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 ريال سعودي )مائه وثمانية عشر مليون ريال سعودي( 010001000,,الصندوق:  حجم

 من حجم الصندوق  %00,ريال سعودي تمثل  010001000,,( وحدة بقيمة 10001000,,الوحدات املطروحه ) عدد

 

ند أو عن ورد في هذا املست ال تعطي الهيئة أي تأكيد يتعلق بدقة هذا املستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما

شتراك في وحدات الصندوق املطروحة بموجب هذا املستند تحري مدى صحة املعلومات املتعلقة لا يجب على الراغبين في و عتماد على أي جزء منه. لا 

 .هخذ بمشورة مستشار مالي مرخص للا بالوحدات محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا املستند، يجب عليهم 

الرقابممممممممة الشممممممممرعية املعينممممممممة  لجنمممممممةريمممممممت علممممممممى أنممممممممه صممممممممندوق اسمممممممتثمار متوافممممممممق مممممممممع املعممممممممايير الشمممممممرعية املجمممممممما ة مممممممممن قبممممممممل  لجزيممممممممرةتمممممممم اعتممممممممماد صممممممممندوق ا

 للصندوق.

بالصممممممممممندوق  عنايمممممممممة وأن يفهممممممممممم مممممممممما جممممممممماء فيهمممممممممما قبمممممممممل اتخمممممممممما  قمممممممممرار  شممممممممممأن  ةمسممممممممممتندات متعلقممممممممم وأيمممممممممةلمممممممممى  مممممممممل مسممممممممممتثمر أن يقمممممممممرأ الشممممممممممرو  ولاح ممممممممما  ع

 .ر في الصندوق من عدمهالاستثما

   00,7/,00/0 املوافق هم070,/00/00صدرت شرو  وأح ا  الصندوق بتاريخ 

 . 0/00/0000,املوافق هم 007,/00/07اجراء اخر تحديث لها بتاريخ  وتم

 . 00,7/,00/0 املوافق هم070,/00/00الهيئة على طرح وحدات الصندوق بتاريخ  وافقت
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 وبعد، ينأجمع وصحبه آله وعلى محمد سيدنا واملرسلين، النبيين أشرف على والسال  والصالة العاملين، رب هلل لحمدا

 قائمة املصطلحات

 

 :سي ون ل ل من املصطلحات التالية املستخدمة في الشرو  ولاح ا  املعنى املحدد لها أدناه

، ة(، حمممممممي السممممممميلمانيةن مكتبمممممممه الرئارمممممممم : شمممممممارز لاميمممممممر محممممممممد بمممممممن عبمممممممدالعزيز )التحليممممممم: يعنممممممم  بمممممممي  مممممممي اف البسممممممما  وشمممممممر اة وعنممممممموامراجـــــــع الحســـــــابات

 +000,0001000+ فاكس 000,0001777الرياض، اململكة العربية السعودية. هاتف 

يخ تممممممممممار  07070-77: يعنممممممممم  شمممممممممركة الجزيمممممممممرة ل،سمممممممممواق املاليممممممممممة )ممممممممممدير الصندوق(،الحاصممممممممملة علمممممممممى تمممممممممرخيص مممممممممممن هيئمممممممممة السممممممممموق املاليمممممممممة رقمممممممممم الشـــــــــركة

  وعنمممممممممممممممموان 01/00/0000هممممممممممممممممم املوافممممممممممممممممق 000,/00/7  والحاصمممممممممممممممملة علممممممممممممممممى خطمممممممممممممممماب  ملمارسممممممممممممممممة العمممممممممممممممممل تمممممممممممممممماريخ 00/7/0007هممممممممممممممممم املوافممممممممممممممممق 000,/0/7

 . 0010000,,0، اململكة العربية السعودية، هاتف 011,,الرياض  00070مكتبها الرئارم : ص. ب. 

 0077وعنمممممممممموان مكتبممممممممممه الرئارممممممممممم : ص. ب.  00700,0107 ري رقمممممممممممتجمممممممممماشممممممممممركة مسمممممممممماهمة سممممممممممعودية    ممممممممممجل : يعنمممممممممممي بنمممممممممم  الجزيممممممممممرة بنــــــــــ  الجزيــــــــــرة

 ، اململكة العربية السعودية. 0,000جدة 

  : تعن  أية شركة  تا عة أو مملوكة لبن  الجزيرة وأي شركة تا عة لتل  الشركة.الشركات اململوكة لبن  الجزيرة

 : يعن  أعضاء مجلس ادارة الصندوق. املجلس

 املالية باململكة العربية السعودية املؤسسة وفقا لنظا  السوق املالية.  : تعن  هيئة السوق الهيئة

وتمممممممممممممماريخ  70: يعنممممممممممممم  نظمممممممممممممما  السممممممممممممموق املاليممممممممممممممة باململكمممممممممممممة العربيممممممممممممممة السمممممممممممممعودية الصممممممممممممممادر بموجمممممممممممممب املرسممممممممممممممو  املل مممممممممممممي رقممممممممممممممم  /نظـــــــــــــام الســــــــــــــوق املاليــــــــــــــة

  (. 0007يونيو  0,هم )املوافق 000,/0/0

 : يعن  صندوق الجزيرة ريت.الصندوق 

، اململكممممممممممممممة 011,,الريمممممممممممممماض  00070: يعنمممممممممممممم  شممممممممممممممركة الجزيممممممممممممممرة ل،سممممممممممممممواق املاليممممممممممممممة ) الشممممممممممممممركة( وعنوا همممممممممممممما الرئارممممممممممممممم  هممممممممممممممو ص. ب. دير الصــــــــــــــندوق مــــــــــــــ

 . 0010000,,0، فاكس 0010000,,0العربية السعودية، هاتف 

، اململكمممممممممممة العربيمممممممممممة 011,,لريممممممممممماض ا 00070يعنممممممممممم  شمممممممممممركة الجزيمممممممممممرة ل،سمممممممممممواق املاليمممممممممممة )الشمممممممممممركة( وعنوا هممممممممممما الرئارمممممممممممم  همممممممممممو ص. ب.  داري:املـــــــــــدير إلا 

. حيممممممممممممممث تشمممممممممممممممل مهمممممممممممممما  عملهمممممممممممممما  ممممممممممممممل ممممممممممممممما يتعلممممممممممممممق بالعمليممممممممممممممات املحاسممممممممممممممبية ولاداريممممممممممممممة 0010000,,0، فمممممممممممممماكس 0010000,,0السممممممممممممممعودية، همممممممممممممماتف 

 للصندوق كحساب قيمة الوحدات وت جيل التو يعات النقدية.

ل الاسممممممممممتثمار، وت مممممممممممون مسممممممممممؤولة عممممممممممن جميممممممممممع ال مممممممممممدمات هممممممممممي شممممممممممركة عقاريممممممممممة تقمممممممممممو  بممممممممممادارة العقممممممممممار محمممممممممممــــــــــدير التشــــــــــقيل والصــــــــــيانة والتســـــــــــويق: 

العقاريمممممممممة كأحمممممممممد ممممممممممدراء التشممممممممم يل  ةاملتعلقمممممممممة بمممممممممه مثمممممممممل الصممممممممميانة، وخمممممممممدمات التمممممممممأجير، وتحصممممممممميل لايجمممممممممار. وتمممممممممم التعاقمممممممممد ممممممممممع مؤسسمممممممممة نجممممممممممة صمممممممممل

 والتسويق للصندوق. ةوالصيان

الريممممممممماض  00777( وعنوا هممممممممما الرئارمممممممممم : ص. ب. 77 - 00,70همممممممممي شمممممممممركة لانمممممممممماء لاسمممممممممتثمار تمممممممممرخيص هيئمممممممممة السممممممممموق املاليمممممممممة رقمممممممممم ) أمـــــــــين الحفـــــــــظ:

وتشممممممممممممل مهاممممممممممممه فصمممممممممممل أصمممممممممممول الصمممممممممممندوق عمممممممممممن أصممممممممممموله  0,01070,,0، فممممممممممماكس 0,01000,,0، اململكمممممممممممة العربيمممممممممممة السمممممممممممعودية، هممممممممممماتف 170,,

 عاقدية.وعن أصول عمالئه آلاخرين، وأن يحتفظ بجميع ال جالت الضرورية وغيرها من املستندات الت  تؤيد تأدية التزاماته الت

 عمال الصندوق. أ: تعن  الهيئة الت  تمارس الرقابة الشرعية على الهيئة الشرعية للصندوق 
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  من الشرو  ولاح ا . 0في البند  ة: تعن  أهداف الصندوق الواردألاهداف الاستثمارية

   .قد  طلبا لالستثمار في الصندوق : يعن  املستثمر في الصندوق أو الش ص الذي ياملستثمر )املستثمرون( و املشترك )املشتركين(

: تعنمممممممم  الوحممممممممدات الاسمممممممتثمارية التمممممممم  تممممممممنن املسممممممممتثمر حممممممممق املشممممممماركة فممممممممي ملكيممممممممة أصمممممممول الصممممممممندوق علممممممممى أسممممممماس  سمممممممم   وفقمممممممما الوحـــــــدات الاســــــــتثمارية

  لعدد الوحدات الاستثمارية الت  يملكها املستثمر.

 العقاري ، صافي قيمة أصول الصندوق مقسومة على عدد الوحدات القائمة.يقصد بها ألغراض الئحة صناديق الاستثمار : صافي قيمة ألاصول 

 منها ال صو صافي قيمة أصول الصندوق: 
ً
 . يقصد بها ألغراض الئحة صناديق الاستثمار، اجمالي قيمة أصول الصندوق مخصوما

وتممممممممممممممماريخ  0000-07,-,القمممممممممممممممرار رقمممممممممممممممم بموجمممممممممممممممب  الهيئمممممممممممممممةعمممممممممممممممن مجلمممممممممممممممس : تعنممممممممممممممم  أح ممممممممممممممما  الئحمممممممممممممممة صمممممممممممممممناديق الاسمممممممممممممممتثمار العقممممممممممممممماري الصمممممممممممممممادرة الالئحـــــــــــــــة

وتممممممممممممممممممماريخ  ,000-00-0  بنمممممممممممممممممماء علممممممممممممممممممى نظمممممممممممممممممما  السمممممممممممممممممموق املاليممممممممممممممممممة واملعدلممممممممممممممممممة بقممممممممممممممممممرار مجلممممممممممممممممممس الهيئممممممممممممممممممة رقممممممممممممممممممم 1/07/0000,ه املوافممممممممممممممممممق 007,/0/00,

. ,00/0/000ه واملوافق 000,/0/07,
ً

   و افة التعديالت الت  ترد عليها مستقبال

 ملكة العربية السعودية.: يعن  الريال السعودي، العملة الرسمية للمريال

 : تعن  النظا  املستند الى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.الشريعة

: تعنممممممم  الجهمممممممة التممممممم  تعاقمممممممد معهممممممما الصمممممممندوق لتقمممممممو  بمهممممممما  املراجعمممممممة فمممممممي املسمممممممائل املتعلقمممممممة  عمليمممممممات الصمممممممندوق وممممممممدى مطابق هممممممما الرقابـــــــة الشـــــــرعية

 للضوابط الشرعية. 

 املعايير الشرعية الت  ساتم تطبيقها على اعمال واستثمارات الصندوق هي املعايير الشرعية: 

حممممممق تملمممممم  املممممممرء مممممما بيممممممع مممممممن عقممممممار أو ممممممما هممممممو فممممممي حكممممممم العقممممممار مممممممما همممممو متصممممممل  عقمممممماره مممممممن شممممممركة أو جمممممموار بمثممممممل الممممممثمن الممممممذي قمممممما   حــــــق الشــــــفعة:

خممممممممممر لعقممممممممممار مشممممممممممتركه ملكيتممممممممممه بينهممممممممممما و لمممممممممم  حسممممممممممب عليممممممممممه املشممممممممممتري. وأحممممممممممد أمثلتممممممممممه أن يحممممممممممل الشممممممممممري  محممممممممممل املشممممممممممترى فممممممممممى حالممممممممممة بيممممممممممع الشممممممممممري  آلا 

 الاحوال والشرو  املنصوص عليها قانونا.

عقممممممد يلممممممز  املمممممممؤمن بمقتضمممممماه أن يممممممؤدى المممممممى املممممممؤمن لممممممه مبل ممممممما مممممممن املممممممال أو ايمممممممرادا مرتبمممممما أو أى عمممممموض ممممممممالي آخممممممر فممممممي حالمممممممة  عقــــــد التــــــأمين التعـــــــاوني:

 ظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن.وقوز الحادثة أو تحقيق ال طر املبين بالعقد، و ل  في ن

جميممممممممممع البنممممممممممود و  العقممممممممممود التمممممممممم  تحتمممممممممموي البيانمممممممممماتق ولاح مممممممممما   املطلوبممممممممممة بموجممممممممممب أح مممممممممما  الئحممممممممممة صممممممممممناديق الاسممممممممممتثمار العقمممممممممماري : الشــــــــــروط وألاحكــــــــــام

 في هذه النشرة.  ةالوارد

 مر لالستثمار في الصندوق . : يعن  اجمالي املبلغ الذي يدفعه املستثإجمالي مبلغ الشراء

( ممممممممممن  مممممممممل عممممممممما  و لممممممممم  بهمممممممممدف اصمممممممممدار سمممممممممعر استرشمممممممممادي 0,/,7و  70/0: يمممممممممتم تقمممممممممويم أصمممممممممول الصمممممممممندوق  مممممممممل نصمممممممممف سمممممممممنة ماليمممممممممة )يـــــــــوم التقـــــــــويم

 للوحدة.

 أليا  العمل للسوق املالية اليوم
ً
 سعودية.: يعن  أي يو  عمل من لاحد الى ال ماس من  ل أسبوز ويستثنى منها العطل الرسمية طبقا

، مراجمممممممممممع الحسمممممممممممابات، واملكتمممممممممممب الهندممممممممممممم ، ممممممممممممدير لاممممممممممممالك، املقممممممممممميم املعتممممممممممممد: ممممممممممممدير الصمممممممممممندوق، أممممممممممممين الحفمممممممممممظ، املطمممممممممممور ألاطـــــــــــراف  وو العالقـــــــــــة

أعضممممممممممممممماء مجلمممممممممممممممس لادارة أو املمممممممممممممممديرين التنفيمممممممممممممممذيين أو املممممممممممممممو فين لمممممممممممممممدى أي ممممممممممممممممن لاطمممممممممممممممراف أعممممممممممممممماله، أي مالممممممممممممممم  وحمممممممممممممممدات مجلممممممممممممممس ادارة الصمممممممممممممممندوق، 

 ن صافي أصول الصندوق، أي ش ص تا ع أو مسيطر على أي من لاش اص السابق  كرهم.م %1تتجاو  ملكيته 

لتقمممممممممدير احتمممممممممماالت نجممممممممماح الاسمممممممممتثمار  ةهمممممممممي مجموعمممممممممة بيانمممممممممات ومعلوممممممممممات تقمممممممممو  بجمعهممممممممما وتحليلهممممممممما شمممممممممركة استشمممممممممارية متخصصممممممممم دراســـــــــة الجـــــــــدوى:

 ومدى ربحيته واملخاطر الت  قد يتعرض لها.

 إنشــــــــــا
 
:العقــــــــــارات املطــــــــــورة تطــــــــــويرا

 
ل،سممممممممممتخدا ، ويشمممممممممممل  لمممممممممم  العقممممممممممارات السممممممممممكنية، والتجاريممممممممممة، والصممممممممممناعية،  ةالعقممممممممممارات املطممممممممممورة الجمممممممممماهز  ئيا

 والزراعية، وغيرها.
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 والرسو  الت  تحّملهايقصد به اجمالي عوائد الصندوق )الدخل التأجيري(  عد خصم اجمالي املصروفات  صافي أرباح الصندوق:

 .امل آلاخر.الصندوق باستثناء م ونات الدخل الش

 منه سعر الشراء  الفرق إلايجابي  بين سعر بيع العقار وسعر شراءه: 
ً
 هو الناتج لايجابي لسعر البيع مطروحا

 هي قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها بالنفقات الثابتة وتحقيق التوسع والنمو في لاجل الطويل.املالءة املالية: 

  ربع شوارز.أواحدة على مجموعة قطع أراض تمثل وحدة  بلوك:

 

 منوفًقا للفقرة )د( من املادة السادسة والعشرين من الئحة صناديق الاستثمار العقاري، التقيير ألاساس ي: 
ً
 ُيقصد بمصطلح "الت يير لاسامم " أيا

 الحاالت آلاتية:

 الت يير املهم أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته. .2

 وجوهري على مال ي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق امل لق.الت يير الذي قد ي ون له تأثر سل    .1

 الت يير الذي ي ون له تأثر في درجة املخاطر للصندوق. .3

 الا  حاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق. .2

 ق.أّي ت يير يؤدي في املعتاد الى أن يعيد مال ي الوحدات النظر في مشارك هم في الصندوق امل ل .1

ي تا ع ألي أدارة أو مجلس لا  عضاءأي عضو من ألى  يادة املدفوعات من أصول الصندوق امل لق الى مدير الصندوق أو اأي ت يير يؤدي  .2

 منهما.

 من املدفوعات تسدد من أصول الصندوق امل لق .1
ً
 جديدا

ً
 أي ت يير يقد  نوعا

د من أصول الصندوق امل لق.نواز املدفوعات الاخرى الت  أالت يير الذي يزيد  ش ل جوهري  .8  تسدَّ

 الت يير في تاريخ استحقاق أو ا هاء الصندوق امل لق. .9

  يادة اجمالي قيمة أصول الصندوق امل لق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو  ليهما. .23

 .أّي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق  .22

 

صد بالت يير غير لاسامم  أّي ت يير ال يقع ضمن الت ييرات املشار اليها في الفقرة )د( من املادة السادسة والعشرين من الئحة صناديق ُيقالتقيير غير ألاساس ي: 

 الاستثمار العقاري.

 حصر: ل املثال ال العضو مجلس ادارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة ومما ينافي الاستقاللية، على سبيعضو مجلس إدارة صندوق مستقل: 

 ةأن ي ون مو ًفا لدى مدير الصندوق أو تا ع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدي .,

 مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ  ل  الصندوق. 

 املاضيين لدى مدير الصندوق أو في أي تا ع له. أن ي ون من كبار التنفيذيين خالل العامين  .0

 أن ت ون له صلة قرابة من الدرجة لاولى مع أي من أعضاء مجلس لادارة أو من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أوفي أي تا ع له.  .7

ا لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تا ع له خالل العامين املاضيين.  .0
ً
 أن ي ون مال 

 أو أكثر من وحدات من الصندوق.  %1ش ص يمل  ما  سبته الوحدات الكبير:  مال 
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 صندوق الجزيرة ريتدليل 

 مدير الصندوق 
 

+000 ,, 0010000هاتف   

+000 ,, 0010000فاكس   

 اململكة العربية السعودية

011,,الرياض  00070ص. ب.   

الرحمانية - فهد املل  طريق  

www.aljaziracapital.com.sa 

contactus@aljaziracapital.com.sa 

إلاداري  املدير  

التشقيل  مدير

 والتسويق والصيانة

  
 

 000001007 هاتف

+000 0, 0117000 فاكس  

السعودية العربية اململكة  

0,0,7 جمممممممدة 00,70  .ب.ص  

سلطان لامير شمارز  

السلطانه برج  -التاريخ دوار شمال  

www.starlink.co 

 أمين الحفظ
 

+000 ,, 0,01000 هاتف  

+000 ,, 0,01000 فاكس  

السعودية العربية اململكة  

170,, الرياض 00777. ب. ص  

العليا - فهد املل  طريق  

www.alinmainvestment.com 

info@alinmainvestment.com 

القانوني املحاسب  

 

وشر اة  ي اف البسا  بي  

+0001777,,000 هاتف  

+0001000,,000 فاكس  

السعودية العربية اململكة  

077,, الرياض 00711 ب.ص  

 حي -( التحليه) عبدالعزيز بن محمد لامير شارز

 السيلمانيه

http://www.pkf.com/saudi-arabia 

ibrahim.albassam@pkf.com 

ستشاري معد الا 

 دراسة الجدوى 
 

,00000700 هاتف  

+000 ,, 0070000 فاكس  

السعودية العربية اململكة  

011,, الرياض 00007 ب.ص  

الصحافة حي -فيصل بن سعود الاما  شممارز  

http://www.becc.com.sa 

info@becc.com.sa 

الشرعية الهيئة  

 

 

 

الجزيرة لبن  الشرعية ةالهيئ  

+000 0, 000 0000  هاتف  

+000 ,0 000 ,000 فاكس  

السعودية العربية اململكة  

0,000 جدة ،0077 ب.ص  

النهضة - عبدالعزيز املل  طريق  

www.baj.com.sa 

 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
http://www.pkf.com/saudi-arabia
http://www.becc.com.sa/
http://www.baj.com.sa/
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 ملخص الطرح

 السعودي الريال الصندوق  عملة

ممممممممممن الشمممممممممرو   0وقمممممممممد تممممممممم تفصممممممممميلها فمممممممممي البنممممممممد رقمممممممممم  ،ة املخممممممممماطر فمممممممممي هممممممممذا الصمممممممممندوق متوسمممممممممطةدرجمممممممم املخاطر درجة

 ولاح ا .

 .هسنة من بداية تش يل 00مدة الصندوق  الصندوق  مدة

ز  سمممممممممممبة  أهداف الصندوق  ، وتمممممممممممو َّ
ً
 دوريممممممممممما

ً
، تحقمممممممممممق دخمممممممممممال

ً
 ا شمممممممممممائيا

ً
علمممممممممممى  %00الاسممممممممممتثمار فمممممممممممي عقمممممممممممارات مطمممممممممممورة تطمممممممممممويرا

 علمممممممممى  الصممممممممممندوق  دخمممممممممللاقمممممممممل ممممممممممن صمممممممممافي 
ً
خممممممممممالل فتمممممممممرة عممممممممممل الصمممممممممندوق، و لمممممممممم   املسمممممممممتثمريننقمممممممممدا

 شممممممممممممم ل سمممممممممممممنوي كحمممممممممممممد أد ممممممممممممم . وفمممممممممممممي سمممممممممممممبيل تحقيمممممممممممممق  لممممممممممممم  سممممممممممممميقو  الصمممممممممممممندوق باالسمممممممممممممتحوا  علمممممممممممممى 

مسممممممممممممتودعات منطقممممممممممممة ال مممممممممممممرة فممممممممممممي مدينممممممممممممة جممممممممممممدة واململوكممممممممممممة مممممممممممممن قبممممممممممممل صممممممممممممندوق الجزيممممممممممممرة ممممممممممممموطن 

 للدخل العقاري.

 .سعودي ريالالف آ( عشرة 01000,وحدة اي مايعادل ) 1000, لاد   لالشتراك  الحد

  70بم املحددة الاشتراك فترة خالل قبول طلبات الاشتراك  أيا 
ً
 يوما

ً
 من تاريخ بدء الطرح لاولي.  تقويميا

 .نصف سنوي ويعن   ل ستة أشهر من السنة امليالدية للصندوق  التقويم أيا 

الوحممممممممممدات و لممممممممم  فممممممممممي فتمممممممممرة الاشممممممممممتراك  تخصمممممممممم مممممممممممن اجممممممممممالي مبلممممممممممغ الاشمممممممممتراك، قبممممممممممل شمممممممممراء %, حتمممممممممى الاشتراك  رسو 

  لاولي فقط.

 وتدفع على أساس ربع سنوي. %0.0 الصندوق  ادارة رسو 
ً
 من صافي قيمة لاصول وتحسب يوميا

ً
  سنويا

  %0.01 لادارية الرسو 
ً
 .لاصول  قيمة صافي من أقصمى بحد سنويا

 من صافي قيمة لاصول تدف %,.0أقصمى  بحد أمين الحفظ رسو 
ً
 ع على أساس ربع سنوي سنويا

   00,7/,00/0هم املوافق  070,/00/00 الطرح تاريخ

   لاولي الاشتراك فترة  هاية من شهر خالل الصندوق  تش يل بدء تاريخ

   .سعودي ريال 0, الطرح بداية عند الوحدة سعر

 .ريال سعودي )مائه مليون ريال سعودي( 0010001000, للحد لاد   لبدء الصندوق 

 (سعودي ريال مليون  عشر وثمانية)مائه  سعودي ريال 010001000,, الصندوق  حجم

 و نقدي   ش ل الصندوق  أرباحعلى الاقل من صافي  %00 الرباح السنوية تو يعات
ً
 بحد أد   مرة سنويا

 السممممممممممعودية املاليممممممممممة بالسمممممممممموق أوامممممممممممر البيممممممممممع والشممممممممممراء املتاحممممممممممة  عبممممممممممر تممممممممممداول وحممممممممممدات الصممممممممممندوق  سممممممممماتم التداول 

 من السوق  ةعليها عمولة التداول املقرر وستطبق 
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 شروط  وأحكام الصندوق 

 

 ونوعهصندوق الاسم  .2

. الشرعية املعاييرصندوق استثمار عقاري متداول متوافق مع ، صندوق الجزيرة ريت
ً
 عاما

ً
 مطروح طرحا

 عنوان مدير الصندوق   .1

عمل تحت اشراف الهيئة وعنوان مركزها الرئاس ص. ب. ت مقفلةل،سواق املالية، وهي شركة مساهمة سعودية  الجزيرة شركة

: لالكترو ي املوقع  ،0010000,,0، فاكس 0010000,,0، اململكة العربية السعودية، هاتف 011,,الرياض  00070

www.aljaziracapital.com.sa . 

 مدة الصندوق  .3

 هة من بداية تش يلسن 00مدة الصندوق 

 وسياسة توزيع الارباح غرض الصندوق وأهدافه الاستثمارية .2

 الا  .,.0
ً
 ا شائيا

ً
ية في استراتيج ةو قابلة للتأجير  عائد مالئم وبحسب القيود املحددأمؤجرة  ،ستحوا  على عقارات مطورة تطويرا

 .دةوساستثمر الصندوق  ش ل أسامم  في مستودعات ال مرة بمدينة ج الاستثمار.

 بحد أد   ةبحد أد   من صافي أرباح الصندوق على املستثمرين نقدا مر  %00تو يع ما  سبته  .0.0
ً
خالل الربع الثالث  واحدة سنويا

 .من  ل عا  في حال اكتمال تحصيل لايجارات

صندوق  سبة ام انية تحقيق وتو يع عوائد رأسمالية عند البيع الجزئي أو الكلي لعقارات الصندوق ويحدد مجلس ادارة ال .0.7

 .التو يعات املقررة حسب  ل حالة

 ههدافأملخص لالستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق  .1

 مجاالت استثمار الصندوق نوز جدول  .,.1

 الحد لاعلى الحد لاد   مجال الاستثمار

 %00, %71 شراء عقارات مؤجرة أو قابله للتأجير

 التطوير العقاري سواء
ً
أو لم  ل الصندوق مملوكة من قب  انت لعقارات ا

 تكن، أو لتجديد أو اعادة تطوير تل  العقارات
0% 01% 

 واملوافق عليها من 
ً
 عاما

ً
صناديق املرابحة بالريال السعودي املطروحة طرحا

من قبل مدير  ةهيئة السوق املالية وبش ل أسامم  في الصناديق املدار 

 صالصندوق أو أمين الحفظ أو أي مدير صندوق مرخ

0% 01% 

 

 وصف القطاعات الت  سوف يستثمر فيها الصندوق  .1.0

 للدخل املدرة العقارية القطاعات جميع في الصندوق  يستثمر

 صول العقارية املراد تملكهابيان تفصيلي عن لا  .1.7

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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يقمممممممممع مشمممممممممروز مسمممممممممتودعات ال ممممممممممرة فمممممممممي مدينمممممممممة جمممممممممدة منطقمممممممممة ال ممممممممممرة ضممممممممممن مخطمممممممممط مسمممممممممتودعات املومممممممممممى تقممممممممماطع  .,.1.7

 تداد طريق ال ورناش الجنوبي. ويستأثر املوقع بمجموعة امليزات التالية:طريق املل  فيصل مع ام

سممممممممهولة الوصممممممممول و وضمممممممموح العنمممممممموان، حيممممممممث يقممممممممع املشممممممممروز بمنطقممممممممة مسممممممممتودعات تخممممممممد  املنطقممممممممة الصممممممممناعية  .,.,.1.7

 لاولى وميناء جدة الاسالمي.  

 لسمممممممعة الشممممممموارز املحيطمممممممة باملشمممممممروز، حيمممممممث يقمممممممع امل .0.,.1.7
ً
شمممممممروز بمممممممين شمممممممارز سمممممممهولة تفريمممممممغ وتحميمممممممل البضمممممممائع نظمممممممرا

  .70  ويفصل بين البلوكين شارز داخلي  عرض 01  وشارز  عرض 70 عرض 

 لمممممممم  0, لمممممممم وممممممممن املدينمممممممة الصمممممممناعية لاولمممممممى حيمممممممث تبعمممممممد  01القمممممممرب ممممممممن مينممممممماء جمممممممدة لاسمممممممالمي حيمممممممث يبعمممممممد  .7.,.1.7

 وعد  وجود ساعات حظر على حركة الشاحنات.

ومسممممممممممممممماحة 0 07.,77،10ة البلممممممممممممممموك الشممممممممممممممممالي ، حيمممممممممممممممث تبلمممممممممممممممغ مسممممممممممممممماح0  ,011707.7املسممممممممممممممماحة لاجماليمممممممممممممممة لممممممممممممممم،رض  .1.7.0

 .0 700.00،,7البلوك الجنوبي 

مجمعمممممممات متقاربمممممممة املسممممممماحة، ويحتممممممموي املجممممممممع الواحمممممممد علمممممممى  7يت مممممممون املشمممممممروز ممممممممن بلممممممموكين، يحتممممممموي  مممممممل بلممممممموك علمممممممى  .1.7.7

دمممممممممج تلمممممممم  املسممممممممتودعات ليصممممممممبن املجمممممممممع الواحممممممممد  مسممممممممتودز ويمكممممممممن 0,الممممممممى  0,عممممممممدد مممممممممن املسممممممممتودعات يتممممممممراوح بممممممممين 

مسممممممماحة  مسمممممممتودز أممممممم م، وتمممممممأجير املجممممممممع علمممممممى مسمممممممتأجر واحمممممممد أو تمممممممأجير املشمممممممروز كمسمممممممتودعات صممممممم يرة. عبمممممممارة عمممممممن

 املجمعات هي  التالي:

 مستودعات 0,ويت ون من  0 01100,املجمع لاول  .,.1.7.7

 مستودز 0,ويت ون من  0 01000,املجمع الثا ي  .1.7.7.0

 مستودعات 0,ويت ون من  0 1000,,املجمع الثالث  .1.7.7.7

 مستودعات 0,ويت ون من  0 ,0107,املجمع الرا ع  .1.7.7.0

 مستودز 0,ويت ون من  0 01107,املجمع ال امس  .1.7.7.1

 مستودعات 0,ويت ون من  0 010,0,املجمع السادس  .1.7.7.0

، وساتم ةمالية جيد ةكفاء ي ( وحدات مكتملة ويعمل مدير الصندوق على تأجيرها على مستأجرين  و 0يت ون املشروز من عدد )

 .ادة تأجير أو ان هاء العقد عن طريق موقع السوق املالية )تداول( و موقع مدير الصندوق لاعالن عن أي تطور أو تاجير أو اع

 جدول بمعلومات عقارات الصندوق  .1.0

 مستودعات ال مرة اسم العقار

معلومات مال  

 العقار

  مطروح صندوق ، وهو تم شراء العقار من صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري 
ً
  طرحا

ً
هم 071,/1/00, بتاريخ خاصا

 7, يمتلكها وحدة( 1001000) عدد من ويت ون ( ريال سعودي 1010001000مال ) برأس ، 0/00,7,/0, املوافق

 
ً
 مستثمرا

 مستودعات تخزين نوز العقار

 يقع العقار في اململكة العربية السعودية بمدينة جدة الدولة / املدينة
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 صل مع امتداد طريق ال ورناش الجنوبيمخطط مستودعات املوممى تقاطع طريق املل  في الحي / الشارز

 مخطط املوقع

 

 0 ,011707.7 مساحة الارض

 0 011000 مساحة البناء

 دور واحد عدد الادوار

نواز الوحدات أ

 عدادهاأو 

 مستودعات 0,املجمع لاول يت ون من 

 مستودز 0,املجمع الثا ي يت ون من 

 مستودعات 0,املجمع الثالث يت ون من 

 مستودعات 0,ا ع يت ون من املجمع الر 

 مستودز 0,املجمع ال امس يت ون من 

 مستودعات 0,املجمع السادس يت ون من 

ش ال ا سبة 

 العقار
,00% 

تما  اتاريخ 

  شاء املبنىا
  00,7، وتاريخ رخصة البناء هو مايو  00,7أكتوبر 

ت لفة شراء 

 العقار
 واليوجد سعي ريال سعودي ( مائة وثمانية عشر مليون 010001000,,سعر الشراء )
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نبذة عن عقود 

 الايجار الحالية

 :هي  0000لعا   ول بداية الربع لا  حتىالت  تستأجر املستودعات  الشر ات

  

 اسم املستأجر
مدة 

 العقد

تاريخ بداية 

 العقد

تاريخ  هاية 

 العقد

القيمة 

 الايجارية

 10001100,  00/0000/,7  00/00,0/,0 1 شركة حمد محمد الرقيب أوالده التجارية

 0101000  70/00/0000  ,01/000/,0 1 شركة بترومين

 0171000  0/07/0000,  00/01/0000 0 مؤسسة املوقع الرئاس إلدارة الامالك

 0001700  70/00/0000  ,07/000/,0 1 شركة حمد محمد الرقيب أوالده التجارية

 0771,00  0007/,,/0,  0000/,,/00 7 شركة عباقر للنقل والتخزين

 100,1700,  70/00/0007  00/00,0/,0 1 شركة أسترا للحبوب املحدودة

ايرادات اخر 

 ثالث سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 الايراد )بالريال السعودي( السنة

000, 110701010 

0000 0101010,, 

00,0 717001700 

 

 سياسة تركز الاستثمار .1.1

 ،ال ربية باملنطقة التخزين قطاز ضمنمشروز عقاري  وهو  جدة مدينةب ال مره مستودعات حاليا الصندوق  يتمل  .,.1.1

 ةعقاري مشاريع في التمل  للصندوق  يحق نهأب علما. 0000000,0000ورقم  0000000,0000بالصكين رقم  واململوكة

 ة.مختلف ةج رافي ومناطق قطاعات ضمن

 عقاراتشراء  في، ةآخر قوائم مالية مدقق سببحمن القيمة لاجمالية ألصوله  %71 عن يقل ال ماالصندوق  يستثمر  .1.1.0

مالية سأرباح ر أ تحقيق ام انية مع ،قابله للتأجير ومن ثم تو يع صافي لارباح  ش ل سنوي خالل مدة الصندوق  أو مؤجرة 

 .صول الصندوق أعند بيع 

خر قوائم مالية آب بحس الصندوق  ألصول  لاجمالية القيمة من( %01) تتجاو   ال  سبة استثمار الصندوق  ملدير يحق .1.1.7

 .تجديد أو اعادة تطوير تل  العقاراتل انت لعقارات مملوكة من قبله أو لم تكن، أو  سواءً مدققة في التطوير العقاري 

 .في استراتيجات الاستثمار املحددة القيود وبحسب الصندوق  مدة خالل أخرى  عقارات شراء الصندوق  ملدير حقي .1.1.0

قق مصلحة يح وبما املجلس موافقة  عدن يبيعها أت املستثمر بها طيلة عمر الصندوق أو ن يحتفظ بالعقاراأالصندوق  ملدير  .1.1.1

  مطورة عقارات في الصندوق  استثمارات قيمة تقل ال أنعلى  املستثمرين
ً
  تطويرا

ً
  تحقق ا شائيا

ً
  دخال

ً
 ودوري تأجيريا

ً
 ما عن ا

 .الية مدققةخر قوائم مآبحسب  الصندوق  ألصول  لاجمالية القيمة من( %71)  سبته

 ةيجارات السابقة واملس هدفة ل ل عقار/ منفععوائد لا  .1.0

لسنة  ةيجارية املتوقعريال سعودي وتبلغ القيمة لا  110701010  مبلغ ,000في عا  يجارية ملستودعات ال مرة تبلغ القيمة لا 

 ريال سعودي 110,71700  مبلغ 0000

  صالحيات الاقتراض للصندوق  .1.7
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عد موافقة مجلس ادارة الصندوق وضمن البنية املالية للصندوق في أي وقت الحصول على تمويل يجو  ملدير الصندوق   .,.1.7

ي بن  أخر قوائم مالية مدققة، من آصول الصندوق و ل  بحسب أ( من قيمة اجمالي %10ن اليتجاو  ما سبته )أعلى 

 ق جميع ت اليف التمويل.محلي على أن ي ون هذا التمويل متوافق مع املعايير الشرعية. وساتحمل الصندو 

خرى على الصندوق أي التزامات أبيع أصول الصندوق  ش ل  امل أو جزئي فساتم سداد قيمة التمويل )ان وجد( و  عند .1.7.0

 قبل تو يع متحصالت البيع على املستثمرين

 استثمار النقد املتوافر بالصندوق وكيفية وسائل  .1.0

ي قيمة أصول الصندوق في صناديق املرابحة بالريال السعودي بحد أقصمى من صاف %01يحق ملدير الصندوق أن يستثمر 

 واملوافق عليها من هيئة السوق املالية وبش ل أسامم  في الصناديق املدار 
ً
 عاما

ً
من قبل مدير الصندوق أو  ةاملطروحة طرحا

 أمين الحفظ 

 تفاصيل استخدا  متحصالت طرح الصندوق  .1.0

 الصندوق يشمل: ملراحل الجدول الزمن 

هم 070,/00/00( وحدة لاشتراك لاولي خالل الفترة تبدأ يو  لاحد 10001000,,دات الصندوق البالغ عددها )طرح وح .,.1.0

  00/00/00,7هم املوافق 070,/07/01 ، وتنته  يو  لاثنين 00,7/,00/0املوافق 

دخل موطن لل ةدوق الجزير في حال اتما  الطرح واكتمال املبلغ املطلوب، يتم الاستحوا  على املستودعات اململوكه لصن .1.0.0

 العقاري خالل شهر من اغالق لاشتراك و ل  إلتما  اجراءات التعاقد ونقل ملكية العقار. 

ن صندوق الجزيرة ريت أيتم دفع قيمة القرض املمنوح من بن  الجزيرة عن صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري حيث  .1.0.7

 لن يعتمد على تمويل في هذه املرحلة. 

واليوجد سعي. وقد وافق مجلس ادارة صندوق الجزيرة  ( مائة وثمانية عشر مليون ريال سعودي010001000,,)سعر الشراء  .1.0.0

ما  البيع تاصوله الى صندوق الجزيرة ريت بالقيمة املتفق عليها و أموطن للدخل العقاري على التزا  الصندوق بنقل ملكية 

 حال اكتمال الطرح.

( ريال سعودي فقط، فساتم 0010001000,لبداية الصندوق )  وفي حال تم جمع الحد لاد  عد  هاية فترة الاشتراك لاولي،  .1.0.1

 الحصول على تمويل ببقية املبلغ ليتمكن الصندوق من شراء املستودعات.

 لن يتم استثمار مبالغ الاشترا ات خالل فترة الاشتراك لاولي. .1.0.0

 مال ي الوحدات و سبة الاشترا ات العينية .0,.1

ت صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري الاشتراك في صندوق الجزيرة ريت خالل فترة الاشتراك لاولي عن يحق ملال ي وحدا

طريق شراء وحدات بقيمة مماثلة لقيمة وحداتهم الاستثمارية في صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري حسب تقييمها عند 

 وساتم اعفاء هذه الاشترا ات من رسو  لاشتراك ،غالقها

 طر الاستثمار في الصندوق مخا .2

 :الصندوق  في الاستثمار عليها ينطوي  الت  الرئاسية باملخاطر مل ص .,.0

سوق العقارات: تتذبذب قيمة العقار مما قد يؤدي الى صعوبة في التخارج من هذه لاصول  سعارأمخاطرالت يرات في  .,.,.0

الي ة والاقتصادية وعوامل العرض والطلب. وبالتباألسعار املتوقعة تبعا ألية تطورات تتعلق بالسوق وباملستجدات السياسي

 على سعر وحداته.
ً
 قد يؤثر  ل  على ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مماقد يؤثر سلبيا

مخاطر السيولة: هي مخاطر انخفاض السيولة في سوق العقارات مما يؤثر على ام انية بيع أصول الصندوق. وبالتالي قد  .0.,.0

 على سعر وحداته.يؤثر  ل  على ارباح الصندو 
ً
 ق و/أو تقييم أصوله مماقد يؤثر سلبيا
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مخاطر تذبذب الدخل: وتشمل مخاطر تعثر سداد املستأجرين أو التأخر في السداد أو التحصيل أو الالتزامات التعاقدية  .7.,.0

ثر  ل  تالي قد يؤ املترتبة عليهم أو مصاريف الصيانة أوتلف أوهالك املخا ن، مما قد يؤدي الى التقلب في التو يعات. وبال

 على سعر وحداته.
ً
 على ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مماقد يؤثر سلبيا

 في  .0.,.0
ً
خروج املستأجرين أو التعاقد مع مستأجرين جدد: ستتأثر عمليات الصندوق وتو يعاته النقدية وسعر وحداته سلبا

 حالة لم يتمكن من اعادة تأجيرالعقارات  عد اخالئها  ش ل فوري أو لم 
ً
يتمكن من تجديد عقود لايجار أو واجه انخفاضا

 في قيمة التأجير عند التجديد أو اعادة التأجير. 

التقلبات السياسية واملخاطر الاقتصادية: بالنظر الى أن الصندوق يركز استثماراته في اململكة، فإن من املتوقع أن ي ون  .1.,.0

وف السياسية الت  قد تطرأ على املنطقة والت  قد تنتج عنها أداء الصندوق على صلة وثيقة باألوضاز الاقتصادية والظر 

ا ع اسات سلبية على السوق العقاري وعلى أسعار لاصول العقارية للمملكة وأن ي ون أكثر تذبذبا من تذبذب أداء 

مماقد  يم أصولهالصناديق لاكثر تنوعا من ناحية انتشارها الج رافي. وقد يؤثر هذا التذبذب على ارباح الصندوق و/أو تقي

 على سعر وحداته.
ً
 يؤثر سلبيا

مخاطر التداول: قد يؤدي الاخالل بمتطلبات السيولة الواردة في التعليمات ال اصة  بصناديق الاستثمار العقارية املتداولة  .0.,.0

 على أسعار الوحدات ويفقد
ً
درة مالكها الق الى تعرض الصندوق الى تعليق تداول وحداته او ال اء ادراجها، مماقد يؤثر سلبيا

 على تداولها في السوق املالية السعودية.

مخاطر سيولة الوحدات: هي مخاطر انخفاض السيولة في السوق الذي تتداول فيه وحدات الصندوق مما يؤثر على ام انية  .7.,.0

 بيعها وعلى سعر البيع.

 عر الوحدات.مخاطر  يادة عمليات بيع الوحدات: قد تؤدي  يادة عمليات بيع وحدات الى انخفاض س .0.,.0

مخاطر التخارج من الصندوق في  هاية عمل الصندوق: هي مخاطر انخفاض السيولة في السوق الذي يستثمر فيه الصندوق  .0.,.0

 مما يؤثر على صعوبة تداول العقارات أو قلة الطلب عليها.

ائدها التأجيرية عبر مخاطر عد  وجود ضمان بتحقيق عوائد على الاستثمار: قد ال تشهد أصول الصندوق ارتفاعات في عو  .0,.,.0

. ولهذه لاسباب أو غيرها، فإن قيمة 
ً
الزمن، أو أن الزيادة في ايجاراتها قد ت ون أقل من النسبة السوقية العادلة مستقبال

ة مدير الصندوق على بيع مثل هذه الاصول. وفي حال بيعها، هذه لاصول قد التتزايد مع مرور الوقت مما قد يحد من قدر 

 على سعر الوحدة في الصندوق.
ً
 فإ ها قد تباز بأقل من قيمة شراءها، مما قد يؤثر سلبيا

 املستأجرين بالتأمين الت افلي أو ت طية املستأجر لجميع  .,,.,.0
ً
مخاطر التأمين على العقار: تلز  عقود التأجير املبرمة حاليا

الت  قد تنتج من الضرر الذي قد يلحق العقار وما جاوره من أضرار. كما يحتفظ الصندوق بالحق في عقد  التعويضات

. اال أن مدير الصندوق اليستطيع ضمان ان ت طي مبالغ التعويضات  ل لاضرار املادية 
ً
هذا التأمين عن طريقه مباشرة

تضررة مماقد يؤدي الى تحميل الصندوق لت اليف اضافية قد الت  قد تقع على العقار وانقطاز لايجارات في العقارات امل

 تؤثر على ارباحه وأسعار وحداته.

مخاطر لاعتماد على املو فين الرئاسيين: ان عد  قدرة مدير الصندوق و/أو مدير التش يل والصيانة و/أو أي من لاطراف  .0,.,.0

دان املو فين الرئاسيين العاملين لدى أي منهم قد ال ارجية على املحافظة على أو استقطاب املو فين الرئاسيين أو فق

يؤثر على قدرة مدير الصندوق على تنفيذ لاستراتيجية الاستثمارية مما قد يؤثر بدوره على قدرة الصندوق على القيا  

 للمس هدف وكذل  على قيمة الاستثمار مما قد يؤثر سلبيا على سعر الوحدة في الصندوق 
ً
 بتو يعات دورية وفقا

خاطر النظامية: في حال ت ير لانظمة أوالتشريعات أواللوائن أو التعليمات أو الت ير في القوانين والتشريعات الضريبية امل .7,.,.0

والعقارية والبيئية والتقسيم الحضري فقد ينتج عن هذا الت يير اتخا   عض لاجراءات الت  قد تؤثر بحال من لاحوال على 

 ى تحمل خسائر مما قد يؤثر سلبيا على سعر الوحدة في الصندوق.أداء الصندوق أو تعرض الصندوق ال
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مخاطر ال الفات القانونية: اليوجد أية خالفات قانونية او دعاوي نزاز على وثائق امللكية حتى تاريخ اعداد هذه الشرو   .0,.,.0

لى وثائق امللكية فقد والاح ا . اال انه في حال الدخول في خالفات قانونية حول أصول الصندوق أو  هور دعاوى نزاز ع

يؤدي  ل  االى تعطل  عض اعمال الصندوق وبالتالي قد يؤثر  ل  على ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مماقد يؤثر 

 على سعر وحداته.
ً
  سلبيا

مخاطر ارتفاز الت اليف: من املحتمل ت ير ت اليف ومخصصات البناء أو الصيانة أو الترميم عن التقديرات ألسباب غير  .1,.,.0

املتوقعة. ولكن، حيثما أمكن، ساتم وضع تدابير للحد من تجاو  الت اليف. ولكن، لاس هناك من ضمان بأن التدابير الت  

ساتم اتخا ها للحد من الت اليف ستكفي للقضاء على خطر تكبد تجاو ات كبيرة في الت اليف تؤدي الى الحاق خسائر 

 باملستثمرين.

  الصندوق بالتطوير فقد يتعرض ملنا عات مع املقاولين و يادة في ت اليف مواد البناء مخاطر التطويرالعقاري: في حال قا .0,.,.0

واملعدات والعمالة واملشا ل والظروف غير املتوقعة. ولكن، حيثما أمكن، ساتم الحد من تجاو  الت اليف من خالل الدخول 

طية حاالت الطوارئ. ولكن، على الرغم من في عقود بناء محدد املدة والسعر مع املقاولين ووضع مخصصات مناسبة لت 

بذل العناية الواجبة املالئمة في اختيار املقاولين، فإن تد ي مستوى جودة العمل من جانب هؤالء املقاولين قد يؤثر سلبا 

لحاالت، اعلى بيع املشروز الحقا وبالتالي قد يؤثر  ل  على ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله وأسعار وحداته. وفي مثل هذه 

 ربما ي ون حق الرجوز باملطالبة على املقاولين محدودا.

مخاطر تثمين العقارات: قد تتعرض عملية تثمين أصول الصندوق لبعض لاخطاء الت  تقع اثناء عملية تثمين العقارات  .7,.,.0

د الى التسبب بخسائر قمثل، لاختالف في املساحة أو املوقع أو املواصفات، وكذل  اجراءات مراجعة التثمين، مماقد يؤدي 

 تؤثر على ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله وبالتالي سعر وحداته. 

مخاطر لائتمان وعد  قدرة املستأجرين على السداد: هناك مخاطر ائتمانية من أطراف مقابلة  املستأجرين وعمليات  .0,.,.0

. مما قد يؤثر املرابحة وتشمل سداد املستحقات أو الالتزامات املترتبة عليهم في الوقت ا
ً
ملحدد أو عد  ام انية السداد  هائيا

 على ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله وسعر وحداته.
ً
 سلبيا

مخاطر التمويل والضمان: حتى تاريخ هذه الشرو  ولاح ا ، لم يتم تأمين أي تمويل ولاس هناك أي ضمان  شأن ام انية  .0,.,.0

وفي حال الحصول على التمويل، قد ترتفع ت اليف التمويل وأسعار  توفير التمويل أو  شأن اعتماد هي ل تمويل معين.

التمويل مما يؤثر على عوائد املشروز وربما ال يعطي املشروز ايرادات  افية لت طية هذه الت اليف،مما قد يضطر مدير 

 صوله مماقد يؤثر سلالصندوق لبيع املشروز لسداد التمويل.  وبالتالي قد يؤثر  ل  على ارباح الصندوق و/أو تقييم أ
ً
بيا

 على سعر وحداته.

مخاطر تضارب املصالح: قد ينشأ تضارب مصالح بين مصالح مدير الصندوق أو لاطراف  ات العالقة ومصالح املستثمرين  .00.,.0

في الصندوق أثناء القيا  بإدارة الصندوق، وان أي تضارب في املصالح يحد من قدرة مدير الصندوق على أداء مهامه  ش ل 

 على استثمارات الصندوق وأدائه.موض
ً
 وعي قد يؤثر سلبا

مخاطر تطبيق الز اة والرسو : من املحتمل أن يؤثر تطبيق نظا  الرسو  على الاراضم  البيضاء  ش ل مباشر وغير مباشر  .,0.,.0

 و تعرضعلى العقارات محل استثمار الصندوق، مما قد ينتج عنه اتخا   عض لاجراءات الت  قد تؤثر على أداء الصندوق أ

الصندوق الى تحمل خسائر. كما أنه في حال ا شاء شركة لصالح الصندوق ل رض الحصول على تمويل فإ ها قد ت ون 

 على سعر 
ً
عرضة الى تحمل أعباء   ويه. وبالتالي قد يؤثر  ل  على ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مماقد يؤثر سلبيا

 وحداته.

من املخاطر املصاحبة لالستثمارات العقارية، وعلى املستثمر أن ي ون على علم بأن قيمة أصول الصندوق والعوائد عرضة لعدد  .0.0

الوحدات الاستثمارية وتو يعات العوائد يمكن أن تنخفض في أي وقت، وال يمكن اعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الاستثمار 

ثمر ي ضمان يقد  للمستثمر ال  شأن املبلغ لاصلي املستستنفذ بنجاح أو بأن لاهداف الاستثمارية ساتم تحقيقها، ولاس هناك أ

 وال  شأن أية عوائد. 
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يتحمممممممممل املسمممممممممتثمرون املسمممممممممؤولية عمممممممممن أي خسمممممممممارة ماليمممممممممة قمممممممممد تترتمممممممممب علمممممممممى الاسمممممممممتثمار فمممممممممي الصمممممممممندوق. اال فمممممممممي حالمممممممممة لاهممممممممممال  .0.7

طمممممممرف مسمممممممئولية ن يتحممممممممل  مممممممل أواملشممممممم ل علمممممممى أالجسممممممميم أو التصمممممممرف املتعممممممممد غيمممممممر املشمممممممروز ممممممممن جانمممممممب ممممممممدير الصمممممممندوق 

 .هتقصير 

على املستثمرين أن ي ونوا على علم بأن الاستثمار في الصندوق لاس وديعة لدى أي بن  محلي يرعى الصندوق أو يبيع وحدات  .0.0

 الصندوق أو مرتبط بالصندوق بأي ش ل

 الاشتراك .1

 الاشتراك معلومات .,.7

 فترة الطرح لاولي

 يو  تقويم ( 70)

 الحد الاد  فترة التمديد في حال لم يتم جمع 

 يو  تقويم ( 70)

   00/00/00,7هم املوافق  070,/07/01   00,7/,00/0هم املوافق  070,/00/00

 

، تبدأ يو  لاحد  70فترة الاشتراك هي بحد أقصمى 
ً
" تقويميا

ً
 ، وتنته  يو   00,7/,00/0هم املوافق  070,/00/00"ثالثون يوما

نه  يجو  ملدير الصندوق اغالق باب الاشتراك عند ت طية الحد لاد  . أ  ، على  00/00/00,7هم املوافق  070,/07/01لاثنين 

وفي حال عد  ت طية الحد لاد   لبدء أعمال الصندوق خالل هذه املدة، فإنه يجو  ملدير الصندوق تمديد فترة الاشتراك مدة 

( مائه مليون ريال 0010001000,د   املحدد بمبلغ )مماثلة  عد الحصول على موافقة هيئة السوق املالية. وان لم ي ط  الحد لا 

 سعودي  عد فترة التمديد، تعاد مبالغ الاشتراك الى املشتركين دون أي حسم

  ساشتر ون  الذين العقار مالك معلومات .7.0
ً
 عينيا

 آلية التخصيص للمستثمرين من مال ي وحدات صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري: .,.7.0

ملال ي وحدات صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري،  ريتي وحدات صندوق الجزيرة ست ون أولوية الاشتراك ف .,.,.7.0

وبحد أقصمى اجمالي قيمة الوحدات اململوكة ل ل مستثمر في صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري، عند اجراء 

 التقييم النهائي عند التخارج. 

عن قيمة الوحدات الت  يمتلكها في  ريتق الجزيرة في حال رغبة أي من املستثمرين  يادة قيمة الاشتراك في صندو  .0.,.7.0

 صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري، ساتم معاملة مبلغ الاشتراك الاضافي  بحسب "آلية التخصيص العامة".

 الطرح فترة خالل الصندوق  مدير اشتراك .7.7

 الينطبق

 للعقار السعوديين غير تمل  بنظا  الصندوق  مدير تعهد .7.0

 ير مقيمين جانب الديين ومواطن  دول مجلس التعاون ال ليجي العربي واملقيمين اقامة نظامية باململكة ولا ي ون الاشتراك للسعو 

  .,00,/7/00, وتاريخ 1,/  رقم املل ي باملرسو  الصادر واستثماره بما ال يخل بنظا  تمل  العقار ل ير السعوديين

 لالشتراك علىولا  د  لا  الحد .7.1

 .علىأواليوجد حد  ريال سعودي 01000,ي مايعادل أوحدة  1000,ي الصندوق هو الحد لاد   لالشتراك ف

 الاشتراك بطلب التقد  .7.0
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على املستثمر الذي يرغب في الاشتراك خالل فترة الاشتراك لاولي تعبئة نمو ج الاشتراك وتوقيع الشرو  ولاح ا  وتسليمهما 

 .الصندوق ملدير الصندوق وتحويل قيمة الاشتراك  املة الى حساب 

 بالصندوق  الاشتراك طريقة .7.7

 يمكن للمستثمر دفع قيمة الاشتراك بتحويل مبلغ الاشتراك الى حساب الصندوق. .,.7.7

 .هاليحق للمستثمر ال اء طلب الاشتراك  عد تقديم .7.7.0

 يدازامركز شركة ال يحصل املستثمر على شهادة ملكية للوحدات الاستثمارية، ويتم قيد جميع الوحدات الاستثمارية في  .7.7.7

 . )تداول( لدى شركة السوق املالية السعوديةلاوراق املالية 

  سبب وجود فائض باالشتر ات أو عد  ت طية الحد لاد   للصندوق فسوف  .7.7.0
ً
 أو جزئيا

ً
في حال رفض طلب لاشتراك  ليا

ار وحدات ندوق إلصدال ير املست ل باإلضافة الى رسو  الاشتراك الت  استلمها مدير الص يعاد الى املشترك مبلغ الاشتراك

 .للمشترك بنسبة وتناسب ملا تم رفضه و ل  من خالل التحويل الى حساب املشترك الذي تم ت جيله في نمو ج الاشتراك

 يحق ل،طراف  وي العالقة لاشتراك في الصندوق خالل فترة الاشتراك لاولي. .7.7.1

 والقصر التا عين اشتراك طريقة .7.0

 الينطبق

 التخصيص آلية .7.0

 ص العامة:آلية التخصي .,.7.0

 خرى عند الان هاء من التخصيص ملال ي وحدات صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري، يتم التعامل مع الاشترا ات لا 

 وتخصيص القيمة املتبقية من الطرح  التالي:

 تحليل بيانات الاشتراك ومنها: مبلغ الاشترا ات لاجمالي وعدد املشتركين. .,.,.7.0

دة( استثمارية ل ل مستثمر. وفي حال عد  كفاية الوحدات يتم وح 000,يتم تخصيص عدد ألف وحدة ) .0.,.7.0

 قسم ها على عدد املستثمرين بالتساوي بصرف النظر عن حجم الاشترا ات.

( وحدة اضافية على الاشترا ات ال ير منفذة 000,في حال وجود فائض وحدات غير مخصص، يتم تخصيص ) .7.,.7.0

 بال امل.

يع الوحدات املطروحة. مع ام انية تطبيقها على عدد وحدات يتم تكرار هذه آلالية حتى يتم تخصيص جم .0.,.7.0

 أقل من ألف وحدة حتى يتم تخصيص جميع الوحدات املطروحة

 عند تحديد التخصيص النهائي، يتم ارسال آلالية ونتيجة التخصيص الى هيئة السوق املالية لاشعار. .1.,.7.0

 ارجاز الاشترا ات النقدية الفائضة دون أي حسم.ثم ساتم  .0.,.7.0

 جمالي اصول الصندوق أيادة آلية    .0,.7
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يجو  ملدير الصندوق  عد موافقة مجلس ادارة الصندوق واملستثمرين وهيئة السوق املالية،  يادة رأس مال الصندوق في أي 

من عمره عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو  ليهما. على ان يلتز  بالضوابط ةمرحل

 صناديق الاستثمار العقاري. الئحةعليها  والاليات الت  نصت

 من تاريخ طرح الوحدات حتى تاريخ تداولها ةاملدة الزمنية املتوقع .,,.7

 الينطبق

 تداول وحدات الصندوق  .8

 طريقة تداول وحدات الصندوق  .,.0

 شركةقبل  دخال الاوامر املحدد مناوتداولها عبر نظا  لاوراق املالية  ايداز مركز شركة في صندوق ال وحدات ت جيل ساتم

 بأن يا أ خاللتداول الوحدات  ساتم كما ،)تداول(السعودية  ةاملالي السوق 
ً
 مال  شراء عمل السوق املالية السعودية. علما

 ُيعد  السوق  من صندوق ال وحدات من وحدة ألي الوحدات
ً
 .بها وقبوله الصندوق  وأح ا  شرو  على باطالعه منه اقرارا

 /أو ال اء الادراجالحاالت الت  يتم فيها تعليق و .0.0

، في أي من الحاالت آلاتية:اليجو  للهيئة تعليق تداول وحدات 
ً
 صندوق أو ال اء ادراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا

 لحماية املستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم
ً
 .ةا ا رأت  ل  ضروريا

0.0.,.  
ً
 تراه الهيئة جوهريا

ً
 .وق أو قواعد الس في التزا  النظا  ولوائحه التنفيذية ا ا أخفق مدير الصندوق أو أمين الحفظ اخفاقا

 ه للهيئة في مواعيدهاةه مستحقةاي غرامات ماليأاي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أا ا لم يسدد الصندوق  .0.0.0

 متطلبات السيولة املحددة  .0.0.7
 

ستوف
ُ
  ه في قواعد الادراجةالواردا ا لم ت

 وحدات الصندوق في السوق. ادراجالم تعد مناسبه الستمرار أو أصوله  همستوى عملياتالصندوق أو أعماله أو ا ا رأت أن  .0.0.0

 .عند ان هاء الصندوق  .0.0.1

 ه:ةه تداول وحدات الصندوق في الحاالت التاليةتعلق السوق املالي .0.7

 عالقه ات ال عند عد  التزا  الصندوق باملواعبد املحدده لالفصاح عن معلوماته املاليه الدورية وفق اللوائن التنفيذيه .,.0.7

 عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم املاليه للصندوق رأي معارض أو امتناز عن ابداء الرأي .0.7.0

ا ا لم تستوف متطلبات السيوله املحدده في الباب الثا ي من قواعد الادراج  عد مضم  املهله الت  تحددها السوق املاليه  .0.7.7

 على خالف  ل .  للصندوق لتصحين اوضاعه مالم توافق الهيئة

 أو أن يلغي ادراجها .0.0
ً
 د يق ان على ،يجو  ملدير الصندوق  عد موافقة هيئة السوق املالية ان يعلق تداول وحدات الصندوق مؤقتا

 .لال اء أو التعليق لطلب املحددة الاسباب
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 سياسة توزيع الارباح .9

  الصندوق  أرباحي على لاقل من صاف %00يقو  مدير الصندوق خالل مدة الصندوق بتو يع 
ً
على املستثمرين بحد أد   مرة سنويا

 ستثمرينامل ملحافظ الارباح تحويل وساتموبعد موافقة مجلس ادارة الصندوق.  لايجارات تحصيل اكتمال حال فيخالل الربع الثالث، 

 .التو يع قبل اعالنه ساتم الذي الاحقية تاريخ حسب املستحقين

 إنهاء الصندوق وتصفيته .23

 ت الت  تؤدي الى ان هاء الصندوق الحاال  .,.0,

 ينقضم  الصندوق بتحقيق غرضه الذي تم ا شاء الصندوق من أجله أو ان هاء املدة املحددة له .,.,.0,

حال  انت قيمة أصول الصندوق املدارة أو معدل العائد املتوقع، في رأي مدير الصندوق، غير  افية لتبرير استمرار عمل  في .0.,.0,

  عد ق الصندو  تصفية الصندوق  ملدير يمكن أخرى،أية حاله  فيالقوانين أو لانظمة، أو  الصندوق، أو نتيجة ألي ت يير في

 اخذ موافقة الهيئة 

  هاء وتصفية الصندوق إل ةجراءات املتبعلا  .0.0,

تفاصيل خطة عن  الاعالن عبر موقعه الالكترو ي واملوقع الالكترو ي للسوق سيقو  مدير الصندوق بإشعار الهيئة و .,.0.0,

 من التاريخ املزمع ا هاء الصندوق فيه، كما يقو  بإشعار الهيئة ,0الصندوق قبل مدة ال تقل عن )واجراءات ا هاء 
ً
( يوما

 ( أيا  من ان هاء مدة الصندوق.0,ان هاء الصندوق خالل )عن  الاعالن عبر موقعه الالكترو ي واملوقع الالكترو ي للسوق و

 ملا هو وارد في هذه الشرو  ولاح ا ( دون أن في حال ان هاء مدة الصندوق )بما في  ل  أي تمديد ع .0.0.0,
ً
لى مدة الصندوق وفقا

م مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خالل مدته، فسيقو  مدير الصندوق بتصفية لاصول وتو يع مستحقات  ُيتق

 ( أشهر من تاريخ ان هاء مدة الصندوق.0مال ي الوحدات عليهم خالل مدة ال تتجاو  )

ندوق بالحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق على خطة واجراءات تصفية الصندوق قبل القيا  بأي يقو  مدير الص .0.0.7,

صفية ان هاء تعن  الاعالن عبر موقعه الالكترو ي واملوقع الالكترو ي للسوق اجراء في هذا الشأن. كما يقو  بإشعار الهيئة و

 ( أيا  من ان هاء تصفية الصندوق.0,الصندوق خالل )

مدير الصندوق مستحقات مال ي الوحدات عليهم فور ان هاء مدة الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما ال يتعارض مع يو ز  .0.0.0,

مصلحة مال ي الوحدات وشرو  وأح ا  الصندوق. كما يقو  بتزويد مال ي الوحدات بتقرير ا هاء الصندوق خالل مدة ال 

أو تصفيته، متضمًنا القوائم املالية النهائية املراجعة للصندوق عن  ( يوًما من تاريخ اكتمال ا هاء الصندوق 70تزيد على )

 الفترة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

ن  .0.7, للهيئة عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية في حال صدور قرار خاص للصندوق من مال ي وحدات الصندوق، على أن يعيَّ

فيه تصويت مال ي الوحدات على عزل مدير الصندوق. وفي حال عزل مدير الصندوق  املصفي البديل في نفس الاجتماز الذي تم

ن وأن ينقل  عن أعمال التصفية، يجب على مدير الصندوق التعاون  ش ل  امل على نقل مسؤوليات التصفية الى املصفي املعيَّ

 من صدور قرار الهيئة  عزل  00خالل اليه جميع املستندات املرتبطة بالصندوق والت  تمكنه من اتما  أعمال التصفية 
ً
يوما

 بديل. كما يجب عليه و
ّ
صدور  في حال الاعالن عبر موقعه الالكترو ي واملوقع الالكترو ي للسوق مدير الصندوق وتعيين مصف 

 قرار الهيئة  عزل مدير الصندوق وتعيين مصفي بديل.

ش ل فوري   ن عبر موقعه الالكترو ي واملوقع الالكترو ي للسوق الاعال في جميع لاحوال، يجب على مدير الصندوق اشعار الهيئة و .0.0,

 أي أحداث أو مستجدات جوهرية خالل فترة تصفية الصندوق.عن ودون أي تأخير 
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 وأتعاب إلادارةالخدمات والعموالت  ومقابل الرسوم .22

 رسو  الاشتراك 

 ملدير الصندوق  تستحقفترة الاشتراك الاولي،  خالليتم خصم رسو  اشتراك 

من اجمالي مبلغ الاشتراك  %,املستثمر ملرة واحدة بنسبة ال تزيد عن  ويدفعها

 وتخصم منه قبل شراء الوحدات.

 رسو  ادارة الصندوق 
قيمة السنويا من صافي  % 0.0يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسو  ادارة بواقع 

 ي سب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنو تصول الصندوق تحأل  العادلة

 مجلس ادارة الصندوق*اتعاب 

 بحد أعلى ل ل الاعضاء املستقلين، عبارة عن م افأة  001000
ً
ريال سعودي سنويا

 باإلضافة لثالثة آالف 
ً
ل ل عضو مستقل بواقع خمسة آالف ريال سعودي سنويا

.
ً
 ريال سعودي بدل حضور  ل اجتماز وبحد أد   اجتماعين سنويا

 رسو  الحفظ
  أمين يدفع الصندوق الى

ً
  %,.0لى  سبة ابحد اقصمى  تصلالحفظ رسوما

ً
سنويا

 سنوي  ربع أساس على تدفع ل،صول قيمة العادلة المن صافي 

 تحسب وتستقطع  ش ل ربع سنوي   711000 أتعاب مراجعة الحسابات*
ً
 ريال سعودي سنويا

 رسو  الادراج

 :لي التا الادراج رسو ( تداول ) املالية السوق  لشركة الصندوق  يدفع

 ريال(  101000) لاولي لادراج خدمة

 101000) عن التقل أنللصندوق على  ةالسوقي ةمن القيم %0.07 سنوية رسو 

 ريال( 7001000) عن والتزيدريال( 

 رسو  الت جيل

  التالي: الت جيل رسو  (تداول ) املالية السوق  لشركة الصندوق  يدفع

  ل عن ريالين( 0) الى الضافهبا سعودي ريال الف خمسين( 101000) اولي رسم

 ( خمسمائة ألف ريال سعودي.1001000وبحد أقصمى ) بالصندوق  وحدات مال 

 

من  %0,.0( مائتين وعشرون الف ريال سعودي. وتش ل 0001000) سنوية رسو 

 رأس مال الصندوق 

 تحسب وتتراكم يوميا وتستقطع  ش ل ربع سنوي. 71100 * رسو  رقابية
ً
 ريال سعودي سنويا

 أتعاب مدير التش يل والصيانة

 والتسويق
 من قيمة لايجارات املحصلة خالل الفترة وتدفع على أساس سنوي. 0%

ً
 سنويا

 أتعاب لاداء

  أداء أتعاب الصندوق  مدير يستحق
ً
 :آلاتي والتفصيل للشرو  وفقا

و ل  من قيمة الفرق  %1مدير الصندوق أتعاب أداء بنسبة قدرها  يستحق

. اي انه في حال قا  هوسعر شراء للصندوق  مملوك عقار ايسعر بيع  بينلايجابي 

 أمدير الصندوق ببيع أي 
ً
صل بقيمة تتجاو  قيمة شراءه  عشرة ماليين ريال مثال

 من هذا املبلغ %1فإنه يستحق 

 الصندوق  أصول  من أصل أيمتحصالت بيع  تو يعمدير الصندوق  قرر حال  في

 كمخصص قبل تو يع متحصالت البيع. حساب وخصم أتعاب لاداء  فساتم

 أو أقل منها.  شراءه بقيمة أصل يبيع ا تمي ون هناك أتعاب أداء في حال  لن
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 ريال سعودي بالسنة 701000حسب لاسعار السائدة في السوق، وبحد أعلى  التثمين*

 لادارية الرسو 

تعلقة رة امليدفع الصندوق ملدير الصندوق رسو  ادارية لت طية املصاريف املباش

 ملتعلقةا الفعلية الت اليف للحصر ال املثال سبيل على وتشملبأعمال الصندوق 

 النشرات تل  وطباعه املستثمرين الى ولاشعارات والتقارير النشرات بإعداد

  والرسو  الصندوق  ادارة مجلس أعضاء وم افئات وتو يعها ولاشعارات والتقارير

 د تق أخرى  أطراف وأية املثمنين وأتعاب رجيينال ا الحسابات ومراجعي الرقابية

ويبلغ  .التصفية مصاريف مثل وغيرها استثنائية مصاريف وأية للصندوق، خدمات

قيمة السنويا من صافي  %0.01 هعاله ما سبتأ ةالحد لاقصمى للرسو  الوارد

 ،صول.ل العادلة

 املضافة القيمة ضريبة

الشرو  ولاح ا  و/أو أية مستندات  جميع الرسو  واملصاريف املذ ورة في هذه

  ات صلة التشمل ضريبة القيمة املضافة مالم يتم النص على خالف  ل .

في حال ما ا ا  انت ضريبة القيمة املضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي 

خدمة يتم تزويد الصندوق بها، فإن الصندوق سيدفع ملزود ال دمة )باإلضافة الى 

 للقيمة امل جلة لهذه الضريبة على أية رسو  أو مصا
ً
 مساويا

ً
ريف أخرى( مجموعا

 فاتورة ضريبة القيمة املضافة ال اصة بال دمة املعنية.

في حال ما ا ا  انت ضريبة القيمة املضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي 

خدمة مقدمة من قبل الصندوق، فإن العميل سيدفع للصندوق )باإلضافة الى أية 

 لقيمة هذه الضريبةرسو  أ
ً
 مساويا

ً
 و مصاريف أخرى( مجموعا

 الز اة

على املستثمر أن يعلم أن مدير الصندوق لن يقو  باحتساب   اة الصندوق أو 

اخراجها. وفي حال تم ت يير لانظمة والتشريعات ال اصة بز اة صناديق الاستثمار 

 قبل تطبيق هذه الت ييرات املستثمرينساتم ابالغ 

اجمالي لصندوق الى ت اليف ا

 قيمة اصول الصندوق 
  (,0/000,/,7)بتاريخ  0.00%

 الهأع املذ ورة ومقابل ال دمات والعموالت وأتعاب لادارةالرسو   خصم الصندوق  ملدير يحق أنهتجدر لاشارة الى  كما

  يراه ما حسب عنها التنا ل  أو
ً
 .مناسبا

 من صافي قيمة لا  %0.01*  تبلغ بحد أقصمى 
ً
 صول.سنويا

 : سبة ت اليف الصندوق الى قيمة اصول الصندوق واستثمار افتراضم  ملال  الوحدات
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 الية احتساب الاتعاب

 الدفع تكرار الحساب طريقة املفروض املبلغ املفروضة النسبة الرسم نوز

 الاشتراك رسو 
 الاشتراك مبلغ من - افصمى بحد %,

 عند واحده مره

 الاشتراك

 الادارة رسو 
0.0%  

ً
 سب على أساس يوميتتح - سنويا

تدفع على أساس ربع 

 سنوي 

 - مجلس ادارة الصندوق  اتعاب

ريال سعودي ل ل  11000

عضو مستقل  سعودي 

 باإلضافة لثالثة 
ً
سنويا

آالف ريال سعودي بدل 

حضور  ل اجتماز وبحد 

.
ً
 أد   اجتماعين سنويا

 سب على أساس يوميتتح
تدفع على أساس ربع 

 سنوي 

 ظرسو  الحف

 من  %,.0
ً
سنويا

قيمة الصافي 

 ل،صول العادلة 

- 
 ربع اساس غعلى تحتسب

 سنوي 

 ربع أساس على تدفع

 سنوي 

 أتعاب مراجعة الحسابات
ريال   711000

 
ً
 سعودي سنويا

 تحسب  ش ل ربع سنوي  
 ربع أساس على تدفع

 سنوي 

 رسو  الادراج

من  سنويا 0.07%

 ةالسوقي ةالقيم

 أنللصندوق على 

 101000) عن التقل

 لاولي لادراج خدمة

 ريال( 101000)

 

خدمة الادراج لاولي 

 تحتسب عند التأساس

خدمة الادراج الاولي 

تدفع مرة واحدة عند 

 التأساس

مصاريف استثمار افتراضي بقيمة 10,000 لاير % AVG NAV Amount نوع الرسم

1.22                                                                     0.05% رسوم الحفظ                50,000

21.51                                                                  0.81% رسوم اإلدارة             883,888

6.46                                                                     0.24% رسوم المدير التشغيل             265,382

0.35                                                                     0.01% تثمين                14,200 رسوم ال

5.35                                                                     0.20% رسوم التسجيل             220,000

1.22                                                                     0.05% رسوم االدراج                50,000

0.85                                                                     0.03% قانوني                35,096 رسوم المراجع ال

0.18                                                                     0.01% رسوم رقابية                  7,500

0.54                                                                     0.02% رسوم مجلس إدارة الصندوق                22,000

22.60                                                                  0.85% رسوم اإلهالك             928,891

-                                                                       0.00% رسوم ايداع                      -

3.60                                                                     0.14% قيمة المضافة             148,021 رسوم ال

مصاريف استثمار افتراضي بقيمة 10,000 لاير % Average NAV Amount نوع الرسم

-                                                                       0.00% تعامل                      - مصروفات ال

فعلية لسنة 2020 "باللاير السعودي" الرسوم ال



 ريت الجزيرة صندوق شرو  وأح ا  

- 00 - 

 عن والتزيدريال( 

 ريال( 7001000)

تحسب الرسو  السنوية 

  ش ل ربع سنوي 

 الرسو  السنوية تدفع

  ش ل سنوي 

 - رسو  الت جيل

( يالر  101000) اولي رسم

 ريالين( 0) الى باالضافه

 وحدات مال   ل عن

وبحد أقصمى  بالصندوق 

 ( ريال سعودي.1001000)

( 0001000) سنوية رسو 

 ريال سعودي.

الرسم لاولي يحتسب عند 

 التأساس

تحسب الرسو  السنوية 

  ش ل ربع سنوي 

الرسم الاولي تدفع مرة 

 واحدة عند التأساس

 الرسو  السنوية تدفع

  ش ل سنوي 

   رسو  رقابية
ريال سعودي  71100

 
ً
 سنويا

 تحسب وتتراكم يوميا
تستقطع  ش ل ربع 

 سنوي.

 أتعاب مدير التش يل والصيانة

 والتسويق

 من  0%
ً
سنويا

قيمة لايجارات 

املحصلة خالل 

 الفترة

 تدفع على أساس سنوي. تحسب  ش ل ربع سنوي  -

 أتعاب لاداء

مدير  يستحق

الصندوق أتعاب 

قدرها أداء بنسبة 

و ل  من قيمة  1%

 نبيالفرق لايجابي 

 عقار ايسعر بيع 

 للصندوق  مملوك

 .هوسعر شراء

 

 

مدير  قرر حال  في

 تو يعالصندوق 

 أصل أيمتحصالت بيع 

 الصندوق  أصول  من

حساب وخصم  فساتم

أتعاب لاداء كمخصص 

قبل تو يع متحصالت 

 البيع.

عند بيع اي اصل من 

 اصول الصندوق 

  التثمين
ريال  701000على بحد أ

 سعودي بالسنة
 تدفع  ش ل نصف سنوي  تحسب  ش ل ربع سنوي 

 

تشمل جميع الرسو  املفروضة على الصندوق، وساتحمل  لادارة وأتعاب والعموالت ال دمات ومقابل لرسو بند االرسو  املذ ورة في 

 مدير الصندوق اي رسم لم يذكر

  التأمين .21

تلز  عقود التأجير كما  .الصندوق  أصول  من أصل ل ل الشرعية املعايير مع متوافق تعاو ي تأمين عقد اجراء الصندوق  ملدير يحق

 املستأجرين بالتأمين الت افلي أو ت طية املستأجر جميع التعويضات الت  قد تنتج من الضرر الذي قد يلحق العقار وما 
ً
املبرمة حاليا

 جاوره من أضرار.
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 أصول الصندوق  .23

 ق الصندو  اصول  ت جيل آلية .,.7,

سم امين الحفظ أو بأل  ةشركة تا ع أو مين الحفظ )شركة لانماء لالستثمار( أت جيل ص وك امللكية باسم  يتم .,.,.7,

 هال مرخص لجهة تا ع ش ص سماب أو تمويلالبن  املمول أو شركة تا عة للبن  للممول في حال الحصول على 

  قدمت القروض تقديم في
ً
 الصندوق  ملصلحة قرضا

للمستثمرين مجتمعين )ملكية مشاعة(، ولاس ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من  أصول الصندوق مملوكة .0.,.7,

الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقد  املشورة أو املو ز أي مصلحة في أصول الصندوق أو 

ن الحفظ من الباطن مطالبة فيها، اال ا ا  ان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمي

 لوحدات الصندوق ، و ل  في حدود ملكيته.
ً
 أو مقد  املشورة أو املو ز مال ا

 بيان باملقيمين وكيفية وقيمة التقييم  .7.0,

 يينلاساس لاعضاء من مستقلين مقيمين لثالثة التثمين متوسط حسبتم تقييم اصول الصندوق عند شراءها  .,.7.0,

شركة ، و شركة املطورون املتقدمة، و السعودية ,0شركة سنشري ، هم ناملعتمدي للمقيمين السعودية الهيئة في

املال  السابق  العقاري  للدخل موطن الجزيرة صندوق  وأح ا  شرو  مانصت عليه حسبو ل   .نجو  السال 

 لالصول 

 قيمة بأ ها لاصول  قيمة صافي ويعرف. الصندوق  أصول  قيمة صافي أساس على الصندوق  أصول  تقويم يتم .7.0.0,

 تىح املستحقة والرسو  لاتعاب وجميع وت لفته التمويل قيمة منها مطروحا والنقد الصندوق  ألصول  ينالتثم

 احتساب ويتم. مستحقة ورسو  كأتعاب مقيدة أو مدفوعة  انت سواء التقويم، تاريخ في العمل ساعات  هاية

 عدد على الناتج قسمة ثم أصوله، مجموز من الصندوق  خصو  مجموز طرح خالل من للصندوق  الوحدة سعر

 .للوحدة استرشادي سعر اصدار بهدف املعن  التقويم يو  في القائمة الصندوق  وحدات

 ينمستقليقو  مدير الصندوق، قبل شراء أي أصل للصندوق أو بيعه، بالحصول على تثمين من مثمنين اثنين  .7.0.7,

ا  يتمتعان بال برة والنزاهة ومعرفة النشو  املعتمدين للمقيمين السعودية الهيئة في أساسيين أعضاء ي ونا أن على

 .أشهر ثالثة من كثرأ التثمين تقارير اعداد على مضمى قد الي ون  أن على ،العقاري واملنطقة محل الاستثمار

 سعودي ريال مليون  عشر وثمانية مائة( 010001000,,) بمبلغ الصندوق  الصول  الحالي السعر ثقييم تم .7.0.0,

 ةست  ل مرة معتمدين، اثنين مقّيمين من ُمعد تقييم على بناء الصندوق  أصول  بتقويم الصندوق  مدير يقو  .7.0.1,

  املقّيمين تقارير  شر يتم وأن الاقل على أشهر
ً
 أن لىع للسوق، لالكترو ي واملوقمممع لالكترو ي موقعه في فورا

 السوقية لايجارات تقييم التقارير تتضمن

 الاعالن عن صافي قيمة الاصول ل ل وحدة .7.7,

 شركة وموقع لالكترو ي الشركة موقع على ،سعر الوحدة الاسترشادي للصندوق  ل ستة أشهر  عد  ل تقويمعن  النلاعيتم 

 .)تداول( السعودية املالية السوق 

 املقيمين عند الشراء ريراتق فيوردت  كماتقييم العقارات  بيانات .7.0,

 ةمستودعات ال مر  العقار

 املقيمين
 ,0شركة سنشري 

 السعودية

ملطورون شركة ا

 املتقدمة
 شركة نجو  السال 
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  0/00,0,/,0  0/00,0,/0,  0/00,0,/00 تاريخ تقرير التقييم

 ريال0،7771010.1,, ريال 0,,711101,, ريال 710001107.00,, قيمة التقييم

 ( مائة وثمانية عشر مليون ريال سعودي010001000,,) معدل التقييمات

 واليوجد سعي ثمانية عشر مليون ريال سعودي( مائة و 010001000,,) سعر الشراء

 

 مجلس ادارة الصندوق  .22

 أعضاء مجلس ادارة الصندوق: .,.0,

أعضاء من بينهم ثالثة يشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة يعينه مدير الصندوق. ويت ون مجلس ادارة الصندوق من 

 سنة واحدة تجدد تلقا تهتبلغ مدو  ،ن يعينهم مدير الصندوق ن مستقال اعضو 
ً
ويجتمع مجلس لادارة مرتين على لاقل  .ئيا

 املجلس من لاعضاء التالية أسماؤهم:  يتألفو سنويا. 

 )عضو(   الحقيل عبدالعزيز بندر. أ .0.,.0,

يعمل الحقيل كمدير للصناديق العقارية بإدارة لاصول  شركة الجزيرة ل،سواق املالية. ويمل  خمسة عشر سنة من ال برة 

نى عشر سنة في مجال ادارة لاصول عمل خاللها ملدة سنتين في شركة الراجحي املالية كمحلل مالي حيث شملت قضمى منها أث

مهامه ت طية عدة قطاعات لسوق لاسهم املحلي تركزت في قطاعات التطوير العقاري ولاسمنت. وعشر سنوات سنوات 

صص تخ ،ة. حاصل على شهادة املاجستير في ادارة لاعمالأخرى كمدير للصناديق العقارية  شركة الجزيرة ل،سواق املالي

 .لادارة املالية والبنوك من جامعة بانجور، ببريطانيا

 )مستقل -. فهد محمد الجارهللا   )عضو    .7.,.0,

على درجة الب الوريوس في الهندسة املدنية من جامعة املل  سعود بالرياض، يمتل  خبرة طويلة بإدارة املشاريع  حاصل

ءات حيث عمل سابقا كمدير مشاريع بالشركة العقارية السعودية وشركة الاتصاالت السعودية والشركة لاهلية ولا شا

أبر ها؛ ا شاء الوحدات السكنية بالحي الدبلومامم   منل،نظمة املتقدمة ناس و/موتوروال. تولى ادارة العديد من املشاريع 

 نائب بمنصب  00,0عا   منذبالرياض. يعمل  ةاءات بمركز املعيقليكما تولى ادارة لا ش 7بالرياض ومجمع العقارية 

 .للمبا ي تطوير  شركة واملشاريع للعمليات الرئاس

 )مستقل -)عضو  التويجري  عبدالعزيز . أ  .0.,.0,

الرياض. يمل  خبرة كبيرة  العامة، لادارة معهد املتقدمة، البنكية الدراسات في للماجستير معادلدبلو  عالي  على حاصل

  عشرون عن تزيد
ً
ادارة التفتاش  رئاس كنائب البن  املركزي السعوديمن خالل العمل في  الاستثمار  و البن ي املجال في عاما

 لادارة في واسعة مجاالت في عملية وخبرة معرفة لدية يتوفر كمستشار في ادارة توعية املستثمر. املالية السوق البن ي، وهيئة 

 عدة استوالاستثمار والتطوير العقار 
ً
 مارات عائلية في مجال تطوير املشاريع السكنية في مدينة الرياض.ثي. يدير حاليا

 عضاء املجلسامل افاءات املتوقع دفعها أل مجموز  .0.0,

يتلق   ل عضو مستقل م افأة سنوية مقدارها خمسة آالف ريال سعودي باإلضافة ملبلغ ثالثة آالف ريال سعودي بدل حضور 

 ل ل اجتماز

 عضاء املجلسأمن  ةة ال دمات املقدموصف لطبيع .0.7,

 تشمل مها  مجلس لادارة ومسؤولياته:
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 فيها، ويشمل  ل   .,.0.7,
ً
ى سبيل عل–املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية الت  ي ون الصندوق طرفا

لحفظ، واليشمل املوافقة على عقود تقديم خدمات الادارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات ا -املثال ال الحصر

 للقرارات الاستثمارية في شأن أي استثمارات قا  بها الصندوق أو سيقو  بها في املستقبل.
ً
  ل  العقود املبرمة وفقا

لاطالز علمم  التقريممر املتضمممن تقيمميم أداء وجممودة ال ممدمات املقدمممة مممن الاطممراف املعنيممة بتقديم ال مدمات  .0.7.0,

  ؛ و لم  للتأكمد ممن قيما  ممدير الصمندوق بمسمؤولياته بمما يحقمق مصملحة ممال يالجوهريمة للصمندوق 
ً
الوحدات وفقا

 العقاري  لشرو  وأح ا  الصندوق وما ورد في الئحة صناديق الاستثمار 

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق.    .0.7.7,

,0.7.0.  
ً
، املوافقمممممممممة أو املصمممممممممادقة علمممممممممى أي تضمممممممممارب مصمممممممممالح يفصمممممممممح عنمممممممممه ممممممممممدير لاشمممممممممراف ، ومتمممممممممى  مممممممممان  لممممممممم  مناسمممممممممبا

 الصندوق.

الاجتماز مرتين على لاقل في السنة مع مسئول املطابقة والالتزا  و/أو لجنة املطابقة والالتزا  لدى مدير الصندوق،  .0.7.1,

 جميع الانظمة واللوائن  ات العالقة.  بملراجعة التزا  الصندوق 

وغير الاساسية املنصوص عليها في الئحة صناديق الاستثمار العقاري، و ل  قبل  ةساسيات لا املوافقة على الت يير  .0.7.0,

 حصول مدير الصندوق على موافقة مال ي الوحدات والهيئة أو اشعارهم حيثما ينطبق.

التأكد من اكتمال ودقة شرو  وأح ا  الصندوق وأي مسنتد آخر )سواء أ ان عقد أ  غيره( يتضمن افصاحات  .0.7.7,

لق بالصندوق ومدير الصندوق وادارته للصندوق، اضافة الى التأكد من توافق ماسبق مع الئحة صناديق تتع

 . العقاري  الاستثمار 

 ألح ا  الئحة صناديق  .0.7.0,
ً
التأكد من قيا  مدير الصندوق بمسئولياته بما يحقق مصلحة مال ي الوحدات وفقا

 وشرو  وأح ا  الصندوق. العقاري الاستثمار 

يممة تعامممل مممدير الصممندوق مممع املخمماطر املتعلقممة بأصممول الصممندوق وفًقمما لسياسممات واجراءات مدير تقيمميم آل .0.7.0,

 الصندوق حيال رصد املخاطر املتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.

 العمل بأمانة وحسن نية واهتما  ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مال ي الوحدات. .0,.0.7,

ن محاضممر الاجتماعممات المت  تشممتمل علمم  جميممع وقائع الاجتماعممات والقممرارات الممت  اتخذها مجلس ادارة تممدوي .,,.0.7,

  الصندوق.

الاطالز على التقرير املتضمن جميع الش اوى والاجراءات املتخذة حيالها، و ل  للتأكد من قيا  مدير الصندوق  .0,.0.7,

 لهذه الشرو  ولاح ا  وأح ا  الئحة صناديق الاستثمار  بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مال ي الوحدات
ً
 وفقا

 العقاري.

 املجلس عضاءأ عليها يشرف الت  الاخرى  الاستثمار بصناديق بيان .0.0,

 بندر الحقيلأ.  
 . فهد الجارهللا 

 )مستقل(

أ. عبدالعزيز التويجري 

 )مستقل(

 عضو عضو - صندوق الجزيرة ل،سهم العاملية

 عضو عضو - سهم لاوروبيةصندوق الجزيرة ل، 

 عضو عضو - صندوق الجزيرة ل،سهم اليابانية 

 عضو عضو - صندوق الجزيرة ل،سهم السعودية

 عضو عضو - صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي
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 عضو عضو - صندوق الجزيرة ألسهم لاسواق العاملية الناشئة

سور   عضو عضو - صندوق الجزيرة املتنوز الج 

 عضو عضو - صندوق الجزيرة املتنوز املتوا ن 

 عضو عضو - صندوق الجزيرة املتنوز املتحفظ

 عضو عضو - صندوق الجزيرة ال ليجي للدخل

 عضو عضو عضو 0صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 

 عضو عضو عضو صندوق الجزيرة ريت

 عضو عضو - صندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر لامري ي

 عضو عضو - الجزيرة للص وك صندوق 

 

 اقرار من مدير الصندوق  شأن متطلبات التأهيل .0.1,

 يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس ادارة الصندوق تنطبق عليهم متطلبات التأهيل التالية:

 ألي دعاوي افالس أو اعسار. .,.0.1,
ً
 أو خاضعا

ً
 أن ال ي ون مفلسا

 و تصرف مخل بالنزاهة ولامانة.لم يسبق له ارت اب مخالفة تنطوي على احتيال أ .0.1.0,

 أن يمتل  املهارات وال برات الال مة. .0.1.7,

 اقرار من مدير الصندوق  شأن عضو مجلس لادارة املستقل .0.0,

يقر مدير الصندوق بأن أعضاء مجلس ادارة الصندوق املستقلين ينطبق عليهم تعريف "عضو مجلس ادارة صندوق 

 .في لوائن الهيئة وقواعدها مستقل" الوارد في قائمة املصطلحات املستخدمة

 

 الصندوق  مدير .21

، اململكة العربية 011,,الرياض  00070مدير الصندوق هو شركة الجزيرة ل،سواق املالية عنوا ها الرئارم : ص. ب.  .,.1,

 . www.aljaziracapital.com.sa. وموقعها على شبكة لانترنت: 0010000,,0، فاكس 0010000,,0السعودية، هاتف 

وتاريخ  0007-70-0بموجب القرار رقم و  لهم املرخص لاش اص الئحة بموجبتم الترخيص ملدير الصندوق من قبل الهيئة  .1.0,

بممارسة  شا  التعامل كأصيل ووكيل، التعهد  07070  -77  وفقا للترخيص رقم 00/7/0007هم، املوافق 000,/0/7

دارة، الترتاب، تقديم املشورة والحفظ في  أعمال لاوراق املالية وتم الحصول على ا ن ممارسة النشا  بتاريخ بالت طية،لا 

  . 01/00/0000هم املوافق  000,/00/7

 خطاب مدير الصندوق في شأن تقرير العناية املنه  .1.7,

 الينطبق

 ةصيانوال التش يل مدراءوترشين  مشروز، يأل الية مها  مدير الصندوق على سبيل املثال ال الحصر؛ دراسة الجدوى امل تشمل .1.0,

 .للمستثمرين الدورية التقارير واصدار ،الجوهرية القرارات جميعخذ موافقة مجلس ادارة الصندوق على أو  والتسويق،

 لاح ا  املنظمة لعزل مدير الصندوق واستبداله .1.1,

 ير صندوق بديل في أي من لاحوال التالية:للهيئة عزل مدير الصندوق واتخا  أي اجراء تراه مناسبا لتعيين مد

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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توقف مدير الصندوق عن ممارسة  شا  ادارة الاستثمارات وتش يل الصناديق دون اشعار الهيئة بذل  بموجب  .,.1.1,

 الئحة مؤسسات السوق املالية.

 نال اء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة  شا  ادارة الاستثمارات وتش يل الصناديق أو سحبه أو تعليقه م .1.1.0,

 قبل الهيئة.

تقديم طلب الى الهيئة من مدير الصندوق إلل اء ترخيصه في ممارسة  شا  ادارة الاستثمارات وتش يل الصناديق  .1.1.7,

 أو  شا  ادارة الاستثمارات 

  –ا ا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .1.1.0,
ً
 بالتزا  النظا  أو لوائحه التنفيذية. – ش ل تراه جوهريا

ستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو زجزه أو استقالته مع عد  وجود ش ص آخر وفاة مدير املحفظة الا  .1.1.1,

 م جل لدى مدير الصندوق قادر على ادارة الصندوق أو أصول الصندوق الت  يديرها مدير املحفظة.

 وحدات يطلبون فيه من الهيئة عزل مدير الصندوق.الخاص من مال ي صندوق صدور قرار  .1.1.0,

 أ ها  ات أهمية جوهرية –ة بناًء على أسس معقول –هيئة أي حالة أخرى ترى ال .1.1.7,

أي  شا  عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس ادارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق، يحتمل تعارضه مع مصالح  .1.0,

 الصندوق 

أعضاء  حتى تاريخ اعداد هذه الشرو  ولاح ا  فإنه ال يوجد أي تضارب مصالح محتملة بين مصالح الصندوق ومصالح

 مجلس ادارة مدير الصندوق ومدير الصندوق 

 أي تعارض جوهري في املصالح من شأنه التأثير في أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق وتنفيذها. .1.7,

تضارب مصالح ملدير الصندوق قد يؤثر على تأدية الالتزامات  أي يوجد ال فإنه ولاح ا  الشرو  هذه اعداد تاريخ حتى

 قو يفسوف  الصندوق عليه تجاه الصندوق. وفي حال حدوث و الاعتقاد بحدوث أي تضارب مصالح خالل فترة عمل املترتبة 

 لاطراف لجميع ومنصفة عادلة أسس على التضارب هذا حل على والعمل الصندوق  ادارة مجلس بإبالغمدير الصندوق 

,1.0.  
ً
 بها أي مهمة أو صالحية تتعلق  عمل الصندوق ي لف مدير الصندوق طرفا

ً
 ثالثا

يمكن ملدير الصندوق  عد موافقة مجلس ادارة الصندوق ت يير أو تعديل أو اعادة تعيين الجهات املزودة لل دمات. ويشمل 

  .الشرعية الرقابة خدمات ومزوديمزودوا ال دمة دون حصر املستشارين الاستثماريين وأمين الحفظ ومراجعي الحسابات 

 الصندوق  مدير الصندوق في وحدات ستثمار ا .1.0,

 .الاولى الطرح فترة خالل الصندوق  في الصندوق  مدير يستثمر لن .,.1.0,

ترا ات و ينطبق على اش لاولي، الاشتراك فترة خالل الصندوق  في الاشتراكللشر ات اململوكة لبن  الجزيرة  يحق .1.0.0,

 الشر ات راتاستثما عن الافصاح وساتمالشر ات اململوكة لبن  الجزيرة ما ينطبق على استثمارات املستثمرين.

 سنة  ل ة هاي في و ل  املالي الافصاح مل ص وفي للصندوق  السنوية املالية القوائم في الصندوق  ملدير التا عة

 مالية

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية أية دعاوى أو مطالبات مهما  انت بالنسبة ألية خسارة لفرصة أو خسارة فعلية أو خسارة  ال  .0,.1,

 أو سوء التصرف أو التصرف غير املشروز من جانب مدير الصندوق.   التعدي أولة لاهمال يتكبدها املستثمر اال في حا
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 نبذه عن مدير الصندوق واجمالي قيمة الاصول تحت الادارة .,,.1,

تمتل  الجزيرة  اباتال خبرة واسعة في أدوات ومنتجات لاسواق املالية، بما يتوافق مع أنظمة ولوائن هيئة السوق  .,.,,.1,

 من الصناديق املحلية والعاملية خالل العشرة سنوات املاضية أطلق وقد املالية.
ً
ت الجزيرة  اباتال بنجاح عددا

بما في  ل  صناديق لاسهم، وصناديق الدخل الثابت، وصناديق أسواق النقد، والصناديق العقارية، وصناديق 

 الاستثمار العقارية املتداولة.

صول وفريق الاستثمار العقاري في الجزيرة  اباتال، يقو  مكتب الرئاس عبر ادارة الا  ةباإلضافة الى املنتجات املقدم .0.,,.1,

 بتزويد العمالء بحلول استثمارية مصممة حسب احتياجات  ل عميل.”( CIO“التنفيذي لالستثمار)

مليار دوالر(  0.0مليار ريال ) ,,يبلغ حجم لاصول املدارة واملحافظ ال اصة املقيدة للجزيرة  اباتال ما يقارب  .7.,,.1,

 صندوق استثماري. 0,ما تدير الجزيرة  اباتال ك

 القانوني املستشار .22

 الينطبق

 أمين الحفظ .21

( وعنوا ها 77- 00,70أمين الحفظ ال اص بأصول الصندوق هي شركة لانماء لاستثمار ترخيص هيئة السوق املالية رقم ) .,.7,

، فاكس 0,01000,,0ية، هاتف ، اململكة العربية السعود170,,الرياض  00777الرئارم  ومقر عملها: ص. ب. 

0,,0,01070 

 بيان مها  أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته .7.0,

 تشمل مها  أمين الحفظ ما يلي:

سيقو  أمين الحفظ بفصل لاصول ال اصة بالصندوق عن أي أصول أخرى  ش ل مستقل وساتم ت جيل ص   .,.7.0,

كة تا عة للبن  املمول أو بأسم ش ص تا ع ملكية العقار باسم شركة تا عه ألمين الحفظ أو البن  املمول أو شر 

 ملصلحة الصندوق. كما يحتفظ مجلس ادارة الصندوق بحق 
ً
لجهة مرخص لها في تقديم القروض قدمت قرضا

 ت يير أمين الحفظ  عد موافقة الهيئة.
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وفير تيقو  امين الحفظ باالحتفاظ   جل مفصل الي ت يير في ملكية اصول الصندوق واستثماراته. كما يقو  ب .7.0.0,

 املستندات الال مه واملطلوبه من مدير الصندوق لتمكينه من التحكم باستثمارات الصندوق.

 كما تشمل مها  أمين الحفظ؛ الاحتفاظ بال جالت وحساب صافي قيمة الاصول وتحويل الاموال. .7.0.7,

 جرائاتهايحق ألمين الحفظ تأساس شركة  ات غرض خاص ملصلحة الصندوق. ويتم تحديد نوز الشركة واقرار ا .7.0.0,

وعقودها وعقد التأساس و نظامها لاسامم  من قبل املجلس. و يحق ألمين الحفظ من خالله و/أو من خالل 

الشركة املقامة لصالح الصندوق  عد موافقة املجلس، القبول والتوقيع على عقود التمويل و اتفاقية التسهيالت 

دفعات والرسو  واملصاريف ولارباح واملصروفات والعقود والنما ج والوثائق واملستندات وسقف التمويل وال

ولالتزامات ومدد لاستخدا  والدفعات والسداد وتقديم  افة الضمانات و البيانات والتقارير والحقوق وتنفيذ 

لاتفاقيات ولالتزامات وتمديد اتفاقية التسهيالت والتعديل عليها والحاقها وأدوات وصي ة التمويل وسندات ألمر 

لص وك ولاراضم  ومتحصالت البيع وأي اصل من أصول الصندوق واستخدامها كضمان يحق للممولين ورهن ا

 التصرف به في حال تعثر السداد. 

,7.7.  
ً
 ثالثا

ً
 املها  الت   لف بها امين الحفظ طرفا

، يجممممممممو  ألمممممممممين الحفممممممممظ ت ليممممممممف طممممممممرف ثالممممممممث أو أكثممممممممر أو أي مممممممممن العقمممممممماري  مممممممممع مراعمممممممماة أح مممممممما  الئحممممممممة صممممممممناديق الاسممممممممتثمار 

 للحفمممممممظ ممممممممن البممممممماطن، ويمممممممدفع أممممممممين الحفمممممممظ أتعممممممماب ومصممممممماريف أي أممممممممين حفمممممممظ ممممممممن البممممممماطن ممممممممن 
ً
تا عيمممممممه بالعممممممممل أمينممممممما

 سمممممممممواء أأدى مسمممممممممؤولياته  شممممممممم ل مباشمممممممممر أ   مممممممممموارده ال اصمممممممممة.
ً
كمممممممممما تجمممممممممدر لاشمممممممممارة المممممممممى أن أممممممممممين الحفمممممممممظ يعمممممممممد مسمممممممممؤوال

 بموجب أح ا  الئحة صناديق الاستثمار والئحة مؤس
ً
 ثالثا

ً
 سات السوق املالية. لف بها طرفا

 لاح ا  املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله .7.0,

 في حال وقوز أي من  .,.7.0,
ً
للهيئة عزل أمين الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق أو اتخا  أي تدبير تراه مناسبا

 الحاالت آلاتية:

لسوق توقف أمين الحفظ عن ممارسة  شا  الحفظ دون اشعار الهيئة بذل  بموجب الئحة مؤسسات ا .,.,.7.0,

 املالية.

 ال اء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة  شا  الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .0.,.7.0,

 تقديم طلب الى الهيئة من أمين الحفظ إلل اء ترخيصه في ممارسة  شا  الحفظ. .7.,.7.0,

  –ا ا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .0.,.7.0,
ً
 بالتزا  النظا  أو لوائحه التنفيذية. – ش ل تراه جوهريا

 أ ها  ات أهمية جوهرية. –بناًء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .1.,.7.0,

يجو  ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ املعين من قبله بموجب اشعار كتابي ا ا رأى  ش ل معقول أن عزل أمين  .7.0.0,

 والاعالن عن  ل  الحفظ فيه مصلحة مال ي الوحدات، وعلى مدير الصندوق 
ُ
في موقعه اشعار الهيئة كتابيا

  الالكترو ي وفي املوقع الالكترو ي للسوق املالية.

 من تسلم أمين الحفظ لاشعار 70وسيقو  مدير الصندوق في حال عزل أمين الحفظ بتعيين بديل له خالل ) .7.0.7,
ً
( يوما

قل نالكتابي املشار اليه أعاله. ويجب على أمين الحفظ املعزول التعاون  ش ل  امل مع مدير الصندوق لتسهيل ال

 السلس للمسؤوليات الى أمين الحفظ البديل.

ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل جميع العقود املرتبطة بالصندوق الى أمين الحفظ البديل ونقل جميع  .7.0.0,

 لاصول لذل  الكيان الذي يحدده مدير الصندوق 
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 الشركة التي تتولى إدارة ألامالك .28

 000001007العقارية وعنوا ها هاتف  ةمؤسسة نجمة صلهي  ةمستودعات ال مر شروز ملمدير التش يل والصيانه والتسويق  .,.0,

شمارز لامير سلطان، شمال دوار التاريخ،  0,0,7جمممممممدة  00,70+ اململكة العربية السعودية ص.ب. 000-0,-0117000فاكس 

   www. starlink.co(. موقع الكترو ي 0مكتمب رقم ) –الدور الثا ي  –برج السلطانه 

تعاقد أو ت يير ال تعديلموافقة الهيئة   عدويحق للمجلس  الصندوق  هعقار يملك ل ل تولى ادارة لامالكتشركة  تعيين يتم .0.0,

 اتحقيق مهامه فيوالتسويق  الشركة الت  تتولى ادارة لامالكعند تعثر 

 اومسؤولياته اوواجباته الشركة الت  تتولى ادارة لامالكبيان مها   .0.7,

 سة نجمة صله العقارية حسب التعاقد املبر  معها على:تشمل مها  مؤس

 تش يل مبا ي املستودعات ومرافقها  ش ل دوري ومتا عة تحصيل املبالغ لايجارية ولادارة اليومية للمستودعات. .,.0.7,

 لاشراف على الصيانة العالجية والصيانة الوقائية الدورية املجدولة. .0.7.0,

ال وجود اي شاغر وتسويق املستودعات عند البيع وفق الشرو  تسويق املستودعات بإيجاد مستأجرين جدد ح .0.7.7,

 الت  يحددها له مدير الصندوق كتابة، و ل  عند  هاية الصندوق أو عند طلب مدير الصندوق.

 في وحدات الصندوق  الشركة الت  تتولى ادارة لامالكاستثمار  .0.0,

 ة الطرح الاولى.في الصندوق خالل فتر  الشركة الت  تتولى ادارة لامالكستثمر تلن 

 مراجع الحسابات .29

شارز لامير محمد بن عبدالعزيز )التحليه(،  :وعنوان مكتبه الرئارم  همراجع حسابات الصندوق هو بي  ي اف البسا  وشر ا .,.0,

+ موقع الكترو ي 000,0001000+ فاكس 000,0001777حي السيلمانيه، الرياض، اململكة العربية السعودية. هاتف 

www.pkf.com 

 بيان مها  مراجع الحسابات وواجباته ومسؤولياته .0.0,

 تشمل مها  مراجع الحسابات وواجباته ومسؤولياته ما يلي:

 التعرف على النظم املحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقييمها. .,.0.0,

 دها الصندوق.التفهم ال امل للنظم املحاسبية املعمول بها ولاملا  بالتقارير الت  يع .0.0.0,

 تقييم نظم الرقابة الداخلية واملطبقة واجراء الاختبارات الال مة للتأكد من كفاءة وفاعلية هذه النظم. .0.0.7,

 فحص البيانات املالية وأسس اعدادها لتحديد البنود واملناطق الهامة واملؤثرة. .0.0.0,

من سالمة وصحة الحسابات اجراء اختبارات ومراجعة للعمليات الت  تمت الى املدى املناسب و ل  للتحقيق  .0.0.1,

 املتعلقة بها. 

 مراجعة القوائم املالية املؤقتة )نصف السنوية( للصندوق. .0.0.0,

 مراجعة القوائم املالية السنوية للصندوق. .0.0.7,

 القوائم املالية .13

محاسبين ليقو  مدير الصندوق بإعداد القوائم املالية لاولية والسنوية وفقا ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية ل .,.00

 القانونيين  ش ل مستمر حتى انقضاء الصندوق. 

http://www.pkf.com/
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يعلن مدير الصندوق من خالل التطبيقات الالكترونية الت  تحددها الهيئة عن القوائم املالية لاولية والسنوية فور اعتمادها،  .00.0

بة مالية للصندوق بالنس للقوائم املالية الاولية و هاية اول سنة ةمالية للصندوق بالنسب ةول نصف سنأو ل   عد  هاية 

 للقوائم املالية السنوية املدققه. وسوف ت ون متاحة للمستثمرين دون أي رسم

 ملعايير املحاسبة واملراجعة الصادرة عن الهيئة  .00.7
ً
يقو  مدير الصندوق بإتاحمممة التقارير املالية لاولية للجمهور  عد فحصها وفقا

 ممن  هاية فترة ال 70ابل، خالل مدة التتجماو  السعودية للمحاسبين القانونيين، دون أي مق
ً
، و ل  قوائم املالية الاوليةيوما

 في املوقع لالكترو ي ملدير الصندوق واملوقع لالكترو ي للسوق 

 ملعايير املحاسبة واملراجعة الصادرة عن الهيئة السعو  .00.0
ً
ية ديقو  مدير الصندوق بإتاحمممة التقارير املالية السنوية املراجعة وفقا

أشهر ممن  هاية فترة التقريمممر، و ل  في املوقع لالكترو ي  7للمحاسبين القانونيين للجمهور، دون أي مقابل، خالل مدة التتجماو  

 ملدير الصندوق واملوقع لالكترو ي للسوق 

ل قائمة مالية أولية  هاية من  ل عا  ميالدي، وساتم اصدار أو  0,/,7وتنته  بتاريخ  ,/,تبدأ السنة املالية للصندوق بتاريخ  .00.1

 منتصف اول سنة مالية للصندوق وأول قائمة مالية مدققة مع  هاية أول سنة مالية للصندوق 

 تعارض املصالح .12

 أي معامالت تنطوي على تضارب مصالح  يوجدال  هحتى تاريخ اعداد هذه الشرو  ولاح ا  فإن
ً
بين مصالح الصندوق ومصالح  حاليا

مدير الصندوق الى  وساسعى ،أو أية أطراف أخرى  الشركة الت  تتولى ادارة لامالك ندوق ومدير الصندوق وأعضاء مجلس ادارة الص

 ل  الصندوق، و  في املستثمرينتجنب أي تضارب للمصالح قد ينشأ بين مصالح مدير الصندوق أو لاطراف  ات العالقة ومصالح 

لى مصالح مدير الصندوق أو لاطراف  ات العالقة، والمتأكد من مراعاة أولوية ع بالصندوق  املستثمرينبالعمل على منن مصالح 

 تز مل الصندوق  مدير فإن محتمل مصالح تضاربتنطوي على  معامالتوفي حال وجود أي  بالصندوق  املستثمرينتساوي مصالح 

ستثمرين بإجراءات معالجة تضارب . وساتم عند الطلب تزويد املاالى مجلس ادارة الصندوق التخا  القرار حياله عنها باإلفصاح

 املصالح دون مقابل.

 ةاملحتمل املصالح تضارب حاالت  عض .,.,0

 العقاري  للدخل موطن صندوق  ادارة مجلس -

 ممممممممموطن الجزيممممممممرة صممممممممندوق  ادارة مجلممممممممس فممممممممي أعضمممممممماء مممممممممنهم ثالثممممممممة أعضمممممممماء اربعممممممممة مممممممممن الصممممممممندوق  ادارة مجلممممممممس يت ممممممممون 

. وحتمممممممممى يمممممممممتم ا هممممممممماء صمممممممممندوق الجزيمممممممممرة مممممممممموطن أصممممممممموله علمممممممممى ا الاسمممممممممتحو  تمممممممممم المممممممممذي الصمممممممممندوق  وهمممممممممو العقممممممممماري  للمممممممممدخل

 تنشممممممأ محتمممممممل مصممممممالح تضممممممارب علممممممى تنطمممممموي  حالممممممة يأ عممممممن باالفصمممممماح ملتممممممز فممممممإن مممممممدير الصممممممندوق  ،للممممممدخل العقمممممماري 

 .الصندوقين في املستثمرين ملصالح الادارة مجلس أعضاء تمثيل عن

 

 العالقة  وي  طرافلا  مع املعامالت -

 فمممممممممي تعمممممممممامالت ممممممممممع ن يمممممممممدخل اأغيمممممممممر املمممممممممر ح  ممممممممممن
ً
طمممممممممراف  وي عالقمممممممممة، ولكمممممممممن فمممممممممي حمممممممممال حمممممممممدث  لممممممممم  ألصمممممممممندوق حاليممممممممما

 
ً
السمممممممموق  وهيئممممممممةمممممممممدير الصممممممممندوق ملتممممممممز  باإلفصمممممممماح عممممممممن هممممممممذه التعممممممممامالت الممممممممى مجلممممممممس ادارة الصممممممممندوق  فممممممممإن مسممممممممتقبال

 .عليهااملوافقات الال مة  خذأو  تداول  موقع فيعنها  عالنولا املالية 

 يرةالجز  صندوق  نأ حيث( الجزيرة)بن   املقرض البن  لىا العقاري  للدخل موطن زيرةالج صندوق  عن القرض قيمة دفع يتم .0.,0

قرار الحصول على تمويل فسوف يراعى في  ل  تحقيق مصلحة حملة اعلى تمويل في هذه املرحلة، وعند  يعتمد لن ريت

يق ها بن  الجزيرة بما يضمن تحقتمويلية ال تستثن  من ةفضل شرو  للتمويل من أي جهأالوحدات كما سيراعى الحصول على 

 مصلحة حملة الوحدات
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  رفع التقارير ملالكي الوحدات .11

 لسعوديةا كترو ي للسوق املاليةلكترو ي ملدير الصندوق واملوقع لايقو  مدير الصندوق بإصدار بيان ربع سنوي على املوقع لا .,.00

 يتضمن مايلي:ايا  من  هاية الربع املعن ،  0,خالل )تداول( 

 الوحدة بنهاية الربع.سعر  .,.,.00

 .الدخل التأجيري على سعر الوحدة .0.,.00

 . سبة املصروفات ولاتعاب لاجمالية .7.,.00

 الوحدة.تداول أداء سعر  .0.,.00

 و سبة اش ال  ل عقار قائمة ألسماء و سب العقارات في محفظة الصندوق  .1.,.00

 جمالي قيمة الاصول ا .0.,.00

  سبة الاقتراض من القيمة الاجمالية ألصول الصندوق. .7.,.00

 صندوق الى القيمة الاجمالية ألصول الصندوق. سبة ت اليف ال .0.,.00

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، .0.,.00

 ثر في عمل الصندوق.ؤ ت غير اساسيةأي ت يرات أساسية أو  .0,.,.00

 بيان باألرباح املو عة على املستثمرين. .,,.,.00

 اليةي للسوق املكترو لكترو ي ملدير الصندوق واملوقع لايقو  مدير الصندوق بإعداد تقرير سنوي و شره على املوقع لا .00.0

 على أن يتضمن مايلي:شهر من  هاية فترة التقرير، أ 7خالل مدة التتجاو  )تداول(  السعودية

 لاصول الت  يستثمر فيها الصندوق. .,.00.0

 لاصول الت  يس هدف الصندوق لاستثمار فيها، ان وجدت .00.0.0

 رات اململوكة.توضين  سبة العقارات املؤجرة و سبة العقارات غير املؤجرة الى اجمالي العقا .00.0.7

 صل من اصول الصندوق من اجمالي الايجاراتأ سبة الايجار ل ل  .00.0.0

 من اجمالي الايرادات، و سبة املصروفات غير النقدية من صافي الارباح ة سبة الايرادات غير املحصل .00.0.1

 :جدول مقارنة ي طي أداء الصندوق خالل السنوات املالية الثالث لاخيرة )أو منذ تأساس الصندوق( يوأح .00.0.0

 صافي قيمة أصول الصندوق في  هاية  ل سنة مالية. .,.00.0.0

 صافي قيمة أصول الصندوق ل ل وحدة في  هاية  ل سنة مالية. .00.0.0.0

 أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق ل ل وحدة عن  ل سنة مالية. .00.0.0.7

صدرة في  هاية  ل سنة مالية. .00.0.0.0
ُ
 عدد الوحدات امل

 تو يع الدخل ل ل وحدة. .00.0.0.1

 .من اجمالي الاصول  صندوق الت  تحملها ال ت اليف سبة ال .00.0.0.0
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  سبة الاصول املقترضة من اجمالي الاصول  .00.0.0.7

 سجل أداء ي طي ما يلي: .00.0.7

 العائد لاجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات )أو منذ التأساس(. .,.00.0.7

 العائد لاجمالي السنوي ل ل سنة من السنوات املالية العشر املاضية )أو منذ التأساس(. .00.0.7.0

مات والعموالت ولاتعاب الت  تحّملها الصندوق ألطراف خارجية على مدار العا . جدول يوأح مقابل ال د .00.0.7.7

واجمالي  سبة املصروفات، وعن ا ا ما  انت هناك أي  روف يقرر فيها مدير الصندوق لاعفاء من أي 

 رسو  أو تخفيضها.

 حدثت خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق  اساسية أو غير اساسيةأي ت يرات  .00.7

على املوضوعات الت  تمت  -على سبيل املثال ال الحصر -سنوي معتمد من مجلس ادارة الصندوق، على أن يحتوي  تقرير  .00.0

 مناقش ها والقرارات الصادرة عن  ل ، بما في  ل  أداء الصندوق ومدى تحقيقه ألهدافه.

  ش ل .00.1
ً
 ها.واأح ماهي ها وطريقة لاستفادة من بيان حول العموالت ال اصة الت  حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، مبانا

 تقرير تقويم املخاطر .00.0

 اجتماع مالكي الوحدات .13

 عقد اجتماز مال ي الوحدات الىالت  يدعى فيها  الظروف .,.07

 لمستثمرين بمبادرة منه.ل اجتماز لعقد الدعوة الصندوق  ملدير يحق .,.,.07

 سلم طلب كتابي من أمين الحفظ.ايا  من ت 0,مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماز املستثمرين خالل  يقو  .0.,.07

كثر من أأيا  من تسلم طلب كتابي من مال  أو  0,مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماز املستثمرين خالل  يقو  .7.,.07

 على الاقل من قيمة وحدات الصندوق. %01املستثمرين الذين يمل ون مجتمعين أو منفردين 

 للحضور  لاد   دالحو  الوحدات مال ي اجتماز عقد الى الدعوة اجراءات .07.0

الدعوة لعقد اجتماز املستثمرين بإعالن  ل  في املوقع الالكترو ي ملدير الصندوق واملوقع الالكترو ي للسوق  ت ون  .,.07.0

 قبل تاريخ  ,0ايا  والتزيد عن  0,املالية السعودية، وبإرسال اشعار كتابي الى أمين الحفظ بمدة التقل عن 
ً
يوما

والقرارات املقترحة في  ل  وجدول الاعمال ال اص به يخ الاجتماز وم انه ووقتهالاجتماز على أن يتم توضين تار 

 من الاشعار والاعالن. على أن يتم ارسال    ة من  ل  الى الهيئة.

 اال  الي ون  .07.0.0
ً
قل من على لا %01 ا حضره عدد من املستثمرين يمل ون مجتمعين ااجتماز املستثمرين صحيحا

 قيمة وحدات الصندوق.

جتماز ثان  بإعالن  ل  في موقعه فيجب على مدير الصندوق الدعوة ال  اعاله ُيستوف النصاب املوأح ا ا لم .07.0.7

وبإرسال اشعار كتابي الى أمين الحفظ قبل موعد )تداول( لالكترو ي واملوقع لالكترو ي للسوق املالية السعودية 

  انت  سبة ملكية الوحدات املمثلة في أيا . وُيعد لاجتماز الثا ي  1جتماز الثا ي بمدة ال تقل عن الا 
ً
 أيا

ً
صحيحا

 .جتمازالا 

أن يأخذ في لاعتبار املوضوعات الت   الوحدات مال ييجب على مدير الصندوق عند اعداد جدول أعمال اجتماز  .07.0.0

على لاقل من قيمة وحدات  (%0,)يمل ون  يرغب مال ي الوحدات في ادراجها، ويحق ملال ي الوحدات الذين
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، شريطة أن ال يتداخل املوضوز املقترح الوحدات مال ياضافة موضوز أو أكثر الى جدول أعمال اجتماز  الصندوق 

 مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أح ا  الئحة صناديق لاستثمار العقاري.

في لن عن  ل  خالل فترة لاشعار، على أن يع الوحدات مال ييجو  ملدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماز  .07.0.1

 الى أمين الحفظ  ،)تداول( موقعه لالكترو ي واملوقع لالكترو ي للسوق املالية السعودية
ً
 كتابيا

ً
ويرسل اشعارا

  (,0) واحد وعشرين عن تزيد ال وبمدة لاجتماز من لاقل على أيا  (0,) عشرة قبل
ً
 قبل لاجتماز يوما

 الوحدات مال ي جتماعاتا في التصويت وحقوق  الوحدات مال ي تصويت طريقة .07.7

 تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماز املستثمرين مستثمر ل ل  يجو   .,.07.7

 لادالء بصوت واحد في اجتماز املستثمرين عن  ل وحدة يمتلكها وقت لاجتماز مستثمر ل ل  يجو   .07.7.0

ة الحديثة لتقنيعقد اجتماعات املستثمرين والاشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل ا يجو   .07.7.7

 للضوابط الت  تضعها الهيئة
ً
 .وفقا

 بموافقة املستثمرين الذين تمثل  سبة ملكي هم أكثر من  .07.7.0
ً
)حيثما ينطبق(  %71أو أكثر من  %10ي ون القرار نافذا

 أ  و الة أ  بواسطة 
ً
من مجموز الوحدات الحاضر مالكها في اجتماز املستثمرين سواء  ان حضورهم ش صيا

 .ية الحديثةوسائل التقن

مول ستحوا  على أصال يجمو  لكبار مال ي الوحدات التصويت في اجتماز مال ي الوحدات على القرار الذي يتعلق باال  .07.7.1

 عقارية تعود ملكي ها أو منفع ها اليهم

 حقوق مالكي الوحدات .12

لدعوة الجتماز مال ي على الاقل من قيمة وحدات الصندوق ا %01يحق للمستثمرين الذين يمل ون مجتمعين أو منفردين  .,.00

 وحدات. 

 يحق ل ل مستثمر لادالء بصوت واحد عن  ل وحدة يملكها في تصويت اجتماز املستثمرين. .00.0

 يحق ل ل مال  وحدات التصويت بالقبول أو الرفض على أي ت يير أسامم  مقترح للصندوق  .00.7

 املعلومات الاخرى  .11

 اجراءات الش اوى  .,.01

صندوق واجراءاته املعتمدة في معالجة الش اوى عند الطلب دون مقابل و ل  يمكن الحصول على    ة من سياسة مدير ال

( يو  عمل، يحق للمشترك 70من خالل أحد مراكز الشركة.  وفي حالة تعذر الوصول الى تسوية للش وى أو لم يتم الرد خالل )

يداز الش وى لدى لجنة الفصل في ادارة ش اوى املستثمرين، كما يحق للمشترك ا-ايداز ش واه لدى هيئة السوق املالية 

( يو  تقويم  من تاريخ ايداز الش وى لدى الهيئة، اال ا ا اخطرت الهيئة مقد  00منا عات لاوراق املالية  عد مضم  مدة )

 الش وى بجوا  ايداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.

 الالتزا  بالئحة صناديق الاستثمار العقاري  .01.0

وجميع املستندات لاخرى املتعلقة بالصندوق مطابقة ألح ا  لالئحة صناديق الاستثمار العقاري ان هذه الشرو  ولاح ا  

والتعليمات ال اصة بصناديق الاستثمار العقارية املتداولة وتتضمن بيانات وافصاحات دقيقة وعادلة وصحيحة لجميع 

 املعلومات والوقائع الجوهرية املتعلقة بالصندوق. 

 التوكيل   .01.7
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تثمر يعين بموجبه مدير الصندوق وكيال مفوضا له ب امل صالحية التفويض والحق في تمثيله وتوقيع ان املس .,.01.7

وتقديم أية مستندات يعتبرها مدير الصندوق ضرورية لالستحوا  على أصول الصندوق وتحويلها وبيعها أو 

 علقة بالصندوق. الستثمار أي مبلغ نقدي لدى الصندوق أو أداء أي من التزامات مدير الصندوق املت

 أي وثيقة يتعين توقيعها بموجب هذه الو الة يمكن توقيعها من قبل مسئول مفوض تا ع ملدير الصندوق. .01.7.0

  يفوض أو يو ل أنيوافق املستثمر أن يوقع أو  .01.7.7
ً
جميع املستندات والسندات الال مة  علىعنه  نيابةتوقيع بال احدا

 .ولاح ا  وبخاصة هذا البندوالواقعة ضمن اختصاصه من أجل انفا  هذه الشرو  

 لجنة الرقابة الشرعية للصندوق  .12

 سماء اعضاء لجنة الرقابة الشرعيه ومؤهالتهمأ .,.00

سيقو  مدير الصندوق بالتعاقد مع بن  الجزيرة للحصول على خدمات الهيئة والرقابة الشرعية ال اصة ببن  الجزيرة ل،مور 

 ة مؤلفة من لاعضاء التالية أسماؤهم: املتعلقة بالصندوق. والهيئة الشرعية لبن  الجزير 

 فضيلة الشيخ عبدهللا بن سليمان املنيع )الرئاس( .,.,.00

 .عضو هيئة كبار العلماء واملستشار في الديوان املل ي 

  اململكة العربية السعودية. التمييز محكمةقاض سابق في ، 

 عضو مجمعي الفقه لاسالمي بالرابطة وجده. 

 ية في العديد من البنوك لاسالمية ونائب رئاس هيئة املحاسبة واملراجعة. عضو هيئة الرقابة الشرع 

 .مؤلف للعديد من املنشورات والبحوث في الفقه لاسالمي 

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري  .0.,.00

 .أستا  الاقتصاد لاسالمي ومدير سابق ملركز أبحاث الاقتصاد لاسالمي بجامعة املل  عبدالعزيز 

  الرقابة الشرعية في العديد من البنوك لاسالمية. وهيئات املعايير هيئة في الشرعي املجلسعضو 

 .مؤلف للعديد من املنشورات ولابحاث في الاقتصاد و الصيرفة لاسالمية 

 فضيلة الشيخ الدكتور عبدهللا بن محمد املطلق .7.,.00

  د القضاء العالي بجامعة لاما  محمد بن سعود أستا ا للفقه املقارن بمعه و انيحمل شهادة دكتوراه في الفقه لاسالمي

 لاسالمية.

  .كتب الكثير حول موضوز التأمين والعديد من لاوراق واملقاالت البحثية 

 .عضو هيئة كبار العلماء في اململكة واللجنة الدائمة للفتوى فيها ومستشار بالديوان املل ي 

 .عضو عدة لجان شرعية في عدد من البنوك 

 لجنة الرقابة الشرعية ومسؤولياتهابيان أدوار  .00.0

 تشمل أدوار لجنة الرقابة الشرعية ومسؤولياتها، آلاتي:

دراسة ومراجعة أهداف وسياسات الصندوق لاستثمارية ووثائق الصندوق للتأكد من مطابق ها للمعايير  .,.00.0

 والضوابط الشرعية.
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 الرقابة الشرعية الدورية على الصندوق. .00.0.0

 لشرعية الال مة ألعمال، وعمليات واستثمارات الصندوق والتمويل املتعلق بهتحديد املعايير والضوابط ا .00.0.7

 تفاصيل م افآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية .00.7

 مدير الصندوق اتعاب الهيئة الشرعية يتحمل

 خصائص الوحدات .11

 يت ون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات

 تعديل شروط الصندوق وأحكامه  .18

أو خاص  مال ي الوحمممممدات في الصمممممندوق ممممممممممممممممن خالل قرار صندوق عادي موافقة علمممممممممم  لحصول ا الصندوق  ممممممدير على يجممممممممممب .,.00

 على أي ت يير أسامم  مقترح للصندوق  )حيثما ينطبق(

 مال ي الوحمدات  موافقة علم  الحصول   عد الصندوق  ممدير على يجمب .00.0
ً
 الهيئة الحصمول علم  موافقة. السابقة، للفقمرة وفقا

 للصندوق  املقترح ساسمميلا  الت ميمير على

ملالية ا في موقعه الالكترو ي واملوقع الالكترو ي للسوق  ساسيةلا  يميرات تفاصيل التاإلفصاح عن بمدير الصندوق  يقو  .00.7

 .ايا  من سريان الت يير 0,قبل  السعودية )تداول(

صندوق دير المل يرو لالكت املوقممع يف ساسيةغير لا  الت ييرات تفاصيل عمن لافصاحبإشعار الهيئة و يقو  مدير الصندوق  .00.0

 يريأيا  من سريان الت  0, لهيئة و ل  قبلحددها ات  لطريقة التاأو باملالية السعودية )تداول( رو ي للسوق تلكوقمع لاملوا

 سامم .أسامم  أو غير أي ت يير أيجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق قبل اجراء  .00.1

 في تقارير الصمندوق  ساسيةساسية والت ييرات غير لا لا ير الصندوق ببيان تفاصيل الت ميميرات مد يقو  .00.0

 إقرارات مدير الصندوق  .19

 لال  صندوق الجزيرة ريتيقر مدير الصندوق أن شرو  وأح ا   .,.00
ً
ّدت وفقا عق

ُ
ستثمار العقاري الصادرة عن الا صناديق  ئحةقد أ

 لية السعودية.املهيئة السوق ا

كن أن يمأخرى  توجد أي وقائع ال  هأن ،واعتقادهه حسب علمبو  ،عقولة  افةمل عد أن أجرى التحريات ا، الصندوق  يقر مدير  .00.0

الية ملا السوق  الية وشركةملتتحمل هيئة السوق ا جعل أّي افادة واردة فيها مضللة. وال  ىالوثيقة ال هذهفي يؤدي عد  تضمينها 

 ح ا .لا رو  وشحتوى المالسعودية أّي مسؤولية عن 

كذل  و  ش يله،ستفادة من العقار أو تالا  عد في نع أو قد تتسبب مخالفات نظامية تمخلو العقار من أي بيقر مدير الصندوق  .00.7

 وخلّوه من أّي خللعلى سال 
ً
 بنى أوملستفادة من االا منع أو قد تتسبب عد  تأو عيوب هندسية رئاسية قد  مة العقار فنيا

 رات رئاسة م لفة.يحات وت يال اجراء اصفي  أو قد تتسبب بدورها ش يلة،ت

 تي:الاأي من  نبي - هعن حر ماهو مفصيغ -ر مباشر يح مباشر/غالكذل  يقر مدير الصندوق  عد  وجود تعارض مص .00.0

 .مدير الصندوق 

 رتبطة بالصندوق.ملمدير/مديري العقارات ا 
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 كمال /م
ُ

 رتبطة بالصندوق.ملالعقارات ا ال

 السنوية للصندوق. الايجار  أو أكثر من عوائد %0, ل عوائدها تشة مستأجر/مستأجري أصول عقاري 

 عتمد.ملقّيم املا 

بائع العقارات  نر مباشر بييمباشر/غح  مة للتأكد من عد  وجود تعارض مصالبالعناية الال  هيقر مدير الصندوق بقيام .00.1

 عتمدين.ملا نقّيميملللصندوق وا

س أو س أو اعسار أو اجراءات افال افال  ّي دعاوى أل خضعوا يم لالصندوق  جلس ادارةميع أعضاء مقر مدير الصندوق بأن جي .00.0

ة بال م ارت اب أّي أعماللهم يسبق لو  ،تصفية
ّ
 الفةخمم ارت اب أّي لهم يسبق لو  ،رف أو تنطوي على ال ششاحتيالية أو ُمخل

مجلس بتؤّهلهم لي ونوا أعضاًء    مة التلال ا راتب لهارات واملويتمتعون با ،مانةلا تنطوي على احتيال أو تصّرف ُمخل بالنزاهة و

 ادارة الصندوق.

 قائمةفي صندوق مستقل" الوارد  جلس ادارةمينطبق عليهم تعريف "عضو  نستقليملعضاء ايقر مدير الصندوق بأن لا  .00.7

صندوق دير الم هوسانطبق  ل  على أّي عضو مستقل يعّين ،وقواعدها اليةملهيئة السوق ا نلوائفي ستخدمة مللصطلحات املا

 الصندوق. ل مدةالخ

شركة الجزيرة جلس ادارة مدير الصندوق م عضاءأل اطات عمل أو مصلحة أخرى مهّمة شتوجد أّي   ال  هيقر مدير الصندوق بأن .00.0

 الصندوق. حلحتمل تعارضها مع مصاي سواق املاليةل، 

 الصندوق. جاهت هأداء مدير الصندوق لواجباتفي  ر ح من شأ ها أن تؤثلصاملافي ت لتعارض ال توجد حا ال  هيقر مدير الصندوق بأن .00.0

من  ,,الفقرة في ذ ور ملتعاب االاالرسو  و جدول في ذ ورة ملر الرسو  ايتوجد أّي رسو  أخرى غ ال  هيقر مدير الصندوق بأن .0,.00

 ح ا .الا رو  وشال

ال حفي و ه،لصندوق أو نقل منفعتح اللصا عند امتا  عملية نقل ملكية العقار يقر مدير الصندوق أن الصندوق لن يدر ج اال  .,,.00

ّد  امل مبالغ ،ح ا الا رو  وشمن ال 7وأحة الفقرة ملا رة الطرحتعد  اكمال  ل   عد اكتمال ف ر 
ُ
 .نركيشتراك للمتشالا  ست

عمال في لا ر مباشرة يمصلحة مباشرة أو غه دارة أن ي ون للا جلس مّي عضو من أعضاء أل جو  ي ال هيقر مدير الصندوق بأن .0,.00

 حساب الصندوق.لتتم   قود التوالع

فصق  هيقر مدير الصندوق بأن .7,.00
ُ
ستثمرين ملقرارات افي قد تؤثر   بالصندوق والت قةا عالله  تفاقيات التالايع العقود ومعن ج حقد أ

كر يتوجد عقود واتفاقيات غ ال  هوأن ،ح ا الا رو  وشال في الصندوق في راك أو التداول تشفي الا 
ُ
 ا . حالا و رو شالفي ر ما  

طر ح  سائل التملال ي الوحدات التصويت على املحق ي هيقر مدير الصندوق بأن .0,.00
ُ
ضافة إل اجتماعات مال ي الوحدات. وبافي عليهم  ت

حيثما ) (%71)من  أو أكثر (%10)أكثر من  همل ون ما  سبتيموافقة أغلبية مال ي الوحدات الذين  حصول علىليتم ا ، ل  ىال

امم  ما سير لا يمل الت شوي ،ير أسامم  على الصندوق يبإجراء أي ت  فيما يتعلق ،كهاحاضر ماللاجموز الوحدات ممن  (ينطبق

 يلي:

 هأو فئت ههم أهداف الصندوق أو طبيعتملر ايلت يا. 

 لق.ملحقوقهم فيما يتعلق بالصندوق ا وجوهري على مال ي الوحدات أو على  تأثر سل  هر الذي قد ي ون ليلت يا  

  خاطر للصندوق.درجة املفي تأثر  هل ير الذي ي ون يالت 
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 دير الصندوق من منصب مدير الصندوق.مل  حاب الطوعي الا 

  لق.ملالصندوق افي  ارك همشمفي أن يعيد مال ي الوحدات النظر  ىعتاد الملافي ير يؤدي يأّي ت  

  د من أصول   دفوعات التالي املم ل جوهري اجشير الذي يزيد  يالت   لق.الصندوق امل تسدَّ

  لق.ملتاريخ استحقاق أو ا هاء الصندوق افي ير يالت  

 عينية أو  ليهما. ل قبول مساهمات نقدية أوال لق من خملالي قيمة أصول الصندوق ام يادة اج 

 خر وتبلغ بها مدير الصندوق.آل  نيئة من حيلهت أخرى تقررها اال أّي حا 

حرص لواعتقاده مع ا هحسب علمبو ل   مال ي الوحدات صلحةمل مة  طوات الال ليع امساتخذ ج هيقر مدير الصندوق بأن .1,.00

 ر اتشلوا ه،ارون التا عون لشستملء واوالوكال نو فيملوا نسؤوليملديرون واملوا وسيعمل مدير الصندوق  ،عقول ملالواجب وا

 ،ةسن نيحبعقول والتصرف ملد اهجلوا حرصلعلى بذل ا ،جلس ادارة الصندوق مرعي و شار الشستملحفظ والا نالتا عة وأمي

 ش ال  سبب القيا  بأّي  سارة بأّي ش ل من لا لقد يتعرض الصندوق  هأن اال ، ح مال ي الوحداتلحقيق مصاتسبيل في 

ء يتحمل هؤال فعندها ال  ،شؤون الصندوق  ذ ورة فيما يتعلق بقيامهم بإدارةملطراف ار متعمد يصدر عن أي من لا يتصّرف غ

 عن تل  الا 
ً
 ويثُبت حسن النية حال عد  وجود أي تصرف -حسن نّية بأن ي ون قد تصّرف   ر ش سارة  لطراف مسؤولية

صندوق ح اللخد  مصاي ه ل ُيعتقد أنشوب -ت تدل على علم  مسبق  بالنتائج السلبية للقيا  بذل  التصرفأو قرار أو مراسال 

 تعّمد.ملوء التصّرف احتيال أو سهمال الفادح أو الا ينطوي على لا  ال  وأن ي ون التصّرف ،مثل ل لا شبال

 ل رض طلب مدجب أن ي ون مال ي عتمد أن نطاق العمل على تقارير التقييمملقد بّين للمقّيم ا هيقّر مدير الصندوق بأن .0,.00
ً
ير ئما

 لال لالصندوق وصا
ً
 وتضمي هطرح ستخدا    رضحا

ً
 عاما

ً
 ختلفة عن القيمةمجارية السوقية ا ا  انت يالقيمة لا  نطرحا

 . جار العقاراتيعقود افي قدية جارية التعايلا 

 املطبق النظام .33

في اململكة  ةلاخرى  ات العالقة املطبقنظمة واللوائن ومدير الصندوق لنظا  السوق املالية ولوائحة التنفيذية ولا يخضع الصندوق 

وراق لجنة الفصل في منا عات لا  ، ويحال أي نزاز ناشمئ من أو على الاستثمار في الصناديق العقارية املتداولة الىالعربية السعودية

 القضائية املختصة بالنظر في هذه املنا عات. ةاملالية بصف ها الجه

 

 


