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  سدكو للتطوير السكني األھليصندوق 
AlAhli SEDCO Residential Development Fund 

 الشروط واألحكام

  
وتم تنظيمه وفقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري صندوق استثمار عقاري مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار التي تحددھا الھيئة الشرعية 

تمت الموافقة على طرح وحدات الصندوق حسب شروطه وأحكامه من قبل ھيئة  .الصادرة من قبل ھيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية
  م.2014يناير  7ھـ الموافق  1435ربيع األول  6السوق المالية بتاريخ 

  

 شركة األھلي المالية 

 

لك حسب ، وذ مجلس إدارة الصندوقفي  التغييرات تعكس التي السكني للتطوير سدكو األھلي صندوقشروط وأحكام  من المعدلة النسخة ھي ھذه  
م2019سبتمبر  25 الموافق ھـ1441محرم  26 بتاريخ المالية السوق ھيئة إلى المرسل الخطاب  

 

ة واالستثمارية قراءة ھذه الشروط واألحكام بالكامل والحصول على االستشارات القانونية والضريبية والمالية والعقـاريعلى المستثمرين المحتملين 
 والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في الصندوق
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  تنبيه ھام

  .على المستثمرين المحتملين قراءة ھذه الشروط واألحكام بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلّق بالصندوق  

  ى تثمرين الحصول عل ى المس ه يجب عل ر أن ة بشأن شراء وحدات في الصندوق، غي ى معلومات معّين ام عل ذه الشروط واألحك تنطوي ھ
  العقارية واالستثمارية والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء الوحدات في الصندوق. االستشارات القانونية والضريبية والمالية و

  ة أو ة أو ضريبية أو مالي ائل قانوني أن أي مس ة توصية بش ام بمثاب ذه الشروط واألحك ات ھ ار محتوي ين اعتب تثمرين المحتمل ال يجوز للمس
  أو شرعية.  أو عقاريةاستثمارية 

 اري الصادرة عن مجلس إن الصندوق مقفل ويتركز ن تثمار العق شاطه في المملكة العربية السعودية، وتم تأسيسه وفقا لالئحة صناديق االس
  م. 15/07/2006ھـ الموافق 19/06/1427وتاريخ  2006-193-1ھيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب القرار رقم 

 تثمرين توفر شركة األھلي المالية للعامة، بموجب ھذ ه الشروط واألحكام، فرصة شراء وحدات في الصندوق لغرض إتاحة الفرصة للمس
  لالستثمار في تطوير قطاع العقار السكني في جدة، المملكة العربية السعودية. 

 الي يحصل ھؤال نھم النظر في فرصة شراء وحدات في الصندوق، وبالت ام بحيث يمك ى يتم تزويد المستثمرين بھذه الشروط واألحك ء عل
ام ألي غرض  ذه الشروط واألحك فرصة االستثمار في تطوير القطاع العقاري السكني في جدة، المملكة العربية السعودية. وُيمنع استخدام ھ
آخر. كما تشكل ھذه الشروط واألحكام ملكية قانونية لمدير الصندوق وال يجوز توزيعھا أو نسخھا كليا أو جزئيا وال يجوز اإلفصاح عن أي 

  زء من مضمونھا دون الحصول على إذن خطي مسبق من مدير الصندوق. ج

  يجب أن يكون المستثمرون المحتملون على علم بأن االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر عالية وال يصلح إال للمستثمرين الملمين
أموالھم المستثمرة جزئيا أو كليا. ھذا ويجب على  بالمخاطر التي ينطوي عليھا ويفھمون ھذه المخاطر، والقادرين على تحمل خسارة رؤوس

) من الشروط واألحكام بدقة قبل االستثمار 8( المستثمرين المحتملين مراجعة مخاطر االستثمار في الصندوق التي تنص عليھا المادة رقم
  في الصندوق. 

  وإذا الواردة في الشروط واألحكامينبغي أن يبذل المستثمرون المحتملون في وحدات الصندوق العناية الواجبة للتأّكد من فھمھم المعلومات .
  تعذر على المستثمر فھم مضمون ھذه الشروط واألحكام، وجب عليه أن يستشير مستشارا ماليا مرخصا من قبل ھيئة السوق المالية. 

  من االستثمار في الصندوق في توفير مكاسب رأس مالية لحملة وحدات الصندوق من خالل استثمارھم في الصندوق. يتمثل الھدف  

  .تخضع وحدات الصندوق المطروحة لحق مدير الصندوق في رفض أي طلب اشتراك بشكل كلي أو جزئي  

 من إفصاحا كامال وصحيحا وصريحا لجميع الوقائع الھامة إن كافة المعلومات الواردة في ھذه الشروط واألحكام، ھي معلومات دقيقة وتتض
كما في تاريخ ھذه الشروط واألحكام. ويتحمل مدير الصندوق كامل المسؤولية عن دقة المعلومات في ھذه الشروط واألحكام. وھو يؤّكد 

دم تضمينھا في ھذه الشروط واألحكام إلى بحسب علمه وبعد إجرائه كافة الدراسات المعقولة أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي ع
  جعل أي إفادة واردة فيھا خاطئة أو مضللة. 

  يعد مدير الصندوق مسؤوال عن إدارة الصندوق، وحفظ أصوله وخدمات إدارته ويظل مسؤوال عند تعيين تابع أو أي طرف آخر للقيام بتلك
 األعمــال. 

 الصندوق الناتجة عن األخطاء التي تحصل بسبب إھماله أو سلوكه المتعمد.  يتحمل مدير الصندوق المسؤولية المالية عن خسائر 
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 التعريفات

 شركة األھلي المالية.  المدير اإلداري

ة األصول تحسب  ٪0.04رسوم يتوجب دفعھا للمدير اإلداري من جانب الصندوق وتحتسب بنسبة  رسوم المدير اإلداري سنويا من صافي قيم
 وتدفع في تاريخ التقويم.

ل  ة غس ام مكافح نظ
 األموال

م م/ اريخ و 39ھو نظام قواعد مكافحة غسل األموال الصادر بالمرسوم الملكي رق ه، 25/06/1424ت ديل ل ـ، أو أي تع ھ
ة بموجب  ة السوق المالي ل اإلرھاب الصادرة عن مجلس ھيئ وال وتموي ة غسل األم ه، وقواعد مكافح ديل عن ام ب أو نظ

 ھـ. 03/12/1429 وتاريخ 2008-39-1القرار رقم 

وال  األصول ى أم ا إل األصول ھي األشياء والموارد (بنود الميزانية) ذات القيمة االقتصادية والتي يملكھا الصندوق ويمكن تحويلھ
ة،  ذمم المدين يارات وال اني والس ود واألراضي والمب نقدية (كما يشّكل النقد جزءا من األصول). ومن األمثلة على ذلك النق

ا إلخ. أما قيمة األصول فھي القيمة اإل ة بكاملھ ّين النقدي جمالية لكل بند من األصول في آخر قائمة مركز مالي للصندوق تب
ات من  والودائع ألجل المتوافقة مع الضوابط الشرعية وأدوات سوق النقد والممتلكات الملموسة وغير الملموسة، والمطالب

 الغير. 

ان، أي فرد أو كيان يسيطر على الكيان المعني أو ي الشركات التابعة ك الكي ع ذل سيطر عليه ذلك الكيان أو يخضع تحت سيطرة مشتركة م
ر  رة، أو غي ة المباش إن الملكي ام، ف روط واألحك ذه الش راض ھ رة. وألغ ر مباش رة أو غي ك بصورة مباش ان ذل واء ك س

ا حق التصويت، أو الحق  ٪30المباشرة ألكثر من  نح حاملھ ي تم ا والت في الحصول من األوراق المالية القائمة لكيان م
ر من  اح  ٪30على أكث ان من أرب ات ذلك الكي ر العالق ا تعتب ان. كم ك الكي ى ذل ا من السيطرة عل ر نوع ه ُيعتب أو إيرادات

ك  ى ذل ا تشّكل سيطرة عل ه أو شؤونه أنھ ان أو أعمال ى إدارة الكي ة عل ى السيطرة الفعلي ع إل األخرى التي تؤدي في الواق
 الكيان.

 ست ويونغ أو أي مراجع آخر لحسابات الصندوق يعّينه مدير الصندوق من وقت آلخر. شركة إرن مراجع الحسابات

مجلس اإلدارة، أو 
 المجلس 

 مجلس إدارة الصندوق.

 أي يوم تفتح فيه البنوك في المملكة العربية السعودية أبوابھا للعمل. يوم العمل

 أو قبولھا أو دفعھا في الصندوق باللایر السعودي.المبلغ اإلجمالي لألموال التي يتم االشتراك فيھا  رأس المال

ادة 02/06/1424وتاريخ  30نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ نظام السوق المالية ه أو إع تم تعديل ھـ (حسبما ي
 تشريعه من وقت آلخر).

اريخ  تاريخ اإلقفال ال الصندوق المستھدف بت ع رأس م ه تجمي تم في ذي ي رمضان  3ھو تاريخ نھاية فترة االشتراك في الصندوق، وال
 م أو أي تاريخ سابق في حال جمع رأس مال الصندوق المستھدف. 2014يونيو  30الموافق ھـ 1435

 ھيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. الھيئة 

اء  تكلفة البناء اليف البن ا من تك اء وغيرھ ود) البن د (عق ة عق ى أساس قيم ا عل اء في أي مشروع وُتحتسب عموم تكلفة كل أقسام البن
ة كالمواصالت  د المصاريف العام خ، زائ دات... إل واد والمع ة والم المباشرة (بما فيھا على سبيل المثال ال الحصر العمال

ال ة األرض أو األتعاب المدفوعة والمستلزمات المكتبية والطباعة وغيرھا وتك اطن)، وال تشمل تكلف اولين من الب يف المق
 للمھندس المعماري واالستشاريين أو أي تكاليف غير مباشرة أخرى. 

 شركة األھلي المالية. أمين الحفظ

 التاريخ الذي يبدأ فيه الصندوق عملياته، وذلك في تاريخ اإلقفال. تاريخ التشغيل

ع شركة سدكو  المطّور ة السعودية، ويق ة العربي ة المملك للتطوير، وھي شركة ذات مسؤولية محدودة منّظمة وقائمة بموجب أنظم
ز، ص ب  د العزي ك عب ق المل اري"، طري ر التج ر األحم ع "البح ي مجم ي ف ا الرئيس دة 140667مكتبھ ، 21333، ج

 المملكة العربية السعودية.

تثمرين 16/09/2013ن مدير الصندوق والمطّور في اتفاقية التطوير المبرمة بي اتفاقية التطوير ة للمس ديم نسخة من االتفاقي م. وسيتم تق
 المحتملين إذا تم طلبھا ودون أي مقــابل. 
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  سيتقاضى المطّور الرسوم التالية بموجب أحكام اتفاقية التطوير: رسوم المطّور

لخدمات العامة ودراسة السوق ورسوم الدراسات ورسوم من إجمالي تكاليف البناء والتكاليف اإلدارية وتكاليف ا ٪10(أ) 
  في تكاليف البناء كرسوم تطوير؛ ارتفاعالتصميم ورسوم التسويق والمبلغ االحتياطي المخصص لمواجھة أي 

  من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة مبيعات؛ ٪2.5(ب) 
  مدير الصندوق.  من رسوم األداء (إن وجدت) التي يجنيھا ويحصل عليھا ٪50(ج) 

 
 أعضاء مجلس إدارة الصندوق. أعضاء مجلس اإلدارة

ل  اليف التموي تك
 (العموالت)

ة األصول في الصندوق  ٪30ال يعتزم الصندوق االقتراض، ولكن يجوز له اقتراض ما تصل نسبته إلى  من صافي قيم
ة مجلس  ى موافق ع الضوابط الشرعية بشرط الحصول عل ثال في حال بموجب تمويل يتوافق م ك م إدارة الصندوق وذل

. وفي حالة االقتراض، قد ُتفرض على الصندوق تكاليف إجمــالي تكاليف المشروع عن إجمالي رأس مال الصندوق زيادة
 تمويلية (عموالت) خاصة بالتمويل المتوافق مع الضوابط الشرعية بأسعار السوق السائدة. 

ين من شھر  السنة المالية ة وتنتھي في الحادي والثالث نة ميالدي اير من كل س وم األول من شھر ين تبدأ السنة المالية للصندوق في الي
 شھرا.  18أشھر وال تتجاوز  6ديسمبر من كل سنة ميالدية. وتتألف السنة المالية األولى من فترة ال تقل عن 

 صندوق األھلي سدكو للتطوير السكني. الصندوق

 شركة األھلي المالية. الصندوقمدير 

دة إنقضاء حال في سنوات ويمكن تمديدھا لفترتين إضافيتين، تتكون كل منھما من سنة واحدة. 3 مدة الصندوق ا المشار الم ابقاً، إليھ  س
 .الخصوص بھذا المالية السوق ھيئة قبل من المفروضة النظامية المتطلبات إتباع يتم

ى  د األدن تحقاق الح الس
 حسن األداء أتعاب

 ) الفقرة (د) من الشروط واألحكام).10سنويا (محسوبا وفقا للمادة رقم ( ٪10ھو معدل العائد الداخلي بنسبة 

س اإلدارة  و مجل عض
 المستقل

ة  ي قائم ذكور ف تقل الم ف عضو مجلس اإلدارة المس ه تعري ق علي ن أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ينطب و عضو م ھ
 الھيئة.  لوائحالمصطلحات المستخدمة في 

 كل شخص اعتباري أو طبيعي من المحتمل أن يستثمر في وحدات الصندوق.  المستثمر (المستثمرون)

 ھو ذلك المعدل الذي يقيس به المدير أداء الصندوق في نھاية عمر الصندوق. معدل العائد الداخلي

 المملكة العربية السعودية. المملكة

ة  األرض أو األرض التابع
 وقللصند

 أي قطعة أرض يملكھا الصندوق لالنتفاع بھا أو يتم االحتفاظ بھا بالنيابة عن الصندوق لصالح حملة الوحدات. 

ة  القانون ا في المملك دة معمول بھ أي مرسوم أو قرار أو أمر قضائي أو حكم أو نظام أو قانون أو أمر أو تشريع أو الئحة أو قاع
 العربية السعودية.

ة األصول. وتشمل  ٪1رسوم يتوجب دفعھا لمدير الصندوق من جانب الصندوق وتحتسب بنسبة  رسوم اإلدارة نويا من صافي قيم س
 رسوم اإلدارة رسوم أمين الحفظ تحسب وتدفع في تاريخ التقويم.

 صافي قيمة أصول الصندوق ھو قيمة مجموع موجودات الصندوق ناقصا مجموع التزاماته. صافي قيمة األصول

ة السعودية بموجب السجل  ھلي المالية شركة األ ة العربي ة المملك ا ألنظم ة، تأسست وتعمل وفق ة ھي شركة مساھمة مقفل شركة األھلي المالي
م  اري رق اريخ  1010231474التج ق 29/03/1428وت ـ المواف ي 17/04/2007ھ اض، وھ ي الري ادر ف م الص

م  رخيص رق ب الت ة بموج وق المالي ة الس ل ھيئ ن قب ة م ي 06046-37مرخص ؤرخ ف ق 03/12/1427 الم ـ المواف ھ
 م. 24/12/2006

مل ( المصاريف التشغيلية ي تش ندوق، وھ ة بالص طة الخاص ة باألنش اريف المتعلق اليف والمص ة التك ة لكاف الغ الفعلي وم 1المب ع الرس ) جمي
ا، ( المحامين ) رسوم وأتعاب 2والمصاريف المتعلقة باالستثمارات وتقييمھا وترتيبھا ومراقبتھا وحيازتھا والتصرف فيھ

دير الصندوق  والمحاسبين ومراجعي الحسابات وغيرھم من المستشارين المھنيين، بمن فيھم المستشارين الذين يستبقيھم م
دير الصندوق، ( ل م ديمھا من قب ول تق ع في حدود المعق ) كل المصاريف 3ليقّدموا للصندوق خدمات متخصصة ال يتوق

ق بالصفقا ا يتعل الغير فيم اليف المراسالت النثرية الخاصة ب ا تك ي تمت مباشرتھا من جانب الصندوق ومن امثلتھ ت الت
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ة، 4والرسوم الحكومية ، ( ) التكاليف التي يتحملھا الصندوق إلعداد التقارير وتسليمھا لحملة الوحدات وھيئة السوق المالي
ل المتواف6) رسوم ومصاريف مجلس إدارة الصندوق والھيئة الشرعية، (5( ة التموي ا ) تكلف ق مع الضوابط الشرعية بم

دت، ( والت، إن ُوج ا العم داول، و(7فيھ وم ت ة ورس وم الرقابي دير 8) الرس يقوم م ندوق. وس ة للص دمات اإلداري ) والخ
د سقف ھذه التكاليف والمصاريف بنسبة  سنويا من صافي قيمة  ٪1الصندوق بتحميل الصندوق بالرسوم الفعلية فقط، وُيحدَّ

 األصول في الصندوق. 

د  ٪25يحق لمدير الصندوق في نھاية مدة الصندوق الحصول على رسوم أداء تبلغ نسبتھا   رسوم األداء ـاح تزي  عن الحدمن أي أربـ
داخلي السنوي  د ال دل العائ األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء. ويساوي "الحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء" مع

 من رأس المال.  ٪10البالغة نسبته 

 ).IRRكعائد داخلي سنوي للصندوق ( %10ھو ذلك العائد الذي يزيد عن  العائد الفائض

 شركة األھلي المالية. وكيل الطرح

تحواذه  الشخص المحظور ه أو اس دات إلي ل الوح ّكل نق د يش ة أو أي شخص آخر ق ية األمريكي اري يحمل الجنس كل شخص طبيعي أو اعتب
  عليھا:

التزامن مع أي  إخالال بأي نظام أو  ) 1( ه أو ب د ذات مطلب ألي بلد أو جھة حكومية في أي سلطة قضائية، سواء بح
  ظروف أخرى ذات صلة، أو

زم الصندوق   ) 2( تحميل الصندوق أي مسؤولية ضريبية ما كان ليتكبدھا أو يتحملھا لوال وجود ھذا الشخص، أو يل
ة ال يكون الصندوق بتقديم طلب تسجيل أو التزام بأي متطلبات تسجيل فيما  ه في أي دول يتعلق بأي من وحدات

  مسجال فيھا أو يعتزم التسجيل فيھا.
 

ى  رسوم االشتراك غ يصل إل ل االشتراك في الوحدات، وھو مبل دير الصندوق مقاب تثمرون لم الي  ٪3الرسوم التي يسّددھا المس من إجم
 المبالغ المكتتبة حسبما يحّدده مدير الصندوق.

ر  2ھـ الموافق  1435ربيع الثاني  2الفترة التي ُيقبل خاللھا نموذج طلب االشتراك، وھي تبدأ في تاريخ  كفترة االشترا م  2014فبراي
 وتنتھي في تاريخ اإلقفال. 

 مشروع (مشاريع) التطوير العقاري الذي يعتزم المطّور بناءه على األرض التابعة للصندوق.  المشروع (المشاريع)

جميع تكاليف التطوير، وتكلفة األرض التابعة للصندوق، وتكلفة البناء، وتكاليف البنية التحتية، وجميع تكاليف المھنيين أو  تكاليف المشروع
 المستشارين والتي يتم تكبدھا فيما يتعلق بالمشاريع كما ھو محدد في ميزانيات ھذه المشاريع. 

 شركة األھلي المالية. أمين السجل

م الئحة صناد الالئحة راره رق ة بموجب ق ة السوق المالي اريخ  2006-193-1يق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس ھيئ وت
 م. 15/07/2006ھـ الموافق 19/06/1427

 مؤسسة النقد العربي السعودي. مؤسسة النقد

 لایر سعودي. لایر

 ضوابط االستثمار التي تحددھا الھيئة الشرعية. الضوابط الشرعية

 الھيئة الشرعية التي يعّينھا مدير الصندوق، وھي الھيئة الشرعية للبنك األھلي التجاري. الشرعيةالھيئة 

ى  وكيل الطرح من الباطن ندوق عل دات الص ع وح رح أو توزي ي الط اعدة ف ر للمس ت آلخ ن وق ندوق م دير الص ه م وّزع يعّين ل أو م أي وكي
 المستثمرين.

ل عن  مبلغ االشتراك غ ال يق ه، وھو مبل ألف لایر  50المبلغ الذي يرغب المستثمر في استثماره في الصندوق ويتقّدم بطلب لالشتراك في
 سعودي. 

 نموذج طلب االشتراك الذي يجب أن يقوم كل مستثمر بتعبئته وتقديمه إلى مدير الصندوق لالشتراك في الوحدات. نموذج طلب االشتراك

 وأحكام الصندوق. شروط الشروط واألحكام
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ة أصول  الوحدة (الوحدات) ر مجزأة من صافي قيم تمثل حصة مشاعة لحملة الوحدات في الصندوق، أي أن كل وحدة ھي حصة واحدة غي
 الصندوق.

ة  دات (حمل ل الوح حام
 الوحدات)

 المستثمر أو المستثمرون الذين يملكون وحدات في الصندوق.

ي الواليات المتحدة األمريكية، أو المواطنين األجانب الذين دخلوا بطريقة شرعية لإلقامة الدائمة في أي مواطن من مواطن الشخص األمريكي
دة أو  ات المتح واطني الوالي ن م ائھا م ن أعض ر م دد كبي ون ع جلة يك ر مس راكة غي ة، أو ش دة األمريكي ات المتح الوالي

 لد، أو مؤسسة أُنشئت فيه. األجانب الذين دخلوا بطريقة شرعية لإلقامة الدائمة في ھذا الب

 الحادي والثالثين من شھر ديسمبر والثالثين من شھر يونيو طوال مدة الصندوق. تاريخ التقويم

 شخص مرخص له من الھيئة بممارسة أعمــال األوراق المالية. له الشخص المرخص

ة  ريبة القيم ام ض نظ
  المضافة

  العربية السعودية ولوائحه التنفيذية.يعني نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة 

ع   ضريبة القيمة المضافة اج والتوزي ة من مراحل اإلنت لع والخدمات في كل مرحل د الس تيراد وتوري ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على اس
  وتشمل التوريد المفترض.
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  دليل الصندوق
 صندوق األھلي سدكو للتطوير السكني.  اسم الصندوق

شركة األھلي المالية وھي شركة مساھمة مقفلة تأسست وتعمل وفقا ألنظمة المملكة العربية السعودية، وھي مسجلة بموجب  مدير الصندوق
م، الصادر في الرياض، ومرخصة 17/04/2007ھـ، الموافق 29/03/1428وتاريخ  1010231474السجل التجاري رقم 

  م. 24/12/2006ھـ الموافق 3/12/1427المؤرخ في 06046- 37قبل ھيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم من 

  شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية
  الدور الرابع، البرج ب، المبنى اإلقليمي للبنك األھلي التجاري 

  العربية السعودية، المملكة 11495، الرياض 22216، ص. ب: طريق الملك سعود
 +966114060049+، فاكس: 966118747106ھاتف: 

  شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية أمين الحفظ
  الدور الرابع، البرج ب، المبنى اإلقليمي للبنك األھلي التجاري 

  ، المملكة العربية السعودية11495، الرياض 22216، ص. ب: طريق الملك سعود
 +966114060049+، فاكس: 966118747106ھاتف: 

  شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية المدير اإلداري
  الدور الرابع، البرج ب، المبنى اإلقليمي للبنك األھلي التجاري 

  ، المملكة العربية السعودية11495، الرياض 22216، ص. ب: طريق الملك سعود
 +966114060049+، فاكس: 966118747106ھاتف: 

  شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية أمين السجل
  الدور الرابع، البرج ب، المبنى اإلقليمي للبنك األھلي التجاري 

  11495، الرياض 22216، ص. ب: طريق الملك سعود
  المملكة العربية السعودية

 +966114060049+، فاكس: 966118747106ھاتف: 

  شركة إرنست ويونغ  مراجع الحسابات
  1994ص.ب. 

  برج طريق الملك، الدور الثالث عشر 
  طريق الملك عبد العزيز (طريق الملك)

  ، المملكة العربية السعودية21441حي الشاطئ، جدة 
  +96622218575+، فاكس: 96622218400ھاتف: 

 
  شركة سدكو للتطوير المطّور

  المركز الرئيسي لشركة سدكو 
  التجاري، البرج الجنوبيمجمع البحر األحمر 

  حي المرجان، طريق الملك عبد العزيز
  21333جدة  140667ص.ب. 

  المملكة العربية السعودية
  +96626906899+، فاكس: 96626906800ھاتف: 

   www.sedcodevelopment.comالموقع اإللكتروني: 
 

  الھيئة) الشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع (رئيس  الھيئة الشرعية
  الدكتور عبد هللا بن عبد العزيز المصلح (عضو في الھيئة) الشيخ

  الشيخ الدكتور محّمد علي القري (عضو في الھيئة)
 

  "المستشارون القانونيون" بالتعاون مع "بيكر أند ماكنزي ليميتد"  المحامون
  الثالث، الدور 2مجّمع العليان، البرج 

  ، المملكة العربية السعودية11491، الرياض 4288شارع األحساء، حي الملز، ص. ب 
 +966112915571+، فاكس: 966112915561ھاتف: 
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  ملخص الصندوق
 صندوق استثمار عقاري مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمـار التي تحددھا الھيئة الشرعية للصندوق. نوع الصندوق

 اللایر السعودي (اللایر). الصندوقعملة 

تم سابقاً، إليھا المشار المدة إنقضاء حال في سنوات ويمكن تمديدھا لفترتين إضافيتين، تتكون كل منھما من سنة واحدة. 3 مدة الصندوق  ي
 .الخصوص بھذا المالية السوق ھيئة قبل من المفروضة النظامية المتطلبات إتباع

م (. مرتفع مستوى المخاطرة ام الصندوق 8ولمزيد من التفاصيل، الرجاء قراءة المادة رق ة) من شروط وأحك تثمار في  المتعلق بمخاطر االس
 الصندوق.

ال  350ثالثمائة وخمسون مليون ( رأس المال المستھدف ادة رأس الم دير الصندوق الحق في زي تراك، ولم مليون) لایر سعودي عدا رسوم االش
ائتين  500ئة مليون (عن خمسما ال يزيدبشرط أن  ل عن م ا ال يق ه بم مليون) لایر سعودي أو تخفيض مبلغ الطرح وحجم

 مليون) لایر سعودي. 200مليون (

يكمن الھدف االستثماري للصندوق في توفير أرباح رأسمالية لحملة الوحدات على استثماراتھم من خالل استثمار الصندوق  الھدف االستثماري 
تثمرة في في مشاريع التطوير ال ر المس الغ غي اظ بالمب يقوم الصندوق من وقت آلخر باالحتف عقاري. باإلضافة إلى ذلك، س

في استثمارات قصيرة األجل على سبيل المثال وليس الحصر في صناديق على شكل نقد أو إعادة استثمار المبالغ المشاريع 
ذ االعتب الكي المرابحة المتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار مع أخ ع مصلحة م ا يتناسب م د والمخاطر بم ـار بالعوائ ـ

 الوحدات.

 يھدف الصندوق إلى شراء األرض/األراضي من أجل بناء وتطوير وبيع عقار سكني في جدة، المملكة العربية السعودية. استراتيجية االستثمار

 ألف لایر سعودي. 50 الحد األدنى لالشتراك 

 السنة (كل ستة أشھر).مرتان في  عدد مرات التقويم

بة  رسوم اإلدارة دير الصندوق من جانب الصندوق وتحتسب بنس ا لم ة األصول، وتشمل  ٪1رسوم يتوجب دفعھ نويا من صافي قيم س
 رسوم اإلدارة ورسوم أمين الحفظ تحسب وتدفع في تاريخ التقويم.

ة األصول تحسب  ٪0.04الصندوق، وتحتسب بنسبة رسوم يتوجب دفعھا للمدير اإلداري من جانب  رسوم المدير اإلداري سنويا من صافي قيم
 وتدفع في تاريخ التقويم.

ى  رسوم االشتراك غ يصل إل و مبل دات، وھ ي الوح تراك ف ل االش دير الصندوق مقاب تثمرون لم ّددھا المس ي يس الي  ٪3الرسوم الت من إجم
 المبالغ المكتتبة حسبما يحّدده مدير الصندوق.

بتھا  رسوم األداء غ نس ى رسوم أداء تبل د  ٪25يحق لمدير الصندوق في نھاية مدة الصندوق الحصول عل ـاح تزي  عن الحدمن أي أربـ
داخلي السنوي  د ال دل العائ ى الستحقاق أتعاب حسن األداء" مع د األدن األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء. ويساوي "الح

 من رأس المال.  ٪10البالغة نسبته 

  يدفع الصندوق للمطّور الرسوم التالية بموجب أحكام اتفاقية التطوير ووفقا لھا: ررسوم المطوّ 
من إجمالي تكاليف البناء والتكاليف اإلدارية وتكاليف الخدمات العامة ودراسة السوق ورسوم الدراسات ورسوم  ٪10(أ) 

  كرسوم تطوير، في تكاليف البناء ارتفاعالتصميم ورسوم التسويق والمبلغ االحتياطي المخصص لمواجھة أي 
  من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة مبيعات، ٪2.5(ب) 
  من رسوم األداء (إن وجدت) التي يجنيھا ويحصل عليھا مدير الصندوق.  ٪50(ج) 

 
 لایر واحد. قيمة الوحدة االسمية

 واألحكام ما لم يرد ما ينص صراحًة على خالف ذلك.ُيستخدم التقويم الميالدي لغرض ھذه الشروط  التقويم الميالدي
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  الشروط واألحكام

 اسم الصندوق ونوعه .1

 اسم الصندوق ھو "صندوق األھلي سدكو للتطوير السكني" وھو صندوق استثمار عقاري مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار. 

  عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق .2

  المالية، المملكة العربية السعوديةشركة األھلي 
  الدور الرابع، البرج ب، المبنى اإلقليمي للبنك األھلي التجاري 

  ، المملكة العربية السعودية 11495، الرياض 22216، ص.ب. طريق الملك سعود
 +966 11 406 0049+، فاكس: 966 11 874- 7106ھاتف: 

  .  www.alahlicapital.comلمزيد من المعلومات حول مدير الصندوق، ُيرجى زيارة الموقع التالي 

  مدة الصندوق .3

ييل أصول الصندوق يمكن 3مدة الصندوق ھي ثالث ( ى تس د ) سنوات بدءا من تاريخ اإلقفال، وفي حال عدم قدرة مدير الصندوق عل تمدي
ة السوق  ـار ھيئ ة مجلس إدارة الصندوق وإخطـ ى موافق د الحصول عل مدة الصندوق لفترتين إضافيتين تتكون كل منھما من سنة واحدة بع

ذا. الخصوص بھذا المالية السوق ھيئة قبل من المفروضة النظامية المتطلبات إتباع يتم سابقاً، إليھا المشار المدة إنقضاء حال في المــالية.  ھ
د تم وقد رة الصندوق تمدي ة لفت د ثالث ى الحصول بع ة عل الكي موافق اعھم في الصندوق وحدات م د اجتم اريخ المنعق ادى 28 بت  اآلخرة جم

ـ1440 ق ھ ارس 5 المواف ن م2019 م رار خالل م ادي صندوق ق د ع دة لتمدي دة الصندوق م نة لم ة س د قابل دة للتمدي نة لم د أخرى س  بع
 .المــالية السوق وھيئة الصندوق إدارة مجلس موافقة على الحصول

ال في  2014فبراير  2ھـ الموافق  1435ربيع الثاني  2تبدأ فترة االشتراك في تاريخ  اريخ اإلقف ـ 1435رمضان  03م وتستمر حتى ت ھ
 م، ويبدأ الصندوق عملياته في تاريخ اإلقفال.2014يونيو  30الموافق 

  النحو التالي:لفترتين على تم تمديد مدة الصندوق 

  م.2017مارس  13وذلك بتاريخ  م،2018إبريل  28لسنة إضافية واحدة تنتھي في الفترة األولى: تم تمديد مدة الصندوق 
  م.2018 فبراير 08وذلك بتاريخ  م،2019إبريل  28الفترة الثانية: تم تمديد مدة الصندوق لسنة إضافية واحدة تنتھي في 
  نة 2020أبريل  28مدة الصندوق األھلي سدكو للتطوير السكني لمدة سنة تنتھي في تمديد الفترة الثالثة: تم دة س م قابلة للتمديد لم

  م2021أبريل  28أخرى تنتھي في 

  تاريخ إصدار الشروط واألحكام .4

ديثھا في  ،م2014يناير  7ھـ الموافق  1435ربيع األول  6صدرت أحكام وشروط الصندوق في تاريخ  وتم إشعار ھيئة السوق المالية بتح
 . م2019سبتمبر  25 الموافق ھـ1441محرم  26 تاريخ

  أھداف الصندوق .5

تثمار  تثماراتھم من خالل اس ى اس ة الوحدات عل اح رأسمالية خالل المدى المتوسط لحمل يكمن الھدف االستثماري للصندوق في توفير أرب
مليون) لایر سعودي لرأس ماله خالف  350الصندوق في مشاريع التطوير العقارية ويھدف الصندوق جمع مبلغ ثالثمائة وخمسين مليون (

مليون) لایر سعودي أو خفض  500ير الصندوق الحق في زيادة رأس المال بشرط أن ال يزيد عن خمسمائة مليون (رسوم االشتراك، ولمد
 مليون) لایر سعودي.  200مبلغ الطرح وحجمه بما ال يقل عن مائتين مليون (

  وصف غرض الصندوق واألھداف االستثمارية .6

 لعقاري وذلك بالتطوير اإلنشائي ثم البيع على النحو التالي:إن الھدف االستثماري للصندوق ھو االستثمار في القطاع ا

اري ويشتري  ة السعودية، ألغراض التطوير العق ة العربي دة، المملك ة ج ائر السكنية في مدين يحّدد المطّور قطع أراضي صالحة لبناء العم
ا.  ا وبيعھ ة الصندوق األراضي من خالل مدير الصندوق لتطوير الوحدات السكنية وبنائھ ا التفاقي وم المطّور بتطوير كل مشروع وفق ويق

ع  ا وبي تم شراء األرض أو األراضي وتطويرھ ع أن ي ر. ومن المتوق دة أو أكث ة أرض واح تثمر في قطع التطوير. ويجوز للصندوق أن يس
  تي:سنوات على النحو اآل 3سكنية خالل الوحدات ال

  تاريخ عمل الصندوق خالل الثالثة أشھر األولى من    شراء األرض أو األراضي   .أ
 خالل ثمانية أشھر من تاريخ شراء األرض أو األراضي    الحصول على التصاريح الالزمة  .ب
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 خالل ثمانية عشر شھرا من تاريخ الحصول على التصاريح الالزمة  تطوير المشروع وبناء الوحدات السكنية  .ت
 لسكنيةخالل ستة أشھر من تاريخ انتھاء بناء الوحدات ا      بيع الوحدات السكنية  .ث

ب سيتم استخدام األموال التي يحتفظ بھا الصندوق لشراء أراضي الصندوق للمشاريع ودفع تكلفة بناء المشاريع. ويتولى المطّور بيع أو ترتي
 بيع الوحدات السكنية بعد الحصول على موافقة مدير الصندوق.

 

  الصندوق استراتيجيةملخص  .7

 االستثمارية من خالل اتباع االستراتيجيات التالية:سيسعى مدير الصندوق لتحقيق أھدافه 

ا الصندوق  .أ ي سيستثمر فيھ ارات الت واع العق وم  :أن ا. وسوف يق ا الحق كنية لبيعھ اريع تطوير وحدات س تثمر الصندوق في مش سيس
  الفلل. و/أو على الشققسكنية مختلفة، تحتوي  وبناء عمائرالصندوق أوالً بشراء قطع األراضي، ثم يعمل على تطوير 

ة  .ب ة معين ة جغرافي ارات و/أو منطق ين من العق : سيعمل الصندوق السياسات التي تؤدي إلى ترّكز استثمارات الصندوق في قطاع مع
ا سيؤدي إعلى تطوير وبناء عمــائر سكنية تحتوي على شقق و/أو فل تثمارات الصندوق في ل تستھدف شريحة معنية مم ز اس ى ترّك ل

 قارية. ومن المتوقع أن تتركز أيضا استثمارات الصندوق في منطقة جغرافية معينة في مدينة جدة.نوع معّين من األصول الع

ى  :حقوق الصندوق في االقتراض  .ج بته إل ا تصل نس راض م ه اقت راض، لكن يجوز ل زم الصندوق االقت ة  %30ال يعت من صافي قيم
ثال  ك م ة مجلس إدارة الصندوق وذل األصول في الصندوق بموجب تمويل يتوافق مع الضوابط الشرعية وبشرط الحصول على موافق

 إجمــالي تكاليف المشروع عن إجمالي رأس مال الصندوق. في حال زيادة

 للغير أو لمدير الصندوق.  ائتمانيةوال يجوز لمدير الصندوق استخدام أصول الصندوق لتقديم قروض أو تسھيالت        

ة  .د ى  :االستثمارات المؤقت ع عل د البي ى عوائ تثمرة في المشاريع باإلضافة إل ر مس الغ الغي اظ بالمب دير الصندوق باالحتف وم م سوف يق
في استثمارات قصيرة األجل، على سبيل المثال وليس الحصر في صناديق المرابحة على شكل نقد أو إعادة استثمار المبالغ الخريطة 

  بما يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات. المتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار مع أخذ االعتبــار بالعوائد والمخاطر

  التالية: ستراتيجياتلالرأس مال الصندوق وفقا  استثماروسيتم 

  :شراء األراضي .1
 يجب أن يستخدم الصندوق رأس المال الذي تم جمعه لشراء قطعة أرض أو قطع أراضي.

دة  ي ج ارة ف اطق المخت د األراضي ضمن المن ّور تحدي ولى المط كنيويت وير الس راض التط اطق ألغ ار األراضي والمن تم اختي . وي
ة  ارات عقاري ع شركات استش ن بالتنسيق م تھدفة. ول وع التطوير وشريحة السوق المس ارة لن ع المخت ة المواق د من مدى مالءم للتأك

  يشتري الصندوق ألغراض التطوير إال األراضي التي تفي بمتطلبات المشروع.

ار ين عق ى أسعار من مثّمَن ى ويتعھد مدير الصندوق ببذل العناية الواجبة بشأن قطعة األرض قبل شرائھا. وينبغي الحصول عل يين عل
  األقل ومستقَلين قبل شراء األرض وينبغي أن يشمل تقرير المثمن كحد أدنى على اآلتي:

 
 .أسلوب التثمين وطريقته واالفتراضات التي بني عليھا  
 .تحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه السوق 
 .تفاصيل العقار وأوصافه 
  بالعقار محل التثمين.المخاطر المتعلقة 

 
تقالن. ويستوجب  ل ومس ى األق ان عل ان عقاري كما يجوز للصندوق شراء األراضي من المطّور بتكلفة السوق التي يصادق عليھا مثّمن

  استكمال معامالت شراء األراضي الحصول على موافقة خاصة من مجلس اإلدارة.
ا ويتحّمل الصندوق أي عمولة أو تكاليف شراء أخرى حسب ا د شراء األرض، علم ألعراف الدارجة في المملكة العربية السعودية عن
  من سعر شراء أرض الصندوق. ٪2.5بأن ھذه العمولة وأي تكاليف شراء أخرى لن تتجاوز نسبة 

ل  ة مث وارد خارجي ة أو م وارده الداخلي تخدام م ن خالل اس ل مشروع م يم جدوى ك دوى لتقي ة ج ل دراس دير الصندوق بعم يقوم م س
ا ال ات كم ذه المعطي ى ھ دا عل تثمار معتم رار االس يكون ق اريين. وس مھندسين االستشاريين والمعماريين والمساحين والمستشارين العق

  سيتم إخطار الھيئة بتقارير التثمين ودراسة الجدوى عند اتخاذ قرار االستثمار.

  التطوير  .2
  يستخدم مدير الصندوق الرصيد المتبقي من رأس المال (بعد شراء األراضي) لدفع ثمن تكلفة بناء الوحدات السكنية للمشاريع. 
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 أنواع الوحدات السكنية وتصميمھا  .أ
 والتي ستقام على األرض/األراضي التي تم شراؤھا للصندوق. تحتوي على شقق و/أو فلل سيتم بناء عمائر سكنية 

  قبل البناءمرحلة ما   .ب
وم  ك، يق د ذل َلين حول إدارة المشاريع. وبع ديم خطة عمل وجدول زمني مفّص على المطّور الحصول على تراخيص البناء وتق

  المطّور بترشيح مقاولي البناء المناسبين لمدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مدير الصندوق.

  مرحلة البناء   .ت
  وإدارة عملية البناء وفقا التفاقية التطوير وتحت إشراف مدير الصندوق.  يقوم المطّور بشراء كافة مواد البناء

  تسويق وبيع الوحدات  .ث
ا  اء المشروع. أم د انتھ ع الوحدات السكنية عن ع أو ترتيب بي اء وبي ة البن ة مرحل ة في نھاي يقوم المطّور بتسويق الوحدات المبني

دير الصندوق متحصالت المبيعات فيجمعھا مدير الصندوق. وحالما يتم ال اه الطرف الثالث وم ة تج ة كاف وفاء بااللتزامات المالي
د. وفي حال  ة الوحدات، إن ُوج ى حمل ومزودي الخدمات والدائنين، يتم توزيع المبالغ المتبقية (صافي متحصالت المبيعات) عل

  البيع على الخريطة سيقوم مدير الصندوق بالحصول على الرخص الالزمة.

  :الملكية القانونية  .ج
  سيعمل مدير الصندوق على أن تتوافر في أصول الصندوق الشروط اآلتية: 

 .تسجيل صك ملكية األرض أو األراضي باسم مدير الصندوق أو شركة تابعة لمدير الصندوق 
  ة ادة من الجھ أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب صكوك شرعية سارية المفعول ثابتة سالمتھا. بموجب إف

 أصدرتھا.التي 
 .أن تكون عقارات الصندوق محل المشروع موافقا على تخطيطھا أو بنائھا بإفادة رسمية من األمانة أو البلدية المختصة 
 تقديم تقرير المثمن للعقار 

 
 مخاطر االستثمار في الصندوق .8

أن  ة، وال يمكن إعطاء أي ضمان ب ى مخاطر عالي تثمار في الصندوق ينطوي عل أن االس م ب ى عل تثمر محتمل عل يجب أن يكون كل مس
ي  ا والت ئة عنھ الصندوق سيحقق ھدفه االستثماري. وتتوقف قيمة الوحدات على األرض التابعة للصندوق والمشاريع وعوائد المبيعات الناش

تثَمر قد تنخفض أو ترتفع بتأثي ر المخاطر المذكورة أدناه، وال يمكن إعطاء أي ضمان بأن المستثمرون سيحصلون على المبلغ األساسي المس
في الصندوق كليا أو جزئيا سواء في نھاية مدة الصندوق أوفي حال تصفية الصندوق قبل انتھاء مدته. ھذا وتتغير ظروف السوق باستمرار 

لكلي أو األسواق المالية أو تطورات الشركات في المملكة، فضال عن توّجھات السوق فيما يتعلق بالقطاع وتتأثر باألوضاع العامة لالقتصاد ا
 العقاري. 

ة  ي األرض التابع ي ف ي أو الكل د التصّرف الجزئ تثمار في الصندوق، إن ُوجدت، إال بع وبشكل عام، ال تتحقق االربــاح المتوقعة من االس
ات األخرى. وعليه، يتعّين على كل مستثمر محتمل في الصندوق دراسة االعتبارات التالية بعناية قبل اتخاذ للصندوق والمشاريع واالستثمار

  قرار بشأن االستثمار في الصندوق. 

  العامة المخاطر  .أ

ذه الشروط : اعتبارات عامة .1 ى يتعّين على المستثمرين المحتملين النظر بعناية في المخاطر والمعلومات الواردة في ھ ام عل واألحك
ة  تثمار وصافي قيم دات االس ى عائ ؤثر أيضا بشكل سلبي عل د ت تثمار في الصندوق والتي ق سبيل المثال وليس الحصر قبل االس

  األصول في الصندوق. وتجدر اإلشارة إلى أن المخاطر أدناه ليست مدرجة بأي ترتيب من حيث األھمية.

اب ار أن األداء الس تقبلي. وال كما يجب األخذ بعين االعتب ى األداء المس يس بالضرورة مؤشرا عل ة ل اري بصفة عام ق للقطاع العق
ى  تثمرون عل يمكن إعطاء أي ضمان بأن األرباح سوف تتحّقق، أو بأن الصندوق لن يتكبد أي خسائر كبيرة. ويجب أن يكون المس

  استعداد لخسارة معظم استثماراتھم، إن لم يكن كلھا.

ة للصندوق والمشاريع كذلك، قد تشھد أسعار الوح ة األرض التابع دات انخفاضا نتيجة تقلبات قيمة أصول الصندوق، وقد تتأثر قيم
  التي يستثمر فيھا بالتغيرات في أوضاع السوق واالقتصاد وأسعار العقارات والقرارات التي تتخذھا الجھات التنظيمية الحكومية. 

ل ھو شراء إن االستثمار في الص الوحدات ليست وديعة لدى بنك: .2 ع المضمونة، ب ندوق ليس وديعة لدى أي بنك أو مؤسسة للودائ
  لوحدة/ وحدات في الصندوق فإن القيمة الكاملة الستثماراتھم معّرضة للخطر. 
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دير الصندوق، وال يوجد أي  :عدم وجود تاريخ تشغيلي سابق .3 إن الصندوق عبارة عن ترتيب تعاقدي جديد بين حملة الوحدات وم
  ي سابق لتقييم أدائه. تاريخ تشغيل

لن يحصل المستثمرون على فرصة للمشاركة في العمليات أو القرارات اليومية  :عدم إمكانية التحّكم بعمليات أو قرارات الصندوق .4
 للصندوق، أو السيطرة عليھا، والتي تشمل قرارات االستثمار والتصرف التي يتخذھا الصندوق. 

ة الشراء  :توفر الفرص االستثمارية .5 ام عملي سيعتمد نجاح الصندوق إلى حد كبير على تحديد فرصة شراء مناسبة واستغاللھا وإتم
ال  ى أعم لبا عل ك س ؤثر ذل د ي وتطوير األرض التابعة للصندوق بشكل فعال عند الحصول عليھا. لذا فإن انعدام أحد ھذه العوامل ق

 الصندوق ونتائجه التشغيلية وأوضاعه المالية األخرى.

ع أو شراء وحدات الصندوق  :غياب سوق ثانوية لتداول وحدات الصندوق .6 حيث إن الصندوق مقفل، فأنه ال يوجد سوق ثانوية لبي
 خــالل فترة الصندوق. 

ل .7 طة  :تضارب المصالح المحتم ة واألنش طة العقاري اع األنش ك التس ة وذل االت تضارب مصالح مختلف د يتعّرض الصندوق لح ق
د يتعامل الصندوق من التجارية األخرى الت ا. وق دراء ومسؤولو وشركاء كل منھ ة وم ي يقوم بھا مدير الصندوق وشركاته التابع

ل  دير الصندوق للبحث عن فرص لتموي ة لم رتبط بالشركات التابع وقت آلخر مع أشخاص أو منشآت أو مؤسسات أو شركات ت
 االستثمار.

ة غالبا ما يتم تعريف المخاطر السي :المخاطر السياسية .8 ر متوقع ة عن أحداث سياسية غي لبية الناجم ار الس ا مخاطر اآلث اسية بأنھ
دم  داخل النطاق المحلي أو اإلقليمي، والتي قد يكون لھا آثار سلبية مباشرة و/أو غير مباشرة. وتنشأ عن المناخ السياسي مخاطر ع

ى القطاعات االقتصادية االستقرار وذلك ألن الحكومات واألنظمة السياسية في حالة تقلّب مستمر. وغا ك مباشرًة عل ؤثر ذل لبا ما ي
  والتجارية، بما فيھا قطاع العقارات، وبالتالي قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق.

ة والطرف النظير مخاطر االستثمار في صناديق المرابحة .9 وائض النقدي تثمار الف : حيث أن الصندوق سوف يقوم من حين ألخر باس
ة مع الضوابط الشرعية في صناديق المرابحة الم تثمارتوافق أخر صناديق  ،لالس زام أو ت إن الصندوق معرض لمخاطر عدم الت ف

د الطرف  دم تقي المرابحة المستثمر بھا بأداء التزاماتھا تجــاه الصندوق، باإلضــافة إلى مخاطر الطرف النظير والتي قد تنشأ من ع
ا يجب ال ا الصندوق. كم تثمر بھ ي يس اه صناديق المرابحة الت تثمار في صناديق النظير بالتزاماته التعاقدية تج ى أن االس ه عل تنوي

 لالنخفاض. الوحدات قابلةالمرابحة ال تعتبر وديعة بنكية لدى بنك محلي حيث أن قيمة 

وفق الضوابط الشرعية وسيكون  صافي قيمة األصول في الصندوقمن  %30: يجوز للصندوق االقتراض حتى مخاطر االقتراض .10
أثر اء الصندوق، سوف يت ل إنھ داد قب ى  واجب الس ة عل ائر رأس مالي وع خس ي حال وق راض ف دات من مخاطر االقت الكو الوح م

داد القرض ى س ةأو خسارة بعض أصوله  الصندوق تؤدي إلى عدم قدرة الصندوق عل ي إن حصلت  كضمان للقرض المقدم والت
 سيكون لھا تأثير سلبي على مالكي الوحدات.  

ة .11 لمخاطر الكوارث الطبيعي أثر أدا الصندوق س د يت يس الحصر: : ق ال ول بيل المث ى س ة عل وارث الطبيع ار للك با نتيجة تعرض العق
 في حال حدوثھا ال سمح هللا. أو الزالزلمخاطر السيول 

قد يؤدي االستثمار في الصندوق إلى تحمل الزكاة أو ضرائب معينة تفرضھا السلطات ذات الصالحية  مخاطر الضريبة والزكاة: .12

سبيل المثال ال الحصر، بعضھا قد ينطبق على الصندوق واستثماراته والبعض اآلخر قد ينطبق على كضريبة القيمة المضافة على 

 المستثمر. إذا تم فرض ضريبة على الصندوق فستنخفض أصول الصندوق وأسعار وحداته.

دات الذين اختاروا قد يترتب على االسترداد العيني اختالف في عوائد مالك الوح العيني: االسترداد على المترتبة المخاطر .13

 االسترداد العيني مقارنة بمالك الوحدات اآلخرين في الصندوق الذين لم يختاروا االسترداد العيني.

  

 المخاطر المتعلقة بالعقارات   .ب

دد من المخاطر المترابطة،  المخاطر العامة لالستثمار في العقارات:  .1 ام لع ارات بشكل ع تتعّرض عوائد  االستثمارات في قطاع العق
ة،  المي، وظروف السوق المحلي ي، أو الع ي، أو المحل ى المستوى اإلقليم لبية في األوضاع  االقتصادية عل بما في ذلك التغيرات الس

ات والوضع المالي لمستأجري العقارات ومشتريھا وبائعيھا، والتغيرا ل، ونفق ة أسعار التموي رات في تكلف ل، والتغي وّفر التموي ت في ت
رز  وانين ف ا ، وق ة وغيرھ احات الخضراء، التھوي ات الصرف الصحي، المس ة كمتطلب ة البيئي وانين واألنظم رى، والق غيل األخ التش

قة والتغيرات في اإلقبال النسبي على أنواع األراضي، واألنظمة، والسياسات المالية الحكومية األخرى، والدعاوى البيئية، وأسعار الطا
العقارات، ومخاطر ومشاكل التشغيل الناشئة عن وجود مواد بناء معّينة، والخسائر الغير قابلة للتأمين والعوامل األخرى الخارجة عن 
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ى نشنطاق السيطرة المعقولة لمدير الصندوق.  ؤدي إل د ي ا، ق ل، أو أي مجموعة منھ ذه العوام ؤثر إن أيا من ھ ة ت وء مخاطر جوھري
  بشكل سلبي على قيمة األرض التابعة للصندوق والمشاريع وقدرة الصندوق على تحقيق أي عوائد على استثماراته. 

تثمارات قيمة العقارات .2 ة السوقية الس ى انخفاض القيم : شھدت قيمة العقارات تقلّبات وتغيرات. وقد يؤدي تغيير االقتصاد السعودي إل
د الصندوق، مما ق ةد يؤدي بدوره إلى تقلّص عوائ دفع  الصندوق والحيلول تثمارية وي تراتيجيته االس ذ اس دون نجاح الصندوق في تنفي

تثماراته بخسارة. باإلضافة  الصندوق ومدير الصندوق إلى تغيير استراتيجيته االستثمارية، وقد يضطر الصندوق إلى التخلّص من اس
ار اري التجاري والسكني بشكل إلى ذلك، تتعرض االستثمارات في العق ى القطاع العق ؤثر عل ي ت ة والسكنية للمخاطر الت ات التجاري

ال  ة في األعم عام، بما في ذلك التغيرات الموسمية، ورغبة المشترين في شراء شقق سكنية، والتغيرات في الظروف االقتصادية والثق
  أثيرا سلبيا على نتائج عمليات الصندوق أو وضعه المالي.التجارية. لذلك، قد يكون لعامل واحد أو أكثر من ھذه العوامل ت

تثمارات .3 ز االس اطر ترك ة  :مخ ة العربي دة، المملك ة ج ي مدين اريع ف ن المش دود م دد مح د أو ع روع واح ي مش تثمر الصندوق ف سيس
لبي ينتج عن ذلك تركز استثمارات الصندوق في مشروع أو منطقة معينة، وعليه قد يتأثر  وعليه قدالسعودية،  أداء الصندوق بشكل س

إن أداء  ارات، ف جراء األداء غير اإليجابي الستثماراته في ذلك المشروع أو المنطقة. وكون استثمارات الصندوق تتركز في قطاع العق
  في الطلب قد يشھدھا ھذا القطاع. انخفاضالصندوق سوف يتأثر سلبيا أيضا في حال تعرض القطاع العقاري ألي ركود أو 

ات بحسب  :سييل االستثمارات العقاريةصعوبة ت .4 يولتھا تقلّب ا تشھد درجة س ا م ييل من األصول. غالب ة صعبة التس ارات فئ تمّثل العق
دات الصندوق  د تكون عائ ة، فق ات العقاري تثماراته في الممتلك الطلب عليھا ومستوى الرغبة فيھا. وإذا كان على الصندوق تصفية اس

كنية  دون القيمة الدفترية اإلجمالية ا الصندوق في التصرف في الوحدات الس لممتلكاته بنسبة كبيرة. وأي تأخير أو صعوبات يواجھھ
 خالل عمر الصندوق قد يؤثر بشكل جوھري على العائد النھائي الذي يحصل عليه المستثمرون، إن ُوجد.

ق بالممتلكات  ة:الدعاوى القانونية المتعلقة بملكية العقارات المشتراة والتھميش على صكوك الملكي .5 قد تنشأ نزاعات قانونية فيما يتعل
التي يشتريھا الصندوق نتيجة غياب سجل عقاري مركزي، ما قد يؤثر على قدرة الصندوق على التحويل أو التصرف في أصوله ذات 

درة الصند ى ق ؤثر عل ة سوف ت ى شراء حقوق ملكية واضحة، كما أن أي صعوبات أو تأخير في نقل أو تسجيل صكوك الملكي وق عل
ة  د تتسّبب في بعض الحاالت في خسارة الصندوق لملكي األرض أو األراضي المستھدفة من قبل الصندوق في الوقت المناسب، وق
ة  ى قيم را عل أثيرا كبي ة ت ة بالملكي ائل المتعلق ك النزاعات والمس ؤثر تل د ت الي، ق األرض التي اعتقد أنه اشتراھا بصورة قانونية. وبالت

 بعة للصندوق والمشاريع، وبالتالي على قيمة وحدات المستثمر في الصندوق. األرض التا

ع الصندوق  :المنافسة .6 ذين يتنافسون م ارات، ال الكي العق ّورين وم ن المط ر م دد الكبي را للع رة نظ ة كبي ارات منافس ھد قطاع العق يش
د بعض ممتلكات منافسي الصندوق الستقطاب مشتري الوحدات السكنية التي يتم تطويرھا على األرض التابعة للصند د تتواج وق. وق

ع  في مواقع أفضل من تلك التي تحتلّھا عقارات الصندوق. ولذلك، فإن وجود منافسين قد يؤثر بشكل سلبي على قدرة الصندوق على بي
 الوحدات السكنية، ما قد يؤثر بالتالي سلبا على عوائد الصندوق. 

ه مخاطر المطّور .7 ذا فإن ا الصندوق ل : سيعتمد الصندوق على خبرة المطور وقدرته على تحديد وتأمين قطع األراضي التي سيستثمر بھ
في حال أساء المطور اختيار األرض/األراضي محل االستثمار فإن ذلك سيؤثر سلبا على أداء الصندوق. باإلضــافة إلى أن الصندوق 

جميع المشاريع.  ما قد يؤثر بدوره على التكلفة والربحية للصندوق. حيث يتوقف األداء سوف يستخدم المطّور بشكل حصري لتطوير 
دير الصندوق إدارة تطوير المشروع  زم م المالي للصندوق في جزء منه على أداء أطراف ثالثة بصفتھم مطّورين للمشروع. وال يعت

  في أي وقت في المستقبل. 

أخير قد يتعّرض الصن مخاطر استخراج التراخيص: .8 ذا الت ؤدي ھ د ي دوق لخطر تأخير الترخيص ورخص البناء مع البلدية المحلية. وق
  في استخراج الرخص الالزمة إلى التأخير في إنھــاء المشروع/المشاريع.

بيل مخاطر البناء .9 ى س ك عل ا في ذل اليف أو اإلنجاز. بم ة من المخاطر، سواء من حيث التك : ينطوي بناء المشاريع على درجة عالي
ة، وأوضاع  اء، ونزاعات العمال ي للبن د اإلطار الزمن دات، وتمدي اء، والمع واد البن ة، وم اليف العمال ي تك ادة ف ال ال الحصر الزي المث
ة الظروف  ة لتلبي األرض، واألنظمة واللوائح الحكومية، وتأخر الحكومة في إصدار الرخص ذات الصلة، وتغييرات التصاميم الالزم

  بات تكلفة الھندسة.البيئية المتغيرة وتقل

ة  :المخاطر التنظيمية المتعلقة بالعقارات .10 وانين وأنظم رز األراضي وق رات في ف ة والتشريعات والتغي إن التغيرات في البيئة التنظيمي
ر ع أثير كبي ا ت ي لھ ة، الت ة، والحكومي ة المحاسبة واألراضي واألنظمة واللوائح البيئية ھي أمثلة على األنظمة، واللوائح المحلي ى قيم ل

  العقارات والجدوى االقتصادية للمشاريع العقارية القائمة والمقترحة. 

إن االستثمار في الصندوق يعتمد بشكل أساسي على قدرة مدير الصندوق والمطور  :المخاطر المتعلقة بإنھاء االستثمار في المشاريع .11
أي تأخير في التطوير والبناء أو بيع الوحدات السكنية سوف يؤثر  في تطوير وبناء العمائر السكنية وبيع الوحدات السكنية، وبالتالي إن

 سلبيا على الصندوق.

  المخاطر المتعلقة بتمديد مدة الصندوق:  .ج
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  .المستھدف بالسعر ستباع السكنية الوحدات أن المؤكد غير من أنه على إضافة. السكنية الوحدات جميع بيع من يتمكن أال الممكن من
 للتغييرات يكون قد وبالتالي،. السعودية العربية المملكة في والزكاة الضرائب وقوانين العقار ولوائح ألنظمة الصندوق أنشطة تخضع
 أداء على ملموس سلبي تأثير التقييم، أو/ و والضرائب الملكية بنقل يتعلق فيما سيما وال واللوائح، األنظمة ھذه على تطرأ التي

 . الصندوق
 سنوات، سوف يكون الصندوق عرضة ألحد المخاطر الموضحة أدناه: 5ألكثر من  ھاتمديد بما أن مدة الصندوق قد تم

، عادة ما تباع األصول بأقل من قيمتھا ألنھا تعتبر أصوال عن طريق مزاد أو غيره : في حالة التصفيةوتعيين مصف مخاطر التصفية .1
قدور مدير الصندوق ملن يكون ببذلك لعائد الكلي للصندوق والتكلفة. وقد يؤثر ذلك على اقيمة أقل من سعرمتعثرة، وربما تباع ب

ال تترتب عليھا ، كما أنه في حال تعيين مصف، فإن المصف قد يتخذ إجراءات حجم الخسائر التي قد يتكبدھا الصندوق السيطرة على
 .مصلحة مالكي الوحدات والذي قد يؤثر سلبا على عوائد مالكي الوحدات

. ويضاف إلى ذلك أنه فترة التمديد خاللاألصول  أو جميع من بيع بعض مدير الصندوق يتمكن الالممكن أيضا أمن : مخاطر التمديد .2
 .أو المستھدفة عملية البيع بأسعار البيع المطلوبة تتم ليس من المؤكد أن

تولي ھذا الدور. وإضافة إلى ل عدمستللصندوق آخر إيجاد مدير ترتبط المخاطرالمتعلقة بھذا الخيار ب: مدير الصندوق استبدال مخاطر .3
ما قد يؤثر على مإدارة الصندوق وقد يحتاج إلى وقت طويل لإللمام بالمشروع،  قادرا علىذلك، قد ال يكون مدير الصندوق الجديد 

ترتب ال يإجراءات  باتخاذ بفرض رسوم إضافية أويقوم  فإن مدير الصندوق الوضع التشغيلي والمالي للمشروع. وباإلضافة إلى ذلك، 
 .عليھا مصلحة مالكي الوحدات والذي قد يؤثر سلبا على عوائد مالكي الوحدات

ة 6ويجب التنويه على أن الفترات (أ، ب، ت، ث) المذكورة في المادة رقم ( ) "وصف غرض الصندوق واألھداف االستثمارية" ھي تقديري
اك أي ضمان يس ھن ر حسب الظروف المحيطة ول ال  وخاضعة للتغي أن األعم دير الصندوق ب ل م ذكورةمن قب تتحقق خالل  الم أعاله س

 الفترات المحددة.
  وعليه، يتعّين على كل مستثمر محتمل في الصندوق دراسة االعتبارات الواردة أعاله بعناية قبل اتخاذ قرار االستثمار في الصندوق.

   االشتراكات .9

 الطرح  .أ
  سيتم عرض وحدات الصندوق من خالل الطرح العام بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري. 

ون ( ة وخمسين ملي دير  350يعتزم مدير الصندوق طرح ثالثمائ دة، ولم دة الواح دره لایر سعودي واحد للوح دة بسعر ق ون) وح ملي
مائة  د عن خمس رط أن ال يزي ال بش ادة رأس الم ي زي ون (الصندوق الحق ف غ الطرح  500ملي عودي أو خفض مبل ون) لایر س ملي

د  200وحجمه بما ال يقل عن مائتين مليون ( مليون) لایر سعودي خالل فترة االشتراك. ولن يصدر الصندوق أي وحدات إضافية بع
  تاريخ اإلقفال.

  فترة االشتراك    .ب
اريخ  تراك في ت وذج االش ا نم ع الث 2تبدأ الفترة التي سُيقبل خاللھ ـ الموافق  1435اني ربي ر  2ھ اريخ  2014فبراي م وتنتھي في ت

  اإلقفال. ويمكن تقديم نماذج االشتراك في أي يوم تفتح فيه البنوك السعودية أبوابھا للعمل.

  الحد األدنى لالستثمار   .ج
) لایر سعودي ُيدفع بالكامل باإلضافة إلى أي رسوم 50,000الحد األدنى لالستثمار في الصندوق للمستثمر الواحد ھو خمسون ألف (

  اشتراك إضافية. 

م 200ويجب أن يجمع الصندوق مبلغ مائتي ( ه، وإذا ل دء عمليات ) مليون لایر سعودي على األقل كرأس مال إجمالي لكي يتمّكن من ب
ة يتم االشتراك بالحد األدنى المطلوب قبل تاريخ اإلقفال، يجوز أن يمّدد مدير الصن ى موافق د الحصول عل ال بع اريخ اإلقف ةدوق ت  ھيئ

غ إبعد موافقة مجلس  السوق المالية أو أن يرّد مبالغ االكتتاب إلى المستثمرين ترداد دون حسم مبل دارة الصندوق مع ضمان حق االس
  أشھر إضافية. 6. علما بأن أقصى فترة للتمديد ھي ورسوم االشتراك

  إجراءات االشتراك  .د
ليمه  ه وتس ع علي يمكن للمستثمرين الراغبين باالشتراك في وحدات الصندوق القيام بذلك من خالل تعبئة نموذج طلب االشتراك والتوقي

ي التجاري، أو (1إلى أمين السجل إما ( دى البنك األھل ابھم ل تراك من حس غ ورسوم االش ع نسخة من 2) مع تفويض بخصم مبل ) م
  غ ورسوم االشتراك. إشعار التحويل المصرفي لمبل

ه في رفض أي  وبصرف النظر عن استالم نموذج االشتراك الموّقع عليه أو االلتزام بأي متطلبات أخرى، يحتفظ مدير الصندوق بحق
ل المصرفي.  ق التحوي تراك عن طري غ ورسوم االش طلب اشتراك أو طلبات اشتراك الحقة. وفي ھذه الحالة، يرّد مدير الصندوق مبل

  ّقع جميع مقدمي الطلبات المشتركين على نموذج االشتراك.ويجب أن يو

ى  ة الصندوق عل وإذا تم دفع مبلغ الوحدات بعملة غير عملة الصندوق (اللایر السعودي)، يقوم مدير الصندوق بتحويل العملة إلى عمل
  أساس سعر الصرف السائد في حينه. 
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  الصندوق استثمار مبالغ االشتراكات في الفترة السابقة لبدء نشاط  .ه
تركين  الغ المش ى مب ا إل ك بإضافة أرباحھ تثمرين وذل ا ولصالح المس تراكات مؤقت خالل فترة االشتراك األولي، يتم استثمار مبالغ االش
ي  تثمر ف ك الصندوق (وھو صندوق قصير األجل يس ام ذل ا لشروط وأحك األصلية في صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي وفق

لشرعية ويدار من قبل شركة األھلي المالية)، وللحصول على المزيد من المعلومات الرجاء مراجعة شروط وأحكام صفقات المرابحة ا
  صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي.

  
  األشخاص المحظورون  .و

  يجوز أن يقّيد مدير الصندوق أو يمنع امتالك الوحدات من قبل أي شخص محظور.

  والمصاريف والعموالت وأتعاب اإلدارةالرسوم ومقابل الخدمات  .10

تراك  .أ وم االش ى  :رس وما تصل إل تثمرين رس ن المس دير الصندوق أن يتقاضى م د  ٪3يحق لم بقا عن دفع مس ب وت غ المكتت ن المبل م
ل وسيدفع مدير الصندوق رسوم أي وكياالشتراك في وحدات الصندوق، باإلضافة إلى المبلغ الذي يستثمره كل مستثمر في الصندوق. 

 طرح من الباطن من قيمة رسوم االشتراك وفق تقديره. 

تم( أصوله قيمة صافي من ٪1 يساوي سنويا إدارة رسم الصندوق يدفع: رسوم اإلدارة  .ب ع ي ذه دف دة خالل الرسوم ھ د وھي الصندوق م  كح
  .سنوات) 5( وھي الصندوق مدة انقضاء بعد إدارة رسوم أي دفع يتم ولن. أشھر ستة كل نھاية في الرسم ھذا دفع ويتم. سنوات) 5( أقصى

 مشتملة في رسوم اإلدارة المذكورة أعاله. :رسوم الحفظ  .ج

د  ٪25يحق لمدير الصندوق في نھاية مدة الصندوق الحصول على رسوم أداء تبلغ نسبتھا  :رسوم األداء  .د د عن الح اح تزي من أي أرب
بته معدل األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء. ويساوي "الحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء"  ة نس داخلي السنوي البالغ د ال العائ

  من رأس المال.  10%

من رأس المال. علما بأن رسوم  ٪10" معدل العائد الداخلي السنوي البالغة نسبته األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداءالحد ويساوي "
  األداء تدفع عند انتھاء مدة الصندوق. 

  يدفع الصندوق للمطّور الرسوم التالية بموجب أحكام اتفاقية التطوير ووفقا لھا: :رسوم المطّور  .ه

ف البناء والتكاليف اإلدارية وتكاليف الخدمات العامة ودراسة السوق ورسوم الدراسات ورسوم التصميم من إجمالي تكالي ٪10(أ) 
  ورسوم التسويق والمبلغ االحتياطي كرسوم تطوير؛

  من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة مبيعات؛ ٪2.5(ب) 
  الصندوق. من رسوم األداء (إن وجدت) التي يجنيھا ويحصل عليھا مدير ٪50(ج) 

ومن  .سيحق لمراجع الحسابات الحصول على رسوم سنوية من الصندوق مقابل مراجعة حسابات الصندوق :م مراجع الحساباتورس  .و
  لایر سعودي كحد أعلى. 60.000المتوّقع حصول مراجع الحسابات على رسوم سنوية بقيمة 

ة مع الضوابط   .ز ل (العموالت) للقروض المتوافق زم الصندوق  :الشرعيةتكاليف التموي راض،ال يعت ا  االقت راض م ه اقت لكن يجوز ل
ى  ٪30تصل نسبته إلى  ع الضوابط الشرعية بشرط الحصول عل ل يتوافق م ة األصول في الصندوق بموجب تموي من صافي قيم

ادة ال زي ي ح ثال ف ك م ة مجلس إدارة الصندوق وذل ال الصن موافق الي رأس م اليف المشروع عن إجم ـالي تك ة دوقإجمـ ي حال . وف
ع الضوابط الشرعية بأسعار السوق  ق م ل المتواف والت) خاصة بالتموي ة (عم اليف تمويلي ى الصندوق تك د ُتفرض عل راض، ق االقت

  السائدة.  

دير اإلداري  .ح بة  :رسوم الم ب الصندوق وتحتسب بنس ن جان دير اإلداري م ا للم وم يتوجب دفعھ ة  ٪0.04رس ن صافي قيم نويا م س
  دفع في نھاية كل ستة أشھر.األصول تحسب وت

  ھي المبالغ الفعلية لكافة التكاليف والمصاريف المتعلقة باألنشطة الخاصة بالصندوق، وتشمل: :المصاريف التشغيلية  .ط

  جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بالبحث عن االستثمارات وتقييمھا وترتيبھا ومراقبتھا وحيازتھا والتصرف فيھا؛ .1
والمحاسبين ومراجعي الحسابات والمستشارين الشرعيين وغيرھم من المستشارين المھنيين، بمن فيھم  رسوم وأتعاب المحامين .2

المستشارون الذين يستبقيھم مدير الصندوق ليقّدموا للصندوق خدمات متخصصة ال يتوقع في حدود المعقول تقديمھا من قبل 
 مدير الصندوق؛

فيما يتعلق بالصفقات التي تمت المباشرة بھا من جانب الصندوق ومن امثلتھا كل المصاريف النثرية الخاصة بأطراف ثالثة  .3
 تكاليف المراسالت والرسوم الحكومية،

 التكاليف التي يتحملھا الصندوق إلعداد التقارير وتسليمھا لحملة الوحدات وھيئة السوق المالية، .4
 رسوم ومصاريف مجلس إدارة الصندوق والھيئة الشرعية، .5
 ل المتوافق مع الضوابط الشرعية، بما فيھا العموالت، إن ُوجدت،تكلفة التموي .6
 الرسوم الرقابية ورسوم تداول،  .7
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 الخدمات اإلدارية للصندوق. .8
د سقف ھذه التكاليف والمصاريف بنسبة وسيقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق بالرسوم الفعلية فقط،  نويا من صافي  ٪1وسُيحدَّ س

 قيمة األصول في الصندوق.

 ال تطبَّق ھذه الرسوم بما أنه ال ُيسمح باالسترداد خالل مدة الصندوق وقبل اإلنھاء. : رسوم االسترداد  .ي

تجدر اإلشارة إلى أن جميع الرسوم واألتعاب والعموالت والمصاريف التي تستحق لألھلي المالية ومقدمي : المصاريف األخرى  .ك
ً  منفصل بشكل صندوقال سيدفعھا والتي المضافة القيمة تشمل ضريبة الخدمات اآلخرين ال  ضريبة نظام عليھا ينص التي للنسب وفقا

   .القيمة المضافة

  تثمين أصول الصندوق  .11

 طريقة تثمين صافي قيمة األصول  )أ
  لقد فّوض مدير الصندوق احتساب صافي قيمة األصول إلى المدير اإلداري. ويجب احتساب صافي قيمة األصول وفًقا للصيغة التالية:

  "إجمالي أصول الصندوق ناقصا إجمالي الخصوم وقسمة الناتج على إجمالي عدد وحدات الصندوق كما ھو في تاريخ التقويم."

ا حسب المستثمر كما يتم تثمين أي أوراق مالية يملكھا الصندوق وفًقا لقيمتھا الحالية في السوق حيث سيتم تقويم وحدات الصناديق  بھ
  ت لھذه الصناديق.اخر اعالن عن اسعار الوحدا

وبما أن الصندوق سيستثمر مجمل أصوله تقريبا في المشاريع، فسوف يستند تثمينه بصورة أساسية إلى تثمين المشاريع. وسيقوم مدير 
اريخ  التثمين المقدمإلى متوسط عمليََّتي  ومشاريعه باالستنادالصندوق بتقييم قطعة أرض/أراضي الصندوق  ان مستقالن في ت من مثّمن

ا بواسطة  10التقويم. ويتم احتساب صافي قيمة األصول في غضون  ذين تم ين المشروع الل ري تثم داًء من استالم تقري ام عمل ابت أي
افي  ويم ص يتم تق تقلَّين وس ين مس من أمثّمن ندوق تتض ول الص الي أص أن إجم ا ب عودي علم اللایر الس ندوق ب ول الص ة ص قيم

  /األرض أو األراضي، عوائد االستثمار في الصناديق والبيع على الخريطة. المشاريع

  وسيتم حسم جميع االلتزامات المالية المستحقة من إجمالي أصول الصندوق، بما فيھا، على سبيل المثال ال الحصر:

 أتعاب ومدفوعات مدير الصندوق المستحقة وغير المدفوعة بعد، و  
 السنوية والمراجعة القانونية والمراجعة الشرعية وغيرھا من رسوم الخدمات المھنية، و أي مخصصات لعملّيات المراجعة  
 أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة الصندوق، و  
  االحتياطي الذي أجازه أو وافق عليه أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو مديره بشأن الرسوم أو المصاريف أو مخّصصات

  االقتضاء يوميا)، والطوارئ (المستَحّقة عند 
 الرسوم الرقابية ورسوم تداول، و  
  ق مع الضوابط راض المتواف ا االقت ا فيھ ا) بم دھا يومي خصوم الصندوق األخرى من أي نوع كانت (التي من المفتَرض قي

دي ا بحيث يمكن لم تم تقييمھ ي ي اء، إن ُوجدت، والت اع البن اليف ارتف ل تك ر الشرعية، والخصوم المخّصصة للطوارئ مث
  الصندوق تحديدھا بين الحين واآلخر و 

 تكون بسبب اإلھمال  جميع التكاليف المتعلّقة بأي دعوى يكون الصندوق معنيا بھا نتيجة ألي تصرف متعلق بالصندوق وال
  الجسيم لمدير الصندوق أو من ينوب عنه أو سلوكه المتعمد. 

  
  عدد عمليات التثمين وتوقيتھا  )ب

  . األصول مرتين سنوًيا (أي كل ستة أشھر) في تاريخ التقويم لكل سنةسيجري تقويم صافي قيمة 

  إعالنات صافي قيمة األصول لكل وحدة   )ت
ة  يتم نشر صافي قيم ة والسنوية. وس ة األولي وائم المالي على مدير الصندوق اإلعالن عن صافي قيمة األصول لكل وحدة عند نشر الق

ي لكل األصول ع اإللكترون ى الموق دة عل دير الصندوق والسوق ال لكل وح داول) خالل من م ة السعودية (ت اريخ أ 10مالي ام من ت ي
م ( ادة رق ذه الشروط 22التقويم، وسُتدَرج أيًضا في التقرير المقّدم لحملة الوحدات عمال بالم الكي الوحدات" من ھ ارير لم ع التق ) "رف

  واألحكام. 

  عمليات التوزيع .12

وا أي  تثمرين أال يتوّقع ى المس الي، عل ندوق. وبالت دة الص الل م ة خ ع أولي ات توزي ام بعملي وي القي ندوق ال ين ى أن الص ارة إل در اإلش تج
ع أصول  ع جمي د بي ع بع ات التوزي وم بعملي توزيعات قبل نھاية مدة الصندوق. ويمكن لمدير الصندوق وبعد أخذ موافقة مجلس اإلدارة أن يق

 ي جزء منھا. الصندوق أو أ
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أما بالنسبة لصافي متحصالت بيع أي من أصول الصندوق أو أي جزء منھا، أو أي دخل/ حصة أو ربح وارد من الصندوق أو من أصول 
ات  الصندوق، بعد دفع كافة التكاليف والمصاريف والخصوم المتعلقة بشراء األصول و/أو إدارتھا، فيتم توزيعه وذلك حسب ترتيب األولوي

  التالي: 

  الصندوق بإعــادة رأس مال الصندوق، أي كامل مبالغ المستثمرين كل حسب مبلغ اشتراكه في الصندوق.سيقوم مدير   .أ
 سيقوم مدير الصندوق بتوزيع العوائد المحققة حتى الحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء على المستثمرين في الصندوق.  .ب
دير الصندوق كرسوم أداء  ٪25توزيع بعد احتساب الحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء، يتم   .ج  ٪75ومن صافي العوائد لم

 لحملة الوحدات. 
  

ة  دّفقات الصندوق النقدي ى ت ع عل ات التوزي د عملي روع، فسوف تعتم ي المش تثماراته ف ع اس كل أساسي جمي ا أن الصندوق سيضع بش وبم
اط كاف من يجوز القيام بالتوزيعات األولية بعد بيع الوحدات السكنية اكما وسيولته.  ى أن ُيقتطع احتي لمكتَملة واستالم عائدات المبيعات عل

  السيولة حسبما يحّدده مدير الصندوق.

الغ  تثمار المب ادة اس د أو إع كل نق ى ش الغ عل اظ بالمب دير الصندوق االحتف ن لم ة، يمك ات األولي وم الصندوق بالتوزيع ن أن يق دالً م ي وب ف
ال بيل المث ى س ل عل تثمارات قصيرة األج ذ  اس ع أخ تثمار م رعية لالس ع الضوابط الش ة م ة المتوافق ناديق المرابح ي ص يس الحصر ف ول

   االعتبــار بالعوائد والمخاطر بما يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات.

 تداول وحدات الصندوق ونقلھا .13

 حظر االسترداد   –نقل الوحدات   )أ

ى  د الحصول أوال عل ين السجل وبع ديم طلب خطي ألم د تق ا إال بع ازل عنھ ع حصصھم أو التن ة وحدات الصندوق بي ال يجوز لحمل
د  الصندوق.موافقة خطية من مدير  وليس ھناك أي سوق لبيع/استرداد للوحدات ومن غير المتوّقع إيجاد مثل تلك األسواق. وبالتالي، ق

  ة حصص ملكيتھم قبل نھاية مدة الصندوق. ال يتمكن المستثمرون من تصفي

ـاظ وتسجيلھاسيقوم مدير الصندوق باتخاذ جميع اإلجراءات التي يمكن أن تسھل تداول الوحدات، ونقل ملكيتھا  ى االحتفـ ، باإلضافة إل
راغبين تثمرين ال وفر للمس ذا السجل مت ع أو  بسجل طلبات الشراء وعروض البيع الخاصة بوحدات الصندوق حيث سيكون ھ في البي

  الشراء. 

د كشرط  دير الصندوق من حامل الوحدات الجدي د يطلب م ة، وق ام كاف ذه الشروط واألحك زم بھ د أن يلت على كل حامل وحدات جدي
ك  ه، وذل ل وحدات ى نق لموافقته على أي نقل للوحدات وفًقا ألحكام ھذه الفقرة أن يقر بتحمل كل أو بعض االلتزامات المالية المترتبة عل

ا الطلب من أي ع ن طريق إبرامه اتفاقية تعھد بااللتزام و/أو اتفاقية استبدال بالشكل المرضي للصندوق. ويجوز لمدير الصندوق أيًض
  حامل وحدات جديد توفير وتقديم مستندات ومعلومات الزمة تتوافق مع نظام مكافحة غسل األموال وإجراءات "اعرف عميلك". 

تندات أخرى للصندوق أن يفرض قيودا  ليم أي شھادات أو مس وشروطا يعتبرھا ضرورية (بما فيھا، على سبيل المثال ال الحصر، تس
من من قِبل أي ناقل أو منقول إليه) بغية التأّكد من أنه لم يتم شراء وحدات في الصندوق، أو تملّكھا على أساس االنتفاع بھا أو حيازتھا 

تراك في  قَِبل أي شخص انتھاكا ألي نظام أو مطلب يس مؤھال بموجب أي نظام لالش ألي بلد أو سلطة حكومية، أو من قَِبل شخص ل
  ھذه الوحدات، أو من قَِبل أي شخص قد يتسّبب أو ُيحتمل أن يتسّبب برأي مدير الصندوق بضرر مادي أو ضريبي للصندوق.

ة  ين السجل في سجل حمل ده أم دما يقّي دير الصندوق فرض أي رسوم وال يصبح أي نقل للوحدات نافًذا إال عن ا يحق لم الوحدات كم
 خاصة بنقل الوحدات 

  استرداد الوحدات  )ب
ولكن يحق لحملة الوحدات الراغبين  .بشكل نقدي الوحدات أن يطلبوا من الصندوق استرداد وحداتھم لحملةالصندوق مقفل لذا ال يحق 

مالك  االستثمارية باسترداد وحداتھم بشكل عيني. وبذلك سيحصلفي شراء وحدات سكنية في مشروع الصندوق مقابل وحداتھم 
  االستثمارية. وذلك حسب اآللية الموضحة أدناه: وحداتھم من بدالً  السكنية الوحدة ملكية الوحدات االستثمارية على

  

  :وحداتھم مقابل الوحدات حملة على الصندوق أصول بيع: األولى المرحلة

 بالتوازي الوحدات ، مالكي لجميع االستثمارية الوحدات مقابل بيع الوحدات السكنية خيار إتاحة عن واالعالن التسويق سيتم المرحلة ھذه في 
  .الخارجية األطراف على بيعھا مع

 ق وحداتھم االستثمارية بالتنسيق مع مسو مقابل الوحدة / الوحدات السكنية المراد شرائھا يختار مالكي الوحدات االستثمارية في الصندوق
 )https://goo.gl/maps/TaRoE8icQymالمشروع المتواجد في موقع المشروع (
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 تكون قيمة الوحدات السكنية حسبما ھو معروض من قبل مسوق المشروع. 

 مع مالحظة أن قيمة  .واألحكام ھذه الشروط من) 11( للمادة وفقا الصندوق عمالء يملكھا التي االستثمارية الوحدات قيمة احتساب يتم

 حسب آخر تقييم. )NAV( الصندوق أصول صافي لحساب الوحدة االستثمارية سيكون وفًقا

 السكنية. وفي حال الوحدة قيمة مع للمستثمر االستثمارية الوحدات قيمة تسوية بعد استثمارية وحدات مقابل سكنية وحدة بيع عقد توقيع يتم 
 في يملكھا التي االستثمارية الوحدات قيمة مع تتطابق ال شراؤھا مالك الوحدات االستثمارية يود التي السكنية) الوحدات أو( الوحدة كانت

 على ستباع التي السكنية الوحدات قيمة كانت فإذا ،)وجد إن( عجز أو فائض أي على تسوية الصندوق مدير سيعمل فعندئذ الصندوق،
مالك وحدات الصندوق  يدفع أن فيجب مالك الوحدات الذي يرغب في البيع العيني، يملكھا التي وحدات الصندوق يمةق من أعلى المستثمر

مالك الوحدات  على ستباع التي السكنية الوحدات قيمة كانت حال وفي. للصندوق الفرق بين قيمة الوحدة السكنية والوحدات االستثمارية مبلغ
 وسيستمر مالك من قيمة وحدات الصندوق، بيع الوحدة السكنية بما يعادلھا فسيتم الصندوق في يملكھا التي الوحدات قيمة من أقل االستثمارية

ً  وحدات الصندوق  .الصندوق تصفية حين إلى استثمارية في الصندوق وحدات من له تبقى لما مالكا

 بشكل الصندوق من خرج قد يعتبر عيني ، بشكل وحداته استرداد بعد الصندوق في وحدة أي يملك يعد لم الذي وحدات الصندوق مالك 
 . وال تربطه أي عالقة تعاقدية بالصندوق نھائي،

 فإذا األعلى، المبلغ يدفع لمن السكنية الوحدة فستباع السكنية، الوحدة نفس في الصندوق في شراء وحدات مالك من أكثر رغب حال في 
 .الحجزبأسبقية  فستكون االولوية المبلغان تساوى

 :بعد االنتھاء من االسترداد العيني الصندوق تقييم إعادة: الثانية المرحلة

ً و الصندوق تقييم بإعادة الصندوق مدير يقوم سوف األولى المرحلة نھاية بعد  حيث ،واألحكام الشروط من) 11( المادة في عليه منصوص ھو لما فقا

  : منھا الصندوق، قيمة في تؤثر قد عوامل عدة استجدت قد ستكون

 الذين الصندوق وحدات مالكي على أو خارجية أطراف على بيعه خالل من ذلك كان سواء الصندوق، أصول بيع عن ناتجة سيولة توفر 
 الوحدة السكنية. وقيمة الصندوق في وحداتھم االستثمارية قيمة بين الفرق الصندوق إلى دفعوا

 في وحداتھم االستثمارية استبدال الوحدات االستثمارية مالك بعض اختيار حال في وذلك بالسابق، مقارنة الصندوق حجم تناقص
  السكنية. الوحدات مقابل الصندوق

  االسترداد اإللزامي  )ث
ه عن  ل مدت بقا ال تق ا مس ر مجلس إدارة  21يجوز للصندوق رد كامل الوحدات بإعطاء حامل الوحدات إشعارا خطي ا، إذا اعتب يوم

ة أن حامل الوح الصندوق ة أو الضريبية أو المادي دات، في حال استمر في امتالك الوحدات، يمكن أن يلحق أضرارا بالمصالح المالي
ذه  ي ھ ا ف ع المحظورات المنصوص عليھ تالك متعارضا م ذا االم ان ھ دات، أو ك ة الوح ة للصندوق أو لحمل ة أو التنظيمي أو القانوني

  الشروط واألحكام ونموذج طلب االشتراك. 

  الصندوق انقضاء  .14

إن الصندوق ھو صندوق استثمار عقاري مقفل. وفي نھاية مدة الصندوق، ستتم تصفية جميع أصوله وتوزيع رأسماله وأرباحه، إن وجدت، 
 على حملة الوحدات.

د وخالل مدة الصندوق إذا وجد مدير الصندوق أنه من المناسب إنھاؤه نتيجة ألي تغيير طرأ على نظام أو الئحة أو بداعي ظرو ف أخرى ق
بيل  ى س ذه الظروف عل يؤثر سلبيا على الصندوق وحملة الوحدات وال يستطيع مدير الصندوق أو الصندوق االستمرار في عملياته نتيجة لھ

ه إشع ارتفاعالمثال عدم القدرة على إنجاز المشاريع بسبب  د توجيھ ارا تكلفة البناء أو عدم توفر األيدي العاملة، يجوز له إنھاء الصندوق بع
بعد الحصول على موافقة ھيئة السوق المالية. وفي ھذه الحالة، ستتم تصفية أصول الصندوق يوما لحملة الوحدات، و 30خطيا مسبقا مدته 

تثمرين في غضون  ى المس ذه التصفية عل اريخ تصفية أصول  60وتسديد التزاماته المالية وتوزيع العائدات المتبقية من ھ وم عمل من ت ي
  ة. الصندوق كاف

  مجلس اإلدارة .15

 أعضاء مجلس اإلدارة  )أ
نھم عضوان  الصندوقيتولى إدارة  رة ثالث سنوات، من بي نھم لفت تم تعيي . ويجتمع مستقالنمجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء ي

ى خطط المشروع،  ة عل وائح، والموافق ة الل زام الصندوق بكاف ى الت ل لإلشراف عل ى األق نة عل مجلس إدارة الصندوق مرتين في الس
اتق مجلس إدارة الصندوق  ومراجعة ى ع ع عل ية. ويق ا  مسؤوليةتقارير سير العمل، والموافقة على العقود األساس إدارة الصندوق بم

  وحدات.يخدم مصلحة حملة ال

  األول للصندوق من األعضاء التالية أسماؤھم: اإلدارةويتألف مجلس 
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  (رئيس مجلس إدارة الصندوق) محمد العلي
ان  2013إلى  2004رئيس تطوير المنتجات في شركة األھلي المالية. عمل في ھيئة السوق المالية من عام  ام  ك تقلد خاللھا عدة مھ

ة، آخرھا مدير وحدة مخالفات صناديق اال ي المالي ى شركة األھل ل انضمامه إل ديرا لتطويرستثمار والطرح. قب المنتجات في  عمل م
ر من  ائتمانشركة جدوى لالستثمار ومدير  ه أكث ي القطاع 14في مجموعة سامبا المالية. لدي رة ف ا من الخب الي. حصلعام ى  الم عل
د  الي المعتم ل الم ھادة المحل ي إدارCFAش تير ف ھادة ماجس ل ش دة ، ويحم ات المتح كو، الوالي ان فرانسيس ة س ن جامع ال م ة األعم

 األمريكية.
  

  (عضو)  محمد بن جعفر السقاف
ذ تأسيس الشركة في . يشغل حالياً منصب رئيس مبيعات العمالء األفراد في شركة األھلي المالية  ة من ي المالي ى شركة األھل انضم إل

رة  23لديه أكثر من . إدارات منھا إدارة االستثمار وإدارة الفروعم، عمل في البنك األھلي التجاري في عدة 2006عام  عاما من الخب
  .وھو حاصل على شھادة دبلوم التخطيط المالي الشخصي وإدارة الثروات من المعھد المصرفي من دلھاوسي، كندا. في القطاع المالي

  
  (عضو) زھير حمزة المھندس

ى المشاريع  30من الخبرة لدى المھندس زھير  ة الصناعية باإلضافة إل عاماً عمل خاللھا في إدارات مختلفة شملت التخطيط والتنمي
م  وانتقل. وقد بدأ عمله في شركة بارسونز العربية السعودية والسياحيةالعقارية  ع ومن ث ل وينب ة للجبي ة الملكي دى الھيئ دھا للعمل ل بع

  .شغل اآلن منصب الرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطويروي شركة تمليكومجموعة دلة البركة 
دن  الوريوس في تخطيط الم ا، وبك ارفرد بأمريك ة ھ ة في التصميم الحضري من جامع تير في اإلدارة العام ى ماجس وھو حاصل عل

ا،  والتخطيط الحضري ا بأمريك ة لويزيان يمع تخصص فرعي في الرياضيات من جامع ھادة ف ا الھندسة ا وش ة من تكنولوجي لمعماري
دوات  ن الن د م ي العدي ارك ف ا ش ا، كم وي بأمريك وب إلين ة جن م وجامع يط واإلدارة ونظ ي التخط ة ف دورات التدريبي ؤتمرات وال الم

  المعلومات الجغرافية.
  

  (عضو مستقل) عاصم بن خالد الحميضيالدكتور 
دة الواليات في اورلينز نيو جامعة من المالية في الدكتوراه درجة على حصل. المساعد واالستثمار المالية أستاذ عاصم، الدكتور  المتح

ز نيو جامعة من المالي االقتصاد في الماجستير ودرجة األمريكية، ة ومن اورلين ا جامع ات في تامب دة الوالي ة، المتح  ودرجة األمريكي
تير ي الماجس وم ف ة العل ن المالي ة م ا جامع ي تامب ات ف دة الوالي ة المتح ي درس. األمريكي ة ف ك جامع عود المل ى وحصل س ة عل  درج

  .االولى الشرف مرتبة مع امتياز بتقدير) المالية تخصص( األعمال إدارة في البكالوريوس
  

  (عضو مستقل) محمد بن عمر العييدي
دي مكتب مؤسس ون محاسبون العيي انونيون، ومراجع رة يمتلك ق ر خب ام) 15( من أكث ة السوق في ع بة المالي ة والمحاس  والمراجع
 & Ernst( يونغ آند وارنست ،)KPMG( جي إم بي كي شركة مثل العالمية الخبرة بيوت بعض في العمل له سبق. المخاطر وإدارة

Young(، ى حصل. السعودية المالية السوق وھيئة الدولي، والبنك ال إدارة ماجستير عل ة من أعم ة جامع ا، مدين  وشھادة أوكالھوم
الوريوس ي البك بة ف ن المحاس ة م ك جامع عود المل ة س بون وزمال انونيون المحاس ة الق ة ،)CPA( األمريكي ة وزمال عودية الھيئ  الس
  .المعتمدين للمقيمين السعودية الھيئة لدى معتمد منشآت مقيم وھو ،)SOCPA( القانونيون للمحاسبين

  

  أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )ب
درھا  أة ق تقلين مكاف ر  2.000سيتقاضى كل من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المس ا أعضاء المجلس غي اع. أم لایر عن كل اجتم

د اجتماعان  8.000المستقلين، فال يحصلون على أي مكافأة. ومن المتوّقع أن يبلغ إجمالي مكافآت أعضاء المجلس  نويا إذا ُعق لایر س
 لایر خالل مدة الصندوق البالغة ثالث سنوات.  24.000لغ مجمل أتعاب أعضاء المجلس في السنة. ومن المتوّقع أن يب

  مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )ج
  وصالحيات مجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: مسؤولياتستشمل 

  
ام التأّكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحّقق مصلحة مالكي الوحدات وفقً  .1 ذه ا لشروط الصندوق وأحكامه، وأحك ھ

  . الالئحة
ال  .2 بيل المث ى س ك عل الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوھرية التي يكون الصندوق طرًفا فيھا، ويشمل ذل

  ال الحصر، الموافقة على عقود التطوير، وعقد الحفظ، وعقد التسويق والتثمين وشراء األراضي.
  روط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليھا.الموافقة على ش .3
  اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنھا مدير الصندوق. .4
  الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق. .5
لاالجتماع ما  .6 وال  ال يق غ عن غسل األم دير الصندوق والتبلي دى م زام ل ة وااللت نويا مع مسؤول المطابق رتين) س عن (م

  للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.  لديه،وتمويل اإلرھاب 
  أصحاب المصالح.  التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوھرية لمالكي الوحدات وغيرھم من .7
الكي  .8 اه م العمل بأمانة لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات فيه، وتتضّمن مسؤولية أمانة عضو مجلس إدارة الصندوق تج

  الوحدات واجب اإلخالص واالھتمام وبذل الحرص المعقول.
  الموافقة على خطط المشروع وجداوله الزمنية. .9

  ة سير العمل مقارنًة بخطط المشروع وجداوله الزمنية المتََّفق عليھا. مراجعة التقارير الدورية عن المشاريع لمراقب .10
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يوما من تاريخ شغوره. كما يتم ملء أي مركز  90أي مركز شاغر لعضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق في غضون  شغل وسيتم
 شاغر ألي عضو غير مستقل بحلول موعد االجتماع المقبل لمجلس إدارة الصندوق. 

 

  استثمار أخرى يشرف عليھا أعضاء مجلس إدارة الصندوق:صناديق   )د

إن أعضاء مجلس إدارة الصندوق التالية أسماؤھم ھم أيضا أعضاء مجلس إدارة لصناديق عدة يديرھا مدير الصندوق، كما ترد 
  تفاصيلھا أدناه:

عاصم د. محمد العلي  الصندوق 
 الحميضي

 محمد السقاف محمد العييديزھير حمزة

األھلي للمتاجرة لمؤشر أسھم آسيا والباسيفيكصندوق   
 صندوق األھلي لمؤشر أسھم األسواق الناشئة

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا
 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخليجية

 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعاية الصحية
 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودية

أمريكا الشماليةصندوق األھلي ألسھم   
 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل

 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة
 صندوق األھلي الخليجي للنمو والدخل
  صندوق األھلي المرن لألسھم السعودية

  صندوق األھلي للطروحات األولية
  صندوق األھلي لألسھم العالمية
  اديق االستثمار العقارية المتداولة صندوق األھلي القابض لصن

  )1صندوق األھلي ريت (
  العقاري للتطوير العربية مسكن – لالستثمار بلوم صندوق

√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  

√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  

  √  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  

√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  

  
  مدير الصندوق .16

ة تأسست وتعمل الماليةمدير الصندوق ھو شركة األھلي  اھمة مقفل ة، وھي شركة مس ا ألنظم ة السعودية، وھي مسجلة  وفق ة العربي المملك
  م الصادر في الرياض.17/04/2007ھـ الموافق 29/03/1428وتاريخ  1010231474بموجب السجل التجاري رقم 

  عنوان مدير الصندوق ھو كالتالي: 

  ، المملكة العربية السعوديةالماليةشركة األھلي 
  الدور الرابع، البرج ب، مبنى البنك األھلي التجاري اإلقليمي

  11495، الرياض 22216، ص.ب.: طريق الملك سعود
  المملكة العربية السعودية

  + 966114060049+، فاكس: 966118747106ھاتف: 
  

م  رخيص رق اريخ  06046-37إن شركة األھلي المالية مرخص لھا من قبل ھيئة السوق المالية بموجب الت ق 03/12/1427وت ـ المواف ھ
  م. لتمارس األنشطة التالية: التداول باألوراق المالية بصفة أصيل أو وكيل واإلدارة والترتيب والمشورة والحفظ. 24/12/2006

  ل المثال دون الحصر، المھام التالية: يتولى مدير الصندوق، على سبي

 .تعيين المقاولين والمستشارين  
 .تعين أي طرف يقدم خدمة للصندوق 
 .التأكد من نظامية وسالمة العقود التي يتم إبرامھا لمصلحة الصندوق 
 أعمال الصندوق ومشاريعه.اإلجراءات التي ينبغي اتباعھا التخاذ القرارات عند تنفيذ المسائل الفنية واإلدارية المتعلّقة ب وضع 
  .إبالغ الھيئات التنظيمية بأي حدث أو تطّور جوھري قد يؤّثر على أعمال الصندوق  
 .االلتزام بكل األنظمة واللوائح المعمول بھا والمتعلّقة بأعمال الصندوق  
 .إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه  
  قانونية وصالحية جميع العقود التي ُتبرم لصالح الصندوق.ضمان  
 .دراسة الجدوى المالية المقدمة من المطور 
 .تعيين المطورين 
 على جميع القرارات الجوھرية. إدارة الصندوق أخذ موافقة مجلس 
 .إصدار التقارير الدورية لحملة الوحدات 
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دير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق  ين م نجم ب د ي يسعى مدير الصندوق إلى بذل أقصى جھوده لحل أي تضارب في المصالح ق
ذي لشركة (عضو مجلس إدارة الصندوق) ھو  حمزةزھير واألطراف المعنّية وحملة الوحدات. ويجب التنويه بأن المھندس /  رئيس التنفي ال

اء (المطور)، و سدكو للتطوير ـال حدوث تضارب في المصالح أثن من خالل عمله كعضو في مجلس إدارة الصندوق، قد يكون ھناك احتمـ
  عمل الصندوق.

ات، ة،  ينوي مدير الصندوق تقديم جميع الخدمات تقريبا بواسطة موظفيه على سبيل المثال التأكد من صحة البيان ات التسوية والمطابق عملي
ديره الخاص،  حفظ سجالت حفظ سجالت العمالء، دير الصندوق، وفق تق ه يجوز لم ر أن ارير. غي ام وإصدار التق الصندوق، صيانة النظ

ذه الخدمات  أداء ھ ة أو شخص مرخص ب تفويض أو توكيل مھامه أو صالحياته أو التنازل عنھا أو التعاقد من الباطن بشأنھا مع شركة تابع
يس من المت ا، ل ة السعودية. وحالًي ويض في المملكة العربي ذه. وبصرف النظر عن التف ويض ھ دير الصندوق سلطة التف ع أن يستخدم م وقَّ

ا. و دير الصندوق مسؤوال عن إدارة الصندوق وتنظيم أصوله وحفظھ ر، يبقى م دة أو أكث دير الصندوق لطرف أو شركة تابعة واح د م يع
ـال. ويتحمل  مسؤوال عن إدارة الصندوق، وحفظ أصوله وخدمات إدارته ويظل مسؤوال عند تعيين تابع أو أي طرف آخر للقيام بتلك األعمـ

  مدير الصندوق المسؤولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن األخطاء التي تحصل بسبب إھماله الجسيم أو سلوكه المتعمد.

  االستثمار من قَِبل مدير الصندوق: لن يقوم مدير الصندوق باالستثمار في الصندوق.

  دير اإلداري وأمين السجلأمين الحفظ والم .17
  أمين الحفظ  )أ

  أمين حفظ أصول الصندوق. وعنوانھا ھو كالتالي: بدور الماليةتقوم شركة األھلي 

  ، المملكة العربية السعوديةالماليةشركة األھلي 
  الدور الرابع، البرج ب، مبنى البنك األھلي التجاري اإلقليمي

  المملكة العربية السعودية ،11495، الرياض 22216، ص. ب: طريق الملك سعود
  +966114060049+، فاكس: 966118747106ھاتف: 

 المدير اإلداري   )ب
  بدور المدير اإلداري للصندوق. وعنوانھا ھو كالتالي: الماليةتقوم شركة األھلي 

  شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية
  اإلقليميالدور الرابع، البرج ب، مبنى البنك األھلي التجاري 

  ، المملكة العربية السعودية11495، الرياض 22216، ص. ب: طريق الملك سعود
  +966114060049+، فاكس: 966118747106ھاتف: 

يتم فصل أصول الصندوق  ه ومصاريفه. وس ا أصول الصندوق وخصومه، وإيرادات يتولى المدير اإلداري حفظ سجالت الحسابات بما فيھ
ة للصندوق،  اإلدارةدوق. يقدم المدير اإلداري خدمات كلًّيا عن أصول مدير الصن يكون مسؤوال عن اإلدارة العام فيما يتعلّق بالصندوق وس

ا يحق ل ة. كم تقل، والتنسيق مع ُمراجع الحسابات واحتساب الرسوم كاف شركة والتي تشمل ترتيب عملية تثمين األصول من قَِبل مثّمن مس
الباطن بشأن دور المدير اإلداري، بشكل كلي أو جزئي، مع أشخاص مرخصين بتقديم خدمات اإلدارة في  أو التعاقد من إحالة الماليةاألھلي 
  المملكة.

  أمين السجل   )ج
  بدور أمين السجل للصندوق. وعنوانھا ھو كالتالي: الماليةتقوم شركة األھلي 

  ، المملكة العربية السعودية الماليةشركة األھلي 
  مبنى البنك األھلي التجاري اإلقليميالدور الرابع، البرج ب، 

  ، المملكة العربية السعودية11495، الرياض 22216، ص. ب: طريق الملك سعود
  +966114060049+، فاكس: 966118747106ھاتف: 

ر .18   المطوِّ

 كالتالي:المطّور. وعنوانھا ھو  تقوم الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية والتطوير العقاري (شركة سدكو للتطوير) بدور

  شركة سدكو  -المركز الرئيسي 
  مجمع البحر األحمر التجاري، حي المرجان، طريق الملك عبد العزيز –البرج الجنوبي 

  ، المملكة العربية السعودية21333، جدة 140667ص.ب. 
  +966126906899+، فاكس: 966126906800ھاتف: 

  www.sedcodevelopment.comالموقع اإللكتروني: 
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  المحاسب القانوني .19

سيعّين مدير الصندوق شركة إرنست ويونغ كأول مراجع مستقل لحسابات الصندوق لتراجع سنويا قوائم الصندوق المالية. وعنوان ھذه 
 الشركة ھو:

  شركة إرنست ويونغ
   13، برج طريق الملك، الدور 1994ص. ب 

  ، المملكة العربية السعودية21441طريق الملك عبد العزيز (طريق الملك)، حي الشاطئ، جدة 
 + 966122218575+، فاكس: 966122218400ھاتف: 

  
  القوائم المالية  .20

انونيين  مدير الصندوقيقوم   .أ بين الق ة السعودية للمحاس بإعداد القوائم المالية األولية والسنوية وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الھيئ
 بشكل مستمر حتى انقضاء الصندوق.

 يوقع عليھا عضو مفوض من مجلس إدارة الصندوق. والسنوية. وأنيجب أن يعتمد مجلس إدارة الصندوق القوائم المالية األولية   .ب
 جب أن تقدم القوائم المالية األولية والسنوية إلى الھيئة فور اعتمادھا من مجلس إدارة الصندوق.ي  .ج
ا، وال  .د ور اعتمادھ يجوز  يعلن مدير الصندوق من خالل التطبيقات اإللكترونية التي تحددھا الھيئة عن القوائم المالية األولية والسنوية ف

 لوحدات قبل إعالنھا.نشر ھذه  القوائم أو إرسالھا إلى مالكي ا
ة السعودية   .ه ة الصادرة عن الھيئ ايير المحاسبة والمراجع ا لمع يجب علي مدير الصندوق تزويد الھيئة بالقوائم األولية بعد فحصھا وفق

ن نھاية خمسة وعشرين) يوما متتجاوز (واإلعالن عن القوائم المالية لمالكي الوحدات فور اعتمادھا خالل مدة ال  القانونيينللمحاسبين 
 المدة المالية التي تشملھا تلك القوائم.

ة السعودية  .و  يجب علي مدير الصندوق تزويد الھيئة بالقوائم المالية السنوية المدققة وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الھيئ
نة للمحاسبين القانونيين واإلعالن عن القوائم المالية لمالكي الوحدات فور اعتمادھا خالل م ة الس ا من نھاي ين) يوم دة ال تتجاوز (أربع

 المالية التي تشملھا تلك القوائم.
 يتم توفير القوائم المالية األولية والسنوية بالبريد اإللكتروني و/أو بنسخة ورقية بناًء على طلب حملة الوحدات دون أي رسوم.  .ز

 
  لمالية السعودية (تداول) اإللكتروني.ُتنَشر القوائم المالية األولية والسنوية أيضا على موقع السوق ا

ى 2014ديسمبر  31تصدر أول قوائم مالية سنوية مدّققة بعد السنة المالية األولى التي تنتھي في  ة األول م. وال يجوز أن تقل مدة السنة المالي
  شھرا. 18أشھر وال أن تتجاوز  6عن 

  تضارب المصالح .21

 مدير الصندوق  )أ
ينّفذ مدير الصندوق مجموعة واسعة من العمليات التي قد ينتج عنھا تضارب في المصالح. فيمكن لمدير الصندوق أن يعمل كمستشار 
ّدم  ة ألھداف الصندوق. ويجوز أن يق تثمارية مماثل داف اس أو يشارك في صناديق أو شركات أو حسابات أخرى، والتي منھا ما له أھ

ار في أي وقت  مدير الصندوق خدمات مماثلة ين االعتب ذ بع ّدمھا، وأن يأخ ألطراف أخرى، شرط أال تؤثر سلبا على الخدمات التي يق
  واجباته تجاه الصندوق وأن يسعى جاھدا إلى التأّكد من حّل أي منازعات بطريقة منصفة. 

  الصندوق  )ب
ين الحين واآلخر ، التعامل مع أشخاص أو مؤسسات أو قد يتعّرض الصندوق لمختلف أنواع تضارب المصالح ويجوز للصندوق، ب

د تتضارب مصالح أعضاء  ذه األحوال، ق تثمار. وفي ھ ة للبحث عن فرص لالس دير الصندوق الفرعي شركات مرتبطة بشركات م
يتم  ة مع مصالح الصندوق. وس دير الصندوق أو شركاته الفرعي مجلس إدارة الصندوق غير المستقلين، وإدارة الصندوق وشركاء م

  ن أي صفقات قد ينتج عنھا تضارب محتمل في المصالح بالنسبة لحملة الوحدات. اإلفصاح ع

ويجوز أيضا للصندوق تكليف أو عدم تكليف طرف ثالث مستقل كأمين حفظ، أو مدير إداري، أو أمين سجل. ويجوز لمدير الصندوق 
  ھذه المھام بنفسه أو يتعاقد من الباطن بشأنھا. يتولىأن 

ر   )ج   المطوِّ
د يتعّرض ن أن  ق دأ الطرح. ويمك دات الصندوق عمال بمب ي وح ترك ف د يش ه ق واع تضارب المصالح ألن ّور أيضا لمختلف أن المط

عر السوق  ّور (بس ن المط تري الصندوق األرض م د يش س، وق ي المجل يمثَّل ف ه س ة ألن واع مختلف ن أن يتعّرض لتضارب مصالح م
  األقل).  المصاَدق عليه من قَِبل مثّمنين مستقلَّين اثنين على

بن مصالحه ومصالح  أثير أي تضارب ي دم ت ـات وع ع األوقـ الكي الوحدات في جمي ة مصلحة م وسيعمل مدير الصندوق على رعاي
تثمار  مالكي الوحدات على الخدمات التي سيقدمھا لمالكي الوحدات. وسيعمل مدير الصندوق على التقيد بمتطلبات الئحة صناديق االس

  التنفيذية األخرى المتعلقة بتضارب المصالح واإلفصــاح عنــھا.العقاري واللوائح 
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  رفع التقارير لمالكي الوحدات .22

 يتلقى حملة الوحدات كشفا يبين حالة استثماراتھم في الصندوق باإلضافة إلى قيمة ھذه االستثمارات. وسيتضمن التقرير ما يلي:

 صافي قيمة وحدات الصندوق  
 ا كل مالك وصافي قيمتھاعدد وحدات الصندوق التي يملكھ  
 أي ربح مدفوع الحق آلخر تقرير تم تقديمه لمالكي الوحدات  
 سير العمل في الصندوق 

 
من شروط وأحكام الصندوق) بالبريد اإللكتروني و/أو في نسخة ورقية  20األولية والسنوية (يرجى مراجعة المادة  الماليةكما ُتقدم القوائم 

  الوحدات.مجانا، بناء على طلب حملة 
  

  المعلومات األخرى .23

اة والضريبة:   .أ ى الزك اة والضرائب عل ار الزك ة بخصوص آث ورة مھني ى مش ين أن يحصلوا عل اليين والمحتمل تثمرين الح ى المس عل
ان  امتالكھم أو حيازتھم أو تصرفھم في وحدات الصندوق. كما يجب أن يعلم المستثمرون أنه يجوز لمدير الصندوق، إذا لزم األمر وك

ك مسموحا به بموجب القانون، أن يدفع الزكاة تفرض على الصندوق أو األرض/أراضي من أموال الصندوق، وسيكون كل مستثمر ذل
 مسؤوال عن دفع الزكاة وااللتزامات الضريبية المترتبة عليه.

 
وال:   .ب ا بمكافحة غسل األم وذج االشتراك التزام ر نم ائق أخرى غي ديم وث تثمرين تق ى المس ين عل د يتع وال، ق نظام مكافحة غسل األم

الحق  وللتحقق من ھوية مالكي المستثمرين، علما بأن ھذه المعلومات سوف تعامل بسرية تامة. ويحتفظ مدير الصندوق وأمين السجل ب
ة و ائق المطلوب ديم الوث ات في طلب المزيد من الوثائق أو المعلومات من أي مستثمر محتمل أو حالي عند اللزوم. وقد يؤدي عدم تق إثب

  الھوية بالشكل المقنع لمدير الصندوق أو أمين السجل إلى رفض طلب االشتراك. 
ة بمكافحة  سيلتزم الصندوق في جميع األوقات بجميع التعاميم الصادرة عن ھيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي المتعلق

وائح غسل األموال وتمويل اإلرھاب. وسوف ُيطلب أيضا من الصناديق ا زامھم بل لجماعية أو الوسطاء الماليين تقديم إقرارات بشأن الت
  غسل األموال.

  تعديل شروط الصندوق وأحكامه .24

ة السوق  بقة من ھيئ ة مس ى موافق تظل ھذه الشروط واألحكام سارية المفعول إلى حين تعديلھا من قبل مدير الصندوق، بشرط الحصول عل
 ) يوما من دخول التعديالت حيز التنفيذ.60بالتعديالت الھامة التي تم إدخالھا قبل ستين (المالية وتبليغ حملة الوحدات خطيا 

  النظام المطبق .25

ة  ة من وقت آلخر. وفي حال يخضع الصندوق ألنظمة المملكة العربية السعودية السارية وللقواعد واللوائح التي تصدرھا ھيئة السوق المالي
ام وجود أي نزاع أو خالف أو مطالبة  ذه الشروط واألحك تنشأ عن ھذه الشروط واألحكام أو تتعلق بھا (بما في ذلك أي سؤال حول وجود ھ

ى  عار خطي إل ه إش دير الصندوق توجي دات أو لم ة الوح وز لحمل ا)، يج ى إبطالھ ة عل ب المترتب ا أو العواق ا أو إنھائھ أو صحتھا أو خرقھ
ذا الطرف اآلخر حول ھذا النزاع أو الخالف أو المطالب ى تسوية ھ ة، ويتعين على كل منھما فور تسليمه ھذا اإلشعار أن يسعى بحسن نية إل

تم  30النزاع أو الخالف أو المطالبة وديا. لكن في حال تعذر عليھما التسوية عن طريق التفاوض خالل  يوما من تسليم اإلشعار، يجب أن ت
ة ال ى لجن ا إل النظر تسوية النزاع أو الخالف أو المطالبة بإحالتھ ة حصريا ب ة"). وتختص اللجن ة ("اللجن فصل في منازعات األوراق المالي

ا يخضعان  دير الصندوق بأنھم والبت في أي إجراء أو تسوية ألي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بھذه الشروط واألحكام. ويقر حملة الوحدات وم
ال ال الختصاص ھذه اللجنة ويتنازالن عن حقھما في االعتراض على اإلجراءات  التي ستتخذھا على أي أساس، بما في ذلك على سبيل المث

 الحصر، المكان أو عدم مالءمة مكان التقاضي.

  الھيئة المنظمة .26

م  رخيص رق ة بموجب الت ل الھيئ م يخضع الصندوق إلشراف ھيئة السوق المالية، علما بأن مدير الصندوق شخص مرخص من قب -37رق
 م.25/06/2007 ھـ الموافق10/06/1428 وتاريخ 06046

  عملة الصندوق .27

ائد في السعودي إن الصندوق مقوم باللایر ى اللایر السعودي بسعر الصرف الس ، وسوف يتم تحويل قيمة أي اشتراك يسدد بعملة أخرى إل
 وقت االشتراك.



25 
 

  إجراءات الشكاوى .28

ع الشركة:  ى موق ين عل ي المب د اإللكترون وان البري ى عن ة عل ي المالي ى شركة األھل ديھم إل لوا أي شكاوى ل ة الوحدات أن يرس يمكن لحمل
www.alahlicapital.com ) اتف م الھ ى رق ات وإج920000232أو عل ن سياس خة م ى نس ن الحصول عل ا يمك دير ). كم راءات م

 الصندوق لمعالجة شكاوى المستثمرين بناء على طلب خطي يرسل إلى مدير الصندوق.

  خصائص الوحدات .29

ا مصلحة  دة منھ ل كل وح ة وتمث ا من نفس الفئ تثمار في الصندوق تكون كلھ دد محدود من وحدات االس يقوم مدير الصندوق بإصدار ع
ة أصول مشتركة فردية متساوية في الصندوق. ويملك كل مست ى صافي قيم اًء عل ة في أصول الصندوق، بن ة للتجزئ ثمر مصلحة غير قابل

الوحدات التي يمتلكھا. ويكون لمدير الصندوق حق ممارسة جميع الحقوق المتصلة باالستثمارات العقارية أو أي استثمارات أخرى موجودة 
ين الس ة الوحدات وال يمكن في الصندوق. وتكون جميع الوحدات مقومة بعملة محددة ويحتفظ أم ع حمل ى أسماء جمي وي عل جل بسجل يحت

 تحويل وحدات المستثمرين إال من خالل مدير الصندوق.

  االلتزام باللوائح .30

ة. وتتضمن الشروط  ة السوق المالي ات الصادرة عن ھيئ ع التعليم ة م ائق األخرى الخاصة بالصندوق متوافق ام والوث إن الشروط واألحك
رارات وإفص ام إق تراك عن واألحك ل االش اري مقف تثماري عق ة بصندوق اس ة المتعلق ائق الجوھري ع الحق ة وصحيحة بشأن جمي احات دقيق

 طريق طرح عام.

  الھيئة الشرعية .31

تثماراته بالضوابط الشرعية.  ستؤدي زام الصندوق واس ة الشرعية للصندوق لضمان الت ي التجاري دور الھيئ ة الشرعية للبنك األھل الھيئ
 الشرعية للبنك األھلي التجاري من علماء الشريعة التالية أسماؤھم: الھيئةوتتألف 

  الشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع (رئيس الھيئة)

  ھـ.1391عضو ھيئة كبار العلماء منذ تأسيسھا في العام  
 .قاضي محكمة التمييز في مكة المكّرمة سابقا  
  أطروحات عدة.أشرف على عدد من رسائل الدكتوراه وشارك في مناقشات  
 .جمع عددا من الفتاوى ونشر كتبا مختلفة  

 
  الشيخ الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز المصلح (عضو في الھيئة)

  ھـ. ١٤١٥ھـ حتى العام  ١٣٩٦مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في أبھا من العام  
 سالمية.عميد كلية الشريعة وأصول الدين في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإل  
 .األمين العام للھيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  
 .نشر العديد من المؤلفات والبحوث  

 
  الشيخ الدكتور محمد علي القري (عضو في الھيئة)

 .أستاذ سابق في االقتصاد اإلسالمي والرئيس السابق لمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز  
  الم اإلسالمي وعضو ابع لرابطة الع ه اإلسالمي الت ع الفق خبير في مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ومجم

  في مجلس الشريعة لھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
  اإلسالمَيين.عضو في ھيئة تحرير العديد من المنشورات األكاديمية في مجال التمويل والفقه  
  دة في مجال ا ع د ألّف كتب عضو في العديد من الھيئات الشرعية لبنوك إسالمية وشركات تكافل في أرجاء مختلفة من العالم. وق

ؤتمرات  التمويل اإلسالمي ونشر مقاالت حول ھذا الموضوع باللغتين العربية واإلنجليزية. والدكتور القري متحدث نشط في الم
  العالمية.

 ام حائز عل ة اإلسالمية للع ـ (١٤٢٤ى جائزة البنك اإلسالمي للتنمية في مجال الخدمات المصرفية والمالي م). وحاصل ٢٠٠٤ھ
 على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية. 

 وتشّكل ھذه المكافأة جزءا من المصاريف التشغيلية.ويحصل أعضاء الھيئة الشرعية على مكافأة مقابل الخدمات التي يقّدمونھا، 
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 رسوم األداء

من العائد الفائض إن ُوجدت، بعد استالم حملة الوحدات  ٪25يحق لمدير الصندوق في نھاية مدة الصندوق الحصول على رسوم أداء تبلغ نسبتھا  
اب حسن متحصالت التوزيع التراكمي التي تساوي استثماراتھم زائدا الحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء. ويساوي "الحد األدنى الستحقاق أتع

  من رأس المال. ٪10األداء" معدل العائد الداخلي السنوي البالغة نسبته 

  رسوم المطّور
  تفاقية التطوير:سيتقاضى المطّور الرسوم التالية بموجب أحكام ا

غ  ٪10(أ)  من (تكاليف البناء والتكاليف اإلدارية وتكاليف الخدمات العامة ودراسة السوق ورسوم الدراسات ورسوم التصميم ورسوم التسويق والمبل
  االحتياطي) كرسوم تطوير.

  من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة مبيعات. ٪2.5(ب) 
  وجدت) التي يجنيھا ويحصل عليھا مدير الصندوق.من رسوم األداء (إن  ٪50(ج) 

  

  

 

  

  

  

  

  الوصف 
المصاريف الفعلية بآالف 

  لایر السعودي ال

 االشتراك رسوم

 دفع مسبقا عند االشتراك في وحدات الصندوق تُ 

من مبلغ  ٪3تصل إلى 

 االشتراك

 اإلدارة  رسوم

 رسوم وتشمل ،التقويم تاريخ في وتدفع تقوم الصندوق أصول قيمة صافي من سنويا ٪1 تبلغ

 .الحفظ أمين

 3,795 

 اإلداري المدير رسوم

 .التقويم تاريخ في وتدفع تقوم األصول قيمة صافي من سنويا ٪0.04 تبلغ 
152 

 91  ومراقبتھا بتقييم االستثمارات المتعلقة والمصاريف الرسوم 

 59  الحسابات مراجع أتعاب

 12 الشرعية الرقابة رسوم

 8 الصندوق إدارة مجلس أعضاء أتعاب
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ة، وأني إنني بالتوقيع على ھذه الشروط واألحكام أعلن/ نعلن أني (أننا) قرأت وفھمت (قرأنا وفھمنا) الشروط واألحكام أعاله والمالحق ذات الصل
  (أننا) أوافق عليھا وحصلت (حصلنا) على نسخة عنھا. 

  أو تناقض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يؤخذ بالنص العربي.في حال وجود أي تعارض 

                                      االسم الكامل: ______________________ 

    الجنسية: ______________________ 

  رقم الھوية (بطاقة ھوية سعودية، إقامة، أو جواز سفر): ______________________    

  ب االستثماري: ______________________رقم الحسا

        التوقيع: ______________________  

  التاريخ: ______________________  

  يجب توقيع نسختين من الشروط واألحكام يحصل المستثمر على إحداھما ويحتفظ مدير الصندوق بالنسخة األخرى.

 نھاية الشروط واألحكام

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


