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"(، صندوق استثمار عام عقاري ذو رأس مال مغلق الصندوق)"  ريت كابيتال المال لصندوق"( مستند الطرحطرح )"التشكل هذه الوثيقة مستند 

هيئة األوراق المتحدة )" مرخص من قبل هيئة األوراق المالية والسلع في اإلمارات العربية مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها غير متوافق 
بشأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق المالية  2000( لسنة 4"(. ويخضع مستند الطرح هذا للقانون االتحادي رقم )الهيئة"، أو " المالية والسلع

"(، وللقرار اديق االستثمارنظام صنبشأن النظام الخاص بصناديق االستثمار )"   2016/ر.م( لسنة  9والسلع، ولقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )
"(، وجميع نظام صناديق االستثمار العقارية)"  بشأن ضوابط صندوق االستثمار العقاري 2019ر.ت( لسنة /6رقم )الصادر عن الهيئة اإلداري 

 المعمول بها في اإلمارات العربية المتحدة. ذات الصلة القوانين واألنظمة والقرارات األخرى 

 
   ريتكابيتال  المالصندوق 

 (مع أحكام الشريعة اإلسالميةغير متوافق )صندوق استثمار عام عقاري ذو رأس مال مغلق 
 

 وحدة سيتم إدراجها للتداول في سوق دبي المالي  500,000,000بإجمالي وحدات تبلغ 
   النقدي العاملالكتتاب   ها سيتم طرح 

لكل  )شامالً ضريبة القيمة المضافة(  درهم إماراتي    0.02باإلضافة الى رسوم إكتتاب   درهم إماراتي للوحدة  1.00سعر الطرح: 
 وحدة 
 

 الطرح العام واإلدراج 
 

 
)"وحدات  ريتكابيتال  المالصندوق في  الوحدات النقديةتمثل وحدة  500,000,000ذا الطرح لالكتتاب العام )"الطرح"( إلى طرح يهدف ه

. لم تطرح وحدات الصندوق في أي سوق قبل هذا الطرح، المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  وهو صندوق استثمار عام عقاري مرخصالصندوق"(  
من المكتتبين شريحتين    إلى    وحدات الصندوقتنقسم  .  وحدات الصندوق في سوق دبي الماليكامل  يتم تقديم طلب في أعقاب الطرح إلدراج  وسوف  
 : كالتالي

 
مطروحة وحدة  100,000,000ما يعادل بالمطروحة لالكتتاب وحدات الصندوق من إجمالي عدد  %20شريحة األفراد وتمثل  (1)

للمكتتبين من األشخاص الطبيعيين ممن يحملون جنسية دولة اإلمارات العربية المتحدة أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج 
 العربية؛ 

 
هم: االشخاص الطبيعيين ممن يحملون جنسية دولة اإلمارات العربية األفراد إن المستثمرين المخولين لالكتتاب في وحدات شريحة 

( لدى سوق دبي المالي NINلمتحدة أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذين يمتلكون رقم مستثمر وطني )ا
 باإلضافة الى حساب بنكي في دولة االمارات العربية المتحدة.

 
وحدة مطروحة  400,000,000المطروحة لالكتتاب  بما يعادل وحدات الصندوق من إجمالي عدد  %80شريحة الشركات وتمثل  (2)

 إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةفى دولة اإلمارات العربية المتحدة أو  فى المؤسسةللمكتتبين من الشركات والمؤسسات 
 .تأسيسها بلد في الوطنية المؤسسات أو الشركات من تعد والتي

 
األشخاص االعتباريين من الحكومات والهيئات والمؤسسات  هم: الشركات شريحة وحدات ان المستثمرين المخولين لالكتتاب في 

، ويكون في جميع األحوال ادولة تأسيسهنشاط تجاري في  بمزاولةالحكومية أو الشركات المملوكة ألي منهم والشركات المرخص لها 
ويعد من الشركات أو المؤسسات  العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول فى إحدى أو المتحدة العربية اإلمارات دولة مؤسس فى

 الوطنية في بلد تأسيسه.
 

الخيارات لمدير الصندوق يكون خالل فترة الطرح،  500,000,000وهو  من االكتتاب في حال عدم نجاح االكتتاب في تغطية الحد المستهدف
 التالية: 
 ؛ أو وحدة 350,000,000أي قيمة اكتتاب طالما لم تقل عن الحد األدنى البالغ قبول  (أ)
وفي للفترتين  شهور( 3)على  أقصى بحدللفترة األولى على أن ال تزيد فترتي االكتتاب مجتمعتين مماثلة لفترة أخرى  تمديد االكتتاب (ب)

وحدة أما في حالة وجود  350,000,000تقل عن الحد األدنى البالغ  هذه الحالة يمكن لمدير الصندوق قبول أي قيمة اكتتاب طالما لم
إلى الحد األعلى حتى عدد لإلكتتاب المعروضة  الصندوق فائض في االكتتاب، فإنه يحق لمدير الصندوق زيادة عدد وحدات

 .وحدة 700,000,000
 

بعد إغالق الطرح. سيصبح "  AMCREIT" لى سوق دبي المالي إلدراج الوحدات للتداول في سوق دبي المالي بالرمز  إلقد تم تقديم طلب إلى الهيئة و
)ما لم يتم إنهاؤه من قبل مدير  فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريغ إغالق باب االكتتابفي اإلدراج ساري المفعول وسيبدأ التداول في الوحدات 

 .الهيئة(الصندوق أو 
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 فترة الطرح 
 
 أسبوعين لكل فترة فترة االكتتاب: 

 
 فترة االكتتاب األولى:  

   2020 نوفمبر 19. تاريخ نهاية االكتتاب 2020 نوفمبر 8تاريخ بداية االكتتاب: 
 

لمدير الصندوق  وحدة في فترة االكتتاب األولى، يحق   500,000,000وفي حال عدم تغطية الحد المستهدف من الطرح وهو عدد 
 لفترة اكتتاب ثانية تمديد االكتتاب

 2020 ديسمبر   8. تاريخ نهاية االكتتاب 2020 نوفمبر 22تاريخ بداية االكتتاب: 
 

 
 سعر الطرح 

 
ليه رسم اكتتاب بقيمة إ"( مضافاً سعر الطرحدرهم إماراتي )درهم إماراتي واحد( )"  1.00سوف يتم طرح الوحدات أثناء فترة الطرح بسعر 

 .بشريحتيه الصندوق وحدات في المكتتبين جميع على يتسر عن كل وحدة كرسم اكتتاب)شامالً ضريبة القيمة المضافة( درهم اماراتي  0.02
 

الطرح هذا أو  من المحتمل أن يكون توزيع مستند الطرح هذا محظوًرا في بعض الدول بمقتضى قوانينها. وعليه، ال يجوز توزيع أو نشر مستند
الذين القيام بأي إعالن في أي دولة اال ضمن الحدود المسموح بها بموجب القوانين واألنظمة المرعية في تلك الدولة. هذا وينبغي على األشخاص 

ن عدم االلتزام أن يحرصوا على مراعاتها وااللتزامهم بها، حيث أأي من تلك القيود ونفسهم على بألعوا يتلقون نسخة من مستند الطرح هذا أن يط  
من أي طرح  بأي من تلك القيود قد يشكل مخالفةً لقوانين األوراق المالية المتبعة في أي من تلك الدول. ال يعتبر مستند الطرح هذا وال يشكل جزًءا

كتتاب في الوحدات أو في أية أوراق مالية أخرى في أي دولة يكون فيها ذلك أو دعوة لبيع أو إصدار وحدات أو استدراًجا لعرض بغية شراء أو اال
اليا أو الطرح أو االستدراج غير قانوني. وبشكل خاص، فإن مستند الطرح هذا غير مهيأَ للتوزيع في الواليات المتحدة األمريكية أو كندا أو أستر

"( كما هم األشخاص األمريكيونإفريقيا أو اليابان، أو ألي أشخاص أمريكيين )"  قطر أو جمهورية إيرلندا أو دولة الكويت أو جمهورية جنوب
"(. هذا قانون األوراق المالية األمريكيوتعديالته )" 1933" التابع لقانون األوراق المالية األمريكي لسنة النظام )إس(معرفون في النظام )إس( " 

اً لقانون األوراق المالية األمريكي أو قوانين األوراق المالية المرعية في أي والية أو اقليم آخر ولم يتم تسجيل الوحدات، ولن يتم تسجيلها، سواء وفق
سابهم أو في الواليات المتحدة األمريكية، وعليه فإنه ال يجوز طرح الوحدات أو بيعها في الواليات المتحدة األمريكية أو ألشخاص أمريكيين أو لح

وبيعها لألشخاص غير األمريكيين فقط وخارج الواليات المتحدة األمريكية بناًء على النظام )إس( التابع لقانون لمنفعتهم. ويجري طرح الوحدات 
دولة قطر أو األوراق المالية األمريكي. كذلك فإنه لم يتم تسجيل الوحدات ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين األوراق المالية في كندا أو أستراليا أو 

أو دولة الكويت أو جمهورية جنوب إفريقيا أو اليابان. وبناًء عليه، وباستثناء حاالت معينة، فإنه ال يجوز عرض الوحدات أو بيعها جمهورية إيرلندا  
ابان، أو سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في كندا أو أستراليا أو دولة قطر أو جمهورية إيرلندا أو دولة الكويت أو جمهورية جنوب إفريقيا أو الي

 دولة قطر أو جمهورية إيرلندا أو دولة الكويت أو جمهورية جنوب إفريقيا أو اليابان. أو مقيم في كندا أو أستراليا أو ي مواطنأل

 
 ومدير االكتتاب مدير الصندوق

 شركة المال كابيتال ش.م.خ.
 مدير االستثمار

 شركة المال كابيتال ش.م.خ.
 بنك االكتتاب

 بنك أبو ظبي األول
   
   

 الحافظ األمين

 بنك شارتردتستاندرد 

 شركة الخدمات اإلدارية 

 بنك شارتردتستاندرد 

 أمين سجل الوحداتو إدراج سوق
 سوق دبي المالي

   
 المستشار القانوني

التميمي ومشاركوه للمحاماة واالستشارات 
 القانونية

 المثمن العقاري
  .ذ.م.مش اي  أر بي سي 

 

 مدقق الحسابات
 دبي - ووترهاوس كوبرزبرايس 

 
 
 
 
 
 

 2020 أكتوبر 15مستند الطرح هذا مؤرخ في 
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 تنويه هام

 يرجى قراءته بعناية من قبل كافة المستثمرين

 

إطالع المستثمرين المحتملين على المعلومات األساسية   "( هوالطرح  مستند)"  إن الغاية الرئيسية من إعداد مستند الطرح هذا

التي يمكن أن تساعدهم على اتخاذ قراراتهم االستثمارية بشأن االستثمار في الصندوق ويتعين على كل مستثمر قبل االكتتاب 

كان من المناسب أن ، ليقرر فيما إذا اهذ مستند الطرحتضمنها يأن يفحص ويدرس بعناية ودقة بالغتين كافة البيانات التي 

يستثمر في هذا الصندوق من عدمه، كما يتعين على كل مستثمر الحصول من مستشاره المالي والقانوني على االستشارة 

مراعاة أن الكلمات والعبارات التي تشير إلى أن مستند الطرحالالزمــة عن االستثمار في الصندوق، كما يتحتم على قارئ 

الهدف منها هو توضيح أنها بيانات غير مؤكدة ويجب عدم االعتماد على هذه التقديرات وبالمستقبل البيانات تقديرية وتتعلق 

المستقبلية بصورة كلية حيث أنها عرضة للتغيير ألنه يستحيل التنبؤ بالظروف المستقبلية بتيقن مما قد يؤدي إلى اختالف  

 النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة. 

 

ر في الصندوق المطروح درجة عالية من المخاطر لذا يجب على المستثمر عدم استثمار أي أموال في  قد يتضمن االستثما

  .(ةالمخاطرعوامل )انظر بند  هذا الصندوق ما لم يكن يستطيع تحمل خسارة استثماره

 

ً لقواعد اإلصدار واإلفصاح المعمول بها لدى هيئة األوراق المالية   اهذ  مستند الطرححتوي ي على بيانات تم تقديمها وفقا

 ، وكذلك بصفته مديراً الستثمارات الصندوق،ويتحمل مدير الصندوق ،("الهيئة")والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

دة في مستند الطرح، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الوار

لحد المعقول، أنه ال توجد أي معلومات أو وقائع أخرى أو معلومات لبذل عناية الرجل الحريص وإجراء الدراسات الممكنة 

اري للمكتتبين أو جعل أي إفادة واردة فيها مضللة أو مؤثرة على القرار االستثملمستند الطرح  جوهرية يؤدي عدم تضمينها ب

  في كل ما هو وارد ل علىاسود في جميع األحوتسري وت اتالقرارتلك وأن  ات الصادرة عن الهيئة،مخالفة ألحكام القرار

  .هذا المستند

 

هيئة وإخطار مالكي الغير قابلة للتعديل أو اإلضافة إال بعد الحصول على موافقة    اهذمستند الطرح  إن المعلومات الواردة في  

 وحدات بذلك وفقاً للموافقة الصادرة عن الهيئة. ال

 

قد تم عرضه على الهيئة، بغرض طرح الصندوق داخل دولة اإلمارات العربية    اهذمستند الطرح  إن طرح الصندوق بموجب  

لتدابير المتحدة، وعليه وفي حال طرح الصندوق في أي بلد آخر تكون مسؤولية مدير االستثمار عن اتخاذ كافــة اإلجراءات وا

 والحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المعنية بتلك البلدان قبل طرح الصندوق بها. 

 

نظمة والقرارات المعمول بها في الدولة وتلك دارة الصندوق بااللتزام التام والكامل بكافة القوانين واألإن على ويتعهد القائم

 هيئة.الالتي تصدر في أي وقت عن 

 

وال يعد اعتماد الهيئة  /خ/ت إ2020/242تحت رقم  2020أكتوبر  15هيئة بتاريخ ال قبل من اهذمستند الطرح تم اعتماد 

المستند  اندوق، وإنما يعني فقط أن هذبمثابة اعتماد لجدوى االستثمار وال توصية باالكتتاب في وحدات الص مستند الطرحل

الهيئة، وال تعتبر الهيئة  ىتضمن الحد األدنى المطلوب من المعلومات وفقا لقواعد اإلصدار واإلفصاح المعمول بها لدي

وال تتحمل أي مسؤولية مهما كانت عن أي  اهذمستند الطرح مسؤولة عن دقـــة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في 

 أو جزء منه.ا المستند رر أو خسارة تلحق بأي شخص نتيجة االعتماد على هذض

 

  في نظمة والقرارات المعمول بها في الدولة وأي مخالفة قد ترد بما يتوافق مع كافة القوانين واأل اهذ مستند الطرح تم إعداد 

األثر ويتحمل مدير الصندوق كافة النتائج المترتبة نظمة والقرارات تعد الغية وعديمة لتلك لقوانين واألمستند الطرح هذا 

 .عن تلك المخالفة ما لم يكن قد صدر بشأنها قرار خاص من الهيئة

 

 .2020 أكتوبر 15 بتاريخالمستند   اصدر هذ
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 معلومات هامة عن مستند الطرح
 

 تأكيدات من مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق
 

، مسؤوليتهم التامة فيما يتعلق بصحة مجتمعين ومنفردينيؤكد مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق، 
البيانات والمعلومات الواردة في مستند الطرح، ويؤكد كل منهم بعد بذلهم العناية المعقولة، بأنه ال توجد أي حقائق أو  

غفال ذكرها في مستند الطرح إلى جعل أي بيان وارد في مستند الطرح هذا مضلالً أو  إمعلومات جوهرية يمكن أن يؤدي 
 مؤثًرا على القرار االستثماري للمكتتبين. 

 
ن مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق ملتزمون بقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن الهيئة،  إ

رات جوهرية يمكن أن تؤثر على المركز المالي للصندوق منذ تاريخ تقديم الطلب ويتعهدون بإبالغ الهيئة بأي حاالت أو تغيي
لطرح الوحدات. كما يؤكدون أيًضا على بذلهم العناية الواجبة في إبرام االتفاقيات التي تحدد واجبات ومسؤوليات األطراف 

 تعاقد. المشاركين في عملية االكتتاب وذلك وفقًا ألفضل الشروط المتاحة عند تاريخ ال
 

حال حصول أي تغيير أو تعديل في شروط االكتتاب أو المعلومات الخاصة به، يتعهد مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة  
مدير الصندوق بإبالغ الهيئة فوًرا والحصول على موافقة الهيئة على أي إعالنات تجارية أو منشورات أو حمالت ترويجية 

 يج والتعريف باالكتتاب.يمكن أن ترغب الشركة في نشرها للترو
 

ال يجوز تعديل المعلومات الواردة في مستند الطرح هذا دون الحصول على موافقة الهيئة وبشرط إبالغ المستثمرين بذلك 
في ضوء الموافقة الصادرة عن الهيئة بشأن التعديل، وال تكون الهيئة مسؤولة عن أي أضرار يتعرض لها أي مستثمر 

 على هذا الطرح أو استناداً للمعلومات المقدمة في مستند الطرح هذا.  نتيجة االستثمار بناءً 
 

يتوجب على المستثمرين االعتماد بشكل حصري على المعلومات الواردة في مستند الطرح هذا، وال يصرح ألي شخص  
رح. وفي حال تقديم  بإعطاء أي معلومات أو تقديم أي تعهد فيما يتعلق بالطرح أو الصندوق عدا ما هو وارد في مستند الط

نها معلومات مصرح بها من قبل الصندوق أو مدير  أأي من تلك المعلومات، فيتعين عدم التعامل مع تلك المعلومات على 
الصندوق، بصفته مدير االستثمار ايضاً، أو محصل االكتتابات أو أي من حلفائهم أو مستشاريهم. تعتبر المعلومات الواردة 

لومات دقيقة كما هو الحال في تاريخ هذا المستند فقط، بغض النظر عن تاريخ التسليم الفعلي  في مستند الطرح هذا مع
إن توزيع واستالم مستند الطرح هذا وكذلك أي عرض متضمن فيه، في  للمستند أو تاريخ أي بيع أو اكتتاب في الوحدات. 

لم تجر أي تعديالت على شؤون الصندوق أو أن   أي تاريخ بعد تاريخ المستند، ال يقتض ضمناً بأي حال من األحوال بأنه
 المعلومات الواردة فيه ما زالت صحيحة.  

 
يتوجب على المستثمرين المحتملين قراءة مستند الطرح هذا بالكامل، ويتوجب عليهم أن يعلموا أن االستثمار في الصندوق 

ستثمرين بشكل خاص إلى القسم الوارد في  ينطوي على مضاربة وعلى درجة عالية من المخاطرة. ويتعين لفت عناية الم
مستند الطرح هذا بعنوان "عوامل المخاطرة"، حيث يتوجب على المستثمرين المحتملين معرفة مخاطر االستثمار في 
صناديق االستثمار من خالل عرض مرتبط بإدراج للتداول في سوق مالي، وينبغي عليهم عدم اتخاذ قرار باالستثمار اال 

جهودهم في فحص  اتخاذ أي قرار استثماري، يجب على المستثمرين المحتملين االعتماد على قبل يثة. وبعد دراسة حث
، بما فيها من معطيات ومخاطر. كما يتوجب على كل مستثمر استشارة مستشاريه هلصندوق وشروط الطرح الواردة فيا

 رى ناجمة عن االكتتاب في الوحدات أو شرائها.ية تبعات أخأبشأن التبعات القانونية والضريبية والتجارية والمالية و
 

باستثناء هذا الطرح، ال يعرض الصندوق أو مدير الصندوق أي وحدات أو أي أوراق مالية أخرى فيما يتعلق باإلدراج، 
وال يشكل مستند الطرح هذا عرًضا لبيع أو دعوة الكتتاب، أو استدراًجا لعرض أو دعوة الكتتاب أو شراء أي وحدات أو  

 أوراق مالية أخرى في أي دولة. 
 

عادة اصداره بأي شكل كان، وعلى  إو  أال يجوز إرسال مستند الطرح هذا أو توزيعه على أي شخص آخر، وال يجوز نسخه  
ي شخص أمريكي أو الى أي عنوان في الواليات المتحدة األمريكية. ويعتبر أي إرسال أو أاألخص ال يجوز إرساله إلى 

نتاج لهذا المستند سواء بالكامل أو جزئيًا غير مصرح به، كما أن استخدام المعلومات الواردة فيه  إعادة إتوزيع أو نسخ أو 
عدم االلتزام بهذه التوجيهات إلى مخالفة  ألي غرض آخر عدا دراسة االستثمار في الوحدات غير مصرح به. قد يؤدي

 قوانين األوراق المالية ذات العالقة. 
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بحقه في رفض أي عرض لالكتتاب أو تداول على الوحدات  الصندوق  يجوز سحب الطرح في أي وقت كان، ويحتفظ مدير  
 نظمة المرعية.سواء بالكامل أو بشكل جزئي يكون مخالفاً ألحكام مستند الطرح هذا أو القوانين أو األ

 
ال يقدم مدير الصندوق وكذلك بصفته مدير االستثمار أو أي من ممثليهما إي إقرار إلى أي شخص مخاطب بالطرح أو أي 
مشتٍر للوحدات المعروضة بموجب هذا المستند بشأن قانونية أي استثمار من قبله وفقاً لقوانين االستثمار أو القوانين األخرى  

، وال ينبغي تفسير محتويات هذا المستند على أنها مشورة قانونية أو نصيحة مالية أو ضريبية. ينبغي المشابهة المعمول بها
على كل مستثمر محتمل استشارة مستشاريه القانونيين أو الماليين أو الضريبيين للحصول على مشورة قانونية أو مالية أو 

 ضريبية.
 

 القيود الواردة على بيع ونقل ملكية الوحدات 
 

 األمريكية المتحدة الواليات
 
، كما يتم تعديله )"قانون 1933لعام  األمريكي المالية األوراق قانون بموجب تسجيلها يتم ولن  الوحدات تسجيل يتم لم

  وعليه   األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  آخر  اقليم  أو  والية  ألي   المالية  األوراق  قوانين  بموجب  أواألوراق المالية األمريكي"(  
)كما تم تعريفه في النظام )إس( بموجب قانون في الواليات المتحدة األمريكية    ،أي الوحدات  ،بيعها  أو  طرحها  يجوز  ال  فانه

. يجري طرح )كما تم تعريفهم في النظام )إس(( أو ألشخاص أمريكيين أو لحسابهم أو منفعتهماألوراق المالية األمريكي( 
 شخاص غير األمريكيين وخارج الواليات المتحدة األمريكية فقط، وفقاً للنظام )إس(.الوحدات وبيعها لأل

 
  ، تؤدي   أن  يمكن  ظروف  في  شخص   ألي  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  الوحدات  ملكية  نقل  يجوز  ال  الطرح،  لمستند  وفقًا

ل الصندوق لمسؤولية ضريبية أو أي تأثيرات سلبية أخرى ما كان ليتحملها الصندوق    ،بحسب تقدير مدير الصندوق إلى تحم 
أو يتعرض لها ما لم يتم نقل الملكية ذلك، أو أن تؤدي إلى وجوب تسجيل الصندوق بموجب أي قوانين متعلقة باألوراق 

أيًضا عدم الموافقة على نقل ملكية وحدات ألي  المالية معمول بها في الواليات المتحدة األمريكية. يجوز لمديرالصندوق
شخص أمريكي كما ال يجوز نقل ملكية تلك الوحدات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ألي شخص أمريكي. هذا ويملك 

مملوكة بما يخالف القيود آنفة الذكر، وفي حال عدم تلبية مالك   أو مباعةمدير الصندوق صالحية طلب نقل ملكية وحدات 
دات المعني لطلب مدير الصندوق، يجوز لمدير الصندوق أخذ جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ نقل ملكية تلك الوحدات الوح

ألي طرف من الغير يختاره مدير الصندوق وفقًا لتقديره الفردي. كما يحق  لمدير الصندوق ويجوز له القيام باالسترداد  
 .الذكر آنفة القيود لفيخا بما مملوكة أو مباعةاإللزامي ألي وحدات 

 
 كل من قام بإمتالك الوحدات وكأنه قد قدم إقراًرا وضمانًا وتعهًدا وموافقةً كما يلي:  سيعتبر

 
ذلك الشخص هو ذاته المالك النفعي للوحدات، أو سوف يكون كذلك عند امتالكه للوحدات، و: )أ( أنه هو،   أن )ا(

خارج الواليات المتحدة األمريكية وليس شخًصا أمريكيًا؛ و)ب( والشخص الذي تملك الوحدات لحسابه )ان وجد(،  
ً بالصندوق أو بمدير الصندوق وال يتصرف بالنيابة عن شخص مرتبط بالصندوق او بمدير  انه ليس مرتبطا

كان يمارس هذا النشاط، أنه لم يتملك  إذاالصندوق؛ و)ج( أنه ال يمارس نشاط شراء أو بيع األوراق المالية أو، 
 الوحدات من الصندوق أو من مدير الصندوق أو من أي شخص مرتبط بهما عند التوزيع األولي لتلك الوحدات.   تلك

 
  رقابة  هيئة أي لدى أو األمريكي المالية األوراق قانون بموجب تسجيلها يتم ولن تسجيلها يتم لم: )أ( الوحدات أن (2)

 بموجب بيعها  يتم)ب( و  األمريكية؛  المتحدة  الواليات  في  آخر  اقليم  أو  والية  أي  في  المالية  األوراق  على  وإشراف
" أوفشور"صفقة    بموجب  الوحدات  تلك  يشتري  الشخص  ذلك   وأن)إس(،    النظام  من  904  القاعدة  أو  903  القاعدة

 )إس(. النظام مع يتوافق بما
 
 شكل  بأي فيها التصرف أو ملكيتها نقل أو بيعها أو الوحدات طرح المستقبل في الشخص  ذلك  قرر  حال  في  أنه (3)

 شخًصا يعتبر ال ولشخص)إس(،  النظام مع يتوافق بما" أوفشور"صفقة  بموجب فقط بذلك سيقوم فإنه أخر،
 . هذا الطرح مستند في الواردة الملكية نقل واحكام يتوافق وبما أمريكيًا

 
  عرضة   تكون  هذا  الطرح  مستند  في  الواردة  الملكية  نقل  نصوص  مع  يتعارض  بما  مملوكة  أو  مباعة  وحدات  أي  أن (4)

 . هذا الطرح مستند في وردت كما الملكية نقل لنصوص وخاضعة اإللزامي لالسترداد
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  ودقة  صحة  على سيعتمدون لهم التابعيين واألشخاص االكتتابات، ومحص ل الصندوق ومدير الصندوق أن (5)
 .السابقة الفقرات  في الواردة واالتفاقيات والضمانات والتعهدات اإلقرارات

 
 اإلمارات العربية المتحدة  

 
 القيود على الملكية األجنبية

 
قيوًدا على األشخاص غير اإلماراتيين وغير مواطني دول مجلس التعاون   في دولة االمارات العربية المتحدة  تفرض القوانين

لدول الخليج العربية فيما يتعلق بملكية العقارات في مناطق مختلفة من دولة اإلمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من أن  
األجنبية وفقاً لقوانين دولة االمارات   يقوم بامتالك حقوق في عقارات تقع في المناطق التي يسمح فيها بالملكيةقد الصندوق 

مواطني عقارات تقع في مناطق مخصصة حاليًا لملكية المواطنين اإلماراتيين وسيمتلك العربية المتحدة، غير أن الصندوق 
فإن حق امتالك وحدات في الصندوق يقتصر على مواطني دولة  . ولهذا السبب ةمجلس التعاون لدول الخليج العربيدول 
 . ات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجياإلمار

  
 المملكة العربية السعودية 

 
لم ولن يتم اتخاذ أي إجراءات تسمح بالطرح العام للوحدات في المملكة العربية السعودية، وينبغي على أي مستثمر في 

الوحدات بموجب هذا الطرح أخذ العلم بأنه يشكل طرح خاص ( يقوم بامتالك  "مستثمر سعودي"المملكة العربية السعودية )
  2006-219- 1( من الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم  94وفقًا للمادة )
لمالية  بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق ام( كما تم تعديلها 24/12/2006هـ )الموافق في 3/12/1427المؤرخ في 

 "(.اإلستثمار صناديق الئحة)"  م(2016/ 23/5هـ )الموافق في  16/8/1437المؤرخ في   2016-61-1رقم 
 

 من الئحة صناديق اإلستثمار.  6متوافقاً مع القسم سيكون أي عرض للوحدات لمستثمر سعودي 
 

(  101العربية السعودية وفقًا للمادة ) ولذلك، فإن الطرح يعد خاضع للقيود التالية على أنشطة السوق الثانوية في المملكة
 من الئحة صناديق اإلستثمار:

إن أي تحويل للواحدات المعروضة وفقا لالئحة صناديق اإلستثمار الى أي شخص في المملكة العربية السعودية يجب أن  
 يتم فقط:

 
 الى مستثمرين حاليين؛ (1
 (؛الى مستثمرين مؤهلين )كما هو معرف بالئحة صناديق اإلستثمار (2
 يتم دفعه مقابل تلك الوحدات ال يقل عن مبلغ مليون لاير سعودى أو ما يعادله. الذيحيث يكون الحد األدنى   (3

 
 إليهمال يتم توزيع مستند الطرح هذا في المملكة العربية السعودية اال على األشخاص الذين يسمح بتوزيع مستند الطرح 

 وفقاً لالئحة صناديق اإلستثمار الصادرة من قبل هيئة السوق المالية.  
 

خلي نفسها صراحة من أي مسؤولية ال تعطي هيئة السوق المالية أي تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال مستند الطرح هذا، وت
مهما كانت عن أي خسارة يمكن أن تنشأ أو يتم تكبدها نتيجة لإلعتماد على مستند الطرح هذا أو أي جزء منه. وينبغي على  
 المكتتبين المحتملين لألوراق المالية التي يتم طرحها بموجب هذا المستند إجراء دراسة شاملة نافية للجهالة فيما يتعلق بدقة
المعلومات الواردة بشأن األوراق المالية. وفي حالة عدم فهم محتويات مستند الطرح هذا، يتعين استشارة مستشار مالي 

 معتمد.
 

 دولة الكويت
 
و استدراجاً لعرض لشراء، وحدات في دولة الكويت. لم يتم اصدار أي  أبيع  لالكتتاب أو  عرضاً    االطرح هذ  مستندشكل  يال  

و بيعها في دولة الكويت من قبل هيئة أسواق المال أو أي هيئة  أو اإلعالن عنها أو تسويقها أت ترخيص لعرض الوحدا
لذلك، يحظر عرض الوحدات أو الترويج لها أو تسويقها أو اإلعالن عنها أو بيعها في    حكومية كويتية أخرى ذات عالقة.

  7والالئحة التنفيذية للقانون رقم    2010لعام    7رقم  دولة الكويت على أساس اكتتاب خاص أو اكتتاب عام بموجب القانون  
، بصيغته المعدلة، والذي ينظم اصدار وعرض وتسويق وبيع األوراق المالية في دولة الكويت )"قوانين األوراق 2010من  

 المالية الكويتية"(.



  

7 

 
أو عام للوحدات في دولة الكويت، ولن  وبالتالي، ووفقا لقوانين األوراق المالية الكويتية، ال ولن يتم طرح أي عرض خاص  

يتم إبرام أي اتفاق يتعلق ببيع الوحدات في دولة الكويت او التسويق لها او عمل أي من أنشطة االستدراج والتشجيع لعرض 
 او تسويق الوحدات في دولة الكويت

 
 )بما في ذلك مركز قطر المالي( قطردولة 

 
ال يشكل مستند الطرح هذا عرًضا لبيع أو استدراًجا لعرض لشراء أو لالكتتاب بالوحدات في دولة قطر أو مركز قطر  

  أو  المالية، لألسواق قطر هيئة قبل  من ترخيصه  أو عليه  الموافقة   أو مراجعته يتم ولن  لم  هذا الطرح مستندللمال. وتحديًدا، 
لم يتم تسجيل الوحدات المعروضة في مستند الطرح هذا ولن يتم  و  المركزي  رقط  مصرف  أو  للمال،  قطر  مركز  تنظيم  هيئة

و مركز قطر للمال. وفيما عدا بعض الحاالت المستثناة، أتسجيلها بموجب قوانين األوراق المالية المعمول بها في دولة قطر  
و مركز قطر للمال أو ألي شخص  أال يجوز طرح أو بيع تلك الوحدات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في دولة قطر 

طر مستند الطرح هذا ليس للتداول العام في قطر أو مركز ق .مقيم فيها أو ألي شخصية اعتبارية مسجلة بموجب قوانينها
 للمال وال يجوز استنساخه أو استخدامه ألي غرض آخر. 

 
 سلطنة عمان

 
ال يشكل مستند الطرح هذا طرًحا عاًما ألوراق مالية في سلطنة عمان، كما هو منصوص عليه في قانون الشركات التجارية 

( والقرار  80/1998( أو قانون سوق رأس المال )المرسوم السلطاني رقم 4/1974العماني )المرسوم السلطاني رقم 
 ، أو أي عرض لبيع أو استدراج ألي عرض لشراء أوراق مالية غير عمانية في سلطنة عمان. 1/2009الوزاري رقم 

 
يعتبر مستند الطرح هذا خاصاً وسري جًدا، ويقتصر توزيعه على عدد محدود من المستثمرين المتمرسين لتمكينهم من 

دخول في التزامات لالستثمار في الوحدات خارج سلطنة عمان، وفقًا للشروط  اتخاذ قرار بشأن تقديم عرض للصندوق وال
والقيود المنصوص عليها في هذا المستند. وال يجوز نسخ مستند الطرح هذا أو استخدامه ألي أغراض أخرى أو تزويده 

 ألي شخص آخر عدا المتلقي األصلي. 
 

ي عقد داخل األراضي العمانية أو بمقتضى قوانين السلطنة. وال  باإلضافة إلى ذلك، ال يستهدف مستند الطرح هذا إبرام أ
يجوز تسويق أو توزيع الوحدات موضوع مستند الطرح هذا أو أي مادة عرض متعلقة بالوحدات على أي شخص في سلطنة  

ومن ثم في وقت عمان، باستثناء شركة مرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال العمانية لتسويق أوراق مالية غير عمانية،  
 الحق بموجب أي شروط وأحكام منصوص عليها في ذلك الترخيص.

 
إن الصندوق مرخص وقائم بمقتضى قوانين اإلمارات العربية المتحدة، ولذلك ال تتحمل الهيئة العامة لسوق المال العمانية 

ة في مستند الطرح هذا أو أداء الصندوق  والبنك المركزي العماني أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة البيانات والمعلومات الوارد
فيما يتعلق بالوحدات، كما وال تتحمالن أي مسؤولية تجاه أي شخص كان لتعويضه عن الضرر أو الخسارة التي قد تنشأ 

 نتيجة لالعتماد على أي بيانات أو معلومات واردة في هذا المستند.
 

 مملكة البحرين
 

سيتم طرحها بموجب هذه المذكرة لم يتم الموافقة عليهم أو ترخيصهم من قبل  مستند الطرح هذا ووحدات الصندوق التي 
"(، أو بورصة البحرين، أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  المركزي البحرين مصرفمصرف البحرين المركزي )" 

البحرين. مصرف البحرين  "( أو أي هيئة ترخيص أخرى ذات صلة في مملكة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة)" 
لمملكة البحرين ال تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بدقة  وزارة الصناعة والتجارة والسياحةالمركزي، وبورصة البحرين، و 

البيانات والمعلومات الواردة في هذه المذكرة، أو فيما يتعلق بأداء هذا الصندوق، ولن تتحمل أي جهة من هؤالء مسؤولية 
أو مستثمر، أو خالف ذلك ألي خسارة أو ضرر ناتج عن االعتماد على أية بانات أو معلومات واردة تجاه أي شخص، 

. إن مصرف البحرين المركزي لم يستلم أو وافق على هذه المذكرة أو التسويق في مملكة البحرين وإن مصرف  بموجبه
   البحرين المركزي لن يكون مسؤوالً عن إداء الصندوق.
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 الطرح والقوانين األمريكية ودول االتحاد األوروبيمستند 
 

( من قانون األوراق المالية األمريكي أو أي نص آخر أو أي  2)أ()12مستند الطرح هذا ليس مستند طرح بموجب القسم 
قاعدة أخرى بموجب قانون األوراق المالية األمريكي. ومستند الطرح هذا ليس مستند طرح ألغراض توجيه االتحاد 

 (.EC/2003/71وروبي بشأن مستندات الطرح )التوجيه رقم األ
 

 والحوكمة تضارب المصالح المحتملالتعامالت مع األطراف ذات العالقة و
 

باإلفصاح في حالة   يخضع الصندوق ومديره ألحكام قرارات هيئة األوراق المالية والسلع التي تفرض التزامات تتعلق
مدير الصندوق بتشكيل لجنة لالستثمار والرقابة تتولى باإلضافة  سيقوم تعارض المصالح، ولغرض تطبيق مبادئ الحوكمة 

لضمان  ي معاملة  أقبل إبرام  وذلك    األطراف ذات العالقةمع  تعامالت  وجود  والتحقق من عدم  إلى مهام أخرى، إبداء الرأي  
مع األطراف    الصندوقتخص  . ال يجوز لمدير الصندوق إبرام صفقات  مستند الطرح هذاوبنظام صناديق االستثمار  االمتثال  

األطراف مع تعامالت ال. لمزيد من المعلومات، فضالً االطالع على القسم الوارد في مستند الطرح بعنوان "ذات العالقة
  ذات العالقة وتضارب المصالح".

 
 للمعلومات المالية والمعلومات األخرى عرض

 
 ن الصندوق لم يكن موجوداً قبل هذا التاريخ.  أال إ، تاريخ الترخيص األول فيمن الهيئة موافقة  حصل الصندوق على سي

عند اتخاذ أي قرار استثماري، يجب على المستثمرين االعتماد على دراسة المعلومات المالية والمعلومات األخرى المشمولة  
في مستند الطرح هذا، وينبغي عليهم استشارة مستشاريهم المختصين للحصول على فهم للتأثير الذي يمكن أن يصحب  
اإلضافات أو التعديالت المستقبلية التي قد يتم إجراؤها على مبادئ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بالنسبة للوضع  

 المالي للصندوق أو لنتائج عملياته. 
 
 تدويرال
 

في مستند الطرح هذا، بما فيها البيانات المالية، هي حسابات تقريبية أو خاضعة للتقريب إلى   إن بعض األرقام الواردة 
تكون دقيقة حسابيًا كمجموع لألرقام   أالأقرب عدد صحيح. وبالتالي فإن األرقام التي تظهر كمجاميع في جداول معينة يمكن  

 التي تسبقها.
 

 العمالت وأسعار الصرف
 

اإلشارة في مستند الطرح هذا إلى "د.إ." أو "درهم" هي إشارة إلى العملة القانونية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. كما أن 
اإلشارة إلى "الدوالر األمريكي" هي إشارة إلى العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية. واإلشارة إلى "الجنيه 

 يني" هي إشارة إلى العملة القانونية للمملكة المتحدة. االسترل
 

ما لم يرد تحديد غير ذلك، فإن سعر الصرف المستخدم في مستند الطرح هذا من الدوالر األمريكي إلى الدرهم اإلماراتي  
 درهم إماراتي.   3.673دوالر أمريكي =  1.00هو 
 

رح هي بالدرهم اإلماراتي. وقد قام الصندوق بتحويل مبالغ معينة إن البيانات المالية الواردة في جميع أقسام مستند الط
بالدوالر األمريكي إلى الدرهم اإلماراتي، ومبالغ معينة بالدرهم اإلماراتي إلى الدوالر األمريكي باستخدام سعر الصرف  

تأكيد بأن المبالغ بالدرهم   المبين أعاله. ويتوجب على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار ذلك التحويل على أنه إفادة أو
اإلماراتي أو المبالغ بالدوالر األمريكي يمكن أن يتم تحويلها إلى الدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي بأسعار الصرف  

 المبينة أو بأي أسعار صرف أخرى. 
 

 القيود على تنفيذ المسؤوليات المدنية
 

قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة، وإن جميع أعضاء مجلس   بموجبوسيتم تأسيس الصندوق  لقد تأسس مدير الصندوق  
اإلدارة الحاليين وفريق اإلدارة العليا لدى مدير الصندوق المذكورين في مستند الطرح هذا مقيمين في اإلمارات العربية 

ي هذا الخصوص، قد يكون  تكون جميع أصولهم موجودة في اإلمارات العربية المتحدة. وف أالنه من الممكن أال إالمتحدة، 
في دول أخرى عدا اإلمارات العربية  ودرجاتها  المحاكم  من مختلف  من غير المتاح أن يتم: تنفيذ قرارات المحاكم الصادرة  
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المتحدة، حسب مقتضى الحال، ضد الصندوق أو مدير الصندوق أو أي من أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق ومسؤوليه 
مستند الطرح هذا، في أي دعوى، بما في ذلك دعاوى المسؤولية المدنية بموجب قوانين األوراق  التنفيذيين المذكورين في

 المالية المعمول بها في تلك الدول. 
 

اإلمارات العربية المتحدة،  دولة باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون من الصعب تنفيذ الدعاوى األصلية المقامة في محاكم
 انين األوراق المالية في دولة أخرى عدا اإلمارات العربية المتحدة.والمسؤوليات الناشئة عن قو

 
القانوني جراء  اإل، يحدد القانون اإلماراتي  مع بلد ما  معاهدة بشأن حق التنفيذ المتبادل لألحكام األجنبيةحال عدم وجود  وفي  

األحكام أو األوامر أو القرارات الصادرة في دول  يتمكن بموجبه القضاء اإلماراتي من المصادقة على لالواجب اتخاذه 
أخرى. ويجوز تنفيذ تلك األحكام أو األوامر أو القرارات التي تصادق عليها المحكمة اإلماراتية، داخل اإلمارات وفقًا لما  

 هو منصوص عليه في قانون اإلجراءات المدنية. 
 

بموجب قوانين اإلمارات العربية ال يوجد ما يمنع  ، فإنه  ام النظام العامأو فيما يتعلق بأحك  باستثناء العقود المتعلقة بالعقارات
المحاكم اإلماراتية القانون المختار  تطبق  قد ال  على أي حال    . اختيار القانون الذي يسري على عالقاتهم التعاقديةمن    المتحدة

 .العقودالقانون االماراتي على تلك تطبيق المحاكم اإلماراتية قد تختار في العقد، و
 

كذلك فإن بإمكان الجهات األجنبية اقامة دعاوى مدنية في المحاكم اإلماراتية ضد أي جهة أو شخص بموجب قوانين 
( إذا  2( المسائل الخاضعة لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ أو )1اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بما يلي: )

تسمح المحاكم اإلماراتية  أالاختاره األطراف هو قانون اإلمارات العربية المتحدة. ويمكن  كان القانون واجب التطبيق الذي  
)بحسب موضوع الطلب المقدم( برفع دعوى في اإلمارات العربية المتحدة على أساس أي إخالل مدعى به بقانون أي دولة  

حصر، أي دعوى يدعى فيها بمخالفة قوانين األوراق أخرى عدا اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك على سبيل المثال ال ال
 المالية في دول أخرى. 

 
 يكون قرار المحكمة اإلماراتية قابالً للتنفيذ في اإلمارات العربية المتحدة ضمن حدود قانونية معينة.

 
 البيانات المستقبلية

 
واستراتيجية الصندوق. وهذه البيانات مشمولة ضمن  يشمل مستند الطرح هذا بيانات مستقبلية غير تاريخية عن استثمارات  

أقسام مختلفة من مستند الطرح هذا، منها على سبيل المثال ال الحصر األقسام التي تحمل العنوان "ملخص مستند الطرح" 
ن صحتها، و"عوامل المخاطرة" و"الصندوق" و"العقارات". إن هذه البيانات المستقبلية ليست بيانات تاريخية يمكن التحقق م

فإنها تنطوي على عدد من المخاطر وأوجه عدم اليقين. ويحتوي القسم الذي يحمل عنوان "عوامل المخاطرة" على شرح 
أكثر تفصيالً لهذه المخاطر وأوجه عدم اليقين، وهي خارجة عن سيطرة الصندوق ومدير الصندوق. كما أن جميع البيانات 

عات الصندوق أو مدير الصندوق عند اإلفصاح عنها، فيما يتعلق بأحداث مستقبلية المستقبلية مبنية على أساس قناعات وتوق
يتوقعها الصندوق أو مدير الصندوق. ويتم تحديد البيانات المستقبلية عموًما باستخدام مصطلحات مستقبلية منها على سبيل 

أو "ينوي"، أو "يستهدف"، أو "يسعى"، أو   المثال "يعتقد"، أو "يتوقع"، أو "يمكن"، أو "سوف"، أو "يحتمل"، أو "ينبغي"،
"يقدر"، أو "يخطط"، أو "يفترض"، أو أي عبارات سلبية أو تصريفات لها أو مصطلحات مشابهة، أو مناقشات لالستراتيجية 

 التي تنطوي على المخاطر وأوجه عدم اليقين. 
 

إلفادات الشفهية التي تعطى بواسطة أو بموافقة يمكن أن تظهر أو تستخدم البيانات المستقبلية في التصاريح الصحفية أو ا
مسؤول تنفيذي مفوض من مدير الصندوق. وتشمل البيانات المستقبلية بيانات تتعلق بخطط أو أهداف أو استراتيجيات أو 

ق أو  أحداث مستقبلية أو إيرادات مستقبلية أو أداء أو نفقات رأسمالية أو احتياجات تمويلية أو مخططات أو نوايا للصندو
مدير الصندوق تتعلق بصفقات االستحواذ أو بنقاط القوة والضعف التنافسية أو استراتيجية األعمال والتوجهات التي يتوقعها 
مدير الصندوق في القطاعات، والمناخ السياسي والقانوني الذي يعمل الصندوق ومدير الصندوق ضمنه، والمعلومات 

 األخرى التي ال تعتبر معلومات تاريخية.
 

تشتمل البيانات المستقبلية على توقعات، وال يعطي الصندوق أو مدير الصندوق أو محصل االكتتابات أي ضمانة بضرورة  
تحقق تلك التوقعات. ويمكن أن تختلف األحداث أو النتائج اختالفًا جوهريًا عن النتائج المستقبلية المتوقعة المشار إليها أو  

يانات المستقبلية، وذلك نتيجة للمخاطر وأوجه عدم اليقين التي يواجهها الصندوق و/أو المذكورة صراحةً أو ضمنًا في الب
 مدير الصندوق.
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إن قائمة العوامل الهامة المذكورة في القسم الوارد في مستند الطرح هذا بعنوان "عوامل المخاطرة" ليست قائمة شاملة  
على المستثمرين المحتملين أن يدرسوا بعناية عوامل المخاطرة  وكاملة. وعند االعتماد على البيانات المستقبلية، يتوجب

وأوجه عدم اليقين واألحداث األخرى. وال يتعهد الصندوق أو مدير الصندوق بأي التزام بتحديث أو تعديل أي من عوامل  
مطلوب بمقتضى المخاطرة، سواء نتيجة الحصول على معلومات جديدة، أو نشوء أحداث مستقبلية أو غير ذلك عدا ما هو 

 القوانين أو األنظمة المعمول بها.
 

 والقطاع السوق معلومات
 

مستند الطرح هذا على بيانات تاريخية عن السوق وتوقعات عن القطاع، تم الحصول عليها من منشورات صادرة   يحتوي
  في  الوارد السوق تقرير ملخص تشملفيما يتعلق بالقطاع ودراسات وأبحاث السوق، ومعلومات أخرى متوفرة للعموم 

مستند الطرح هذا  في الوارد" المتحدة العربية اإلمارات في العقارية السوق عن"نبذة  بعنوان القسم في هذا الطرح مستند
 مصادر  من المعلومات هذه  من التحقق يتم ولم. .ذ.م.مش العقاري التثمين لخدمات ماكسويل كافينديش شركة والصادر عن 

 .دقيقة المعلومات  هذه بأن الصندوق مدير أو الصندوق يتعهد وال. مستقلة
 
المعلومات التي تم الحصول عليها من المصادر المشار إليها أعاله منسوخة بدقة. وإلى حد علم مدير الصندوق وإلى   إن

مدى قدرة مدير الصندوق على التحقق من صحة المعلومات الصادرة عن مصادر أخرى، لم يتم حذف أي حقائق يمكن أن  
يتعلق بالبيانات الواردة في مستند الطرح هذا والصادرة عن طرف  يما  وفتجعل المعلومات المنسوخة غير دقيقة أو مضللة.  

 ثالث فقد تم تحديد مصدر تلك المعلومات.
 

  التحليلية   الدراسات  على  بناء  وضعها  تم   الصندوق،  واتجاهات  إمكانيات  حول  معلومات  على  أيًضا   هذا   الطرح  مستند  يحتوي
 تلك  تحقق حول  ضمانة أي إعطاء يمكن وال. أخرى أشياء ضمن  من الصندوق، مدير أجراها التي التقييم ودراسات للسوق

 .العقارية السوق أوضاع في تغييرات أو أخرى مخاطرة وعوامل متوقعة غير أحداث تقع أن يمكن كما التوجهات،
 
 

 موقع اإلنترنت
 

www.almalcapitalreit.com 
 

الواردة في مستند الطرح هذا )بما في ذلك كافة ملحقاته(. وال تشكل  يتوجب على المستثمرين االعتماد فقط على المعلومات  
أي وثائق أو معلومات أخرى، بما في ذلك محتويات مواقع اإلنترنت الخاصة بالصندوق أو مدير الصندوق أو مواقع 

التابعة للصندوق أو  اإلنترنت التي يمكن الوصول إليها عبر روابط من تلك المواقع، أو مواقع اإلنترنت الخاصة بالشركات 
مدير الصندوق أو مشاريعهما المشتركة أو شركائهما، جزءاً من مستند الطرح هذا، أو تعتبر مشمولة ضمن مستند الطرح  

 هذا بمجرد اإلشارة إليها، ويتوجب على المستثمرين عدم االعتماد على تلك المعلومات.
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 ملخص مستند الطرح
 

 ملخص الطرح
 

فيما يلي ملخص لبعض شروط الطرح، وقد ال يحتوي هذا الملخص على كافة المعلومات التي تهم المستثمر، ولذلك يتوجب 
 المعلومات األكثر تفصيالً الواردة في موضع آخر من مستند الطرح هذا. قراءة هذا الملخص بالتوازي مع  

 
اسم  

 الصندوق
 

 ريت.كابيتال المال 
 

  
عنوان 

 الصندوق
 

 برج جيت، شارع الشيخ زايد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 48، 901مكتب 
 

 الصندوق
 

صندوق استثمار عام عقاري ذو رأس مال مغلق قام بتأسيسه مدير الصندوق بموجب نظام صناديق 
االستثمار في محفظة أصول عقارية مدرة للدخل.   لغرضاالستثمار ونظام صناديق االستثمار العقارية 

ويعنى مدير الصندوق بإدارة الصندوق واستثماراته، وليس للصندوق مجلس إدارة أو موظفين مستقلين. 
 للصندوق ويمكن اإلمارات العربية المتحدةدولة وسوف تتركز استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في 

اإلستثمار في دول  أيضا للصندوق  ويمكن العربية الخليج  لدول التعاون مجلس  دول باقى في االستثمار
ة  خارج دول للصندوق تزيد نسبة األصول العقارية  أال خارج مجلس التعاون لدول الخليج العربية شريطة 

% من إجمالي أصول  25عن  أو غيرها  مجلس التعاون الخليجي  سواء في دول    اإلمارات العربية المتحدة
 . الصندوق

 
تاريخ بدء 

األنشطة  
 والمدة

  99. وقد تأسس الصندوق لمدة من الهيئة يبدأ الصندوق ممارسة أنشطته اعتباراً من تاريخ الترخيص له
من الهيئة. وتنتهي الفترة األولية لترخيص بشكل سنوي تشغيله يخضع لتجديد الترخيص  إال أنسنة 

، وتكون مدة الصندوق بعد ترخيص الصندوقنفس العام الذي صدر فيه من  ديسمبر 31الصندوق في 
 ديسمبر من كل سنة، قابلة للتمديد بناًء على طلب يقدم إلى الهيئة.  31ذلك سنة واحدة تنتهي في 

  
الهدف 

 االستثماري
مع التركيز على عقارات المنشاَت التعليمية وعقارات ) االستثمار في محفظة متنوعة من العقارات

في اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس  األوراق الماليةو (رات الصناعيةالمنشاَت الصحية والعقا
وفي دول أخرى خارج منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليحقق  التعاون لدول الخليج العربية

%  80( دخالً مستقًرا ومناسبًا لمالكي الوحدات من خالل التوزيعات السنوية لألرباح بحد أدنى 1)  :بذلك
المتحققة بموجب نظام صناديق ( المتحققة غير )ال تشمل األرباح الرأسماليةمن صافي أرباح الصندوق 

 ( نمو القيمة الرأسمالية لألصول حيث يكون ذلك ممكنًا.2االستثمار العقارية؛ و)
 

 :اآلتي من أي في أمواله أغلبية الصندوق باستثمار وبشكل عام يهدف

 

 .صندوقال جيةتياستراومدرة لدخل سنوي بما يتناسب مع  قائمة عقارية أصول تملك (1)

 تأجيرها أو إدارتها أو لبيعها تمهيداً  تجهيزها، إعادة أو تطويرها، أو لبنائها، عقارية أصول تملك (2)

 .القانونية التصرفات صور من صورة بأي فيها التصرف أو

 . للصندوق االستثمارية السياسة مع يتفق بما عقارية استثمار شركات عن صادرة مالية أوراق تملك (3)
  . األخرى العقارية الصناديق وحدات في االستثمار (4)
أقصى عن االستثمار في النقد أو السندات الحكومية أو األوراق المالية المدرجة بما ال يزيد كحد  (5)

   . خمسة وعشرين في المائة من إجمالي أصوله
 

القيود على 
 راالستثما

قرار  ال يخضع الصندوق للقيود التالية على التكوين المسموح به لمحفظة استثمارات الصندوق بموجب
 :وتعديالته ضوابط صندوق االستثمار العقاري م بشأن  2019/ ر.ت ( لسنة  6إداري رقم ) 

 
 لصندوق الرأسمالية واألرباح والتوزيعات والفوائد العقارات من اإليرادات مصادر تقل أال يجب ( أ) 

 ؛ إيراداته إجمالي من%( 90) نسبة عن االستثمارالعقاري
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بما في ذلك  لخدمات العقارية  تمارس نشاطات ايجوز للصندوق أن يؤسس أو يمتلك شركة أو أكثر   )ب(

بشرط أال تزيد استثماراته في ملكية تلك الشركات  ن، ولكالعقاراتإدارة تأجير ودون حصر 
 . الصندوق % من إجمالي أصول20والشركات التابعة لها عن نسبة  

 
 ؛ % من إجمالي أصوله75تقل األصول العقارية المنتجة لعوائد الصندوق عن نسبة ال يجب أ )ج(
 

 ؛ % من إجمالي أصول الصندوق25التطوير عن  تزيد نسبة األصول العقارية قيد ال يجب أ )د(
 

% من إجمالي  25عن    ة اإلمارات العربية المتحدةتزيد نسبة األصول العقارية خارج دول  أال  يجب )ه( 
   .الصندوقأصول 

  –  سنة( 30التي تقل الفترة المتبقية لها عن ) –تزيد استثمارات الصندوق في حقوق االنتفاع  أال)ي(   
 . له  االنتفاع  حق%( من إجمالي أصوله عند إدراج وحداته في السوق أو عند انتقال  25عن نسبة ) 

 
  :يشترط في األصول العقارية للصندوق ما يلي

 
  الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار؛أن تكون مستوفية لموافقات  )أ(
أن تثبت بموجب حق ملكية أو حق انتفاع استناداً لعقود رسمية، أو من خالل التملك في شركة   )ب(

  مالكة ألي من تلك الحقوق؛
  أال تكون محملة بأي قيود أو التزامات؛ )ج(
 وات.( سبع سن7أال تقل المدة المتبقية من حق االنتفاع عن ) )د(
 

مدير 
 الصندوق

 

وهي شركة مساهمة خاصة محدودة مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة، شركة المال كابيتال ش.م.خ.،  
وهي شركة مدرجة في سوق   من قبل شركة دبي لالستثمار ش.م.عباألغلبية  كما أنها شركة تابعة مملوكة  

علماً أن هذه النسبة قد تتغير من حين   %66.61 العامالطرح في تاريخ وتمثل هذه األغلبية دبي المالي. 
 استثمارات الصندوق.دارة إ. ويتولى مدير الصندوق آلخر بدون الحاجة ألي إشعار مسبق

  
أعضاء 
مجلس 

إدارة مدير 
 الصندوق

ناصر السيد /  ( 2خالد بن كلبان؛ )السيد / ( 1يتألف مجلس إدارة مدير الصندوق من سبعة أعضاء هم: )
مشتاق مسعود؛ السيد / ( 5أحمد الدرمكي؛ ) /سعادة ( 4العزيز السركال؛ ) عبدالسيد / ( 3بلسي؛ )النا
 محمد الكتبي.السيد / ( 7علي الفردان؛ )السيد / ( 6)
 

محفظة 
الصندوق 

 العقارية
 

 تتألف محفظة الصندوق العقارية من العقارات التي يتملكها الصندوق من حين آلخر. 
إن عدد وطبيعة ونوع األصول العقارية في محفظة الصندوق العقارية ليست ثابتة وخاضعة للتغيير من 
 حين آلخر حسب عوامل عديدة منها القرارات االستثمارية لمدير الصندوق وما قد ينتج عنها من زيادة 
في عدد األصول العقارية التي يتملكها الصندوق أو نقصان ذلك بناء على عمليات البيع والشراء لألصول  
العقارية حسبما يراه مدير الصندوق مناسباً وحسب أحكام مستند الطرح هذا. إن تغير األصول العقارية 

طرح هذا أو الحصول على  في محفظة الصندوق العقارية ال يتطلب بأي حال من األحوال تعديل مستند ال
موافقة الهيئة أو موافقة المساهمين أو إخطارهم بذلك إال في األحوال التي يكون فيها ذلك مطلوباً بموجب 
مستند الطرح هذا. يتعين على كل مستثمر أن يأخذ ذلك في الحسبان عند اتخاذ قراره االستثماري وأن  

قارية، كما يتعين على كل مستثمر الحصول من  يتفحص ويدرس بعناية ودقة وضع محفظة الصندوق الع
ستثمار في الصندوق بناء على  مستشاره المالي والقانوني على االستشارة الالزمة عند اتخاذ القرار باال

 ذلك. 
 

 الحوكمة
 

يخضع الصندوق ومديره ألحكام قرارات هيئة األوراق المالية والسلع التي تفرض التزامات تتعلق 
وأية تعديالت أوقرارات   تعارض المصالح والتزامات تتعلق بممارسة أعمال اإلدارةباإلفصاح في حالة 

مدير سيقوم ، ولغرض تطبيق مبادئ الحوكمة الهيئة في هذا الشأن أو تعليمات ذات الصلة تصدر عن
ً من تاريخ  90خالل مدة ال تتجاوز  الصندوق لجنة لالستثمار  أعضاء ترخيص الصندوق بتعيينيوما

والرقابة تتولى مهام تتعلق بالرقابة واإلشراف على ممارسة مدير الصندوق اللتزاماته بموجب نظام 
(  1: )بما يليرقابة الستثمار وااللجنة صناديق االستثمار ونظام صناديق االستثمار العقارية. تتمثل مهام 

والتأكد من الصفقات ( دراسة 2مارات؛ و)دراسة االستثمارات وتأكيد عدم اعتراضها على تلك االستث
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نشطة مدير الصندوق أ( االشراف على 3؛ و)الموافقة عليهااألطراف ذات العالقة ووبمع عدم ارتباطها 
أي مخالفة  بخصوص دارة مدير الصندوق إبالغ أعضاء مجلس إ، وحين يكون ذلك مالئماً، اإلستثمارية

وفي حال وجود حالة تعارض مصالح محتملة   شكال متعلق باالمتثال القانوني.إ)متحققة أو محتملة( أو أي  
بناء على رأي اللجنة، تقوم اللجنة بالطلب من مدير الصندوق أو إبرام لصفقات مع أطراف ذات عالقة 

عضاء لجنة اإلستثمار أولحين تعيين  ،  اإلفصاح عن حالة تعارض المصالح وكيفية التعامل مع تلك الحالة
الصندوق  تخصو تنفيذ أي صفقات أبالتعاقد على الصندوق عمالهم لن يقوم مدير أوتمكينهم من مزاولة 

 .  عمال ترتبط بمهام اللجنةأو أ
 

 مدير إلتزام من التحققبما في ذلك مدير الصندوق اإلشراف على نشاط وتمارس لجنة االستثمار الرقابة 
 : التالية بااللتزامات الصندوق

 
أو مزمع   تتمصفقات أو صفقات  عن تفاصيل أية    الوحدات  ومالكي  والسوق  للهيئةضرورة اإلفصاح   (1)

 ؛ بالمخالفة ألحكام مستند الطرح فور العلم بذلك  الصندوق تخص مع األطراف ذات العالقة  إتمامها
بذل العناية الالزمة لتوفير المعلومات الكافية والدقيقة لمالكي الوحدات الحاليين والمرتقبين بما يمكنهم  (2)

 من اتخاذ قراراتهم االستثمارية؛ 
اإلفصاح الفوري والدوري للهيئة والسوق ومالكي الوحدات عن كافة البيانات والمعلومات أو أي  (3)

 على الصندوق؛ أحداث جوهرية أثرت أو من شأنها التأثير 
تجنب أي عمل يترتب عليه زيادة غير ضرورية في التكاليف أو المخاطر التي يتعرض لها الصندوق  (4)

 تصرف أو إجراء؛  أي والعمل على حماية مصالح الصندوق في 
 إدارة المخاطر وتعارض المصالح مع أي أنشطة استثمارية أخرى لمدير الصندوق؛   (5)
فصلة عن أموال وأصول مدير الصندوق وعن أصول أي ضمان االحتفاظ بأموال الصندوق من (6)

 ؛ صندوق آخر يديره مدير الصندوق
  تنفيذ الخطة االستثمارية للصندوق المنصوص عليها في مستند الطرح.  (7)
 

مقدمو 
 الخدمات

 

   .دبي –دائرة التنمية االقتصادية  ، شركة مرخصة من قبل   .ذ.م.مش  اي أر بي سي المثّمن العقاري:
 

 دائرةمرخص من قبل  مكتب ،التميمي ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونيةالمستشار القانوني: 
 . دبي –التنمية االقتصادية 

 
   . دبي  –التنمية االقتصادية    دائرة، شركة مرخصة من قبل  بنك  شارتردتستاندرد    شركة الخدمات اإلدارية:

 
  .دبي  –دائرة التنمية االقتصادية  مرخصة من قبل  ، شركةبرايس ووترهاوس كوبرز مدقق الحسابات:

 
 .  دبي –التنمية االقتصادية  دائرة، شركة مرخصة من قبل  بنك شارتردتستاندرد الحافظ األمين: 

 
   ، شركة مساهمة عامة مرخصة في دبي. ش.م.ع. سوق دبي الماليمين سجل الوحدات: أ
 

   ، شركة مساهمة عامة مرخصة في دبي. : بنك أبوظبي األول ش.م.ع. الرئيسي االكتتاب بنك
 

وحدات 
 الصندوق

 

حد  وحدة في حالة تغطية االكتتاب لل 500,000,000يبلغ مجموع عدد وحدات الصندوق الصادرة 
حيث يمكن لمدير في التغطية،  . أما في حال وجود فائضالمعروضةوحدات النقدية المستهدف من ال

  700,000,000المعروضة لالكتتاب إلى الحد األعلى حتى عدد    وحدات الصندوقاالكتتاب زيادة عدد  
قبول الصندوق  لمدير  يكون  وفي حال عدم نجاح االكتتاب في تغطية الحد المستهدف المذكور، فإنه  .  وحدة

مهما  وحدات الصندوقفي  االكتتاب الثانيةء بعد فترة االكتتاب األولى أو بعد فترة سواأي قيمة اكتتاب 
 االكتتاب نتائج ضوءعلى  وحدة، كل ذلك  350,000,000كانت طالما ال تقل عن الحد األدنى البالغ 

تمثل كل وحدة حصة مالكها في صافي قيمة أصول الصندوق، وتكون كل وحدة متساوية   .الوحدات في
في الترتيب مع الوحدات األخرى. وال تعطي الوحدات لمالكي الوحدات الحق في التخصيص أو التجنيب 
أو السيطرة على أي من األصول أو على أي حق اختصاص على األصول. لالطالع على المزيد من 

بالصندوق تتعلق رجى الرجوع إلى القسم الوارد في مستند الطرح بعنوان "مسائل معينة المعلومات، ي
  .وفقا لنتائج اإلكتتاب المختلفة، وفيما يلي جدول توضيحي لحجم الصندوق والوحدات" 
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بيان حجم 

 الحد األقصى  الحد المستهدف  الحد األدنى  الصندوق 
 على شريحتي األفراد والشركات  الصندوق وحداتمكتتبي  حصة توزيع
  شريحة
   %20  األفراد

70,000,000 100,000,000 140,000,000 

  شريحة
 80  الشركات

% 
280,000,000 400,000,000 560,000,000 

  700,000,000 500,000,000 350,000,000 المجموع 
  

  على  عام طرح خالل من  وحدة 500,000,000 الصندوق مدير يعرض الطرح، هذا بموجب الطرح
بموجب  المعروضة الصندوق وحداتاستكمال الطرح وعلى افتراض االكتتاب في  وبعد.  المستثمرين

. أما في حالة  وحدة  500,000,000  الصندوق  وحدات  عدد   إجماليهذا الطرح على المستثمرين سيكون  
المعروضة فيكون إجمالي عدد وحدات الصندوق  لوحدات الصندوقاالكتتاب بالحد األعلى 

لالكتتاب  المعروضة  وحدات الصندوقعدد  من  األدنىحال تغطية الحد  وفي  وحدة  700,000,000
 . وحدة 350,000,000سيكون عدد وحدات الصندوق 

 
 كما يلي:  نمكتتبيالعلى شريحتين من  وحدات الصندوق طرح يتم
 

بما يعادل   المطروحة لالكتتاب وحدات الصندوق% من إجمالي عدد 20األفراد وتمثل  شريحة (1)
وحدة في حالة االكتتاب في الوحدات المعروضة وبما يعادل حتى  100,000,000
أدنى كحد في االكتتاب وبما يعادل فائض في حالة وجود أعلى كحد وحدة  140,000,000
مطروحة للمكتتبين دة في حالة عدم تغطية االكتتاب في الوحدات المعروضة، حو 70,000,000

من األشخاص الطبيعيين ممن يحملون جنسية دولة اإلمارات العربية المتحدة أو جنسية إحدى دول  
 مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ 

اب  بما يعادل  المطروحة لالكتت وحدات الصندوق% من إجمالي عدد 80الشركات وتمثل  شريحة (2)
وحدة في حالة االكتتاب في الوحدات المعروضة وبما يعادل حتى وحدة  400,000,000
أدنى كحد في االكتتاب وبما يعادل فائض في حالة وجود  أعلى كحد  وحدة 560,000,000
مطروحة للمكتتبين    دة في حالة عدم تغطية االكتتاب في الوحدات المعروضة،حو  280,000,000

دولة اإلمارات العربية المتحدة أو  المؤسسة فىالشركات والمؤسسات األشخاص االعتباريين ومن 
والتي تعتبر شركات أو مؤسسات وطنية في بلد  إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى

  .تأسيسها
 

نتيجة 
 الطرح

خالل    وحدة  500,000,000وهو من الطرح المستهدف تغطية الحد نجاح االكتتاب في في حال عدم 
تقل عن الحد   مهما كانت طالما الإما قبول أي قيمة اكتتاب يمكن لمدير الصندوق ، األولى الطرحفترة 

( 3) أقصى وبحدللفترة األولى  مماثلة لفترة تمديد االكتتاب، أو وحدة 350,000,000األدنى البالغ 
مهما  وحدات الصندوقفي قبول أي قيمة اكتتاب الصندوق وفي هذه الحالة يمكن لمدير للفترتين  شهور

في حالة وجود فائض في االكتتاب، أما    وحدة   350,000,000كانت طالما لم تقل عن الحد األدنى البالغ  
المعروضة إلى الحد األعلى حتى عدد   الصندوق فإنه يحق لمدير الصندوق زيادة عدد وحدات

 . وحدة نقدية 700,000,000
 
سواء  وحدة 350,000,000 ة البالغ وحدات الصندوقلإلكتتاب في  الحد األدنى تغطيةفي حال عدم و

 :  ذلك ىويترتب عل إلغاء الطرحيتم  خالل فترة الطرح األصلية أو الممددة
   
باإلضافة إلى الفوائد أو األرباح  وحدات الصندوقأموال االكتتاب الى المكتتبين في  رد ( 1

دون خصم أي رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى ويتم الرد وفقا آللية   المتحققة إلى المكتتبين
 ؛ ورد أموال االكتتاب الموضحة الحقا

ق ما قد يكون تم فتحه من  سداد ما قد ينشأ على الصندوق من التزامات تجاه الغير، وإغال ( 2
حسابات للصندوق وإلغاء ما قد يكون قد صدر من ترخيص للصندوق وذلك دون تحمل 

 و؛ الصندوق أية مبالغ تحت أي مسمى
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تحمل مدير الصندوق لكافة األعباء وااللتزامات والمصروفات والرسوم التي قد تكون  ( 3
 . ترتبت على الصندوق بموجب الطرح

  
نوفمبر   8تاريخ بداية االكتتاب وهو  الفترة التي تبدأ في  خالل    نمكتتبيالعلى    الصندوقوحدات  سيتم طرح   الطرحفترة 

وفي حالة عدم تغطية الحد  . 2020نوفمبر  19االكتتاب وهو فترة تاريخ نهاية لى إوتستمر  2020
لفترة اكتتاب د االكتتاب ، يحق لمدير الصندوق تمدياألولىخالل فترة االكتتاب ا المستهدف من الطرح

 . 2020ديسمبر  8إلى  2020نوفمبر  22من ثانية 
 

وحدات 
 الصندوق
والتخصي

 ص
 

ونقص في  )األفراد والشركات(  في حال حصول فائض اكتتاب في الوحدات في أي من الشريحتين
االكتتاب في الشريحة الشريحة األخرى، يمكن لمدير الصندوق تغطية اكتتاب إحدى الشريحتين من فائض  

 المطروحة  في أي من الشريحتين، يتم توزيع الوحداتبعد ذلك  في حال حصول فائض اكتتاب  األخرى. و
موال  أرد فائض االكتتاب وفقا آللية رد ومن ثم يجب  التناسبالنسبة وبتلك الشريحة  على مستثمري

 .مستند الطرحاالكتتاب الموضحة ب
 

آلية رد 
موال  أ

 االكتتاب 

موال عن االكتتاب سيكون الرد لمبلغ االكتتاب )المبلغ المدفوع عند االكتتاب متضمنا أي أفي حال رد 
يداعها وحتى تاريخ اليوم السابق إرسوم االكتتاب( ومتضمنا العوائد المحتسبة عن تلك المبالغ منذ تاريخ 

ن يكون أ، ويجب % سنوياً 0.01وهو  االكتتاب بنوكلرد تلك االموال وفق سعر العائد المتفق عليه مع 
موال  أوتكون  تاريخ اتخاذ القرار برد أموال االكتتاب  يام عمل من  أ( عشرة  10الرد خالل مدة ال تتجاوز )

موال  أعلى  (وجدت)إن االكتتاب التي سيتم ردها للمكتتبين في الحالتين متضمنة ألية فوائد مكتسبة 
 عادتها.  إاالكتتاب قبل 

  
األدنى  الحد

لالكتتاب في 
 وحدات

  الصندوق

 هو)شريحة األفراد( الشريحة األولى  منالحد األدنى لمبلغ االكتتاب في الوحدات لكل مستثمر  إن
درهم   1,000فوق ذلك بمضاعفات مبلغ  ضافيإاكتتاب  ي أيكون  نأ  على  درهم إماراتي 10,000
)شريحة الحد األدنى لمبلغ االكتتاب في الوحدات لكل مستثمر من الشريحة الثانية  ويكون اماراتي.

  50.000على أن يكون أي اكتتاب إضافي فوق ذلك بمضاعفات مبلغ  درهم  500.000 هوالشركات( 
 .  اماراتي درهم

 
االكتتاب في 

 وحدات
 الصندوق

اإلكتتاب الموقع حسب األصول طلب  لالكتتاب في الوحدات، يتعين على المستثمرين تعبئة وإعادة ارسال  
)بتوقيت اإلمارات العربية المتحدة( من اليوم  الواحدة ظهراً في موعد أقصاه الساعة  بنك االكتتابإلى 

لمزيد من  مستند الطرح. أو عبر المنصات االلكترونية كما هو موضح الحقاً في   األخير لفترة الطرح
المعلومات، يرجى االطالع على القسم الوارد في مستند الطرح هذا بعنوان "االكتتاب في الوحدات". 
وعند االكتتاب في الوحدات، يعتبر كل مستثمر موافقًا على مستند الطرح هذا )وعلى شروط وأحكام 

 الطرح( وعلى تأسيس الصندوق وفقًا لمستند الطرح هذا. 
 

سعر 
 الوحدة

ورسوم 
 االكتتاب

باإلضافة إلى    لالكتتاب بموجب هذا الطرح بسعر درهم اماراتي واحد للوحدة  الصندوق  يتم طرح وحدات
( من مبلغ شامالً ضريبة القيمة المضافة درهم اماراتي عن كل وحدة 0.02% )2رسوم اكتتاب بنسبة 

  وحدات الصندوق   مستثمر مكتتب، بحيث يقوم مكتتبياالكتتاب بالنسبة للوحدات التي يتم تخصيصها لكل  
 بدفعه كمبلغ اضافي على مبلغ االكتتاب. 

 
رسوم 

االكتتاب 
والتصرف 

 فيها 

الحد المستهدف درهم في حال تغطية كامل    10,000,000اية فترة الطرح ستبلغ قيمة رسوم االكتتاب  هبن
درهم في حال تغطية الحد األدنى من   7.000.000، وستبلغ رسوم االكتتاب وحدات الصندوقمن 

سيتم  .  درهم في حال تغطية الحد األعلى من الطرح 14.000.000الطرح، وستبلغ رسوم االكتتاب 
سيس أخالل فترة ما قبل التتم سدادها تعاب التي استخدام رسوم االكتتاب لتغطية النفقات والرسوم واأل

وتوجه رسوم االكتتاب إلى   ،دبي-برايس وترهاوس كوبرز عن الصادر تقريرلل وفقاوذلك والترخيص 
الذين يقدمون استشارات  المستقلين سداد أتعاب المستشارين المتخصصين (1عدة أغراض من بينها: )

، ومدققي الحسابات، المستشارين القانونيينوإعداد الطرح بما فيهم    تأسيس وترخيص الصندوقبخصوص  
الوحدات التكاليف واألتعاب ذات الصلة باستدراج  (  2)ين، والمستشارين الماليين؛  والمديرين، والمستشار

التكاليف األخرى    ( 3وتقسيمها والتعامل معها بواسطة بنوك االكتتاب، وفتح الحسابات لديها؛ )المطروحة  
  . والدعاية لهذات الصلة بالطرح، بما فيها اإلعالن عنه، وطباعة ما يخصه من مطبوعات، والترويج له،  
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على النحو باإلضافة إلى إجمالي تلك النفقات  تفاصيل النفقات التي سيتم تغطيتها من رسوم االكتتاب  وبيان  
 التالي:  

 درهم(مصاريف تأسيس الصندوق )باأللف      

 )سوف يتم استيفاؤها من رسوم االكتتاب(    

 المصروف  طبيعة الجهة المستحقة لقيمة البند  قيمة البند 

 *أتعاب استشارية لتأسيس الصندوق وأتعاب إدارة اإلصدار  المال كابيتال 6,907.8

                                 
738.0   

 تخص تأسيس الصندوق   -مصاريف قانونية  التميمي وشركاه

                                 
650.0   

 بنوك االكتتاب بنك أبو ظبي األول 

                                 
428.9   

, سوق دبي  phdفينزبري,
 المالي

 الدعاية والتسويق 

                                 
278.3   

 عالقات عامة   فينزبري 

                                 
100.0   

 سوق دبي المالي 
)من خالل بنك   eIPOمصاريف استخدام منصة سوق دبي المالية 

 االكتتاب(
                                 

190.0   
  -برايس ووترهاوس كوبرز 

 دبي
 مصاريف إعداد تقارير 

                                 
119.5   

 تطوير الصفحة االلكترونية والعالمة التسويقية  جرافيك شوب ويوروالند 

                                   
51.4   

 الترجمة عدة جهات 

                                   
45.0   

 دراسة سوقية  كافنديش ماكسويل

                                   
15.0   

 ترخيص صندوق لدى الهيئة هيئة األوراق المالية  

 المجموع )قبل ضريبة القيمة المضافة(**    9,523.8

 يضاف ضريبة قيمة المضافة    476.2

 مجموع رسوم االكتتاب )شاملة ضريبة القيمة المضافة(    10,000.0

 حجم اإلصدار    500,000

 رسم اإلكتتاب )%( )شامالً ضريبة القيمة المضافة(   % 2.00

المستحقة لمدير الصندوق  استشارية لتأسيس الصندوق وأتعاب إدارة اإلصدارأتعاب  مقابلتم احتساب  *
درهم إماراتي. ألف   9,523.8بعد خصم جميع مصاريف التأسيس األخرى من مصاريف التأسيس البالغة  

 درهم إماراتي في اإليضاح أدناه. ألف 9,523.8 تم توضيح أساس احتساب 
  إماراتي  درهم  مليون 500البالغ  االكتتاب٪ من إجمالي مبلغ 2تم احتساب مصاريف التأسيس بنسبة ** 

  476.2في الطرح العام للصندوق صافيًا من ضريبة القيمة المضافة البالغة  به  والمتوقع أن يتم االكتتاب  
دوق ستختلف في حالة  المستحقة لمدير الصن كتتاباال. وتجدر اإلشارة إلى أن رسوم إماراتي درهمألف 

 درهم إماراتي.  مليون 500عن  االكتتاباختالف إجمالي مبلغ 
 

بسبب عدم تغطية  التأسيسونفقات  المجموع الكلي لمصاريف  في حال إنخفاض قيمة رسوم اإلكتتاب عن  
عاله  أبالجدول  به  الخاصةتعاب هذا الفرق من األمدير الصندوق تحمل يسالحد المستهدف من الطرح 

 ". إدارة اإلصدار تعاب أو لتأسيس الصندوق أتعاب استشارية" 
  

العملة  
 األساسية 

 

نه يجوز للصندوق االستثمار في استثمارات بعمالت أخرى عدا  أتصدر الوحدات بالدرهم اإلماراتي، إال  
بتقلبات أسعار صرف  الدرهم اإلماراتي. وبناًء على ذلك، يمكن أن تتأثر قيمة أي استثمار إيجابيًا أو سلبيًا  

 العملة. 
 

صافي قيمة 
 لكلاألصول 

 وحدة
 

 ً مجموع التزامات الصندوق، ويتم  إن صافي قيمة أصول الصندوق يساوي مجموع قيمة األصول ناقصا
تقويمه بالدرهم اإلماراتي. ويساوي صافي قيمة األصول لكل وحدة صافي قيمة األصول مقسوًما على  

 عدد الوحدات الصادرة عند إجراء التقييم، ويتم حسابه بالدرهم اإلماراتي.
 

ركة الخدمات اإلدارية  ش  من خالل  سيتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق والوحدات مرة كل ربع سنة
ساس لتداول وحدات الصندوق أوسيتم االفصاح عن تلك القيمة للمستثمرين ولن تمثل تلك القيمة أي 

بالسوق بل تعتبر قيمة استرشادية للمستثمرين حيث يخضع سعر التنفيذ آلليات العرض والطلب وفقاً 
 لألنظمة المطبقة في السوق. 
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حقوق 

 التصويت
 

أي حقوق تصويت اضافية بخصوص الصندوق عدا ما هو منصوص عليه في مستند ال تعطي الوحدات 
 الطرح هذا. 

 
عدم جواز 
االسترداد 
 أو السحب

 

ال يكون لمالكي الوحدات حق سحب أو استرداد وحداتهم. ومن المتوقع أن يتم إدراج الوحدات للتداول في  
. يجوز لمدير الصندوق واستكمال باقي اإلجراءات التنظيمية الالزمة  سوق دبي المالي بعد إغالق الطرح

جراء استرداد قسري لكامل الوحدات المسجلة باسم أي من مالكي الوحدات أو أي جزء منها وذلك في  إ
متطلبات الملكية" أو "عدم إمكانية االسترداد" أو  تحت بند"  الحاالت المنصوص عليها في مستند الطرح

 .ردة على بيع ونقل ملكية الوحدات" "القيود الوا
 

ك وبن
 االكتتاب

 

 .األول ظبي أبو بنك
 

األرباح 
الموزعة  
وسياسة 

توزيع 
 األرباح

 

)ال تشمل األرباح % من صافي أرباحه  80يوزع الصندوق األرباح على مالكي الوحدات بما ال يقل عن  
مالية، شرط االلتزام بالقيود المشار إليها في القسم  المتحققة المدققة عن كل سنة  (  غير المتحققة  الرأسمالية

 من مستند الطرح هذا بعنوان "األرباح وسياسة توزيع األرباح".
 

االقتراض 
 المديونيةو
 

يزيد في مجموعه عن نسبة   أالواقتراض على على تسهيالت تمويل بعد ترخيصه قد يحصل الصندوق 
مصرف  % من إجمالي قيمة أصوله، وبشرط أن يكون االقتراض من جهة مرخص لها من قبل 50

 .  لمنح القروض اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 
 

استخدام 
حصيلة 
 االكتتاب

 

 بند تحتالخطة االستثمارية التي نص عليها مستند الطرح هذا  تنفيذل االكتتاب حصيلة  استخدام سيتم
  .(االستثمار استراتيجية)
 

مصروفات 
ورسوم 

 الصندوق

تتمثل جميع المصروفات والرسوم المتعلقة بالصندوق سواء قبل أو بعد التأسيس كما يتضح من البنود 
 .أدناه

  
رسوم 

 االكتتاب
( من مبلغ شامالً ضريبة القيمة المضافة اماراتي عن كل وحدةدرهم  0.02% )2رسوم اكتتاب بنسبة 

 الصندوق   وحداتاالكتتاب بالنسبة للوحدات التي يتم تخصيصها لكل مستثمر مكتتب، بحيث يقوم مكتتبي  
وسيتم إستخدام حصيلة رسوم اإلكتتاب لتغطية كافة مصروفات . ضافي على مبلغ االكتتابإبدفعه كمبلغ 

 .رسوم االكتتاب والتصرف فيها" التأسيس كما وردت ببند " ونفقات 
 

نفقات 
 الصندوق

بعد 
 التأسيس

 

جميع التكاليف والمصاريف والنفقات المتعلقة بأنشطة الصندوق بموجب بشكل مستمر يسدد الصندوق 
)ب(   دوق؛ لمدير الصن  اإلدارةأتعاب  اتفاقية إدارة الصندوق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر )أ(  

( د)الترتيب لمدير الصندوق؛ استشارات أتعاب االستحواذ أو التصرف لمدير الصندوق؛ )ج( أتعاب 
أي رسوم أو أتعاب لمقدمي الخدمات مثل مقدم الخدمات اإلدارية  ( هـ) لمدير الصندوق؛ أتعاب األداء

نفقات جميع  ( أتعاب التطوير، )ح(  ز)  ؛  العقارات وتشغيلها( أتعاب إدارة  و)ومقدم خدمات الحفظ األمين؛  
مقابل تقديم خدمات أو استشارات أو منتجات لضمان سير أعمال   الصندوق التشغيلية والتمويلية األخرى

)ط( رسوم ونفقات التقييم العقاري؛ )ي( األتعاب االستشارية والوساطة المالية بخصوص  ؛ الصندوق 
الترتيبات التمويلية؛ )ك( رسوم وأتعاب التدقيق المالي واإلداري والفني؛ )ل( رسوم وأتعاب الفحص 

يتطلب  والتيبأنواعها والمراجعة قبل شراء األصول أو بيعها أو التعامل فيها؛ )م( الرسوم الحكومية 
علماً أن أتعاب لجنة االستثمار تدفع  .دفعها أثناء نشاط الصندوق وبموجب األعمال التشغيلية للصندوق

 من ضمن رسوم مدير الصندوق. 
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رسوم مدير 
 الصندوق

 

 أوالً: رسوم اإلدارة: وتتمثل فيما يلي:
 
صافي قيمة آخر % من 1.25إدارة سنوية تبلغ  أتعاب الصندوق مدير يستحقأتعاب اإلدارة:  .1

  .أشهر ثالثةكل مقدماً وتسدد لمدير الصندوق أتعاب اإلدارة وتحتسب تم احتسابها األصول 
 
: يستحق مدير الصندوق أتعاب في حال االستحواذ على أصول لصالح أتعاب االستحواذ أو التصرف .2

% من قيمة االستحواذ أو 1تلك األتعاب  الصندوق أو في حال التصرف في أصول الصندوق وتبلغ  
التصرف. ويستحق مدير الصندوق هذه األتعاب مقابل بذله جهوداً استشارية إضافية تتعلق 

 باالستحواذ أو التصرف بأصول الصندوق.  
 

تقديم ير الصندوق بصفته جهة مرخصة لمزاولة أعمال مد يستحق: الترتيباستشارات أتعاب  .3
تقديم استشارات ترتيبات القروض والدين وليس بصفته مدير الصندوق أتعاب عن استشارات 
ترتيبات القروض والدين في حال حصول الصندوق على قروض أو ديون وتبلغ تلك بخصوص 
الصفة المشار إليها هذه األتعاب % من قيمة القرض أو الدين. يستحق مدير الصندوق ب1األتعاب 

مقابل بذله جهوداً استشارية إضافية تتعلق بترتيبات الحصول على الدين وسواء تمت تلك األعمال  
لمدير الصندوق، أو من خالل شركة تابعة أوشقيقة مدير الصندوق من خالل إدارة أو وحدة داخل 

أو عموالت مفروضة من الجهة  وتدفع هذه األتعاب لمدير الصندوق بغض النظر عن أي رسوم 
 المقرضة حسبما هو متعارف عليه في مثل تلك األحوال.  

 
جميع األحوال لن تتجاوز رسوم اإلدارة السنوية )مجموع األتعاب الثالث أعاله( خالل العام المالي   وفي

قبل استقطاع و  في نفس العام المالي  محتسبةال  أصول الصندوقصافي قيمة  آخر  من  %  2.25الواحد نسبة   
 . اإلدارة رسوم

 
 %7% مما يزيد عن 10الصندوق بما يعادل  منيستحق مدير الصندوق أتعاب أداء أتعاب األداء: ثانيا: 

من إجمالي عوائد المستثمرين محسوبة على أساس التغير في صافي قيمة األصول للوحدة مع حاجز  

 إذا للوحدة    األصول  قيمةن الزيادة في صافي  تصاعدي لكل اثنا عشر شهراً، على أال يستحق أتعاب أداء ع

ً قيمة دون الحاجز  إلىكانت تلك الزيادة من قيمة دون الحاجز  . وألغراض المزيد من له مساوية أيضا

 التوضيح الجدول األتي يبين على سبيل المثال والتوضيح طريق احتساب رسوم األداء: 
 

  السنة
 المالية 

قيمة   صافي
األصول في  

 من يناير 1

  قيمة  صافي
  في   األصول

  من  31
 ديسمبر

  اجمالي
العوائد 

  )الخسائر(

 نسبة
  اجمالي
 العوائد

  صافي
 العوائد

  الخاضعة
  لرسوم
 األداء

 رسوم
 األداء

2020 1,000 1,200 200 20 % 130 13 

2021 1,200 1,400 200 16.7 % 116 11.6 

2022 1,400 1,450 50 3.6 % 0 0 

2023 1,450 1,100 (350 ) (24)% 0 0 

2024 
 

1,100 1,300 200 18 % 0 
 

0 

 
  

عنها أتعاب أداء ويتم احتساب وفي حال زيادة رأسمال الصندوق الي سبب فإن هذه الزيادة ال يحتسب 
أتعاب اآلداء على ما يتحقق من عوائد بعد زيادة رأس المال، هذا ويجوز لمدير الصندوق التنازل للصندوق 

 عن ما يراه من األتعاب المستحقة له خالل العام وفقاً لتقديره المطلق.
 

أتعاب 
الحافظ 
 األمين 

 

ً التفاقية األتعاب بين الصندوق والحافظ األمين على أساس أتعاب الحافظ األمين تحتسب    1.000وفقا
علماً  . وقبل ضريبة القيمة المضافة  دوالر أمريكي حتى سقف عشرين وثيقة تحتسب على أساس شهري

 .، وتحتسب وتدفع لمقدم الخدمة كل ثالث شهورأن تلك األتعاب تخضع للتغيير من حين آلخر
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عاب أت
شركة  

الخدمات 
 اإلدارية  

 

كما   وفقاً التفاقية األتعاب بين الصندوق وشركة الخدمات اإلداريةأتعاب شركة الخدمات اإلدارية  تحتسب  

 : ، وتحتسب وتدفع لمقدم الخدمة كل ثالث شهور يلي

 

 األتعاب* اإلدارية الخدمات

 بشكل للصندوق األصول قيمة صافي إحتساب

 شهري

  الصندوق أصول قيمة إجمالي  من % 0.015

 رسوم استقطاع قبل سنوي أساس على تحتسب

 اإلدارية  الخدمات شركة

 أول)تعفى  شركة  كل عن أمريكي دوالر 1,500 خاصة  أغراض ذات شركات تخص تقارير

 (خاص غرض ذات شركة ( 15) عشر خمسة

 شهري أساس  على صندوق لكل أمريكي  دوالر 3.000 عن تقل ال بقيمة

  النقل وكالة خدمات

 ال شهرية قيمة مع معاملة لكل أمريكي دوالر 15 النقلوكالة  خدمات

 حتى فترة اإلدراج أمريكي دوال  500 عن تقل

  المالية البيانات خدمات

دوالر أمريكي لكل صندوق يديره مدير  7,000 البيانات المالية عن كل ربع سنة )غير مدققة(

 الصندوق تحتسب على أساس سنوي 

   المضافة  القيمة ضريبة تشمل*ال 

أتعاب 
المستشار 

 القانوني
 

ليس هناك مبلغ محدد سلفاً ألتعاب المستشار القانونية وإنما يتم حساب أتعاب المستشار القانوني بناء على  
طبيعة االستشارة القانونية المطلوبة في أي وقت يطلب الصندوق الحصول على رأي قانوني من المستشار 

 القانوني. 

أتعاب مدقق 
 الحسابات

 

كما مدقق الحسابات وفقاً التفاقية األتعاب بين الصندوق وشركة  تدقيق حسابات الصندوقأتعاب  تحتسب
ً  يلي  .آلخر حين من للتغيير تخضع األتعاب تلك أن علما
 

 طريقة الدفع رهم اإلماراتي بالد األتعاب العمل نطاق

% قبل بدء العمل،  60   165,000 السنوي  التقرير المالي  تدقيق

% عند إتمام عمل  30

عند تسليم  %  10التدقيق، 

 التقرير النهائي

للتقارير المالية الربع   مراجعة

  31في  المنتهية للفتراتسنوية 

 سبتمبر 30و يونيو 30 مارس،

 من كل عام 

 % عند بدء العمل  100   165,000

 المضافة  القيمة ضريبة تشمل*ال 
 

أتعاب 
المثمن  
 العقاري

 

ً  العقاري المثمنأتعاب المثمن العقاري وفقاً التفاقية األتعاب بين الصندوق وشركة  تحتسب   تلك  أن علما
يتم حساب أتعاب تقييم العقار بناًء على طبيعة العقار باإلضافة   .آلخر حين  من للتغيير تخضع األتعاب

 الى عدة عوامل قد تنطبق لكل تقييم عقاري على حدى. 
 

تعديالت 
مستند 
الطرح 

 والحقوق

ال يجوز تعديل مستند الطرح هذا إال بموافقة مسبقة من الهيئة، شريطة الحصول على موافقة خاصة  
مسبقة من مالكي الوحدات في حال كان ذلك التعديل يؤدي إلى تغيير حقوق مالكي الوحدات بأي شكل 

 جوهري.
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 مستقلة ويخضع للترخيص من قبل الهيئة حسب األصول. يتمتع الصندوق بشخصية قانونية وذمة مالية  الترخيص

 
 الضرائب

 
لإلطالع على عرض لبعض اإلعتبارات الضريبية المتعلقة باإلستثمار في الوحدات، يرجى اإلطالع على  

 القسم الوارد في مستند الطرح هذا بعنوان "الضرائب".
 

عوامل  
 المخاطرة

 

تشمل )دون حصر( مخاطر مرتبطة بما يلي: )أ( زيادة المنافسة يرتبط االستثمار بالصندوق بعدة مخاطر 

في القطاع العقاري بما يؤثر على قدرة الصندوق بالقيام باالستثمارات و)ب( الطبيعة غير المسيلة للعقارات 

)كنوع من انواع االصول( وتقييد قدرة الصندوق ومدير الصندوق على تسييل قيمة عقار في وقت معين 

لحد التأميني في حال حدوث ن، )ج( تحقق اخطار غير مؤمن ضدها أو زيادة الخسائر عن اوعلى سعر معي

( تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة االمارات العربية المتحدة و احتمال تأثير ذلك على  د، و)كوارث

االستقرار السياسي ( عدم  هـالدخل المتاح لإلنفاق لدى المستثمرين والمستأجرين كذلك المحتملين منهم، و)

 واالقتصادي واالجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ككل.
 

قبل اتخاذ أي قرار استثماري، ينبغي على المستثمرين دراسة تلك المخاطر بعناية. ولمزيد من المعلومات، 
 يرجى االطالع على القسم الوارد في مستند الطرح هذا بعنوان "عوامل المخاطرة".

 
، سوف يتم إدراج الوحدات للتداول في سوق دبي نجاح االكتتاب والمضي قدماً في إجراءات اإلدراجبعد   دراج اإل

 .االكتتاب تاريخ إغالق شهر من أالمالي. سيتم اإلدراج خالل ثالثة 
 

المستشارو
ن 

 القانونيون

 .التميمي ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية
 

معلومات 
 عامة

 

 أرقام تعريف األوراق المالية للوحدات المعروضة بموجب مستند الطرح هي: 
 
 

 AMCREITرمز التداول في سوق دبي المالي: 
 

 
مدير الصندوق أو ممثله المفوض بتقديم ملخص مستند الطرح هذا لمالكي الوحدات إما كنسخة إلكترونية أو كنسخة  سيقوم

بشكل متواصل أو بناًء على طلبهم بدون أي رسوم، وسوف يتم تحديث مستند الطرح هذا باستمرار، بما في ذلك  مطبوعة
 بيانات األداء التاريخي والحالي للصندوق.
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 للطرح العاملزمني الجدول ا
 

 . العام للطرحتحدد التواريخ المبينة أدناه الجدول الزمني 

 
تنتهي  أسبوعينويستمر لمدة  2020نوفمبر  8في وحدات الصندوق بداية من يوم عمل : ستبدأ فترة االكتتاب االكتتاب

يمكن لمدير الصندوق  وفي حال قرر    المستهدف من الطرح، وفي حال عدم تغطية الحد  2020نوفمبر    19بنهاية يوم عمل  
تنتهي بنهاية يوم عمل و 2020 نوفمبر 22تبدأ في  ،نأخرى أسبوعينلمدة للفترة األولى لفترة مماثلة تمديد فترة االكتتاب 

يكون  ، فترة الطرح األصلية أو الممددةسواء خالل  المستهدف من الطرح، وفي حال عدم تغطية الحد 2020ديسمبر  8
  350,000,000قبول أي قيمة اكتتاب في وحدات الصندوق مهما كانت طالما لم تقل عن الحد األدنى البالغ    لمدير الصندوق

المعروضة إلى الحد   الصندوق في حالة وجود فائض في االكتتاب، فإنه يحق لمدير الصندوق زيادة عدد وحداتوحدة أما 
 . وحدة نقدية 700,000,000حتى عدد األعلى 

 
سواء خالل فترة الطرح   وحدة 350,000,000 ةالبالغ الحد األدنى لإلكتتاب في وحدات الصندوق تغطيةوفي حال عدم 

 األصلية أو الممددة يتم إلغاء الطرح ويترتب على ذلك:  
  
 باإلضافة إلى الفوائد أو األرباح المتحققة إلى المكتتبين   وحدات الصندوقأموال االكتتاب الى المكتتبين في    رد ( 1

 و ؛تاب الموضحة الحقادون خصم أي رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى ويتم الرد وفقا آللية رد أموال االكت
سداد ما قد ينشأ على الصندوق من التزامات تجاه الغير، وإغالق ما قد يكون تم فتحه من حسابات للصندوق   ( 2

  ؛ و وإلغاء ما قد يكون قد صدر من ترخيص للصندوق وذلك دون تحمل الصندوق أية مبالغ تحت أي مسمى
ات والمصروفات والرسوم التي قد تكون ترتبت على الصندوق  تحمل مدير الصندوق لكافة األعباء وااللتزام ( 3

  .بموجب الطرح
 

عمل التالي لتاريخ المن يوم تغطية الحد األدنى المستهدف من الطرح، ستبدأ عملية التخصيص  : على افتراضالتخصيص
إذا تم غلق باب اإلكتتاب بنهاية مدة  2020 نوفمبر 26تنتهي بنهاية يوم عمل   أيام سبعةغلق باب اإلكتتاب ويستمر لمدة 

 .للمدة الثانية إذا تم تمديد فترة االكتتاب 2020 ديسمبر 15أو بنهاية يوم عمل  األولىاإلكتتاب 
 

بعد اكتمال التخصيص، سيستلم كل مكتتب تم تخصيص وحدات له بنجاح، رسالة نصية تؤكد ذلك  اإلخطار بتأكيد االكتتاب:  
   2020نوفمبر    26  ، كما سيتم البدء بإرسال خطابات تأكيد التخصيص للمكتتبين بالبريد بتاريخ  2020  نوفمبر  26بتاريخ  

 
اإلكتتاب الزائدة بداية من يوم العمل التالي لتاريخ التخصيص ويستمر أموال  : تبدأ عملية إعادة  اإلكتتاب الزائدةأموال  إعادة  
أو بنهاية األولى إذا تم غلق باب االكتتاب بنهاية مدة االكتتاب  2020 ديسمبر 8تنتهي بنهاية يوم عمل  أيام عمل  5لمدة 

 حسب تاريخ التخصيص. للمدة الثانية إذا تم تمديد فترة االكتتاب   2020ديسمبر   22يوم عمل 
 

حسب األصول بعد االنتهاء من بما يمكنه من مزاولة نشاطه من قبل الهيئة : سيتم إصدار ترخيص للصندوق الترخيص
 االكتتاب وتخصيص الوحدات وقبل اإلدراج.  

 
، وسيتم االفصاح االكتتاب شهر من تاريخ إغالقأخالل ثالثة : سيتم ادراج الوحدات للتداول في سوق دبي المالي االدراج

 عن تاريخ االدراج الفعلي للوحدات وتاريخ بدء التداول.  
 

  االكتتاب في الوحدات
 

االكتتاب   بنكلالكتتاب في الوحدات، يتعين على المستثمرين تعبئة وإعادة ارسال طلب اإلكتتاب الموقع حسب األصول إلى  
 ربية المتحدة( من اليوم األخير لفترة الطرح.في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً )بتوقيت اإلمارات الع

 
 من المستثمرين: شريحتين على  وحدات الصندوقيتم طرح 

 
 الشريحة األولى

 
  إحدى المستثمرين األفراد من األشخاص الطبيعيين ممن يحملون جنسية دولة اإلمارات العربية المتحدة أو جنسية  وتضم
توزيعها على المستثمرين مستهدف وحدة  100,000,000لقد تم تخصيص . العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول
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 والمطروحة لالكتتاب  الطرح  هذا   في  المشمولة  الوحدات  إجمالي  من %  20الشريحة األولى. وتمثل هذه الوحدات نسبة  ضمن  
ً أوحدة كحد  140,000,000 و ترتفع إلىأدنى أوحدة كحد  70,000,000قد تنخفض إلى  لنتيجة اإلكتتاب  قصى وفقا

   .في الوحدات
 

 آالف)عشرة  إماراتي درهم 10,000هو من الشريحة األولى إن الحد األدنى لمبلغ االكتتاب في الوحدات لكل مستثمر 
 )ألف درهم إماراتي(.    درهم اماراتي  1,000ضافي فوق ذلك بمضاعفات مبلغ  إي اكتتاب  أن يكون  أعلى    (،إماراتي  درهم

 
ممن يحملون جنسية دولة    الطبيعيين  االشخاص   : هم  األولى  الشريحة   وحدات  في   لالكتتاب  المخولين  الوحيدين  المستثمرين  إن

 وطني مستثمر رقم يمتلكون الذين و العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول إحدى اإلمارات العربية المتحدة أو جنسية 
(NIN )المتحدة العربية االمارات دولة في بنكي حساب الى باإلضافة المالي  دبي سوق لدى . 
 

 الشريحة الثانية
 

 فى إحدى   المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  فى  المؤسسةالشركات والمؤسسات  األشخاص االعتباريين ووتضم المستثمرين من  
  .والتي تعتبر شركات أو مؤسسات وطنية في بلد تأسيسها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

. وتمثل هذه الوحدات نسبة  على المستثمرين في الشريحة الثانيةمستهدف توزيعها  وحدة    400,000,000لقد تم تخصيص  
وحدة كحد   280,000,000قد تنخفض إلى  والمطروحة لالكتتاب الطرح هذا في المشمولة الوحدات إجمالي من % 80
ً أوحدة كحد   560,000,000و ترتفع إلى أدنى أ  .  في الوحداتلنتيجة اإلكتتاب  قصى وفقا
 

)خمسمائة   إماراتي  درهم  500,000إن الحد األدنى لمبلغ االكتتاب في الوحدات لكل مستثمر مؤهل في الشريحة الثانية هو  
  خمسون ألف )درهم اماراتي  50.000على أن يكون أي اكتتاب إضافي فوق ذلك بمضاعفات مبلغ  ألف درهم إماراتي(.

 درهم إماراتي(. 
 
األشخاص االعتباريين من الحكومات والهيئات والمؤسسات  ن المستثمرين المخولين لالكتتاب في الشريحة الثانية همإ

الدولة ويكون في جميع نشاط تجاري في  بمزاولة، المرخص لهاالحكومية أو الشركات المملوكة ألي منهم والشركات 
ويعد من الشركات   العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  إحدى  فى  أو  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  فى  مؤسساألحوال  

المالي باإلضافة الى حساب  ( لدى سوق دبي  NINوالذين يمتلكون رقم مستثمر وطني )  أو المؤسسات الوطنية في بلد تأسيسه
 .بنكي في دولة االمارات العربية المتحدة

 
 سياسة التوزيع 

 
وبعد استكمال الطرح  المستثمرين، على عام طرح خالل من وحدة 500,000,000المعروضة للطرح هي  الوحدات

من الوحدات المعروضة بموجب هذا الطرح على المستثمرين سيكون عدد  المستهدف وعلى افتراض االكتتاب في الحد 
وحدة وفي حال تغطية الحد األدنى من عدد الوحدات المعروضة لالكتتاب سيكون عدد    500,000,000وحدات الصندوق  
دات  أما في حالة الفائض واالكتتاب بالحد األعلى، سيكون عدد وح وحدة 350,000,000 بحد أدنى وحدات الصندوق

 . وحدة 700,000,000 بحد أعلى الصندوق
 

في أي من الشريحتين ونقص في الشريحة األخرى، يمكن لمدير وحدات الصندوق في حال حصول فائض اكتتاب في 
الصندوق تغطية اكتتاب إحدى الشريحتين من فائض االكتتاب في الشريحة األخرى. وفي حال حصول فائض اكتتاب بعد 

  فائض مع رد  لتناسبوا لنسبةباعلى مستثمري تلك الشريحة  المطروحةين، يتم توزيع الوحدات ذلك في أي من الشريحت
 .مستند الطرحموال االكتتاب الموضحة بوفقا آللية رد أ االكتتاب

 
 طلب االكتتاب

 
وينبغي على  يحتوي القسم الوارد في مستند الطرح هذا بعنوان "شروط وأحكام الطرح" على شروط وأحكام الطرح. 

المستثمرين مراجعة ذلك القسم بعناية. يجوز رفض أي طلب اكتتاب في الوحدات بموجب هذا الطرح كلياً أو جزئيًا إذا كان 
 غير مستوفياً لتلك الشروط واألحكام، وذلك وفقاً لتقدير مدير الصندوق المطلق.
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 إجراءات االكتتاب والمستندات المطلوبة
 

( في حال كان طلب االكتتاب من الشريحة األولى، يتم تقديم الطلب باسمه 1على كل مكتتب تقديم طلب اكتتاب واحد فقط: )
عن مكتتب آخر، وفي هذه الحالة يتم تقديم طلب االكتتاب باسم ذلك  مثلمكباسمها الشخصي )ما لم يكن / تكن تتصرف  /

من الشريحة الثانية، يتم تقديم الطلب باسم الشخص االعتباري. في حال تم  ( في حال كان طلب االكتتاب 2المكتتب(؛ أو )
تقديم أكثر من طلب اكتتاب واحد من نفس المكتتب باسمه / باسمها الشخصي أو باسم الشخص االعتباري، يحتفظ بنك 

المكتتب وبالحق في االكتتاب ومدير الصندوق بالحق في قبول أو رفض جميع أو بعض طلبات االكتتاب المقدمة من ذلك 
إتمام إجراءات التحقق في شأن مواجهة مخاطر جرائم غسل  ، وبعد عدم تخصيص أي وحدات مطروحة لذلك المكتتب

  2018( لسنة  20حكام القانون االتحادي رقم )وفقاً أل  األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
في شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب  2019لسنة  ( 10وأحكام قرار مجلس الوزراء رقم )
 .  والقوانين والقرارات ذات الصلةوتمويل التنظيمات غير المشروعة.

 
 

خانات في طلب االكتتاب وجميع المستندات المطلوبة وتقديمها إلى بنك االكتتاب يجب على المكتتبين استكمال جميع ال
 اب خالل فترة الطرح.  مجتمعة مع مبلغ االكتت

 
رفض قبول  االكتتاب ببنك سيقوم تماًما. إذا لم يكن األمر كذلك ، اً المكتمل واضًحا ومقروءاالكتتاب يجب أن يكون طلب 

 .إغالق االكتتابالمطلوبة قبل  المستنداتحتى يفي األخير بجميع المعلومات أو المكتتب من االكتتاب طلب 
 

الوحدات المطروحة يعتبر بمثابة موافقة من المكتتب على االلتزام بكافة أحكام مستند طرح الصندوق. إن االكتتاب في 
ستعتبر أية شروط يتم إضافتها إلى طلب االكتتاب على أنها باطلة وغير نافذة. لن يتم قبول أي صور ضوئية عن طلبات 

ق بشكل كامل. وعندئذ يجب تقديم طلب  ندوصلح ا االكتتاب. يجب استكمال طلب االكتتاب فقط بعد مراجعة مستند طر
االكتتاب إلى أحد فروع بنك االكتتاب المذكورة هنا. يجب على المكتتبين أو ممثليهم تأكيد دقة المعلومات المتضمنة في 

من الطلب بحضور ممثل البنك الذي تم فيه االكتتاب. يجب أن يتم توقيع كل طلب اكتتاب أو تصديقه من قبل المكتتب أو 
 يمثله. 

 
 لبنك االكتتاب رفض طلبات االكتتاب المقدمة من أي من المكتتبين ألي من األسباب التالية:  

 
في حال عدم اكتمال طلب االكتتاب أو حال كونه غير صحيحاً بخصوص المبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة )وال  •

تخصيص أي وحدات مطروحة في حال كان عنوان    يتحمل بنك االكتتاب أو مدير االكتتاب أي مسؤولية في حال عدم
 المكتتب غير صحيحاً(؛ 

 في حال دفع مبلغ طلب االكتتاب باستخدام طريقة غير الطرق المسموحة للدفع؛   •
في حال كان مبلغ طلب االكتتاب المدفوع مع طلب االكتتاب ال يساوي الحد األدنى لالستثمار أو زياداته المذكورة   •

 بخصوص الطرح للشريحة األولى والثانية؛ 
 في حال كان طلب االكتتاب المكتمل غير واضح وغير مقروء بشكل كامل.  •
 

ن المكتتبين من خالل الشريحة األولى أو الثانية ألي من األسباب لبنك االكتتاب رفض طلب االكتتاب المقدم من قبل أي م
 التالية:  

  
 تم إرجاع الشيك المدير ألي سبب من األسباب؛  •
في حال كان المبلغ الموجود في الحساب البنكي المذكور في طلب االكتتاب غير كاف لسداد مبلغ االكتتاب المذكور  •

بنك االكتتاب خصم المبلغ مقابل الطلب سواء بسبب عدم مطابقة التوقيع   في طلب االكتتاب أو في حال عدم استطاعة
 أو ألي سبب آخر؛ 

( لسوق دبي المالي أو في حال كان رقم المستثمر الوطني NINفي حال لم يتم توفير رقم المستثمر الوطني ) •
(NIN  غير صحيح؛ ) 

 خياره الخاص قبول مثل ذلك الطلب(؛  في حال كان طلب االكتتاب مكرراً )يمكن لمدير الصندوق بناء على  •
 وبخالف ذلك تم اكتشاف أن طلب االكتتاب مخالف ألحكام الطرح؛  •
، ةالثانيإذا تم اكتشاف أن المكتتب تقدم بأكثر من طلب )من غير المسموح التقديم من خالل كال الشريحتين األولى و •

 من طلب واحد(؛  وكذلك من غير المسموح التقدم من خالل أي من الشريحتين بأكثر 
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في حال كان المكتتب شخصاً طبيعياً وتم اكتشاف أنه تقدم بطلب اكتتاب بغير اسمه الشخصي )ما لم يكن / تكن  •
 يتصرف باعتباره ممثالً عن مكتتب آخر(؛ 

 لم يلتزم المكتتب بشروط شريحتي االكتتاب األولى والثانية؛  •
نظام صناديق االستثمار أو نظام ض االلتزام بأحكام وبخالف ذلك إذا كان مطلوباً رفض طلب االكتتاب لغر •

صناديق االستثمار العقارية أو مستند الطرح هذا أو متطلبات المصرف المركزي أو الهيئة أو سوق دبي المالي؛  
 و 

في حال فشل نظام تحويل األموال أو التحويل المباشر أو في حال كانت المعلومات المطلوبة في الخانات  •
 المخصصة غير كافية لمعالجة الطلب. 

 
يحق لبنك االكتتاب أو لمدير الصندوق رفض طلب االكتتاب ألي من األسباب المذكورة أعاله في أي وقت إلى حين 

 عليهم أي التزام بإخطار المكتتب برفض االكتتاب قبل إخطار تخصيص الوحدات.    تخصيص الوحدات المطروحة وليس
 

 المرفقة مع طلب االكتتاب:  المستندات
 

 على المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلب االكتتاب: 
 

 لألفراد من الجنسية اإلماراتية أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي:  
 

 المفعول أو الهوية الشخصية اإلماراتية؛ و ة أصل ونسخة عن جواز سفر ساري •
 في حال كان الموقع مختلفاً عن المكتتب:  •

o  مخولة،   وكالة قانونية مصدقاً أصوالً يحتفظ بها الموقع، أو نسخة مصدقة من قبل شخص / جهة
 مثل كاتب العدل أو بخالف ذلك جهة مخولة بشكل رسمي في الدولة؛  

o   أصل جواز سفر الموقع لغرض تأكيد التوقيع ونسخة عن جواز السفر األصلي؛ 
o  نسخة عن جواز السفر األصلي للمكتتب؛ 

 في حال كان الموقع هو الوصي على قاصر، فيجب تقديم المستندات التالية؛   •
o  ز سفر الوصي على القاصر لمطابقة التوقيع؛ أصل وصورة عن جوا 
o    أصل وصورة عن جواز سفر القاصر؛ 
o  من المحكمة، أصل وصورة عن مستند الوصاية مصدق من  قرار إذا كان الوصي معيناً بموجب

 كاتب العدل(.  وغيرها من الجهات المختصة )مثلالمحكمة 
 

 الية، صناديق االستثمار والشركات والمؤسسات األخرى: لألشخاص االعتباريين بما في ذلك البنوك، المؤسسات الم
 

فى دولة اإلمارات العربية المتحدة أو فى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج  األشخاص االعتبارية القائمة  •
 ا: عد من الشركات أو المؤسسات الوطنية في بلد تأسيسهتالعربية و
o ري لغرض المطابقة أو صورة مصدقة من أحد  أصل وصورة عن الرخصة التجارية أو السجل التجا

 الجهات / األشخاص المخولة في الدولة، مثل كاتب العدل أو بخالف ذلك أي جهة مرخصة في الدولة؛  
o  وتمثيله في تقديم الطلب أصل وصورة عن المستند الذي يخول الموقع للتوقيع بالنيابة عن المكتتب

 والموافقة على أحكام وشروط مستند الطرح وأحكام وشروط طلب االكتتاب. 
o  .أصل وصورة عن جواز سفر الموقع 

 
 للشريحة األولى والثانية دفع الطريقة االكتتاب و

 
 طريقة الدفع : 

 
، ويجب تقديم اهذمستند الطرح في االكتتاب المذكورة  فروع بنكإلى أي من المكتتب من قبل االكتتاب يجب تقديم طلب 

لمبلغ الذي  ا ، باإلضافة إلى دفع كامل للمكتتبمع سوق دبي المالي ورقم الحساب المصرفي  (NINالمستثمر الوطني )رقم 
 دفعه بإحدى الطرق التالية: الذي يجب في وحدات الطرح، ولالكتتاب غب في استخدامه  ير
 

شيك مصرفي مصدق )شيك مدير( مسحوب على بنك مرخص ويعمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، لصالح   •
 ؛   المال كابيتال ريتلصندوق العام الطرح 



  

26 

 أو االكتتاب؛ لدى بنك المكتتب الخصم من حساب  •
 أدناه(. ياإللكترونباالكتتاب اإللكتروني )يرجى الرجوع إلى القسم الخاص كتتاب اال •

 
 عن طريق شيك المدير. االكتتاب  دفع مبلغ  في حال  حتى  االكتتاب  في طلب  للمكتتب  يجب إكمال تفاصيل الحساب المصرفي  

 
، إلى مدير الصندوق  الطرحوحدات  االكتتاب في  ، سيتم دفع المبلغ ذي الصلة من عائدات  الصندوقاكتمال تأسيس  في تاريخ  

 ً  .كما يكون مناسبا
 

 باستخدام أي من الطرق التالية: بنك االكتتاب أو قبوله من قبل االكتتاب ال يجوز دفع مبلغ 
 

 نقدا؛ •
 الشيكات )غير مصدقة(. أو  •
 أعاله. أي طريقة دفع أخرى غير المذكورة  •

 
 

 كترونياال االكتتاب
 
 
  سوق دبي المالي – لكترونياالكتتاب الا

 
مسجل على موقع   (NINمستثمر وطني )الذين لديهم رقم  للمكتتبين    www.dfm.aeسوق دبي المالي موقعه الرسمي  سيتيح  

االكتتابات سارية لتقديم  (iVESTOR) أيفستر يحملون بطاقةبما في ذلك أولئك الذين  www.dfm.aeسوق دبي المالي 
)تطبيقات الخدمات المصرفية عبر  أيضاً  قنوات إلكترونية خاصة به  االكتتاب  . قد يكون لبنك  االكتتاباإللكترونية إلى بنوك  

( الموصولة  الخاإلنترنت عبر اإلنترنت، وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وأجهزة الصراف اآللي، 
من الجهة التي تقدم طلب االكتتاب يعتبر موافقاً  لكترونيطلب اكتتاب اإن تقديم العام لسوق دبي المالي.  بنظام االكتتاب

بنك يفوض و (iVESTORأيفستر ) ويفوض البنك الذي أصدر بطاقة المكتتبشروط وأحكام العرض نيابة عن  على
الحساب  منالمعنية أو  (iVESTOR) أيفستر بطاقةعن طريق خصم المبلغ من االكتتاب بدفع إجمالي مبلغ االكتتاب 

، االكتتابالمال كابيتال ريت لدى بنك االكتتاب العام في صندوق المصرفي للعميل وتحويله إلى حساب االكتتاب لصالح 
لتالي، كما هو مفصل في طلب االكتتاب. يعتبر تقديم الطلب اإللكتروني كافياً ألغراض الوفاء بمتطلبات تحديد الهوية، وبا

طلبات االكتتاب لن تنطبق على هذا المستند فيما يتعلق بالطلبات الموضحة في مكان آخر في المستندات المؤيدة فإن 
غير رد أموال االكتتاب  باإلخطار  والطرح  اإلخطار بالتخصيص النهائي لوحدات  توجيه  بموجب هذا القسم. يتم    لكترونياال

من خالل   ،وقبل إدراج الوحداتالطرح فترة انتهاء ئد المترتبة على ذلك بعد لفواباإلضافة إلى االمخصصة )إن وجدت( 
 التي تم فيه تقديم طلب االكتتاب األصلي.االكتتاب بنك 

 
 

آيفستر  لكتروني وبطاقةاالباالكتتاب ال سيما فيما يتعلق  ا،هذالمكتتبين بمستند الطرح في حالة عدم امتثال أي من 
(iVESTOR) أو البنك الذي أصدر  االكتتاب سوق دبي المالي أو مدير الصندوق أو الصندوق أو بنوك يكون أي من ، ال

أسلوب االكتتاب استخدام قيام عميل البنك أو المكتتب بمسؤوالً بأي حال من األحوال عن  (iVESTOR)بطاقة آيفستر 
من قبل البنك   (iVESTORيفستر )آصم من بطاقة  ، أو الخاالكتتاب  بنوك  معالخصم من حساب العميل    عن ، أو  اإللكتروني

، فيما يتعلق بكل وأي خسائر أو أضرار متكبدة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، نتيجة  (iVESTORأيفستر )  الُمصدر لبطاقة
 .(iVESTORآيفستر ) اإللكتروني و/أو بطاقةعن توفير استخدام االكتتاب 

 

 : بنك أبو ظبي األول –االشتراك اإللكتروني 
 

 تحويل مبلغ االشتراك: FTS / SWIFT / FABسيُطلب من المشتركين الذين يختارون قنوات 
 

(/ الموقع FTSااللكتروني عن طريق اتباع خطوات نظام تحويل األموال في اإلمارات العربية المتحدة )التحويل   .1
)داخل اإلمارات العربية  –االلكتروني لبنك أبو ظبي األول / الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف المتحرك 

 المتحدة(. 
 



  

27 

 (.  Payment Purpose Code"( كرمز الغرض من الدفعة" )IPOيرجى استخدام الرمز )" 
 بنوك أجنبية.للمكتتبين الذين يرغبون في تحويل األمول بالكامل دون خصم أي رسوم 

ورقم الهاتف المتحرك تحت   ، رقم حساب التداول(، اسم الوسيطNINيرجى اإلشارة إلى "رقم المستثمر الوطني )
 عنوان حقل "تعليمات التحويل" أو "مالحظات". 

 
 خطوات السداد عن طريف سويفت )خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة(.   .2

 
 (. MT103يرجى اختيار رسالة الدفع ) 

ورقم  ، رقم حساب التداول( اسم الوسيطNINالمعلومات التالية: "رمز المستثمر الوطني ) 70اإلشارة في الحقل 
 الهاتف المتحرك. ورقم الوحدات المطلوبة". 

( هو  SWIFT( ونظام سويفت )FTSمالحظة هامة: آخر يوم الستالم تعليمات الدفع عبر نظام تحويل األموال )
 ظهراً.   12م السادة في تما 2020نوفمبر  18

يرجى العلم أنه في حال استالم األموال بعد تاريخ وتوقيت اإلغالق، فإن سيتم رفض تلك الدفعات وإرجاعها. 
 ساعة لتحويل األموال إلى حساب المستفيد.  24إلى   12يرجى االنتظار لمدة 

 بناء على ذلك يرجى القيام باالكتتاب مبكراً.  
  

 :كتتاباالتفاصيل تحويل أموال  .3
 

 بنك أبو ظبي األول ش.م.ع.  اسم البنك: 
 AE310354031000000001041رقم اآليبان: 

 صندوق المال كابيتال ريت  –الطرح العام اسم حساب المستفيد: 
 درهم الالعملة: 

 4031000000001041رقم الحساب:  
 NBADAEAASSDالسويفت: رمز 

 
تحميل نموذج  ،نظام تحويل األموال / سويفت / قنوات بنك أبو ظبي األولالذين يختارون قنوات المكتتبين سيُطلب من 
وملء التفاصيل وإرفاق المستندات للصندوق اإللكتروني الموقع أو سوق دبي المالي الموقع االلكتروني لاالكتتاب من 

 .  الداعمة
 

 معبأ وموقع.اكتتاب طلب  -
  (NINرقم المستثمر الوطني )نسخة من  -
 نسخة من الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.  -
 . إشعار الدفعنسخة من  -
 .رقم الهاتف المحمول -

 
ونسخة من إشعار  من طلب االكتتاب بما في ذلك نسخة الداعمة مع المستندات طلب االكتتاب واستخدم الرابط أدناه وأرسل 

 الدفع. 
 

https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription 
 IPO.online@bankfab.comعلى البريد اإللكتروني:  التواصلحالة وجود أي مشاكل أو دعم ، يرجى  في
 

االكتتاب ، فسيتم رفض استالم الدفعة / استالمها جزئيًافي حال كانت التفاصيل المقدمة غير كافية / غير صحيحة ولم يتم 
 .المكتتبإلى  ، إن وجد،المبلغ المحول، وسيتم رد وإخطار المشترك

 
 :االكتتابتواريخ مهمة تتعلق بطرق سداد مبالغ 

 
  17ظهًرا في  12بحلول الساعة الشيكات المدفوعة عن طريق االكتتاب مبالغ ما يفيد بخصوص يجب تقديم  •

في حالة فترة   2020ديسمبر  6 ظهًرا في  12الساعة بحلول في حالة فترة االكتتاب األولى و 2020نوفمبر 
 .االكتتاب الثانية
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  12قبل الساعة  (FTSاالكتتاب المستلمة من خالل نظام تحويل األموال )طلبات ما يفيد بخصوص يجب تقديم  •
في   2020ديسمبر  7 ظهًرا في 12الساعة قبل في حالة فترة االكتتاب األولى و 2020نوفمبر  18ظهًرا في 

 .حالة فترة االكتتاب الثانية
 

 االكتتاب:   إجراءات
 

، مع تقديم جميع التفاصيل المطلوبة.  بالشريحة التي ينتمون إليهاذي الصلة االكتتاب كمال طلب ستإ المكتتبينيجب على 
الحساب المصرفي لن يكونوا تفاصيل سوق دبي المالي وفي  (NINالمستثمر الوطني )رقم يقدمون المشتركون الذين ال 

 . لهمي وحدات  ولن يتم تخصيص ألالكتتاب مؤهلين 
 

لمدير شريحة واحدة فقط. في حالة تقديم شخص ما في أكثر من شريحة واحدة، يجوز من خالل التقديم للمكتتبين يمكن 
 .منهما أيتجاهل أحد هذين الطلبين أو كليهما أو قبول الصندوق وللصندوق 

 
إلى حين االحتفاظ به المكتتب يجب على ، وتبللمكت تأكيداً باالستالممن خالله االكتتاب الذي يتم االكتتاب سيصدر بنك 

االكتتاب بعد تقديمه وتوقيعه وختمه من قبل بنك االكتتاب إشعار التخصيص. تعتبر نسخة واحدة من طلب استالم المكتتب 
وتفاصيل طريقة والعنوان والمبلغ المدفوع  المكتتب  بيانات  التأكيد  . يجب أن يتضمن هذا  االكتتابباستالم طلب  تأكيد  بمثابة  

،  الدفع وتاريخ االستثمار. في حالة التطبيقات اإللكترونية عبر الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وأجهزة الصراف اآللي
والمبلغ والتاريخ وتفاصيل الحساب المصرفي    (NINالمستثمر الوطني )مثل رقم  للطلب  المعلومات األساسية    سيوفر التأكيد

 للعميل.
 

أي مسؤولية عن عدم  االكتتاب تحمل الصندوق ومدير الصندوق وبنوك يبشكل صحيح، فلن المكتتب عنوان إذا لم يتم ملء 
 . ذلك استالم إشعار التخصيص 
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 الصندوق
 

 الهيكل التنظيمي للصندوق
 

إن الصندوق عبارة عن صندوق استثمار عقاري عام ذو رأس مال مغلق ومرخص من قبل الهيئة، قام بتأسيسه مدير 
الصندوق بموجب نظام صناديق االستثمار ونظام صناديق االستثمار العقارية بهدف االستثمار في محفظة أصول عقارية  

 اإلمارات العربية المتحدة.   مدرة للدخل، وسوف تتركز استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في
 

 يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة. 
 

تم منح الصندوق  وسيسنة، إال أن استمرارية عمله تخضع لتجديد الترخيص من قبل الهيئة.    99لقد تم تأسيس الصندوق لمدة  
ر. وتنتهي المدة األولى لترخيص الصندوق بموجب نظام صناديق االستثمافي حال نجاح طرح الصندوق  ترخيًصا من الهيئة  

بناًء على طلب يقدم إلى الهيئة. وتكون للتجديد  ، وهي قابلة  نفس العام الذي صدر فيه ترخيص الصندوقمن  ديسمبر    31في  
بناًء على طلب يقدم كذلك إلى الهيئة. وتجدد  ديسمبر من كل سنة    31مدة ترخيص الصندوق بعد ذلك سنة واحدة تنتهي في  

 ريت". كابيتال   يمكن تشغيل الصندوق دون ترخيص ساري المفعول صادر عن الهيئة. لقد تأسس الصندوق بإسم "المال  وال
 

 لم يقم الصندوق بتعيين مجلس ادارة خاص به، بل سيتم ادارته من قبل مدير الصندوق.  
 

 هدف أن يكون كذلك.إن الصندوق ليس صندوقاً متوافقاً مع أحكام الشريعة االسالمية ومبادئها وال ي
 

سيمتلك الصندوق بعض استثماراته العقارية أو جميعها عبر شركات مملوكة بالكامل، أو بشكل جزئي، من قبل الصندوق. 
  العربي   الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دولأو  /و  المتحدةدولة اإلمارات العربية  وسوف تكون تلك الشركات شركات مسجلة في  

تكون مملوكة بالكامل من قبل الصندوق. وسوف تكون كل من تلك الشركات مملوكة بالكامل من قبل الصندوق ولن تمارس 
 أي نشاط تجاري باستثناء امتالك عدد من األصول العقارية التابعة للصندوق.  

 
تكون قابلة لإلسترداد سوى في  إن الصندوق هو صندوق استثمار عقاري ذو رأس مال مغلق، وبالتالي فإن وحداته لن 

القيود الواردة على بيع ونقل ملكية " و" عدم امكانية االسترداد" و" متطلبات الملكيةحاالت محدودة جداً والمبينة في قسم " 

ي من مالكي  أيحق لمدير الصندوق ان يسترد قسراً بعد موافقة الهيئة أي عدد من الوحدات المسجلة باسم ". الوحدات

ظروف محددة في مستند الطرح هذا، من ضمنها ان يعتبر مدير الصندوق )وفقاً لتقديره الفردي( ذلك االسترداد  الوحدات في  

مناسباً بالنظر الى حدود ملكية الوحدات من قبل االشخاص غير مواطني دولة االمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون 

 لدول الخليج العربية.

 

لغايات تمويل االستثمارات العقارية المستقبلية وتحسين أصولها وتطويرها  دوق مستقبالً قد يتم زيادة حجم أموال الصن

وصيانتها. ومن المتوقع أن يتم ذلك عن طريق إصدار وحدات جديدة للصندوق بموجب طروحات عامة اخرى نقدية أو  

 عينية بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الهيئة.

 

قع أن يتم إدراج الوحدات في سوق دبي المالي، وسوف تكون الوحدات متاحة للشراء والبيع بعد إغالق الطرح، من المتو

اعتباًرا من وقت اإلدراج، بحيث يتم تداولها بنفس الطريقة التي يتم فيها تداول األوراق المالية األخرى المدرجة في سوق  

الل نظام التداول بسوق دبي المالي. وتكون ملكية الوحدات  دبي المالي، وفقاً للقواعد المعمول بها. ويتم تداول الوحدات من خ

بأرقام المستثمرين الوطنية التي يحددها سوق دبي المالي إما للمالكين مباشرة أو من خالل حسابات الحافظ األمين المتعددة،  

تقاص والتسوية لعميات ويتم إثبات ملكية الوحدات بموجب الملكيات المسجلة تحت رقم المستثمر الوطني. ويجوز تنفيذ ال

  أعضاءالتداول في سوق دبي المالي بواسطة وسطاء أو أمناء حفظ فقط من خالل أعضاء سوق دبي المالي الذين يكونون 

. وتخضع تسوية تداول األوراق المالية في سوق دبي المالي لقواعد وأنظمة سوق دبي المالي التي يمكن االطالع  تقاص

 لى شبكة اإلنترنت.عليها من خالل موقع السوق ع 

 

 من وجهة نظر مدير الصندوق، يمتلك الصندوق ويتميز بنقاط قوة أساسية هي: 
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مدرة للدخل  متنوعة عقاريةتشمل أصول  فرص استثمارية مرتقبة يقدم الصندوق فرصة للمستثمرين للمشاركة في •

 من خالل اإلستثمار في وحدات مدرجة في السوق المالي

 

ريت للتداول في سوق دبي المالي وفقاً لقواعد السوق. ويعتبر سوق دبي  كابيتال من المزمع ان يتم إدراج صندوق المال 

ح الصندوق، كونه صندوقًا عقاريًا المالي سوقاً رائداً في المنطقة يتيح فرصة التداول في األوراق المالية المدرجة فيه. وسيتي

مدرًجا، الفرصة للمستثمرين لالستثمار في محفظة أصول عقارية متنوعة تقع غالبيتها في اإلمارات العربية المتحدة ودول 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خالل االستثمار في وحدات الصندوق المدرجة للتداول في السوق. 

 

من عالقاته مع مستثمريه وأعضاء مجلس إدارته ومن عالقاته األخرى في القطاعات المختلفة، وقد   يستفيد مدير الصندوق

قام بتحديد عدد كبير من الفرص االستثمارية المرتقبة لالستحواذ على عقارات استثمارية في اإلمارات العربية المتحدة في 

درهم إماراتي وبعائد صاٍف مستهدف  30,000,000عن  عدد من القطاعات المختلفة بقيمة استثمارية ال تقل كحد أدنى

 % دون وجود أي تأكيد لتحقيق هذا العائد المستهدف.7يبلغ في المتوسط نسبة 

 

ً  الصندوق تهدفسيسو من   تشكيلة أخرى  علىو والصناعية والصحية التعليمية المنشاَت عقاراتعلى  االستحواذأساسا

، مما يتيح لمدير الصندوق الحد من  القطاعات االقتصادية لتحقيق المزيد من التنوع في محفظته العقارية كافة  في  العقارات

المخاطر التشغيلية والمالية والمخاطر المرتبطة بمركزية المحفظة االستثمارية، وتحقيق عوائد معالجة من المخاطر لمالكي  

 الوحدات من خالل التوزيع الدوري والمنتظم لألرباح.

 

 معدالت إشغال عالية استهداف عقارات ذات •

 

 مدير وسيعمل%. 90عن ما يزيد عن  لها  اإلشغال متوسط نسبة تبلغعلى العقارات التي  االستحواذالصندوق  يستهدف

 . استمراريتهم معدالت وزيادة رضاهم مستوى لزيادة المستأجرين مع عالقاته تعزيز على الصندوق

 

 التركيز على الملكية الفردية للعقارات  •

 

لجميع العقارات، األمر الذي يتيح مالكاً لحقوق الملكية المطلقة وحقوق اإليجار طويل األمد أن يكون الصندوق يستهدف 

أي من   لمدير الصندوق التحكم بأداء هذه العقارات بطريقة فعالة جًدا من خالل المتابعة المالئمة للمرافق، والقدرة على بيع

هذه العقارات دون الحاجة إلى طلب موافقة من مالكين مشتركين للعقارات. ومن المتوقع أن تجتذب استراتيجية الصندوق 

بالملكية الفردية للعقارات بعض الشركات التي تمتلك عقارات ملكية فردية من أجل اجراء ترتيبات بيع مباشر أو بيع إلعادة  

 ما يحقق المنفعة لكل من اللشركة البائعة للعقار وللصندوق على حد سواء.التأجير فيما يتعلق بأي عقار ب

 

 تملك شركة المال كابيتال مؤهالت عالية الدارة األصول العقارية •

 

، ويقدم منذ تأسيسه تشكيلة واسعة من حلول االستشارات المالية لعمالئه من  2005لقد تأسس مدير الصندوق في العام 

مليار درهم إماراتي خالل    34د جمع مدير الصندوق على مدى السنوات العشر الماضية أكثر من  الشركات والمؤسسات. وق

  30الطروحات األولية لالكتتاب العام في األسواق المحلية والعالمية والصناديق الداخلية ومنتجات الغير. وكما في تاريخ 

مليار درهم إماراتي من خالل   1.6دارة المال كابيتال حوالي إ، بلغت قيمة اجمالي األصول الواقعة تحت 2020 سبتمبر 

 . خاضعة لقرارها صناديق استثمار تقليدية وإسالمية واستثمارات

 

بعة يخضع مدير الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة، ويتميز بهيكلية حوكمة مؤسسية سليمة. ويعتبر مدير الصندوق شركة تا

لشركة دبي لالستثمار التي تمتلك حصة أغلبية فيه وشركة دبي لالستثمار شركة مدرجة في سوق دبي المالي بقيمة سوقية  

 . 2020من عام  سبتمبر  7درهم إماراتي كما في  مليار  5بلغت 
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 القطاع العقارييتميز مدير الصندوق بامتالكه فريق إدارة متمرس ذو خبرة وسجل حافل باإلنجازات في  •

 

يملك مدير الصندوق الخبرة في إيجاد وتنفيذ صفقات االستثمار العقارية المتكاملة للمستثمرين على المستوى اإلقليمي 

باستخدام شبكة عالقات إقليمية صلبة إضافة لمهاراته الفنية الذاتية. ويعمل لدى مدير الصندوق فريق من اختصاصيي  

ات في مجال هيكلة وإدارة االستثمارات في فئات أصول مختلفة تشمل العقار. ويرى مدير االستثمار المتمرسين ذوي خبر

الصندوق أن قوة وخبرة فريق إدارة الصندوق تمثل ميزة تنافسية تساعدهم على وضع االستراتيجيات العقارية وتنفيذها 

 وإدارتها.

 

 ما بالقطاع العقاريخبرة اإلدارة العليا ولجنة االستثمار والرقابة الطويلة ودرايته •

 

يملك أعضاء فريق اإلدارة العليا لمدير الصندوق خبرة واسعة في القطاع العقاري، ومن ضمنهم خبراء عقاريون وماليون  

وسيحرص  حاصلون على المهارات والخبرات الضرورية إلدارة المحفطة العقارية ولتسهيل تنفيذ استراتيجية الصندوق

 ممن يمكلون خبرات مماثلة.  ء لجنة االستثمار والرقابةأعضا مدير الصندوق على تعيين 

 

 الهدف االستثماري

 

% من أموال الصندوق،  75بما ال يقل عن إن الهدف الرئيسي للصندوق هو االستثمار في محفظة متنوعة من العقارات 

وفي دول أخرى   الخليج العربيةفي منطقة دول مجلس التعاون لدول  % 25بما ال يزيد عن في اإلمارات العربية المتحدة و

ً بالتالي )خارج منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( دخل مستقر ومناسب لمالكي الوحدات من خالل  1، محققا

تشمل األرباح الرأسمالية غير  ال)% من صافي أرباح الصندوق 80التوزيع السنوي لألرباح بما يعادل كحد أدنى نسبة 

( زيادة في القيمة الرأسمالية لألصول حيث يكون ذلك  2وذلك تبعاً لنظام صناديق االستثمار العقارية؛ و)المتحققة    (المتحققة

 ممكنًا.

 

 )سياسة االستثمار( استراتيجية االستثمار

 

عقارات المنشاَت  كل من مدرة للدخل تشمل ال للحصر على امتالك أصول عقارية بشكل أساسي التركيز الصندوق ينوي

في اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس   تطويرهابنائها و ألغراض عقارية أصول أو التعليمية والصحية والصناعية

"( ممكناً بالتالي أو سياسة االستثمار  استراتيجية االستثمارالتعاون لدول الخليج العربية بما يستوفي معاييره االستثمارية )" 

 تحقيق معدل عائد سنوي جذاب من خالل توزيعات األرباح.مالكي الوحدات من 

 

ذات غرض خاص  تابعة  االستثمار سواء بشكل مباشر أو عبر شركات  وتتلخص استراتيجة االستثمار لدى مدير الصندوق ب

 :  في

 

   ؛ صندوقال استراجيةومدرة لدخل سنوي بما يتناسب مع  قائمة عقارية أصول تملك (أ)

لبنائها أو تطويرها أو إعادة تجهيزها، تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي أصول عقارية  تملك   (ب)

 ؛ صورة من صور التصرفات القانونية

 ؛ ةاألوراق المالية الصادرة عن شركات استثمار عقاريتملك  )ب( 

 ؛ و ىخرأ ةعقاريصناديق صادرة عن  وحداتاالستثمار في  )ج( 

النقد أو السندات الحكومية أو األوراق المالية المدرجة بما ال يزيد كحد أقصى عن خمسة وعشرين في  في  االستثمار   )د( 

 المائة من اجمالي أصوله. 

 

 يشترط في األصول العقارية للصندوق ما يلي: 
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 أن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار؛  (أ)

أن تثبت بموجب حق ملكية أو حق انتفاع استناداً لعقود رسمية، أو من خالل التملك في شركة مالكة ألي من تلك   (ب)

 الحقوق؛ 

 أال تكون محملة بأي قيود أو التزامات؛  (ج)

 ( سبع سنوات. 7عن )أال تقل المدة المتبقية من حق االنتفاع  (د)

 

سوف يسعى مدير الصندوق إلى االستفادة من خبراته الواسعة وعالقاته في السوق المحلية بهدف تهيئة فرص لشراء  

 األصول تحقيقاً الستراتيجية االستثمار.

 

  االقتصادي  النمو( 1مدير الصندوق أن من شأن العوامل التالية االسهام في تحقيق الهدف االستثماري للصندوق: ) يرى

ً   المتحدة  العربية  اإلمارات  في  العقارية  باألسواق  المرتبطة  اإليجابية  والعوامل(  2)  المتحدة؛  العربية  اإلمارات  لدولة   خصوصا

 اختياره عند االستثمارية بالمعايير الصندوق والتزام( 3) عموًما؛ األخرى العربية الخليج لدول التعاون مجلس ودول

 .شراءها المزمع العقارية لألصول

 

 سوف يقيد الصندوق استثماراته العقارية في األسواق المعنية وفقاً للنسب التالية:  

 

 نسبة األصول العقارية السوق االستثمارية 

 % من األصول العقارية75ال تقل عن  اإلمارات العربية المتحدة 

 % من األصول العقارية25ال تتجاوز  خرى األدول  الو العربيةمجلس التعاون لدول الخليج  دول

 

لكي يتمكن الصندوق من تحقيق اهدافه، سيرتكز الصندوق على األركان األساسية التالية في تنفيذ إستراتيجيته االستثمارية 

 العامة: 

 

 العالية؛ و شراء األصول العقارية ذات المواصفات  (1)

 اإلدارة التفاعلية لألصول العقارية؛ و  (2)

 اتباع استراتيجية إلدارة رأس المال والمخاطر.  (3)

 

 شراء األصول العقارية ذات المواصفات العالية (1)

 

تقوم استراتيجية االستثمار للصندوق على شراء وتطوير أصول عقارية مدرة للدخل ومستوفية للمعايير اإلستثمارية 

للصندوق سواء داخل اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو خارجها، وتكون هذه األصول  

المستأجرين. وعلى وجه الخصوص، سيولي الصندوق تركيزاً خاصاً   العقارية متنوعة من حيث القطاع والموقع وطبيعة

 على األصول ذات العوائد المرتفعة.  

 

هذا وسيحرص الصندوق على تنويع محفظته االستثمارية في قطاعات مختلفة تشمل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم 

قارات التي تتمتع بنسب اشغال عالية وعقود إيجار  والصناعة والعقارات البديلة األخرى. وينوي مدير الصندوق شراء الع

طويلة األمد كلما كان ذلك ممكنًا، حيث أن ذلك يساعد على ضمان حصول الصندوق على دخل متكرر من اإليجارات.  

 كذلك ينوي الصندوق أيًضا البحث عن فرص استثمار في العقارات التي يمكن تحسين أسعار إيجاراتها أو معدالت إشغالها.

 

يعتمد مدير الصندوق إجراءات تمحيص صارمة لدراسة االستثمارات تهدف إلى تقييم كل فرصة استثمارية على حدة و

باإلضافة الى دراسة مدى توافقها مع سائر المحفظة االستثمارية عموًما، وتعتبر عملية التمحيص هذه ركناً أساسياً وهاماً 

"( معايير االستثمارعايير االستثمار األساسية )يشار إليها مجتمعةً بـ " من أركان عملية شراء األصول العقارية، وتشمل م

 من ضمن بنود أخرى، ما يلي: 
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 حجم االستثمار في األصول )أ(

 

سوف يركز الصندوق على االستثمار في العقارات المتوسطة والكبيرة من حيث الحجم، وهي العقارات التي تزيد قيمتها 

 تتمتع فرص اإلستثمار هذه بالمزايا التالية: مليون درهم إماراتي. و  30عن 

 

 انخفاض حجم المنافسة على شراء العقار، حيث أن عدد المشترين المحتملين يقل كلما زادت قيمة العقار؛ •

 

قدرة أكبر على المساومة، حيث أن ندرة المشترين المحتملين بالنسبة لعقار يؤدي عموماً إلى زيادة قدرة الصندوق على   •

 والمساومة؛ 

 

لموارد الصندوق، حيث ان العمل على ابرام عدد أقل من الصفقات لشراء عقارات أكبر حجماً يستغرق أمثل استغالل  •

 قدراً أقل من موارد الصندوق مقارنةً بإبرام عدد أكبر من الصفقات شراء عقارات أصغر حجماً. 

 

شأن تلك العقارات تحقيق منفعة استراتيجية للمحفظة من الممكن أن يستثمر الصندوق في عقارات أصغر حجًما إذا كان من  

 العقارية وإذا ما كانت تمتلك امكانيات نمو جذابة وعوائد مجزية.

 

 عائد صافي دخل األصول  )ب(

 

 %. 7استثمارات الصندوق على األصول التي يزيد عائد صافي دخلها عن  ستتركز

 

 متوسط المدة المتبقية من اإليجار )ج(

 

رات الصندوق على األصول التي يتراوح متوسط المدة المتبقية من إيجاراتها حوالي ثالث سنوات، باستثناء ستتركز استثما

 . ذات الصلة صول السكنية، والتي تعتبر مدد عقود االيجار فيها مقيدة من قبل سلطات التنظيم العقاري األ

 

 القطاع المستهدف )د(

 

 القطاعات  من  واسعة  تشكيلة  في  استثمار  فرص  عن  يبحث  وسوف  للصندوق  االستثمارية  المحفظة  تنويع  الصندوق  مدير  ينوي

. وسوف يعتمد الصندوق منهجية انتهاز وغيرها الصناعةو السكن التعليم والرعاية الصحية قطاعات بشكل أساسي تشمل

 واقتناص الفرص االستثمارية في خضم البحث عن فرص االستثمار العقاري وتقييمها. 

 

 الموقع )هـ(

 

ينوي مدير الصندوق تركيز موارد الصندوق االستثمارية على األصول المدرة للعوائد الجارية المجزية في جميع أنحاء  

رات العربية المتحدة بغض النظر عن اإلمارة أو الموقع. وعلى الرغم من ذلك، سوف يدرس الصندوق فرص شراء  اإلما

الخليج العربية ومواقع أخرى، لكل حالة على حدة، إذا كان من شأن ذلك تحقيق عقارات في دول مجلس التعاون لدول 

 مصلحة الصندوق وهدفه االستثماري. 

 

 مزيج من المستأجرين ونوعيتهم ومدد عقود اإليجار )و(

 

( المستأجرين من ذوي الجدارة االئتمانية 2( معدالت اإلشغال الجيدة؛ )1ينوي مدير الصندوق استهداف العقارات ذات )

( المتوسط المناسب للمدة المتبقية من اإليجار. وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن يشتري الصندوق عقارات ذات  3الجيدة، و)

إيجار قصيرة األمد، إذا كانت هناك إمكانية معقولة لتحسين قيمة تلك  معدالت إشغال منخفضة نسبيًا أو خاضعة لعقود
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العقارات من خالل زيادة معدالت اإلشغال و/أو تحسين نوعية المستأجرين و/أو تحسين متوسط المدة المتبقية من إيجار 

طاعات، سيضع الصندوق  العقار المعني. وفي حين سيسعى مدير الصندوق لتحقيق مزيج متنوع من تركيز المستأجرين والق

في أولوياته فرص االستثمار التي يكون مزيج المستأجرين فيها أكثر تركيًزا إذا كان أولئك المستأجرون من الشركات 

الكبيرة التي تتمتع بسمعة وجدارة ائتمانية ممتازة، ما يؤدي بالتالي إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتأجير وتقليص 

 ة.التكاليف التشغيلي

 

 نوعية األصول العقارية  )ز( 

 

يخطط مدير الصندوق الستهداف األصول التي يمكن التحقق من جودتها من خالل التأكد من مطابقتها للمواصفات. وقد  

ما ارتأى ذلك منفرداً، باجراء دراسة للمواصفات التقنية للعقارات عند شراء العقارات بهدف التأكد   إذايقوم مدير الصندوق،  

 بقاتها للمواصفات.من مطا

 

 متطلبات النفقات الرأسمالية   )ح(

 

ينوي مدير الصندوق استهداف األصول العقارية التي تكون فيها متطلبات النفقات الرأسمالية المرتبطة بالمحافظة على  

ة دائمة في  القيمة وزيادتها متماشية مع رأس المال المتاح للصندوق مع األخذ في االعتبار أن يبقى الصندوق على مقدر

 االلتزام بأي نفقات رأسمالية مطلوبة بخصوص العقار من أجل المحافظة عليه وصيانته.

 

 إمكانيات تحسين األصول )ط(

 

ينوي مدير الصندوق استهداف العقارات التي يمكن تجديدها و/أو تعديل مواصفاتها و/أو ترميمها بحيث ترتفع قيمتها، وذلك 

( زيادة قيم اإليجارات من خالل تجديد  3( زيادة معدالت اإلشغال؛ و/أو )2العقار؛ )( تحسين نمط إدارة 1من خالل )

 العقارات أو تعديل مواصفاتها أو ترميمها أو بأي وسيلة أخرى. 

 

 الملكية القانونية للعقارات )ي(

 

أو من خالل   د رسميةاستناداً لعقواإلنتفاع سيعنى الصندوق بفرص االستثمار القائمة على حق الملكية المطلقة أو حق 

ن تكون مستوفية ، وعلى أأال  تكون محملة بأي قيود أو التزاماتعلى  الحقوق التملك في شركة مالكة ألي من تلك

 . لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار

 

 العقارات قيد التطوير )ك(

 

ال ينوي مدير الصندوق السعي لالستثمار في مشاريع تطوير جديدة أو أي مشاريع بناء حديثة أخرى في "أراٍض شاغرة"،  

نه يمكن لمدير الصندوق االستثمار بشراء األصول العقارية التي تكون في مراحل البناء النهائية بشرط ان ال تتجاوز أال إ

 األصول. من صافي قيمة  %25نسبة هذه االستثمارات 

 

من الممكن أن يقوم الصندوق بشراء أصول ال تستوف معايير االستثمار بالضرورة، وذلك في حال اعتبر مدير الصندوق  

 أن في ذلك منفعة للصندوق ومساهمة في تحقيق الهدف االستثماري للصندوق. 

 

 اإلدارة التفاعلية للعقارات (2)

 

ً  اهتماماً  يستول حيثفي إدارة العقارات  ةمتخصص شركة بتعيينمدير الصندوق  سيقوم   ولتحقيق الطبيعي للنمو خاصا

ً   العقارية والمحفظة حدة، على  عقار كل ولتحسين األمثل داءاأل  .عموما
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تحسين قيمة العقارات من خالل ادارتها بصورة تفاعلية، وينطوي  علىشركة إدارة العقارات  معيعمل الصندوق  سوف

 ذلك على القيام بما يلي: 

 

 السعي لزيادة الدخل اإليجاري مع المحافظة على النمو المتواصل لقيمة اإليجارات، من خالل:  )أ(

 

باتهم بهدف تعزيز اقامة عالقات طويلة ومستدامة مع المستأجرين وزيادة رضى المستأجرين من خالل تلبية متطل •

 عالقة تحقق منفعة مشتركة وبالتالي تحسين معدالت االحتفاظ بالمستأجرين ونمو أسعار اإليجارات في المستقبل؛

 

الحد من فترات شغور العقار إلى أدنى ما يمكن من خالل المتابعة المستمرة لعقود اإليجار المشارفة على االنتهاء  •

 برام عقود إيجارات ذات مدد أطول كلما كان ذلك ممكنًا؛وإدارة المفاوضات قبل انتهاءها وا

 

تحديد عقود اإليجار التي تعتبر دون مستوى السوق، سواًء فيما يتعلق بقيمة اإليجارات أو غير ذلك، وتحديث تلك  •

 العقود لكي تصبح متماشية مع معايير السوق؛ و

 

 تحقيق المزيج األمثل من المستأجرين. •

 

 الكفاءة التشغيلية وترشيد تكاليف اإلدارة العقارية، وذلك من خالل: تحسين  )ب(

 

خفض التكاليف دون التأثير سلبًا على نوعية الخدمات واستمراريتها، من خالل تحسين الكفاءة التشغيلية وتنفيذ  •

 مبادرات لمراقبة التكاليف كلما كان ذلك ممكنًا؛ و

 

 ل محفظة األصول.االستفادة من وفورات الحجم الكبير في تشغي •

 

 تنفيذ مبادرات الدخال تحسينات على األصول العقارية، وذلك من خالل:  )ج(

 

اشهار المحفظة العقارية الجتذاب مستأجرين يدرون دخل ايجاري أعلى من خالل اجراء حمالت تسويقية بصورة  •

 مستمرة؛ و

 

مها أو إعادة ترتيبها باستخدام النفقات زيادة قيمة األصول من خالل تجديد المساحة القابلة للتأجير أو ترمي •

 الرأسمالية. 

 

 استراتيجية إدارة رأس المال والمخاطر (3)

 

ينوي مدير الصندوق اعتماد استراتيجية مالية ورأسمالية متوازنة لضمان الحصول على توليفة مناسبة من الموارد المالية،  

 وقع ان يتم ذلك من خالل: وبالتالي تعظيم عوائد مالكي الوحدات اإلجمالي، ومن المت

 

 صول العقارية من حيث قطاع العمل والموقع الجغرافي وطبيعة المستأجرين؛متنوعة من األإيجاد محفظة  )أ(

 

العمل على استخدام المزيج األكفأ فيما بين التمويل االقراضي والرأسمالي، على أن يكون ذلك خاضعًا دائماً لحدود   )ب(

. ففي الوقت الحالي، ال يجوز للصندوق اقتراض مبالغ تزيد في مجموعها النظاماالقتراض المنصوص عليها في  

االقتراض من جهات مرخص لها في دولة  % من إجمالي قيمة أصول الصندوق، كما يجوز للصندوق 50عن 

 اإلمارات العربية المتحدة فقط؛
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العمل على إيجاد عالقات طويلة ومستدامة مع المؤسسات المالية المختلفة، والمحافظة عليها لتهيئة الحصول على   )ج(

 تسهيالت ائتمانية بالصورة األنسب، وبأفضل تكلفة حصول بالنسبة للديون الحالية والقادمة؛ 

 

العمل على استخدام ترتيبات التحوط الناشئة عن والمرتبطة بإدارة االستثمارات، وقد يشمل ذلك الحصول على   )د(

قروض بأسعار فائدة ثابتة، ومبادالت أسعار فائدة ومنتجات وتسهيالت أخرى للحد من التعرض لتأثيرات التقلبات 

ود مرتبطة بتلك األدوات المالية والتسهيالت وفًقا في السوق ما أمكن، على أن يكون ذلك خاضعًا دوماً ألي قي

 لألنظمة الصادرة عن الهيئة؛ و

 

 العمل على المحافظة على ميزانية مالية قوية.  )هـ(

 

 تغيير استراتيجية االستثمار

 

ال يجوز للصندوق تغيير استراتيجيته االستثمارية أو سياسة االستثمار المنصوص عليها في مستند الطرح هذا سوى بعد 

 وبشرط الحصول على موافقة الهيئة. من الجمعية العمومية لمالكي وحدات الصندوق الحصول على موافقة خاصة مسبقة 

 

 االستثمار المشترك 

 

ذا تهيئت فرصة إنه أال إولويات مدير الصندوق في االستثمار في شراء األصول العقارية، أال يعد االستثمار المشترك من 

استثمار مجزية باالشتراك مع الغير، بما في ذلك مالكي العقارات، يجوز لمدير الصندوق دراسة هذه الفرصة، وعلى أساس  

 .ةجيدبسمعة كان ذاك الغير يتمتع  إذاكل حالة على حدة، خاصة 

 

 ار في صناديق استثمار أخرىاالستثم

 

يجوز للصندوق من حين إلى آخر االستثمار في أسهم أو وحدات صناديق استثمار عقاري أخرى يديرها مديرو صناديق 

، وعلى أن يقتصر ذلك فقط على  النظامآخرون معروفون، وذلك بشرط االلتزام دائًما بالحدود المنصوص عليها في 

 يحقق أكبر منفعة لمالكي الوحدات.االستثمارات المتوافقة مع سياسة االستثمار للصندوق، وبما 

 

 والمديونية االقتراض

 

، سواء كانت المركزي اإلمارات العربية المتحدة مصرفأي جهة مرخص لها من قبل يجوز للصندوق االقتراض من 

ً تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها،  % من  50نسبة عن ذلك في مجموعه على أال يزيد قروضا

 إجمالي أصول الصندوق.  

 

 لجنة االستثمار والرقابة

 

تخضع جميع استثمارات الصندوق للحصول على موافقة مسبقة من قبل لجنة االستثمار والرقابة. يرجى الرجوع إلى القسم  

ثمار والرقابة  الوارد في مستند الطرح هذا بعنوان "اإلدارة والحوكمة" لالطالع على مزيد من التفاصيل حول لجنة االست

 ودورها.

 

  القيود على االستثمار

 

يخضع الصندوق للقيود التالية على التكوين المسموح به لمحفظة استثمارات الصندوق بموجب نظام صناديق االستثمار 
 العقارية:
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 :اآلتي من أي في أمواله أغلبية الصندوق باستثمار يهدف )أ(
   سنوي بما يتناسب مع استراجية الصندوقتملك أصول عقارية قائمة ومدرة لدخل  (1)
  التصرف أو تأجيرها أو إدارتها أو لبيعها تمهيداً  تجهيزها، إعادة أو تطويرها، أو لبنائها، عقارية أصول تملك (2)

 .القانونية التصرفات صور من صورة بأي فيها

 . للصندوق االستثمارية السياسة مع يتفق بما عقارية استثمار شركات عن صادرة مالية أوراق تملك (3)
 .  األخرى العقارية الصناديق وحدات في االستثمار (4)
االستثمار في النقد أو السندات الحكومية أو األوراق المالية المدرجة بما ال يزيد كحد أقصى عن خمسة وعشرين   (5)

   . في المائة من إجمالي أصوله
 

 االستثمارالعقاري لصندوق الرأسمالية واألرباح والتوزيعات والفوائد العقارات من اإليرادات مصادر تقل أال يجب ( ب)

 إيراداته؛  إجمالي من %(90)نسبة  عن

 
يجوز للصندوق أن يؤسس أو يمتلك شركة أو أكثر تمارس نشاطات الخدمات العقارية بما في ذلك دون حصر تأجير  (ج)

% من  20تلك الشركات والشركات التابعة لها عن نسبة  وإدارة العقارات، ولك بشرط أال تزيد استثماراته في ملكية  
   ؛إجمالي أصوله

 
 % من إجمالي أصوله؛ 75يجب أال تقل األصول العقارية المنتجة لعوائد الصندوق عن نسبة  (د)
 
 % من إجمالي أصول الصندوق؛ 25يجب أال تزيد نسبة األصول العقارية قيد التطوير عن   (هـ)
 
 . الصندوق  أصول   إجمالي  من%  25  عن   ة اإلمارات العربية المتحدةدول  خارج  العقارية  األصول  نسبة  تزيد  أال  يجب   (  و)
 

، ليست هناك أي قيود أخرى  صناديق االستثمار وصناديق االستثمار العقارية نظامفيما خال ما تقدم، وبما ال يتعارض مع 

س هناك أي حدود قصوى لإلستثمارات التي يجوز على االستثمارات التي يجوز للصندوق القيام بها، وبشكل خاص، لي

 ( أي موقع كان. 3( عقارات شاغرة؛ ؛ أو )2( عقار واحد؛ )1للصندوق اجراءها في: )

 

 خطوات االستثمار

 

في خضم دراسة شراء عقار استثماري جديد، يتبع مدير الصندوق إجراءات شراء محددة بحيث يتم تقييم الفرصة االستثمارية 

ً لتلك االجراءات، يتعاقد مدير الصندوق مع مستشارين متخصصين مستقلين إلجراء  وتوثيق  التعامل واستكماله. وتبعا

دراسات تدقيق للجوانب القانونية والمالية ولتقييم األصول. ويخضع كل استثمار جديد محتمل إلى الحصول على موافقة  

 عملية شراء األصول من المراحل التالية:  لجنة االستثمار والرقابة قبل أن يتسنى استكماله. وتتألف

 

 : استكشاف صفقات الشراء المحتملة وتحديدها1المرحلة  

 

 يبحث مدير الصندوق عن الفرص االستثمارية؛ •

 

يتم الحصول على تفاصيل الفرصة االستثمارية المحتملة التي تم تحديدها من قبل مدير الصندوق ومالكي الوحدات  •

 والموظفين والوكالء؛

 

 رى دراسة أولية للفرصة االستثمارية المحتملة لتحديد ما إذا كانت متوافقة مع استراتيجية االستثمار.تج •

 

 : المراجعة األولية واالعتماد المبدئي2المرحلة  

 

حالما يتم تحديد فرصة استثمارية محتملة، يجري مدير الصندوق مراجعة أولية ودراسة تحليلية لتلك الفرصة، بما  •

 اجراء زيارة ميدانية للموقع، وتحليل للتدفقات النقدية والعوائد والمخاطر وطبيعة المستأجرين؛في ذلك  
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إذا أظهرت المراجعة المبدئية أن الفرصة االستثمارية تستوفي معايير االستثمار للصندوق )أو إذا ما تبين أن شراء   •

ير مستوف لمعايير االستثمار(، يقدم مدير العقار يحقق منفعة للصندوق ومالكي الوحدات على الرغم من كونه غ

( اجازة شراء العقار بشرط 1الصندوق في تلك الحالة مقترًحا للجنة االستثمار والرقابة يوصي فيه بما يلي: )

 ( مباشرة إجراء دراسة تفصيلية نافية للجهالة؛ و2إجراء دراسات التدقيق الالزمة؛ و)

 

االستثمار والرقابة، يقدم مدير الصندوق رسالة يظهر فيها نيته، بصورة بعد الحصول على موافقة مبدئية من لجنة   •

غير ملزمة، لبائعي العقار ويتفق معهم، ويقوم بتقديم مؤشر سعر ومسودة شروط مبدئية تكون مشروطة باستكمال 

 الدراسة النافية للجهالة للحد المقبول والتقييم المستقل بهدف تحديد القيمة السوقية العادلة.  

 

 : الدراسة النافية للجهالة والتقييم3المرحلة  

 

في حال ارتأى مدير الصندوق اجراء عملية تدقيق تقنية على أي عقار، فتؤكد عملية التدقيق جدوى االستثمار في  •

العقار وتحدد المخاطر الجوهرية من النواحي الفنية والمالية والقانونية التي ينطوي عليها االستثمار في العقار  

ارة الالحقة له. وألغراض إجراء التدقيق، يقوم مدير الصندوق بتعيين مستشارين ماليين وقانونيين وفنيين واإلد

نًا خارجيًا معروفاً وفقًا لنظام صناديق  خارجيين ممن يتمتعون بصيط في مجال عملهم، ويعين مدير الصندوق مثم 

 باستخدام أساليب وطرق التقييم المناسبة.االستثمار العقارية، لتحديد القيمة السوقية العادلة للعقار 

 

 : الموافقة النهائية4المرحلة  

 

بعد استكمال الدراسة النافية للجهالة، يراجع مدير الصندوق تقارير ونتائج كل من الدراسة النافية للجهالة وتقرير  •

 المقيم العقاري؛

 

خاطر المالية والقانونية التي ينطوي االستثمار إذا ما أكدت الدراسة النافية للجهالة جدوى االستثمار ومالئمة الم •

عليها، يقوم مدير الصندوق بإعداد مذكرة استثمار تلخص نتائج الدراسة النافية للجهالة والعوائد المتوقعة على  

 االستثمار ورأس المال المقترح و/أو الهيكلية المالية لالستثمار؛ و

 

ة االستثمار والرقابة بغية دراستها والموافقة عليها )في حال وجدت  تقدم مذكرة االستثمار المذكورة آنفاً إلى لجن •

 لجنة االستثمار والرقابة ذلك مالئماً(.

 

 : التمويل5المرحلة  

 

بعد موافقة لجنة االستثمار والرقابة، وإذا ما كان سيتم تمويل شراء العقار كلياً أو جزئياً من خالل االقتراض من   •

الغير وليس بإستخدام موارد الصندوق النقدية، يقوم مدير الصندوق بالحصول على التمويل المطلوب من خالل 

 . الدولةالمرخص لها بممارسة هذا النشاط في  التمويل جهات 

 

 : التوقيع واإلتمام6المرحلة  

 

يتم إعداد جميع الوثائق المطلوبة المتعلقة بالفرصة االستثمارية، والتفاوض عليها وتوقيعها وفقاً للقوانين واألنظمة  •

 المعمول بها ووفقًا لمستند الطرح هذا؛ و 

 

ما في ذلك نقل ملكية العقار يشرف مدير الصندوق وممثلي البائع مجتمعين على استكمال عملية الشراء والبيع، ب •

 وسداد الثمن. 
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 عملية البيع

 

في حين يتوقع الصندوق ان يقوم باالحتفاظ بكافة األصول على مدى طويل ألجل تعظيم العوائد للمستثمرين؛ قد يقرر مدير 

حد األصول العقارية في ضوء عدد من العوامل، تشمل على سبيل المثال ال الحصر  أالصندوق من وقت آلخر وجوب بيع 

 ما يلي:

 

 ى إمكانياته وأصبحت فرص نموه محدودة؛إذا ما وصل ذلك األصل العقاري إلى أقص •

 

 صل عقاري يحقق أرباًحا للصندوق؛ أإذا ما حصل الصندوق على عرض مغٍر لشراء  •

 

في حالة تدني أداء األصل العقاري وإذا ما رأى الصندوق عدم امكانية تحسين أداء ذلك العقار بدرجة كافية لتبرير  •

 ابقائه ضمن المحفظة العقارية؛

 

ك األصل العقاري متوافقًا مع استراتيجية االستثمار أو إذا كان من شأن االحتفاظ به أن يتسبب بمخالفة إذا لم يعد ذل •

 ؛ و/أو النظام

 

إذا كانت هناك بدائل لتوظيف رأس المال كشراء أصول عقارية مدرة لعوائد أعلى أو من شأنها تحقيق تنويع في  •

 تركيبة المحفظة العقارية. 

 

استثمار عوائد البيع في أصل آخر مدر لعوائد عالية، وال تكون هذه العوائد متاحة للتوزيع كأرباح، اال اذا تم  تتم إعادة 

 تحقيق أرباح نتيجة ارتفاع في القيمة السوقية العادلة، إن وجد. 

 

يتعلق بشراءها، وتشمل  إن اإلجراءات المرحلية المتبعة عند بيع العقار مشابهة إلى حد كبير لإلجراءات الواردة أعاله فيما 

 الخطوات الرئيسية التالية: 

 

 : تحديد العقار المناسب بيعه من قبل الصندوق. 1المرحلة   •

 

 : تسويق العقار.2المرحلة   •

 

 : استالم العروض ودراستها.3المرحلة   •

 
 .: يقوم مدير الصندوق بإجراء تقييم للعقار بواسطة المثمن العقاري المتعاقد معه4المرحلة   •

 
: في حالة استالم الصندوق لعرض مناسب، يتم إعداد توصية ببيعه ويتم تقديمها إلى لجنة االستثمار 5لة المرح •

 والرقابة، التي تقوم بدورها بدراسة العرض، وإذا ما وجدته مناسبًا، توافق على بيع العقار. 

 

 : التفاوض على اتفاقية بيع.6المرحلة   •

 

 والشراء. : توقيع اتفاقية البيع 7المرحلة   •

 

 : نقل ملكية العقار إلى المشتري وسداد البدل للصندوق.8المرحلة   •
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 العقارات

 

 للصندوق المرتقبة العقارية االستثمارية للفرص عام وصف

 

  أن  المتوقع من والتي العالية  المواصفاتتنطوي على االستحواذ على أصول عقارية ذات  االستثمارية الصندوق سياسة  إن

الصندوق لتحقيق ذلك   يستهدفبيعها.  عند للصندوق  مرتفع رأسمالي وعائدمجدي خالل فترة تملكها  سنوي عائد تحقق

مختلف القطاعات االقتصادية مع التركيز بشكل أساسي   ضمن  عقارات  من  تتكون  عقارية  بمحفظة  واالحتفاظاالستحواذ على  

سياسته االستثمارية بداية على  ضمن الصندوق  دفسيستهعلى عقارات المنشاَت التعليمية والصحية والصناعية. كما 

تلك  كانت ما  إذاخارج الدولة  عقارات في االستثمارلى سعى إداخل دولة االمارات العربية المتحدة وسي تقععقارات 

 تنعكس ايجاباً على استراتيجية الصندوق مع مراعاة القيود على االستثمار في عقارات خارج الدولة.  االستثمارات

 

 : يلي ما علىالتي سوف يستهدفها الصندوق  لعقاراتل األساسية صفاتال ترتكز الحصر، دون

 

 مطلقة    ملكيةالذات  العقاراتعلى  التركيز الملكية نوع

ً  التركيز العقارات قطاع/طبيعة   القطاعات  بعدها ومن والصناعية والصحية  التعليمية المنشاَت عقارات على أساسا

 كالسكنية والتجارية والضيافة وغيرها  األخرى

   الحصر دون  ،(Triple Net “NNN” Leases) ثالثي صافي إيجار الدخل نوع

 االستثمار حجم

 العقاري

 إماراتي درهم مليون 30 عن يقل ال بما

  دخل  صافي  عائد

 المستهدف األصول

  وأكثر% 7

 المتبقية المدة متوسط

 المستهدف اإليجار من

  قبل  من مقيدة فيها االيجار عقود مدد تعتبرسنوات وأكثر )باستثناء األصول السكنية والتي  3

 الصلة  ذات العقاري التنظيم سلطات

الجغرافي   الموقع

 المستهدفة  للعقارات

 % داخل األمارات 75>

 أخرى  ودول الخليجي التعاون  مجلس دول داخل % 25>

 المستأجرين نوعية

 المستهدفة

 الجيدة  االئتمانية الجدارة ذوي مستأجرين

 

ليست ثابتة وخاضعة للتغيير من حين   المستقبلية إن عدد وطبيعة ونوع األصول العقارية في محفظة الصندوق العقارية

دة منها القرارات االستثمارية لمدير الصندوق وما قد ينتج عنها من زيادة في عدد األصول العقارية  آلخر حسب عوامل عدي

التي يتملكها الصندوق أو نقصان ذلك بناء على عمليات البيع والشراء لألصول العقارية حسبما يراه مدير الصندوق مناسباً 

في محفظة الصندوق العقارية ال يتطلب بأي حال من األحوال وحسب أحكام مستند الطرح هذا. إن تغير األصول العقارية 

تعديل مستند الطرح هذا أو الحصول على موافقة الهيئة أو موافقة المساهمين أو إخطارهم بذلك إال في األحوال التي يكون  

ذ قراره االستثماري فيها ذلك مطلوباً بموجب مستند الطرح هذا. يتعين على كل مستثمر أن يأخذ ذلك في الحسبان عند اتخا

وأن يتفحص ويدرس بعناية ودقة وضع محفظة الصندوق العقارية، كما يتعين على كل مستثمر الحصول من مستشاره 

 المالي والقانوني على االستشارة الالزمة عند اتخاذ القرار باالستثمار في الصندوق بناء على ذلك. 

 

 فيما يتعلق بإجراء التثمين: 

 

في حالة عدم وجود صافي قيمة األصول أو أسعار العرض أو الطلب أو عرض األسعار ألي أصل يحتفظ به الصندوق 

بخالف األصول العقارية والتي يتم تعيين مقيم مستقل لها، تُحدَّد قيمة األصل ذي الصلة من حين آلخر بالطريقة ذاتها التي 

الصندوق أو مدير الصندوق شريطة تقييم أي أصل من أصول الصندوق غير المدرجة أو المتداولة في أي سوق  يُحددها 

 .لألوراق المالية أو في السوق المقابلة بأقل تكلفة ووفقاً لتقدير الصندوق أو مدير االستثمار للقيمة الممكن تحقيقها لهذا األصل 
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جة أو المتداولة داخل السوق، يحق للصندوق أو أعضاء مجلس اإلدارة أو مدير  ألغراض التحق ق من أسعار المعلنة أو المدر

أو وكالئهم استخدام أو االعتماد على األنظمة اآللية أو اإللكترونية لنشر األسعار فيما يتعلق الحافظ األمين الصندوق أو 

كهذا بمثابة سعر دقيق لهذا األصل. ويعتبر  بأسعار األصول التي يحتفظ بها الصندوق وتُعد  األسعار التي يُقدمها أي نظام

  .السعر الذي يحدده المقيم المستقل فيما يتعلق باألصول العقارية هو سعر ذلك األصل 

 

بغض النظر عما سبق ذكره وبخالف األصول العقارية والتي يتم تعيين مقيم مستقل لها، يجوز للصندوق أو أعضاء مجلس  

 -حسب رأيهم–السماح بمثل هذه الطريقة األخرى للتسعير أو التقييم التي    -لتقديرهم المطلق  وفقاً –اإلدارة أو مدير الصندوق  

 .لتطبيق ذلك على حساب صافي قيمة األصول للصندوق الحافظ األمينتعكس القيمة العادلة بشكل أفضل ويُوجه 

 

مارات / أصول الصندوق )بخالف األصول سيكون لدى الصندوق / مدير الصندوق السلطة النهائية والمسؤولية في تقييم استث

 .العقارية( وحساب صافي قيمة األصول وفقاً للوثيقة التأسيسي ة للصندوق

 

 حدود معلومات صافي قيمة األصول

 

ينبغي للمستثمرين المحتملين في الصندوق التأك د من فهمهم لطبيعة معلومات صافي قيمة األصول. فعلى سبيل المثال، تُعد   

ساسية غير النقدية أو القائمة على المضاربة، وينبغي النظر إلى صافي قيمة األصول بنفس طريقة النظر إلى  األصول األ

د الخدمة من   االستثمارات باستخدام استراتيجيات الملكية الخاصة أو رأس مال المضارب. وال ينبغي مساواة إشراك مزو 

األصول" بكونه إقراراً أو كفالةً فيما يتعلق بالقيمة القابلة للتحقيق. ( في عملية حساب "صافي قيمة  الحافظ األمينالغير )مثل  

 وتُعد تقنيات التسعير والتقييم محدودة ويمكن أن ال تُطب ق على جميع أنواع االستراتيجيات االستثمارية.

 

 أعمال التحسين المستقبلية

 

  عقار بهدف إطالة العمر النافع لكل  عليها سيستحوذ التي سوف يتبع مدير الصندوق منهجية تفاعلية في صيانة العقارات

 وخفض نفقات الصيانة على المدى الطويل.  

 

 أعمال التسويق والتأجير

 

مع مديرين عقاريين إلدارة العقارات. وسوف يتم تسويق العقارات  طبيعة/قطاع العقارحسب  الصندوق مديرعاقد يت سوف

صاالت الهاتفية المباشرة والتنسيق مع االستشاريين العقاريين. ويتم إجراء من خالل اإلعالنات في وسائل اإلعالم، واالت

 العقارات. عاينةجوالت منتظمة للمستأجرين المحتملين لم

 

 عقود اإليجار وإدارة عمليات التأجير

 

من المستأجرين يتم تحديد المستأجرين الجدد من خالل االتصاالت المباشرة الواردة  –العقارات التجارية ومتاجر التجزئة 

( إرسال عرض إلى المستأجر المحتمل  1المحتملين أو عبر الوسطاء الخارجيين. وتكون عملية التأجير عادةً كما يلي: )

( بعد الموافقة على الشروط، يصدر الصندوق عقد إيجار مقابل  2يبين الشروط التجارية المعروضة فيما يتعلق باإليجار؛ )

التوقيع على عقد اإليجار، يقدم المستأجر للصندوق عدًدا من الشيكات المؤرخة بتاريخ  ( بعد3استالم عربون للحجز؛ )

 ( يتم إيداع الشيكات خالل مدة اإليجار.4الحق عن كل سنة بالقيمة اإلجمالية لإليجار؛ و)

 

 يوًما  90( يتم إرسال إشعار إلى المستأجر قبل  1إذا استحق تجديد عقد اإليجار، تكون اإلجراءات المتبعة عموًما كما يلي: )

( بعد 2( إذا كان الغرض تجديد العقد، يحتوي اإلشعار على الشروط التجارية للتجديد؛ )2من تاريخ انتهاء عقد اإليجار؛ )

وق عقد إيجار معدل. ويقوم الصندوق بتحديث سجالت إيجاره فقط في حالة تقديم  الموافقة على الشروط، يصدر الصند

 المستأجر لعقد إيجار موقع وشيكات بكامل قيمة اإليجار والمستندات الثبوتية.
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يتم تحديد المستأجرين الجدد عموًما من خالل وسطاء خارجيين. وتكون عملية تأجير العقارات السكنية   –العقارات السكنية  

كثر بساطة، حيث إنه ال يتم التفاوض عادةً سوى على تعديالت غير جوهرية ويتم التوقيع على صيغة عقد نموذجية أ

للوحدات السكنية لمدة سنة واحدة. ويتم الحصول على شيكات تأمين تغطي قيمة اإليجار لفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة  

م االتصال بالمستأجرين لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون في التجديد، ويتم واحدة. ومع اقتراب عقود اإليجار من انتهائها، يت

التجديد عادةً بنفس الشروط، مع إجراء تغييرات في سعر اإليجار بحسب أوضاع السوق وبمقتضى القوانين واألنظمة 

 المعمول بها التي تسري على عقود اإليجارات السكنية.

 

 التأمين

 

 يةشمل التغطية التأمينتات بما يشمل كامل تكلفة االستبدال )شاملةً خسارة اإليجارات(. ويتم التأمين على كل من العقار

اإلرهاب والتخريب. ويتم طلب عروض أسعار لعقود التأمين سنويًا من وسيط مستقل. ويقوم استشاري مستقل بتقييم   مخاطر

، ويجري تحديث أو تعديل كل من عقارتكلفة االستبدال للحصول على تقييم ساري المفعول لقيمة االستبدال الحالية لكل 

 عقود التأمين بناًء على القيمة الجديدة.
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 اإلدارة والحوكمة 

 

 مدير الصندوق

 

 نبذة عامة

 

مسؤولية إدارة  -من بين أمور أخرى  -إن الصندوق مدار من قبل شركة المال كابيتال ش.م.خ. ويتولى مدير الصندوق 

الصندوق وادارة استثمارات الصندوق وتقديم الخدمات اإلدارية والترويجية له وفقاً لمستند الطرح هذا ولألنظمة الصادرة  

 الرجوع ول التزامات مدير الصندوق تجاه الصندوق ومالكي الوحدات يرجى  عن الهيئة. لالطالع على مزيد من التفاصيل ح

 ". نبذة عن األمور الرقابيةإلى القسم الوارد في مستند الطرح هذا بعنوان " 

 

باسم   2005أكتوبر  17بتاريخ  ومدير الصندوق عبارة عن شركة مساهمة خاصة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة

  219,780,000يبلغ رأسمال مدير الصندوق المدفوع  وخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة. ش.م.خ. شركة المال كابيتال

  % 66.61  األغلبيةوتملك شركة دبي لالستثمار، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي نسبة    درهم إماراتي

% في حين يمتلك النسبة المتبقية من 9نسبة سهم مدير الصندوق، بينما يملك سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أمن 

وقد قامت شركة دبي لالستثمار  % من األسهم الصادرة. 3.2مساهًما، ال يملك أي منهم أكثر من    57رأسمال مدير الصندوق  

 بتعيين ثالثة من أصل خمسة أعضاء في مجلس إدارة مدير الصندوق.

 

ندوق المال لألسهم اإلماراتية وهو صندوق مؤسس في دولة  ص وباإلضافة إلى إدارة الصندوق، يدير مدير الصندوق

 صندوق المال مينا لألسهم، وهو صندوق استثمار مشترك مؤسس في البحرين. اإلمارات العربية المتحدة و

 

 وفيما يلي استعراض لمزيد من التفاصيل عن صندوقى اإلستثمار القائمين:  

 

 اإلماراتية لألسهم المال صندوق

 

صندوق المال لألسهم اإلماراتية إلى تحقيق نمو رأسمالي في المدى المتوسط إلى الطويل من خالل االستثمار بشكل يهدف 

 رئيسي في أسهم مدرجة في البورصات اإلماراتية. وفيما يلي خصائص الصندوق الرئيسية:

 

 الخصائص الرئيسية

 2006أبريل  5 تاريخ التأسيس

 اإلمارات العربية المتحدة مكان تسجيل الصندوق

 درهم إماراتي  العملة 

 أسبوعيًا االكتتاب

 سنويًا دورية توزيع األرباح

 درهم إماراتي  100,000 الحد األدنى لمبلغ االكتتاب

 % 1.50 أتعاب اإلدارة

% عن العائد الذي يزيد عن الحد األدنى للعائد بنسبة 20 أتعاب األداء

 % مع تحديد قيمة قصوى.  10

 % 2ما يصل إلى   سوم االكتتابر

 أسبوعيًا االسترداد

 مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات اإلماراتية المؤشر المعياري

 مفتوح نوع الصندوق

 ستاندرد تشارترد شركة الخدمات اإلدارية 
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 ستاندرد تشارترد الحافظ األمين

 ديسمبر 31 نهاية السنة المالية 

 دبي - ووترهاوس كوبرزبرايس  مدقق الحسابات

 

 

 **المعياري المؤشر اإلماراتية لألسهم المال صندوق * األداء

 %1.5 %1.5- شهر

 %0.3 %4.9 2019/ 12/ 31 حتى العائد

 %0.3 %4.9 سنة

 %4.6 %0.0 سنوات 3

 %1.5 %11.5- سنوات 5

 %43.2- %37.6 التأسيس منذ

 تراكمي سنوات   وخمس سنوات   3 األداء  المصاريف؛ بعد*األداء 

 اإلماراتية  للشركات بورز آند ستاندرد  مؤشر**المؤشر المعياري: 

 

 المال مينا لألسهم  صندوق

 

يهدف صندوق المال مينا لألسهم إلى تحقيق نمو رأسمالي كبير، تحديداً من خالل االستثمار في األسهم واألوراق المالية 

 وشمال إفريقيا. وفيما يلي خصائص الصندوق الرئيسية:المرتبطة باألسهم في أسواق الشرق األوسط 

 

 الخصائص الرئيسية

 2008يونيو  15 تاريخ التأسيس

 البحرين مكان تسجيل الصندوق

 دوالر أمريكي العملة 

 أسبوعيًا االكتتاب

 دوالر أمريكي  50,000 الحد األدنى لمبلغ االكتتاب

 % 1.75 أتعاب اإلدارة

 % 3يصل إلى  ما  رسوم االكتتاب

 أسبوعيًا االسترداد

 ستاندرد آند بورز لألسهم العربية ذات القيمة السوقية الكبيرة المؤشر المعياري

 مفتوح نوع الصندوق

 ستاندرد شارترد شركة الخدمات اإلدارية 

 ستاندرد تشارترد الحافظ األمين

 ديسمبر  31 نهاية السنة المالية 

 دبي - ووترهاوس كوبرزبرايس  مدقق الحسابات

 

* األداء المال مينا لألسهم صندوق  **المعياري المؤشر   

 %5.7 %4.0 شهر
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2019/ 12/ 31 حتى العائد  8.6% 8.2% 

 %8.2 %8.6 سنة

سنوات 3  29.3% 14.8% 

سنوات 5  13.0% 1.8% 

التأسيس منذ  -0.5% -33.9% 

 تراكمي سنوات   وخمس سنوات   3 األداء  المصاريف؛ بعد*األداء 

 **المؤشر المعياري: ستاندرد آند بورز لألسهم العربية ذات القيمة السوقية الكبيرة 

 
 الصندوق مديروالتزامات  مهام

 

 إن مدير الصندوق مرخص من قبل الهيئة لتأسيس وإدارة صناديق استثمار بموجب نظام صناديق االستثمار.

 

 ر، عدة مهام من بينها:يناط بمدير الصندوق، وفقاً لنظام صناديق االستثما

 

وبشكل  وفقًا لمستند الطرح ولألنظمة الصادرة عن الهيئةواإلشراف عليه له  إدارة الصندوق والترويجتولي مهام  ( 1)

 ؛عام تولي المسئولية الكاملة عن إدارة الصندوق

 

 الصندوق في مواجهة الغير؛تمثيل  (2)

 

 المصالح؛ المخاطر وحاالت تضارب إدارة  (3)

 

يديره وعن أصول أي صندوق آخر  وأصول مدير الصندوق  منفصلة عن أموال  أصول الصندوق  ضمان االحتفاظ ب (4)

 بقائها منفصلة بإستمرار؛إمدير الصندوق، وأن يراعي 

 

 موافقة الهيئة؛واالمتناع عن تغييره إال بعد ، للصندوقتعيين حافظ أمين مناسب  (6)

 

ة للصندوق المناط إليه بشكل أساسي حساب صافي قيمة األصول للوحدة بالطريقة تعيين مقدم الخدمات اإلداري (7)

 وبالدورية المحددة في مستند الطرح، وإعالم الهيئة في حال تغييره

 

، وتمكين المثمن بشكل دوري وكذلك قبل شراء أو بيع أي عقار بواسطة مثمن عقاري مستقل  األصول العقارية  تقييم   (6)

 ؛كل مناسبمن أداء مهامه بش

 

 توزيع أرباح الصندوق على مالكي الوحدات وفقًا لسياسة توزيع األرباح؛ (7)

 

نظمة الصادرة  األوذلك بموجب مستند الطرح وكافة المعلومات المتعلقة بالصندوق عن فصاح لمالكي الوحدات اإل (8)

 عن الهيئة؛

 

الصندوق مع درجة المخاطر والمنفعة لكل من الصندوق ومالكي االدارة التي يحتسبها مدير أتعاب تتناسب أن  (9)

 الوحدات؛ 

 

 أن يقوم بالواجبات والمسؤوليات المنوطة به كمدير للصندوق بعناية وحرص.  (10)
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في خضم اداء مهامه، يجوز لمدير الصندوق القيام من حين إلى آخر بتفويض بعض أعماله للغير أو بالتعاقد الخارجي الداء  

ضه  وظائف معينة وفقاً لألنظمة الصادرة عن الهيئة؛ اال أن مدير الصندوق يبقى مسؤوالً عن تلك األعمال والوظائف المفو 

 للغير.

 

ً بالمصادقة على كافة التصرفات القانونية التي يقوم بها مدير الصندوق، كما يكون ملزماً  هذا ويكون الصندوق ملزما

ؤوليه وموظفيه، على سبيل المثال ال الحصر، من أي مسؤولية أو تكاليف أو نفقات بتعويض وحماية مدير الصندوق ومس

فعلية يتكبدها مدير الصندوق بصورة معقولة بخصوص أي دين أو مطالبة أو دعوى أو التزام من أي نوع كان، يحتمله  

ء الحاالت التي ينشأ فيها ذلك الدين  مدير الصندوق بسبب كونه مديراً الصندوق أو مسؤوالً أو موظفًا لدى الصندوق، باستثنا

أو المطالبة أو الدعوى أو االلتزام نتيجة لعمل احتيالي أو إهمال جسيم أو إخالل مقصود من جانب مدير الصندوق ومسؤوليه  

، ال يكون مدير الصندوق ومسؤوليه وموظفيه مسؤولون عن النظامو القانونوموظفيه. باالضافة إلى ذلك، وبما ال يخالف 

ضرر أو خسارة أو تكاليف أو نفقات تترتب لصالح الصندوق أو عليه، ما لم تكن ناجمة عن احتيال أو إهمال جسيم أو  أي

 إخالل مقصود من جانبهم.

 

 المباشرة االستثمارات

 

 االستثمارية االستراتيجية إن. العقاريشركة المال كابيتال خالل العامين الماضيين ياالستثمار المباشر في القطاع  قامت

على المستوى المحلي واالقليمي أو المستوى العالمي هي تزويد فرص   كانت سواء العقاري القطاع في المال لشركة

 (NAVاستثمارية جذابة لشركائها وعمالئها االستراتيجيين في عقارات تضمن عائد سنوي مجدي على صافي قيمة األصول )

 . األجل متوسطة الى  القصيرة الفترة خالل  رأسمالي  عائد الى ضافة% باإل8% الى 7يتراوح ما بين 

 

والية  في كائناستثمارين في عقارين إحداهما مركز تجاري  العقاري القطاع في المباشرة المال شركة استثمارات تشمل

مدرسة كنت  هي واألخر( Poinsettia Plaza) بالزا بوينسيتيا مسمى تحتكاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية 

 المباشرة إستثماراتها كابيتال المال شركة تدير في اإلمارات العربية المتحدة. في إمارة دبي (Kent College) كوليج

دوالر أمريكي  مليون  9 ا المستندوالتي بلغت حتى تاريخ إصدار هذ  العقارين كال في عمالئهما استثمارات لىإ باإلضافة

 كوليج.درهم إماراتي في عقار كنت مليون  145في عقار بوينسيتيا و 

 

 % سنوياً. 8.0على كال العقارين يفوق هامش الــ   مجدي عائد تحقيق على الشركة وتحرص

 

 )مركز تجاري( بالزا بوينسيتيا

 

قدم مربع  153,205في مقاطعة فينتورا في والية كاليفورنيا األمريكية وتبلغ صافي المساحة التأجيرية فيه  المركزيقع 

. يبلغ حجم دخل  2019لعام  ديسمبر 31% كما في 82وحدة بيع بالتجزئة وتبلغ نسبة اإلشغال فيه ما يقارب  30ويشمل 

 .  2019لعام  ديسمبر 31وذلك للفترة المنتهية مليون دوال أمريكي السنوي  3.8اإليجار اإلجمالي للمركز 

 

  بلغ و.  2016  في المركز في عام  عقارية ذات منشأ أمريكي  أصول  إدارة  شركةكابيتال بالشراكة مع    المال  شركة  استثمرت

ا  كما بتاريخ هذ (NAV) األصول   صافي قيمة تبلغمليون دوالر أمريكي.  54.4حجم االستثمار  في المركز حينها  إجمالي

 ..أمريكي دوالر مليون 21.5 المستند

 

  2019 وعام 2017 عام بين ما فترة لكل على أساس سنوي للربع الرابع المتحقق النقدي العائد التالي الجدول يبين

 :المركز في لالستثمار
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 2019 2018 2017 التاريخي  النقدي العائد

 % 7.8 % 8.2 % 7.2 )%( النقدي العائد

 

 كوليج كنت مدرسة

 

  أصول مدرسة ذات  وهي المتحدة العربية اإلمارات دولة فيمنطقة ند الشبا في إمارة دبي  فيمدرسة كنت كوليج  تقع

  عام  خالل التعليمي عملها وباشرت 2015 عام فيللمراحل االبتدائية الى الثانوية تم إنجازها  بريطاني منهجو بريطانية

ً  2,220 للمدرسة االستيعابية الطاقة تبلغ. 2016 البناء   ومساحة  563,918 فيها الكائنة األرض  مساحة وتبلغ طالبا

 .مربع قدم 344,445االجمالية لها 

 

مليون   373 مبلغ 2017عنه في الربع الرابع من عام  أعلنفي المدرسة والذي  (GAV) االجمالي االستثمار حجم بلغ

 (NAV) إماراتي درهم مليون  145 قيمته ما تمويلقامت شركة المال وشركائها وعمالئها االستراتيجيين ب درهم إماراتي

هذا وقامت شركة   .إماراتي محلي بنك من سالميةإمليون درهم إماراتي كقروض بنكية  227 وهووترتيب المبلغ المتبقي 

سنة ومن المتوقع أن يحقق االستثمار عائد   25( لمدة  NNNالمال بتأجير المدرسة للمشغل على أساس تأجير صافي ثالثي )

 مرة من قيمة االستثمار خالل سبعة أعوام.  1.8% وعائد رأسمالي يعادل هامش 8.5سنوي صافي يعادل 

 

 . منذ شراء العقار للمدرسة% 8.0 ما يزيد عن  ساس سنويعلى أ المتحقق الربعي النقدي العائد معدل بلغ

 

 أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق

 

 إن أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق هم:

 

 خالد جاسم بن كلبان )رئيس مجلس اإلدارة(

 

يعتبر سعادة/ خالد جاسم بن كلبان رجل أعمال إماراتي بارز ذو خبرة واسعة في مجاالت وقطاعات مختلفة، من ضمنها 

قطاعات الصناعة والمال واالستثمار. وقد لعب دوًرا أساسيًا في تأسيس عدد من الشركات الكبرى في اإلمارات العربية 

اصب قيادية في عدد من الشركات الرئيسية منها، على سبيل المثال، المتحدة، كما شغل في مسيرته المهنية المميزة من

منصب المدير اإلداري والرئيس التنفيذي لشركة دبي لالستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة االتحاد العقارية، ونائب رئيس 

للتأمينات العامة. ولقد   مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين، وعضو مجلس إدارة بنك آسيا اإلسالمي والشركة الوطنية

حصل سعادة/ خالد جاسم بن كلبان على دبلوم آداب في إدارة األعمال من كلية أراباهو كميونيتي كولدج في الواليات المتحدة 

 األمريكية، وبكالوريوس في اإلدارة من كلية متروبوليتان ستايت في الواليات المتحدة األمريكية.  

 

 جلس اإلدارة(ناصر النابلسي )نائب رئيس م

 

يشغل السيد/ ناصر النابلسي حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة المال كابيتال، وقد عمل خالل الفترة الممتدة من 

لدى شركة ميريل لينش إنترناشونال حيث شغل منصب النائب األول للرئيس وهو في   2000حتى العام  1989العام 

  2000ارة عالقات مع مؤسسات وعائالت ذات مالءة مالية في المنطقة. ومن العام السابعة والعشرين من عمره، وقام بإد

، شغل منصب مسؤول استثمار أول ورئيس مجموعة إدارة األصول بالمكتب التنفيذي في دبي. 2003وحتى مطلع العام 

ي كان حينها حديث التأسيس. ، طلب منه تولي منصب الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي المالي العالمي الذ2003وفي العام  

وعكف السيد/ النابلسي اثناء اشغاله هذا المنصب بتحويل مركز دبي المالي العالمي من مجرد فكرة وليدة إلى اسم المع 

ومرموق في الدوائر المالية على المستوى االقليمي والعالمي. وقد استطاع مركز دبي المالي العالمي تحت ادارته ان يضع  

ية لنجاحاته المستقبلية من خالل ارساء القواعد القانونية والتشريعية والرقابية الالزمة لكي يصبح أحد أهم  األسس الرئيس

 المحطات المالية في المنطقة.
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 العزيز السركال )عضو مجلس إدارة( عبد

 

استثماراتها الصناعية والخارجية،  العزيز السركال منصب مدير عام شركة دبي لالستثمار، وهو يدير جميع    يشغل السيد/ عبد

شركة   17وقد سبق له العمل كرئيس تنفيذي وعضو منتدب بشركة مشاريع ذ.م.م. حيث أسهم في تنمية المجموعة لتشمل 

تابعة. كما عمل قبل ذلك بوظيفة مهندس صناعي لدى بنك اإلمارات الصناعي. وقد حصل السيد/ عبد العزيز السركال على  

 الصناعية وهندسة النظم من جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية.تخصص في الهندسة 

 

 أحمد الدرمكي )عضو مجلس إدارة(سعادة 

 

أحمد الدرمكي منصب المدير العام لمكتب سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان ونائب رئيس مجلس إدارة  /سعادة يشغل 

كما سبق له إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي من خالل منصبه كمدير مكتب المجموعة المشتركة لإلنشاءات والتجارة. 

الدرمكي حياته المهنية  /سعادة. وقد بدأ 2011وحتى العام  1996رئيس مجلس اإلدارة منذ أن تم خصخصتها في العام 

الدرمكي حالياً منصب عضو   /سعادة  في ديوان الرئاسة في أبوظبي بوظيفة مدير عام للشؤون المالية واإلدارية. كما ويشغل  

 مجلس إدارة في عدد من الشركات المحلية واإلقليمية والعالمية. 

 

 مشتاق مسعود )عضو مجلس إدارة(

 

يشغل السيد/ مشتاق مسعود منصب الرئيس المالي للمجموعة بشركة دبي لالستثمار، وهو يعمل لدى شركة دبي لالستثمار 

اف على االستراتيجية المالية العامة، كما يشرف أيًضا على األنشطة االستثمارية ويتولى مسؤولية اإلشر 2008منذ العام 

الخارجية للمجموعة. وقد عمل أيضاً في شركة دبي لالستثمار على تحسين المديونية العامة للمجموعة من خالل تنفيذ عدد  

لألموال من خالل إيجاد هيكلية لالستثمار في  من العمليات الرئيسية في أسواق السندات واألسهم والتأكد من اإلدارة الفعالة

، عمل السيد/ مسعود لدى  2007إلى العام  1999أدوات الدخل الثابت واألسهم. وعلى مدى الفترة الممتدة من العام 

مجموعة كوبوال، ثم بعد ذلك مع شركة أبراج كابيتال بوظيفة رئيس مالي إلحدى شركات المحفظة االستثمارية، كما عمل 

. وقد بدأ السيد/ مسعود حياته المهنية في اإلمارات العربية 1998حتى العام  1992شركة أدنوك للتوزيع من العام لدى 

ضمن فريق التدقيق لدى شركة آرثر يونغ وآرثر أندرسون، وهو عضو مشارك في جمعية  1990المتحدة في العام 

 المحاسبين القانونيين في الهند. 

 

 فردان )عضو مجلس إدارة(علي الفردان علي 

ضافة إلى ذلك، فهو ا .سنة الماضية خمسة عشرإدارة دبي لالستثمار على مدى ال عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس

عضو في اثنين من لجان المجلس، وتحديدا، لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، ويعمل كرئيس للجنة الترشيحات 

فردان خبرة واسعة في إدارة العقارات واإلستثمارات العقارية وإدارة إستثمارات رأس المال لدى السيد/ علي  .والمكافآت

 .وإدارة الفنادق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم اإلدارة وأنظمة المعلومات

 

 محمد سيف درويش الكتبي )عضو مجلس إدارة(

ينتمي الكتبي لعضوية لجنتين من لجان مجلس سنوات.  6ذ عضو مستقل وغير تنفيذي في مجلس إدارة دبي لالستثمار من

اإلدارة، وهما لجنة التدقيق ولجنة التعيين والمكافآت، ويشغل حالياً المناصب التالية نائب الرئيس في مشروع مستشفى دانة 

عات التبريد اإلمارات للنساء واألطفال وعضو مجلس إدارة في شركة تسويق للعقارات وعضو مجلس إدارة في شركة صنا

يتمتع السيد محمد الكتبي بخبرة في مجال االستثمارات والمشاريع والعقارات وقطاعات   .ح. م.والتدفئة ايه اتش اي كارير ش

 . الضياف ويحمل شهادة في إدارة األعمال وتخصص في إدارة األعمال

 

 فريق إدارة مدير الصندوق

 

 ى مدير الصندوق هم:إن أعضاء فريق اإلدارة الرئيسيين الذين يعملون لد
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 ناصر النابلسي )نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي(

 

عمل السيد ناصر المال كابيتال.    والرئيس التنفيذي لشركة  النابلسي حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة  ناصر  يشغل السيد

، حيث شغل منصب Merrill Lynch International  شركة  معوحقق أفضل أداء دولي    2000حتى عام    1989عام    منذ

 ذمن و قبيل ذلكعاًما وأدار العالقات للمؤسسات واألسر ذات المالءة العالية في المنطقة.  27النائب األول للرئيس في سن 

شغل منصب كبير مسؤولي االستثمار ورئيس مجموعة إدارة األصول في المكتب  ،2003حتى أوائل عام  2000عام 

كان  تولي منصب الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي المالي العالمي الذي منه ُطلب  ،2003. في عام ه دبيالتنفيذي ومقر

ل السيد النابلسي مركز دبي المالي العالمي من فكرة وليدة إلى عالمة تجارية  DIFCتم اإلعالن عنه مؤخًرا )قد  (. حو 

تحت قيادته، وضع مركز دبي المالي العالمي األساس  حيث أنه  مية.  معترف بها ومحترمة في الدوائر المالية اإلقليمية والعال

 . ليكون من أحد المراكز المالية المهمة في العالم ةوالمادي ةوالتنظيمي ةالقانوني األسسلنجاحه المستقبلي من خالل إرساء 

 

 ناريندرا غجريا )رئيس العمليات(

 

عاًما في القيادة مع   24هو خبير مصرفي كبير يتمتع بخبرة تزيد عن وماجستير في إدارة األعمال، يحمل السيد غجريا 

المؤسسات المالية، ويغطي مجموعة كاملة من اإلدارة اإلستراتيجية والتشغيلية ضمن الخدمات المصرفية للشركات،  

ة، والخدمات المصرفية االستثمارية، وإدارة  والخدمات المصرفية لألفراد، وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاص 

كرئيس تنفيذي للشؤون المالية،   بدءاً ، 1991الوساطة والتمويل العقاري. شغل مناصب إدارية عليا منذ عام واألصول، 

نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات بعدها كو  ABN AMRO Bankيليه المدير التنفيذي للشركة ومدير العمليات في 

 .شركة المال كابيتالكمدير إداري ومدير العمليات في ومن ثم  المالية ش.م.ع مالكأفي 

 

 (للشركات االستشارية والخدمات المباشرةاالستثمارات -إداري)مدير سانجاي فيج 

 

ولبنوك االستثمار في يعتبر السيد/ سانجاي فيج خبيراً مالياً ذو خبرة تتجاوز الثالثين عاماً في الخدمات المصرفية للشركات  

الهند واإلمارات العربية المتحدة والشرق األوسط عموماً. وقبيل تعيينه مديراً ادارياً لدى مدير الصندوق، عمل السيد/ فيج  

سنة بمنصب المدير اإلداري لشركة ألبن كابيتال )الشرق األوسط( المحدودة في دبي، وهي شركة لها مكاتب   11على مدى  

س التعاون لدول الخليج العربية والهند. كما شغل السيد/ فيج منصب النائب األول للرئيس ورئيس قطاع  في جميع دول مجل

ً بإسم بنك االمارات دبي الوطني(. وخالل فترة عمله في   األسواق المالية لدى مجموعة بنك اإلمارات )المعروف حاليا

ى إدارة عمليات واسعة في أسواق السندات واألسهم وتمويل عاماً، أشرف السيد/ فيج عل15الشرق األوسط التي امتدت لفترة  

المشاريع، بما في ذلك الديون التقليدية واالستشارات المالية اإلسالمية واالندماج واالستحواذ واإلئتالفات والتخارج من 

د/ فيج حاصل  االستثمارات واالستثمار في أسهم الشركات الخاصة في جميع دول الشرق األوسط وجنوب آسيا. إن السي

 على وسام االستحقاق من المعهد الهندي للمصرفيين. 

 

 (المباشرة الستثماراتا-أول)مدير  مصرياليزن 

 

عاًما في مجال الملكية الخاصة العقارية العالمية واالستراتيجيات  15يمتلك السيد/ يزن المصري خبرة مهنية تزيد عن 

تنفيذي بارع. قبل تعيينه مديراً تنفيذياً لدى مدير الصندوق، عمل السيد/  واالستثمارات وتمويل الشركات مما يجعله مسؤول  

يزن المصري مع مكاتب عائلية بارزة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كان مسؤوالً بشكل مباشر عن تنظيم جميع 

ات األصول المتعددة في دول  أنشطة االستثمار العقاري وتحقيق عوائد أعلى من المتوسط على استثماراتهم العقارية عبر فئ

مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والواليات المتحدة. قبيل عمله في دول مجلس التعاون الخليجي، عمل السيد/ يزن المصري  

في الشركات متعددة الجنسيات في الواليات المتحدة وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية إدارة  

جورج واشنطن ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة نورث إيسترن، كلية ديمور مكيم األعمال بجامعة 

 لألعمال في بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية
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 (للشركات االستشاريةالخدمات -أول)مدير  شاه روشان

 

عاًما في مجال الخدمات المصرفية االستثمارية والتصنيع وعمل في مناطق جغرافية   14بخبرة تزيد عن  السيد شاهتمتع ي

  استشارات الشركات  كجزء من عمله في قسممختلفة بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية. 

رية للديون بما في ذلك تحديد وهيكلة ووضع المعامالت. ، يركز روشان على المعامالت االستشافي شركة المال كابيتال

 Alpenسنوات في العمل في قسم استشارات الديون في    10قبل انضمامه إلى المال كابيتال، أمضى روشان ما يقرب من  

Capital (ME) Limitedت ، حيث كان له دور أساسي في إبرام العديد من معامالت الديون البارزة عبر مختلف القطاعا

 Ingersollفي دول مجلس التعاون الخليجي والهند. كان روشان أيًضا جزًءا من برنامج تطوير القيادة المالية مع شركة 

Rand    بالواليات المتحدة األمريكية، والذي تضمن أيًضا أنشطة االندماج واالستحواذ لشركةIngersoll Rand Roshan  

ة األمريكية وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بوردو  وهو محاسب قانوني معتمد في الواليات المتحد

 بالواليات المتحدة األمريكية.

 

 غطية العمالء(مدير قسم تسيف السركال )

 

قد انضم إلى المال كابيتال في سبتمبر كان و السركال حالياً قسم تغطية العمالء في شركة المال كابيتال.سيف يدير السيد 

بي دبليو سي   دأ حياته المهنية فيبحيث شغل منصب نائب رئيس مساعد في قسم االستثمارات المباشرة.  2017من عام 

قرر   2013عام سنوات وفي  4. وبعد فريق االستشارات المؤسسية وفريق االندماج واالستحواذفي دبي حيث عمل مع 

حاصل على درجة   . وهوتدقيق داخلي كمديرهد وانضم إلى مكتب ولي العالسيد السركال العمل مع القطاع الحكومي 

 البكالوريوس في المالية من جامعة والية كاليفورنيا.

 

 

 (واالمتثال المخاطر إدارة قسم)رئيس  محمود البنا

 

سنة شملت عدة مناصب   15يرأس السيد/ محمود البنا حاليًا قسم ادارة المخاطر واالمتثال في الشركة ويمتلك خبرة تتجاوز  

ل التدقيق المحاسبي والمالية ما بين القاهرة، المملكة العربية السعودية، وأخيرة دولة اإلمارات العربية المتحدة. في مجا

حيث كان مسؤوالً عن إعداد جميع   2016انضم السيد/ محمود البنا إلى شركة المال كابيتال كمسؤول عمليات في عام 

انتقل السيد/ محمود   2017ركة لكل من مكتب التداول والصناديق. وفي عام  المعامالت التجارية ألنشطة التداول اليومية للش 

البنا إلى قسم المالية حيث أصبح يتولى مهام إعداد التقارير االدارية وكان له دوًرا رئيسيًا في إعداد القوائم المالية المدققة  

ة لدعم التقارير المالية لمجلس اإلدارة. عندما  واإلقرارات الضريبية واالستثمارات والتقارير والجداول الزمنية ذات الصل 

سنوات من الخبرة في هذا المجال ، قضاها كمسؤول  10أصبح عضوا في فريق المال كابيتال أضاف السيد/ محمود البنا 

 مالي أول ، مع مسؤوليات تشمل التدقيق والضرائب وإعداد التقارير المالية وإدارة األعمال 

 

 (المالي المدير) ثاوراني سوريش

 

  لدى سنوات في العمل  11لدى مدير الصندوق، ويمتلك خبرة تتجاوز  المالي كالمدير ثاوراني سوريشالسيد/  يعمل

وأستراليا. وعمل قبيل التحاقه   تحدةمالاالمارات العربية  دولة في  مالية وشركاتتدقيق عالمية كبرى  وشركات المصارف

. وهو خريج  سنوات خمسة لمدة الخارجي  التدقيقتوش الشرق األوسط في مجال  دآن ديلويتبمدير الصندوق لدى شركة 

 .أستراليا( من CPAالمدقق العام ) شهادةعلى  وحاصل أستراليافي  موناركجامعة 

 

 اتفاقية إدارة الصندوق

 

 فيما يلي سرد لملخص الشروط الرئيسية التفاقية إدارة الصندوق: 
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( تشغيل وإدارة الصندوق  1تشمل المهام المنوطة بمدير الصندوق تقديم الخدمات التالية للصندوق: ) – لمحة عامة )أ(

( تعيين لجنة االستثمار والرقابة وتحديد شروط عملها 2واألصول وفقًا لنظام صناديق االستثمار ومستند الطرح؛ )

( االتصال والتنسيق 4الت المحاسبية لكل سنة مالية؛ )( إعداد البيانات المالية والسج3ومتابعتها وفقًا لمستند الطرح؛ )

المستشارين  مع مقدمي الخدمات اآلخرين بمن فيهم المحاسبين ومدققي الحسابات وشركات الخدمات اإلدارية و

( تنسيق اجتماعات مالكي الوحدات وحضورها حسبما يكون مطلوبًا انعقاده 5المعينين بالنسبة للصندوق؛ )القانونيين  

 ً ( أي خدمات أخرى يتعين على مدير الصندوق تقديمها للصندوق 6لنظام صناديق االستثمار ومستند الطرح؛ و)  وفقا

وفقاً لنظام صناديق االستثمار و/أو توجيهات الهيئة أو حسبما يتم االتفاق عليه من حين إلى آخر. وبموجب اتفاقية 

و جميعها )بما في ذلك الخدمات المذكورة آنفًا( إدارة الصندوق، يجوز لمدير الصندوق تفويض جزء من مهامه أ

ألي شخص أو مؤسسة أو شركة من الغير على أن يكون ذلك مشروًطا باالمتثال الدائم الحكام نظام صناديق 

( بذل الحرص  1االستثمار. وفي حال قيام مدير الصندوق بتفويض أي من مهامه، يجب على مدير الصندوق )

( تنفيذ 2للجهالة عند اختيار أي من اولئك األشخاص الذين يفوضهم مدير الصندوق؛ ) والمهارة والدراسة النافية

( مراجعة أداء  3وتطبيق النظم والضوابط الرقابية المستدامة بهدف مراقبة أداء أي من األشخاص المفوضين؛ و)

( 1بما يلي: ) أي أشخاص مفوضين لمرة واحدة على األقل كل ستة أشهر. ويجب على مدير الصندوق االلتزام

( القواعد والتوجيهات الصادرة عن الهيئة من حين  3؛ )( نظام صناديق االستثمار2؛ )شروط واحكام مستند الطرح

 إلى آخر. 

 

 يستحق مدير الصندوق لقاء تقديم خدماته، الحصول على الرسوم واألتعاب التالية:  :الرسوم واألتعاب )ب(

 

رسوم مدير 
 الصندوق

 

 اإلدارة: وتتمثل فيما يلي:أوالً: رسوم 
 
صافي قيمة  آخر  % من 1.25إدارة سنوية تبلغ  أتعاب الصندوق مدير يستحقأتعاب اإلدارة:  .1

  .أشهر ثالثةكل مقدماً وتسدد لمدير الصندوق أتعاب اإلدارة وتحتسب تم احتسابها األصول 
 
: يستحق مدير الصندوق أتعاب في حال االستحواذ على أصول  أتعاب االستحواذ أو التصرف .2

% من قيمة 1لصالح الصندوق أو في حال التصرف في أصول الصندوق وتبلغ تلك األتعاب 
االستحواذ أو التصرف. ويستحق مدير الصندوق هذه األتعاب مقابل بذله جهوداً استشارية  

 .  إضافية تتعلق باالستحواذ أو التصرف بأصول الصندوق
 

تقديم  ير الصندوق بصفته جهة مرخصة لمزاولة أعمال مد يستحق: الترتيباستشارات أتعاب  .3
تقديم استشارات ترتيبات القروض والدين وليس بصفته مدير الصندوق أتعاب عن  استشارات  

ترتيبات القروض والدين في حال حصول الصندوق على قروض أو ديون وتبلغ تلك األتعاب 
% من قيمة القرض أو الدين. يستحق مدير الصندوق بالصفة المشار إليها هذه األتعاب مقابل 1

بذله جهوداً استشارية إضافية تتعلق بترتيبات الحصول على الدين وسواء تمت تلك األعمال 
لمدير أو من خالل شركة تابعة أوشقيقة  مدير الصندوقأو وحدة داخل  من خالل إدارة

الصندوق، وتدفع هذه األتعاب لمدير الصندوق بغض النظر عن أي رسوم أو عموالت 
   مفروضة من الجهة المقرضة حسبما هو متعارف عليه في مثل تلك األحوال.

 
األتعاب الثالث أعاله ( خالل العام  وفي جميع األحوال لن تتجاوز رسوم اإلدارة السنوية )مجموع

احتسابها في نفس العام المالي تم التي صافي قيمة األصول آخر من % 2.25المالي الواحد نسبة  
 رسوم اإلدارة.قبل استقطاع و
 

% مما يزيد عن 10يستحق مدير الصندوق أتعاب أداء من الصندوق بما يعادل أتعاب األداء: ثانيا: 

% من إجمالي عوائد المستثمرين محسوبة على أساس التغير في صافي قيمة األصول للوحدة مع  7

 األصول  قيمةحاجز تصاعدي لكل اثنا عشر شهراً، على أال يستحق أتعاب أداء عن الزيادة في صافي  

ً قيمة دون الحاجز    إلىكانت تلك الزيادة من قيمة دون الحاجز    إذا للوحدة   غراض . وألله  مساوية  أيضا

 المزيد من التوضيح الجدول األتي يبين على سبيل المثال والتوضيح طريقة’ احتساب رسوم األداء: 
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  السنة
 المالية 

قيمة   صافي
األصول  

من   1في 
 يناير

  قيمة صافي
  األصول

  من  31 في
 ديسمبر

  اجمالي
العوائد 

  )الخسائر(

 نسبة
  اجمالي
 العوائد

  صافي
 العوائد

  الخاضعة
  لرسوم
 األداء

 رسوم
 األداء

2020 1,000 1,200 200 20 % 130 13 

2021 1,200 1,400 200 16.7 % 116 11.6 

2022 1,400 1,450 50 3.6 % 0 0 

2023 1,450 1,100 (350 ) (24)% 0 0 

2024 
 

1,100 1,300 200 18 % 0 
 

0 

 
  

عنها أتعاب أداء ويتم وفي حال زيادة رأسمال الصندوق الي سبب فإن هذه الزيادة ال يحتسب 
احتساب أتعاب اآلداء على ما يتحقق من عوائد بعد زيادة رأس المال، هذا ويجوز لمدير الصندوق 

 التنازل للصندوق عن ما يراه من األتعاب المستحقة له خالل العام وفقاً لتقديره المطلق.
 

مقدمي الخدمات للصندوق ومقابل أتعاب إدارة العقارات وتشغيلها تستحق لالصندوق جميع النفقات والمصاريف التي    يتحمل
ألطراف أخرى  المستحقة وأتعاب التطوير وبشكل عام مقابل جميع نفقات الصندوق المهنية والتشغيلية والتمويلية األخرى 

مدير الصندوق الخاص  وتعاقد ن سير أعمال الصندوق حسب تقدير مقابل تقديم خدمات أو استشارات أو منتجات لضما
 والمطلق بهذا الخصوص. 

 
( عند اإلفصاح عن  ”Total Expenses Ratio “TERاإلفصاح عن نسبة إجمالي المصروفات )مدير الصندوق على 

، وكذلك  المصروفات من تلكمدير الصندوق البيانات المالية الدورية المراجعة والمدققة للصندوق مع توضيح نصيب 
العائد المحقق للصندوق بعد إستقطاع كافة المصروفات وذلك عن الفترة المالية المعد عنها البيانات صافي  اإلفصاح عن نسبة  

 . المالية
 

دون اإلخالل بقدرة مالكي الوحدات على عزل وانهاء خدمات مدير الصندوق بموجب نظام  –المدة واإلنهاء  )ج(

صناديق االستثمار ومستند الطرح، يجوز للصندوق إنهاء اتفاقية إدارة الصندوق في أي من الحاالت التالية فقط: 

االندماج بناًء على شروط توافق ( تصفية مدير الصندوق )فيما عدا التصفية االختيارية ألغراض إعادة الهيكلة أو  1)

عليها الهيئة مسبقًا( أو عدم مقدرته على سداد التزاماته أو التقدم بأي عريضة إفالس بحقه أو تعيين حارس قضائي  

( انعدام أهلية مدير الصندوق و/أو تعديل تصنيفه 2على أي من أصوله أو في حال حصول أي حدث مشابه؛ )

( صدور حكم 3ي من الخدمات الموصوفة أعاله أو التصرف كمدير للصندوق ككل؛ )النظامي بما يمنعه من تقديم أ

قضائي على مدير الصندوق أو أي من أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق بجرم االحتيال أو بأي جرم مشابه فيما 

رف احتيالي بعد  يتعلق بتصرفات مرتبطة بالصندوق )اال اذا ما تم معالجة الخسارة المالية الناتجة مباشرة عن تص 

( ارتكاب مدير الصندوق ألي إخالل جوهري ناجم عن إهمال جسيم أو سوء 4صدور ذلك الحكم دون ابطاء(؛ )

%  75( اتخاذ عدد من مالكي الوحدات الذين يملكون  5تصرف جسيم أو إخالل مقصود من قبل مدير الصندوق، و)

هاء اتفاقية إدارة الصندوق، وذلك بتقديم إشعار كتابي من الوحدات الصادرة عن الصندوق في ذلك الوقت قراًرا بإن

( تصفية الصندوق أو  1مسبق مدته سنتين. ويجوز لمدير الصندوق إنهاء اتفاقية إدارة الصندوق نتيجةً لما يلي: )

عدم قدرته على سداد ديونه أو التقدم بأي عريضة إفالس بحقه أو في حالة تعيين حارس قضائي على أي من أصوله  

( ارتكاب الصندوق ألي إخالل جوهري بالتزاماته بموجب اتفاقية إدارة  2في حال حصول أي حدث مشابه؛ أو )أو  

يوًما بعد استالم الصندوق إلشعار بذلك اإلخالل الجوهري،   180الصندوق وعدم تصحيح ذلك اإلخالل خالل مدة 

يتعين على مدير الصندوق االمتثال ألحكام نظام على أنه في حال قيام مدير الصندوق بإنهاء اتفاقية إدارة الصندوق،  

 صناديق االستثمار المشترك وتوجيهات الهيئة فيما يتعلق بتصرفاته وواجباته بعيد ذلك اإلنهاء.

 

 لجنة االستثمار والرقابة
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ولن يتم التعاقد بصورة ملزمة أو  سيقوم مدير الصندوق بتعيين لجنة استثمار ورقابة تتألف من خمسة خبراء على األقل، 

اإلشراف  تكون مسؤولة عن إال بعد تشكيل لجنة اإلستثمار والرقابة وعدم غيابها والتي الصندوق  تخصتنفيذ أي صفقات 

 التالية: بااللتزامات الصندوق مدير إلتزام من التحققعلى نشاط مدير الصندوق بما في ذلك 

 

مع أطراف ذات عالقة وفقا ما ورد ببند "التعامالت مع األطراف ذات  عدم إجراء أية تعامالت تخص الصندوق  (1)
العالقة وتضارب المصالح" مع ضرورة اإلفصاح للهيئة والسوق ومالكي الوحدات عن تفاصيل أية صفقاتتتم أو 

اف مزمع إتمامها مع األطراف ذات العالقة أو صفقات تخص الصندوق تتم بالمخالفة ألحكام هذا المستند مع األطر
  ؛ذات العالقة وذلك فور العلم بذلك 

بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم    والجددبذل العناية الالزمة لتوفير المعلومات الكافية والدقيقة لمالكي الوحدات الحاليين   (2)
 االستثمارية؛ 

اإلفصاح الفوري والدوري للهيئة والسوق ومالكي الوحدات عن كافة البيانات والمعلومات أو أي أحداث جوهرية   (3)
 أثرت أو من شأنها التأثير على الصندوق؛ 

تجنب أي عمل يترتب عليه زيادة غير ضرورية في التكاليف أو المخاطر التي يتعرض لها الصندوق والعمل على   (4)
 ي أي تصرف أو إجراء؛  حماية مصالح الصندوق ف

 ؛  واألطراف ذات العالقة إدارة المخاطر وتعارض المصالح مع أي أنشطة استثمارية أخرى لمدير الصندوق (5)
ضمان االحتفاظ بأموال الصندوق منفصلة عن أموال وأصول مدير الصندوق وعن أصول أي صندوق آخر يديره  (6)

 مدير الصندوق؛  
 نصوص عليها في مستند الطرح.  تنفيذ الخطة االستثمارية للصندوق الم (7)
 

كما يقوم مدير الصندوق بإقالة أياً من أو جميع أعضاء لجنة االستثمار والرقابة وإعادة تعيينهم أو تعيين بديالً عنهم حسبما 

ويشترط في الشخص المعين كعضو في لجنة االستثمار والرقابة أن يكون ذو مقدرة على  يراه مدير الصندوق مناسباً، 

ق باستثمارات الصندوق. ويتم تعيين أعضاء لجنة االستثمار والرقابة لفترة مبدئية إعطاء إفادة أو رأي ذا قيمة فيما يتعل

 عضاء لجنة االستثمار والرقابة مستقلين عن مدير الصندوق.أشهًرا، على أن يكون اثنين من  12مدتها 

 

لك العضو بما ( عدم تصرف ذ1ويجوز لمدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء لجنة االستثمار والرقابة في حالة: )

( إذا لم يعد مستقالً 2يحقق أقصى مصلحة لمالكي الوحدات ككل أو عدم تصرفه بالحرص الواجب وبالطريقة المالئمة؛ أو )

( إذا كان من شأن استمرار ذلك العضو في عمله أو ارتباطه بالصندوق أو 3عن أعمال الصندوق وشؤونه اليومية؛ أو )

التأثير سلباً على سمعة الصندوق أو مدير الصندوق. وال يجوز ألعضاء  -صندوق بحسب رأي مدير ال -مدير الصندوق 

 لجنة االستثمار والرقابة المشاركة في اإلدارة اليومية للصندوق.

 

تجتمع لجنة االستثمار والرقابة كلما رأت لجنة االستثمار والرقابة ذلك ضرورياً، على أن تجتمع اللجنة بمعدل مرة واحدة  

نصف أعضاء اللجنة. ويكون اجتماع   من  أكثركل ربع سنة، ويكون النصاب القانوني النعقاد االجتماع بحضور  على األقل  

 لجنة االستثمار والرقابة مكتمل النصاب حسب األصول مهيئاً لممارسة كافة صالحياتها.

 

ي تعامل مقترح، ال يسمح إذا كان أي عضو من أعضاء لجنة االستثمار والرقابة عرضةً لتضارب مصالح فيما يتعلق بأ

عالم مدير الصندوق  إ لذلك العضو بدراسة ذلك التعامل، وال يجوز دراسة ذلك التعامل إال من قبل األعضاء اآلخرين. ويتعين  

 عن أي تضارب مصالح محتمل دون أي ابطاء.

 

عضاء لجنة االستثمار والرقابة وتعويضهم عن أي ضرر يلحق بهم نتيجة قيامهم بالمهام أتعاب أيقوم مدير الصندوق بدفع 

 المنوطة بهم. 

 

 لجنة االستثمار والرقابة.    يوماً من تاريخ ترخيص الصندوق بتعيين أعضاء  90سيقوم مدير الصندوق خالل مدة ال تتجاوز  

 

،  وأعضائهاوالرقابة    تخص لجنة اإلستثمارء مالية بأي شكل  لن يتحمل الصندوق أية أتعاب أو رسوم أو مصروفات أو أعبا

 االستثمار والرقابة وممارستها لمهامها. تشكيل لجنة يتحمل مدير الصندوق أي مصاريف أو أتعاب أو أعباء بخصوص و
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 واجبات إعداد التقارير

 

لوحدات المحتملين بمعلومات كافية ودقيقة يلتزم مدير الصندوق ببذل كافة الجهود المعقولة لتزويد مالكي الوحدات ومالكي ا

لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم فيما يتعلق بشراء الوحدات أو االحتفاظ بها أو بيعها، كذلك تقديم إفصاحات فورية ودورية للهيئة  

 لصندوق. ولمالكي الوحدات والجمهور فيما يتعلق بكافة المعلومات الجوهرية أو بأي أحداث تؤثر أو يمكن أن تؤثر على ا 
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 التعامالت مع األطراف ذات العالقة وتضارب المصالح

 

فيما يلي سرد ملخص إلطار العمل التشريعي الذي يسري على التعامالت مع األطراف ذات العالقة والصندوق و/أو مدير  

لمدير الصندوق وأفراد  الصندوق، وسياسة التعامل في الوحدات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا 

، وفي جميع األحوال يلتزم مدير الصندوق عائالتهم وتفاصيل التعامالت مع األطراف ذات العالقة التي يجريها الصندوق

بما يصدر من ضوابط أو تعليمات عن الهيئة في هذا الشأن وما قد يتطلب من إجراءات تنفيذية أو تعديالت على مستند 

 .ضوابط أو التعليماتالطرح للتوافق مع تلك ال 

 

 األطراف ذات العالقة 

 

 "(:األطراف ذات العالقةيعتبر األطراف المذكورين أدناه أطرافًا ذات عالقة بالصندوق )" 

 

شركة إدارة الصندوق ومدير استثمار الصندوق وكذلك األطراف ذات العالقة بهاتين الشركتين وتتمثل تلك األطراف   (أ)

 :ذات العالقة فيما يلي

 ؛  جلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والعاملين بهاتين الشركتين وبالشركات التالية في البنود أدناهأعضاء م -1

 (؛  الشركة القابضة لهاتين الشركتين )إن وجدت -2

 (؛ الشركة التابعة لهاتين الشركتين )إن وجدت -3

 (؛ الشركة التابعة للشركة القابضة لهاتين الشركتين )إن وجدت -4

أي من هاتين الشركتين واألطراف ذات العالقة بهما الوارد بيانهم في البنود يمتلك فيها الشركة التي  -5

 % أو أكثر من رأس المال وأي شركات تابعة أو مرتبطة بتلك الشركات. 30أعاله نسبة ( 4(،)3(،)2)

 

 

 % أو أكثر من الوحدات؛ 10كل من يملك نسبة  (ب)

 

ل للصندوق.أي طرف يقدم  (ج)  تسهيالت ائتمانية أو يعمل كمقرض أو ممو 

 

 

 مع االطراف ذات العالقةالصندوق تخص برام صفقات إ

  

يحظر على األطراف ذات العالقة أن يستغل أي منهم ما اتصل به من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في   -أ

وحدات الصندوق وغيرها من المعامالت، كما ال يجوز أن تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في 

يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار وحدات  

 ندوق. صال

   . مع األطراف ذات العالقةالصندوق تخص صفقات أي إبرام ومدير اإلستثمار الصندوق  لمديرال يجوز   -ب

 . ذات العالقةيحظر استثمار أموال الصندوق في األوراق المالية الخاصة به أو تلك الخاصة بأي من األشخاص    -ج

 . ذات العالقةاألشخاص  يحظر إقراض أموال الصندوق ألي من -د

 

لجنة  تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة في عملية تعرض على   لجنة اإلستثمار والرقابة على كل عضو في   -ج

ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، وال يجوز  ب  لجنة اإلستثمار والرقابةإلقرارها أن يبلغ    اإلستثمار والرقابة

 له االشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية. 
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)كممثل   لمدير الصندوقوفقاً لحكم البند السابق جاز    اللجنةعن إبالغ    مار والرقابةفي لجنة اإلستثف عضو  لإذا تخ  -د

للصندوق( أو لمالكي وحدات الصندوق التقدم للمحكمة المختصة إلبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي  

 ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للصندوق. 

لجنة  في حال حدوث تغيير جوهري على شروط الصفقة بعد الموافقة عليها فيتعين إعادة الحصول على موافقة   -هـ

الصفقة ومراجعة شروطها التى  كحوال، ويجب إعادة تقييم تلسب األبح أو الجمعية العمومية اإلستثمار والرقابة

على نفقة الهيئة ومعتمد لدى الهيئة مقيم بواسطة ( من إجمالي أصول الصندوق قبل إبرامها %5تجاوز قيمتها )

 الصندوق. 

 

 

مع األطراف ذات العالقة  الصندوق    تخصتقع المسؤولية عن األضرار التي لحقت بالصندوق إذا تم إبرام صفقات    -و

اإلستثمار لجنة ( 2و قة الذى تم إبرام التعامل معهالطرف ذو العال (1على كل من:  ألحكام هذا المستندة فبالمخال

تنتفي مسؤوليته  اذا تغيب أحد األعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال بعلمهم وإذا صدر القرار  والرقابة

وفي جميع األحوال يتعين إخطار   إال إذا أثبت عدم علمه بالقرار أو علم به مع عدم استطاعته اإلعتراض عليه

 . الهيئة فور علمه

 

 ة  ق سجل األطراف ذات العال

 

قة وصفقاتهم قة توضح فيه األسماء التي تعد أطراف ذات عالسجل لألطراف ذات العال  كبمسمدير الصندوق  لتزم  ي  -أ

 بشكل تفصيلي واإلجراءات المتخذة بهذا الشأن. 

التي قد تتم بالمخالفة ألحكام قة طراف ذات العالبتوفير المستندات الخاصة بالصفقات مع األمدير الصندوق م لتزي  -ب

 الصفقات وحجمها وتفاصيل كل صفقة وإحاطة مالكي الوحدات علماً في الجمعية العمومية.  كوطبيعة تلذا المستند  ه

 عن صفقات األطراف ذات العالقة مدير الصندوق إفصاح 

 

مع سنوية عن موقف التعامالت  الربعاإلفصاح بالتقارير السنوية ومجلس إدارة مدير الصندوق يجب على رئيس  أ.  

اصيل فقة، وتنات والمعلومات عن الطرف ذو العالموافاة الهيئة بإخطار يحتوي على البيا قةاألطراف ذات العال

 . التي قد تتم بالمخالفة ألحكام هذا المستند  التعامل أو الصفقة

التي قد تتم بالمخالفة ألحكام هذا ة عن الصفقاإلفصاح لمالكي وحدات الصندوق وللسوق مدير الصندوق بلتزم ي ب. 

 الصفقة.  ذأيام عمل من تنفي( 10بمدة ال تقل عن ) كوتوضيح موجز لها وذلالمستند 

 ة ق إفصاح األطراف ذات العال

 

تعين على الطرف ذي  ي، بالمخالفة ألحكام هذا المستند قبل أبرام أحد األطراف ذات العالقة صفقة مع الصندوق   -أ

وجميع  اعن طبيعة الصفقة وشروطه الى لجنة اإلستثمار والرقابة العالقة اإلفصاح الفوري بموجب كتاب يوجه 

اإلفصاح    لجنة اإلستثمار والرقابةالمعلومات الجوهرية عن عالقته بطرفي الصفقة ومدى مصلحته أو منفعته، وعلى  

 الفوري للهيئة والسوق. 

صيل الصفقة المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة وشروطه وتعارض المصالح المتعلق بالطرف يتم إدراج تفا  -ب
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 . دوق والسوقمدير الصنلالبيانات على الموقع االلكتروني    كلمالية السنوية للصندوق وتنشر تلذي العالقة في البيانات ا

 ة ق األطراف ذات العالمع أبرمت تخص الصندوق وت التي اإلطالع على الصفقا

 

يحق بالمخالفة ألحكام هذا المستند ف ذات العالقة مع األطراالصندوق تخص أية صفقات مدير الصندوق في حال إبرام 

 ه/ه( فأكثر من أسهم الصندوق ما يلي: 5لنسبة ) كللمساهم المال

 الصفقات. كتتعلق بتلق طلب االطالع على دفاتر الصندوق ووثائقه وعلى أية مستندات أو وثائ  -أ

مع األطراف ذات العالقة  أبرمت  والصندوق    تخصالتي  شأن الصفقات  بعوى قضائية أمام المحكمة المختصة  رفع د  -ب

إللزام أطراف الصفقة بتقديم كافة المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بتلك الصفقات سواء أكانت تثبت بشكل 

 ٠قائع الحقيقية ي الى اكتشاف معلومات تساعد في كشف الوبالدعوى أو ذات صلة بها أو تؤدمباشر الوقائع المبينة 

 

 األطراف ذات العالقة بالنسبة للصندوق والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة

 

 إن الصندوق طرف في تعامالت األطراف ذات العالقة التالية: 

 

ق ومدير الصندوق طرفان في اتفاقية إدارة الصندوق. ولمزيد من حيث أن كل من الصندو –اتفاقية إدارة الصندوق  (1

 المعلومات حول اتفاقية إدارة الصندوق، يرجى االطالع على القسم من مستند الطرح بعنوان "اإلدارة والحوكمة".
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 عوامل المخاطرة

 

بعناية، باإلضافة إلى جميع المعلومات األخرى يتعين على المستثمرين في الصندوق دراسة عوامل المخاطرة المذكورة أدناه  

التي يحتوي عليها مستند الطرح، وذلك قبيل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق باالستثمار في الوحدات. وقد تحمل أي من  

ه أو النتائج المخاطر المبينة أدناه تأثيرًا سلبياً جوهرياً على أعمال الصندوق أو إمكانياته أو وضعه المالي أو نتائج عمليات

الفعلية للمسائل التي وردت بشأنها بيانات مستقبلية في مستند الطرح، مما قد يؤدي إلى تراجع في قيمة الوحدات وبالتالي  

 خسارة المستثمرين كل أو جزء من قيمة استثماراتهم.

 

يتعرض لها المستثمرين عند ال تعتبر المخاطر وحاالت عدم اليقين المبينة أدناه شاملة لجميع المخاطر التي يمكن أن 

استثمارهم في وحدات الصندوق، وال تعتبر العوامل الوحيدة المرتبطة بأعمال الصندوق. وفي حين يرى مدير الصندوق 

أن الملخص الوارد أدناه يبين معظم المخاطر وحاالت عدم اليقين الجوهرية، قد يكون هنالك عوامل مخاطر وحاالت عدم  

لياً مدير الصندوق، أو أنه يعتبرها غير جوهرية في الوقت الحاضر، سواء أكانت عوامل اقتصادية  يقين إضافية يجهلها حا

أو تجارية أو تنافسية أو تشريعية أو أي عوامل أخرى قد تتجلى أو تصبح جوهرية بوقت الحق. كما قد تؤدي تلك العوامل  

سلبي جوهري على أعمال الصندوق أو نتائج عملياته أو  التي يجهلها مدير الصندوق، سواء منفردةً أو مجتمعًة، إلى تأثير

وضعه المالي أو إمكانياته، مما قد يؤثر سلباً بدروه على سعر الوحدات. وجميع هذه العوامل غيبية قد تحدث وقد ال تحدث.  

قسم الوارد في  ويحتوي مستند الطرح هذا على بيانات مستقبلية تشمل المخاطر وحاالت عدم اليقين، يرجى االطالع على ال

مستند الطرح هذا بعنوان "البيانات المستقبلية" للنظر في عوامل المخاطرة والعوامل الهامة األخرى التي قد تحمل تأثيرًا 

 على النتائج المستقبلية المبينة أدناه.

 

جوهريتها، ويتوجب على  إن التسلسل المتبع في سرد عوامل المخاطرة ال يمثل ترتيباً ألهميتها أو احتمال وقوعها أو درجة  

مالكي الوحدات والمستثمرين المحتملين في الصندوق مراجعة كامل مستند الطرح بعناية وتكوين آرائهم والتشاور مع  

مستشاريهم الماليين والقانونيين والضريبيين للتدقيق في المخاطر المرتبطة باالستثمار في الوحدات ودراسة القرار  

 الشخصية للمستثمر المحتمل قبيل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالوحدات.االستثماري في ضوء الظروف 

 

 عوامل المخاطرة المتعلقة بالصندوق

 

 عدم وجود ضمانات لتحقيق عائد استثماري

 

ال توجد هنالك أي ضمانات بخصوص قدرة الصندوق على تحقيق عوائد للمستثمرين أو أن تلك العوائد ستكون متناسبة مع 

مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة التعامالت الموصوفة في مستند الطرح. ومن المحتمل أن يطرأ انخفاض في قيمة 

الوحدات أو أن يخسر المستثمرين كل أو جزء من استثماراتهم، وال يمكن إعطاء أي ضمانة بأن العوائد المتوقعة أو  

إلحصائيات الواردة في مستند الطرح هذا موجودة ألغراض  المستهدفة للصندوق ستتحقق بالضرورة. إن األرقام وا

التوضيحية فقط، وال تمثل توقعات لألرباح، حيث أن العوائد الفعلية ال يمكن توقعها وقد تختلف عن اإلحصائيات التوضيحية 

 المذكورة في مستند الطرح هذا. 

 

مارات وتنفيذها وتحقيقها بالنسبة ألي عقار معين ال يستطيع مدير الصندوق منح أي ضمانة بخصوص امكانية اختيار االستث

أو محفظة عقارية معينة، هذا وال يمكن منح أي ضمانة بضرورة حصول المستثمر على أرباح موزعة من قبل الصندوق.  

ومن غير المتوقع عموًما أن تؤدي عمليات بيع استثمارات الصندوق أو نقل ملكيتها أو التصرف بها سواء بشكل كامل أو  

زئي إلى إعادة رأس المال أو تحقيق أرباح، إن وجدت، قبل عدة سنوات الحقة لالستثمار. وعليه، ينبغي أن يقتصر ج

االستثمار في الصندوق على األشخاص الذين يعتبر االستثمار المبني على المضاربة وقلة السيولة وطول األجل بالنسبة  

 ري أوسع، والذين بإمكانهم تحمل خسارة كامل استثمارهم.عنصًرا مناسبًا من ضمن عناصر برنامج استثما إليهم

 

ال ينبغي أن تفسر األنشطة السابقة للجهات االستثمارية المرتبطة بالصندوق أو بمدير الصندوق على أنها ضمانة نجاح في 

المحتملين األخذ بعين المستقبل. وعند دراسة المعلومات المتعلقة باألداء الواردة في مستند الطرح، يتوجب على المستثمرين  
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االعتبار أن األداء التاريخي أو المتوقع اينما ورد ال يشكل ضماناً أو توقعاً للنتائج المستقبلية، وقد ال يمنح مؤشراً يستدل منه 

بالضرورة على النتائج المستقبلية. هذا وال يمكن إعطاء أي ضمانة بضرورة تحقق العوائد التقديرية أو أن الصندوق سيحقق 

الضرورة نتائًجا مشابهة، أو أن العوائد التي سيحققها الصندوق ستساوي عوائد األنشطة االستثمارية األخرى التي قام بها ب

مدير الصندوق أو الشركات المرتبطة به أو تزيد عنها، أو أن مدير الصندوق أو الصندوق سيتمكن بالضرورة من تنفيذ 

االستثمارية. ويتوجب على المستثمرين المحتملين مالحظة أنه من المرجح أن   استراتيجيته االستثمارية أو تحقيق أهدافه

يتأثر أداء الصندوق باألداء الكلي لالقتصاد. وبناء على ما سلف بيانه، ينبغي على المستثمرين المحتملين التركيز على هذه  

 الجوانب عند دراسة المعلومات المتعلقة باألداء االستثماري تلك.

 

 قمدة الصندو

 

الهيئة لوجوده  قبل"( من الترخيص، وهو بحاجة إلى ترخيص )" اً ألحكام نظام صناديق االستثمارلقد تأسس الصندوق وفق

القانوني قدرته على العمل كصندوق استثمار مشترك يعمل وفقاً لنظام صناديق االستثمار. وقد تم تأسيس الصندوق لمدة 

من نظام صناديق االستثمار، فإن    4سنة، غير أن تشغيله مشروط بالحصول على ترخيص من الهيئة. وبموجب المادة    99

وتكون خاضعة للتجديد السنوي من قبل الهيئة بناًء على   2020ديسمبر  31بتاريخ  مدة ترخيص الصندوق األولية تنتهي

كل  ديسمبر من 31طلب يقدم من قبل مدير الصندوق. وتكون مدة تجديد الترخيص السنوي الالحقة سنة واحدة تنتهي في 

يئة بأن الصندوق ومدير الصندوق . ويخضع تجديد الهيئة للترخيص لشروط منها على سبيل المثال ال الحصر اقتناع الهعام

خالل الفترة المعنية. وفي حال رفض الهيئة تجديد ترخيص الصندوق، سواء نتيجة لعدم  النظامقد راعوا االمتثال ألحكام 

ً حاداً على عدة   النظامامتثال الصندوق أو مدير الصندوق ألحكام  أو ألي سبب كان، سيكون لذلك الرفض تأثيراً سلبيا

( وقيمة الصندوق والوحدات الصادرة  2( الصندوق وأعماله وتعامالته؛ )1ل على سبيل المثال ال الحصر )اصعدة، تشم

 عنه، كما قد يؤدي ذلك إلى خسارة مالكي الوحدات لكامل استثماراتهم في الصندوق أو لجزء كبير منها.

 

 عدم وجود سجل أداء سابق

 

سجل عمليات سابق أو اداء تاريخي يمكن أن يعتمد عليه المستثمرون بما أن الصندوق حديث التأسيس فإنه ال يملك أي 

المحتملون لتقييم األداء المحتمل للصندوق. وعليه، فإن الصندوق معرض لجملة من المخاطر التجارية وأوجه عدم اليقين  

ة وانخفاض قيمة التي ينطوي عليها أي مشروع حديث التأسيس، بما في ذلك عدم تحقيق الصندوق ألهدافه االستثماري

 الوحدات انخفاضاً حاًد. 

 

 االكتتاب بأقل من قيمة الطرح المستهدفة

 

هذا  بموجب  الصندوقوحدات من خالل تحصيل االكتتابات في  درهم 500,000,000 يسعى مدير الصندوق إلى جمع 

ق هذا المسعى. ومن الممكن وخالل مدته. إال انه ال توجد أي ضمانة بضرورة نجاح مدير الصندوق في تحقيالعام الطرح 

أن يحمل تردي الوضع االقتصادي لفترة طويلة اثراً سلبياً على قدرة مدير الصندوق في جمع األموال. وقد ال يتمكن 

ً في ضوء استراتيجية االستثمار وأهداف  ً من تحقيق الحجم األدنى الذي يراه مدير الصندوق ضروريا الصندوق بتاتا

ضفاء تنويع إاألدنى، فإن قدرة الصندوق على شراء العقارات و د مكن الصندوق من تحقيق الحالصندوق. وفي حالة عدم ت

 على المحفظة العقارية وتحقيق األداء المستهدف للصندوق ستتأثر سلبًا بذلك. 

 

 تداول الوحدات بسعر مخفض

 

قيمة األصول. قد يكون سعر   قد يكون السعر الذي تعرض به الوحدات على المستثمرين أثناء هذا الطرح أقل من صافي 

تداول وحدات صندوق االستثمار العقاري المدرج أعلى من صافي قيمة األصول أو أقل منها. وحسب قيمة شراء المستثمرين 

للوحدات، إذا كان سعر تداول الوحدة أقل من صافي قيمة األصول، قد يحصل المستثمرون عند بيع وحداتهم على مبلغ أقل  

 م األصلي. من قيمة استثماره
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ومن الممكن أن يكون سعر تداول الوحدات أقل من السعر الذي تعرض به الوحدات على المستثمرين أثناء هذا الطرح،  

وهذا ألسباب مختلفة تشمل أوضاع السوق السلبية ونظرة المستثمرين السلبية الستراتيجية استثمار الصندوق وسياسته 

 مقارنةً بحجم الطلب عليها. االستثمارية، وزيادة حجم الطرح للوحدات

 

 مخاطر سيولة السوق

 

تمثل الوحدات إصداًرا جديدة لألوراق المالية بدون سوق معروفة لتداولها. وال يوجد أي تاريخ استحقاق محدد للوحدات، 

الثانوية. في السوق وحداتهم وبالتالي فإن خيارات المستثمرين الراغبين في الحصول على سيولة سوف تقتصر على بيع 

وقد قدم مدير الصندوق بطلب إلدراج الوحدات في سوق دبي المالي. وال توجد أي ضمانة بأنه سوف يتم إدراج الوحدات 

للتداول في سوق دبي المالي. وحتى في حالة الموافقة على إدراجها، من غير المقرر أن يبدأ تداول الوحدات في سوق دبي  

 رح.المالي إلى ما بعد إغالق فترة الط

 

ال يستطيع أي من الصندوق أو مدير الصندوق توقع أو التأثير على مدى إسهام إقبال المستثمرين في إيجاد سوق نشطة 

 وعالية السيولة للتداول في الوحدات، أو ما إذا كان يمكن المحافظة على استمرارها في حالة نشوء تلك السوق. 

 

السوق، قد تحمل العمليات الصغيرة نسبيًا أو التعامالت المقصودة في الوحدات  باإلضافة إلى ذلك، في حالة عدم نشوء تلك 

تأثيراً سلبياً كبيراً على سعر تداول الوحدات، بينما قد يكون من الصعب إجراء العمليات أو التعامالت المقصودة لعدد كبير 

 من الوحدات على سعر مستقر ناهيك عن تنفيذها.

 

ات و/أو مالكي الوحدات الى محدودية السيولة بالنسبة لتلك الوحدات، مما يحمل أثراً سلبياً قد تؤدي محدودية عدد الوحد

( السعر الذي يقوم المستثمر بتحصيل 2( قدرة المستثمر على تحصيل كامل استثماره أو أي جزء منه؛ و/أو )1على: )

الثانوية. هذا ومن الممكن أن يتم إصدار نسبة ( السعر الذي تتداول فيه تلك الوحدات في السوق 3استثماره عليه؛ و/أو )

كبيرة من الوحدات لعدد محدود من المستثمرين، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على إيجاد سوق نشطة وعالية السيولة للوحدات.  

وباإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من تداول الوحدات، قد تكون سيولة السوق بالنسبة للوحدات الصادرة عن صناديق  

 أقل من سيولة السوق لألسهم الصادرة عن الشركات. ةستثمار العقارياال

 

 مخاطر تقلبات أسعار السوق

 

إن الحركة العامة في أسواق األسهم واألسواق العقارية المحلية والعالمية، باالضافة لألوضاع االقتصادية السائدة والمتوقعة، 

واألوضاع االقتصادية العامة قد تؤثر جميعها سلبًا على سعر سوق  ومعدالت األرباح وتكاليف التمويل وإقبال المستثمرين

وقد يؤدي نقص السيولة إلى تأثير سلبي على القيمة السوقية   الوحدات. هذا ويمكن أن تتطرأ تقلبات على سوق الوحدات، 

ً فقط للمستثمرين القادرين على تحمل المخاطر ال تي تنطوي عليها تلك للوحدات. وبالتالي يعتبر شراء الوحدات مالئما

 االستثمارات.

 

 مخاطر تقلبات التوزيعات

 

% من صافي أرباحه المتحققة على مالكي الوحدات،  80على الرغم من أنه يجب على الصندوق توزيع ما ال يقل عن 

وحدات. وتعتمد ليست هناك أي ضمانات فيما يتعلق بالمبالغ أو انتظام التوزيعات المستقبلية التي يسددها الصندوق لمالكي ال

قدرة الصندوق على سداد األرباح في المستقبل على مدى قدرته على العمل بربحية وتحقيق النقد من عملياته. وباإلضافة  

إلى ذلك، فإن سداد األرباح يعتمد على أرباح الصندوق ووضعه المالي وعوامل أخرى يمكن أن يراها مدير الصندوق 

ع مدير الصندوق ضمان تحقيق أعمال الصندوق لتدفقات نقدية كافية من العمليات مطلوبة من حين إلى آخر. وال يستطي

لتمكين الصندوق من سداد توزيعات على الوحدات أو سداد مديونية الصندوق أو تمويل احتياجات الصندوق األخرى  

القروض أو غير ذلك،  يتمكن الصندوق من إجراء توزيعات على المقرضين بموجب اتفاقيات  أالللسيولة. ويمكن أيًضا 

والذين يمكن أن يحق لهم في أوضاع معينة )منها على سبيل المثال بعد حصول عجز بموجب أي ترتيبات تمويل( وضع 
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اليد على تدفقات الصندوق النقدية واستخدام تلك التدفقات النقدية لسداد مبالغ أصل الدين المستحقة بموجب ترتبيات التمويل 

ن إلى آخر. ويمكن أن يؤدي أي انقطاع أو انخفاض في قيمة التوزيعات على مالكي الوحدات إلى  التي تكون سارية من حي

 انخفاض قيمة الوحدات وسعر تداولها في سوق دبي المالي. 

 

 مخاطر بيع الوحدات بأعداد كبيرة

 

ى خفض كبير في سعر الوحدة يمكن أن تؤدي عمليات البيع الكبيرة التي يجريها مالكو الوحدات ألعداد كبيرة من الوحدات إل

في السوق. ويمكن أن يحدث أي بيع لكميات كبيرة من الوحدات في السوق المفتوحة، أو يمكن أن يبدو أن هناك عمليات 

 بيع بهذا الحجم، وأن يؤي ذلك إلى تأثير جوهري وسلبي على قيمة الوحدات وسعر تداولها.

 

 حدود الملكية األجنبية

 

فإن ملكية الوحدات تقتصر على مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس ، بموجب مستند الطرح هذا

 التعاون الخليجي. 

 

 المخاطر المتعلقة بقانون شركات االستثمار األمريكي 

 

قانون  الصندوق ليس مسجالً حاليًا وال ينوي التسجيل في المستقبل في الواليات المتحدة األمريكية كشركة استثمار بموجب

"( والقواعد واألنظمة ذات العالقة.  قانون شركات االستثمار األمريكيوتعديالته )"   1940شركات االستثمار األمريكي لسنة  

وينص قانون شركات االستثمار األمريكي على توفير حماية معينة للمستثمرين ويفرض قيوًدا معينة على الشركات المسجلة  

الصندوق ليس مسجالً كشركة أستثمار وال ينوي التسجيل كشركة استثمار في الواليات كشركات استثمار. وحيث إن 

 المتحدة، فإن هذه الحماية أو القيود ال تسري حاليًا ولن تسري مستقبالً على الصندوق أو على مالكي الوحدات. 

 

تفادي شرط التسجيل كشركة استثمار باإلضافة إلى ذلك، وللتمكن من بين أشياء أخرى على سبيل المثال ال الحصر من 

بموجب قانون شركات االستثمار األمريكي، يفرض مستند الطرح هذا قيوًدا معينة على نقل الملكية، كما أنه يحتوي على  

 شروط معينة لالسترداد القسري. 

 

 السوق شديدة التنافسية لفرص االستثمار

 

المجزية والتخارج منها يعتبر تنافسيًا جًدا وينطوي على درجة عالية  إن نشاط تحديد وإيجاد وتنفيذ االستثمارات العقارية 

من عدم اليقين. وتكون وفرة الفرص االستثمارية عموًما خاضعة ألوضاع السوق. وسوف يتنافس الصندوق على  

بيل المثال االستثمارات مع الكثير من آليات الستثمار العقاري األخرى، وأيًضا مع أفراد ومؤسسات مالية )منها على س

( ومؤسسات استثمارية أخرى. ويمكن أن  ةبنوك الرهن العقاري وصناديق معاشات التقاعد وصناديق االستثمار العقاري

يتمكن الصندوق من التنافس بنجاح على  أالتتوفر لبعض منافسي الصندوق موارد مالية وفنية وتسويقية أكبر، ويمكن 

ن يملك المنافسون المحتملون للصندوق قدرة أكبر على تحمل المخاطر، وتقييًما االستثمارات. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أ

مختلفًا للمخاطر أو قدرة على الحصول على التمويل من مصادر مختلفة، ما يسمح لهم بدراسة تشكيلة أوسع من االستثمارات 

فرًصا استثمارية في المستقبل إذا لم  بتكاليف مختلفة وإيجاد عالقات أوسع مقارنةً بالصندوق. ويمكن أن يخسر الصندوق 

يتمكن من مواكبة األسعار والهيكليات والشروط التي يعرضها المنافسون. وال يستطيع الصندوق تقديم أي ضمانة بأن  

الضغوط التنافسية لن تؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على قدرته في توسعة المحفظة، وهذا يمكن بدوره أن يؤدي إلى تأثير 

 ي على وضع الصندوق المالي ونتائج عملياته.سلبي جوهر

 

يواجه الصندوق منافسة من صناديق استثمار عقاري أخرى. ومن المحتمل أن تتزايد المنافسة على فرص االستثمار 

المناسبة، ما يؤدي بالتالي إلى تقليص عدد الفرص االستثمارية المتاحة للصندوق ويؤثر سلبًا على شروط توظيف 

ويمكن أن يتكبد الصندوق نفقات لتقديم العروض وإجراء الدراسات النافية للجهالة وتكاليف أخرى لالستثمارات االستثمارات.  
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يسترد الصندوق جميع تكاليفه، ما يؤثر سلبًا على العوائد. وال يمكن  أالتكون ناجحة. ونتيجة لذلك، يمكن  أالوالتي يمكن 

دوق أو أن الصندوق سوف يتمكن من تنفيذ استراتيجية إيجاد إعطاء أي ضمانة بأن فرًصا خاصة سوف تتاح للصن

االستثمارات بنجاح. وسوف يعتمد مالكو الوحدات على حسن قرار مدير الصندوق وقدرته على إيجاد الصفقات االستثمارية 

 واستثمار وإدارة رأسمال الصندوق.

 

لصفقات االستثمارية والتخارج منها بما يستوفي ال يمكن إعطاء أي ضمانة بأن الصندوق سوف يتمكن من إيجاد وتنفيذ ا

شروط الحجم المستهدف للصندوق أو تحقيق العوائد المستهدفة أو التخارج بالقيم المطلوبة أو أنه سوف يتمكن من استثمار 

األخرى   ةريكامل رأسماله الملتزم به للصندوق. ويتوقع مدير الصندوق استمرار تزايد المنافسة بين صناديق االستثمار العقا

وشركات إدارة األصول ومشاركين آخرين في النشاط العقاري. وفي مثل هذا المناخ، يمكن أن يصبح إيجاد الصفقات 

االستثمارية وتنفيذها للصندوق سواء بشكل خاص أو غير ذلك، أمًرا صعبا. ويمكن أن تتراجع العوائد للمستثمرين بحسب 

 الصندوق. المنافسة على االستثمارات التي يواجهها

 

 االستحواذ على األصول المناسبة

 

تشتمل استراتيجية عمل الصندوق على استمرار تنمية محفظته االستثمارية باالستحواذ على أصول عقارية إضافية، واختيار  

ار في عقار العقارات المناسبة والتفاويض على عقود الشراء المقبولة. ويحتاج إجراء الدراسة النافية للجهالة ومن ثم االستثم

إلى الكثير من وقت اإلدارة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن إيجاد وتحليل صفقات االستحواذ على العقارات المحتملة تنطوي على 

تكاليف أطراف ثالثة، تشمل التكاليف المتعلقة بخدمات التمويل والتقييم والخدمات المهنية. ويمكن أن يواجه مدير الصندوق  

ور على األصول العقارية المناسبة واالستحواذ عليها، وحالما يتم اختيار العقارات، يمكن أن  صعوبات وتأخير في العث

تحصل حاالت تأخير أخرى، منها حاالت تأخير تتعلق بالحصول على الموافقات الداخلية الضرورية وموافقات األطراف  

كن الصندوق من استكمال صفقة االستحواذ، وال الثالثة. وهذا التأخير، إلى جانب عوامل أخرى، يمكن أن يؤدي إلى عدم تم

يمكن إعطاء أي ضمانة بأن الصندوق سوف ينجح في المفاوضات والتحضيرات لالستحواذ على أي أصل عقاري معين. 

وكلما كان عدد االستثمارات المحتملة التي ال يتم استكمالها أكبر، كلما كان التأثير المحتمل أكبر من حيث الوقت والتكاليف 

على أعمال الصندوق. كذلك، وفي حالة استثمار الصندوق في مشاريع من خالل مشاريع مشتركة )يمكن أن تشمل مشاريعًا 

مشتركة مع بائعي العقارات(، فإنه يحتاج إلى التفاوض على ترتيبات مناسبة مع كل من شركائه في االستثمارات المقترحة، 

. وبناًء على ذلك، فإن عدم قدرة الصندوق على اختيار العقارات واالستثمار وهذا يمكن أن يستهلك الكثير من الوقت أيًضا

فيها سواء لوحده أو كشريك في الملكية، في المواعيد المحددة يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على العوائد المحتملة  

 ها.لمالكي الوحدات وتأخير سداد توزيعات األرباح لمالكي وحدات الصندوق أو الحد من

 

 التمويل وتسهيالت التمويل

 

يمكن أن يقوم الصندوق بتمويل عمليات االستحواذ على العقارات و/أو تحسينها و/أو صيانتها بتأمين جزء من التمويل 

المطلوب من خالل تسهيالت تمويل. في حالة وقوع أحداث غير عادية أو غير متوقعة، تشمل اإلخالل بأي اتفاقيات مالية، 

جب سداد تسهيالت التمويل المصرفية قبل تاريخ استحقاقها. وفي الحاالت التي يقع فيها مثل هذه األحداث غير  يمكن أن يتو

المتوقعة أو غير العادية، ومن أجل الوفاء بأي التزامات دفع، يمكن أن يضطر الصندوق إلى بيع بعض العقارات بأسعار 

لغ التي يمكن أن يستحق سدادها لمؤسسات التمويل ذات العالقة.  منخفضة لسداد تسهيالت التمويل والسداد المبكر للمبا

وباإلضافة إلى ذلك، في حالة انخفاض الدخل التأجيري للمحفظة )على سبيل المثال بسبب عجز المستأجرين عن السداد(،  

على عمليات  يمكن أن تؤدي تكلفة التمويل إلى تأثير سلبي على صافي دخل الصندوق، وبالتالي تؤدي إلى تأثير سلبي

الصندوق. كذلك، وفي حالة تراجع قيمة األصول، يمكن أن يؤدي استخدام الصندوق لتسهيالت التمويل إلى تفاقم أي تراجع  

في صافي قيمة أصول الصندوق. ويمكن أيًضا أن يجد الصندوق صعوبة أو تكلفة عالية في إعادة تمويل المديونية عند 

تسهيالت التمويل وتكاليف التمويل األخرى أعلى عند إعادة تمويل المديونية، يمكن أن   استحقاقها، وإذا كانت أسعار فائدة

يؤدي ذلك إلى انخفاض دخل الصندوق. ويمكن أن يؤدي كل من الحاالت آنفة الذكر إلى تأثير سلبي جوهري على نتائج 

 عمليات الصندوق ووضعه المالي.  
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ت دين الصندوق حدوًدا على قدرة الصندوق على القيام بأنواع معينة من باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تفرض شروط تسهيال

العمليات، وبشكل خاص، يمكن أن يسري هذا في إطار أي عرض سيطرة أو اندماج أو استحواذ يمكن أن يشارك فيه  

 الصندوق. 

 

 شروط االتفاقات المقدمة من الصندوق فيما يتعلق بتسهيالت التمويل

 

لتسهيالت االئتمانية التي يمكن أن يتعاقد عليها الصندوق وشركاته التابعة على شروط تملي على  من المرجح أن تشتمل ا

الصندوق وأي من الشركات التي يملكها على سبيل المثال ال الحصر، المحافظة على نسب مالية واستيفاء اختبارات مالية  

ي عمليات استحواذ، أو إجراء أي توزيعات، أو إنشاء يمكن أن تعيق قدرة الصندوق على الحصول على مديونية، أو إبرام أ

أو السماح بإنشاء أي رهونات، أو تنفيذ أي أعمال جوهرية لتعديل أو تجديد أو ترميم العقارات دون الحصول على موافقة  

اتفاقية   المقرض ذي العالقة. ويمكن أن تؤدي الشروط المقي دة المنصوص عليها في اتفاقيات التسهيالت االئتمانية وأي

تسهيالت ائتمانية الحقة، إلى الحد من قدرة الصندوق على توسعة المحفظة، ويمكن أن تتأثر قدرة الصندوق على االلتزام  

بهذه الشروط وسداد أو إعادة تمويل التسهيالت االئتمانية وأي مديونية أخرى، نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة الصندوق.  

وط المشمولة في اتفاقيات التسهيالت االئتمانية وأي اتفاقيات تسهيالت ائتمانية الحقة في  ويؤدي عدم االلتزام بأي من الشر

حالة عدم السداد، إلى السماح للمقرض بتسريع حلول تاريخ استحقاق المديونية. ويمكن أن يؤدي هذا التسريع أيًضا إلى  

 صندوق في ذلك الوقت.تسريع حلول تواريخ استحقاقات ديون أخرى يمكن أن تكون مترتبة على ال

 

 االعتماد على أطراف ثالثة

 

يعتمد الصندوق على أطراف ثالثة للمساعدة فيما يتعلق بجوانب معينة من جوانب إدارة محفظته االستثمارية، شاملةً خدمات 

العقاري تقل عن  اإلدارة العقارية، والشركاء في المشاريع المشتركة في حالة استحواذ الصندوق على حصة من األصل 

. وبالتالي يكون الصندوق معرًضا وغيرها  %، وخدمات إدارة التأجير، وخدمات التسويق، وخدمات إدارة المرافق100نسبة  

 لمخاطر مختلفة تشمل:

 

 إخفاق أي من أولئك المقاولين الخارجيين أو الشركاء في أداء واجباتهم التعاقدية؛ (1)

 

 و الشركاء؛إعسار المقاولين الخارجيين أ (2)

 

 عدم قدرة المقاولين الخارجيين أو الشركة على االحتفاظ بموظفين أساسيين؛ (3)

 

 تجاوز تقديرات التكاليف فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها المقاولون الخارجيون؛  (4)

 

مقصود، يمكن أن  قيام أي من مسؤولي أو موظفي أو وكالء مقاول خارجي أو شريك بعمل احتيالي أو سوء تصرف   (5)

 يؤدي إلى تعرض الصندوق و/أو مدير الصندوق لخسائر واإلضرار بسمعة الصندوق أو مدير الصندوق؛

 

النزاعات بين الصندوق وأطراف ثالثة، بما يمكن أن يؤدي إلى زيادة نفقات الصندوق وإلهاء مدير الصندوق عن   (6)

 تنفيذ استراتيجية استثمار الصندوق؛ و

 

 لصندوق عن تصرفات المقاولين الخارجيين أو الشركاء.مسؤولية ا (7)

 

 يمكن أن يؤدي أي من العوامل المذكورة آنفًا إلى تأثير سلبي جوهري على فرص أعمال الصندوق ونتائج عملياته.
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 القيود الناتجة عن وضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري

 

يتمكن الصندوق من العمل على تنمية أصوله من خالل عمليات االستحواذ باستخدام النقد الناتج عن أنشطته  أاليمكن 

% من صافي أرباحه  80التشغيلية فقط. وبموجب النظام ومستند الطرح هذا، يجب على الصندوق توزيع ما ال يقل عن 

ة الكافية للصندوق إلجراء تلك التوزيعات، وشرط االلتزام المتحققة كل سنة على مالكي الوحدات )شرط توفر السيولة النقدي

في تلك التوزيعات بجميع القوانين المحلية( للمحافظة على وضعه كصندوق استثمار عقاري وفقًا للمعايير المتعارف عليها 

لصندوق على جمع  دوليًا. ويمكن أن تؤثر تلك التوزيعات على التدفقات النقدية للصندوق، ويمكن أن ينتج عنها إجبار ا

تمويل أو الحصول على تمويل لمبالغ معينة للتأكد من قدرته على توزيع األرباح على مالكي الوحدات. وباإلضافة إلى ذلك،  

يمكن ان يحتاج الصندوق إلى االعتماد على توفير المديونية أو رأس المال لتمويل عمليات االستحواذ على العقارات في  

سداد تلك المديونية يمكن أن يؤثر على االلتزام بتوزيع األرباح المشار إليه أعاله. فإذا لم يتوفر رأس    المستقبل. وبالتالي فإن

المال في أي وقت لتمويل عمليات االستحواذ على العقارات في المستقبل، أو في حالة توفره بشروط غير مجدية تجاريًا، 

نموه المستهدفة. وبشكل عام، يفرض وضع الصندوق كصندوق  يتمكن الصندوق من مواصلة تنفيذ استراتيجية  أاليمكن 

استثمار عقاري عبئًا رقابيًا أكبر على مدير الصندوق مقارنةً بمستوى الرقابة واإلشراف على صندوق غير مصنف كصندوق 

ندوق بالقوانين استثمار عقاري، ويؤدي إلى صعوبات ناتجة عما تفرضه السلطات الرقابية والحكومية فيما يتعلق بالتزام الص

واألنظمة المعمول بها، ويمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال الصندوق و/أو وضعه المالي و/أو نتائج 

 عملياته و/أو الفرص المتاحة له. 

 

 التغيرات في أوضاع السوق

 

لعامة االقتصادية والمالية  سوف يتأثر القطاع العقاري عموًما ونجاح أنشطة الصندوق االستثمارية خصوًصا باألوضاع ا

وأوضاع السوق، وبالتغيرات في القوانين المعمول بها، وحواجز التجارة، والرقابة على صرف العملة األجنبية، واألسواق 

المالية، ومعدالت التضخم، وأسعار الفائدة، واألوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية فيما يتعلق بالدول التي يمكن أن  

فيها الصندوق. ويمكن أن تؤثر هذه العوامل على مستويات وتقلبات أسعار األوراق المالية وسيولة االستثمارات، يستثمر 

ويمكن أن تعيق ربحية الصندوق أو تؤدي إلى خسائر. وباإلضافة إلى ذلك، فإن التقلبات العامة في أسعار السوق فيما يتعلق 

كن أن تؤثر على فرص استثمار الصندوق وقيمة استثماراته. ويمكن أن يتأثر باألصول واألوراق المالية وأسعار الفائدة يم

وضع الصندوق المالي سلبًا في حالة حدوث تراجع اقتصادي كبير، كما أنه يمكن أن يتعرض لمخاطر قانونية ورقابية 

الصندوق وعملياته.  ومخاطر سمعة ومخاطر أخرى غير متوقعة من المحتمل أن تؤدي إلى تاثير سلبي جوهري على أعمال  

ويمكن أن يؤدي أي من الحاالت آنفة الذكر إلى تعرض الصندوق لخسائر كبيرة أو تامة فيما يتعلق باستثمارات معينة، ومن  

 المحتمل أن تتفاقم تلك الخسائر نتيجة وجود مديونية ضمن هيكلية الصندوق الرأسمالية. 

 

أسعار السوق لألوراق المالية واألصول األخرى سلبًا على قيمة استثمارات يمكن أن تؤثر التقلبات العامة في أسعار الفائدة و

الصندوق. كما أن عدم االستقرار والتقلبات في أسعار الفائدة وأسواق األوراق المالية يمكن أن يؤدي أيًضا إلى زيادة  

يل المديونية على القدرة على بيع المخاطر التي تنطوي عليها استثمارات الصندوق. ويمكن أن تعتمد القدرة على إعادة تمو

األوراق المالية الجديدة في أسواق السندات واألسهم أو االقتراض من البنوك أو غير ذلك، وهذا ما قد ال يمكن تحقيقه 

بشروط مواتية أو قد ال يمكن تحقيقه على اإلطالق. وأي تدهور في أسواق الدين العالمية أو أي إفالس مستقبلي محتمل 

لخدمات المالية أو أي ارتفاع ملحوظ في توقعات السوق لمخاطرة إفالس األطراف المتعاقدة يمكن أن يؤدي على لشركات ا

األرجح إلى تراجع كبير في حجم إقبال المستثمرين وسيولة الديون المصرفية الممتازة عالية العوائد ذات الدرجة االستثمارية، 

لى تراجع كبير في رغبة، بعض البنوك أو الجهات المقرضة األخرى في  ما يحتمل أن يؤدي بدوره إلى عدم رغبة، أو إ

تمويل االستثمارات الجديدة أو االقتصار على عرض تسهيالت التمويل لالستثمارات بشروط أقل مالءمةً مقارنةً بما كان 

 سائًدا في السابق.
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 إصدار وحدات جديدة

 

بإصدار وحدات جديدة، يمكن أن تتقلص نسبة ملكية المستثمرين  إذا اختار الصندوق جمع تمويل إضافي في المستقبل

الحاليين بالتناسب مع مدى عدم شرائهم للوحدات الجديدة. كما أن مستند الطرح هذا يسمح أيًضا للصندوق بعرض الوحدات 

ر إصدار  بسعر إصدار أقل من صافي قيمة األصول للوحدة كما في تاريخ الطرح، وإصدار وتخصيص تلك الوحدات بسع

أقل من صافي قيمة األصول للوحدة كما في تاريخ الطرح. وباإلضافة إلى ذلك، وحيث إنه لم يسبق حتى اآلن اختبار  

المتداولة في سوق دبي المالي، فإن هذه العملية يمكن أن تستغرق  ةإجراءات زيادة رأس المال لصناديق االستثمار العقاري

 ا على سعر الوحدة. الكثير من الوقت ويمكن أن تؤثر سلبً 

 

 عوامل المخاطرة المتعلقة بأصول الصندوق

 

تقييم متوسط المدة المتبقية من اإليجار، ومعدل اإلشغال/معدل    خاضعة للدراسة العقارية النافية للجهالة، على سبيل المثال:

ار )نظام إيجاري(، والحدود  الشواغر، وشروط إنهاء عقود اإليجارات، وطبيعة الملكية، وانتهاء وتسجيل حالة عقود اإليج

القصوى ألسعار اإليجارات، واالعتماد على مستأجرين معينين، ومواد تكسية األسطح القابلة لالشتعال، وضمانات 

 اإليجارات، وتصحيح الشوائب/العيوب، ومصاريف الخدمات، إلخ. 

 

 القيود على الملكية العقارية

 

أنواع معينة من العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول العالم. إن  ال يسمح للصندوق سوى باالستحواذ على  

ملكية وحدات الصندوق حالياً محصورة في مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، غير 

في كل إمارة. على سبيل المثال، وفقًا أنه يجب أن يلتزم الصندوق بالقواعد واألنظمة المحددة التي تنظم الملكية العقارية 

للقوانين المعمول بها في إمارة أبو ظبي كما في تاريخ مستند الطرح هذا، إذا كان الصندوق غير مملوك بالكامل لمواطنين 

إماراتيين وسعى إلى االستحواذ على عقار وامتالكه في إمارة أبوظبي، ال يسمح له عموًما باالستحواذ سوى على حقوق 

طحة وانتفاع في مناطق االستثمار في أبوظبي المخصصة لالستثمار األجنبي. لذلك، إذا نشأت فرص لالستحواذ خارج  مسا

المناطق الجغرافية المحددة لالستثمار األجنبي، وإذا كان يسمح في ذلك الوقت لغير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  

في الصندوق، يمكن أن يؤدي هذا إلى إعاقة قدرة الصندوق على تنويع ودول مجلس التعاون الخليجي بامتالك وحدات 

محفظته واالستحواذ على عقارات وامتالكها في أماكن أخرى في اإلمارات العربية المتحدة. وبناًء على ذلك، فإن مساعي  

اء عقارات خارج  الصندوق للعمل على تحقيق النمو من خالل االستحواذ، يمكن أن تكون محدودة بمدى قدرته على شر

المناطق الجغرافية المحددة، وذلك إذا لم يتمكن الصندوق من المحافظة على وضعه كشخص اعتباري مملوك بالكامل من 

مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، إن الصندوق يمكن أن يبقى عرضةً  

تتركز في منطقة جغرافية واحدة أو مناطق جغرافية قليلة، وهذا يمكن أن يؤدي   لمخاطر مرتبطة بامتالك األصول التي

بدوره إلى تأثير سلبي جوهري على فرص أعمال الصندوق ونتائج عملياته. لمزيد من المعلومات، فضالً االطالع على  

 عامل المخاطرة أدناه بعنوان "التركيز الجغرافي لألصول".

 

 لألصولالتركيز الجغرافي 

 

  األصول % من 75اإلمارات العربية المتحدة ما نسبته  دولة في كائنةالالصندوق  أصول تشكل أن الصندوق  يستهدف

. تتأثر نتائج عمليات الصندوق حاليًا، ومن المتوقع أن يستمر تأثرها مستقبال، وإلى حد كبير بالتطورات للصندوق العقارية

دة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عموًما، المالية واالقتصادية والسياسية السائ

وال يمكن إعطاء أي ضمانة إلمكانية استمرار   .المتحدة  العربية  اإلمارات  دولةوبشكل خاص بمستوى النشاط االقتصادي في  

،  اإلمارات العربية المتحدة دولة كذلك فإن اقتصاد . اإلمارات العربية المتحدة دولة استدامة النمو االقتصادي أو األداء في 

شأنها شأن اقتصادات الكثير من األسواق الناشئة، تتسم بدرجة كبيرة من االستثمارات أو المشاركة الحكومية والرقابة  

اإلمارات   دولةالمكثفة في مجاالت منها االستثمار اإلجنبي والتجارة الخارجية والخدمات المالية. وأي تراجع في اقتصاد 

 ، يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال الصندوق ووضعه المالي ونتائج عملياته.العربية المتحدة
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 االعتماد على مستأجرين أساسيين

 

محفظة استثمارات الصندوق مركزة من حيث أنواع العقارات، والقطاعات، والمواقع الجغرافية، ويمكن أن يستمر هذا  

( األصول العقارية التي ال يتم 1التركيز. وليس هناك حد أقصى لنسبة المحفظة التي يمكن استثمارها فيما يتعلق بما يلي: )

( عقار واحد ليس عقاًرا قيد التطوير؛ 2تداولها أو التعامل بها في األسوق كما هو منصوص عليه في مستند الطرح هذا؛ )

 ( أصول في دولة معينة.5لرهن عقاري؛ أو ) ( عقارات خاضعة4( عقارات شاغرة؛ )3)

 

المواقع الجغرافية أو القطاعات أو أنواع األصول إلى عجز في عدد  ب يمكن أن يؤدي التراجع االقتصادي المرتبط عموًما 

من االستثمارات خالل فترة زمنية قصيرة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض دخل الصندوق )وبالتالي قدرة الصندوق على  

 توزيع األرباح على مالكي الوحدات( وقيمة الوحدات. 

 

يمكن أن يؤدي إعسار عدد كبير من المستأجرين األفراد أو مرورهم بصعوبات مالية إلى انخفاض جوهري في السيولة  

وفي حالة    النقدية المتوفرة لدى أولئك المستأجرين لسداد دفعات إيجاراتهم للصندوق فيما يتعلق بالعقارات التي يستأجرونها.

قيام عدد كبير من المستأجرين بإخالء العيون المؤجرة أو إنهاء عقود إيجاراتهم، أو إذا أخل عدد كبير من المستأجرين و/أو 

طلبوا إعادة التفاوض على شروط عقود إيجاراهم خالل مدة اإليجار، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة ذلك العقار 

جارات، ما يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال الصندوق ووضعه المالي  وانخفاض دخل الصندوق من اإلي

 ونتائج عملياته.

 

 التثمين العقاري

 

ترخيص ابتداء من تاريخ  ديسمبر من كل عام 31يونيو و 30بتاريخ ، أشهر 6األصول العقارية مرة واحدة كل تثمين يتم 

كن أن تتغير في الفترة بين عمليات التثمين. وبالتالي يمكن أن يعتمد سعر غير أن قيمة استثمارات الصندوق يم، الصندوق

يعكس القيمة الحالية الستثمارات الصندوق. كذلك ال تتم تسوية جميع  أالسوق الوحدات على معلومات تاريخية، ويمكن 

الوحدات بقيمة أصول الصندوق  يعلم مالك أالالرسوم واألتعاب المصاريف حتى تاريخ إجراء التثمين التالي. ولذلك يمكن 

بعد تحديثها خالل تلك الفترة، ويمكن أن يبيع تلك الوحدات بحيث تكون متحصالت بيعها أقل مما يمكن أن يحصل عليه  

 مالك الوحدات فيما لو قام بتأجيل البيع إلى حين علمه بقيمة أصول الصندوق بعد تحديثها.

 

"( موضوعي بحد ذاته، المثمنينه الصندوق من حين إلى آخر بموجب النظام )" التثمين العقاري الذي يعده مثمن عقاري يع

وذلك لعوامل منها على سبيل المثال ال الحصر الطبيعة الخاصة لكل عقار، وموقعه، واإليرادات المتوقعة مستقبالً من 

 إيجارات ذلك العقار، وطريقة التثمين المتبعة.

 

يستمر في تمثيل غالبية األصول، يكون عرضة لدرجة معينة من عدم اليقين ويتم إعداده  لذلك فإن تثمين كل عقار والذي 

بناًء على افتراضات وطرق يمكن أن يثبت عدم دقتها، وعلى األخص في الفترات التي تسودها التقلبات أو تدني تدفقات 

على التثمين ألغراض كل من عمليات العمليات أو القيود على وفرة المديونية في السوق العقارية. ويعتمد الصندوق 

االستحواذ التي يقوم بها. فإذا كان التثمين يشتمل على مغاالة في تقدير قيمة العقار و/أو العوائد من اإليجارات، يمكن أن  

يتعرض الصندوق لعجز عند إعادة التثمين في المستقبل. وبينما سوف يبذل مدير الصندوق كافة الجهود المعقولة لتعيين 

منين معروفين ومؤهلين، يستخدمون معادالت وأساليب متعارف عليها في القطاع، ليست هناك أي ضمانة بأن قيمة  مث

 التثمين سوف تكون مساوية للقيمة المتحققة عند التخارج.

 

ن أن باإلضافة إلى ذلك، فإن أي عمليات تثمين يعتمد عليها المستثمرون تعكس الوضع كما يكون في ذلك الوقت فقط، ويمك

تتسبب تغيرات السوق منذ تاريخ إجراء ذلك التقييم وعلى المدى األطول إلى حصول تقلبات كبيرة في قيمة العقارات. 

ويعتبر تقييم العقارات غير أكيد في ظل أوضاع السوق الحالية حيث إن هناك عدد محدود من العمليات المشابهة التي يمكن 

 ة معينة.المقارنة بها ألغراض تثمين أصول عقاري
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 عدم سيولة األصول العقارية

 

تتألف محفظة الصندوق من أصول عقارية. ويمكن أن يصعب على الصندوق بيع أصوله العقارية )وعلى األخص في  

األوقات التي يسود فيها تراجع في السوق، وتحديًدا فيما يتعلق باألصول التي تصنف كأصول عقارية أكبر حجًما(، ويمكن 

المتحقق من أي تخارج بخصم كبير، وعلى األخص إذا اضطر الصندوق لبيع أي من أصوله خالل فترة أن يكون السعر 

 زمنية قصيرة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض قيمة الوحدات وتراجع أداء الصندوق.

 

 دولة اإلمارات العربية المتحدةالسوق العقارية في 

 

 اإلمارات العربية المتحدة  دولة إلى جانب المناخ االقتصادي العام، يمكن أن تتأثر أيًضا التطورات في األسواق العقارية في  

وأسعار اإليجارات السائدة بعوامل منها على سبيل المثال فائض عرض العقارات، واالنخفاض في حجم الطلب العام على  

لتي يطلبها المستأجرون والمستأجرون المحتملون، ووفرة االئتمان والتغيرات في العقارات المؤجرة، وانخفاض المساحات ا

القوانين واألنظمة الحكومية )سواء كانت محلية أو عالمية(، وهي جميعها يمكن أن تتسبب في تشكيك المستثمرين بمدى 

 جاذبية االحتفاظ بالعقار كفئة أصول استثمارية.

 

إلى تراجع في أسعار إيجارات    اإلمارات العربية المتحدة  األسواق العقارية لدولةان في  يمكن أن يؤدي أي تدهور ألي سبب ك

السوق التي يحصل عليها الصندوق، وتراجع في معدالت إشغال العقارات، وانخفاض في القيم السوقية ألصول الصندوق 

مكن أن يؤدي تراجع القيمة السوقية ألصول  العقارية )القيم التي يمكن للصندوق التخارج من تلك األصول مقابلها(. كذلك ي

الصندوق العقارية أيًضا إلى إضعاف قدرة الصندوق على الحصول على تمويل لالستثمارات الجديدة. ويمكن أن يؤدي أي  

 من العوامل المذكورة أعاله إلى تأثير سلبي جوهري على وضع الصندوق المالي وفرص أعماله ونتائج عملياته.

 

تراجع األداء في األسواق العقارية التجارية و/أو السكنية إلى تأثير سلبي على أسعار اإليجارات واإليرادات يمكن أن يؤدي  

 ومعدالت اإلشغال، ويمكن بالتالي أن يؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال الصندوق ووضعه المالي. 

 

 القوانين لمصلحة المستأجرين

 

ع المستأجرين. وتعتبر القوانين والقواعد واألنظمة السارية على العقارات محققة  يبرم الصندوق عقود إيجار للعقارات م

عموًما لمصلحة المستأجرين ويمكن أن تعيق القدرة على زيادة أسعار اإليجارات. على سبيل المثال، يمكن أن تكون زيادة  

حاكم، أو دائرة األراضي واألمالك، اإليجار خاضعة لسقف مالي معين حسبما يحدده من حين إلى آخر مرسوم صادر من ال

أو غيرها من الجهات العقارية في   بلدية ، أو مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، أو دائرة التسجيل العقاري في الشارقةالأو 

. وباإلضافة غلى ذلك، وبموجب قوانين اإليجار المعمول بها، في حالة عدم قيام المؤجر  اإلمارات العربية المتحدةدولة 

إصدار إشعار اإلنهاء المطلوب للمستأجر عند انتهاء مدة عقد اإليجار، ال يحق للمؤجر إخالء المستأجر سوى في عدد من  ب

( عدم التزام  1الحاالت المحددة المنصوص عليها في قانون اإليجار المعمول به، بما في ذلك )مع االلتزام بشروط معينة(: )

( في حالة عدم وجود أي إخالل وشرط توجيه إشعار مسبق مدته سنة واحدة،  2قدية؛ أو )المستأجر بواجباته القانونية أو التعا

إذا كان المؤجر ينوي بيع العقار أو إشغاله أو إعادة بنائه. وعند انتهاء مدة عقد اإليجار األصلية، وفي حالة عدم اعتراض  

( سنة 2( المدة األصلية لعقد اإليجار؛ أو )1ما يلي: )المؤجر، يتم تمديد مدة اإليجار تلقائيًا لفترة زمنية تساوي األقصر م

واحدة. وعند الرغبة في إجراء تغييرات في شروط وأحكام عقد اإليجار لمدد اإليجار الالحقة، يجب توجيه إشعار بتلك 

ة المفعول في يوًما على األقل إلى الطرف اآلخر قبل انتهاء مدة اإليجار ذات العالقة التي تكون ساري 90التغييرات مدته 

ذلك الوقت. ويسري هذا فيما يتعلق بزيادات قيمة اإليجار التي تخضع للحد األقصى لقيمة اإليجار التي تحددها مؤسسة  

التنظيم العقاري. وبناًء على ذلك، إذا رغب الصندوق في إخالء المستأجر ألي سبب كان )بما في ذلك أي حالة يمكنه فيها 

على استعداد لدفع سعر إيجار أعلى(، يواجه الصندوق صعوبات إذا كان ينوي إخالء المستأجر  تأجير الوحدة لمستأجر جديد  

بدون سبب. وبالتالي، فإن عدم قدرة الصندوق على إخالء المستأجرين في المواعيد المطلوبة يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي 

ية، ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تأخير في  جوهري على قدرة الصندوق على زيادة حجم الدخل من محفظته االستثمار

 التوزيعات أو الحد منها لمالكي وحدات الصندوق من خالل دفعات األرباح الموزعة. 



  

68 

 

 المسؤولية بعد بيع االستثمارات 

 

يمكن أن يتعرض الصندوق لمسؤوليات و/أو التزامات مستقبلية عند بيع االستثمارات. ويمكن أن تتعلق هذه المسؤوليات 

سبيل المثال بالمسؤوليات البيئية. ويمكن أن يكون مطلوبًا من الصندوق تجنيب مخصصات لمطالبات الضمان أو  على 

لتغطية التزامات مشروطة فيما يتعلق ببيع العقارات. ويمكن أن يتوجب على الصندوق سداد تعويضات عن أضرار )تشمل 

ى ثبوت عدم دقة اإلقرارات أو التعهدات التي قام بإعطائها على سبيل المثال ال الحصر تكاليف التقاضي( لمشتٍر إلى مد

لذلك المشتري أو إلى مدى إخالله بأي شروط أو التزامات منصوص عليها في الوثائق التي تسري على بيع االستثمار. 

شتري  وفي أوضاع معينة، من المحتمل أن تؤدي أي إقرارات أو تعهدات تم إعطاؤها بشكل غير صحيح إلى نشوء حق للم

 إلنهاء العقد باإلضافة إلى الحصول على تعويضات عن األضرار.

 

إلى جانب ذلك، يمكن أن يصبح الصندوق طرفًا في نزاعات أو تقاٍض فيما يتعلق باالستثمارات التي تم التخارج منها. 

المعتادة. ويمكن أن تؤثر نتيجة أي ويمكن أن يتعرض الصندوق وعقاراته إلى تقاٍض من حين إلى آخر في سياق األعمال 

دعاوى تأثيًرا سلبيًا جوهريًا على الصندوق، ويمكن أن تستمر دون التوصل إلى قرار فيها لفترات زمنية طويلة. ويمكن أن  

يستغرق أي تقاٍض الكثير من وقت وجهد اإلدارة، ويمكن أن يكون ذلك الوقت وتخصيص هذه الموارد للتقاضي غير 

 ت معينة مع المبالغ موضوع التقاضي. متناسب في حاال

 

كذلك يمكن أيًضا أن يستمر وجود التزامات ومسؤوليات معينة تتعلق بملكية االستثمارات على الرغم من أي بيع لها، ومنها 

على سبيل المثال مسؤوليات بيئية معينة. ويمكن أن تؤدي أي من تلك المطالبات أو التقاضي أو االلتزامات، وأي خطوات 

طلوب من الصندوق اتخاذها للوفاء بهذه التكاليف، ومنها على سبيل المثال بيع أصول أو زيادة تسهيالت التمويل، إلى  م

 تأثير سلبي جوهري على عمليات الصندوق ووضعه المالي وفرص أعماله. 

 

 مخاطرة الخسائر غير المؤمن ضدها

 

ن على العقارات وأنواع أخرى من التأمين تغطي جميع سوف يحصل الصندوق على تأمين ضد المسؤولية التجارية وتأمي

العقارات التي يملكها ويديرها، وذلك بأنواع ومبالغ تأمين يرى أنها كافية ومناسبة بالقياس إلى المخاطر النسبية على  

ينة، منها على  العقارات، وبحسب تكلفة التأمين والمعايير المتعارف عليها في القطاع. ويمكن أن يتم التأمين ضد خسائر مع

سبيل المثال الخسائر الناتجة عن العواصف أو الفيضان أو الزالزل، مشروطةً بقيود معينة، منها مبالغ تحمل كبيرة أو 

دفعات مشتركة وحدود لعقود التأمين، باإلضافة إلى تأخير في تحصيل قيمة المطالبات. ويمكن أن يتعرض الصندوق لخسائر 

يتمكن من االستمرار في الحصول على الغطاء التأميني بأسعار معقولة تجاريًا.   أالين، ويمكن  مادية تتجاوز متحصالت التأم

فإذا تعرض الصندوق لخسارة غير مؤمن ضدها أو تتجاوز حدود مبلغ التأمين فيما يتعلق بواحد أو أكثر من عقاراته، يمكن 

اإليرادات المستقبلية المتوقعة من تلك العقارات.  أن يخسر رأس المال المستثمر في العقارات المتضررة، باإلضافة إلى

ويمكن أن تؤثر أي من هذه الخسائر سلبًا على وضع الصندوق المالي ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية وقدرته على سداد  

 التوزيعات للمستثمرين.

 

 مخاطرة التنويع

 

ال يملك المستثمرون أي ضمانة فيما يتعلق بدرجة تنويع استثمارات الصندوق، سواء بحسب الدولة أو القطاع أو نوع 

األصول. وباإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالعمليات التي ينوي فيها مدير الصندوق إعادة تمويل كامل أو جزء من رأس 

إعادة التمويل تلك، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة المخاطرة نتيجة اللتزام   المال المستثمر، تكون هناك مخاطرة لعدم استكمال

الصندوق باالستثمار ألجل أطول لم يكن في الحسبان و/أو نتيجة تدني التنويع. وسوف تكون استثمارات الصندوق في العقار  

ر أكبر مما ينطوي عليه عموًما والقطاعات ذات العالقة. ويمكن أن ينطوي تركيز االستثمارات في قطاع واحد على مخاط

 االستثمار في صناديق أكثر تنوًعا، بما في ذلك مخاطر حدوث تقلبات كبيرة في العوائد.  
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 االستثمار في األراضي 

 

في إطار استراتيجية الصندوق االستثمارية، يمكن أن يستحوذ الصندوق على عقارات غير مطورة، أو االستثمار في أراٍض  

صندوق عند االستحواذ. وتعتمد العوائد على استثمارات الصندوق في العقارات غير المطورة أو األراضي  ال تنتج دخالً لل

غير المطورة، من بين عوامل أخرى، على قدرة الصندوق على النجاح في تطوير مشاريع وتشغيل المشاريع المكتملة 

يمكن إعطاء أي ضمانة بأن المشاريع المكتملة سوف    كأصول مدرة للدخل، و/أو بيع المشاريع المكتملة والتصرف فيها. وال

 تنتج دخالً للصندوق أو أن الصندوق سوف يتمكن من بيعها وتحقيق ربح عليها. 

 

 مخاطر التطوير

 

من المحتمل أن يستثمر الصندوق في عقارات تحتاج إلى أعمال تطوير في المستقبل وعقارات أخرى تحتاج إلى درجة أكبر 

أعمال التطوير أو الترميم هذه تكلفة مهندسين معماريين وبنائين ومصممي ديكور داخلي. وهذه التكاليف    من الترميم. وتشمل

يمكن أن تتجاوز أو هي تتجاوز فعالً الميزانية التقديرية بدرجة كبيرة، ويمكن أن يؤدي التأخير إلى زيادات كبيرة في 

مل على تنفيذ أعمال التحسينات، يمكن أن ال يحصل الصندوق على  التكاليف. وباإلضافة إلى تلك المبالغ، وبينما يجري الع

 أي مبالغ من الدخل من اإليجارات حيث إن العقارات يمكن أن تبقى شاغرة في تلك الفترة.

 

( تجاوز 1تشمل المخاطر التي تواجه التسويق الناجح وبناء مشروع تطوير جديد على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: )

( عدم القدرة على الحصول على عقود إيجار  3( التأخير في إنجاز األعمال في مواعيدها؛ )2تقديرية؛ )التكاليف ال

( قوة قاهرة. كما أن بدء تنفيذ مشروع جديد ينطوي أيًضا على 5( سوء نوعية المصنعية؛ و)4بالمستويات المتوقعة؛ )

لعمراني ورخص اإلشغال والموافقات والتراخيص مخاطر منها على سبيل المثال الحصول على موافقات على التخطيط ا

الحكومية األخرى المطلوبة وتكاليف التطوير المترتبة على المشاريع التي ال يستمر العمل عليها حتى إنهائها. وحيث إن 

يع الصندوق سوف يستثمر بشكل مباشر وغير مباشر في أعمال بناء معينة وعقارات قيد التطوير، فإن استكمال تلك المشار

 بنجاح أو غير ذلك من العوامل يمكن أن يؤثر تأثيًرا مباشًرا وهاًما على قيمة الوحدات. 

 

 مخاطر البنية التحتية

 

سوف يعتمد الصندوق على الحكومات المحلية والوطنية ذات العالقة، وعلى المطورين الرئيسيين والبلديات لتوفير البنية 

، شاملةً الصرف الصحي، والكهرباء، والماء، والطرق. وفي حالة عدم إنجاز  التحتية الضرورية لمواقع التطوير العقاري

الحكومة المعنية أو المطور الرئيسي أو البلدية للبنية التحتية في مواعيدها أو كما هو متوقع، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير  

 على أداء الصندوق. جوهري لقدرة الصندوق على إنجاز أو تشغيل العقارات، ويمكن أن يؤثر ذلك سلبًا

 

إلى جانب ذلك، في حالة الحاجة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية الجديدة بالقرب من العقارات الحالية أو المطورة و/أو في  

 حالة عدم تغيير البنية التحتية فيما يتعلق بتلك العقارات، يمكن أن يتأثر الدخل من تلك العقارات سلبًا بدرجة كبيرة.

 

 العمالةمخاطر 

 

يمكن أن يؤدي النقص في العمالة أو النقص في مقدمي الخدمات في دول معينة إلى الحد من قدرة الصندوق على تطوير 

المشاريع و/أو تشغيل العقارات المدرة للدخل، ويمكن أن ينتج عن ذلك زيادة في تكاليف العمالة بما يؤدي إلى انخفاض  

 أرباح الصندوق. 

 

 مخاطر السوق السكنية

 

الصندوق عرضة لمخاطر تتعلق بقطاع العقارات السكنية، تشمل أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري )والتي يمكن  

أن تشجع المستأجرين على الشراء بدالً من االستئجار( وبرامج اإلسكان والبرامج الحكومية التي تقدم المساعدة وإعانات 
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العقارات متعددة األسر، يمكن أن يحدث تأثير سلبي على الدخل الناتج عن   اإليجار للمستأجرين. فإذا انخفض الطلب على

 عقارات الصندوق السكنية متعددة األسر وعلى قيمة تلك العقارات.

 

في المستقبل أصوالً، ومنها دبي والشارقة، تقوم  فيها الصندوق باإلضافة إلى ذلك، فإن بعض المناطق التي سوف يملك

مالك وبين السكان المستأجرين. وتملي هذه القوانين عموًما التوقيع على عقد إيجار كتابي، ووجود سبب بتنظيم العالقة بين ال

وجيه لإلخالء، واإلفصاح عن الرسوم والنفقات، وإبالغ السكان بتغيرات استخدامات األراضي، وحظر الشروط غير  

مالكين. ويمكن أن تؤدي درجة هذه الحماية إلى تأثير سلبي المعقولة وعمليات اإلخالء االنتقامية وقيود على اختيار السكان لل

 جوهري على نتائج عمليات الصندوق.

 

 االستثمار في أصول متعثرة يمكن أن ينطوي على مخاطر إضافية

 

يمكن أن يستثمر الصندوق في أصول عقارية رديئة أو متدنية األداء أو أصول متعثرة تنطوي على درجة عالية من  

كون عرضة لصعوبات مالية حادة، وذلك بهدف تحسين أداء األصل العقاري. ويمكن أن ال يتمكن الصندوق  المخاطرة، وت

من تحقيق األداء المحس ن. وفي ظروف معينة، تكون االستثمارات الخاضعة لقوانين إعسار معينة عرضة اللتزامات 

 ارات الصندوق.ومسؤوليات ومخاطر إضافية محتملة يمكن أن تؤثر سلبًا على أداء استثم

 

 المخاطر المتعلقة بحرائق مواد تكسية األسطح

 

يمكن أن تكون هناك مواد تكسية أسطح ال تستوفي معايير السالمة من الحريق المعمول بها حاليًا مستخدمة في بناء الكثير 

قابلة لالشتعال، وبعد حصول  من المباني في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة. ونظًرا للمخاوف المتعلقة بالمكونات ال

تحظر استخدام مواد بناء معينة. غير  2013سلسلة من الحرائق في اإلمارات، صدر قرارات في دبي والشارقة في العام 

أن المباني األقدم يمكن أن تكون ال تزال عرضة لدرجة مخاطرة حريق أعلى، ويقتصر االلتزام عموًما على استبدال األلواح 

قابلية لالشتعال عند إجراء الصيانة الدورية أو عند تقادم تلك األلواح ووصولها إلى حالة يتعذر معها اإلصالح.   األقدم واألكثر

ويمكن أن يؤدي أي ضرر ناتج عن الحريق في المباني التي يملكها الصندوق إلى تأثير سلبي جوهري على الصندوق  

لية جًدا فيما يتعلق بمباٍن تحتوي على مواد تكسية أسطح أو مواد وعملياته. ويمكن أن تكون أقساط تأمين عقارات معينة عا

بناء أخرى يعود تاريخها إلى ما قبل تطبيق نظام السالمة من الحريق الذي صدر مؤخًرا. ويمكن أيًضا أن تكون عمليات 

رادات التي تحققها محفظة االستحواذ المستقبلية عرضة ألقساط تأمين أعلى، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على اإلي

 الصندوق. 

 

 المخاطر المتعلقة باألعمال الطارئة غير المخطط لها

 

تؤثر نوعية وتصاميم العقارات تأثيًرا مباشًرا على أسعار اإليجارات وعلى الطلب على استئجار المساحات في العقارات. 

على جاذبيتها للمستأجرين، ويمكن أن تحتاج أيًضا   ويمكن أن تحتاج العقارات إلى أعمال تجديد من حين إلى آخر للمحافظة

إلى إصالحات وصيانة حسب الحاجة، أو إصالحات فيما يتعلق بأعطال أو عيوب يمكن أن تنشأ، أو يمكن أن تصبح مطلوبة  

ف بسبب صدور قوانين أو أنظمة تخطيط عمراني جديدة، أو فيما يتعلق بمعايير وممارسات الصحة والسالمة. وتتجه تكالي

صيانة العقارات ومخاطر أعمال الصيانة أو اإلصالح غير المتوقعة المطلوبة إلى االرتفاع مع مرور الوقت نتيجة لتقادم  

العقارات. ويمكن أن تتوقف أعمال وعمليات العقارات نتيجة ألعمال التجديد، ويمكن أن يتعذر تحصيل كامل قيمة اإليجار، 

 المساحة المتأثرة بأعمال التجديد تلك.  أو بحسب الحالة، كامل قيمة أي دخل من

 

يمكن أن يؤدي الضرر المادي الذي يلحق بالعقارات نتيجة الحريق أو الزالزل أو أحوال الطقس الرديئة أو أسباب أخرى  

إلى توقف ملحوظ في أعمال وعمليات العقارات وإلى تكبد الصندوق لنفقات رأسمالية كبيرة. ويحق للمستأجرين عموًما 

اإلنهاء المبكر لعقود اإليجار في حالة استمرار ذلك الضرر المادي )غير الناتج عن إهمال أو إخالل من جانب المستأجر( 

لفترة زمنية طويلة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحمل الصندوق لتكاليف غير متوقعة في الميزانية التقديرية، ويمكن أن ينتج 

 لي ونتائج عملياته وقدرته على توزيع األرباح على مالكي الوحدات. عنه تأثير سلبي على وضع الصندوق الما



  

71 

 عوامل المخاطرة المتعلقة بمدير الصندوق

 

 مدة اتفاقية إدارة الصندوق

 

يتم تكليف مدير الصندوق بجميع المسؤوليات المتعلقة بالصندوق. وبموجب النظام ومستند الطرح هذا، يكون مدير الصندوق  

التحكم بالصندوق بصفته مديًرا للصندوق. وال يجوز للصندوق إنهاء اتفاقية إدارة الصندوق سوى في حاالت قادًرا على 

محدودة. فإذا تم إنهاء الترتيب مع مدير الصندوق بدون توجيه إشعار مسبق مدته سنتين حسبما هو منصوص عليه، يمكن 

ألتعاب التي لن يتمكن من الحصول عليها خالل فترة أن يتوجب على الصندوق سداد تعويض كبير لمدير الصندوق عن ا

اإلشعار ومدتها سنتين. لمزيد من المعلومات عن اتفاقية إدارة الصندوق، فضالً االطالع على القسم في مستند الطرح هذا  

 بعنوان "اإلدارة والحوكمة".

 

ن مدير الصندوق البديل سوف يكون حائًزا  عند الحاجة إلى إنهاء الترتيب مع مدير الصندوق، ال يمكن إعطاء أي ضمانة بأ 

على نفس القدر من الخبرة التي يملكها مدير الصندوق. وفي حالة إنهاء اتفاقية إدارة الصندوق وعدم إيجاد بديل مناسب في  

الموعد المحدد، أو في حالة عدم تمكن موظفي مدير الصندوق األساسيين من تخصيص الوقت المطلوب للصندوق، فإن  

 لصندوق على تنفيذ استراتيجيته االستثمارية أو تحقيق هدفه االستثماري يمكن أن تتأثر سلبًا.قدرة ا

 

 مدير الصندوقرسوم 

 

هناك مخاطرة بأن أتعاب مدير الصندوق، والتي تحسب كنسبة مئوية من دخل الصندوق، يمكن أن ترتفع. ويدفع الصندوق  

قبل استقطاع أتعاب اإلدارة وفي نفس العام المالي لتي تم احتسابها ا صول األصافي قيمة آخر من  % 2.25مبلغًا يساوي 

، بينما يكون دخل الصندوق من اإليجارات ثابتًا لفترات زمنية طويلة. ومن المتوقع أن  مدير الصندوقكرسوم كحد أقصى 

سوم اإلدارة المدفوعة  يتغير صافي قيمة األصول من حين إلى آخر، ويمكن بالتالي أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أو زيادة ر

لمدير الصندوق. وفي حالة حدوث زيادة، سوف ترتفع رسوم اإلدارة كنسبة مئوية من الدخل السنوي الثابت، ويمكن أن 

 يؤثر هذا سلبًا على العوائد الدورية للوحدات. 

 

 دائرة الرقابة المالية

 

الصندوق، وهي بدورها مملوكة لعدة كيانات مرتبطة بحكومة % من أسهم رأسمال مدير  66.61تملك شركة دبي لالستثمار  

% من أسهم  11.54حاكم دبي. وتملك حكومة دبي حاليًا من خالل مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية، نسبة سمو دبي و

اسعة نسبيًا رأسمال شركة دبي لالستثمار. وتمارس دائرة الرقابة المالية بصفتها مؤسسة التدقيق العليا في دبي، صالحيات و

في الرقابة المالية على الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، وبالتالي فإنها قادرة على طلب معلومات ووثائق من تلك الكيانات، 

. ويشمل حق دائرة الرقابة  وحداتشاملةً معلومات تتعلق بشركاتها التابعة والكيانات األخرى المتعلقة بها التي تملك فيها 

% أو  25( أي شركة تملك فيها حكومة دبي حصة بنسبة 1ة والتدقيق )على سبيل المثال ال الحصر(: )المالية في الرقاب

% أو أقل )في حالة صدور قرار من دائرة الرقابة المالية وفقًا  25( أي شركة تملك فيها حكومة دبي حصة بنسبة  2أكثر؛ )

( أي كيان آخر بناًء على طلب ديوان الحاكم أو رئيس 3لتقديرها المطلق، بوجوب تقديم تلك المعلومات أو الوثائق(؛ و)

 المجلس التنفيذي لدائرة الرقابة المالية.

 

يجب على مدير الصندوق االلتزام التام بطلبات المعلومات و/أو الوثائق التي تصدرها دائرة الرقابة المالية، ويوافق مدير  

أن جميع اإلفصاحات المقدمة تقتصر على ما هو ضروري   الصندوق على االلتزام بذلك. وسوف يتأكد مدير الصندوق من

ضرورة مطلقة لتلبية الطلب. ويجب على جميع الكيانات الخاضة للرقابة والتدقيق الحكومي تلبية طلبات دائرة الرقابة المالية  

في حالة: )أ( أي رفض    وتزويدها بجميع المعلومات الضرورية لتمكينها من القيام بواجباتها. ويمكن أن تنشأ مسؤولية جنائية

يوًما دون   30( عدم االستجابة للطلبات لفترة تزيد عن 2للتعاون أو إلعطاء أي من المعلومات و/أو الوثائق المطلوبة؛ )

( رفض تنفيذ تعليمات دائرة الرقابة المالية و/أو إخفاء أي حقائق أو تفاصيل عن دائرة الرقابة المالية.  3تبرير معقول؛ و)

ائلة الجنائية المحتملة التي يمكن أن تنشأ في حالة رفض الصندوق أو مدير الصندوق التعاون مع طلبات وفي ضوء الط
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وتعليمات دائرة الرقابة المالية، ينوي مدير الصندوق تقديم جميع تلك المعلومات والوثائق حسبما تطلبه دائرة الرقابة المالية.  

حساسة دون قصد أو بشكل عرضي بعد اإلفصاح عنها، يمكن أن  وإلى جانب اإلفصاح نفسه واحتمال تسرب معلومات

ل تركيز الموظفين األساسيين  تؤدي تلك االلتزامات إلى عبء إداري على فريق إدارة الصندوق، ويمكن أن تؤدي إلى تحو 

ن أن يؤدي بدوره إلى  التابعين للصندوق إلى تسليم تلك المعلومات بدالً من التركيز على العمليات واألعمال اليومية، ما يمك

 تأثير سلبي جوهري على أعمال الصندوق ووضعه المالي ونتائج عملياته.

 

 دراسة مدير الصندوق النافية للجهالة

 

قبل اجراء أي استثمار للصندوق في األصول العقارية، قد يقوم مدير الصندوق بإجراء دراسة نافية للجهالة يرى أنها معقولة 

الحقائق والظروف المحيطة بكل استثمار. وتهدف الدراسة النافية للجهالة إلى تحديد المسائل المتعلقة ومناسبة بناًء على 

باالستثمار المحتمل في األصول العقارية ألغراض تحديد مدى جاذبية الفرصة االستثمارية، وذلك بناًء على الحقائق 

النافية للجهالة وإعداد تقييم فيما يتعلق بأي استثمار، يواصل  والظروف السائدة. وبينما يقوم مدير الصندوق بإجراء الدراسة  

مدير الصندوق االعتماد على الموارد المتاحة له، شاملةً المعلومات المقدمة من الطرف المتعاقد المحتمل، أوالمثمن، أو  

يما يتعلق بأي فرصة استثمارية الممول، أو الوكيل. وال يمكن إعطاء ضمانة بأن الدراسة النافية للجهالة التي يتم إجراءها ف

سوف تكشف أو تبرز جميع الحقائق ذات العالقة التي يمكن أن تكون ضرورية أو مطلوبة لتقييم تلك الفرصة االستثمارية. 

وبشكل خاص، يمكن أن يكون من الصعب كشف مسائل بيئية معينة، ويمكن أن ينتج عن ذلك فرض التزامات محتملة كبيرة 

العقاري المتأثر. كذلك ال يمكن إعطاء أي ضمانة بأن الدراسة النافية للجهالة المقبولة سوف تؤدي إلى  على مالكي األصل 

 نجاح االستثمار.

 

 عالقات مدير الصندوق الرئيسية

 

بموجب اتفاقية إدارة الصندوق، يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن إدارة الصندوق. ويعتمد الصندوق، كما يعتمد نجاحه 

 على مدير الصندوق وموظفيه وخدماته وموارده.. بشكل جزئي

 

بناًء على ذلك، فإن قدرة الصندوق مستقبالً على تنفيذ سياسته االستثمارية بنجاح يمكن أن تعتمد على سبيل المثال ال الحصر،  

وق على  أساسيين وبينما عمل مدير الصندومستتثمرون على قدرة مدير الصندوق على المحافظة على عالقته مع أفراد 

التأكد من أن األعضاء األساسيين في فريق إدارته حاصلون على الحوافز المناسبة، غير أنه ال يمكن ضمان االحتفاظ 

بأعضاء الفريق األساسيين على رأس العمل. وإلى جانب ذلك، في حالة مغادرة موظف أساسي تابع لمدير الصندوق، ال 

من استقدام بديل مناسب أو أن أي تأخير في ذلك لن يؤثر سلبًا على   يمكن إعطاء أي ضمانة بأن الصندوق سوف يتمكن

أداء الصندوق. كما أن األحداث المؤثرة وغير الخاضعة بالكامل لسيطرة مدير الصندوق، ومنها على سبيل المثال األداء  

تغييرات في سياساته المالي لمدير الصندوق أو االستحواذ على مدير الصندوق أو إبرامه لصفقات استحواذ أو إجراء 

 وهيكلياته الداخلية، يمكن أن تؤثر بدورها على قدرته على االحتفاظ بالموظفين األساسيين.

 

 صندوق االستثمار العقاري إدارة

 

في إدارة  مدير الصندوق خبرة  إال أن العقاري، االستثمار صناديق إدارة في للخبرة الصندوق مدير امتالك من الرغم على

، حيث إن الصندوق هو أول صندوق استثمار تعد محدودة  )ريت( في اإلمارات العربية المتحدة  ةاالستثمار العقاريصناديق  

 عقاري متداول )ريت( يتم إدراجه في سوق دبي المالي. 

 

 العليا  ارةاإلد  فريق  أعضاء  كما أن خبرةالسابقة التي حققها مدير الصندوق ال تدل بالضرورة على األداء المستقبلي.    النتائج

ً  محدودة في إدارة صناديق االستثمار المتداولة المدرجة في السوق تعد الصندوق مدير لدى وعلى الرغم من أن   ، أيضا

مدير الصندوق بالقوانين المتعلقة  خبرةإال أن خبرة مدير الصندوق بالقوانين واألنظمة المعمول بها داخل الدولة تعد جيدة 

  على   المفروضة  التقارير  وإعداد  الرقابي  لإلشراف  الكبيرة  االلتزامات  تشتمل  وسوف.  كذلك  ودةمحدبالصناديق المدرجة تعد  

  خاص،   بشكل  المالي  دبي  سوق  في  إدراجه  يتم  عقاري  استثمار  صندوق  أول  وعلى  عام،  بشكل  المدرجة  االستثمار  صناديق
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ما يمكن أن يؤثر مالمناسبة، كما أنها سوف تحتاج إلى عناية كبيرة من اإلدارة العليا  الحوكمة سياسات وتنفيذ وضع على

 تأثيًرا سلبيًا جوهريًا على أعمال الصندوق ووضعه المالي ونتائج عملياته، وعلى وضع وتنفيذ سياسات الحوكمة المناسبة.

 

 المطابقة وااللتزام بالشروط الرقابية

 

لرقابة وإشراف الهيئة بموجب القانون والنظام وبمقتضى قوانين وقواعد أخرى تسري   يخضع الصندوق ومدير الصندوق

على صناديق االستثمار ومديري صناديق االستثمار والكيانات المدرجة في اإلمارات العربية المتحدة. ويؤدي وضع  

قابية وإشرافية إضافية.  الصندوق كصندوق استثمار عقاري إلى خضوع الصندوق ومدير الصندوق لقواعد والتزامات ر

وفي سياق عمل مدير الصندوق المستمر والمعتاد تحت إشراف الهيئة بصفتها السلطة الرقابية الرئيسية، يمكن أن تجد الهيئة 

 مسائالً تحتاج إلى تحسين لدى مدير الصندوق في جوانب إدارة المخاطر والضوابط الرقابية الداخلية وجوانب أخرى.

 

ئة لعقوبات على الصندوق أو مدير الصندوق فيما يتعلق بأي إخالل بالشروط الرقابية تظهر من حين في حالة فرض الهي

إلى آخر في المستقبل، يمكن أن تشتمل تلك العقوبات على سحب ترخيص الصندوق )مع احتمال تعليق إدراج الصندوق(، 

سحب ترخيص مدير الصندوق الصادر من   وإجراء تحقيقات رقابية، وفرض قيود عامة أو غرامات نظامية وتعليق أو

الهيئة، ويمكن أن يؤدي كل ذلك إلى تأثير سلبي على سمعة مدير الصندوق والصندوق وعلى سعر تداول الوحدات. وفي  

حالة تعليق أو سحب ترخيص مدير الصندوق الصادر من الهيئة، يمكن أن يحتاج الصندوق إلى استبدال مدير الصندوق،  

ي ضمانة بأن الصندوق سوف يتمكن من إيجاد بديل مناسب بسرعة، أو أن مدير الصندوق البديل سوف  وال يمكن إعطاء أ

يكون على استعداد لقبول تعيينه بشروط مشابهة لشروط تعاقد مدير الصندوق، أو أنه يمكن أن يوافق على تعيينه على  

 اإلطالق.

 

 المستشار القانوني

 

هي المستشار القانوني للصندوق ومدير الصندوق. وفيما يتعلق بالطرح التميمي ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية  

مالكي الوحدات. ولم يتم التعاقد  مكتب التميمي ومشاركوه مثل يوتقديم المشورة المستمرة للصندوق ومدير الصندوق، لن 

 لوحدات. مع مستشار قانوني مستقل لتمثيل مالكي ا

 

 عوامل المخاطرة اإلقليمية

 

 فرض ضريبة القيمة المضافة 

 

، وسوف تحسب 2018يناير  1% اعتباًرا من 5تطبيق ضريبة القيمة المضافة في اإلمارات العربية المتحدة بنسبة  بدأ

ة المحافظ  على الخدمات التي تقدمها الشركات في قطاع الخدمات )على سبيل المثال، الخدمات االستشارية، وإدار

إلى تأثير اقتصادي واسع، على سبيل المثال من خالل   يمكن أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة  إناالستثمارية، إلخ(. 

خفض مستويات دخل المستثمرين واألفراد المستفيدين النهائيين المتاح لإلنفاق، ما يمكن أن يؤثر سلبًا على الطلب على  

حاضر تقييم تأثير نظام ضريبة القيمة المضافة الجديدة على أعمال الصندوق ووضعه  األصول. ومن الصعب في الوقت ال

المالي ونتائج عملياته وإمكانياته؛ ولكن ينبغي على المستثمرين أن يعلموا بأن تلك التأثيرات يمكن أن تنعكس سلبًا على  

 أعمال الصندوق ووضعه المالي ونتائج عملياته وإمكانياته.

 

 

 وانين الضرائبالتغيرات في ق 

 

ال يخضع الصندوق حاليًا لضريبة شركات )أو أي ضريبة أخرى مشابهة( على أرباحه داخل اإلمارات العربية المتحدة. 

وليست هناك أي ضمانة بأن هذا الوضع سوف يستمر. فإذا قامت السلطات اإلماراتية بفرض ضرائب جديدة على الصندوق  

و ضريبة مشابهة أخرى أو غير ذلك )إلى جانب ضريبة القيمة المضافة((، أو إجراء  )سواء فيما يتعلق بضريبة الشركات، أ
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أي تغييرات أخرى فيما يتعلق بقوانين الضرائب، بما يؤدي إلى جعل ممارسة األعمال في دبي أقل جاذبية، يمكن أن يؤدي 

عماله ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية  ذلك إلى تأثير سلبي جوهري على صافي أرباح الصندوق، ويؤثر بالتالي سلبًا على أ

ووضعه المالي. وباإلضافة إلى ذلك، فإن فرض أي ضريبة على األرباح يمكن أن يؤدي إلى خفض قيمة األموال التي يمكن 

 عادةً توزيعها كأرباح على مالكي الوحدات. 

 

 غياب الشفافية

 

نشاطه على أنها تفتقر إلى شفافية المعلومات. وتتحدد  يمكن تصنيف السوق العقارية في دبي التي يمارس فيها الصندوق

درجة الشفافية في أي سوق عقارية بناًء على عدد من العوامل تشمل العمليات المشابهة، وإمكانية الحصول على المعلومات 

مسائل نقل  المتعلقة باألطراف المتعاقدة وملكية األراضي، ومصداقية بيانات السوق، ووضوح األنظمة المتعلقة بجميع

الملكية العقارية أو الوصول إلى الهيئات الحكومية القادرة على التحقق من صحة المعلومات المقدمة من األطراف المتعاقدة 

فيما يتعلق بالصفقات العقارية. وال يمكن إعطاء أي ضمانة بأن العوامل المذكورة أعاله لن تؤدي إلى كشف للمعلومات أو 

 تؤثر على قيمة العقارات أو أغراضها المتوقعة أو العائد على االستثمار فيها.نشوء التزامات يمكن أن 

 

 الشروط المالية

 

تقدم عروض أسعار إيجارات عقارات الصندوق بشكل رئيسي للمستأجرين وتسدد قيمتها بالدرهم اإلماراتي، وهو "مربوط" 

  22والدرهم مربوط بالدوالر بسعر صرف ثابت منذ بالدوالر األمريكي )"ربط الدرهم اإلماراتي/الدوالر األمريكي"(. 

. وفي حالة إلغاء أو تعديل ربط الدرهم اإلماراتي بالدوالر األمريكي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف 1977نوفمبر 

ن يؤثر سلبًا أعمال الصندوق و/أو زيادة أي التزامات ناتجة عن سداد أي مديونية مستقبلية بالدوالر األمريكي، وهذا يمكن أ

 على أعمال الصندوق ووضعه المالي ونتائج عملياته وإمكانياته.

 

ومع أن معدل التضخم وأسعار صرف العمالت األجنبية في اإلمارات كانت تاريخيًا مستقرة وثابتة، غير أنه في حالة  

هم اإلماراتي بالدوالر األمريكي حصول زيادة عالية في معدل التضخم، أو خفض لقيمة العملة المحلية، إو إلغاء لربط الدر

بما يسمح بتغييرات أكبر في السياسة النقدية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، يمكن أن تتعرض نتائج عمليات الكيانات 

 اإلماراتية، ومنها الصندوق، لتأثيرات سلبية جوهرية. 

 

 تكاليف المرافق العامة ورسوم البلدية

 

على أسعار خدمات المرافق العامة. وتتوزع أصول الصندوق في دبي والشارقة حيث يمكن أن  ليست للصندوق أي سيطرة  

يكون هناك مقدم وحيد لكل من خدمات المرافق العامة. وتملك السلطات المعنية في دبي والشارقة درجة عالية من الصالحية  

يف أو إيقاف تقديم الخدمات دون سابق إنذار. ويمكن أن تتصرف بشكل انتقائي و/أو أن تقوم بشكل عشوائي بزيادة التكال

وبشكل خاص، يتمتع مقدمو خدمات تبريد األحياء العمرانية باحتكار في مناطق معينة في دبي والشارقة في تقديم خدمات 

من تبريد األحياء العمرانية، وال تملك عقارات كثيرة تقع في تلك المناطق نظم تكييف هواء مستقلة خاصة بها، وبالتالي 

الضروري لها الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمات تبريد األحياء العمرانية. ونتيجة لذلك، يستطيع مقدمو خدمات تبريد 

األحياء العمرانية فرض شروط من جانب واحد على مالكي العقارات وتغيير تلك الشروط بشكل عشوائي، وال يستطيع 

ة في تكاليف صيانة العقارات يمكن أن تؤدي إلى تأثير كبير على وضع مالكو العقارات التفاوض معها. وأي زيادة كبير

 الصندوق المالية وإمكانيات أعماله ونتائج عملياته.

 

 العمالت عدا الدوالر األمريكي

 

يواجه مالكو الوحدات في الدول التي تستخدم عمالت عدا الدوالر األمريكي مخاطرة استثمار إضافية ناشئة عن تقلبات 

رف العمالت فيما يتعلق بملكيتهم للوحدات. وسوف يتم عرض الوحدات بالدرهم اإلماراتي فقط، وسوف تكون أسعار ص

أي دفعات مستقبلية لألرباح على الوحدات بالدرهم اإلماراتي. ويمكن أن تتأثر القيمة المعادلة بالعملة األجنبية ألي أرباح 
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يتعلق بأي بيع مستقبلي للوحدات، تأثيًرا سلبيًا نتيجة انخفاض سعر مدفوعة على الوحدات أو أي مبالغ يتم سدادها فيما 

 صرف الدرهم اإلماراتي مقابل تلك العمالت األخرى.

 

 االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعيغياب 

 

اقتصاد ناٍم. ويمكن أن  يمارس الصندوق نشاطه بشكل رئيسي في اإلمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر عموًما دولة ذات 

تؤدي مخاطر معينة متعلقة بالدولة إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال الصندوق ووضعه المالي ونتائج عملياته، وهذه 

المخاطر هي: انعدام االستقرار السياسي المحتمل، أو أحداث الشغب، أو أوضاع الطقس غير المؤاتية، أو أشكال أخرى من 

نف؛ أو الحرب، أو اإلرهاب، أو الغزو، أو التمرد، أو الثورة؛ أو التدخل الحكومي، بما في ذلك  العصيان المدني أو الع

مصادرة أو تأميم األصول، أو زيادة التدابير الحمائية، أو فرض تعرفات أو إعانات؛ أو تغيير األنظمة المالية أو الرقابية؛  

لتضخم في االقتصادات المحلية؛ أو إلغاء، أو إبطال أو عدم قابلية  أو اإلجراءات الحكومية التعسفية أو غير المتناسقة؛ أو ا

 تنفيذ الحقوق التعاقدية؛ والبنية التحتية الصناعية واالقتصادية غير المطورة.

 

، حدثت اضطرابات مدنية وأحداث واسعة نتجت عن اضطرابات سياسية تأثر بها عدد من  2015وبشكل خاص، منذ العام  

(  2( الحرب في اليمن؛ )1ق األوسط وشمال إفريقيا، ومنها على سبيل المثال ال الحصر، )الدول في منطقة الشر

( النزاع المستمر بين قطر وبعض أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها 3االضطرابات السياسية في لبنان؛ )

( الخالف المستمر بين 5العربية السعودية؛ و)( توقيف أشخاص سعوديين بارزين في المملكة  4اإلمارات العربية المتحدة؛ )

. ويمكن أن يؤدي استمرار انعدام االستقرار العالم حول كورونا فيروس تفشي( 6) ؛وإيران السعوديةالمملكة العربية 

والتوترات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى تأثير كبير على االقتصاد اإلماراتي الذي يمارس فيه الصندوق  

شاطه، بما في ذلك األسواق المالية واالقتصاد الوطني اإلماراتي. ويمكن أن يحدث هذا التأثير نتيجة انخفاض تدفق ن

االستثمارات األجنبية المباشرة إلى المنطقة، أو مغادرة السكان األجانب أو رأس المال من المنطقة، أو تزايد التقلبات في  

وعلى الرغم من أن اإلمارات لم تتأثر بشكل مباشر بالتوترات السائدة في المنطقة األسواق المالية العالمية واإلقليمية. 

عموًما، من غير الواضح ما يمكن أن يؤدي له تأثير هذه التوترات على اإلمارات أو على أي من الدول التي سوف يمارس  

 الصندوق فيها نشاطه في المستقبل. 

 

ستثمارية أو التحوالت في المناخ السياسي السائد في اإلمارات يمكن أن تؤدي إلى جانب ذلك، فإن التغيرات في السياسات اال

إلى تغيرات في األنظمة الحكومية فيما يتعلق بالرقابة على األسعار، والرقابة على الصادرات والواردات، وضريبة الدخل  

ة وصرف العملة، وسياسات العمل ومنافع والضرائب األخرى، والقيود على الملكية األجنبية، والقيود على العمالت األجنبي

الرعاية االجتماعية. ويمكن أن تؤدي التغيرات غير المتوقعة في هذه السياسات أو األنظمة إلى زيادة نفقات االستثمارات 

أو النفقات التشغيلية أو نفقات المطابقة وااللتزام. ويمكن أن يؤدي أي من تلك التغييرات إلى تأثير سلبي جوهري على  

 األعمال والوضع المالي ونتائج العمليات للصندوق و/أو مدير الصندوق.

 

 تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار النفط مؤخًرا

 

اقتصادات دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا معرضة لتقلبات أسعار النفط وتتأثر بمستوى اإلنفاق الحكومي. ويمثل 

جلس التعاون الخليجي، وقد أسهم في زيادة النشاط االقتصادي في المنطقة، بما النفط شريحة كبيرة من اقتصادات دول م

في ذلك الطلب على العقارات والتطوير العقاري. وتعتبر أسعار النفط على درجة عالية من التقلب، وهي حساسة جًدا  

مد على عوامل تشمل األوضاع لالضطرابات السياسية واالقتصادية. وباإلضافة إلى ذلك فإن أسعار النفط وتقلباتها تعت

االقتصادية العالمية وأوضاع الطقس، واإلجراءات التي تتخذها منظمة الدول المصدرة للنفط؛ واألنظمة الحكومية المحلية  

واألجنبية؛ وتضخم أسعار المواد الخام؛ وسعر الورادات األجنبية للنفط والغاز؛ وتكلفة استكشاف وإنتاج وتسليم النفط والغاز؛ 

دل اكتشاف احتياطيات النفط والغاز الجديدة؛ ومعدل تراجع احتياطيات النفط والغاز الحالية والجديدة؛ وقدرة شركات ومع

 النفط والغاز على جمع رأس المال؛ والحجم العام للعرض والطلب على النفط والغاز.
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عاش فيما بعد، ولكنها استمرت عند ، ثم حققت بعض االنت2015شهدت أسعار النفط والغاز انخفاًضا كبيًرا في العام 

. فإذا استمر انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، أو في حالة عدم حدوث 2014مستويات أقل مما كانت عليه في العام 

انتعاش كبير في أسعار النفط، يمكن أن يستمر ذلك في التأثير سلبًا على اقتصادات المنطقة، ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى  

رجة اهتمام أو قدرة المستأجرين والمستأجرين المحتملين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على استئجار الحد من د

العقارات. وأي انخفاض في معدل نمو اقتصادات دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يمكن أن يؤدي أيًضا إلى  

ؤثر على قيمة العقارات. كما أن تباطؤ هذه االقتصادات يمكن أن  انخفاض االستثمار في البنية التحتية، ويمكن بالتالي أن ي

يؤثر أيًضا سلبًا على االستثمار في العقارات والطلب عليها، ما ينتج عنه تأثير سلبي جوهري على أعمال الصندوق ووضعه  

 المالي ونتائج عملياته وإمكانياته.

 

 الصندوق أصولبتثمين  المتعلقة المخاطر
 

 من ذلك غيرأسواق المال والوسطاء إلى  قدمهاتُ  التي األسعار عروض على بناءً  عام بشكل الصندوق أصوليتم تثمين 
 األسعارالقيم    هذه  تعكس  ال  قد  ذلك،  ومع.  بما في ذلك المثمن المستقل الذي يتم تعيينه من قبل الصندوق  خارجيةال  مصادرال

تم القيام بها أو تقديمها   التي  األصولتثمين    قيمة  ستكونعلى أنه  .  من األصول  معين  أصل   بيع  عند  تحقيقها  يمكن  التي  الفعلية
 .المستثمرين لجميع وملزمة نهائية الصندوقمن قبل 
 ر تسعيال  ة صعب  األصولوال سيما  -  األصول   من  معينة  فئات  أسعار   تحديد   أوتثمين    أن   نوالمحتمل  المستثمرون  يدرك   أن  يجب
مقدم الخدمات   حسابات  على  ذاتية  أسعار  تطبيق  عنه  ينتج  قد  -المسعَّرة  وغير  المدرجة  وغير  النقدي ة  غير  المالية  األوراق  مثل

مقدم الخدمات يتعهد  الو. الصندوقفي  وحدة كلعن  األصول قيمة صافي أو للصندوق، األصول قيمة صافياإلدارية ل
  خارجية،ال  مصادر ال  من  األصول   لهذه  المحد دة  األسعار  على  يعتمدسوف  و  لصندوق،ألصول ا  فعلي  تقييم  أي بإجراء  اإلدارية  

مقدم الخدمات  ابعين لالتاألطراف الخارجية    أو   الوكالء  أو  ،الوسطاء  من  غيره  أو  ،لصندوقا  مدير  أو   نفسه،   الصندوق  من  أو
  صحة  من قالتحق  إجراء  أو مستقل قتحق   أي  بإجراء مقدم الخدمات اإلدارية يقوم الو. الصندوقبناًء على توجيه  اإلدارية
 األسعار أو /و التقييمات بين تباين أي عن مسؤوليةثمة مقدم الخدمات اإلدارية  يتحمل الو. له مةالمقد   األسعار /التقييمات

عن   الصافية األصول قيمة للصندوق أو األصول قيمةصافي  حساب فيمقدم الخدمات اإلدارية  اعليه ويعتمد إليه مةالمقد  
من قبل  األصول  أحدأو شراء  بيع حالة في أو بعد، فيما الصندوقأصول  منأصل  أي بيع وسعر الصندوق،في  وحدة كل

 به سيتعامل الذي  وحدةال سعرو للصندوق، األصول قيمة صافي  على  جوهري بشكل هذا  ؤثريُ  أن يمكنو. الصندوق
 المثمن أو مدير الصندوق قراراتثبتت عدم صحة  إذا سيما ال المستثمرون، يدفعها التي الرسومفضالً عن  المستثمرون

 .فيما يتعلق بالتثمينات والتسعر المستقل
 
 الحفظ األمين طراخم
 

  الصندوق  أصوليحتفظون ب الذين الرئيسيينالوسطاء  أوشركات الحفظ األمين  مع التعامل عليها ينطوي مخاطر هناك
شركات  لدى ودعةالمُ  األصول من وغيرها المالية األوراق تحديد يجوز الو. الصندوق صفقاتيضطلعون بتسوية  والذين

 ائتمانية لمخاطر الصندوق ضيتعر   قد  وبالتالي، للصندوق أصوالً  بوصفها بوضوح الرئيسيينالوسطاء  أوالحفظ األمين 
 الوسيط من مضمون غير دائن وىسُ  الصندوق يكون ال قد، القضائية الواليات بعض فيو. األطراف بهذه يتعلق فيما

  هناك   تكون  قد،  ذلك  على  وعالوة.  وضعه تحت الوصاية القضائية  أو الوسيط    هذا   إفالس  حالة  فيالحافظ األمين    أو  الرئيسي
رة ل حقوقال بتنفيذ مرتبطة وقتمشاكل ذات صلة بال أو عملية مشاكل   طرف  أي إعسار حالة في أصوله في لصندوقالمقر 

 الواليات في الحافظ األمين  قبل من نينالمعي   الوكالء أو من الباطن شركات الحفظ األمين  ذلك في بما)من هذه األطراف 
  ى بالعمل عل -بدرجة استطاعته  –الحافظ األمين سيقوم  (.من الباطنشركات الحفظ األمين  فيها ريتوف   ال التي القضائية

نيابة عن الصندوق ومستثمريه وغيرها وذلك لحماية هذه األصول  الحافظ األمين  الفصل بين األصول التي تكون في حوزة  
 أصول الصندوق نيابة عنه.  المحتفظين بفي حالة إعسار أي من 

 أو  /و بإفالس يتعلق فيما يةالتحوط صناديقال  من يدالعد تكبدتها والتي األخيرة اآلونة في ظهرت التي الكبيرة الخسائرإن 
الوساطة  وترتيباتالحفظ األمين و المالية المشتقات تداولنتيجة  تكبدتُ  التي المخاطر ح توض   المالية المؤسسات إدارة

  كاملةً المبالغ    يتقاضون  الذينشركات الحفظ األمين    أو  الرئيسيينالوسطاء    لدى   ودعةالمُ   باألصول  االحتفاظ  يمكنو.  الرئيسية
ً  ةمنفصلحفظ أمين  في( كهامش الرئيسيالوسيط  ابه يحتفظ ال الذي المبالغ أي)  واتفاقيات الرئيسيةالوساطة  لشروط وفقا

 يتعلق فيما الرئيسيين الوكالء أوالوسطاء  جانب من كضمانات بها المحتفظ األصول ويجوز أن تكون. الحفظ األمين
 لدائني متاحة الرئيسيينالوسطاء وشركات الحفظ األمين  لدى كهامش ودعةالمُ  واألصول للصندوق مةالمقد   بالتسهيالت

 . إعسارهم  حالة في األشخاص هؤالء
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 مة منظ  غير  أو رةمتطو  غير  القضائية الواليات بعض في المالية األنظمة من وغيرها المصرفية األنظمة تكونأن  ويجوز
عدم   عن ناتجة أخرى  ومشاكل  السيولة أزمات تحدث قد كما، لتحويالتالبنوك ل تأخيرذلك  عن ينتجمما قد  ،جيد بشكل
 . ككل المصرفي القطاع في  المال رأس كفاية
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 مقدمي الخدمات
 

 شركة الخدمات اإلدارية 

 

 اإلدارية  الخدمات شركة مع الصندوق إتفاقية عن ملخص

 

ً  ،بنك تشارترد  ستاندردلقد تم تعيين  والمرخص من الهيئة لمزاولة   -فرعه في اإلمارات العربية المتحدة  خالل من  متصرفا
ً لخدمات إدارية  من قبل الصندوق بصفته  - (7144)ترخيص رقم  الخدمات اإلدارية لصناديق االستثمارنشاط  مقدما

 الصندوق.   خدماتلصندوق وفقاً التفاقية إدارة ل
 

ألحكام اتفاقية إدارة  للضوابط الصادرة ومسؤوالً عن تقديم خدمات إدارية معينة للصندوق وفقاً  مقدم الخدمات اإلدارية  يكون  
( إعداد  ب) الوحدة، حسب األصول قيمة وصافي الصندوق أصول قيمة صافي حساب( أخدمات الصندوق. يشمل هذا )

)ج(  المالية، القوائم وإعداد السنوي بالتدقيق والمرتبطةومدير الصندوق وتقديم كافة المستندات المرتبطة إلي الصندوق 
 المتعلقة  النقل  وكالة  وخدماتأخري يتم االتفاق عليها مع مدير الصندوق فيما يتعلق بإدارة الصندوق، )د(    خدمات  بأي  القيام

 .الصندوق في  الفوائد واسترداد الصندوق في بالمساهمة
 

استخدام األسعار المنسوبة إلى مقدم الخدمات اإلدارية يجب على  وحدة،حساب صافي قيمة أصول الصندوق وكل  عند
بجمعها أو تسلمها  -لصندوقل مقدم الخدمات اإلدارية بصفته–مقدم الخدمات اإلدارية األصول الرئيسية للصندوق التي قام 

أو تسلمها جمعها األسعار التي تم يستخدم صول غير العقارية يتعلق باألصول العقارية وفيما المقيم العقاري بالنسبة لألمن 
ً مقدمويستخدمه بصفته مقدم الخدمات اإلدارية )أ( مقدم بيانات السوق المالية مستقل متاح لمن  ألحد  لخدمات إدارية  ا
أو الوكالء/ األطراف اآلخرين المعينين أو المسمين من قبل الصندوق  الصندوق،ق أو )ب( الصندوق، أو مدير يداصنال

مسؤوالً تجاه الصندوق، أو أي مستثمر، أو أي  مقدم الخدمات اإلدارية  ))أ( و)ب( معاً يمثالن "مصادر التسعير"(. ال يكون  
مات أو التعويل على معلومات معلومقدم الخدمات اإلدارية شخص آخر فيما يتعلق بأي خسارة يتم تكبدها نتيجة استخدام 

مقدمة بواسطة مصادر التسعير وفقاً لحساباتهم. عند قيام أكثر من مصدر تسعير واحد بتحديد سعر أحد األصول األساسية،  
أن يقارن األسعار المختلفة التي قام بجمعها أو  -مدير الصندوق قبل من توجيهه تم إذا– مقدم الخدمات اإلدارية يجوز ل

ه الصندوق أو طلب ذلك، يقدم إلى الصندوق تقرير تسلمها الم تعلقة باألصل األساسي نفسه )"مقارنة األسعار"( وإذا وج 
مسؤوالً عن:  مقدم الخدمات اإلدارية بمقارنة األسعار التي قام بها. باستثناء القيام بمقارنة األسعار وتقديم تقرير بها، ال يعد 

در التسعير إلى أصول الصندوق األساسية بما في ذلك أي أصول غير نقدية،  )أ( التحقق من أي سعر منسوب من قبل مصا
أو أصول صعبة التقييم أو كليهما؛ أو )ب( دقة، أو صحة، أو كمال، أو مصداقية، أو الحالة الحالية ألي سعر منسوب من  

 قبل مصدر التسعير ألي أصل من أصول الصندوق األساسية.  
 

قرار الهيئة  األخص ىوعل  المتعلقة واللوائح القوانين كافة إتباع مهامه بأداء قيامه عندرية مقدم الخدمات اإلدا ىعل يتعين
مقدم التزامات ومسؤوليات  تقتصر. اإلدارية لصناديق االستثمار خدماتال نشاطبشأن تنظيم  2017لسنة  /ر.م.4رقم 

ً لما هو منصوص عليه في اتفاقية إدارة خدمات الصندوق. وبموجب اتفاقية إدارة  الخدمات اإلدارية  على الصندوق وفقا
( يجوز ألي طرف من الطرفين إنهاء اتفاقية إدارة خدمات الصندوق في أي وقت عن طريق إرسال  1خدمات الصندوق )

مسؤوالً تجاه الصندوق أو أي  مات اإلدارية مقدم الخد( ال يكون 2( أشهر، )3إخطار خطي مسبق ال تقل مدته عن ثالثة )
ض(  3)و  بالغش  قام  أو  متعمداً،  تقصيراً   قصَّر ، أو  طرف آخر ما لم يكن مهمالً إهماالً جوهريا مقدم الخدمات   الصندوقُ   يعو 

ً   الصلة  ذات  قبله  من  والمعينين  ووكالئه،  وموظفيه،  ومسؤوليه،  إدارته،  مجلس  وأعضاء  التابعة،  وشركاته  ،اإلدارية    تعويضا
(، والمهنية القانونية المصروفات ذلك في)بما  نوع أي من مصروفات أو مطالبات، أو خسائر، أي مقابل الطلب عند كامالً 
 التي  تلك  خالف  بها،  تتعلق  أو  القي م  يقدمها  التي  الخدمات  بسبب  القي م  يتحملها  أن  يجوز  نوع  أي  من  إجراءات  أو  تصرفات  أو

ً إهماالً  مقدم الخدمات اإلدارية  إهمال عن تنتج  المتعمد، أو الغش فيما يتعلق بتقديم تلك الخدمات.  التقصير، أو   جوهريا
 

أي خدمات بشأن إدارة االستثمار كما ال يقدم خدمات استشارية إلى الصندوق، وعليه، ال  مقدم الخدمات اإلدارية ال يقدم 
دوق، أو سداد رأس المال إلى مستثمري الصندوق، أو رصد استثمارات يكون بأي شكل من األشكال مسؤوالً عن أداء الصن

الصندوق، أو امتثال الصندوق ألهدافه االستثمارية أو قيوده، أو قيود االقتراض، أو التوجيهات اإلرشادية للتشغيل. ولن  
التي إذا تم  -ر األمريكي في معامالت أو أنشطة أو سداد أي دفعات مالية مخصصة بالدوال مقدم الخدمات اإلدارية يشارك 

في  مقدم الخدمات اإلدارية ستخضع لعقوبات مكتب مراقبة األصول األجنبية. لم يشترك  -تنفيذها من قبل شخص أمريكي
 ، وال يقبل أي مسؤولية عن المعلومات المتضمنة فيها. هذهإعداد وثيقة الطرح 
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 شركة الخدمات اإلدارية  أتعاب
 

د نظير خدماتهما المقد مة على النحو المت فق عليه من حيٍن آلخر من قبل  اإلدارية الخدمات شركةالصندوق رسوم  يُسد ِّ
 . لشركة الخدمات اإلدارية  المعقولةالنثري ة    المصروفات   جميع  سداد  للصندوق  يحق  كما.  اإلدارية  الخدمات  شركة الصندوق و

 

خدمات اإلدارية مقابل تقديمها لخدمات إدارية وهي على النحو التالي وفقاً  تم االتفاق على دفع األتعاب التالية لشركة ال

 :التفاقية األتعاب االسترشادية بين الصندوق وشركة الخدمات اإلدارية

 

 األتعاب* نطاق العمل

  اإلدارية الخدمات

 على  تحتسب  الصندوق  أصول  قيمة  إجمالي  من%  0.015 شهري بشكل للصندوق األصول  قيمة صافي إحتساب

 اإلدارية  الخدمات شركة رسوم استقطاع قبل سنوي أساس

  خمسة  أول)تعفى  شركة كل  عن  أمريكي دوالر 1,500 خاصة  أغراض ذات شركات تخص تقارير

 (خاص  غرض ذات  شركة( 15) عشر

 شهري أساس  على صندوق لكل أمريكي  دوالر 3.000 عن تقل ال بقيمة

  النقل وكالة خدمات

  عن  تقل ال شهرية قيمة مع معاملة لكل أمريكي دوالر 15 النقلوكالة  خدمات

 حتى فترة اإلدراج أمريكي دوال  500

  المالية البيانات خدمات

دوالر أمريكي لكل صندوق يديره مدير الصندوق   7,000 البيانات المالية عن كل ربع سنة )غير مدققة(

 تحتسب على أساس سنوي 

 *ال تشمل ضريبة القيمة المضافة 

 

 مين سجل الوحداتأ

 

سيتم ادراج وحدات الصندوق بسوق دبي المالي الذي سيقوم بمهام امين سجل وحدات الصندوق أسوة بما هو متبع من 

 اجراءات في السوق. 

 

 األمينالحافظ 

 

 األمين الحافظعن إتفاقية الصندوق مع  ملخص

 

ً  ،بنك تشارترد ستاندردتم تعيين  والمرخص من الهيئة لمزاولة   -فرعه في اإلمارات العربية المتحدة  خالل من  متصرفا
 ويكون الصندوق على  األمين الحافظ  بصفته  الصندوق مدير من قبل  - (602005)ترخيص رقم نشاط الحافظ االمين 

وفقا للضوابط   للصندوقالحفظ األمين  خدمات األمين الحافظ ويقدم. الصندوق أصول لجميعالحفظ األمين  عن مسؤوالً 
الحفظ ألدائه ألعمال  بالنسبة األمين الحافظأعمال  الهيئة  نظمتو. األمين الحافظ اتفاقية وأحكام شروط بموجبالصادرة و

 . األمين
 

 الصندوق أصول حفظ تعهيدموافقة مدير الصندوق    ىالحصول عل  بعد  األمين  للحافظ  يجوز األمين،  الحافظ  اتفاقية  بموجب

 :التالي النحو على

 .أخرى حسابات أي عن فصلها ضمان مع حسابه وفي باسمه االستثمار لصندوق المملوكة المالية األوراق تسجيل. 1
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 يحدث سجل في وإبقائها وصحيحة معتمدة ملكية مستندات خالل من لألصول االستثمار صندوق ملكية من التأكد. 2
 ً  .السجل  هذا  عن بنسخةمدير الصندوق  تزويد مع دوريا

 تلك  في القانونية للمتطلباتوفقاً  فيها  حين ال يكون للحافظ األمين ترخيصاً   أخرى  دولة  في الصندوق أصول حفظ تعهيد .3
  أسباب بيان مع الدولة،  تلك  في  الصندوق أصول استثمار قبل بذلك  الوحدات مالكي إبالغ يتم أن  على بها، المعهود الدولة 
المعهد . ويجب على الحافظ األمين ممارسة العناية المعقولة والحرص الالزم في اختيار هؤالء األطراف ومخاطره التعهيد

ومراقبتهم، واتباع ما يعتبره الحافظ األمين الدرجة المناسبة من اإلشراف على هؤالء األطراف، ويقوم إليهم حفظ األصول 
تأكد من أن هؤالء األطراف يقومون بالوفاء بالتزاماتهم. ولن يكون بما يعتبره الحافظ األمين استفسارات مرحلية مناسبة لل

)باستثناء المنصوص عليه في اتفاقية الحافظ األمين( مسؤوالً عن أي خسائر يتكبدها الصندوق بسبب التصفية،   الحافظ األمين
ل الجهود المعقولة السترداد أي  من الباطن، أو مندوب ولكنه سيقوم ببذ ي وكيل، أو حافظ أمينألأو اإلفالس، أو اإلعسار 

 . ممتلكات لدى هذا الشخص، واسترداد أي خسائر أو أضرار تكبدها الصندوق كنتيجة مباشرة
 
 اً بنكباعتباره هذه  الحالة  في  األمين الحافظيتصرف أموال خاصة بالصندوق،  ى عل بالحصول األمين الحافظ حالة قيام  في

  لصندوق ل  يةنقداألموال ال عدت ال. وعليه، األمين الحافظأنه  ىفي كافة تصرفاته ألحكام البنوك وال يتم معاملته عل ويخضع
  يُصن ف . عمله مدة خالل األمين الحافظ قبل من ااستخدامه ويجوز األمين لحافظالخاصة ل يةنقداألموال ال عنة مفصول

  عن  مسؤوالً  األمين الحافظ يكون ولن, النقدي لرصيدبخصوص ا األمين حافظلل العموميين الدائنين أحد  باعتباره الصندوق
  تحديداً، .  ألمره  مملوكة  أو  األمين  الحافظ  لدى   المودعة  غير  جميعهم  أو  األخرى   الصندوق  أصول  أو  مالية  أوراق   أو   نقود،  أي
  أي  لدى المودعة جميعهم أو أخرى أصول أو مالية، أوراق أو ،أموال نقدية أي( 1: )عن مسؤوالً  األمين الحافظ يكون لن

(  2)  أو  ؛   األمين  الحافظ   التابعة  العالمية  األمين  الحافظ   شبكة  خارج  آخر   طرف   أي  أو  سماسرة،  أو   اَخر،   مشترك  أمين  حافظ
 يكون لن  ذلك،  إلى  باإلضافة . تشارترد ستاندرد مجموعة في عضواً  ليس مالية مؤسسة أو  بنك أي لدى  مودعة نقود أي

عن أي خسائر تنتج بسبب المصف ِّي، أو إفالس، أو إعسار ذلك الوصي المشترك، أو السمسار أو   مسؤوالً  األمين الحافظ
 الوسيط اآلخر. 

 
  ر / 29رقم  قرار الهيئة  األخص    ىقيامه بأداء مهامه إتباع كافة القوانين واللوائح المتعلقة وعل  عند  األمين  الحافظ  ىعل  يتعين
بشأن النظام الخاص بصناديق   2016/ر.ت.( لسنة  9، وقرار الهيئة رقم )األمين  الحفظنشاط  تنظيم  والمتعلق ب  2009لسنة  

على ما ورد بالضوابط الصادرة عن الهيئة  الصندوق ىإل بالنسبة األمين الحافظ ومسؤوليات التزامات تقتصر. االستثمار
  الطرفين  من  طرف ألي يجوز( 1) األمين الحافظ اتفاقية وبموجب. األمين الحافظ  اتفاقية في  عليه  منصوص هو لما وفقاً و

 يكون ال( 2) يوماً، تسعين عن  مدته  تقل ال مسبق خطي إخطار إرسال  طريق عن وقت أي في  األمين الحافظ  اتفاقية إنهاء
  تقصيراً   قصَّر  أو،  تجاه الصندوق أو أي مستثمر، أو أي طرف آخر ما لم يكن مهمالً إهماالً جوهريا  مسؤوالً   األمين  الحافظ
ض(  3)و  بالغش  قام  أو  متعمداً   من   اَخر  أمين  حافظ  وأي  التابعة،  وشركاته  ومندوبيه،  ووكالءه،  األمين  الحافظ  الصندوق  يعو 
ً  الصلة ذوي والمعيَّنين والوكالء، والموظفين، والمسؤولين، اإلدارة، مجلس  وأعضاء الباطن،   الطلب  عند كامالً  تعويضا
 أو تصرفات أو(، والمهنية القانونية المصروفات ذلك في)بما  نوع أي من مصروفات أو مطالبات، أو خسائر، أي مقابل

 وكيل، أي أو ، األمين الحافظ يقدمها التي بالخدمات تعلقت أو بسبب األمين الحافظ يتحملها أن يجوز نوع أي من إجراءات
عدم اتباع القيم   عن)خالف تلك التي تنتج    األمين  للحافظ  تابع  مندوب  أو  تابعة  شركة  أو  الباطن،  من  اَخر  أمين  حافظ  وأي  أو

 ،  األمين  الحافظ  جانب  من  المتعمد  التقصير  أو  ،الغش، أو اإلهمال    عنالعناية المطلوبة التي يتبعها في أعماله الخاصة، أو  
  رهن  األمين للحافظ يكون أن يلزم( 4)و(، المندوب أو التابعة، الشركة أو الباطن، من اَخر أمين حافظ أي أو الوكيل، أو
 المسؤوليات جميع استيفاء حتى األمين الحافظ  اتفاقية بموجب األمين الحافظ يمتلكها التي  المالية  األوراق على  عام

 . األمين الحافظ اتفاقية بموجب بالصندوق الخاصة وااللتزامات
 

 الحافظ  بصفته األمين الحافظ إلى الصندوق أصول تسليم ضمان عن مسؤوالً ( األمين الحافظ)وليس  مدير الصندوق يكون
 عن مراقبة امتثال الصندوق لهذا االلتزام.   مسؤوالً  األمين الحافظ يعد وال. األمين

 
 األشكال  من  شكل  بأي  مسؤوالً يكون    فال  وبالتالي  للصندوق،  استشارية  خدمات  أو  استثمارية  إدارة  أي  األمين  الحافظ  يُقد م  ال

  لألهداف   الصندوق  امتثال  أو  الصندوق  استثمارات  رصد  أو   الصندوق  لمستثمري  المال  رأس  سداد  عن   أو  الصندوق  أداء  عن

  الحافظ  يشارك ولم . به الخاصة  التشغيليةالتوجيهية  المبادئ أو االقتراضعلى  المفروضة القيود أو االستثمارية القيود أو

 من  أي  يشارك  وال.  هذه  الط رح  وثيقة  في  الواردة  المعلومات  من  أي  تجاه  مسؤولية  أي  يتحمل  وال  اإلعداد،  عملية  في  األمين

  يشارك  ولن . إدارته أو رعايته أو تنظيمه أو الصندوق عمل شؤون  في  مباشر بشكل وكالئه أو  موظفيه أو األمين الحافظ

  فسيخضع   أمريكي،  شخص  بذلك  قام   وإذا  األمريكي،  بالدوالر  مدفوعات  أي   يُسد د  أو  األنشطة  أو  المعامالت  في  األمين  الحافظ

 .األجنبية األصول مراقبة مكتب من لعقوبات
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 األمين الحافظ أتعاب

 

د الصندوق رسوم الحافظ األمين نظير خدماته المقد مة على النحو المت فق عليه من حيٍن آلخر من قبل الصندوق و الحافظ   يُسد ِّ
 . للحافظ األمين المعقولة النثري ة المصروفات جميعسداد   لصندوقل يحقكما . األمين

 

تم االتفاق على دفع األتعاب التالية للحافظ األمين مقابل تقديمها لخدمات إدارية وهي على النحو التالي وفقاً التفاقية األتعاب 

 :االسترشادية بين الصندوق والحافظ األمين

 

 األتعاب* نطاق العمل

 دوالر أمريكي تحتسب على أساس شهري   1,000 ن حتى سقف عشرين وثيقة يحفظ األمالأتعاب 

 *ال تشمل ضريبة القيمة المضافة 

 

 المثّمن العقاري

 

ن للمحفظة. خاصة  تقييموهي شركة  .ذ.م.م ش دبي اي أر بي سيشركة قام مدير الصندوق بتعيين  بما ال يخالف  ، كمثم 

والمالحق التابعة له تتمثل المهام  المقدمة إلى  بنظام صناديق االستثمار ونظام صناديق االستثمار العقارية حكام الواردة األ

 الصندوق فيما يلي : 

 

ة تزامن  اأن يتم مراع وفقا لرؤية مدير الصندوققل  ستة شهور على األللصندوق مرة كل تقييم األصول العقارية  (1

وفقاً لألسس والقواعد المهنية والفنية ، وذلك صول الصندوقأ في قيمة توقيت إحتساب صامع بوقت كاف التقييم 

 ؛  المتبعة في هذا الشأن

 :تضمين تقرير التقييم بوجه خاص البنود اآلتية (2

 ؛  أسلوب التثمين وطريقته واالفتراضات التي بني عليها ()أ

 ؛  والطلب، وتفاصيل العقار وأوصافهتحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري مثل العرض  ()ب

 ؛ المخاطر المتعلقة بالعقار محل التقييم (ج)

 ؛ اإلفصاح عن أي مخالفات أو مخاطر تحيط باألصول التي يتم تقييمها وآليات العالج المقترحة أو المنفذة (د)

ر التقييم الدوري  وشركة الخدمات اإلدارية ومدقق الحسابات بنسخة عن تقريمدير الصندوق موافاة كل من  (3

 ؛  ألصول العقارية للصندوقل

 ؛ موافاة الهيئة بالتقارير والبيانات الهامة، وأي تقارير أو بيانات أخرى تطلبها (4

 ؛  ومالكي الوحدات، عن خطئه أو إهماله أو تقصيرهمدير الصندوق تحمل المسؤولية في مواجهة  (5

 .دوق االستقالل عن الصندوق وأي من األطراف ذات العالقة للصن (6

ن هو شركة  ن خدمات التثمين للمحفظة بناًء على طلب مدير الصندوق و/أو شركة الخدمات اإلدارية. والمثم  ويقدم المثم 

دائرة األراضي واألمالك في دبي. وهو حاصل على   وخاضعة لرقابة وإشراف  دبي  –التنمية االقتصادية    دائرةمسجلة لدى  

 العقاري.ترخيص لتقديم خدمات التثمين 

 

ً التفاقية األتعاب بين الصندوق وشركة  تحتسب ً  العقاري المثمنأتعاب المثمن العقاري وفقا  تخضع األتعاب تلك أن علما
يتم حساب أتعاب تقييم العقار بناًء على طبيعة العقار باإلضافة الى عدة عوامل قد تنطبق لكل تقييم  .آلخر حين من للتغيير

 عقاري على حدى. 
 

من وقت آلخر على أن يتم تعديل مستند الطرح ليعكس هذا  لمدير الصندوق تعيين مثمنين آخرين لتثمين المحفظةيحق 

. ويتم إجراء جميع عمليات التثمين العقاري الطرح هذا  مستندفي التعيين وفقا لضوابط وآللية تعديل مستند الطرح الواردة 

سبيل المثال معايير التثمين الدولية التي تصدرها من حين إلى آخر اللجنة الدولية  وفقًا للمعايير المتعارف عليها ومنها على 

لمعايير التثمين، أو المعايير الصادرة من المعهد الملكي للمساحين المعتمدين، وتمثل القيمة السوقية للعقار حسبما يقتضيه 

 النظام.
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 مديرو العقارات والمرافق

 

ين مدير الصندوق مديرو عقارات ومرافق وسيتم تعيينهم حسب ما يراه مناسباً عند ، لم يعا المستندكما في تاريخ هذ

 االستحواذ على أصول تتطلب منه إدارة تفاعلية. 

 

 مدقق الحسابات

 

 برايس ووترهاوس كوبرز، كمدقق حسابات الصندوق. وتقدم دبي - برايس ووترهاوس كوبرزقام مدير الصندوق بتعيين 

دبي   – برايس ووترهاوس كوبرزلى طلب مدير الصندوق و/أو شركة الخدمات اإلدارية. وشركة خدماتها بناًء ع دبي -

. وهي حاصلة على ترخيص  وزارة االقتصادوخاضعة لرقابة وإشراف  في دولة اإلمارات العربية المتحدة  هي شركة مسجلة  

 لتقديم خدمات تدقيق الحسابات.

 

ً  كما يليمدقق الحسابات وفقاً التفاقية األتعاب بين الصندوق وشركة  مدقق حسابات الصندوق تحتسب  األتعاب  تلك أن  علما
 .آلخر حين من للتغيير تخضع

 

 طريقة الدفع رهم اإلماراتي بالد األتعاب العمل نطاق

% قبل بدء العمل،  60   165,000 السنوي  التقرير المالي  تدقيق

% عند إتمام عمل  30

عند تسليم  %  10التدقيق، 

 التقرير النهائي

للتقارير المالية الربع   مراجعة

  31في  المنتهية للفتراتسنوية 

 سبتمبر 30و يونيو 30 مارس،

 من كل عام 

 % عند بدء العمل  100   165,000

  *ال تشمل ضريبة القيمة المضافة 

 

 المستشار القانوني

 

مستشار قانوني للصندوق ومدير الصندوق فيما كالتميمي ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية لقد تم تعيين مكتب 
 يتعلق بشؤون القانون اإلماراتي.

 

مراجعة كافة العقود والتعامالت القانونية للصندوق وأصوله العقارية بما أو /بإعداد ولقد تم تعيين المستشار القانوني للقيام 

عندما  وذلك  تقديم الخدمات القانونية  وفات الصندوق وعدم وجود أي قيود على ملكية الصندوق ألصول  يضمن قانونية تصر

عن سالمة الوضع  ةم مدير الصندوق بالحصول على اإلستشارة القانونيز، على أن يلتذلك طلب مدير الصندوقيومتى 

. سيتم تقديم خدمات المستشار ا التصرف قبل إجراء أي تصرف عقاري وإال إمتنع عن هذ القانوني لعقارات الصندوق 

القانوني بشكل حصري بناء على الحقائق والمعلومات المقدمة والتي يتم تزويد المستشار القانوني بها. قد تتغير استشارات 

ار المستشار القانوني في حال لفت انتباهه لحقائق إضافية. لذلك، إنه من الضروري بأن يقوم مدير الصندوق بتزويد المستش

  .القانوني بمعلومات ومستندات كاملة ومحدثة ودقيقة

بعد تأسيس الصندوق، سيقوم المستشار القانوني باحتساب أتعابه المهنية للصندوق على أساس الساعة. إن سعر الساعة  

عر الساعة  يخضع للمراجعة وقد يتم تعديله بشكل دوري. إن المستشار القانوني ملتزم بإخطار الصندوق بأي تعديالت على س

من وقت آلخر. في بعض الحاالت وبناء على نوع القضية، قد يقدم المستشار القانوني تقديراً عاماً لعدد الساعات والرسوم  

المتوقعة لموضوع معين. إن رسوم المستشار القانوني هي دائماً ال تتضمن مصاريف أي طرف آخر أو المصاريف النثرية  

  .وضريبة القيمة المضافة
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تكبد المستشار القانوني أي مصاريف بالنيابة عن الصندوق بما في ذلك مصاريف تقديم الطلبات الحكومية وتسجيلها،   في حال 

رسوم المحامين خارج الدولة أو رسوم استشارية أو رسوم البحث واالستفسار أو رسوم المحكمة أو التحكيم أو رسوم  

الذين يتم تعيينهم كخبراء مستقلين أو خبراء شهود أو رسوم الترجمة  المحاسبين أو رسوم المثمنين أو غيرهم من المهنيين 

أو رسوم كاتب العدل أو غير ذلك، فإنه سيتم احتسابها على الصندوق بسعر التكلفة. في جميع تلك األحوال سيسعى المستشار 

 .القانوني للحصول على الموافقة المسبقة من مدير الصندوق قبل تكبد أي من تلك المصاريف 
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 سياسة األرباح الموزعة وتوزيع األرباح

 

% من صافي  80بموجب نظام صناديق االستثمار العقارية ومستند الطرح هذا، يجب على الصندوق توزيع ما ال يقل عن 

المتحققة على مالكي الوحدات كل سنة. ويجوز للصندوق سداد   (المتحققة  غير  الرأسمالية  األرباح  تشمل  ال)أرباحه السنوية  

 ا بتقديره، ولكنه ال يكون ملزًما بذلك.أرباح مرحلية حسبما يراه مدير الصندوق مناسبً 

 

؛ )ب( بموجب بموجب تحويل مصرفييتم سداد أي أرباح موزعة أو أموال أخرى واجبة السداد فيما يتعلق بالوحدات )أ( 

نظام تحويل أي  شيك أو شهادة أو أمر دفع واجب السداد أو صادر ألمر الشخص الذي يحق له استالم الدفعة؛ )ج( بموجب  

خر إلى حساب يتم تحديده بموجب إشعار كتابي موجه إلى الصندوق من الشخص الذي يحق له استالم الدفعة؛ أو  أموال آ

 )د( بأي طريقة أخرى يوافق عليها مدير الصندوق.

 

 

 

  



  

85 

 صافي قيمة األصول للوحدة

 

بمقتضى النظام، يتولى مدير الصندوق مسؤولية تحديد صافي قيمة األصول. ويعتمد مدير الصندوق في أدائه لهذه المسؤولية  

. ويقوم الصندوق  كل ربع سنةدارية للصندوق. ويتم حساب صافي قيمة األصول واإلعالن عنها اإلخدمات العلى شركة 

تم حسابها. ويجوز لمدير الصندوق القيام من حين إلى آخر بحساب صافي  بإبالغ مالكي الوحدات بصافي قيمة األصول التي  

قيمة األصول للوحدة لعدد إضافي من المرات أو تأجيل حسابها )بعد إبالغ الهيئة بذلك( إذا تقرر أنه من المناسب القيام 

ن ف  يما يتعلق بأصول الصندوق.بذلك. ويتم تحديد صافي قيمة األصول باالعتماد على تقرير التثمين الذي يعده المثم 

 

إذا تعذر ألي سبب كان على مدير الصندوق و/أو شركة الخدمات اإلدارية تحديد صافي قيمة األصول في أي تاريخ  

مطلوب، يجوز لمدير الصندوق بعد إبالغ الهيئة، تأجيل حساب صافي قيمة األصول. وال يجوز إصدار وحدات جديدة في  

عندما يكون حساب صافي قيمة األصول مؤجالً، سوى في الحالة التي ال يكون فيها ذلك الحساب الصندوق خالل أي فترة 

مطلوبًا إلصدار الوحدات، وإذا كان اإلصدار غير مخالف للنظام. وال يجوز أن تتجاوز أي فترة تأجيل لحساب صافي قيمة 

ر الصندوق بإبالغ مالكي الوحدات المعنيين والهيئة . ويقوم مديالتأجيل  على الهيئة موافقة تاريخ  من يوًما 28 عن األصول

 في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد رفع أي تأجيل لحساب صافي قيمة األصول. 

 

( األرباح أو  2( صافي الدخل الذي يحققه الصندوق؛ )1تنتج التغيرات في صافي قيمة األصول من حين إلى آخر عن: )

( زيادات رأس المال الناتجة عن إصدار  4( توزيعات األرباح؛ و)3العقارات؛ )الخسائر غير المتحققة نتيجة إعادة تثمين 

 الوحدات. 

 

بعد اإلدراج، يتم تحديد السعر الموحد للوحدة بحسب الطرح والطلب على الوحدات في األسواق المفتوحة. ويتم نشر سعر 

 (. www.dfm.aeالوحدة على موقع سوق دبي المالي على شبكة اإلنترنت )

  

http://www.dfm.ae/
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 استخدام حصيلة االكتتاب

 

 .درهم إماراتي  500,000,000  حوالي النقدي العام من المتوقع أن تبلغ العوائد اإلجمالية للطرح 

 

 بند   تحتالخطة االستثمارية التي نص عليها مستند الطرح هذا    لتنفيذحصيلة االكتتاب  ينوي مدير الصندوق استخدام صافي  

 (. االستثمار استراتيجية)

 

بعدد من  "(، وقد سبق وأن قام العقارات المستهدفةيقوم مدير الصندوق بإجراء دراسة دورية لفرص االستثمار الجديدة )" 

بتوقيع   ةمستهدف  اتعقار  عدة، أعرب الصندوق عن اهتمامه بشراء  ا المستندهذ  تاريخمستهدفة. وكما في  الدراسات لعقارات  

، تعطي الصندوق زمنيةخطابات نوايا غير ملزمة مع مالكي العقارات المعنيين. وتشمل خطابات النوايا هذه عموًما فترة 

سة النافية للجهالة  الفرصة لتقييم العقار المستهدف المعني على أساس حصري خالل تلك الفترة. ويتم عادةً إجراء الدرا

وتثمين العقار المستهدف خالل فترة الحصرية هذه. والجدير بالذكر أنه لم يتم توقيع أي اتفاق ملزم لشراء أي عقار مستهدف.  

ولن يتم التعاقد بصورة ملزمة أو تنفيذ  تؤدي خطابات النوايا غير الملزمة إلى شراء أي من العقارات المعنية. أالويمكن 

 بعد طرح الصندوق إال بعد تشكيل لجنة اإلستثمار والرقابة وعدم غيابها. الصندوق صتخأي صفقات 
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 في اإلمارات العربية المتحدةالسوق العقارية نبذة عن 

 

 

لمزيد من المعلومات عن السوق العقارية في اإلمارات العربية المتحدة يرجى االطالع على التقرير الكامل الذي تم إعداده 
 شركة كافنديش ماكسويل والملحق مع هذا المستند من قبل 

 نظرة عامة على أداء االقتصاد الجزئي والواقع الديموغرافي

 اإلمارات العربية المتحدة

، وهو تقرير يصنف الدول حسب قدراتها على تيسير 2020طبقا لتقرير ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 
اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة عشر عالميا. وواصلت الدولة مركز الصدارة    ممارسة األعمال، وقد حلت دولة 

بين دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث حلت في المركز األول. على ضوء أحدث تقرير للتوقعات االقتصادية  
محلي اإلجمالي في اإلمارات العربية المتحدة نموا  العالمية الصادر من صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يشهد الناتج ال

المستجد. ومع ذلك، من المتوقع أن   19-ويعزو ذلك إلى تفشي وباء كوفيد 2020% خالل العام 3.5سلبيا بمتوسط يبلغ 
%.  3.3ة  مع توقع نمو إيجابي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسب  2021يشهد اقتصاد الدولة تعافيا سريعا خالل العام  

وأطلقت اإلمارات العربية المتحدة ، إلى جانب المملكة العربية السعودية    اإلمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر اقتصادين
، واستهدفت الحزمة  19-حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة في شهر مارس الماضي لمجابهة اآلثار االقتصادية لفيروس كوفيد

رغم توقعات تعرض الدول المصدرة للبترول، ومن بينها اإلمارات العربية المتحدة قطاعي المصارف والقطاع الخاص. و
  9.7حتى بعد توقيع منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها على االنخفاض التاريخي في حجم االنتاج مما أدى إلى خروج 

ستتمكن من االستجابة لذلك، وسوف مليون برميل يوميا من السوق إال أن الدولة وبفضل الوضع الراسخ ألصولها القوية 
 تستخدم احتياطاتها المتصاص بعض الصدمة وذلك حسب صندوق النقد الدولي.  

ال تزال اإلمارات العربية المتحدة تتصدر دول المنطقة في انخفاض المخاطر، واألمان رغم الرياح الجيوسياسية واالقتصادية  
وستواصل الدولة جذبها لتدفقات رأس المال بفضل عدم وجود ضرائب على الدخل أو  غير المواتية التي تشهدها المنطقة. 

  2021مليار دوالر أمريكي بحلول عام    15األرباح الرأسمالية. من المتوقع أن تزيد تدفقات االستثمار المباشر إلى الدولة بـ  
 المتحدة. ويصحبها قانون جديد لالستثمار، بحسب وزارة االقتصاد في اإلمارات العربية

ملحوظة لتفشي الوباء، واتخذت إجراءات عديدة للحيلولة دون انتشار الفيروس.   بسرعةاستجابت اإلمارات العربية المتحدة  
 االقتصادي.   التحفيزويبين المخطط التالي حزم 

   مليار درهم 1.5إعالن حكومة دبي حزمة تحفيز اقتصادي بـ   .1
 مليون درهم  100تحفيزية بـ  مصرف اإلمارات العربية المتحدة يضخ حزمة .2
 مليار درهم  126حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ترفع حزمة التحفيز االقتصادي إلى  .3
 مليار درهم   256حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة تضاعف حزمتها لتحفيز االقتصاد إلى   .4

، موازنة اتحادية بدون عجز، وبلغت 2019أكتوبر  29دولة اإلمارات العربية المتحدة، في  فياعتمد مجلس الوزراء 
وقد تم تخصيص ثلث خم منذ تأسيس الدولة. . وتعد هذه الموازنة األض2020درهم للسنة المالية  مليار 61.35الموازنة 

الموازنة للتنمية االجتماعية، مع تخصيص ثلث الموازنة للشؤون الحكومية وتخصيص الباقي للبنية التحتية والموارد 
 االقتصادية والمنافع االجتماعية. 

  38مليار درهم إلى  35من   2018إلى   2012لالستثمارات األجنبية المباشرة خالل الفترة من  السنويةارتفعت التدفقات 
بالعام السابق زيادة طفيفة في تدفق االستثمار   2018%. وتظهر مقارنة عام  1سنوي مركب إيجابي    نمو  بمعدلمليار درهم  

مليار درهم ليصل في مجمله إلى   3.7ثمار الخارج مليار درهم بينما بلغت زيادة االست 0.1األجنبي المباشر الداخل بلغ 
 مليار درهم.  55.3
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 السكنية العقارات قطاع على عامة نظرة

 دبي إمارة

بعد تدشين  2008ومطلع عام  2007شهد سوق العقارات السكنية في إمارة دبي مستويات نمو غير مسبوقة خالل عام 
بعد ارتفاع   2008. وقد بلغت األسعار ذروتها في عام 2006في عام مناطق التملك الحر، وإصدار القانون المنظم لها 

مستوى المضاربة ثم شهدت انخفاضا حادا بعد اندالع األزمة المالية العالمية. وقد شهد سوق دبي الناشئ دورات قصيرة  
قبل االرتداد إلى مستويات النمو حتى الربع  2011 –خالل الربع األول نسبيا مع وصول األسعار إلى أدنى مستوياتها 

. وكانت هذه الطفرة السوقية قصيرة األمد حيث عاودت األسعار االنخفاض خالل النصف الثاني من عام  2014 –الثاني 
 وما بعده.  2018وواصلت االنخفاض خالل عام   2014

 األسعار وأداء اإليجارات

، شهدت دبي نقلة نوعية في الطلب على المساحات األكبر والمساحات المفتوحة.  19-س كوفيد  على أثر تفشي فيرو ▪
وأصبح الخيار المفضل للمقيمين وخاصةً العائالت التي لديها أطفال المنازل داخل المجمعات السكنية/ الفلل خالل  

 ناول ذوي الدخول المتوسطة.  فترة اإلغالق. وبعد انخفاض اإليجارات أصبحت الوحدات السكنية األضخم في مت
استجابةً للتحديات التي فرضتها ظروف السوق، تحول تركيز بعض المطورين إلى خطط سداد أكثر جذبا. وكان  ▪

لهذه الخطوة أثرها في مساعدة أول مالك للمنازل في ارتقاء سلم العقارات. ومن بين محفزات خطط السداد تنازل  
% من العمولة عالوة على تعليق بعض المصروفات المتنوعة التي  2دائرة أراضي دبي عن الرسوم، وخصم 

 تكبدها المالك في السابق. 
باإلضافة إلى خطط السداد الجاذبة للمطور، سادت منظومة اإليجار بغرض التملك المطروحة حديثا في عدة   ▪

ومة اإليجار ومن بينها منطقتي الفرجان وجنوب دبي. وأطلقت منطقة جنوب دبي منظمناطق من إمارة دبي 
ذا بالس. وتتيح هذه المنظومة للمستأجرين أن يصبحوا   –سنوات في مناطقها السكنية  10بغرض التملك لمدة 

المالك بعد عشر سنوات بعد دفع اإليجار بغرض التملك وبدون دفعات مقدمة. وبذلك أصبح المستأجرون قادرين  
قامتهم في هذه الوحدات، وبالتالي يتم توجيه دفعاتهم إلى  على دفع إيجار وحداتهم السكنية كل ثالثة أشهر أثناء إ

التملك الكامل بعد انقضاء فترة العشر سنوات. ومن الشروط الجاذبة في هذه المنظومة شروط الخروج السهل 
 وعدم االلتزام بالشراء.  

ات لتيسير معامالت من ناحية أخرى، كان هناك اتجاها آخر من االتجاهات الناشئة وهو العرض االفتراضي للعقار ▪
البيع واإليجار في الدولة وخارجها. ورغم بيئة انخفاض اإليجارات والمبيعات إال أن اإلمارة تثبت أنها أكثر جذبا 

 وهو أحد خيارات االستثمار، ويتيح هذا االتجاه عدم تضييع أية فرصة لالستثمار.
لصياغة المستقبل، ولالستجابة للطلب المتزايد   انسجاما مع تركيز دائرة أراضي دبي على اإلبداع كركيزة أساسية ▪

على الرقمنة الفعالة، أعلنت الدائرة إنجاز المرحلة األولى من مشروع يستخدم الذكاء االصطناعي في عملية التقييم 
الذكي للوحدات العقارية. وسيتم تقديم خدمة التقييم الذكي للوحدات العقارية من خالل تطبيق دائرة أراضي دبي  

" حيث يمكن للعمالء الحصول على شهادة تقييم رقمية، بما يغنيهم عن  Dubai RESTي دبي ريست " الذك
 السعي إلى الحصول على خدمات استشارات تقييم عقاري. 

تحوال جيوسياسياً تحقق في اتفاق السالم المبرم بين حكومة اإلمارات العربية  2020شهد الربع الثالث من عام  ▪
. ومن المتوقع أن يثمر اتفاق السالم الجديد عن آثار إيجابية على السوق العقاري. المتحدة ودولة إسرائيل

فالمستثمرون اإلسرائيليون، الذين لم يتمكنوا من قبل من المشاركة في سوق العقارات في اإلمارات العربية  
من دبي واإلمارات المتحدة، أصبح بمقدورهم االستفادة من الثمار الجاذبة نسبيا التي يعرضها السوق في كل 

 العربية المتحدة.

% تقريبا من شهر آلخر. وإن 1.4أسعار العقارات في دبي االنخفاض المتوقع خالل شهر أغسطس بمعدل بلغ  واصلت
% خالل شهري 2.7% و2.1أبطأ نوعا ما مقارنةً بأشهر الصيف السابق حيث بلغت نسبة االنخفاض    االنخفاضكان هذا  

 يونيو ويوليو على التوالي. 

. وهي  2009درهم للقدم المربع في الوقت الحالي، ظلت أسعار العقارات أقل من المعدالت السائدة في مايو  807بمعدل 
% فقط عن األسعار السائدة في  2.8، وأقل بنسبة 2014سوق في سبتمبر % عن الطفرة التي شهدها ال34.6تقل بنسبة 

. وطبقا للتوقعات السابقة، من المحتمل أن يتخطى انخفاض السوق معدالت االنخفاض التي 2009السوق خالل شهر أبريل  
 شقق أو الفيالت.ظهرت خالل هذا الربع من العام لتسجل انخفاضات تاريخية في شهر نوفمبر من العام الجاري سواء لل
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معاملة، وهي تمثل انخفاضا طفيفا للغاية عن حجم التعامل خالل شهر يوليو   2,462بلغ حجم التعامل خالل شهر أغسطس  
. وبالنظر للبيانات السابقة، شهد شهر أغسطس انخفاضا في حجم المعامالت خالل ذروة الصيف في  2,496والذي بلغ 

لمواطنين خارج الدولة مع انتظار الزائرين األشهر األكثر بردا للسفر. ومع ذلك،  دبي حيث سافر العديد من المقيمين وا
والذي   2019مستويات أفضل من نفس الشهر عام  2020فاقت التوقعات. حقق شهر أغسطس  قدتعتبر أرقام هذا العام 

حجم معامالت  حيث سجلت المبيعات انخفاضا في 2018%، وأيضا خالل عام 48.5انخفضت فيه المبيعات بنسبة 
 للمبيعات القوي األداء في للوباء المقيدة األشهر خالل المحقق وغير المكبوت الطلب  ساهم كما %.39.9المبيعات بنسبة 

 ويعد هذا مؤشرا على الثبات النسبي للطلب حتى بعد محاوالت خفض أسعار العقارات.  المرتفعة

% من إجمالي المبيعات في شهر 68.4مالت سندات الملكية واصلت معامالت العقارات المنجزة قوتها حيث مثلت معا
% المسجل في شهر يوليو. وقد بدا واضحا وجود اتجاه ناشئ  70.1أغسطس وهو معدل ينسجم إلى حد بعيد مع معدل 

%  53.9للتحول إلى العقارات تامة اإلنجاز على حساب العقارات المهيمنة خارج الخطة والتي حافظت على متوسط 
 سنوات.   5على مدار  لصالحها 

االتجاه الناشئ عامالن لهما أهميتهما؛ فقد تفاقم موقف فائض المعروض بسبب ارتباك المعامالت خالل   هذاأسهم في تكوين  
األشهر األولى من تفشي الوباء مع دراسة المطورين في الوقت الحالي لتغيير مواعيد إطالق مشاريعهم. وباإلضافة إلى  

سنوات دون تحقيق البيع  4-3تحديات قوية تتمثل في استغراق المشاريع دورة تطوير تتراوح بين ذلك، يواجه المطورين 
الكامل في موعد التسليم. وهذا بدوره يؤدي إلى بيع المطورين الوحدات غير المباعة عند إنجاز المشروع، ويتم تسجيل هذه 

 المبيعات فيما بعد في صورة معامالت سندات الملكية. 

أخرى استمر انخفاض معدل الفائدة في قيادته لمعامالت الرهن العقاري في شهر أغسطس، وقد اتخذ هذا الرهن  من ناحية 
معاملة رهن عقاري بزيادة    1,734المبدئية وأيضا إعادة التمويل. وخالل شهر أغسطس تم تسجيل    العقاريةصورة الرهون  

الشامل إلى ضخامة معامالت الرهن العقاري للشقق   % عن شهر يوليو. ويرجع العامل الرئيسي في هذا النمو18.2
  أساس  على٪ 51.1 بنسبة ارتفعت لكنها ، شهري أساس على ٪ 10.4 بنسبة العقارية الرهون ارتفعتوالفيالت الجاهزة. 

 .القطاع هذا في سنوي

%، وهو ما يدل على انخفاض اإليجارات كرد فعل ألسعار 6ظل إجمالي عوائد اإليجار مستقرا نسبيا عند متوسط بلغ 
أعلى بكثير في دبي إذا ما قورنت بدول أخرى، األمر الذي أدى إلى زيادة جاذبيتها للمستثمرين   العوائدالعقارات. واستمرت  
 نظرا لفضائها اآلمن. 

  388في تاون سكوير )  2020ظهرت تحويالت السوق الثانوي للشقق بكميات ضخمة خالل الربع الثالث من عام 

تحويالت تحويل(. وخالل نفس الفترة كانت أعلى  174تحويل(، ثم قرية دبي الدائرية ) 243تحويل(، يليها مارينا دبي )

 142تحويل(، وميناء خور دبي ) 151تحويل( ومدينة محمد بن راشد ) 257شقق خارج الخطة في قرية دبي الدائرية )

  93تحويل في السوق الثانوي في ند الشبا، يليها  193تحويل(. وفيما يتعلق بمعامالت الفيالت/ التاون هاوس، تم تسجيل 

عملية بيع لوحدات سكنية في   35ويالت الفيالت/ التاون هاوس خارج الخطة  تحويل في اإلمارات ليفينج. فيما بلغت تح

 في دبي هيلز إستيت. 30جنوب دبي، و

 المعروض القادم في دبي

اتخذت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة عدة إجراءات أثناء جائحة فيروس كورونا لحماية المواطنين والمقيمين من 
ذلك، وحيث أن قطاع اإلنشاء قطاع مفصلي القتصاد الدولة فقد أعفته الدولة من قيود اإلغالق،   ومعانتشار الفيروس. 
أن تظل في حالة عمل، وللعمال أن ينتقلوا إلى ومن هذه المواقع شريطة الحصول على تصريح   اإلنشاءوسمحت لمواقع 

عدد بسيط من المشاريع للتوقف مع التخطيط  من بلدية دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال. وبناء عليه، لم يخضع سوى
% من المعروض شققا 78. ومن إجمالي المعروض، من المتوقع أن يكون 2020وحدة بنهاية  22,000لتسليم نحو 
 % منه للفيالت/ التاون هاوس.22سكنية، و

 أبوظبي إمارة

وط االقتصادي الذي تزامن مع انخفاض  والهب 19-واصل سوق العقارات السكنية في أبوظبي تأثره السلبي بفيروس كوفيد
. من جانب آخر ألقى اندماج جهات ضخمة تدعمها الحكومة وتباطؤ النشاط االقتصادي 2014مطلع عام    فيأسعار البترول  
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بآثاره على الوظائف وفرض ضغوطات هبوطية على الطلب على المساكن. وقد كانت العوامل الرئيسية التي أثرت على  
 وظائف والتعديالت التي طرأت على حزم منافع الموظفين مثل بدالت السكن. السوق ككل فقد ال

 األسعار وأداء اإليجارات

على السوق العقاري، اتخذت دائرة البلديات  19-مع الجهود الحثيثة التي تبذلها إمارة أبوظبي لتخفيف آثار فيروس كوفيد 
نوع من رسوم تسجيل العقارات حتى نهاية عام   34لشركات من والنقل إجراءات تحفيز عديدة، من بينها إعفاء األفراد وا

% على المبيعات خارج 2% على البيع والشراء، ورسوم الـ 2. ومن هذه الرسوم على سبيل المثال رسوم الـ 2020
  الخطة، باإلضافة إلى رسوم أخرى مثل رسوم تبادل األراضي، وتسجيل الرهون، وتحويل الرهون، وتعديل الرهون ورسوم

، إحصاءاتها حول المعامالت العقارية في إمارة أبوظبي. وأظهرت 2020أصدرت دائرة البلديات والنقل، في أبريل 
مليار درهم في نهاية شهر أبريل.   6.3% لتصل إلى 34اإلحصائيات زيادة قيمة المعامالت العقارية في أبوظبي بنسبة 

صفقة لنفس الفترة  1,840مليار درهم من خالل  4.6مقارنة بـ صفقة عقارية  2,617وخالل نفس الفترة تم توقيع نحو 
  2020في المائة من إجمالي المعامالت العقارية في شهر أبريل  60العام الماضي. وتدل بيانات الدائرة أن الرهون مثلت

نجد أن   2019م معاملة رهن، وبمقارنة هذه الفترة بنفس الفترة في عا 1,170درهم من أكثر من  مليار 3.8بقيمة بلغت 
معاملة. وتشير البيانات إلى أن جزيرة ياس احتلت أعلى مركز من حيث  598مليار درهم من  1.9قيمة الرهون بلغت 

مليار درهم ، ثم   279مليار درهم، يليها جزيرة الريم بقيمة  771بقيمة بلغت  2020المعامالت العقارية اإلجمالية في 
 مليار درهم.   159مليار درهم، ثم الفقع بقيمة  254رهم، يليها الريف بقيمة مليار د 270جزيرة السعديات بقيمة 

  أبوظبي إمارة في القادم المعروض

فيال/ تاون هاوس في   450شقة و 6,100والمخطط سيوفر  2020في عام المعروض القادم  أنتشير التقديرات إلى 
المحقق من هذه التقديرات على أرض الواقع نظرا لحاالت التأخير مناطق االستثمار، ومدينة أبوظبي، رغم احتمال انخفاض  

 التي تشهدها المشاريع والتسليم التعاقبي/ المرحلي من جانب المطورين.

 المكاتب سوق على عامة نظرة

 دبي إمارة

 اإليجار أداء

اإلجراءات االحترازية لتجنب اإلصابة بالفيروس، والقيود المفروضة على    2020كانت أهم سمات النصف الثاني من عام  
التنقل، والعمل من المنزل وقد أدت هذه اإلجراءات إلى انخفاض مباغت في الطلب على المكاتب التجارية. ولم تسمح  

   .2020يونيو  3الحكومة بفتح المكاتب إال في تاريخ 

على األرجح، سيظل سوق المكاتب تحت ضغط في األجل المنظور. وبناء عليه، يعرض المالك امتيازات ومحفزات على 
اإليجارات الحالية من بينها السماح بتأجيل السداد وتقديم تنازالت وزيادة عدد شيكات السداد، وفي بعض الحاالت تخفيض 

فترات اإليجار المجاني، وزيادة المساهمة الرأسمالية للتجهيزات، وخفض إضافي على اإليجار. وقد أصبح من الشائع تمديد  
 فترات اإلنذار، وخفض غرامات الفسخ المبكر لعقود اإليجار. 

من المتوقع أن يعيد البائعون والمالك ترتيباتهم لطلب أسعار تناسب مستويات المعروض على المشترين وشاغلي العقارات  
جح، سوف تشهد األصول األقل جودة أكبر انخفاض نظرا ألن المفاوضات ستنصب أكثر على  في األمد القريب. وعلى األر

الوحدات المتميزة. وسيسعى المستأجرون الذين أوشكت عقود اإليجار الخاصة بهم أو الذين سيفسخون عقود اإليجار للبحث 
يستخدمون األسعار التنافسية المتاحة  في السوق عن خيارات أخرى توفر نفقاتهم. ومع ذلك، نجد أنهم في أغلب األحوال

في أماكن أخرى للتفاوض بها مع المالك والبقاء في موقعهم الحالي بشروط أفضل خاصةً مع التفاقم الواضح في مشاكل  
التدفقات النقدية، ومن غير المحتمل أن يستهويهم القيام بأعمال تجهيز وتحمل تكاليف االنتقال من الوحدات التي يشغلونها 

 ليا.حا

تستعد دبي، ودولة اإلمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع، لالرتداد إلى النمو المفاجئ والحاد، وما زالت أغلب  
االستعالمات عن المكاتب تأتي من قطاع الخدمات المهنية والتمويل بينما الطلب من قطاعي اإلنشاء والتجارة العامة منخفض  

% من االستعالمات، وربما يزيد الطلب في المستقبل 10. وقد قدم قطاع التكنولوجيا نحو  نسبيا مقارنة بأرباع السنة الماضية
 .  19-بعد إعالن الدولة خططا ألولوية الرقمنة االقتصادية بعد كوفيد
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مليار درهم لدعم األفراد والشركات في مواجهة جائحة   1.5أعلنت حكومة دبي مؤخرا عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 
كورونا. وسوف يستفيد من هذه الحزمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى األرجح قد تؤدي هذه الخطوة إلى توجه  

 الطلب في المستقبل على المكاتب األصغر في المساحة.  

ى مدار سنوات عديدة، بدأت الشركات في تغيير طرق تنفيذ عملياتها اليومية باستخدام االبتكارات غير التقليدية لمشاركة  عل
أدى إلى تسريع هذه التغييرات مع انتشار التباعد   19-المكاتب والحلول المرنة للمكاتب. إال أن تفشي فيروس كوفيد 

وسيظل هذا النمط إذا استمرت طريقة العمل من خالل مكاتب مشتركة، االجتماعي والعمل عن بعد على نطاق واسع. 
وانتشار الطلب على المساحات المكتبية المرنة حال استمرار أسلوب العمل من المنزل، أو إذا طبقت الشركات طريقة عمل  

 مختلطة في المستقبل. 

 إمارة أبوظبي

 أداء اإليجار

شر في اإلمارة، وسعيا منها إلى تحويل أصولها غير األساسية إلى أصول نقدية،  في نقلة نوعية في االستثمار األجنبي المبا
. وسوف تمهد هذه Apollo Global Managementأتمت شركة أبوظبي الوطنية للبترول )أدنوك( صفقة مع شركة 

 وظبي. الصفقة المميزة الطريق الستثمارات مستقبلية لألموال العالمية في السوق العقاري المتنامي في أب

تعاونت أبوظبي التنموية القابضة مع مكتب أبوظبي لالستثمار لتحقيق نقلة نوعية في تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة.  
مليون درهم إلى أبوظبي التنموية القابضة في الشراكة الجديدة بغرض اجتذاب االستثمارات وممارسة  535سيتم تحويل 

رقمية الصاعد. وسوف تستثمر أبوظبي التنموية القابضة األموال في شركات صغيرة  أعمال جديدة في قطاع التكنولوجيا ال
وكذلك في صناديق رأس مال المخاطر، ومن جانبه سيقوم مكتب أبوظبي لالستثمار باإلشراف على حوافز اإلدارة واألشكال 

لى تعزيز نمو الشركات الجديدة تأثيرا  األخرى من سبل الدعم التشغيلي. ومن المنظور العقاري، ستؤثر المبادرات الرامية إ
 إيجابيا على الطلب على المكاتب يعقبه تأثير على المعروض.  

 نظرة عامة على سوق البيع بالتجزئة

 إمارة دبي

نظرا إلغالق األنشطة التجارية غير الضرورية في مطلع هذا العام، عرض العديد من تكتالت تجارة التجزئة الضخمة حزم  
ميراس على رأس هذه -جرين الذين ظلت منشآتهم مغلقة خالل برنامج التعقيم الوطني. وكانت دبي هولدنجمساعدات للمستأ

مليار درهم للمستأجرين التجاريين في مشاريع التطوير التابعة لها. وبعد  1الجهات حيث أعلنت عن حزمة تحفيزية بقيمة 
 مساعدات ضخمة لمستأجريهم المعنيين.  ذلك بفترة وجيزة عرض مطورون آخرون مثل الفطيم والنخيل حزم

في المائة في إمارة دبي بعد تطبيق   100لتجارة التجزئة أن تفتح أبوابها للعمل بنسبة    2020يونيو    2سمحت الحكومة في  
مارس عندما أمرت الحكومة المراكز التجارية باإلغالق. واعتبارا من شهر   23مستويات مختلفة من القيود تعود إلى 

عزز التزام تجار التجزئة والمطورين بنظم السالمة ثقة المستهلكين العائدين للسوق، وأصبح المتسوقون أكثر ارتياحا. يونيو،  
وأثبت االنتشار الواسع الستخدام الكاميرات الحرارية، وإجراءات التعقيم والتباعد االجتماعي فعاليتها والحفاظ على سالمة  

 الجمهور. 

. وأعلنت دبي عن  19-دبي رغم ضغوط النصف األول من العام بسبب جائحة فيروس كوفيد  لم تتوقف عجلة التطوير في
ملعب كرة قدم باسم سيلكون سنترال. وقد أعلنت شركة الين لالستثمارات والعقارات، التابعة  11سوق تجاري بحجم 

قدم   96,875ما على مساحة لمجموعة لولو الدولية ومقرها أبوظبي، أن مول واحة السيليكون سيضم سوقا تجاريا ضخ
قدم مربع إلى جانب مجموعة من محالت التجزئة والخدمات على   83,960مربع، ومتجرا متعدد األقسام على مساحة 

محل تجزئة. وسيظل واضحا تأثير المعروض اإلضافي   220قدم مربع. ويستوعب المركز التجاري  382,119مساحة 
أرض الواقع، رغم أن استمرار تطوير تجارة التجزئة يدل على االتجاه اإليجابي   لقطاع تجارة التجزئة منخفض الكثافة على 

 للسوق على األمد الطويل.  

 إمارة أبوظبي

مليار درهم خالل اول   2.6شهدت صناعة األغذية والمشروبات في أبوظبي مطلع هذا العام زيادة في قيمة تجارتها بلغت 
الفترة من العام الماضي. وقد ساهمت قيمة صناعة األغذية والمشروبات بمعدل مقارنة بنفس    2.7شهرين من العام، وبنسبة  
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غير البترولية خالل شهري يناير وفبراير. وسيستمر تواجد آثار فيروس الفي المائة من إجمالي السلع  7يزيد قليال عن 
 على صناعة األغذية والمشروبات منذ تلك الفترة.  19-كوفيد 

" امتدت على مدار شهرين،  Unbox Amazing اآلونة األخيرة فترة ترويجية طويلة أطلقت عليها " أتمت أبوظبي في 
في المائة. وأصبح المتسوقون، الذين تجنبوا التسوق لعدة أشهر،  80وصلت خاللها تخفيضات مبيعات التجزئة حتى نسبة 

حققت عروض أبوظبي طفرة في المبيعات  حريصين على استغالل الفرصة للتسوق مرة أخرى من المحالت العينية. وقد
 مليار درهم في نهاية شهر يوليو في أقوى عروض ترويجية للتجزئة حتى تاريخه.   1كسرت حاجز 

 نظرة عامة على سوق الضيافة

 إمارة دبي

ق دبي انخفاضا كما كان متوقعا، أدت جائحة كورونا إلى ارتفاع حاد في إلغاء الفعاليات والحد من السفر، وبالتالي شهدت فناد
 .  2020في معدالت اإلشغال، ومعدل المتوسط اليومي واإليرادات لكل غرفة متاحة خالل الربع الثاني من عام 

% عن العام الماضي لتصل  35.7، انخفضت معدالت اإلشغال خالل الربع الثاني بنسبة STR Globalطبقا لمؤسسة 
درهم، وهبطت اإليرادات لكل غرفة   509% ليصل إلى 13.5%، بينما انخفض معدل المتوسط اليومي بنسبة 48إلى 

 درهم.   244.74% لتصل إلى 44.4متاحة بنسبة 

%. وبناء عليه، انخفض 45.7وانخفضت معدالت اإلشغال في شهر يوليو انخفاضا طفيفا مقارنة بالربع السابق حيث بلغت  
  225.44و 493.53% على التوالي لتسجل 7ة %، واإليرادات لكل غرفة متاحة بنسب3معدل المتوسط اليومي بنسبة 

 درهم. 

سعيا منها إلى تخفيف آثار الجائحة، عرضت عدة فنادق صفقات اإلقامة أثناء العطالت، وقدمت خصومات على خدماتها 
 لجذب المسافرين من داخل الدولة.  

 المعروض القادم من القطاع

وط منشؤها معروض الفنادق الجديدة التي تم افتتاحها في بالنظر إلى جانب المعروض، فإن القطاع يقع فعليا تحت ضغ
 .  2020الربع األول من 

من بين الفنادق الجديدة التي تم إطالقها خالل الربع المذكور فندق كراون بالزا دبي مارينا، وهو من أشهر الفنادق التابعة 
غرفة رئيسية ويتسم بحرصه على استخدام   273لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال. يتكون الفندق ذات الخمس نجوم من 

بمثابة محور لمسافري األعمال. كما تم فتحت شركة ميليا دبي أبواب فندق   التكنولوجيا، ويكمن هدف الفندق في أن يكون
  74"مي" في شهر مارس في برج ذا أوبوس وهو من تصميم الراحلة زها حديد. من مميزات الفندق أن يحتوي على 

فق أخرى  جناح، وثالث باحات لألغذية والمشروبات ومرافق لالسترخاء. ويستفيد الضيوف أيضا من مرا  19غرفة، و
 مطعم وبارات.   15متاحة في برج أوبوس منها 

نجوم( مثل   5وأغلبها غرف فاخرة ) 2020غرفة فندقية خالل الربع الرابع من  8,700بحسب التقديرات، سيتم توفير 
هارت أوف يوروب، وفندق روتانا -هارت أوف يوروب، وفندق بورتوفينو في ذا وولرد-فندق ذا كوت دازور في ذا وولرد

ر المطورين الذين سيطرحون أعلى عدد من الغرف الفندقية قريبا  في الجداف، وفندق الخالدية باالس في المرقبات. من أكب
 Kleindienst Group  ،The Arenco Real Estate and Investment:  2020وخالل الربع األخير من عام  

Corporation of Dubai   

 إمارة أبوظبي

سجل هذا القطاع انخفاضا بلغ   حذا انخفاض مؤشرات األداء الرئيسية لقطاع الضيافة في أبوظبي مثيله في دبي حيث
. وانخفض معدل المتوسط اليومي بنسبة 2019% في معدل اإلشغال بنهاية الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة خالل 21.9
 درهم.   202% حيث بقيمة 38.2درهم، بينما هبط اإليرادات لكل غرفة متاحة بنسبة  369% إلى 20.8

% مقارنة بالعام  3يوليو زيادة معدالت اإلشغال في فنادق اإلمارة بنسبة  13بي في أبوظ – أعلنت دائرة الثقافة والسياحة 
 الماضي مع بداية الربع الثالث. 
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" المنعقدة في شهر يوليو والتي حققت دفعة كان  UFC Fight Islandانتعش القطاع بفضل فعالية بطولة القتال النهائي " 
حسن الشيبة المدير التنفيذي لدائرة الثقافة والسياحة شغل أكثر من  القطاع في أمس الحاجة إليها. وبحسب سعادة علي

ضيف فنادق جزيرة ياس خالل شهر يوليو الذي جرت العادة أن يشهد بطئا في حركة اإلشغال. وباإلضافة إلى   2,500
ذي ستكون له آثار  أكتوبر األمر ال 24سبتمبر و 26" أنها ستعقد نزاال آخر في UFC" ذلك، أعلنت بطولة القتال النهائي 

 إيجابية على معدالت إشغال الفنادق.  

تعتقد دائرة الثقافة والسياحة بقوة أن القطاع سيواصل التحسن مع طرح عدد من المبادرات في اإلمارة مثل شهادة األمان 
من األسبوع  التي تستهدف كسب ثقة الجمهور من خال تنظيم معايير النظافة الشخصية في جميع فنادق أبوظبي. واعتبارا

% من فنادق اإلمارة في الحصول على "شهادة األمان" وكان أول فندق يحصل  80الثاني من شهر يوليو، بادر أكثر من 
 على اعتماد بموجب هذه الشهادة دبليو للفنادق واللوفر أبوظبي.  

ة طوابق وقد أطلقت عليه اسم  فيما يتعلق بالمعروض القادم، تعمل شركة ميرال إلدارة األصول على تطوير فندق من ثماني
 " Warner Bros Theme Hotel غرفة. من المتوقع إنجاز األعمال اإلنشائية بين الربع   257"، ويتكون الفندق من

 . 2021والربع األول  2020الرابع 

 نظرة عامة على سوق الوحدات الصناعية

 إمارة دبي

في الوقت الذي تعاني فيه أغلب قطاعات االقتصاد في الوقت الراهن من بطء األعمال على إثر هذه الجائحة، إال أن التجارة  
ارتفاعها حيث يلبي المستهلكون كافة احتياجاتهم من مواد البقالة إلى أجهزة اللياقة البدنية من خالل   تواصلاإللكترونية 

دي الصعود الكبير في الطلب مصحوبا بتغيير يحتمل أن يدوم في نمط التسوق حتى قنوات اإلنترنت. وعلى األرجح سيؤ
بعد جائحة كورونا بما يغير مسار الطلب ليكون عبر اإلنترنت، إلى ارتفاع الطلب على المخازن، والمستودعات الضخمة  

 أغلب المناطق الصناعية في دبي.   وغيرها من المرافق اللوجستية خاصةً األسواق الداخلية. وبالتالي تحقق االستقرار في

 أداء اإليجارات 

ظل سوق الصناعة والمستودعات محافظا على مرونته ألنه في الغالب موجه بسلسلة اإلمداد، واالستثمارات في سلسلة  
د شهد  . وق2020إمداد التجارة اإللكترونية وبالتالي ارتفع عدد االستعالمات عن قطاعات معينة خالل الربع الثالث من عام  

السوق الداخلي زيادة في عدد االستعالمات شملت قطاعات التصنيع، والدعم اللوجيستي، والتوزيع، والتجارة اإللكترونية، 
 والبترول والغاز، والخدمات، والمستودعات ومخازن التبريد. 

ل والغاز، والهندسة،  فيما يتعلق بسوق المناطق الحرة، ارتفع عدد االستعالمات الخاصة بقطاعات التصنيع، والبترو
 والمستودعات.

% خالل الخمس أشهر األولى من العام في الطلب على التجارة  300شهد السجل االقتصادي الوطني ارتفاعا بنسبة 
رخصة. وبخالف القطاعات األخرى لم يتوفر نفس القدر من المرونة لدى مالك  200اإللكترونية حيث تم إصدار نحو 

لب على هذا النوع من األصول؛ ومع ذلك عرض بعض المالك تخفيضات أو حسومات إيجارية  المستودعات بسبب قوة الط
على المستأجرين بحسب درجة نشاط مجال أعمالهم. ومن جانبها قدمت الحكومة محفزات لدعم الشركات وتعزيز السيولة 

 المالية. 

حيث تقديم المحفزات، وتقديم الخدمات الرقمية في خضم الجائحة، كانت المناطق الصناعية الرائدة في دبي في الطليعة من  
وعبر اإلنترنت، وطرح استراتيجيات جديدة لدعم المستأجرين والمالك في هذه المناطق. أطلقت موانئ دبي العالمية، 
بالتعاون مع بدلية دبي منصة "زادي" وهي منصة موحدة تدعم األمن، والشحن، وتقديم التسهيالت، واستيراد وإعادة تصدير  

شركة في دبي، وتساند إنجاز  18,000األغذية والخدمات المرتبطة باألغذية في دبي. ستساعد منصة "زادي" أكثر من 
معاملة سنويا. وانسجاما مع إجراءات الرقمنة التي أخذتها سلطة المنطقة الحرة في جبل علي، بدأت المنطقة   360,000نحو  

بدون تكلفة. كما أعلنت موانئ دبي العالمية خفض رسوم تسجيل   في عرض مجموعة واسعة من الخدمات عبر اإلنترنت
الرخص والتكاليف اإلدارية للشركات العاملة في المنطقة الحرة في جبل علي باإلضافة إلى المستثمرين الجدد. وباتت سلطة  

سجيل والترخيص  % للت70-50المنطقة الحرة في جبل علي جاهزة لخفض الرسوم المتعلقة باألعمال بنسبة تتراوح بين 
 واإلجراءات اإلدارية األخرى ذات الصلة من خالل "مبادرة مساندة العمالء". 
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المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية التابعة لمدينة دبي الصناعية، والتي تأسست بهدف تقديم المساعدات العالمية إلى الدول  
أدوات الحماية الشخصية. وتعتبر منظمة الصحة العالمية من الفقيرة وشديدة التأثر بالجائحة، قدمت مرافق لتخزين وشحن 

شحنة من مرافقها إلى ما يزيد على    150أكبر المساهمين في المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية، وقد قدمت بالفعل أكثر من  
 دولة مثقلة بالضغوط.   100

المختلفة؛ من األدوية إلى أمن الغذاء، على االرتقاء من ناحية أخرى، من المتوقع أن تعمل الشركات المشاركة في القطاعات  
. وإذا كان  2025% من الناتج المحلي اإلجمالي للدولة بحلول عام  25بأساليب التصنيع لمساعدة القطاع حتى يسهم بنسبة 

مارات العربية التصنيع الذكي وإنترنت األشياء من أهم موجهات الثورة الصناعية الرابعة، فإنها تعد منصة تنطلق منها اإل
المتحدة لتعزيز مكانتها كمحور عالمي، وزيادة المساهمة في االقتصاد العالمي من خالل االبتكار والتكنولوجيا. ويعد القطاع 
الصناعي في الدولة العامل الرئيسي لتحقيق هذه الغاية حيث يتم من خالله تصميم المصانع، والمستودعات، ووحدات 

ت خاصة حسب مواصفات االتجاهات الحديثة وتلبي متطلبات المستثمرين من حيث االرتفاعات اإلضاءة الصناعية بمواصفا
 الجانبية، وأرصفة التحميل وتوفير الكهرباء واإلنترنت. 

 أحدث معامالت المبيعات الصناعية في إمارة دبي

ى مستوى العالم. وبناء عليه،  حافظت عائدات اإليجارات في دبي على مستوى عال من االجتذاب مقارنة بالمدن األخرى عل 
أصبح االستثمار الصناعي واللوجستي في دولة اإلمارات العربية المتحدة مجاال جاذبا للمستثمرين. ومع ذلك فهي ليست 
خالية من المخاطر، مع ارتفاع احتمال تعرضها لفترات طويلة دون إيجار، وتعرضها لتعرض السوق للمخاطر، وتعدد 

طن، وشروط إيجار مرهقة إلى جانب القوانين المحابية للمستأجرين. لذلك، من غير المحتمل أن تكون  رسوم اإليجار من البا
على قدر النفس من الجاذبية لالستثمارات العابرة للحدود في المستقبل المنظور، من جانب المؤسسات االستثمارية، بل من 

 منصات األطراف الثالثة، وبيوت وصناديق األسهم الخاصة. 

 ة أبوظبيإمار

في خضم الجائحة، وضعت اإلمارات العربية المتحدة ُجل تركيزها على تشجيع اإلنتاج المحلي خاصةً األغذية، وتوليد 
الطاقة، والتوريدات الطبية، وإنتاج المواد مثل الحديد واأللمونيوم. وقعت شركة ستراتا، شركة التصنيع التابعة لشركة مبادلة  

 30إلنتاج  2020ات ضخمة مثل إيرباص وبوينج، اتفاقية مع شركة هوني ويل في مايو والتي شاركت من قبل مع شرك
 للوجه سنويا.    95مليون قناع إن

اتخذت حكومة أبوظبي إجراءات استباقية أساليب مستدامة وعالية الكفاءة على جميع عمليات المنشآت الصناعية من خالل  
أغسطس   12دامة الصناعية" الذي أطلقه مكتب التنمية الصناعية في خطط تطوير ومنها على سبيل المثال مشروع "االست

-. ومن الحوافز األخرى التي تم إطالقها في شهر أغسطس من العام الجاري تصريح دائرة التنمية االقتصادية2020
 إضافية.    بوظبي والتي سمحت ألصحاب الرخص التجارية والصناعية تجديد رخص أنشطتهم االستثمارية لمدة ثالث سنواتأ

ل مكتب التنمية الصناعية اعتماد  منشأة صناعية في نظام إدارة السالمة والصحة المهنية باإلمارة، وتم تعزيز  467سج 
عملية إعادة تدوير المنتجات الثانوية في العمليات الصناعية من خالل إصدار قرار معتمد لشركات التصنيع والمنشآت 

 العربية المتحدة لتجارة موادهم الصناعية الثانوية.الصناعية في اإلمارات 

أبوظبي بتوسيع منطقتها الصناعية عن طريق تكثيف تركيزها على أنشطة   –من جانبها، قامت منطقة خليفة الصناعية 
التكنولوجيا الزراعية وصناعة األغذية من خالل طرح حوافز تشغيلية وتجارية مثل اإلعفاء من الرسوم الجمركية على  
المواد الخام أو اآلالت المستخدمة في اإلنتاج، أو توفير المياه والكهرباء بمعدالت تنافسية. وقد سجلت المنقطة الحرة في 

بما في ذلك تدشين شركات   2019% مقارنة بالعام الماضي في إصدار الرخص منذ عام 109مطار أبوظبي زيادة بلغت 
 إلى مجموعة شركات المنطقة الحرة.  Honeywell و SMSA Expressمتعددة الجنسيات؛ 

درهم للقدم   35درهم للقدم المربع و 12تباينت اإليجارات الصناعية على مستوى الدولة إلى حد كبير حيث تراوحت بين 
المربع. ويعزو هذا االختالف الكبير في اإليجارات إلى أنواع مساحات التخزين التي تختلف هي األخرى من ساحات 

عات تخزين جاف أو التخزين على الرفوف، أو مستودعات خاضعة للتحكم في درجة الحرارة والبرودة.  مفتوحة إلى مستود
   %.9.0% و  8.0أما الوضع في أبوظبي، فقد حافظت أبوظبي على قوة عوائد إيجار المستودعات الصناعية عند نسبة 
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 نظرة عامة على قطاع الرعاية الصحية

 إمارة دبي

 السائدةأهم االتجاهات 

، وتشمل هذه المؤشرات؛ مؤشر 2019حققت اإلمارات العربية المتحدة المركز السابع عالميا في مؤشرات الصحة في عام  
نقص المناعة المكتسب، ومؤشر البرامج الوطني لالكتشاف المبكر، ومؤشر انخفاض معدل المشاكل    مرضانخفاض انتشار  

نسمة، ومؤشر التقزم بين  100,000ر انخفاض عدوى المالريا لكل الصحية، ومؤشر تغطية الرعاية الصحية، ومؤش
 أعوام.  5األطفال الذين يقل عمرهم عن 

. وتأتي 2021يعتبر هدف تحقيق نظام رعاية صحية بمستوى عالمي أحد أهداف األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 
حيث تولي جل اهتمامها للوصول إلى خدمات   –متماشية مع هذه الرؤية  2021-2016استراتيجية دبي للرعاية الصحية 

رعاية صحية عالية الجودة، والوقاية من األمراض من خالل المبادرات التثقيفية، ووضع دبي على خريطة العالم كوجهة  
 عالمية للسياحة العالجية.  

م الدولة  % منه46، زار 2018سائح عالجي دولي خالل العام  337,011دبي، اجتذبت دبي  –بحسب هيئة الصحة 
%(، باإلضافة إلى طب العيون، والعناية الصحية،  10%(، وتليها األمراض الجلدية )18، ثم جراحة العظام )األسنانلعالج  

%(  33والتجميل والخصوبة والتي كانت أسبابا شائعة بين السائحين. وعلى صعيد الجنسيات، فإن أغلب المرضى الدوليين )
س التعاون الخليجي وعلى رأسها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.  يأتون من الدول العربية ودول مجل

% من إجمالي السائحين سياحة عالجية، عالوة على زائرين من الهند وإيران وباكستان. وكان نصيب 30بينما تمثل آسيا 
 % أغلبهم من المملكة المتحدة، وفرنسا وإيطاليا. 16السائحين األوربيين 

دت سياحة العناية الصحية رواجا ملحوظا في اآلونة األخيرة بين الجنسيات اآلسيوية، تليها الجنسيات العربية واألوروبية. شه
، فقد كان االهتمام األساسي للقادمين منها عالج األسنان وجراحة العظام. وقد أظهر تحليل صادر عن  اإلفريقيةأما القارة 

% من سنة  5.5السياحة العالجية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ارتفع بنسبة  غرفة تجارة وصناعة دبي أن مبيعات
مدفوعة بمبادرات الحكومة مثل تجربة دبي الصحية، وهي أول بوابة  2018مليار درهم في عام  12.1ألخرى لتبلغ 

لعالجية بالكامل عبر اإلنترنت. إلكترونية للسياحة العالجية في المنطقة، ومن خاللها يتمكن السائحون من حجز إجازتهم ا
 .  2021سائح عالجي بحلول عام  500,000تهدف دبي من هذه المبادرات إلى اجتذاب 

األخيرة إلى ارتفاع كبير في سوق الرعاية الصحية الرقمية. ويرجع هذا االرتفاع بصفة أساسية إلى    19-أدت جائحة كوفيد
فتراضي الناشئ حديثا. ويلجأ العديد من المتخصصين في المجال الطبي إلى  التطبيب عن بعد أو الفحص اال  المتناميالتأثير  

سلوك درب التطبيب عن بعد حيث يمكنهم معالجة المرضى وتجنب أي نوع من انتشار الفيروس. وفيه هذا السياق، شهد 
دمات استشارية % في عدد المكالمات من أجل المراقبة الصحية وخ2000مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد زيادة بنسبة 

عن بعد في الفترة من مارس إلى يوليو العام الجاري. وقد بدأت مؤسسات رعاية صحية خاصة أخرى إطالق خدمات 
 التطبيب عن بعد/ االستشارات الطبية عن بعد مثل أستر دي إم للرعاية الصحية، مستشفى برايم، وهيلث هب التابعة للفطيم.

ام التطبيب عن بعد، افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عيادات افتراضية قدمت  في إطار الجهود المبذولة لتحسين نظ
 .  2020مريض منذ إطالقها في الربع الثاني من عام   15,000خدماتها ألكثر من 

% من المستشفيات في اإلمارات العربية المتحدة رقميا بشبكة "ملفي"، وهي شبكة 60باإلضافة إلى ذلك، يرتبط أكثر من 
  25,900. وبحسب التقديرات، يستخدم هذه الشبكة أكثر من  2019لتبادل المعلومات الصحية وقد بدأت نشاطها في يوليو  

حيث تسمح لهم هذه الشبكة باتخاذ قرارات مطلعة من خالل   من أخصائيي الرعاية الصحية، وغيرهمطبيب وممرض 
الوصول بسهولة وكفاءة إلى معلومات طبية حيوية عن المريض مثل بيانات المريض، ومراجعاته، وحاالت الحساسية التي 

 يعاني منها، والسوابق المرضية، ونتائج فحوصات المختبر، وتقارير األشعة، واألدوية.  

 حية القادمة في إمارة دبي مشاريع الرعاية الص

تشتمل مشاريع الرعاية الصحية القادمة في دبي؛ مستشفى باركر للعيون، ومستشفى سليمان فقيه، ومجموعة مستشفيات 
 . 2002 –  2020السعودي األلماني، ومدينة بن حيدر للرعاية الصحية. من المتوقع إنجازها جميعا بين عام 
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  ا كخيار استثمار بديل في اإلمارات العربية المتحدة، والوضع النموذجي الذي يختاره كما برزت أصول الرعاية الصحية أيض
سنة. وتراوح   25- 10المطورون هو إيجار مرفق إما بتشطيب أساسي أو مجهز )بدون معدات طبية( لتشغيله على مدى 

المربع بناء على إجمالي مساحة  درهم للقدم  130درهم للقدم المربع إلى  100األولى لبعض المرافق بين  السنةإيجار 
األرضية، مع رفع اإليجار في السنوات التالية. ويتحمل المستأجر مسؤولية التجهيزات الالزمة للمعدات الطبية. وهناك عدد  
محدود من المعامالت المتعلقة بأصول الرعاية الصحية التشغيلية في سوق اإلمارات العربية المتحدة، وقد تراوحت عائدات  

 % بناء على سمات الُمشغل وهيكل اإليجار المتبع.8.0% إلى 6.7ار بصورة نموذجية بين اإليج

  19-آثار جائحة كوفيد

على سوق الرعاية الصحية، فإن إجمالي الحاالت اإليجابية للفيروس   19-عند تقييم اآلثار المترتبة على تفشي فيروس كوفيد  
حالة. وظلت دولة   68,462، وتعافى من الفيروس 398دد الوفيات سبتمبر الجاري، فيما بلغ ع 10حالة حتى  76,911

مليون  7.9لكل نسمة بعدد اختبارات تجاوز  19-اإلمارات العربية المتحدة بين أعلى الدول من حيث عدد اختبارات كوفيد
 اختبار منذ شهر يناير. 

تصادي الحاد إلى هبوط ضخم في إيرادات سوق  واالنكماش االق  19-، أدى تأثير كوفيد2020مع بداية الربع الثاني من عام  
الرعاية الصحية نظرا لالنخفاض الحاد في مراجعات مرضى العيادات الخارجية لغير المصابين بالفيروس، وانخفاض عدد  
الجراحات االختيارية، والعالج النفسي، والعالج المهني والطب البديل في منشآت الرعاية الصحية على مستوى الدولة على  

مارس، الحظر الجزئي لكافة الجراحات االختيارية بما فيها جراحات التجميل  25دبي ، في  –ثر إعالن هيئة الصحة إ
 مايو ليخفف الضغوط المالية على المراكز الصحية.  10والجراحات التقويمية. ثم ُرفع الحظر في 

عالية غير المسبوقة، فقد استغل القطاع الخاص ولما كان قطاع الرعاية الصحية كان المركز الذي أصابته هذه األزمة ال
ة العزل لمعالجة الحاالت   الفرصة لتقديم كل ما يلزم من دعم للحكومة سواء في إجراء االختبارات، أو التخطيط ألسر 

 اإليجابية بالفيروس، أو نشر المعدات والكوادر في مجموعة المستشفيات المحددة. 

 تها المستشفيات الخاصة للتعامل مع الموقع الحالي:  نبين أدناه بعض الخطوات التي اتخذ

حيث يتم تصنيفها إلى؛ حاالت بدون أعراض، وحاالت خفيفة   19-تطبيق أتعاب ثابتة على مرضى فيروس كوفيد   ▪
درهم للحاالت الخالية من  600ومتوسطة وخطيرة. وقد بلغ متوسط التكلفة اليومية لعالج المرضى نحو 

درهم للحاالت الخطيرة،   5,000درهم للحاالت المتوسطة، و  3,000درهم للحاالت الطفيفة، و  900األعراض، و
 درهم للحاالت عالية الخطورة والتي يتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.  9,000و

ة للحاالت الخطيرة،  ▪ تأجير غرف في الفنادق الستيعاب الحاالت بدون أعراض والحاالت الطفيفة إلتاحة األسر 
 درهم.   300درهم إلى  100لك بمتوسط تكلفة يومية تتراوح بين وذ

 استخدام أنظمة التطبيب عن بعد لتقديم الرعاية االفتراضية لمضاعفة الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية.  ▪
درهم(. مع   200للجمهور بسعر في متناول الجميع ) 19-إتاحة اختبارات األجسام المضادة لفيروس كوفيد ▪

 للمرضى أصحاب الحاالت الطفيفة أو بدون أعراض أن يدركوا حالة عدواهم. التوصية 

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية )صحة( ومستشفى الفطيم هيلث هب مراكز الفحص من المركبات على مستوى  
نتشار الفيروس  الدولة لتيسير عملية الفحص، وتقليل فرص تعرض كوادر الخطوط األمامية للفيروس، وكذلك الحيلولة دون ا

 مرفق للفحص من المركبات.  24مايو، افتتحت صحة    20في المنشآت الصحية عن طريق المرضى بدون أعراض. وفي  
في إطار جهود الحكومة لمجابهة اآلثار والتحديات المصاحبة للوباء، شكلت وزارة الموارد البشرية فريق عمل مستقر في  

المستشفيات على االحتفاظ بكوادر التمريض، والفنيين المتخصصين في التشخيص قطاع الرعاية الصحية عن طريق حث 

وغيرهم من الكوادر األخرى رغم ما يواجهه القطاع من ضغوط مالية. وباإلضافة إلى ذلك، منح الشيخ محمد تأشيرة 

ط األمامية عرفانا لهم دبي العاملين في الخطو  – ذهبية مدتها عشر سنوات للمتخصصين الطبيين التابعين لهيئة الصحة 

 طبيب على هذه اإلقامة طويلة األمد.  200بخدماتهم التي قدموها. وقد حصل أكثر من 

 نظرة عامة على قطاع التعليم

 االتجاهات الرئيسية

مع مخصصات التنمية  2020للسنة الدراسية  2019مليار درهم في شهر ديسمبر  66.4بقيمة  ميزانيةتم اعتماد 
 % من إجمالي نفقات دبي.30ا المبلغ يزيد على االجتماعية، وهذ
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وإلى جانب التنمية االجتماعية واالقتصادية، هناك عوامل تحقق منافع لقطاع التعليم في دبي منها غايات الحكومية وما 
ترتب عليها من إصالحات ترمي إلى اجتذاب االستثمارات إلى االقتصاد، وتمكين الشركات من إنشاء محالتها بسهولة. 
يعتبر قطاع التعليم في دبي مهدا جاذبا للعديد من المستثمرين األجانب على ضوء نموها السكان، واالرتفاع العام للدخول،  

 والطلب على تعليم بجودة عالية. وقد بدأت مؤسسات دولية مرموقة بتأسيس فروع إقليمية لها لتلبية هذا الطلب.  

مدرسة جديدة بينما تم تعليق  51مدرسة جديدة في دبي. وتم افتتاح  72اح السنوات السبع المنصرمة، تم افتت إلىبالنظر 
 . 2019/20و  15/ 2014مدرسة خالل السنوات الدراسية من  12عمل 

طالب    295,148سجل فيها    2019/20مدرسة خاصة كما في العام الدراسي    208سجل عدد المدارس الخاصة في دبي  
%  3% و4.2بمعدل نمو سنوي مركب  15/ 2014الل العام الدراسي مدرسة خ 169طالب في  255,208مقارنة بـ 

 على التوالي.  

مدرسة( من إجمالي عدد المدارس، ثم   85% )41وخالل نفس الفترة، بلغت نسبة المدارس التي تقدم المنهج البريطاني 
 مدرسة(.   34% )16مدرسة( أما المنهج الهندي فيمثل  38% )18المنهج األمريكي 

سنوات   5% لمدة 7المناهج المقدمة، أظهر المنهج البريطاني أعلى نمو حيث سجل معدل نمو سنوي مركب  من بين كافة
طالب. وتأتي   109,984إلى    78,254، وارتفع عدد الطالب المسجلين من  2019/20إلى    2014/15خالل الفترة من  

% بعد ارتفاع عدد الطالب  5.7مو سنوي مركب الدولية في المركز التالي للمنهج البريطاني حيث سجل معدل ن البكالوريا
 طالب.  18,015إلى  13,686من 

أدت بعض العوامل منها نمو عدد السكان من غير المواطنين، وارتفاع مستويات الثروة والدخل، وارتفاع طلب المواطنين 
 وغير المواطنين على تعليم عالي الجودة باللغة اإلنجليزية، إلى تضاعف عدد المدارس الخاصة التي تقدم المنهج الدولي.  

 م اإللكتروني في زمن كورونايالتعل

السريعة التي حققها نظام التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتطبيق مبادرات التعلم اإللكتروني  الخطوات أصبحت
 بادية النفع وبصفة خاصة خالل التحديات الحالية التي جلبتها جائحة كورونا.

من المشاركين في االستطالع % 59أغسطس، أبدى  19طبقا الستطالع أجرته وزارة التربية والتعليم عبر اإلنترنت في 
% فضلوا تواجد الطالب  41مقابل  2020/21تفضيلهم للتعلم عن بعد خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 مشارك.   28,171بأنفسهم في المدارس. شارك في االستطالع 

ضافية ذات الصلة بالمنهج الدراسي منذ  أغلقت المدارس أبوابها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتم تعليق األنشطة اإل
. إال أن الحكومة قررت المضي قدما للعمل ببرامج التعلم اإللكتروني عن  19-شهر مارس للحد من انتشار فيروس كوفيد 

 طريق المدارس لضمان عدم انقطاع العملية التعليمية.

ق "التعليم عن بعد" وهو برنامج يتعلم فيه الطالب عن وعلى مستوى قطاع التعليم العام، أعلنت وزارة التربية والتعليم إطال
بعد طيلة فترة اإلغالق بالكامل. وفي نفس السياق، وجهت الوزارة مشغلي المدارس الخاصة لتنفيذ استراتيجية التعلم عن  

حد. وفي  المنصات التعليمية الخاصة بهم. وأطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية منصتها #دبي صف وا مستخدمينبعد 
إطار هذه المبادرة قدمت المؤسسات الخاصة تطبيقات، ومواقع إلكترونية، وخدمات وموارد أخرى ألولياء األمور، والطالب 

 والمدرسين مجانا.

معلم ومدير تابعين للمدارس الخاصة لالرتقاء   9,200ضاعفت الوزارة جهودها، فعملت على توسيع التدريب ليشمل 
يمية الجديدة. ومن أدوات التعلم اإللكتروني التي استخدمها المعلمون في المدارس الخاصة في دبي:  بإدارتهم للعملية التعل

Microsoft Teams ،Google Classroom  وClassDojo  . 

رسميا في   21/ 2020األكاديمي الصادر عن مجلس التنمية الوزاري للمدارس في دبي، يبدأ العام الدراسي  للتقويمطبقا 
 .  2020أغسطس  30

توجيها إرشاديا وبروتوكوال يتعين على المدارس   118قبل إعادة فتح المدارس، أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية 
في دبي اتباعه، وترتبط هذه التوجيهات واإلرشادات بانتقاالت الطالب، وإلغاء وتأجيل الفعاليات الخاصة/ التجمعات 

لحضور واالنصراف، والفحص، وخطط الطوارئ/ الحاالت العاجلة، وتقديم التعليم،  االجتماعية، التباعد المكاني، ومراقبة ا 
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، وخطط الجاهزية، والنظافة الشخصية، ومشاركة المواد، والقيود المفروضة على بعض الموظفين، المدرسةومقرات 
 والزائرين والطالب.  

لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بعدم تأثر الرسوم بالرسوم الدراسية، صرح رئيس مجلس إدارة والمدير العام  يتعلقوفيما 
باختيار التعلم عن بعد أو الحضور شخصيا. ومع ذلك، ولتخفيف العبء عن عائالت اإلمارات العربية المتحدة وافقت بعض 

 المدارس على خفض رسومها الدراسية. 
تأخذ أنماط االستثمار في األصول المدرسية، بشكل نموذجي، نمط بيع المدرسة ثم استئجارها من المشتري على األمد 

في تشغيلها وإدارتها. وتتيح هذه الصفقات بديال للمالك عن القروض التقليدية لتمويل المتطلبات الرأسمالية،    ويستمرالطويل،  

ط االستثمار القائم على استثمار األصول. كما أنه يجنب المستثمرين التعرض وتوفير قدر أكبر من السيولة، وتجنب نم

لمخاطر ارتفاع معدالت الفائدة في بيئة ترتفع فيها معدالت الفائدة مع التضييق على التسهيالت االئتمانية. وخالل الخمس  

 %. 9.5% إلى  8.25سنوات الماضية تراوح صافي عوائد بيع ثم استئجار المدارس بين 
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 تتعلق بالصندوق والوحدات ةمسائل معين

 

 طبيعة الصندوق -1

 

إن الصندوق هو صندوق استثمار عام عقاري ذو رأس مال مغلق مرخص من قبل الهيئة، وهو بالتالي تجمع  

مالي يهدف إلى االستثمار وإصدار وحدات متساوية القيمة مقابل استثمارات مالكي الوحدات فيه. إن الصندوق  

 .بموجب القانون شركة غير أن له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلةليس 

 

ال يمكن رهن أصول الصندوق أو إقراضها للغير، أو حجزها تحفظياً أو التصرف فيها سداداً ألي مستحقات أو  

 ديون تتعلق بأي جهة بإستثناء الصندوق.

 

 مسؤولية محدودة -2

 

ال يكون مالك الوحدات مسؤوالً عن التزامات الصندوق وحالما يسدد مالك الوحدات مبلغ االكتتاب ورسوم  

ً بسداد أي رأسمال  طلب االكتتاب بالكامل بموجب  االكتتاب بوحدات الصندوق، ال يكون مالك الوحدات ملزما

 إضافي للصندوق فيما يتعلق بتلك الوحدات. 

 

 حقوق الوحدات -3

 

تصنف كل من الوحدات بالتساوي مع كل من الوحدات األخرى في الصندوق. ويملك مالكو الوحدات األصول   3-1

مجتمعين، ويتشاركون بأي زيادة أو نقصان في قيمة األصول تنتج عن أي مكاسب أو خسائر أو دخل أو أرباح 

ب فيما بينهم بحسب عدد الوحدات أو أرباح موزعة )إن وجدت( وأي تكاليف تتعلق بتشغيل الصندوق، وذلك بالتناس

 التي يملكونها.

 

 إن الوحدات:  3-2

 

 ال تكسب مالكيها أي حقوق تصويت بإستثناء ما هو محدد في مستند الطرح؛ و )أ(

 

ال تعطي أي من مالكي الوحدات أو ورثتهم أو مقرضيهم أي حق في طلب تخصيص أي من أصول   )ب(

يها بأي شكل كان، أو الحصول على أي سلطة على أصول الصندوق أو االحتفاظ بها أو السيطرة عل

 الصندوق. 

 

 عدم امكانية االسترداد  -4

 

، ال يمكن استرداد الوحدات، إال أنه يجوز للصندوق ممارسة الرد اإللزامي  النظامقانون والمع عدم مخالفة أحكام   

ذا تم  إأدناه  8بموجب الفقرة  بحق أي وحدات من التي يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة رفض تسجيل نقل ملكيتها

مخالفاً  االستحواذ بخالف ذلك  ، أو عندما يكون ذلك البيع أو نقل الملكية أو  االستحواذ عليهابيعها أو نقل ملكيتها أو  

 أو مستند الطرح هذا. النظام أو القرارات قانون أو لل

 

 النفقات األولية -5

 

يتكبدها مدير الصندوق إلتمام إجراءات الترخيص. ويتم نقل جميع اآلثار يتحمل الصندوق كافة النفقات التي  

 القانونية التي تترتب على مدير الصندوق وتحويلها لحساب الصندوق خالل عملية الترخيص.
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  ت والنفقاتصالحية دفع العموال -6

 

تحت "نفقات  ا المستندسابقا في هذ)كما تم تحديدها  الصندوقنفقات ورسوم  جميعيجوز للصندوق سداد ودفع  

مقابل خدمات مقدمة للصندوق من أي أطراف بخالف مدير الصندوق حسب التقدير المطلق لمدير الصندوق"( 

الصندوق. كما يجوز للصندوق احتساب رسوم اكتتاب على أي زيادة في رأسمال الصندوق وذلك بعد الحصول  

 على موافقة الهيئة بهذا الخصوص.  

 

 ة تغيير مستند الطرح والحقوقطريق -7

 

ال يجوز تعديل مستند الطرح إال بموافقة مسبقة من الهيئة، شريطة أنه إذا ما أدى ذلك التعديل إلى تغيير جوهري  

في حقوق مالكي الوحدات، يشترط لذلك التعديل الموافقة المسبقة لمالكي الوحدات من خالل موافقة خاصة. ويتم 

أدناه أو بناًء   22ة خالل اجتماع جمعية عمومية لمالكي الوحدات تنعقد وفقًا لنص الفقرة  طلب تلك الموافقة الخاص

على طلب كتابي )ويمكن أن يكون إلكترونياً( من مدير الصندوق يطلب فيه تلك الموافقة ويهيء لمالكي الوحدات  

 آلية لمنح تلك الموافقة أو رفضها.

 

 رفض التسجيلالحق في  -8

 

أدناه،   7-8إلى  2-8، والفقرات من 1-8مع مراعاة باقي النصوص الواردة في هذه الفقرة  – متطلبات الملكية 8-1

ملكية بناء على القيود المفروضة على الملكية األجنبية حيث أن  من خالل سوق اإلدراج    تكون الوحدات قابلة للبيع

 .  ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الوحدات تقتصر على مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة

أو نقل ملكية  بيع  اكتتاب أو  لسوق بعد تمام الطرح رفض تسجيل أي  ل لمدير الصندوق أثناء فترة اإلكتتاب العام، ثم  

. وعلى الرغم مما ورد ذلكللوحدات يؤدي في حالة قبوله إلى اإلخالل بأي من متطلبات الملكية النافذة عند اجراء  

مشتري خالل بمتطلبات الملكية، يتعين على مشتري الوحدات )" إآنفًا، وفي حال ترتب على بيع الوحدات 

ي عدد من الوحدات امتلكها مشتري عادة نقل ملكية أإ "( بناء على طلب خطي من قبل الصندوق، الوحدات

الوحدات في ذلك الوقت إلى أي شخص آخر بحيث ينتفي أي إخالل بمتطلبات الملكية. وفي حالة عدم التزام  

( استرداد الوحدات المعنية قسراً بناًء على الشروط  1مشتري الوحدات بطلب الصندوق، يجوز لمدير الصندوق )

( اتخاذ أي من أو كل اإلجراءات الضرورية  2تقديره المطلق؛ أو ) اء على نالتي يراها مديرالصندوق مناسبةً ب

الصندوق  مدير  إلعادة نقل ملكية تلك الوحدات التي امتلكها مشتري الوحدات في ذلك الوقت إلى أي طرف يحدده  

الصندوق وكيالً عن مشتري الوحدات في  في هذه الحالة مدير بحيث ينتفي أي إخالل بمتطلبات الملكية، ويعتبر 

عادة نقل الملكية.  إاالسترداد أو  به ألغراض  وأقر  على التوكيل  هذا الخصوص ويعتبر مشتري الوحدات قد وافق  

كما يجوز تنفيذ ذلك االسترداد أو اعادة نقل الملكية دون أي تعويض لمشتري الوحدات إذا رأى مدير الصندوق  

شتري الوحدات تعويض وحماية الصندوق ووكالئه ومدير الصندوق وأعضاء مجلس  ذلك مناسبًا، ويجب على م

إدارته ومسؤوليه ووكالئه عن جميع الخسائر والتكاليف والمطالبات والنفقات الناشئة عن أو فيما يتعلق بذلك 

كافة التدابير عادة نقل الملكية. وباإلضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق و/أو مدير الصندوق اتخاذ إ االسترداد أو 

المطلوبة فيما يتعلق بتداول وتسوية الوحدات في أي سوق تداول )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تغيير 

اآللية التي يتم بموجبها تنفيذ التداول والتسوية( سواء بشكل مؤقت أو دائم لضمان عدم اإلخالل بمتطلبات الملكية 

 دون الرجوع لمالكي الوحدات أو ألي منهم.أو لتصحيح أي إخالل بتلك المتطلبات، 

 

لسوق بعد تمام الطرح رفض تسجيل بيع أي وحدة  للمدير الصندوق أثناء فترة اإلكتتاب العام، ثم  –إثبات الهوية    2.8

في حال عدم تقديم اإلثباتات التي يطلبها المدير أو السوق الذي يحتفظ بالسجل )شامالً عند الضرورة أي أداة نقل  

ً لكافة القوانين واألنظمة المعمول بها والمتعلقة ملكي ة وأي وثائق وإثباتات حسبما يطلبه مدير الصندوق وفقا

 مؤهالت المستثمرين(.التأكد من بمكافحة غسيل األموال و
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أعاله، لمدير الصندوق أثناء فترة اإلكتتاب العام، ثم  1-8دون إخالل بعمومية نص الفقرة  – إثبات الجنسية   3.8

لسوق بعد تمام الطرح طلب إثبات الجنسية )بالشكل والمضمون المقبولين لدى مدير الصندوق أو السوق من أي ل

مشتر للوحدات أو مكتتب في الوحدات(. وبمقتضى القانون واألنظمة والقرارات وأي قوانين أو أنظمة أخرى  

في حالة عدم تقديم إثبات جنسية  معمول بها، يجوز لمدير الصندوق والسوق رفض تسجيل نقل ملكية أي وحدة

مقبول حسب األصول إلى مدير الصندوق أو إيداعه لدى السوق الذي يحتفظ بالسجل، أو إذا ما رأى مدير  

 أنه من المحتمل اإلخالل بشرط الملكية هذا في حالة تسجيل نقل الملكية.أو السوق الصندوق 

 

  في  شخص ألي مباشر، غير أو مباشر بشكل سواء الوحدات، بيع يجوز ال –  األمريكية المالية األوراق قوانين 8-4

 ألي   الصندوق  تعرض  أن  أو  الصندوق  على  ضريبية  التزامات  ترتيب شأنها  من أن  الصندوق  مدير  يرى  ظروف

  أو  الصندوق تسجيل وجوب إلى تؤدي أن أو البيع، ذلك يتم لم ما الصندوق لها ليتعرض يكن لم أخرى تبعات

  سبيل  على  ذلك  في  بما  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  بها  المعمول  المالية  األوراق  قوانين  من  أي  تحت  الوحدات

  1934 لسنة المالية األسواق وقانون وتعديالته، 1933 لسنة األمريكي المالية األوراق قانون الحصر ال المثال

"(. األمريكية المالية األوراق قوانين)" وتعديالته 1940 لسنة األمريكي االستثمار شركات وقانون وتعديالت،

 األوراق  قوانين  في  معرف  هو  كما  أمريكي  شخص  إلى  الوحدات  بيع  تسجيل  رفض  أيًضا  الصندوق  لمدير  ويجوز

  النظام  في الوارد للتعريف وفقًا" أمريكي"شخص  أي الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما األمريكية، المالية

 لمدير يجوز وال"(. أمريكي شخص)"  وتعديالته، 1933 لسنة األمريكي المالية األوراق قانون بموجب)إس( 

ً  الوحدات المتالك مؤهل شخص الوحدات مشتري بأن اقتنع ما إذا  للوحدات بيع أي  تسجيل رفض الصندوق   وفقا

اثراً سلبياً على أي من مصالح الصندوق.  و/أو مستند الطرح، وأنه لن يحمل تسجيل نقل الوحدات    النظامو  للقوانين

وفي حالة إجراء عملية بيع الوحدات، على الرغم مما ورد آنفًا، بطريقة تؤدي في رأي مدير الصندوق إلى وجوب 

تسجيل الصندوق أو الوحدات تحت قوانين األوراق المالية األمريكية )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  

، وتعديالته(، 1940ق "كشركة استثمار" بموجب قانون شركات االستثمار األمريكي لسنة  اشتراط تسجيل الصندو

 مالكأو إلى امتالك أي شخص أمريكي للوحدات بشكل مباشر أو غير مباشر، يجب على مشتري الوحدات )" 

 مشتري امتلكها الوحدات من عدد  أي نقل خطياً، ذلك الصندوق منه طلب إذا"( إليه المنقول األمريكي الوحدات

 تحت  الوحدات أو الصندوق لتسجيل الحاجة تنتفي بحيث آخر شخص إلى الوقت ذلك في األمريكي الوحدات

 شخص أي من مباشر غير أو مباشر بشكل مملوكة الوحدات تعود الأو /و األمريكية المالية األوراق قوانين

  استرداد( 1) الصندوق لمدير يجوز الطلب، بذلك األمريكي الوحدات مشتري التزام  عدم حالة وفي. أمريكي

 أو كل اتخاذ( 2) أو المطلق؛ بتقديره مناسبةً  مديرالصندوق يراها التي الشروط على بناءً  قسراً  المعنية الوحدات

  شخص   أي  إلى  األمريكي  الوحدات  مشتري  يملكها  التي  الوحدات  من  العدد  ذلك  لنقل  الضرورية  اإلجراءات  من  أي

  الوحدات مالك ويعتبر الخصوص هذا في األمريكي الوحدات لمشتري وكيالً  الصندوق ويعتبر الصندوق، يحدده

  نقل  أو االسترداد ذلك  تنفيذ ويجوز. األغرض لجميع الملكية نقل  أو االسترداد  ذلك على ووافق  أقر  قد األمريكي

 مشتري  على ويجب مناسبًا، ذلك الصندوق مدير رأى إذا األمريكي الوحدات لمشتري تعويض أي دون الملكية

 الخسائر  جميع  من  الصندوق  ومدير  ووكالئه  إدارته  مجلس  وأعضاء  الصندوق  وحماية  تعويض  األمريكي  الوحدات

 . الملكية نقل اعادة أو االسترداد بذلك يتعلق فيما أو عن الناشئة والنفقات والمطالبات والتكاليف

 

رفض مدير الصندوق تسجيل بيع أي من الوحدات، يتعين عليه إبالغ كل من المشتري في حال    –  إشعار الرفض 8-5

 يوًما. 14والبائع بذلك خالل 

 

يجوز لمدير الصندوق تأجيل تسجيل نقل ملكية الوحدات في األوقات وللفترات التي يقررها  – تأجيل التسجيل 8-6

 ضمن المعقول.

 

 في حالة الوفاة الوحداتاانتقال  -9

 

في حالة وفاة مالك الوحدات، يكون الشخص المستحق للوحدات التي كان يملكها مالك  – االعتراف بحق الملكية 9-1

الوحدات المتوفى عند وفاته، في رأي مدير الصندوق المعقول، أو أي أشخاص آخرين حسبما يقتضيه القانون 
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المتالك وحدات المتوفى. ويجوز لمدير  اإلماراتي، هم األشخاص الوحيدون الذين يعترف الصندوق باحقيتهم

الصندوق بتقديره المطلق رفض الملكية المشتركة للوحدات. وال يحتوي مستند الطرح هذا على أي نص يقضي  

 بإعفاء تركة مالك الوحدات المتوفى من أي مسؤولية فيما يتعلق بالوحدات التي كان يمتلكها.

 

دوق أحقية أي شخص للوحدات نتيجة لوفاة أو إفالس أحد مالكي الوحدات  إذا ثبت بالنسبة لمدير الصن  –  التسجيل 9-2

أو نتيجة ألي حدث آخر يؤدي إلى انتقال الملكية بمقتضى القانون، يتعين على مدير الصندوق، وفقًا لما ورد 

سجل  أدناه، اجراء الترتيبات الالزمة لتسجيل استحقاق ذلك الشخص للوحدات في ال 3-9النص عليه في الفقرة 

 خالل شهرين من ذلك اإلثبات.

 

ال يجوز نقل ملكية الوحدات بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي شخص في أي حالة    –  اإلخالل بمتطلبات الملكية 9-3

قد تنشأ عنها الحاجة إلى نقل ملكية تلك الوحدات في األوضاع التي يمكن أن: )أ( تؤدي إلى إخالل بشروط الملكية؛ 

أي مدير الصندوق أن تؤدي إلى تكبد الصندوق ألي التزام بضرائب أو أي تأثير غير مؤاٍت  أو )ب( يمكن في ر 

ما كان الصندوق سيتكبده أو يتعرض له لوال ذلك، أو يمكن أن يؤدي إلى إلزام الصندوق بتسجيل الصندوق أو  

افقة على نقل ملكية الوحدات بموجب قانون األوراق المالية األمريكي. ويمكن أن يرفض الصندوق أيًضا المو

 الوحدات، وال يجوز نقل ملكية الوحدات بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي شخص أمريكي.

 

ال يجوز لمدير الصندوق رفض تسجيل بيع أي من الوحدات إذا تبين له   – عدم جواز الرفض في حالة األهلية 9-4

ومستند الطرح، وأنه لن يحمل تسجيل البيع أي أثر  النظامبأن مشتري الوحدات مؤهل المتالكها وفقاً للقوانين و

 سلبي على مصالح الصندوق. 

 

يجوز ألي شخص يصبح مستحقاً للوحدات نتيجة وفاة أو إفالس مالك وحدات أو نتيجة أي حدث آخر    –  االختيار 9-5

تحقاقه حسبما يطلبه يؤدي إلى وجوب انتقال ملكية الوحدات بمقتضى القانون، بعدما يقدم لمدير الصندوق إثبات اس

مدير الصندوق بصورة وافية، اختيار إما أن يسجل نفسه كمالك للوحدات أو تسمية شخص آخر كمالك للوحدات.  

فإذا اختار تسجيل نفسه، يتعين عليه توجيه إشعار إلى مدير الصندوق بذلك. أما إذا ما اختار تسجيل شخص آخر،  

ة النتقال ملكية الوحدات إلى ذلك الشخص. وتسري جميع النصوص فيتعين عليه التوقيع على المستندات الالزم

الواردة في مستند الطرح فيما يتعلق بانتقال ملكية الوحدات على متطلبات اإلشعار أو انتقال الملكية كما لو كان  

ص الذي نشأ  الحدث الذي أوجب انتقال الملكية لم يقع وكما لو كان اإلشعار أو انتقال الملكية موقعًا من قبل الشخ

 عنه استحقاق انتقال الملكية. 

 

بإستثناء ما ورد النص عليه خالفًا لذلك في مستند الطرح، يصبح أي شخص اضحى مستحقاً للوحدات   –  الحقوق 9-6

نتيجة لوفاة أو إفالس مالك للوحدات أو نتيجة أي حدث آخر يوجب انتقال الملكية بمقتضى القانون، وبعد تقديم 

ً للحقوق التالية: )أ( ذات إثبات للصندوق ب أحقية استحقاقه حسبما يطلبه مدير الصندوق بصورة وافية، مستحقا

األرباح الموزعة والمبالغ األخرى واجبة السداد بالنسبة للوحدات التي يصبح الشخص مستحقاً لها فيما لو كان  

أي مبالغ أخرى؛ و)ب( كافة  هو المالك المسجل لتلك الوحدات، كما يمكنه التصرف بتلك األرباح الموزعة و

المميزات األخرى التي قد يكون مستحقاً لها كما لو كان المالك المسجل للوحدة، وإال انه ال يحصل عليها قبل أن  

يصبح مسجالً كمالك للوحدات. ويجوز لمدير الصندوق في أي وقت توجيه إشعار لذلك الشخص يقضي إما 

م التزام مستحق الوحدات باإلشعار الموجه من قبل مدير الصندوق  بتسجيل نفسه أو بيع الوحدات. وفي حال عد

يوماً، يجوز لمدير الصندوق عند انتهاء تلك الفترة التوقف عن اداء كافة األرباح الموزعة وأي مبالغ  60خالل 

 أخرى واجبة األداء بالنسبة لتلك الوحدات إلى أن يتم استيفاء متطلبات اإلشعار.

 

  طراف ذات العالقةالتعامالت مع األ -10
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أطرافًا ذات عالقة  ببند "التعامالت مع األطراف ذات العالقة وتضارب المصالح" يعتبر األشخاص المذكورون  

تخص صفقات أي  ال يجوز لمدير الصندوق إبرام  "(الطراف ذو العالقةبالنسبة للصندوق )يشار إلى كل منهم بـ" 

 . مع األطراف ذات العالقةالصندوق 

 

 لجنة االستثمار والرقابة -11

 

.  والرقابة  االستثمار  لجنة  في  أعضاء  ليكونوا  خبراء  خمسة  عن  يقل  ال ما  بتعيين الصندوق  مدير سيقوم  –  التعيين 11-1

  ذا  رأي أو إفادة إعطاء على مقدرة ذو يكون أن  والرقابة االستثمار لجنة في كعضو المعين الشخص في ويشترط

  1-11 الفقرة هذه في الوحدات مالك عن االستقاللية تحديد وألغراض. الصندوق باستثمارات يتعلق فيما قيمة

  عضاء أيكون ما ال يقل عن اثنين من  نأ يشترط ،ومعقولة عملية بطريقة 1-11 الفقرة نص تطبيق من والتأكد

 ضمن  الصندوق مدير قرر ما إذا مستقالً  العضو ويعتبر ،عن مدير الصندوق مستقلين والرقابة االستثمار لجنة

 . مستقل العضو أن المعقول

 التحقق اإلشراف على نشاط مدير الصندوق بما في ذلك يكون دور لجنة االستثمار والرقابة  – الدور والواجبات 11-2

 التالية: بااللتزامات الصندوق مدير إلتزام من

  

التعامالت مع األطراف  ما ورد ببند " عدم إجراء أية تعامالت تخص الصندوق مع أطراف ذات عالقة وفقا  (أ)
عن تفاصيل أية   الوحدات ومالكي والسوق للهيئةضرورة اإلفصاح " مع ذات العالقة وتضارب المصالح

وذلك بالمخالفة ألحكام هذا المستند مع األطراف ذات العالقة  تتم أو مزمع إتمامهاتخص الصندوق  صفقات
 ؛ العلم بذلكفور 

بذل العناية الالزمة لتوفير المعلومات الكافية والدقيقة لمالكي الوحدات الحاليين والمرتقبين بما يمكنهم من  (ب)
 اتخاذ قراراتهم االستثمارية؛ 

اإلفصاح الفوري والدوري للهيئة والسوق ومالكي الوحدات عن كافة البيانات والمعلومات أو أي أحداث   (ج)
 على الصندوق؛  جوهرية أثرت أو من شأنها التأثير 

تجنب أي عمل يترتب عليه زيادة غير ضرورية في التكاليف أو المخاطر التي يتعرض لها الصندوق والعمل  (د)
 على حماية مصالح الصندوق في أي تصرف أو إجراء؛  

 إدارة المخاطر وتعارض المصالح مع أي أنشطة استثمارية أخرى لمدير الصندوق؛   (ه)
فصلة عن أموال وأصول مدير الصندوق وعن أصول أي صندوق آخر ضمان االحتفاظ بأموال الصندوق من (و)

 يديره مدير الصندوق؛ 
 تنفيذ الخطة االستثمارية للصندوق المنصوص عليها في مستند الطرح.   (ز)

 

ذا كان مدير الصندوق يدير الصندوق وفقاً إمراقبة دور لجنة االستثمار والرقابة شمل باإلضافة إلى ما سبق، ي

مستند طرح صادر عنه ووفقاً للقوانين واالنظمة السارية، وملتزماً بكافة شروط الترخيص الصادر لمدير  حدث أل

بالغ اعضاء مجلس ادارة مدير الصندوق بخصوص أي مخالفة فعلية او محتملة. وفي  إالصندوق من قبل الهيئة، و

صويبها خالل ثالثين يوماً وترتب على حال تم ابالغ اعضاء مجلس ادارة مدير الصندوق بوجود مخالفة ولم يتم ت

بالغ الهيئة بتلك المخالفة. ويجب أن  إالمخالفة ضرر بمصالح مالكي الوحدات، يتعين على لجنة االستثمار والرقابة  

 يمتنع أعضائها عن المشاركة في اإلدارة اليومية للصندوق. 

 

يجب على لجنة االستثمار والرقابة إعداد تقرير سنوي لمالكي الوحدات، يتم تضمينه في التقرير   –  إعداد التقارير 11-3

السنوي، وفي حالة تحديد لجنة االستثمار والرقابة أي مسائل جوهرية ترى وجوب عرضها على مالكي الوحدات 

سائل عند إرسال الحسابات ثم على مدير الصندوق، يتعين على اللجنة إبالغ مالكي الوحدات بتفاصيل تلك الم

سنوية إلى مالكي الوحدات، فإذا وجدت لجنة االستثمار والرقابة أن هناك مسائالً تعتبر جوهرية بالدرجة  الربع 

الكافية يجب عرضها على مالكي الوحدات دون ابطاء، ويجب على الصندوق في تلك الحالة إرسال تعميم ببيان 

بتلك المسائل دون أي ابطاء وبالصيغة التي تحددها لجنة االستثمار والرقابة   لجنة االستثمار والرقابة فيما يتعلق

 بتقديرها المطلق.
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يجوز لمدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء لجنة االستثمار والرقابة في حالة استقالة ذلك العضو    –  العزل 11-4

وية؛ أو إذا قرر مدير الصندوق ضمن أو وفاته أو عجزه أو صدور حكم بعدم أهليته قانونيًا لشغل مقعد العض

المعقول أن ذلك العضو ال يتصرف بحرص كاف وبالطريقة المناسبة كعضو في لجنة االستثمار والرقابة، أو أنه  

ال يتصرف بما يحقق أقصى منفعة لمالكي الوحدات ككل، أو إذا تخلف عن حضور أكثر من ثالثة اجتماعات 

أو إذا كان من شأن استمرار ذلك العضو في عمله أو ارتباطه بالصندوق أو   متتالية للجنة االستثمار والرقابة، 

التأثير سلباً على سمعة الصندوق أو مدير الصندوق، أو في أي   - بحسب رأي مدير الصندوق  - مدير الصندوق 

 من الظروف األخرى المحددة في شروط تعيين ذلك العضو.

 

والرقابة الحصول على بدالت مقابل قيامهم بواجباتهم كأعضاء في   يجوز ألعضاء لجنة االستثمار –  البدالت 11-5

لن يتحمل الصندوق  ، وفي جميع األحوال لجنة االستثمار والرقابة، ويجوز لمدير الصندوق تحديد تلك البدالت

 كون، وتتتعلق بلجنة اإلستثمار والرقابة  أية أتعاب أو رسوم أو مصروفات أو أعباء مالية بأي شكل  بعد تأسيسه  

 .مدير الصندوقوأتعاب مسؤولية  ضمنتعابها أعبائها وأأعمال اإلدارة وتشكيل لجنة لإلستثمار و

 

 

على كل عضو في لجنة اإلستثمار والرقابة تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة في عملية  –  تضارب المصالح 11-6

اإلستثمار والرقابة بذلك وأن يثبت إقراره في محضر  تعرض على لجنة اإلستثمار والرقابة إلقرارها أن يبلغ لجنة  

إذا تخلف عضو في   .الجلسة، وال يجوز له االشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية

جاز لمدير الصندوق )كممثل للصندوق( أو لمالكي لما ذكر آنفاً لجنة اإلستثمار والرقابة عن إبالغ اللجنة وفقاً 

لصندوق التقدم للمحكمة المختصة إلبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت وحدات ا

 له من التعاقد ورده للصندوق. 

 

 مدير الصندوق -12

 

بإستثناء مدير الصندوق الحالي، والذي يعتبر أول مدير للصندوق، ال يجوز تعيين أي شخص كمدير  – التعيين 12-1

( توافق الهيئة على ذلك 2( يوافق مالكو الوحدات على ذلك التعيين بموجب موافقة خاصة؛ و)1)  للصندوق ما لم

 التعيين.

 

ال يجوز استبدال مدير الصندوق ما لم يوافق مالكو الوحدات على ذلك االستبدال بموجب  – اإلنهاء واالستبدال  12-2

ي مطالبة يمكن أن تترتب لمدير الصندوق على  موافقة خاصة، وما لم توافق الهيئة على ذلك. ودون إخالل بأ

الصندوق، سواء عن إخالل بالعقد أو ألي سبب آخر مهما كان، يجوز إنهاء تعيين مدير الصندوق بناء على طلب 

% من الوحدات أو أكثر وبشرط موافقة الهيئة على ذلك. ويجب على  75عدد من مالكي وحدات يملكون نسبة 

عمليًا بعد إنهاء تعيين مدير الصندوق، التوقف عن استخدام عالمة "المال" أو أي  الصندوق في أقرب وقت ممكن  

 عالمة أخرى يملك مدير الصندوق حقوق ملكية فكرية فيها.

 

يجوز لمدير الصندوق تقديم استقالته من الصندوق والتوقف عن التصرف كمدير للصندوق، وذلك   – االستقالة 12-3

يوم عمل على  60( اعطاء مالكي الوحدات إشعاراً قبل 2لهيئة قبيل ذلك؛ )( الحصول على موافقة ا1بشرط )

( أن يستمر في التصرف كمدير للصندوق إلى أن يتم تعيين مدير صندوق بديل 3األقل من تلك االستقالة؛ و)

 توافق عليه الهيئة.

 

ر الصندوق بإدارة أعمال الصندوق،  ومستند الطرح هذا، يقوم مدي النظامبشرط االلتزام بالقانون و – الصالحيات 12-4

 وال يجوز أن يؤدي أي تعديل الحق لمستند الطرح هذا إلى إلغاء قانونية أي تصرف سابق قام به مدير الصندوق.

 

يقوم مدير الصندوق من حين إلى آخر وفي أي وقت بتشكيل أي لجان أو مجالس محلية أو وكاالت  – اللجان 12-5

ق واإلشراف عليها، ويجوز له تعيين أي أشخاص كأعضاء في تلك اللجان أو  إلدارة أي من أعمال الصندو
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المجالس المحلية حسبما يراه مناسباً، ويجوز له تعيين أي مديرين أو وكالء للصندوق، كما يجوز له تحديد مكافآت 

 ألي من أولئك األشخاص. 

 

  النظام حكام القانون والصندوق مسؤوالً عن االمتثال أليكون مدير    –  المسؤولية والواجبات وتفويض الصالحيات 12-6

داء جميع التعامالت المتعلقة بالصندوق، ويسمح للصندوق من حين إلى آخر بتفويض الغير أ ومستند الطرح في 

للقيام بأنشطة معينة، أو بوظائف تعاقدات خارجية معينة، على أنه ال يجوز لمدير الصندوق تفويض المسؤولية  

على القيام بتلك األعمال وتنفيذ تلك الوظائف. ويبقى مدير الصندوق مسؤوالً عن األصول حتى عندما  المترتبة 

ذا امتلك الغير أي رهن أو ضمان على األصول بموجب إيصبح الحافظ األمين المالك القانوني لألصول، وحتى 

 ترتيبات تم إبرامها ضمن أي تسهيالت ائتمانية أو قروض. 

 

ومستند الطرح، يستحق مدير الصندوق الحصول  النظام  حكام القانون ومع مراعاة االمتثال أل  –  تعابالرسوم واأل 12-7

 هذا المستند. على الرسوم واألتعاب )شاملةً أتعاب األداء( المنصوص عليها في 

 

مدير الصندوق يتعين على الصندوق مصادقة جميع التصرفات التي يقوم بها    –  المصادقة والحماية من المسؤولية 12-8

ومستند الطرح، وأن يقوم بتعويض وحماية مدير الصندوق ومسؤوليه وموظفيه )يشار إلى  النظاموفقًا للقانون و

"( إلى أقصى مدى يسمح به القانون والنظام والقواعد ومستند الطرح  الطرف المحمي من المسؤوليةكل منهم بـ" 

ضائية أو مطالبات أو طلبات أو تكاليف أو نفقات يتم تكبدها هذا، من أي مسؤولية فعلية أو دعاوى أو إجراءات ق

أو التعرض لها في حدود المعقول فيما يتعلق بأي دين أو مطالبة أو دعوى أو طلب أو إجراء قضائي أو حكم أو 

ًرا مرسوم أو مسؤولية أو التزام مهما كان نوعه يصبح طرفًا فيه أو غير ذلك، بسبب كونه حاليًا أو في السابق مدي

للصندوق أو مسؤوالً أو موظفًا تابعًا لمدير الصندوق، فيما عدا إذا كان ذلك الدين أو المطالبة أو الدعوى أو الطلب  

أو اإلجراء القضائي أو القرار أو المرسوم أو عدم القدرة أو االلتزام ناشئًا نتيجة أي غش أو إهمال جسيم أو سوء  

 النظامي من المسؤولية. ومع مراعاة أي نص في القانون وتصرف مقصود من جانب الطرف المعني المحم

ومستند الطرح يقضي بخالف ذلك، ال يكون أي طرف محمي من المسؤولية مسؤوالً عن أي ضرر أو خسارة  

أو تكاليف أو نفقات للصندوق في أي وقت ما لم يكن ذلك ناتًجا عن غش أو إهمال جسيم أو سوء تصرف مقصود  

، ال يحتوي مستند الطرح هذا  8-12ي من المسؤولية. وعلى الرغم من نص هذه الفقرة من جانب الطرف المحم

 ومستند الطرح.  النظامعلى أي نص يعفي مديرالصندوق من أي مسؤولية تجاه مالكي الوحدات يفرضها القانون و

 

 الهدف االستثماري -13

 

ألصول األخرى ذات العالقة من خالل  يهدف الصندوق إلى تطوير محفظة استثمارية متنوعة في العقارات وا 

وفي منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج    امتالك أصول عقارية في اإلمارات العربية المتحدة بصورة رئيسية

. ويرمي الصندوق إلى أن يقدم لمالكي  العربية وفي دول أخرى خارج منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

% من صافي أرباحه المتحققة بصورة 80( مصدًرا مستقًرا للدخل من خالل توزيع ما ال يقل عن 1الوحدات: ) 

( زيادة قيمة رأس المال المستثمر لمالكي الوحدات من خالل )أ( الزيادة المحتملة في القيمة  2مستدامة؛ و)

ب( االستثمار في أصول مرتبطة بالعقارات من وحدات وسندات وشهادات الرأسمالية ألصول الصندوق، و)

حقوق صادرة عن شركات تكون غالبية أنشطتها متعلقة باالستثمار في العقارات أو تطويرها أو إعادة تطويرها، 

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر صناديق عقارية أخرى وصناديق استثمار عقاري متداولة أخرى على  

 أو مستند الطرح. النظامنه يراعى في ذلك عدم مخالفة القانون أو أ

 

 سياسة االستثمار  -14

 

أو مستند الطرح، يجوز أن تشتمل أصول الصندوق فقط  النظامقيود واردة في القانون أو  يةأمراعاة  مع – عام 14-1

صول عقارية  ا  (ب) صندوقال استراجيةومدرة لدخل سنوي بما يتناسب مع  أصول عقارية قائمة  )أ(على ما يلي: 

لبنائها، أو تطويرها، أو إعادة تجهيزها، تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور  
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( وحدات الصناديق العقارية دأوراق مالية صادرة عن شركات استثمار عقارية و) (جالتصرفات القانونية و)

%  25( يجوز تجاوز حد 1%، على انه )25وراق المالية العامة والحكومية بما ال يتجاوز ( النقد واالهاألخرى و)

نتيجة الكتتاب المستثمرين في الوحدات الصادرة عن الصندوق    وأاالصول    حدأعند استالم الصندوق نقد نتيجة لبيع  

او ما شابه بحيث تكون نية الصندوق استثمار ذلك النقد خالل ستة اشهر من  تمويل اعادة او تمويل ألي نتيجة وأ

ي مدة اخرى يوافق عليها مالكي الوحدات )على انه يجوز لمدير الصندوق المحافظة على  أو أتاريخ استالمه له 

مناسبة دون النقد الناتج عن عملية جمع المال الموازية لعملية طرح وحدات الصندوق للتداول ألي مدة يراها 

( ال 2ن ال يخالف مدير الصندوق بذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة(، و)أالحاجة لموافقة مالكي الوحدات على 

% من اجمالي عوائد الصندوق  10ن يتجاوز العائد المتحقق من النقد أو االسهم العامة او السندات الحكومية  أيجوز  

ية االخرى التي يمكن للصندوق االستثمار بها وفقاً للتعليمات الصادرة سنوياً، و)ه( االصول او االدوات االستثمار

يتطلع الصندوق بشكل اساسي الى اكتساب حقوق مباشرة وغير مباشرة في األصول العقارية المدرة  و عن الهيئة.

، ال للشكادياً  للدخل والتخلص منها احياناً بغية تحقيق الهدف االستثماري الرئيسي للصندوق كما هو مبين اعاله. تف

ال ضمن ما هو مسموح به في إو الدخول في صفقات تمويل أدوات أو أصول أي أيتسنى للصندوق االستثمار في 

 .التعليماتالنظام ووالقانون مستند الطرح و

 

كان  ( إذا 1، ال يجوز للصندوق ابرام أي استثمار: )1-14على الرغم مما ورد النص عليه في الفقرة  – القيود 14-2

% من صافي قيمة  10االستثمار في األوراق المالية لشركة أخرى وتجاوزت قيمة االستثمار عند اجراءه )أ( 

( إذا كان االستثمار في ورقة مالية غير  2% من رأسمال الصندوق الصادر، ايهما اقل؛ )10األصول؛ أو )ب( 

ميع األوراق المالية غير المدرجة التي يملكها مدرجة وأدى االستثمار عند اجراءه إلى تجاوز القيمة اإلجمالية لج

( إذا كان االستثمار في ورقة مالية أجنبية مدرجة،  3% من صافي قيمة األصول للصندوق؛ )10الصندوق نسبة  

وأدى االستثمار عند اجراءه إلى تجاوز القيمة اإلجمالية لجميع األوراق المالية األجنبية المدرجة التي يمتلكها 

( إذا كان االستثمار في المشتقات المالية، وأدى  4% من صافي قيمة األصول للصندوق؛ )20ة الصندوق نسب

% من 1االستثمار عند اجراءه إلى تجاوز القيمة اإلجمالية لكافة المشتقات المالية التي يمتلكها الصندوق نسبة 

ن لذلك الصندوق سياسة ( إذا كان االستثمار في صندوق آخر، ولم يك5صافي قيمة األصول للصندوق ؛ و)

استثمار متوافقة مع سياسة استثمار الصندوق، ولم يكن من شأن القيام بذلك االستثمار تحقيق منفعة قصوى لمالكي 

الوحدات. ويجوز للصندوق تأسيس أو امتالك شركة خدمات عقارية أو شركة إدارة عقارية واحدة أو أكثر، على  

تزيد   أال ( 6؛و )% من إجمالي قيمة أصول الصندوق20الشركات نسبة أن ال تتجاوز القيمة اإلجمالية لتلك 

%( من  25عن نسبة ) – سنة( 30التي تقل الفترة المتبقية لها عن ) –استثمارات الصندوق في حقوق االنتفاع 

 .له االنتفاع حقإجمالي أصوله عند إدراج وحداته في السوق أو عند انتقال 

 

سياسة استثمار الصندوق إال بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات من خالل موافقة  ال يجوز تغيير    –  التغيير 14-3

 خاصة. 

 

أو مستند الطرح، وال تخضع   النظاميجوز للصندوق االستثمار حسبما يجيزه القانون أو    –  عدم وجود قيود أخرى 14-4

 أو مستند الطرح. النظاماستثماراته ألي قيود ما لم ترد في القانون أو 

 

 والمديونية االقتراض -15

 

مور المتعلقة بذلك )شاملةً  جراء كافة األإتمويل بأي صورة كانت و ىيجوز للصندوق االقتراض والحصول عل 

( ال يتجاوز المبلغ اإلجمالي لكافة قروض الصندوق  1شريطة أن: )،  ضمان(على سبيل المثال ال الحصر منح أي  

( وأن يكون اقتراض الصندوق من مقرضين مرخصين  2% من إجمالي قيمة أصول الصندوق؛ )50نسبة عن 

( أن يكون ذلك جائًزا بمقتضى القانون 3؛ و)  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيلمنح القروض من قبل  

برام أي ترتيبات اقتراض أو تمويل ما لم يكن ذلك مسموًحا به بمقتضى إ. ودرءاً للشك، ال يجوز للصندوق  مالنظاو

 ومستند الطرح هذا.  النظامالقانون و
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 اإلقراض -16

 

للغير، على أنه ال يعتبر امتالك أدوات الدين أو ما أو أي من أصوله ال يجوز للصندوق إقراض أي مبالغ نقدية  

 االستثمارات األخرى بمثابة إقراض لمبالغ نقدية بهذا الخصوص.  شابهها من

 

 العملة األساسية  -17

 

 إن العملة االساسية والوظيفية للصندوق هي الدرهم اإلماراتي.  

 

   حساب صافي قيمة األصول -18

 

يجب على مدير الصندوق تهيئة حساب قيمة األصول وصافي قيمة أصول الصندوق  –  مواعيد تثمين األصول 18-1

تاريخ ترخيص ابتداء من  ديسمبر من كل عام 31و سيبتمبر 30و يونيو 30و مارس 31بتاريخ  كل ربع سنة

، ويتعين على مدير الصندوق إبالغ مالكي الوحدات بقيمة األصول وبصافي قيمة األصول التي تم  الصندوق

 ة ابها. ويتم تحديد قيمة أصول الصندوق وفقًا لنظام صناديق االستثمار ونظام صناديق االستثمار العقارياحتس

بواسطة شركة تثمين عقاري واحدة أو أكثر، بناء على تعليمات مدير الصندوق، وتعتبر تلك القيمة اإلجمالية لكل 

صندوق في حدود المعقول أن إجراء التثمين من أصول الصندوق. ويجوز تأجيل اجراء التثمين إذا رأى مدير ال

( إبالغ الهيئة أوالً بنيته تأخير اجراء ذلك التقييم وااللتزام 1في ذلك الوقت ليس عمليًا، شريطة أن يقوم بما يلي )

( الحرص على أال تزيد فترة ذلك التأجيل عما هو ضروري  2بأي تعليمات تصدرها الهيئة فيما يتعلق بذلك؛ و)

 في ظل الظروف السائدة. ضروة مطلقة

 

يقوم مدير الصندوق بحساب صافي قيمة أصول الصندوق وفقًا للقانون ولألنظمة الصادرة    –صافي قيمة األصول   18-2

 عن الهيئة. ويتم حساب صافي قيمة أصول الصندوق وصافي قيمة األصول للوحدة إلى أقرب خانتين عشريتين.

 

ذا تطلب األمر ألغراض إصدار الوحدات )أو ألي غرض آخر(، يجوز لمدير إ – صافي قيمة األصول للوحدة 18-3

الصندوق توجيه تعليمات إلى شركة الخدمات اإلدارية لمساعدته في حساب صافي قيمة االصول للوحدة. ويتم  

حساب صافي قيمة األصول للوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوحدات الصادرة وقتئذ. 

حساب صافي قيمة األصول للوحدة بموجب هذه الفقرة، يجب على مدير الصندوق اعتماد آخر تقييم وألغراض 

( في حالة  1، على أنه يشترط دائًما ما يلي: )1-18ألصول الصندوق تم التحقق من صحته بموجب نص الفقرة 

الة شراء عقار واحد أو ( في ح2عدم تحديد تلك القيمة، يقوم مدير الصندوق بتهيئة اجراء تثمين لألصول؛ و)

أكثر بعد تاريخ اجراء آخر حساب لقيمة أصول الصندوق، تتم إضافة قيمة كل من تلك العقارات اإلضافية، كما  

تم تحديدها وقت شراءها، إلى قيمة أصول الصندوق )ولهذا الغرض، ودرءاً للشك، تكون قيمة ذلك العقار، كما  

ذي يتم تحديده كقيمة لذلك العقار عند شراءه وفقًا لما هو وارد في تقرير تم تحديدها وقت شراءها مساوية للمبلغ ال

ن الذي تم إعداده في ذلك الوقت، وليس السعر المدفوع لقاء العقار عند شراءه(. ويتم إطفاء تكلفة تسجيل  المثم 

 .النظامو القانونوتأسيس الصندوق وتكلفة عرضه األولي أو تكلفة إصدار الوحدات حسبما يجيزه 

 

نهائيًا وحاسًما، إال   18يعتبر أي قرار يتخذه مدير الصندوق ألغراض الفقرة    –  اعتبار القرارات نهائية وحاسمة 18-4

 . النظامو القانونفي حالة وجود خطأ ظاهر، وبما ال يخالف 

 

طرح هذا، وفي حال  ومستند ال النظامو انونيتم إجراء جميع عمليات التثمين وفقًا للق – سريان القانون والنظام 18-5

 .النظامو القانونحكام أبهذا الخصوص، تسري  النظامو القانونوجود أي تعارض بين مستند الطرح وبين 

 

في حالة عدم تمكن مدير الصندوق ألي سبب كان من تحديد صافي قيمة األصول في أي تاريخ   – التأجيل 18-6

ومستند الطرح  النظامو القانونحكام ول وفقاً ألمطلوب، يجوز لمدير الصندوق تأجيل حساب صافي قيمة األص
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هذا. ويجب على مدير الصندوق في تلك الحالة إبالغ الهيئة بالتأجيل مع إبداء أسباب ذلك، والمدة المتوقعة للتأجيل 

 وكيفية تفادي ذلك التأجيل في المستقبل، وذلك خالل يومي عمل من تاريخ التأجيل. 

 

الصندوق خالل أي فترة يكون فيها حساب صافي قيمة األصول مؤجالً، سوى في  ال يتم إصدار أي وحدات في  

ً و حكام أالحالة التي ال يكون فيها اجراء ذلك الحساب مطلوبًا إلصدار تلك الوحدات وإذا كان اإلصدار متوافقا

اًرا من تاريخ  يوًما اعتب 28. وال يجوز أن تتجاوز أي فترة تأجيل لحساب صافي قيمة األصول النظامو القانون

بداية التأجيل. ويقوم مدير الصندوق دون ابطاء بإبالغ مالكي الوحدات المعنيين والهيئة بأي تأجيل. كما ويجب 

على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات والهيئة في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد زوال ذلك التأجيل. ويقوم 

( عند اتخاذ مدير الصندوق قرار بتصفية الصندوق بموجب 1مدير الصندوق بتأجيل حساب صافي قيمة األصول )

( عند توقف عمليات مدير الصندوق أو شركة الخدمات اإلدارية أو أي مقدم خدمات آخر يعينه 2مستند الطرح؛ )

 مدير الصندوق بدرجة كبيرة أو بالكامل ألي سبب كان خارج عن سيطرة أي من األطراف. 

 

 حسابات الصندوق وبياناته  -19

 

يجب على مدير الصندوق بذل درجة العناية المعقولة لتزويد مالكي الوحدات ومالكي الوحدات المحتملين بمعلومات  19-1

 كافية ودقيقة لتمكينهم من اتخاذ أي قرار استثماري.

 

الكي يجب على مدير الصندوق تقديم إفصاحات دورية حول الصندوق في مواعيدها للهيئة ولسوق دبي المالي ولم 19-2

الوحدات فيما يتعلق بجميع البيانات والمعلومات وأي أحداث جوهرية تؤثر أو يمكن أن تؤثر على الصندوق وفقًا 

للطريقة المنصوص عليها في مستند الطرح هذا. ويتم تقديم تلك اإلفصاحات وفقًا لقواعد سوق دبي المالي ومن  

بواسطة الوسائل اإللكترونية المعتادة حيث تسمح خالل وضع إعالن على خدمة إعالنات سوق دبي المالي، ثم 

 قواعد سوق دبي المالي بذلك. 

 

، يجب على الصندوق إعداد وتسليم ما يلي لمالكي الوحدات: )أ( 1-19دون إخالل بنص الفقرة  – الحسابات 19-3

وتسليمه لمالكي وتدقيقه من قبل مدقق الحسابات "( يتم إعداده السنوي المالي التقرير)"  التقرير المالي السنوي

التقارير المالية الربع  الوحدات خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية للصندوق؛ )ب( 

أشهر من السنة المالية للصندوق والتي ثالثة  ة"( التي تغطي كل من فترسنويةالربع  المالية التقاريرسنوية )" 

يوًما بعد  30وتسليمها لمالكي الوحدات خالل فترة ال تتجاوز ومراجعتها من قبل مدقق الحسابات يتم إعدادها 

سنوية وفقًا للمعايير التقارير المالية الربع  السنوي والتقرير المالي  أشهر ذات العالقة. ويتم إعداد  الثالثة  انتهاء فترة  

لية إلعداد التقارير المالية الصادرة والمعدلة من مجلس المعايير المحاسبية العالمية )أو من يحل محله( من  الدو

 حين إلى آخر. 

 

"( وتسليمه لمالكي الوحدات،  التقرير السنوييجب على الصندوق أيًضا إعداد تقرير سنوي )"   –  التقرير السنوي 19-4

صف للعمليات، واألنشطة، واالستثمارات، والمخاطر، وإجراءات الرقابة  يحتوي فيما يتعلق بالسنة المالية على و

الداخلية للصندوق، وجميع التطورات الجوهرية المتعلقة بالصندوق. ويجب تسليم التقرير السنوي لمالكي الوحدات  

 خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد نهاية سنة الصندوق المالية ذات العالقة. 

 

سنوية والتقرير السنوي باللغتين العربية التقارير المالية الربع  السنوي والتقرير المالي  يتم إعداد    –  اريرتسليم التق 19-5

، ويجوز تسليمها إلى مالكي الوحدات كنسخة مطبوعة و/أو نسخة  وتقرير حساب صافي قيمة األصول  واإلنجليزية

 إلكترونية حسبما يراه مدير الصندوق مناسباً.
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 واألتعاب والنفقات الرسوم -20

 

يجوز أن يقوم الصندوق بسداد مدفوعاته من الرسوم واألتعاب )شاملةً مستحقات مدير الصندوق والحافظ األمين  

وشركة الخدمات اإلدارية ومدققي الحسابات والمثمنين العقاريين ومقدمي الخدمات الخارجيين وأعضاء لجنة  

 الصندوق.االستثمار والرقابة( من أصول 

 

 األرباح الموزعة  -21

 

% من صافي  80يقل الحد األدنى لألرباح الموزعة لمالكي الوحدات في أي سنة عن  أاليجب  – الحد األدنى 21-1

 المتحققة للصندوق عن تلك السنة. )ال تشمل األرباح الرأسمالية( األرباح 

 

والقواعد الصادرة عن سوق دبي المالي، وبعد اجراء  النظاممع مراعاة احكام القانون و – قرار مدير الصندوق 21-2

مدير الصندوق للحسابات، يقرر مدير الصندوق قيمة أي أرباح واجبة التوزيع لمالكي الوحدات وتاريخ توزيح 

تلك األرباح. ويجب أن يقوم مدير الصندوق نيابةً عن الصندوق بتحويل وتخصيص وتوزيع األرباح المزمع 

 توزيعها.

 

والقواعد الصادرة عن سوق دبي المالي، يجوز  النظاممع مراعاة احكام القانون و – األرباح الموزعة المرحلية 21-3

 للصندوق بتقديره المطلق توزيع أرباح مرحلية لمالكي الوحدات، إال أنه ال يكون ملزًما بالقيام بذلك.

 

لمرتبطة بالوحدة على غير ذلك، ال تمنح األرباح ما لم تنص الحقوق ا – عدم استحقاق أرباح على التوزيعات 21-4

الموزعة أو المبالغ األخرى واجبة االداء بخصوص أي من وحدات الصندوق، أي حق بالحصول على أي أرباح 

 مضافة للشخص المستحق لها من قبل الصندوق. 

 

بة األداء فيما يتعلق بأي من يجوز للصندوق سداد أي أرباح موزعة أو مبالغ أخرى واج  – طريقة توزيع األرباح   21-5

وحدات الصندوق إما: )أ( نقًدا؛ أو )ب( بموجب شيك أو سند دفع أو أمر أداء مستحق أو صادر ألمر الشخص 

الذي يحق له استالم المبلغ؛ )ج( بموجب حوالة مصرفية طريقة تحويل مالية اخرى إلى الحساب الذي يتم تحديده  

من قبل الشخص الذي يحق له استالم الدفعة؛ أو )د( بأي طريقة أخرى  بموجب إشعار خطي موجه إلى الصندوق  

يوافق عليها مدير الصندوق، ويوافق عليها الشخص المستحق للدفعة )بأي صيغة يراها الصندوق مناسبة(. ويجوز 

سجل؛ أو )ب( إرسال الشيك أو شهادة الدفع أو أمر الدفع بالبريد: )أ( إذا كان مالك الوحدات فرًدا، على عنوانه الم

في جميع األحوال إلى الشخص وعلى العنوان الذي يطلب الشخص المستحق للدفعة إرسال الدفعة إليه بموجب 

 إشعار موجه إلى الصندوق.  

 

في حال )أ( تم إعادة الشيكات أو شهادات الدفع أو أوامر الدفع المتعلقة   – األرباح الموزعة غير المقبوضة 21-6

الموزعة أو المبالغ األخرى واجبة األداء عن أي وحدة سبق للصندوق إرسالها إلى الشخص المستحق باألرباح 

لها، وأعيدت إلى الصندوق أو لم يتم قبضها مرتين متتاليتين؛ أو )ب( بعد إعادتها مرة واحدة وعدم التمكن من 

كون الصندوق ملزًما بإرسال أي  معرفة أي عنوان جديد لهذا الغرض رغم إجراء االستفسارات المعقولة، ال ي

أرباح أو مبالغ أخرى واجبة السداد فيما يتعلق بالوحدة والتي تكون مستحقة لذلك الشخص إلى أن يقوم بإبالغ 

 الصندوق بعنوان يتم استخدامه لهذا الغرض. 

 

السداد ال تتم  يجوز استثمار أي أرباح موزعة أو مبالغ أخرى واجبة – األرباح الموزعة غير المطالب بها 21-7

المطالبة بها فيما يتعلق بأي وحدة، أو يجوز لمدير الصندوق استخدامها لمنفعة الصندوق إلى حين المطالبة بها. 

في حالة   اح موزعة غير مطالب بها ألي وحدةوال يكون الصندوق ملزًما بدفع أي أرباح متحققة على أي أرب

في أي أرباح موزعة تبقى غير مطالب بها لمدة خمس سنوات   سدادها على حساب منفصل. وينقضى الحق تلقائيًا

 متتالية وتصبح بالتالي غير مستحقة األداء من الصندوق إلى مالك الوحدة المعني، ويتم التبرع بها لمؤسسة خيرية. 
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حدة  ال يسري مفعول التنازل الكلي أو الجزئي عن أي أرباح موزعة عن أي و – التنازل عن األرباح الموزعة 21-8

ً من مالك الوحدة )أو الشخص الذي يحق له بيع الوحدة( ويتم تسليمه  ً وموقعا إال إذا كان ذلك التنازل خطيا

 للصندوق، إذا تم قبول ذلك التنازل، أو الى الحد الذي يقبل فيه التنازل، من قبل الصندوق. 

 

توزيع األرباح عبر الوسائل اإللكترونية  يتم إشعار مالكي الوحدات فيما يتعلق بأداء – إشعار مالكي الوحدات 21-9

 المعتادة وبواسطة إعالن على خدمة إعالنات سوق دبي المالي. 

 

 الجمعيات العمومية  -22

 

يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد جمعية عمومية كلما رأى ذلك مناسبًا  – الدعوة النعقاد الجمعية العمومية 22-1

ندوق. ويجب على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية في للنظر في أي مسألة يقررها مدير الص

% من الوحدات الصادرة عقد ذلك  40( طلب مالكي عدد من الوحدات يملكون ما ال يقل عن نسبة 1حالة: )

، ويجب على النظام( وجود مسألة تحتاج إلى موافقة خاصة بموجب مستند الطرح هذا أو بموجب 2االجتماع؛ )

أو   النظام ( إذا كان ذلك مطلوبًا بمقتضى القانون أو 4( إذا طلبت الهيئة ذلك؛ أو )3لوحدات النظر فيها؛ )مالكي ا

 القواعد الصادرة عن سوق دبي المالي. 

 

عقد اجتماع الجمعية العمومية يمع مراعاة ما ورد تحديده في مستند الطرح،  – عقد اجتماع الجمعية العمومية 22-2

، بما في ذلك عقد االجتماع عن بعد باستخدام وسائل االتصال  يقررها مدير الصندوق ضمن المعقولبالطريقة التي  

)شاملةً على سبيل المثال ال الحصر المسائل المتعلقة بتعيين الوكالء باإلنابة، وإجراء االستطالعات  الحديثة

أو القواعد   النظامألحكام القانون أو ومباشرة األمور االعتيادية األخرى(، ويشترط دائًما أن يكون ذلك وفقًا 

 الصادرة عن سوق دبي المالي. 

 

أو أي مدة أطول   يوًما 15تتم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية بموجب إشعار بمدة ال تقل عن  –  اإلشعار 22-3

وة لحضور اجتماع أو القواعد الصادرة عن سوق دبي المالي. وتوجه الدع النظاممن ذلك وفقًا ألحكام القانون أو 

( مالكي الوحدات )بإستثناء مالكي الوحدات الذين ال يتوجب اشعارهم بحضور االجتماع 1الجمعية العمومية إلى: ) 

أو القواعد الصادرة عن سوق دبي المالي أو مستند الطرح هذا أو بموجب أي قيود  النظاموفقًا ألحكام القانون أو 

( الهيئة. وال يؤدي السهو 4( مدققي الحسابات؛ و)3ة الخدمات اإلدارية؛ )( شرك2قانونية على أي من الوحدات؛ )

غير المقصود عن توجيه إشعار بانعقاد الجمعية العمومية أو إرسال أو توفير أي وثيقة أو معلومات تتعلق بالجمعية 

إلى بطالن ذلك   العمومية، أو عدم استالم أي إشعار أو وثيقة أو معلومات من قبل أي شخص يحق له استالمها،

 االجتماع، سواء أكان الصندوق على علم بذلك السهو أو عدم االستالم أو لم يكن. 

 

ال يجوز المباشرة بأي أعمال في أي اجتماع جمعية عمومية ما لم يكن النصاب مكتمالً. ويكتمل نصاب   –  النصاب 22-4

%  50نابة، ممن يملكون ما ال يقل عن نسبة  اجتماع الجمعية العمومية بحضور مالكي وحدات، إما شخصيًا أو باإل

دقيقة من الموعد المحدد لبدء اجتماع الجمعية  30من الوحدات الصادرة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب خالل 

العمومية، أو إذا حدث خالل أي اجتماع أي فقدان للنصاب، يتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لمدة ال تقل عن  

، وفي المكان والزمان الذي يقرره مدير األوليوًما من تاريخ االجتماع وز خمسة عشر تجاأيام وال خمسة 

 يعتبر االجتماع المؤجل صحيحأً أيا كان عدد الحاضرين.  الصندوق. و

 

العمومية تكون الموافقة الخاصة أو الموافقة العادية التي يتم الحصول عليها في اجتماع الجمعية    –  الطبيعة الملزمة 22-5

ملزمة لجميع مالكي الوحدات بغض النظر عما إذا كانوا قد حضروا أو لم يحضروا اجتماع الجمعية العمومية 

 الذي صدرت خالله تلك الموافقة.
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 تحديد تواريخ السجل -23

 

على الرغم من أي نص آخر وارد في مستند الطرح هذا، ولكن دون إخالل بالحقوق المترتبة ألي وحدات،  

، يجوز لمدير الصندوق تحديد أو القواعد الصادرة عن سوق دبي المالي  النظامأحكام القانون أو  ط االلتزام بوبشر

أي وقت في أي تاريخ كتاريخ للسجل، ويتم إعالن األرباح الموزعة أو التوزيعات أو التخصيص أو اإلصدارات  

قت قبل أو بعد أي تاريخ يتم فيه إعالن أو  باإلستناد إلى ذلك التاريخ. ويجوز أن يكون تاريخ السجل في أي و

سداد أو إجراء توزيع األرباح أو التوزيعات أو التخصيص أو اإلصدار. وفي حالة عدم تحديد تاريخ تسجيل، يتم 

تحديد استحقاق أي أرباح موزعة أو توزيعات أو تخصيص أو إصدار باالستناد إلى تاريخ اإلعالن عن االرباح  

 توزيعات أو التخصيص أو اإلصدار. الموزعة أو إجراء ال

 

 معاينة السجالت -24

 

ال يكون ألي من مالكي الوحدات أي حق في معاينة أي سجالت محاسبية أو أي دفاتر أو وثائق أو أوراق أخرى   

أو القواعد الصادرة عن سوق دبي  النظامألحكام القانون أو ( مخوالً بذلك وفقاً 1خاصة بالصندوق، ما لم يكن )

 ( مخوالً بموجب تفويض من مدير الصندوق.2، أو بناًء على أمر محكمة ذات اختصاص؛ أو )ليالما

 

 سريان مفعول تصرفات مدققي الحسابات -25

 

تكون جميع التصرفات التي يقوم  أو القواعد الصادرة عن سوق دبي المالي، النظامألحكام القانون أو  مع مراعاة  

حسابات الصندوق سارية المفعول على الرغم من وجود أي عيب في تعيينهم،   بها مدققو الحسابات بصفتهم مدققي

أو إذا تبين وقت التعيين أنهم ليسوا مؤهلين للتعيين أو أصبحوا بعد ذلك غير مؤهلين، وذلك تجاه جميع األشخاص 

 الذين يتعاملون مع الصندوق بحسن نية.

 

 اإلشعارات -26

 

االشعارات الموجهة من قبل أو ألي شخص بموجب مستند الطرح هذا خطية. ويجوز تكون    –  النموذج والتسليم 26-1

تبليغ أي إشعار أو وثيقة أو معلومات من الصندوق ألي من مالكي الوحدات إما: )أ( شخصيًا؛ أو )ب( مناولةً 

إلكترونية  باليد أو بتسليمها على عنوان مالك الوحدات في مظروف يحمل عنوانه؛ أو )ج( بإرساله عبر وسائل

)عدا الفاكس( على العنوان الذي يقوم مالك الوحدات بإبالغ الصندوق به لذلك الغرض؛ أو )د( بإرساله بالفاكس 

على الرقم الذي يحدده مالك الوحدات للصندوق لذلك الغرض؛ أو )هـ( بالبريد الخاص على عنوان قام مالك  

 وسيلة أخرى وافق عليها مالك الوحدات ذوالعالقة خطياً. الوحدات بإبالغ الصندوق به لذلك الغرض؛ أو )و( بأي  

 

في حالة إعادة أي إشعار أو وثيقة أو معلومات تم تبليغها أو إرسالها أو تقديمها ألحد  –  اإلشعارات غير المسّلمة 26-2

ذلك استالم أي  مالكي الوحدات دون التمكن من تسليمها بعد ثالث محاوالت متتالية، ال يحق لمالك الوحدات بعد 

إشعارات أو وثائق أو معلومات من الصندوق إلى أن يقوم بإبالغ الصندوق وتزويده بما يلي: )أ( عنوان بريدي  

جديد ألغراض التبليغ أو اإلرسال أو توجيه اإلشعارات والوثائق والمعلومات؛ أو )ب( عنوان ألغراض التبليغ 

لومات بوسائل إلكترونية. ولهذه األغراض، يتم اعتبار أي إشعار  أو اإلرسال أو توجيه اإلشعارات والوثائق والمع

أو وثيقة أو معلومات مرسلة بالبريد على أنها قد أعيدت دون أن يتم تسليمها في حالة إعادة اإلشعار أو الوثيقة أو  

لكترونية على  المعلومات إلى الصندوق )أو وكالئه(، ويتم اعتبار أي إشعار أو وثيقة أو معلومات مرسلة بوسائل إ

أنها قد أعيدت دون تسليمها إذا تلقى الصندوق )أو وكالئه( إشعاًرا بأنه لم يتم تسليم ذلك اإلشعار أو الوثيقة أو 

 المعلومات على العنوان المرسل إليه. 

 

)أ(  يجوز لمدير الصندوق في أي وقت ووفقاُ لتقديره المطلق أن يقرر ما يلي:  –  الصيغة وعدم توجيه اإلشعار 26-3

أنه يتوجب تبليغ اإلشعارات أو الوثائق أو المعلومات أو إرسالها إلى بعض أو جميع مالكي الوحدات بصيغة 
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مطبوعة ورقية فقط؛ و)ب( عدم تبليغ أي إشعار أو وثيقة أو معلومات أو إرسالها إلى مالك وحدات معين أو إلى  

تعارض مع قوانين أي دولة أو أن ذلك قد يؤدي إلى    مالكي وحدات معينين إذا رأى أن في ذلك التبليغ أو اإلشعار

 نشوء مشاكل قانونية أو رقابية أو عملية في أي دولة أو بموجب قوانين أي دولة. 

 

يحصل كل شخص أصبح مستحقًا لوحدات في   – اإلشعارات الموجهة لألشخاص المستحقين إلنتقال الملكية 26-4

ي أن يتم تبليغه أي إشعار أو وثيقة أو معلومات يحق له استالمها فيما الصندوق نتيجة إلنتقال الملكية على الحق ف 

ً لتلك الوحدة، وذلك عند تقديمه للصندوق ما يلي: )أ( عنوانًا لتبليغ أو إرسال أو توجيه  لو كان مالًكا أصليا

ئق والمعلومات اإلشعارات والوثائق والمعلومات؛ أو )ب( عنوانًا لتبليغ أو إرسال أو توجيه اإلشعارات والوثا

بوسائل إلكترونية، وحيث ينطبق، يتم تبليغه على ذلك العنوان بوجود ذلك اإلشعار أو الوثيقة أو المعلومات على 

موقع إنترنت. ويعتبر ذلك التبليغ أو اإلرسال أو التوجيه لجميع األغراض بمثابة تبليع كاٍف لجميع األشخاص 

أو كمقدمي مطالبات من خاللهم أو ضمنهم(. وفيما عدا ذلك، فإن أي  المعنيين بالوحدة )سواء بصفتهم المشتركة 

إشعار أو وثيقة أو معلومات تم تبليغها إلى أي من مالكي الوحدات بموجب مستند الطرح، وعلى الرغم من أن  

مالك الوحدات قد يكون في ذلك الوقت متوفى أو أعلن إفالسه أو في ظل أي حدث آخر أدى إلى انتقال ملكية  

وحدات بموجب القانون، وسواء تم أو لو يتم إشعار الصندوق بالوفاة أو اإلفالس أو الحدث اآلخر، يعتبر أن قد  ال

تم تبليغه بالشكل الصحيح بالنسبة ألي وحدة مسجلة باسمه. ويجوز لمدير الصندوق في أي وقت وبتقديره المطلق 

ق أو المعلومات إلى بعض أو جميع األشخاص المستحقين أن يقرر ما يلي: )أ( أنه يتوجب تبليغ اإلشعارات أو الوثائ

النتقال الملكية بصيغة ورقية مطبوعة فقط؛ و)ب( عدم تبليغ اإلشعار أو الوثيقة أو المعلومات إلى شخص معين 

أو أشخاص معينين مستحقين النتقال الملكية إذا رأى أن ذلك التبليغ يمكن أن يتعارض مع قوانين أي دولة أو  

 نشوء مشاكل قانونية أو رقابية أو عملية في أي دولة أو بموجب قوانين أي دولة.  يؤدي إلى

 

يجوز تبليغ أي إشعار أو وثيقة أو معلومات أخرى من الصندوق باالستناد إلى السجل كما هو   – تاريخ التسجيل 26-5

ر في أي قيد في السجل بعد  يوماً من تاريخ التبليغ. وال يؤدي أي تغيي 15حاله في أي وقت قبل ما ال يزيد عن 

ذلك التاريخ إلى إبطال ذلك التبليغ. وفي حالة تبليغ أي إشعار أو وثيقة أو معلومات إلى أي شخص بخصوص أي  

، ال يحق ألي شخص حاصل على أي حق قانوني في تلك الوحدة تلقي  لمستند الطرحمن وحدات الصندوث وفقًا 

 المعلومات. أي تبليغ آخر لذلك اإلشعار أو الوثيقة أو

 

يعتبر أي إشعار أو وثيقة أو معلومات تم تبليغها من مدير الصندوق مستلمة من المرسل إليه: )أ( إذا   – اإلثبات 26-6

تم تسليمها مناولةً باليد أو لدى إيداعها في العنوان المسجل أو في العنوان المخصص للتبليغ في اليوم الذي يتم فيه  

إذا تم تبليغها بوسائل إلكترونية )عدا الفاكس( في اليوم الذي يتم فيه اإلرسال حتى ولو   التسليم أو اإليداع؛ أو )ب(

قام الصندوق بعد ذلك بإرسال اإلشعار بنسخة ورقية مطبوعة بالبريد، ولغايات إثبات ذلك التسليم، يكفي بيان أنه  

في حالة اإلرسال بالفاكس، عند االستالم  قد تم توجيه اإلشعار أو الوثيقة أو المعلومات على العنوان الصحيح؛ )ج(  

ساعة من وقت اإلرسال، أيهما يحدث أوالً؛ و)د( في حالة التبليغ أو اإلرسال أو التوجيه بالبريد  48أو بعد 

الخاص، يكون االستالم في يوم التسليم بالبريد الخاص على العنوان المرسل إليها كا هو مثبت بإيصال شركة  

وثيقة أخرى مشابهة تثبت تاريخ التسليم( تقدمها شركة البريد الخاص للصندوق؛ و في  البريد الخاص )أو أي 

حالة التبليغ أو اإلرسال أو التوجيه بأي وسيلة أخرى يوافق عليها مالك الوحدات خطياً، يتم التسليم عندما يقوم 

 الصندوق بتنفيذ اإلجراء الذي تم تفويضه بالقيام به لذلك الغرض. 

 

 التصفية -27

 

بالتصفية ووفقًا للقانون والنظام والقواعد مع مراعاة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة فيما يتعلق    –  التصفية 27-1

المعمول بها، يجوز لمدير الصندوق تصفية الصندوق في أي وقت: )أ( إذا صدرت موافقة خاصة بخصوص ذلك  

لرسوم واألتعاب التي يتم حسابها بخصوص ذلك؛ أو ووافقت الهيئة على اإلجراءات المقترحة لتلك التصفية وا

أو القواعد الصادرة عن سوق دبي المالي. وعند طلب الموافقة الخاصة،   النظام)ب( بمقتضى أحكام القانون أو 
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يقوم مدير الصندوق بإبالغ مالكي الوحدات خطياً بنية مدير الصندوق تصفية أصول الصندوق وتوزيعها على  

 .قوم مدير الصندوق بتصفية الصندوق بناء على طلب الهيئةمالكي الوحدات، وي

 

أحكام عند تصفية الصندوق، يتم استخدام عوائد تصفية أصول الصندوق، مع عدم االخالل ب – عوائد التصفية 27-2

تكاليف ، كما يلي: )أ( أوالً، لسداد أي رسوم وأتعاب أو  أو القواعد الصادرة عن سوق دبي المالي  النظامالقانون أو  

أو نفقات غير مسددة ألي طرف يتوجب على الصندوق سدادها وتكون غير مسددة في ذلك الحين؛ و)ب( ثانيًا، 

توزيع رصيد باقي عوائد التصفية لمالكي الوحدات، على أن يتم توزيعها عليهم بالتناسب مع عدد الوحدات التي  

 يملكها كل منهم.

 

 اإلفصاح عن المعلومات -28

 

شك، يحق للصندوق ومدير الصندوق اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بمالكي الوحدات أو أي منهم )بما تفادياً لل 

في ذلك على سبيل المثال ال الحصر هوياتهم وحجم وطبيعة ملكيتهم للوحدات، وعالقتهم بمالكي الوحدات اآلخرين  

ومات( والتي يرى مدير الصندوق وبمدير الصندوق وموظفيه وأعضاء مجلس إدارته، وإلى غير ذلك من المعل

أو القواعد الصادرة عن سوق دبي   النظامأحكام القانون أو ضمن المعقول بأنها ضرورية أو مطلوبة لاللتزام ب

 . المالي

 

 تقديم الخدمات -29

 

يقوم مدير الصندوق بتقديم خدمات للصندوق متعلقة بأصول الصندوق مباشرة بواسطة مدير الصندوق أو أي  قد 

رأى مدير الصندوق ضمن المعقول أن تلك الخدمات  إذاشركة تابعة لمدير الصندوق يتم تأسيسها لذلك الغرض، 

مي الخدمات، وذلك على الرغم من أن تلك  ال تقدم للصندوق بمعايير كافية أو بتكلفة مناسبة من قبل الغير من مقد

، مع اإلفصاح والتعامل مع  تلك  الخدمات تقدم للصناديق في السياق المعتاد بواسطة الغير من مقدمي الخدمات

المعامالت ضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة، واإلفصاح عن جميع تلك المعامالت وقيمتها بالتقارير 

 . ا مع ما حصلت عليه شركة اإلدارة خالل الفترة المعد عنها التقريرالمالية الدورية وتجميعه

 

 التعارض فيما بين مستند الطرح واالنظمة  -30

 

أحكام ال يحتوي مستند الطرح هذا على أي نص يحد من التزامات مدير الصندوق أو أي شخص آخر بمقتضى  

فيما يتعلق بأي تضارب مصالح. وفي حالة   المالي سوق دبيالهيئة أو أو القواعد الصادرة عن  النظامالقانون أو 

سوق دبي المالي من جهة  الهيئة أو أو القواعد الصادرة عن  النظامأحكام القانون أو وجود أي تعارض فيما بين 

 . سوق دبي الماليالهيئة أو أو القواعد الصادرة عن   النظامأحكام القانون أو ومستند الطرح، تسود 
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 الرقابية األمورنبذة عن 

 

 راق المالية والسلع وهيئة األ

 

تمثل هيئة األوراق المالية والسلع هيئة الرقابة المالية االتحادية العليا في اإلمارات العربية المتحدة، وقد تأسست الهيئة 

  29تاريخ الذي أصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ب 2000( لسنة 4بموجب القانون االتحادي رقم )

. وتتمتع الهيئة باستقالل مالي واداري ويشرف على إدارتها مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء ورئيس 2000يناير 

 مجلس إدارة. ويعمل لدى مجلس اإلدارة مجلس استشاري ومكتب تدقيق داخلي. 

 

ً لقانون تأسيس الهيئة، تتمتع الهيئة بكافة الصالحيات الالزمة ألداء واجبات ها بصفتها هيئة الرقابة المالية االتحادية  ووفقا

العليا في اإلمارات العربية المتحدة. وتملك الهيئة صالحية إصدار األنظمة المتعلقة، على سبيل المثال ال الحصر، بما يلي:  

ا في الحفظ  ( التداول في األوراق المالية وتسويتها ونقل ملكيتها ووضعه2( التعامالت في األسواق التي تشرف عليها؛ )1)

 ( اإلفصاح والشفافية. 4( العضوية في األسواق الخاضعة للرقابة واإلشراف؛ و)3األمين؛ )

 

تتولى الهيئة مسؤولية الرقابة واإلشراف على أنشطة أعضاء السوق، بمن فيهم الشركات المساهمة العامة وصناديق  

الخدمات المالية. وفي خضم قيام الهيئة بواجباتها الرقابية االستثمار والوسطاء والمستثمرين وأسواق األسهم ومقدمي 

ي ذلك:  واإلشرافية، تقوم الهيئة بتطبيق وتنفيذ اإلطار الرقابي المتعلق بالخدمات المالية في اإلمارات العربية المتحدة، بما ف

 .ة( نظام صناديق االستثمار العقاري2؛ و)( نظام صنايق االستثمار1)

 

. ولم يقم  www.sca.gov.aeمن المعلومات حول الهيئة، يرجى زيارة موقعها على شبكة اإلنترنت  إلطالع على المزيد

مدير الصندوق بالتحقق بشكل مستقل من المعلومات الواردة في هذا الموقع، كما ال يستطيع مدير الصندوق تقديم أي ضمانة 

كمالية تلك المعلومات. وال تشكل المعلومات الواردة في هذا الموقع جزًءا من مستند الطرح، سواء مباشرة أو  حول دقة أو 

 .بمجرد اإلشارة إليها

 

 سوق دبي المالي

 

لألوراق المالية في اإلمارات العربية المتحدة. وقد تأسس  سوقأول  هو مقره في دبي،الذي يقع سوق دبي المالي، و إن

وبدأ   .2000( لسنة 14قلة بموجب قرار حكومة دبي رقم ) تشخصية اعتبارية مسب تتمتععامة  هيئةالي كسوق دبي الم

قرر المجلس التنفيذي إلمارة دبي تحويل سوق دبي   2005ديسمبر    27  بتاريخو.  2000مارس    26  بتاريخالسوق نشاطه  

. وتملك بورصة " DFM"  تداولالفي السوق برمز ، وتم إدراج شركة سوق دبي المالي المالي إلى شركة مساهمة عامة

النسبة المتبقية من   آخرونحكومة دبي(، بينما يملك والمملوكة بدورها من % من أسهم شركة سوق دبي المالي )80دبي 

 رأس المال. ويخضع سوق دبي المالي لرقابة وإشراف الهيئة، ويديره مجلس إدارة يتألف من ستة أعضاء. 

 

، اتسند  3، ووكصك  3، وشركة   74اشتملت األوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي على  ،  المستندا  تاريخ هذكما في  

 . استثمارصندوقي و

 

تخضع عمليات السوق وسلوك الجهات المدرجة في سوق دبي المالي لسلسلة من القواعد الصادرة عن الهيئة وعن سوق  

( قواعد التداول وقواعد  2وقواعد اإلفصاح وقواعد حوكمة الشركات؛ )( قواعد اإلدراج 1دبي المالي، وهي تشمل: )

 ( قواعد المؤشر العام.3الوساطة؛ و)

 

. ولم يقم مدير www.dfm.comإلطالع على المزيد من المعلومات حول السوق، يرجى زيارة موقعه على شبكة اإلنترنت  

مستقل من المعلومات الواردة في هذا الموقع، كما ال يستطيع مدير الصندوق تقديم أي ضمانة الصندوق بالتحقق بشكل 

حول دقة أو كمالية تلك المعلومات. وال تشكل المعلومات الواردة في هذا الموقع جزًءا من مستند الطرح، سواء مباشرة أو  

 .بمجرد اإلشارة إليها

http://www.sca.gov.ae/
http://www.dfm.com/
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 نظام صناديق االستثمار 

 

 ة، الذي ينظم بالتوازي مع نظام صناديق االستثمار العقاري2016يونيو  6م صناديق االستثمار في أصدرت الهيئة نظا

تأسيس وتشغيل وإدارة صناديق االستثمار في اإلمارات العربية المتحدة. وهناك ثالثة أنواع رئيسية من صنادق االستثمار 

( صناديق االستثمار 2االستثمار العامة المفتوحة؛ ) ( صناديق1التي يمكن تأسيسها بموجب نظام صناديق االستثمار: )

( صناديق االستثمار الخاصة. وال يجوز تأسيس أي صندوق استثمار وإدارته إال من قبل مدير صندوق 3العامة المغلقة؛ و)

 حاصل على ترخيص الهيئة حسب األصول. 

 

يحتاج كل صندوق إلى ترخيص من قبل الهيئة لتأسيسه وتشغيله كصندوق استثمار، وتنتهي المدة األولية لذلك الترخيص 

ديسمبر من السنة الي يتم فيها تأسيس الصندوق، ويكون الترخيص خاضعاً للتجديد من الهيئة بناًء على طلب  31بتاريخ 

ديسمبر من السنة. ويتم تجديد  31الالحق سنة واحدة تنتهي بتاريخ  يقدمه مدير الصندوق المعني، وتكون مدد التجديد 

الترخيص من الهيئة بناًء على طلب يقدمه مدير الصندوق، ويخضع تجديد الترخيص لشروط منها على سبيل المثال ال 

 طوال المدة المعنية.  النظامالحصر اقتناع الهيئة بأن الصندوق ومدير الصندوق قد امتثلوا ألحكام 

 

تكون للصناديق شخصيات اعتبارية، وال يكون مالكي الوحدات مسؤولين عن التزامات الصندوق إال ضمن حدود مساهمتهم 

في الوحدات التي يملكونها. ويجب على كل صندوق استثمار عام إصدار مستند طرح يحتوي على إفصاحات تفصيلية  

 فاصيل عن مدير الصندوق. تتعلق بالصندوق، وحوكمته وتشغيله وإدارته، بما في ذلك ت

 

يجب أن يتم إدراج جميع صناديق االستثمار العامة المغلقة في سوق خاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وال تكون وحدات تلك  

سنوي تقرير مالي الصناديق قابلة لالسترداد سوى في أوضاع محدودة جًدا. ويجب على كل صندوق استثمار عام إصدار 

 وتقرير سنوي عن عملياته وأنشطته واستثماراته وتطوراته الجوهرية. مراجعة سنوية ع تقارير مالية ربومدقق 

 

تعتبر صناديق االستثمار العامة المغلقة مقيدة من حيث أنواع االستثمارات المتاحة لها، ويشمل ذلك عدم السماح لها بتوظيف 

% من صافي قيمة  10االستثمار عند اجراءه )أ( ( في األوراق المالية لشركة أخرى وتجاوزت قيمة 1أي استثمار: )

( في ورقة مالية غير مدرجة وأدى االستثمار عند  2% من رأسمال الصندوق الصادر، ايهما اقل؛ )10األصول؛ أو)ب( 

% من صافي قيمة  10اجراءه إلى تجاوز القيمة اإلجمالية لجميع األوراق المالية غير المدرجة التي يملكها الصندوق نسبة  

( في ورقة مالية أجنبية مدرجة، وأدى االستثمار عند اجراءه إلى تجاوز القيمة اإلجمالية لجميع  3صول للصندوق ؛ )األ

( في المشتقات 4% من صافي قيمة األصول للصندوق؛ و)20األوراق المالية األجنبية المدرجة التي يمتلكها الصندوق نسبة  

%  1اوز القيمة اإلجمالية لكافة المشتقات المالية التي يمتلكها الصندوق نسبة المالية، وأدى االستثمار عند اجراءه إلى تج

( في صندوق آخر، ولم يكن لذلك الصندوق سياسة استثمار متوافقة مع سياسة 5من صافي قيمة األصول للصندوق؛ و)

 ات. استثمار الصندوق، ولم يكن من شأن القيام بذلك االستثمار تحقيق منفعة قصوى لمالكي الوحد

 

ً من الهيئة لتأسيس صناديق االستثمار وادارتها. وينص نظام صناديق  يجب أن يكون مدير صندوق االستثمار مرخصا

االستثمار على شروط معينة يجب على مدير الصندوق استيفاءها للحصول على ترخيص لتأسيس وإدارة الصناديق، تشمل 

 ونظم وضوابط ومؤهالت معينة لموظفيه.من بين أشياء أخرى، استيفاء شروط رأسمالية معينة، 

 

 ةنظام صناديق االستثمار العقاري

 

بشأن ضوابط صندوق   2019/ ر.ت لسنة  6بموجب القرار اإلداري رقم  عن الهيئة    ةصدر نظام صناديق االستثمار العقاري

دارة صناديق االستثمار إوتأسيس وتشغيل ما يتعلق ب، وينظم بالتوازي مع نظام صناديق االستثمار االستثمار العقاري

 المتداولة "ريت"( في اإلمارات العربية المتحدة. ة)والتي تعرف أيًضا بصناديق االستثمار العقاري ةالعقاري

 

من الممكن أن يتخذ صندوق االستثمار العقاري شكل صندوق عام أو صندوق خاص، ويكون هدفه استثمار معظم أصوله  

صول عقارية لبنائها، أو تطويرها، أو إعادة تجهيزها، تمهيداً لبيعها أو إدارتها اية ( شراء أصول عقار1في أي مما يلي: )
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( امتالك أوراق مالية صادرة عن شركات 2؛ )أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية

ار في الوحدات الصادرة عن صناديق ( االستثم3استثمار عقاري )وفقًا لسياسة استثمار صندوق االستثمار العقاري(؛ أو )

 استثمار عقاري أخرى. 

 

مقيدة في ملكيتها لألصول بحيث ال يجوز لها، سوى في أوضاع محدودة، االحتفاظ بنقد  ةتكون صناديق االستثمار العقاري

 لعقاري% من إجمالي قيمة إصول الصندوق. كذلك، فإن الدخل الذي يحصل عليه صندوق االستثمار ا25بمبلغ يزيد عن 

% من إجمالي إيرادات 90واألرباح الموزعة واألرباح الرأسمالية ال يمكن أن يقل عن  وحداتمن العقارات وال العام

  ى % من إجمالي قيمة أصوله، ويجب عل50الصندوق. وال يجوز لصندوق االستثمار العقاري اقتراض ما يزيد عن 

المتحققة. كما يجب على  % من صافي أرباحه80الوحدات ما ال يقل عن التوزيع على مالكي الصندوق العقاري العام 

 31يونيو و 30بتاريخ  جراء تثمين ألصوله العقارية مرة واحدة على األقل كل ستة أشهرإصندوق االستثمار العقاري 

 ، بإستثناء حاالت معينة محدودة.،2019ديسمبر   31ابتداء من تاريخ  ديسمبر من كل عام

 

الصندوق صندوق استثمار مشترك عام محلي، ويمثل أيًضا صندوق استثمار عقاري "ريت" بموجب نظام صناديق إن هذا  

 . ةاالستثمار ونظام صناديق االستثمار العقاري

 

 الملكية العقارية في اإلمارات العربية المتحدة

 

الذي   1971ى دستور دولة اإلمارات لسنة تعود األسس التي بني عليها القانون العقاري في اإلمارات العربية المتحدة إل

يمنح صالحية اتحادية حصرية في اإلمارات للتشريع العقاري. وبموجب هذه السلطة، صدر قانون المعامالت المدنية 

 "(.قانون المعامالت المدنية)"  1985لإلمارات العربية المتحدة لسنة 

 

ة األصول )بما فيها العقارات( في اإلمارات العربية المتحدة ينص قانون المعامالت المدنية على اإلطار األساسي لملكي

)خارج مركز دبي المالي العالمي(، والحقوق العقارية المترتبة على تلك الملكية )ومنها على سبيل المثال حق االنتفاع من 

 العقاري(. األرض واستغاللها لعدد من السنوات، وحقوق االرتفاق والرهن التأميني )على سبيل المثال الرهن 

 

كذلك أصدرت غالبية اإلمارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة قوانين وأنظمة نافذة على مستوى االمارة للعمل بموجبها 

بالتوازي مع التشريعات االتحادية فيما يتعلق بعدة مجاالت منها على سبيل المثال التصرفات الواقعة على ملكية العقارات  

 وتسجيلها.

 

 ى الملكية األجنبيةالقيود عل

 

تسري قيود معينة على الملكية األجنبية للعقارات في اإلمارات العربية المتحدة، ويسمح لمواطني اإلمارات ومواطني دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية بامتالك وتسجيل أي نوع من الملكية العقارية )بما في ذلك الملكية الحرة وحقوق 

في أي مكان في إمارة دبي. أما في أماكن أخرى في اإلمارات العربية المتحدة، ومنها على سبيل  االنتفاع والمساطحة(

 مارة أبوظبي، وباستثناء مناطق استثمار محددة، ال تتاح ملكية العقار سوى لمواطني اإلمارات العربية المتحدة.إالمثال 

 

سنة( وحقوق مساطحة )لمدة تصل إلى   99فاع )تصل لمدة يسمح للمواطنين األجانب بامتالك العقارات وامتالك حقوق انت

  23سنة قابلة للتجديد( في العقار في دبي، ولكن ذلك يقتصر فقط على أماكن محددة معينة. ويوجد حاليًا أكثر من  50

ات منطقة تشمل مدينة دبي لإلنترنت ومشاريع نخلة دبي ومعظم األراضي الواقعة ضمن مناطق المخططات العامة للمجمع

التي تنفذها شركة نخيل وشركة إعمار ومجموعة دبي للعقارات، ومركز دبي المالي العالمي. ويعتبر مركز دبي المالي 

كما أنه   العالمي المنطقة الوحيدة التي تنفرد بقوانينها العقارية الخاصة التي وضعت بناًء على نظم القانون العام اإلنجليزي.

ج دولة اإلمارات العربية المتحدة حسب الحدود المنصوص عليها في مستند الطرح في حال تملك الصندوق عقارات خار

هذا فإنه تسري عليه قيود الملكية المطبقة في ذلك البلد ذي الصلة على اعتبار أن ملكية الصندوق متاحة فقط لمواطني دولة  

 اإلمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. 
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  التنظيمية والقوانين السارية على تسجيل ملكية وإيجار العقاراتالجهات 

 

 :  الهيئات العقارية في دبي

 

(  7دائرة األراضي واألمالك: هي الهيئة الرئيسية التي تشرف على القطاع العقاري في دبي بموجب قانون رقم ) (1

بتطبيق لوائحها وأنظمتها من خالل عدة مؤسسات بشأن دائرة األراضي واألمالك. تقوم دائرة األراضي    2013لسنة  

 :تابعة لدائرة األراضي وهي المؤسسات التالية

مؤسسة التنظيم العقاري: مؤسسة التنظيم العقاري هي الذراع التنظيمي لدائرة األراضي واألمالك والمسؤول عن   (2

 .2007( لسنة 16تنظيم قطاع العقارات وتم تأسيسها بموجب قانون رقم )

شجيع وإدارة االستثمار العقاري: يسعى مركز تشجيع وإدارة االستثمار العقاري لدعم شركات االستثمار مركز ت (3

المحلية والدولية وتطوير بيئة االستثمار العقاري وتحفيز األنشطة من خالل تشجيع االستثمارات المباشرة وطويلة 

ية ومبادرة تنمية لدعم مشاريع التنمية المتعثرة في األجل. قدم المركز برنامج تيسير لتسهيل تمويل المشاريع التنمو

  ي. درات لتعزيز قطاع العقارات في دبدبي من خالل تقديم مستثمرين جدد لمواصلة المشاريع وغيرها من المبا

معهد دبي العقاري: يقدم معهد دبي العقاري التدريب والندوات وورش العمل في العديد من الموضوعات المتعلقة   (4

 .بالعقارات

مركز فض المنازعات اإليجاري )المركز(: تأسس مركز فض المنازعات اإليجارية في دبي بموجب مرسوم رقم   (5

. يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء نظام قضائي متخصص في النظر في منازعات اإليجارات، 2013( لسنة 26)

أجل تحقيق االستقرار االجتماعي   ووضع إجراءات للفصل في هذا النوع من النزاع من خالل آلية سريعة وبسيطة من

 .واالقتصادي لجميع المهتمين بالعقارات والتأجير والقطاعات ذات الصلة 

 

 التشريعات األساسية التي تحكم التملك الحر واالستئجار طويل األمد

 

ات وتسجيل ، هو أول قانون عقاري محلي في دبي يحكم تملك العقار2006( لسنة  7قانون تسجيل العقارات في دبي رقم )

حقوق الملكية العقارية وغيرها من المسائل القانونية المتعلقة بالعقارات. يسمح قانون التسجيل لمواطني دولة اإلمارات  

العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات المملوكة بالكامل لهم، وكذلك الشركات المساهمة العامة، بامتالك 

ل إمارة دبي. يحق لمواطني الدول من غير اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون العقارات في أي مكان داخ 

الخليجي تملك العقارات على أساس التملك الحر أو االستئجار طويل األمد و/ أو االحتفاظ بأي حقوق ملكية عقارية أخرى  

  .فقط في المناطق المحددة للتملك الحر في دبي

 

منطقة في دبي كمناطق مخصصة حيث يمكن  23بموجب قانون التسجيل وتحدد  2006لسنة ( 3صدرت الالئحة رقم )

سنة أو االحتفاظ بأي حقوق ملكية  99لألجانب تملك عقارات التملك الحر وحقوق االستئجار طويل األمد لمدة تصل إلى 

سنة    99تئجار طويل األمد تصل إلى  عقارية أخرى ومنطقة واحدة يمكن لألجانب فيها امتالك حقوق االنتفاع أو حقوق االس

)"المناطق المخصصة"(. وقد حددت مراسيم أخرى أصدرها صاحب السمو حاكم دبي في وقت الحق قطع أراضي أخرى  

 .كمناطق مخصصة

 

ينص قانون التسجيل أيًضا على أن دائرة األراضي هي السلطة المختصة الوحيدة المخولة بتسجيل أي حقوق عقارية على  

. ولتعجيل عملية التسجيل، قامت دائرة األراضي بتعهيد تسجيل معامالت عقارية معينة، مثل بيع العقارات إلى العقارات

شركات مرخصة من قبل دائرة األراضي وتسمى "أمناء التسجيل". أنشأ قانون التسجيل سجل العقارات في دائرة األراضي.  

على حقوق الملكية العقارية مسجلة في سجل العقارات، والتي   يجب أن تكون جميع حقوق الملكية العقارية وأي تعديالت

يجب أن يكون لها القوة المطلقة كدليل في مواجهة جميع األطراف. ال يجوز إبداء أي اعتراض على البيانات الواردة في  

 .السجل العقاري إال بالطعن باالحتيال أو التزوير

. رسوم التسجيل لبيع وشراء 2013( لعام 30بي التنفيذي رقم )تتقاضى دائرة األراضي رسومها بموجب قرار مجلس د

% من قيمة العقار كما هي في تاريخ نقل ملكية العقار. وتبلغ رسوم التسجيل لعقد إيجار طويل األمد كذلك  4الممتلكات هي  

 . %1م %. وبالنسبة التفاقية المساطحة فتكون الرسو2%، أما مقابل اتفاقية حق االنتفاع فتبلغ الرسوم 4
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 التشريعات العقارية األخرى ذات الصلة 

 

وأنشأ سجل   2008أغسطس  14يقوم بتنظيم السجل العقاري المؤقت وتم إصداره في  2008( لسنة 13قانون دبي رقم )

لتسجيل كافة المبيعات على المخطط للوحدات العقارية )السجل العقاري المؤقت(. تم تعديل هذا القانون بعد ذلك بموجب 

ً من قبل القانون رقم ) 2009( لسنة 9قانون دبي رقم )  وتم إصدار الالئحة التنفيذية  2017( لسنة 19وتم تعديله الحقا

 .2010( لسنة  6للقانون بموجب قرار مجلس دبي التنفيذي رقم )

 

العالقة بين المالك يقوم بتنظيم  2008( لسنة 33المعدل بموجب قانون دبي رقم ) 2007( لسنة 26قانون دبي رقم )

والمستأجرين في إمارة دبي. ينص قانون اإليجار على حقوق والتزامات المستأجرين والمالكين مثالً ما يتعلق بالصيانة  

وتسجيل عقود اإليجار وتجديد عقود اإليجار وإخالء المستأجرين خالل مدة اإليجار أو عند انتهاء عقد اإليجار ويمنح 

 .انونية الالزمةالمستأجرين الحماية الق

 

من أجل السيطرة على زيادة اإليجار في دبي، صدرت عدة مراسيم خالل السنوات األخيرة. المرسوم الحالي الذي يحكم 

 .2013( لسنة  43زيادة اإليجار في دبي هو مرسوم دبي رقم )

 

 :ة في إمارة دبي على النحو التالي يحدد مؤشر الحد األعلى لإليجار النسبة المئوية للزيادة القصوى في اإليجارات العقاري

 

في المائة من متوسط سعر إيجار  10ال يسمح بزيادة قيمة اإليجار الحالية للوحدة العقارية إذا كان إيجارها أقل من  •

 السوق؛

في    11في المائة من قيمة اإليجار الحالية للوحدة العقارية إذا كان اإليجار الحالي أقل من    5يسمح بزيادة تصل إلى   •

 في المائة من متوسط معدل إيجار السوق؛   20المائة إلى  

  21في المائة من قيمة اإليجار الحالية للوحدة العقارية إذا كان اإليجار الحالي أقل من  10يسمح بزيادة تصل إلى  •

 في المائة من متوسط معدل إيجار السوق؛ 30في المائة إلى 

  31يمة اإليجار الحالية للوحدة العقارية إذا كان اإليجار الحالي أقل من في المائة من ق 15يسمح بزيادة تصل إلى  •

 في المائة من متوسط معدل إيجار السوق؛ و 40في المائة إلى 

  40في المائة من قيمة اإليجار الحالية للوحدة العقارية إذا كان اإليجار الحالي أقل من  20يسمح بزيادة تصل إلى  •

 .إيجار السوق في المائة من متوسط معدل

 

هذا الجزء من القانون هو قيد المراجعة حاليًا. ومن المتوقع إصدار قانون جديد لإليجار، سيكون له قواعد مختلفة لكل نوع  

 .من أنواع االستخدام، مثل السكني والتجاري

 

  2013( لسنة 21صدر مرسوم دبي رقم ): بشأن تصفية المشاريع العقارية الملغاة 2013( لسنة 21مرسوم دبي رقم )

يوليو   23بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية المشاريع العقارية الملغاة في إمارة دبي وتسوية الحقوق ذات الصلة في  

 .. قد يتطلب التنظيم العقاري أن يلغى المشروع المتوقف وأن يحال إلى لجنة قضائية خاصة بموجب هذا المرسوم2013

 

 م المالية في اإلمارات العربية المتحدةمكافحة غسيل األموال والجرائ

 

مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب شأن في  2018( لسنة 20قانون االتحادي رقم )المرسوم بيعتبر 

"( بمثابة حجر األساس للتشريعات اإلماراتية بشأن قانون مكافحة غسيل األموال)"  وتمويل التنظيمات غير المشروعة

مصرف اإلمارات  مكافحة غسيل األموال. ويسري قانون مكافحة غسيل األموال على جميع المؤسسات المالية المرخصة من  

المركزي والهيئة، ومنها على سبيل المثال الصندوق ومدير الصندوق. وقد مهد قانون مكافحة غسيل  العربية المتحدة 

ألموال الجديد الطريق إليجاد وحدة معلومات مالية، وهي وحدة تختص بمراقبة الجرائم المالية. وتتولى الوحدة استالم ا

 التقارير عن العمليات المشبوهة من جميع المؤسسات المالية وإبالغ الجهات المختصة بها.
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"( التي حددت مسؤوليات الالئحة التنفيذية)"  2019( لسنة 10وأصدر مجلس الوزراء اإلماراتي الالئحة التنفيذية رقم )

مراعاة عوامل المخاطر ذات  ( 1. وتشمل هذه المسؤوليات على سبيل المثال ال الحصر )وغير المالية المؤسسات المالية

توثيق ( 2؛ ) والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديمهاالعالقة كمخاطر العمالء والدول أو المناطق الجغرافية 

اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة إلدارة ( 3؛ ) مليات تقييم المخاطر وتحديثها بشكل مستمر وتوفيرها عند الطلبع

 .  التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء عالقة العمل( التحقق من 4؛ ) المخاطر العالية حال تحديدها

 

بشأن   2019ر.م. لسنة  21ئة األوراق المالية والسلع القرار رقم ، أصدر رئيس مجلس إدارة هي2019 مايو 8في 

"(. وبموجب القرار،  القرار)" والتنظيمات غير المشروعة  تمويل اإلرهاب  مكافحة  غسل األموال وإجراءات مواجهة جرائم  

يل األموال وتمويل يجب على المؤسسات المالية إعداد نظام داخلي للسياسة واإلجراءات المتبعة في المؤسسة لمكافحة غس

 اإلرهاب وتقديمه إلى الهيئة للموافقة عليه. 

 

وفي حالة اإلخالل بأي من نصوص قانون مكافحة غسيل األموال أو الالئحة التنفيذية أو القرار، يمكن أن يخضع الصندوق  

نها فرض عقوبات المركزي والهيئة، وقد ينجم عمصرف اإلمارات العربية المتحدة ومدير الصندوق لتحقيقات يجريها 

 كبيرة.
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 الضرائب

 

فيما يلي وصف عام لبعض االعتبارات الضريبية المتعلقة باالستثمار في الوحدات. إن هذا القسم ال يشكل تحليالً مفصالً 

المستقبليين استشارة  بوحات الصندوق وكامالً لجميع االعتبارات الضريبية المتعلقة بالوحدات. يجب على المكتتبين 

وذلك فيما يتعلق فيه المترتبة بموجب قوانين الضرائب في البلد الذي يقيمون مستشاريهم الضريبيين فيما يتعلق بالعواقب 

بأي أغراض ضريبية وقوانين الضرائب في دولة اإلمارات العربية المتحدة المتعلقة بالحصول على الوحدات وحيازتها 

 .الوحدات والتنازل عنها، واستالم توزيعات األرباح و/أو المبالغ األخرى المتعلقة باالستثمار في

 

يستند هذا الملخص إلى القوانين والمراسيم واألحكام والممارسات اإلدارية والقرارات القضائية في دولة اإلمارات العربية  

قد يسري مفعوله بعد هذا  ذي الصلة  المتحدة كما هو معمول به في تاريخ مستند الطرح هذا ويخضع ألي تغيير في القانون 

 .أثر رجعي التاريخ والذي قد يكون له

 

 ضريبة دخل الشركات واألشخاص

 

حاليا، ال يوجد نظام ضرائب اتحادي للشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فقد صدرت قرارات ضريبة  

  )المعدل((، وفي   1968مثل إمارة الشارقة )قانون ضريبة الدخل في الشارقة لسنة  في الدولة  العديد من اإلمارات  في  الدخل  

في دبي )بصيغته المعدلة((.  1969)المعدل(( وفي دبي )مرسوم الضريبة  1965أبو ظبي )مرسوم ضريبة الدخل لسنة 

من الناحية العملية، ال يتم فرض ضريبة دخل على الشركات باستثناء الشركات التي تعمل في إنتاج واستكشاف النفط والغاز 

إلمارات. ليس هناك ما يضمن أن التشريع لن يتم تطبيقه بشكل عام على اتلك أو استخراج الموارد الطبيعية األخرى في 

قطاعات أخرى في المستقبل. كما تخضع فروع المصارف األجنبية العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة للضرائب 

في    (withholding tax) بموجب أنظمة محددة في بعض اإلمارات. بموجب التشريع الحالي، ال توجد ضريبة مقتطعة

 80أبرمت اإلمارات اتفاقيات لمعالجة االزدواج الضريبي مع أكثر من  من ناحية أخرى لقد    .دولة اإلمارات العربية المتحدة

 .ال يوجد حاليا أي ضريبة دخل شخصية في دولة اإلمارات العربية المتحدةو .دولة

 

المتحدة، لن يكون على أي ربح أو دخل يدره الصندوق  بموجب اإلطار الضريبي المعمول به في دولة اإلمارات العربية

على حاملي الوحدات بموجب االستثمار في الصندوق أي ضريبة سواء ضريبة على الشركات أو الدخل. ال يوجد أي  

اشتراط لحجب أو خصم بخصوص أي ضرائب في دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بمدفوعات أو توزيعات 

 .أي مالك للوحدات. المكاسب الناتجة عن بيع أو التنازل عن الوحدات لن تخضع لضريبة الشركات أو الدخل األرباح على

 

يحتفظ دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة للحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل خاص بالحق في 

. ليس من المؤكد ما إذا كان سيتم ممارسة هذا الحق في  زيادة الضرائب على أساس اتحادي بغرض تمويل ميزانيتها

 .المستقبل، وكيف ستتفاعل أي قوانين ضريبية اتحادية مستقبلية مع تلك الموجودة حالياً في كل إمارة

 

 ضريبة القيمة المضافة 

 

متحدة. يتم فرض في دولة اإلمارات العربية ال (VAT) ، تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة2018يناير  1اعتباًرا من 

متحدة بالمعدل القياسي  ضرائب على إمدادات السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في دولة اإلمارات العربية ال

 .، ما لم يتم إعفاءها أو عدم إخضاعها لضريبة القيمة المضافة على وجه التحديد٪ 5البالغ 

 

االستثمار في الوحدات تعامل على أنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في دولة  إن توزيعات األرباح الناتجة عن 

 اإلمارات العربية المتحدة.
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 جدول الرسوم واألتعاب والنفقات

 

 نفقات ومصاريف تأسيس الصندوق
 مصاريف تأسيس الصندوق )باأللف درهم(    

 )سوف يتم استيفاؤها من رسوم االكتتاب(    

 المصروف  طبيعة الجهة المستحقة لقيمة البند  البند قيمة 

 *أتعاب استشارية لتأسيس الصندوق وأتعاب إدارة اإلصدار  المال كابيتال 6,907.8

 تخص تأسيس الصندوق   -مصاريف قانونية  التميمي وشركاه   738.0

 بنوك االكتتاب بنك أبو ظبي األول    650.0

 الدعاية والتسويق  دبي المالي , سوق  phdفينزبري,   428.9

 عالقات عامة   فينزبري    278.3

 )من خالل بنك االكتتاب( eIPOمصاريف استخدام منصة سوق دبي المالية  سوق دبي المالي    100.0

 مصاريف إعداد تقارير  دبي  -برايس ووترهاوس كوبرز    190.0

 االلكترونية والعالمة التسويقية تطوير الصفحة   جرافيك شوب ويوروالند    119.5

 الترجمة عدة جهات    51.4

 دراسة سوقية  كافنديش ماكسويل   45.0

 ترخيص صندوق لدى الهيئة هيئة األوراق المالية     15.0

 المجموع )قبل ضريبة القيمة المضافة(**    9,523.8

 يضاف ضريبة قيمة المضافة    476.2

 االكتتاب )شاملة ضريبة القيمة المضافة( مجموع رسوم     10,000.0

 حجم اإلصدار    500,000

 رسم اإلكتتاب )%( )شامالً ضريبة القيمة المضافة(   % 2.00

المستحقة لمدير الصندوق بعد خصم جميع  استشارية لتأسيس الصندوق وأتعاب إدارة اإلصدارأتعاب  مقابلتم احتساب  *
درهم إماراتي. تم توضيح أساس احتساب ألف  9،523.8مصاريف التأسيس األخرى من مصاريف التأسيس البالغة 

 درهم إماراتي في اإليضاح أدناه.  ألف  9،523.8
والمتوقع أن   إماراتي درهم ألف 500.000البالغ  االكتتاب٪ من إجمالي مبلغ 2تم احتساب مصاريف التأسيس بنسبة ** 

. وتجدر إماراتي درهمألف  476.2في الطرح العام للصندوق صافيًا من ضريبة القيمة المضافة البالغة به يتم االكتتاب 
  500.000عن    االكتتابصندوق ستختلف في حالة اختالف إجمالي مبلغ  المستحقة لمدير ال  كتتاباالاإلشارة إلى أن رسوم  

 درهم إماراتي.  ألف
 
 

بسبب عدم تغطية الحد المستهدف   التأسيسونفقات المجموع الكلي لمصاريف في حال إنخفاض قيمة رسوم اإلكتتاب عن 
تعاب ترتيب أأتعاب استشارية و عاله " أالخاصة بها  بالجدول تعاب هذا الفرق من األمدير الصندوق تحمل يسمن الطرح 
 ".االكتتاب

 
  رسوم مدير الصندوق:

 
 

 أوالً: رسوم اإلدارة 
 

 وتتمثل فيما يلي:
 
تم احتسابها صافي قيمة األصول آخر % من 1.25إدارة سنوية تبلغ  أتعاب الصندوق مدير يستحقأتعاب اإلدارة:  .1

  .أشهر ثالثةكل مقدماً وتسدد لمدير الصندوق أتعاب اإلدارة وتحتسب 
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: يستحق مدير الصندوق أتعاب في حال االستحواذ على أصول لصالح الصندوق أو  أتعاب االستحواذ أو التصرف .2
% من قيمة االستحواذ أو التصرف. ويستحق مدير 1في حال التصرف في أصول الصندوق وتبلغ تلك األتعاب 

 بذله جهوداً استشارية إضافية تتعلق باالستحواذ أو التصرف بأصول الصندوق.   الصندوق هذه األتعاب مقابل
 

ير الصندوق بصفته جهة مرخصة لمزاولة أعمال تقديم استشارات ترتيبات مد يستحق: أتعاب استشارات الترتيب .3
ين في  القروض والدين وليس بصفته مدير الصندوق أتعاب عن تقديم استشارات بخصوص ترتيبات القروض والد

% من قيمة القرض أو الدين. يستحق مدير 1حال حصول الصندوق على قروض أو ديون وتبلغ تلك األتعاب 
الصندوق بالصفة المشار إليها هذه األتعاب مقابل بذله جهوداً استشارية إضافية تتعلق بترتيبات الحصول على الدين  

الصندوق أو من خالل شركة تابعة أوشقيقة لمدير وسواء تمت تلك األعمال من خالل إدارة أو وحدة داخل مدير 
الصندوق، وتدفع هذه األتعاب لمدير الصندوق بغض النظر عن أي رسوم أو عموالت مفروضة من الجهة المقرضة  

 حسبما هو متعارف عليه في مثل تلك األحوال.  
 

ه( خالل العام المالي الواحد نسبة   وفي جميع األحوال لن تتجاوز رسوم اإلدارة السنوية )مجموع األتعاب الثالث أعال
 رسوم اإلدارة. قبل استقطاع و في نفس العام المالي التي تم احتسابها صول األ قيمةصافي  اَخر من % 2.25

 
% من إجمالي عوائد 7% مما يزيد عن 10يستحق مدير الصندوق أتعاب أداء من الصندوق بما يعادل أتعاب األداء: ثانيا: 

المستثمرين محسوبة على أساس التغير في صافي قيمة األصول للوحدة مع حاجز تصاعدي لكل اثنا عشر شهراً، على أال 

قيمة دون  إلىكانت تلك الزيادة من قيمة دون الحاجز  إذاللوحدة  األصول قيمةيستحق أتعاب أداء عن الزيادة في صافي 

ً الحاجز  . وألغراض المزيد من التوضيح الجدول األتي يبين على سبيل المثال والتوضيح طريق’ احتساب له مساوية أيضا

 رسوم األداء: 
 

  السنة
 المالية 

قيمة   صافي
األصول في  

 من يناير 1

  قيمة  صافي
  في   األصول

  من  31
 ديسمبر

  اجمالي
العوائد 

  )الخسائر(

 نسبة
  اجمالي
 العوائد

  صافي
 العوائد

  الخاضعة
  لرسوم
 األداء

 رسوم
 األداء

2020 1,000 1,200 200 20 % 130 13 

2021 1,200 1,400 200 16.7 % 116 11.6 

2022 1,400 1,450 50 3.6 % 0 0 

2023 1,450 1,100 (350 ) (24)% 0 0 

2024 1,100 1,300 200 18 % 0 0 

 
أتعاب أداء ويتم احتساب أتعاب اآلداء على  وفي حال زيادة رأسمال الصندوق الي سبب فإن هذه الزيادة ال يحتسب عنها 

ما يتحقق من عوائد بعد زيادة رأس المال، هذا ويجوز لمدير الصندوق التنازل للصندوق عن ما يراه من األتعاب المستحقة 
 له خالل العام وفقاً لتقديره المطلق.

 
أتعاب 

الحافظ 
 األمين 

 

ً التفاقية    1.000األتعاب بين الصندوق والحافظ األمين على أساس تحتسب أتعاب الحافظ األمين وفقا
 دوالر أمريكي حتى سقف عشرين وثيقة تحتسب على أساس شهري. 

 

أتعاب شركة  
الخدمات 
 اإلدارية  

 

 
ً التفاقية األتعاب بين الصندوق وشركة الخدمات اإلدارية تحتسب أتعاب شركة الخدمات اإلدارية     وفقا

 كما يلي: 

 

 األتعاب* نطاق العمل

  الخدمات اإلدارية
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 بشكل  للصندوق األصول  قيمة صافي  إحتساب

 شهري

 الصندوق أصول قيمة إجمالي من% 0.015

 رسوم استقطاع قبل  سنوي أساس على تحتسب

 اإلدارية  الخدمات شركة

 أول)تعفى    شركة كل  عن  أمريكي  دوالر  1,500 خاصة  أغراض ذات شركات تخص تقارير

 (خاص غرض ذات شركة ( 15) عشر خمسة

 دوالر أمريكي لكل صندوق على أساس شهري 3.000بقيمة ال تقل عن 

  خدمات وكالة النقل

دوالر أمريكي لكل معاملة مع قيمة شهرية ال   15 خدمات وكالة النقل

 دوال أمريكي حتى فترة اإلدراج  500تقل عن 

  خدمات البيانات المالية

دوالر أمريكي لكل صندوق يديره مدير  7,000 كل ربع سنة )غير مدققة(البيانات المالية عن 

 الصندوق تحتسب على أساس سنوي 

 *ال تشمل ضريبة القيمة المضافة 

 
أتعاب 

المستشار 
 القانوني

 

ليس هناك مبلغ محدد سلفاً ألتعاب المستشار القانونية وإنما يتم حساب أتعاب المستشار القانوني بناء على  
طبيعة االستشارة القانونية المطلوبة في أي وقت يطلب الصندوق الحصول على رأي قانوني من المستشار 

 القانوني. 

أتعاب مدقق 
 الحسابات

 

كما  مدقق الحساباتوفقاً التفاقية األتعاب بين الصندوق وشركة  الصندوقمدقق حسابات أتعاب  تحتسب
ً يلي:  .آلخر حين من للتغيير تخضع األتعاب تلك أن علما

 طريقة الدفع رهم اإلماراتي بالد األتعاب العمل نطاق

% قبل بدء العمل،  60   165,000 السنوي  التقرير المالي  تدقيق

% عند إتمام عمل  30

% عند تسليم  10التدقيق، 

 التقرير النهائي

للتقارير المالية الربع   مراجعة

  31في  المنتهية للفتراتسنوية 

 سبتمبر 30و يونيو 30 مارس،

 من كل عام 

 % عند بدء العمل  100   165,000

 
 
 

 ال تشمل ضريبة القيمة المضافة 
 

أتعاب 
المثمن  
 العقاري

 

علماً أن تلك   العقاري المثمنأتعاب المثمن العقاري وفقاً التفاقية األتعاب بين الصندوق وشركة  تحتسب
يتم حساب أتعاب تقييم العقار بناًء على طبيعة العقار باإلضافة   األتعاب تخضع للتغيير من حين آلخر.

 الى عدة عوامل قد تنطبق لكل تقييم عقاري على حدى. 
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 (1)جدول 
 تقرير إجراءات متفق عليها

 شروط وأحكام الطرح

 

 يخضع الطرح للشروط واألحكام التالية: 

 

 عام  أ(

 

اإلكتتاب الموقعة حسب طلب لالكتتاب في الوحدات، يتعين على المستثمرين تعبئة وإعادة ارسال  -1

)بتوقيت اإلمارات العربية المتحدة( الواحدة ظهراً في موعد أقصاه الساعة االكتتاب بنك األصول إلى 

 . الطرحمن اليوم األخير لفترة 

 

عند االكتتاب في الوحدات، يعتبر كل مستثمر موافقًا على مستند الطرح هذا )وعلى شروط وأحكام  -2

 . ( وعلى تأسيس الصندوق وفقًا لمستند الطرح هذاالطرح

 

واحدة فقط باسمه )ما لم يكن يتصرف بصفة  "( اكتتابطلب اكتتاب )" طلب يجوز لكل مستثمر تقديم  -3

اكتتاب بمستند الطرح هذا في  طلب ممثل مفوض حسب األصول لمستثمر آخر(. وقد تم إرفاق نموذج 

اكتتاب فيما يتعلق طلب اكتتاب واحد باسمه، أو إذا قدم طلب فإذا قدم مستثمر أكثر من . 1رقم الملحق 

طلبات كافة أو بعض أو قبول بأكثر من شريحة واحدة، يحتفظ مدير الصندوق بالحق في استبعاد 

 االكتتاب المقدمة من ذلك المستثمر.

 

االكتتاب بالكامل فقط بعد قيام المستثمر بمراجعة مستند الطرح والموافقة على شروط طلب  يتوجب تعبئة   -4

 في مستند الطرح هذا.  وأحكام الصندوق الواردة

 

 يجب على المستثمرين: -5

 

تعبئة جميع الخانات المطلوبة في اتفاقية االكتتاب )بما في ذلك تقديم رقم مستثمر وطني ورقم  )أ(

 حساب بنكي(؛ 

 

االكتتاب المعبأ بدقة وبشكل واضح، والتي يجب على المستثمر أو ممثل  طلب تقديم أصل  )ب(

 األصول التوقيع أو المصادقة عليها؛ المستثمر المفوض حسب 

 

 تقديم جميع المستندات الثبوتية المطلوبة؛ و )ج(

 

 االكتتاب،طلب مع مراعاة ما ورد في القسم )ب( أدناه، سداد قيمة االكتتاب وفقًا لشروط  )د(

 

ط، خالل فترة الطرح. فإذا لم يستوفِّ أي مستثمر هذه الشرواالكتتاب وفي جميع األحوال، إلى بنك  

االكتتاب من المستثمر، وبالتالي لن يقوم بتخصيص أي وحدات طلب  يجوز لمدير الصندوق رفض قبول  

االكتتاب طلبات لذلك المستثمر حتى يستوفي المستثمر تلك الشروط. ويحق لمدير الصندوق رفض 

يما يتعلق االكتتاب غير معبأ بدقة، وبشكل خاص غير معبأ بدقة فطلب المقدمة من أي مستثمر إذا كان  

بالمبلغ المدفوع، أو في حالة سداد مبلغ االكتتاب باستخدام طريقة دفع غير طريقة الدفع المسموح بها، 

االكتتاب مطابقًا للحد األدنى لالستثمار أو مضاعفاته طلب أو إذا لم يكن مبلغ االكتتاب المدون في 

 المنصوص عليها.
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وض حسب األصول( بناء على طلب مدير الصندوق، القيام أو ممثل المستثمر المف)المستثمر  يجب على   -6

الذي تم تقديم االكتتاب بتأكيد دقة المعلومات التي تحتوي عليها اتفاقية االكتتاب بحضور ممثل عن بنك 

 االكتتاب إليه.طلب 

 

 اكتتاب باطلة والغية.طلب تعتبر أي شروط يضيفها أي مستثمر إلى أي  -7

 

 طريقة الدفع  ب(

 

يتم سداد مبلغ االكتتاب حسب اإلجراءات المنصوص عليها في مستند الطرح هذا تحت عنوان "إجراءات االكتتاب 

 والمستندات المطلوبة". 
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 حات والتعاريفلالمصط

 

اتفاقية الخدمات اإلدارية الموقعة بين الصندوق ومدير الصندوق  اتفاقية الخدمات اإلدارية
 . 2020 سبتمبر 23وشركة الخدمات اإلدارية بتاريخ 

 

تكاليف ونفقات الخدمات اإلدارية المقدمة للصندوق، شاملةً على  النفقات اإلدارية  
سبيل المثال ال الحصر )أ( أتعاب المستشار القانوني والضريبي، 
نين  والخدمات االستشارية، والمحاسبين، ومدققي الحسابات، والمثم 
العقاريين؛ )ب( عموالت الوسطاء )إن وجدت(؛ )ج( أتعاب 
ونفقات شركة الخدمات اإلدارية والحافظ األمين؛ )د( جميع 
الضرائب والرسوم الضريبية على الشركات والمستحقة للحكومات 

تصاالت فيما يتعلق بخدمات أو الجهات الحكومية؛ )هـ( نفقات اال
المستثمرين وكافة نفقات إعداد وطباعة وتوزيع التقارير المالية 
والتقارير األخرى، نماذج التوكيل باإلنابة ومذكرات الطرح 
والوثائق المشابهة؛ )و( تكلفة التأمين )إن وجد(؛ )ز( نفقات 
ة التقاضي والتعويض والحماية من المسؤولية، والنفقات غير العادي

التي ال يتم تكبدها في السياق المعتاد لممارسة أنشطة األعمال؛ 
 و)ح( نفقات لجنة االستثمار والرقابة. 

 

الشركة المقدمة للخدمات اإلدارية للصندوق من حين إلى آخر،   شركة الخدمات اإلدارية 
 شارترد.توهي كما في تاريخ مستند الطرح هذا ستاندرد 

 

 العملة القانونية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. الدرهم اإلماراتي أو الدرهم 
 

 األصول التي يمكن أن يستثمر الصندوق فيها من حين إلى آخر.  األصول  
 

مدقق الحسابات الذي يتم تعيينه للصندوق وفقًا للنظام المعمول به،  مدقق الحسابات
برايس ووترهاوس وهو كما في تاريخ مستند الطرح هذا شركة 

 .دبي - كوبرز
 

 هيئة األوراق المالية والسلع.  الهيئة
 

 شركة المال كابيتال ش.م.خ.  محصل االكتتابات
 

عند تحقيق الحد   الصندوق للمكتتبين.الوحدات الصادرة عن  الصندوقوحدات 
  500,000,000المستهدف من الطرف فإن الصندوق سيصدر 

النقدية، أما إذا حصل فائق في  الصندوقوحدات وحدة لمكتتبي 
النقدية فهو  الصندوق االكتتاب فإن الحد األقصى لوحدات

وحدة. وإذا لم يغطي الطرح العدد المستهدف،  700,000,000
  350,000,000النقدية هو  الصندوق فإن الحد األدنى لوحدات

 وحدة.
 

الحافظ األمين المعين للصندوق من حين إلى آخر، وهو كما في  الحافظ األمين
 .بنك شارتردتتاريخ مستند الطرح هذا ستاندرد 

 

االتفاقية الموقعة بين الصندوق ومدير الصندوق والحافظ األمين  اتفاقية الحفظ األمين
فيما يتعلق بالحفظ األمين لألصول،  2020سبتمبر  23بتاريخ 

 وما يطرأ عليها من تعديالت أو استبدال من حين إلى آخر. 
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العقار قيد التطوير الذي سوف يمتلكه الصندوق عند استكماله،  العقار قيد التطوير 
ولكنه ال يشمل العقار الذي يجري تنفيذ أنشطة تطويرية عليه ومنها 

 التجديد والترميم والتعديل. 
 

 سوق دبي المالي.  السوق
 

 دائرة األراضي واألمالك في دبي. دائرة األراضي واألمالك في دبي 
 

 و مجلس إدارة مدير الصندوق من حين إلى آخر.  عض عضو مجلس اإلدارة 
 

 إمارة دبي، إحدى اإلمارات السبع في اإلمارات العربية المتحدة.  دبي
 

 مجموعة الشركات التابعة لشركة دبي لالستثمار ش.م.ع.  مجموعة دبي لالستثمار 
 

إمارة دائرة الرقابة المالية، وهي الهيئة العليا للرقابة المالية في  دائرة الرقابة المالية 
 دبي.
 

 . من كل عام ديسمبر  31السنة المالية للصندوق المنتهية في  السنة المالية  
 

 .المستثمرين األفراد وفقًا لمستند الطرح هذاشريحة  الشريحة األولى 
 

تم سيريت، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق كابيتال المال  الصندوق
تأسيسه في اإلمارات العربية المتحدة وحاصل على ترخيص من 

 الهيئة.
 

 30االتفاقية الموقعة بين الصندوق ومدير الصندوق بتاريخ  اتفاقية إدارة الصندوق 
فيما يتعلق بإدارة الصندوق، وتعديالته أو  2020 سيبتمبر

 ر. استبدالها من حين إلى آخ
 

رسوم المستحقة وواجبة السداد من الصندوق لمدير الصندوق  ال الصندوقمدير رسوم 
 وفقًا التفاقية إدارة الصندوق. 

 

 شركة المال كابيتال ش.م.خ.  مدير الصندوق
 

أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق كما في تاريخ مستند الطرح   أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق
 هذا. 
 

/ر.م 9قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم  صناديق االستثمارنظام 
بشأن النظام الخاص لصناديق االستثمار ، وتعديالته   2016لسنة  

 أو اإلضافات إليه أو استبداله من حين إلى آخر. 
 

م البحرين، مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يض مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية  

 واإلمارات العربية المتحدة.
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

نها يقوم مدير الصندوق بتعييسلجنة االستثمار والرقابة التي  لجنة االستثمار والرقابة
 الصندوق.  ورقابةللتصرف بصفتها لجنة استثمار 
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الهدف االستثماري للصندوق كما هو مبين في القسم الوارد من   الهدف االستثماري
 مستند الطرح هذا بعنوان "الصندوق".

 

السياسة االستثمارية للصندوق كما هي مبينة في القسم الوارد من  السياسة االستثمارية  
 هذا بعنوان "الصندوق".مستند الطرح 

 

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يتقدم بطلب لالكتتاب في  المستثمر  
 الوحدات بموجب الطرح.

 

، 2015( لسنة 2قانون الشركات التجارية اإلماراتي رقم ) القانون أو قانون الشركات التجارية 
وتعديالته واإلضافات إليه واستبداله من حين إلى آخر، وجميع  
القوانين األخرى المعمول بها في اإلمارات العربية المتحدة التي 

 تسري على الصندوق والوحدات.
 

إدراج الوحدات في سوق دبي المالي والي يصبح ساري المفعول  اإلدراج  
 وفقًا للقواعد.  

 

 تاريخ اإلدراج.   تاريخ اإلدراج 
 

تداول العقار مقابله كما في تاريخ  المبلغ التقديري الذي يجب أن يتم   القيمة السوقية  
التثمين بين مشتٍر راغب في الشراء وبائعٍ راغب في البيع في 
صفقة يتم إبرامها باستقاللية بعد القيام بالتسويق المناسب، حيث 

 يتصرف كل من الطرفين بمعرفة وحرص ودراية دون إكراه. 
 

 وشمال إفريقيا. منطقة الشرق األوسط  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
 

صافي قيمة أصول الصندوق كما يحدده مدير الصندوق بمساعدة  صافي قيمة األصول  
 شركة الخدمات اإلدارية بين الحين واآلخر. 

 

صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة الذي يساوي في أي تاريخ  صافي قيمة األصول للوحدة  
الصندوق صافي قيمة أصول الصندوق مقسوًما على عدد وحدات  

 الصادرة والمتداولة كما في ذلك التاريخ. 
 

مساحة الطوابق القابلة لالستخدام والواقعة بين األسطح الداخلية  صافي المساحة القابلة للتأجير 
المشطبة للجدران الداخلية الدائمة واألسطح الداخلية المشطبة 

 لألجزاء الرئيسية من جدران المبنى الخارجية الدائمة. 
 

القيمة اإلجمالية لجميع الوحدات الصادرة بموجب الطرح بعد حسم  حصيلة االكتتابصافي 
 النفقات المتعلقة بالطرح.

 

 رقم المستثمر الوطني. رقم المستثمر الوطني 
 

وحدة بسعر الطرح في   500,000,000طرح الصندوق العام لـ   الطرح
شريحتين، الشريحة األولى والشريحة الثانية، على النحو 

 الموصوف في مستند الطرح هذا.
 

درهم إماراتي  1.00سعر طرح كل من وحدات الطرح والبالغ  سعر الطرح
 )درهم إماراتي واحد(. 
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تكون إما % من وحدات الصندوق التي 50موافقة مالكي نسبة  الموافقة العادية 
( ممثلة بمالكي الوحدات الحاضرين في اجتماع جمعية عمومية  1)

( 2)شخصيًا أو باإلنابة( منعقد لغرض دراسة منح تلك الموافقة؛ )
ممثلة بمالكي الوحدات الذين يجيبون كتابةً )بما في ذلك عبر وسائل 
االتصاالت اإللكترونية( على طلب صادر من مدير الصندوق 

( التي تم الحصول عليها 3الموافقة؛ أو )للحصول على تلك 
 بطريقة أخرى حسبما يحدده مدير الصندوق بتقديره المطلق.

 

يملكها الصندوق أو يتم سفي العقارات التي  وحداتالعقارات أو ال العقارات أو المحفظة 
 امتالكها نيابة عنه من حين إلى آخر.

 

يعينه مدير الصندوق من حين إلى آخر بموجب اتفاقية أي مدير  مدير العقار/شركة إدارة العقار
 إدارة عقار. 

 

 . 2020 أكتوبر 15مستند الطرح هذا المؤرخ في  مستند الطرح 
 

مؤسسات االستثمار المؤهلة والمستثمرون األفراد المؤهلون ذوو  المستثمرون المؤهلون 
 المالءة المالية كما ورد تعريفهم في مستند الطرح هذا. 

 

األراضي أو المباني، سواء كانت ملكية حرة أو ملكية تأجيرية،  العقار
التي تتجاوز المدة المتبقية ألي إيجار لها )كما في تاريخ 

 سنة.  20االستحواذ( 
 

سجل مالكي الوحدات الذي يحتفظ به المسجل فيما يتعلق  السجل
 بالصندوق.

 

 المالية األمريكي.نظام )إس( بموجب قانون األوراق  نظام )إس(
 

 نظام صناديق االستثمار ونظام صناديق االستثمار العقارية. النظام
 

آلية استثمارية عقارية تعرف عموًما باسم عهدة االستثمار العقاري  صندوق استثمار عقاري
 أو صندوق االستثمار العقاري.

 

رت 6قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم  نظام صناديق االستثمار العقارية 
 ق االستثمار العقاري.وبشأن ضوابط صندوتعديالته    2019لسنة  

 

شخص تم تعريفه كـ "شخص ذو عالقة" في القسم الوارد في مستند  الطرف ذو العالقة 
طراف ذات العالقة وتضارب  الطرح هذا بعنوان "التعامالت مع األ

 المصالح". 
 

أي تعامالت بين الصندوق و/أو مدير الصندوق وأي طرف ذي  التعامالت مع األطراف ذات العالقة 
عالقة فيما يتعلق بالصندوق أو أي أصول أو أصول محتملة  

 للصندوق. 
 

من األفراد الذين يحملون جنسية دولة  األشخاص الطبيعيون  المستثمرون األفراد
اإلمارات العربية المتحدة أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون 

 لدول الخليج العربية. 
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جميع قواعد سوق دبي المالي التي تسري على إدراج الوحدات،   القواعد
 وتعديالتها أو اإلضافات إليها أو استبدالها من حين إلى آخر. 

 

الشركات األشخاص االعتبارية وشريحة المستثمرين من  الشريحة الثانية 
 .وفقًا لمستند الطرح هذاوالمؤسسات 

إمارة الشارقة، إحدى اإلمارات السبع في اإلمارات العربية   الشارقة
 المتحدة.

 

 الصندوق وحدات من أكثر أو% 75 نسبة مالكي موافقة الخاصة  الموافقة
 الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية ذي الصلة.  

 

اإلمارات العربية المتحدة، دولة اتحادية تضم سبع إمارات هي أبو  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ظبي، وعجمان، ودبي، والفجيرة، ورأس الخيمة، والشارقة، وأم  

 القيوين.  
 

 ورقة مالية تمثل حصة مالكها في صافي قيمة األصول.  الوحدة 
 

ألراضي التي تسيطر الواليات المتحدة األمريكية، وأقاليمها وا الواليات المتحدة األمريكية  
عليها، وأي والية من الواليات المتحدة األمريكية، ومقاطعة  

 كولومبيا.
 

مالك الوحدة من حين إلى آخر، وتفس ر كلمة "مالكو الوحدات"   مالك الوحدات 
 وكلمة "المالك" وفقًا لذلك. 

 

 ، وتعديالته.1940قانون شركات االستثمار األمريكي لسنة  قانون شركات االستثمار األمريكي
 

 "الشخص األمريكي" كما ورد تعريفه في النظام )إس(.  الشخص األمريكي  
 

 ، وتعديالته.1933قانون األوراق المالية األمريكي لسنة  قانون األوراق المالية األمريكي 
 

 العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية. الدوالر األمريكي  
 

 31يونيو و 30في كل فترة منتهية  هو تاريخ تثمين المحفظة تاريخ التثمين 
 ديسمبر من كل عام  

 

نوهي  ،  .سي بي أر اي دبي ش.ذ.م.مشركة  التقرير الذي تعد ه   تقرير التثمين   مثم 
عقاري تم تعيينه وفقًا لألنظمة المعمول بها، كما في تاريخ مستند 

 الطرح هذا. 
 

ن أو مقي م عقاري يعينه الصندوق من حين إلى   العقاريالمثّمن  ن أو مخم  أي مثم 
 آخر وفقًا لألنظمة المعمول بها.

 

ح الحالي للمدة المتبقية من اإليجار. متوسط المدة المتبقية من اإليجار   الوسط المرج 
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 (2)جدول 

 

 

 اكتتاب طلب
 

 . التعريفات1

ما  ريتكابيتال لمال صندوق امستند طرح ما قُرن بها من معاٍن في  الطلب افي هذ المعرفةتُحمل المصطلحات المذكورة 
 لم يذكر خالف ذلك أو حسبما يقتضيه السياق.   

 . االكتتاب 2

 يؤكد المكتتب أنه استلم/استلمت وراجع/راجعت مستند الطرح الحالي.   2-1

( وفقاً الوحدات المكتتب فيها)طلب االكتتاب ائية على االكتتاب في الوحدات المذكورة في يوافق المكتتب موافقة نه 2-2
 لشروط مستند الطرح. 

الوحدات كلياً أو جزئياً، فإنه سيصبح  إلمتالك مدير الصندوقيوافق المكتتب على أنه في حال قبول اكتتابه من قبل  2-3
 ملتزماً بكافة أحكام وشروط مستند الطرح.   الوقتويعتبر من ذلك في الصندوق،  اتوحد مالك

درهم   10,000إن الحد األدنى لمبلغ االكتتاب في الوحدات لكل مستثمر من الشريحة األولى )شريحة األفراد( هو  2-4
درهم اماراتي. ويكون الحد األدنى لمبلغ   1,000إماراتي على أن يكون أي اكتتاب إضافي فوق ذلك بمضاعفات مبلغ 

درهم. على أن يكون أي   500.000كتتاب في الوحدات لكل مستثمر من الشريحة الثانية )شريحة الشركات( هو اال
 درهم اماراتي.  50,000اكتتاب إضافي فوق ذلك بمضاعفات مبلغ 

 اوقت تقديم هذ مدير الصندوقماراتي واحد للوحدة.، ويدفع المكتتب رسوم االكتتاب إلى إدرهم   هوالوحدات  سعر 2-5
( امالً ضريبة القيمة المضافةش درهم اماراتي عن كل وحدة 0.02% )2باإلضافة إلى رسوم اكتتاب بنسبة  إليه الطلب

 . من مبلغ االكتتاب بالنسبة للوحدات التي يتم تخصيصها لكل مستثمر مكتتب،

 عرضاً نهائياً من طرف المكتتب لالكتتاب في وحدات الصندوق.   الطلب امثل هذي 2-6

 .  هذا الطلبوقت تقديم بنوك اإلكتتاب إلى  يقدم المكتتب مستندات اعرف عميلك 2-7

 . قبول االكتتاب3

 يدرك المكتتب ويوافق على أن هذا االكتتاب يخضع للشروط واألحكام التالية:   3-1

  –مدير الصندوق يتصرف بناء على تعليمات  يالذ –  بنك اإلكتتابإال بعد إصدار  وحدات مالكأ. ال يعتبر المكتتب 
بصفته  تأكيد االكتتاب ويوافق على تخصيص الوحدات إلى المكتتب ويتم قيد المكتتب حسب األصول في سجل الصندوق 

 مالك لتلك الوحدات،  

بحقه، وفق تقديره وحده، برفض طلب المكتتب بتخصيص الوحدات كلياً أو جزئياً وفقاً لشروط  مدير الصندوقب. يحتفظ 
 مستند الطرح، 

 ال يلتزم مدير الصندوق بقبول طلبات االكتتاب بالترتيب الذي استُلمت به،ج. 

للوحدات في   مالكاد. يوافق المكتتب على االلتزام بشروط مستند الطرح وتوقيع أي مستندات أخرى الزمة حتى يصبح 
 الصندوق، و 
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 وحدات، وعليه من منطلق تلك الصفة التقيد بشروط مستند الطرح.  مالكه. بعد إصدار تأكيد االكتتاب، يصبح المكتتب 

 . إقرارات وضمانات وتعهدات المكتتبين4

 يقدم المكتتب اإلقرارات والضمانات والتعهدات التالية إلى الصندوق ومدير الصندوق:  4-1

أن تكون المعلومات المذكورة في نموذج بيانات المكتتب صحيحة وكاملة كما في تاريخه، ويخطر المكتتُب مدير  أ.
 تلك المعلومات.  يطرأ علىبأي تغيير أمين الحفظ و الصندوق

يع أي  على الوحدات المكتتب فيها لحسابه الخاص من أجل االستثمار، وال ينوي توزيع أو إعادة ب يتملكب. أن المكتتب 
 جزء منها، ولن يتنازل عن تلك الوحدات بالمخالفة ألي قانون ساٍر أو مستند الطرح. 

بخالف  ج. ال يجوز للمكتتب التنازل عن أي من حقوقه والتزاماته في الوحدات المكتتب فيها أو إنشاء حق ضمان عليها 
 مستند الطرح، بما هو منصوص عليه 

  د. يدرك المكتتب أن الوحدات المكتتب فيها لم ولن تسجل وفقاً لقوانين األوراق المالية المعمول بها في أي اختصاص
 ، دولة اإلمارات العربية المتحدة فبخالقضائى 

 ه. أن المكتتب ليس شخصاً تفرض عليه ضريبة أمريكية،

عند اتخاذ قرار االستثمار في الصندوق على أي إقرار أو معلومات يُزعم تقديمها نيابة عن  يعتمدو. أن المكتتب لم 
 الصندوق أو مدير الصندوق خالف ما ورد في مستند الطرح، 

،  أخر ليست مدرجة في أي سوق مالي في سوق دبى المالى فقط وأنها مدرجة بأن الوحدات المكتتب فيهاز. يقر المكتتب 
 ،  فورا وبناء عليه ال يجوز للمكتتب تصفية استثمار المكتتب في الصندوق

ستثماره ح. بمقدور المكتتب تحمل المخاطر المالية واألخرى الناتجة من حيازة الوحدات المكتتب فيها وخطورة خسارة ا
بالكامل في الصندوق. وأنه يتمتع بالمعرفة والخبرة في المسائل المالية والعلمية وأنه قادر على تقييم مزايا ومخاطر حيازة 

 الوحدات المكتتب فيها، 

 ، وهذا الطلبط. أن المكتتب اطلع على مستند الطرح وفهم محتواها 

 مستند الطرح،  الواردة في المخاطرةي. أن المكتتب راجع وفهم عوامل 

االنسحاب وال يجوزخالف ما هو منصوص عليه في مستند الطرح، يوجد إمكانية لإلسترداد ك. أن المكتتب يعلم أنه ال 
 ، بخالف ما ورد في مستند الطرح من الصندوق أو استالم توزيعات عند تصفية أو استرداد الوحدات المكتتب فيها

  اة الكاملة لتنفيذ وتسليم واستيفاء ما عليه من التزامات طبقاً لمستند الطرح وهذل. أن المكتتب يتمتع بالصالحية والسلط
 وأنه بتلك التصرفات لن يكون مخالفاً ألي واجب أو التزام تعاقدي أو قانوني أو تنظيمي،  الطلب

إنصاف شروط م. أن المكتتب يدرك عدم توصل أي جهة حكومية أو تنظيمية ألي نتائج أو إصدارها ألي قرار يتعلق ب
 عرض وبيع الوحدات المكتتب فيها أو مستند الطرح، 

أو مدير الصندوق أو أي من شركائهم أو أعضائهم أو أعضاء  أمين الحفظ ن. أن المكتتب لم يعول على الصندوق  أو 
بية أو استثمارية مجلس إدارتهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم فيما يتعلق بأي استشارة قانونية أو محاس

أو ضريبية، وأنه طلب استشارة قانونية ومحاسبية واستثمارية وضريبية مستقلة في حدود ما رآه ضرورياً أو مناسباً 
 بخصوص قراره االكتتاب في الوحدات المكتتب فيها،
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راء أو التنازل عن  س. يتحمل المكتتب دفع رسوم الدمغة أو الضرائب األخرى المفروضة على االكتتاب أو التوزيع أو ش
اإلمارات الرسوم والضرائب التي تفرضها الوحدات حسبما يسمح به الصندوق، بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر  

 آخر،  قضائي اختصاص  أيأو  العربية المتحدة

طريق االسترداد وفقاً لشروط مستند  عنإال ما يكون  فيهاع. يدرك المكتتب عدم جواز سحب الوحدات بعد االكتتاب 
 الطرح،  

ألي  اف. يؤكد المكتتب أن قبول طلب االكتتاب الخاص به/بها في الوحدات باإلضافة إلى سعر االكتتاب لن يعتبر مخالف
وأنه/وأنها سيقدم/ستقدم إثبات هويته/هويتها ومصدر أمواله إلى الصندوق  من قواعد ولوائح غسيل األموال المطبقة، 

 ومدير الصندوق،   أمين الحفظ و

والجهات التابعة لهم عن بعض   أمين الحفظوص. يوافق المكتتب على تعويض وإبراء ذمة الصندوق ومدير الصندوق 
ها على سبيل المثال وليس الحصر بعض وكل وكل الخسائر وااللتزامات والمطالبات واألضرار والمصاريف )بما في

المصاريف والتكاليف، ومنها أتعاب المحاماة( التي يتكبدها بشكل معقول في التحقيق أو إعداد أو الدفاع ضد أي دعوى أو  
( أي إقرار أو ضمان مزور أو إخالل  1أي قضية أو إجراءات أخرى مقامة أو منتظرة أو أي دعوى تنشأ من ) أوتحكيم 
 مستند الطرح. ب( أي إخالل بأحكام 3( أي إخالل قوانين مكافحة غسيل األموال، أو )2هدات المقدمة منه، أو )بالتع

 ق. أن سعر االكتتاب المدفوع من المكتتب ال عالقة له وال يستمد من أي نشاطات غير قانونية وفقاً ألي قانون ساٍر.  

 . إقرارات وضمانات مدير الصندوق والصندوق5

 مدير الصندوق والصندوق ويتعهدان بما يلي عند غلق االكتتاب: يقر 5-1

، اإلمارات العربية المتحدةأ. أن الصندوق تأسس أصوالً وقائم وفق القانون وبمركز جيد كصندوق استثماري وفقاً لقوانين 
والوفاء بالتزاماته المنصوص عليها  ويتمتع بكافة الصالحيات والسلطات الالزمة لمزاولة عمله كما ذكر في مستند الطرح 

اإلمارات وفقاً لقوانين  خاصة. وأن مدير الصندوق تأسس أصوالً وقائم قانوناً وبمركز جيد كشركة مساهمة ا الطلبفي هذ
. وأنه يتمتع بكافة الصالحيات والسلطات الالزمة للتصرف كمؤسس للصندوق وأداء التزاماته وفقاً لمستند العربية المتحدة

 رح، و  الط

وأن تلك   الطلب هذاب. أن الصندوق يتمتع بكامل السلطات والصالحيات الالزمة لتنفيذ وتسليم وأداء التزاماته بموجب 
التصرفات لن تجعله مخالفاً أو مخالً بأي التزام أو واجب تعاقدي أو قانوني أو تنظيمي. وأن مدير الصندوق يتمتع بكامل 

يذ وتسليم وأداء التزاماته وفقاً لمستند الطرح، وأن تلك التصرفات لن تجعله مخالفاً أو  الصالحيات والسلطات الالزمة لتنف
 مخالً بأي التزام أو واجب تعاقدي أو قانوني أو تنظيمي. 

 . اإلفصاح 6

والصندوق تفويضاً نهائياً غير مشروط لإلفصاح عن أي معلومات واردة في أمين الحفظ يفوض المكتتُب مدير الصندوق و
أو أي صورة منه( وأي معلومات أخرى قد   تكون بحوزة مدير  هذا الطلب)بما في ذلك توفير أصل  ااالكتتاب هذ طلب

( مستشاريهم المهنيين 1أو الصندوق بخصوص المكتتب، سواء كانت ذات طبيعة سرية أم ال إلى )أمين الحفظ  الصندوق أو  
( متى أوجب القانون أو أي حكم صادر عن  3ستند الطرح، و )( وفقاً لم2ذوي الصلة أو مزودي الخدمات اآلخرين أو )

المحكمة أو بناء على أي توجيه أو طلب أو مطلب )سواء كان له قوة القانون أم ال( ألي بنك مركزي أو جهة حكومية أو 
 تنظيمية أو ضريبية أخرى. 

 متفرقة أحكام. 7

أمين  لكترونية أو بالهاتف( من مدير الصندوق أو ( أيام من استالم أي طلب )خطي أو بأي وسيلة إ10خالل عشرة )
الزمة بدون  أمين الحفظ ، يوافق المكتتب على توفير المعلومات وتوقيع المستندات التي يراها مدير الصندوق أو الحفظ 

 النظم التي يخضع لها الصندوق أو قد يخضع لها.  مغاالة التزاماً بكافة القوانين و

 . اإلخطارات8
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يرسل أي إخطار مطلوب أو مسموح بتقديمه إلى المكتتب بخصوص الصندوق إلى العنوان المحدد في نموذج بيانات 
 المكتتب أو إلى أي عنوان آخر يحدده المكتتب بموجب إخطار خطي مستلم من مدير الصندوق.  

 وفض المنازعات. القانون الحاكم 9

 . اإلمارات العربية المتحدةوحقوق الطرفين بموجبه وتفسر وفقاً لقوانين  هذا الطلبتخضع شروط وأحكام  9-1

 أو يتعلق به.   هذا الطلبدون سواها بالفصل في أي دعوى أو نزاع ينشأ من  دبىتختص محاكم  9-2
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 1الملحق 
 طلب االكتتاب نموذج 
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Application for the subscription for Al Mal 
Capital REIT Fund ("Fund"), with a total of 
AED 500,000,000. 

"(  الصنندق )" ريت كابيتال المال لصـندوق  وحدات في  طلب اكتتاب 

ــمجمــالي وحــدات تبل   ــمــائــة( 500.000.000)ب مليون درهم  خمســ

 إماراتي.

Application No: االكتتاب طلب رقم: 

Application Date: طلب االكتتاب تاريخ: 

Applicant Information طلب االكتتاب مقدم بيانات: 

Applicant Name: مقدم طلب االكتتاب اسم: 

DFM Investor Number (NIN): (:الوطني المستثمر رقم) سوق دبي المالي سوق في المستثمر رقم 

Broker Name: الوسيط اسم: 

Trading Account No: التداول حساب رقم: 

Application Details طلب االكتتاب تفاصيل: 

Number of Subscribed Units:                                                                                                   المكتتب بها: الوحدات عدد   

Fees:  :Unite Price قيمة الوحدات:                                                                                                  :          اإلصدارمصاريف  

TotalAmount  :VATالضريبة المضافة:                                                 قيمة                                          :لياإلجما المبلغ

Account Details for refund االكتتاب فائض لرد المصرفي الحساب تفاصيل: 

Bank Name: البنك اسم: 

Bank Account No: البنكي الحساب رقم: 

IBAN Number / SWIFT Code: الموحد الدولي الرقم (IBAN /):رقم السويفت كود 

If you do not wish to receive your refund 

money through bank account transfer, 

please choose the alternative method below 

to pay your refund amount (if any): 

(   ) I elect to receive my refund amounts by 

manager’s cheque sent to my P.O. Box 

address by registered mail. 

في حال عدم رغبتك في تحويل أي مبالغ فائضة من االكتتاب الي 

 حسابك المصرفي الرجاء اختيار البديل التالي:

 

)  ( أريد أن يتم رد أي مبالغ فائضة وأي عوائد ناجمة عنها من خالل 

البريد إرسال شيك مصرفي معتمد بالبريد المسجل إلى صندوق 

 المذكور في هذا الطلب.

Method of Payment of subscription amounts االكتتاب قيمة دفع طريقة تفاصيل : 

Cheque Number*: الشيك رقم: 

Drawn on Bank: بنك على مسحوب: 

Debit my account No: (:رقم) حسابي من خصم 

Amount in figures: باألرقام المبلغ: 

Amount in words: :المبل  بالحروف 

Specimen Signature of A/C Holder: الحساب صاحب توقيع نموذج: 

Manager's cheque in the name of Al Mal Capital 

REIT  

 ريت كابيتال المال صندوق  باسم مصرفي شيك

Applicant Details مقدم طلب االكتتاب بيانات تفاصيل: 

Individuals 

Nationality: 

Passport No/EID: 

 األفراد  

 :الجنسية

 :هوية االمارات/السفر جواز رقم
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Companies 

Company name & Commercial name: 

Main Activities: 

Legal Entity:  

Trade License No: 

Place of Incorporation: 

 الشركات

 : واالسم التجاريأسم الشركة 

 االساسية:االنشطة 

 الشكل القانوني:

 :التجارية الرخصة رقم

 :التأسيس مكان

Applicant Postal Address And Telephone: مقدم طلب االكتتاب هواتف وأرقام البريدي  العنوان: 

P.O. Box: 

City: 

Emirate/Country: 

Zip Code: 

Email : 

Mobile: 

Tel: 

Fax: 

 :رقم بريد صندوق

 :المدينة

 :الدولة /اإلمارة

 :البريدي الرمز

 البريد االلكتروني:

 :المتحرك الهاتف رقم

 :الثابت الهاتف رقم

 :الفاكس رقم

I/We represent, undertake and agree that: 

- The information set out in this 

Subscription Application and appended 

hereto is true, accurate and complete;  

- I/We have read the Prospectus in whole 

available at  www.almalcapitalreit.com 

- I/We are fully aware of all of the risks 

associated with subscribing for and 

holding the Units;  

- I/We fully understand, and agree and 

undertake to be bound by, the terms and 

conditions applicable to subscription, 

allocation and issuance of the Units as 

set out in the sections of the Prospectus;   

- in connection with any Units allocated 

to me/us, I/we agree and undertake to be 

Units by the Terms and Conditions of 

the Units, including the listing of Units 

in DFM; and  

- I/we undertake to inform DFM in case 

any details of my/our bank account or 

address change. 

 

 أقر وأتعهد وأوافق على اآلتي:  

ــذا المرفق   - ــاب ه ــب االكتت ــات الواردة في طل أن المعلوم

 صحيحة ودقيقة وكاملة؛  

ــد الطرحأنني قرأت  - ــامالً  مســـــتن   المتوفر في موقع ك

www.almalcapitalreit.com  

أنني على دراـية ـكامـلة بـكاـفة المـخاطر المرتبـطة ـباالكتـتاب   -

 ؛  الوحداتفي وتملك 

أنني أفهم تماماً وأوافق وأتعهد بالتزامي بالـشروط واألحكام   -

  الوحداتالمطبقة على االكتتاب والتخصــــيص وإصــــدار 

 ؛  مستند الطرحالواردة في أقسام 

أن المخـصـصة لي أنني أوافق وأتعهد ب بالوحداتفيما يتعلق  -

ادراج الوحدات  بما في ذلك  الوحداتألتزم بـشروط وأحكام 

 .في سوق دبي المالي

أتعـهد بأن أخطر الســـــوق في حالة تغيير بـيانات حســـــابي   -

 البنكي أو عنواني.  

Signature of the Applicant/ Authorised 

Representative: 

 توقيع مقدم طلب االكتتاب/ الوكيل المفوض:

Lead Receiving Bank: National Bank of Abu Dhabi 

P.J.S.C. 

Branch Name: 

Stamp: 

 بنك أبو ظبي األول ش.م.ع.البنك المتلقي لالكتتاب 

 اسم الفرع:

 والختم:

Branch name (code): : )اسم الفرع )الكود 

Bank representative name  االكتتاب:اسم ممثل البنك المتلقي لطلب 
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 إقرار

 
أقر/نقر بأنني/بأنان قرأت/قرأنا طلب االكتتاب ومستند الطرح، وأن كافة المعلومات التي قدمتها/قدمناها صحيحة. وأنني/أننا 

االكتتاب في الصندوق، ومن خالل  استلمت/استلمنا صوراً من طلب االكتتاب ومستند الطرح قبل طلبي/طلبنا بخصوص 
التوقيع أدناه، فإنني/فإننا أوافق/نوافق على كافة أحكام وشروط الصندوق )بما فيها الشروط الواردة في طلب االكتتاب(. 
وأقر/نقر بأن مدير الصندوق وممثليه ال يتحملون أي مسؤولية عن أي خسائر قد تحدث نتيجة المخاطر المرتبطة بأداء 

الف ما يعزى إلى اإلهمال الجسيم أو االحتيال أو سوء التقصير المتعمد من طرف مدير الصندوق. وأدرك/ندرك  الصندوق بخ
أن استالم طلب االكتتاب هذا وطلب االكتتاب والمستندات الدعامة من جانب مدير الصندوق أو ممثليه ال يمنحني/يمنحنا أي 

 عليه مدير الصندوق.   حقوق أو توزيع ألي وحدات في الصندوق إال ما يوافق
 

 توقيع )توقيعات( المكتتب والتاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2الملحق 

 فروع بنك االكتتاب الستالم طلبات االكتتاب

Authorised Signature 

BANK BRANCH STAMP: 

 التوقيع المعتمد:

 ختم فرع البنك:

Date of subscription: :تاريخ تقديم طلب االكتتاب 

This application will not be considered valid unless 

the Applicant obtains a receipt. 

يتم الحصول على إيصال يفيد ال يُعتبر هذا الطلب صالحاً ما لم 

 باالستالم.

This application form issued in four copies: First 

copy to Applicant, Second to Lead Receiving Bank, 

Third to Lead Manager, Fourth to the "Branch". 

هذا الطلب محرر من أربع نسخ: النسخة األولى لمقدم الطلب، الثانية 

 لبنك االكتتاب، الثالثة لمدير االكتتاب، الرابعة للفرع".
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 الفروع المشاركة لبنك االكتتاب

 

 

 عنوان الفرع
المواعيد 
 المقترحة

 أوقات العمل
 -موقع الفرع 

 المنطقة
 اسم الفرع

رقم 
 التسلسل

خليفة بارك، 
القرم، ص.ب:  

6316 

من يوم السبت 
إلى الخميس، من 
الساعة الثامنة  
صباحاً وحتى 
الساعة الواحدة  

 ظهراً 

من الساعة الثامنة  
صباحاً حتى الساعة  
الثانية ظهراً )من يوم 
 السبت إلى األربعاء(

 أبو ظبي
-مجمع األعمال   

 أبو ظبي
1 

يوم الخميس من 
الساعة الثامنة صباحاً  

الساعة الواحدة  وحتى 
 ظهراً 

شارع المنتصر، 
مقابل محطة 
أدنوك، رأس  
الخيمة، ص.ب:  

350 

من يوم السبت 
إلى الخميس، من 
الساعة الثامنة  
صباحاً وحتى 
الساعة الواحدة  

 ظهراً 

من الساعة الثامنة  
صباحاً حتى الساعة  
الثانية ظهراً )من يوم 
 السبت إلى األربعاء(

 رأس الخيمة 

الخيمة رأس   

)بنك أبو ظبي 
 الوطني(

2 
يوم الخميس من 

الساعة الثامنة صباحاً  
وحتى الساعة الواحدة  

 ظهراً 

مقابل مسرح 
بالزا، شارع 

حمدان بن عبدهللا،  
79ص.ب:   

من يوم السبت 
إلى الخميس، من 
الساعة الثامنة  
صباحاً وحتى 
الساعة الواحدة  

 ظهراً 

من الساعة الثامنة  
الساعة  صباحاً حتى 

الثانية ظهراً )من 
 السبت إلى األربعاء(

 3 الفجيرة الفجيرة
يوم الخميس من 

الساعة الثامنة صباحاً  
وحتى الساعة الواحدة  

 ظهراً 

الريم بالزا،  
الطابق األرضي،  
كورنيش البحيرة، 
الشارقة، ص.ب:  

1109 

من يوم السبت 
إلى الخميس، من 
الساعة الثامنة  
صباحاً وحتى 
الساعة الواحدة  

 ظهراً 

من الساعة الثامنة  
صباحاً حتى الساعة  
الثانية ظهراً )من يوم 
 السبت إلى األربعاء(

 4 الشارقة  الشارقة 
يوم الخميس من 

الساعة الثامنة صباحاً  
 وحتى

 

 

 

 الساعة الواحدة ظهراً 

، 211مبنى رقم 
شارع الملك 
فيصل، منطقة 

من يوم السبت 
إلى الخميس، من 
الساعة الثامنة  
صباحاً وحتى 

من الساعة الثامنة  
صباحاً حتى الساعة  
الثانية ظهراً )من يوم 
 السبت إلى األربعاء(

 5 أم القيوين أم القيوين
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الميدان، أم  
القيوين، ص.ب: 

733 

الساعة الواحدة  
 ظهراً 

الخميس من يوم 
الساعة الثامنة صباحاً  
وحتى الساعة الواحدة  

 ظهراً 

العين، عود  
التوبة، ص.ب:  

18781 

من يوم السبت 
إلى الخميس، من 
الساعة الثامنة  
صباحاً وحتى 
الساعة الواحدة  

 ظهراً 

من الساعة الثامنة  
صباحاً حتى الساعة  
الثانية ظهراً )من يوم 
 السبت إلى األربعاء(

أبو ظبي -العين  6 عود التوبة  
يوم الخميس من 

الساعة الثامنة صباحاً  
وحتى الساعة الواحدة  

 ظهراً 

تقاطع شارع 
الشيخ خليفة  

وشارع بني ياس، 
2993ص.ب:   

من يوم السبت 
إلى الخميس، من 
الساعة الثامنة  
صباحاً وحتى 
الساعة الواحدة  

 ظهراً 

من الساعة الثامنة  
الساعة  صباحاً حتى 

الثالثة ظهراً )من يوم  
 السبت إلى الخميس

 أبو ظبي
برج بنك أبو 
  –ظبي األول 
 أبو ظبي

7 

،  9شارع رقم 
بجوار محطة 
حافالت البطين 
ومول البطين، 

7644ص.ب:   

من يوم السبت 
إلى الخميس، من 
الساعة الثامنة  
صباحاً وحتى 
الساعة الواحدة  

 ظهراً 

من الساعة الثامنة  
الساعة  صباحاً حتى 

الثالثة ظهراً )من يوم  
 السبت إلى الخميس

 8 البطين أبو ظبي

مبنى عبدهللا 
الرستماني، شارع 
خالد بن الوليد، بر  
دبي، ص.ب:  
115689 

من يوم السبت 
إلى الخميس، من 
الساعة التاسعة  
صباحاً وحتى 
الساعة الثانية  
عشر والنصف  

 ظهراً 

من الساعة الثامنة  
الساعة  صباحاً حتى 

الثانية ظهراً )من يوم 
 السبت إلى األربعاء(

 9 بر دبي دبي
يوم الخميس من 

الساعة الثامنة صباحاً  
وحتى الساعة الواحدة  

 ظهراً 

القوز، بجوار  
الماس الذهبي،  

52053ص.ب:   

من يوم السبت 
إلى الخميس، من 
الساعة التاسعة  
صباحاً وحتى 
الساعة الثانية  
عشر والنصف  

 ظهراً 

من الساعة الثامنة  
صباحاً حتى الساعة  
الثانية ظهراً )من يوم 
 السبت إلى األربعاء(

 دبي
شارع الشيخ  

 زايد
10 

يوم الخميس من 
الساعة الثامنة صباحاً  
وحتى الساعة الواحدة  

 ظهراً 

 

 

 3الملحق 

 تقرير السوق العقاري
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