت�ستمر لمدة  15يوم عمل ،تبد�أ اعتبار ًا من  27ربيع الثاني 1439هـ (الموافق  14يناير 2018م) الى 15
جمادى الأول 1439هـ (الموافق  1فبراير 2018م) («تاريخ الإقفال») .وفي حال عدم تغطية المبلغ الم�ستهدف ،يحق لمدير ال�صندوق تمديد فترة
اال�شتراك لمدة � 10أيام عمل وذلك بعد الح�صول على موافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق وهيئة ال�سوق المالية.
ولال�شتراك في الطرح الأولي ،يجب على كل م�شترك اتباع �آلية الإ�شتراك وا�ستيفاء المتطلبات الواردة في الملحق (و) من هذه ال�شروط والأحكام.
ويتعين على الم�ستثمرين اال�شتراك في الوحدات وا�ستكمال نموذج ا�شتراك بال�صيغة الواردة في الملحق (د) من هذه ال�شروط والأحكام .وتتاح
ن�سخ من ال�شروط والأحكام ونموذج اال�شتراك على الموقع الإلكتروني الخا�ص بمدير ال�صندوق (� )www.wasatah.com.saأو تلك المتعلقة بالبنوك
الم�ستلمة.
يجب على كل م�شترك في ال�صندوق �أن يكون لديه محفظة ا�ستثمارية ن�شطه لدى �أي من الأ�شخا�ص المرخ�ص لهم بموجب الئحة الأ�شخا�ص المرخ�ص
لهم ،حيث �أن الوحدات التي يكتتب بها في ال�صندوق �سيتم �إدراجها مبا�شرة في المحفظة الإ�ستثمارية الخا�صة بالم�شترك.
وفي حال الإ�شتراك عن طريق مدير ال�صندوق ،فيتم ذلك عند طريق الموقع االلكتروني الخا�ص بمدير ال�صندوق .و�أما في حال اال�شتراك عن طريق
البنوك الم�ستلمة ،فيجب �أن يكون لدى الم�شترك ح�ساب بنكي لدى �أحد البنوك الم�ستلمة ومحفظة ا�ستثمارية ن�شطة لدى �أي من الأ�شخا�ص المرخ�ص
لهم ،و�سيقوم الم�ستثمر بالإ�شتراك من خالل القنوات الإلكترونية لأحد البنوك الم�ستلمة بعد الموافقة على ال�شروط والأحكام �أو من خالل فروع
البنك بعد تقديم ن�سخة موقعة من ال�شروط والأحكام.
يقوم الم�ستثمر بقراءة ال�شروط والأحكام وتوقيعها وتعبئة نموذج الإ�شتراك وتوقيعه و�إرفاق �صورة من م�ستند اثبات الهوية بعد التوقيع عليها و
ت�سليمهن عن طريق الموقع الإلكتروني لمدير ال�صندوق �أو �أحد البنوك الم�ستلمة .ويمكن للعميل اال�شتراك في �أي يوم عمل خالل فترة اال�شتراك
لل�صندوق.
وفي حال عدم تغطية المبلغ المراد تجميعه بالكامل �سيتم �إعادة مبالغ اال�شتراك دون �أي ح�سم .ما لم يتم �أخذ موافقة هيئة ال�سوق المالية على تمديد
فترة الطرح ،ويحتفظ مدير ال�صندوق بالحق في رف�ض �أي ا�شتراك في حال ف�شل الم�شترك با�ستيفاء المتطلبات ح�سب ال�شروط والأحكام خالل
فترة الطرح �أو في حال عدم قيامه بتعبئة وا�ستكمال البيانات المطلوبة في نموذج طلب اال�شتراك والتوقيع عليه خالل فترة الطرح .كما �سيتم رف�ض
ا�شتراك �أي م�ستثمر في حال عدم �إ�ضافة مبلغ ور�سوم الإ�شتراك المطلوبة في ح�ساب اال�شتراكات خالل فترة الطرح ،و�سيتم �إعادة جميع المبالغ
المرفو�ضة دون خ�صم �أي م�صاريف خالل � 5أيام عمل بعد �إعالن التخ�صي�ص ما عدا �أي ر�سوم م�صرفية يتم تكبدها.
2 -2اإللغاء واسترداد األموال

يتم �إلغاء الطرح ورد مبالغ اال�شتراك للم�ستثمرين في الحاالت الآتية (ما لم تقرر هيئة ال�سوق المالية خالف ذلك):
�أ -العجز عن الوفاء باحلد الأدنى ملبالغ اال�شرتاكات النقدية والذي يبلغ  324.000.000ريال �سعودي (ثالثمائة و�أربع وع�شرون مليون ريال
�سعودي)؛
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ب�	-إذا كان عدد مالكي الوحدات من اجلمهور �أقل من  50مالك وحدة/م�شرتك ؛
ج�	-إذا مت اال�شرتاك يف �أقل من  ٪30من الوحدات من ِقبل مالكي الوحدات من اجلمهور؛ و
د -يف حال مل يتم نقل ملكية الأ�صول العقارية املبدئية.
وفي حال �إلغاء الطرح الأولي ،يتم رد جميع مبالغ اال�شتراك الم�ستلمة للح�ساب اال�ستثماري للم�ستثمر والمو�ضح في نموذج اال�شتراك في غ�ضون 5
�أيام عمل من تاريخ الإلغاء (مخ�صوم ًا منها �أي ر�سوم م�صرفية �أو حواالت م�صرفية �أو ر�سوم �صرف العملة).
3 -3االشتراك العيني

�سيقوم بائعو الأ�صول العقارية المبدئية بالح�صول على الوحدات خالل فترة الطرح الأولي وذلك نظير م�ساهمتهم العينية بالأ�صول العقارية المبدئية
في ال�صندوق بحيث تكون قيمة الم�ساهمة العينية الإجمالة تعادل  756.000.000ريال �سعودي (�سبعمائة و�ستة وخم�سون مليون ريال �سعودي)
ويجب �أن يتلقى بائعون الأ�صول العقارية المبدئية  75.600.000وحدة (خم�سة و�سبعون مليون و�ستمائة �ألف وحدة) ( %70من �إجمالي الوحدات).
4 -4التخصيص

يخطر البنوك الم�ستلمة الذين يعينهم مدير ال�صندوق ،كل م�ستثمر في غ�ضون  5ايام عمل من تاريخ الإقفال بقبول �أو رف�ض طلب اال�شتراك .وفي
حال تم قبول طلب اال�شتراك ،يتم �إر�سال ت�أكيد للم�شتركين يت�ضمن مبلغ اال�شتراك الموافق عليه ،والذي يمكن �أن يتغير عقب التخ�صي�ص النهائي
للوحدات .وفي حال تم رف�ض مبلغ اال�شتراك الخا�ص بم�ستثمر ما � ،أو تم تقليله تبع ًا للتخ�صي�ص النهائي ،يتم رد الجزء غير المقبول من مبلغ
اال�شتراك للم�ستثمر في غ�ضون  5ايام عمل من تاريخ الإخطار للم�ستثمر �أو الإعالن عن التخ�صي�ص (مخ�صوم ًا منه �أي ر�سوم م�صرفية �أو حواالت
م�صرفية �أو ر�سوم �صرف عملة).
بغ�ض النظر عن الوحدات المخ�ص�صة لبائع الأ�صول العقارية الأولية ،يتم تخ�صي�ص الوحدات عقب تاريخ الإقفال وفق ًا للآلية الآتية:
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�أ -يف حال كان �إجمايل مبالغ اال�شرتاك النقدية الذي تقدم به جميع امل�ستثمرين �أقل من  324.000.000ريال �سعودي (ثالثمائة و�أربع
وع�شرون مليون ريال �سعودي) ،يتم ا�سرتداد كافة مبالغ اال�شرتاك للم�ستثمرين (دون �أي فائدة) يف غ�ضون � 5أيام عمل من تاريخ الإقفال؛
ب -يف حال كان �إجمايل مبالغ اال�شرتاك النقدية املتقدم بها جميع امل�ستثمرين ي�ساوي �أو يتجاوز  324.000.000ريال �سعودي (ثالثمائة
ُخ�ص�ص الوحدات على النحو الآتي:
و�أربع وع�شرون مليون ريال �سعودي) ،ت َ
1-1يتم تخ�صي�ص عدد خم�سون وحدة ( )50وحدة لكل م�ستثمر.
2-2في حال وجود فائ�ض وحدات غير مخ�ص�ص ،ف�سيتم تخ�صي�ص ما تبقى من الوحدات المطروحة على �أ�سا�س تنا�سبي ،مع الأخذ في
االعتبار �إجمالي مبالغ اال�شتراك لكل م�ستثمر.
في حال كان عدد الم�شتركين �أكثر من  32.400م�ستثمر ،ف�سيتم تخ�صي�ص عدد وحدات �أقل من الحد الأدنى لال�شتراك و�سيتم توزيع الوحدات على
جميع الم�شتركين بالت�ساوي وبالتالي ال ي�ضمن مدير ال�صندوق تخ�صي�ص الحد الأدنى لال�شتراك والبالغ �ألف وحدة .وب�صرف النظر عما �سبق ،يتلقى
بائع الأ�صل الأولي كامل وحداته المخ�ص�صة له.
لمدير ال�صندوق الحق في �أن يرف�ض ا�شتراك �أي م�ستثمر في ال�صندوق في حال كان هذا اال�شتراك مخالف ًا لهذه ال�شروط والأحكام �أو الئحة
ال�صناديق العقارية �أو لوائح �صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة �أو �أي لوائح �أخرى يتم تطبيقها من وقت لآخر من جانب هيئة ال�سوق المالية �أو
�أي جهة تنظيمية �أخرى.
يتخذ مدير ال�صندوق كافة الإجراءات المعقولة التي قد تكون �ضرورية لت�ضمن في جميع الأوقات:
�أن ي�ضم ال�صندوق عدد ًا من مالكي الوحدات من الجمهور ال يقل عن 50؛ و
�أن يكون ما ن�سبته  %30على الأقل من مالكي الوحدات من الجمهور.
5 -5المستثمرون المؤهلون

ُيتاح اال�شتراك في الوحدات فقط للفئات الآتية�( :أ) الأ�شخا�ص الطبيعيون من حاملي الجن�سية ال�سعودية �أو جن�سية دول مجل�س التعاون الخليجي
و(ب) الم�ؤ�س�سات وال�شركات و�صناديق اال�ستثمار وغيرها من الكيانات القانونية الأخرى القائمة في المملكة العربية ال�سعودية �أو دول مجل�س التعاون
الخليجي و(ج) الأجانب المقيمون في المملكة العربية ال�سعودية و(من غير المواطنين ال�سعوديين المقيمين في المملكة و(د) الم�ستثمرون الأجانب

الم�ؤهلون ال ُم�ص َرح لهم بموجب القواعد المنظمة ال�ستثمار الم�ؤ�س�سات المالية الأجنبية الم�ؤهلة في الأوراق المالية ال�صادرة عن مجل�س �إدارة الهيئة
بموجب القرار رقم  2015-42-1وتاريخ 1436/7/15هـ (الموافق 2015/5/4م)؛ (هـ) الم�ستثمرون الآخرون الذين تجيز لهم الهيئة امتالك
الأ�سهم ال ُمدرجة في تداول .ويتعين على جميع م�ستلمي هذه ال�شروط والأحكام االطالع على �أي قيود قانونية �أو تنظيمية ذات �صلة بعملية الطرح وبيع
الوحدات ،كما يتعين عليهم مراعاة تلك القيود.
ي�ضمن مدير ال�صندوق �أن تتوافق ملكية الوحدات و�أ�صول ال�صندوق مع لوائح تملك وا�ستثمار غير ال�سعوديين للعقارات.
6 -6الحد األدنى لالشتراك

يتعين على الم�ستثمرين خالل فترة الطرح الأولي اال�شتراك في  50وحدة (خم�سون وحدة) على الأقل ب�سعر ا�شتراك يبلغ  10ريال �سعودي (ع�شرة
ريال �سعودي) للوحدة وب�إجمالي مبلغ ا�شتراك ال يقل عن  500ريال �سعودي (خم�سمائة ريال �سعودي).
 7 -7الحد األعلى لالشتراك

الحد الأعلى لال�شتراك النقدي خالل فترة الطرح الأولي هو  5.400.000وحدة (خم�سة ماليين واربعمائة �ألف وحدة) ب�سعر ا�شتراك يبلغ  10ريال
�سعودي (ع�شرة ريال �سعودي) للوحدة وب�إجمالي مبلغ ا�شتراك ال يزيد عن  54.000.000ريال �سعودي (�أربعة وخم�سون مليون ريال �سعودي) .وال
ينطبق هذا الحد الأعلى لال�شتراك على الم�ستثمرين الذين يتلقون وحدات عينية من الم�شاركة ب�أ�صل �أولي في ال�صندوق.
8 -8حساب الصندوق

�سوف يفتح مدير ال�صندوق ح�ساب ًا م�صرفي ًا (�أو �أكثر) لدى بنك م�ستلم (�أو �أكثر) با�سم ال�صندوق ويتم �إيداع كافة عائدات اال�شتراك من الم�ستثمرين
و�إيرادات ال�صندوق في هذا الح�ساب ،وقد يقوم مدير ال�صندوق بفتح ح�ساب ت�شغيل �إ�ضافي ويتم �سحب الم�صاريف الم�ستحقة عن ت�شغيل و�إدارة
ال�صندوق من هذا الح�ساب.
9 -9استخدام فائض الطرح

�أبرم ال�صندوق اتفاقية �شراء بغر�ض اال�ستحواذ على الأ�صول العقارية المبدئية لقاء �سعر �شراء بلغ  1.076.500.000ريال �سعودي (مليار
و�ستة و�سبعون مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي)� .سيتم دفع �سعر ال�شراء على النحو الآتي 320.500.000 :ريال �سعودي (ثالثمائة وع�شرون
مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي) نقد ًا يتم جمعه من خالل الطرح العام و 756.000.000ريال �سعودي (�سبعمائة و�ستة وخم�سون مليون ريال
�سعودي) عن طريق �إ�صدار وحدات في ال�صندوق مقابل الم�ساهمة العينية في الأ�صول العقارية المبدئية .و�سوف يتم ا�ستخدام فائ�ض الطرح بقيمة
 3.500.000ريال �سعودي (ثالثة ماليين وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي) لتغطية م�صاريف الإدراج والت�سجيل لوحدات ال�صندوق لأول مرة لل�سوق
المالية ال�سعودية ،ويتم ا�ستخدام �أي ر�صيد متبقي ل�سداد م�صاريف الر�أ�سمال العامل.
الم�ساهمة العينية

%70

الم�ساهمة النقدية

%30

�إجمالي ر�أ�س مال ال�صندوق بعد الطرح

 1.080.000.000ريال �سعودي (مليار وثمانون مليون ريال �سعودي).

اال�ستحواذ على الأ�صول العقارية المبدئية

 1.076.500.000ريال �سعودي (مليار و�ستة و�سبعون مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي)

مبالغ ا�شتراك ا�ضافية (والتي يتم ا�ستخدامها لم�صاريف الإدراج
والت�سجيل لوحدات ال�صندوق لأول مرة لل�سوق المالية ال�سعودية ،ويتم
ا�ستخدام �أي ر�صيد متبقي ل�سداد م�صاريف الر�أ�سمال العامل)

 3.500.000ريال �سعودي (ثالثة ماليين وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي)

�إجمالي الم�ساهمة العينية

 756.000.000ريال �سعودي

الإ�ستحواذ على العقار

 756.000.000ريال �سعودي (�سبعمائة و�ستة وخم�سون مليون ريال �سعودي)

�إجمالي الم�ساهمة النقدية

 324.000.000ريال �سعودي (ثالثمائة و�أربع وع�شرون مليون ريال �سعودي)

الإ�ستحواذ على العقار

 320.500.000ريال �سعودي

هيكلة ال�صندوق

 3.500.000ريال �سعودي (ثالثة ماليين وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي)
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1010زيادة رأس المال
 1-9كيفية زيادة رأس المال:

في حال قرر مدير ال�صندوق �أن ال�صندوق بحاجة لتمويل �إ�ضافي من خالل م�شاركات مالكي الوحدات ،قد يزيد ال�صندوق ر�أ�س ماله عن طريق:
 �إ�صدار حقوق �أولوية قابلة للتداول على النحو المعمول به في حالة ال�شركات المدرجة وذلك وفق ًا لإجراءات ومتطلبات التنفيذ المعمول
بها والخا�صة بنظام ال�شركات ذات ال�صلة .وفي هذه الحال ،يكون لمالكي الوحدات في ال�صندوق حق الأولوية لال�شتراك في �أي وحدات
�إ�ضافية .وفي حال عدم ا�شتراكهم في الطرح ،يحق لمدير ال�صندوق طرح الوحدات المتبقية للجمهور.
ُعامل زيادة ر�أ�س
 قبول م�ساهمات عينية وهو الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض فوري في ن�سبة م�ساهمة مالكي الوحدات في ال�صندوق .وال ت َ
المال من خالل الم�ساهمات العينية على �أنها زيادة في ر�أ�س المال عن طريق حقوق �أولوية.
 قبول م�ساهمات نقدية وعينية مع ًا.
 2-9معيار إصدار الوحدات:

عند �أي زيادة في ر�أ�س مال ال�صندوق ،يقوم مدير ال�صندوق بطرح وحدات في ال�صندوق في حال ارت�أى وجود قيمة م�ضافة �أو مكملة تكون من
م�صلحة مالكي الوحدات القائمين .وي�أخذ مدير ال�صندوق العوامل الآتية بعين االعتبار عند �إ�صدار وحدات في ال�صندوق م�ستقب ًال:





�صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق كما تم تحديده بموجب �أخر تثمين لأ�صول ال�صندوق؛
�سعر ال�سوق لوحدات ال�صندوق ومعدالته المتو�سطة التاريخية؛
القيمة الم�ضافة و�/أو المكملة الناتجة عن �إ�صدار الوحدات؛
الظروف ال�سوقية واالقت�صادية وحالة قطاع اال�ستثمار العقاري وم�ستويات ال�سيولة النقدية.

 3-9عملية زيادة رأس المال:
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يتخذ مدير ال�صندوق الإجراءات التالية لزيادة ر�أ�س مال ال�صندوق:
�أ -الدعوة الجتماع مالكي الوحدات كما هو حمدد يف الفقرة (ت)( )3من هذه ال�شروط والأحكام؛
ب -ا�ستعرا�ض جدول �أعمال االجتماع وتقدمي �شرح حول مربرات زيادة ر�أ�س املال ومعيار �إ�صدار الوحدات واخلطوات العملية الواجب اتخاذها؛
ج�	-إ�صدار ون�شر قرار املوافقة على زيادة ر�أ�س املال بعد احل�صول على املوافقة من الهيئة.
ي -الرسوم واألتعاب والعموالت
با�ستثناء ر�سوم اال�شتراك التي يدفعها مالكي الوحدات عند ا�شتراكهم في الطرح العام الأولي ،يتحمل ال�صندوق ويدفع من �أ�صوله جميع الر�سوم
والأتعاب والعموالت والم�صاريف المو�ضحة في هذه الفقرة.
1 -1األتعاب والرسوم
 1-1ملخص األتعاب والرسوم
#

المبلغ/الن�سبة

نوع الر�سم

طريقة الح�ساب

تكرار دفع الر�سم

1

�أتعاب الإدارة

%1

ب�شكل يومي من اجمالي �صافي قيمة
�أ�صول ال�صندوق

تدفع كل �ستة �أ�شهر من ال�صندوق لمدير
ال�صندوق

2

�أتعاب البيع واال�ستحواذ

%1

من اجمالي قيمة ا�ستحواذ او بيع �أي
ا�صل عقاري*

تدفع مرة واحدة عند �إتمام عملية
اال�ستحواذ او البيع من ال�صندوق لمدير
ال�صندوق

3

ر�سوم ترتيب التمويل

%1

من اجمالي قيمة كل تمويل يح�صل عليه
ال�صندوق

تدفع مرة واحدة عند �إتمام عملية
التمويل من ال�صندوق لمدير ال�صندوق

4

ر�سوم الحفظ

� %0.025سنوي ًا

ب�شكل يومي من اجمالي �صافي قيمة
�أ�صول ال�صندوق

تدفع كل ثالثة �أ�شهر من ال�صندوق
لأمين الحفظ

#

المبلغ/الن�سبة

نوع الر�سم

طريقة الح�ساب

تكرار دفع الر�سم

5

ر�سوم اال�شتراك

%2

من اجمالي قيمة الطرح العام

تدفع مرة واحدة عند اال�شتراك بوحدات
ال�صندوق من الم�ستثمر �إلى مدير
ال�صندوق

6

�أتعاب المدير الإداري
الفرعي

 139.500ريال �سعودي

مبلغ مقطوع

مق�سمة الى �أربعة دفعات مت�ساوية تدفع
كل ثالثة �أ�شهر من ال�صندوق للمدير
الإداري الفرعي .لن يتقا�ضى المدير
الإداري (�شركة الو�ساطة المالية
(و�ساطة كابيتال)) �أي ر�سوم �إدارية
تتعلق بال�صندوق.

7

�أتعاب المحا�سب القانوني

 65.000ريال �سعودي

مبلغ مقطوع

تدفع عند نهاية كل �سنة للمحا�سب
القانوني

8

ر�سوم رقابية (تدفع لهيئة
ال�سوق المالية)

 7.500ريال �سعودي

مبلغ مقطوع

تدفع عند نهاية كل �سنة لهيئة ال�سوق
المالية

9

ر�سوم ن�شر (تدفع لل�سوق
المالية ال�سعودية)

 5.000ريال �سعودي

مبلغ مقطوع

تدفع عند المطالبة

10

ر�سوم االدراج (تدفع لل�سوق
المالية ال�سعودية)

 50.000 -1ريال �سعودي ر�سوم ادراج
اولية

 -1مبلغ مقطوع

 %0.03 -2من القيمة ال�سوقية
لل�صندوق ،بحد ادنى  50.000ريال
�سعودي وحد اعلى قدره  300.000ريال
�سعودي

 -2مبلغ مقطوع

 -1مبلغ مقطوع لمرة واحدة قبل ادراج
وتداول وحدات ال�صندوق
 -2مبلغ مقطوع لمرة واحدة قبل ادراج
وتداول وحدات ال�صندوق

11

ر�سوم الت�سجيل

 50.000 -1ريال �سعودي خدمة ان�شاء
�سجل المالك بالإ�ضافة الى  2ريال عن
كل م�ستثمر وبحد اق�صى  500.000ريال
�سعودي

 -1مبلغ مقطوع

 400.000 -2ريال �سعودي خدمة �إدارة
�سجل المالك

 -1مبلغ مقطوع لمرة واحدة قبل ادراج
وتداول وحدات ال�صندوق
 -2تدفع عند نهاية كل �سنة

 -2مبلغ مقطوع بناء على را�س مال
ال�صندوق

12

�أتعاب �إدارة الأمالك

لن يتحمل ال�صندوق �أي �أتعاب لإدارة
الأمالك فيما يتعلق بالأ�صول العقارية
الأولية .وعموم ًا� ،سوف يت�أكد مدير
ال�صندوق من �أن تكون الأتعاب المدفوعة
لمديري الأمالك على �أ�سا�س تجاري
بحت وم�ستقل وبما يتما�شى مع �أ�سعار
ال�سوق.

ويتم احت�ساب �إجمالي جميع مدفوعات
ر�سوم �إدارة الأمالك بحيث ت�شمل
�ضريبة القيمة الم�ضافة� ،إن وجدت.
ولتجنب ال�شك ال تنطبق هذه الر�سوم
على الأ�صول العقارية المبدئية.

ح�سب االتفاق.

13

تكاليف التعامالت

يتحمل ال�صندوق جميع تكاليف
التعامالت ،مثل تكلفة اال�ستحواذ على �أي
�أ�صل وما يتعلق به من الدرا�سات النافية
للجهالة ،ودرا�سات الجدوى ،والتمويل،
والتكاليف اال�ست�شارية ،وتكاليف التثمين،
والتكاليف القانونية.

ال تتجاوز هذه التكاليف 1.000.000
ريال �سعودي (با�ستثناء ر�سوم ترتيب
التمويل و�أتعاب البيع واال�ستحواذ ور�سوم
ال�سعي ان وجدت).

ح�سب االتفاق
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#

نوع الر�سم

14

�أتعاب التطوير

15

م�صاريف ال�صندوق
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16

م�صاريف �أ�صول ال�صندوق

المبلغ/الن�سبة

طريقة الح�ساب

يقوم مدير ال�صندوق بالتفاو�ض حول
�أتعاب التطوير التي يتكبدها ال�صندوق
وتُد َفع للمطورين ،على �أ�سا�س تجاري
بحت وم�ستقل بما يتما�شى مع الأ�سعار
ال�سائدة في ال�سوق .ولتجنب ال�شك ،لم
يتكبد ال�صندوق �أي �أتعاب تطوير فيما
يتعلق بالأ�صول العقارية الأولية ،وال يحق
لل�صندوق اال�ستثمار في �أن�شطة التطوير
العقاري بن�سبة تزيد عن  %25من القيمة
الإجمالية لأ�صول ال�صندوق بح�سب �آخر
قوائم مالية مدققة .وت�شمل جميع المبالغ
المدفوعة تحت ح�ساب �أتعاب التطوير
�ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
يكون ال�صندوق م�س�ؤو ًال عن جميع
النفقات التي تُعزى �إلى �إن�شائه و�أن�شطته
وا�ستثماراته والتخارج من ا�ستثماراته.
�ستحق
ويتحمل ال�صندوق الم�س�ؤولية عما ُي َ
عليه من �ضرائب �أو زكاة .ويتحمل
ال�صندوق �أي�ض ًا جميع النفقات الأخرى
المتعلقة ب�أي تمويل ،وكذلك النفقات
المتعلقة بالخدمات المقدمة من الغير،
مثل النفقات القانونية واال�ست�شارية،
والمحا�سبية ،وتثمين الأ�صول ،ومراجعة
الح�سابات ،والحفظ ،والتكاليف الإدارية،
وتكاليف الت�أمين المتوافق مع ال�شريعة
على الأمالك ،وغيرها من الخدمات
المهنية لل�صندوق ،بالإ�ضافة �إلى نفقات
تطهير الأرباح.

بالتفاو�ض على �أ�سا�س تجاري بحت
وم�ستقل بما يتما�شى مع الأ�سعار ال�سائدة
في ال�سوق.

ح�سب االتفاق.

ح�سب التكلفة الفعلية.

ح�سب ا�ستحقاق كل دفعة على حدا.

يتحمل ال�صندوق جميع تكاليف الت�صميم
والهند�سة والم�شتريات والإ�شراف،
وتطوير و�إدارة تطوير العقارات ويتم
احت�سابها ودفعها من �أ�صول ال�صندوق
الأ�سا�سية للغير من مقدمي الخدمات
ذات العالقة .بالإ�ضافة �إلى �أن �أي
�ضريبة �أو زكاة تتعلق ب�أي �أ�صل �أ�سا�سي
تُدفع من ذلك الأ�صل.

ح�سب التكلفة الفعلية.

تكرار دفع الر�سم

ح�سب ا�ستحقاق كل دفعة على حدا.

*با�ستثناء اال�ستحواذ على الأ�صول العقارية المبدئية (العقار الأول حيث ان الم�شغل فندق موڤنبيك الريا�ض والعقار الثاني حيث ان الم�شغل فندق كورال الخبر)
**يقر مدير ال�صندوق على ان الر�سوم المذكورة في الجدول �أعاله هي جميع الر�سوم المفرو�ضة والمح�سوبة على ال�صندوق خالل مدة ال�صندوق دون ا�ستثناء ،ويعد مدير ال�صندوق م�س�ؤول م�س�ؤولية كاملة عن احت�ساب ر�سوم �أخرى غير التي
تم ذكرها في الجدول �أعاله� .إ�ضاف ًة يتكفل مدير ال�صندوق بتحمل �أتعاب �أع�ضاء هيئة المراجعة ال�شرعية ،وال يتحمل ال�صندوق �أي �أتعاب م�ستحقة لهم فيما يتعلق بال�صندوق.

 2-1أتعاب ورسوم الصندوق
 -أأتعاب اإلدارة

في مقابل �إدارة �أ�صول ال�صندوق ،يدفع ال�صندوق من �أ�صوله لمدير ال�صندوق �أتعاب �إدارة («�أتعاب الإدارة») خالل مدة ال�صندوق بمقدار  %1من
�إجمالي �صافي قيمة الأ�صول.
يتحمل ال�صندوق �أتعاب الإدارة التي يتم احت�سابها ب�شكل يومي و�سدادها في نهاية كل �ستة �أ�شهر .وتُدفع �أتعاب الإدارة على �أ�سا�س تنا�سبي بحيث
ُي�ؤخذ بعين االعتبار الأيام التي م�ضت من الفترة التي يتم احت�ساب الأتعاب على �أ�سا�سها .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب �أتعاب الإدارة
�ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
-بأتعاب البيع واالستحواذ

يدفع ال�صندوق لمدير ال�صندوق �أتعاب تعادل  %1.0من �سعر بيع �أو �شراء �أي �أ�صل عقاري ي�ستحوذ عليه ال�صندوق �أو يبيعه ،وذلك في مقابل �إتمام
عمليات بيع و�شراء عقارات لل�صندوق («�أتعاب البيع واال�ستحواذ») .وتجنب ًا لل�شك ،تُد َفع هذه الأتعاب ب�صرف النظر عن �أي زيادة في �إجمالي ر�أ�س
مال ال�صندوق وال ت�ستحق على اال�ستحواذ على الأ�صول العقارية المبدئية .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب �أتعاب البيع واال�ستحواذ
�ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
 -جرسوم سعي شراء عقارات

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله ر�سوم �سعي �شراء عقارات بقيمة  %1.5من قيمة �سعر �شراء العقار ،تحت�سب وتدفع عند الإفراغ لم�صلحة الو�سيط العقاري
ويمكن �أن تدفع لمدير ال�صندوق �أو طرف ذو عالقة بمدير ال�صندوق .ولتجنب ال�شك ،ال تدفع ر�سوم �سعي �شراء عقارات بخ�صو�ص نقل ملكية الأ�صول
العقارية المبدئية .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب ر�سوم �سعي �شراء عقارات �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
 -درسوم ترتيب التمويل

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله لمدير ال�صندوق ر�سوم ًا تعادل  %1.0من قيمة كل تمويل يح�صل عليه ال�صندوق �أو �أي �شركة ذات غر�ض خا�ص خالل مدة
ال�صندوق ،وذلك في مقابل الجهود التي يبذلها مدير ال�صندوق في هيكلة التمويل والح�صول عليه لل�صندوق («ر�سوم ترتيب التمويل») .وتُد َفع ر�سوم
ترتيب التمويل على الفور عند �إغالق �أي معامالت تمويل وتغطي ر�سوم التمويل التي تُد َفع للبنك المقر�ض ور�سوم التثمين والر�سوم القانونية ور�سوم
درا�سة الجدوى المتعلقة بالتمويل .وبعد دفع هذه المبالغُ ،يد َفع الر�صيد المتبقي من ر�سوم ترتيب التمويل �إلى مدير ال�صندوق .وت�شمل جميع المبالغ
المدفوعة تحت ح�ساب ر�سوم ترتيب التمويل �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
-هرسوم الحفظ

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله لأمين الحفظ ر�سوم �سنوية بقيمة � %0.025سنوي ًا من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق يتم احت�سابها يومي ًا ودفعها كل ثالثة
�أ�شهر («ر�سوم الحفظ») .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة كر�سوم الحفظ �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
 -ورسوم االشتراك

يجب على الم�ستثمرين في ال�صندوق �أن يدفعوا ر�سوم ا�شتراك مرة واحدة ت�ساوي ما ن�سبته  %2عن كل وحدة تم اال�شتراك فيها في وقت اال�شتراك.
وتجنب ًا لل�شك ،تُد َفع ر�سوم اال�شتراك بالإ�ضافة �إلى مبلغ اال�شتراك الخا�ص بالم�ستثمر .وتجنب ًا لل�شك ،تكون ر�سوم الإ�شتراك م�ستحقة على كافة
الم�ستثمرين فيما عدا الم�ستثمرين المتقدمين بم�ساهمات عينية.
 -زأتعاب المدير اإلداري الفرعي

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله للمدير الإداري الفرعي لل�صندوق اجمالي ر�سم �سنوي بمبلغ  139.500ريال �سعودي (مائة وت�سعة وثالثون �ألف وخم�سمائة
ريال �سعودي) يتم تق�سيمها على اربع دفعات مت�ساوية ودفعها كل ثالثة �أ�شهر («�أتعاب المدير الإداري الفرعي») .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة
ك�أتعاب المدير الإداري الفرعي �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء .لن يتقا�ضى المدير الإداري (�شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال))
�أي ر�سوم �إدارية تتعلق بال�صندوق.
 -حأتعاب المحاسب القانوني

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله �إلى المحا�سب القانوني �أتعاب ًا �سنوية («�أتعاب المحا�سب القانوني») بقيمة  65,000ريال �سعودي (خم�سة و�ستون �ألف ريال
�سعودي) ،والتي ت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب �أتعاب المحا�سب القانوني �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء .وتخ�ضع هذه الأتعاب
للتغير كما يتم االتفاق عليه بين مدير ال�صندوق والمحا�سب القانوني ،وذلك نظر ًا لظروف ال�سوق ويتم الإف�صاح عن �أي تغيير بما يكفل م�صالح
ال�صندوق ومالكي الوحدات.
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-طأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

يتقا�ضى كل من الأع�ضاء الثالث غير التنفيذيين في مجل�س �إدارة ال�صندوق مبلغ  5.000ريال �سعودي (خم�سة �آالف ريال �سعودي) �سعودي مقابل
ح�ضور كل اجتماع وبحد �أق�صى  20,000ريال �سعودي (ع�شرون �ألف ريال �سعودي) �سنوي ًا لكل ع�ضو .ولن يتلقى الأع�ضاء غير الم�ستقلين في مجل�س
�إدارة ال�صندوق �أي �أجور� ،إال �أنه �سوف يتحمل ال�صندوق كافة تكاليف ال�سفر والإقامة الفعلية التي يتكبدها كل ع�ضو من الأع�ضاء ب�شكل معقول في
�سبيل ح�ضور االجتماعات ،والتي ٌيتوقع �أال تتجاوز جميعها مبلغ ًا وقدره  20.000ريال �سعودي (ع�شرون �ألف ريال �سعودي) �سنوي ًا لكل ع�ضو .وت�شمل
جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب �أتعاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة الم�ستقلين �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
-يرسوم رقابية

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله ر�سوم رقابية لهيئة ال�سوق المالية بقيمة  7.500ريال �سعودي (�سبعة االف وخم�سمائة ريال �سعودي) ،كمبلغ مقطوع يدفع
ب�شكل �سنوي .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب ر�سوم رقابية �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
-كرسوم النشر

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله �إلى ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول) مبلغ مقطوع قدره  5.000ريال �سنو ًيا  -تحت�سب ب�شكل تراكمي كل يوم تقويم وتدفع
عند المطالبة .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب ر�سوم الن�شر �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
 -لرسوم التسجيل في السوق المالية السعودية (تداول)

يدفع ال�صندوق الر�سوم الآتية للت�سجيل في ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول):
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 50.000ريال �سعودي (خم�سون �ألف ريال �سعودي) بالإ�ضافة �إلى  2ريال �سعودي لكل مالك وحدات وبحد �أق�صى  500.000ريال �سعودي
(خم�سمائة �ألف ريال �سعودي) تُد َفع �إلى ال�سوق المالية ال�سعودية في مقابل �إن�شاء �سجل لمالكي الوحدات؛ و
 400.000ريال �سعودي (�أربعمائة �ألف ريال �سعودي) تُد َفع �إلى ال�سوق المالية ال�سعودية في مقابل �إدارة �سجل لمالكي الوحدات .وقد تتغير
هذه الر�سوم من وقت لأخر بح�سب قيمة ر�أ�س مال ال�صندوق.

 -مرسوم اإلدراج في السوق المالية السعودية

يدفع ال�صندوق ر�سوم الإدراج الآتية:



 50.000ريال �سعودي (خم�سون �ألف ريال �سعودي) ر�سوم �إدراج �أولية؛ و
 %0.03من القيمة ال�سوقية لل�صندوق �سنوي ًا (بحد �أدنى  50.000ريال �سعودي (خم�سون �ألف ريال �سعودي) وبحد �أق�صى  300.000ريال
�سعودي (ثالثمائة الف ريال �سعودي).

 3-1أتعاب ورسوم أصول الصندوق
 -أأتعاب إدارة األمالك

لن يتحمل ال�صندوق �أي �أتعاب لإدارة الأمالك فيما يتعلق بالأ�صول العقارية الأولية� ،إال �أنها قد ت�ستحق فيما يتعلق ب�أ�صول ي�ستحوذ عليها ال�صندوق
في الم�ستقبل .و�سوف يت�أكد مدير ال�صندوق من �أن تكون الأتعاب المدفوعة لمديري الأمالك على �أ�سا�س تجاري بحت وم�ستقل وبما يتما�شى مع
�أ�سعار ال�سوق .وتُد َفع هذه الأتعاب من �أ�صول ال�صندوق .ويتم احت�ساب �إجمالي جميع مدفوعات ر�سوم �إدارة الأمالك بحيث ت�شمل �ضريبة القيمة
الم�ضافة� ،إن وجدت .وال تتجاوز �أتعاب �إدارة االمالك ن�سبة  %7من اجمالي الدخل الت�أجيري لكل عقار .ولتجنب ال�شك ال تنطبق هذه الر�سوم على
الأ�صول العقارية المبدئية.
-بتكاليف التعامالت

يتحمل ال�صندوق جميع تكاليف التعامالت ،مثل تكلفة اال�ستحواذ على �أي �أ�صل وما يتعلق به من الدرا�سات النافية للجهالة ،ودرا�سات الجدوى،
والتمويل ،والتكاليف اال�ست�شارية ،وتكاليف التثمين ،والتكاليف القانونية .وال تتجاوز هذه التكاليف  1.000.000ريال �سعودي (مليون ريال �سعودي)
(با�ستثناء ر�سوم ترتيب التمويل و�أتعاب البيع واال�ستحواذ ور�سوم ال�سعي ان وجدت).
 -جأتعاب التطوير

يقوم مدير ال�صندوق بالتفاو�ض حول �أتعاب التطوير التي يتكبدها ال�صندوق وتُد َفع للمطورين ،على �أ�سا�س تجاري بحت وم�ستقل بما يتما�شى مع

الأ�سعار ال�سائدة في ال�سوق كما �سيتم الإف�صاح عنه لمالكي الوحدات .ولتجنب ال�شك ،لم يتكبد ال�صندوق �أي �أتعاب تطوير فيما يتعلق بالأ�صول
العقارية الأولية ،وال يحق لل�صندوق اال�ستثمار في �أن�شطة التطوير العقاري بن�سبة تزيد عن  %25من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق بح�سب �آخر
قوائم مالية مدققة .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب �أتعاب التطوير �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
2 -2المصاريف
 1-2مصاريف الصندوق

يكون ال�صندوق م�س�ؤو ًال عن جميع النفقات التي تُعزى �إلى �إن�شائه و�أن�شطته وا�ستثماراته والتخارج من ا�ستثماراته .ويتحمل ال�صندوق الم�س�ؤولية عما
�ستحق عليه من �ضرائب �أو زكاة .ويتحمل ال�صندوق �أي�ض ًا جميع النفقات الأخرى المتعلقة ب�أي تمويل ،وكذلك النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة
ُي َ
من الغير ،مثل النفقات القانونية واال�ست�شارية ،والمحا�سبية ،وتثمين الأ�صول ،ومراجعة الح�سابات ،والحفظ ،والتكاليف الإدارية ،وتكاليف الت�أمين
المتوافق مع ال�شريعة على الأمالك ،وغيرها من الخدمات المهنية لل�صندوق ،بالإ�ضافة �إلى نفقات تطهير الأرباح .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة
تحت ح�ساب م�صاريف ال�صندوق �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
 2-2مصاريف أصول الصندوق

يتحمل ال�صندوق جميع تكاليف الت�صميم والهند�سة والم�شتريات والإ�شراف ،وتطوير و�إدارة تطوير العقارات ويتم احت�سابها ودفعها من �أ�صول
ال�صندوق الأ�سا�سية للغير من مقدمي الخدمات ذات العالقة .بالإ�ضافة �إلى �أن �أي �ضريبة �أو زكاة تتعلق ب�أي �أ�صل �أ�سا�سي تُدفع من ذلك الأ�صل.
وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب م�صاريف �أ�صول ال�صندوق �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
3 -3االلتزامات

�سيتخذ مدير ال�صندوق جميع الخطوات الالزمة لتحقيق �أف�ضل م�صلحة لمالكي الوحدات وذلك ح�سب علمه واعتقاده .ولن يتحمل مدير ال�صندوق،
�أو �أي من المدراء والم�س�ؤولين والموظفين والوكالء والم�ست�شارين التابعين له وال�شركات التابعة والأطراف ذات العالقة ،و�أمين الحفظ ،ومدير
العقار و�أع�ضاء الهيئة ال�شرعية ومجل�س �إدارة ال�صندوق ( ُي�شار �إلى كل منهم «طرف م�ؤمن عليه») �أي م�س�ؤولية تجاه ال�صندوق �أو تجاه �أي م�ستثمر
وذلك بخ�صو�ص �أي خ�سارة يتعر�ض لها ال�صندوق ب�سبب قيام �أي من الأطراف المذكورة ب�أي ت�صرف يتعلق بقيامهم ب�إدارة �ش�ؤون ال�صندوق .وفي
هذه الحال ،ف�إنه ي�شترط لأي طرف �سابق ذكره ،والذي يريد �أن ي�ستند �إلى �أحكام هذا البند� ،أن يكون قد ت�صرف بح�سن نية وب�شكل ُيعتقد �أنه يخدم
م�صالح ال�صندوق بال�شكل الأمثل و�أن يكون الت�صرف ال ينطوي على الإهمال الج�سيم �أو االحتيال �أو �سوء الت�صرف المتعمد.
4 -4ضريبة القيمة المضافة

ما لم يذكر خالف ذلك ي�شار �إلى جميع الر�سوم والم�صاريف في هذه ال�شروط والأحكام دون احت�ساب �ضريبة القيمة الم�ضافة ،وبالتالي في حال
ا�ستحقاق �ضريبة القيمة الم�ضافة على �أي خدمة �أو �سلعة مقدمة من الغير ل�صالح لل�صندوق �أو مدير ال�صندوق ب�صفته مدير ًا لل�صندوق ،يلتزم مدير
ال�صندوق ب�أخذ الم�ستحقات ال�ضريبية بعين االعتبار حيث يتم زيادة المقابل المدفوع من ال�صندوق لمزود الخدمة ذات العالقة بقيمة تعادل �ضريبة
القيمة الم�ضافة الم�ستحقة على ال�صندوق.
وبنا ًء على ذلك ،يجدر على الم�ستثمرين الأخذ بعين الإعتبار كيفية تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة على المبالغ الم�ستحقة لل�صندوق �أو تلك الم�ستحقة
على ال�صندوق.
5 -5مثال افتراضي يبين كيفية احتساب الرسوم والمصاريف

يبين الملحق (هـ) من هذه ال�شروط والأحكام (كما هو مبين بالجدول �أدناه) مثال تو�ضيحي اللية احت�ساب الر�سوم والم�صاريف على ال�صندوق:
ر�سوم وم�صاريف ال�صندوق

القيمة بالريال

�إجمالي ر�أ�س مال ال�صندوق
الدخل ال�سنوي الت�أجيري
مبلغ اال�شتراك بالريال

 1.080.000.000ريال
 78.084.000ريال
 100.000ريال
 2.000ريال

عدد الوحدات للم�ستثمر

 10.000وحدة

ر�سوم اال�شتراك *%2
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القيمة بالريال

ر�سوم وم�صاريف ال�صندوق

 7.230ريال
 6ريال
 25ريال
 37ريال
 6ريال
 13ريال
 1ريال
 0ريال
 20ريال
 108ريال
 999ريال
 1.108ريال
 6.123ريال
.%6.1

اجمالي االيرادات
�أتعاب المحا�سب القانوني
ر�سوم الحفظ
ر�سوم االدراج والت�سجيل في تداول
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة الم�ستقلين
�أتعاب المدير الإداري الفرعي
ر�سوم رقابية لهيئة �سوق المال
ر�سوم الن�شر
ر�سوم اخرى
اجمالي الر�سوم والم�صاريف قبل احت�ساب ر�سوم االدارة
�أتعاب الإدارة %1
اجمالي الر�سوم والم�صاريف
�صافي الربح
العائد الم�ستهدف

ك -تثمين أصول الصندوق
1 -1كيفية تثمين أصول الصندوق

يقوم مدير ال�صندوق بتثمين الأ�صول العقارية لل�صندوق ا�ستناد ًا �إلى تثمين ُم َعد من ِقبل مثمنين عقاريين م�ستقلين ومرخ�صين من الهيئة ال�سعودية
للمقيمين المعتمدين .ويحق لمدير ال�صندوق تغيير �أو تعيين �أي مثمن جديد لل�صندوق بعد الح�صول على موافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق ودون �أي
�إ�شعار م�سبق لمالكي الوحدات .ويتم التعيين المذكور من ِقبل مدير ال�صندوق �آخذ ًا بعين االعتبار م�س�ؤوليته االئتمانية تجاه مالكي الوحدات.
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ويتم احت�ساب �صافي قيمة الأ�صول للوحدة الواحدة عن طريق خ�صم المطلوبات الإجمالية لل�صندوق ،بما في ذلك �أي التزامات مالية والر�سوم
والنفقات الم�ستحقة على ال�صندوق خالل فترة االحت�ساب من �إجمالي �أ�صول ال�صندوق .ويتم تق�سيم الناتج على عدد وحدات ال�صندوق لنف�س
الفترة .ويكون الناتج هو القيمة اال�ستر�شادية لوحدات ال�صندوق القائمة.
وتكون قيمة �إجمالي �أ�صول ال�صندوق هي مجموع كافة الأ�صول العقارية ،والنقدية ،والأرباح المتراكمة ،والذمم المدينة الأخرى والقيمة ال�سوقية
لجميع اال�ستثمارات غير العقارية �إ�ضاف ًة �إلى القيمة الحالية لأي �أ�صول �أخرى مملوكة لل�صندوق .ويقوم مدير ال�صندوق بممار�سة حكمه المعقول
في تحديد القيم التي تخ�ص �أ�صول ال�صندوق ومطلوباته� ،شريطة �أن يت�صرف بح�سن نية لم�صلحة ال�صندوق ككل .ولأغرا�ض تحديد قيمة الأ�صول
العقارية ،ي�ستخدم مدير ال�صندوق متو�سط عمليات التثمين التي �أجراها اثنان (�أو �أكثر) من المثمنين الم�ستقلين المرخ�صين من الهيئة ال�سعودية
للمقيمين المعتمدين.
تثمين األصول العقارية المبدئية

ع ّين مدير ال�صندوق اثنين من المثمنين المعتمدين من الهيئة ال�سعودية للمقيمين المعتمدين لإجراء تثمين م�ستقل للأ�صول العقارية الأولية
لل�صندوق باتباع طريقتي احت�ساب التكلفة واحت�ساب الدخل .وفيما يلي ملخ�ص لو�صف الأ�صول والقيمة التي نتج عنها التثمين وتاريخه.
العقار الأول :فندق
موڤنبيك الريا�ض
القيمة ال�سوقية للعقار
تاريخ التثمين

العقار الثاني :فندق
كورال الخبر
القيمة ال�سوقية للعقار
تاريخ التثمين

�سين�شري )Century 21( 21

دانات العقارية

متو�سط التقييم

�سعر اال�ستحواذ

 815.000.000ريال �سعودي

 850.000.000ريال �سعودي

 832.500.000ريال �سعودي

 832.500.000ريال �سعودي

اغ�سط�س 2017

�سبتمبر 2017

�سين�شري )Century 21( 21

دانات العقارية

متو�سط التقييم

�سعر اال�ستحواذ

 233.000.000ريال �سعودي

 255.000.000ريال �سعودي

 244.000.000ريال �سعودي

 244.000.000ريال �سعودي

اغ�سط�س 2017

�سبتمبر 2017

2 -2عدد مرات التثمين وتوقيته

يقوم مدير ال�صندوق بتثمين �أ�صول ال�صندوق و الإعالن عن �صافي قيمة الأ�صول للوحدة مرتين في ال�سنة (كل �ستة �أ�شهر في كل من  30يونيو و31
دي�سمبر من كل �سنة) على الأقل وفي حال تقرر الت�صرف بالبيع ب�أي من �أ�صول ال�صندوق (وي�شار �إلى مثل ذلك اليوم بـ «يوم التثمين») .ويجوز
لمدير ال�صندوق ت�أجيل تثمين �أ�صول ال�صندوق وذلك بعد الح�صول على موافقة هيئة ال�سوق المالية طبقا للمادة ( )22من الئحة �صناديق اال�ستثمار
العقاري.
3 -3كيفية اإلعالن عن صافي قيمة أصول

يقوم مدير ال�صندوق ب�إعالن �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق خالل  30يوم عمل من يوم التثمين ذي العالقة .ويتم �إخطار مالكي الوحدات بالتثمين من
خالل تقارير دورية متاحة على الموقع الإلكتروني لل�سوق المالية ال�سعودية («تداول») والموقع الإلكتروني لمدير ال�صندوق.
ل -تداول وحدات الصندوق
1-1يتم �إدراج وحدات ال�صندوق في ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول) بعد نقل ملكية الأ�صول العقارية المبدئية ل�صالح ال�صندوق .وعند الإدراج،
يجوز تداول وحدات ال�صندوق بنف�س طريقة تداول وحدات �صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة .ويجوز لمالكي الوحدات والم�ستثمرين
التداول خالل �ساعات التداول العادية المعلن عنها من ِقبل ال�سوق المالية ال�سعودية مبا�شرة ومن خالل �شركات الو�ساطة المرخ�صة.
ُ 2-2يعتبر �شراء وحدات في ال�صندوق عن طريق ال�سوق المالية ال�سعودية �إقرار ًا من الم�شتري ب�أنه قد اطلع على هذه ال�شروط والأحكام ووافق
عليها.
3-3يكون التداول في وحدات ال�صندوق خا�ضع ًا لر�سوم وعموالت تداول يتم ت�سويتها ح�سبما هو �سائد في ال�سوق .ويكون الم�ستثمر م�س�ؤو ًال عن
ر�سوم وعموالت التداول.
4-4وفق ًا للباب  9من التعليمات الخا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية المتداولة ،يجوز لهيئة ال�سوق المالية تعليق تداول وحدات ال�صندوق في
�أي وقت �أو �إلغاء �إدراجها ح�سبما تراه منا�سب ًا.
م -إنقضاء الصندوق
ينق�ضي ال�صندوق ب�أي حالة من الحاالت الآتية (وي�شار �إلى كل منها بـ «حالة �إنهاء»):
�أ -بعد احل�صول على موافقة جمل�س �إدارة ال�صندوق والهيئة ال�شرعية يف حال مت الت�صرف بكافة �أ�صول ال�صندوق ومت توزيع جميع العائدات
من هذه الت�صرفات على مالكي الوحدات.
ب -يف حال �أي تغيري للأنظمة �أو اللوائح �أو املتطلبات النظامية الأخرى �أو تغيريات جوهرية لظروف ال�سوق يف اململكة واعترب مدير ال�صندوق
ذلك �سبب ًا مربر ًا لإنهاء ال�صندوق.
ج�	-إذا كان املطلوب �إنهاء �صندوق وفق ًا لقرار هيئة ال�سوق املالية �أو مبوجب �أنظمتها.
د -و�سيتم �إخطار مالكي الوحدات وهيئة ال�سوق املالية يف غ�ضون ثالثني ( )30يوم ًا من تاريخ وقوع حالة الإنهاء.
وفي حال تقرر �إنهاء ال�صندوق ل�سبب لي�س من �ضمن حاالت الإنهاء ،فيتم الح�صول على موافقة مالكي الوحدات ومجل�س �إدارة ال�صندوق والهيئة
ال�شرعية وهيئة ال�سوق المالية.
في حالة �إنهاء ال�صندوق ،بعد تقديم �إ�شعار خطي لهيئة ال�سوق المالية �أو الح�صول على موافقتها في حال تطلب ذلك ،يقوم مدير ال�صندوق في
غ�ضون  15يوم عمل ( )1بالطلب من ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول) ب�إلغاء �إدراج الوحدات والطلب من هيئة ال�سوق المالية ب�إلغاء ال�صندوق،
و (ب) �إعالن جدول زمني على الموقع الإلكتروني لمدير ال�صندوق لت�صفية �أ�صول ال�صندوق والبدء بالإجراءات .ويقوم مدير ال�صندوق بتعيين
م�صفي والذي يتوجب عليه العمل على �إنهاء ال�صندوق مع توزيع �أ�صوله على مالكي الوحدات .ولتجنب ال�شك ،يمكن لمدير ال�صندوق القيام بمهام
الم�صفي ويجوز توزيع �أ�صول ال�صندوق على مالكي الوحدات عيني ًا في حال ا�ستحالة الت�صرف في �أ�صول ال�صندوق �أو في حال ر�أى مدير ال�صندوق
�أن هذا الأمر ي�صب في م�صلحة مالكي الوحدات.
ن -مجلس إدارة الصندوق
يقوم مدير ال�صندوق بتعيين مجل�س �إدارة لل�صندوق لمراقبة ت�صرفات محددة لل�صندوق وللعمل كوكيل ل�صالح ال�صندوق ومالكي الوحدات .ويعمل
مجل�س �إدارة ال�صندوق مع مدير ال�صندوق ل�ضمان نجاح ال�صندوق.
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1 -1تشكيل مجلس اإلدارة

�سوف يت�ألف مجل�س �إدارة ال�صندوق من �أربعة (� )4أع�ضاء يعينهم مدير ال�صندوق منهم اثنين م�ستقلين .ويتم �إ�شعار مالكي الوحدات ب�أي تعديل في
ت�شكيل مجل�س �إدارة ال�صندوق بالإعالن عنه على الموقع الإلكتروني لمدير ال�صندوق والموقع الإلكتروني لل�سوق المالية ال�سعودية (تداول) ،وذلك
بعد الح�صول على موافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق وهيئة �سوق المالية.
ويت�ألف مجل�س �إدارة ال�صندوق من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
السيد /سعد حصوصه (رئيس مجلس اإلدارة –غير مستقل -غير تنفيذي)

ال�سيد� /سعد ح�صو�صه هو الع�ضو المنتدب في مجموعة ال�شيخ عبد العزيز الجادي ولديه خبرة تزيد على  30عام ًا في العديد من الم�ؤ�س�سات المالية.
وقبل توليه من�صبه الحالي� ،شغل ال�سيد �سعد ح�صو�صه من�صب الرئي�س التنفيذي ل�شركة محمد عبد العزيز الراجحي و�أوالده القاب�ضة .وقد �سبق
لل�سيد �سعد ح�صو�صه ت�أ�سي�س �شركة «�أرباح كابيتال» ،وهي �أول �شركة ا�ستثمارية في المنطقة ال�شرقية من المملكة ،حيث كان ي�شغل �أي�ض ًا من�صب
الرئي�س التنفيذي فيها .وقد ح�صل ال�سيد /ح�صو�صه على درجة البكالوريو�س في التمويل من جامعة الملك عبد العزيز بجدة .كما انه ع�ضو في
مجل�س �إدارة �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال).
السيد /أحمد المزيني (مستقل -غير تنفيذي)
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ال�سيد�/أحمد المزيني هو م�ؤ�س�س «كواليتي �آند تايم لال�ست�شارات» وهو محا�سب قانوني معتمد ولديه �أكثر من  15عاما من الخبرة في مجال الخدمات
المالية .وقد �سبق �أن �شغل ال�سيد�/أحمد المزيني من�صب الرئي�س التنفيذي ل�شركة ُملك ّية لال�ستثمار .وقبل ان�ضمامه ل�شركة ُملك ّية لال�ستثمار ،كان
ي�شغل من�صب نائب رئي�س اال�ستراتيجية والمخاطر ونائب الرئي�س التنفيذي في �شركة منافع القاب�ضة .وقبل ذلك� ،شغل ال�سيد�/أحمد المزيني
من�صب نائب رئي�س خدمات التمويل والدعم ونائب الرئي�س التنفيذي في �شركة ال�سعودية لخدمات ال�سيارات ( �سا�سكو) .وال�سيد�/أحمد المزيني
حا�صل على الماج�ستير في �إدارة الأعمال من جامعة الفي�صل مع مرتبة ال�شرف .وهو �أي�ض ًا حا�صل على �شهادة المحا�سب الإداري المعتمد و�شهادة
محترف �إدارة الم�شاريع و�شهادة المحا�سب القانوني المعتمد و�شهادة المحا�سب الداخلي المعتمد .وهو ع�ضو في العديد من ال�صناديق واللجان
وال�شركات.
السيد /محمد أحمر (غير مستقل  -تنفيذي)

ال�سيد /محمد �أحمر هو رئي�س �إدارة الأ�صول في �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) ولديه خبرة تزيد على  13عام ًا في الفئة متعددة الأ�صول
في مناطق مختلفة .وقبل التحاقه ب�شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال)� ،شغل من�صب مدير �أول محافظ اال�ستثمارات في �شركة الريا�ض
المالية .وقبل التحاقه ب�إدارة محافظ اال�ستثمارات ،عمل لمدة � 6سنوات في مجال �أبحاث الأ�سهم التي تغطي قطاعات مختلفة من ال�سوق ال�سعودي.
وقد ح�صل على ماج�ستير في �إدارة الأعمال من معهد �إدارة الأعمال ،كرات�شي ،باك�ستان .وهو �أي�ض ًا يحمل �شهادة المحلل المالي المعتمد ( )CFAوهو
ع�ضو في معهد المحللين الماليين المعتمدين.
المهندس /سعد الشمري (مستقل –غير تنفيذي)

المهند�س � /سعد ال�شمري هو الرئي�س التنفيذي ال�سابق لل�شركة ال�سعودية لل�صناعات المتطورة حيث كان الم�س�ؤول عن �إدارة �أن�شطة ال�شركة و�إعداد
وتنفيذ الخطط الم�ستقبلية وتطوير �أعمال ال�شركة و�إدارة وتنمية ا�ستثماراتها .وقد �سبق �أن �شغل المهند�س �سعد ال�شمري من�صب مدير عام التخطيط
الإ�ستراتيجي في �شركة الت�صنيع الوطنية ،وقبل ان�ضمامه ل�شركة الت�صنيع الوطنية كان ي�شغل من�صب قائد فريق في ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الأ�سا�سية (�سابك) .المهند�س � /سعد ال�شمري حا�صل على درجة الماج�ستير في طرق التحكم المتقدمة ودرجة البكالوريو�س في الهند�سة الكيميائية
من جامعة الملك �سعود .كما �أن المهند�س � /سعد ال�شمري ع�ضو في العديد مجال�س الإدارات واللجان.
2 -2مؤهالت األعضاء

يقر مدير ال�صندوق ب�أن جميع �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق:
�أ -غري خا�ضعني لأي �إجراءات �إفال�س �أو ت�صفية.
ب -مل ي�سبق لهم ارتكاب �أي �أعمال احتيالية �أو خملة بال�شرف �أو تنطوي على الغ�ش.
ج -يتمتعون باملهارات واخلربات الالزمة التي ت�أهلهم ليكونوا �أع�ضا ًء مبجل�س �إدارة ال�صندوق.

ويقر مدير ال�صندوق بمطابقة كل من الثالثة �أع�ضاء الم�ستقلين لتعريف الع�ضو الم�ستقل الوارد في قائمة الم�صطلحات الم�ستخدمة في لوائح هيئة
ال�سوق المالية وقواعدها.
3 -3بدالت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

يتقا�ضى كل من الأع�ضاء الثالثة غير التنفيذيين في مجل�س �إدارة ال�صندوق مبلغ  5.000ريال �سعودي (خم�سة �آالف ريال �سعودي) عن كل اجتماع
وبحد �أق�صى  20.000ريال �سعودي (ع�شرون �ألف ريال �سعودي) �سنويا للع�ضو الواحد .ولن يتلقى الأع�ضاء التنفيذيين غير الم�ستقلين في مجل�س
�إدارة ال�صندوق �أي �أجور� .إال �أنه �سوف يتحمل ال�صندوق كافة تكاليف ال�سفر والإقامة الفعلية التي يتكبدها كل ع�ضو من الأع�ضاء ب�شكل معقول في
�سبيل ح�ضور االجتماعات ،والتي ٌيتوقع �أال تتجاوز جميعها مبلغ ًا وقدرة  20.000ريال �سعودي (ع�شرون �ألف ريال �سعودي) �سنوي ًا للع�ضو الواحد.
4 -4المسؤوليات

يقع على عاتق �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق الم�س�ؤوليات الآتية:
�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-
ز-
ح-

الت�أكد من قيام مدير ال�صندوق مب�سئولياته مبا يحقق م�صلحة مالكي الوحدات وفق ًا لل�شروط والأحكام هذه وال�ضوابط ال�شرعية التي
ي�ضعها امل�ست�شار ال�شرعي والئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري والتعليمات اخلا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة؛
املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير اجلوهرية التي يكون ال�صندوق طرف ًا فيها ،وي�شمل ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر:
املوافقة على عقود التطوير ،وعقد احلفظ وعقد الت�سويق ،والتثمني؛
املوافقة على هذه ال�شروط والأحكام و�أي تعديالت عليها؛
اتخاذ قرار ب�ش�أن �أي تعامل ينطوي على ت�ضارب يف امل�صالح يف�صح عنه مدير ال�صندوق؛
املوافقة على تعيني املحا�سب القانوين لل�صندوق الذي ير�شحه مدير ال�صندوق؛
االجتماع ما ال يقل عن (مرتني) �سنوي ًا مع م�س�ؤول املطابقة وااللتزام لدى مدير ال�صندوق وم�س�ؤول التبليغ عن غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب لديه للت�أكد من التزام مدير ال�صندوق بجميع اللوائح والأنظمة املتبعة؛
الت�أكد من �إلتزام مدير ال�صندوق بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية �إلى مالكي الوحدات وغريهم من �أ�صحاب امل�صالح؛
العمل ب�أمانة مل�صلحة ال�صندوق ومالكي الوحدات فيه لتحقيق م�صالح ال�صندوق ومالكي الوحدات.

ويقدم مدير ال�صندوق كافة المعلومات ال�ضرورية المتعلقة ب�أمور ال�صندوق �إلى جميع �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�صندوق لم�ساعدتهم على تنفيذ
الواجبات المنوطة بهم.
5 -5الصناديق األخرى المدارة من ِقبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق

�سعد ح�صو�صة

�أحمد المزيني

�صندوق ُملك ّية للأ�سهم ال�سعودية

●

�صندوق ُملك ّية للطروحات الأولية

●

�صندوق ُملك ّية العقاري المدر للدخل

●

�صندوق ُملك ّية الخا�ص للتعليم

●

�صندوق ُملك ّية الخا�ص العقاري للدخل

●

محمد �أحمر

�صندوق ميتا ميد 1

●

�صندوق و�ساطة للملكية الخا�صة للم�أكوالت والم�شروبات

●

�سعد ال�شمري

�صندوق و�ساطة لال�سهم ال�سعودية

●

�صندوق و�ساطة للطروحات الأوليه

●

�صندوق عودة للطروحات الأولية

●

�صندوق عودة المرن للأ�سهم ال�سعودية

●

�صندوق عودة للمرابحة

●
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6 -6اجتماعات مجلس إدارة الصندوق

يقوم مجل�س �إدارة ال�صندوق بعقد اجتماعاته بدعوة من رئي�س المجل�س ،والتي تكون مرتين بحد �أدنى في ال�سنة المالية .وقد يعقد الرئي�س اجتماع ًا
عاج ًال لمجل�س �إدارة �صندوق كلما ر�أى ذلك �ضروري ًا ،ويتوجب عليه الدعوة لالجتماع كلما طلب منه ذلك مدير ال�صندوق �أو �أي اثنين ( )2من �أع�ضاء
مجل�س �إدارة ال�صندوق.
وال يكون اجتماع مجل�س �إدارة ال�صندوق �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره �أغلبية �أع�ضائه.
وت�صدر قرارات المجل�س ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء .وفي حال ت�ساوي الأ�صوات ،يكون لرئي�س المجل�س �صوت ترجيحي.
يجوز لمجل�س �إدارة ال�صندوق الموافقة على القرارات ب�شكل م�ستعجل من خالل التمرير ،عبر الفاك�س �أو البريد الإلكتروني ،على �أن يتم عر�ض �أي
قرار من هذا القبيل على مجل�س �إدارة ال�صندوق في �أول اجتماع الحق للتوثيق الر�سمي.
ويمكن عقد اجتماعات مجل�س �إدارة ال�صندوق والت�صويت وم�شاركة �أع�ضاء المجل�س في مداوالتها والت�صويت على قراراتها عن طريق الو�سائل
التكنولوجيا الحديثة.
يقوم مجل�س �إدارة ال�صندوق بتوثيق اجتماعاته ،و�إعداد محا�ضر المداوالت والمناق�شات ،بما في ذلك عمليات الت�صويت التي تتم ،واالحتفاظ بهذه
المحا�ضر ُمنظمة و ُمدارة وفق الأ�صول ل�سهولة الرجوع �إليها.
وال يجوز لع�ضو مجل�س �إدارة ال�صندوق الت�صويت على �أي قرار له م�صلحة فيه� ،سواء كانت مبا�شرة �أو غير مبا�شرة .ويجب الإف�صاح عن مثل هذه
الم�صلحة �إلى مجل�س �إدارة ال�صندوق.
س -مدير الصندوق
1 -1اسم مدير الصندوق وعنوانه
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اال�سم� :شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال)
العنوان� :شارع العليا العام
�ص.ب ،50315 .الريا�ض 11523
المملكة العربية ال�سعودية
الهاتف+966 11 4944067 :
الفاك�س+966 11 4944205 :
البريد االلكتروني:

info@wasatah.com.sa

الموقع الإلكتروني. :

.

.

www wasatah com sa

2 -2مدير الصندوق كشخص مرخص له

مدير ال�صندوق هو �شركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة وفق ًا لأنظمة المملكة وهو مرخ�ص من الهيئة «ك�شخ�ص مرخ�ص له» بموجب الئحة الأ�شخا�ص
المرخ�ص لهم ال�صادرة عن مجل�س الهيئة طبق ًا لنظام ال�سوق المالية وذلك بقرار رقم  2005-83-1بتاريخ  1426/5/21هـ (الموافق 2005/6/28
م) بموجب ترخي�ص رقم.37-08125
�شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) هي �شركة مرخ�صة من الهيئة كـ «�شخ�ص مرخ�ص له» وتتخذ من مدينة الريا�ض بالمملكة العربية ال�سعودية
مقر ًا لها ،ومرخ�ص لها بمزاولة �أن�شطة التعامل ب�صفة �أ�صيل ،والتعهد بالتغطية ،و�إدارة اال�ستثمار ،والحفظ ،وخدمات الترتيب .وتقدم �شركة
الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) منتجاتها وخدماتها اال�ستثمارية طبق ًا لل�ضوابط ال�شرعية المعتمدة من الهيئة ال�شرعية .وي�ضم فريق اال�ستثمار
لدى �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) مهنيين ذوي خبرات مختلفة في مجاالت �إدارة الأ�صول واال�ستثمارات الم�صرفية.

3 -3خدمات مدير الصندوق

يع ّين مدير ال�صندوق مدير محفظة ا�ستثمارية م�سجل لدى هيئة ال�سوق المالية وفق ًا لالئحة الأ�شخا�ص المرخ�ص لهم وال�صادرة من هيئة ال�سوق
المالية وذلك للإ�شراف على �إدارة ال�صندوق.
�سوف ُيقدم مدير ال�صندوق الخدمات الإدارية التالية وخدمات �أخرى لل�صندوق بما في ذلك ،دون ح�صر ،ما يلي:
�أ -حتديد الفر�ص اال�ستثمارية وتنفيذ عمليات بيع و�شراء �أ�صول ال�صندوق؛
ب -و�ضع �إجراءات اتخاذ القرارات التي ينبغي �إتباعها عند تنفيذ �أعمال وم�شاريع ال�صندوق؛
ج�	-إطالع هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية حول �أي وقائع جوهرية �أو تطورات قد ت�ؤثر على �أعمال ال�صندوق؛
د -االلتزام بجميع الأنظمة واللوائح ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية املتعلقة بعمل ال�صندوق؛
هـ�	-إدارة �أ�صول ال�صندوق ب�شكل يحقق م�صلحة امل�ستثمرين وفق ًا لل�شروط والأحكام؛
و� -ضمان قانونية و�سريان جميع العقود املربمة ل�صالح ال�صندوق؛
ز -تنفيذ ا�سرتاتيجيات ال�صندوق املو�ضحة يف هذه ال�شروط والأحكام؛
ح -الرتتيب والتفاو�ض وتنفيذ وثائق ت�سهيالت الدين املتوافقة مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية نيابة عن ال�صندوق؛
ط -تعيني الهيئة ال�شرعية لل�صندوق واحل�صول على موافقتها على �أن هذه ال�شروط والأحكام متوافقة مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية؛
ي -الإ�شراف على �أداء الأطراف التي يتعاقد معها ال�صندوق من الغري؛
ك -ترتيب ت�صفية ال�صندوق عند انتهائه؛
ل -تزويد جمل�س �إدارة ال�صندوق بجميع املعلومات الالزمة املتعلقة بال�صندوق لتمكني �أع�ضاء املجل�س من �أداء م�س�ؤولياتهم ب�شكل كامل؛
م -الت�شاور مع جمل�س �إدارة ال�صندوق ل�ضمان االمتثال للوائح هيئة ال�سوق املالية وهذه ال�شروط والأحكام.
4 -4التضاربات الجوهرية في المصالح

حتى تاريخ �إعداد هذه ال�شروط والأحكام ،ف�إنه ال يوجد معامالت تنطوي على ت�ضارب م�صالح جوهري بين م�صالح ال�صندوق وم�صالح �أع�ضاء مجل�س
�إدارة ال�صندوق �أو �أي �أطراف �أخرى .وقد قام مدير ال�صندوق بتحديد حاالت الت�ضارب المحتملة في الم�صالح بين مدير ال�صندوق وال�صندوق في
الفقرة (ر) من هذه ال�شروط والأحكام.
لن يكون لمدير ال�صندوق �أي م�صلحة في �أ�صول ال�صندوق �أو مطالبات �ضدها� ،إال للحد الذي يملك فيه وحدات بال�صندوق .وال يكون لدائني مدير
ال�صندوق �أي م�صلحة في �أي �أ�صول بال�صندوق.
5 -5التفويض للغير

يكون مدير ال�صندوق م�س�ؤو ًال عن �إدارة ال�صندوق ،ويكون م�س�ؤوال عن تعيين �أي طرف (بما في ذلك تابعيه) للقيام ب�أي من م�س�ؤولياته المذكورة.
ويجوز لمدير ال�صندوق تعيين الغير لتوفير الخدمات من �أجل تعزيز �أداء ال�صندوق ،وذلك �شريطة الح�صول على موافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق
وهيئة ال�سوق المالية.
وي�شار �إلى �أن ال�صندوق يعتزم تفوي�ض بع�ض الخدمات الإدارية �إلى �شركة ايبك�س فند �سيرفيزي�س.
6 -6االستثمار في الصندوق

يحق لمدير ال�صندوق اال�ستثمار في ال�صندوق بعد الإدراج� ،شريطة �أن يقوم مدير ال�صندوق بالإف�صاح عن �أي ا�ستثمار له في ال�صندوق في نهاية كل
�سنة مالية في ملخ�ص الإف�صاح المالي.
ع -أمين الحفظ
اال�سم� :شركة البالد لال�ستثمار
العنوان� :سمارت تاور ،الدور الأول
تقاطع طريق الملك فهد وطريق التحلية
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�ص.ب140 .
المملكة العربية ال�سعودية
الموقع الإلكترونيwww.albilad-capital.com :
�أمين الحفظ مرخ�ص من هيئة ال�سوق المالية كـ «�شخ�ص مرخ�ص له» بموجب الترخي�ص رقم  .37-8100و�سيقوم �أمين الحفظ بت�أ�سي�س واحدة �أو
�أكثر من ال�شركات ال�سعودية ذات الم�س�ؤولية المحدودة (كل واحدة منها َت ُك ْونْ «�شركة ذات غر�ض خا�ص») لتحوز ملكية �أ�صول ال�صندوق .و�سوف
تحافظ مثل هذه الهيكلة على الكفاءة ال�ضريبية واالمتثال النظامي كما �ستوفر �أق�صى قدر من الحماية القانونية للم�ستثمرين .ولن يكون لأمين
الحفظ �أي م�صلحة في �أ�صول ال�صندوق �أو مطالبات �ضدها� ،إال للحد الذي يملك فيه وحدات بال�صندوق .وال يكون لدائني �أمين الحفظ �أي م�صلحة
في �أي �أ�صول بال�صندوق.
المطور
ف-
ِّ
ال تتكون الأ�صول العقارية الأولية لل�صندوق من �أي �أن�شطة تطوير عقاري �أو �أي �أ�صول عقارية يتم تطويرها تطوير ًا �إن�شائي ًا في الوقت الحالي� ،إال �أنه
في حال قيام ال�صندوق ب�أن�شطة التطوير العقاري ،فيعتزم ال�صندوق تعيين مطور على �أ�سا�س تجاري بحت وم�ستقل.
ص -المحاسب القانوني
اال�سم :د .محمد العمري و�شركاه  -بي دي �أو
العنوان� :ص.ب ،8736 .الريا�ض 11492
طريق الملك عبد اهلل ،حي القد�س
المملكة العربية ال�سعودية
www.alamri.com
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يجوز لمدير ال�صندوق �أن يقوم بتغيير المحا�سب القانوني الخا�ص بال�صندوق من وقت لآخر بنا ًء على موافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق .ويتم �إ�شعار
مالكي الوحدات وهيئة ال�سوق المالية عند التغيير.
ق -القوائم المالية
تبد�أ ال�سنة المالية لل�صندوق («ال�سنة المالية») من  1يناير وتنتهي في  31دي�سمبر من كل عام ،با�ستثناء ال�سنة الأولى لت�أ�سي�س ال�صندوق والتي تبد�أ
ال�سنة المالية لها من تاريخ الإقفال وتنتهي بتاريخ  31دي�سمبر .2017
يتم �إعداد البيانات المالية لل�صندوق بوا�سطة مدير ال�صندوق وذلك ب�شكل ن�صف �سنوي (بيانات غير مدققة) وب�شكل �سنوي (بيانات مدققة) وفق ًا
لمعايير التقارير المالية الدولية و�أي تعديالت عليها من وقت لآخر .ويتم تدقيق البيانات المالية ال�سنوية من ِقبل المحا�سب القانوني لل�صندوق.
وتتم مراجعة البيانات المالية الخا�صة بال�صندوق من ِقبل مجل�س �إدارة ال�صندوق ويتم توفيرها لهيئة ال�سوق المالية بمجرد اعتمادها ويتم توفيرها
لمالكي الوحدات خالل  25يوم عمل على الأكثر من نهاية الفترة التي تغطيها البيانات المالية غير المدققة و 40يوم عمل من نهاية الفترة التي تغطيها
البيانات المالية المدققة ،وذلك عن طريق ن�شرها على الموقع الإلكتروني لمدير ال�صندوق وموقع ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول).
ر -تضارب المصالح
حتى تاريخ �إعداد هذه ال�شروط والأحكام ،ف�إنه ال يوجد معامالت تنطوي على ت�ضارب م�صالح جوهري بين م�صالح ال�صندوق وم�صالح �أع�ضاء
مجل�س �إدارة ال�صندوق �أو �أي �أطراف �أخرى.
قد ين�ش�أ �أو يقع ت�ضارب في الم�صالح من وقت لآخر بين ال�صندوق من جهة ومدير ال�صندوق �أو ال�شركات التابعة له ومديريه وم�س�ؤوليه وموظفيه
ووكالئه من جهة �أخرى ،وغيره من ال�صناديق التي يقومون برعايتها �أو �إدارتها .و�إذا كان لدى مدير ال�صندوق ت�ضارب جوهري في الم�صالح مع
ال�صندوق ،فعليه �أن يف�صح عن ذلك ب�شكل كامل لمجل�س �إدارة ال�صندوق في �أقرب وقت ممكن .و�سوف يحاول مدير ال�صندوق ومجل�س �إدارة
ال�صندوق حل �أي ت�ضارب في الم�صالح عن طريق توخي الحكمة وح�سن النية و�أخذ م�صالح الم�ستثمرين والأطراف المت�ضررة ككل بعين االعتبار.
وبداي ًة ،فقد حدد مدير ال�صندوق نقاط ت�ضارب الم�صالح المحتملة التالية:

 -أاستثمارات مشابهة ُمدارة بواسطة شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)

تدير �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) ح�سابها الخا�ص ،وكذلك تدير ا�ستثمارات ذات �أهداف مماثلة ب�شكل �أو ب�آخر لأهداف ال�صندوق،
ومن بينها �صناديق ا�ستثمارية �أخرى يمكن �أن تديرها �أو ترعاها �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) � ،أو التي قد تمتلك �شركة الو�ساطة المالية
(و�ساطة كابيتال) �أو �إحدى �شركاتها التابعة فيها ح�صة من ر�أ�س المال.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه رهن ًا بالقيود المن�صو�ص عليها في هذه ال�شروط والأحكام ،ف�إنه يجوز ل�شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) وال�شركات
التابعة لها في الم�ستقبل القيام برعاية �صناديق �أو ا�ستثمارات �أخرى �أو القيام بدور مدير ال�صندوق �أو مدير اال�ستثمار �أو ال�شريك العام في �صناديق
ا�ستثمارية خا�صة �أو ا�ستثمارات جماعية �أخرى ،ويجوز �أن ي�ستثمر واحد منها �أو �أكثر في م�شاريع م�شابهة لتلك الموجودة في محفظة ال�صندوق،
�شريطة �أال ي�ضر هذا الن�شاط الآخر بنجاح ال�صندوق.
-بتضارب المصالح فيما يتعلق بالمعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له

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

يقدم مدير ال�صندوق حالي ًا خدمات ا�ست�شارية معينة لبائع الأ�صول العقارية الأولية ،بينما يمثل �أي�ض ًا م�صالح ال�صندوق ومالكي الوحدات في
ال�صندوق فيما يتعلق باال�ستحواذ على الأ�صول العقارية الأولية .وي�ضمن مدير ال�صندوق �أن يتم اال�ستحواذ على الأ�صول العقارية الأولية على �أ�سا�س
تجاري بحت وم�ستقل ،و�أن يتم الإف�صاح الكامل عن جميع التفا�صيل المتعلقة باال�ستحواذ على الأ�صول العقارية الأولية �إلى مجل�س �إدارة ال�صندوق
الذي �سوف يبذل ق�صارى جهده لحل جميع الت�ضاربات من خالل ممار�سة تقديره بح�سن نية.
 -دمجلس إدارة الصندوق

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

يمكن �أن يقوم ال�صندوق ،من وقت لآخر ،بالدخول في تعامالت مع الأطراف ذوي العالقة وال�شركات التابعة لتوفير خدمات لل�صندوق .ويتعين �أن
يتم الإف�صاح عن تلك التعامالت �إلى مجل�س �إدارة ال�صندوق و�أن تتم بنا ًء على �شروط ال�سوق ال�سائدة .وفي حال رغب �أحد الأطراف ذوي العالقة �أو
�إحدى ال�شركات التابعة ،بما في ذلك �أي �صندوق �أو �صندوق ا�ستثمار �آخر تم ت�أ�سي�سه من ِقبل مدير ال�صندوق في الدخول في �صفقة مع ال�صندوق �أو
مدير ال�صندوق ،ف�إنه يلزم عليه الح�صول على موافقة من مجل�س �إدارة ال�صندوق .وفي حال ا�شترى ال�صندوق عقار ًا ما من الطرف ذي العالقة �أو
�إحدى ال�شركات التابعة �أو باعه �إليه ،يجب �أن يكون �سعر ال�شراء المدفوع �أو المتح�صل عليه من ِقبل ال�صندوق متوافق ًا مع تثمينات م�ستقلة.
 -والمستشار القانوني

تولى مكتب محمد ابراهيم العمار لال�ست�شارات القانونية (بالتعاون مع كينج �آند �سبالدينج �إل �إل بي) تمثيل مدير ال�صندوق فيما يتعلق بت�أ�سي�س
ال�صندوق ،لكنه لن يمثل �أي م�ستثمر فيما يتعلق ب�أي ا�ستثمار في ال�صندوق .ويجب على الم�ستثمرين الت�شاور مع م�ست�شاريهم واالعتماد عليهم فيما
يتعلق باال�ستثمار في ال�صندوق ،بما في ذلك النتائج التنظيمية وال�ضريبية المتعلقة باال�ستثمار في ال�صندوق .ويجوز لل�صندوق ومدير ال�صندوق
وتابعيهم تغيير م�ست�شار ال�صندوق �أو اال�ستعانة بم�ست�شار قانوني �إ�ضافي �أو بديل في الم�ستقبل وذلك فيما يتعلق با�ستثمارات معينة �أو �أغرا�ض �أخرى.
ال يت�ضمن الوارد �أعاله تف�سير ًا كام ًال و�شام ًال وتلخي�ص ًا لكافة مواطن ت�ضارب الم�صالح المحتملة التي ينطوي عليها اال�ستثمار في وحدات ال�صندوق.
و ُين�صح ب�شدة �أن يعمل كافة الم�ستثمرين المحتملين على طلب م�شورة م�ستقلة من م�ست�شاريهم المخت�صين.
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ش -رفع التقارير لمالكي الوحدات
يقدم مدير ال�صندوق ،عبر البريد الإلكتروني �أو الو�سائل الإلكترونية ،تقارير ًا �إلى هيئة ال�سوق المالية ومالكي الوحدات ويف�صح عن المعلومات التالية
على الفور ودون �أي ت�أخير:
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�1-1أي تطورات جوهرية تندرج في �إطار ن�شاطه ،وال تكون معرفتها متاحة لعامة النا�س ،وقد ت�ؤثر على �أ�صول ال�صندوق وخ�صومه �أو في و�ضعه
المالي �أو في الم�سار العام لأعماله �أو �أي تغيير يكون له ت�أثير في و�ضع ال�صندوق وي�ؤدي الن�سحاب طوعي لمدير ال�صندوق من من�صب مدير
ال�صندوق ،ويمكن بدرجة معقولة �أن ي�ؤدي �إلى تغير في �سعر الوحدة المدرجة �أو �أن ي�ؤثر ت�أثير ًا ملحوظ ًا في قدرة ال�صندوق على الوفاء
بالتزاماته المتعلقة ب�أدوات الدين؛
�2-2أي �صفقة ل�شراء �أحد �أ�صول ال�صندوق �أو بيعه �أو ت�أجيره �أو رهنه ب�سعر يعادل �أو يزيد على  %10من القيمة الإجمالية لأ�صول ال�صندوق وفق ًا
لآخر قوائم مالية �أولية مفحو�صة �أو قوائم مالية �سنوية مراجعة �أيهما �أحدث؛
�3-3أي خ�سائر ت�ساوي �أو تزيد على  %10من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق وفق ًا ال�آخر قوائم مالية �أولية مفحو�صة �أو قوائم مالية �سنوية مراجعة،
�أيهما �أحدث؛
�4-4أي تغيير في ت�شكيل لجان مجل�س �إدارة ال�صندوق �أو ال�صندوق (�إن وجدت)؛
�5-5أي نزاع بما في ذلك �أي دعاوي ق�ضائية �أو دعاوى تحكيم �أو و�ساطة �إذا كان مبلغ النزاع �أو المطالبة ي�ساوي او يزيد على  ٪5من �صافي قيمة
�أ�صول ال�صندوق وفق ًا لآخر قوائم مالية ن�صف �سنوية غير مدققة �أو قوائم مالية �سنوية مدققة �أيهما �أحدث؛
�6-6أي زيادة �أو نق�صان في �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق تعادل �أو تزيد على  ٪10وفق ًا لآخر قوائم مالية ن�صف �سنوية غير مدققة �أو قوائم
مالية �سنوية مدققة� ،أيهما �أحدث؛
�7-7أي زيادة �أو نق�صان في �إجمالي �أرباح ال�صندوق بما ي�ساوي او يزيد على  ٪10وفق ًا لآخر قوائم مالية مراجعة؛
�8-8أي �صفقة بين ال�صندوق وبين طرف ذي عالقة �أو �أي ترتيب ي�ستثمر بموجبه كل من ال�صندوق وطرف ذي العالقة في �أي م�شروع �أو �أ�صل او
يقدم تمويال له �إذا كانت هذه ال�صفقة او الترتيب م�ساوية �أو تزيد على  ٪1من �إجمالي �إيراد ال�صندوق وفق ًا لآخر قوائم مالية �سنوية مدققة؛
�9-9أي انقطاع في �أي من الن�شاطات الرئي�سة لل�صندوق ي�ساوي �أو يزيد على  ٪5من �إجمالي �إيرادات ال�صندوق وفق ًا لآخر قوائم مالية �سنوية
مدققة؛
�1010أي تغيير للمحا�سب القانوني لل�صندوق؛
�1111أي تعيين لأمين حفظ بديل لل�صندوق؛
�1212إ�صدار �أي حكم �أو قرار �أو �أمر �أو �إعالن من جانب �أي محكمة �أو جهة ق�ضائية� ،سواء في المرحلة االبتدائية �أم اال�ستئنافية ،والذي قد ي�ؤثر
�سلب ًا على ا�ستغالل ال�صندوق لأي جزء من �أ�صوله تزيد قيمة الإجمالية على  ٪5من �صافي قيمة الأ�صول وفق ًا لآخر قوائم مالية ن�صف �سنوية
غير مدققة �أو قوائم مالية �سنوية مدققة� ،أيهما �أحدث؛
�1313أي تغيير مقترح لر�أ�س مال ال�صندوق.
التقارير النصف السنوية

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




�أي تعديل في ال�شروط والأحكام؛ و
�أي تطور �أو تغير جوهري ي�ؤثر على عمليات ال�صندوق؛ و
المبالغ الموزعة لمالكي الوحدات.

التقارير السنوية

ويتولى مدير ال�صندوق �إعداد تقارير �سنوية وتقديمها �إلى مالكي الوحدات تت�ضمن المعلومات الآتية:
�أ-
ب-
ج-
د-

الأ�صول التي ي�ستثمر فيها ال�صندوق؛
الأ�صول التي ي�ستهدف ال�صندوق اال�ستثمار فيها؛
تو�ضيح ن�سبة العقارات امل�ؤجرة ون�سبة العقارات غري امل�ؤجرة �إلى �إجمايل العقارات التي ميتلكها ال�صندوق؛
جدول مقارنة يغطي �أداء ال�صندوق خالل ال�سنوات املالية الثالث االخرية (�أو منذ ت�أ�سي�س ال�صندوق) يو�ضح:

 �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق في نهاية كل �سنة مالية؛
 �صافي قيمة الأ�صول لكل وحدة في نهاية كل �سنة مالية؛
 �أعلى و�أقل �صافي قيمة �أ�صول لكل وحدة عن كل �سنة مالية؛
 عدد الوحدات ال ُم�صدرة في نهاية كل �سنة مالية؛
 توزيع الدخل لكل وحدة؛
 ن�سبة الم�صروفات التي تحملها ال�صندوق.
هـ�ِ -سجل �أداء يبني ما يلي:
 �إجمالي العائد لمدة �سنة واحدة وثالث �سنوات وخم�س �سنوات (�أو منذ الت�أ�سي�س)؛
 �إجمالي العائد ال�سنوي لكل �سنة من ال�سنوات المالية الع�شر الما�ضية (�أو منذ الت�أ�سي�س)؛
 جدول يو�ضح مقابل الخدمات والعموالت والأتعاب التي تحملها ال�صندوق لأطراف خارجية على مدار العام .ويجب �أي�ضا الإف�صاح
ب�شكل وا�ضح عن �إجمالي ن�سبة الم�صروفات ،ويجب الإف�صاح عن �إذا ما كانت هناك �إي ظروف يقرر فيها مدير ال�صندوق للإعفاء
من �أي ر�سوم �أو تخفي�ضها.
و -يف حال حدوث تغيريات جوهرية خالل الفرتة و�أثرت يف �أداء ال�صندوق؛
ز -تقرير جمل�س �إدارة ال�صندوق ال�سنوي على �أن يحتوي ،على �سبيل املثال وال احل�صر ،على املو�ضوعات التي متت مناق�شتها والقرارات
ال�صادرة عن ذلك ،مبا يف ذلك �أداء ال�صندوق وحتقيقه لأهدافه؛
ح -بيان بالعموالت اخلا�صة التي ح�صل عليها مدير ال�صندوق خالل الفرتة ذات ال�صلة يذكر بو�ضوح غر�ض العموالت وكيفية ا�ستغاللها.
ط�	-أي تعديالت يف ال�شروط والأحكام.
ت -معلومات أخرى
1 -1متطلبات اعرف عميلك

ك�شخ�ص ُمرخ�ص له من ِقبل هيئة ال�سوق المالية ،يلتزم مدير ال�صندوق بمتطلبات مبد�أ «اعرف عميلك» ،وذلك فيما يتعلق بقبول مالكي الوحدات
في ال�صندوق .وتما�شي ًا مع لوائح هيئة ال�سوق المالية ،يقوم كل م�ستثمر في ال�صندوق بتزويد البنوك الم�ستلمة بمعلومات ووثائق معينة ،على النحو
الذي تطلبه البنوك الم�ستلمة ،ال�ستيفاء متطلبات مبد�أ «اعرف عميلك» .وتكون البنوك الم�ستلمة م�س�ؤولة عن ا�ستيفاء جميع متطلبات مبد�أ «اعرف
عميلك» للم�ستثمرين الم�شتركين من خاللها خالل فترة الطرح الأولية حتى تاريخ الإقفال فقط بينما تتعامل ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول) مع
المتطلبات ذات العالقة بدء ًا من تاريخ الإدراج.
2 -2المدير اإلداري

تقوم �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) بدور المدير الإداري لل�صندوق .ويكون المدير الإداري م�س�ؤو ًال عن تجهيز طلبات اال�شتراك والوثائق
المتعلقة بالتحقق من مبد�أ «اعرف عميلك» ،وتحديث �سجل مالكي الوحدات و�إعداد االخطارات لمالكي الوحدات خالل فترة الطرح الأولية .ويكون
المدير الإداري م�س�ؤو ًال �أي�ض ًا عن احت�ساب �صافي قيمة الأ�صول لكل وحدة.
يعتزم المدير الإداري تعيين �شركة ايبك�س فند �سيرفيزي�س (دبي) ليمتد كمدير �إداري فرعي لغايات توفير خدمات محا�سبية وم�ساندة معينة و�أعمال
�إدارية �أخرى.
المدير الإداري الفرعي هو �شركة مرخ�صة من ِقبل �سلطة دبي للخدمات المالية .ويقر كل م�ستثمر بموجبه ويوافق على �أنه يمكن م�شاركة المدير
الإداري الفرعي ببع�ض المعلومات ال�سرية والتي قد تنقل خارج المملكة العربية ال�سعودية .ويحتفظ مدير ال�صندوق والمدير الإداري بالحق في تغيير
المدير الإداري الفرعي لل�صندوق.
3 -3اجتماعات مالكي الوحدات

�أ -يجوز ملدير ال�صندوق ،بنا ًء على مبادرة منه ،الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات.
ب -يتعني على مدير ال�صندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات يف غ�ضون � 10أيام من ا�ستالم طلب خطي من �أمني احلفظ.
ج -يدعو مدير ال�صندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل �إعالن الدعوة على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص به وعلى املوقع الإلكرتوين اخلا�ص
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د-
هـ-
و-

ز-
ح-
ط-
ي-

بال�سوق املالية ال�سعودية ،ومن خالل �إر�سال �إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات و�أمني احلفظ مع �إعطاء مهلة ال تقل عن � 10أيام وال تزيد
عن  21يوم ًا من تاريخ انعقاد االجتماع .ويتعني �أن يحدد الإعالن والإخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول الأعمال املُقرتَح.
كما يتعني على مدير ال�صندوق ،يف نف�س وقت �إر�سال الإخطار �إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق ب�أي اجتماع ،تقدمي ن�سخة من هذا الإ�شعار
�إلى هيئة ال�سوق املالية.
يتعني على مدير ال�صندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غ�ضون � 10أيام من ا�ستالم طلب خطي من �أحد مالكي الوحدات �أو
�أكرث ،الذي ميتلك منفرد ًا �أو الذين ميتلكون جمتمعني  ٪25على الأقل من وحدات ال�صندوق.
يتكون الن�صاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني  ٪25على الأقل من قيمة وحدات
ال�صندوق .ولتجنب ال�شك ،لي�س لدى مدير ال�صندوق وال�شركات التابعة له حقوق الت�صويت للوحدات التي ميتلكها.
يف حال عدم الوفاء ب�شروط الن�صاب الواردة يف الفقرة (هـ) �أعاله ،يدعو مدير ال�صندوق الجتماع ثان من خالل الإعالن على موقعه
الإلكرتوين وعلى املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بال�سوق املالية ال�سعودية ومن خالل �إر�سال �إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات و�أمني احلفظ
مع �إعطاء مهلة ال تقل عن � 5أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين .وخالل االجتماع الثاين ،ي�شكل �أي عدد من مالكي الوحدات الذين
ميتلكون �أي عدد من الوحدات ،احلا�ضرين ب�صفة �شخ�صية �أو من خالل ممثلني ،ن�صاب ًا قانوني ًا.
يحق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات مبا يتما�شى مع منوذج التوكيل املبني يف امللحق (ج).
متثل كل وحدة ميتلكها مالك الوحدات �صوت ًا واحد ًا يف اجتماع مالكي الوحدات.
يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والت�صويت على القرارات با�ستخدام و�سائل ات�صال تقنية وفق ًا لل�ضوابط التي حتددها
هيئة ال�سوق املالية.
يكون قرار مالكي الوحدات نافذ ًا رهن ًا مبوافقة مالكي الوحدات الذين ميتلكون  ٪50من �إجمايل وحدات ال�صندوق واحلا�ضرين يف
االجتماع �سواء ب�صفة �شخ�صية �أو من خالل وكيل �أو با�ستخدام و�سائل ات�صال تقنية.

4 -4حقوق مالكي الوحدات

يحق لمالكي الوحدات ممار�سة كافة حقوقهم المن�صو�ص عليها في هذه ال�شروط والأحكام ،بما في ذلك:
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1-1ح�ضور اجتماعات مالكي الوحدات والت�صويت على القرارات خاللها؛
2-2الت�صويت من خالل الح�صول على موافقة �أغلبية مالكي الوحدات الذين يملكون ما ن�سبته �أكثر من  % 50من قيمة الوحدات ،فيما يتعلق
ب�إجراء �أي تغيير �أ�سا�سي على ال�صندوق ،والذي ي�شمل ما يلي:
 التغيير المهم في �أهداف ال�صندوق �أو طبيعته؛
 التغيير الذي قد يكون له ت�أثير �سلبي جوهري على مالكي الوحدات �أو حقوقهم فيما يتعلق بال�صندوق؛
 التغيير الذي يكون له ت�أثير في و�ضع المخاطر لل�صندوق؛
 زيادة ر�أ�س مال ال�صندوق.
3-3اال�شتراك في ا�صدارات حقوق الأولوية وقبول الم�ساهمات العينية لغايات زيادة ر�أ�س مال ال�صندوق؛
4-4قبول التوزيعات ح�سب هذه ال�شروط والأحكام؛
5-5قبول التقارير الدورية والتحديثات بما يتما�شى مع هذه ال�شروط والأحكام.
وبا�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه �صراح ًة في هذه الفقرة ،ال يتمتع مالكي الوحدات ب�أي حقوق �إدارية فيما يتعلق بال�صندوق.
5 -5الهيئة الشرعية

قام مدير ال�صندوق بتعيين علماء من دار المراجعة ال�شرعية كم�ست�شار �شرعي لل�صندوق («الهيئة ال�شرعية») .وتقوم الهيئة ال�شرعية بمراقبة
الأعمال التجارية ،والعمليات واال�ستثمارات والتمويل المتعلق بال�صندوق ل�ضمان االمتثال لمبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
يقوم مدير ال�صندوق بمهام الرقابة ال�شرعية على ا�ستثمارات ال�صندوق والتي تت�ضمن:





تحقيق التزام ال�صندوق بال�ضوابط ال�شرعية عن طريق المراجعة الدورية؛
مراجعة االتفاقيات والعقود المتعلقة بمعامالت ال�صندوق؛
متابعة عمليات ال�صندوق ومراجعة �أن�شطته من الناحية ال�شرعية والنظر في مدى مطابقتها لل�ضوابط ال�شرعية وتوجيهات الهيئة ال�شرعية؛
رفع الأمر للهيئة ال�شرعية في حال وجود �أي مخالفات �شرعية محتملة؛ و



�إعداد ومتابعة مبالغ التظهير الالزمة لمبالغ التطهير المعتمدة من قبل الهيئة ال�شرعية؛

و�ستتولى الهيئة ال�شرعية مهام الإ�شراف على التزام �أن�شطة ال�صندوق ب�ضوابط اال�ستثمار ال�شرعية وتقديم اال�ست�شارات ذات ال�صلة .وقد تم اعتماد
ال�صندوق من ِقبل ال�شيخ محمد �أحمد ،و�سوف تجري دار المراجعة ال�شرعية تدقيق ًا للت�أكد من �أن العمليات واال�ستثمارات تتوافق مع مبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية .و�سوف يقوم ال�شيخ محمد �أحمد ال�سلطان ب�إجراء المراجعة ال�شرعية.
الشيخ محمد أحمد السلطان

ال�شيخ محمد �أحمد لديه �أكثر من (� )10سنوات من الخبرة في مجال العمل كم�ست�شار �شرعي ،وقد قدم خدماته للعديد من العمالء حول العالم في
العديد من القطاعات بدء ًا من الم�ؤ�س�سات الم�صرفية ومرور ًا بالخدمات المالية لل�شركات وخدمات الأ�سهم الخا�صة .وقد لعب دور ًا �أ�سا�سي ًا في
ت�أ�سي�س كل من عمليات التكافل العائلي والتكافل العام في �شركة تكافل باك-قطر ،وهو حالي ًا رائد في مجال �شركات الت�أمين التعاوني حيث قدم
خدماته لحوالي  %22من �شركات الت�أمين المدرجة في �سوق الت�أمين ال�سعودية ،من بينها التعاونية وبوبا ووفاء للت�أمين ووقاية للتكافل و�إعادة التكافل.
وبف�ضل طالقته في اللغات الإنجليزية والعربية والألمانية والأورديةُ ،ي َعد ال�شيخ محمد �أحمد جزء ًا من الفريق المتميز في دار المراجعة ال�شرعية
الذي يمتلك معرفة متعمقة بالقانون والفقه الإ�سالمي .وقد تم اعتماده من م�صرف البحرين المركزي كم�ست�شار �شرعي م�ؤهل على الم�ستويين
المحلي والدولي.
يكون ال�صندوق م�س�ؤو ًال عن نفقات الهيئة ال�شرعية ،بما فيها تلك المتعلقة بمراقبة الأعمال والعمليات واال�ستثمارات والتمويل المتعلقة بال�صندوق،
وال يتم تحميلها على ال�صندوق.
ا�ستعر�ضت الهيئة ال�شرعية هذه ال�شروط والأحكام وقد تمت الموافقة على هيكل ال�صندوق وطرح الوحدات خالل ت�أ�سي�س ال�صندوق .و�سيقوم
ال�صندوق باالمتثال لمبادئ ال�شريعة الإ�سالمية المعتمدة.
في حال كانت عائدات اال�ستثمار �أو غيرها من المبالغ التي تلقاها ال�صندوق ال تتوافق مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،يقوم ال�صندوق باتخاذ
الترتيبات الالزمة «لتطهير» هذه المبالغ وفق ًا للإجراءات التي تحددها الهيئة ال�شرعية من وقت لآخر .وتقوم الهيئة ال�شرعية بتحديد ن�سبة التطهير
ذات ال�صلة.
6 -6مدير العقار

يقوم مدير ال�صندوق بتعيين مدير عقار لكل عقار ليكون م�س�ؤو ًال عن ال�ش�ؤون الإدارية للعقارات ،بما في ذلك و�ضع قواعد و�سيا�سات الإدارة ،والمتابعة
الدائمة للعقار و�ش�ؤون الم�ست�أجرين فيها ،ومتابعة تح�صيل الإيجارات ،ومتابعة ال�صيانة الدورية وا�ستغالل العقار على نحو فعال لتحقيق �أف�ضل
العوائد .وتدار الأ�صول العقارية المبدئية كما بتاريخه من قبل الم�ست�أجرين وهما ال�شركة ال�سعودية للتطوير ال�سياحي لفندق موڤنبيك الريا�ض و
�شركة الخبر للتطوير ال�سياحي لفندق كورال الخبر .ويحق لمدير ال�صندوق تغيير مدير العقار من وقت لآخر بنا ًء على �أدائه .ولتجنب ال�شك ،يحق
لمدير ال�صندوق تعيين �شركة تابعة له لتكون مدير عقار لأ�صل �أو �أكثر من �أ�صول ال�صندوق .كما يمكن �أي�ض ًا لمدير العقار �أن يكون في نف�س الوقت
م�ست�أجر ًا للعقار.
تجنب ًا لل�شك ،قد يت�صرف مدير ال�صندوق كمدير للعقار ويكون له الحق في تعيين مدير عقار بديل في حال انتهاء �إيجار �أحد العقارات �أو عدم
تجديده لأي �سبب كان.
7 -7مزودو الخدمات اآلخرون

يجوز لمدير ال�صندوق من وقت لآخر اال�ستعانة بم�ست�شارين وا�ست�شاريين �إ�ضافيين ومزودي خدمات �آخرين خارجيين فيما يتعلق ب�أحد الأ�صول
�أو �أكثر ،بما في ذلك ،على �سبيل المثال ولي�س الح�صر ،المطورين ومديري المن�ش�آت ومديري الم�شاريع والمقاولين والمهند�سين المعماريين
والم�صممين والم�ست�شارين القانونيين وغيرهم .و�سوف تتم اال�ستعانة ب�أي طرف خارجي بموجب اتفاقية ملزمة يتم التفاو�ض ب�ش�أنها على �أ�سا�س
تجاري بحت وم�ستقل.
8 -8العقود المهمة

عقود �شراء عقارات :وهي عقود �شراء عقارية ل�شراء الأ�صول العقارية الأولية ب�إجمالي �سعر �شراء وقدرة  1.076.500.000ريال �سعودي (مليار
و�ستة و�سبعون مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي).


اتفاقية الإيجار :بعد اال�ستحواذ على العقار ،يتم ابرام اتفاقية ايجار ملزمة لـت�أجير الأ�صول العقارية المبد�أية لمدة � 15سنة ميالدية كما
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هو مبين �أعاله .ويحق لل�صندوق �أي�ضا الدخول في اتفاقيات �إيجار فيما يتعلق ب�أي ممتلكات �أخرى في الم�ستقبل.
اتفاقية �أمين الحفظ :قام مدير ال�صندوق بتعيين �شركة البالد المالية بموجب اتفاقية حفظ لأ�صول ال�صندوق من خالل �شركات ذات
غر�ض خا�ص.
اتفاقية المحا�سب القانوني :قام مدير ال�صندوق بتعيين مكتب  BDOالدكتور محمد العمري و�شركاه لمراجعة القوائم المالية لل�صندوق
ب�شكل ن�صف �سنوي (بيانات غير مدققة) وب�شكل �سنوي (بيانات مدققة) وفق ًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
اتفاقية اال�ست�شارات القانونية :قام مدير ال�صندوق بتعيين مكتب محمد العمار لال�ست�شارات القانونية (بالتعاون مع كينج �آند �سبالدينج
�إل �إل بي) لتقديم اال�ست�شارات القانونية لل�صندوق ب�صفة غير ح�صرية وفق ًا لتقدير مدير ال�صندوق الحاجة فيما يتعلق بزيادة ر�أ�س مال
ال�صندوق ،واللوائح والتعليمات ال�صادرة من هيئة ال�سوق المالية ،والح�صول على تمويالت بنكية والفح�ص النافي للجهالة عند �شراء �أ�صول
عقارية جديدة.
اتفاقية المدير الإداري الفرعي :قام مدير ال�صندوق بتعيين �شركة �إيبك�س فند �سيرفيزي�س (دبي) ليمتد كمدير �إداري فرعي لغايات توفير
خدمات محا�سبية وم�ساندة معينة و�أعمال �إدارية �أخري.
اتفاقية اال�ست�شارات ال�شرعية :قام مدير ال�صندوق بتعيين دار المراجعة ال�شرعية لغايات توفير علماء يعملون كم�ست�شارين لل�صندوق.
اتفاقيات �إدارة العقار :رهن ًا بال�شروط والأحكام ،يعتزم مدير ال�صندوق تعيين مدير �أو �أكثر لكل عقار من العقارات .ويتحمل كل مدير عقار
الم�سئولية عن ال�شئون الإدارية للعقار ،بما في ذلك و�ضع القواعد وال�سيا�سات الإدارية والمتابعة الم�ستمرة للعقار و�شئون م�ست�أجريه ومتابعة
تح�صيل الإيجارات ومتابعة ال�صيانة الدورية وا�ستغالل العقار لتحقيق �أف�ضل العوائد .ولتجنب ال�شك ،تقوم كل من ال�شركة ال�سعودية
للتطوير ال�سياحي (الم�ست�أجر لفندق موڤنبيك الريا�ض) و�شركة الخبر للتطوير ال�سياحي (الم�ست�أجر لفندق كورال الخبر) بمهام مدير
العقار فيما يتعلق بكل من الأ�صول العقارية المبدئية.
وتجنب ًا لل�شك ،وبقدر ما يكون العقار م�شغو ًال من ِقبل م�ست�أجر واحد ،يجوز �إدراج الأحكام المنظمة لإدارة العقار في عقد الإيجار ذي ال�صلة
بد ًال من �إبرام عقود �إدارة عقار منف�صلة.
اتفاقية البنوك الم�ستلمة� :أبرم �أمين الحفظ اتفاقية مع م�صرف الراجحي والبنك العربي الوطني والبنك الأهلي التجاري وبنك الريا�ض
للعمل كبنوك م�ستلمة للطرح العام.
اتفاقيات الت�أمين :يعتزم ال�صندوق ت�أمين العقارات محل ا�ستثمار ال�صندوق بنا ًء على �أ�سا�س تجاري بحت وم�ستقل و بنا ًء على ال�شروط
والأ�سعار ال�سائدة في ال�سوق.

9 -9إجراءات الشكاوى واالستفسارات

�إذا كان لدى �أي من مالكي الوحدات ا�ستف�سارات �أو �شكاوى تتعلق بعمليات ال�صندوق خالل مدة ال�صندوق ،على مالك الوحدات المعني
االت�صال بق�سم خدمة العمالء في �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) عن طريق الهاتف على  920020789او على البريد الإلكتروني
.reits@wasatah.com.sa
تتبنى �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) �سيا�سة �إدارة �شكاوى موثقة وت�ستخدمها مع عمالئها الحاليين .ويعتزم مدير ال�صندوق ا�ستخدام
هذه ال�سيا�سة وتطبيقها على مالكي وحدات في هذا ال�صندوق .وعلى الم�ستثمرين ومالكي الوحدات المحتملين الراغبين في الح�صول على
ن�سخة من هذه ال�سيا�سة االت�صال بق�سم االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال في �شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال) على البريد الإلكتروني
� compliance@wasatah.com.saأو زيارة الموقع الإلكتروني .www.wasatah.com.sa
ث -إجراء تعديالت على الشروط واألحكام
يقوم مدير ال�صندوق بتعديل هذه ال�شروط والأحكام وفق ًا لتقديره رهن ًا بموافقة مجل�س �إدارة ال�صندوق وهيئة ال�سوق المالية� ،شريطة الح�صول على
موافقة مالكي وحدات في ال�صندوق يمتلكون  ٪50من �إجمالي وحدات ال�صندوق والحا�ضرين في االجتماع كما هو من�صو�ص عليه في الفقرة ت()3
من هذه ال�شروط والأحكام ،وذلك فيما يخ�ص �أي تغيير �أ�سا�سي مقترح من�صو�ص عليه في الفقرة (ت) ( )2( )4من الباب  3من هذه ال�شروط
والأحكام.
ويقدم مدير ال�صندوق لهيئة ال�سوق المالية و�أمين الحفظ ن�سخة معدلة من ال�شروط والأحكام في غ�ضون  10ايام عمل من تاريخ �إجراء �أي تغيير.
ويعلن مدير ال�صندوق �أي تفا�صيل متعلقة بالتغييرات الأ�سا�سية في ال�شروط والأحكام على موقعه الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني الخا�ص بال�سوق
المالية ال�سعودية في غ�ضون  10ايام عمل من تاريخ �إجراء �أي تغيير ،بما في ذلك التحديثات ال�سنوية الخا�صة ب�أداء ال�صندوق.

ويعلن مدير ال�صندوق �أي تفا�صيل متعلقة بالتغييرات الأ�سا�سية في ال�شروط والأحكام على موقعه الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني الخا�ص بال�سوق
المالية ال�سعودية (تداول) قبل � 10أيام تقويمية من �سريان �أي تغيير.
وبالن�سبة للتغييرات غير الأ�سا�سية على ال�شروط والأحكام ف�سيتم الإعالن عنها في التقارير ال�سنوية والن�صف ال�سنوية.
خ -النظام المطبق وتسوية النزاعات
تُ�شكل هذه ال�شروط والأحكام عقد ًا ملزم ًا من الناحية القانونية بين مدير ال�صندوق وكل مالك للوحدات .ويعتبر اال�شتراك في الوحدات و�شرا�ؤها
موافقة �ضمنية على هذه ال�شروط والأحكام .وتخ�ضع هذه ال�شروط والأحكام وتُف�سر وفق ًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
و�سوف ي�سعى مدير ال�صندوق وكل م�ستثمر �إلى الحل الودي لأي نزاع ين�ش�أ عن �أو فيما يتعلق بهذه ال�شروط والأحكام ،وبالم�سائل الواردة في هذه
ال�شروط والأحكام .وفي حال وجود نزاع لم يتم التو�صل لحل ودي ب�ش�أنه ،فيجوز لأي طرف �إحالة هذا النزاع �إلى هيئة الف�صل في منازعات الأوراق
المالية التي �أن�ش�أتها هيئة ال�سوق المالية.
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الملحق (أ) -ملخص اإلفصاح المالي
ال�صندوق

�صندوق و�ساطة ريت

�أتعاب الإدارة

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله لمدير ال�صندوق  %1.0من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق .وتحت�سب �أتعاب الإدارة ب�شكل
يومي وتدفع كل �ستة �أ�شهر .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب �أتعاب الإدارة �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند
االقت�ضاء.

�أتعاب البيع واال�ستحواذ

يدفع ال�صندوق لمدير ال�صندوق �أتعاب تعادل  %1.0من �سعر بيع �أو �شراء �أي �أ�صل عقاري ي�ستحوذ عليه ال�صندوق �أو
يبيعه ،وذلك في مقابل �إتمام عمليات بيع و�شراء عقارات لل�صندوق («�أتعاب البيع واال�ستحواذ») .وتجنب ًا لل�شك ،تُد َفع
هذه الأتعاب ب�صرف النظر عن �أي زيادة في �إجمالي ر�أ�س مال ال�صندوق وال ت�ستحق على اال�ستحواذ على الأ�صول
العقارية المبدئية .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب �أتعاب البيع واال�ستحواذ �ضريبة القيمة الم�ضافة،
عند االقت�ضاء.

ر�سوم �سعي �شراء عقارات

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله ر�سوم �سعي �شراء عقارات بقيمة  %1.5من قيمة �سعر �شراء العقار ،تحت�سب وتدفع عند
الإفراغ لم�صلحة الو�سيط العقاري ويمكن �أن تدفع لمدير ال�صندوق �أو طرف ذو عالقة بمدير ال�صندوق .ولتجنب
ال�شك ،ال تدفع ر�سوم �سعي �شراء عقارات بخ�صو�ص نقل ملكية الأ�صول العقارية المبدئية .وت�شمل جميع المبالغ
المدفوعة تحت ح�ساب ر�سوم �سعي �شراء عقارات �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
يدفع ال�صندوق من �أ�صوله لمدير ال�صندوق ر�سوم ًا تعادل  %1.0من قيمة كل تمويل يح�صل عليه ال�صندوق �أو �أي
�شركة ذات غر�ض خا�ص خالل مدة ال�صندوق ،وذلك في مقابل الجهود التي يبذلها مدير ال�صندوق في هيكلة التمويل
والح�صول عليه لل�صندوق («ر�سوم ترتيب التمويل») .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب ر�سوم ترتيب التمويل
�ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب ر�سوم ترتيب التمويل �ضريبة
القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
يدفع ال�صندوق من �أ�صوله لأمين الحفظ ر�سوم حفظ تعادل ما ن�سبته � %0.025سنوي ًا من �صافي قيمة �أ�صول ال�صندوق،
ويتم احت�سابها يومي ًا ودفعها في نهاية كل ثالثة �أ�شهر .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب ر�سوم الحفظ
�ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
ً
يدفع الم�ستثمر لمدير ال�صندوق ر�سم ا�شتراك بقيمة  %2من مبلغ اال�شتراك («ر�سوم اال�شتراك») .وتجنبا لل�شك ،تكون
ر�سوم الإ�شتراك م�ستحقة على كافة الم�ستثمرين فيما عدا الم�ستثمرين المتقدمين بم�ساهمات عينية.

�أتعاب المدير الإداري الفرعي

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله للمدير الإداري الفرعي لل�صندوق اجمالي ر�سم �سنوي بمبلغ  139.500ريال �سعودي (مائة
وت�سعة وثالثون �ألف وخم�سمائة ريال �سعودي) يتم تق�سيمها على اربع دفعات مت�ساوية ودفعها كل ثالثة �أ�شهر («�أتعاب
المدير الإداري الفرعي») .لن يتقا�ضى المدير الإداري (�شركة الو�ساطة المالية (و�ساطة كابيتال)) �أي ر�سوم �إدارية
تتعلق بال�صندوق.
يدفع ال�صندوق من �أ�صوله �إلى المحا�سب القانوني �أتعاب ًا �سنوية بقيمة  65.000ريال �سعودي (خم�سة و�ستون �ألف
ريال �سعودي) .وتخ�ضع هذه الأتعاب للتغير كما يتم االتفاق عليه بين مدير ال�صندوق والمحا�سب القانوني ،وذلك
نظر ًا لظروف ال�سوق ويتم الإف�صاح عن �أي تغيير بما يكفل م�صالح ال�صندوق ومالكي الوحدات .وت�شمل جميع المبالغ
المدفوعة تحت ح�ساب �أتعاب المحا�سب القانوني �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.

ر�سوم رقابية

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله لهيئة ال�سوق المالية بقيمة  7.500ريال �سعودي (�سبعة �أالف وخم�سمائة ريال �سعودي)،
كمبلغ مقطوع يدفع ب�شكل �سنوي .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب �أتعاب ر�سوم رقابية �ضريبة القيمة
الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.

ر�سوم الن�شر

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله �إلى ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول) مبلغ مقطوع قدره  5.000ريال �سنو ًيا  -يحت�سب ب�شكل
تراكمي كل يوم تقويم وتدفع عند المطالبة .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب ر�سوم الن�شر �ضريبة القيمة
الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.

�أتعاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة الم�ستقلين

يتقا�ضى كل من الأع�ضاء الثالث غير التنفيذيين في مجل�س �إدارة ال�صندوق مبلغ  5.000ريال �سعودي (خم�سة �آالف
ريال �سعودي) �سعودي مقابل ح�ضور كل اجتماع وبحد �أق�صى  20.000ريال �سعودي (ع�شرون �ألف ريال �سعودي) �سنوي ًا
لكل ع�ضو .ولن يتلقى الأع�ضاء غير الم�ستقلين في مجل�س �إدارة ال�صندوق �أي �أجور� ،إال �أنه �سوف يتحمل ال�صندوق كافة
تكاليف ال�سفر والإقامة الفعلية التي يتكبدها كل ع�ضو من الأع�ضاء ب�شكل معقول في �سبيل ح�ضور االجتماعات ،والتي
ٌيتوقع �أال تتجاوز جميعها مبلغ ًا وقدره  20.000ريال �سعودي (ع�شرون �ألف ريال �سعودي) �سنوي ًا لكل ع�ضو .وت�شمل
جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب �أتعاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة الم�ستقلين �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.

ر�سوم ترتيب التمويل

ر�سوم الحفظ
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ر�سوم اال�شتراك

�أتعاب المحا�سب القانوني

ر�سوم الت�سجيل في ال�سوق المالية ال�سعودية
(تداول)

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله الر�سوم الآتية للت�سجيل في ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول):
  50.000ريال �سعودي (خم�سون �ألف ريال �سعودي) بالإ�ضافة �إلى  2ريال �سعودي لكل مالك وحدات وبحد �أق�صى
 500.000ريال �سعودي (خم�سمائة �ألف ريال �سعودي) تُد َفع �إلى ال�سوق المالية ال�سعودية في مقابل �إن�شاء �سجل
لمالكي الوحدات؛ و
َ
  400.000ريال �سعودي (�أربعمائة �ألف ريال �سعودي) تُدفع �إلى ال�سوق المالية ال�سعودية في مقابل �إدارة �سجل
لمالكي الوحدات .وقد تتغير هذه الر�سوم من وقت لأخر بح�سب قيمة ر�أ�س مال ال�صندوق.
وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب ر�سوم الت�سجيل �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.

ر�سوم الإدراج في ال�سوق المالية ال�سعودية
(تداول)

يدفع ال�صندوق من �أ�صوله ر�سوم الإدراج الآتية:
  50.000ريال �سعودي (خم�سون �ألف ريال �سعودي) ر�سوم �إدراج �أولية؛ و
  %0.03من القيمة ال�سوقية لل�صندوق �سنوي ًا (بحد �أدنى  50.000ريال �سعودي (خم�سون �ألف ريال �سعودي)
وبحد �أق�صى  300.000ريال �سعودي (ثالثمائة �ألف ريال �سعودي)).
وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب ر�سوم الإدراج �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.

تكاليف التعامالت

يتحمل ال�صندوق جميع تكاليف التعامالت ،مثل تكلفة اال�ستحواذ على �أي �أ�صل وما يتعلق به من الدرا�سات النافية
للجهالة ،ودرا�سات الجدوى ،والتمويل ،والتكاليف اال�ست�شارية ،وتكاليف التثمين ،والتكاليف القانونية .وال تتجاوز هذه
التكاليف  1.000.000ريال �سعودي (مليون ريال �سعودي) (با�ستثناء ر�سوم ترتيب التمويل و�أتعاب البيع واال�ستحواذ
ور�سوم ال�سعي ان وجدت) .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب تكاليف التعامالت �ضريبة القيمة الم�ضافة،
عند االقت�ضاء.
يكون ال�صندوق م�س�ؤو ًال عن جميع النفقات التي تُعزى �إلى �إن�شائه و�أن�شطته وا�ستثماراته والتخارج من ا�ستثماراته.
�ستحق عليه من �ضرائب �أو زكاة .ويتحمل ال�صندوق �أي�ض ًا جميع النفقات الأخرى
ويتحمل ال�صندوق الم�س�ؤولية عما ُي َ
المتعلقة ب�أي تمويل ،وكذلك النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة من الغير ،مثل النفقات القانونية واال�ست�شارية،
والمحا�سبية ،وتثمين الأ�صول ،ومراجعة الح�سابات ،والحفظ ،والتكاليف الإدارية ،وتكاليف الت�أمين المتوافق مع
ال�شريعة على الأمالك ،وغيرها من الخدمات المهنية لل�صندوق ،بالإ�ضافة �إلى نفقات تطهير الأرباح .وت�شمل جميع
المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب م�صاريف ال�صندوق �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.

م�صاريف ال�صندوق

�أتعاب �إدارة الأمالك

�أتعاب التطوير

لن يتحمل ال�صندوق �أي �أتعاب لإدارة الأمالك فيما يتعلق بالأ�صول العقارية الأولية� ،إال �أنها قد ت�ستحق فيما يتعلق
ب�أ�صول ي�ستحوذ عليها ال�صندوق في الم�ستقبل .و�سوف يت�أكد مدير ال�صندوق من �أن تكون الأتعاب المدفوعة لمديري
الأمالك على �أ�سا�س تجاري بحت وم�ستقل وبما يتما�شى مع �أ�سعار ال�سوق .وتُد َفع هذه الأتعاب من �أ�صول ال�صندوق.
ويتم احت�ساب �إجمالي جميع مدفوعات ر�سوم �إدارة الأمالك بحيث ت�شمل �ضريبة القيمة الم�ضافة� ،إن وجدت .وال
تتجاوز �أتعاب �إدارة االمالك ن�سبة  %7من اجمالي الدخل الت�أجيري لكل عقار .ولتجنب ال�شك ال تنطبق هذه الر�سوم
على الأ�صول العقارية المبدئية.
يقوم مدير ال�صندوق بالتفاو�ض حول �أتعاب التطوير التي يتكبدها ال�صندوق وتُد َفع للمطورين ،على �أ�سا�س تجاري بحت
وم�ستقل بما يتما�شى مع الأ�سعار ال�سائدة في ال�سوق كما �سيتم الإف�صاح عنه لمالكي الوحدات .ولتجنب ال�شك ،لم يتكبد
ال�صندوق �أي �أتعاب تطوير فيما يتعلق بالأ�صول العقارية الأولية .وت�شمل جميع المبالغ المدفوعة تحت ح�ساب �أتعاب
التطوير �ضريبة القيمة الم�ضافة ،عند االقت�ضاء.
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الملحق (ب) -الضوابط الشرعية
1 -1الضوابط الشرعية المتعلقة بتعويضات مدير الصندوق




يجوز لمدير ال�صندوق تلقي مكاف�آت من الم�ستثمر نظير ما يقدمه من خدمات متعلقة ب�إدارة ال�صندوق ،وقد تكون هذه المكاف�آت في �صورة
مبلغ م�ستقطع �أو ن�سبة مئوية يتم اقتطاعها من قيمة الوحدات التي يتم �شرا�ؤها� ،شريطة �أن يرد ذكرها في �شروط و�أحكام ال�صندوق.
يجوز لمدير ال�صندوق تلقي حوافز �أداء ،وهي عبارة عن �أتعاب �إ�ضافية �سوف يح�صل عليها مدير ال�صندوق في حال زيادة م�ستوى الأرباح
على النحو المتفق عليه ووارد في �شروط و�أحكام ال�صندوق.

2 -2المعايير الشرعية المتعلقة بإدارة الصندوق وتسويقه:
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يتعين على مدير ال�صندوق ال�سعي بجد لتحقيق �أف�ضل النتائج التي تحقق الم�صلحة المثلى للم�ستثمرين.
يجوز لمدير ال�صندوق اال�ستثمار فقط فيما يتما�شى مع اال�ستراتيجية والهدف المحددين لل�صندوق والتي من �أجلهما ت�أ�س�س ال�صندوق.
ويجوز لمدير ال�صندوق �أن يحيد عن اال�ستثمارات المعتمدة وفق ًا لل�شروط والأحكام فقط بعد �إخطار الم�ستثمرين والح�صول على الت�صاريح
الالزمة.
يجوز لمدير ال�صندوق الإعالن عن ن�سبة ربح متوقعة ناتجة عن الم�شاركة في ال�صندوق بنا ًء على درا�سة ال�سوق� ،شريطة �أن يتم تقديمها
وفهمها على الدوام على �أنها مجرد تقديرات لن�سب الأرباح.
يتعين على مدير ال�صندوق الإف�صاح عن كافة النفقات التي يتحملها ال�صندوق.
يجب �أن تتوافق جميع م�ستندات/عقود ال�صندوق مع مبادئ ال�شريعة.
ينبغي على مدير ال�صندوق الح�صول على موافقة هيئة المراقبة ال�شرعية على كافة العقود واالتفاقيات المتعلقة بال�صندوق.
ال يجوز لمدير ال�صندوق �إبرام �أي عقود ت�ستلزم دفع فوائد �أو الح�صول عليها.

3 -3المعايير الشرعية المتعلقة ببيع أصول الصندوق أو تأجيرها












يجوز لل�صندوق ا�ستخدام �أمواله ل�شراء م�شاريع عقارية وت�شغيلها �شريطة �أن تكون متوافقة مع �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية وال تنطوي على
�أي فوائد من �أي نوع.
ال يجوز لل�صندوق �أن يطالب �أو يتلقى �أي فائدة �أو �أي غرامات مالية �أخرى  /ر�سوم دفع مت�أخرة من �أي طرف معني ال يفي بالتزاماته المتفق
عليها تعاقدي ًا .ويجب على مدير ال�صندوق الت�أكد من تطبيق الإجراءات الق�ضائية المنا�سبة لتلقي م�ستحقاته.
يجوز لمدير ال�صندوق ت�أجير العقارات المملوكة لل�صندوق قبل بيعها� ،شريطة عدم ا�ستخدامها لأغرا�ض غير متوافقة مع �ضوابط ال�شريعة
الإ�سالمية� ،أي ت�أجيرها �إلى بنك تقليدي.
ال يجوز لمدير ال�صندوق اال�ستثمار في العقارات التي يقوم فيها الم�ست�أجرون ب�أن�شطة تتعلق بالأعمال المحظورة الآتية:
�أ -القمار
ب� -إنتاج امل�شروبات الكحولية و�/أو بيعها
ج -منتجات التبغ
د -منتجات حلم اخلنزير
هـ -الأ�سلحة
و -املواد الإباحية
ز -العقاقري واملواد املخدرة غري امل�شروعة
ح -الت�أمني والإقرا�ض القائم على الفائدة
ط -الأن�شطة التجارية الأخرى غري املتوافقة مع مبادئ ال�شريعة على النحو الذي يحدده امل�ست�شار ال�شرعي.
يمكن لل�صندوق اال�ستحواذ على العقارات التي تم ت�أجيرها بالفعل لم�ست�أجرين ال يتوافقون بالكامل مع مبادئ ال�شريعة بما في ذلك
البنوك والت�أمين والقمار والكحول ،وما �إلى ذلك والتي ت�ساوي �إيجاراتهم � ٪5أو �أقل من �إجمالي الإيرادات على �أ�سا�س ال�شروط التالية:
�سيتم منح الإيرادات الواردة من الم�ست�أجرين الذين ال يتوافقون مع مبادئ ال�شريعة للجمعيات الخيرية.







�إذا كان ال�صندوق ي�ستطيع �أن يجلب م�ست�أجرين متوافقين مع مبادئ ال�شريعة ليحلوا محل الم�ست�أجرين غير المتوافقين مع مبادئ ال�شريعة
دون �أن يتحمل �أي التزام مالي وقانوني ،فعليه �أن يقوم بذلك مع تقديم �إخطار له�ؤالء الم�ست�أجرين مدته � 3أ�شهر.
�إذا كان من المتوقع �أن يترتب على ا�ستبدال الم�ست�أجر غرامات مالية والتزامات قانونية ،فعندئذ يجب �إكمال مدة عقد الإيجار لهذا
الم�ست�أجر .وعند انتهاء مدة عقد الإيجار ،يجب ا�ستبدال الم�ست�أجر غير المتوافق مع مبادئ ال�شريعة.
�إذا ا�ستحوذ ال�صندوق على مبنى �أو عقار جديد لي�س له �أي م�ست�أجر وبد�أ بت�أجير العقار للم�ست�أجرين ،ف�إنه في هذه الحالة يجب عدم ت�أجير
العقار �إلى م�ست�أجر غير متوافق مع مبادئ ال�شريعة حتى � ٪5أو �أقل من �إجمالي الإيرادات.
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الملحق (ج) -نموذج توكيل
تعيين الوكيل
�أوكل

،

�أنا،

[ ،ب�صفتي الممثل ال�شرعي لـ

الجن�سية ،حامل بطاقة هوية رقم
(«مالك الوحدات»)) ،كالمالك الم�سجل والقانوني لـ
(«ال�صندوق»)،

[•]

في �صندوق و�ساطة ريت

وحدة بقيمة
،

الجن�سية  ،حامل بطاقة هوية رقم

 ،ليقوم (مقامي/مقام مالك الوحدات) ووكي ًال (عني/عنه) بخ�صو�ص الوحدات في ال�صندوق ،ويكون
له �سلطة الح�ضور والت�صويت في جميع اجتماعات مالكي الوحدات من تاريخه حتى يتقرر غير ذلك �أو (�أ�صدر/ي�صدر مالك الوحدات تعليمات
بخالفه) �أو �أن �أفقد �صفتي كمالك وحدات في ال�صندوق�/أن يفقد مالك الوحدات �صفته كمالك وحدات في ال�صندوق.
و�إ�شهاد ًا على ذلك ،تم توقيع هذا ال�صك بتاريخ [•] ،وذلك عند دخوله حيز التنفيذ.
اال�سم:
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التوقيع:

الملحق (د) -نموذج االشتراك
أ) المشترك الرئيسي
ا�سم الم�ستثمر:
التاريخ:

الجن�سية:

رقم الهوية:
الجوال:

البريد االلكتروني:

العنوان:
ب) تفاصيل االشتراك
عدد الوحدات المطلوبة (بالأرقام)

وحدة

عدد الوحدات المطلوبة (كتابة)

وحدة

ر�سوم اال�شتراك (بالأرقام)

ريال �سعودي

المبلغ الإجمالي الم�ستحق الدفع (بالأرقام)

ريال �سعودي

المبلغ الإجمالي الم�ستحق الدفع (كتابة)

ريال �سعودي

ج) تعليمات الدفع:

د) عند االنتهاء من تقديم طلب اال�شتراك� ،سوف يقوم النظام بار�سال ايبان ( )IBANخا�ص لكل عميل ليتم تحويل كامل مبلغ اال�شتراك اليه بحد
�أدنى  500ريال (خم�سمائة ريال) وحد �أق�صى  54.000.000ريال �سعودي (�أربع وخم�سون مليون ريال �سعودي) .بالإ�ضافة �إلى ر�سوم اال�شتراك
بن�سبة  %2من مبلغ اال�شتراك ،خالل فترة الطرح.تفا�صيل المحفظة المراد �أيداع الوحدات فيها:
ا�سم الم�ستثمر:
رقم الح�ساب اال�ستثماري:
رقم المحفظة:
ا�سم ال�شركة (ال�شخ�ص المرخ�ص له):
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هـ) إقرار المستثمر:

ن�ؤكد ب�أننا «م�ستثمر م�ؤهل» على النحو المبين في �شروط و�أحكام ال�صندوق .ونقر بموجب �إعادة نموذج اال�شتراك هذا �إلى �شركة الو�ساطة المالية
(و�ساطة كابيتال) و�/أو البنك الم�ستلم ،بعر�ضنا النهائي لال�شتراك في وحدات �صندوق و�ساطة ريت والذي قد يقبل من قبل و�ساطة المالية بناء على
تقديرها كمدير لل�صندوق .كما ن�ؤكد ب�أننا نتمتع بال�صالحية وال�سلطة والأهلية القانونية الالزمة لتوقيع طلب اال�شتراك هذا وتملك الوحدات وفقا
ل�شروط و�أحكام ال�صندوق .كما ن�ؤكد ب�أننا لم ي�سبق لنا وال لأي من الأفراد الم�شمولين في هذا الطلب التقدم بطلب لال�شتراك في وحدات ال�صندوق،
ولمدير ال�صندوق الحق في رف�ض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب اال�شتراك .وبموجب هذا نقدم طلب اال�شتراك في �صندوق و�ساطة ريت وفق ًا
لل�شروط واالحكام التي ا�ستلمناها وفهمناها وقمنا بتوقيعها قابلين بها.
الم�ستثمرون الأفراد
ا�سم الم�ستثمر الرئي�سي:
التوقيع:
العنوان:
البريد الإلكتروني:
الهاتف الجوال:

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

الهاتف الجوال:

بهذا �أتقدم بطلبي لال�شتراك في �صندوق و�ساطة ريت ح�سب ما هو وارد �أعاله .وا�ستناد ًا �إلى ال�شروط والأحكام التي ا�ستلمتها ،و قر�أتها و فهمتها،
�أوقع على قبولها و بذلك �أفو�ضكم بالقيد على ح�سابي اال�ستثماري لديكم كما هو مبين �أعاله.

الملحق (هـ)  -مثال افتراضي الحتساب الرسوم والمصاريف
ر�سوم وم�صاريف ال�صندوق

القيمة بالريال

�إجمالي ر�أ�س مال ال�صندوق

 1.080.000.000ريال

الدخل ال�سنوي الت�أجيري

 78.084.000ريال

مبلغ اال�شتراك بالريال

 100.000ريال

ر�سوم اال�شتراك *%2

 2.000ريال

عدد الوحدات للم�ستثمر

 10.000وحدة

اجمالي االيرادات

 7.230ريال

�أتعاب المحا�سب القانوني

 6ريال

ر�سوم الحفظ

 25ريال

ر�سوم االدراج والت�سجيل في تداول

 37ريال

مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة الم�ستقلين

 6ريال

�أتعاب المدير الإداري الفرعي

 13ريال

ر�سوم رقابية لهيئة �سوق المال

 1ريال

ر�سوم الن�شر

 0ريال

ر�سوم اخرى

 20ريال

اجمالي الر�سوم والم�صاريف قبل احت�ساب ر�سوم االدارة

 108ريال

�أتعاب الإدارة %1

 999ريال

اجمالي الر�سوم والم�صاريف

 1.108ريال

�صافي الربح

 6.123ريال

العائد الم�ستهدف

.%6.1
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الملحق (و) – آلية ومتطلبات اإلشتراك
الشروط العامة لالشتراك في الصندوق:
1-1هوية �سارية المفعول.
2-2توفر محفظة ا�ستثمارية ن�شطة لدى �أحد الأ�شخا�ص المرخ�ص لهم.
3-3توفر رقم ح�ساب بنكي �آيبان م�سجل با�سم الم�ستثمر الذي يرغب باال�شتراك في ال�صندوق ،على ان يقوم الم�ستثمر بتحويل قيمة اال�شتراك
منه و�سيتم رد الفائ�ض �إليه بعد التخ�صي�ص.
4-4تقديم م�ستندات اال�شتراك كاملة (ال�شروط والأحكام موقعة  +نموذج اال�شتراك معبئ ًا وموقع ًا كام ًال � +صورة الحوالة البنكية � +صورة الهوية
موقعة من الم�ستثمر).

آلية االشتراك في الصندوق من خالل شركة وساطة المالية:
الخطوة األولى – الحصول على الشروط واألحكام

ب�إمكان الراغبين باال�شتراك الح�صول على ن�سخة من ال�شروط والأحكام من خالل زيارة الموقع الإلكتروني لمدير ال�صندوق � -شركة و�ساطة
لال�ستثمار .www.wasatah.com.sa
على من يرغب باال�شتراك في ال�صندوق االطالع على ال�شروط و�أحكام ال�صندوق وتوقيعها ،واالحتفاظ بها لغر�ض تقديمها �إلى مدير ال�صندوق في
خطوة الحقة.
الخطوة الثانية – تعبئة نموذج االشتراك
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يح�صل الم�ستثمر على نموذج اال�شتراك من خالل زيارة الموقع الإلكتروني لل�شركة  ،www.wasatah.com.saويتوجب على الم�ستثمر تعبئة نموذج
اال�شتراك كام ًال ،وتوقيعه و�إر�ساله �إلكتروني ًا بالموافقة عليه عند ا�ستخدام خا�صية اال�شتراك الإلكتروني.
ثم يقوم الم�ستثمر ب�إر�سال جميع الم�ستندات المطلوبة والمو�ضحة على الموقع ب�شكل الكتروني عند ا�ستخدام خا�صية اال�شتراك الإلكتروني.
ولن يتم قبول �أي طلب ا�شتراك �أو تحويل بنكي بعد انتهاء يوم العمل الأخير لأيام االكتتاب .ولن ي�ستطيع الم�ستثمر تعديل البيانات الواردة في نموذج
اال�شتراك بعد �إر�ساله �أو ت�سلميه .ويمكن �إلغاء اال�شتراك والتقدم بطلب جديد ،كما ال يمكن �إلغاء اال�شتراك بعد الموافقة عليه وت�أكيده.
وفي جميع الحاالت ،يجب على الم�ستثمرين بمختلف فئاتهم مراعاة ت�سليم وا�ستكمال متطلبات اال�شتراك والوثائق �أو تحميلها عبر الموقع االلكتروني.
الخطوة الثالثة – التحويل البنكي

عند االنتهاء من تقديم طلب اال�شتراك� ،سوف يقوم النظام بار�سال ايبان ( )IBANخا�ص لكل عميل ليتم تحويل كامل مبلغ اال�شتراك اليه بحد �أدنى
 500ريال (خم�سمائة ريال) وحد �أق�صى  54.000.000ريال �سعودي (�أربع وخم�سون مليون ريال �سعودي) .بالإ�ضافة �إلى ر�سوم اال�شتراك بن�سبة
 %2من مبلغ اال�شتراك ،خالل فترة الطرح.
وعلى �سبيل المثال� :إذا �أراد الم�ستثمر اال�شتراك بالحد الأدنى بقيمة  500ريال (خم�سمائة ريال) ف�إنه يتوجب عليه تحويل مبلغ قيمته  510ريال عبارة
عن  500ريال قيمة اال�شتراك م�ضاف ًا له  10ريال ر�سوم اال�شتراك.

الخطوة الرابعة – تأكيد استالم االشتراك:

�سيقوم مدير ال�صندوق ب�إر�سال ت�أكيد ا�ستالم طلب اال�شتراك في ال�صندوق للعميل عبر البريد االلكتروني �أو من خالل ر�سالة ن�صية �إلى رقم الجوال
الم�سجل من خالل خا�صية اال�شتراك الإلكتروني.
الخطوة الخامسة – قبول طلب االشتراك:

يتم مراجعة طلب اال�شتراك خالل خم�سة�أيام عمل ،وفي حال عدم ا�ستيفاء طلب اال�شتراك كامل المتطلبات �أو وجود �أي مالحظات ،يتم ا�شعار العميل
عبر البريد االلكتروني �أو من خالل ر�سالة ن�صية �إلى رقم الجوال الم�سجل من خالل خا�صية اال�شتراك االلكتروني ال�ستكمال المتطلبات خالل يوم
عمل من ا�شعار الم�شترك ،وفي حال كان الطلب مكتم ًال �سيتم �إ�شعار الم�ستثمر بقبول طلب اال�شتراك.
الخطوة السادسة – اشعار التخصيص:

بعد �إقفال فترة الطرح وتخ�صي�ص الوحدات للم�ستثمرين وفق ًا لآلية التخ�صي�ص المحددة من خالل ع�شرة �أيام عمل ،ويتم ا�شعار هيئة ال�سوق المالية
و�إعالن نتائج الطرح النهائية وتخ�صي�ص الوحدات من خالل الموقع االلكتروني لمدير ال�صندوق.
الخطوة السابعة – رد الفائض واإلدراج:

بعد �إعالن التخ�صي�ص النهائي بخم�سة �أيام عمل �إن �شاء اهلل ،يتم رد الفائ�ض �إلى الم�شتركين دون �أي ح�سم وذلك بعد خ�صم قيمة الوحدات
المخ�ص�صة ور�سوم اال�شتراك ،على �أن يتم �إدراج الوحدات المخ�ص�صة في المحافظ اال�ستثمارية للم�شتركين لدى �شركة الو�ساطة المرخ�صة من
خالل �شركة ال�سوق المالية ال�سعودية تداول.
اال�شتراك من خالل الجهات الم�ستلمة الأخرى:
من خالل مصرف الراجحي:

ب�إمكان الم�ستثمر اال�شتراك �شريطة �أن يكون لديه ح�ساب بنكي لدى م�صرف الراجحي ومحفظة ا�ستثمارية ن�شطة ،و�سيقوم الم�ستثمر بالإ�شتراك
من خالل القنوات الإلكترونية م�صرف الراجحي بعد الموافقة على ال�شروط والأحكام �أو من خالل فروع البنك بعد تقديم ن�سخة موقعة من ال�شروط
والأحكام.
من خالل البنك العربي الوطني:

ب�إمكان الم�ستثمر اال�شتراك �شريطة �أن يكون لديه ح�ساب بنكي لدى البنك العربي الوطني ومحفظة ا�ستثمارية ن�شطة ،و�سيقوم الم�ستثمر بالإ�شتراك
من خالل القنوات الإلكترونية للبنك العربي الوطني بعد الموافقة على ال�شروط والأحكام بعد تقديم ن�سخة موقعة من ال�شروط والأحكام.
من خالل البنك األهلي التجاري:

ب�إمكان الم�ستثمر اال�شتراك �شريطة �أن يكون لديه ح�ساب بنكي لدى البنك الأهلي التجاري ومحفظة ا�ستثمارية ن�شطة ،و�سيقوم الم�ستثمر بالإ�شتراك
من خالل القنوات الإلكترونية للبنك الأهلي التجاري بعد الموافقة على ال�شروط والأحكام بعد تقديم ن�سخة موقعة من ال�شروط والأحكام.
من خالل بنك الرياض:

ب�إمكان الم�ستثمر اال�شتراك �شريطة �أن يكون لديه ح�ساب بنكي لدى بنك الريا�ض ومحفظة ا�ستثمارية ن�شطة ،و�سيقوم الم�ستثمر بالإ�شتراك من خالل
القنوات الإلكترونية لبنك الريا�ض بعد الموافقة على ال�شروط والأحكام بعد تقديم ن�سخة موقعة من ال�شروط والأحكام.
يتم �إرفاق الم�ستندات التالية ح�سب فئة الم�ستثمر:
الم�ستندات المطلوبة من جميع الم�ستثمرين:




�صورة الحوالة البنكية �صادرة من ح�ساب بنكي با�سم الم�ستثمر ،مو�ضح فيها المبلغ �شام ًال قيمة اال�شتراك ور�سوم اال�شتراك ،في حال تقديم
طلب اال�شتراك من خالل و�ساطة لال�ستثمار
ن�سخة موقعة من ال�شروط والأحكام.
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نموذج اال�شتراك موقع ًا ومعبئ ًا ب�شكل كامل.

الم�ستندات المطلوبة الأفراد:


�صورة من الهوية الوطنية لل�سعوديين �أو �صورة من هوية مقيم للمقيمين �سارية المفعول.

الم�ستندات المطلوبة للأفراد القا�صرين:


ارفاق الوثائق التالية:
 �صورة من الهوية الوطنية للقا�صرين ال�سعوديين لمن �أعمارهم من � 15سنة هجرية الى � 18سنة هجرية �أو دفتر العائلة لمن �أعمارهم
دون � 15سنة هجرية.
 �صورة من هوية مقيم للقا�صرين المقيمين لمن �أعمارهم دون � 18سنة هجري.
 �صورة من الهوية الوطنية لل�سعوديين �أو �صورة من هوية مقيم للمقيمين لولي الأمر �سارية المفعول.

الم�ستندات المطلوبة لل�شركات:




�صورة من ال�سجل التجاري مع ختم ال�شركة.
�صورة من عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي مع ختم ال�شركة.
�صورة من هوية المفو�ض بالتوقيع مع ختم ال�شركة  ،وموقعة من المفو�ض.

الم�ستندات المطلوبة لل�صناديق اال�ستثمارية:
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�صورة من ال�سجل التجاري لمدير ال�صندوق مع ختم ال�شركة
�صورة من عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لمدير ال�صندوق مع ختم ال�شركة
�صورة من ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لمدير ال�صندوق.
�صورة من ال�شروط والأحكام الخا�صة بال�صندوق.
�صورة من موافقة هيئة ال�سوق المالية على طرح ال�صندوق.
�صورة من هوية المفو�ض بالتوقيع مع ختم ال�شركة  ،وموقعة من المفو�ض.

الم�ستندات المطلوبة للمحافظ اال�ستثمارية:







�صورة من هوية �صاحب المحفظة اال�ستثمارية
�صورة من ال�سجل التجاري لمدير المحفظة مع ختم ال�شركة
�صورة من عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لمدير المحفظة مع ختم ال�شركة.
�صورة من ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لمدير المحفظة.
�صورة من اتفاقية �إدارة المحفظة اال�ستثمارية.
�صورة من هوية المفو�ض بالتوقيع مع ختم ال�شركة  ،وموقعة من المفو�ض

مالحظات هامة:







يجب على العميل الت�أكد من �صحة البيانات الم�سجلة والوثائق التي يتم تقديمها ،وال تتحمل �شركة و�ساطة المالية ما قد ينتج عن �أي �أخطاء.
يجب على العميل مراعاة تطابق قيمة طلب اال�شتراك مع الحواالت البنكية المنفذة ،و�سيتم رف�ض طلب اال�شتراك في حال وجود �أي اختالف
بالزيادة �أو النق�ص.
�سيتم رف�ض/عدم قبول �أي مبلغ يتم تحويله من ح�ساب غير الح�ساب الم�سجل لدينا عند اال�شتراك في ال�صندوق ،ويجب �أن يكون الح�ساب
البنكي ب�إ�سم العميل.
في حالة وجود �أي ا�ستف�سارات يرجى التوا�صل معنا عبر رقم الهاتف على � 920020789أو من خالل البريد االلكتروني
.reit@wasatah.com.sa

تركت هذه ال�صفحة فارغة عن ق�صد
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