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 صندوق بنيان ريت

 

 
 متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالميةعام مقفل  صندوق استثمار عقاري متداول 

 في تاريخ 
ً
 عاما

ً
تمت موافقة هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته طرحا

 . م21/03/2018املوافق هـ 04/07/1439

  

 

 

 يسعود ريال1,628,811,000 :صندوق حجم ال

 يسعود ريال 10سعر الوحدة: 

 وحدة 65,152,440 عدد الوحدات املطروحة للجمهور: 

 يسعودريال  651,524,400حجم الطرح للجمهور:  

 يالسعود الريال: صندوق عملة ال 

 

 

 ريت التي تعكس التغييرات التالية: ناينبوأحكام صندوق  شروط من املعدلة النسخة هي هذه

 من اعتماد مدير الصندوق للتثمين. 40اإلعالن عن صافي قيمة األصول لكل وحدة خالل  .1
ً
 يوما

 القوائم املالية السنوية خالل ثالثة أشهر من نهاية فترة التقرير.إتاحة  .2

 يوم من نهاية فترة التقرير. 30إتاحة القوائم املالية األولية خالل  .3

 م.11/02/2019هـ املوافق 06/06/1440حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 

 

 

 

 

 

 وليد بن خالد فطاني  العتيبي زبنبن  نواف 

 الرئيس التنفيذي  املطابقة وااللتزام رئيس
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 الشروط واألحكام

مــن ل ــل هيئــة الســوق املاليــة فــي اململكــة  صــدرت بمو ــب الئنــة صــناديق االســتثمار العقــاري والتعليمــات ااخاصــة بصــناديق االســتثمار العقاريــة املتداولــة الصــادر 

املعقولـة  التنريـات كافـة أ ـر   أن بعـد ويقـر واألحكـام  الشـروط هـذه فـي الـوارد  املعلومـات عـن دلـة الكاملـة املسـوولية الصـندوق  مـدير العربيـة السـعودية ويتنمـل

 املاليـة السـوق  هيئـة وال تتنمـل مضللة. فيها وارد  إفاد  أي  عل إلى الوثيقة هذه في تضمينها عدم يودي أن يمكن أخر   ولائع أي ال تو د بأنه واعتقاده علمه وحسب

 ويخليـان واكتمالهـا   بـدلهها تتعلـق ضـمانات أو إلــرارات أي يقـدمان وال واألحــكام  الشــروط هـذه منتــو   عـن مسـوولية أيـة السعــودية املاليـة والسـوق  السـعودية

 .واألحكام الشروط هذه من  زء أي على االعتماد بسبب تقع لد خسار  أي عن صراحة مسووليههما

 

م   ولــــد تــــا  خــــر 08/04/2018هـــــ املوافـــق 22/07/1439م  ولــــد تــــا تنـــدي ها بتــــاريخ 21/03/2018هـــــ املوافـــق 04/07/1439صـــدرت هــــذه الشــــروط واألحكـــام بتــــاريخ 

 م.11/02/2019هـ املوافق 06/06/1440 تنديث بتاريخ 

 

 

 

 معلومات مهمة للمستثمرين

مشــور   الصــندوق لــراء  الشــروط واألحكــام وفــي حــال عــدم الوضــوح ين  ــي التمــا ب لــرار اســتثماري خــا اتخــاأ أي ل ــل  املنتملــين يجــب علــى  ميــع املســتثمرين

 وألك ل يان التالي: مرخص له من هيئة السوق املالية مالية من مستشار مالي

 هداف االستثماريةاأل  ( مد  مالئمة االستثمار في الصندوق لتنقيق  أ 

 املرت طة باالستثمار في الصندوق.أو أي من املخاطر تنمل  املنتمل ب( مد  لابلية املستثمر 

 وعلى ما س ق يتنمل املستثمر املسوولية الكاملة نتيجة لراره االستثماري بشأن الصندوق.
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 دليل الصندوق 

 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال

 11426الرياض  23454املركز الرئيس ي : ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 96611+2826666هاتف: 

 www.sfc.saاملوقع اإللكتروني: 

 مدير الصندوق  

 مدير الطرحو 

 شركة بنيان السعودية

 طريق امللك فهد

 9102ص.ب.: 

 11413الرياض، 

 اململكة العربية السعودية

 /www. http://saudibonyan.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 

 مدير األمالك

 أبيكس لخدمات صناديق االستثمار )دبي( املحدودة

Apex Fund Services (Dubai) Limited 

 , الدور األول, جيت فيليج101 باملكت

 مركز دبي املالي العالمي

 506534ص.ب: 

 دبيو اإلمارات العربية املتحدة

 www.apexfundservices.com: املوقع اإللكتروني
 

املدير اإلداري 

 الفرعي

 شركة البالد لالستثمار

الطابق األول  –سمارت تاور   

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللك فهد

036ص.ب.   

 اململكة العربية السعودية

 capital.com-www.albiladاملوقع اإللكتروني: 

 

 أمين ااحفظ

 مكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة

 7الطابق  -( 1برج ) –أبراج التطوير 

 طريق امللك فهد

 17411ص.ب.: 

 11484الرياض، 

 اململكة العربية السعودية

 www.lw.comاملوقع اإللكتروني: 

 

املستشار 

 القانوني

 Valustrat  فاليوسترات

 البرج الجنوبي الفيصلية  الدور السادس

 طريق امللك فهد 

  966112935127+الهاتف: 

  www.valustrat.com: املوقع اإللكتروني

 دراسة ااجدو  

 Ernst & Young إيرنست اند يونق 

 شارع امللك فهد برج الفيصلية 14&  6الدور 

 11461الرياض  2732ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 
املناسب 

 القانوني

file://hofls02/Common.Product%20Development/Boniyan%20REIT/www.sfc.sa
file://hofls02/Common.Product%20Development/Boniyan%20REIT/www.lw.com%20
file://hofls02/Common.Product%20Development/Boniyan%20REIT/www.lw.com%20
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3lIbFrOfdAhWByaQKHcHcDF4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.apexalphaportal.com/&psig=AOvVaw0sNGW3wn4p04miHBh5MZ3E&ust=1538555600864000
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 +966 11 2734740هاتف: 

 +.966 11 2734730فاكس:  

 املوقع االلكتروني:

 https://www.ey.com/em/en/home 

 

 

  Night Frankفرانك ، نايت

 العربية اململكة - الرياض - الياسمين حي  - عبدالعزيز امللك طريق

 السعودية

 www.knightfrank.com.sa املوقع اإللكتروني:

 

املثمنون 

 العقاريون 

 Valustrat  فاليوسترات

 البرج الجنوبي الفيصلية  الدور السادس

 طريق امللك فهد 

  966112935127+الهاتف: 

 www.valustrat.com: املوقع اإللكتروني
 

املثمنون 

 العقاريون 

 املنظمة ااجهة
 األصول  وتثمين لتقييم السعودية الشركة

 العليا حي امليزان، عمارة - الرياض السعودية، العربية اململكة

 966920002011 :الهاتف

  tathmen@tathmen.net: اإللكتروني البريد

 املالية السوق  هيئة

  فهد امللك طريق

  87171ب.ص

 11642الرياض 

  السعوديةالعربية  اململكة

    www.cma.org.sa املوقع اإللكتروني:

 ااجهة املنظمة

 )تداول ( السعودية املالية السوق 

 ياضالر  فهد امللك قطري - الشمالي البرج التعاونية، أبراج

  11555 اضالري 60612 ب.ص 

  السعوديةالعربية  اململكة

 www.tadawul.com.sa املوقع اإللكتروني:
 

 التداول  منصة

 

 

 

http://www.cma.org.sa/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiszdLHtOfdAhUS_qQKHWNdCgcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ci-portal.de/ernst-young-unveiled-a-new-logo/&psig=AOvVaw0FNhuAKpwyWs7BMasJIOwr&ust=1538557792812527
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 خصائص الصندوق 
 

مقفل ومتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وتم عام  صندوق بنيان ريت وهو صندوق استثمار عقاري متداول 

 واللوائح املعمول بها في اململكة العربية السعودية وتعليمات هيئة السوق املالية.إنشاؤه بموجب األنظمة 
 اسا الصندوق 

 العملة النقدية للصندوق  .ريال سعودي

ذه الشروط واألحكام "املخاطر الرئيسية لالستثمار همن الرجاء قراءة قسم املخاطر   -متوسطة إلى عالية  املخاطر

 .في الصندوق"
 املخاطر  للصندوق در ة 

متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مؤسس في اململكة العربية  عام مقفل صندوق استثمار عقاري متداول 

 السعودية بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة. 
 نوع الصندوق 

 ابتداء من تاريخ إدراج وحدات الصندوق في تداول  (99مدة الصندوق تسعة وتسعون )
ً
مدة ويمكن تمديد  عاما

 موافقة مجلس إدارة الصندوق وموافقة هيئة السوق املالية. عد الحصول علىملدة مماثلة بالصندوق 
 مد  الصندوق 

اململكة العربية السعودية وقابلــة لتحقيق دخل  وخارج  يهدف الصندوق الى االستثمار في أصــول عقاريــة داخل

في نهاية شهر   بشكل نصف سنوي ة سنويال % من صافي أرباح الصندوق 90تأجيري دوري ، وتوزيع ما ال يقل عن 

 ويستثمر الصندوق بشكل ثـانوي أصول الصندوق فـي مشـاريع التطـوير العقارية شريطة:  أكتوبر وشهر أبريل 

٪ مـن 75لصـندوق املسـتثمرة فـي األصول العقاريـة املطـورة التـي تولـد دخـل دوري عـن أال تقـل أصول ا .1

 آلخر قوائم مالية مدققة، و
ً
 إجمـالي أصول الصـندوق وفقا

 وأال يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراض ي بيضاء. .2

ألصول الصندوق وذلك  اإلجمالية% من القيمة 25تزيد االستثمارات في عقارات خارج اململكة عن أال  .3

 ألخر قوائم مالية مدققة
ً
 .وفقا

 األهداف االستثمارية للصندوق 

 ااحد األدنى لالشتراك .ريال سعودي )الف( 1000بقيمة عشر رياالت لكل وحدة أي ما يعادل  وحدة 100 

واحد )  81,000,000 يعادلوحدة بقيمة عشر رياالت لكل وحدة أي ما  (ثمان ماليين ومائة ألف)  8,100,000

 .( ريال سعوديوثمانون مليون 
 ااحد األعلى لالشتراك

في نهاية   بشكل نصف سنوي  نقديبشكل  السنوية ٪ على األقل من صافي أربـاحه 90يهدف الصـندوق الى  توزيـع 

  .شهر أكتوبر وشهر أبريل 
 توزيعات نقدية

 فتر  طرح الصندوق  .م2018-05-03املوافق هـ 1439-08-17إلى م 2018-04-15املوافق هـ 1439-07-29تاريخ كانت في 

ستمائة وثمانية وعشرون مليون وثمانمائة وأحد مليار و ريال سعودي )  1,628,811,000 الصندوق غ حجم يبل 

مائة واثنان وستون مليون وثمانمائة وواحد وثمانون وحدة استثمارية ) 162,881,100  ( مقسمة علىعشر ألف

  65,152,440 بطرح مدير الصندوق  قام .ريال )عشرة رياالت( للوحدة الواحدة 10( وبقيمة تبلغ ومائة ألف

ريال سعودي  10بسعر للجمهور  (وأربعمائة وأربعون  وخمسون ألف ومائة واثنان خمسة وستون مليون وحدة )

 % من إجمالي وحدات الصندوق بحيث يستهدف مدير الصندوق جمع مبلغ نقدي وقدرة 40للوحدة بما يشكل 

خالل  (وأربعمائة وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف ستمائة وواحد وخمسون مليون ريال سعودي ) 651,524,400

 فترة الطرح األولي.

 حجا الصندوق 

غير السعوديين للعقار واستثماره، فإن االشتراك في الوحدات متاح فقط للفئات اآلتية: )أ( مع مراعاة نظام تملك 

األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية و)ب( املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها 

واململوكة بالكامل من قبل  من الكيانات القانونية واألشخاص االعتبارية القائمة في اململكة العربية السعودية

 األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية

 املستثمرون املوهلون 
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 رسوم االشتراك الصندوق  في املستثمرين على رسوم اشتراك يوجد ال

تدفع أتعاب هيكلة رأس املال فورا مرة واحدة ، كما ندوق صمره واحدة عند تأسيس الحجم الصندوق % من 1.5

  ويتم احتسابها من قيمة االصل املباع او املشترى في ذلك الوقت فقط. بعد إقفال أي عملية جمع لرأس املال 
 هيكلة رأ  املال أتعاب

 من 0.50
ً
 رسوم اإلدار   بعد خصم جميع املصاريف إجمالي قيمة األصول % سنويا

 من 0.025 -
ً
 .إجمالي قيمة األصول % سنويا

 ألمين الحفظ مقابل شهادة الزكاة والقوائم املالية 30,000 -
ً
 .ريال سعودي سنويا

 مين الحفظ لتأسيس منشأة ذات غرض )تدفع مرة واحدة(ريال سعودي أل  60,000 -

 رسوم أمين ااحفظ 

كل سنة ميالدية أي بما يتوافق مرتان في العام بنهاية النصف األول من كل سنة ميالدية ونهاية النصف الثاني من 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ميالدي. ديسمبر من كل عام-31يونيو  و -30خ مع تاري
 تثمين الصندوق 

 سعر الوحد  عند االشتراك .ريال سعودي 10

الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وال تتعدى نسبة التمويل املتحصل للصندوق يجوز 

 .وذلك بحسب أخر قوائم مالية مدققة ٪ من إجمالي قيمة أصول الصندوق 50عليه عن نسبة 
 التمويل

. باإلضافة إلى ذلك، الحصول على التقارير الدوريةو  الوحدات التصويت في اجتماعات مالكي الوحداتيحق ملالكي 

 من الحاالت اآلتية "تغيير أساس ي  أيعلى في وافقة امل
ً
عتبر أيا

ُ
 :""تغيير أساس ي" على الصندوق. وت

  كل تغيير مهم في أهداف الصندوق؛ -

  وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم في الصندوق؛كل تغيير من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي  -

 كل تغيير يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق؛ و -

 كل زيادة في رأس مال الصندوق. -

 حقوق التصويت

جميع الرسوم والذمم الدائنة واملدينة للصندوق ستخضع لدفع ضريبة القيمة املضافة. عالوة على ذلك، جميع 

 حيثما ينطبق. واالحكاماملبالغ التي تكون مستحقة الدفع بموجب هذه الشروط 

 ضري ة القيمة املضافة

 

أسهم الشركات في ( بـنفس الطريقـة التـي يـتم بهـا تـداول يتم تـداول وحـدات الصناديق العقارية املتداولة )ريت

. وعليـه، فـإنه يمكـن ملالكي الوحـدات بيـع وشـراء الوحـدات خـالل سـاعات التداول السوق السعودي )"تداول"(

 .اليومية من خالل السوق مباشرة

 التداول 
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 إلرارات

  إعـدادها تـم قـد وأحكـام صـندوق بنيـان ريـت شـروط أن الصندوق  مدير يقر .1
ً
 بالصـناديق الخاصـة العقـاري، والتعليمـات االسـتثماري  صـناديق لالئحـة وفقـا

 .السعودية املالية السوق  هيئة عن والصادرة املتداولة، العقارية

 هـذه فـي تضـمينها عـدم أن يـؤدي يمكـن أخـرى  وقـاعع أي توجـد ال أنـه واعتقـاده، علمـه وحسـب املعقولـة، التحريـات كافـة أجـرى  أن بعـد الصندوق، مدير يقر .2

 الشروط هذه محتوى  عن مسؤولية أية املالية السعودية والسوق  السعودية املالية السوق  هيئة تتحمل وال . مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إلى الوثيقة

 .واألحكام

  العقـار سـالمة علـى تشـغيله، وكـذلك أو العقـار مـن االسـتفادة عـدم فـي تتسـبب قـد أو تمنـع نظاميـة مخالفـات أي مـن العقـار بخلـو الصـندوق  مدير يقر .3
ً
 فنيـا

ه  إصـالحات إجـراء فـي بـدورها تتسـبب قـد أو تشـغيله، أو مـن املبىـ  االسـتفادة عـدم فـي تتسـبب قـد أو تمنـع قـد رئيسـية هندسـية عيـوب أو خلـل أي مـن وخلـوه

 .مكلفة رئيسية وتغييرات

 :وهي كتاليالشروط واالحكام في قسم تضارب املصالح أنه تم االفصاح عن تضارب املصالح في هذه  الصندوق  مدير يقر كما .4

 .الصندوق  مديرمع  ال يوجد أي تضارب مصالح -

 .هو مدير االمالك بالصندوق  املرتبطةالعقارية  لألصول والصندوق حيث ان الباعع  العقارات مديريوجد تضارب مصالح بين  -

وذلــك حيــث انهــم مــديرو االمــالك، وكــذلك يحتــوي مجلــس الصــندوق علــى احــد  بالصــندوق  املرتبطــة العقــارات مــالكيوجــد تضــارب مصــالح بــين  -

 .السيد عبد الاله محمدوشركة ادارة االمالك  للمالكاملالك وهو االستاذ سليمان الراشد وعلى املدير املالي 

 .للصندوق  السنوية االيجار عوائد من أكثر أو % 10 عوائدها تشكل عقارية أصول  مستأجرينال يوجد  -

  تـؤثر ولـن وعادلـة تجارية مالئمة أسس وعلى وقانوني نظامي بشكل تمت قد العالقة ذات األطراف مع التعامالت جميع بأن الصندوق  مدير يقر .5
ً
 بـأي سـلبيا

 ومالكه. الصندوق  أداء على األشكال من شكل

 يسـبق ولـم تصـفية، أو إجـراءات إفـالس أو إعسـار أو إفـالس دعـاوى  ألي إخضـاعهم يـتم لـم الصـندوق  إدارة مجلـس أعضـاء جميـع بـأن الصـندوق  مـدير ُيقر .6

ـة أو احتياليـة أعمـال أي ارتكـاب لهـم
ه
 بالنزاهـة ُمخـل تصـرهف أو احتيـال علـى تنطـوي  مخالفـة أي لهـم ارتكـاب يسـبق ولـم الغـ،، علـى تنطـوي  أو بالشـرف ُمخل

لهم الالزمة والخبرات باملهارات ويتمتعون  واألمانة،  الصندوق. إدارة بمجلس أعضاءً  ليكونوا التي تؤهه

 املاليـة السـوق  هيئـة فـي لـوائح املسـتخدمة املصـطلحات قائمـة فـي الـوارد املستقل العضو لتعريف مطابقان العضوين املستقلين ، بأن الصندوق  مدير يقر .7

 .الصندوق  عمر طيلة الصندوق  مدير يعينه مستقل عضو أي على ذلك سينطبق وكذلك وقواعدها،

ـة أخـرى  مصـلحة أو عمـل أنشـطة أي توجـد ال بأنـه الصـندوق  مـدير يقـر .8  "شـركة السـعودي الفرنسـ ي كابيتـال " الصـندوق  مـدير إدارة مجلـس ألعضـاء مهمه

 .الصندوق  مصالح مع تعارضه يحتمل

 غيـر خارجـه أو الصـندوق  فـي مـن األطـراف ألي نقـدي غيـر أو نقـدي عائـد أي أو وساطة أتعاب أو خصومات أو عموالت أي يمنح لم بأنه الصندوق  مدير يقر .9

 .واألحكام الشروط في ذكره تم ما

 .الصندوق  تجاه القيام بواجباته في الصندوق  مدير على تؤثر أن شأنها من والتي املصالح في لتضارب حاالت توجد ال أنه الصندوق  مدير يقر .10

 .واألحكام الشروط هذه من )9في الفقرة ) املذكور  واألتعاب الرسوم جدول  في ذكرها تم التي غير أخرى  رسوم أي توجد ال أنه الصندوق  مدير يقر .11

 املعلنـة الفتـرة خـالل ذلـك عـدم إكمـال حـال وفي الصندوق، لصالح العقار ملكية نقل عملية إتمام عند إال الصندوق  إدراج يتم لن أنه الصندوق  مدير يقر .12

 .االشتراك للمستثمرين مبالغ كامل إرجاع سيتم واألحكام، الشروط هذه من )8(في الفقرة 

 لحسـاب تـتم التـي األعمـال والعقـود فـي مباشـرة غيـر أو مباشـرة مصـلحة علـى اإلدارة مجلـس أعضـاء مـن عضو يجوز تصويت أي  ال أنه الصندوق  مدير يقر .13

 الصندوق 

 فـي االشـتراك فـي قـرارات املسـتثمرين علـى تـؤثر قـد والتـي بالصـندوق  عالقـة لهـا التـي واالتفاقيـات العقـود جميـع عـن االفصـاح تم قد بأنه الصندوق  مدير يقر .14

 واألحكام الشروط هذه في ذكرها تم التي غير واتفاقيات عقود توجد ال وأنه الصندوق 

طـرحح التـي املسائل على التصويت الوحدات ملالكي يحق بأنه الصندوق  مدير يقر .15
ُ
 الحصـول  يـتم ذلـك، إلـى وباإلضـافة .الوحـدات مـالكي اجتماعـات فـي علـيهم ت

 الصـندوق، علـى أساسـ ي تغييـر أي بـإجراء يتعلـق فيمـا قيمـة الوحـدات، مـن % 50 مـن أكثـر نسـبته مـا يملكـون  الـذين الوحـدات مـالكي أغلبيـة موافقـة علـى

 : يلي ما يشمل والذي

 ؛ الصندوق  أهداف في املهم التغيير -

 بالصندوق؛ يتعلق فيما حقوقهم على أو الوحدات مالكي على وجوهري  سلبي تأثير له يكون  قد الذي التغيير -

 للصندوق؛ املخاطر وضع في تأثير له يكون  قد الذي التغيير -

 . الصندوق  رأسمال في زيادة أي -

 وسـيعمل واملعقـول  الواجـبالحـرص  مـع واعتقـاده علمـه حسـب وذلـك الوحـدات مـالكي ملصـلحة الالزمـة الخطـوات جميـع سـيتخذ أنـه الصـندوق  مـدير يقـر .16

 إدارة ومجلـس الشـريي واملستشـار الحفـظ وأمـين والشـركات التابعـة لـه، التـابعين واملستشـارين والـوكالء واملـوففين واملسـؤولين واملـدراء الصـندوق  مـدير

 خسـارة إلـى الصـندوق  يتعـرض قـد أنـه إال الوحـدات، مـالكي مصـالح تحقيـق سـبيل نيـة، فـي بحسـن والتصـرف املعقـول  والجهـد الحـرص بـذل علـى الصـندوق،
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 ال فعنـدها .الصـندوق  شـؤون بـإدارة بقيـامهم يتعلـق فيمـا املـذكورة األطـراف من أي عن يصدر متعمد غير تصرهف القيام بأي بسبب األشكال من شكل بأي

  األطـراف يتحمـل هـؤالء
ً
ـة بحسـن تصـرهف قـد يكـون  أن بشـرط الخسـارة تلـك عـن مسـؤولية  أو قـرار أو تصـرف أي وجـود عـدم حـال فـي النيـة حسـن ويثُبـت نيه

 ال التصـرهف يكـون  وأن األمثـل بالشـكل الصـندوق  يخـدم مصـالح أنـه ُيعتقـد وبشـكل التصـرف بـذلك للقيـام السـلبية بالنتـائج مسـبق   علـم   علـى تـدل مراسالت

د التصرهف سوء أو االحتيال أو الفادح اإلهمال على ينطوي   .املتعمه

 . فيه واملستثمرين الصندوق  في قرار االشتراك على تؤثر أن يمكن التي واملعلومات واألحكام الشروط جميع عن اإلفصاح تم بأنه الصندوق  مدير يقر .17

 .أو حسابات ممتلكات على تحفظ أو حجز لقرارات عرضة ليسوا للعقارات واملستأجرين الحاليين املالك بأن الصندوق  مدير يقر .18

 الشروط واألحكام. في به اإلفصاح تم والقانوني الفىي الجهالة نفي تقرير في مالحظات من ورد ما كل أن الصندوق  مدير يقر .19

كـــيم أو يقـــر مـــدير الصـــندوق، أنـــه ال توجـــد منازعـــات علـــى العقـــار أو دعـــاوى قضـــائية أو تحكيميـــة أو إجـــراءات قضـــائية أو إجـــراءات إداريـــة أو إجـــراءات تح .20

قيــد النظــر أو محتملــة ومـــن شــأنها ســواًء مجتمعــة أو منفــردة أن يكـــون لهــا تــأثير ســلبي وجــوهري ومـــن تحقيقــات، ســواًء كانــت معلقــة أو تــم البـــت فيهــا أو 

 ل
ً
ــد بــاعوي األصــول العقاريــة املبدئيــة ومــدير الصــندوق مــن القيــام بإتمــام عمليــة بيــع وشــراء األصــول العقاريــة املبدئيــة وفقــا شــروط وأحكــام شــأنها أن تقيه

 لشروط وأحكام الصندوق واألنظمة املرعية في اململكة العربية السعوديةاتفاقيات البيع املبرمة بينهم ووف
ً
 .قا

 ُيِقره مدير الصندوق بسالمة املالءة املالية وأنشطة املستأجر الرئيس ي لألصول العقارية. .21
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 تعريفات
 

 مجلس اإلدار 
 لالئحة صناديق االستثمار العقاري؛ ملراقبة 

ً
هو مجلس إدارة يتم تعيين أعضاءه من قبل مدير الصندوق، وفقا

 أعمال مدير الصندوق وسير أعمال الصندوق.

 .يوم العمل الرسمي حين تكون البنوك واألسواق املالية مفتوحة للعمل في اململكة يوم العمل

 .الصندوق  في املستثمرين من به املشارك املبلغ رأ  املال

 .تعىي هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية هيئة السوق املالية أو الهيئة 

 .العملة التي يتم بناء عليها تقويم سعر وحدات الصندوق وهي الريال سعودي عملة الصندوق 

 الئنة صناديق االستثمار العقاري 
 2006-193-1قرار رقم الصادرة من قبل هيئة السوق املالية ب تعىي الئحة صناديق االستثمار العقاري 

 م( و أي تعديالت تجرى عليها.15/07/2006املوافق )هـ 19/06/1427وتاريخ 

التعليمات ااخاصة بصناديق 

 االستثمار العقارية املتداولة

 لقرارها رقم  التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية
ً
املتداولة الصادرة من قبل هيئة السوق املالية وفقا

 .و أي تعديالت تجرى عليها م(24/10/2016هـ )املوافق 23/01/1438املؤرخ في  2016-130-6

   .شركة السعودي الفرنس ي كابيتال مدير الصندوق 

 .اململكة العربية السعودية اململكة

 .يتقاضاها مدير الصندوق لقاء إدارة صندوق االستثمار التي الرسوم رسوم إدار  الصندوق 

 صافي أرباح الصندوق 

ي املصروفات التي تحملها يقصد به إجمالي عوائد الصندوق بما في ذلك الدخل التأجيري بعد خصم إجمال

دف باستثناء األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول العقارية والتي قد يعاد استثمارها به الصندوق 

 صيانة وتجديد أصول الصندوق القائمة. االستحواذ على أصول إضافية أو

 .قيمة وحدة الصندوق و التي تحسب بتقسيم صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات القائمة سعر الوحد 

 الهيئة الشرعية
بشأن مدى توافق املنتجات  مجموعة من علماء الشريعة تم تعيينهم من قبل مدير الصندوق لتقديم املشورة

 االستثمارية مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 املستثمرين في الصندوق  اشتراك علىال يوجد رسوم  رسوم االشتراك

 مصطلحات مترادفة، ويستخدم كل منها لإلشارة إلى الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق. املشترك / مالك الوحدات

 الصندوق 
متوافق مع الشريعة يديره مدير  عام مقفل ريت، وهو صندوق استثمار عقاري متداول يعىي صندوق بنيان 

 الصندوق.

 املثمن/ املقيا 
شخص يختاره مدير الصندوق، لتثمين وتقييم أصول الصندوق تتوافر فيه الدراية والخبرة الالزمتين لتقديم 

 قيمين املعتمدين )تقييم(.خدمات التثمين العقاري ومرخص معتمد من قبل الهيئة السعودية للم

  األصول  قيمة إجمالي إ مالي ليمة األصول 
ً
 .العقاريين املثمنين تقييم بحسب الخصوم قيمة إجمالي منها مخصوما

 السوق املالية السعودية.شركة تعىي  تداول 
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 الشروط واألحكام

 

 ونوعه  اسا الصندوق  .1

متوافق مع الشريعة اإلسالمية مؤسس في اململكة العربية السعودية بموجب الئحة  عام مقفل )الصندوق( وهو صندوق استثمار عقاري متداول  صندوق بنيان ريت

 صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة. 
 

 املقر الرئيس ملدير الصندوق: .2

 كابيتال شركة السعودي الفرنس ي 

  23454ص.ب 

  11426الرياض 

 اململكة العربية السعودية 

  966112826666+هاتف 

 www.sfc.sa :املوقع اإللكتروني
 

 مد  الصندوق: .3

 ابتداء من تاريخ إدراج وحدات الصندوق في تداول، ويمكن تمديد 99مدة الصندوق تسعة وتسعون )
ً
موافقة  عد الحصول علىملدة مماثلة بالصندوق مدة ( عاما

 دوق وموافقة هيئة السوق املالية.مجلس إدارة الصن

 

 حجا الصندوق: .4

 وحدة استثمارية  162,881,100مقسمة على( مليار و ستمائة وثمانية وعشرون مليون وثمانمائة و أحد عشر ألف) ريال سعودي1,628,811,000يبلغ حجم الصندوق 

 وحدة 65,152,440مدير الصندوق بطرح قام الواحدة.  للوحدة( عشرة رياالت)ريال 10وبقيمة تبلغ ( و ستون مليون وثمانمائة وواحد وثمانون ألف ومائةمائة واثنان )

حدات الصندوق بحيث من إجمالي و  40ريال سعودي للوحدة بما يشكل %  10للجمهور بسعر( خمسة وستون مليون ومائة واثنان وخمسون ألف و أربعمائة و أربعون )

خالل فترة الطرح  (ستمائة وواحد وخمسون مليون وخمسمائة و أربعة وعشرون ألف و أربعمائة) ريال سعودي 651,524,400جمع مدير الصندوق مبلغ نقدي وقدرة 

 األولي.

 

 أهداف الصندوق: .5

، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما ال يقل عن ما نسبته  
ً
 انشائيا

ً
٪ على األقل من صافي أربـاحه السنوية بشكل  90 االستثمار في عقارات مطورة تطويرا

 .نهاية شهر أكتوبر وشهر أبريل في نقدي بشكل نصف سنوي 

 

 وصف غرض الصندوق وأهدافه االستثمارية: .6

 75استثمار يهدف الصندوق إلى 
ً
 إنشائيا

ً
وذلك في  % بحد أدنى من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة في عقارات مطورة تطويرا

 على  السنوية % من صافي أرباح الصندوق 90، قابلة لتحقيق دخل  دوري  وتأجيري، وتوزيع نسبة مختلف القطاعات
ً
نهاية  فيسنوي بشكل نصف  مالكي الوحداتنقدا

% من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة في مشاريع التطوير 25. وقد يستثمر الصندوق بنسبة ال تتجاوز شهر أكتوبر وشهر أبريل

 العقاري، ولن يستثمر الصندوق في األراض ي البيضاء.

مدرة للدخل سواء كانت تجارية أو سكنية أو فندقية أو أصول متعددة االستخدام والتي تقع في اململكة العربية السعودية،  لالستثمار في أصول عقاريةيسوى الصندوق 

% من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم 25عن هذه االستثمارات تزيد في االستثمار في عقارات خارج اململكة ولكن بشرط أن ال  رغبتهمع 

 .الية مدققةم

 
 

http://www.sfc.sa/
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 ملخص لالستراتيجيات التي سيت عها الصندوق لتنقيق أهدافه:  .7

قابلــة لتحقيق دخل  وحق انتفاع واحد أصول عقارية 9عقارية متنوعة من خالل تملك أصول  10من  مبدئية مكونة يستهدف الصندوق تكوين محفظة استثمارية

وير در عوائد على رأس املال املستثمر بما يتماش   مع استراتيجية استثمار الصندوق. ويستثمر الصندوق بشكل ثـانوي أصوله فـي مشـاريع التطـستتأجيري دوري والتي 

ي مخالفات نظامية يقر مدير الصندوق على خلو األصول العقارية محل استثمار الصندوق من أكما  .يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراض ي بيضاء شريطة أال العقارية 

 وخلوها من أي خلل او عيوب هندسية رئيس
ً
ية قد تمنع او قد تتسبب تمنع او قد تتسبب في عدم االستفادة منها أو تشغيلها، وكذلك على سالمة األصول العقارية فنيا

 ةفي عدم االستفادة منها أو تشغيلها، أو قد تتسبب بدورها في اجراء اصالحات وتغييرات رئيسية مكلف

 

 

 ئهاسعر شراالصندوق و  ألصول ملخص 

 كتالي:وتفاصيلها  (ستمائة وأربعة مليون وسبعمائة وأربعون ألفو )مليار ريال سعودي  1,604,740,000سعر الشراء 

 

 نوع امللكية االصل 
حالة 

 العقار
 املولع

 امل لغ

 )ريال سعودي(

 *مشروطم لغ 

% من 40)

 ليمة االصول(

االيجار السنوي 

لعام  الصافي

)ريال  2018

 *سعودي(

النس ة من 

حجا 

 الصندوق 

 القطاع السكني

 %11.66 14,920,330 - 190,000,000 الرياض مطور  ملكية مجمع فلل الرفيعة

 %0.34 537,239 - 5,500,000 الرياض مطور  ملكية مجمع فلل املعذر

 السكىي سيتي ووكمبى  

(2B) 69 وحدة 
 %16.76 10,247,473 - 273,000,000 دبي مطور  ملكية

 لطاع الفندلة

 %5.52 6,309,944 - 90,000,000 جازان مطور  ملكية كورتيارد ماريوت 

شقق ماريوت ريزيدنس 

 ان 
 %3.41 3,998,153 - 55,500,000 جازان مطور  ملكية

 %2.62 7,078,426 28,400,000 42,600,000 املدينة املنورة مطور  ملكية الراشد ريزيدنسز 

 :املراكز التجاريةالقطاع 

 %12.65 15,646,293 - 206,000,000 جازان مطور  ملكية الراشد مول 

 %31.03 32,824,933 - 505,500,000 املدينة املنورة مطور  ملكية الراشد ميغا مول 

 %13.70 34,583,966 148,800,000 223,200,000 أبها مطور  منفعة الراشد مول 

 %0.83 **1,642,957 8,960,000 13,440,000 الرياض مطور  ملكية مول مجمع الراشد سترب 

 اال مالي
1,604,740,00

0 
186,160,000 

127,789,714**

* 
98.5% 

 %1.5   24,071,000  أتعاب هيكلة رأ  املال

1,628,811,00 ا مالي حجا الصندوق 

0 
  100% 

  (.ValuStratمستشار  دراسة الجدوى املستقل )من قبل مستقبلية وتم عملها ر بتعت م2018ارقام العام *

 (.ValuStratمستشار  دراسة الجدوى املستقل ) عن طريقستقبلية املأي عقود في الوقت الحالي ولكن تم التوصل لهذه االرقام لم يتم توقيع ** 

 هذه االرباح من تاريخ تأسيس الصندوق ونقل ملكية االصول للصندوق.  سيستحقم ولكن الصندوق 2018هذا الرقم يشمل جميع ارباح عام  ***

 

ة لكل املبالغ املشروطة هي مبالغ متبقية لقيمة ثالثة اصول، تم االتفاق على ان يتم تسديد كامل املبلغ اذا تحقق شرط االشغال وهي نسبه معين*

تعتبر اصول والسبب ان هذه االصول تم الوصول الى نسبة االشغال املشروطة كامل مبالغها حت  ي تسديداصل عقاري حيث ان هذه االصول لن يتم 

 ونسب االشغال هي كتالي:  م وعليه ستكون دفع قيمتها مشروطة بارتفاع نسبة التشغيل2017جديدة وليس لها تاريخ تشغيلي وقد تم انشائها في عام 
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 (.%90)الى  ر من وصول نسبة االشغالشه 18خالل ( ريال سعودي 148,800,000املبلغ املتبقي وهو عبارة عن ) سيتم دفع : أبها -الراشد مول  .1

شهر من وصول نسبة االشغال الى  18( ريال سعودي خالل 8,960,000سيتم دفع املبلغ املتبقي وهو عبارة عن ): مجمع الراشد سترب مول  .2

(90).% 

( %75) ر من وصول نسبة االشغال الىشه 18خالل ( ريال سعودي 28,400,000املبلغ املتبقي وهو عبارة عن ) سيتم دفع الراشد ريزيدنسز: .3

بشكل يومي أي انه من املمكن ان تصل نسبة االشغال  استئجارهيتم  الضيافة، وتم وضعها كمعدل حيث ان قطاع اشهر متتالية 6وذلك ملعدل 

 .ةاشهر متتالي 6% ولذلك تم ضبطها بمعد 20% وممكن ان تصل في بعض االيام الى 100في يوم معين او موسم معين الى 

 

 مثال توضيحي وافتراض ي:

، معى  ذلك مدير الصندوق لديه 1/1/2020%( في تاريخ 90في مدينة الرياض وصلت لنسبة ) جمع الراشد سترب مول في حال انه نسبة االشغال مل

ملبالغ اما شهر من هذا التاريخ ليدفع املبلغ املتبقي لباعع االصل ويكون املبلغ املشروط ثابت كما هو في اتفاقية البيع ويكون طريقة تسديد هذه ا 18

أو عن طريق املبالغ املحصلة من بيع احد اصول الصندوق في حال ان  ائح وتعليمات هيئة السوق املاليةمع لو  يتماش  وذلك بما عن طريق التمويل 

ببعضها، ولكن يوجد منوعة والذي ينوي مدير الصندوق االحتفاظ يحتوي على اصول الصندوق  عها قد يكون في مصلحة املستثمرين، حيث أنبي

 في حال ارتفع سعرها.  ينوي مدير الصندوق بيعها في املستقبلاصول 

 

جميع االصول التي لم يتم  ذلك ويشملات الالزمة وافقاملبيع جميع االصول العقارية اململوكة للصندوق وذلك بعد اخذ كما يحق ملدير الصندوق 

 والتي تم وضع مبلغ مشروط 
ً
 بدفع ما وفي حال بيع أي من هذه االصول املشروطة فسوف يكون بسداد قيمتها دفع قيمتها كامال

ً
الصندوق ملزما

يحق لباعع االصل استئجار أي من االصول  كم أنه ال وذلك حسب املبلغ املتفق عليه في اتفاقيات البيع. باعع االصل تبقى عليه من هذه االصول ل

 لتضارب املصالح املستقبلية  
ً
 املشروطة ال بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك تفاديا

 

 

 ملخص منفظة الصندوق 

 :احاملي الوحدات املسههدفةتفاصيل العوائد  (أ )

 

 م2021 م2020 م2019 م2018 اسا العقار #

 15,569,415 14,737,844 14,830,213 14,920,330  مجمع فلل الرفيعة  1

 578,548 564,437 550,670 537,239 مجمع فلل املعذر  2

 1,832,683 1,832,776 1,642,867 1,642,957 مجمع الراشد سترب مول  3

 16,907,878 16,643,401 16,385,308 15,646,293 )جازان(الراشد مول  4

 7,617,121 7,340,264 6,558,660 6,309,944 كورتيارد ماريوت  5

 4,674,680 4,280,744 4,236,956 3,998,153 شقق ماريوت ريزيدنس ان  6

 34,493,728 33,923,806 33,367,652 32,824,933 )املدينة(الراشد ميغا مول  7

 8,209,814 7,825,895 7,441,840 7,078,426 الراشد ريزيدنسز  8

 69 (2B) السكىي سيتي ووكمبى   9

 وحدة

10,247,473 10,518,879 11,143,542 11,437,964 

 41,399,109 40,686,766 39,451,337 34,583,966 )أبها(الراشد مول  10

 142,720,939 138,979,474 134,984,383 127,789,714 إ مالي االيجارات 
 

 9,630,552 9,618,578 9,607,001 9,596,141 صندوق ال يفمصار 
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نس ة رسوم ومصاريف الصندوق )%( من 

 الصندوق حجا 
0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 

خصا  ميع مصاريف بعد  صافي العوائد

 الصندوق 

118,193,573 125,377,382 129,360,896 133,090,386 

صاريف م ل ل خصا نس ة العائد اإل مالي

 لصندوق )%(ا
7.85% 8.29% 8.53% 8.76% 

بعد خصا  ميع  نس ة العائد اإل مالي

 مصاريف الصندوق )%(
7.26% 7.70% 7.94% 8.17% 

متوسط العوائد على الصندوق للسنوات 

 االربع القادمة 
7.77% - - - 

 

 

 عدد/ليمة الوصف

 10 د االستنواأ عليهااالعقارات وعقود املنفعة املر إ مالي عدد 

 9 عدد العقارات املراد االستنواأ على ملكيهها بشكل تام

 1 عدد العقارات املراد االستنواأ على منفعهها

 10 العقارات املطور  تطوير كامل

 0 عدد العقارات ليد اإلنشاء

 %100 نس ة العقارات املدر  للدخل من مجموع األصول 

 %0 نس ة العقارات ليد اإلنشاء من مجموع األصول 

 1,604,740,000 التكلفة اال مالية لشراء العقارات)ريال سعودي( 

 1,381,540,000 )التكلفة اال مالية لشراء العقارات من دون عقد املنفعة )ريال سعودي

 التكلفة اال مالية لشراء عقد املنفعة )ريال سعودي(

مع ( ريال سعودي 372,000,000قيمة العقد  )

في شراء العقار خالل  الحق ملدير الصندوق 

السنوات الخمسة األولى من توقيع العقد بمبلغ 

عشرة ماليين ريال سعودي مئة و وقدره 

 سنة 20 ومدته (ريال سعودي 110,000,000)

 ريال سعودي 651,524,400 من ااجمهور املطلوب  معها  امل الغ

 1,628,811,000 الصندوق )ريال سعودي(إ مالي حجا 

 التوزيع ااجغرافي ألصول الصندوق 

اململكة العربية السعودية )الرياض، املدينة 

اإلمارات العربية املتحدة و  املنورة، أبها، جازان(

 )دبي(

( )ريال 2018شهر)سنة  12مجموع اإليجارات لكامل أصول الصندوق املسههدفة خالل 

 سعودي(
  ريال سعودي 127,789,714
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 ريال سعودي  118,193,573 م )ريال سعودي(2018لعام بعد خصا  ميع املصاريف  صافي الدخل

 %7.26 م 2018لعام بعد خصا  ميع املصاريف  الدخلنس ة صافي 

 %82.6 نس ة املساحة املو ر  

 %13.70 نس ة عقد املنفعة من ا مالي حجا الصندوق 

 %16.76 نس ة العقارات خارج اململكة
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 املزمع االستنواأ عليها: ملخص األصول العقارية: االصول  (ب )

 

 لطاع املراكز التجارية:
 

 )ملكية( املدينة املنور   الراشد ميغا مول : األول العقار 
 مولع املجمع:          

وهو عبارة عن مجمع تجاري )مول( في املدينة املنورة ويتكون املجمع من أربعة 

متجرا من العالمات التجارية واملتاجر  250أدوار و يضم املول ما يزيد عن  

بما في ذلك املاركات املتخصصة في مبيعات التجزئة، كذلك يوجد العديد من 

الخدمات مثل صاالت ترفيهية املالبس واملواد الغذائية واملشروبات وغيرها من 

)ديجي فن، وصالة تزلج، ومسرح الطفل، وملعب كرة قدم( باإلضافة إلى العديد 

من و ، مترا مربعا 7825ماركت على مساحة من املطاعم, كما يضم هايبر 

كارفور، شركة  –املستأجرين :  الشركة السعودية للمتاجر املتخصصة 

لعبدالكريم و شركاه ، شركة عبداملحسن الحكير ، شركة عبداملحسن ا

الحميض ي للساعات و املجوهرات ، شركة داماس العربية السعودية املحدودة ، 

شركة الشايع الدولية للتجارة , ، ويعتبر املجمع اكبر مجمع تجاري في املدينة 

 املنورة.

 

 

 معلومات االصل

 املدينة املنورة  –الراشد ميغا مول  اسم العقار

 تجاري )مول( مجمع نوع العقار

 الدائري الثاني-طريق امللك عبدهللا املدينة املنورة  املوقع 

 ²م 64,000 ة االرضتبلغ مساحو جزء من أرض  *مساحة االرض

 ²م 115,795 مساحة البناء

 املالك 
شركة  قبل ( اململوكة منذات مسؤولية محدودة) للعقاراتبنيان صندوق شركة 

 )مساهمة مقفلة( عبدالرحمن سعد الراشد واوالده

 2008مارس  *تاريخ إتمام البناء*

 2008يونيو  تاريخ تشغيل االصل 

  من تاريخ التشغيل سنوات 9 عمر البناء 

 طوابق 4 عدد االدوار

 ريال سعودي 505,500,000 قيمة شراء االصل
 وهي تشمل على اصلين عقاريين: الراشد ميغا مول املدينة املنورة ، الراشد ريزيدنسز. ²م 64,000*يقع االصل املراد االستحواذ عليه على ارض تبلغ مساحتها 

شهر القادمة وفي حال لم يتمكن من ذلك فسيكون مدير الصندوق هو املسؤول امام الصندوق وامام مالكي الوحدات  12خالل ال ا**ال يوجد شهادة إتمام بناء لألصل العقاري ولكن يتعهد مدير الصندوق باستخراجه

  في حال وقع أي ضرر بسبب عدم استخراجها. .

 

 م2017نوفمبر  30العقود التأ يرية كما في 

 عقد تأجيري  240يوجد  عقود اإليجار الحالية

 الرئيسييناملستأجرين 

كارفور، شركة  –املستأجرين الرئيسيين : الشركة السعودية للمتاجر املتخصصة 

عبداملحسن الحكير ، شركة عبداملحسن العبدالكريم و شركاه ، شركة الحميض ي 

 & Hللساعات و املجوهرات ، شركة داماس العربية السعودية املحدودة ، ات، اند ام )

Mجمع اكبر مجمع تجاري في املدينة املنورة. ( وباريس غاليري و هوم سينتر ويعتبر امل

املالبس واملواد الغذائية التي تشمل  املختلفة كذلك يوجد العديد من املاركات

 واملشروبات وغيرها من الخدمات
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 ودمدة العق
حت  سنوات مع عقود إيجار تتراوح بين سنة واحدة  3التأجير حوالي  عقود متوسط مدة

 تعاقدية  سنة 20

 بالباطنالتأجير 
ال يحق للمستأجر أن يؤجر أو يتنازل جزئيا أو كليا عن هذا العقد للغير كان ذلك بعوض 

 أو بدون عوض

 انهاء العقود

إنهاء العقد مع إلزامه بدفع قيمة عقد االيجار كاملة،  كما يجوز  للمستأجر يجوز 

ستين  للطرفين عدم تجديد العقد على ان يتم إخطار الطرف اآلخر بمدة ال تقل عن

 
ً
كما يجوز للمالك إنهاء جميع العقود مع اشعار املستأجر  و ذلك في حالة مخالفة  يوما

 لشروط العقد املستأجر 

 اململكة العربية السعوديةتتبع للتنظيم والقوانين السارية في  النظام املطبق

 

 م2017نوفمبر  30تفاصيل عقود االيجار كما في 

االيجار الفعلي  نوع العقد

 )ريال سعودي(

املساحة التأ يرية  عدد العقود

 (2م)

سعر املتر بالريال 

 السعودي

 349 32,195 10  11,224,544      )محالت تجارية كبيرة(مراكز 

 3,075 3,204 63  9,854,035          مطاعم

 1,825 11,937 120  21,785,379      )محالت( متاجر 

 - - 47  6,347,000         اعالن()مثال صراف، لوحات خدمات اخري 

  47,637 240  49,210,958       إجمالي االيجارات الحالية 

اعلى مبلغ يستطيع مدير الصندوق الحصول 

  50,496,608       عليه في حال تم تأجير االصل بالكامل  
   

    %99.4 االصلنسبة اشغال 

 

 م*2017نوفمبر  30عقود طويلة اال ل كما في 

 سنوات  10اكثر من  سنوات  3اكثر من  التفاصيل

 28,397 6,359 (2م)املساحة التأجيرية 

 %60 %13 (2م)املساحة التأجيرية نسبة 

 10 16 عدد العقود

 13.3 5.0 من بداية العقد حت  النهاية )سنوات( متوسط مدة العقد

 6.1 3.0 للعقد وينتهي )سنوات( متوسط املدة املتبقية  
 ما عد*في 

ً
 عند رغبة املستأجر في الخروج  ىما يتعلق بالعقود قصيرة املدى فهي عقود مدتها سنة ويتم تجديدها تلقائيا

 

 إدار  االمالك عقد

اململوكة لشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده )مساهمة  شركة بنيان السعودية مدير االمالك 

 مقفلة(

 تفاصيل العقود

مدير االمالك مسؤول عن االدارة الكاملة للعقار و تشمل )ا( تحصيل االيجار، )ب( 

 إدارةتأجير، تجديد، و تنفيذ و فرض عقود االيجار الحالية بالنيابة عن املالك، )ج( 

، )د( الحفاظ شؤون العقار اليومية وتكاليف االيجار باإلضافة الى ادارة العقار وصيانته

ة املالية يغطي جميع التفاصيل املالية لجميع التدفقات النقدية على نظام شامل لإلدار 

ايضا املالك على تامين جميع التراخيص  مدير األمالكو النفقات. و سوف يساعد 

 الالزمة و التراخيص الالزمة لتشغيل العقار للغرض املنشود.

ذلك  يلتزم الصندوق بدفع جميع املصاريف للمحافظة على العقار و تشغيله بما في

التي تمكن مدير االمالك من إدارة املنافع و الضرائب و التامين و جميع التكاليف االخرى 

 بما في ذلك املدفوعات للتحسينات املالية. العقار 

تلقائيا ملدة  سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق و يتم تجديدها  10و تبلغ مدة العقد 

د قبل سنة واحدة على االقل من سنوات مالم يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجدي 5
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 انتهاء العقد.

دير ان السنوات الخمس االولى من العقد ملزمة لكال الطرفين، و بعد ذلك يمكن مل

 يوما بشرط ان يعين املالك بديال. 120بفترة اشعار مدتها انهاء العقد  األمالك

% من صافي االيرادات مقابل 5على رسوم بنسبة  ملدير األمالك الحصول  يحقمدير 

 خدماته.

 

 التأمين عقد

الشركة الخليجية العامة  شركة التامين 

 للتأمين التعاوني

الشركة الخليجية العامة  شركة الوطنية للتأمين

 للتأمين التعاوني

 نوع التغطية 

 املبى  -ا

 نظام تكييف الهواء -ب

 االدوات و املعدات -ج

 االدوات الكهربائية -د

 االثاث و الديكور  -ه

الكمبيوترات و  -و

 الطابعات

 املخزون -ز

 فقدان االيجار -ط

 ارهاب -ا

 حرب -ب 

 تخريب -ج 

 املسؤولية العامة  -ا

  

 العائد التأ يري الصافي للسنوات الثالث املاضية

 2017 2016 2015 العام 

 33,686,576 32,884,855 31,548,553 عائدات التأجير  )ريال سعودي(

 ( .ValuStratمن قبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل )مستقبلية وتم عملها   تعتبرفعلية حت  شهر نوفمبر وارقام شهر ديسمبر  تعتبر  2017ارقام العام *

  

 العائد التأ يري املسههدف للسنوات الثالث القادمة*

 2020 2019 2018 العام 

 52,876,022 51,871,896 50,892,123 إجمالي االيجار

 33,923,806 33,367,652 32,824,933 **صافي الدخل التشغيلي

 %6.71 %6.60 %6.49 العائد التشغيلينسبة 
 ( ValuStratمن قبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل )مستقبلية وتم عملها  رقام اال تعتبر  *

اريف االمن ومصاريف الصيانة املستمرة وكذلك رسوم التشغيل االصل العقاري يحتوي على مصاريف تشغيلية وهي على سبيل املثال ال الحصر: مصاريف رواتب العمال، مصاريف الفواتير من كهرباء ومياه، مص  **

 املالك لهذه االصول.  ورسوم إدارة االمالك وعليه فإن مثل هذه املصاريف تحتسب على الصندوق حيث انه هو 
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     (منفعة) أبها -الراشد مول : الثانيالعقار 

                   

 مولع املجمع:

، نة أبها ويقع على طريق امللك فهدوهو عبارة عن مجمع تجاري )مول( في مدي

متجرا من العالمات التجارية  200 يتكون من دورين. يضم املول ما يزيد عن

واملتاجر املتخصصة في مبيعات التجزئة، بما في ذلك املالبس واملواد الغذائية 

وغيرها من الخدمات .ويحتوي على العديد من ماركات األزياء والعطور  واملطاعم

كما يضم هايبر ماركت على  .ممطع 20لى أكثر من والتجميل وغيرها باإلضافة إ

املستأجرين الرئيسيين شركة العزيزية بنده املتحدة،  مترا مربعا. 4694مساحة 

، شركة الشايع الدولية للتجارة ،  الترفيهشركة عبدهللا العثيم للسياحة و 

 شركة كمال عثمان جمجوم ، شركة الند مارك العربية .

 

عبدالرحمن سعد الراشد مع شركة املوقع وفيما يتعلق بعقد حق االنتفاع 

ثالثمائة واثنان ) يال سعودير  372,000,000 اوقدرهو بقيمة ه واوالده

مقابل حق االنتفاع عند  (ومئتان ألف مئتان وثالثة وعشرون مليون ريال سعودي ) 223,200,000مبلغ وقدرة  ، يتم دفعسنة 20ملدة  (وسبعون مليون 

 الى عمر االصل وأربعون مليون وثمانمائة ألف مائة وثمانيةريال سعودي ) 148,800,000ومبلغ مشروط وقدرة  تأسيس الصندوق 
ً
حيث ان هذه ( ولكن نظرا

مشروطة بارتفاع نسبة  عدفع قيمة عقد االنتفاوعليه ستكون  م2017تم انشائه في عام  تاريخ تشغيلي وقد يعتبر اصل عقاري جديدة وليس لهاالصل 

شراء العقار خالل السنوات الخمسة األولى من توقيع هذا العقد  حق مدير الصندوق لدى كما . شهر من تاريخ تأسيس الصندوق  18 % خالل90الى التشغيل 

يقع املجمع التجاري على قطعة ارض كبيرة  .بعد استخراج صك منفصل لعين العقار(وذلك مائة وعشرة مليون ) يال سعودير  110,000,000بمبلغ وقدره 

  .صك واحد بوهي مملوكة بموج (²م 220,182.75مساحتها )

 

 معلومات العقار املراد شراء حق االنتفاع فيه تجدونها ادناه:

 

 معلومات االصل

 أبها -الراشد مول  اسم العقار

 مجمع تجاري )مول( نوع العقار

 أبها، طريق امللك فهد  املوقع 

 ²م89,524 مساحة االرض

 ²م147,967 مساحة البناء

  مالك االصل 
شركة  قبل ( اململوكة منمسؤولية محدودةذات ) للعقاراتبنيان صندوق شركة 

 )مساهمة مقفلة( عبدالرحمن سعد الراشد واوالده

 2017سبتمبر  تاريخ إتمام البناء*

 2017نوفمبر  تاريخ تشغيل االصل

 أشهر  )من تاريخ التشغيل( 4 عمر البناء 

 يتكون املجمع من دورين عدد االدوار

 ريال سعودي  223,200,000 قيمة شراء املنفعة

 تفاصيل حق املنفعة

سنة لالنتفاع من االصل العقاري كامال وتم شرائها من  20عقد املنفعة هو عقد ملدة 

مالك االصل مباشرة دون وجود مستأجر لألصل، وهو عبارة عن مركز تجاري)مول( 

متواجد في مدينة ابها، حيث ان هذا العقد يعطي الصندوق جميع الصالحية في 

 من االصل بشكل مباشر.   االستفادة

 عقد مشروط الستكمال قيمة حق االنتفاع 

شركة وذلك بعد تقييمه من قبل ريال سعودي  (372,000,000عقد االنتفاع )سعر 

 الى عمر االصل حيث ان هذه االصل يعتبر اصل  السعودي الفرنس ي كابيتال
ً
ولكن نظرا

م وعليه ستكون دفع 2017وليس له تاريخ تشغيلي وقد تم انشائه في عام  عقاري جديد

قيمة حق االنتفاع مشروطة بارتفاع نسبة التشغيل حيث سيتم دفع مبلغ وقدرة 
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%. 90نسبة االشغال الى  وصول شهر من تاريخ  18ريال سعودي خالل  148,800,000

 وق من تاريخ تأسيس الصندوق وفي جميع االحوال فإن االنتفاع باألصل يعود الى الصند
شهر القادمة وفي حال لم يتمكن من ذلك فسيكون مدير الصندوق هو املسؤول امام الصندوق وامام مالكي الوحدات في  12خالل ال ا*ال يوجد شهادة إتمام بناء لألصل العقاري ولكن يتعهد مدير الصندوق باستخراجه

  حال وقع أي ضرر بسبب عدم استخراجها. .

 

 م2017نوفمبر  30العقود التأ يرية كما في 

 عقد تأجيري  193يوجد  عقود اإليجار الحالية

 الرئيسييناملستأجرين 

املستأجرين الرئيسيين : شركة العزيزية بنده املتحدة ، شركة عبدهللا العثيم للسياحة 

، شركة الشايع الدولية للتجارة ، شركة كمال عثمان جمجوم ، شركة الند الترفيهو 

املالبس واملواد املختلفة التي تشمل مارك العربية. كذلك يوجد العديد من املاركات  

 الغذائية واملشروبات وغيرها من الخدمات.

 ودمدة العق
حت  سنوات مع عقود إيجار تتراوح بين سنة واحدة  3التأجير حوالي  عقود متوسط مدة

 تعاقدية  سنة 20

 التأجير بالباطن
ال يحق للمستأجر أن يؤجر أو يتنازل جزئيا أو كليا عن هذا العقد للغير كان ذلك بعوض 

 أو بدون عوض

 انهاء العقود

ار كاملة،  كما يجوز إنهاء العقد مع إلزامه بدفع قيمة عقد االيج للمستأجر يجوز 

اآلخر بمدة ال تقل عن ستين  للطرفين عدم تجديد العقد على ان يتم إخطار الطرف

 
ً
كما يجوز للمالك إنهاء جميع العقود مع اشعار املستأجر  و ذلك في حالة مخالفة  يوما

 لشروط العقد املستأجر 

 العربية السعوديةاململكة تتبع للتنظيم والقوانين السارية في  النظام املطبق

 

 

 م2017نوفمبر  30تفاصيل عقود االيجار كما في 

 االيجار الفعلي نوع العقد  

 )ريال سعودي(

املساحة التأ يرية  عدد العقود

 (2م)

سعر املتر بالريال 

 السعودي

 519 20,421 5 10,598,110 )محالت تجارية كبيرة(مراكز 

 2,780 3,168 52 8,805,558 مطاعم

 1,387 15,902 110 22,060,396 )محالت( متاجر 

 581 1,425 2 827,458 مكاتب 

 - - 24 2,990,000 )مثال صراف، لوحات اعالن(خدمات اخري 

 - 55,722 193 45,281,522  إجمالي االيجارات الحالية 

اعلى مبلغ يستطيع مدير الصندوق الحصول 

  55,877,747       عليه في حال تم تأجير االصل بالكامل  
   

    %77.6 االصلنسبة اشغال 

 

 م*2017نوفمبر  30عقود طويلة اال ل كما في 

  التفاصيل

  )ريال سعودي( سنوات 3اكثر من 

 سنوات  10اكثر من 

 13,174 16,491 (2م)املساحة التأجيرية 

 %25 %31 (2م)املساحة التأجيرية نسبة 

 6 38 عدد العقود

من بداية العقد حت  النهاية  العقدمتوسط مدة 

 )سنوات(
5.3 15.5 

 14.7 5.3 )سنوات( النتهاء العقد متوسط املدة املتبقية  
 ما عد

ً
 عند رغبة املستأجر في الخروج  ى*في ما يتعلق بالعقود قصيرة املدى فهي  عقود مدتها سنة ويتم تجديدها تلقائيا



21 

 

 

 إدار  االمالك عقد

اململوكة لشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده )مساهمة  بنيان السعوديةشركة  مدير االمالك 

 مقفلة(

 تفاصيل العقود

مدير االمالك مسؤول عن االدارة الكاملة للعقار و تشمل )ا( تحصيل االيجار، )ب( 

 إدارةتأجير، تجديد، و تنفيذ و فرض عقود االيجار الحالية بالنيابة عن املالك، )ج( 

، )د( الحفاظ شؤون العقار اليومية وتكاليف االيجار باإلضافة الى ادارة العقار وصيانته

على نظام شامل لإلدارة املالية يغطي جميع التفاصيل املالية لجميع التدفقات النقدية و 

ايضا املالك على تامين جميع التراخيص الالزمة و  مدير األمالكالنفقات. و سوف يساعد 

 التراخيص الالزمة لتشغيل العقار للغرض املنشود.

يلتزم الصندوق بدفع جميع املصاريف للمحافظة على العقار و تشغيله بما في ذلك 

التي تمكن مدير االمالك من إدارة املنافع و الضرائب و التامين و جميع التكاليف االخرى 

 بما في ذلك املدفوعات للتحسينات املالية. العقار

 5تلقائيا ملدة  سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق و يتم تجديدها  10و تبلغ مدة العقد 

سنوات مالم يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل سنة واحدة على االقل من 

 انتهاء العقد.

دير و بعد ذلك يمكن مل ان السنوات الخمس االولى من العقد ملزمة لكال الطرفين،

 يوما بشرط ان يعين املالك بديال. 120بفترة اشعار مدتها انهاء العقد  األمالك

 % من صافي االيرادات مقابل خدماته.5على رسوم بنسبة  الحصول  ملدير األمالك يحق

 

 التأمين عقد

الشركة الخليجية العامة  شركة التامين 

 للتأمين التعاوني

الشركة الخليجية العامة  للتأمينشركة الوطنية 

 للتأمين التعاوني

 نوع التغطية 

 املبى  -ا

 نظام تكييف الهواء -ب

 االدوات و املعدات -ج

 االدوات الكهربائية -د

 االثاث و الديكور  -ه

الكمبيوترات و  -و

 الطابعات

 املخزون -ز

 فقدان االيجار -ط

 ارهاب -ا

 حرب -ب 

 تخريب -ج 

 املسؤولية العامة  -ا

 

 

 العائد التأ يري الصافي للسنوات الثالث املاضية

 2017من شهر نوفمبر * 2016 2015 العام 

 NA NA 4,293,500 عائدات التأجير  )ريال سعودي(

 . ValuStratمستشار  دراسة الجدوى املستقل ) تعتبر  فعلية حت  شهر نوفمبر وارقام شهر ديسمبر تعتبر متوقعه مستقبلية  وتم عملها من قبل 2017**أرقام العام 

  

 الثالث القادمة* تالعائد التأ يري املسههدف للسنوا

 2020 2019 2018 العام 

 58,219,977 56,544,116 51,054,313 إجمالي االيجار

 40,686,766 39,451,337 34,583,966 **صافي الدخل التشغيلي

 %10.94 %10.61 %9.30 العائد التشغيلينسبة 
 (ValuStratمن قبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل )مستقبلية وتم عملها  رقام اال تعتبر  *
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اريف االمن ومصاريف الصيانة املستمرة وكذلك رسوم التشغيل االصل العقاري يحتوي على مصاريف تشغيلية وهي على سبيل املثال ال الحصر: مصاريف رواتب العمال، مصاريف الفواتير من كهرباء ومياه، مص  **

 املالك لهذه االصول.  ورسوم إدارة االمالك وعليه فإن مثل هذه املصاريف تحتسب على الصندوق حيث انه هو 

 )ملكية( الراشد مول  ازان: الثالثالعقار 

                                                                                
 مولع املجمع:

وهو عبارة عن مجمع تجاري )مول( يتكون من ثالثة طوابق )أرض ي، أول 

، وثاني(. يقع الراشد مول في مدينة جازان على طريق امللك فهد بجوار 

متجرا  200فندق ماريوت وشقق ريزيدنس إن، يضم املول ما يزيد عن  

من العالمات التجارية واملتاجر املتخصصة في مبيعات التجزئة كما 

مطعم،  30لى العديد من ماركات األزياء والعطور وأكثر من يحتوي ع

مترا مربعا و مدينة ترفيهية،  4387كما يضم هايبر ماركت على مساحة 

ومن املستأجرين الرئيسيين: شركة العزيزية بنده املتحدة، شركة 

عبداملحسن الحكير للسياحة و التنمية ، الشركة العربية للعود ، شركة 

م ، شركة دار الضيافة للخدمات الغذائية ، شركة كمال عثمان جمجو 

  .أطعمة الشرق املتحدة

 

 

 معلومات االصل

 جازان -الراشد مول  اسم العقار

 مجمع تجاري )مول( نوع العقار

 جازان، حي الروضة ، طريق امللك فهد املوقع 

 ²م 40,000 ة األرضتبلغ مساح و  جزء من أرض *مساحة االرض

 ²م 50,000 **مساحة البناء

 املالك 
شركة  قبل ( اململوكة منذات مسؤولية محدودة) للعقاراتبنيان صندوق شركة 

 )مساهمة مقفلة( عبدالرحمن سعد الراشد واوالده

 2010يونيو  تاريخ إتمام البناء

 2010اغسطس  تاريخ تشغيل االصل 

 من تاريخ التشغيلسنوات  7 عمر البناء 

 طوابق 3 عدد االدوار

 ريال سعودي 206,000,000 قيمة شراء االصل
 .كورتيارد ماريوت، شقق ماريوت ريزيدنس ان، جازان -الراشد مول اصول عقارية:  3وهي تشمل على  ²م 40,000*يقع االصل املراد االستحواذ عليه على ارض تبلغ مساحتها 

شهر القادمة وفي حال لم يتمكن من ذلك فسيكون مدير الصندوق هو املسؤول امام الصندوق وامام مالكي الوحدات  12خالل ال اباستخراجه**ال يوجد شهادة إتمام بناء لألصل العقاري ولكن يتعهد مدير الصندوق 

  في حال وقع أي ضرر بسبب عدم استخراجها. .

 
 

 م2017نوفمبر  30العقود التأ يرية في تاريخ 

 عقد تأجيري  207يوجد  عقود اإليجار الحالية

 نالرئيسيي املستأجرين

املستأجرين الرئيسيين : شركة العزيزية بنده املتحدة، شركة عبداملحسن الحكير 

للسياحة و التنمية، الشركة العربية للعود، شركة كمال عثمان جمجوم، شركة دار 

(. H & Mالضيافة للخدمات الغذائية، شركة أطعمة الشرق املتحدة، ات، اند ام )

املالبس واملواد الغذائية واملشروبات املختلفة وتشمل كذلك يوجد العديد من املاركات 

 وغيرها من الخدمات

 ودمدة العق
حت  سنوات مع عقود إيجار تتراوح بين سنة واحدة  3التأجير حوالي  عقود متوسط مدة

 تعاقدية  سنة 20

جزئيا أو كليا عن هذا العقد للغير كان ذلك بعوض ال يحق للمستأجر أن يؤجر أو يتنازل  التأجير بالباطن
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 أو بدون عوض

 انهاء العقود

إنهاء العقد مع إلزامه بدفع قيمة عقد االيجار كاملة،  كما يجوز  للمستأجر يجوز 

على ان يتم إخطار الطرف اآلخر بمدة ال تقل عن ستين  دتجديد العقللطرفين عدم 

 
ً
كما يجوز للمالك إنهاء جميع العقود مع اشعار املستأجر  و ذلك في حالة مخالفة  يوما

 لشروط العقد املستأجر 

 اململكة العربية السعوديةتتبع للتنظيم والقوانين السارية في  النظام املطبق

 

 الراشد مول  ازانم في 2017نوفمبر  30تفاصيل عقود االيجار كما في 

 الفعليااليجار  نوع العقد  

 )ريال سعودي(

املساحة التأ يرية  عدد العقود

 (2م)

سعر املتر بالريال 

 السعودي

 363 16,287 5 5,918,096 )محالت تجارية كبيرة(مراكز 

 2,923 1,414 57 4,132,417 مطاعم

 1,612 10,444 124 16,832,735 )محالت( متاجر 

 - - 21 1,647,000 خدمات اخري )مثال صراف، لوحات اعالن(

 - 28,145 207 28,530,248  إجمالي االيجارات الحالية 

اعلى مبلغ يستطيع مدير الصندوق الحصول 

  عليه في حال تم تأجير االصل بالكامل  
29,011,335    

    %98.9 االصلنسبة اشغال 

 

 م*2017نوفمبر  30عقود طويلة اال ل كما في 

 سنوات  10اكثر من  )ريال سعودي(سنوات  3اكثر من  التفاصيل

  14,522  4,288 (2م)املساحة التأجيرية 

 %51 %15 (2م)املساحة التأجيرية نسبة 

  8  16 عدد العقود

من بداية العقد حت   متوسط مدة العقد

 النهاية )سنوات(

5.9  13.7  

  7.1  4.1 النتهاء العقد )سنوات( متوسط املدة املتبقية  
 ما عد*في ما يتعلق بالعقود 

ً
 عند رغبة املستأجر في الخروج  ىقصيرة املدى فهي  عقود مدتها سنة ويتم تجديدها تلقائيا

 

 إدار  االمالك عقد

اململوكة لشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده )مساهمة  شركة بنيان السعودية مدير االمالك 

 مقفلة(

 تفاصيل العقود

االمالك مسؤول عن االدارة الكاملة للعقار و تشمل )ا( تحصيل االيجار، )ب( مدير 

 إدارةتأجير، تجديد، و تنفيذ و فرض عقود االيجار الحالية بالنيابة عن املالك، )ج( 

، )د( الحفاظ شؤون العقار اليومية وتكاليف االيجار باإلضافة الى ادارة العقار وصيانته

الية يغطي جميع التفاصيل املالية لجميع التدفقات النقدية على نظام شامل لإلدارة امل

ايضا املالك على تامين جميع التراخيص  مدير األمالكو النفقات. و سوف يساعد 

 الالزمة و التراخيص الالزمة لتشغيل العقار للغرض املنشود.

يلتزم الصندوق بدفع جميع املصاريف للمحافظة على العقار و تشغيله بما في ذلك 

التي تمكن مدير االمالك من إدارة املنافع و الضرائب و التامين و جميع التكاليف االخرى 

 بما في ذلك املدفوعات للتحسينات املالية. العقار 

تلقائيا ملدة  م تجديدها سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق و يت 10و تبلغ مدة العقد 

سنوات مالم يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل سنة واحدة على االقل من  5

 انتهاء العقد.

دير ان السنوات الخمس االولى من العقد ملزمة لكال الطرفين، و بعد ذلك يمكن مل
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 .يوما بشرط ان يعين املالك بديال 120بفترة اشعار مدتها انهاء العقد  األمالك

% من صافي االيرادات مقابل 5على رسوم بنسبة  ملدير األمالك الحصول  يحقمدير 

 خدماته.

 

 التأمين عقد

الشركة الخليجية العامة  شركة التامين 

 للتأمين التعاوني

الشركة الخليجية العامة  شركة الوطنية للتأمين

 للتأمين التعاوني

 نوع التغطية 

 املبى  -ا

 الهواءنظام تكييف  -ب

 االدوات و املعدات -ج

 االدوات الكهربائية -د

 االثاث و الديكور  -ه

الكمبيوترات و  -و

 الطابعات

 املخزون -ز

 فقدان االيجار -ط

 ارهاب -ا

 حرب -ب 

 تخريب -ج 

 املسؤولية العامة  -ا

  

 العائد التأ يري الصافي للسنوات الثالث املاضية

 2017 2016 2015 العام 

 16,725,453 14,964,361 15,640,455 التأجير  )ريال سعودي(عائدات 

 ( .ValuStratمن قبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل )مستقبلية وتم عملها   تعتبرفعلية حت  شهر نوفمبر وارقام شهر ديسمبر  تعتبر  2017ارقام العام *

  

 العائد التأ يري املسههدف للسنوات الثالث القادمة*

 2020 2019 2018 العام 

 30,111,515 29,532,713 28,455,168 إجمالي االيجار

 16,643,401 16,385,308 15,646,293 **صافي الدخل التشغيلي

 %8.08 %7.95 %7.60 العائد التشغيلينسبة 
 ( .ValuStratمن قبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل )مستقبلية وتم عملها  رقام اال تعتبر  *

اريف االمن ومصاريف الصيانة املستمرة وكذلك رسوم التشغيل االصل العقاري يحتوي على مصاريف تشغيلية وهي على سبيل املثال ال الحصر: مصاريف رواتب العمال، مصاريف الفواتير من كهرباء ومياه، مص  **

 املالك لهذه االصول.  ورسوم إدارة االمالك وعليه فإن مثل هذه املصاريف تحتسب على الصندوق حيث انه هو 
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 )ملكية( مجمع الراشد سترب مول : الرابعالعقار 
   مولع املجمع:   

 

وهو عبارة عن مجمع تجاري في مدينة الرياض في حي النرجس يقع على طريق 

عثمان بن عفان مقابل سكن معهد االدارة و يتكون املبى  من سبعة معارض 

 صراف آلي في املواقف .كبيرة مع ميزانين لكل منها، فيها 

 

 

 

 معلومات االصل

 مجمع الراشد سترب مول  اسم العقار

 مجمع تجاري  نوع العقار

 عثمان بن عفانشارع ، حي النرجس، الرياض املوقع 

 ²م 5,100 مساحة االرض

 ²م 4,398 مساحة البناء

 املالك 
شركة  قبل اململوكة من (ذات مسؤولية محدودة) للعقاراتبنيان صندوق شركة 

 )مساهمة مقفلة( عبدالرحمن سعد الراشد واوالده

 2017اكتوبر  تاريخ إتمام البناء*

 ال يوجد حت  االن **تاريخ تشغيل االصل

 أشهر  10اي ان عمر االصل العقاري هو  هـ18/9/1438تم انشاءه في تاريخ  عمر البناء 

 معرض تجارية  7 عدد الوحدات 

 1 عدد االدوار

 **%0 نسبة اشغال املساحة التأجيرية

 ريال سعودي 13,440,000 قيمة شراء االصل

 عقد مشروط الستكمال قيمة االصل 

 الى عمر االصل حيث ان  22,400,000تم تقييم االصل بسعر 
ً
ريال سعودي ولكن نظرا

هذه االصل يعتبر اصل عقاري جديد وليس له تاريخ تشغيلي وقد تم انشائه في عام 

م وعليه ستكون دفع قيمته مشروطة بارتفاع نسبة التشغيل حيث سيتم دفع 2017

 نسبة االشغال وصول شهر من تاريخ  18ريال سعودي خالل  8,960,000مبلغ وقدرة 

 بالكامل للصندوق وجميع عوائده 90الى 
ً
%. وفي جميع االحوال فإن االصل يعتبر مملوكا

 تعود الى الصندوق من تاريخ تأسيس الصندوق 
 . 1438/4311هـ ورقم 18/9/1438صادرة بتاريخ * يوجد شهادة إتمام بناء 

 وال يضمن مدير الصندوق تأجير العقار ملستأجر أو أكثر، أي عقود في الوقت الحالي لم يتم توقيع ** 

 

 م2018لعام  العقود التأ يرية

 د أي عقود تأجير في الوقت الحاليال يوج عقود اإليجار الحالية

  املستأجرين الحاليين

   قيمة اإليجار السنوية

  مدة العقود

  التأجير بالباطن

  انهاء العقود

  النظام املطبق

 

 إدار  االمالك عقد
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اململوكة لشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده )مساهمة  شركة بنيان السعودية مدير االمالك 

 مقفلة(

 تفاصيل العقود

االمالك مسؤول عن االدارة الكاملة للعقار و تشمل )ا( تحصيل االيجار، )ب(  مدير

 إدارةتأجير، تجديد، و تنفيذ و فرض عقود االيجار الحالية بالنيابة عن املالك، )ج( 

، )د( الحفاظ شؤون العقار اليومية وتكاليف االيجار باإلضافة الى ادارة العقار وصيانته

الية يغطي جميع التفاصيل املالية لجميع التدفقات النقدية على نظام شامل لإلدارة امل

ايضا املالك على تامين جميع التراخيص  مدير األمالكو النفقات. و سوف يساعد 

 الالزمة و التراخيص الالزمة لتشغيل العقار للغرض املنشود.

يلتزم الصندوق بدفع جميع املصاريف للمحافظة على العقار و تشغيله بما في ذلك 

التي تمكن مدير االمالك من إدارة املنافع و الضرائب و التامين و جميع التكاليف االخرى 

 بما في ذلك املدفوعات للتحسينات املالية. العقار 

تلقائيا ملدة  م تجديدها سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق و يت 10و تبلغ مدة العقد 

سنوات مالم يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل سنة واحدة على االقل من  5

 انتهاء العقد.

دير ان السنوات الخمس االولى من العقد ملزمة لكال الطرفين، و بعد ذلك يمكن مل

 .يوما بشرط ان يعين املالك بديال 120بفترة اشعار مدتها انهاء العقد  األمالك

 % من صافي االيرادات مقابل خدماته.5على رسوم بنسبة  ملدير األمالك الحصول  يحق

 

 

 التأمين عقد

الشركة الخليجية العامة  شركة التامين 

 للتأمين التعاوني

الشركة الخليجية العامة  شركة الوطنية للتأمين

 للتأمين التعاوني

 نوع التغطية 
 املبىي -ا

 فقدان االيجار -ب

 ارهاب -ا

 حرب -ب 

 تخريب -ج 

 املسؤولية العامة  -ا

  

 العائد التأ يري الصافي للسنوات الثالث املاضية

 2017 2016 2015 العام 

 NA NA NA عائدات التأجير  )ريال سعودي(

  

 العائد التأ يري املسههدف للسنوات الثالث القادمة*

 2020 2019 2018 العام 

 2,100,000 1,900,000 1,900,000 إجمالي االيجار

 1,832,776 1,642,867 1,642,957 **صافي الدخل التشغيلي

 %8.18 %7.33 %7.33 العائد التشغيلي

 ( .ValuStratمن قبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل )مستقبلية وتم عملها  رقام اال تعتبر  *

اريف االمن ومصاريف الصيانة املستمرة وكذلك رسوم التشغيل االصل العقاري يحتوي على مصاريف تشغيلية وهي على سبيل املثال ال الحصر: مصاريف رواتب العمال، مصاريف الفواتير من كهرباء ومياه، مص  **

 املالك لهذه االصول.  ورسوم إدارة االمالك وعليه فإن مثل هذه املصاريف تحتسب على الصندوق حيث انه هو 
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 لطاع الفندلة:

 

  )ملكية( )أربع نجوم( كورتيارد ماريوتالعقار األول: فندق 
 مولع املجمع:                                      

وهو عبارة عن فندق أربعة نجوم يقع في وسط مدينة جازان وبالقرب 

كورتيارد ماريوت يرتبط بمبى  من املجمعات التجارية وكورني، جازان. 

غرفة، ونادي صحي فيه مسبح داخلي  129الراشد مول. يحتوي على 

اجتماعات  قاعاتومركز لياقة والعديد من الخدمات  وكذلك يوجد 

وهذا النوع من االصول التي تحتوي على  شخص 170من  ألكثر تكفي 

 اليومية وليس على بشكل كامل على نسبة االشغالمشغل وتعتمد 

 مستأجر لألصل بشكل عام.

 

 

 معلومات االصل

 كورتيارد ماريوت اسم العقار

 فندق أربعة نجوم نوع العقار

 طريق امللك فهد، حي الروضة،  جازان املوقع 

 ²م 40,000 مساحة االرض تبلغ و  جزء من أرض *مساحة االرض

 ²م 50,000 **مساحة البناء

 املالك 
)ذات مسؤولية محدودة( اململوكة من قبل شركة شركة صندوق بنيان للعقارات 

 (عبدالرحمن سعد الراشد واوالده )مساهمة مقفلة

 2013اكتوبر  تاريخ إتمام البناء*

 2013نوفمبر  تاريخ تشغيل األصل

 سنوات 4 عمر البناء 

 وحدة تأجيرية   129 عدد الوحدات 

 6 عدد االدوار

 %39 ***نسبة اشغال املساحة التأجيرية

 ريال  90,000,000 قيمة شراء االصل
 .كورتيارد ماريوت، شقق ماريوت ريزيدنس ان، جازان -الراشد مول اصول عقارية:  3وهي تشمل على  ²م 40,000*يقع االصل املراد االستحواذ عليه على ارض تبلغ مساحتها 

شهر القادمة وفي حال لم يتمكن من ذلك فسيكون مدير الصندوق هو املسؤول امام الصندوق وامام مالكي الوحدات  12خالل ال اباستخراجه**ال يوجد شهادة إتمام بناء لألصل العقاري ولكن يتعهد مدير الصندوق 

  في حال وقع أي ضرر بسبب عدم استخراجها. .
 .م.2017نوفمبر  30وهذا الرقم حت  تاريخ  ( وال يضمن مدير الصندوق دقة هذا الرقمValuStratيفصح مدير الصندوق بأن هذا الرقم مبىي على دراسة قامت بها مستشار  دراسة الجدوى املستقل )***

 

 عقود التشغيل 

 Luxury Hotels International) شركة  لوكجري هوتيلز انترناشونال مانجمنت كومباني الحالية التشغيلعقود 

Management Company B.V) الدولية وهي شركة تابعة لشركة ماريوت 

بموجب عقد تشغيل يقوم إن املشغل للفندق هو املسؤول عن ادارة وعمليات الفندق  املشغل الحالي 

التوفيف واإلشراف على جميع العاملين املشغل من خالله بتشغيل االصل وهي تشمل 

جميع السياسات واإلجراءات ملراقبة وتسعير الخدمات التي يقدمها الفندق، ووضع 

والحفاظ على الحسابات املصرفية للفندق، والتأمين على اإليرادات واملصروفات، 

جميع املخزونات واألصول ، واملحافظة على جميع السجالت املحاسبية، واإلشراف على 

جميع اإلصالحات والصيانة، وتوفير خدمات إدارة املخاطر املتعلقة بمنع الخسارة 

خيص التشغيل و والتأمين، وتوفير الخدمات واألغذية واملشروبات، وجميع ترا

للمحالت التجارية داخل  والتصاريح النظامية، واملسؤول عن عقود اإليجار والتراخيص
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 الفندق، واملسؤول عن جميع األنشطة األخرى الالزمة لتشغيل وإدارة الفندق

، وبعد انتهاء املدة يتم تجديد 2010أغسطس  29سنة بدأت من  20مدة العقد هي  مدة العقود

سنوات ما لم يقم املالك أو املشغل بإخطار كتابي بعدم  5ملدتين كل مده  املدة تلقائيا

 يوما على األقل من انتهاء املدة األولية أو مدة التجديد 300رغبته بالتجديد قبل 

ال يجوز ألي من الطرفين اعادة صياغة او بيع هذه االتفاقية دون موافقة مسبقة من  بالباطنالتشغيل 

 وتم توضيحها في العقدالطرف اآلخر، إال ف
ً
  ي فروف معينة جدا

 لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد  بناء على سبب واضح يقدم للطرف االخر انهاء العقود

تخضع االتفاقية لقوانين اململكة املتحدة ويتم الفصل في أي نزاع ينشأ عن طريق  *النظام املطبق

 الواقع في مركز دبي املالي الدوليالتحاكم في مركز لندن للتحكيم 
 ي وذلك حسب املعمول به في السوق وذلك في ما يخص الشركات العاملية الدولي الواقع في مركز دبي املالويتم الفصل في أي نزاع ينشأ عن طريق التحاكم في مركز لندن للتحكيم *يتم الرجوع الى قوانين اململكة املتحدة 

 

 

 إدار  االمالك عقد

اململوكة لشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده )مساهمة  شركة بنيان السعودية مدير االمالك 

 مقفلة(

 تفاصيل العقود

االدارة الكاملة للعقار و تشمل )ا( تحصيل االيجار، )ب( مسؤول عن  ألمالكامدير 

 إدارةتأجير، تجديد، و تنفيذ و فرض عقود االيجار الحالية بالنيابة عن املالك، )ج( 

، )د( الحفاظ شؤون العقار اليومية وتكاليف االيجار باإلضافة الى ادارة العقار وصيانته

على نظام شامل لإلدارة املالية يغطي جميع التفاصيل املالية لجميع التدفقات النقدية 

مدير األمالك ايضا املالك على تامين جميع التراخيص و النفقات. و سوف يساعد 

 يص الالزمة لتشغيل العقار للغرض املنشود.الالزمة و التراخ

يلتزم الصندوق بدفع جميع املصاريف للمحافظة على العقار و تشغيله بما في ذلك 

املنافع و الضرائب و التامين و جميع التكاليف االخرى التي تمكن مدير االمالك من إدارة 

 العقار بما في ذلك املدفوعات للتحسينات املالية.

سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق و يتم تجديدها  تلقائيا ملدة  10عقد و تبلغ مدة ال

مالم يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل سنة واحدة على  كاملة سنوات 5

 االقل من انتهاء العقد.

دير ، و بعد ذلك يمكن ملان السنوات الخمس االولى من العقد ملزمة لكال الطرفين

 يوما بشرط ان يعين املالك بديال. 120اشعار مدتها  بفترةانهاء العقد  األمالك

  .صافي اإليرادات% من 1على رسوم بنسبة  ملدير األمالك الحصول  يحقمدير 

 

 التأمين عقد

الشركة ااخليجية العامة  شركة التامين 

 للتأمين التعاوني

الشركة ااخليجية العامة  شركة الوطنية للتأمين

 للتأمين التعاوني

 نوع التغطية 

 املبى  -ا

 نظام تكييف الهواء -ب

 االدوات و املعدات -ج

 االدوات الكهربائية -د

 االثاث و الديكور  -ه

 الكمبيوترات و الطابعات -و

 املخزون -ز

 محدد -فقدان الربح  -ح

 ارهاب -ا

 حرب -ب 

 تخريب -ج 

 املسؤولية العامة  -ا

  

 املاضيةالعائد التأ يري الصافي للسنوات الثالث 

 *2017 2016 2015 العام 

 20,483,438 23,440,635 31,038,085 إجمالي االيجار
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 4,667,210 5,257,228 10,360,439 **عائدات التأجير  )ريال سعودي(

 %5.19 %5.84 %11.51 ***العائد التشغيلينسبة 

 (.ValuStratمن قبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل )تعتبر  فعلية حت  شهر نوفمبر وارقام شهر ديسمبر تعتبر مستقبلية وتم عملها   2017العام ارقام *

، مصاريف االمن ومصاريف الصيانة املستمرة وكذلك رسوم التشغيل ** االصل العقاري يحتوي على مصاريف تشغيلية وهي على سبيل املثال ال الحصر: مصاريف رواتب العمال، مصاريف الفواتير من كهرباء ومياه

 ورسوم إدارة االمالك.

 وذلك بسبب الوضع السیاس ي في جنوب اململكة العربية السعودية ***
ً
 نسبة إشغال الفندق  تأثرت كثيرا

 

  

 العائد التأ يري املسههدف للسنوات الثالث القادمة*

 2020 2019 2018 العام 

 28,731,110 26,559,315 25,142,457 االيجارإجمالي 

 7,340,264 6,558,660 6,309,944 **صافي الدخل التشغيلي

 %8.16 %7.29 %7.01 العائد التشغيلينسبة 
 ( ValuStratمن قبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل ) مستقبلية وتم عملها تعتبر االرقام *

اريف االمن ومصاريف الصيانة املستمرة وكذلك رسوم التشغيل االصل العقاري يحتوي على مصاريف تشغيلية وهي على سبيل املثال ال الحصر: مصاريف رواتب العمال، مصاريف الفواتير من كهرباء ومياه، مص  **

 املالك لهذه االصول.  ورسوم إدارة االمالك وعليه فإن مثل هذه املصاريف تحتسب على الصندوق حيث انه هو 
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 )ملكية( )شقق فندلية أربع نجوم(شقق ماريوت ريزيدنس ان العقار الثاني: 
                    

 :مولع املجمع           

وهو عبارة عن شقق فندقية أربعة نجوم تقع في وسط مدينة جازان 

وبالقرب من املجمعات التجارية وكورني، جازان. ترتبط بمبى  الراشد 

شقة، ونادي صحي فيه مسبح داخلي ومركز لياقة  79مول. تحتوي على 

 180من  ألكثر والعديد من الخدمات وكذلك يوجد قاعة اجتماعات تكفي 

النوع من االصول التي تحتوي  اوهذ د مواقف خاصة بهامستفيد مع وجو 

على مشغل وتعتمد بشكل كامل على نسبة االشغال اليومية وليس على 

 .بشكل عام لألصلمستأجر 

 

 معلومات االصل

 شقق ماريوت ريزيدنس ان اسم العقار

 شقق فندقية أربعة نجوم نوع العقار

 فهدطريق امللك ، حي الروضة،  جازان املوقع 

 ²م 40,000 مساحة االرض تبلغ و  جزء من أرض *مساحة االرض

 ²م 50,000 *مساحة البناء

 املالك 
شركة صندوق بنيان للعقارات )ذات مسؤولية محدودة( اململوكة من قبل شركة 

 (عبدالرحمن سعد الراشد واوالده )مساهمة مقفلة

 2014اكتوبر  **تاريخ إتمام البناء

 2014نوفمبر  تاريخ تشغيل االصل 

 سنوات 3 عمر البناء 

 شقة فندقية 79 عدد الوحدات 

 6 عدد االدوار

 %60 ***نسبة اشغال املساحة التأجيرية

 ريال سعودي 55,500,000 قيمة شراء االصل
 .كورتيارد ماريوت، شقق ماريوت ريزيدنس ان، جازان -الراشد مول اصول عقارية:  3وهي تشمل على  ²م 40,000*يقع االصل املراد االستحواذ عليه على ارض تبلغ مساحتها 

مام مالكي الوحدات شهر القادمة وفي حال لم يتمكن من ذلك فسيكون مدير الصندوق هو املسؤول امام الصندوق وا 12خالل ال ا**ال يوجد شهادة إتمام بناء لألصل العقاري ولكن يتعهد مدير الصندوق باستخراجه

  في حال وقع أي ضرر بسبب عدم استخراجها. .
 ( وال يضمن مدير الصندوق دقة هذا الرقم.ValuStratيفصح  مدير الصندوق بأن هذا الرقم مبىي على دراسة قامت بها مستشار  دراسة الجدوى املستقل )***

 

 عقود التشغيل 

 Luxury Hotels International) انترناشونال مانجمنت كومباني لوكجري هوتيلز  شركة الحالية التشغيلعقود 

Management Company B.V) الدولية وهي شركة تابعة لشركة ماريوت 

 املشغل الحالي

بموجب عقد تشغيل يقوم إن املشغل للفندق هو املسؤول عن ادارة وعمليات الفندق 

التوفيف واإلشراف على جميع املشغل من خالله بتشغيل االصل للمالك وهي تشمل 

العاملين وتسعير الخدمات التي يقدمها الفندق، ووضع جميع السياسات واإلجراءات 

ملراقبة اإليرادات واملصروفات، والحفاظ على الحسابات املصرفية للفندق، والتأمين 

على جميع املخزونات واألصول ، واملحافظة على جميع السجالت املحاسبية، واإلشراف 

جميع اإلصالحات والصيانة، وتوفير خدمات إدارة املخاطر املتعلقة بمنع الخسارة  على

والتأمين، وتوفير الخدمات واألغذية واملشروبات، وجميع تراخيص التشغيل و 

والتصاريح النظامية، واملسؤول عن عقود اإليجار والتراخيص للمحالت التجارية داخل 

 خرى الالزمة لتشغيل وإدارة الفندقالفندق، واملسؤول عن جميع األنشطة األ 

، وبعد انتهاء املدة يتم تجديد 2010أغسطس  29سنة بدأت من  20مدة العقد هي  مدة العقود



31 

 

سنوات ما لم يقم املالك أو املشغل بإخطار كتابي بعدم  5املدة تلقائيا ملدتين كل مده 

 األولية أو مدة التجديديوما على األقل من انتهاء املدة  300رغبته بالتجديد قبل 

 بالباطن التشغيل
ال يجوز ألي من الطرفين اعادة صياغة او بيع هذه االتفاقية دون موافقة مسبقة من 

 وتم توضيحها في العقد
ً
  الطرف اآلخر، إال في فروف معينة جدا

 االخرلكل من الطرفين الحق في انهاء العقد  بناء على سبب واضح يقدم للطرف  انهاء العقود

 *النظام املطبق
تخضع االتفاقية لقوانين اململكة املتحدة ويتم الفصل في أي نزاع ينشأ عن طريق 

 الواقع في مركز دبي املالي الدوليالتحاكم في مركز لندن للتحكيم 
 ي وذلك حسب املعمول به في السوق وذلك في ما يخص الشركات العاملية الدولي الواقع في مركز دبي املالفي مركز لندن للتحكيم  ويتم الفصل في أي نزاع ينشأ عن طريق التحاكم*يتم الرجوع الى قوانين اململكة املتحدة 

 

 

 إدار  االمالك عقد

اململوكة لشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده )مساهمة  شركة بنيان السعودية مدير االمالك 

 مقفلة(

 تفاصيل العقود

مسؤول عن االدارة الكاملة للعقار و تشمل )ا( تحصيل االيجار، )ب(  األمالكمدير 

 إدارةتأجير، تجديد، و تنفيذ و فرض عقود االيجار الحالية بالنيابة عن املالك، )ج( 

، )د( الحفاظ شؤون العقار اليومية وتكاليف االيجار باإلضافة الى ادارة العقار وصيانته

الية يغطي جميع التفاصيل املالية لجميع التدفقات النقدية على نظام شامل لإلدارة امل

ايضا املالك على تامين جميع التراخيص  مدير األمالكو النفقات. و سوف يساعد 

 الالزمة و التراخيص الالزمة لتشغيل العقار للغرض املنشود.

يلتزم الصندوق بدفع جميع املصاريف للمحافظة على العقار و تشغيله بما في ذلك 

التي تمكن مدير االمالك من إدارة املنافع و الضرائب و التامين و جميع التكاليف االخرى 

 بما في ذلك املدفوعات للتحسينات املالية. العقار 

تلقائيا ملدة  سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق و يتم تجديدها  10و تبلغ مدة العقد 

يد قبل سنة واحدة على مالم يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجد كاملة سنوات 5

 االقل من انتهاء العقد.

دير ان السنوات الخمس االولى من العقد ملزمة لكال الطرفين، و بعد ذلك يمكن مل

 يوما بشرط ان يعين املالك بديال. 120بفترة اشعار مدتها انهاء العقد  األمالك

 . صافي اإليرادات% من 1على رسوم بنسبة  لحصول املدير األمالك  يحق

 

 التأمين عقد

الشركة ااخليجية العامة  شركة التامين 

 للتأمين التعاوني

الشركة ااخليجية العامة  شركة الوطنية للتأمين

 للتأمين التعاوني

 نوع التغطية 

 املبى  -ا

 نظام تكييف الهواء -ب

 االدوات و املعدات -ج

 االدوات الكهربائية -د

 االثاث و الديكور  -ه

 الطابعاتالكمبيوترات و  -و

 املخزون -ز

 محدد -فقدان الربح  -ح

 ارهاب -ا

 حرب -ب 

 تخريب -ج 

 املسؤولية العامة  -ا

  

 )ريال سعودي(العائد التأ يري الصافي للسنوات الثالث املاضية 

 *2017 2016 2015 العام 

 12,282,208.21 11,815,089 10,220,835 إجمالي االيجار

 4,135,454 4,562,946 3,591,794 **صافي الدخل التشغيلي

 7.45% 8.22% %6.47 العائد التشغيلينسبة 
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 ( .ValuStratمن قبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل )مستقبلية وتم عملها   تعتبرفعلية حت  شهر نوفمبر وارقام شهر ديسمبر  تعتبر  2017ارقام العام *

اريف االمن ومصاريف الصيانة املستمرة وكذلك رسوم التشغيل االصل العقاري يحتوي على مصاريف تشغيلية وهي على سبيل املثال ال الحصر: مصاريف رواتب العمال، مصاريف الفواتير من كهرباء ومياه، مص  **

 ورسوم إدارة االمالك.

  

 ال سعودي()ريالعائد التأ يري املسههدف للسنوات الثالث القادمة* 

 2020 2019 2018 العام 

 13,374,171 13,178,195 12,565,777 إجمالي االيجار

 4,280,744 4,236,956 3,998,153 **صافي الدخل التشغيلي

 %7.71 %7.63 %7.20 العائد التشغيلينسبة 
 ( ValuStratمن قبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل ) مستقبلية وتم عملها تعتبر االرقام *

اريف االمن ومصاريف الصيانة املستمرة وكذلك رسوم التشغيل االصل العقاري يحتوي على مصاريف تشغيلية وهي على سبيل املثال ال الحصر: مصاريف رواتب العمال، مصاريف الفواتير من كهرباء ومياه، مص  **

 ندوق حيث انه هو املالك لهذه االصول. ورسوم إدارة االمالك وعليه فإن مثل هذه املصاريف تحتسب على الص
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 )ملكية( نجوم( خمسالراشد ريزيدنسز )شقق فندلية العقار الثالث: 

 

 مولع املجمع:              

وهو عبارة عن شقق فندقية خمسة نجوم في املدينة املنورة 

شقة  66وترتبط بمبى  الراشد ميغا مول، وتحتوي على 

يشمل الفندق على خدمات  اكمفندقية مختلفة املساحات. 

 اوهذ عديدة مثل خدمات التوصيل للمطار و خدمة االعمال

النوع من االصول التي تحتوي على مشغل وتعتمد بشكل كامل 

بشكل  لألصلعلى نسبة االشغال اليومية وليس على مستأجر 

 .عام

 

 

 

 

 معلومات االصل

  الراشد ريزيدنسز اسم العقار

 خمسة نجوم شقق فندقية نوع العقار

 الدائري الثاني-طريق امللك عبدهللا ،  املدينة املنورة املوقع 

 ²م 64,000 ة االرض تبلغ مساحو جزء من أرض  *مساحة االرض

 ²م 25,316 *مساحة البناء

 املالك 
شركة صندوق بنيان للعقارات )ذات مسؤولية محدودة( اململوكة من قبل شركة 

 (واوالده )مساهمة مقفلةعبدالرحمن سعد الراشد 

 2017يوليو  *تاريخ إتمام البناء*

 2017اغسطس  تاريخ تشغيل االصل

 اقل من سنة عمر البناء 

 شقة فندقية 66 عدد الوحدات 

 3 عدد االدوار

 %50 ***نسبة اشغال املساحة التأجيرية

 سعودي ريال 42,600,000 قيمة شراء االصل

 عقد مشروط الستكمال قيمة االصل 

 الى عمر االصل حيث ان  71,000,000تم تقييم االصل بسعر 
ً
ريال سعودي ولكن نظرا

هذه االصل يعتبر اصل عقاري جديد وليس له تاريخ تشغيلي وقد تم انشائه في عام 

م وعليه ستكون دفع قيمته مشروطة بارتفاع نسبة التشغيل حيث سيتم دفع 2017

ل نسبة االشغاوصول شهر من تاريخ  18ريال سعودي خالل  28,400,000مبلغ وقدرة 

 اشهر متتالية 6وذلك ملعدل  %75الى 
ً
. وفي جميع االحوال فإن االصل يعتبر مملوكا

 بالكامل للصندوق وجميع عوائده تعود الى الصندوق من تاريخ تأسيس الصندوق 
 .، الراشد ريزيدنسزلراشد ميغا مول املدينة املنورة : ااصلين عقاريينوهي تشمل على  ²م 64,000*يقع االصل املراد االستحواذ عليه على ارض تبلغ مساحتها 

شهر القادمة وفي حال لم يتمكن من ذلك فسيكون مدير الصندوق هو املسؤول امام الصندوق وامام مالكي الوحدات في حال  12خالل ال اباستخراجهالعقاري ولكن يتعهد مدير الصندوق  لألصلال يوجد شهادة إتمام بناء **

 . وقع أي ضرر بسبب عدم استخراجها. 

 يضمن مدير الصندوق دقة هذا الرقم.( وال ValuStratمدير الصندوق بأن هذا الرقم مبىي على دراسة قامت بها مستشار  دراسة الجدوى املستقل ) يفصح***

 

 

 عقود التشغيل 

 اململوكة لشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده )مساهمة مقفلة( شركة بنيان السعودية الحالية التشغيلعقود 

بموجب عقد تشغيل يقوم املشغل عمليات الفندق ادارة و لفندق هو املسؤول عن لشغل إن امل عقد التشغيل

التوفيف واإلشراف على جميع العاملين وتسعير من خالله بتشغيل االصل للمالك وهي تشمل 
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الخدمات التي يقدمها الفندق، ووضع جميع السياسات واإلجراءات ملراقبة اإليرادات 

زونات ، والتأمين على جميع املخللفندقواملصروفات، والحفاظ على الحسابات املصرفية 

واألصول ، واملحافظة على جميع السجالت املحاسبية، واإلشراف على جميع اإلصالحات 

خدمات الوالصيانة، وتوفير خدمات إدارة املخاطر املتعلقة بمنع الخسارة والتأمين، وتوفير 

عقود واملسؤول عن ، النظامية واملشروبات، وجميع تراخيص التشغيل و والتصاريحواألغذية 

جميع األنشطة األخرى  نواملسؤول عالفندق، داخل التراخيص للمحالت التجارية اإليجار و 

  الالزمة لتشغيل وإدارة الفندق

السنوات الخمس األولى ملزمة  عتبر ، وت2017أغسطس  24بدأت في سنوات  10مدة االتفاق  مدة العقد

مع  العقد خيار إنهاء شغل، يكون للمالتالية . في السنوات الخمسشغللكل من املالك وامل

بديل يتم تعيينه من ولكن مع شرط وجود مشغل يوما  120اشعار املالك قبل تاريخ االنتهاء ب

 كاملة  ، يتم تجديد العقد تلقائيا ملدة خمس سنوات متتاليةمدة العقد ءبعد انتهاقبل املالك. 

 سنةبمسبق قبل انتهاء املدة إشعار القدرة على انهاء العقد ولكن بشرط مع 

 غير مسموح التأجير بالباطن

 سبب واضح يقدم للطرف االخربناء على  انهاء العقد لكل من الطرفين الحق في  انهاء العقود

 اململكة العربية السعوديةتتبع للتنظيم والقوانين السارية في  النظام املطبق

 

 

 

 إدار  االمالك عقد

اململوكة لشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده )مساهمة  شركة بنيان السعودية مدير االمالك 

 مقفلة(

 تفاصيل العقود

االمالك مسؤول عن االدارة الكاملة للعقار و تشمل )ا( تحصيل االيجار، )ب( مدير 

 إدارةتأجير، تجديد، و تنفيذ و فرض عقود االيجار الحالية بالنيابة عن املالك، )ج( 

، )د( الحفاظ شؤون العقار اليومية وتكاليف االيجار باإلضافة الى ادارة العقار وصيانته

على نظام شامل لإلدارة املالية يغطي جميع التفاصيل املالية لجميع التدفقات النقدية 

ايضا املالك على تامين جميع التراخيص  مدير األمالكو النفقات. و سوف يساعد 

 الزمة لتشغيل العقار للغرض املنشود.الالزمة و التراخيص ال

يلتزم الصندوق بدفع جميع املصاريف للمحافظة على العقار و تشغيله بما في ذلك 

التي تمكن مدير االمالك من إدارة املنافع و الضرائب و التامين و جميع التكاليف االخرى 

 بما في ذلك املدفوعات للتحسينات املالية. العقار 

تلقائيا ملدة  سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق و يتم تجديدها  10و تبلغ مدة العقد 

سنوات مالم يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل سنة واحدة على االقل من  5

 انتهاء العقد.

دير ان السنوات الخمس االولى من العقد ملزمة لكال الطرفين، و بعد ذلك يمكن مل

 يوما بشرط ان يعين املالك بديال. 120بفترة اشعار مدتها د انهاء العق األمالك

 

 عقود التشغيل وإدار  االمالك 

من صافي االيرادات  %5رسوم بنسبة شركة بنيان السعودية الحصول على يحق ل  عقد التشغيل 

 االمالكعقد إدارة  ا في عقدي التشغيل وادارة االمالك وذلك ملجموع العقدين.   مقابل خدماته

 

 

 التأمين عقد

الشركة ااخليجية العامة  شركة التامين 

 للتأمين التعاوني

الشركة ااخليجية العامة  شركة الوطنية للتأمين

 للتأمين التعاوني

 املسؤولية العامة  -ا ارهاب -ا املبى  -ا نوع التغطية 



35 

 

االثاث، التركيبات و  -ب

 التجهيزات

 فقدان الربح -ج

 حرب -ب 

 تخريب -ج 

  

 العائد التأ يري الصافي للسنوات الثالث املاضية

 2017من شهر اغسطس  2016 2015 العام 

 NA NA 1,420,187 عائدات التأجير  )ريال سعودي(

 ( .ValuStratدراسة الجدوى املستقل )من قبل مستشار  مستقبلية وتم عملها   تعتبرفعلية حت  شهر نوفمبر وارقام شهر ديسمبر  تعتبر  2017ارقام العام *

  

 العائد التأ يري املسههدف للسنوات الثالث القادمة*

 2020 2019 2018 العام 

 15,346,535 14,603,960 13,900,990 إجمالي االيجار

 7,825,895 7,441,840 7,078,426 **صافي الدخل التشغيلي

 %11.02 %10.48 %9.97 العائد التشغيلينسبة 

 (ValuStratمن قبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل ) مستقبلية وتم عملها تعتبر االرقام *

اريف االمن ومصاريف الصيانة املستمرة وكذلك رسوم التشغيل االصل العقاري يحتوي على مصاريف تشغيلية وهي على سبيل املثال ال الحصر: مصاريف رواتب العمال، مصاريف الفواتير من كهرباء ومياه، مص  **

 املالك لهذه االصول.  ورسوم إدارة االمالك وعليه فإن مثل هذه املصاريف تحتسب على الصندوق حيث انه هو 
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 القطاع السكني:

 

 )ملكية( دبي – السكنيسيتي ووك م نى : األول العقار 
 مولع املجمع:                 

تطل على وحدة  69 (2B)السكىي  سيتي ووكمبى  وهو عبارة عن 

 غرف مع 4برج خليفة وتتكون من وحدات سكنية من غرفة إلى 

العديد من الخدمات ذات الخمس نجوم مثل املسبح و مركز لياقة و 

اماكن االسترخاء و خدمة االمن على مدار الساعة ومواقف سيارات 

 لكل وحدة سكنية.

 

 

 معلومات االصل  (أ )

 وحدة2B  (69) مبى  سيتي ووك السكىي اسم العقار

 مجمع سكىي نوع العقار

 اإلمارات العربية املتحدة ، دبيالوصل،  املوقع 

 ²م 12,085 مساحة االرض

 ²م 149,162 مساحة البناء

 املالك 
% 99اململوكة لعبدالرحمن سعد الراشد بنسبة   شركة أرتار للتطوير العقاري 

 %.1ولسليمان عبدالرحمن الراشد بنسبة 

 2017فبراير  تاريخ إتمام البناء*

 2017سبتمبر   االصلتاريخ تشغيل 

 2017تم االنتهاء من البناء في  عمر البناء 

 شقة سكنية  69 عدد الوحدات 

 8 عدد االدوار

 شقق سكنية انواع الوحدات 

 )تم تأجيرها خالل الشهرين املاضيين فقط( %64 نسبة اشغال املساحة التأجيرية

 ريال سعودي 273,000,000 قيمة شراء االصل
  من بلدية دبي.* يوجد شهادة إتمام بناء صادرة 

 

  العقود التأ يرية

 44بموجب  )أفراد( مستأجرين 44وحدات سكنية تم استئجارها من قبل  44يوجد  عقود اإليجار الحالية

  د تأجيري عق

 عقود تم توقيعها مع شركات ملوففيها  4عقد تم توقيعها مع افراد و 40يوجد  املستأجرين الحاليين

 *ريال سعودي 8,057,173 لدرهم إماراتي بما يعاد 7,892,671 م2018لعام  قيمة اإليجار السنوية

جميع العقود هي عقود سنوية قابلة للتجديد بناء على اتفاق متبادل بين املالك  مدة العقود

 من هذه الشروط واالحكام  2وتم االفصاح عن جميع العقود في ملحق رقم  واملستأجر 

 غير مسموح التأجير بالباطن

يجوز للمؤجر فسخ ، و شهرين جوز للمستأجر إنهاء عقد اإليجار  مع إلزامه بدفع قيمةي انهاء العقود

 .حسب االنظمة والقوانين املعمول بها في حكومة دبي كوذل العقد

 دائرة األراض ي واألمالك حكومة دبي  النظام املطبق

  2018**هذه االرقام سوف تنعكس في دخل الصندوق للعام 
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 إدار  االمالك عقد (ب )

اململوكة لشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده )مساهمة  شركة بنيان السعودية مدير االمالك 

مقفلة( وذلك عن طريق تعاقده مع شركة إدارة امالك مرخصة من حكومة دبي وكما 

نوضح أن شركة بنيان السعودية هي املسؤولة عن دفع قيمة هذا التعاقد وليس 

 الصندوق.  

 تفاصيل العقود

واملسؤول امام الصندوق حت  في حال  مسؤول عن االدارة الكاملة للعقار مدير االمالك 

و تشمل )ا( تحصيل االيجار، )ب( تأجير،  توقيعه مع شركة للقيام بمهامه من الباطن

شؤون  إدارةتجديد، و تنفيذ و فرض عقود االيجار الحالية بالنيابة عن املالك، )ج( 

، )د( الحفاظ على العقار اليومية وتكاليف االيجار باإلضافة الى ادارة العقار وصيانته

نظام شامل لإلدارة املالية يغطي جميع التفاصيل املالية لجميع التدفقات النقدية و 

ايضا املالك على تامين جميع التراخيص الالزمة  مدير األمالكالنفقات. و سوف يساعد 

 الزمة لتشغيل العقار للغرض املنشود.و التراخيص ال

يلتزم الصندوق بدفع جميع املصاريف للمحافظة على العقار و تشغيله بما في ذلك 

التي تمكن مدير االمالك من إدارة املنافع و الضرائب و التامين و جميع التكاليف االخرى 

 بما في ذلك املدفوعات للتحسينات املالية. العقار 

تلقائيا ملدة  سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق و يتم تجديدها  10و تبلغ مدة العقد 

سنوات مالم يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل سنة واحدة على االقل من  5

 انتهاء العقد.

دير ان السنوات الخمس االولى من العقد ملزمة لكال الطرفين، و بعد ذلك يمكن مل

 يوما بشرط ان يعين املالك بديال. 120ا بفترة اشعار مدتهانهاء العقد  األمالك

% من صافي االيرادات مقابل 5على رسوم بنسبة  مدير يحق ملدير األمالك الحصول 

 خدماته.

 

 التأمين عقد (ج )

 *رويال أند صن أالينس للتأمين شركة التامين 

 نوع التغطية 

 املبى  و محتويات املنطقة املشتركة -ا

 املسؤولية القانونية -ب

 حادث شخص ي -ج

 تعطل املكائن -ه

 شركة أرتار للتطوير العقاري مع تم توقيعه في االمارات العربية املتحدة  عقود التامين *       
ً
 في حال البيع، وعليه فإن التأمين سوف يغطي االصول بعد انتقال ملكيتها للصندوق  للمالكوتنتقل تلقائيا

 

 املاضية*العائد التأ يري الصافي للسنوات الثالث 

 2017 2016 2015 العام 

 NA NA NA عائدات التأجير  )ريال سعودي(

  م وال يوجد له تاريخ تشغيلي2017االصل يعتبر جديد وتم انشائه في عام  *       

  

 العائد التأ يري املسههدف للسنوات الثالث القادمة** (د )

 2020 2019 2018 العام 

 15,304,282 14,575,506 14,220,006 إجمالي االيجار

 11,143,542 10,518,879 10,247,473 **صافي الدخل التشغيلي

 %4.08 %3.85 %3.75 العائد التشغيلي
 ( .ValuStratمن قبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل )مستقبلية وتم عملها  رقام اال تعتبر  *

اريف االمن ومصاريف الصيانة املستمرة وكذلك رسوم التشغيل االصل العقاري يحتوي على مصاريف تشغيلية وهي على سبيل املثال ال الحصر: مصاريف رواتب العمال، مصاريف الفواتير من كهرباء ومياه، مص  **

 املالك لهذه االصول.  ورسوم إدارة االمالك وعليه فإن مثل هذه املصاريف تحتسب على الصندوق حيث انه هو 
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 )ملكية( مجمع فلل الرفيعة: الثانيالعقار 
 مولع املجمع:                 

واقع في مدينة الرياض في حي الرفيعة بالقرب من مجمع سكىي وهو 

 وحدة سكنية 102يتكون من الحي الدبلوماس ي في الرياض و 

الى  غرف 4من فلل تحتوي على اربع تختلف باملساحات وتتراوح 

مثل باإلضافة الى بعض الخدمات  غرفة واحدة،تحتوي على  فلل

صحي ، مسبح، ملعب تنس وملعب كرة قدم وملعب النادي ال

سكوات، وملعب كرة سلة، صالون تجميل وساحات ألعاب 

 .خارجية

               

 

 

 معلومات االصل

 مجمع فلل الرفيعة اسم العقار

 مجمع سكىي نوع العقار

 شارع ابن الشيرازي ، حي الرفيعة، الرياض املوقع 

 ²م 61,390.81 مساحة االرض

 ²م 20,572 مساحة البناء

 املالك 
شركة عبدالرحمن  قبل اململوكة من (ذات مسؤولية محدودة) للعقاراتبنيان صندوق شركة 

 )مساهمة مقفلة( سعد الراشد واوالده

 2015يونيو  *تاريخ إتمام البناء

 2015يوليو  تاريخ تشغيل األصل 

 سنتين من تاريخ تشغيل األصل عمر البناء 

 وحدة سكنية 102 عدد الوحدات 

 2 عدد االدوار

 فلل سكنية انواع الوحدات 

 % 100 اإلشغال للمساحة التأجيريةنسبة 

 ريال سعودي 190,000,000 شراء االصلقيمة 
شهر القادمة وفي حال لم يتمكن من ذلك فسيكون مدير الصندوق هو املسؤول امام الصندوق وامام مالكي الوحدات في  12خالل ال اباستخراجهالعقاري ولكن يتعهد مدير الصندوق  لألصليوجد شهادة إتمام بناء *ال 

 حال وقع أي ضرر بسبب عدم استخراجها. 

 

  يرأعقود الت

مدينة امللك فهد حدة سكنية من قبل و  102السكنية وعددها تم استئجار جميع الوحدات  اإليجار الحالية عقود

 الطبية 

 مستشفى حكومي  املستأجرين الحاليين

 ريال سعودي 19,500,000 2018لعام  قيمة اإليجار السنوية

ه وتم تجديدها 20/09/1439ه إلى 20/09/1436سنوات من  3مدة العقد األولية كانت ملدة  مدة العقود

  تجديدهوهذا العقد يتم  ه20/09/1442تنتهي في تاريخ ملدة مماثلة 
ً
ملدة مماثلة بعد تلقائيا

يوم من نهاية  (180التمديد وذلك قبل ) يبعدم رغبة فمالم يبلغ أحد الطرفين  مدتهنهاية 

 . العقد

 غير مسموح التأجير بالباطن

 صالحة لالستعمالال يجوز إنهاء عقد اإليجار إال إذا كانت االصول غير  انهاء العقود

 اململكة العربية السعوديةتحت تنظيم والقوانين السارية في  النظام املطبق
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 عقد إدار  االمالك

اململوكة لشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده )مساهمة  شركة بنيان السعودية مدير االمالك 

 مقفلة(

 تفاصيل العقود

مدير االمالك مسؤول عن االدارة الكاملة للعقار و تشمل )ا( تحصيل االيجار، )ب( 

 إدارةتأجير، تجديد، و تنفيذ و فرض عقود االيجار الحالية بالنيابة عن املالك، )ج( 

، )د( الحفاظ شؤون العقار اليومية وتكاليف االيجار باإلضافة الى ادارة العقار وصيانته

ة املالية يغطي جميع التفاصيل املالية لجميع التدفقات النقدية على نظام شامل لإلدار 

ايضا املالك على تامين جميع التراخيص  مدير األمالكو النفقات. و سوف يساعد 

 الالزمة و التراخيص الالزمة لتشغيل العقار للغرض املنشود.

يلتزم الصندوق بدفع جميع املصاريف للمحافظة على العقار و تشغيله بما في ذلك 

التي تمكن مدير االمالك من إدارة املنافع و الضرائب و التامين و جميع التكاليف االخرى 

 بما في ذلك املدفوعات للتحسينات املالية.العقار 

 5تجديدها تلقائيا ملدة و يتم من بداية عمر الصندوق سنوات  10و تبلغ مدة العقد 

سنوات مالم يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل سنة واحدة على االقل من 

 انتهاء العقد.

دير ان السنوات الخمس االولى من العقد ملزمة لكال الطرفين، و بعد ذلك يمكن مل

 يوما بشرط ان يعين املالك بديال. 120بفترة اشعار مدتها انهاء العقد  األمالك

 % من صافي االيرادات مقابل خدماته.5الحصول على رسوم بنسبة  دير األمالكيحق مل

 

 عقد التأمين

الشركة ااخليجية العامة  شركة التامين 

 للتأمين التعاوني

الشركة ااخليجية العامة للتأمين  شركة الوطنية للتأمين

 التعاوني

 نوع التغطية 

 املبى  -ا

 نظام تكييف الهواء -ب

 االدوات و املعدات -ج

 االدوات الكهربائية -د

 االثاث و الديكور  -ه

 الكمبيوترات و الطابعات -و

 املخزون -ز

 فقدان االيجار -ط

 ارهاب -ا

 حرب -ب 

 تخريب -ج 

 املسؤولية العامة  -ا

  

 للسنوات الثالث املاضية الصافي العائد التأ يري 

 *2017 2016 2015 العام 

 15,983,249 16,069,023 **6,691,549 )ريال سعودي(عائدات التأجير  

  ( .ValuStratمن قبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل )مستقبلية وتم عملها ر بفعلية حت  شهر نوفمبر وارقام شهر ديسمبر تعت تعتبر  2017ارقام العام *
  فقط بدأ عقد التأجير في يوليو )الدخل ملدة نصف العام( 2015في عام  **

 

 

 *للسنوات الثالث القادمةاملسههدف  ي العائد التأ ير 

 2020 2019 2018 العام 

 19,500,000 19,500,000 19,500,000 إجمالي االيجار

 14,737,844  14,830,213 14,920,330 **صافي الدخل التشغيلي

 %7.76 %7.81 %7.85 العائد التشغيلي
 ( .ValuStratقبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل )من  مستقبلية وتم عملها رقام اال تعتبر  *

وكذلك رسوم التشغيل  اريف االمن ومصاريف الصيانة املستمرةاالصل العقاري يحتوي على مصاريف تشغيلية وهي على سبيل املثال ال الحصر: مصاريف رواتب العمال، مصاريف الفواتير من كهرباء ومياه، مص  **

 فإن مثل هذه املصاريف تحتسب على الصندوق حيث انه هو املالك لهذه االصول.  وعليه ورسوم إدارة االمالك
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 )ملكية( مجمع فلل املعذر : الثالثالعقار 

                                                            
 مولع املجمع:

في مدينة الرياض في حي املعذر )كمباوند(وهو عبارة عن مجمع سكىي 

فلل سكنية  7من مستشفى امللك فيصل التخصص ي يتكون من بالقرب 

 باإلضافة إلى بعض الخدمات مثل مسبح داخلي مشترك.

               

 

 

 معلومات االصل

 مجمع فلل املعذر اسم العقار

 مجمع سكىي نوع العقار

 شارع أبي املظفر املبارك، حي املعذر ، الرياض املوقع 

 ²م 1,923.6 مساحة االرض

 ²م 1,906 مساحة البناء

 املالك 
شركة  قبل ( اململوكة منذات مسؤولية محدودة) للعقاراتبنيان صندوق شركة 

 )مساهمة مقفلة( عبدالرحمن سعد الراشد واوالده

 1999سبتمبر  *تاريخ إتمام البناء

 **2006سبتمبر  شراء االصل من قبل املالك الحاليتاريخ 

  سنة 18 عمر البناء 

 وحدة سكنية 7 عدد الوحدات 

 2 عدد االدوار

 فلل سكنية انواع الوحدات 

 % 100 نسبة اشغال املساحة التأجيرية

 ريال سعودي 5,500,000 قيمة شراء االصل
شهر القادمة وفي حال لم يتمكن من ذلك فسيكون مدير الصندوق هو املسؤول امام الصندوق وامام مالكي الوحدات في  12خالل ال اباستخراجهالعقاري ولكن يتعهد مدير الصندوق  لألصل*ال يوجد شهادة إتمام بناء 

  .حال وقع أي ضرر بسبب عدم استخراجها. 
 م.2006وعليه تم وضع تاريخ شراء االصل وهو سبتمبر  م وعليه ال يعلم املالك هل تم تشغيل االصل من قبل ام ال 2006*تم شراء االصل من قبل املالك الحالي في سبتمبر *

 

 العقود التأ يرية

وتم االفصاح عنها في   مستأجرين 4وحدات سكنية تم استئجارها من قبل  7يوجد  عقود اإليجار الحالية

 كالتالي: من هذه الشروط واالحكام 1ملحق رقم 

 3 بموجب عقود سنوية )افراد( اشخاص 

 4  بموجب عقود سنويةمن قبل املركز التخصص ي الطبي  استئجارهاعقود تم 

بموجب اربع عقود وقد املركز التخصص ي الطبي وحدات سكنية مؤجرة على  4 املستأجرين الحاليين

وحدات سكنية تم  3و موففيهاخصصت هذه الشركة املستأجرة هذه الوحدات الى 

  تأجيرعقود  3لالستخدام السكىي بموجب  افرادتأجيرها على لثالثة 

 ريال سعودي  635,000 م2018لعام  قيمة اإليجار السنوية

جميع العقود هي عقود سنوية قابلة للتجديد بناء على اتفاق متبادل بين املالك  مدة العقود

من هذه الشروط  1الرجوع الى ملحق رقم  ارجو  وملزيد من التفاصيل واملستأجر 

 واالحكام.

 غير مسموح التأجير بالباطن

يجوز ، و جوز للمستأجر إنهاء عقد اإليجار  مع إلزامه بدفع قيمة عقد االيجار كاملةي انهاء العقود
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يوما من تاريخ  30عن السداد ملدة  املستأجر للمؤجر فسخ العقد في حال تأخر 

 .االستحقاق أو التأجير من الباطن دون موافقة املؤجر

 اململكة العربية السعوديةتتبع للتنظيم والقوانين السارية في  النظام املطبق

 

 إدار  االمالك عقد (أ )

اململوكة لشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده )مساهمة  شركة بنيان السعودية مدير االمالك 

 مقفلة(

 تفاصيل العقود

مدير االمالك مسؤول عن االدارة الكاملة للعقار و تشمل )ا( تحصيل االيجار، )ب( 

 إدارةعقود االيجار الحالية بالنيابة عن املالك، )ج(  متابعةتأجير، تجديد، و تنفيذ و 

، )د( الحفاظ شؤون العقار اليومية وتكاليف االيجار باإلضافة الى ادارة العقار وصيانته

دارة املالية يغطي جميع التفاصيل املالية لجميع التدفقات النقدية على نظام شامل لإل 

ايضا املالك على تامين جميع التراخيص  مدير األمالكو النفقات. و سوف يساعد 

 الالزمة و التراخيص الالزمة لتشغيل العقار للغرض املنشود.

في ذلك  يلتزم الصندوق بدفع جميع املصاريف للمحافظة على العقار و تشغيله بما

التي تمكن مدير االمالك من إدارة املنافع و الضرائب و التامين و جميع التكاليف االخرى 

 بما في ذلك املدفوعات للتحسينات املالية. العقار 

تلقائيا ملدة  سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق و يتم تجديدها  10و تبلغ مدة العقد 

جديد قبل سنة واحدة على االقل من سنوات مالم يبلغ اي طرف عن نيته بعدم الت 5

 انتهاء العقد.

دير ان السنوات الخمس االولى من العقد ملزمة لكال الطرفين، و بعد ذلك يمكن مل

 يوما بشرط ان يعين املالك بديال. 120بفترة اشعار مدتها انهاء العقد  األمالك

 مقابل خدماته.% من صافي االيرادات 5الحصول على رسوم بنسبة  األمالكدير يحق مل

 

 التأمين عقد (ب )

الشركة ااخليجية العامة  شركة التامين 

 للتأمين التعاوني

الشركة ااخليجية العامة  شركة الوطنية للتأمين

 للتأمين التعاوني

 نوع التغطية 

 املبى  -ا

 املكيفات -ب

 االدوات و املعدات -ج

 االثاث و الديكور  -د

 فقدان االيجار -ه

 ارهاب -ا

 حرب -ب 

 تخريب -ج 

 املسؤولية العامة  -ا

  

  للسنوات الثالث املاضية الصافي العائد التأ يري  (ج )

 *2017 2016 2015 العام 

 555,886 532,146 493,089 عائدات التأجير  )ريال سعودي(

 ( .ValuStratمستشار  دراسة الجدوى املستقل ) من قبل مستقبلية وتم عملها  تعتبرفعلية حت  شهر نوفمبر وارقام شهر ديسمبر  تعتبر  2017ارقام العام *

  

 *للسنوات الثالث القادمة املسههدف ي العائد التأ ير  (د )

 2020 2019 2018 العام 

 683,826 667,147 650,875 إجمالي االيجار

 564,437 550,670 537,239 **صافي الدخل التشغيلي

 %10.26 %10.01 %9.77 العائد التشغيلي
 ( .ValuStratمن قبل مستشار  دراسة الجدوى املستقل ) مستقبلية وتم عملها رقام اال تعتبر  *

غيل وكذلك رسوم التش اريف االمن ومصاريف الصيانة املستمرةاالصل العقاري يحتوي على مصاريف تشغيلية وهي على سبيل املثال ال الحصر: مصاريف رواتب العمال، مصاريف الفواتير من كهرباء ومياه، مص  **

 وعليه فإن مثل هذه املصاريف تحتسب على الصندوق حيث انه هو املالك لهذه االصول.  ورسوم إدارة االمالك
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 سياسات تركيز االستثمار (ج )

ينوي وال  املستثمر. عوائد على رأس املالو اململكة العربية السعودية قابلــة لتحقيق دخل تأجيري دوري  وخارج يهدف الصندوق إلى االستثمار في أصول عقارية داخل

 كما أنه سيتم اختيار املناطق/املدن التي تتميز بسمات استثمارية إيجابية الصندوق التركز في قطاع معين بل سيكون في جميع القطاعات واملناطق الجغرافية في اململكة

راسة جدوى شاملة لهذه دلك لديها بنية تحتية جيدة وذلك بعد عمل ونمو في أنشطة األعمال وتدفق في االستثمارات بشكل إيجابي، و نمو في العرض و الطلب و كذ

وذلك حسب تقدير مدير الصندوق واألخذ باالعتبار الالزمة  تالدراسااما يتم عملها داخليا من قبل مدير الصندوق او االستعانة بمستشار خارجي يقوم بعمل العقارات 

 معتمدين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين. على األقل، على أن يكونوا مستقلينالتقارير الصادرة في هذا الشأن من مثمنين اثنين 

واحد عقار باإلضافة إلى اململكة العربية السعودية مناطق مختلفة من منها في  %81.74قع تة للصندوق الواردة في هذه الشروط واألحكام، يأن االستثمارات املبدئ

من القيمة االجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية %16.76متواجد في مدينة دبي في االمارات العربية املتحدة والتي ال يتجاوز قيمته عن  فقط

 مدققة.

 

 نوع االستثمار

ااحد األدنى من القيمة اإل مالية 

 آلخر لوائا مالية 
ً
للصندوق وفقا

 مدلقة

مالية ااحد األعلى من القيمة اإل 

 آلخر لوائا مالية 
ً
للصندوق وفقا

 مدلقة

 %100 %75 العربية السعوديةاصول عقارية مدرة للدخل في اململكة 

 %25 %0 اصول عقارية مدرة للدخل خارج اململكة العربية السعودية 

 %25 0 عقود منفعة

 %25 0 عقارات تحت التطوير

 

 الصندوق  ملدير االستثماري  القرار اتخاأ  لية (د )

 الصندوق  بأعمال ااخاصة القرارات اتخاأ

 .الصندوق  إدارة مجلسعرضها على  يتم أن يجب الوحدات قيمةعلى و  الوحدات مالكي على حال بأي مؤثرة تعتبر أخرى  قرارات وأي بالصندوق  املتعلقة القرارات جميع

 :التالي على تقتصر ال و تحتوي  القرارات وهذه

 .املستهدف االستثماري  واملجال للصندوق  املبدئية األهداف على املوافقة .1

 الهيئة العقاري، املسوق  العقاريين، املثمنين العقاري، املطور  الحفظ، أمين( مثل للصندوق  األساسية الخدمات مقدمي تعيين على املوافقة .2

 )القانوني املحاسب ،مدير األمالك الشرعية، .3

 .العادية الصندوق  عمليات ضمن تدخل جديدة عقود أي على املوافقة .4

 . بالصندوق  الخاصة واألحكام الشروط على املوافقة .5

 .املالية الدفعات واعتماد اإلنجاز ونسبة العمل سير متابعة .6

 .وحداته قيمة أو الصندوق  أداء على تؤثر أن املمكن من عملية أي .7

 

 االستثمارية القرارات اتخاأ خطوات وصف

 :العقارية االسواق دراسة

 األكثر للقطاعات دوري تقييم إلجراء الخارجيين واملستشارين الصندوق  مدير لدى العقارية الصناديق إدارة قسم على االعتماد 

 إلى باإلضافة العقاري، االستثماري  السوق  في والدورات لألنماط املستمرة باملتابعة الصندوق  مدير وسيقوم .العقاري  االستثمار سوق  في جاذبية

 .الطويل املدى على الصندوق  أهداف على والحفاظ العقاري  السوق  في املتاحة الفرص من لالستفادة القطاع وخصائص السوق  أساسيات

 :االستنواأ عمليات

 :التالي النحو على الصندوق  لصالح العقارات في باالستثمار القرار اتخاذ يتم

وذلك بالنظر الى االصل العقاري من حيث املوقع والدخل  جدواه من للتحقق العقارية الصناديق إدارةمن قبل  مبدئيا لالستحواذ املرشح العقار تقييم يتم .1

 فيها يستثمر سوف التي العقارية األصول  ألنواع وصف مع يتوافق والذي او يمكنه االستعانة بمستشار خارجي لألصلوالجودة وكذلك جودة املستأجرين 

  .الصندوق 

 العقار لتملك السوي بمتابعة موافقته على للحصول  الصندوق  إدارة مجلس على املبدعي التقييم نتائج تعرض .2

 .للعقار السوقية للقيمة للوصول  العقار لتقييم مستقلين مثمنين بتعيين الصندوق  مدير يقوم .3
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م بتعيين الصندوق  مدير يقوم .4   العقار لتقييم فىي مقيه
ً
  فنيا

ً
مكن ي الفنية مما وخلوه من املشاكل الهندسية و من صالحية االصل الفنية  للتأكدوذلك  وهندسيا

 .الصندوق االستفادة من االصل بمثالية والتي تعود على مالكي الوحدات

 وهيئة الصندوق  إدارة مجلس موافقة على الحصول ومن ثم  للمالك بالشراء عرض تقديم يتم الصندوق  ألهداف وتحقيقه العقار جدوى  من التأكد تم حال في .5

 .املالية السوق 

 .الحفظ أمين قبل من تأسيسها تم التي لخاصة ا الشركة باسم ملكيته وتسجيل الصندوق  لصالح العقار تملك يتم .6

 

 التمويلصالحية الصندوق في  (ه )

واللجنة  أن يلجأ للحصول على تمويل في الحاالت التي يقرها مجلس إدارة الصندوق  للصندوق ال يوجد أي قروض أو تمويل عند إنشاء/بدء عمل الصندوق، كما يحق 

 ( من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.%50حيث أال يتجاوز تمويل الصندوق ما نسبته )الشرعية للصندوق 

 

 وسائل و كيفية استثمار النقد املتوفر في الصندوق  (و )

 لتقديره الخاص باستثمار السيولة املتاحة وغير امل
ً
من القيمة اإلجمالية ألصول  %25ستخدمة مت  ما دعت الحاجة )وبحد أقص   يحق ملدير الصندوق ووفقا

 آلخر قوائم مالية مدققة( في واحدة أو اكثر من االستثمارات املذكورة بالجدول أدناه
ً
 :على أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية الصندوق وفقا

 

 نوع االستثمار

ااحد األدنى من القيمة اإل مالية 

 آلخر لوائا مالية 
ً
للصندوق وفقا

 مدلقة

ااحد األعلى من القيمة اإل مالية 

 آلخر لوائا مالية 
ً
للصندوق وفقا

 مدلقة

 سيولة نقدية

 %25 %صفر 

 و املرخصـــــة مـــــن قبـــــل 
ً
 عامـــــا

ً
صـــــناديق أســـــواق النقـــــد املطروحـــــة طرحـــــا

 الصندوق بما فيها الصناديق املدارة من قبل مدير  الهيئة.

قصـــــــيرة األجـــــــل بالريـــــــال الســـــــعودي لـــــــدى  والوداعـــــــع املرابحـــــــةصـــــــفقات 

املصـــــــــارف املرخصـــــــــة مـــــــــن قبــــــــــل مؤسســـــــــة النقـــــــــد العربـــــــــي الســــــــــعودي 

 والعاملة في اململكة العربية السعودية.

 

 سياسة التوزيعات النقدية (ز )

 من صافي أرباح الصندوق سنة ميالدية من كل  أبريل شهر أكتوبر وشهر نهاية  بشكل نصف سنوي في %90بتوزيع ما ال يقل عن ما نسبته سيقوم مدير الصندوق 

 مدير الصندوق بتوزيع أي مبالغ نقدية إضافية في الصندوق على شكل توزيعاتالسنوية
ً
 .نقدية ، وقد يقوم أيضا

 

 

 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق:.8

 

 مقدمة للمخاطر

مناسب فقط للمستثمرين الذين يدركون مخاطر االستثمار بشكل تام ويمكنهم تحمل تلك املخاطر، ويجب على ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر عديدة وهو 

، أو قد يعتبرها ها املستثمرين املحتملين تقييم
ً
بعناية عند اتخاذ قرارهم. وقد تكون هناك مخاطر أخرى وأمور غير مؤكدة ليست معروفة لدى مدير الصندوق حاليا

 بينما قد يكون لها تأثير سلبي على الصندوق وعمله. وال يمكن تقديم أي ضمان بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق هدف االستثمار  مدير الصندوق غير 
ً
أو هامة حاليا

 على رأس مالهم.
ً
 بأن املستثمرين سيتلقون عائدا

 

 أو أن ا
ً
ملستثمر لن يتكبد أي خسائر. لذا، فإنه يتوجب على كل مستثمر محتمل أن ال ينطوي االستثمار في الصندوق على أي ضمانة بأن االستثمار فيه سيكون مربحا

مالية ناتجة عن  يأخذ في االعتبار كل من عوامل املخاطر املذكورة أدناه قبل شراء وحدات في الصندوق. ويتحمل كل مستثمر املسؤولية الكاملة عن أي خسائر 

لغ، أو اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف من مدير الصندوق وفقا ملا تنص عليه الئحة صناديق االستثمار االستثمار في الصندوق ما لم تكن تلك الخسارة بسبب ا

 العقاري وتعليمات صناديق االستثمار العقارية املتداولة.

 

 ملخص املخاطر

للصندوق. وهو ال يصف جميع املخاطر التي تنطبق على يتناول هذا القسم العوامل األكثر خطورة التي قد تؤثر على العمل والعمليات التشغيلية والوضع املالي 
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لم يتم تحديدها بعد، حينها قد  جديدةصندوق. وفي حالة وقوع أي من املخاطر التالية أو فهور مخاطر في وحدات الكي الأو م بشكل عام الصندوق أو على القطاع

، وقد تنخفض قيمة وحدات الصندوق في تلك الحالة، 
ً
 االستثمار في الصندوق ال يعىي ضمان الربح أو عدم الخسارة.وعليه فإن يتأثر الصندوق سلبا

 

 املخاطر املتعلقة بالصندوق:

 

   في الصندوق  االستثمار  ربنيةعدم و ود ضمان 

في  واردةوطبيعة املعامالت الليس هناك ضمان بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق عوائد ملستثمريه أو أن العوائد ستكون متناسبة مع مخاطر االستثمار في الصندوق 

بأن العوائد املتوقعة  هذه الشروط واألحكام. ومن املمكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن يخسر املستثمرون بعض أو جميع رأس املال املستثمر. وال يمكن تقديم ضمان

ي هذه الشروط واألحكام هي ألغراض التوضيح فقط. وال يمكن توقع العوائد أو املستهدفة للصندوق سيتم تحقيقها, وجميع األرقام واإلحصائيات التي رودت واملبينة ف

 سلبيوالتي من املمكن أن تؤثر  الفعلية والتي قد تختلف عن  اإلحصائيات الواردة في هذه الشروط واألحكام
ً
 . ربحية وقيمة الوحدات االستثمارية على ا

 

 للصندوق  تاريخ تشغيليعدم و ود مخاطر 

 يمكن للمستثمرين املحتملين من خالله الحكم على أداء الصندوق ونجاحه. ال يمتلك الصند
ً
 تشغيليا

ً
يمتلك مدير الصندوق خبرة محدودة في إدارة حيث وق تاريخا

اطر املرتبطة بها قد تختلف صناديق االستثمار العقاري املتداولة لحداثة تشريعها في اململكة. كما أن طبيعة االستثمارات املستقبلية في الصندوق وكذلك طبيعة املخ

ق في السابق. كما أنه ليس بالضرورة أن تكون النتائج السابقة التي حققها مدير الصندوق بها مدير الصندو  قامبشكل جوهري عن االستثمارات واالستراتيجيات التي 

ة على األداء املستقبلي
ه
التنبؤ بمدى التغيير في قيمة الوحدات أو في العائدات التي من املفترض  وذلك لصعوبة. لذا تعد حداثة املنتج من املخاطر لهذا الصندوق  دال

ر ال يعلم مدير الصندوق عنها او ال يمكن تنبؤها فسوف يتعرض مالكو الوحدات الى انخفاض في قيمة وحداتهم او من املمكن الى خسار و ي اموفي حال حدوث أ توزيعها

 . استثماراتهم في الصندوق 

 

 ألنظمة أات العاللة الوفاء بامخاطر عدم 

 آثار عليه يترتب الذي األمر وهو املتداولة، العقاري  االستثمار لصناديق املنظمة التعليمات متداول بموجب عقاري  استثمار صندوق  ليكون  مؤهل غير الصندوق  يصبح قد

بعد تأسيسه  الصندوق، بأن يوجد ضمان ال أنه مالحظة املستثمرين على وينبغي استثمارهم تأثيرا سلبا. قيمة قد يؤثر على بما وحداتهم تداول  سيولة على سلبية

 بسبب وذلك وضعه كصندوق متداول في السوق السعودية )تداول( في يستمر سوف متداول أو عقاري  استثمار صندوق  يظل سوف متداول  عقاري  استثماركصندوق 

 إلغاء أو تتداول الوحدا تعليق املالية السوق  لهيئة يجوز  الالزمة، التنظيمية املتطلبات من بأي الوفاء عن تخلف الصندوق  حال التنظيمية. وفي باملتطلبات الوفاء عدم

 .سيولتهاعلى سعر الوحدات و  سلبية نتائج إلى )تداول ( السعودية املالية السوق  في الصندوق  تداول وحدات على القدرة عدم يؤدي وسوف .الصندوق  إدراج

 

 مخاطر عدم توافر سيولة في السوق 

. وفي حال عدم لوحداتسيولة لتداول اسوف تكون هناك إلى أنه  ذلك ينبغي النظر إلى. وال (تداول )للتداول في السوق املالية السعودية إدراج وحداته يعتزم الصندوق 

وفي حال عدم تحقق ، ى قدر كافي من السيولة والتي تتيح ملالكي الوحدات تداول وحداتهم بناء على وفرة العرض والطلبق تداول ذو سيولة أو املحافظة علسو وجود 

 تأثير سلبي القليلة داوالتيكون للت سوفداولها على نحو سلبي. وباإلضافة إلى ذلك، الوحدات وأسعار ت قيمةتتأثر ذلك سوف 
ً
 نسبيا

ً
على القيمة السوقية للوحدات،  ا

  عملياتوقد يكون من الصعب تنفيذ ال
ً
يتم إصدار نسبة كبيرة من الوحدات إلى عدد محدود  سوفاملتعلقة بعدد كبير من الوحدات. وباإلضافة إلى ذلك، وخصوصا

 على 
ً
سيولة نشطة للوحدات. وعلى الرغم من أن الوحدات سوف تكون قابلة للتداول، قد تكون سيولة السوق وجود من املستثمرين، وهو األمر الذي قد يؤثر سلبا

ة الوحدات ومستوى تداولها بشكل قيمتأثير وعليه فسوف  سيولة سوق أسهم الشركات املدرجة بالنسبة لوحدات صناديق االستثمار العقاري القابلة للتداول أقل من

 كبير .

 

 مخاطر التغيرات في األسعار

 على السعر السوقي للوحدات ومن بينها الحركة العامة في أسواق األسهم املحلية والعاملية 
ً
واألسواق العقارية والظروف هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر سلبا

الفائدة وتكاليف التمويل وتوجهات املستثمرين والظروف االقتصادية العامة. وقد تتعرض سوق الوحدات للتقلبات، وقد االقتصادية السائدة واملتوقعة ومعدالت 

لذين يمكنهم تحمل يؤدي عدم وجود السيولة إلى حدوث تأثير سلبي على القيمة السوقية للوحدات. وبناء عليه، فإن شراء هذه الوحدات مالئم فقط للمستثمرين ا

 املرتبطة بهذه االستثمارات.املخاطر 

 

 مخاطر التغير في نسب الفائد  والظروف االلتصادية العامة

سلبي على ، والقوانين الضريبية من شأنها أن تؤثر بشكل لعمل، واملنافسةإن التغيرات في الظروف االقتصادية، بما في ذلك نسب الفائدة ومعدالت التضخم، وفروف ا

تكلفة الة في أعمال وفرص الصندوق. وعلى وجه الخصوص، قد تتسبب الزيادة في نسب الفائدة بمطالبات من املستثمرين لعائد أعلى وذلك للتعويض عن الزياد

 عل
ً
ى القيمة السوقية للوحدات. النقدية وتكلفة الفرصة البديلة. ونتيجة لذلك، قد تنخفض جاذبية الوحدات كفرصة استثمارية فيقل الطلب عليها مما يؤثر سلبا
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ق. وإن التغيرات في وحيث أنه يجوز للصندوق اللجوء إلى التمويل، فإن أي زيادة في نسب الفائدة في أسواق الدين من شأنها أن تؤثر على شروط التمويل للصندو 

 على التقييمات في القطاع العقاري بشكل عام.
ً
 أسعار الفائدة قد تؤثر أيضا

 

 سعر ألل من سعر الطرح األوليمخاطر التداول ب

قد يتم تداول الوحدات قد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من سعر الطرح األولي في وقت االشتراك، وقد ال يستطيع مالكو الوحدات استرداد كامل قيمة استثمارهم. و 

رين حول جدوى االستراتيجية والسياسة االستثمارية للصندوق وزيادة بسعر أقل من قيمتها لعدة أسباب من بينها فروف السوق غير املواتية وضعف توقعات املستثم

من جانب مالكي الوحدات لعدد كبير من الوحدات إلى تخفيض السعر السوقي للوحدة إلى درجة  قد تؤدي عمليات البيعوكذلك  العرض على الطلب من الوحدات.

السوق العامة أو التصور بأن هذه املبيعات سوف تحدث إلى التأثير بشكل سلبي وكبير على قيمة وسعر كبيرة. وقد تؤدي أي عمليات بيع لعدد كبير من الوحدات في 

 وأن ذلك قد يؤد تداول الوحدات.
ً
ي إلى وبناء عليه، فإن شراء الوحدات مالئم فقط للمستثمرين الذين يمكنهم تحمل املخاطر املرتبطة بهذه االستثمارات ال سيما

 ر من الصندوق أو تخارجه بقيمة أقل من القيمة السوقية ألصول الصندوق.صعوبة تخارج املستثم

 

 مخاطر التقلب في التوزيعات

٪ على األقل من صافي دخلها ملالكي 90على الرغم من أنه يتوجب على الصندوق بموجب التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة توزيع ما نسبته 

إال أنه ال يوجد ضمانات بشأن مبالغ التوزيعات املستقبلية، وقد يكون الصندوق غير قادر على القيام بأي توزيع بسبب أحداث غير متوقعة  الوحدات بشكل سنوي،

اإليرادات )كما في ض في تؤدي إلى زيادة في التكاليف )بما في ذلك النفقات الرأس مالية في حال القيام بأعمال تجديد واسعة النطاق ومكلفة بشكل عاجل( أو انخفا

يتسبب في انخفاض قيمة وسعر  سوفمستويات تحصيل إيرادات اإليجار(. وإن عدم قدرة الصندوق على القيام بتوزيعات سنوية ملالكي الوحدات انخفاض حال 

 تداول وحدات الصندوق.

 

 

 االعتماد على املوظفين الرئيسيين ملدير الصندوق  

واالستشارات التي يقدمها موففي مدير الصندوق. وقد يكون من الصعب استبدال بعض املوففين الرئيسيين، وخاصة في  سيعتمد الصندوق على خدمات اإلدارة

 على إيجاد بديل مناسب، فإن أدا
ً
ء أعمال الصندوق قد تتأثر اإلدارة العليا ملدير الصندوق. وفي حالة ترك أحد هؤالء املوففين العمل ولم يكن مدير الصندوق قادرا

 على القدرة على تنمية عقارات وأصول الصندوق والقدرة على التفاوض ملا فيه من  كل سلبي.بش
ً
مصلحة إن عدم وجود فريق ناجح إلدارة الصندوق قد ينعكس سلبا

 االستثمارية. وحداتهالصندوق مما قد ينعكس على عائدات الصندوق وقيمة 

 

 مخاطر ط يعة االستثمار

 كما هو موضح في هذه الشروط واألحكام، مع عدم وجود ضمانات لتحقيق عوائد على رأس املال املستثمر. لن يكون هناك أي االستثمار في الصندوق يتطلب 
ً
التزاما

ه أو انية لبيع أصولضمان بأن الصندوق سوف يتمكن من تحقيق عوائد إيجابية على استثماراته في الوقت املناسب أو أي وقت على اإلطالق. وقد ال تكون هناك إمك

ها أو أن يتم بيعها في اإلطار التصرف فيها، وإذا ما تقرر التصرف فيها بالبيع قد ال تكون هناك إمكانية لبيعها بسعر يعتقد مدير الصندوق أنه يمثل القيمة العادلة ل

 من تحقيق أي عائد على أ
ً
 صوله.الزمىي الذي يطلبه الصندوق. وبناء على ما سبق، فإن الصندوق قد ال يتمكن أبدا

 

 مخاطر تضارب منتمل في املصااح 

كونون مشاركين في أنشطة يخضع الصندوق لحاالت مختلفة لتضارب املصالح نظرا ألن مدير الصندوق والشركات التابعة له، ومدراء كل منهما واملدراء واملنتسبين قد ي

مصالح الصندوق. إن أي تضارب في احد االطراف مع حاالت تتضارب فيها مصالح  هناكوقد تنشأ عقارية وغيرها من األنشطة تجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

 على استثمارات الصندوق وعوائده وتوزيعاته.سوف  املصالح يحد من قدرة مدير الصندوق على أداء مهامه
ً
 يؤثر سلبا

 

 مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام واملخاطر االئتمانية: 

معهم كما يمكن أن يتحمل الصندوق خطر تسوية التخلف عن  هبمزاولة أعمالسوف يتعرض الصندوق ملخاطر ائتمانية تتعلق باألطراف الذين يقوم الصندوق 

العقارات و/أو  /أو مديرو الطرف اآلخر عن االلتزام بما في ذلك مالك األراض ي و ملخاطر تخلف في فروف معينة السداد. عالوة على أن الصندوق قد يتعرض

تعاقدية إلى الصندوق  طرف خارجي متعاقد معه عن الوفاء بااللتزامات أو سداد أي مستحقات ون. وقد يؤدي إخالل أيولون و/أو البنوك املمولة و/أو املقااملستأجر 

 عوائد مالكي الوحدات. إلى انخفاض دخل الصندوق وبالتالي التأثير السلبي على

 

 ااحصول على املعلومات مخاطر عدم املساوا  في

 املالك الحقيقين  %60سيصدر الصندوق حت  
ً
للشركات الباععة من وحداته ملجموعة املالك الحاليين للعقار كمساهمات عينية حيث تمثل هذه املجموعة أيضا

علومات جوهرية والتي قد ال يكون لدى مدير الصندوق علم على ممدير االمالك  و أ. وبالتالي تنشأ مخاطر حصول مجموعة املالك الحاليين للعقار وشركة مدير االمالك
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ستثمرين األخرين باإلضافة الى ذلك قد يكون لديهم القدرة على تفسير املعلومات في الوقت املناسب والتي قد ال يكون ملدير الصندوق وامل .ةبها او قد ال يدرك انها جوهري

 لكي الوحدات في الصندوق. ولذلك فإن هذا قد يؤثر على بعض ما القدرة على ذلك

 

 الصندوق: بأصول  الصلة أات املخاطر عوامل

 

 مخاطر االستنواأ على األصول العقارية امل دئية 

 من تاريخ اقفال فترة الطرح. وعلى الرغم من اإللزامية القانونية  90يتوقع الصندوق إتمام االستحواذ على األصول العقارية املبدئية في غضون 
ً
التفاقيات الشراء، يوما

 من تاريخ اإلقفال أو في أي وقت  90إال أنه في حال عدم التزام أي من طرفي اتفاقيات الشراء بتنفيذ التزاماتهم بموجبها، فقد ال تتم عملية االستحواذ في غضون 
ً
يوما

 انقضاء الصندوق ( قسم 12فقرة رقم ) ات التي تمه اإلشارة إليها فيعلى اإلطالق، وفي حال عدم حصول ذلك سيقوم مدير الصندوق بإغالق الصندوق والقيام باإلجراء

 واألحكام. من هذه الشروط

 

 مخاطر االستثمارات العقارية

لى سبيل املثال ال الحصر، سيخضع الصندوق لظروف القطاع العقاري العامة في اململكة العربية السعودية، والتي تتأثر في حد ذاتها بالعديد من العوامل، من بينها ع

ولة والبيئة القانونية والتنظيمية وغيرها من نمو االقتصاد الكلي واالستقرار السياس ي وأسعار الفائدة والعرض والطلب وتوافر التمويل وتوجهات املستثمرين والسي

 وحدات الصندوق على سعر  عكسنؤثر على أسعار العقار مما يتي سوف توالالظروف في اململكة. 

 

 مخاطر االنخفاض في ليمة العقار

بات وتغيرات. وقد يؤدي التغير في مؤشرات االقتصاد السعودي إلى انخفاض القيمة ال
ه
مما قد يقود بدوره إلى  الصندوق  سوقية الستثماراتتشهد قيمة العقارات تقل

ص عوائد الصندوق 
ه
وقد يضطر  تغيير استراتيجيته االستثمارية دون نجاح في تنفيذ استراتيجيته االستثمارية ويدفع ذلك مدير الصندوق إلى أو تصفية الصندوق تقل

ص من استثماراته بخسارة. باإلضافة إلى ذلك
ه
والسكنية للمخاطر التي تؤثر في القطاع العقاري التجاري  ض االستثمارات في العقارات التجاريةتتعر  الصندوق إلى التخل

قد يكون  والتغيرات في الظروف االقتصادية والثقة في األعمال التجارية. لذلك ورغبة املشترين في شراء عقار معين بما في ذلك التغيرات املوسمية والسكىي بشكل عام

 الصندوق أو وضعه املالي أو أسعار وحداته أو جميعها. ر من هذه العوامل تأثيرا سلبيا في نتائج عملياتلعامل واحد أو أكث

 

 : االنخفاض في ليمة العقار مخاطر 

مختلفة. وقد ال تكون  باإلضافة إلى تقويم أصول الصندوق الذي يجريه اثنان من املثمنين املستقلين قد يستخدم مدير الصندوق عمليات تقويم داخليةألغراض

 عمليات التقويم التي يقوم بها مدير الصندوق لغرض تقدير قيمة أي أصل من أصوله مقياسا دقيقا للقيمة التي يمكن الحصول 

 ير علىعليها عند بيع ذلك األصل إذ قد يعتمد ذلك على التفاوض بين املشتري والباعع ذلك أن التحقق النهاعي من قيمة األصول يعتمد إلى حد كب

 بين تلك الظروف دون حصر  فروف السوق  نالصندوق ومالظروف االقتصادية  وغيرها من الظروف األخرى الخارجة عن سيطرة الصندوق ومدير 

ر بالضرورة عن السعر الذي يمكن بيع األصل مقابله. وإذا قرر الصندوق تصفية أصوله  إن القيمةف  بشكل عام. باإلضافة إلى ذلك  فإن التقييمات ال تعبه

 بالنسبة إلى تقديرات املحققة قد تكون أكثر من قيمة التقويم املقدرة لهذه األصول أو أقل منها. وفي فترات التقلبات االقتصادية التي يزيد فيها عدم اليقين

 ة ألصل عقاري معين والقيمة السوقية النهائيةالعمليات املماثلة التي يمكن في مقابلها قياس القيمة  فإن الفارق يزيد ما بين القيمة املقدر  لالقيمة وتق

 ة أصول لذلك األصل. وعالوة على ذلك فإن عدم اليقين النسبي بشأن التدفقات النقدية في السوق املتعثرة يمكن أن يؤثر سلبا في دقة تقديرات قيم

 الصندوق وفي املفاوضات بين املشتري والباعع  وبالتالي في أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 

 مخاطر توفر االستثمارات املناس ة

امل االقتصادية أو تكون بعض من استثمارات الصندوق، كما بتاريخه، منتقاة من قبل مدير الصندوق وبالتالي لن تكون هنالك فرصة ملالكي الوحدات بتقييم العو 

لى األصول العقارية، من تحديد املالية أو غيرها فيما يتعلق باالستثمارات املستقبلية. وال يمكن تقديم ضمان بأن مدير الصندوق سيتمكن، عقب االستحواذ ع

 على النمو  في املستقبل ستثمارات مناسبةا علىالحصول . وعدم قدرة مدير الصندوق على أهداف االستثمار الخاصة بالصندوق استثمارات تتماش   مع 
ً
قد يؤثر سلبا

 املرغوب في القيمة السوقية للوحدات.

 

 ةاإليجاري بالتزاماتها الوفاء على املستأ رين لدر  عدم مخاطر

 للمخاطر بشكل كبير في حال إخالل أحد املستأجرين عن ا
ً
لوفاء بالتزاماته. ففي إن األصول العقارية مؤجرة من قبل عدة مستأجرين. وبالتالي يكون الصندوق معرضا

د يحد ذلك من قدرة مدير الصندوق على إعادة تأجير العقار أو تخلف أحد املستأجرين عن سداد الدفعات املستحقة عن عقار واحد أو أكثر من األصول العقارية، ق

عقارات بغرض جذب تأجيرها بشروط مرضية. وهذا من شأنه أن يقلل من إيرادات اإليجار من العقار. وعالوة على ذلك، قد يضطر الصندوق لعمل تجديدات كبيرة لل

 مؤقتا على العوائد التي يتم توزيعها على املستثمرين .مستأجرين جدد في املستقبل على أفضل شروط ممكنة، مما قد يؤثر 



47 

 

 

 مخاطر و ود مستأ ر وحيد ل عض األصول العقارية

كونه مجهز أو معاد سيستحوذ الصندوق في املرحلة االبتدائية من عمر الصندوق على أصول عقارية ذات مستأجر وحيد. ويتسم هذا النوع من األصول العقارية على 

عكس ستأجر بطريقة تخدم مصالحه بما في ذلك على سبيل املثال القيام ببعض التغييرات على الديكورات الداخلية لألصل العقاري بالشكل الذي يتجهيزه من قبل امل

في إعادة تأجير العقار  ةالصندوق صعوبهوية وحاجة املستأجر. وبالتالي، فإنه في حال قرر املستأجر عدم التجديد أو إنهاء عقد اإليجار ذي العالقة، فقد يجد مدير 

من األصل على مسـتأجر جديد يقوم باستئجار كامل األصل العقاري مما يضطر مدير الصندوق البحث عن مستأجرين يقومون باستئجار وحدات عقارية مفرقة 

جر أو مستأجرين بديلين والقيام بأي تعديالت داخلية على العقاري وذلك بعد القيام بالتعديالت املطلوبة على األصل العقاري. وبالتالي، فإن أي تأخير في إيجاد مستأ

قد يكون له تأثير جوهري سلبي على أعمال الصندوق والوضع املالي  والذيكبد الصندوق نفقات رأسمالية كبيرة أو التزامات أو مسؤوليات أخرى، ياألصل العقاري قد 

 والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.

 

 

 ار لفترات طويلةمخاطر عدم إشغال العق

ل املستأجر من إكمال عقد التأجير بشكل  قانوني أو  عندما تصبح أي من الوحدات العقارية شاغرة لفترات طويلة كنتيجة النتهاء عقد التأجير دون   تجديده، أو تنصُّ

ن الصندوق قد يعاني من انخفاض  في العوائد، وبالتالي انخفاض أو غير ذلك من األسباب، فإ غير قانوني، أو إعالن املستأجر إفالسه، أو إلغاء أو عدم تجديد العقد

لذلك العقار، فإن القيمة التي يمكن تحصيلها من بيع  العقود التأجيريةذلك، ولكون قيمة عقار ما تعتمد بشكل  كبير على  التوزيعات الدورية للمستثمرين. عالوة على

 قد تتناقص، وبالتالي قد تتناقص العوائد التي  التي فلت غير مستأجرة بشكل  جزعي أو  تلك العقارات
ً
 كلي لفترات طويلة نسبيا

 على استثمارات الصندوق وعوائده وتوزيعاته يمكن تحقيقها
ً
 .للمستثمرين مما قد يؤثر سلبا

 

 مخاطر االستثمار خارج اململكة العربية السعودية 

ة وارتفاع التكاليف على ينطوي االستثمار الدولي )خارج اململكة العربية السعودية( على العديد من املخاطر مثل سعر صرف العملة والتقلبات السياسية واالقتصادي

يه مماثلة على األقل لتلك التي تطبقها املستثمر ومخاطر أمن املعلومات. وسيسوى مدير الصندوق للدخول في استثمارات تابعة ملتطلبات تنظيمية ورقابية وإشراف

وفي  املعرفة الكافية بهذه االنظمة والقوانين و كذلك يمكن في املستقبل ان تفرض قوانين خارجية جديدةالصندوق مدير ليس لدى كما اململكة العربية السعودية. 

 صوله مما قد يؤثر سلبا على سعر وحداته.حال حدوث أي مما ذكر أعاله فإنه قد يؤثر ذلك على أرباح الصندوق و/أو تقييم أ

 

 املخاطر املتعلقة بعقود املنفعة

قد وهذه العقود ال تعىي نقل ملكية االصل الى الصندوق بل نقل حق االنتفاع مه و إلى الصندوق.  همن خالل نقل منفعتعلى أصل عقاري ينوي الصندوق االستحواذ 

 على قيمة األصول العقارية، وبالتالي على قيمة الوحدات في او حول العقد بشل عام وفي حال حدوثها فسوف يؤثر  خالفات حول امللكية وأمنازعات تنشا 
ً
جوهريا

 الصندوق.

  نوب اململكة في ما يتعلق باألصول الوالعة سياسيةالخاطر امل 

 في املنطقة الجنوبي
ً
ث ان هذه الظروف لها تأثير كبير على اصول الصندوق وعوائده، في حال منها حي ةتتعرض اململكة العربية السعودية لظروف سياسية خصوصا

.  استمرت هذه الظروف او زادت فإن ذلك بالتأكيد سيؤثر على اصول الصندوق وعلى مالكي الوحدات في الصندوق بشكل مباشر وعلى قيمة االصول ا
ً
 يضا

 

 ءعدم القدر  على إصدار بعض شهادات إتمام ال نا احتماليةمخاطر 

قد يعرض الصندوق الى خطر عد االستفادة من االصل او عدم القدرة على  هاالقدرة على إصدار  وجود شهادات اتمام بناء لبعض االصول العقارية او عدم عدم 

ارباح للمساهمين في حال وقع اي من املخاطر  عقدرة على توزيعملياته و وينعكس ذلك على الصندوق بشكل سلبي تأجيره او بيعة وبالتالي في حال وقوع ذلك سيتأثر 

شهر القادمة وفي حال لم يتمكن من  12خالل ال استخراجهايتعهد مدير الصندوق باملذكورة اعاله والتي سوف تسبب في خسارة مالكي الوحدات والصندوق ولكن 

 ذلك. قع أي ضرر بسببذلك فسيكون مدير الصندوق هو املسؤول امام الصندوق وامام مالكي الوحدات في حال و 

 

 مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام واملخاطر االئتمانية

التخلف عن سوف يتعرض الصندوق ملخاطر ائتمانية تتعلق باألطراف الذين يقوم الصندوق بمزاولة األعمال معهم كما يمكن أن يتحمل الصندوق خطر تسوية 

معينة، إلى مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام بما في ذلك مالك األراض ي و/أو مديري العقارات و/أو البنوك السداد. كما أن الصندوق قد يتعرض، في فروف 

وبالتالي التأثير في املمولة و/أو املقاولين. وقد يؤدي إخالل أي طرف خارجي متعاقد معه عن سداد أي مستحقات تعاقدية إلى الصندوق إلى انخفاض دخل الصندوق 

 لى عوائد مالكي الوحدات.النهاية ع

 

 مخاطر التقل ات في ليمة العقار واملخاطر العقارية



48 

 

على سبيل املثال وليس  سوف تخضع االستثمارات للمخاطر املتعلقة بملكية العقارات و/أو تأجيرها و/أو تطوير عملياتها و/أو إعادة تطويرها. وتشمل هذه املخاطر،

 االقتصاد العام واألوضاع العقارية بالحصر، تلك املخاطر املرتبطة 
ً
وحيث شهد السوق العقاري تقلبات  .في مستويات العرض والطلب املتعلق بالعقاراتخصوصا

 وعليه سوف تتأثر الحققيمتها  تدهور قد كثيرة في السابق، فهنالك احتمال أن يقوم الصندوق باالستحواذ على عقارات 
ً
وال القيمة السوقية الستثمارات الصندوق. ا

 .العقارية بشكل عام تعتبر من االستثمار الغير سائلةيوجد هناك أي ضمان على وجود سوق جاهزة إلعادة بيع االستثمارات وذلك ألن االستثمارات 

 

التي يتلقاها الصندوق،  ةإليجارياباإلضافة إلى ذلك، قد يكون للتغيرات السلبية في تشغيل أي عقارات أو في الوضع املالي ألي مستأجر تأثيرا سلبيا على املدفوعات 

وضعه املالي ويؤدي  وبالتالي على قدرة الصندوق على تقديم توزيعات أرباح للمستثمرين. وقد يتعرض أي مستأجر، من وقت آلخر، للركود وهو األمر الذي قد يضعف

أن يسوى للحصول على حماية ضد قوانين اإلفالس أو اإلعسار املعمول إلى تخلفه عن سداد املستحقات اإليجارية عند استحقاقها. وفي أي وقت، يجوز ألي مستأجر 

ع الخاص بالصندوق. وال يمكن بها، وهو األمر الذي قد يؤدي إلى رفض عقد اإليجار أو إنهائه أو أي نتائج سلبية أخرى، وبالتالي انخفاض التدفق النقدي القابل للتوزي

.تقديم ضمان بأن املستأجرين لن يرفعوا دعاوى 
ً
 للحماية من اإلفالس في املستقبل، وإذا فعلوا ذلك أن يستمر اإليجار ساريا

 

 

 امللكية نزع مخاطر

 النظرية، الناحية . ومن)العامة واملرافق الطرق  بناء الحصر، ال املثال سبيل للمصلحة العامة )على العقار نزع ملكية اململكة في الحكومية الجهات بعض حق من أنه 

عقار قيمة التعويض للعقار املنزوعة ملكيته مساو للقيمة السوقية ولكن هذا األمر غير مضمون حيث قد تقل قيمة التعويض عن القيمة السوقية لل يفترض أن تكون 

 يعتمد تحديدها ألن نظاميا، وذلك محددة اخطار غير فترة بعد العقار على اإلجباري  االستحواذ يتم امللكية نزع حال وفي وقت نزع امللكية أو القيمة املدفوعة عند الشراء.

 الزيادة أو الفائت الربح أو االستثمار حجم مع باملقارنة كافية غير التعويض يكون قيمة أن في يتمثل خطر فهناك التعويض، دفع احتمالية من الرغم وعلى خاص. على نظام

 جزء أو الوحدات كل مالكي يخسر وقد للوحدات التداول  وسعر وقيمة الوحدات، ملالكي التوزيعات قيمة تنخفض قد امللكية، خطر نزع تحقق حال .وفي.االستثمار قيمة في

 .املستثمر املال رأس من

 

 مخاطر الشركات املشغلة أو الشركات املختصة بإدار  األمالك

على خبراتهم لتشغيل وتأجير العقارات. و تعتمد عوائد على أساس حصري ويعتمد  سوف يستخدم الصندوق شركة أو شركات مختصة بتشغيل وإدارة األصول العقارية

التأجير وتحصيل اإليجارات وإقامة عالقات جيدة مع املستأجرين. كما أن املشغل قد يقوم  العقارات املطورة بشكل كبير على قدرة املشغل أو مدير األمالك على

فإن أي تقصير أو خلل في مستوى الخدمة املقدمة من  فة والصيانة والخدمات األخرى. وعليهوالنظا باالستعانة بعدد من املتعهدين لغرض تقديم خدمات مثل األمن

إخفاق املشغل في إدارة املتعهدين بالكفاءة املطلوبة سيكون من شأنه التأثير املباشر وبشكل سلبي في أداء الصندوق  املشغل أو من املتعهدين ألي سبب من األسباب أو

 سعر الوحدة.ووضعه املالي وبالتالي 

 

 مخاطر سوق العقارات التجارية

د يحدث في هذه قد يستحوذ الصندوق على أصول عقارية تجارية فقط، وإذا اعتمد الصندوق على مصادر الدخل الناتجة عنها، قد يصبح الصندوق ُمعرضا ألي ركو 

 على قيمة األصول  السوق. وتتميز سوق العقارات التجارية بطبيعتها الدورية وتتأثر بالوضع االقتصادي
ً
بصفة عامة. هذا وتؤثر الظروف االقتصادية املتدهورة سلبا

لعوائد اإليجارية والتحصيل العقارية التجارية وسيولتها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الظروف االقتصادية السلبية كان لها، وسيظل لها، تأثير سلبي جوهري على مستوى ا

داد مدفوعات تتدفق في نهاية األمر إلى الصندوق. وكذلك قد يكون لالنخفاض في أداء أسواق العقارات التجارية تأثير سلبي على الفعال لها وقدرة املستأجرين على س

 ملالي.مستويات اإليجار وعوائده وأعداد العقارات غير املستغلة، ونتيجة لذلك قد يكون لهذا األمر تأثير سلبي جوهري على عمل الصندوق ووضعه ا

 

 لسوق العقاري السكنيمخاطر ا

والطلب، والتي لصندوق في القطاع العقاري السكىي. وإن أداء االستثمارات في القطاع العقاري السكىي يعتمد بشكل كبير على التغيرات في مستويات العرض يستثمر ا

نافسة التي تفرضها العقارات السكنية األخرى.  إن قدرة الصندوق على ، والعوامل اإلقليمية واملحلية، بما في ذلك زيادة في امل تتأثر بشكل كبير بالعوامل االقتصادية

أخرى مماثلة. وفي حال كان االستفادة من دخل تأجيري إضافة إلى الحفاظ على قيمة العقار يعتمد إلى حد كبير على قدرة العقار التابع للصندوق املنافسة مع عقارات 

ين أفضل من هؤالء املستأجرين للعقارات التابعة للصندوق، قد ينتج ذلك بانخفاض الدخل التأجيري للصندوق باستطاعة عقارات أخرى مماثلة اجتذاب مستأجر 

يتسبب في انخفاض نتيجة النخفاض الطلب على العقارات التابعة للصندوق .إن االنخفاض في صافي الدخل التأجيري قد يقلل من التوزيعات ملالكي الوحدات وقد 

 قيمة وسعر الوحدات.

 

 مخاطر لطاع الفندلة

نها أي انكماش سوف يتأثر أداء الصندوق بالعوامل التي تؤثر على قطاع الفندقة بشكل عام. وقد تتضمن هذه العوامل عوامل متعلقة بمستويات الطلب ومن بي

ي ذلك تلك املتعلقة بالضرائب اقتصادي أو أي تفش ي لألمراض أو أوبئة أو قيود الحجر الصحي أو القيود املرتبطة بالصحة العامة أو أي أنظمة أو لوائح  )بما ف
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علق بمستويات العرض ومن بينها والرسوم( أو التعطل في خدمات النقل واملواصالت املحلية أو الوطنية أو الدولية أو التقييد أو الحظر أو أي حالة مشابهة، أو عوامل تت

ينة. ويتسم قطاع الفندقة بنمط دوري. وقد يكون لالقتصاد الكلي وغيره من زيادة املعروض من الفنادق إما بشكل عام أو في قطاع أو مكان معين أو في فئة مع

ة للعقارات في قطاع العوامل تأثير سلبي على العمل وعلى اإلنفاق الشخص ي وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدالت اإلشغال وأسعار الغرف ويؤثر على القيمة اإلجمالي

ارج من األصول مقابل مبلغ أقل من تكلفة االستحواذ، مما يؤدي إلى خسارة رأس مالية وقد ال يتمكن من تحقيق الفندقة. وبالتالي، قد يحتاج الصندوق إلى التخ

 العوائد املستهدفة.

 

  السيولة املنخفضة لألصول العقارية مخاطر 

. وبالتالي، قد يصعب أو يستحيل على الصندوق أن التعد األصول العقارية من األصول غير 
ً
يبيع أصل عقاري معين بالسعر املرغوب في أي وقت معين. وقد سائلة نسبيا

 في أوقات تراجع السوق وبصفة خاصة تلك األصول التي يتم تصنيفها كأصول عقارية كبيرة( و 
ً
قد يتعرض السعر يصعب على الصندوق بيع أصوله العقارية )خصوصا

من أصوله خالل فترة زمنية قصيرة. وقد يؤدي هذا األمر إلى تخفيض قيمة الوحدات والتأثير املقترح لخصم كبير خاصة إذا تم إجبار الصندوق على التصرف في أي 

في حال لم يتمكن الصندوق من التصرف في أصوله بناًء على الشروط التي يفضلها أو في التوقيت الذي يقوم فيه مدير الصندوق كذلك سلبا على أداء الصندوق. و 

.بالتصرف في األصول فإن وضعه املا
ً
 لي ونتائج العمليات والتدفق النقدي وقدرته على توزيع األرباح على مالكي الوحدات قد تتأثر سلبا

 

 

 مخاطر التطوير العقاري 

في املستقبل فقد يتعرض الصندوق  ةولكن في حال الدخول في املشاريع التطويري ،بأن الصندوق ال ينوي الدخول في أي مشروع عقاري تطويري في الوقت الحالي علما 

 . إن مخاطر االشتراك في بناء وتسويق مشروع عقاري جديد تشمل، دون حصر، ما يلي:إضافيةمخاطر الى 

( والقوة القاهرة 4ة؛ )( عدم القدرة على تحقيق عقود إيجار باملستويات املتوقع3( تجاوز التكاليف املحددة؛ )2(التأخير في االنتهاء من األعمال في الوقت املناسب؛ )1)

تطوير والبناء الناتجة عن عوامل خارج سيطرة الصندوق واملتعلقة بشكل خاص بقطاع املقاوالت )بما في ذلك فروف جوية وبيئية تحول دون استكمال أعمال ال

 على مخاطر أخرى، من إضافة إلى عدم توافر مواد بناء أولية في السوق(. وهو األمر الذي يعوق االنتهاء من مشاريع التطوير. 
ً
إن البدء في مشروع جديد ينطوي أيضا

املطلوبة، وتكاليف التطوير بينها الحصول على املوافقات والتصاريح الحكومية الالزمة لتقسيم األراض ي واإلشغال، وغيرها من املوافقات والتصاريح الحكومية األخرى 

أو أي فشل كذلك سوف يكون له تأثير مباشر وكبير على قيمة الوحدات و  ةالتطويرياملشاريع نجاح االكتمال. إن العقاري املتصلة باملشاريع التي لم تتم متابعتها حت  

 .وخسارة مالكي الوحدات  يؤدي إلى تخفيض التوزيعات للمستثمرين وصافي قيمة أصول الصندوق تعثر فيها س

 

 مخاطر التمويل

 على الدخل الذي يجنيه  من صافي قيمة أصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة، %50يصل إلى  بمامن املحتمل أن يتم تمويل الصندوق 
ً
وأن يؤثر هذا سلبا

ندوق العقارية عندما يلجأ الصندوق، أو أن يؤدي إلى خسارة رأس املال األصلي وبالتالي القيمة السوقية للوحدات. وتتعافم الزيادات واالنخفاضات في قيمة أصول الص

خدام ويل. فعلى سبيل املثال، قد يسبب التمويل تغيرات عشوائية في صافي قيمة أصول الصندوق أو قد تعرضه لخسارة تفوق مبلغ استثماره. إن استالصندوق للتم

ماراته إلى عوامل أخرى ثالتمويل يخلق فرصة للزيادة في العائدات ولكنه في نفس الوقت ينطوي على درجة عالية من الخطر املالي وقد يؤدي إلى تعريض الصندوق واست

وم ذلك املمول مثل ارتفاع تكلفة التمويل والركود االقتصادي. عالوة على ذلك، فإنه يمكن رهن أصول الصندوق إلى ممول لصالح الصندوق فقط، ويمكن أن يق

ذات الغرض الخاص أو من جانب مدير الصندوق أو باملطالبة باألصول فور حدوث أي تخلف عن السداد )حسبما هُو مشروط في وثائق التمويل( من جانب الشركة 

 .وعليه في حال عدم السداد سيتأثر بذلك الصندوق ومالكي الوحدات فيه الصندوق ذاته

 

 مخاطر اإل راءات التي يتخذها املنافسون 

عقارات مشابهة للعقارات التي يمتلكها الصندوق في  يتنافس الصندوق مع مالك ومشغلين ومطورين عقاريين آخرين في اململكة العربية السعودية، وقد يمتلك بعضهم

أو بيع أصول مماثلة لهذه  نفس النطاق الذي تقع فيه العقارات. وإذا قام منافسو الصندوق بتأجير أماكن سكنية و/أو تجارية مماثلة للعقارات التي يمتلكها الصندوق 

ألصول القابلة للمقارنة، فإن الصندوق قد ال ينجح في تأجير املساحة التجارية والسكنية بأسعار أو للعقارات التي يمتلكها الصندوق بقيمة أقل من تقويم الصندوق ل

يتعرهض لخسارة الدخل شروط مناسبة أو قد ال ينجح في ذلك على اإلطالق. وبالتالي، قد يتكبد الصندوق تكاليف ومصاريف إضافية ألغراض االحتفاظ بالعقارات وقد 

 تأجير أو استغالل العقارات األساسية. وبناًء عليه، قد يتأثر الدخل أو العائد املتوقع ملالكي الوحدات سلبا. املحتمل كنتيجة لعدم

 

 مخاطر احتمالية عدم القدر  على تجديد عقد اإليجار أو إعاد  تأ ير املساحة املستأ ر  عند انههاء مد  العقد

يسددها مستأجر العقارات وبناًء عليه فإن الوضع املالي للصندوق ونتائج العمليات والتدفق النقدي  سوف يستمد الصندوق معظم دخله من مبالغ اإليجار التي

 في حالة لم يتمكن الصندوق من إعادة تأجير العقارات بشكل ف
ً
وري أو تجديد عقود وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات للمستثمرين قد تتأثر جميعها سلبا

 في أعماله أو واجه أياإليجار أو في حال كان
ً
ضائقة مالية  ت القيمة اإليجارية عند التجديد أو إعادة التأجير أقل بكثير من املتوقع. وفي حال واجه أحد املستأجرين ركودا

ة الصندوق على تأجير املساحة من نوع آخر فإنه من املمكن أال يصبح قادرا على سداد القيمة اإليجارية في موعدها أو حت  تجديد عقده. عالوة على ذلك، فإن قدر 
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نافس عقارات الصندوق في اإليجارية وكذلك القيمة اإليجارية التي يتقاضاها تتأثران ليس فقط بالطلب من قبل املستأجرين ولكن أيضا بعدد العقارات األخرى التي ت

 .التوزيعات السنوية وعلى سعر وحدات الصندوق بشكل مباشر ولذا في حال عدم تجديد عقود التأجير سوف يؤثر ذلك بشكل مباشر على املستأجريناجتذاب 

 

 املخاطر القانونية والتنظيمية والضريبية

وضريبية وزكوية وتنظيمية في اململكة أو غيرها خالل  إن املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام تستند إلى التشريعات القائمة واملعلنة. وقد تطرأ تغيرات قانونية

الصندوق على اللجوء للطرق القانونية في حال وجود نزاعات  ندوق ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي في الصندوق وأدائه أو استثماراته. وقد تكون قدرةمدة الص

تتمتع اإلدارات والجهات  إلى ذلكإلى تأخير ونتائج غير متوقعة. وباإلضافة  محدودة. وقد تؤدي عملية تنفيذ عقود اإليجارات والعقود األخرى من خالل النظام القضاعي

التشريعات القائمة. وقد تؤدي أي تغييرات في التشريعات القائمة أو تأخر اإلدارات  الحكومية في اململكة بقدر من الصالحية وحرية التصرف فيما يتعلق بتطبيق

املحلية بالحق في تقدير ضريبة أو زكاة على جميع  وتحتفظ السلطات الضريبية وسعر الوحدة. الحكومية في تطبيق هذه التشريعات إلى التأثير سلب ا في أداء الصندوق 

معينة من املواطنين السعوديين في القطاع العقاري وقطاعات  مالكي الوحدات أو على الصندوق. كذلك قد تشترط حكومة اململكة العربية السعودية توفيف نسبة

واستثماراته االلتزام بمثل هذه السياسات أو النسب التي تفوق النسب  طلب من الصندوق لة إلى أي مدى سوف يفي هذه املرحالتجزئة باململكة. ومن غير الواضح 

وهذه التكاليف األخرى قد تتسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل عما هو  إضافي  الحالية؛ وذلك ألن السعودة قد تتطلب توفيف موففين إضافيين أو تقديم تدريب

 وبالتالي سوف تنخفض األرباح الصافية املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات. ما سوف يتم اقتطاعه من صافي دخل الصندوق وهو  متوقع باألساس

 

 مخاطر ضري ة الدخل وضري ة القيمة املضافة

ينطبق على فروف معينة قد تكون ذات نفسه والبعض اآلخر  بعضها ينطبق على االستثمار في الصندوق  ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة

املتاحة لعمليات الصندوق فضال عن التوزيعات املحتملة ملالكي الوحدات.  صلة بمستثمر معين. ويؤدي تكبد الصندوق ملثل هذه الضرائب إلى تخفيض املبالغ النقدية

تبطة باالستثمار في الصندوق وانخفاض في سعر الوحدة. ويجب على املستثمرين العوائد املر  وسوف تؤدي الضرائب التي يتكبدها مالكو الوحدات بالضرورة إلى تخفيض

 املترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها.  املحتملين التشاور مع مستشاريهم الضريبيين بشأن الضرائب

 

 مخاطر املوافقات ااحكومية وال لدية

أو تم منحها  الجهات املعنية مثل البلديات واألمانات رِفضح إصدار أي اعتماد أو موافقة أو ترخيص مني تحقيق أهدافه االستثمارية إذا قد ال ينجح الصندوق ف 

 مدير الصندوق أو مالك الوحدات. قد ال يستطيع الصندوق تحقيق العائد املتوقع من قبل بشروط غير مقبولة. وفي مثل هذه الحالة

 

 ومية ااجديد  واملستق ليةالتنظيمات ااحك

السعودة في بعض القطاعات  تشهد اململكة العربية السعودية في اآلونة االخيرة الكثير من التطورات في التنظيمات الحكومية من رسوم  حكومية اضافية او زيادة نسبة

ة او التنظيمات التي ممكن ان تصدر في اآلونة القريبة او في املستقبل وكذلك حصر بعض األعمال على السعوديين فقط وكذلك تنظيمات وزارة التجارة والعمل الجديد

 التي تطرأ على قطاع التجزئة حيث ان الصندوق يحتوي على ما يقار 
ً
%( من أصوله في هذا القطاع، حيث ان هذه التنظيمات 60) بفي تنظيم هذه املجاالت وخصوصا

انخفاض االيجارات السنوية وكذلك ال يمكن ملدير الصندوق التنبؤ بأي تنظيم قد يطرأ على قطاع التجزئة او قد تكون سبب في خسارة الكثير من املستأجرين او في 

ال يستطيع الصندوق تحقيق العائد املتوقع الفندقة وحت  القطاع السكىي حيث ان وتيرة التغيير والتطوير اصبحت من االمور التي قد تحدث في اي وقت ولذك فإنه 

 .وذلك قد يؤثر على سعر الوحدة او خسارة جزء من مبلغ االستثمار لصندوق أو مالك الوحداتمدير ا من قبل

 

 مخاطر التقاض ي مع الغير

ضد مطالبات الغير ومبالغ التسويات أو  طبيعة أنشطة الصندوق قد تعرضه ألخطار االنخراط في نزاعات قضائية مع الغير. وسوف يتحمل الصندوق أتعاب الدفاع

على مالكي الوحدات وبالتالي التأثير السلبي في أداء  التي قد تصدر ضده األمر الذي من شأنه أن يقلل من أصول الصندوق واألموال النقدية املتاحة للتوزيعاألحكام 

 الصندوق وسعر الوحدة.

 

 مخاطر التوزيعات العينية

الخاص في سياق حل أو تصفية الصندوق. وفي  مثل الشركة ذات الغرض شركات أخرى قد يضطر الصندوق إلى إجراء توزيعات عينية لعقارات أو لحصص أو أسهم في 

قد ينش ئ التوزيع العيىي ألية أصول تكاليف و  فيها وتسييلها قد يستلم مالكو الوحدات حصص في شركة أو عقارات ُيحتمل أن يصعب التصرف حالة التوزيع العيىي

 تسبب التوزيعات العينية انخفاضا كبير في أداء الصندوق. و أن الصندوق أجرى التوزيعات نقدا . وقدوأعباء إدارية لم يكن املستثمرون ليتحملوها ل

 

 مخاطر ااخسائر غير املومنة

ندوق، وذلك ويديرها الص سوف يحتفظ الصندوق بتأمين للمسؤولية التجارية، وتأمين على امللكية، وغيرها من أنواع التأمين التي تغطي جميع املمتلكات التي يملكها

. لذا افضل املمارسات املهنيةمع تطبيق بالنوع والحدود التي يعتقد أنها كافية ومناسبة بالنظر إلى املخاطر النسبية التي تنطبق على العقار، وبتكلفة التغطية املناسبة، 
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. فإذا فإن الصندوق قد يتكبد خسائر مادية تتجاوز عائدات التأمين، وربما يصبح غير قادر على 
ً
االستمرار في الحصول على التغطية التأمينية بأسعار معقولة تجاريا

يخسر الصندوق رأس  واجه الصندوق خسارة غير مؤمن عليها أو خسارة تتجاوز حدوده التأمينية فيما يتعلق بملكية إحدى العقارات أو أكثر، فإنه من املحتمل أن

 املال املستثمر في املمتلكات املتضررة، فضال 
ً
عن العائدات املستقبلية املتوقعة من هذه املمتلكات. وبالتأكيد فإن أي خسارة من هذا القبيل من املرجح أن تؤثر سلبا

 وحدات.على حالة الصندوق املالية ونتائج عملياته، والتدفقات النقدية الناتجة عنه، ومن ثم قدرة الصندوق على تقديم توزيعات مالية ملالكي ال

 

 العقاراتمخاطر تثمين 

مثمنين اثنين مستقلين ومرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين يتم طلب ثمين هذه االصول من قبل املحفظة االستثمارية للصندوق،  اتلغايات تقدير قيمة عقار 

 للقيمة التي يمكن الحصول عليها فقط، وليست مقي اتعقار ال. وتكون عمليات التقييم التي يقوم بها مدير الصندوق هي فقط لغرض تقدير قيمة املعتمدين
ً
 دقيقا

ً
اسا

د تتأثر بالظروف االقتصادية، عند بيع ذلك العقار حيث أن التحقق النهاعي من القيمة السوقية للعقار يعتمد إلى حد كبير على املفاوضات بين الباعع واملشتري والتي ق

ق، ومن بين تلك الظروف دون حصر، فروف السوق بشكل عام. إذا قرر الصندوق تصفية وغيرها من الظروف األخرى الخارجة عن سيطرة الصندوق ومدير الصندو 

 مما يؤثر على العائد ملالكي الوحدات. مة التقييم املقدرة لهذه األصول أصوله، فإن القيمة املحققة قد تكون أكثر من أو أقل من قي

 

 مخاطر االستثمار في صناديق املرابنة 

حلية املتوافقة مع أحكام الشريعة أو غيرها من الصناديق االستثمارية املي تعامالت مرابحة بالريال السعودي مع البنوك السعودية يجوز للصندوق االستثمار ف

تعامالت  ير فيما يخصاملتوافقة مع أحكام الشريعة. وقد تنخفض قيمة هذه األنواع من االستثمارات كونها ليست وداعع بنكية. وباإلضافة، هناك مخاطر إخالل الغ

ها عند شركة مقاصة خاضعة لرقابة املرابحة الناشئة عن األنشطة التجارية التي تنطوي على التعامل في األدوات املالية الغير سائلة، التي ال يتم املقاصة أو الدفعات في

 أو سوق مالي مما قد يؤثر سلبا على التوزيعات النقدية والقيمة السوقية للوحدات.

 

 سياسات ااحكومية على السوق العقاري السعوديمخاطر تأثير ال

 فرض رسوم على األراض ي البيضاء في اململكة العربية السعودية، واملعروفة باسم "رسوم األراض ي البيضاء". وتوفر هذ
ً
ه الرسوم حافزا للمطورين قامت الحكومة مؤخرا

 
ً
الى زيادة في مستويات املنافسة في سوق القطاع العقاري. إن أي تخفيض في املستقبل للدعم  اآلخرين لتطوير األراض ي غير املستغلة، ولكن من املمكن أن تؤدي أيضا

وفرض أي ضرائب جديدة على العمالة الوافدة وعائالتهم قد  لهموالضرائب على التحويالت املالية العمالة الوافدة عن الكهرباء واملياه في اململكة، والتغيرات في ضريبة 

تاح وقد تقلل من مستويات الطلب على العقارات التابعة للصندوق. وعالوة على ذلك، قد يكون ألي زيادة لحدود أو قيم اإليجارات من قبل يقلل من الدخل امل

 الحكومة تأثير سلبي على إيرادات العقارات وبالتالي التوزيعات النقدية والقيمة السوقية لوحدات الصندوق.

 

 الوحداتمخاطر إلغاء إدراج / تعليق 

تثمرين أو الحفاظ على هناك مخاطر بأن تقوم هيئة السوق املالية بإلغاء إدراج الصندوق أو تعليق تداوله في أي وقت إذا رأت الهيئة أن ذلك ضروري لحماية املس

تعليقه إذا أخفق الصندوق في الوفاء بمعايير  تنظيم السوق أو إذا رأت أن مدير الصندوق أو أمين الحفظ أخفق بشكل جوهري. كما يجوز للهيئة إلغاء اإلدراج أو 

ات الصندوق بسيولة السيولة كما هو مبين من جانب هيئة السوق املالية بموجب التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة: "يجب أن تتمتع وحد

 للتالي: )أ( 
ً
ى األقل من إجمالي وحدات الصندوق مملوكة ملالكي الوحدات من الجمهور". واملرجح في عل %30مالك وحدات على األقل من الجمهور؛ )ب(  50كافية وفقا

 هذه الحالة سيكون خارج نطاق سيطرة مدير الصندوق.

 

 مخاطر إبرام عقود إيجار طويلة األ ل

وقد ال تتضمن ذلك، عند حدوث أي زيادة في تكاليف  سيبرم الصندوق عقود إيجار طويلة األجل مع املستأجرين. وقد تتضمن هذه العقود زيادات في قيمة اإليجار 

 على ذلك، التشغيل أو معدالت التضخم أو تغير أسعار صرف العمالت أو زيادة أسعار العقارات مع ثبات دفعات االيجار يؤدي إلى انخفاض العائد على ا
ً
اليجار. وعالوة

 على إعادة ال
ً
 ملدة اإليجار، قد ال يكون الصندوق قادرا

ً
تفاوض على عقد اإليجار ليعكس التغيرات السابقة إلى حين انتهاء مدته. مما يتسبب في انخفاض عوائد ونظرا

 في انخفاض السعر األصلي لألصول وسعر وحدات الصندوق.
ً
 الصندوق عن العوائد املتوفرة في السوق وقد يؤثر ذلك أيضا

 

 مخاطر إنهاء الصندوق 

ير الصندوق بدء إجراءات التصفية. وقد يؤدي ذلك إلى بيع استثمارات الصناديق في أوقات ليست مثالية، أو بسعر قد ال في حال تم إنهاء الصندوق؛ يتعين على مد

 اديق وكذا السعر النهاعييعكس القيمة السوقية العادلة، أو بطريقة قد ال تكون هي األفضل لبيعها. وجميع هذه األمور ذات تأثيرات سلبية جوهرية على عائدات الصن

 الذي يتلقاه مالك الوحدة.

 

 عوامل املخاطر األخر :
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ً
ز االستثمارات  غرافيا

ُّ
 مخاط ر ترك

السعودية وبالتالي سوف تتأثر باألوضاع واالنكماشات والدورات  ة العربيةعقارات محفظة الصندوق داخل اململك أغلب بناء على استراتيجية الصندوق، ستتركز  

 علشكل  عام مما قد يؤثر ساملنطقة ب االقتصادية التي تتأثر بها
ً
ز العالي لعقارات محفظة الصندوق فيى استثمارات الصندوق وسلبا

ُّ
قة منط عر الوحدة، كما أن الترك

 أنه أنمن شابهة ومترابطة، في قطاع  واحد أو قطاعات متشتأجرين يعملون سجغرافية معينة، أو كون نسبة كبيرة من امل

 على عوائد الصندوق يضخم تأثيرات االنكماشات 
ً
 الحاصلة في تلك املنطقة الجغرافية أو في ذلك القطاع أو القطاعات مما قد يؤثر سلبيا

 وتوزيعاته. وقد تشمل العوامل املؤثرة على األوضاع االقتصادية في اململكة العربية السعودية ما يلي:

 نتاجية ملختلف القطاعات االقتصادية.واإل  املالي األداء 

 االقتصادي التباطؤ. 

 األعمال حجم وتقليص املوففين تسريح. 

 األعمال مواقع تغيير. 

 ر  .الديموغرافية العوامل تغيه

  التحتية البنية جودة مستوى. 

 م
ه
ص أو العقاري  التضخ

ه
 .العقار على الطلب تقل

 العقارات واستئجار بتأجير أو بتملك تتعلق جديدة تشريعات إقرار 

 

 مخاطر الوضع القانوني

 بين مالكي الوحدات ومدير الصندوق. وهذا الترتيب التعاقدي تحكمه وتشرف عليه هيئة السوق املالية. 
ً
 تعاقديا

ً
ليس لدى الصندوق إن الصندوق يمثل ترتيبا

السعودية لعدم وضوح كيان شخصيته القانونية أو االعتبارية الخاصة ولذا فقد ال يجد الصندوق تأييدا من الجهات املشرعة الرسمية السعودية أو املحاكم 

 الصندوق القانوني مما قد يعرض الصندوق لخسائر تنعكس بشكل مباشر على السعر السوقي لوحدات الصندوق. 

 

 

 مخاطر سعر صرف العملة

األخرى، مثل الدرهم اإلماراتي، وأي عملة الصندوق الرئيسية هي الريال السعودي ولكن قد تتعامل االستثمارات املدارة في الصندوق في مجموعة متنوعة من العمالت 

 تغيير في معدالت صرف هذه العمالت قد يؤثر عكسيا على قيمة وسعر وحدات الصندوق .

 

 

 مخاطر تنديد املسوولية والتعويض

التابعة له، وأعضاء مجلس تحدد شروط وأحكام الصندوق الظروف التي يتحمل فيها مدير الصندوق ومساهميه ومدراءه ومسؤوليه وموففيه ووكالءه والشركات 

ءات ضده في حاالت إدارة الصندوق املسؤولية تجاه الصندوق ومالكي الوحدات. ونتيجة لذلك، فإن حق مالكي الوحدات في الرجوع على مدير الصندوق واتخاذ إجرا

 باملقارنة مع الحاالت التي تكون فيها مثل تلك الشروط غير منصوص عليها. باإل 
ً
 عن معينة يكون محدودا

ً
ضافة إلى ذلك، فإنه من املمكن أن يكون الصندوق مسؤوال

يهم ووكالئهم بعض املطالبات والخسائر واألضرار واملصاريف الخاصة بمدير الصندوق، أمين الحفظ، واملطورون، ومديرو العقار ومدراءهم ومسؤوليهم وموفف

الصندوق عن بعض املطالبات والخسائر واألضرار واملصاريف الناشئة عن تصرفاتهم نيابة عن والشركات التابعة لهم وأعضاء الهيئة الشرعية وأعضاء مجلس إدارة 

تصرف ال الصندوق بشرط أن يكون الشخص الذي صدر عنه التصرف قد تصرف بحسن نية وبشكل ُيعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق بالشكل األمثل وأن يكون ال

 وء التصرف املتعمد. وهذه االلتزامات بالتعويض من املمكن أن تؤثر بشكل جوهري على عوائد مالكي الوحدات.ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتيال أو س

 

 القو  القاهر 

 تجاه مالكي الوحدات ألي خسارة مؤقتة أو دائمة الستثماراتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أي قو 
ً
على ة قاهرة، بما فيها لن يكون مدير الصندوق مسؤوال

دي أو املقاطعة التجارية أو سبيل الذكر ال الحصر القرارات الحكومية أو الحروب أو االضطرابات املدنية أو العصيان املدني أو الكوارث الطبيعية أو الحصار االقتصا

ظام الحاسب اآللي أو أي سبب ال يخضع لسيطرة القرارات التشريعية لألسواق أو تعليق التداول أو عدم التمكن من التواصل مع السوق ألي سبب كان أو تعطل لن

ه الشروط واألحكام مدير الصندوق أو الصناديق التي يستثمر فيها.  في حال وقوع أي من أحداث الظروف القاهرة فسيتم تأجيل أي التزام على الصندوق بموجب هذ

 ملا يقتضيه حدث القوة القاهرة. سيقوم مدير الصندوق بإعالن حدث القوة
ً
وفي حال وقوعها فسوف يؤثر  القاهرة وسيكون ملزم لجميع املستثمرين في الصندوق  وفقا

 . ذلك على الصندوق ومالكي الوحدات 

 

 ال يانات املستق لية

ي بعض الحاالت، يمكن وفأ( إن هذه الشروط واألحكام قد تحتوي على بيانات مستقبلية تتعلق بأحداث مستقبلية أو باألداء املستقبلي للصندوق أو أصوله املتوقعة. 
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ر"، "ننتظر"، "ننوي"، "ربما"، "خطط"،  "مشاريع"،  "من ا ملفترض"، "سوف"، أو تعريف البيانات املستقبلية بمصطلحات مثل: "نتوقع"، "نعتقد"، "يواصل"، "نقده

األحداث أو النتائج الفعلية قد تختلف على نحو جوهري. عكس هذه املصطلحات أو غيرها من املصطلحات املشابهة. هذه البيانات هي مجرد توقعات فقط في حين أن 

( من هذه 8ة في الفقرة )يجب على املستثمرين املحتملين عند تقييم هذه البيانات النظر على وجه التحديد في عدد من العوامل املختلفة، من بينها املخاطر الوارد

حداث أو النتائج الفعلية تختلف على نحو جوهري عن أي من البيانات املستقبلية الواردة في هذه الشروط واألحكام. حيث أن هذه العوامل من املمكن أن تجعل األ 

 لكافة عوامل املخاطر التي ينطوي عليها استثمار الوحدات في الصندوق 
ً
 وموجزا

ً
 وكامال

ً
 شامال

ً
. لذا فإننا نوص ي وبشدة كافة الشروط واألحكام. ال يتضمن ما سبق شرحا

 تملين السوي للحصول على املشورة املستقلة من مستشاريهم املهنيين.املستثمرين املح

 

 لكافة عوامل املخاطر في االستثمار في وحدات الصندوق. وُينصح ب
ً
 أو مستنفذا

ً
 وافيا

ً
 وملخصا

ً
 ليست تفسيرا

ً
شدة أن يعمل كافة املستثمرين إن املخاطر املذكورة آنفا

 ريهم املختصين.املحتملين على طلب مشورة مستقلة من مستشا

 

 أو أن املستثمر لن يتكبد خسارة، وبالتالي يجب على كل مستثمر محتمل ب( ال 
ً
أخذ العوامل  يتضمن االستثمار في الصندوق أي ضمان بأن االستثمار سيكون مربحا

تثمار في الصندوق ما لم تكن أدناه بعين االعتبار قبل شراء وحدات في الصندوق. ويتحمل املستثمرون وحدهم كامل املسؤولية عن أي خسارة مادية ناتجة عن االس

 .نتيجة الحتيال أو إهمال أو سوء تصرف من جانب مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري 

    

 االشتراك:.9

 فتر  االشتراك

بما يشكل  ريال سعودي للوحدة 10 بسعر ومائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وأربعون( وحدة )خمسة وستون مليون  65,152,440بطرح سيقوم مدير الصندوق 

وخمسمائة  ريال سعودي )ستمائة وواحد وخمسون مليون  651,524,400جمع مبلغ نقدي وقدرة بحيث يستهدف مدير الصندوق  % من إجمالي وحدات الصندوق 40

م وتستمر 15/4/2018هـ املوافق 29/7/1439اعتبارا من تاريخ :  يوم عمل 15لفترة  فترة الطرح األوليتمتد . و خالل فترة الطرح األولي وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة(

 م.03/5/2018هـ املوافق 17/8/1439حت  تاريخ : 

 

 يوضح املدد الزمنية املتولعة من تاريخ بداية طرح الوحدات وحتى بدء تداول الوحدات:
ً
 زمنيا

ً
 وفيما يلي  دوال

 املتولعة ةالزمنياملد   اإل راء

 2018من عام  04\15 تاريخ بداية الطرح

 2018من عام  5\03 تاريخ نهاية الطرح

 يوم عمل 15 فترة الطرح

إفراغ صكوك األصول العقارية ونقل عقود املنفعة للصندوق )من خالل أمين الحفظ( وذلك 

 و  بعد جمع الحد األدنى من املقابل النقدي إلكمال عملية االستحواذ على األصول العقارية.

 بدء تداول وحدات الصندوق بالسوق املالية السعودية

 من تاريخ إقفال الطرحتقويم  يوم 90

 رد الفائض بعد االشتراك في الصندوق و تخصيص الوحدات

أيام عمل بعد  10أيام التخصيص )

أيام عمل  5( ورد الفائض )نهاية الطرح

 بعد التخصيص(

 األدنى املطلوبرد أموال املشتركين في حال عدم جمع الحد 
عمل من انتهاء فترة الطرح  أيام 5

 األولي.

 

  :الطرح العام للجمهور  .1

 

 :االشتراك في الصندوق من خالل شركة السعودي الفرنس ي كابيتال ( أ)

 :الشروط العامة لالشتراك في الصندوق حسب الفئة .1

 

 األفراد: . أ

 بحسب نظام تملك العقار لغير السعوديين.يشمل األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية فقط وذلك 

 :املستندات املطلوبة لألفراد
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  هوية سارية املفعول 

 توفر محفظة استثمارية نشطة لدى أحد االشخاص املرخص لهم 

  نه واسترداد على ان يقوم املشترك بتحويل قيمة االشتراك م توفر رقم حساب بنكي )ايبان( مسجل باسم املشترك الذي يرغب باالشتراك في الصندوق

 .التخصيص الفائض إليه بعد

  
ً
 + صورة الحوالة البنكية +صورة الهوية موقعة من املستثمر( تقديم مستندات االشتراك كاملة )الشروط و االحكام + نموذج االشتراك معبأ

ً
 كامال

ً
 وموقعا

 

 :االشتراطات املطلوبة لألفراد القصر و فالدي األهلية

 الوص ي سنة هجرية االشتراك عن طريق الولي أو 18 يجوز االشتراك ملن هم دون سن 

  سنة هجرية الحصول على صورة من الهوية الوطنية للقاصر، مع هوية الولي أو الوص ي 18للقاصر الذي دون 

  ي أو الوص ياملضاف فيه القاصر وبطاقة الهوية الوطنية للول سنة هجرية يجب إرفاق سجل األسرة 15إذا كان العميل سعودي الجنسية و أقل من. 

  الوصاية الصادرة من املحكمة املختصة سنة هجرية تحت الوصاية يجب ارفاق صورة من صك 18إذا كان العميل ممن دون سن 

 األهلية محفظة استثمارية لدى أحد االشخاص املرخص لهم يجوز لفاقد األهلية االكتتاب بواسطة الولي أو الوص ي بشرط أن يكون للعميل فاقد. 

 

 

 :الكيانات . ب

الكيانات االعتبارية القائمة في اململكة العربية السعودية و اململوكة بالكامل من قبل  يشمل املؤسسات و الشركات و صناديق االستثمار و الجهات الحكومية وغيرها من

 .األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية

 

 :املستندات املطلوبة للشركات

  ختم الشركة.صورة من السجل التجاري مع 

 .صورة من عقد التأسيس و النظام االساس ي مع ختم الشركة 

 .صورة من هوية املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة وموقعة من املفوض 

 .قائمة بمالك الشركة توضح أن الشركة مملوكة بالكامل من قبل أشخاص طبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية 

  املشتركة سعوديون، وتعهد بااللتزام بهذا الشرط طيلة فترة االشتراك في صندوق بنيان ريت.إقرار يفيد بأن جميع مالك الشركة 

 :املستندات املطلوبة للصناديق االستثمارية

 صورة من السجل التجاري ملدير الصندوق مع ختم الشركة. 

 صورة من عقد التأسيس و النظام االساس ي ملدير الصندوق مع ختم الشركة. 

  ممارسة النشاط ملدير الصندوق صورة من ترخيص . 

  صورة من الشروط و االحكام الخاصة بالصندوق. 

  صورة من موافقة هيئة السوق املالية على طرح الصندوق. 

 صورة من هوية املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة و توقيع من املفوض. 

  جميع مالكي وحدات الصندوق املشترك سعوديون، و تعهد بااللتزام  بأن مدير الصندوق من  بما ال يخل بنظام تملك غير السعوديون للعقار، إقرار

 بسريان هذا الشرط طيلة فترة اشتراك الصندوق املعىي في صندوق بنيان ريت.

 :املستندات املطلوبة للمنافظ االستثمارية

 .صورة هوية صاحب املحفظة االستثمارية 

 صورة من السجل التجاري ملدير املحفظة مع ختم الشركة. 

 صورة من عقد التأسيس و النظام االساس ي ملدي املحفظة مع ختم الشركة. 

 صورة من ترخيص ممارسة النشاط ملدير املحفظة. 

 صورة من اتفاقية ادارة املحفظة االستثمارية. 

 صورة من هوية املفوض إليهم بالتوقيع مع ختم الشركة وموقعة من املفوض. 

 

 

  لية االشتراك:  .2
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 الحصول على الشروط واألحكام  –الخطوة األولى 

يشترط على املشتركين الراغبين باالشتراك بالحصول على نسخة الشروط واألحكام من خالل زيارة املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق أو 

خالل زيارة مقر شركة السعودي الفرنس ي  املوقع اإللكتروني لهيئة سوق املال أو املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( أو من

.كابيتال  

 

 تعبئة نموذج االشتراك  –الخطوة الثانية 

. يكتفى بتعبئة نموذج اشتراك ألحد الجهات املستلمة يقوم املشترك بتعبئة نموذج االشتراك كامال من خالل زيارة املوقع اإللكتروني  

دين في سجل األسرة إذا كان أفراد العائلة سيشتركون بنفس عدد الوحدات التي واحد لكل مشترك رئيس ي لنفسه وألفراد عائلته املقي

:يتقدم بطلبها املشترك الرئيس ي. ويترتب على ذلك ما يلي   

 . يتم تسجيل جميع الوحدات املخصصة للمشترك الرئيس ي واملستثمرين التابعين باسم املشترك الرئيس ي 

  املخصصة إلى املشترك الرئيس ي واملشتركين التابعين .تعاد املبالغ الفائضة عن الوحدات غير 

 وحدات أو يحصل املشترك الرئيس ي على كامل أرباح الوحدات املوزعة عن الوحدات املخصصة للمشترك الرئيس ي وللمشتركين التابعين )في حال عدم بيع ال

 نقل ملكيتها(.

 

 

 املوافقة على الشروط واألحكام  –الخطوة الثالثة 

 على الشروط واألحكام حيث يعتبر إقرارا بقراءتها واملوافقة على ما ورد فيها .يتم 
ً
 املوافقة إلكترونيا

 

 تحويل مبلغ االشتراك –الخطوة الرابعة  

لغ االشتراك املراد سوف يتم ارسال رقم حساب بنكي ))ايبان(( مؤقت خاص بكل مشترك من قبل مدير الصندوق اشترك الكترونيا ثم يقوم املشترك بتحويل كامل مب

 مساء . 5االشتراك، حيث أن آخر موعد للتحويل هو قبل نهاية فترة الطرح كحد أقص   في الساعة 

 

 تأكيد استالم طلب االشتراك  –الخطوة الخامسة 

 اإللكتروني . سيقوم مدير الصندوق بإرسال تأكيد طلب االشتراك في الصندوق للعميل عبر رسالة نصية إلى رقم الجوال أو عبر البريد

 

 قبول طلب االشتراك  –الخطوة السادسة 

حظات، يتم إشعار يتم مراجعة طلب االشتراك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ استالم طلب االشتراك. وفي حال عدم استيفاء طلب االشتراك كامل أو وجود أي مال 

خالل يوم عمل واحد من إشعار املشترك. وفي حال كان الطلب مكتمال سيتم إشعار العميل  العميل من خالل رسالة نصية أو البريد اإللكتروني الستكمال الطلبات

شتراك ذات العالقة بقبول طلب االشتراك. يحق ملدير الصندوق قبول طلب االشتراك أو رفضه. وفي حال تم رفض مبلغ االشتراك الخاص بمشترك ما، يتم رد مبلغ اال 

من تاريخ اإلقفال ) مخصوما منه أي رسوم مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم صرف عملة يتم خمس أيام عمل ( 5ضون )للمحفظة االستثمارية للمشترك في غ

 .تكبدها( 

 

 اشعار التخصيص  –الخطوة السابعة 

( من هذا البند, سيتم اشعار 4بعد إقفال فترة الطرح وقبول االشتراكات، سيتم تخصيص الوحدات للمشتركين وفقا آللية التخصيص املحددة في املادة الفرعية رقم ) 

 . من تاريخ االقفال ل عشرة أيام عملهيئة السوق املالية إعالن نتائج الطرح النهاعي وتخصيص الوحدات من خالل املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق. وذلك خال

 

 رد الفائض واإلدراج  –الخطوة الثامنة 

خصصة في بعد إعالن التخصيص النهاعي سيتم رد الفائض للمشتركين دون أي حسم وذلك بعد خصم قيمة الوحدات املخصصة، على أن يتم إدراج الوحدات امل

 ( عشرة أيام عمل من تاريخ اإلقفال.5خص لهم. وذلك خالل )املحافظ االستثمارية للمشتركين لدى أحد األشخاص املر 
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 : االشتراك في الصندوق من خالل الجهات املستلمة األخرى  ( ب)

من خالل  -األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية فقط وذلك حسب بنظام تملك العقار لغير السعوديين -االشتراك يكون متاح فقط لألفراد 

 القنوات االلكترونية فقط للجهات التالية: 

 

 

 من خالل ال نك السعودي الفرنس ي .1

بنكي لدى البنك السعودي الفرنس ي ومحفظة استثمارية نشطة لدى أي شخص مرخص له من قبل هيئة بإمكان املستثمر االشتراك شريطة أن يكون لديه حساب 

 السوق املالية. وسيقوم املستثمر باالشتراك من خالل القنوات اإللكترونية للبنك السعودي الفرنس ي بعد املوافقة على الشروط واألحكام.

 

  السعودي الفرنس ي) في حال وجود حساب يجب فتح حساب جاري لدى البنك السعودي الفرنس ي(وجود حساب جاري باسم املكتتب الرئيس ي لدى البنك 

 .وجود محفظة استثمارية باسم املكتتب الرئيس ي لدى أي من األشخاص املرخصين لدى هيئة السوق املالية 

 ستلمةاالطالع على الشروط وأحكام الصندوق واملوافقة عليها من خالل املوقع اإللكتروني للجهة امل (www.alfransi.com.sa. ) 

 ( وذلك عن طريق املوقع اإللكتروني للبنك ،)اكتتاب( في الصندوق )اعتبارا من بداية فترة االشتراك( تقديم طلب اشتراكwww.alfransi.com.sa من )

 فحة االشتراك )االكتتاب( في "صندوق بنيان ريت " وتعبئة نموذج االشتراك )االكتتاب( في الصندوق خالل فترة الطرح يوميا. خالل ص

 موذج انات الواردة في نال يشترط إرفاق الهوية الوطنية لألفراد أو دفتر العائلة إذا كان االشتراك )االكتتاب( يشمل التابعين. ولن يستطيع العميل تعديل البي

 مساء. 5االشتراك بعد تعبئته إنما يمكنه إلغاء االشتراك وذلك بالتواصل مع الجهة املستلمة قبل نهاية فترة الطرح كحد أقص   في الساعة 

 

 من خالل مصرف الرا حي  .2

شخص مرخص له من قبل هيئة السوق بإمكان املستثمر االشتراك شريطة أن يكون لديه حساب بنكي لدى مصرف الراجحي ومحفظة استثمارية نشطة لدى أي 

 املالية. وسيقوم املستثمر باالشتراك من خالل القنوات اإللكترونية ملصرف الراجحي  بعد املوافقة على الشروط واألحكام .

 )وجود حساب جاري باسم املكتتب الرئيس ي لدى مصرف الراجحي ) في حال وجود حساب يجب فتح حساب جاري لدى مصرف الراجحي 

  محفظة استثمارية باسم املكتتب الرئيس ي لدى أي من األشخاص املرخصين لدى هيئة السوق املالية.وجود 

 االطالع على الشروط وأحكام الصندوق واملوافقة عليها من خالل املوقع اإللكتروني للجهة املستلمة (www.alrajhibank.com.sa. ) 

 اكتتاب( في الصندوق )اعتبارا من بداية فترة االشتراك(، وذلك عن طريق املوقع اإللكتروني للبنك )تقديم ط( لب اشتراك alrajhibank.com.sa من )

 " وتعبئة نموذج االشتراك )االكتتاب( في الصندوق خالل فترة الطرح يوميا.  خالل صفحة االشتراك )االكتتاب( في "صندوق بنيان ريت

 انات الواردة في نموذج ال يشترط إرفاق الهوية الوطنية لألفراد أو دفتر العائلة إذا كان االشتراك )االكتتاب( يشمل التابعين. ولن يستطيع العميل تعديل البي

 مساء. 5الشتراك وذلك بالتواصل مع الجهة املستلمة قبل نهاية فترة الطرح كحد أقص   في الساعة االشتراك بعد تعبئته إنما يمكنه إلغاء ا

 

 من خالل ال نك األهلي التجاري  .3

ل هيئة السوق بإمكان املستثمر االشتراك شريطة أن يكون لديه حساب بنكي لدى البنك األهلي التجاري ومحفظة استثمارية نشطة لدى أي شخص مرخص له من قب

 املالية. وسيقوم املستثمر باالشتراك من خالل القنوات اإللكترونية للبنك األهلي التجاري بعد املوافقة على الشروط واألحكام .

 )وجود حساب جاري باسم املكتتب الرئيس ي لدى البنك األهلي التجاري ) في حال وجود حساب يجب فتح حساب جاري لدى البنك األهلي التجاري 

 تثمارية باسم املكتتب الرئيس ي لدى أي من األشخاص املرخصين لدى هيئة السوق املالية.وجود محفظة اس 

 االطالع على الشروط وأحكام الصندوق واملوافقة عليها من خالل املوقع اإللكتروني للجهة املستلمة (www.alahli.com . ) 

 اكتتاب( في الصندوق )اعتبارا من بد( اية فترة االشتراك(، وذلك عن طريق املوقع اإللكتروني للبنك )تقديم طلب اشتراك www.alahli.com  من خالل )

 صفحة االشتراك )االكتتاب( في "صندوق بنيان ريت " وتعبئة نموذج االشتراك )االكتتاب( في الصندوق خالل فترة الطرح يوميا. 

 نموذج  الهوية الوطنية لألفراد أو دفتر العائلة إذا كان االشتراك )االكتتاب( يشمل التابعين. ولن يستطيع العميل تعديل البيانات الواردة في ال يشترط إرفاق

 ء.مسا 5االشتراك بعد تعبئته إنما يمكنه إلغاء االشتراك وذلك بالتواصل مع الجهة املستلمة قبل نهاية فترة الطرح كحد أقص   في الساعة 

 

 من خالل بنك الرياض  .4

http://www.alfransi.com.sa/
http://www.alfransi.com.sa/
http://www.alfransi.com.sa/
http://www.alfransi.com.sa/
http://www.alfransi.com.sa/
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وق املالية. بإمكان املستثمر االشتراك شريطة أن يكون لديه حساب بنكي لدى بنك الرياض ومحفظة استثمارية نشطة لدى أي شخص مرخص له من قبل هيئة الس

 كام .وسيقوم املستثمر باالشتراك من خالل القنوات اإللكترونية لبنك الرياض بعد املوافقة على الشروط واألح

 )وجود حساب جاري باسم املكتتب الرئيس ي لدى بنك الرياض ) في حال وجود حساب يجب فتح حساب جاري لدى بنك الرياض 

 .وجود محفظة استثمارية باسم املكتتب الرئيس ي لدى أي من األشخاص املرخصين لدى هيئة السوق املالية 

  خالل املوقع اإللكتروني للجهة املستلمةاالطالع على الشروط وأحكام الصندوق واملوافقة عليها من (www.riyadbank.com . ) 

 ( وذلك عن طريق املوقع اإللكتروني للبنك ،)اكتتاب( في الصندوق )اعتبارا من بداية فترة االشتراك( تقديم طلب اشتراكwww.riyadbank.com  من )

 خالل صفحة االشتراك )االكتتاب( في "صندوق بنيان ريت " وتعبئة نموذج االشتراك )االكتتاب( في الصندوق خالل فترة الطرح يوميا. 

 لواردة في نموذج انات اال يشترط إرفاق الهوية الوطنية لألفراد أو دفتر العائلة إذا كان االشتراك )االكتتاب( يشمل التابعين. ولن يستطيع العميل تعديل البي

 مساء. 5االشتراك بعد تعبئته إنما يمكنه إلغاء االشتراك وذلك بالتواصل مع الجهة املستلمة قبل نهاية فترة الطرح كحد أقص   في الساعة 

 

 من خالل بنك سام ا  .5

أي شخص مرخص له من قبل هيئة السوق املالية. بإمكان املستثمر االشتراك شريطة أن يكون لديه حساب بنكي لدى بنك سامبا ومحفظة استثمارية نشطة لدى 

 وسيقوم املستثمر باالشتراك من خالل القنوات اإللكترونية لبنك سامبا بعد املوافقة على الشروط واألحكام .

 )وجود حساب جاري باسم املكتتب الرئيس ي لدى بنك سامبا ) في حال وجود حساب يجب فتح حساب جاري لدى بنك سامبا 

 ستثمارية باسم املكتتب الرئيس ي لدى أي من األشخاص املرخصين لدى هيئة السوق املالية.وجود محفظة ا 

 االطالع على الشروط وأحكام الصندوق واملوافقة عليها من خالل املوقع اإللكتروني للجهة املستلمة (www.samba.com . ) 

  اكتتاب( في الصندوق )اعتبارا من بداية فترة االشتراك(، وذلك عن طريق املوقع اإللكتروني للبنك )تقديم طلب اشتراك(www.samba.com  من خالل )

 طرح يوميا. صفحة االشتراك )االكتتاب( في "صندوق بنيان ريت " وتعبئة نموذج االشتراك )االكتتاب( في الصندوق خالل فترة ال

 انات الواردة في نموذج ال يشترط إرفاق الهوية الوطنية لألفراد أو دفتر العائلة إذا كان االشتراك )االكتتاب( يشمل التابعين. ولن يستطيع العميل تعديل البي

 مساء. 5ح كحد أقص   في الساعة االشتراك بعد تعبئته إنما يمكنه إلغاء االشتراك وذلك بالتواصل مع الجهة املستلمة قبل نهاية فترة الطر 

 

 مالحظات مهمة 

 ن أي أخطاء.يجب على العميل التأكد من صحة البيانات املسجلة والوثائق التي يتم تقديمها. وال تتحمل شركة السعودي الفرنس ي كابيتال  ما قد ينتج ع 

 م تقديمه أوال.في حال تم االشتراك من أكثر من جهة مستلمة سيتم قبول االشتراك )اكتتاب( الذي ت 

 

 الحد األدنى لالشتراك  ( ت)

( ريال 1000ريال سعودي للوحدة. وبإجمالي مبلغ اشتراك ال يقل عن ) 10( وحدة على األقل بسعر اشتراك يبلغ 100الحد األدنى لالشتراك خالل فترة الطرح األولي هو )

 سعودي. 

 

 الحد األعلى لالشتراك  ( ث)

  )واحد وثمانون مليون( ريال سعودي. 81,000,000وحدة بقيمة عشر رياالت لكل وحدة أي ما يعادل )ثمان ماليين ومائة ألف(  8,100,000

 

 سيتخذ مدير الصندوق كافة اإلجراءات املعقولة خالل فترة االشتراك التي قد تكون ضرورية لتضمن في جميع األوقات:

 خمسين . (50ان يضم الصندوق عددا من مالكي الوحدات من الجمهور ال يقل عن ) .1

 % من عدد وحدات الصندوق على األقل ملالكي الوحدات من الجمهور.  30ان يكون ما نسبته  .2

 

 

 االشتراك العيني : .2

% من وحدات الصندوق( لباعوي األصول العقارية املبدئية باعتبارها مساهمة 60وحدة في الصندوق )تمثل ما نسبته   97,728,660سيقوم مدير الصندوق بإصدار

 عينية وذلك في مقابل سداد جزء من قيمة األصول العقارية املبدئية.

http://www.riyadbank.com/
http://www.alfransi.com.sa/
http://www.samba.com/
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 اشتراك مدير الصندوق : .3

أي  الصندوق. وتعىي الشركات التابعةوحدات الشركات التابعة له في الصندوق خالل فترة االكتتاب أو بعد إدراج ال لن يستثمر مدير الصندوق و 

 . ملدير الصندوق شخص اعتباري آخر قد تكون تحت السيطرة املباشرة أو غير املباشرة 

  لية التخصيص :  .4

كيد استالم طلب االشتراك بقبول طلب االشتراك أو رفضه. وفي حال تم قبول االشتراك، يتم يخطر مدير الصندوق كل مشترك في خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تأ

لمحفظة االستثمارية إرسال تأكيدات للمشتركين تتضمن مبالغ االشتراك في حال تم رفض مبلغ االشتراك الخاص بمشترك ما ، يتم رد مبلغ االشتراك ذات العالقة ل

مل من تاريخ اإلقفال )مخصوما منه أي رسوم مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم عملة يتم تكبدها(. وسيقوم مدير ع يومعشر خمسة للمشترك في غضون 

 الصندوق بتقديم بيان بنتائج الطرح للهيئة خالل عشرة أيام عمل من تاريخ اإلقفال. 

 

ل متطلبات التسجيل واإلدراج على النحو املبين أدناه . يتم تخصيص الوحدات بعد ( والخاصة باالشتراك العيىي ورهنا باستكما2مع مراعاة املادة الفرعية السابقة )

 تاريخ اإلقفال وفقا للتالي : 

ريال   1,628,811,000في حال كان إجمالي مبالغ االشتراك املتقدم لها جميع املشتركين ) بما فيها االشتراك العيىي( أقل املبلغ تجميعه والذي يبلغ   (أ )

أيام عمل من تاريخ اإللغاء )مخصوما منها أي رسوم مصرفية أو  خمس للمشتركين في غضون  ء الصندوق ورد جميع مبالغ االشتراكسعودي. يتم إنها

 حواالت مصرفية أو رسوم صرف العملة(.

 

  1,628,811,000املطلوب تجميعه والذي يبلغ  في حال كان إجمالي مبالغ االشتراك املتقدم لها جميع املشتركين ) بما فيها االشتراك العيىي ( يعادل املبلغ  (ب )

 ريال سعودي )ذلك بعد خصم أي مصاريف أو رسوم مطبقة( . فسيتم تخصيص الطرح كاآلتي :

 

( , ستكون أولوية االشتراك في صندوق بنيان ريت ملالك األصول العقارية املبدئية خالل فترة االشتراك األولي 2وفقا للمادة الفرعية السابقة ) .1

 % من إجمالي وحدات الصندوق.60ك بصورة عينية. علما ان نسبة اشتراكهم في الصندوق تبلغ وذل

 عند االنتهاء من التخصيص ملالك األصول العقارية املبدئية ، سيتم تخصيص وحدات لجميع املشتركين، كل مشترك حسب مبلغ اشتراكه. .2

 

 1,628,811,000ركين )بما فيها االشتراك العيىي( يتجاوز املبلغ املطلوب تجميعه والذي يبلغ  في حال كان إجمالي مبالغ االشتراك املتقدم لها جميع املشت (ج )

 ريال سعودي )ذلك بعد خصم أي مصاريف أو رسوم مطبقة(. فسيتم تخصيص إجمالي وحدات الطرح كالتالي : 

 

ملالك األصول العقارية املبدئية خالل فترة االشتراك األولي  ( , ستكون أولوية االشتراك في صندوق بنيان ريت2وفقا للمادة الفرعية السابقة ) .1

 % من إجمالي وحدات الصندوق.60وذلك بصورة عينية. علما ان نسبة اشتراكهم في الصندوق تبلغ 

من الطرح  عند االنتهاء من التخصيص ملالك األصول العقارية املبدئية ، سيتم التعامل مع االشتراكات األخرى وتخصيص القيمة املتبقية .2

 كالتالي : 

 

( وحدة لكل مشترك، ثم يتم تخصيص فائض 100مشترك ، يتم تخصيص عدد ) 651,524إذا كان عدد املشتركين املتقدمين لالشتراك أقل من   (أ )

 ( ايام عمل بحد أقص   من تاريخ االقفال.5الوحدات املتبقية على أساس تناسبي للمشتركين، ثم إعادة األموال الفائضة خالل )

 

( وحدة لكل مشترك، ، ثم إعادة األموال الفائضة خالل 100مشترك ، يتم تخصيص عدد ) 651,524إذا كان عدد املشتركين املتقدمين لالشتراك يساوي   (ب )

 ( ايام عمل بحد أقص   من تاريخ االقفال.5)

قل من الحد األدنى لالشتراك وذلك بالتساوي على  مشترك ، فسيتم تخصيص عدد وحدات 651,524إذا كان عدد املشتركين املتقدمين لالشتراك أكثر   (ج )
ٌ
أ

 ( ايام عمل بحد أقص   من تاريخ االقفال.5جميع املشتركين، ثم إعادة األموال الفائضة خالل )

 

 يتنازل املشتركون بالصندوق عن حق الشفعة، و بناء عليه سيتم بيع أي عقار مملوك للصندوق بحسب استراتيجية االستثمار في الصندوق .
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 إلغاء واسترداد األموال :     .5

 يجوز إلغاء الطرح األولي ورد مبالغ االشتراك للمشترك في الحاالت اآلتية ) مالم تقرر الهيئة خالف ذلك( : 

 ريال سعودي.  1,628,811,000العجز عن جمع املبلغ املطلوب تجميعه والذي يبلغ   (أ )

 خمسين .( 50إذا كان عدد مالكي الوحدات من الجمهور أقل من ) (ب )

 % من الوحدات من قبل الجمهور .30تم االشتراك في أقل من  (ج )

 في حال عدم القدرة على نقل ملكية األصول املبدئية لصالح الصندوق. (د )

 لسبب آخر يحدده مدير الصندوق بعد موافقة الهيئة (ه )

مشترك في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ اإللغاء )مخصوما منها أي وفي حال إلغاء الطرح األولي ، يتم رد جميع مبالغ االشتراك املستلمة للحساب االستثماري لل

 رسوم مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم صرف عملة( . 

 

 حجا الصندوق 

وحدة   162,881,100 ( مقسمة على مليار وستمائة وثمانية وعشرون مليون وثمانمائة وأحد عشر ألفريال سعودي ) 1,628,811,000 يبلغ حجم الصندوق 

 ريال )عشرة رياالت( للوحدة الواحدة.  10( وبقيمة تبلغ مائة واثنان وستون مليون وثمانمائة وواحد وثمانون ألف ومائةاستثمارية )

 

 النس ة من ليمة الصندوق  )ريال( ليمة الوحدات عدد الوحدات نوع االشتراك

 %60 977,286,600  97,728,660        االشتراك العيني 

 %40  651,524,400                  65,152,440                االشتراك النقدي 

 %100 1,628,811,000 162,881,100 ا مالي حجا الصندوق 

 

 

 االشتراك النقدي 

 على مقسمة )ألف عشر أحد و وثمانمائة مليون  وعشرون وثمانية ستمائة و مليار( سعودي ريال 1,628,811,000 الصندوق  حجم يبلغ

 للوحدة )رياالت عشرة( ريال 10 تبلغ وبقيمة )ومائة ألف وثمانون  وواحد وثمانمائة مليون  ستون  و واثنان مائة( استثمارية وحدة 162,881,100

 .الواحدة

 

 االشتراك العيني:

بشكل عيىي مقابل وحدات تصدر لصالحهم كجزء من قيمة األصول سيقوم باعوي األصول العقارية التالية أسماؤهم باالشتراك في الصندوق خالل فترة الطرح األولي 

 % من اجمالي حجم الصندوق.60تساوي  العقارية

 )ريال( ليمة الوحدات عدد الوحدات  ال ائع
نس ة ملكية كل مشترك 

 من الصندوق 

 %60 977,286,600 97,728,660 شركة صندوق بنيان للعقارات )ذات مسؤولية محدودة(

 

 اإلشارة بأن شركة صندوق بنيان للعقارات )شركة ذات مسؤولية محدودة( تعود ملكيتها إلى شركة عبدالرحمن الراشد و أوالده بحسب التالي:تجدر 

 

 نس ة ملكيته في شركة صندوق بنيان للعقارات )ش.أ.م.م(  الشريك

  %100 )مساهمة مقفلة( شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده

 

  

تملك جميع ه تخصيص جميع االشتراكات العينية باسم شركة عبد الرحمن الراشد وأوالده، حيث أن شركة عبد الرحمن الراشد وأوالدمدير الصندوق بكما ينوه 

عملية العقارية، ولذلك سوف تكون هيكلة الصندوق بعد اكتمال  صول لأل الباععة  محدودة( ةة صندوق بنيان للعقارات )ذات مسؤوليشركاالصول عن طريق 

 كالتالي:الصندوق و فيما يخص االشتراك العيىي فهي  بدء تداول وحداتوسكون هناك فترة حظر على جميع الوحدات العينية ملدة سنة ميالدية من تاريخ  التخصيص

 

 نس ة ملكية كل مشترك من الصندوق  )ريال( ليمة الوحدات عدد الوحدات مالكو وحدات الصندوق 
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 %60 977,286,600 97,728,660 الراشد واوالدهعبدالرحمن سعد شركة 

 

 استخدام متنصالت الطرح:

 

 امل لغ )ريال سعودي( ال ند

 1,604,740,000 إجمالي تكلفة شراء العقار

 24,071,000 أتعاب هيكلة رأس املال

 1,628,811,000 إ مالي ليمة الصندوق 

 

 الرسوم ومقابل ااخدمات و العموالت و أتعاب اإلدار : .10

 لذلك مالكي الوحدات و هي كالتالي:
ً
 يتحمل الصندوق جميع الرسوم و املصاريف املذكورة أدناه ويتحملها تبعا

 

 الرسوم التي يدفعها مالكو الوحدات عند االشتراك في الصندوق. .1

 رسوم االشتراك املستثمرين في الصندوق  اشتراك علىال يوجد رسوم 

 الصندوق مقابل اإلدار أتعاب مستنقة ملدير الصندوق من أصول  .2

 من  %0.50تحتسب رسوم اإلدارة على أساس 
ً
و تخصم على  بعد خصم املصاريف إجمالي قيمة األصول سنويا

 أساس ربع سنوي 

 (APEXتتضمن أتعاب الطرف الثالث )املدير اإلداري الفريي * 

 رسوم اإلدار 

٪ من إجمالي مبالغ 1.5يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة رأس املال )"أتعاب هيكلة رأس املال"( بمقدار 

أو عند جمع أي مبالغ  سوأ كانت اشتراكات نقدية او اشتراكات عينية االشتراك التي تم جمعها خالل فترة الطرح األولي

. وتدفع أتعاب وذلك لغرض الشراء والبيع اشتراك أخرى سواء نقدية )عن طريق إصدار حقوق ا ألولوية( أو عينية

ويتم احتسابها من قيمة االصل املباع او هيكلة رأس املال فورا مرة واحدة بعد إقفال أي عملية جمع لرأس املال 

ابل قيام مدير الصندوق بإجراء التقص ي الالزم والتفاوض على شروط الشراء وذلك مقاملشترى في ذلك الوقت فقط 

أو البيع وإتمام العملية. وتكون أتعاب التعامل مستحقة السداد بعد إتمام عملية الشراء أو البيع الخاصة بكل أصل 

 .األصول املبدئية محل االستحواذوستطبق على  وسيتم خصمها من حجم الصندوق  عقاري.

 هيكلة رأ  املالأتعاب 

سيتحمل الصندوق جميع مصاريف التعامل/التعامالت مثل البيع والشراء واالستحواذ على أصول والتكاليف 

االستشارية والقانونية التابعة لذلك. باإلضافة إلى ما قد يتم سداده من عموالت للشراء والبيع أو أي مصروفات أو 

ع أو أي عمليات أخرى مرتبطة بأعمال و انشطة الصندوق سواًء تكاليف أخرى مرتبطة بعمليات الشراء و البي

ألطراف أخرى ذات عالقات تعاقدية بمشاريع الصندوق أو اطراف ذوو عالقة أو جهات حكومية أو رسمية أو ملقدمي 

على ان ال  الخدمات. وسيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف )في حال وجدت( في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية كل سنة

 % من اجمالي قيمة اصول الصندوق.1تتجاوز 

 مصاريف التعامل

 أتعاب الوسطاء .3

 السعي رسوم ال يوجد  

 مقابل ااخدمات املقدمة من أمين ااحفظ .4

 من 0.025% -
ً
 قيمة أصول الصندوق. صافي سنويا

 ألمين الحفظ مقابل شهادة  30,000 -
ً
ريال سعودي سنويا

 الزكاة والقوائم املالية.

ريال سعودي ألمين الحفظ لتأسيس منشأة ذات  60,000 -

 غرض )تدفع مرة واحدة(

 رسوم ااحفظ

 مقابل ااخدمات املقدمة للمناسب القانوني .5

. 110,000سيحصل املحاسب القانوني على مبلغ مقطوع قدره  
ً
 أتعاب املناسب القانوني ريال سعودي سنويا

 العموالت الناتجة عن القروض املالية .6

يتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل واألتعاب والنفقات واملصاريف املتعلقة بترتيب وهيكلة التمويل الخاص   صاريف التمويلم
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( من القيمة %50بالصندوق، إن وجد، وبحسب السعر السائد بالسوق، على أال يتجاوز تمويل الصندوق ما نسبته )

 اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

 رسوم التسجيل و ااخدمات اإلدارية األخر . .7

مدير االمالك حيث يكون مسؤوال عن ادارة  للعقارات التي تدار من قبل من صافي اإليرادات %5أتعاب سنوية تعادل 

أما في العقار والتسويق له وصيانته والبحث عن مستأجر بديل في حال خروجه وتحصيل االيجارات من املستأجرين، 

حيث ان  من صافي ايرادات هذه العقارات %1ب تعادل امدير االمالك اتع فيتقاض  حال العقارات التي لها مشغل 

 . املشغل سيعمل على ادارة االصل وصيانة وتشغيله ومدير االمالك يقوم بعملية تحصيل املبالغ من املشغل

 أتعاب مدير األمالك

التطوير العقاري، سيتحصل املطور على أتعابه نظير قيامه باألشراف / بالعمل في حال استثمار الصندوق بمشاريع 

على تطوير املشروع على شكل نسبة مئوية من تكاليف انشاء املشروع، وبحسب السعر السائد بالسوق و بحد أعلى 

 من تكاليف انشاء املشروع. 15%

 أتعاب التطوير

العقارين وبحسب السعر السائد بالسوق، وفي جميع االحوال لن يتم خصم يتحمل الصندوق كافة تكاليف املثمنين 

 في املستقبل.  إال املصاريف والرسوم الفعلية
 أتعاب املثمنين العقاريين املستقلين

يتحمل الصندوق املصاريف الفعلية املتعلقة بالخدمات الفنية و الهندسية التي قد يحتاجها مدير الصندوق للتأكد 

مدير األمالك/املطور/ أو أي من املتعاقدين وعلى سبيل املثال ال الحصر: التأكد من سير عمل املشروع، من أعمال 

في  جودة تنفيذ االعمال، املطالبات، .... الخ. و في جميع األحوال لن يتم خصم اال الرسوم و املصاريف الفعلية

 % من تكاليف انشاء املشروع.15و بحد أعلى املستقبل 

 مي ااخدمات الهندسية و االستشاريةأتعاب مقد

 وبحد اجتماع، كل عن سعودي ريال 15,000مبلغ  املستقلين ندوق صال إدارة مجلس اءضأع ض  سيتقا 

 يدفع في نهاية كل سنة،  120,000أقص   
ً
 إدارة مجلس أعضاء باقي يتلقى ولنريال سعودي سنويا

 .مكافآت أي صندوق لا

 املستقلين مكافآت أعضاء مجلس اإلدار 

سوف يتحمل الصندوق رسوم مقابل الخدمات املقدمة من السوق املالية السعودية )تداول(، وتكون الرسوم على 

 النحو التالي:

 : رسوم التسجيل .أ 

  ريال سعودي  2ريال سعودي باإلضافة إلى  50,000خدمة إنشاء سجل مالكي الوحدات : مبلغ

 ريال سعودي. 500,000لكل مستثمر وبحد اقص   مبلغ 

  ريال سعودي سنويا، وقد تتغير  400,000رسم سنوي لخدمة إدارة سجل مالكي الوحدات: مبلغ

 هذه الرسوم من وقت آلخر بحسب قيمة رأس مال الصندوق.

 رسوم اإلدراج: .ب 

  ريال سعودي 50,000خدمة اإلدراج األولي لوحدات الصندوق: مبلغ 

 من القيمة السوقية للصندوق، % 0.03غ : رسم سنوي لخدمة إدراج وحدات الصندوق: مبل.

 .سعودي ريال 300,000ريال سعودي وحد أعلى قدره  50,000بحد أدنى 

 رسوم اإلدراج و التسجيل

  7,500دفع مبلغ مقطوع وقدره 
ً
الرسوم الرلابية التي يتا سدادها لهيئة السوق  ريال سعودي سنويا

 املالية

 لقاء نشر املعلومات على موقع تداول . وستقسم الرسوم ريال  5,000دفع مبلغ مقطوع وقدره 
ً
سعودي سنويا

 على عدد أيام السنة، ويتم دفع الرسوم املستحقة كل 
ً
 شهر. 12تناسبيا

 رسوم نشر املعلومات على مولع تداول 

 رسوم أخر  يدفعها مالكو الوحدات أو تخصا من أصول الصندوق. .8

واملصاريف والنفقات الخاصة بأنشطة واستثمارات الصندوق، كما يتحمل املصاريف يتحمل الصـندوق كافـة الرسـوم 

والرسوم الناتجـة عـن التعـامالت و الخدمات املقدمة من الغير أو من االطراف ذوو العالقة مثل الخدمات القانونية 

مات مهنيـة أو فنية او تقنية أخـرى بمـا واالستشارية واملستشارين العقاريين وتكــاليف التــأمين ذات العالقــة وأيـة خـد

برسوم التحويل ما بين الحسابات البنكية أو االستثمارية، إضافة ألية ضرائب أو رسوم  فـي ذلـك املصـاريف املتعلقـة

إن وجدت. او أية مصاريف نثرية أخرى )والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر، مصاريف وتكاليف تأسيس 

ف املتعلقة بطباعة وتوزيع التقارير السنوية للصندوق و اية مصاريف أو اتعاب أخرى مستحقه الصندوق، املصاري

أال و ألشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق بخدمات اإلدارة والتشغيل، مصاريف اجتماعات مالكي الوحدات(. 

، وفي جميع االحوال لن يتم  مـن إجمـالي قيمـة أصول الصندوق )واحد باملئة(  %1تزيـد هـذه التكـاليف عـن 
ً
سنويا

 مصاريف أخر  
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 خصم إال املصاريف والرسوم الفعلية.

ال يتولى مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن املستثمرين وتقع على مالك الوحدة مسؤولية إخراج 

بزكاة صناديق االستثمار سيتم ابالغ زكاة ما يملك من وحدات استثمارية. وفي حال تغير االنظمة والتشريعات الخاصة 

 املستثمرين بها.

 الزكا 

 ريبةضل المتش ال لةص ذات مستندات أي أو/و واألحكام روطشال هذه في املذكورة اريفصوامل سومجميع الر 

 هاضفر  يتم قد أو ةضة مفرو افضامل القيمة ريبةض كانت إذا ما حال وفي. ذلك خالف على صالن يتم مالم افةضامل

الخدمة )باإلضافة إلى أي رسوم مصاريف د ملزو  سيدفع  ندوق صال فإن بها، ندوق صال تزويد يتم خدمة أي على

 للقيمة املسجلة لهذه الضريبة مجموعا  اخرى (
ً
 وفي. املعنية بالخدمة ةصالخا افةضعلى فاتورة القيمة املمساويا

 فإن ندوق،صال قبل من مقدمة خدمة أي على هاضفر  يتم قد أو ةضة مفرو افضامل القيمة ريبةض كانت إذا ما حال

 لقيمة هذه الضريبة. ق ندو صلل سيدفع  العميل
ً
 مساويا

ً
 )باإلضافة إلى أي رسوم مصاريف اخرى( مجموعا

 

 ضري ة القيمة املضافة

 

 رسوم االسترداد امل كر .9

 ال ينطبق

 

 وسيتا تنميل الضري ة بشكل األطراف األخر  ال تشمل ضري ة القيمة املضافةأو للفرنس ي كابيتال إن الرسوم املذكور  والعموالت واملصروفات املستنقة 

يقر مدير الصندوق على أن الرسوم املذكور  في ااجدول أعاله هي كما  .منفصل وفقا لألسعار املنصو  عليها في نظام ضري ة القيمة املضافة والئنته التنفيذية

خالل مد  الصندوق دون استثناء  وُيعد مدير الصندوق مسوول مسوولية كاملة عن احتساب رسوم أخر   ميع الرسوم املفروضة واملنسوبة على الصندوق 

 .ر التي تا أكرها في ااجدول أعالهغي

 

 طريقة حساب الرسوم

 

 النس ة املفروضة نوع الرسا
 امل لغ املفروض 

 )ريال سعودي(
 تكرار دفع الرسوم طريقة ااحساب

 - %0.50 رسوم اإلدار 

إجمالي قيمة األصول تحسب بشكل يومي من 

قيمة  صافي) بعد خصم املصاريف الصندوق 

 النسبة املئوية( Xاألصول 

 
ً
 تدفع سنويا

%0 رسوم االشتراك   - 
املستثمرين في  اشتراك علىال يوجد رسوم 

 الصندوق 
- 

 - %1.5 أتعاب هيكلة رأ  املال

عند شراء أو  أتعاب هيكلة رأس املالتحسب رسوم 

 بيع أصل عقاري 

)إجمالي سعر الشراء أو البيع الخاص بكل أصل 

 النسبة املئوية( Xعقاري 

أي تدفع مرة واحدة عند 

 شراء أو بيععملية 

  رسوم ااحفظ

0,025% - 
إجمالي قيمة األصول تحسب بشكل يومي من 

 النسبة املئوية( Xالصندوق )إجمالي قيمة األصول 
 
ً
 تدفع سنويا

- 30,000 
تحسب بشكل يومي، من خالل تقسيم الرسوم 

 تناسبيا على عدد أيام السنة
 
ً
 تدفع سنويا

- 60,000 
ألمين الحفظ لتأسيس منشأة ذات تدفع 

 غرض 

عند  تدفع مرة واحدة

 انشاء الصندوق 

110,000  - أتعاب املناسب القانوني  
تحسب بشكل يومي، من خالل تقسيم الرسوم 

 أيام السنةتناسبيا على عدد 
 
ً
 تدفع سنويا

 مصاريف التمويل
على أال يتجاوز تمويل الصندوق ما نسبته  سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة في حال وجدت

 .%( من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة50)
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بدون  أتعاب مدير األمالك

 و ود مشغل لألصل العقاري 
5% - 

 باإلشرافللعقارات التي يقوم  تاإليرادامن صافي 

عن ادارة العقار  مسؤوال حيث يكون عليها 

بديل  مستأجر والتسويق له وصيانته والبحث عن 

وتحصيل االيجارات من  خروجهفي حال 

 .املستأجرين

 
ً
 تدفع سنويا

مع و ود  أتعاب مدير األمالك

 مشغل لألصل العقاري 
1% - 

للعقارات التي يقوم صافي الدخل التشغيلي من 

حيث ان املشغل سيعمل  عليها فقط باإلشراف

على ادارة االصل وصيانة وتشغيله ومدير 

االمالك يقوم بعملية تحصيل املبالغ من 

 .املشغل

 
ً
 تدفع سنويا

 اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة في حال وجدت.سيتم بحسب السعر السائد بالسوق و  أتعاب التطوير

أتعاب املثمنين العقاريين 

 املستقلين
 سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة.

أتعاب مقدمي ااخدمات 

 الهندسية و االستشارية
 ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة في حال وجدت.سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في 

 الرسوم السنوية إلدار  سجل

 مالكي الوحدات
- 400,000 

تحسب بشكل يومي، من خالل تقسيم الرسوم 

 تناسبيا على عدد أيام السنة
 
ً
 تدفع سنويا

 تدفع مقدما ويتحملها مالكي الوحدات 50,000-500,000 - رسوم التسجيل عند التأسيس
مرة واحدة عند  تدفع

 التأسيس

 %0.03 رسوم اإلدراج

 50,000بحد أدنى 

ريال سعودي وحد 

 300,000أعلى قدره 

 ريال سعودي

  النسبة املئوية Xالقيمة السوقية للصندوق 
ً
 تدفع سنويا

 تدفع مقدما ويتحملها مالكي الوحدات 50,000 - رسوم اإلدراج عند التأسيس
تدفع مرة واحدة عند 

 التأسيس

  اإلدار  مكافآت أعضاء مجلس

 املستقلين

     سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح و نهاية كل سنةكل ها تم دفعويريال سعودي  120,000 بحد اقص

 املالي في نهاية السنة.

الرسوم الرلابية التي يتا 

 سدادها لهيئة السوق املالية
- 7,500 

الرسوم تحسب بشكل يومي، من خالل تقسيم 

 تناسبيا على عدد أيام السنة
 
ً
 تدفع سنويا

رسوم نشر املعلومات على 

 مولع تداول 
- 5,000 

تحسب بشكل يومي، من خالل تقسيم الرسوم 

 تناسبيا على عدد أيام السنة
 
ً
 تدفع سنويا

%5 ضري ة القيمة املضافة   
على جميع مصاريف الصندوق في حال خضوعها 

 للضريبة املضافة 
 انطباقهاعند 

 مصاريف أخر  
% من اجمالي اصول 1ولكن بحد اعلى ال يتجاوز ال  ص اإلفصاح املالي في نهاية السنةسيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخ

 الصندوق 

الصندوق دون استثناء  وُيعد يقر مدير الصندوق على أن الرسوم املذكور  في ااجدول أعاله هي  ميع الرسوم املفروضة واملنسوبة على الصندوق خالل مد  

 .ر التي تا أكرها في ااجدول أعالهمدير الصندوق مسوول مسوولية كاملة عن احتساب رسوم أخر  غي

 

 مثال افتراض ي لكيفية احتساب الرسوم

على الوحدة بعد خصم جميع املصاريف سيكون العائد ( ريال سعودي 1,000,000,000وان حجم الصندوق يبلغ ) ريال سعودي، 1000بافتراض أن االشتراك بمبلغ 

  كتالي:

 

امل لغ الذي يتنمله مالك الوحدات الستثماره في الصندوق 

 ملد  عام )ريال سعودي(

رسوم تط ق على 

 مالكي الوحدات
 نوع الرسوم
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 رسوم ااحفظ 0.025% 0.34

 أتعاب املناسب القانوني 110,000 0.11

 اإلدراج و رسوم التسجيل  700,000 0.70

 الرسوم الرلابية  7,500 0.01

 رسوم النشر  5,000 0.01

 بعد خصا املصاريف االستثمار إ مالي ليمة  998.78

 أتعاب اإلدار  0.50% 4.99

6.21 
 

 إ مالي الرسوم و املصاريف السنوية املتكرر 

  %10عند افتراض عاد بقدر  لالستثمار ملد  عام االفتراض يصافي العائد  100

 صافي ليمة االستثمار االفتراض ي ملد  عام 1,093.79

 

 

 تثمين أصول الصندوق: .11

 كيفية تثمين أصول الصندوق وعدد مرات التثمين وتوليته

  الصندوق  أصول  بتثمين الصندوق  مدير يقوم
ً
 ويحق ملدير مستقلين ومرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين. اثنين مثمنين قبل من معدة تقييمات إلى استنادا

 بعين الصندوق  مدير قبل من التعيين املذكور  الوحدات. ويتم ملالكي مسبق أي إشعار دون  العقاري  االستثمار لصندوق  جديد مثمن أي تعيين أو تغيير الصندوق 
ً
 آخذا

 .بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق  مالكي الوحدات تجاه مسؤولياته االعتبار

 

و معتمدين و فقا لنظام املقيمين املعتمدين وانه لن يتم التعامل مع  مرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدينستقلين امل ثمنينكما يقر مدير الصندوق ان امل

بالضافة على الحصول على إقرار من املقيمين املعتمدين و ميثاق ادأب و سلوك مهنة التقييم  الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين.أي مقيم غير مرخص من قبل 

 ير بشكل واضح و دقيق.الصادر عنها. و تم تزويد املقيمين املختصين بأي معلومة تختص بأصول الصندوق العقارية املراد تقييمها مما يمكن القيم من إغداد التقر 

 

، بما في ذلك أي ندوق صلل اإلجمالية املطلوبات مصخ طريق عن( للوحدة األصول  قيمة افي)ص ندوق صال في الواحدة للوحدة ول صاأل  قيمة افيص احتسابويتم 

. ندوق صم الناتج على عدد وحدات التقسي ويتم. ندوق صال ول صأ إجمالي من االحتساب، فترة خالل الصندوق  على املستحقة اريفصوامل والرسومالتزامات مالية 

 أو فيةصالت حال في املحتملين يينشتر امل مع سبيتنا ال  قد ندوق صال ول صأ تقييم أن إلى ارةشاإل  وتجدر. ندوق صال لوحدات سترشاديةال ا القيمة هو الناتج ويكون 

 ول صاأل  بيع يتم وقد العقارية، ول ساأل  لقيمة اديشاستر  رشى املثمن وهي مؤ لد التقييم في املستخدمة الحسابية للمعايير عضيخ العقارية ول صبيع، إذ أن تثمين األ ال

 ول صاأل  من لاص اي بيع إلى ندوق صسوى مدير السي ولكن. للبيع العقارية ول صاأل  ضد عر عن السوق  في طلب سعر  لضأف حسب أقل أو أعلى بسعر العقارية

 مدير وسيسوى.. ندوق صال في املستثمرين الحصم يحقق بما العقار وفروف السائدة سوق ب مع فروف اليتناس بما التثمين متوسط عن يقل ال بسعر العقارية

 عن ترى شامل العقار قيمة تزيد اال حيثب العقار، بيع من هرشأ ستة الل أهدافه وذلك خ لتحقيق ندوق صال ستراتيجياتب ايناس آخر بديل عقار راءشل ندوق صال

  .ينصن املثمنين املرخم األعلى التثمين سعر

 

 معايير التقييم هي كتالي 

مات عن معيار مقارنة السوق: حيث يقدم هذه االسلوب مؤشرات للقيمة عن طريق مقارنة االصل الذي يتم تقييمه بأصول مطابقة او مماثلة تتوفر معلو  .1

را في السوق, و ان أسعارها وفقا لهذا االسلوب. فإن الخطوة االولى تتمثل في دراسة اسعار املعامالت الخاصة باألصول املطابقة او املماثلة التي تمت مؤخ

هذه املعلومات  كانت املعامالت التي تمت قليلة, من االفضل ايضا دراسة اسعار االصول املطابقة او املماثلة املدرجة او املعروضة للبيع شريكة ان تكون 

 واضحة و جرى تحليلها موضوعيا.

بدأ االقتصادي و الذي مفاده ان املشتري ال يدفع مقابل شراء أصل اكثر من معيار مقارنة التكلفة: حيث يقدم هذه االسلوب مؤشرات للقيمة باستخدام امل .2

ي السوق تكلفة الحصول على اصل له نفس املنفعة سواء عن طريق الشراء او االنشاء و يستند هذا االسلوب الى مبدأ ان السعر الذي يدفعه املشتري ف

و انشاء اصل يعادله ما لم تكن هناك عوامل مثل التوقيت غير املناسب او عدم املالئمة او مقابل االصل موضوع التقييم لن يكون اكثر من تكلفة شراء ا

 وجود مخاطر او عوامل اخرى 

 معيار مقارنة الدخل )الرسملة(:  .3

 حيث يقدم هذه االسلوب مؤشرات للقيمة عن طريق تحويل التدفقات النقدية املستقبلية الى قيمة رأسمالية حالية واحدة. -

حويل الدخل الى ذا االسلوب الدخل الذي يحققه االصل خالل عمره االنتاجي )العمر االفتراض ي( و تقدر القيمة من خالل عملية الرسملة, و يقصد بالرسملة تيتناول ه -

 خدام او االحتفاظ باألصلمبلغ رأسمال باستخدام معدل خصم مناسب. و تتولد تدفقات الدخل بموجب عقود او ترتيبات غير تعاقدية مثل الربح املتوقع من است

 ( رسملة بتطبيق معامل املخاطر او الرسملة الكلي على فترة دخل واحدة معتادة.1و تتضمن الطرق التي تندرج تحت اسلوب الدخل,  -
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االستثمارات غير  لجميع والقيمة السوقية املدينة والذمم والنقدية، واألرباح املستحقة، العقارية األصول  كافة مجموع عن عبارة الصندوق  أصول  إجمالي قيمة وتكون 

ولغرض تثمين األصول العقارية سيقوم مدير الصندوق باستخدام متوسط القيمة املتحصل عليها  للصندوق  مملوكة أخرى  أصول  ألي الحالية القيمة إلى إضافة العقارية

 لسعودية للقيمين املعتمدين.من اثنين )أو أكثر( من املثمنين العقاريين املستقلين واملرخصين من الهيئة ا

 

 

 وفيما يلي تثمين االصول العقارية امل دئية:

 شركة تثمين

 معيار التقييا  تاريخ التقييا التقييا اسا العقار

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 25/01/2018 180,000,000 الرياض -مجمع فلل الرفيعة 

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 25/01/2018 5,707,000 الرياض  –مجمع فلل املعذر 

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 25/01/2018 23,294,000 الرياض -مجمع الراشد سترب مول 

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 25/01/2018 192,468,215 جازان  –الراشد مول 

 )الرسملة(معيار رسملة الدخل  25/01/2018 84,252,215 جازان  –كورتيارد ماريوت 

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 25/01/2018 52,308,459 جازان  –شقق ماريوت ريزيدنس ان 

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 25/01/2018 505,920,854 املدينة املنورة  –الراشد ميغا مول 

 )الرسملة(معيار رسملة الدخل  25/01/2018 64,872,058 املدينة املنورة  –الراشد ريزيدنسز 

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 25/01/2018 457,590,000 أبها  –الراشد مول 

 

 

 شركة فاليوسترات

 معيار التقييا  تاريخ التقييا التقييا اسا العقار

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 10/12/2017 190,000,000 الرياض -مجمع فلل الرفيعة 

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 10/12/2017 5,400,000 الرياض  –مجمع فلل املعذر 

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 10/12/2017 21,600,000 الرياض -مجمع الراشد سترب مول 

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 90/12/2017 210,000,000 جازان  –الراشد مول 

 رسملة الدخل )الرسملة(معيار  09/12/2017 92,000,000 جازان  –كورتيارد ماريوت 

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 09/12/2017 57,000,000 جازان  –شقق ماريوت ريزيدنس ان 

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 10/12/2017 496,000,000 املدينة املنورة  –الراشد ميغا مول 

 رسملة الدخل )الرسملة(معيار  10/12/2017 71,000,000 املدينة املنورة  –الراشد ريزيدنسز 

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 10/12/2017 482,000,000 أبها  –الراشد مول 

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 20/12/2017 273,293,700 وحدة 69 (2Bمبى  ) سيتي ووك

 

 شركة نايت فرانك

 معيار التقييا  تاريخ التقييا التقييا اسا العقار

 معيار رسملة الدخل )الرسملة( 31/12/2017  265,964,857 وحدة 69 (2B)السكىي  سيتي ووكمبى  

 

 االصل
متوسط االصول من ل ل 

 املقيمين املعتمدين

عند سعر شراء األصول 

 تأسيس الصندوق 

 امل لغ املشروط

 % من ليمة االصول( 40)

نس ة الفرق بين سعر 

شراء األصول ومتوسط 
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 تقييا األصول  )ريال سعودي(  )ريال سعودي(

 القطاع السكني

 %2.70 - 190,000,000 185,000,000 مجمع فلل الرفيعة

 %0.96- - 5,500,000 5,553,500 مجمع فلل املعذر

 السكىي سيتي ووكمبى  

(2B) 69 وحدة 
269,629,278.5 273,000,000 - 1.25% 

 الضيافةلطاع 

 %2.13 - 90,000,000 88,126,108 كورتيارد ماريوت 

 %1.55 - 55,500,000 54,654,285 شقق ماريوت ريزيدنس ان 

 %4.51 28,400,000 42,600,000 67,936,073 الراشد ريزيدنسز 

 :املراكز التجاريةلطاع 

 %2.37 - 206,000,000 201,234,108 جازان -الراشد مول 

 %0.91 - 505,500,000 500,960,427 املدينة -الراشد ميغا مول 

 %20.82- 148,800,000 223,200,000 *469,795,000 أبها -الراشد مول 

 %0.21- 8,960,000 13,440,000 22,447,000 مجمع الراشد سترب مول 

 * هذا السعر هو سعر العقار كملكية تامة وليس عقد املنفعة وتم تقييم االصل من قبل مقيم مستقلين 

 عدد مرات التثمين وتوليته:

 على األقل وبالتحديد في سيتم تقييم أصول الصندوق 
ً
ديسمبر من كل سنة ميالدية من خالل مثمنين اثنين مستقلين معتمدين من قبل  31يونيو و  30مرتين سنويا

جوز ملدير . كما يوبحسب ما تقتضية  األنظمة و اللوائح الصادرة من هيئة السوق املالية و الجهات التشريعية ذات العالقة الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين

من الئحة صناديق االستثمار العقاري. وفي حال كان هنالك اختالف  22الصندوق تأجيل التثمين بعد الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على ذلك بموجب املادة 

 بين التثمينات املقدمة في تقارير التثمين، فيتم األخذ بمتوسط قيمة التثمينات املقدمة. 

 ليمة األصول لكل وحد : اإلعالن عن صافي

من تاريخ اعتماد مدير الصندوق للتثمين. ويتم اإلعالن عن ذلك من خالل املوقع م يو  40 خالللكل وحدة  سيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن صافي قيمة األصول 

 
ً
التقارير املقدمة ملالكي الوحدات على صافي قيمة األصول للوحدة في اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( واملوقع اإللكتروني ملدير الصندوق. وستحتوي أيضا

 الصندوق.

اول( بشكل دوري حسب ما كما سيقوم مدير الصندوق بنشر تقارير التقييم الخاصة بالصندوق في موقعه اإللكتروني و املوقع االلكتروني للسوق املالية السعودية )تد

 ية املعمول بها.تقتضيه لوائح و أنظمة هيئة السوق املال

 

 

 تداول وحدات الصندوق:.12

ملالكي الوحدات التداول يتم تداول وحدات الصندوق بنفس طريقة تداول وحدات الصناديق العقارية املتداولة في السوق املالية السعودية )تداول(. وبالتالي، يمكن 

 مباشرة.خالل ساعات التداول العادية في أي يوم عمل من خالل السوق املالية 

 للتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الصادرة من قبل هيئة السوق املالية، ُيعده شراء مالك الوحدات ألي وح
ً
دة من وحدات الصندوق من وفقا

 منه باطالعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها.
ً
 السوق إقرارا

 أو أن يلغي إدراجها، على أن يقدم االسباب املحددة لطلب التعليق أو يجوز ملدير الصندوق بعد موافقة هيئة الس
ً
وق املالية ان يعلق تداول وحدات الصندوق مؤقتا

 اإللغاء.

، في أي من الحاالت اآلتية:
ً
 يجوز للهيئة تعليق تداول وحدات الصندوق أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا

 لحماية  (1
ً
 املستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.إذا رأت ذلك ضروريا

 في التزام النظام ولوائحه التنفيذية. (2
ً
 تراه الهيئة جوهريا

ً
 إذا أخفق مدير الصندوق أو أمين الحفظ إخفاقا

( من التعليمات الخا2/أ( والفقرة الفرعية )2إذا لم تستوف متطلبات السيولة املحددة في الفقرة الفرعية ) (3
ً
صة بصناديق االستثمار /ب( من البند )رابعا

 العقارية املتداولة.
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 انقضاء الصندوق:-13

 الحاالت التالية:أي من  يجوز إنهاء صندوق االستثمار العقاري املتداول في

 في نهاية مدة الصندوق. (أ )

 في حال التصرف بكافة أصوله وتم توزيع جميع العائدات من هذه التصرفات ملالكي الوحدات. (ب )

ة واعتبار مدير إجراء تغيير في القوانين أو اللوائح أو الشروط القانونية األخرى أو حدوث تغييرات جوهرية في فروف السوق في اململكة العربية السعودي  (ج )

 إلنهاء صندوق االستثمار العقاري املتداول، سيتم بيع األصول وتوزيع املتحصالت على مالكي الوحدا
ً
 مبررا

ً
 ت بعد سداد الخصوم منها.الصندوق ذلك سببا

صدره هيئة السوق املالية أو بموجب لوائحها )ُيشار إلى كل  منها باسم  (د )
ُ
 لقرار ت

ً
 "حالة اإلنهاء"(.ضرورة إنهاء صندوق االستثمار العقاري املتداول وفقا

 بعد قيام مدير الصندوق باالستحواذ على العق 90في حال عدم إتمام عملية شراء العقار خالل  (ه )
ً
ار وإتمام فترة الطرح بنجاح. سيقوم مدير الصندوق يوما

 بإغالق الصندوق والقيام باإلجراءات التي تمه اإلشارة إليها هذا البند.

قوم مدير الصندوق سي في حال تمه جمع املبلغ ولكن لم يتمه االستحواذ على األصل أو في حال تمه االستحواذ على األصل ولم يتمه إدراج الوحدات في السوق، فإن (و )

 بإغالق الصندوق والقيام باإلجراءات التي تمه اإلشارة إليها في هذا البند.

 

( يوما من تاريخ 30إنهاء موافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية. وسيتم إخطار مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية في غضون ثالثين ) حالةتتطلب كل 

 وقوع حالة اإلنهاء.

 

 وإلغاء إدراجه، دون اإلخالل بشروط وأحكام  ذكر في حالة إنهاء الصندوق بسبب أي مما 
ً
أعاله، سيقوم مدير الصندوق بالبدء في إجراءات تصفية الصندوق فورا

تحقيق املصلحة بعين االعتبار الصندوق. وسيقوم مدير الصندوق بمهام التصفية حيث سيعمل على إنهاء الصندوق مع توزيع أصوله على مالكي الوحدات، مع األخذ 

 ملالكي الوحدات.

 

 مجلس إدار  الصندوق:-14

 أسماء أعضاء مجلس اإلدار  وموهالتها.

وهم على  أعضاء اثنان منهم مستقلين وسيقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات عن أي تغير في مجلس إدارة الصندوق.خمس يتكون مجلس إدارة الصندوق من 

 النحو التالي:

 

 )رئيس املجلس(: في السعودي الفرنس ي كابيتال رئيس إدار  األصول  –CFAشاه  هان لدير ميرزا   /السيد .1

 في إدارة الصناديق واملحافظ  15تمتد خبرته العملية إلى 
ً
سنة في مجال االستثمار حيث عمل في ابحاث ودراسات األسواق املحلية و العاملية وعمل ايضا

 في تأسيس صناديق امللكية الخاصة والصناديق العقا
ً
. وعمل ايضا

ً
رية والصناديق الخاصة املتعلقة بأسواق االسهم املحلية والعاملية واسواق النقد ايضا

 إلدارة األصول في السعودي الفرنس ي كابيتال عام في السعودي الفرنس ي كابيتال لية واألشراف على هذه الصناديقالدو 
ً
. أصبح السيد شاه جهان رئيسا

 على شهادة محلل ما 2001وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة واإلدارة املالية من جامعة تورنتو في كندا عام  2015
ً
 لي معتمد.وحاصل ايضا

 

 مستقل(:غير )عضو  سليمان ع دالرحمن سعد الراشدالسيد/  .2

سعودي يمتلك سليمان الخبرة في مجالي العقار واإلدارة املالية، حيث بدأ مسيرته في قطاع البنوك حيث شغل منصب مدير عالقات عامة في البنك ال

في اإلدارة املالية من  سحت  تاريخه. حاصل على شهادة البكالوريو  2012في عام الفرنس ي ثم اصبح املدير التنفيذي لشركة عبدالرحمن بن سعد الراشد 

 جامعة األمير سلطان في الرياض.

 

 (:عضو غير مستقل) منمد هع د الال  يدالسيد/ منمد الس .3

اصبح السيد محمد املدير املالي لشركة م, 2004سنة في مجال املحاسبة، حيث شغل مناصب عدة في اإلدارة املالية من عام  13تمتد خبرته العملية إلى 

 م حت  تاريخه, حاصل على شهادة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة االسكندرية في مصر.2013عبدالرحمن بن سعد الراشد من عام 

 

 هاني إبراهيا أحمد ع يد )عضو مستقل(: .4

سنة في قطاع البنوك و االستثمار داخل اململكة، أصبح هاني مدير لصناديق االستثمار املحلية في البنك السعودي الفرنس ي عام  15تمتد خبرته العملية إلى 

كنائب رئيس إدارة الثروات الخاصة. حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة التكنلوجيا من جامعة  2008مورغان ستانلي في عام  . انضم إلى شركة2004

هاني اآلن هو الشريك املؤسس في نيو . شريك في شركة انفست كورب 2012جيا في بوسطن، الواليات املتحدة . أصبح هاني في عام وورث للتكنلو وينت 

  كابيتال.
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 )عضو مستقل(: العمرانع دالرحمن  منمد فيصل .5

بدء فيصل العمران عمله الوفيفي كمحلل مالي في البنك السعودي اململكة، وخارج سنة في قطاع البنوك و االستثمار داخل  11تمتد خبرته العملية إلى 

، وواصل مسيرته العملية حت  اصبح مؤسس لشركة نيو ملدة عامين وبعدها انتقل الى بنك ساب حيث عمل مدير عالقات عمالء 2002الفرنس ي في عام 

املحاسبة من جامعة امللك سعود في على شهادة البكالوريوس في صل حا والتي تعمل بين لندن ودبي وتختص باالستثمارات البديلة،حت  االن كابيتال 

 الرياض.

 

 دفعها ألعضاء مجلس اإلدار التي سيتا  املكافآتمجموع 

 ريال سعودي  120,000 أقص   وبحد عن كل اجتماع,ريال سعودي  15,000 مبلغ املستقلين الصندوق  إدارة مجلس أعضاء سيتقاض  
ً
 يدفع سنويا

 .مكافآت أي الصندوق  إدارة مجلس أعضاء باقي يتلقى ولن سنة، كل نهاية في

  

 األعضاء موهالت

 :الصندوق  إدارة مجلس أعضاء جميع بأن الصندوق  مدير يقر

 و تصفية؛ أو إفالس إجراءات ألي خاضعين غير .1

 و الغ،؛ على تنطوي  أو عرفبال مخلة أو احتيالية أعمال أي ارتكاب لهم يسبق لم .2

 .الصندوق  إدارة بمجلس أعضاء ليكونوا تأهلهم التي الالزمة والخبرات باملهارات يتمتعون  .3

 .وقواعدها املالية السوق  هيئة لوائح في املستخدمة قائمة املصطلحات في الوارد املستقل العضو لتعريف املستقلين العضوين من كل بمطابقة الصندوق  مدير ويقر

 ط يعة ااخدمات املقدمة من أعضاء مجلس اإلدار 

 تشمل مسووليات مجلس إدار  الصندوق  على سبيل املثال ال ااحصر  اآلتي: 

 لهذه الوحدات مالكي مصلحة تحقق التي بالطريقة بمسئولياته الصندوق  مدير قيام التأكد من .أ 
ً
 العقاري  االستثمار والئحة صناديق واألحكام الشروط وفقا

 املتداولة؛ العقارية بصناديق االستثمار الخاصة والتعليمات

 واتفاقيات الحفظ التطوير واتفاقيات اتفاقيات الحصر، املثال وليس سبيل على ذلك، في بما بالصندوق  املتعلقة والتقارير والقرارات الجوهرية العقود اعتماد .ب 

 التثمين؛ وتقارير التسويق

 عليها؛ تعديالت وأي واألحكام الشروط هذه اعتماد .ج 

 الصندوق؛ مدير جانب من عنه اإلفصاح يتم املصالح في تضارب أي اعتماد .د 

 الصندوق؛ مدير يسميه الذي الصندوق  مدقق تعيين اعتماد .ه 

  األقل على مرتين االجتماع .و 
ً
 امتثال لضمان اإلرهاب مكافحة/غسل األموال مكافحة عن جرائم اإلبالغ ومسئول  الصندوق  ملدير التابع االلتزام مسئول  مع سنويا

 بها؛ ح املعمول واللوائ للقواعد الصندوق  مدير

 من املعنيين؛ وغيرهم الوحدات مالكي إلى الجوهرية املعلومات كافة عن الصندوق  مدير إفصاح ضمان .ز 

 .الوحدات ومالكي الصندوق  مصالح لتحقيق املعقولة وبالعناية نية بحسن العمل .ح 

 

 بهم. املنوطة الواجبات على تنفيذ ملساعدتهم إدارة الصندوق  مجلس أعضاء جميع إلى الصندوق  بأمور  املتعلقة الضرورية املعلومات كافة الصندوق  مدير ويقدم

 

على إدار  ال يقوم أعضاء مجلس إدار  الصندوق باإلشراف على إدار  صناديق أخر  ما عدا السيد/ شاه  هان لدير ميرزا والسيد هاني ع يد فإنه يشرف 

 الصندوق التالي:

 الصفة مدير الصندوق  اسا الصندوق  االسا #

 رئيس املجلس السعودي الفرنس ي كابيتال تعليم ريت  شاه جهان قدير ميرزا 1

 هاني عبيد 2

 عضو مستقل السعودي الفرنس ي كابيتال .البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي1

 عضو مستقل السعودي الفرنس ي كابيتال . األسواق املالية بالدوالر األمريكي2

 عضو مستقل السعودي الفرنس ي كابيتال السعودية. الصفاء للمتاجرة باألسهم 3

 عضو مستقل السعودي الفرنس ي كابيتال . القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجية4

. الفرسان للمتاجرة بأسهم البرازيل، روسيا، 5

 الهند والصين

 عضو مستقل السعودي الفرنس ي كابيتال
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لألسواق . السعودي الفرنس ي للدخل الثابت 6

 الناشئة

 عضو مستقل السعودي الفرنس ي كابيتال

 عضو مستقل السعودي الفرنس ي كابيتال . السعودي الفرنس ي للعقار7

 عضو مستقل السعودي الفرنس ي كابيتال . البدر للمرابحة بالريال السعودي8

 عضو مستقل السعودي الفرنس ي كابيتال . األسواق املالية بالريال السعودي9

 عضو مستقل السعودي الفرنس ي كابيتال . االستثمار باألسهم السعودية10

 عضو مستقل السعودي الفرنس ي كابيتال . الدانة للمتاجرة باألسهم الخليجية11

 عضو مستقل السعودي الفرنس ي كابيتال .النقاء لألسهم اآلسيوية النامية.12

. السعودي الفرنس ي لألسهم السعودية 13

 للدخل

 عضو مستقل السعودي الفرنس ي كابيتال

. السعودي الفرنس ي للطروحات األولية 14

 الخليجي

 عضو مستقل السعودي الفرنس ي كابيتال

3 
محمد السيد عبدالاله 

 محمد

 ال يوجد

 ال يوجد فيصل العمران 4

 

 

 ا تماعات مجلس إدار  الصندوق 
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اجتماع عاجل ملجلس إدارة  يعقد الرئيسبحد أدنى في السنة املالية. وقد  مرتينتكون بحيث يقوم مجلس إدارة الصندوق بعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس املجلس، 

، كما ء مجلس إدارة الصندوق الصندوق كلما رأى ذلك ضروري، ويتوجب عليه الدعوة لالجتماع كلما طلب منه ذلك من قبل مدير الصندوق أو أي اثنين من أعضا

 مع مسؤول املطابقة و االلتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل األ 
ً
موال وتمويل اإلرهاب لديه سوف يقوم املجلس باالجتماع ما ال يقل عن )مرتين( سنويا

 للتأكد من إلتزام مدير الصندوق بجميع اللوائح و األنظمة املتبعة.

  

 إال إذا حضره ال يكون اجتماع 
ً
. وتصدر قرارات املجلس بموافقة من أغلبية األعضاء. وفي حال كانت األصوات ء على األقلأعضا 3مجلس إدارة الصندوق صحيحا

 متساوية، يكون لرئيس املجلس صوت مرجح. 

 

ريد االلكتروني، على أن يتم عرض أي قرار من هذا القبيل إلى يجوز ملجلس إدارة الصندوق املوافقة على قرارات بشكل مستعجل من خالل التمرير، عبر الفاكس أو الب

 مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع الحق للتوثيق الرسمي. 

 

ة هذه املحاضر املنظميقوم مجلس إدارة الصندوق بتوثيق اجتماعاته، وإعداد محاضر املداوالت واملناقشات، بما في ذلك عمليات التصويت التي تتم، والحفاظ على 

 ويحتفظ به لسهولة الرجوع إليها بشكل صحيح. 

 

، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. ويجب اإلفصاح عن مثل هذه املصلحة إلى مجلس هوال يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق بأن يصوت على أي قرار له مصلحة في

 إدارة الصندوق.

 

 مدير الصندوق:-15

 اسا مدير الصندوق وعنوانه

 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال 

  11426الرياض  23454املركز الرئيس ي : ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 +966112826666 هاتف

 www.sfc.saاملوقع اإللكتروني: 

 

http://www.sfc.sa/
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 الهيكل التنظيمي ملدير الصندوق 

 

 

  الهيكل التنظيمي إلدارة األصول 

 

     

 

 

 موظف 17ويبلغ عدد الموظفين المسجلين في إدارة األصول 
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 الشركة عن ن ذ 

 سعودي ريال مليون  500 يبلغ مال برأس تأسست حيث الفرنس ي، السعودي للبنك االستثماري  الذراع هي كابيتال الفرنس ي السعودي شركة

 ملمارسة املالية السوق  هيئة قبل من مرخصة ،)ه 1438 األول  ربيع 29 في مقفلة مساهمة شركة إلى تحولت( محدودة مسؤولية ذات كشركة

 .املالية لألوراق والحفظ املشورة، وتقديم واإلدارة، والترتيب، التعامل، نشاطات تشمل التي االستثمارية األنشطة من واسع نطاق

 تتضمن والتي املالية الخدمات أنشطة كافة تقديم في السعودية العربية باململكة الرائدة الشركات إحدى كابيتال الفرنس ي السعودي شركة تعد

 في الرئيس ي املركز .والعاملية املحلية والوساطة املالية، املؤسسات خدمات واملشورة، األبحاث األصول، إدارة االستثمارية، املصرفية الخدمات

 .السعودية العربية اململكة أنحاء جميع في موزعة فروع شبكة لديها أن كما الرياض

 

 ترخيص مدير الصندوق 

رقم شركة السعودي الفرنس ي كابيتال هي شركة مرخصة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم وتخضع إلشراف ورقابة هيئة السوق املالية بموجب ترخيص 

 م30/01/2011هـ املوافق 26/02/1432( وتاريخ 37/11153)

 

 الرئيسية النشاط أنواع 

 

 األصول  إدار 

 العقارات وصناديق مثل وغيرها املال، وأسواق الثابت والدخل األسهم تشمل املنتجات من مجموعة لديها .واملؤسسات والشركات األفراد من لكل االستثمارية الحلول  تقدم

  حالي املنتجات قائمة إجمالي يبلغ .الخاصة وامللكية املركبة واملنتجات التحوط
ً
 والخاصة ، العامة الصناديق وتشمل جميع الرئيسية األصول  فئات جميع تغطي منتج 54 ا

 .املغلق الخاص الطرح باستثناء

 االستثمارية املصرفية

 العربية اململكة في واالستحواذ الدمج مجالي في واالستشارات والدين األسهم أسواق في فعال بشكل االستثمارية املصرفية في خدماتها تشارك

 وإصدارات األولية العامة واالكتتابات والسندات الصكوك بطرح يتعلق ما كل في املشورة تقديم الخدمات هذه وتشمل واملنطقة، السعودية

 االستشارية الخدمات تقدم كما .املال رأس هيكلة إعادة واستشارات واالستحواذ الدمج واستشارات الخاصة واالكتتابات األولوية حقوق 

 .السعودية املالية السوق  في ألسهمها املزدوج اإلدراج في ترغب والتي اململكة خارج للشركات

 الوساطة
 التقليدية واملرابحة اإلقراض بهام، التداول  تسهيالت إلى إضافة والعاملية واإلقليمية املحلية األسهم أسواق من كال الوساطة مجال في بيتالاخدمات الفرنس ي ك تشمل

 على العمل تواصل كما .الذكية واأللواح الشبكة اإللكترونية والهواتف على املوقع  خالل من بالتداول  للعمالء التداول  منصة تسمح .اإلسالمية الشريعة أحكام مع املتوافقة

  .مختلفة أساليب التداول باستخدام منصات على الصفقات بتنفيذ لعمالئها للسماح اآلمنة االستثمارية القنوات تعزيز

 

 املالية للموسسات املتخصصة ااخدمات

  مسؤولون  أنهم كما املؤسسات، هذه مع العالقة وإدارة ول  التدا عمليات وتنفذ املالية املؤسسات تخدم
ً
 في املالية املؤسسات التي تطلبها الجديدة الخدمات تطوير عن أيضا

 .مؤهلة مالية مؤسسة باعتبارها السعودي األسهم سوق  األجنبية إلى املالية املؤسسات وصول  تسهيل إلى باإلضافة هذرا .للصكوك واألمانة لألسهم الحفظ كخدمات السوق 

 .العالم أنحاء من الوساطة وشركات التامين شركات صناديق التحوط، التقاعد، صناديق االستثمارية، الصناديق البنوك، عمالء ويضم

 األبناث

والقيام بتغطية ما يمثل من قيمة السوق  .على سوق األسهم السعودية حيث يقدم األفكار االستثمارية بناء على دراسات التحليل األساس ي للعمالء يركز الفرنس ي كابيتال

 ال يتجزأ من جهد مبيعات األسهم لديهم حيث يقوم بتسليط  .اإلجمالية، ومن مختلف القطاعات وأحجام القيم السوقية
ً
الضوء على مفاتيح وتشكل البحوث جزء ا

إضافة إلى ذلك، يقوم بإصدار تقارير استراتيجية عن السوق ملساعدة املستثمرين على مستوى عالي على  .االستثمار األساسية والكشف عن أفكار مناسبة لالستثمار

 .تصدر تقاريرنا باللغتين العربية واإلنجليزية .تجاوز تقلبات السوق 

 



73 

 

 
 قبل من الخاصة و الطرح الخاص املدارةالصناديق صندوق( و  15العامة) الصناديق خالل من (أو  DPMs) الخاصة االستثمارية املحافظ خالل من األصول  هذه يتم إدارة

 .الصندوق  مدير

 

 خدمات موظفي مدير الصندوق 

 لالئحة األشخاص املالية السوق  هيئة لدى مسجل استثمارية محفظة مدير الصندوق  مدير يعيهن 
ً
 على لإلشراف وذلك املالية السوق  هيئة من لهم والصادرة املرخص وفقا

 الصندوق. أصول  إدارة

 :يلي ما حصر، دون  يشمل، بما للصندوق  أخرى  وخدمات التالية الخدمات اإلدارية الصندوق  مدير ُيقدم سوف

 الصندوق؛ أصول  وشراء بيع عمليات وتنفيذ استثمارية فرص تحديد -

 الصندوق؛ ألعمال ومشاريع واإلدارية الفنية القضايا تنفيذ عند إتباعها ينبغي التي القرارات اتخاذ إجراءات وضع -

 الصندوق؛ أعمال على تؤثر قد تطورات أو جوهرية وقاعع أي حول  السعودية املالية السوق  هيئة إطالع -

 الصندوق؛ بعمل املتعلقة السعودية العربية اململكة في السارية واللوائح األنظمة بجميع االلتزام -

 واألحكام؛ وفقا للشروط الوحدات مالكي مصلحة يحقق بشكل الصندوق  أصول  إدارة -

 الصندوق؛ لصالح املبرمة العقود جميع وسريان قانونية ضمان -

 واألحكام؛ الشروط هذه في املوضحة الصندوق  استراتيجية تنفيذ -

 الصندوق؛ عن نيابة اإلسالمية الشريعة ضوابط مع املتوافقة تسهيالت وثائق وتنفيذ والتفاوض الترتيب -

 اإلسالمية؛ ضوابط الشريعة مع متوافقة واألحكام الشروط هذه أن موافقتهم على والحصول  للصندوق  الشرعية الهيئة تعيين -

 الغير؛ من الصندوق  معهم املتعاقد األطراف أداء على اإلشراف -

 انتهائه؛ عند الصندوق  تصفية ترتيب -

 كامل؛ و بشكل أداء مسؤولياتهم املجلس أعضاء لتمكين بالصندوق  املتعلقة الالزمة املعلومات بجميع الصندوق  إدارة مجلس تزويد -

 .واألحكام الشروط وهذه املالية السوق  هيئة للوائح االمتثال لضمان الصندوق  إدارة مجلس مع التشاور  -

 

 .سلوكه املتعمد سوء أو الصندوق  مدير إلهمال كنتيجة الصندوق  يتكبدها خسائر أي عن املسئولية الصندوق  مدير يتحمل كما

 

 تعارض مصلحة أو نشاط أعضاء مجلس اإلدار  مع مصااح الصندوق 

رة الصندوق أو حت  تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام فإنه ال يوجد معامالت تنطوي على تضارب مصالح جوهرية بين مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدا

يمثالن الشركات الباععة لألصول وشركة مدير االمالك في محمد السيد عبد الاله محمد و غير ان االعضاء سليمان سعد عبدالرحمن الراشد رى. أي أطراف أخ

 الصندوق.

 

 أي في مصلحة أي الصندوق  مدير لدائىي يكون  وال .بالصندوق  وحدات فيه يملك الذي للحد إال الصندوق، أصول  ضد املطالبات أو في مصلحة أي الصندوق  ملدير يكون  لن

 .للصندوق  أصول 

 

7% 

20% 

31% 

33% 

6% 3% 

 توزيع االصول تحت اإلدارة حسب فئات األصول

 العقار

 األسهم الخاصة

   األسهم

 الدخل الثابت

 اصول متعددة

 صناديق التحوط



74 

 

 احتمالية و ود تضارب  وهري من شأنه التأثير على مدير الصندوق في أداءه لوا  اته تجاه الصندوق 

سواء داخلي أو مع أي ، لدى مدير الصندوق  مصالح جوهري ال يوجد تضارب ( من هذه الشروط واالحكام، تضارب املصالحقسم )باستثناء التضارب املفصحة عنها في 

 طرف ثالث آخر، يحتمل أن يؤثر على تأدية التزامات مدير الصندوق تجاه الصندوق.

 وفي حال وجد، سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بما يلي:

 االفصاح عن أي تضارب في املصالح ملجلس إدارة الصندوق. .1

 الدورية. االفصاح عن تضارب املصالح في شروط الصندوق و أحكامه و تقاريره .2

 عن أي تضارب مصالح قد ينشأ أثناء عمل الصندوق. .3
ً
 االفصاح فورا

 

 

 التفويض للغير

 لن يقوم مدير الصندوق بتكليف طرف ثالث إلدارة الصندوق.
 

 اشتراك مدير الصندوق خالل فتر  الطرح:

أي  الصندوق. وتعىي الشركات التابعةوحدات الشركات التابعة له في الصندوق خالل فترة االكتتاب أو بعد إدراج ال لن يستثمر مدير الصندوق و 

 . ملدير الصندوق شخص اعتباري آخر قد تكون تحت السيطرة املباشرة أو غير املباشرة 

 سياسة توزيع االرباح:-16

من كل شهر أبريل ونهاية  شهر أكتوبر  نهاية الوحدات بشكل نصف سنوي فيمن صافي أرباح الصندوق السنوية على مالك ( ٪ 90)يوزع الصندوق ما ال يقل نسبته عن

 .ويستثى  من ذلك األرباح الرأسمالية غير املحققة والتي قد تنتج من ارتفاع قيمة العقاراتسنة ميالدية 

 العقارية واستثمارات صفقات وصناديق أسواق النقد في أصول إضافية. وفي حال عدم وجودعاد استثمار األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول ي

 سيوزع مدير الصندوق تلك املبالغ مع أقرب توزيع لألرباح. من تاريخ استالم مبلغ بيع األصول  سنةفرص استثمار جديدة خالل 

 

  لية زياد  رأ  مال الصندوق:  -17

 .وتعليماتهاالسوق املالية  هيئةحسب ما تنص عليه لوائح آلية زيادة رأس املال ستكون  رأس مال الصندوق في حال قرر مدير الصندوق زيادة 

 

 سياسة ا تماعات مالكي الوحدات: -18

 يحق ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات بمبادرة منه. .1

 ايام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ. 10يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  .2

سعودية، وبإرسال إشعار تكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني لشركة السوق املالية ال .3

 قبل تاريخ االجتماع على أن يتم توضيح تاريخ  21االجتماع وبمدة ال تزيد عن كتابي إلى جميع املستثمرين وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ 
ً
يوما

 االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة في كل من االشعار واالعالن.

حدات الذين يملكون مجتمعين أو ايام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الو  10يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  .4

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق. %25منفردين 

 إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  .5
ً
 على األقل من قيمة وحدات الصندوق. %25ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

الصندوق سوف يدعو الجتماع ثان  بإعالن ذلك في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق ( أعاله فإن مدير 5إذا لم ُيستوف النصاب املوضح في الفقرة ) .6

  5املالية السعودية وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن 
ً
ايام. وُيعد االجتماع الثاني صحيحا

 كانت نسبة ملكية 
ً
 الوحدات املمثلة في االجتماع.أيا

 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .7

 يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع. .8

 للضوابط التي تضعها الهيئة.يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت ع .9
ً
 لى قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا

 بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من  .10
ً
من مجموع الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء كان  %50يكون القرار نافذا

 أم وكالة أم بواسطة وسائل ال
ً
 تقنية الحديثة.حضورهم شخصيا
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 القرارات التي يدعى فيها الى عقد ا تماع ملالكي الوحدات 

 يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أساس ي مقترح للصندوق  .أ 

في التصويت بأي تغيير أساس ي للصندوق،  يجب على مدير الصندوق اخذ موافقة مالكي الوحدات وفقا للفقرة )أ( اعاله واخذ موافقة هيئة السوق املالية .ب 

 بما في ذلك: 

 طبيعته. أو الصندوق  أهداف في املهم التغيير 

 يتعلق بالصندوق. فيما حقوقهم على أو الوحدات مالكي على وجوهري  سلبي تأثير له يكون  قد الذي التغيير 

 للصندوق. املخاطر وضع في تأثير له يكون  الذي التغيير 

 الصندوق. رأسمال زيادة 

 

 إ راءات الدعو  إلى عقد ا تماع ملالكي الوحدات:

ة )تداول(، وبإرسال تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودي .1

 قبل االجتماع، وسيحدد اإلعالن 21أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن )( 10إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل )
ً
( يوما

 واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة، وسيتم إرسال نسخة من اإلشعار إلى هيئة السوق املالية.

 إال إذا حضره عدد من مالكي ا .2
ً
 ٪ على األقل من قيمة وحدات الصندوق. 25لوحدات يملكون مجتمعين ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

ملدير  إذا لم يستوف النصاب املوضح في الفقرة )ب( أعاله، فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثان باإلعالن عن ذلك في املوقع اإللكتروني .3

 كانت نسبة ملكية 5قبل )الصندوق، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ 
ً
 أيا

ً
( أيام على األقل، ويعد االجتماع الثاني صحيحا

 الوحدات املمثلة في االجتماع.

 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في ا تماعات مالكي الوحدات:

 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل شريي للتمثيل في اجتماع مالكي الوحدات. .1

 ات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.يجوز لكل مالك وحد .2

 للضوابط التي  .3
ً
تضعها هيئة يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا

 السوق املالية.

 بموافقة  .4
ً
 أم  %50مالكي وحدات يمثلون نسبة أكثر من يكون القرار نافذا

ً
من مجموع الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء شخصيا

 بالوكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

 

 حقوق مالكي الوحدات-19

 ممارسة كافة حقوقهم املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، بما في ذلك:  الوحدات ملالكي يحق

 حضور اجتماعات مالكي الوحدات والتصويت على القرارات خاللها.  .ج 

 التصويت فيما يتعلق بأي تغيير أساس ي للصندوق، بما في ذلك:  .د 

 طبيعته. أو الصندوق  أهداف في املهم التغيير 

 يتعلق بالصندوق. فيما حقوقهم على أو الوحدات مالكي على وجوهري  سلبي رتأثي له يكون  قد الذي التغيير 

 للصندوق. املخاطر وضع في تأثير له يكون  الذي التغيير 

 الصندوق. رأسمال زيادة 

 االشتراك في اصدارات حقوق أولوية وقبول املساهمات العينية لغايات زيادة رأس مال الصندوق. .ه 

 قبول التوزيعات حسب هذه الشروط واألحكام.  .و 

 قبول التقارير الدورية والتحديثات بما يتماش   مع هذه الشروط واألحكام.  .ز 

 وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الفقرة، ال يتمتع مالكي الوحدات بأي حقوق إدارية فيما يتعلق بالصندوق 
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 أمين ااحفظ:-20

 شركة البالد لالستثمار

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللك فهد الطابق األول  –سمارت تاور 

 036ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 capital.com-www.albiladاملوقع اإللكتروني: 

بية واالمتثال النظامي سيتم تسجيل صكوك امللكية باسم شركة تابعة ألمين الحفظ "منشأة ذات غرض خاص" وسوف تحافظ مثل هذه الهيكلة على الكفاءة الضري

ن قبل بنك سعودي بموجب كما ستوفر أقص   قدر من الحماية القانونية ملالكي الوحدات. وال تكون أصول الصندوق مرهونة ألي طرف، غير أنه يجوز رهنها أو حيازتها م

 .شروط أية مستندات تمويل، ويحق ملجلس إدارة الصندوق تغيير أمين الحفظ بعد أخذ موافقة الهيئة

 

 املطور -21

املطور على أتعابه في الوقت الحالي ال يوجد مطور وال يوجد مشاريع تحت التطوير وفي حال استثمار الصندوق بمشاريع مستقبلية تخص التطوير العقاري، سيحصل 

من تكاليف  %15السعر السائد بالسوق و بحد أعلى نظير قيامه باألشراف / بالعمل على تطوير املشروع على شكل نسبة مئوية من تكاليف انشاء املشروع، وبحسب 

 انشاء املشروع.

      

 املناسب القانوني:-22

 Ernst & Young إيرنست اند يونق 

 شارع امللك فهد برج الفيصلية 14&  6الدور 

 11461الرياض  2732ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 2734740هاتف: 

 +966 11 2734730فاكس:  

  https://www.ey.com/em/en/homeاملوقع االلكتروني: 

 املالية القوائا-23

ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة األولى من تأسيس الصندوق، والتي سوف تبدأ فيها السنة املالية في تاريخ انتهاء فترة  31يناير حت   1تبدأ السنة املالية من 

 م.2018ديسمبر  31األولي وتنتهي في الطرح 

 املعايير وفق سنوي )بيانات مدققة( أساس )بيانات غير مدققة( وعلى  سنوي  نصف للصندوق بواسطة مدير الصندوق وذلك بشكل القوائم املالية يتم إعداد

 القانوني املحاسب بواسطة السنوية املالية القوائم تدقيق ويتم للمحاسبين القانونيين. كما يتم تعديلها من وقت آلخر. السعودية عن الهيئة الصادرة املحاسبية

بمجرد اعتمادها ويتم  املالية السوق  توفيرها لهيئة ويتم الصندوق  إدارة مجلس قبل من بالصندوق  املالية الخاصة القوائم مراجعة الخاص بالصندوق. وتتم

الفترة التي تغطيها القوائم املالية  نهاية من أشهر 3و  األولية املالية القوائم يوما على األكثر من نهاية الفترة التي تغطيها  30توفيرها ملالكي الوحدات خالل 

 طريق نشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وموقع السوق املالية السعودية "تداول".  عن ، وذلكالسنوية

 مدير االمالك -24
 شركة بنيان السعودية

 11413الرياض،  9102ص.ب.:  فهدطريق امللك 

 العربية السعودية اململكة

 /http://saudibonyan.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

بمهام إدارة العقار للقيام )شركة بنيان السعودية( ( قابلة للتجديد ملدة خمس سنوات مع10قام مدير الصندوق بتوقيع عقود إدارة أمالك ملدة عشر سنوات ملزم )

الواقعان شقق ماريوت ريزيدنس ان و  كورتيارد ماريوتي ما يتعلق بالفنادق املشغلة من قبل شركة ماريوت وهما ولكن ف من صافي االيرادات. %5تقاض   رسوم تبلغ تو 



77 

 

 % من صافي االيرادات.1في مدينة جازان في اململكة العربية السعودية فانه يتم احتساب 

 

 تضارب املصااح: -25

 بالتالي:  وإفادتناتم مراجعة قسم تضارب املصالح من قبل املستشار القانوني للصندوق 

قد ُيشارك مدير الصندوق والشركات التابعة له ومديروه ومسؤولوه وموففوه وعمالؤه ومديريهم ومسؤولهم وموففوهم ووكالئهم وأعضاء مجلس 

 أن تؤدي إلى تعارض في املصالح مع الصندوق، وإ
ً
 ذا واجهإدارة الصندوق في استثمارات مالية وأعمال مهنية أخرى والتي قد يكون من شأنها أحيانا

 
ً
 في املصالح مع الصندوق، فإن مدير الصندوق سيفصح عن ذلك إفصاحا

ً
 جوهريا

ً
مدير الصندوق أو أي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق تضاربا

 في أقرب وقت ممكن، وسيسوى مدير الصندوق لحل أي تضارب من هذا النوع عبر تطبيق اإلجراءات املتبعة من مدير الصندوق 
ً
، بما بإنصافمناسبا

  .ارب باالمتناع عن التصويت على أي مسألة تشتمل على تضارب في املصالحضذلك التزام أعضاء مجلس إدارة الصندوق الذين لهم عالقة بالتفي 

 

  :حدد مدير الصندوق نقاط تضارب املصااح التالية

  استثمارات مشابهة ُمدار  بواسطة شركة السعودي الفرنس ي كابيتال

إحدى  تدير شركة السعودي الفرنس ي كابيتال حسابها الخاص ومن املتوقع أن تستمر في إدارته، والتي قد تمتلك شركة السعودي الفرنس ي كابيتال أو 

   .شركاتها التابعة حصة من رأس املال

 بالقيود املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، فإنه يجوز لشرك
ً
ة السعودي الفرنس ي كابيتال والشركات التابعة لها باإلضافة إلى ذلك، فإنه رهنا

تثمارية في املستقبل القيام برعاية صناديق أو استثمارات أخرى أو القيام بدور مدير الصندوق أو مدير االستثمار أو الشريك العام في صناديق اس

شابهة لتلك املوجودة في استثمارات الصندوق، شريطة أال يضر خاصة أو استثمارات جماعية أخرى، ويجوز أن يستثمر واحد منها أو أكثر في مشاريع م

  .هذا النشاط اآلخر بنجاح الصندوق 

 

  تضارب املصااح فيما يتعلق باملعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له

انات قد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير الصندوق أو الشركات التابعة له أو الشركات التي كانت تابعة له في السابق، أو مع غيرها من الكي

 مباشرة أو غير مباشرة، وعلى سبيل املثال، فقد تقدمت شركة السعودي الفرنس ي كاب
ً
تال أو ياألخرى التي تمتلك فيها شركة السعودي الفرنس ي حقوقا

بعض الشركات التابعة لها خدمات معينة للصندوق مثل الخدمات اإلدارية. وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح ملجلس إدارة الصندوق عن جميع 

 و املعامالت التي تتم ما بين الصندوق ومدير الصندوق والشركات التابعة له والكيانات التي تمتلك فيها شركة السعودي الفرنس ي كابيتال حق
ً
قا

 .مباشرة أو غير مباشرة

 ومع ذلك، فإن مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق سوف يبذالن الجهود املعقولة بحسن نية ليتم إعداد شروط االتفاقيات بين مدير الصندوق 

  .ق والشركات التابعة له من جهة، والصندوق من جهة أخرى على أساس تجاري مستقل وأن تتماش   مع الشروط القياسية للسو 

 

  مجلس اإلدار 

سيشرف مجلس إدارة الصندوق على حل وتسوية أي تضارب في املصالح ألي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق؛ حيث قد ال يكون ألي من أعضاء 

من وقت مجلس إدارة الصندوق مصالح مرتبطة بمجموعة كبيرة من األنشطة العقارية وغيرها من األنشطة التجارية. وقد تتضارب هذه األنشطة 

  .مصالح الصندوق  آلخر مع

سليمان الراشد يملك في شركة بنيان والتي تعتبر مدير امالك الصندوق وكذلك يعتبر من الباععين ألصول الصندوق وعضو وتجدر اإلشارة إلى أن 

 .مجلس ادارة للصندوق غير مستقل

املالي لشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده، التي تعتبر من باعوي أصول محمد هو املدير عبد الاله ومن الجدير بالذكر أن السيد محمد السيد 

  الصندوق، وسوف يصبح أكبر مالك لحساب الصندوق ، وعضو مجلس إدارة الصندوق غير مستقل.

حكام، وسوف يبذلون ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الصندوق واجبات ائتمانية تجاه املستثمرين بموجب املسؤوليات املذكورة في هذه الشروط واأل 

  .جميع الجهود لحل وتسوية جميع حاالت تضارب املصالح عن طريق تقديرهم لألمور بحسن نية
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 اإلفصاح ملالكي الوحدات:-26 

  : الصندوق باإلفصاح عن اآلتي لهيئة السوق املالية ومالكي الوحدات يلتزم مدير 

 العام املسار أو املالي وضعه أو خصومه أو الصندوق  جوهرية تندرج في إطار نشاطه، وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر على أصول  تطورات أي 

 إلى يؤدي أن معقولة ويمكن بدرجة الصندوق، مدير منصب من الصندوق  ملدير طويي النسحاب يؤدي أو وضع الصندوق  في تأثير له تغيير يكون  أي أو ألعماله

 في يؤثر أن أو املدرجة الوحدة سعر في تغيير
ً
 ملحوفا

ً
 .الدين بأدوات املتعلقة بالتزاماته على الوفاء الصندوق  قدرة تأثيرا

 ألصول الصندوق  اإلجمالية القيمة ٪ من10 على يزيد أو يساوي  بسعر تأجيره أو رهنه لشراء أحد أصول الصندوق أو بيعه أو صفقة أي  
ً
 مالية قوائم آلخر وفقا

 أولية نصف سنوية غير مدققة أو قوائم مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث.

 لقوائم الصندوق  أصول  صافي من ٪10 على تزيد أو تساوي  خسائر أي 
ً
 .أحدث مالية نصف سنوية غير مدققة أو قوائم مالية سنوية مدققة، أيهما وفقا

 الصندوق )إن وجدت( لجان في أو الصندوق  إدارة مجلس أعضاء تشكيل في تغيير أي. 

 مبلغ كان إذا وساطة أو تحكيم أو قضائية دعوى  أي ذلك في بما نزاع، أي  
ً
  الصندوق  أصول  ٪ من صافي5عن  يزيد أو يساوي  املطالبة أو وفقا

ً
 قوائم آلخر وفقا

 .أيهما أحدث نصف سنوية غير مدققة أو قوائم مالية سنوية مدققة، مالية

 10على  يزيد أو يساوي  بما الصندوق  أصول  صافي في النقصان أو الزيادة ٪  
ً
 مالية مراجعة.  قوائم آلخر وفقا

 كانت إذا له تمويال يقدم أو أو أصل مشروع أي عالقة في ذي وطرف الصندوق  من كل بموجبه يستثمر ترتيب أي أو عالقة ذي وطرف الصندوق  بين صفقة أي 

 آلخر الصندوق  إيرادات من إجمالي ٪ 1 على تزيد أو مساوية الترتيب أو الصفقة هذه
ً
 .سنوية مدققة مالية قوائم وفقا

 إيرادات إجمالي من ٪ 5 على يزيد أو يساوي  للصندوق  الرئيسية النشاطات من أي في انقطاع أي  
ً
 .مدققة سنوية مالية قوائم آلخر الصندوق وفقا

 القانوني للصندوق  للمحاسب تغيير أي. 

 للصندوق.بديل  حفظ ألمين أي تعيين 

 يؤثر أن االستئنافية، يمكن أم االبتدائية املرحلة في سواء قضائية جهة أو محكمة من أمر أو إعالن أو قرار أو صدور حكم  
ً
 جزء ألي الصندوق  استغالل في سلبا

 آلخر الصندوق  صافي أصول  ٪ من5على  اإلجمالية قيمته تزيد أصوله من
ً
 أيهما أو قوائم مالية سنوية مدققة،مالية نصف سنوية غير مدققة  قوائم وفقا

 .احدث

 الصندوق  في رأس مال مقترح تغيير أي. 

 

 أخر : معلومات-27

 االخر   عقود الصندوق  (أ )

 

 نوع العقد األطراف االخر   تفاصيل العقد

املالية بتقديم خدمة أمين الحفظ  البالدتقوم شركة 

على جميع األصول سواء داخل اململكة أو خارجها للصندوق 

  %0,025 ذلك رسوم قدرهايترتب على و 
ً
من قيمة  سنويا

 أصول الصندوق ويتم احتساب تلك 
ً
بشكل  الرسوم تراكميا

وسيتم احتساب  يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.

هذه الرسوم عند بدء عمل الصندوق و/أو تحويل األصول 

 دفع رسوم 
ً
إلى املنشأة ذات الغرض الخاص.   وسيتم ايضا

ال سعودي ألمين الحفظ لتأسيس منشأة ري 60,000قدرها 

ريال سعودي  30,000و رسوم قدرها  ذات غرض خاص

 ألمين الحفظ مقابل شهادة الزكاة والقوائم املالية.
ً
 سنويا

وكذلك سيتم دفع أي رسوم حكومية عن طريق أمين 

 الحفظ وذلك من مصاريف الصندوق  

 

 

 

 

 

 الحفظ أمين اتفاقية تعيين

 ستقلامل

 

 

 

 

 

 اتفاقية تعيين أمين الحفظ املستقل

بمراجعة حسابات الصندوق إيرنست اند يونقتقوم شركة 

من صافي قيمة ريال  110,000قدرها  رسوم ذلكيترتب على و 

 
ً
 أصول الصندوق الدفترية سنويا

 إيرنست اند يونق

  Ernst & Young 

اتفاقية االلتزام بين مدير الصندوق 

 ومراجع الحسابات القانوني.

قام الصندوق بتوقيع عقود أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

وذلك مقابل فيصل العمران والسيد/ هاني عبيد مع السيد/

أعضاء مجلس اإلدارة 

 املستقلين 

العقود املوقعة بين مدير الصندوق 

وأعضاء مجلس إدارة الصندوق 
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سعودي ( ريال عشر الف)خمسة  15,000قدره سنوي مبلغ 

عن كل اجتماع بحد اعلى اربع اجتماعات  لكل عضو مستقل

 .سنويا

والسيد/ السيد/ هاني عبيد 

 فيصل العمران

 املستقلين.

 

 

 إ راءات معااجة الشكاو  -28

لدى مدير الصندوق حسب عنوان مدير الصندوق خدمة العمالء عند وجود أي شكاوي تتعلق بالصندوق ينبغي على مالك الوحدات صاحب الشكوى إرسالها إلى 

 .وسيتيح مدير الصندوق اإلجراءات الكاملة ملعالجة الشكاوي ملالكي الوحدات عند الطلب .املوضح في هذه الشروط واألحكام

ق ملالك إدارة حماية املستثمر ، كما يح -( يوم عمل، يحق ملالك الوحدات إيداع شكواه لدى هيئة السوق املالية 30وإذا تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل )

 من تاريخ إيداع الشكوى لدى هيئة السوق املالية ، إال إذا 90الوحدات إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية بعد مض ي مدة )
ً
 تقويميا

ً
( يوما

 أخطرت هيئة السوق املالية مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.

 

 ر املطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية:صناديق االستثما-29

 تتكون من: لقد تمت املوافقة على هذا الصندوق من قبل الهيئة الشرعية التابعة للبنك السعودي الفرنس ي و التي
 

  -الشيخ ع د هللا بن سليمان املنيع: 1

للمؤسسات املالية، عضو املجمع الفقهي اإلسالمي بمنظمة الدول اإلسالمية، عضو هيئة كبار العلماء، عضو املجلس األعلى لألوقاف، رئيس مجموعة الهيئات الرقابية 

 رئيس محكمة تميز متقاعد.

   -الدكتور منمد علي القري: 2

يعة لألسواق مجلس الشر بروفسور في االقتصاد اإلسالمي، عضو املجلس الشريي لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية في مملكة البحرين، عضو في 

 املالية اإلسالمية العاملية، خبير في املجمع الفقهي اإلسالمي الدولي، عضو في العديد من الهيئات الشرعية لعدة بنوك.

  -الدكتور ع د الستار أبو غد : 3

مع الفقه اإلسالمي الدولي وعضو املجلس الشريي حاصل على الدكتوراه في الفقه اإلسالمي املقارن، ماجستير في الشريعة اإلسالمية وماجستير في الحقوق، عضو مج

 بهيئة املحاسبة اإلسالمية، ولن يتم تحميل أتعاب الهيئة الشرعية على الصندوق.

 

 الضوابط الشرعية الستثمار الصندوق في األصول العقارية

 و تؤكد الهيئة على 
ً
 مراعاة الضوابط االتية:ترى الهيئة الشرعية أن االصل في االستثمار في األصول العقارية مباحا

 . أن يتم شراء العقارات و بيعها وفق صيغة مجازة من الهيئة الشرعية.1

 . أن يتم العقار محل االستثمار معلوما علما نافيا للجهالة.2

3.
ً
 . أن يكون الثمن معلوما

 . أال يوقع مدير الصندوق أي عقود استئجار على هذا األصل العقاري إال بعد تملكه.4

الكه بثمن حال، ثم يجوز استئجار العقار من مالكه بثمن مؤجل، ثم إعادة تأجيره على املالك بثمن حال أقل من الثمن املؤجل، وال يجوز استئجار العقار من م . ال 5

 لذريعة العينة اإليجارية املحرمة.
ً
 إعادة تأجيره على املالك بثمن مؤجل أكثر من الحال؛ سدا

 

مباشرة في أسهم شركات عقارية متداولة أخرى في السوق املالية السعودية "تداول" فتطبق عليها الضوابط الشرعية لألسهم و املجازة من  وفي حالة استثمار الصندوق 

 الهيئة الشرعية

 

 تعديل شروط وأحكام الصندوق:-30

 الصندوق وهيئة السوق املالية شريطة الحصول علىيقوم مدير الصندوق بتعديل هذه الشروط واألحكام وفقا لتقديره بعد موافقة مجلس إدارة  -

 ويعلن، ا وفقا للفقرة السادسة من التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولةلوحدات في حال كون التغيير أساسيموافقة مالكي ا

 من سريان أي تغيير. يوم عمل 20إللكتروني وعلى موقع تداول قبل مدير الصندوق أي تفاصيل متعلقة بالتغييرات األساسية في الشروط واألحكام على موقعه ا

 أيام من 10يعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق تفاصيل التغييرات الجوهرية في شروط وأحكام الصندوق قبل  -

أي تحديث عليها بما في ذلك  أيام من إجراء 10خالل في موقعه االلكتروني وموقع تداول  وعلى مدير الصندوق اإلعالن عن نسخة من الشروط واألحكام سريان التغيير 

 التحديث السنوي ألداء الصندوق.
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 النظام املط ق وتسوية النزاعات:-32

شكل هذه الشروط واألحكام عقد ملزم قانونيا بين مدير الصندوق وكل مالك للوحدات. ويعتبر االستثمار في الصندوق 
ُ
موافقة ضمنية على هذه الشروط واألحكام. ت

 لألنظمة واللوائح املعمول بها في اململكة
ً
 .وتخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفقا

كام. وفي ه الشروط واألحوسوف يسوى مدير الصندوق وكل مستثمر إلى الحل الودي ألي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام، وباملسائل الواردة في هذ

 أنشأتها هيئة السوق املالية حالة وجود نزاع لم يتم التوصل لحل ودي بشأنه، فإنه يجوز ألي طرف إحالة هذا النزاع إلى هيئة الفصل في منازعات األوراق املالية التي

 

 داولة:االلتزام بالئنة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات ااخاصة بصناديق االستثمار العقارية املت-33

ة عن هيئة السوق املالية، إن الشروط واألحكام مطابقة ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الصادر 

 القة بالصندوق.ويقر مدير الصندوق بأن هذه الشروط واألحكام تحتوي على إفصاح كامل وصحيح بجميع الحقائق الجوهرية ذات الع

 ريت وفهم ما جاء فيها واملوافقة عليها وتمه الحصول على نسخة منها. بنيانلقد قمت/ قمنا بقراءة الشروط واألحكام الخاصة بصندوق 

 

 توليع العميل : .............................................

 

 .....................................................التاريخ :  
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 مجمع معذر السكني( )تفاصيل عقود ايجار 1ملحق رلا 

 *ليمة العقد مد  العقد نهاية العقد  بداية العقد تفاصيل عقود االيجار

 )ريال سعودي(

 90,000.00 سنة واحدة  2018-07-10 2017-07-10 1رقم  املستأجر 

 90,000.00 سنة واحدة  2018-12-14 2017-12-14 2رقم  املستأجر 

 90,000.00 سنة واحدة  2019-03-01 2018-03-01 3رقم  املستأجر 

 95,000.00 سنة واحدة  2018-08-19 2017-08-19 4رقم  املستأجر 

 90,000.00 سنة واحدة  2018-05-20 2017-05-20 5رقم  املستأجر 

 90,000.00 سنة واحدة  2018-06-14 2017-06-14 6رقم  املستأجر 

 90,000.00 سنة واحدة  19/4/1440 20/4/1439 7رقم  املستأجر 
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 (م نى سيتي ووك السكني )تفاصيل عقود ايجار 2ملحق رلا 

 *ليمة العقد مد  العقد نهاية العقد  بداية العقد تفاصيل عقود االيجار

 )ريال سعودي(

  127,500         سنة واحدة  16.09.18 16.09.17 1رقم  املستأجر 

  137,700         سنة واحدة  16.09.18 16.09.17 2رقم  املستأجر 

  255,000         سنة واحدة  09.09.18 09.09.17 3رقم  املستأجر 

  132,600         سنة واحدة  16.09.18 16.09.17 4رقم  املستأجر 

  173,400         سنة واحدة  16.09.18 16.09.17 5رقم  املستأجر 

  130,968         سنة واحدة  20.09.18 20.09.17 6رقم  املستأجر 

  125,460         سنة واحدة  16.09.18 16.09.17 7رقم  املستأجر 

  125,460         سنة واحدة  20.09.18 20.09.17 8رقم  املستأجر 

  204,000         سنة واحدة  16.09.18 16.09.17 9رقم  املستأجر 

  163,200         سنة واحدة  18.09.18 18.09.17 10رقم  املستأجر 

  132,600         سنة واحدة  21.09.18 21.09.17 11رقم  املستأجر 

  173,400         سنة واحدة  26.09.18 26.09.17 12رقم  املستأجر 

  185,640         سنة واحدة  01.10.18 01.10.17 13رقم  املستأجر 

  127,500         سنة واحدة  21.09.18 21.09.17 14رقم  املستأجر 

  128,520         سنة واحدة  28.09.18 28.09.17 15رقم  املستأجر 

  143,820         سنة واحدة  26.09.18 26.09.17 16رقم  املستأجر 

  144,330         سنة واحدة  15.10.18 15.10.17 17رقم  املستأجر 

  179,010         سنة واحدة  02.10.18 02.10.17 18رقم  املستأجر 

  173,400         سنة واحدة  25.09.18 25.09.17 19رقم  املستأجر 

  257,415         سنة واحدة  10.10.18 10.10.17 20رقم  املستأجر 

  139,740         سنة واحدة  02.10.18 02.10.17 21رقم  املستأجر 

  238,680         سنة واحدة  26.10.18 26.10.17 22رقم  املستأجر 

  228,480         سنة واحدة  20.10.18 20.10.17 23رقم  املستأجر 

  204,000         سنة واحدة  19.10.18 19.10.17 24رقم  املستأجر 

  207,967         سنة واحدة  01.12.18 01.12.17 25رقم  املستأجر 

  236,477         سنة واحدة  09.11.18 09.11.17 26رقم  املستأجر 

  248,370         سنة واحدة  15.11.18 15.11.17 27رقم  املستأجر 

  196,207         سنة واحدة  06.12.18 06.12.17 28رقم  املستأجر 

  188,700         سنة واحدة  12.11.18 12.11.17 29رقم  املستأجر 

  204,000         سنة واحدة  01.12.18 01.12.17 30رقم  املستأجر 

  233,580         سنة واحدة  10.11.18 10.11.17 31رقم  املستأجر 

  169,861         سنة واحدة  01.12.18 01.12.17 32رقم  املستأجر 

  214,200         سنة واحدة  14.12.18 14.12.17 33رقم  املستأجر 

  167,280         سنة واحدة  08.12.18 08.12.17 34رقم  املستأجر 

  238,680         سنة واحدة  01.12.18 01.12.17 35رقم  املستأجر 
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  188,700         سنة واحدة  30.11.18 30.11.17 36رقم  املستأجر 

  168,300         سنة واحدة  11.12.18 11.12.17 37رقم  املستأجر 

  168,504         سنة واحدة  15.12.18 15.12.17 38رقم  املستأجر 

  173,400         سنة واحدة  05.12.18 05.12.17 39رقم  املستأجر 

  239,700         سنة واحدة  05.12.18 05.12.17 40رقم  املستأجر 

  179,071         سنة واحدة  14.12.18 14.12.17 41رقم  املستأجر 

  172,584         سنة واحدة  20.12.18 20.12.17 42رقم  املستأجر 

  234,420         سنة واحدة  17.12.18 17.12.17 43رقم  املستأجر 

  188,700         سنة واحدة  20.12.18 20.12.17 44رقم  املستأجر 
 التأجيرية *تختلف االسعار وذلك الختالف املساحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وليد بن خالد فطاني  العتيبي زبنبن  نواف

 االلتزام املطابقة و رئيس 

 

 الرئيس التنفيذي 
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