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 صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة 

Alinma Retail REIT Fund  

  صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع المعايير والضوابط الشرعية

 مدير الصندوق

 لالستثمار اإلنماء شركة

 
 الحفظ  أمين

 المالية البالد شركة

 

 ريال سعودي 1,180,000,000 حجم الصندوق

 وحدة 35,400,000 عدد الوحدات المطروحة

 ريال سعودي  354,000,000 إجمالي قيمة الوحدات المطروحة

 %30 نسبته الوحدات من حجم الصندوق

  ال
 
 مةييييي ولية هو هي

 
تعطييييية ايسييييية الةيييييوق الماليييييية هي تالييييييد يتعتيييييق بديييييية اييييي ا المةيييييتند هو التمالييييي  وت تييييية ال يسييييية نفةييييي ا مييييي  هي

  يييييزء منييييي
 
وحيييييدان ال ييييييندوق  فييييية االشييييييترا . ويجييييي  عتيييييي  اليييييرا  ي  فييييية  خةيييييارج تنيييييت  عميييييا ور    ايييييي ا المةيييييتند هو االعتميييييا  عتيييييي  هي

حيييال تعييي ر ف ييي  م توييييان اييي ا   وفيييةة المعتوميييان المتعتقييية بالوحيييدان م يييل الطييير . المطروحييية بمو ييي  اييي ا المةيييتند ت يييري ميييد  صييي 

  ليييي
 
ييييرخ

 
يييييراءج الشييييروم واسحسييييام والمةييييتندان   ، لمييييا تجييييدر اإلشييييارج اليييي   ييييرورجالمةييييتند يجيييي  عتييييي   اسخيييي  بمشييييورج مةتشييييار مييييالة م

 .العقاري المتداول اسخر  ل ندوق االستثمار

رعية المجيييامج مييي  شيييعتييي  هنييي  صيييندوق اسيييتثمار عقييياري متيييداول متوافيييق ميييع المعيييايير ال التجزئييية لقطييياع رييييت اإلنمييياء  صيييندوقتييي  اعتميييا  

 رعية المعينة ل ندوق االستثمار العقاري المتداول.شِي ل لجنة الريابة ال

 14 ا  يييير  بتيييياري  لمييييا تخيييير ت ييييدي  عتي ييييم(، 2018مييييار   7اييييي والموافييييق 1439 مييييا   الثانييييية  19الشييييروم واسحسييييام فيييية تيييياري   هايييي  صييييدرن

 ايييي ا تاسييييي  عتيييي  الةييييعو ية العربييييية الممتسيييية فيييية المالييييية الةييييوق ايسيييية موافقيييية تمييييت،  م ( 2022مييييار  17اييييي والموافييييق 1443شييييع ا  

 بتاري  
ً
 عاما

ً
 م(.2017 يةم ر  28اي والموافق 1439الثانة  ربيع 10ال ندوق وطر  وحدات  طرحا
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 إشعار هام

 

"( الصنــدوقو" لقطاع التجزئةت توي ايي ه الشييروم واسحسام عتيي  معتومييان تف يتييية تتعتييق ب ندوق اإلنماء ريت 

عامل المةتثمرو  الوحداتطيير  الوحييدان فة ال ندوق و"وبعمتييية 
 
"(. وعند تقدي  طت  لالشترا  فة الوحدان، سي

عتي  هن   يد تقدموا بناًء عت  المعتومييان الييوار ج فيية ايي ه الشروم واسحسام، والتيية تتوفر نة  من ييا عتيي  

(، والمويييع www.alinmainvestment.com"( والصندوق مديرو" لالستثمارالمويييع اإللسترونة لشرلة اإلنماء 

( هو المويييع www.cma.org.sa"( وهيئة السوق المالية" هو "الهيئةو" اإللسترونة ل يسيية الةييوق المالية الةعو ية

"( السوقمجموعة تداول الةعو ية( و"اإللسترونة لشرلة تداول الةعو ية وشرلة تابعة وممتولة بالسامل ل

 (.www.saudiexchange.com.saو

يج  عت  المةتثمري  الم تمتي  يراءج ايي ه الشييروم واسحسام بشسل لامل ي ل شراء الوحدان فة ال ندوق حي  

د ال يناس   ميع المةتثمري . لما يج  عت  المةتثمري  ه  ينطوي االستثمار فة ال ندوق عت  بعض الم اطر، وي

( م  ا ه 10يسو  لدي   االستعدا  لت مل الم اطر المرت طة باالستثمار فة ال ندوق، والوار  وصف ا فة الما ج و

 ". مخاطر االستثمار في الصندوقالشروم واسحسام والمتعتقة بي"

مقفتة، مةجتة فة  مدير ال ندوق، باعت اره شرلة مةاامة سعو يةت  إعدا  ايي ه الشييروم واسحسام بواسطة 

، وم سةة سوق مالية مرخ  ل ا م  ي ل ال يسة 1010228782الةجل التجاري بالممتسة العربية الةعو ية ت ت ري  

 سحسام الئ ة صنا يق االستثمار العقاري ال ا رج ع  مجت  إ ارج ال ي37-06034بمو   الترخي  ري  
ً
سة ، وفقا

م( والمعدلة بناًء عت  يرار مجت  15/07/2006اي والموافق 19/06/1427الم رخ فة  2006-193–1بمو   القرار ري  

الئحة صناديق م( و"24/02/2021ه والموافق 12/07/1442الم رخ فة  2021-22–22إ ارج ال يسة بمو   القرار ري  

 "(.االستثمار العقاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cma.org.sa/
http://www.saudiexchange.com.sa/
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 المحتويات فهرس

 ري 

 الفقرج
 ال ف ة المو وع

 3 ف ر  1

 4 يائمة الم طت ان الوار ج فة الشروم واسحسام. 2

 10  ليل ال ندوق 3

 13 الطر  ع مت    4

 14 اس  ال ندوق ونوع  5

 14 ومويع  اإللسترونة عنوا  المقر الرئيةة لمدير ال ندوق 6

 14 مدج ال ندوق 7

 14 ميع اسربا  عت  مالسة الوحدان سياسة تو وصف لغرض ال ندوق وهاداف  مع بيا  8

 15 مت   لالستراتيجيان التة سيت ع ا ال ندوق لت قيق هاداف  9

 36 م اطر االستثمار فة ال ندوق 10

 48 االشترا  11

 59 تداول وحدان ال ندوق 12

 59 سياسة توميع اسربا  13

 60 إن اء ال ندوق وت فيت  14

 62 ال دمان والعموالن وهتعاب اال ارجالرسوم ومقابل  15

 68 التامي  16

 69 هصول ال ندوق  17

 71 مجت  إ ارج ال ندوق 18

 74 مدير ال ندوق 19

 79 القانونة المةتشار 20

 80 همي  ال فظ 21

 82 االمال  مدير 22

 83 ال ةابان مرا ع 23

 83 القوائ  المالية 24

 84 الم الح تعارض 25

 85 التقارير لمالسة الوحدانرفع  26

 86 ا تماع مالسة الوحدان 27

 88 حقوق مالسة الوحدان 28

 88 المعتومان اسخر  29

 90  لجنة الريابة الشرعية لت ندوق: 30

 92 خ ائ  الوحدان 31

 92 تعديل شروم ال ندوق وهحسام  32

 92 ندوقمدير ال  ايراران 33

 94 النظام المط ق 34

 95 م  مالك الوحدان إيرار 35
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 روط واألحكامشال فيالواردة  قائمة المصطلحات .1

"الهيئة" أو "هيئة السوق 

 ”المالية

تعنة ايسة الةوق المالية بالممتسة العربية الةعو ية شامتة حيثما يةمح الن ،  :

هي لجنة، هو لجنة فرعية، هو موظف، هو وليل يمس  ه  يت  تفويض  س اء هي وظيفة 

 ال يسة. م  وظائف

الئحة مؤسسات السوق 

 المالية

م سةان الةوق المالية ال ا رج ع  مجت  ايسة الةوق المالية بمو   يرار  الئ ة :

م، والمعدلة بمو   28/06/2005اي الموافق 21/05/1426وتاري   2005-83-1ري  

م، وهي تعديالن 12/08/2020اي الموافق 22/12/1441وتاري   2020-75-2القرار ري  

 هخر  يد تطره عتي ا.

الئحة صناديق االستثمار 

 العقاري

الئ ة صنا يق االستثمار العقاري ال ا رج ع  مجت  إ ارج ال يسة بمو   القرار ري   :

م والمعدلة بناًء عت  15/07/2006اي الموافق 19/06/1427الم رخ فة  193-2006–1

ه 12/07/1442الم رخ فة  2021-22–22يرار مجت  إ ارج ال يسة بمو   القرار ري  

 ي تعديالن هخر  يد تطره عتي ا.م، وه24/02/2021الموافق 

 الئ ة صنا يق االستثمار ال ا رج ع  مجت  ايسة الةوق المالية. : الئحة صناديق االستثمار

التعليمات الخاصة 

بصناديق االستثمار 

 العقارية المتداولة

تعنة التعتيمان ال اصة ب نا يق االستثمار العقارية المتداولة ال ا رج ع  مجت   :

 ق المالية.ايسة الةو

 "شركة اإلنماء لالستثمار "

 "مدير الصندوق"أو 

قيدج  :
 
تعنة شرلة اإلنماء لالستثمار، واة شرلة مةاامة سعو ية مقفتة والم

رخ ة م  ايسة الةوق المالية بمو   1010269764بالةجل التجاري ري  و
 
(، والم

واإل ارج "إ ارج نشام التعامل وال فظ ( لمزاولة 09134 -37الترخي  الري  و

لمشورج فة هعمال اسوراق االستثماران وتشغيل ال نا يق" والترتي  وتقدي  ا

 ."المالية

 لالئ ة صنا يق االستثمار  : مجلس إدارة الصندوق
ً
عي  هعضاءه مدير ال ندوق، وفقا

 
او مجت  إ ارج ي

 العقاري لمراي ة هعمال مدير ال ندوق وسير هعمال ال ندوق.

والت ويت   وإبداء ترائ  عت  ممارسة م ام او عضو مجت  إ ارج ال ندوق القا ر : إدارة مستقلعضو مجلس 

اذ القراران  تعت  امجت  اإل ارج  يعي  بما،  و وعية وحيابمعت  القراران 

مجت  اإل ارج عضو  ، يتمتعال ندوقم الح قيق فة ت تة    التةالةتيمة 

ينافة االستقاللية، عت  س يل المثال ال ال  ر باالستقاللية التامة؛ ومما المةتقل 

 ما ياتة:

   لد  مدير ال ندوق هو تابٍع ل ، هو هي مدير صندوق م  ال اط 
ً
ه  يسو  موظفا

هو همي  حفظ ال ندوق، هو مدير اسمال  هو تابع ل ، هو لدي  عمل  واري هو 

عالية تعايدية مع مدير ال ندوق هو هي مدير صندوق م  ال اط  هو همي  حفظ 
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 ذلك ال ندوق.

  العامي  الما يي  لد  مدير ال ندوق هو ه  يسو  م  ل ار التنفي يي  خالل

 لد  تابع ل .

  ه  تسو  ل  صتة يرابة م  الدر ة اسول  مع هي م  هعضاء مجت  اإل ارج هو

 ل ار التنفي يي  لد  مدير ال ندوق هو هي تابع ل .

  ل    سيطرج لد  مدير ال ندوق هو لد  هي تابع ل  خالل 
ً
ه  يسو  مالسا

 العامي  الما يي .

 لما نة ت  وه  يس 
ً
%( هو هلثر م  وحدان ال ندوق هو م  وحدان 5و  مالسا

صندوق تخر ت ت إ ارج نف  مدير ال ندوق هو ل  صتة يرابة م  الدر ة اسول  

  .بم  يمتك ا ه النة ة

 ل 
ً
%( هو هلثر م  5   ذي صفة اعت ارية يمتك ما نة ت   وشه  يسو  ممثال

  .ت ت إ ارج نف  مدير ال ندوق وحدان ال ندوق هو م  وحدان صندوق تخر

 لش   ذي صفة اعت ارية يمتك ما نة ت  و 
ً
%( هو هلثر م  5ه  يسو  ممثال

هس   مدير ال ندوق هو تابع لمدير ال ندوق هو همي  ال فظ هو تابع سمي  

  .ال فظ

  ه  تسو  ل  صتة يرابة م  الدر ة اسول  باي م  هعضاء مجت  اإل ارج فة

 صن
 
  .دوق تخر ت ت إ ارج نف  مدير ال ندوقال ندوق هو هي

 طرف ذي عالية بال ندوق 
 
   .ه  تسو  ل  صتة يرابة م  الدر ة اسول  باي

  خالل العامي  الما يي  لد  مدير ال ندوق هو 
ً
ه  يعمل هو لا  يعمل موظفا

 ل    سيطرج لد  هي م  
ً
هي طرف ذي عالية بال ندوق هو ه  يسو  مالسا

  .لعامي  الما يي تتك اسطراف خالل ا

   ه  يتقا   م الغ مالية م  ال ندوق عالوج عت  مسافاج عضوية مجت

 اإل ارج.

  ة هو عدج   ان يعين ا مدير ال ندوق لتقوم بإ ارج العقاران م ل استثمار  : مدير األمالك

ال ندوق وتسو  مة ولة ع   ميع ال دمان المتعتقة بإ ارج العقاران وم   من ا 

لمثال: إ ارج وتشغيل العقاران وصيانت ا وخدمان التا ير وت  يل عت  س يل ا

 اإليجار.

بمو   الئ ة م سةان  ممارسة هعمال اسوراق الماليةليعنة ش   مرخ  ل   : مؤسسة السوق المالية

 .الةوق المالية

مسؤول المطابقة 

 وااللتزام

 لالستثمار  اإلنماء مة ول المطابقة وااللتزام لد  شرلة  :
ً
ال ي يت  تعيين  وفقا

 الئ ة م سةان الةوق المالية.ل

 .اإلنماء ريت لقطاع لتجزئة يعنة صندوق  : الصندوق

مدة الصندوق / عمر 

 الصندوق

سنة ت ده م  تاري  إ راج الوحدان فة تداول، يابتة لتتجديد  99مدج ال ندوق اة  :

 ايسة الةوق الماليةلمد  مماثتة وفق تقدير مدير ال ندوق وبعد هخ  موافقة 

 .ييمة هصول ال ندوق لما او م د  فة ا ه الشروم واسحسام ا مالةيعنة  :إجمالي قيمة أصول 
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الصندوق / رأس مال 

 الصندوق

مقابل إ ارج هصول  التة يت   فع ا لمدير ال ندوق 7التعويض والم اريف واستعاب : رسوم إدارة الصندوق

 .ال ندوق

يقدم  المشتر  م  مقابل نقدي هو عينة لغرض االستثمار فة ال ندوق او ما  : اشتراك

 لشروم ال ندوق وهحسام .
ً
 وفقا

ح ة المالسي  فة هي صندوق استثمار يتسو  م  وحدان بما فة ذلك ه زاء الوحدج  : الوحدة

 .وتعامل لل وحدج عت  هن ا تمثل ح ة مشاعة فة هصول صندوق االستثمار

لك "مالك وحدة" أو "ما

 وحدات "

م طت ان مترا فة، ويةت دم لل من ا لإلشارج إل  الش   ال ي يمتك وحدان  :

  ندوق.الفة 

 : اآلتية ال االن م  هي ب  يق د : التغييرات األساسية

 . التغيير الم   فة هاداف ال ندوق هو ط يعت  هو فست 

  هو التغيير ال ي يد يسو  ل  تاثير ست ة و واري عت  مالسة الوحدان

 عت  حقوي   فيما يتعتق بال ندوق.

 .التغيير ال ي يسو  ل  تاثير فة  ر ة الم اطر لت ندوق 

 .االنة اب الطوعة لمدير ال ندوق م  من   مدير ال ندوق 

  هي تغيير ي  ي فة المعتا  إل  ه  يعيد مالسة الوحدان النظر فة

 مشارلت   فة ال ندوق.

  هصول ال ندوق إل  مدير  هي تغيير ي  ي إل  ميا ج المدفوعان م

ال ندوق هو هي عضو م  هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق هو هي تابع سي 

 من ما.

  م  المدفوعان التة تةد  م  هصول 
ً
  ديدا

ً
هي تغيير يقدم نوعا

 ال ندوق.

   هي تغيير يزيد بشسل  واري هنواع المدفوعان اسخر  التة تةد  م

 هصول ال ندوق.

 ق هو إن اء ال ندوق.التغيير فة تاري  است قا 

  ميا ج إ مالة ييمة هصول ال ندوق م  خالل ي ول مةاامان نقدية هو

 عينية هو لتي ما.

 ال ندوق مدير ب ا وت تغ آلخر حي  م  ال يسة تقرراا تخر  حاالن هي. 

 ل  ه الشروم واسحسام. : الطرح
ً
 يعنة الطر  العام لتوحدان وفقا

صافي قيمة األصول 

 للوحدة

القيمة النقدية سي وحدج عت  هسا  إ مالة ييمة هصول صندوق االستثمار  :

قة  النات  عت  إ مالة عد  
 
 من ا ييمة ال  وم والم اريف، ث  ي

ً
م  وما

 الوحدان القائمة فة تاري  التقوي .

 يعنة صافة ييمة هصول ال ندوق لما او م د  فة ا ه الشروم واسحسام. : صافي قيمة األصول
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يق د ب  اليوم ال ي يت  في  حةاب صافة ييمة هصول ال ندوق، ويت  التقيي   : التقويميوم 

  يةم ر م  لل سنة ميال ية. 31يونيو و 30لل ستة هش ر فة 

 هي الريال الةعو ي، العمتة الرسمية لتممتسة العربية الةعو ية. : "ريال" أو "ريال سعودي"

استثمار يتمثل ادف ا الوحيد االستثمار فة اسوراق المالية ي يرج واة صنا يق  : صناديق أسواق النقد

 لالئ ة صنا يق االستثمار.
ً
 اس ل وصفقان سوق النقد وفقا

صفقان ينف اا ال ندوق ع  طريق تمتك ستع وبيع ا باآل ل، حي  ي دي العميل  : صفقات المرابحة

ق الةتعة م  ر  ت  فة شراء ستعة م  ال ندوق باس ل، ث  يشتري ال ندو

الةوق، وي يع ا عتي ، ولتعميل حق االحتفاظ بالةتعة هو تةتم ا ول  ه  يولل 

ال ندوق فة بيع ا فة الةوق، لما يمس  تنفي اا بتوليل ال ندوق م سةة 

مالية بشراء ستع م  الةوق الدولية لت ندوق بثم  حال وم  ث  ي يع ا ال ندوق 

  ل.عت  الم سةة المالية هو  يراا بثم  م 

النموذج المةت دم لطت  االشترا  فة ال ندوق وهي مةتندان مطتوبة حة   : نموذج طلب االشتراك

لوائح ايسة الةوق المالية ويواعد مساف ة  ةل اسموال وتمويل اإلرااب، وهي 

معتومان مرفقة يويع ا العميل بغرض االشترا  فة وحدان ال ندوق شريطة 

 .اعتما  مدير ال ندوق

اة الةنة الميال ية والمدج الزمنية التة يت  فة بدايت ا توثيق وتةجيل  ميع  : لماليةالسنة ا

العمتيان المالية لت ندوق وفة ن ايت ا يت  إعدا  القوائ  المالية والتة تتسو  

. 12م  
ً
 ميال يا

ً
 ش را

 مدج ثالثة هش ر م  لل سنة مالية تنت ة فة اليوم اسخير م  اسش ر ومار / : الربع

 يونيو/ س تم ر/  يةم ر( م  لل عام.

يوم العمل الرسمة ال ي تسو  في  ال نو  مفتوحة لتعمل فة الممتسة العربية  : "اليوم" أو "يوم عمل"

 الةعو ية.

يق د ب  إ مالة عوائد ال ندوق بما فة ذلك الدخل التا يري بعد خ   إ مالة  : صافي أرباح الصندوق

 ندوق.الم روفان التة ت مت ا ال 

 بق د ب  هي م  اآلتة: : طرف ذو عالقة

 مدير ال ندوق هو مدير ال ندوق م  ال اط . .1

 همي  ال فظ هو همي  ال فظ م  ال اط . .2

 المطور والمست  ال ندسة. .3

 مدير اسمال . .4

 المقي  المعتمد. .5

 مرا ع ال ةابان. .6

 مجت  إ ارج ال ندوق. .7

هعضاء مجت  اإل ارج هو هي م  المديري  التنفي ي  هو الموظفي  لد  هي م   .8
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 اسطراف ذوي العالية.

 %( م  صافة هصول ال ندوق.5هي مالك وحدان تتجاوم متسيت  و .9

 هي ش   تابع هو مةيطر عت  هي م  اسش اص الةابق ذلرا . .10

 تعنة الةوق المالية الةعو ية. : تداول

عامتة فة الممتسة العربية الةعو ية وهو سيت  ترخي    ةتعنة هي سوق مالي : السعوديةأسواق المال 

الحقا( ومن ا عت  س يل المثال الةوق الرئيةية والةوق الموامية ونمو( وسوق 

 ال سو  والةندان.

تعنة هي هصول يمتتس ا ال ندوق سواًء لانت سائتة هم  ير سائتة بما فة ذلك  : أصول الصندوق

 صول العقارية المو  ة فة المت   التعريفة ع  اسصول العقارية.اس

 لل م  يمتك وحدج فة ال ندوق عت  هال يسو  م  اآلتة بيان  : : الجمهور 

 %( هو هلثر م  وحدان ال ندوق5هي مالك وحدان يمتك و .1

 مدير ال ندوق وتابعي  .2

 هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق .3

لفترج ممنية م د ج وال يترت  عت  شراء حق االنتفاع  باسصلشراء حق االنتفاع  : عقد المنفعة

 التةاب المتسية التامة لألصل ب ي  ت ق  تتك المتسية مع مالس ا اسساسة.

تعنة لافة الم اريف التشغيتية،الم اشرج و ير الم اشرج، التة يت  تس داا  : مصاريف التشغيل 

إ ارج اسمال  وإيجار اسرا ة  والمتعتقة بانشطة اسصول ، بما فة ذلك م اريف

والم اريف الم اشرج والغير م اشرج لتشغيل وصيانة اسصول ، والم اريف اإل ارية 

العامة وتشمل عت  س يل المثال ال ال  ر تساليف المرافق، وتساليف ال دمان، 

وتساليف اإلصال  وال يانة، وتساليف يطع الغيار، وتساليف الجر  والتوريد، وم اريف 

م يعان والتةويق، وتستفة هي ش   يقدم خدمان وبما فة ذلك خدمان اسم  ال

واالستشاران( هو ال ضائع إل  اسصول ، وتساليف الموظفي ، ورسوم إ ارج اسمال ، 

ورسوم الت اريح والموافقان النظامية، وم اريف التامي  عت  االستثماران، 

عتقة بتشغيل اسصول العقارية، وم اريف المةط ان ال ضراء ، و ميع الضرائ  المت

وم اريف وتساليف االت االن، التامي  وعالوان التامي  وهي تساليف تامينية هخر ، 

 .وهي تساليف هخر  مق ولة عا ج لم اريف تشغيتية

 

 .لالستثمار اإلنماء شرلة لد لجنة الريابة الشرعية  يعنة   الشرعية الرقابة لجنة

تعنة الشرلة الةعو ية ذان المة ولية الم دو ج التة يت  تاسية ا وتمتس ا م    :"شركة ذات غرض خاص"

 ي ل همي  ال فظ لالحتفاظ بمتسية هصول ال ندوق. 
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 سحسام   "المقيم المعتمد":
ً
ش   ذو صفة ط يعية هو اعت ارية مرخ  ل  بمزاول م نة التقيي  وفقا

اي 9/7/1433( وتاري  43وم/ نظام المقيمي  المعتمدي  ال ا ر بالمرسوم المتسة

 والئ ت  التنفي ية وفرع تقيي  العقاران(.

."ضريبة القيمة المضافة": فرض عت   ميع الةتع وال دمان التة يت  شراؤاا وبيع ا   
 
اة  ري ة  ير م اشرج ت

فرض  ري ة القيمة المضافة فة لل 
 
م  ي ل المنشآن، مع بعض االستثناءان. وت

 بالتوميع وحت  مرحتة ال يع  مرحتة م  مراحل ستةتة
ً
اإلمدا ، ابتداًء م  اإلنتاج ومرورا

 لنظام  ري ة القيمة المضافة ال ا ر بمو   
ً
الن ائة لتةتعة هو ال دم، وذلك وفقا

اي والئ ت  التنفي ية، وهي تعديالن 02/11/1438( وتاري  113المرسوم المتسة ري  وم/

 .يد تطره عتي 

"ضريبة التصرفات 

 ":العقارية

تعنة الضري ة التة يت  فر  ا عت   ميع الت رفان العقارية التة تشمل عت  ال يع  

الوصية والتا ير التمويتة واإل ارج المنت ية بالتمتيك وعقو  االنتفاع طويتة اسمد 

 50التة تزيد مدت ا عت  و
ً
، وت تة  ا ه الضري ة بناًء عت  ييمة العقار وفقا

ً
( عاما

  ال ائع والمشتري، وت  فرض  ري ة الت رفان العقارية بناًء لما او متفق عتي  بي

ه بداية م  يوم اسحد الموافق 14/02/1442( وتاري  84عت  اسمر المتسة ري  وه/

 ي.ا17/02/1442
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 دليل الصندوق .2

 شركة اإلنماء لالستثمار  مدير الصندوق

 20، الدور العنو  الثانة برج 

 طريق المتك ف د

  11544، الرياض  55560ص. ب. 

 الممتسة العربية الةعو ية

www.swicorp.com 

 

 الماليةشركة البالد  أمين الحفظ

 الطابق اسول –سمارن تاور 

تقاطع شارع الت تية مع طريق 

 المتك ف د

 140ص.ب. 

 11411الرياض 

 الممتسة العربية الةعو ية

capital.com-www.albilad 

 

 الماليةشركة البالد  الطرح مدير

 الطابق اسول –سمارن تاور 

تقاطع شارع الت تية مع طريق المتك 

 ف د

 140ص.ب. 

 11411الرياض 

 الممتسة العربية الةعو ية

capital.com-www.albilad 

 

اللحيد واليحييى محاسبون  مراجع الحسابات

 قانونيون

 طريق هبو بسر ال ديق -التعاو  

 الرياض 

 الممتسة العربية الةعو ية 

 966112694419 :ااتف

 966112693516 :فال 

www.aca.com.sa 

 

 عقارات التجزئة شركة  األمالكمدير 

 91220ص. ب.

 11633الرياض 

 الةعو ية العربية الممتسة

 www.rrc.sa 

 

http://www.swicorp.com/
http://www.albilad-capital.com/
http://www.albilad-capital.com/
http://www.aca.com.sa/
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جهاد أحمد تركستاني ومشاري  المستشار القانوني

عبدالعزيز العباد لالستشارات 

 القانونية والمحاماة 

 الدور الرابعبرج ايتال، 

 طريق المتك ف د

 11361الرياض 

 الممتسة العربية الةعو ية

com.talawksa.www 

 

 

 شركة اإلنماء لالستثمار  الشرعية  اللجنة

 20برج العنو  الثانة، الدور 

 طريق المتك ف د

  11544، الرياض  55560ص. ب. 

 الةعو يةالممتسة العربية 

www.alinmainvestment.com 

 

 المقيمون

 نوالعقاري

المقيم 

 األول

 شركة بصمة إلدارة العقارات

 طريق خري  –حة الربوج 

 الرياض

 الممتسة العربية الةعو ية

www.gobussma.com 

 

المقيم  

 الثاني

 شركة باركود

ع دالعزيز ب  طريق اإلمام سعو  ب  

 م مد، الفرعة

الممتسة العربية 12474الرياض  

 الةعو ية

sa.com-www.barcode 

 

شركة السوق المالية السعودية )  منصة التداول

 تداول(

 هبراج التعاونية، ال رج الشمالة

 طريق المتك ف د 700

 11555، الرياض 60612ص.ب 

 الممتسة العربية الةعو ية

 +966( 11و 218 9999ااتف: 

 +966( 11و 218 1220فال : 

 اإللسترونة: المويع

 www.tadawul.com.sa 

ال ريد اإللسترونة: 

webinfo@tadawul.com.sa 

 

  هيئة السوق المالية الجهة المنظمة

http://www.talawksa.com/
http://www.gobussma.com/
http://www.barcode-sa.com/
http://www.tadawul.com.sam/
http://www.webinfo@tadawul.com.sa
https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqsqTnoJXVAhWGI1AKHYanBowQjRwIBw&url=https://twitter.com/bussma&psig=AFQjCNHqaJ_lo4R4shpkKonShRXP1bqF0A&ust=1500550572804951
http://www.barcode-sa.com/v1/
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 طريق المتك ف د

 87171ص.ب 

 11642الرياض 

المويع 

 www.cma.org.sa :اإللسترونة

ال ريد اإللسترونة: 

info@cma.org.sa 

 شركة فاليوسترات الجدوى دراسة مستشار

 طريق المتك ف د

م ن  م سةة المتك في ل 

 6الطابق -ال رج الجنوبة-ال يرية

www.valustrat.com 

 

http://www.cma.org.sa/
http://www.cma.org.sa/
mailto:info@cma.org.sa
http://www.valustrat.com/
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGn96996rTAhUGvBQKHUBoAUsQjRwIBw&url=http://bazaarmix.com/valustrat-q2-2016-real-estate-report-shows-early-recovery-in-some-areas-of-dubai/&psig=AFQjCNGwAcl55D2xUNMf6Wm9TeyykHGsjw&ust=1492499347596904
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 حعن الطر ملخص  .3

 تتداول وحدات  فة الةوق متوافق مع هحسام  مطرو مقفل  صندوق استثمار عقاري : نوع الصندوق
ً
 عاما

ً
طرحا

الشريعة اإلسالمية ت  إنشاؤه فة الممتسة العربية الةعو ية بمو   الئ ة صنا يق االستثمار العقاري 

 والتعتيمان ال اصة ب نا يق االستثمار العقارية المتداولة.

 الريال الةعو ي. : عملة الصندوق

ت ده م  تاري  إ راج الوحدان فة تداول، يابتة لتتجديد لمد  مماثتة وفق تقدير مدير ال ندوق سنة  99 : مدة الصندوق

 وبعد هخ  موافقة ايسة الةوق المالية.

األهداف االستثمارية 

 للصندوق

ي دف ال ندوق ال  االستثمار فة هصييول عقارييية  اخل الممتسة العربية الةعو ية ويابتيية لت قيق  خل  :

 90 وري، وتوميع ما ال يقل ع   تا يري
ً
يةتثمر ال ندوق بشسل  يدو % م  صافة هربا  ال ندوق سنويا

 :ثيانوي هصول ال ندوق فية مشياريع التطيوير العقاري شريطة

هال تقيل هصول ال يندوق المةيتثمرج فية اسصول العقاريية المطيورج التية توليد  خيل  وري عي   .1

 آلخر يوائ  مالية مديقة، و٪ مي  إ ميالة هصول 75
ً
 ال يندوق وفقا

 هال يةيتثمر ال يندوق هصول  فة هرا ة بيضاء. .2

 ريال سعو ي. 1,180,000,000 : حجم الصندوق

 رياالن سعو ية. 10  : سعر الوحدة

ع  " م  ا ه الشروم واسحسام لمعرفة التفاصيل 10متوسطة إل  عالية وير   مرا عة الما ج " : درجة المخاطر

 الم اطر المرت طة باالستثمار فة ال ندوق(.

 إلي ا ييمة رسوم االشترا ، لما هن  م  الممس  ت  ي  م تغ هيل م  ال د  500 : الحد األدنى لالشتراك
ً
ريال سعو ي مضافا

 بمتغ باالشترا  الر  ة حال وفة ،اس ن  لالشترا  بة   عد  المستت ي  الس ير خالل فترج الطر  االولة

 م تغ مضاعفان م  لإلشترا  اس ن  ال د ع  الزيا ج ا ه تسو  ه  يج  لإلشترا ، اس ن  ال د م  هعت 

 سعو ي ريال 800 هو سعو ي ريال 700 هو سعو ي ريال 600 م تغ المثال س يل عت وهي  ريال 100

 ...( إل 
ً
 .االشترا  رسوم م تغ إلي ا مضافا

 ال يو د. : الحد األدنى للملكية

%( م  صافة هربا  90سيت  توميع هربا  عت  مال  الوحدان وفة حال ت ققت( ال تقل ع  تةعي  بالمائة و : سياسة توزيع األرباح

مار  م  لل عام. و يمس  لمدير  31 فةواحدج فة الةنة عت  االيل خالل الربع االول،  مرجال ندوق 

 ال ندوق  فع ا ه التوميعان عت  هلثر م  مرج فة الةنة

اي الموافق 02/07/1439عمل ت ده م  تاري  : يوم(  15و عشر خمةةفترج الطر  اسولة لمدج   تةتمر : فترة الطرح األولي

 م19/03/2018

 .م08/04/2018اي الموافق 22/07/1439تاري   حت 

  : عدد مرات التقويم
ً
  يةم ر م  لل سنة ميال ية(./31ويونيو /30لل ستة هش ر م  الةنة المالية لت ندوق و -مرتا  سنويا

يت  التعامل بالوحدان ع ر نظام وتداول( عند اإل راج، بنف  طريقة تداول هس   الشرلان المدر ة  : تداول الوحدات

صنا يق االستثمار العقارية المتداولة فة الةوق المالية الةعو ية وتداول( وبالتالة، يجوم  ووحدان

التداول خالل ساعان التداول العا ية المعت  عن ا م  ي ل الةوق المالية لمالسة الوحدان والمةتثمري  

 م اشرج. 
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 :اسم الصندوق ونوعه .4

 تتداول وحدات  
ً
 عاما

ً
صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة، واو صندوق استثمار عقاري مقفل مطرو  طرحا

العربية الةعو ية بمو   فة الةوق متوافق مع هحسام الشريعة اإلسالمية ت  إنشاؤه فة الممتسة 

 .الئ ة صنا يق االستثمار العقاري

 وموقعه اإللكتروني عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق .5

 شرلة اإلنماء لالستثمار : االس 

 55560، طريق المتك ف د، منطقة العتيا، ص.ب: 20، الطابق ري  2-برج العنو  : العنوا 

 الممتسة العربية الةعو ية 11544الرياض 

 + 96612185999 : اتفال  ري 

 +966112185900 : فال ال ري 

  www.alinmainvestment.com : المويع اإللسترونة

 مدة الصندوق .6

تقدير سينة ت ده م  تاري  إ راج الوحدان فة تداول، يابتة لتتجديد لمد  مماثتة وفق  99مدج ال يندوق اة 

 مدير ال ندوق وبعد هخ  موافقة ايسة الةوق المالية.

 وصف لغرض الصندوق وأهدافه مع بيان سياسة توزيع األرباح على مالكي الوحدات: .7

الوحيييييدان وذليييييك  لميييييالسة خيييييل  وري سييييينوي  لت يييييندوق ايييييو تيييييوفيرة الرئيةييييي االسيييييتثماري إ  ال يييييدف

  مطييييورج تطييييويرا عقاريييييةخييييالل االسييييتثمار فيييية هصييييول ميييي  
ً
 وري تييييا يري ويابتيييية لت قيييييق  خييييل  إنشييييائيا

% مييي  90العربيييية الةيييعو ية ب يييي  ييييت  تومييييع ميييا ال يقيييل عييي   الممتسيييةومتوا يييدج بشيييسل رئيةييية فييية 

خييييالل الربييييع مييييرج واحييييدج عتيييي  اسيييييل فيييية الةيييينة وذلييييك  عتيييي  مييييالسة الوحييييدان صييييافة هربييييا  ال ييييندوق

ل يييييندوق لتعوائيييييد اإليجاريييييية لألصيييييول وذليييييك بعيييييد اسيييييتالم ميييييدير ا ميييييار  مييييي  ليييييل عيييييام. 31فييييية االول، 

 .ويمس  لمدير ال ندوق  فع ا ه التوميعان عت  هلثر م  مرج فة الةنة العقارية.

 

 

 

 

 

http://www.alinmainvestment.com/
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 :االستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافهملخص  .8

 مجاالن االستثمار التة سوف يةتثمر في ا ال ندوق:  .ه

االستثمارنوع   

 منالحد األدنى 

 قيمة إجمالي

 الصندوق أصول

 آخر بحسب وذلك

 مالية قوائم

 مراجعة

 منالحد األعلى 

 قيمة إجمالي

 الصندوق أصول

 آخر بحسب وذلك

 مالية قوائم

 مراجعة

 
 
 وقابلة لتحقيق دخل تأجيري  عقارات مطورة تطويرا

 
إنشائيا

 ودوري
75%  100%  

العقارات تطوير وإعادة تجديد  0%  25%  

العقاري، سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم  التطوير

 تكن
0%  25%  

 من المرخصة االستثمار صناديق ووحدات حكمه، في وما النقد

 مدراء قبل من أو الصندوق مدير قبل من مدارة)سواء  الهيئة

 والضوابطمع المعايير  ةمتوافقال العقارية، والشركات(، آخرين

 الشرعية

0%  25%  

المنفعة حقوق  0%  25%  

 والضوابطمع المعايير  ةمتوافقالقصيرة األجل  عمليات

 الشرعية
0%  25%  

 
 
 وقابلة لتحقيق دخل تأجيري  عقارات مطورة تطويرا

 
إنشائيا

 ودوري خارج المملكة العربية السعودية
0%  25%  

 

 وصف لتقطاعان التة سوف يةتثمر في ا ال ندوق:  .ب

يةت دف ال ندوق تسوي  م فظة استثمارية عقارية يابتيييييية لت قيق  خل تا يري  وري والتة م  المتويع 

ه  تدر عوائد عت  ره  المال المةييتثمر بما يتماشيي  مع اسييتراتيجية اسييتثمار ال ييندوق. وتترلز اسييتثماران 

ية وباسيييييييتثناء مدينتة مسة ال يييييييندوق الم دئية فة يطاع المرالز التجارية  اخل الممتسة العربية الةيييييييعو 

 بتنويع الم فظيية 
ً
المسرميية والمييدينيية المنورج( . وعت  الر   م  ذلييك، فقييد يقوم ال ييييييينييدوق مةيييييييتق ال

ع  طريق االسيييت واذ عت   م اشييير  زئة، هو لامل بشيييسلاالسيييتثمارية العقارية م  خالل تمتك هصيييول عقارية 

صيينا يق عقارية عامة  هوع  طريق االسييتثمار فة صيينا يق عقارية مدرج لتدخل  هو  ير م اشيير هصييول عقارية 

 يطاعان فة رض خاص،  شييييرلة ذانع  طريق  وذلك عقارية هصييييول تتمتك عقارية شييييرلان فة اسييييتثمار هو

 اخل الممتسة العربية الةيييعو ية وباسيييتثناء  الضييييافة ويطاع ال يييناعة والقطاع الةيييسنة القطاع مثل هخر 

يةتثمر ال ندوق بشسل ثييانوي هصول  فيية مشيياريع التطييوير  يدو مدينتة مسة المسرمة والمدينة المنورج(
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 .العقاري

 بيا  تف يتة ع  اسصول المرا  تمتس ا:  .ج

 عدد/قيمة الوصف

 4 إجمالي عدد العقارات وعقود المنافع المراد االستحواذ عليها

 3 عدد العقارات المراد االستحواذ على ملكيتها بشكل تام

 1 عدد العقارات المراد االستحواذ على منفعتها 

 4 العقارات المطورة تطوير كامل

 0 عدد العقارات قيد اإلنشاء

 %100 نسبة العقارات المدرة للدخل من مجموع األصول

 0 نسبة العقارات قيد اإلنشاء من مجموع األصول

 1,013,184,062 التكلفة االجمالية لشراء العقارات من دون عقد المنفعة )ريال سعودي(

 166,815,938 التكلفة االجمالية لشراء عقد المنفعة )ريال سعودي(*

 1,180,000,000 إجمالي حجم الصندوق )ريال سعودي(

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

 (سعودي ريال)
101,925,296 

 192,535 ( )باستثناء عقد المنفعة(2مجموع مساحات البناء للعقارات حسب رخص البناء )م

 37,318 (2مجموع مساحات البناء لعقد المنفعة حسب رخصة البناء )م

إجمالي نسبة اإلشغال )محسوبة بطريقة المتوسط المرجح( بالنسبة للمساحة 

 التأجيرية
 96.38%  

 %14 نسبة عقد المنفعة من اجمالي حجم الصندوق

 .2017نوفم ر15 ميع اسريام المو  ة هعاله لانت حة  تخر هريام م دثة بتاري  
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بت نيف/عرض عقد المنفعة عت  هسا  هن  هصل بل يد يدخل فقط فة  مرا ع ال ةابانيد ال يقوم  تنويه:*

بنو  الم اريف واإليرا ان، مما ي  ي إل  اختالف فة ييمة هصول ال ندوق بي  الدفاتر الم اس ية 

 والتقيي  ال قيقة ال ي ت  عت  هساس  اعتما  تستفة شراء العقاران وعقد المنفعة، وعتي   ر  التنوي .

 

 

 

 

 

 

 

 : وعند تاسي  ال ندوق( معتومان العقاران . 

 حفر الباطن محافظة –المكان مول  العقار األول:

 وصف العقار 

 الوصف أهم العناصر

 حفر ال اط  –المسا  مول  اسم العقار

 شرلة وابل العربية لالستثمار  العقار مالك

 ع دالعزيز ب  ختيف ب  ع دالت  ال انة

 ال انةع دالت  ب  ختيف ب  ع دالت  

 من ور ب  ختيف ب  ع دالت  ال انة

 متع  ب  ختيف ب  ع دالت  ال انة

 ع داإلل  ب  ختيف ب  ع دالت  ال انة

 ستطا  ب  ختيف ب  ع دالت  ال انة

 ترلة ب  ختيف ب  ع دالت  ال انة

 ايفاء بنت ختيف ب  ع دالت  ال انة

 اال بنت ختيف ب  ع دالت  ال انة

 ال انة  ا ج بنت ختيف ب  ع دالت 

 ستم  بنت م مد ب  ختيف المطيري.
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 تجاري العقار  نوع

 الةعو ية العربية الممتسة -ال اط  حفر / الدولة  المدينة

 ع دالعزيز المتك طريق -الريا  حة الشارع  /الحي

 كروكي الموقع

 
 N 28 21 28.58 E 45 57 40.72 احداثيات الموقع

 متر مربع 126,700حوالة  مساحة قطعة األرض

 متر مربع  98,374حوالة  مساحات البناء

 2 األدوار  عدد

 وحدج، مقةمة إل  وحدان م الن تجزئة ومنطقة هطعمة   264 الوحدات وأعدادها  أنواع

 15 حتى) العقارنسبة إشغال 

 (م2017 عام من نوفمبر

 97.46%  

 م2016م  سنة ت  إتمام بناء المجمع فة يونيو  إتمام إنشاء المبنى  تاريخ

 ريال سعو ي 470,205,991  العقار تكلفة شراء

الحالية نبذة عن عقود اإليجار 

 عام من نوفمبر 15 حتى)

 (م *2017

نظرا لط يعة ا ا العقار وتنوع مةتا ري  وبة   لثرج عقو ه فقد ت  عمل 

 مت   لتعقو  حة  مدج العقد لما او مو ح ه ناه:

مدة العقود 

 الحالية

السنوي اإليجار 

 عام–الحالي*

2017 

 عدد العقود

  26 13,550,525  سنوات فأكثر 10

 26 9,776,645  سنوات 9 - 5

  87  17,902,052  سنوات 4 - 3

 3أقل من 

 سنوات

 10,142,000 32 

  171 51,371,222  المجموع
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 ثالث اخر إيرادات إضافة

  سنوات

اإليجاران الةابقة  عوائدونر و االطالع عت  الفقرج "و" م  ا ه الما ج 

 والمةت دفة لسل عقار/منفعة(
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 االستحواذ عملية عن نبذة

 العقاري األصل على

حفر ال اط  ت  بناؤه عت   م افظة فة الوايعاإلشارج إل  ه  المسا  مول  تجدر

هر ي  متجاورتي  مةجتتي  ب سي  مةتقتي  هحداا فقط مةجل باس  شرلة وابل 

العربية لالستثمار، ويد يامت شرلة وابل العربية لالستثمار باستسجار اسرض المجاورج 

 سر  ا سيامة المجمع التجاري والمسا  مول(. 

 اتفاييتي  بإبرام ال ندوق مدير يام هعاله، الم لور المتسية ايسل عت  وبناًء 

الممتولة لشرلة  اسرضشراء ل لالستثمار العربية وابل شرلة مع هحداما مةتقتتي 

القائ  عت  اسرض الممتولة ل ا و  الم ن وابل العربية لالستثمار باإل افة إل  

 اسرض المةتا رج م  ي ت ا و حق منفعت . 

 

 شرلة ي ل م  المةتا رج اسرض شراء و بيع اتفايية بتوييع ال ندوق مدير يام و

 : هسماؤا  التالية لألش اص مشاع بشسل الممتولة و لالستثمار العربية وابل

 ع دالعزيز ب  ختيف ب  ع دالت  ال انة

 ع دالت  ب  ختيف ب  ع دالت  ال انة

 من ور ب  ختيف ب  ع دالت  ال انة

 متع  ب  ختيف ب  ع دالت  ال انة

 تيف ب  ع دالت  ال انةع داإلل  ب  خ

 ستطا  ب  ختيف ب  ع دالت  ال انة

 ترلة ب  ختيف ب  ع دالت  ال انة

 ايفاء بنت ختيف ب  ع دالت  ال انة

 اال بنت ختيف ب  ع دالت  ال انة

  ا ج بنت ختيف ب  ع دالت  ال انة

 ستم  بنت م مد ب  ختيف المطيري.

 اتفاقية شروط أهم

 األصل على االستحواذ

 العقاري

 وابل وشرلة ال ندوق مدير م  لل بي  الم رمة والشراء ال يع اتفايية اشتمتت

 :هام ا م  وشروم هحسام عت  لالستثمار العربية

  م افظة حفر ال اط  وويشمل ثم  شراء ييمة  –ثم  شراء المسا  مول

اسرض المةجتة باس  شرلة وابل العربية لالستثمار وييمة الم ن  القائ  

 سرض الممتولة ل ا واسرض المةتا رج م  ي ت ا وحق منفعت (:عت  ا

 ريال سعو ي. ويت  سدا  ثم  عت  الن و اآلتة: 390,205,991

 ريال سعو ي131,167,977م تغ نقدي يةاوي  -ه

ت  ي  وحدان فة ال ندوق لاشترا  عينة م  ي ل ال ائع  -ب

ريال سعو ي ولتمزيد م  المعتومان ع  عد  259,038,014بقيمة

الوحدان وتلية ت  ي  ا ل ائع اسصول العقارية، الر اء الر وع إل  

 م  ا ه الشروم واسحسام( 11 الما ج 
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  :ها  الشروم الوا   ت قق ا إلتمام عمتية بيع وشراء اسصل العقاري 

ان ال  ول عت  موافقة ايسة الةوق المالية عت  طر  وإ راج وحد .ه

 ال ندوق،

 354.000.000إتمام مدير ال ندوق لعمتية  مع م تغ نقدي ويدره  .ب

ريال سعو ي م  خالل اشترالان المةتثمري  م  الجم ور فة 

 ال ندوق،

تقدي  خطاب عدم ممانعة م  ال نك الممول فيما يتعتق بإتمام  .ج

مدينة الرياض والمسا   –عمتية ال يع و الشراء ال اصة بالمسا   مول 

م افظة حفر ال اط  وتنامل  ع  هي مطال ان ل قوق ممنوحة  –مول 

ل  بمو   اتفايية التة يالن القائمة مع شرلة وابل العربية 

لالستثمار و التة يد تنشا ع  إتمام عمتية ال يع و الشراء لتتك اسصول 

 العقارية،

 إفراغ صك متسية اسصل العقاري باس  همي  ال فظ هو م  يني  ، . 

لشراء م  وحدان فة ال ندوق وم تغ نقدي ل ائع اسصول سدا  ثم  ا .ه

 العقارية.

ال  ول عت  موافقة خطية م  صاح  ال الحية فة ومارج الش و   .و

ال تدية و القروية وممثتة ب تدية م افظة الدوا مة( ت لد 

موافقت   عت  عمتية شراء حق منفعة المسا  مول فة م افظة 

 الدوا مة و ت ويت  لت ندوق.

 

  العربية وابل شرلة ي ل م  المةتا رج اسرض شراء و بيعاتفايية  واشتمتت

الم لورج هسماؤا  فة الفقرج هعاله  لألش اص مشاع بشسل الممتولة و لالستثمار

 :هام ا م  وشروم هحسام عت ون  ج ع  عمتية االست واذ عت  اسصل العقاري( 

  ريال سعو ي يت  سدا ه عت  الن و اآلتة:  80.000.000: اسرضثم  شراء 

ريال سعو ي يت  سدا ه عت   24.000.000م تغ نقدي يةاوي  -ه

 ال ائعي  لل حة  ح ت  المشاعة فة اسرض

ت  ي  وحدان فة ال ندوق لاشترا  عينة م  ي ل ال ائعي  بقيمة    -ب

ريال سعو ي لت ائعي  لل حة  ح ت  المشاعة فة  56.000.000

اسرض ولتمزيد م  المعتومان ع  عد  الوحدان وتلية ت  ي  ا 

 م  ا ه الشروم واسحسام(  11ل ائعة اسرض، الر اء الر وع إل  الما ج 

  :ها  الشروم الوا   ت قق ا إلتمام عمتية االست واذ 

ال  ول عت  موافقة ايسة الةوق المالية عت  طر  وإ راج وحدان  .ه

 ال ندوق،

 354.000.000وق لعمتية  مع م تغ نقدي ويدره إتمام مدير ال ند .ب

ريال سعو ي م  خالل اشترالان المةتثمري  م  الجم ور فة 

 ال ندوق،

 تةجيل صك متسية اسصل العقاري باس  همي  ال فظ هو م  يني  ، .ج

سدا  ثم  الشراء م  وحدان فة ال ندوق وم تغ نقدي ل ائعة  . 

 اسرض.
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العقار م  ر بعد  م  العقو  التة ت توي عت  ميا ج فة القيمة   إضافية أي معلومات

 .اإليجارية بشسل ت اعدي 

  اسصل العقاري مراو  سحد ال نو  التجارية المرخ ة لتعمل فة الممتسة

وباستثناء اسرض المةتا رج م  ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار( وذلك 

 اللتزامان شرلة وابل العربية لالستث
ً
مار بمو   اتفايية التة يالن  مانا

 الم رمة مع بنك الممول. وتتسو   منان ال نك م  اآلتة:

تةجيل صك متسية هرض المسا  مول فة م افظة حفر ال اط  ال اصة   -ه

 بشرلة وابل باس  الشرلة التابعة لت نك الممول.

تنامل م  ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار. ع  اإليجاران لتمسا  مول  -ب

 ظة حفر ال اط .م اف –

ت  االتفاق بي  ال نك الممول وشرلة وابل العربية لالستثمار عت  الغاء 

م افظة حفر ال اط  ب ي   –الضمانان عند إتمام عمتية شراء المسا  مول 

يت  تقدي   مانان بديتة هو تةوية الدي  القائ  م  ي ل شرلة وابل 

الستثمار لمدير ال ندوق العربية لالستثمار. والتزمت شرلة وابل العربية ل

بتقدي   مانان بديتة هو تةوية الدي  القائ  م  ي ت ا لت نك الممول 

وذلك ي ل بداية فترج طر  وحدان ال ندوق.ول  يقوم مدير ال ندوق 

بتةتي  ييمة المسا  مول فة م افظة حفر ال اط  اال عند إتمام نقل 

 متسية اسصل العقاري همام لات  العدل الم ت .

 عقارن التجزئة التة يت   شرلة  إ ارج ا ا اسصل العقاري م  ي ل ستت

 تعيين ا وفقاً لشروم و هحسام ال ندوق.

  هحد مالسة الشيوع فة  –توفة الةيد / متع  ب  ختيف ب  ع دالت  ال انة

اسرض المةتا رج م  ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار فة م افظة حفر 

دوق التفايية ال يع مع  . وعتي  ستنتقل بعد إبرام مدير ال ن -ال اط 

 ل ك إث ان ح ر 
ً
لافة حقوي  والتزامات  فة االتفايية ل تف  العام وفقا

 الورثة ال ا ر ع  ومارج العدل.   

الةيد ف د المق ل والةيد م مد النمر شرلاء م اشري  و ير  ه اإلشارج إل   تجدر إفصاح

م اشري  وعت  التوالة( فة شرلة وابل العربية لالستثمار ال ائع ل عض اسصول 

م  ويت آلخر مع  هنشطت   تعارضيد تالعقارية الم دئية لت ندوق، وبالتالة 

 هنشطة وم الح ال ندوق

ا ه الشروم واسحسام، ي لد مدير  م ن  عدا ما ذلر هعاله وما ت  اإلف ا  ع وفيما

لم الح بائعة اسصول العقارية هو مدير ال ندوق  تعارضال ندوق عت  هن  ال يو د 

هو مدير اسمال  مع مدير ال ندوق فيما يتعتق ب  ا اسصل العقاري. لما ي لد مدير 

ر لم الح مدير ال ندوق مع م الح هي مةتا  تعارضال ندوق عت  هن  ال يو د 

% هو هلثر م  العوائد اإليجارية الةنوية ل  ا اسصل 10سصول عقارية تشسل عوائداا 

 العقاري. 

 9.8م  م تغ 2019لتعام  م افظة حفر ال اط  –بتغت م اريف  تشغيل  المسا  مول  التشغيل مصاريف

 متيو  ريال سعو ي.
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ت  االف ا  يد تتغير م اريف التشغيل الفعتية ع  الم اريف المتويعة وسوف ي

 ع  ذلك فة التقارير المالية الةنوية لت ندوق

  اإليجاران* ت  احتةاب 
ً
 م2017نوفم ر م  عام  15 حت ال الية بناء عت  عقو  اإليجار الم رمة حاليا

 مدينة الرياض –مول  المكان العقار الثاني:

 وصف العقار 

 الوصف أهم العناصر

 الرياض –مول  المسا  اسم العقار

 لالستثمار العربية وابل شرلة العقار  مالك

 تجاري العقار  نوع

 الممتسة العربية الةعو ية – الرياض الدولة   /المدينة

 طريق اسمير م مد ب  سعد  –المتقا  حة الشارع  /الحي

  كروكي الموقع

 N 24 47 27.18 E 46 36 42.89 احداثيات الموقع

 مربع متر 37,293حوالة  مساحة قطعة األرض

 متر مربع  49,963حوالة  مساحات البناء

 3 األدوار  عدد

 وحدج  م الن تجزئة ومنطقة هطعمة   95 الوحدات وأعدادها  أنواع

حتى ) العقارنسبة إشغال 

 (م2017نوفمبر من عام  15

 93.14%   

 ريخ إتمام انشاء المبنىات

 

 م2016ت  إتمام بناء المجمع فة  يةم رم  سنة 

 ريال سعو ي 323,560,874 شراء العقارتكلفة 

نبذة عن عقود اإليجار 

 نوفمبر 15 حتىالحالية )

 (م2017 عام من

نظرا لط يعة ا ا العقار وتنوع مةتا ري  وبة   لثرج عقو ه فقد ت  عمل مت   

 لتعقو  حة  مدج العقد لما او مو ح ه ناه:

مدة العقود 

 الحالية

اإليجار السنوي 

عام  –الحالي

2017 

 عدد العقود

 20 13,078,365  سنوات فأكثر 10

 14 3,324,904  سنوات 9 - 5
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 13  2,072,220  سنوات 4 - 3

 3أقل من 

 سنوات

 6,651,700 16 

  63  25,127,189  المجموع
 

إيرادات اخر ثالث سنوات 

 للعقار

اإليجاران الةابقة والمةت دفة  نر و االطالع عت  الفقرج "و" م  ا ه الما ج وعوائد

 (لسل عقار/منفعة

 االستحواذ عملية عن نبذة

 العقاري األصل على

مدير ال ندوق بإبرام اتفايية بيع وشراء مع شرلة وابل العربية لالستثمار لشراء  يام

 مدينة الرياض واسرض والم ن  القائ  عتي (. –المسا  مول 

 اتفاقية شروط أهم

 ألصلا على االستحواذ

 العقاري

 وابل وشرلة ال ندوق مدير م  لل بي  الم رمة والشراء ال يع اتفايية اشتمتت

 :هام ا م  وشروم هحسام عت  لالستثمار العربية

  ريال سعو ي. ويت   323,560,874.2. مدينة الرياض: –ثم  شراء المسا  مول

 سدا  ثم  عت  الن و اآلتة: 

 سعو يريال 106,775,088م تغ نقدي يةاوي  -ه

ت  ي  وحدان فة ال ندوق لاشترا  عينة م  ي ل ال ائع بقيمة  -ب

ريال سعو ي ولتمزيد م  المعتومان ع  عد  الوحدان  216,785,786

 !Errorوتلية ت  ي  ا ل ائع اسصول العقارية، الر اء الر وع إل  الما ج

Reference source not found. )م  ا ه الشروم واسحسام 

  :ها  الشروم الوا   ت قق ا إلتمام عمتية بيع وشراء اسصل العقاري 

ال  ول عت  موافقة ايسة الةوق المالية عت  طر  وإ راج وحدان  .م

 ال ندوق،

 354.000.000قدي ويدره إتمام مدير ال ندوق لعمتية  مع م تغ ن . 

ريال سعو ي م  خالل اشترالان المةتثمري  م  الجم ور فة 

 ال ندوق،

تقدي  خطاب عدم ممانعة م  ال نك الممول فة ما يتعتق بإتمام  .م

مدينة الرياض والمسا   –عمتية ال يع و الشراء ال اصة بالمسا  مول 

ممنوحة  م افظة حفر ال اط  و تنامل  ع  هي مطال ان ل قوق –مول 

ل  بمو   اتفايية التة يالن القائمة مع شرلة وابل العربية لالستثمار 

 و التة يد تنشا ع  إتمام عمتية ال يع و الشراء لتتك اسصول العقارية،

 إفراغ صك متسية اسصل العقاري باس  همي  ال فظ هو م  يني  ، .ي

ول سدا  ثم  الشراء م  وحدان فة ال ندوق وم تغ نقدي ل ائع اسص . 

 العقارية.

ال  ول عت  موافقة خطية م  صاح  ال الحية فة ومارج الش و   .ل

ال تدية و القروية  وممثتة ب تدية م افظة الدوا مة( ت لد موافقت   

عت  عمتية شراء حق منفعة المسا  مول فة م افظة الدوا مة و 

 ت ويت  لت ندوق.



 

Page 25 of 96 

 
Classification: Private 

 

شرلة وابل العربية لالستثمار بت مل  ري ة القيمة المضافة وحيثما انط ق(  التزمت القيمة المضافة  ضريبة

 مدينة الرياض.  –ال اصة باست واذ ال ندوق عت  المسا  مول 

 3 عدد األدوار

 ت ويل حق المتسية صفة الملكية

العقار متعارف عتي  بي  العموم بمةم  ال ير مول وذلك س  العقار يقع   إضافية أي معلومات

.)
ً
 عت  طريق ال ير وطريق اسمير م مد ب  سعد ب  ع دالعزيز حاليا

  العقار م  ربعد  م  العقو  التة ت توي عت  ميا ج فة القيمة اإليجارية

 .بشسل ت اعدي

  اسصل العقاري مراو  سحد ال نو  التجارية المرخ ة لتعمل فة الممتسة

 اللتزامان شرلة وابل العربية لالستثما
ً
ر بمو   اتفايية وذلك  مانا

 التة يالن الم رمة مع ال نك الممول. وتتسو   منان ال نك م  اآلتة:

تةجيل صك متسية هرض المسا  مول فة مدينة الرياض باس  الشرلة   -ه

 التابعة لت نك الممول.

 –تنامل م  ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار ع  اإليجاران لتمسا  مول  -ب

 م افظة حفر ال اط .

ق بي  ال نك الممول وشرلة وابل العربية لالستثمار عت  الغاء ت  االتفا

مدينة الرياض ب ي  يت   –الضمانان عند إتمام عمتية شراء المسا  مول 

تقدي   مانان بديتة هو تةوية الدي  القائ  م  ي ل شرلة وابل العربية 

 لالستثمار. والتزمت شرلة وابل العربية لالستثمار لمدير ال ندوق بتقدي 

 مانان بديتة هو تةوية الدي  القائ  م  ي ت ا لت نك الممول وذلك ي ل 

بداية فترج طر  وحدان ال ندوق.. و ل  يقوم مدير ال ندوق بتةتي  ييمة 

المسا  مول فة مدينة الرياض اال عند إتمام نقل متسية اسصل العقاري همام 

 لات  العدل الم ت .

  عقاران التجزئة التة يت    شرلةل ستت  إ ارج ا ا اسصل العقاري م  ي

 لشروم وهحسام ال ندوق.
ً
 تعيين ا وفقا

 و يرتجدر اإلشارج إل  ه  الةيد ف د المق ل والةيد م مد النمر شرلاء م اشري   إف ا 

م اشري  وعت  التوالة( فة شرلة وابل العربية لالستثمار ال ائع ل عض اسصول 

م  ويت آلخر مع  هنشطت   تعارضالعقارية الم دئية لت ندوق، وبالتالة يد ت

 هنشطة وم الح ال ندوق 

عدا ما ذلر هعاله وما ت  اإلف ا  عن  فة ا ه الشروم واسحسام، ي لد مدير  وفيما

لم الح بائعة اسصول العقارية هو مدير ال ندوق  تعارضال يو د ال ندوق عت  هن  

 مدير ي لد لماهو مدير اسمال  مع مدير ال ندوق فيما يتعتق ب  ا اسصل العقاري. 

 مةتا ر هي م الح مع ال ندوق مدير لم الح تعارض يو د ال هن  عت  ال ندوق

 اسصل ل  ا الةنوية اإليجارية العوائد م  هلثر هو% 10 عوائداا تشسل عقارية سصول

 .العقاري

متيو   4.7م  م تغ 2019مدينة الرياض لتعام  –بتغت م اريف  تشغيل  المسا  مول  التشغيل مصاريف

 ريال سعو ي.
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عتية ع  الم اريف المتويعة وسوف يت  االف ا  فيد تتغير م اريف التشغيل ال

 ع  ذلك فة التقارير المالية الةنوية لت ندوق

  اإليجاران* ت  احتةاب 
ً
 2017 نوفم رمنعام 15 حت ال الية بناء عت  عقو  اإليجار الم رمة حاليا

 

 مدينة تبوك –المكان مول  العقار الثالث:

 وصف العقار 

 الوصف أهم العناصر

 ت و  –المسا  مول  اسم العقار

 لالستثمار العربية وابل شرلة العقار  مالك

 العقاري لالستثمار اسوائل شرلة

 تجاري العقار  نوع

 الممتسة العربية الةعو ية  –ت و   مدينة الدولة   /المدينة

 طريق المالك خالد  –الفي تية الشامية  حة الشارع  /الحي

  كروكي الموقع

 N 28.40525 E 36.54467 احداثيات الموقع

 متر مربع 21,596حوالة  مساحة قطعة األرض

 متر مربع  44,198حوالة  مساحات البناء

 3 األدوار  عدد

 وحدج  مقةمة إل  وحدان م الن تجزئة ومنطقة هطعمة   121 الوحدات وأعدادها  أنواع

 15حتى ) العقارنسبة إشغال 

 (م2017نوفمبر من عام 

  96.72%   

 م2016م  سنة  مار ت  إتمام بناء المجمع فة  انشاء المبنىإتمام  تاريخ

 ريال سعو ي 219,417,197 العقار تكلفة شراء

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية

 (2017 عام من نوفمبر 15 حتى)

نظرا لط يعة ا ا العقار وتنوع مةتا ري  وبة   لثرج عقو ه فقد ت  

 عمل مت   لتعقو  حة  مدج العقد لما او مو ح ه ناه:

مدة العقود 

 الحالية

اإليجار السنوي 

عام  –الحالي

2017 

 العقودعدد 

 14 7,579,650  سنوات فأكثر 10
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  15 3,097,450  سنوات9 - 5

 30 5,447,895  سنوات 4 - 3

 3أقل من 

 سنوات

 5,062,000 16 

  75 21,186,995  المجموع

 
 

اإليجاران الةابقة  نر و االطالع عت  الفقرج "و" م  ا ه الما ج وعوائد ايرادات آخر ثالث سنوات للعقار

 (والمةت دفة لسل عقار/منفعة

 االستحواذ عملية عن نبذة

 العقاري األصل على

 هرض عت  يائ  ت و  مدينة فة الوايعاإلشارج إل  ه  المسا  مول  تجدر

 شرلة ي ل م  وممتولة لالستثمار العربية وابل شرلة ي ل م  مةتا رج

 .العقاري لالستثمار اسوائل

 

   ايسل المتسية الم لور هعاله، يام مدير ال ندوق وبناًء عت

بإبرام اتفاييتي  مةتقتتي  هحداما مع شرلة وابل العربية 

 مدينة ت و  ومنفعت . –لالستثمار لشراء م ن  المسا  مول 

 

 اسوائل شرلة مع وشراء بيع اتفايية بتوييع ال ندوق مدير ويام

 ي ل م  المةتا رج اسرض بشراء يتعتق فيما وذلك العقاري لالستثمار

 لالستثمار اسوائل لشرلة والممتولة لالستثمار العربية وابل شرلة

 .العقاري

 

 االستحواذ اتفاقية شروط أهم

 العقاري األصل على

 ال ندوق مدير م  لل بي  الم رمة والشراء ال يع اتفايية اشتمتت

 :هام ا م  وشروم هحسام عت  لالستثمار العربية وابل وشرلة

  مدينة ت و  وويشمل ثم  الشراء ييمة  –ثم  شراء المسا  مول

ريال  .69,417,197الم ن  القائ  المةتا رج م  ي ت ا فقط(: 

 سعو ي. ويت  سدا  ثم  عت  الن و اآلتة: 

 ريال سعو ي27,407,675م تغ نقدي يةاوي  -ه

ت  ي  وحدان فة ال ندوق لاشترا  عينة م  ي ل  -ب

ال سعو ي ولتمزيد م  ري42,009,522ال ائع بقيمة 

المعتومان ع  عد  الوحدان وتلية ت  ي  ا ل ائع اسصول 

م  ا ه الشروم  11العقارية، الر اء الر وع إل  الما ج 

 واسحسام(

  ها  الشروم الوا   ت قق ا إلتمام عمتية بيع وشراء اسصل

 العقاري: 

ال  ول عت  موافقة ايسة الةوق المالية عت  طر   .ه

 ال ندوق،وإ راج وحدان 

إتمام مدير ال ندوق لعمتية  مع م تغ نقدي ويدره  .ب

ريال سعو ي م  خالل اشترالان المةتثمري   354.000.000

 م  الجم ور فة ال ندوق،
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تقدي  خطاب عدم ممانعة م  ال نك الممول فة ما يتعتق  .ج

مدينة  –بإتمام عمتية ال يع و الشراء ال اصة بالمسا  مول 

 افظة حفر ال اط  و تنامل  ع  هي م –الرياض والمسا  مول 

مطال ان ل قوق ممنوحة ل  بمو   اتفايية التة يالن 

القائمة مع شرلة وابل العربية لالستثمار و التة يد تنشا 

 ع  إتمام عمتية ال يع و الشراء لتتك اسصول العقارية،

إفراغ صك متسية اسصل العقاري باس  همي  ال فظ هو م   . 

 يني  ،

راء م  وحدان فة ال ندوق وم تغ نقدي سدا  ثم  الش .ه

 ل ائع اسصول العقارية.

ال  ول عت  موافقة خطية م  صاح  ال الحية فة ومارج  .و

الش و  ال تدية و القروية وممثتة ب تدية م افظة 

الدوا مة( ت لد موافقت   عت  عمتية شراء حق منفعة 

 المسا  مول فة م افظة الدوا مة و ت ويت  لت ندوق.

 اسوائل وشرلة ال ندوق مدير بي  والشراء ال يع اتفايية واشتمتت

 :هام ا م  وشروم هحسام عت  العقاري لالستثمار

  ريال سعو ي يت  سدا ه عت   150.000.000: اسرضثم  شراء

 الن و اآلتة: 

 ريال سعو ي، 45.000.000م تغ نقدي يةاوي  -ه

ت  ي  وحدان فة ال ندوق لاشترا  عينة م  ي ل  -ب

ريال سعو ي ولتمزيد م   105.000.000ال ائع بقيمة 

المعتومان ع  عد  الوحدان وتلية ت  ي  ا ل ائعة 

م  ا ه الشروم  11اسرض، الر اء الر وع إل  الما ج 

 واسحسام(

  :ها  الشروم الوا   ت قق ا إلتمام عمتية االست واذ 

موافقة ايسة الةوق المالية عت  طر  ال  ول عت   .ه

 وإ راج وحدان ال ندوق،

إتمام مدير ال ندوق لعمتية  مع م تغ نقدي ويدره  .ب

ريال سعو ي م  خالل اشترالان المةتثمري   354.000.000

 م  الجم ور فة ال ندوق،

تةجيل صك متسية اسصل العقاري باس  همي  ال فظ هو م   .ج

 يني  ،

ان فة ال ندوق وم تغ نقدي سدا  ثم  الشراء م  وحد . 

 ل ائع اسرض.

 

شرلة وابل العربية لالستثمار بت مل  ري ة القيمة المضافة  التزمت القيمة المضافة  ضريبة

مدينة  –وحيثما انط ق( ال اصة باست واذ ال ندوق عت  المسا  مول 

بما فة ذلك ال اصة باالست واذ عت  اسرض المةتا رج م   –ت و  

 ي ت ا. 
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 ت ويل حق المتسية الملكية صفة

العقار م  ر بعد  م  العقو  التة ت توي عت  ميا ج فة   إضافية أي معلومات

 .القيمة اإليجارية بشسل ت اعدي 

  ستت  إ ارج ا ا اسصل العقاري م  ي ل شرلة  عقاران التجزئة

 التة يت  تعيين ا وفقا ًلشروم و هحسام ال ندوق.

 

تجدر اإلشارج إل  ه  الةيد ف د المق ل والةيد م مد النمر شرلاء  إف ا 

م اشري  وعت  التوالة( فة شرلة وابل العربية لالستثمار  و يرم اشري  

 تعارضال ائع ل عض اسصول العقارية الم دئية لت ندوق، وبالتالة يد ت

 م  ويت آلخر مع هنشطة وم الح ال ندوق  هنشطت  

عدا ما ذلر هعاله وما ت  اإلف ا  عن  فة الما ج ا ه الشروم  وفيما

لم الح بائعة  تعارضواسحسام، ي لد مدير ال ندوق عت  هن  ال يو د 

اسصول العقارية هو مدير ال ندوق هو مدير اسمال  مع مدير ال ندوق 

فيما يتعتق ب  ا اسصل العقاري. لما ي لد مدير ال ندوق عت  هن  ال 

لم الح مدير ال ندوق م الح هي مةتا ر سصول عقارية  ارضتعيو د 

% هو هلثر م  العوائد اإليجارية الةنوية ل  ا اسصل 10تشسل عوائداا 

 العقاري.

م  م تغ 2019مدينة ت و  لتعام  –بتغت م اريف  تشغيل  المسا  مول  التشغيل مصاريف

 متيو  ريال سعو ي. 3.67

 وسوف المتويعة الم اريف ع  عتيةفال التشغيل م اريف تتغير يد-

 لت ندوق الةنوية المالية التقارير فة ذلك ع  االف ا  يت 

 حت   اإليجاران* ت  احتةاب 
ً
 م2017 عام م  نوفم ر 15ال الية بناء عت  عقو  اإليجار الم رمة حاليا

 

 الدوادمي محافظة –منفعة المكان مول  عقد العقار الرابع:

 وصف العقار 

 الوصف العناصرأهم 

 الدوا مة م افظة–المسا  مول  اسم العقار

العقار ع ارج ع  عقد منفعة وتعو  متسية عقد المنفعة إل  شرلة وابل العربية ، وتعو   العقار  مالك

 م افظة الدوا مة   همانةمتسية العقار اسصتية إل  

 تجاري العقار  نوع

 الممتسة العربية الةعو ية  -الدوا مة م افطة الدولة   /المدينة

 طريق المتك ع دالعزيز  -الريا  حة الشارع  /الحي
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  كروكي الموقع

 N 24 32 38.62 E 44 26 22.57 احداثيات الموقع

 متر مربع 72,678حوالة  مساحة قطعة األرض

 متر مربع  37,318حوالة  مساحات البناء

الوحدات  أنواع

 وأعدادها

 وحدج  مقةمة إل  وحدان م الن تجزئة ومنطقة هطعمة   162

 2 األدوار  عدد

الوحدات  أنواع

 وأعدادها 

 وحدج مقةمة إل  وحدان م الن تجزئة ومنطقة هطعمة   114

  %97.25 العقارنسبة إشغال 

تاريخ إتمام انشاء 

 المبنى

 

 م2015ت  إتمام بناء المجمع فة التوبر سنة 

 العقار شراءتكلفة 

 (المنفعة عقد)

 ريال سعو ي 166,815,938

 ثالث اخر إيرادات

 للعقار سنوات

اإليجاران الةابقة والمةت دفة  نر و االطالع عت  الفقرج "و" م  ا ه الما ج وعوائد

 (لسل عقار/منفعة

نبذة عن عقود اإليجار 

 15حتى )الحالية 

نوفمبر من عام 

 (م2017

مةتا ري  وبة   لثرج عقو ه فقد ت  عمل مت   نظرا لط يعة ا ا العقار وتنوع 

 لتعقو  حة  مدج العقد لما او مو ح ه ناه:

مدة العقود 

 الحالية

اإليجار السنوي 

عام  –الحالي

2017* 

 عدد العقود

 15 8,018,985  سنوات فأكثر 10

 20 4,406,275  سنوات 9 - 5

  56 9,289,180   سنوات 4 - 3

 3أقل من 

 سنوات

 4,851,000  23  

  114  26,565,440  المجموع

 
 



 

Page 31 of 96 

 
Classification: Private 

 

 عملية عن نبذة

 األصل على االستحواذ

 العقاري

مدير ال ندوق بإبرام اتفايية بيع وشراء مع شرلة وابل العربية لشراء حق منفعة  يام

 م افظة الدوا مة. –المسا  مول 

 

 اتفاقية شروط أهم

 األصل على االستحواذ

 العقاري

 العربية وابل شرلة و ال ندوق مدير م  لل بي  الم رمة الشراء و ال يع اتفايية اشتمتت

 :هام ا م  شروم و هحسام عت  لالستثمار

  ريال 166,815,938. م افظة الدوا مة: –ثم  شراء عقد منفعة المسا  مول

 سعو ي. ويت  سدا  ثم  عت  الن و اآلتة: 

 ريال سعو ي55,049,260م تغ نقدي يةاوي  -ه

ت  ي  وحدان فة ال ندوق لاشترا  عينة م  ي ل ال ائع بقيمة  -ب

ريال سعو ي ولتمزيد م  المعتومان ع  عد  الوحدان وتلية 111,766,678

م  ا ه  11 ت  ي  ا ل ائع اسصول العقارية، الر اء الر وع إل  الما ج 

 الشروم واسحسام(

 ول العقارية وعقد ها  الشروم الوا   ت قق ا إلتمام عمتية بيع وشراء اسص

 المنفعة الم اعة م  ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار : 

ال  ول عت  موافقة ايسة الةوق المالية عت  طر  وإ راج وحدان  .ه

 ال ندوق،

ريال  354.000.000إتمام مدير ال ندوق لعمتية  مع م تغ نقدي ويدره  .ب

 ،سعو ي م  خالل اشترالان المةتثمري  م  الجم ور فة ال ندوق

ممانعة م  ال نك الممول فة ما يتعتق بإتمام عمتية  عندتقدي  خطاب  .ج

 –مدينة الرياض والمسا  مول  –ال يع و الشراء ال اصة بالمسا  مول 

م افظة حفر ال اط  و تنامل  ع  هي مطال ان ل قوق ممنوحة ل  بمو   

د اتفايية التة يالن القائمة مع شرلة وابل العربية لالستثمار و التة ي

 تنشا ع  إتمام عمتية ال يع و الشراء لتتك اسصول العقارية،

 إفراغ صك متسية اسصل العقاري باس  همي  ال فظ هو م  يني  ، . 

ال  ول عت  موافقة خطية م  صاح  ال الحية فة ومارج الش و  ال تدية  .ه

و القروية وممثتة ب تدية م افظة الدوا مة( ت لد موافقت   عت  عمتية 

 فعة المسا  مول فة م افظة الدوا مة و ت ويت  لت ندوق.شراء حق من

سدا  ثم  الشراء م  وحدان فة ال ندوق و م تغ نقدي ل ائع اسصول  .و

 العقارية.

القيمة  ضريبة

 المضافة 

شرلة وابل العربية لالستثمار بت مل  ري ة القيمة المضافة وحيثما انط ق( ال اصة  التزمت

 م افظة الدوا مة. –باست واذ ال ندوق عت  منفعة المسا  مول 

 الدوا مةم افظةت ويل حق انتفاع مع همانة  صفة الملكية

 اي1/11/1458 تاري  فة وتنت ةاي 1/11/1433 تاري  م  ت ده سنة وعشرو  خمةة العقد مدة

العقار م  ر بعد  م  العقو  التة ت توي عت  ميا ج فة القيمة اإليجارية   إضافية أي معلومات

 .بشسل ت اعدي 

  ستت  إ ارج ا ا اسصل العقاري م  ي ل شرلة عقاران التجزئة التة يت  تعيين ا

 وفقا ًلشروم و هحسام ال ندوق.
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 و يرتجدر اإلشارج إل  ه  الةيد ف د المق ل والةيد م مد النمر شرلاء م اشري   إفصاح

م اشري  وعت  التوالة( فة شرلة وابل العربية لالستثمار ال ائع ل عض اسصول العقارية 

م  ويت آلخر مع هنشطة وم الح  هنشطت   تعارضالم دئية لت ندوق، وبالتالة يد ت

 ال ندوق 

اله وما ت  اإلف ا  عن  فة ا ه الشروم واسحسام، ي لد مدير عدا ما ذلر هع وفيما

لم الح بائعة اسصول العقارية هو مدير ال ندوق هو  تعارضال ندوق عت  هن  ال يو د 

مدير اسمال  مع مدير ال ندوق فيما يتعتق ب  ا اسصل العقاري. لما ي لد مدير 

م الح هي مةتا ر سصول  معوق لم الح مدير ال ند تعارضال ندوق عت  هن  ال يو د 

 % هو هلثر م  العوائد اإليجارية الةنوية ل  ا اسصل العقاري.10عقارية تشسل عوائداا 

م تغ حوالة  م  2019مدينة الدوا مة لتعام  –بتغت م اريف  تشغيل  المسا  مول  التشغيل مصاريف

 متيو  ريال سعو ي.  6.42

 ع  االف ا  يت  وسوف المتويعة الم اريف ع  عتيةفال التشغيل م اريف تتغير يد-

 لت ندوق الةنوية المالية التقارير فة ذلك

 حت   اإليجاران* ت  احتةاب 
ً
 م.2017 عام م  نوفم ر 15ال الية بناء عت  عقو  اإليجار الم رمة حاليا

 ويت المتوفرج ال يانان باعت ار اة "العقاران معتومانفة بند " المو  ة ال يانان ه  ال  اإلشارج تجدر

 .العقاران عت  االست واذ

 سياسان ترلز االستثمار:  .ه

 مسة مدينتةي دف ال ندوق إل  االستثمار فة هصول عقارية  اخل الممتسة العربية الةعو ية  وباستثناء 

( يابتيييييييييييية لت قيق  خل تا يري  وري والتة م  المتويع ه  تدر عوائد عت  ره  المنورج والمدينة المسرمة

المال المةيييييتثمر. لما هن  سييييييت  اختيار المناطق/المد  التة تتميز بةيييييمان اسيييييتثمارية إيجابية ونمو فة 

هنشيييطة اسعمال وتدفق فة االسيييتثماران بشيييسل إيجابة، ونمو فة العرض والطت  ول لك لدي ا بنية ت تية 

 يدج وحةييي  تقدير مدير ال يييندوق المعقول وذلك بعد اسخ  باالعت ار التقارير ال يييا رج فة ا ا الشيييا  م  

اثني  مةييتقتي  معتمدي  م  ي ل ال يسة الةييعو ية لتمقيمي  المعتمدي  و راسييان الجدو  ذان  مقيمي 

  التعريفة ل  ه الشيييروم وعت  الر   م  ه  االسيييتثماران اسولية لت يييندوق الوار ج فة المت  .العالية(

واسحسام تقع  ميع ا فة  اخل الممتسة، إال هن  وعت  سيي يل تنويع االسييتثماران، يجوم لت ييندوق االسييتثمار 

لما هن  ال يو د هي  .٪ م  إ مالة ييمة هصول ال ندوق فة العقاران الوايعة خارج الممتسة 25ب د هي   

هصيييل/هصيييول عقارية هو منطقة  غرافية م د ج هو نةييي ة ذلك ييو  هخر  حول ترليز هو تنوع االسيييتثمار فة 

%  م  25هي يي   ب د و االسييتثمار لت ييندوق يمس  سيي ق لما باإل ييافة الترليز/التنوع م  حج  ال ييندوق لسل.

 آلخر يوائ  مالية مديقة 
ً
ندوق وفقا عت  ه  تسو   ميع ا ه  يتة مما لل فةالقيمة اال مالية لت ييييييي

 الضوابط والمعايير الشرعية: االستثماران متوافقة مع

 مشاريع التطوير العقاري -

 فة الةوق المالية الةعو ية والمرخ ة م   -
ً
 عاما

ً
وحدان ال نا يق العقارية المتداولة المطروحة طرحا

 .ي ل ال يسة

 .وحدان ال نا يق العقارية ال اصة والمرخ ة م  ي ل ال يسة -
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 ة.استثماران عقارية خارج الممتسة العربية الةعو ي -

 سيولة نقدية / االحتفاظ بةيولة نقدية -

 والمرخ ة م  ي ل ال يسة. -
ً
 عاما

ً
 صنا يق هسواق النقد المطروحة طرحا

 هس   الشرلان العقارية المدر ة فة الةوق المالية الةعو ية والمرخ ة م  ي ل ال يسة. -

 .المنفعة حقوق -

-  

 صسو  المتسية : 

 تاري ة تةتةل ال ك اسصل 

 532502002325 م افظة حفر ال اط  -المسا  مول

332509008666 

 اي 22/09/1439

 اي 10/11/1439

 اي 20/09/1437 410123034700 مدينة الرياض -المسا  مول

 اي 30/04/1442 250109008541 مدينة ت و   –المسا  مول 

 
 
 

 عوائد اإليجاران الةابقة و المةت دفة لسل عقار/منفعة .و

اسم العقار / 
 المنفعة

2016* 2017* 2018** 2019** 2020**   

  

عوائد 
 اإلجيارات

)مليون لاير 
 سعودي(

 النسبة

عوائد 
 اإلجيارات

)مليون لاير 
 سعودي(

 النسبة
عوائد 

اإلجيارات 
 املستهدفة

)مليون لاير 
 سعودي(

 النسبة
عوائد 

اإلجيارات 
 املستهدفة

)مليون لاير 
 سعودي(

 النسبة
عوائد 

اإلجيارات 
 املستهدفة

)مليون لاير 
 سعودي(

 النسبة
  

)عائد 
اإليجار / 
مجموع 

اإليجارات 
لنفس 
 السنة(

)عائد 
اإليجار / 
مجموع 

اإليجارات 
لنفس 
 السنة(

)عائد 
اإليجار / 
مجموع 

اإليجارات 
لنفس 
 السنة(

)عائد 
اإليجار / 
مجموع 

اإليجارات 
لنفس 
 السنة(

)عائد 
اإليجار / 
مجموع 

اإليجارات 
لنفس 
 السنة(

متوسط عوائد 
اإليجارات 

المستهدفة للصندوق 
(2018 -2020 )

 )مليون لاير سعودي(
 –المكان مول 

محافظة حفر 
 الباطن 

29.5 52.70% 41,86 42.17% 42,79 41.98% 44,65 41.85% 45 41.43% 44,15 

-المكان مول 
 مدينة الرياض

1.6 2.90% 18,88 19.02% 19,92 19.54% 21,08 19.76% 21,73 20.01% 20,91 

 –المكان مول 
 مدينة تبوك 

6.375 11.40% 17,49 17.63% 17,82 17.48% 18,53 17.37% 19,07 17.56% 18,48 

 –المكان مول 
 محافظة الدوادمي 

18.525 33.10% 21,02 21.18% 21,39 20.99% 22,42 21.01% 22,80 20.99% 22,20 

 105,74 %100 108,60 %100 106,68 %100 101,92 %100 99,26 %100 56 المجموع
العائد اإلجمالي 
 %8.96 %9.20 %9.04 %8.60             المستهدف***

رسوم إدارة 
 %0.75 %0.75 %0.75 %0.75             الصندوق

رسوم و تكاليف 
 %0.15 %0.15 %0.15 %0.15             أخرى
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من إجمالي  نسبة معدل رسوم وتكاليف الصندوق
 %0.9 %0.9 %0.9 %0.9     أصول الصندوق

العائد الصافي 
 %8.06 %8.30 %8.14 %7.70               المستهدف****

 

 .2016مبىن املكان مول يف تبوك وتشغيله بعد الربع األول من عام  و  و أيضا عدم اكتمال  2016اىل عدم اكتمال مبىن املكان مول يف الرياض وتشغيله حىت هناية عام  2017و عام  2016يعود الفرق يف العوائد ببني عام  *
عوائد اإلجيارات املستهدفة أي قصور يف جمموع لتغطية مليون لاير سعودي اليت قامت شركة وابل العربية لالستثمار بتقدميه  18باالضافة اىل سند المر بقيمة  عقود اإلجيار املربمة حاليا  املستهدفة بناء على  2017عوائد  احتساب* مت 

 األصول العقارية% من عوائد 18حوايل  لألصول العقارية  -م 2017حىت هناية النصف األول من عام  –تكاليف التشغيل احلالية%. وحيث تبلغ 20)حسب اجلدول أعاله( وافرتاض تكلفة تشغيل  2019و  2018لعامي 

 وبناء على تقديرات منو من قبل مستشار دراسة اجلدوىإلجيار املربمة حاليا  عقود ابناء على مت احتساب العوائد املستهدفة **
 *العائد اإلمجايل املستهدف:**

 لاير سعودي. 1,180,000,000هدفة حاليا  والبالغة مت احتساب العائد اإلمجايل املستهدف على أساس سعر الوحدة واملتمثل بعشرة رياالت للوحدة الواحدة وذلك حبسب قيمة أصول الصندوق املست
 العوائد اإلمجالية املذكورة يف اجلدول أعاله مت احتساهبا قبل خصم مجيع الرسوم واملصاريف املتعلقة بالصندوق.

 د اإلمجايل املستهدف. يف العائإن بعض العوائد واإلجيارات املتعلقة بالصندوق وأصوله واملذكورة يف اجلدول أعاله عرضة للتغيري خالل عمر الصندوق مما يرتتب عليه تغرّي 
 املستهدف:الصايف **العائد **

 كمخصصات اإلهالك لألصول الثابتة.  املذكورة يف اجلدول أعاله مت احتساهبا بعد خصم مجيع الرسوم واملصاريف النقدية املتعلقة بالصندوق ومل يتم خصم املصاريف غري النقدية الصافية العوائد
 " من هذه الشروط واألحكام معرضة للتغيري خالل عمر الصندوق مما يرتتب عليه تغري يف العائد الصايف املستهدف.14ملتعلقة بالصندوق واملذكورة يف املادة "إن بعض الرسوم واملصاريف النقدية ا

 يف العائد اإلمجايل املستهدف.بعض العوائد واإلجيارات املتعلقة بالصندوق وأصوله واملذكورة يف اجلدول أعاله عرضة للتغيري خالل عمر الصندوق مما يرتتب عليه تغرّي إن 
 

 صالحية االقتراض للصندوق وسياسة مدير الصندوق في ممارسة هذه الصالحية: .م

تتعد   وال الشرعية والضوابطالمعايير  معدوق ال  ول عت  تمويل متوافق لمدير ال ندوق، نيابة ع  ال ن يجوم

 مرا عة مالية يوائ  تخر ب ة  وذلك%( م  إ مالة ييمة هصول ال ندوق 50نة ة التمويل المت  ل عتي  نة ة و

وم اريف بعد ال  ول عت  موافقة مجت  إ ارج ال ندوق لتمويل تساليف االست واذ عت  اسصول العقارية و

 ال ندوق.

ب ي  تعتمد الموافقة عت  تلية است دام التمويل و دو  ال  ول عتي  عت  اعت اران خاصة بترتي  التمويل 

  لت ندوقي ق و ،تساليف المترت ة عت  التمويلالوسيت مل ال ندوق  ميع  ،وظروف الةوق الةائدج
ً
 هو م اشرج

ويل مع الج ان المرخ  ل ا بممارسة نشام التمويل وال نو  برام عقو  التمإ ال اص الغرض ذان الشرلة خالل م 

عند ال ا ة لتوفير النقد الالمم إلتمام عمتيان  تمويل هيال  ول عت   بغرض وذلكوالم ارف وشرلان التمويل( 

 هو لةدا  هي م  التزامان ال ندوق هو سي س   تخر  ال اليةعقارية الصول اسعت   االست واذ
ً
هو اإل افية مةتق ال

 يراه مدير ال ندوق و يقره مجت  إ ارج ال ندوق.

 والم ارفاإلشارج إل  هن  يجوم را  هصول ال ندوق ل الح هي م  الج ان الممولة لت ندوق وال نو   وتجدر

 يتوافق بما التمويل ل  ا الضما  س يل عت عند ال ا ة  تمويل هيال  ول عت   بغرض وذلك( التمويل وشرلان

 .العالية ذان واسنظمة التمويل اتفايية شروم مع

التوييع عت  سندان سمر ل الح الج ان  ال اص الغرض ذان الشرلة خالل م  ال ندوق هحقية إل  اإلشارج تجدر لما

تقدي   مانان لتتمويل وم   من ا را  اسصول و(، التمويل وشرلان والم ارفالممولة لت ندوق وال نو  

التنامل ع  الدخل هو اإليجاران ل الح الج ان الممولة، و الممولة، الج انالعقارية و/هو ال سو  العقارية ل الح 

 .عن ا المتنامل واإليرا ان الدخلالممولة( إليداع  الج انوفتح حةابان تجميعية ل الح 

م رف  فإن  فة حال لا  الممول او ة تابعة وممتولة بالسامل لم رف اإلنماءمدير ال ندوق يعد شرلوحي  ه  

 وسيت  اعتما اا م  مجت  إ ارج ال ندوق.عت  هسا  مةتقل تمويل سيت  التفاوض عتي ا الفإ  شروم  اإلنماء

 

 وسائل وكيفية استثمار النقد المتوفر في الصندوق . 

 االستثمار صنا يق ووحداني يرج اس ل  عمتيانيجوم لمدير ال ندوق استثمار النقد المتوافر ال ندوق فة 

مع المعايير  ةمتوافقال( تخري  مدراء ي ل م  هو ال ندوق مدير ي ل م  مدارجوسواء  ال يسة م  المرخ ة

ق وذلك ب ة  تخر يوائ  مالية إ مالة ييمة هصول ال ندو م %( 25الشرعية وبنة   ال تتعد  و والضوابط
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 با  مدير ال ندوق سي تار ا ه ال نا يق بناًء عت  عدج عوامل مثل خ ران مديري ال نا يق 
ً
مرا عة، عتما

 واستراتيجيان االستثمار واس اء الةابق لسل صندوق مةت دف.

 

 متحصالت الطرح:  .م

فترج الطر  اسولة لةدا  الجزء النقدي م  سيت  است دام المت  الن النقدية م  طر  وحدان ال ندوق خالل 

 ثم  شراء اسصول العقارية الم دئية حة  الجدول التالة:

 قيمة الجزء النقدي من ثمن الشراء )ر.س.( األصل العقاري

 141,061,797 م افظة حفر ال اط   –المسا  مول 

  97,068,262     مدينة الرياض –المسا  مول 

 65,825,159 ت و مدينة  –المسا  مول 

 50,044,781 م افظة الدوا مة –عقد منفعة المسا  مول 

 354,000,000 المجموع

 

 مالكي الوحدات ونسبة االشتراكات العينية من إجمالي قيمة أصول الصندوق .ي

 إجمالي من النسبة .س.ر الوحدات قيمة الوحدات عدد المشتركين

 أصول قيمة

 الصندوق

 االشتراك طريقة

وابل العربية شرلة 

 لالستثمار
 عينة 53.36% 629,600,000 62,960,000

شرلة اسوائل 

 لالستثمار العقاري
 عينة 8.90% 105,000,000 10,500,000

ع دالعزيز ب  ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
 عينة 0.49% 5,764,698 576,470

ع دالت  ب  ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
 عينة 0.49% 5,764,698 576,470

من ور ب  ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
 عينة 0.49% 5,764,698 576,470

متع  ب  ختيف  ورثة

 ب  ع دالت  ال انة
 عينة 0.49% 5,764,698 576,470

ع داإلل  ب  ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
 عينة 0.49% 5,764,698 576,470

 عينة %0.49 5,764,698 576,470ستطا  ب  ختيف ب  
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 ع دالت  ال انة

ترلة ب  ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
 عينة 0.49% 5,764,698 576,470

ايفاء بنت ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
 عينة 0.24% 2,882,349 288,235

اال بنت ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
 عينة 0.24% 2,882,349 288,235

 ا ج بنت ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
 عينة 0.24% 2,882,349 288,235

م مد ب  ستم  بنت 

 ختيف المطيري
 عينة 0.59% 7,000,070 700,007

 نقدي %3.00 35,400,000 3,540,000 شرلة سويسورب

 نقدي %30.00 354,000,000 35,400,000 الجم ور

   %100 1,180,000,000 118,000,000 المجموع

 

 مخاطر االستثمار في الصندوق .9

 المخاطر المتعلقة بالصندوق

  استثمارات الصندوق في قطاع المراكز التجاريةتركز مخاطر 

هصيييييول  ثالثةعند تاسيييييي  ال يييييندوق، تترلز اسيييييتثماران ال يييييندوق فة يطاع المرالز التجارية م  خالل تمتك 

عقارية وعقد انتفاع واحد تتسو  م  مجمعان تجارية. ونتيجة ل لك، فإ  إيرا ان ال يييييييندوق وصيييييييافة الدخل 

ترت ط بالطت  عت  المةييييييياحان التجارية فة المد  التة تقع في ا تتك اسصيييييييول. ويد ي ثر هي ا وم فة 

 فة تتك المد  عت  ه اء ال ندوق و
ً
ييمة وحدات  بشسل هل ر مما مةتو  الطت  لتمةاحان التجارية عامة

 لو لانت استثماران ال ندوق فة هصول عقارية مومعة عت  يطاعان م تتفة.

  عدم وجود ماضي تشغيلي سابق للصندوقمخاطر 

  المةييييتثمري  الم تمتي  م  التن   باس اء 
 
  و  ما يييية تشييييغيتة سييييابق يمس

ً
ت  تاسييييي  ال ييييندوق حديثا

الةييييابقة ل يييينا يق مماثتة هو اس اء الةييييابق لألصييييول العقارية م ل المةييييتق تة لت ييييندوق. لما ه  النتائ  

 عت  ه اء ال ندوق فة المةتق ل، حي  سيعتمد مالسوا الوحدان 
ً
است واذ ال ندوق ليةت بالضرورج م شرا

بشيييييسل ل ير عت  يراران و  و  مدير ال يييييندوق فة إ ارج اسيييييتراتيجية ال يييييندوق وشييييي ون  وميا ج حج  

لمال المةتثمر. وبالتالة، فإ  حداثة نشاج ال ندوق يد ت ثر بشسل ست ة عت  تويعان العوائد عت  ره  ا

 مدير ال ندوق وبالتالة عت  عوائد الوحدان.
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  االعتماد على الموظفين الرئيسيين لمدير الصندوقمخاطر 

م  سيييعتمد ال ييندوق عت  خدمان اإل ارج واالسييتشيياران التة يقدم ا موظفة مدير ال ييندوق. ويد يسو  

ال ييع  اسييت دال بعض الموظفي  الرئيةيييي ، وخاصيية فة اإل ارج العتيا لمدير ال ييندوق. وفة حالة تر  هحد 

 عت  إيجا  بديل مناسييييييي  ل /ل ا، فإ  ه اء هعمال 
ً
ا الء الموظفي  العمل ول  يس  مدير ال يييييييندوق يا را

 ال ندوق يد تتاثر بشسل ست ة.

 مخاطر السيولة 

اإلبقاء عت  اسييتثمارات   واالعتما  عت  العوائد المةييت قة عت  ره  المال  فةالمةييتثمرو  عا ج  يقوم

 لعوامل لثيرج، بما 
ً
المةييتثمر. ولس  فة حاالن هخر  ير   بعض المةييتثمري  فة تةييييل اسييتثمارات   ت عا

ة. فة ذلك إيرا ان وييمة اسصييول العقارية، واس اء العام لت ييندوق والةييوق ال اص با وان اسييتثمار مماثت

 س  لمية الةييييولة لوحدان صييينا يق االسيييتثمار العقارية المتداولة يد تسو  هيل م  نظيرت ا سسييي   
ً
ونظرا

الشيييرلان المتداولة ونتيجة التفاون الشييياسيييع بي  عد  اسسييي   المدر ة فة الةيييوق المالية وعد  وحدان 

 فة الةوق المالية(، فإن  
ً
م  الم تمل ه  يوا   المةتثمر فة ال نا يق العقارية المتداولة المدر ة هيضا

وحدان ال ندوق صعوبة بالت ارج وتةييل وحدات  فة ال ندوق بةعر هعت  م  سعر الشراء اسصتة هو م  

الةعر ال ي يعر   ذلك المةتثمر مما يد ي  ي إل  ت ارج المةتثمر م  ال ندوق بقيمة هيل م  القيمة 

 الةويية سصول ال ندوق.

 ودةمخاطر الخبرة المحد 

يمتتك مدير ال يييييييندوق خ رج م دو ج فة إ ارج صييييييينا يق االسيييييييتثمار العقارية المتداولة. وبالنظر إل  ه  

التعتيمان ال اصييية ب ييينا يق االسيييتثمار العقارية المتداولة يد صيييدرن م خرا وبالتالة ت ق  ليفية تط يق ا 

و  د ل يري  فة التالد م  ، فقد يضييييطر مدير ال ييييندوق إل  يضيييياء ويت الو ييييو  مستمتة  يرإل  حد ما 

التزام ال ييييييندوق بالمتطت ان النظامية ال ييييييا رج ع  ايسة الةييييييوق المالية والةييييييوق المالية الةييييييعو ية. 

وبالتالة، فإ  إخفاق مدير ال ندوق فة تط يق تتك المتطت ان بالشسل المطتوب يد ي  ي إل  تاثير ست ة 

 الوحدان.عت  عمتيان ال ندوق ومرلزه المالة وعائدان مالسة 

 مخاطر التداول بسعر أقل من القيمة السوقية 

 
ً
يد يتعرض تداول الوحدان لعوامل ت  ي إل  حدوث تقت ان فة ييمت ا من ا العوامل التة يد ت ثر سيييييييت ا

عت  هسييييييواق اسسيييييي   الم تية والعالمية والظروف االيت ييييييا ية الةييييييائدج والمتويعة ومعدالن الفائدج 

المةيييييييتثمري  والظروف االيت ييييييييا ييية العيياميية وعمتيييان ال يع الس يرج لوحييدان وتسيياليف التمويييل واتجييااييان 

ال يييندوق. وبناًء عتي ، فإ  شيييراء الوحدان مالئ  فقط لتمةيييتثمري  ال ي  يمسن   ت مل الم اطر المرت طة 

 وه  تتك يد ي  ي إل  صيييعوبة ت ارج المةيييتثمر م  ال يييندوق هو ت ار   بقيمة 
ً
ب  ه االسيييتثماران ال سييييما

 يل م  القيمة الةويية سصول ال ندوق.ه

 مخاطر زيادة رأس مال الصندوق 

فة حال يرر مدير ال يييييندوق مع مالسة الوحدان ميا ج ره  مال ال يييييندوق م  خالل إصيييييدار وحدان  ديدج 
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سواًء مقابل اشترالان عينية هو نقدية، فإ  إصدار ا ه الوحدان الجديدج سوف ي  ي إل  ت فيض ال  ي  

لسة الوحدان فة ذلك ال ي  إل  حد ما وذلك ما ل  يمار  مالسة الوحدان فة ذلك ال ي  النةييييييي ية لما

حقوي   فة حقوق اسولوية ال اصة بالوحدان، ويد ت  ي ميا ج ره  المال إل  تاثر ييمة الوحدان بشسل 

ترا  فة ست ة مما ي ثر بشسل ست ة عت  استثماران مالسة الوحدان  ير الممارسي  ل ق اسولوية باالش

 ميا ج ره  المال.

 مخاطر عدم تحقيق عوائد على االستثمار 

ل  يسو  انا  هي  ييييما  با  اسعمال التشييييغيتية سصييييول ال ييييندوق سييييتسو  مدرج لألربا ، هو ه  ال ييييندوق 

سييينجح فة تجن  ال ةييائر، لما ل  يسو  لت ييندوق بشييسل عام هي م ييدر لألموال ليدفع من ا توميعان عت  

ب الف العوائد م  اإليجاران والعائدان الرهسيييييييمالية التة م  الممس  ه  تاتة م  تشيييييييغيل  مالسة الوحدان

هصول ال ندوق هو بيع بعض هو لل هصول . وبالتالة فإن  ال يو د  ما  با  ال ندوق سيقوم بت قيق عوائد 

دوق لل هو عت  استثماران مالسة الوحدان فة ال ندوق وهن  م  الممس  ه  ي ةر المةتثمري  فة ال ن

 بعض رؤو  هموال   المةتثمرج فة ال ندوق.

  المصالح:  تعارضمخاطر 

التة تتضييم  اسييتثماران مالية وخدمان اسييتشييارية. ويد تنشييا  ةطاسنشيييزاول مدير ال ييندوق مجموعة م  

فة الم ييالح ي د م   تعارضفي ا م ييالح مدير ال ييندوق مع م ييالح ال ييندوق. إ  هي  تعارضانا  حاالن ت

ا عت  اسيييييتثماران ال يييييندوق 
ً
يدرج مدير ال يييييندوق عت  ه اء م ام  بشيييييسل مو يييييوعة مما يد ي ثر سيييييت 

 وعوائده وتوميعات .

 تعيين مدير صندوق بديل:  مخاطر 

م 30/11/2021اييييييييييي الموافق 25/02/1443صييييدر يرار م  مالسة الوحدان وايسة الةييييوق المالية  فة تاري  

بعزل مدير ال ندوق الةابق وتعيي  شرلة اإلنماء لالستثمار لمدير صندوق بديل، يد يوا   مدير ال ندوق 

هو عييدم  ييية عييدم توافر لييافيية المعتومييان الةييييييييابقيية  صيييييييعوبيية فة ات يياذ بعض القراران نظرا لال ييديييل 

ثر فة يدرت  عت  ات اذ يرار بشيييييييا  إ ارج ي  المعتومان وال يانان المقدمة م  المدير الةيييييييابق مما يد

ال يييييييندوق، لما ه  مدير ال يييييييندوق ال ديل ال يت مل القراران التة ات  ن حت  تاري  عزل مدير ال يييييييندوق 

 . الةابق

 أصول الصندوقالمخاطر المتعلقة ب (أ)

 المخاطر العامة لالستثمار العقاري 

يسو  العائد عت  االسييتثماران العقارية عر يية لتعديد م  العوامل المترابطة فيما بين ا، بما في ا التغييران 

الةييت ية فة الظروف االيت ييا ية الم تية هو اإليتيمية هو الدولية، والظروف الةييت ية فة الةييوق الم تية، 

ية لمةييييتا ري ومشييييتري وبائعة العقاران، والتغييران فة م ييييروفان التشييييغيل، والقواني  والظروف المال

والتوائح ال يسية، ويواني  تقةيييييي  المناطق و يراا م  القواني  ال سومية والةيييييياسيييييان المالية، وهسيييييعار 
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اتجة ع  الطاية، والتغيران فة مد  اإلي ال النةييييييي ة عت  م تتف هنواع وموايع العقاران، والم اطر الن

االعتما  عت  التدفقان النقدية ومشيييييييالل وم اطر التشيييييييغيل الناشيييييييسة ع  عدم توفر بعض موا  ال ناء، 

باإل ييافة إل  الظروف القاارج، وال ةييائر  ير القابتة لتتامي  و يراا م  العوامل ال ار ة ع  سيييطرج مدير 

 م  ا ه العوامل فة التةييييي   بم اطر  وارية  .ال يييييندوق
 
ا عت  ييمة هصيييييول يد يةييييياا  هي

ً
ر سيييييت 

 
ت ث

 ال ندوق ويدرج ال ندوق عت  توليد هي عوائد عت  استثمارات .

  التقلبات في قيمة العقارات ونقص السيولةمخاطر 

 لتطت  والر  ة فة ا ا النوع م  
ً
تعت ر العقاران م  فسة اسصييييول  ير الةييييائتة، وتتقت   ر ة سيييييولت ا ت عا

 ا ة لتةييل استثمارات  العقارية فة ويت  ير مناس ، فقد تسو  عائدان االستثماران. وإ  لا  ال ندوق ب

ال ندوق م  ذلك هيل م  القيمة الدفترية اإل مالية لممتتسات  العقارية. وبالتالة، فإ  هي تاخير هو صعوبة 

ا وبشييييسل ل ير عت  العائد الن ائة
ً
ر سييييت 

 
 -إ  و د -يد يوا   ا ال ييييندوق فة الت ييييرف فة هصييييول  يد ت ث

 ال ي ي  ل عتي  مالسة الوحدان.

  إمكانية الطعن في ملكية الصندوق لألصول العقاريةمخاطر 

ال تو د حت  تاري  ا ه الشيييروم واسحسام سيييجالن عقارية مرلزية فعالة ومتزمة فة المد  التة تقع في ا 

م  حقوق وما عتي   اسصول العقارية الم دئية والتة ت ي  هوصاف لل عقار ومويع  وحالت  الشرعية ومال 

، لما ه  صيييسو  المتسية ال تمثل بالضيييرورج لامل حقوق الت يييرف 
ً
م  التزامان والتعديالن التة تطره عتي  ت اعا

 بدفاع المشتري "حة  
ً
فة متسية العقار ويد تسو  عر ة لتطع  حي  ه  الم ال  الةعو ية ال تعترف عا ج

فإ  و و  عقد بي  شيي  ييي  ال يمس  بالضييرورج هحداما فة  النية"  ييد المطال ان العقارية. عالوج عت  ذلك،

مطال ة اآلخر بإعا ج متسية اسصييييل العقاري م ل التعايد. وعتي  فإ  اسصييييول العقارية التة يةييييت وذ عتي ا 

ال ييييندوق يد تسو  عر يييية سي منامعان يانونية تتعتق بمتسية تتك اسصييييول والتة يد تضييييعف بدوراا يدرج 

 
 
  ذلك فة ال ندوق عت  الت ر

 
ف فة اسصول العقارية هو نقت ا بشسل خالة م  الرا  والقيو ، ويد يتة 

بعض ال االن ب ةارج ال ندوق لمتسية اسصول العقارية التة اعتقد با  االست واذ عتي ا ت  ب ورج يانونية. 

 ع  ذلك، يد ت ثر ا ه المنامعان وال الفان حول المتسية بشييسل  واري عت  ييمة اس
ً
صييول العقارية، فضييال

 وبالتالة عت  ييمة الوحدان فة ال ندوق.

  الطبيعة التنافسية في قطاعي التجزئة والمراكز التجارية في المملكة مخاطر 

تقع بعض اسصييييول العقارية الم دئية فة مناطق تتةيييي  بقوج التناف  فة يطاع التجزئة بشييييسل عام وفة 

ل  ذلك، فقد يت  تطوير وإنشيييياء مرالز تجارية تقع م اشييييرج يطاع المرالز التجارية بشييييسل خاص. وباإل ييييافة إ

بالقرب م  اسصييول العقارية مما ي  ي إل  ختق تناف  م اشيير مع اسصييول العقارية. وفة  ييوء ذلك، فإ  

عوائد اسصيييييييول العقارية وييمت ا الةيييييييويية سيييييييتعتمد عت  يدرج اسصيييييييول العقارية فة التناف  عت  

خري . وبالتالة، فإ  نجا  المنافةييييي  اآلخري  فة اسييييتقطاب واإلبقاء عت  المةييييتا ري  مع المنافةييييي  اآل

المةييتا ري  يد ي ثر عت  عوائد اسصييول العقارية لت ييندوق والتة يسو  ل ا هثر سييت ة  واري عت  هعمال 

 ال ندوق، والو ع المالة والتدفقان النقدية ونتائ  التشغيل.
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  التمويل جهات أحد لصالح مسجلة المبدئية العقارية األصول بعضمخاطر. 

 -شرلة وابل العربية لالستثمار وواة هحد بائعة اسصول العقارية الم دئية( برا  لل م  المسا  مول  يامت

ع  طريق بتةجيل صك متسية باس  إحد  الشرلان   –م افظة حفر ال اط   –والمسا  مول   –مدينة الرياض 

 التزامان الشييرلة بمو   اتفايية التةيي يالن التابعة سحد ال نو  المرخ يية لتعمل ف
ً
ة الممتسة وذلك  ييمانا

الم رمة مع ال نك. وعت  الر   م  ال  يييييييول عت  عدم ممانعة ال نك الم دئية عت  فك را  اسصيييييييول 

القائ ، فإن  ال يمس  الجزم با   الدي العقارية اآلنف ذلراا لت يييندوق مقابل تقدي   يييمانان بديتة هو سيييدا  

 والو ييع المالة والتدفقان النقدية ونتائ  التشييغيل يت  ذلك 
ً
بالشييسل والويت المناسيي ي  مما يد ي ثر سييت ا

 ال اصة بال ندوق. 

  اعتماد إيرادات اإليجار المستقبلية للصندوق على قدرته في اجتذاب واإلبقاء على مستأجرين مالئمين مخاطر

 وإدارته الفعالة لألصول العقارية 

 يتمثل لل  خل 
ً
ال يييييندوق م  إيرا ان تا ير مسو  التجزئة. وال يو د هي  يييييما  با  ال يييييندوق سييييييسو  يا را

 لتشروم واسو اع التة يةع  إلي ا. وعالوج عت  ذلك، 
ً
عت  ا ت اب واإلبقاء عت  مةتا ري  مالئمي  وفقا

لما ه  االسيييتقرار فإ  االسيييتقرار المالة لتمةيييتا ري  لد  ال يييندوق يد ي ثر عت  اس اء المالة لت يييندوق. 

المالة لتمةييييتا ري  يد يتغير بمرور الويت نتيجة لعوامل تت ييييل م اشييييرج بالمةييييتا ري  هو االيت ييييا  الستة 

لتممتسة، مما يد ي ثر عت  يدرت   عت   فع م الغ اإليجار. باإل ييييافة إل  ذلك، يد يتس د ال ييييندوق تساليف 

مةتا ري   د ، والتساليف والويت ال ي يتطت   تط يق  ذان صتة باإلبقاء عت  المةتا ري  ال اليي  وا ت اب

ال قوق المن ييوص عتي ا فة عقد اإليجار مع المةييتا ر المتعثر، بما فة ذلك تساليف اإلخالء وإعا ج التا ير، 

والتة يد تسو  ل يرج. ويد يسو  لإلخفاق فة ا ت اب واإلبقاء عت  المةيييييييتا ري  المناسييييييي ي  هثر سيييييييت ة 

 عت   واري عت  هعمال 
ً
ال ييندوق، والو ييع المالة والتدفقان النقدية ونتائ  التشييغيل، لما يد ي ثر سييت ا

 ييمة اسصول العقارية.

  خسارة المستأجرين الرئيسيين في األصول العقارية المبدئية  مخاطر 

فة حال يرر بعض هو لل المةيييييتا ري  الرئيةييييييي  عدم االسيييييتمرار فة هو عدم تجديد عقو  التا ير ال اصييييية 

ب  ، فقد ي  ي ذلك إل  شييغور مةيياحان إيجارية يد تسو  ل يرج فة اسصييول العقارية مما يد ي خر إيجا  

مةيييييتا ر بديل إلشيييييغال تتك المةييييياحان بشيييييسل سيييييريع. وبالتالة يد ي ثر إن اء عقو  هي م  المةيييييتا ري  

  التشيييغيل، لما يد الرئيةييييي  هو عدم تجديداا بشيييسل سيييت ة عت  الو يييع المالة والتدفقان النقدية ونتائ

 عت  ييمة اسصول العقارية.
ً
 ي ثر ست ا

  إمكانية خضوع الصندوق لبعض التكاليف الثابتة التي لن تنخفض مع انخفاض اإليرادات  مخاطر 

يد تن فض اإليجاران والدخل التشييييغيتة ال ي سييييير  إل  ال ييييندوق نتيجة لتتغيران الةييييت ية الم تتفة التة 

ت ثر عت  اسصييييول العقارية هو المةييييتا ري  لد  ال ييييندوق. وتجدر اإلشييييارج إل  ه  بعض النفقان الرئيةييييية 

 لألصول العقارية ل  ت فض لت ندوق بما فة ذلك رسوم اإل ارج وتساليف ال يانة والتساليف التشغيتية 
ً
 ت عا

الن فاض اإليرا ان. وبالتالة، إذا ان فضيييييييت اإليجاران والدخل التشيييييييغيتة بينما ظتت التساليف لما اة، فإ  

 إيرا ان ال ندوق واسموال المتاحة لتتوميع عت  مالسة الوحدان يد تن فض.
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  مستأجرة ةكهربائي مولدات على تعتمد المبدئية العقارية األصول جميعمخاطر 

 تزويد يت  حي  الةعو ية، الس رباء بشرلة ال اصة الس رباء بش سة مرت طة  ير الم دئية العقارية اسصول إ 

 تنظي  ايسة ي ل م  مرخ ة شرلة م  مةتا رج ل ربائية مولدان خالل م  الس ربائية بالطاية اسصول تتك

ن  إل  اإلشيييييييارج وتجيدر. متنقتية وحدان م  الس رباء لتولييد المز وج واإلنتياج الس رباء  إن ياء ت  حال فة ه

 مزو  ع  لت    سيييييييضييييييطر( اسمال  مدير خاللوم   ال ييييييندوق مدير فإ  الس ربائية، المولدان ايجار اتفايية

 مولدان مزو  إيجا  فة( اسمال  مدير خاللوم   ال يييييييندوق مدير تاخر فإ  وعتي . بديل ل ربائية مولدان

بشيييييسل  ي ثر يد بدوره وال ي العقارية اسصيييييول تشيييييغيل عت  ي ثر يد بديل، إيجا  فة فشيييييت  هو ل ربائية،

 ست ة عت  الو ع المالة والتدفقان النقدية ونتائ  التشغيل لت ندوق.

  لألسعار السائدة في السوق  مخاطر 
 
 عدم ضمان اإلبقاء على أسعار التأجير وفقا

عوامل، بما فة ذلك  و  ح يييييير، هو يييييياع العرض والطت  تعتمد هسييييييعار التا ير لألصييييييول العقارية عت  عدج 

الةييييائدج و و ج وت ييييامي  اسصييييول العقارية. وال يو د  ييييما  با  مدير ال ييييندوق وم  خالل مدير اسمال ( 

 سسييييييعار التا ير الةييييييائدج. وبالتالة فإ  
ً
سيييييييتمس  م  تامي  عقو  إيجار  ديدج هو تجديد تتك القائمة وفقا

خالل مدير اسمال ( فة تامي  ذلك يد يسو  ل  تاثير  واري سيييت ة عت  هعمال  فشيييل مدير ال يييندوق وم 

 ال ندوق والو ع المالة ونتائ  التشغيل.

  اعتماد الصندوق على دعم تشغيلي كبير من مدير األمالكمخاطر 

 التفايية إ ارج وتشييغيل عقار موي التجزئة عقاران شييرلةسييتت  إ ارج اسصييول العقارية بواسييطة 
ً
عة بي  وفقا

فة الوفاء  التجزئة عقاران. ويد يسو  لتاخر هو فشيييل شيييرلة عقاران التجزئة لل م  مدير ال يييندوق وشيييرلة 

بالتزامات ا بما فة ذلك صيييانة اسصييول العقارية تاثير  واري سييت ة عت  هعمال ال ييندوق والو ييع المالة 

 ونتائ  التشغيل.

  بالموافقات التنظيمية ومتطلبات الترخيص على األصول األثر السلبي لعدم وجود أو عدم االلتزام مخاطر

 العقارية

لجزء م  تشيييغيل اسصيييول العقارية، يج  ال  يييول عت   ميع الموافقان التنظيمية والتراخي  الالممة ل لك 

لتتشييييييغيل. وال يمس   ييييييما  ال  ييييييول عت   ميع الموافقان التنظيمية ذان ال ييييييتة باسصييييييول العقارية هو 

ت المناسييي  هو هن  م  الالمم ال  يييول عتي ا. وعالوج عت  ذلك، يد ي  ي انت ا  شيييروم تجديداا فة الوي

هي م  ايي ه الموافقييان التنظيمييية إل  إلغييائ ييا هو سييييييي   ييا، هو تعتيق ييا هو فرض  رامييان مييالييية م  ي ييل 

مة يد الةييييييتطان التنظيمية ذان ال ييييييتة. باإل ييييييافة إل  ذلك، فإ  هي تعديالن عت  القواني  والتوائح القائ

تفرض اشيييييييتراطان  ير متويعة وهلثر تستفة ب ي  ينت  ع  التزام ال يييييييندوق ب  ه القواني  هو التوائح تس د 

نفقان رهسمالية ل يرج هو التزامان هو مة وليان هخر ، والتة يد يسو  ل ا تاثير ست ة  واري عت  هعمال 

 ال ندوق والو ع المالة والتدفقان النقدية ونتائ  التشغيل.
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 إمكانية خضوع األصول العقارية لضرر جوهري بسبب الكوارث الطبيعية وأسباب أخرى خارجة عن طر مخا

 
 
 سيطرة مدير الصندوق والتي قد ال يكون التأمين )في حال وجد( عليها كافيا

يد تسو  اسصييييول العقارية عر يييية لتضييييرر الما ي النا   ع  حريق هو عواصييييف هو مالمل هو  يراا م  السوارث 

عية، هو سسيي اب هخر  مثل اال ييطرابان الةييياسييية. وفة حالة ويوع هي حدث م  ا ا الق يل، يد ي ةيير الط ي

ال ندوق ره  المال المةتثمر فة اسصول العقارية، ول لك اإليرا ان المتويعة. باإل افة إل  ذلك، ال يمس  

يت  تعويض ا بالسامل ت ت  طاء إعطاء  ما  عت  ه  ال ةائر الناتجة وبما فة ذلك خةارج  خل اإليجار( يد 

 معينة م  الم اطر وال ةائر وعت  س يل المثال، ال ةائر النا مة ع  
ً
التامي  وفة حال و د( وانالك هنواعا

اال يطرابان الةيياسيية، وهعمال ال رب هو بعض السوارث الط يعية( يد ال يمس  تامين ا م  الناحية االيت يا ية 

عام. وفة حال ويوع هي سل  تاثير  واري سيييييييت ة عت  هعمال  هو بشييييييي ل لك  م  تتك اسحداث ويد يسو  

 ال ندوق، والو ع المالة والتدفقان النقدية ونتائ  التشغيل.

 مخاطر نزع ملكية األصول العقارية 

عت  سييي يل المثال ال ال  ييير، بناء (إن  م  حق الدولة و يييع اليد اإل  اري عت  عقار لت قيق المنفعة العامة 

ناحية العمتية، يسو  سيييييييعر الشيييييييراء لعقار ما عا ج ما يقارب القيمية )المرافق العامةالطرق و  .  و م  ال

، و   .الةيييويية
ً
و فة حال نزع المتسية يت  االسيييت واذ اإل  اري عت  العقار بعد فترج إخطار  ير م د ج نظاما

ويض، ف نا  خطر يتمثل ذلك س  اعتما اا يقوم بمو   نظام خاص. و عت  الر   م  احتمالية  فع التع

فة ه  يسو  ييمة التعويض  ير لافية بالمقارنة مع حج  االسيييييييتثمار هو الربح الفائت هو الزيا ج فة ييمة 

االسيييييييتثمار. و فة حال ت قق نزع المتسية، فقد تن فض ييمة التوميعان لمالسة الوحدان، و ييمة و سيييييييعر 

 .المةتثمر ره  المال م  زء  هو لل الوحدان التداول لتوحدان و يد ي ةر مالسة

 مخاطر السياسات الحكومية 

 المعروفة و الةيييعو ية، العربية الممتسة فة ال يضييياء اسرا ييية عت  رسيييوم فرض م خرا ال سومة يامت

 لتمطوري  لتطوير اسرا ة  ير المةتغتة، و لس   رسوم "باس 
ً
اسرا ة ال يضاء". و توفر ا ه الرسوم حافزا

باإل يييافة إل   .ضيييا ًال  ميا ج فة مةيييتويان المنافةييية فة سيييوق القطاع العقاريم  الممس  ه  ت  ي هي

ذلك، فإ  هي ت فيض فة المةيييييييتق ل لتدع  ع  الس رباء و المياه فة الممتسة، و التغيران فة  يييييييري ة 

 المغتربي  و الضرائ  عت  الت ويالن المالية م  المغتربي  هو  ري ة القيمة المضافة ع  هصول ال ندوق هو

و فرض هي  يييييييرائي   يدييدج عت  العمييالية الوافيدج و عيائالت   ييد يقتييل م  اليدخيل المتييا  و ييد تقتييل م  

مةيييتويان الطت  عت  اسصيييول العقارية التابعة لت يييندوق. و عالوج عت  ذلك، يد يسو  سي ميا ج ل دو  هو 

التالة التوميعان النقدية و يي  اإليجاران م  ي ل ال سومة تاثير سيييييييت ة عت  إيرا ان اسصيييييييول العقارية و ب

 .القيمة الةويية لوحدان ال ندوق

 مخاطر اعتبارات االلتزام بضوابط الشريعة اإلسالمية 

 والتة اإلسالمية يعة الشر  وابط مع المتوافقة االستثمارية الفرص فة سيةتثمر ال ندوق ه  حي 

 التجنة ت د اا التة اإلسالمية الشريعة بضوابط اإللتزام ذلك فة بما لت ندوق، الشرعية التجنة ت د اا

 وبالتالة ال ندوق، ت   التة الجوان  ولافة والتمويل اإل ارج بعمتيان يتعتق فيما لت ندوق الشرعية
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 تفويت فة ذلك ي ثرويد  يمنع ا هو معينة استثماران تنفي  عت  ال ندوق يدرج م  ذلك ي د ه  يمس 

 لل تسو  ه   ما  عت  ال ندوق سعة م  الر   وعت  ، الشريعة مع المتوافقة  ير الفرص بعض

 ي ل م  المق ولة المعايير عت   مانان تو د ال هن  إال اإلسالمية الشريعة لضوابطمطابق  االستثماران

 استشارج المةتثمري   ميع وعت  آلخر، شرعة مةتشار م  المعايير ت تتف حي  الشرعية التجنة

 .ب   ال اصي  الشرعيي  مةتشاري  

 

 تغير التجارة اإللكترونية المحيط التنافسي ألعمال التجزئة التقليدية مخاطر 

يعتمد مةتا ري الم الن التجارية فة اسصول العقارية الم دئية بشسل رئيةة عت  عمتيان ال يع التقتيدية 

بشييييسل سييييت ة بالتزايد م  خالل مناف  ال يع القائمة فة اسسييييواق التجارية. ويد تتاثر تتك اسعمال التقتيدية 

المت وظ لتمتيا ر اإللسترونيية التة تةيييييييت يدم شييييييي سية االنترنيت لمن يييييييية ل يا، والي ي يوبيل بيإي يال ل ير م  

المةيييييييت تسي  وبييائعة منتجييان التجزئيية، حييي  يييد ي  ي ذلييك إل  تقت  ييياعييدج عمالء الم الن التجييارييية 

اثير سيييييييت ة  واري طر ي عت  هعمييال التقتيييدييية ومرتييا ي المرالز التجييارييية واليي ي يمس  ه  يسو  ليي  تيي

 ال ندوق والو ع المالة ونتائ  التشغيل.

 العقاري التطوير مخاطر 

التاخير فة  :يتضييييم  تطوير وتةييييويق مشييييروع عقاري  ديد عدج م اطر، من ا عت  سيييي يل المثال ال ال  يييير

عمال، وعدم القدرج االنت اء م  اسعمال فة الويت المناسيييييي ، وتجاوم التساليف الم د ج، و ييييييعف  و ج اس

عت  ت قيق الم يعان، والقوج القاارج. إ  ال دء فة مشيييييييروع  ديد ينطوي هيضيييييييا عت  م اطر هخر ، م  

بين ا تاخر ال  ييول عت  الموافقان والت يياريح ال سومية الالممة لتتطوير، و يراا م  الموافقان والت يياريح 

 هيحدان بال يييندوق او اسيييتثمار  ير م اشييير فة ال سومية اسخر  المطتوبة، وب س  ه  االسيييتثمار فة الو

( و د حالوفة  عقاري لمشييييييروعتطوير  هي، فإ  في  باالسييييييتثمار ال ييييييندوق يقوم عقاري تطوير مشييييييروع

 .سيسو  ل  تاثير م اشر ول ير عت  ييمة وحدان ال ندوق

 :مخاطر التمويل 

 فرصة يتيح التمويل إل  والتجوء هصول ، تطوير لتمويل م رفة تمويل عت  ال ندوق ي  ل ه  الممس  م 

 تعريض إل  ي  ي ويييد الم يياطر، م  عييالييية  ر يية عت  ينطوي نفةيييييييي  الويييت فة ولسنيي  الييدخييل، لزيييا ج

 ي  ييييييل التة التمويل تستفة تز ا  يدو التمويل تستفة ارتفاع مثل هخر  عوامل إل  واسييييييتثمارات  ال ييييييندوق

 يد فإن  ذلك عت  عالوج ،(ه ائ  عت  سييت ا ي ثر مما التمويتية اسربا  هسييعار ارتفاع حال فة ال ييندوق عتي ا

 والم يييييرف ال يييييندوق مدير بي  التوييع يت  ويد لتتمويل المان ة الج ان إل  ال يييييندوق هصيييييول را  يت 

 الةييدا  ع  ت تف هي حدوث عند باسصييول الممول الم ييرف يطال  ويد و يراا، التمويل عقو  عت  الممول

 .التمويل ذلك شروم عت  ل لك يعتمد وال ي ال ندوق م 
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 المخاطر االستثمار في صناديق أسواق النقد  

 الةوق ايسة ي ل م  المرخ ة النقد هسواق صنا يق فة االستثمار لم اطر المماثتة الم اطر  ميع اة

 فة تتمثل والتة ال ندوق في ا يةتثمر يد التة اسخر  االستثمار صنا يق ل ا تتعرض يد والتة المالية

 فة يتة   يد مما مع  المتفق الطرف مع التعايدية بالتزامات  الوفاء فة النقد ل ندوق مدي  هي إخفاق

  ي ثر يد بدوره وال ي من ،  زء هو التعامالن ا ه فة المةتثمر الم تغ لجميع ال ندوق خةارج
ً
 عت  ست يا

 ال ندوق هصول تطوير با   ما  هي انا  يسو  ل  الوحدج ييمة ستن فض وبالتالة ال ندوق ه اء

  سيسو  وبيع ا وتشغيت ا
ً
 تجن  فة سينجح ال ندوق ه  هو ال ندوق، مدير م  المةت دفة لألربا  مدرا

  سيسو  عمتيات  ع  النات  النقد ه  هو ال ةائر،
ً
 لت ندوق يسو  ل  لما الوحدان، مالسة عت  لتتوميع متاحا

 م  التة والرهسمالية اإليجارية العائدان ب الف الوحدان مالسة عت  توميعان من ا ليدفع لألموال م در هي

 توميعان هي ال ندوق مدير إ راء فإ  ذلك إل  باإل افة ال ندوق، هصول وبيع تا ير م  تاتة ه  الممس 

  يسو  يد الوحدان مالسة عت 
ً
ل ال نك يفر  ا بشروم مقيدا

ِّ
 .الممو

 التقلب في التوزيعات مخاطر 

 العقارية االسييييتثمار ب يييينا يق ال اصيييية والتعتيمان العقاري االسييييتثمار صيييينا يق لالئ ة وفقا هن  م  الر   عت 

 م  اسيل عت % 90 بتوميع يقوم ه  ال ييندوق عت  يفرض المالية الةييوق ايسة مجت  ع  المتداولةال ييا رتي 

 م  توميع ا يت  التة الفعتية الم الغ حول  يييما  يو د بشيييسل سييينوي، فال الوحدان مالسة عت  هرباح  صيييافة

 إل  ت  ي متويعة  ير بةييي   هحداث توميعان باي القيام عت  يا ر  ير ال يييندوق يسو  ويد ، ال يييندوق  ان 

 ومستفة النطاق واسيييييييعة تجديد باعمال القيام حال فة الرهسيييييييمالية النفقان ذلك فة بما التساليف فة ميا ج

 حالة الةيييينوية فة اإليجاران ت  يييييل تدنة حال فة لما اإليرا ان فة إن فاض مفا ئ هو هو بشييييسل عا ل وذلك

 تعمده. هو إرا ت  ع  خارج س   سي اإليجار  فع م  عدم تمسنة هو ويت  فة اإليجار  فع المةتا ر تاخر

 مخاطر الخسائر غير المؤمنة 

 تغطة التة التامي  هنواع م  و يراا المتسية عت  وتامي  التجارية لتمة ولية بتامي  ال ندوق ي تفظ سوف

 بالنظر ومناس ة لافية هن ا يعتقد التة وال دو  بالنوع وذلك ال ندوق ويديراا يمتس ا التة الممتتسان  ميع

 الجيدج ال ناعة ممارسان تط يق مع المناس ة، التغطية وبتستفة العقار عت  تنط ق التة النة ية الم اطر إل 

 فإ  ل ا. التامي  وثائق ييو  بين ا م  العقو  بعض مراعاج مع معينة خةائر  د التامي  هيضا الممس  وم 

 عت  ال  ول فة االستمرار عت  يا ر  ير ي  ح وربما التامي  عائدان تتجاوم ما ية خةائر يتس د يد ال ندوق

 حدو ه تتجاوم خةارج هو عتي ا م م   ير خةارج ال ندوق وا   فإذا تجاريا معقولة باسعار التامينية التغطية

 المةتثمر المال ره  ال ندوق ي ةر ه  الم تمل م  فإن  هلثر، هو العقاران إحد  بمتسية يتعتق فيما التامينية

 خةارج هي فإ  وبالتاليد. الممتتسان ا ه م  المتويعة المةتق تية العائدان ع  فضال المتضررج الممتتسان فة

 الناتجة النقدية والتدفقان عمتيات  ونتائ  المالية ال ندوق حالة عت  ست ا ت ثر ه  المر ح م  الق يل ا ا م 

 .الوحدان لمالسة مالية توميعان تقدي  عت  ال ندوق يدرج ث  وم  عن ،
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 المخاطر األخرى (ب)

 الصندوق على اقتصاد المملكة ووضعها في السوق العالمية  مخاطر اعتماد 

سوف تتاثر نتائ  ال ندوق وو ع  المالة ب الة االيت ا  فة الممتسة واسو اع االيت ا ية العالمية التة 

ت ثر عت  ايت يييييا  الممتسة. عت  الر   م  نموه فة القطاعان اسخر ، إال ه  االيت يييييا  الةيييييعو ي ال يزال 

ن فاض فة هسيييعار النفط والغام يد يعتمد عت  سيييعر النفط والغام فة اسسيييواق العالمية، وبالتالة فإ  اال

 عت  الطت  فة 
ً
ي طئ هو يعطل االيت ييا  الةييعو ي، لما ه  التاثير النات  عت  الةيييولة يمس  ه  ي ثر سييت ا

يطاع العقاران. وباإل ييافة إل  ذلك، فإ  هي تغيير سييت ة فة واحد هو هلثر م  عوامل االيت ييا  الستة، مثل 

تض  ، ومةتويان اس ور، وال طالة، واالستثمار اس ن ة والتجارج الدولية، سعر ال رف، وهسعار العموالن، وال

 .التشغيل ونتائ  المالة والو ع ال ندوق هعمال عت  و وارييمس  ه  يسو  ل  تاثير ست ة 

  استمرار خضوع البيئات السياسية واالقتصادية والقانونية للتغيرات المستمرةمخاطر 

ت ييييا ية والقانونية فة الممتسة لتتطوران المةييييتمرج. يد يسو  لتتطوران ت ضييييع ال يسان الةييييياسييييية واالي

اال تماعية وااليت ييييا ية والةييييياسييييية الةييييت ية فة الممتسة والدول المجاورج هو  يراا فة المنطقة تاثير 

 عت  هعمال ال ندوق، والو ع المالة والتدفقان النقدية ونتائ  التشغيل. و واريست ة 

  قيمة المضافة على أصول الصندوق ال ضريبةمخاطر فرض 

الر   م  التزام شرلة وابل العربية لالستثمار بت مل م الغ  ري ة القيمة المضافة فة ت  تط يق ا  عت 

 ما 
ً
عت  عمتية بيع اسصول العقارية الم دئية، إال ه  تلية تطي ق  ري ة القيمة المضافة ال تزال مج ولة نوعا

. وفة حال لانت  فيما يتعتق باسصول العقارية
ً
الم دئية هو اسصول اسخر  التة يد يتمتس ا ال ندوق مةتق ال

 العقارية اسصولهصول ال ندوق خا عة لتط يق  ري ة القيمة المضافة فقد ي  ي ذلك إل  تغيير هسعار 

ا فة عائدان 
ً
ا  واري

ً
 . ال ندوقهو يزيد التساليف التة يتس داا ال ندوق بما ي ثر تاثير

 الطاقة أسعار عن الدعم رفع مخاطر 

الم اطر التة تتعتق برفع حسومة الممتسة العربية الةيييييعو ية الدع  ع  هسيييييعار الطاية بما فة ذلك  اة

. ويد يسو  لرفع الدع  
ً
 باسعار الطاية عالميا

ً
 من فضة مقارنة

ً
الويو  والس رباء والتة تعت ر هسعاراا حاليا

 عت  الطت  فة يطاع العقاران مما يد ي ثر ع  هسيييييييعار الطاية تاثير عت  الةييييييييولة وال
ً
تة يد ت ثر سيييييييت ا

 بشسل ست ة و واري عت  هعمال ال ندوق، والو ع المالة والتدفقان النقدية ونتائ  التشغيل. 

 المخاطر االئتمانية 

ة اة الم اطر التة تتعتق باحتمال إخفاق الج ة هو الج ان المتعايد مع ا فة الوفاء بالتزامات ا التعايدي

ندوق فة حال   لتعقو  هو االتفاييان بين ما. وتنط ق ا ه الم اطر عت  ال ييييييي
ً
ندوق وفقا مع مدير ال ييييييي

االستثمار فة صنا يق المراب ة وصنا يق هسواق النقد والتة ت رم صفقان المراب ة وبما فة ذلك ال فقان 

عت  اسييتثماران  -إخفاي افة حال -ذان الت يينيف االئتمانة المن فض( مع هطراف هخر  والتة سييت ثر سييت ا 

 ال ندوق وسعر الوحدج.
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 :مخاطر القانونية والتنظيمية 

 نتيجة ل دوث تغييران تتعتق بالتنظيمان ال اصة باسنشطة العقارية 
ً
يد يتاثر ال ندوق وييمة وحدات  ست ا

ال  ر، يواني  االستثمارية القائمة بالممتسة العربية الةعو ية، والتة تشمل عت  س يل المثال ال  و/هو

التمتك، الرخ  االنشائية، الفةوحان التنظيمية، هنظمة ويواني  التمويل، هنظمة ويواني  اإلستثمار العقاري، 

 عت  هربا  ال ندوق
ً
 و /هو تقيي  هصول .  يواني  التةجيل والدعاو  القضائية و يراا، وبالتالة التاثير ست ا

 (:مخاطر التقاضي مع الغير )األطراف الثالثة 

 يت مل وسييييوف الغير، مع يضييييائية نزاعان فة الدخول سخطار تعر يييي اي تمل  ال ييييندوق هصييييول هنشييييطة إ 

 عت  ي ثر ه  شيييان  م  ال ي اسمر اسحسام، هو التةيييويان وم الغ الغير مطال ان  يييد الدفاع هتعاب ال يييندوق

 .الم تمتة التوميعان م  وي فض ال ندوق، هصول

 

 مالءمة االستثمارات 

 لجميع المةييييييتثمري . يج  ه  ي د  لل مةييييييتثمر م تمل فة الوحدان يد ال 
ً
 مالئما

ً
تسو  الوحدان اسييييييتثمارا

مد  مالءمة ا ا االسيييييتثمار فة  يييييوء ظروف  ال اصييييية. وعت  و   ال  يييييوص، ين غة ه  يسو  لسل مالك 

  :وحدج م تمل ما يتة

م اطر االستثمار فة الوحدان المعرفة وال  رج السافيتي  إل راء تقيي  حقيقة لتوحدان، ومزايا و -

 .والمعتومان الوار ج فة ا ه الشروم واسحسام

وصول ومعرفة باس وان الت تيتية المناس ة لتتقيي ، فة سياق و ع  المالة ال اص، واالستثمار  -

 .فة الوحدان وتاثير الوحدان عت  الم فظة االستثمارية بشسل لتة

 .فية لت مل  ميع م اطر االستثمار فة الوحدانيسو  لدي  الموار  المالية والةيولة السا -

 .الف   الدييق لتشروم واسحسام والدراية بط يعة الم شران واسسواق المالية ذان ال تة -

 عت  تقيي  وسواء بمفر ه هو م  خالل هخ  المشورج م  مةتشار مالة مرخ  م   -
ً
ه  يسو  يا را

مل االيت ا ية و يراا م  العوامل التة يد ايسة الةوق المالية( الةيناريواان الم تمتة لتعوا

 .ت ثر عت  االستثمار، ويدرت  عت  ت مل الم اطر القابتة لتتط يق

 

 البيانات المستقبلية -

لقد ت  إعدا  ا ه الشروم واسحسام عت  هسا  افترا ان معينة ت  است دام ا م  ي ل مدير ال ندوق 

ب ا، باإل افة إل  معتومان الةوق المتاحة لتعامة. ويد حة  خ رت  فة اسسواق والقطاعان التة يعمل 

ت تتف ظروف التشغيل المةتق تية ع  االفترا ان المةت دمة، وبالتالة فإن  ال يو د  ما  هو تع د فيما 

 يتعتق بدية هو التمال هي م  ا ه االفترا ان.

ام هن ا تشسل "إفا ان مةتق تية". تشسل هو م  الممس  اعت ار بعض اإلفا ان الوار ج فة ا ه الشروم واسحس

وم  الممس  ه  يةتدل عت  ا ه اإلفا ان المةتق تية م  خالل است دام بعض الستمان المةتق تية مثل 

"تعتزم" هو "تقدر" هو "تعتقد" هو "تتويع" هو "يتويع" هو "يةت دف" هو "مةت دف" هو "م  الممس " هو 
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تويع" هو ال يغ ال
 
نافية ل  ه المفر ان و يراا م  المفر ان المقاربة هو المشاب ة "سيسو " هو "يج " هو "م

 فيما يتعتق باسحداث 
ً
ل ا فة المعن . وتعس  ا ه اإلفا ان المةتق تية و  ة نظر مدير ال ندوق حاليا

 لأل اء المةتق تة. وانا  العديد م  العوامل التة يد ت  ي إل  اختالف 
ً
المةتق تية، ولسن ا ال تشسل  مانا

 ل 
ً
ير ع  النتائ  الفعتية هو اس اء الفعتة هو اإلنجامان الفعتية التة ي قق ا مدير ال ندوق عما لا  متويعا

. وت توي الما ج 
ً
 هو  منا

ً
" وم اطر االستثمار فة ال ندوق( م  ا ه الشروم واسحسام عت  وصف 10"صراحة

 ل عض الم اطر والعوامل التة يمس  ه  ت  ي إل  مث
ً
ل ا ا اسثر. وإذا ت قق واحد هو هلثر م  هلثر تف يال

ا ه الم اطر هو اسمور  ير الم لدج هو إذا ث ت عدم ص ة هو  ية هي م  االفترا ان، فإ  النتائ  الفعتية 

لت ندوق يد ت تتف ب ورج  وارية ع  النتائ  الم لورج فة ا ه الشروم واسحسام عت  هن ا مقدرج هو 

. وعتي  فيج  عت  المةتثمري  الم تمتي  ف    ميع اإلفا ان معتقدج هو متويعة هو م طط ل ا

 المةتق تية عت   وء ا ه التفةيران مع عدم االعتما  عت  تتك اإلفا ان بشسل هساسة.

 

 تنبيه بشأن االستثمار في الصندوق: -

فة  انالوحد مالسةاالستثمار فة ال ندوق ال يعنة  ما  الربح هو عدم ال ةارج وبشسل عام فإ  استثمار 

 
ً
فة ال ندوق تسو  بالمشارلة،  الوحدان مالسةط يعة استثمار  ه  لما ،لد  بنك تجاري ال ندوق ال يعد ايداعا

  وحدان مالكهي ه  ت قيق اسربا  هو ت مل ال ةائر سيسو  ب ة  نة ة مشارلة لل 
ً
فة ال ندوق ونة ة

وتناس (، وبناء عتي  فإ  مدير ال ندوق ال يقدم هي  مانان لت قيق ال ندوق ساداف  االستثمارية ول  تسو  

 ن اء ال ندوق.إلقيمة استثمارا  اسصتية عند بيع وحدات   هو عند  الوحدان مالسةانا  هي  مانان الستر ا  

 عت  نجا  ال ندوق وال العقارية وصنا يق االستث اسصولإ  ه اء 
ً
مار العقاري اسخر  فة الممتسة لي  م شرا

 ل ، بل إ  العوائد التة ت قق ا 
ً
العقارية وصنا يق االستثمار العقاري اسخر  فة الممتسة يمس   اسصول مانا

ل  ائ  يتاثر بعوامل خاصة من ا عت  س يل المثال ال ال  ر: ا عقاري هصله  تتفاون بدر ة ل يرج، إذ ه  لل 

فا ج إالةسانية والتوييت والعوامل ال يسية والت مي  والمقاولي . لما هن  لي  انا  هي  ما  هو تاليد هو 

التة  ك قق نف  النتائ  هو نتائ  مماثتة لتتتس لت ندوق التابعة العقارية اسصولم   ان  مدير ال ندوق با  

إ  نجا  المشاريع هو  حي  ،نف ن فة الممتسة عقارية هو صنا يق استثمار عقاري مماثتة هصولحققت ا 

 عت  هية عوائد فة المةتق ل. 
ً
 ال نا يق المماثتة لي  م شرا

يت مل مالسو الوحدان المة ولية لامتة ع  هي خةارج مالية يد تترت  عت  االستثمار فة ال ندوق إال فة 

 عمد م  مدير ال ندوق. ال االن التة تسو  في ا ال ةارج ناتجة ع  إامال  ةي  هو تق ير مت

 
ً
ل نا يق هخر  ل ا نف  هاداف ال ندوق، وم  انا فقد ينت  ه  يسو   يجوم لمدير ال ندوق ه  يعمل مديرا

فة المة ولية هو الم الح بي  ال ندوق وال نا يق اسخر ،  تعارضلد  مدير ال ندوق فة سياق عمت  حاالن 

فة الم الح عت  هس  عا لة ومن فة  التعارضا وفة ا ه ال الة سوف يةع  مدير ال ندوق ل ل ا 

م تمل فة الم الح لمجت  إ ارج  تعارضلجميع ال نا يق ذان العالية، وسوف يف ح مدير ال ندوق ع  هي 

 ال ندوق وي  ل عت  موافقت  .
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 االشتراك .10

 :تاري  بدء االشترا  ون ايت  .ه

ريال سعو ي لتوحدج ب ي  يةت دف مدير ال ندوق  10وحدج بةعر  35,400,000سيقوم مدير ال ندوق بطر   

 م  تاري :  354,000,000 مع م تغ نقدي ي تغ 
ً
ريال سعو ي خالل فترج الطر  اسولة. وت ده فترج الطر  اسول  اعت ارا

 .م08/04/2018اي الموافق 22/07/1439حت  تاري   م19/03/2018اي الموافق 02/07/1439

نقدية م  طر  وحدان ال ندوق خالل فترج الطر  اسولة لةدا  الجزء النقدي م  و سيت  است دام المت  الن ال

 ثم  شراء اسصول العقارية الم دئية حة  الجدول التالة: 

 قيمة الجزء النقدي من ثمن الشراء )ر.س.( األصل العقاري

 141,061,797 م افظة حفر ال اط   –المسا  مول 

  97,068,262     مدينة الرياض –المسا  مول 

 65,825,159 مدينة ت و  –المسا  مول 

 50,044,781 م افظة الدوا مة –عقد منفعة المسا  مول 

 354,000,000 المجموع

 

 :  وا ه ال يانان بتاري  االشترا ( ال ي  سيشترلو  عينيا فة ال ندوق ونة  متسيت  معتومان مال  العقار  .ب

 

 البائع
عدد 

 الوحدات

قيمة 

 الوحدات

 )ريال(

نسبة ملكية 

كل مشترك من 

 الصندوق

العقار/المنفعة المشترك بها بشكل عيني 

 بالصندوق

شرلة وابل 

العربية 

 %53.36 629,600,000 62,960,000 لالستثمار 

 مدينة الرياض –المسا  مول -

 مدينة ت و   –المسا  مول  -

 م افظة حفر ال اط   –المسا  مول  -

 م افظة الدوا مة  -المسا  مول  -

شرلة اسوائل 

لالستثمار 

 %8.90 105000000 10500000 العقاري 

 لامل هرض المسا  مول فة مدينة ت و   -
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ع دالعزيز ب  

ختيف ب  

 ع دالت  ال انة

576,470 5,764,698 0.49% 

ح ة مشاعة فة لامل اسرض المجاورج  -

لألرض الممتولة لشرلة وابل العربية 

لالستثمار والتة يقع عتي ا  زء م  المسا  

 مول فة م افظة حفر ال اط  

ع دالت  ب  

ختيف ب  

 ع دالت  ال انة

576,470 5,764,698 0.49% 

ح ة مشاعة فة لامل اسرض المجاورج   -

لألرض الممتولة لشرلة وابل العربية 

م  المسا   لالستثمار والتة يقع عتي ا  زء

 مول فة م افظة حفر ال اط 

من ور ب  

ختيف ب  

 ع دالت  ال انة

576,470 5,764,698 0.49% 

ح ة مشاعة فة لامل اسرض المجاورج  -

لألرض الممتولة لشرلة وابل العربية 

لالستثمار والتة يقع عتي ا  زء م  المسا  

 مول فة م افظة حفر ال اط 

ورثة متع  ب  

ختيف ب  

 ال انةع دالت  

576,470 5,764,698 0.49% 

ح ة مشاعة فة لامل اسرض المجاورج  -

لألرض الممتولة لشرلة وابل العربية 

لالستثمار والتة يقع عتي ا  زء م  المسا  

 مول فة م افظة حفر ال اط 

ع داإلل  ب  

ختيف ب  

 ع دالت  ال انة

576,470 5,764,698 0.49% 

ح ة مشاعة فة لامل اسرض المجاورج  -

لألرض الممتولة لشرلة وابل العربية 

لالستثمار والتة يقع عتي ا  زء م  المسا  

 مول فة م افظة حفر ال اط 

ستطا  ب  

ختيف ب  

 ع دالت  ال انة

576,470 5,764,698 0.49% 

ح ة مشاعة فة لامل اسرض المجاورج  -

لألرض الممتولة لشرلة وابل العربية 

المسا  لالستثمار والتة يقع عتي ا  زء م  

 مول فة م افظة حفر ال اط 

ترلة ب  ختيف 

ب  ع دالت  

 ال انة

576,470 5,764,698 0.49% 

ح ة مشاعة فة لامل اسرض المجاورج  -

لألرض الممتولة لشرلة وابل العربية 

لالستثمار والتة يقع عتي ا  زء م  المسا  

 مول فة م افظة حفر ال اط 

ايفاء بنت 

ختيف ب  

 ع دالت  ال انة

288,235 2,882,349 0.24% 

ح ة مشاعة فة لامل اسرض المجاورج  -

لألرض الممتولة لشرلة وابل العربية 

لالستثمار والتة يقع عتي ا  زء م  المسا  

 مول فة م افظة حفر ال اط 

اال بنت ختيف 

ب  ع دالت  

288,235 2,882,349 0.24% 
ح ة مشاعة فة لامل اسرض المجاورج  -

لألرض الممتولة لشرلة وابل العربية 
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لالستثمار والتة يقع عتي ا  زء م  المسا   ال انة

 مول فة م افظة حفر ال اط 

 ا ج بنت ختيف 

ب  ع دالت  

 ال انة

288,235 2,882,349 0.24% 

ح ة مشاعة فة لامل اسرض المجاورج  -

لألرض الممتولة لشرلة وابل العربية 

لالستثمار والتة يقع عتي ا  زء م  المسا  

 مول فة م افظة حفر ال اط 

ستم  بنت 

م مد ب  ختيف 

 المطيري

700,007 7,000,070 0.59% 

ح ة مشاعة فة لامل اسرض المجاورج  -

لألرض الممتولة لشرلة وابل العربية 

لالستثمار والتة يقع عتي ا  زء م  المسا  

 مول فة م افظة حفر ال اط 

 - %67 790,600,000 79,060,000 المجموع

 

تعو  متسيت ا إل  الشرلاء  -شرلة ذان مةسولية م دو ج–وتجدر اإلشارج با  شرلة وابل العربية لالستثمار 

 التالية هسمائ  :

 نسبة الملكية اسم الشريك

 %20 شرلة نو  العربية لالستثمار  .1

 %20 شرلة الريي  القابضة .2

 %14,4 شرلة مرو  لتعقاران .3

 %11,2 شرلة عاج لالستثمار العقاري .4

 %8,6 الشريك ستيما  ع دالت  الض يا  .5

 %8 الشريك م مد ع دالم ة  الع دالسري  .6

 %8 الشريك م مد ع دالت  النمر .7

 %3,92 الشريك م مد ع دالرحم  ال ضير .8

 %3,48 الشريك ف د م مد المق ل .9

 %2,4 شرلة النمر لالستثمار التجاري القابضة .10

 إل  الشرلاء التالية هسمائ  : -شرلة ذان مةسولية م دو ج–وتعو  متسية شرلة اسوائل لالستثمار العقاري 
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 نسبة الملكية اسم الشريك

 %66 صاح  الةمو المتسة اسمير نايف ب  ستطا  ب  ع دالعزيز تل سعو  .1

 %34 صاح  الةمو المتسة اسمير من ور ب  ستطا  ب  ع دالعزيز تل سعو  .2

 

 تفاصيل متسية  ميع المشترلي :

 قيمة إجمالي من النسبة .س.ر الوحدات قيمة الوحدات عدد المشتركين

 الصندوق أصول

شرلة وابل العربية 

 لالستثمار
62,960,000 629,600,000 53.36% 

شرلة اسوائل 

 لالستثمار العقاري
10,500,000 105,000,000 8.90% 

ع دالعزيز ب  ختيف 

 ال انةب  ع دالت  
576,470 5,764,698 0.49% 

ع دالت  ب  ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
576,470 5,764,698 0.49% 

من ور ب  ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
576,470 5,764,698 0.49% 

متع  ب  ختيف  ورثة

 ب  ع دالت  ال انة
576,470 5,764,698 0.49% 

ع داإلل  ب  ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
576,470 5,764,698 0.49% 

ستطا  ب  ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
576,470 5,764,698 0.49% 

ترلة ب  ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
576,470 5,764,698 0.49% 

ايفاء بنت ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
288,235 2,882,349 0.24% 
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اال بنت ختيف ب  

 ع دالت  ال انة
288,235 2,882,349 0.24% 

ختيف ب   ا ج بنت 

 ع دالت  ال انة
288,235 2,882,349 0.24% 

ستم  بنت م مد ب  

 ختيف المطيري
700,007 7,000,070 0.59% 

 %3.00 35,400,000 3,540,000 شرلة سويسورب

 %30.00 354,000,000 35,400,000 الجم ور

 %100 1,180,000,000 118,000,000 المجموع

 

 ال ندوق فة ال ندوق خالل فترج الطر :بيا  تف يتة ع  ييمة اشترا  مدير  .ج

متيو   34,400,000ت  اإلشترا  فة ال ندوق م  ي ل مدير ال ندوق الةابق فة فترج الطر  اسولة بقيمة 

فة ال ندوق خالل فترج الطر  اسولة، شتر  يال الة "شرلة اإلنماء لالستثمار" ل   ال ندوق ريال، لما ه  مدير 

ه  يشتر  فة هي طر  لتوحدان اإل افية  م  عمتية ميا ج إ مالة ييمة  ال الة  لما ي ق لمدير ال ندوق

 لتمتطت ان النظامية ب  ا الشا .
ً
 هصول ال ندوق مت  تقرر ذلك وفقا

 

 نظام تمتك  ير الةعو يي  لتعقار واستثماره:  . 

العقاران فة الممتسة العربية يتتزم مدير ال ندوق فة  ميع اسويان بالتوائح واسنظمة التة ت س  متسية 

 الةعو ية، بما فة ذلك نظام تمتك  ير الةعو يي  لتعقار واستثماره.

 ال د اس ن  وال د اسعت  لالشترا :  .ه

 500ريال سعو ي، وعت  الرا   باالشترا  فة ال د اس ن  م  الوحدان إيداع م تغ  500ال د اس ن  لالشترا  او 

 إلي  م تغ رسييوم
ً
: إيداع م تغ  ريال مضييافا

ً
 إلي ا م تغ   500االشييترا  ومثال

ً
رياالن والتة تشييسل رسييوم  5ريال مضييافا

ريال( ، لما ان  م  الممس  ت  ييييييي  م تغ هيل م  ال د اس ن   505االشييييييترا  ب ي  ي يييييي ح إ مالة الم تغ المو ع 

  فة ا ه ال الة ت  ييي  مشييتر ، ب ي  يت 708,000لالشييترا  فة حال لا  عد  المشييترلي  م  الجم ور يتجاوم 

وحدان هيل م  ال د اس ن  لالشييترا  عت  هسييا  تناسيي ة لسل مشييتر  نةيي ة إل  ييمة اشييترال  الم دئة وذلك 

مع عدم اإلخالل فة رسيييييييوم االشيييييييترا  التة يت  خ يييييييم ا بناًء عت  ييمة االشيييييييترا  الفعتة، وفة حال الر  ة 

يج  ه  تسو  ا ه الزيا ج ع  ال د اس ن  لإلشترا  م  مضاعفان باالشترا  بمتغ هعت  م  ال د اس ن  لإلشترا ، 

ريال سعو ي إل ...(  800ريال سعو ي هو  700ريال سعو ي هو  600ريال  وهي عت  س يل المثال: م تغ  100م تغ  

 إلي ا م تغ رسوم االشترا  حة  المثال التو ي ة هعاله.
ً
 مضافا

وحدج م  وحدان ال ندوق وبقيمة 5,900,000واحد م  الجم ور او  سيسو  ال د االعت  لتت  ي  لمةتثمرلما 

 % م  وحدان ال ندوق(.5ريال سعو ي وهي ما يةاوي ب د هي   ما نة ت   59,000,000
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 ليفية التقدم بطت  اإلشترا : .و

 الج ان المةتتمة  هومدير ال ندوق  خاللم   بال ندوق االشترا  بطت  التقدميت  
ً
 :يتة لما وفقا

 اسفرا  .1

يشمل اسش اص الط يعيو  مم  ي متو  الجنةية الةعو ية ومواطنة مجت  التعاو  ال تيجة بما ال 

 .الممتسة فة المقيمي  اس ان  إل  باإل افة ،ي ل بنظام تمتك العقار لغير الةعو يي 

 المةتندان المطتوبة لألفرا : -

  سارية المفعول. وطنيةاوية 

  المالية الةوق م سةانتوفر م فظة استثمارية نشطة لد  هحد. 

   توفر ري  حةاب بنسة تي ا  مةجل باس  المشتر  ال ي ير   باالشترا  فة ال ندوق، عت  ه

 من  واستر ا  الفائض وإ  و د( إلي  بعد الت  ي . االشترا يقوم المشتر  بت ويل ييمة 

  واسحسام مويعةلامتة والشروم  االشترا تقدي  مةتندان،  
ً
 لامال

ً
 ،نموذج االشترا  مع ا ومويعا

 (.المةتثمرمويعة م   الوطنيةال وية  م  صورج ،صورج ال والة ال نسية

 (االعت اريةواسش اص  السيانان .2

 االعت اريةيشمل الم سةان والشرلان وصنا يق االستثمار والج ان ال سومية و يراا م  السيانان 

 إل  باإل افة االعت ارية،عربية الةعو ية، والمةتثمري  ال تيجيي  ذوي الش  ية القائمة فة الممتسة ال

 الم اتة اس ن ية المالية الم سةان الستثمار المنظمة القواعد بمو   الم اتي  اس ان  المةتثمرو 

 .ال يسة ع  ال ا رج المالية اسوراق فة

 :لتشرلانالمةتندان المطتوبة  -

 التجاري الةجل ش ا ج م  صورج. 

 و د إ و اسساسة والنظام التاسي  عقد م  صورج). 

  ومنح  االستثماري ال ةابعت  فتح  بالموافقة ال اصهو يرار الشرلاء  اإل ارج مجت يرار

 .االستثماري ال ةاب تشغيللتمفوض إلي    ال الحيان

 اسش اص المفوض إلي   تشغيل ال ةاب االستثماري. باسماء يائمة 

 هعضاء مجت  اإل ارج ول ار اإل اريي . باسماء يائمة 

 

 االستثمارية: لت نا يق المطتوبة المةتندان -

 ال ندوق. لمدير التجاري الةجل ش ا ج م  صورج 

 ال ندوق. لمدير اسساسة والنظام التاسي  عقد م  صورج 

 ال ندوق. نشام اإل ارج لمدير ممارسة ترخي  م  صورج 

 بال ندوق. ال اصة واسحسام الشروم م  صورج 

 ال ندوق. طر  عت  المالية الةوق ايسة موافقة اشعار م  صورج 

   ومنح االستثماري ال ةاب فتح عت  الموافقة يرارصورج م  اوية المفوض بالتوييع و 

 .إلي   لتمفوض ال الحيان
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 :االستثمارية لتم افظ المطتوبة المةتندان -

 االستثمارية. الم فظة صاح  اوية م  صورج 

 الم فظة. لمدير التجاري ش ا ج الةجل  م صورج 

 الم فظة. لمدير اسساسة والنظام التاسي  عقد م  صورج 

 الم فظة. لمدير النشام ممارسة ترخي  م  صورج 

 االستثمارية. الم فظة إ ارج اتفايية م  صورج 

 بالتوييع. المفوض اوية م  صورج 

 

 شر  تف يتة ع  طريقة اإلشترا :  .م

 ال  ول عت  الشروم واسحسام –ال طوج اسول   .1

ا ه الشروم واسحسام م  خالل ميارج  م عت  نة ة  ال  ول االشترا يشترم عت  المشترلي  الرا  ي  ب

المويع اإللسترونة لمدير ال ندوق هو المويع اإللسترونة ل يسة الةوق المالية هو المويع اإللسترونة 

 م  خالل الج ان المةتتمة. هو  ال ندوق مديرهو م  خالل ميارج مقر  لتةوق

 االشترا تع سة نموذج  –ال طوج الثانية  .2

 م  خالل ميارج المويع اإللسترونة 
ً
هو تع سة  ال ندوق لمديريقوم المشتر  بتع سة نموذج االشترا  لامال

 م  خالل ميارج مقر  االشترا نموذج 
ً
 هو م  خالل الج ان المةتتمة. ال ندوق مديريدويا

 الموافقة عت  الشروم واسحسام – ال طوج الثالثة .3

 عت  الشروم إ، يت  الموافقة ال ندوق لمديرطريق القنوان اإللسترونية  ع  االشترا فة حال لا  
ً
لسترونيا

 بقراءت ا 
ً
 والموافقة عت  ما ور  في ا.  وف م اواسحسام حي  يعت ر إيرارا

 وتقديم ا  ، يت ال ندوق مديرطريق مقر شرلة  ع  االشترا وفة حال لا  
ً
توييع الشروم واسحسام يدويا

 لمدير ال ندوق. االشترا مع نموذج 

 وتقديم ا مع المةتتمة الج انطريق  ع  االشترا وفة حال لا  
ً
، يت  توييع الشروم واسحسام يدويا

  هو المةتتمة لتج ة االشترا نموذج 
ً
  إلسترونيا

ً
ال ندوق م   فة االشترا و ه ناه إلي  اإلشارج تمت لما وفقا

 خالل الج ان المةتتمة(.

  االشترا ت ويل م تغ  –ال طوج الرابعة  .4

سوف يت  ارسال ري  حةاب بنسة "اي ا " م يت خاص بسل مشتر  م  ي ل مدير ال ندوق سواء اشتر  

 هو ع  طريق مقر إ
ً
هو م  خالل الج ان المةتتمة ث  يقوم المشتر  بت ويل لامل  ال ندوق مديرلسترونيا

 فة هي   الطر  ل د ن اية فترج ، حي  ه  تخر موعد لتت ويل او ي لب  االشترا  المرا  االشترا غ م ت

 مةاًء لتتوييت الم تة فة الممتسة العربية الةعو ية. (5و الةاعة

  االشترا تاليد استالم طت   –ال طوج ال امةة  .5
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ع ر رسالة ن ية إل  ري  الجوال  تر لتمشال ندوق  فة االشترا سيقوم مدير ال ندوق بإرسال تاليد طت  

 هو ع ر ال ريد اإللسترونة.

  االشترا ي ول طت   –ال طوج الةا سة  .6

وفة حال عدم  االشترا ،عمل م  تاري  تاليد استالم طت   هيام( 3و ثالثة خالل االشترا يت  مرا عة طت  

م  خالل رسالة ن ية هو ال ريد  المشتر هو و و  هي مالحظان، يت  إشعار  لامل االشترا استيفاء طت  

 
ً
سيت   اإللسترونة الستسمال الطت ان خالل يوم عمل واحد م  إشعار المشتر . وفة حال لا  الطت  مستمال

رفض . وفة حال ت   هو االشترا . ي ق لمدير ال ندوق ي ول طت  االشترا بق ول طت   المشتر إشعار 

لتم فظة االستثمارية لتمشتر  فة  ضو   االشترا م تغ  بمشتر  ما، يت  ر  ال اص االشترا رفض م تغ 

 .الطر  فترج انت اء( هيام عمل م  تاري  10عشرج و

 اشعار الت  ي  –ال طوج الةابعة  .7

وي ول االشترالان، سيت  ت  ي  الوحدان لتمشترلي  وفقا آللية الت  ي   الطر  فترج انت اءبعد تاري  

يت  اشعار ايسة الةوق المالية وإعال  نتائ  الطر  الن ائة ، سواسحسام الشروم ا هالم د ج فة 

( هيام عمل م  تاري  10وذلك خالل عشرج و ،وت  ي  الوحدان م  خالل المويع اإللسترونة لمدير ال ندوق

 .الطر  فترج انت اء

 ر  الفائض واإل راج  –ال طوج الثامنة  .8

 و  هي حة  وذلك بعد خ   ييمة الوحدان  بعد إعال  الت  ي  الن ائة سيت  ر  الفائض لتمشترلي 

عت  ه  يت  إ راج الوحدان الم   ة فة الم افظ االستثمارية لتمشترلي  لد  هحد  االشترا ،الم   ة 

 .الطر  فترج انت اء( عشرج هيام عمل م  تاري  10وذلك خالل و المالية، الةوق م سةان

 :ال ندوق م  خالل الج ان المةتتمة فة االشترا  .9

ة ظوم ف المةتتمة الج ان هحده  يسو  لدي  حةاب بنسة لد   شريطة االشترا بإمسا  المةتثمر 

 م  االشترا . وسيقوم المةتثمر بال يسةم  ي ل  مرخ ة مالية سوق م سةةاستثمارية نشطة لد  

روع بعد الموافقة عت  الشروم واسحسام هو م  خالل ف المةتتمة لتج انخالل القنوان اإللسترونية 

 واسحسام. لشرومالمةتتمة بعد تقدي  نة ة مويعة م  ا الج ان

   وفة حالة عدم و و  حةاب المةتتمة  الج انو و  حةاب  اري باس  المستت  الرئيةة لد

 (.المةتتمة الج انيج  فتح حةاب  اري لد  

  م  ي ل  مرخ ة مالية سوق م سةةو و  م فظة استثمارية باس  المستت  الرئيةة لد  هي

 .ال يسة

  ال ندوق والموافقة عتي ا م  خالل المويع اإللسترونة لتج ة  وهحساماالطالع عت  الشروم

 .المةتتمة

  م  بداية فترج 
ً
(، وذلك ع  طريق االشترا تقدي  طت  اشترا  والتتاب( فة ال ندوق واعت ارا

صندوق اإلنماء اب( فة "م  خالل صف ة االشترا  وااللتت المةتتمة لتج انالمويع اإللسترونة 
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 " وتع سة نموذج االشترا  وااللتتاب( فة ال ندوق خالل فترج الطر .لقطاع التجزئةريت 

   طريق الفروع يشترم إرفاق ال وية الوطنية لألفرا  هو سجل اسسرج إذا  ع  االشترا فة حال لا

 وااللتتاب( يشمل التابعي . االشترا لا  

   طريق المويع اإللسترونة ال يشترم إرفاق ال وية الوطنية لألفرا  هو  ع  االشترا فة حال لا

 وااللتتاب( يشمل التابعي . االشترا سجل اسسرج إذا لا  

 االشترا تع سة وإنما يمسن  إلغاء  بعد االشترا ول  يةتطيع العميل تعديل ال يانان الوار ج فة نموذج 

 ( مةاًء.5فترج الطر  ل د هي   فة الةاعة و بالتواصل مع الج ة المةتتمة ي ل ن اية وذلك

 

 شر  ع  طريقة اشترا  التابعي  والق ر بال ندوق :  . 

ر فية ال نيدوق 
 
 
 
 يتي  ي يول اشيترالان التابعيي  والق

ً
 :يتة لما وفقا

 اشترا  التابعيي  بال ندوق: .1

ستف  بتع سة نموذج اشترا  واحد لسل مشتر  رئيةة يشتر  لنفة  وسفرا  
 
عائتت  المقيدي  فة سجل ي

اسسرج إذا لا  هفرا  العائتة سيشترلو  بنف  عد  الوحدان التة يتقدم بطت  ا المشتر  الرئيةة، ويترت  

 عت  ذلك ما يتة:

يت  تةجيل  ميع الوحدان الم   ة لتمشتر  الرئيةة والمةتثمري  التابعي  باس  المشتر   -

 الرئيةة.

ع  الوحدان  ير الم   ة إل  المشتر  الرئيةة والمشترلي   تعا  الم الغ الفائضة وإ  و دن( -

 التابعي .

ي  ل المشتر  الرئيةة عت  لامل هربا  الوحدان المومعة ع  الوحدان الم   ة لتمشتر  الرئيةة  -

 ولتمشترلي  التابعي  وفة حال عدم بيع الوحدان هو نقل متسيت ا(.

ر وفايدي اساتية بال ندوق: .2
 
 
 
 اشترا  الق

 إرفاق الوثائق التالية: -

صورج م  ال وية الوطنية لتةعو يي  هو مواطنة  ول مجت  التعاو  ال تيجة هو صورج م  اوية  -

( سنة اجرية هو 18و إل ( سنة اجرية 15مقي  لتمقيمي  سارية المفعول لتقاصري  لم  هعمارا  م  و

 ( سنة اجرية.15سجل اسسرج لم  هعمارا   و  و

وطنية لتةعو يي  هو مواطنة  ول مجت  التعاو  ال تيجة هو صورج م  اوية صورج م  ال وية ال -

 مقي  لتمقيمي  سارية المفعول لولة اسمر سارية المفعول.

 فة حال لا  الولة  ير والد القاصر فيت  إرفاق صك الوالية. -

ال عدم يج  تنفي  حوالة بنسية مةتقتة لسل فر  ياصر م  نف  ال ةاب ال نسة لولة القاصر فة ح -

 و و  حةاب بنسة هو م فظة لتقاصر.

( سنة اجرية 18ا   و  س  و لم  االشترا القاصري : يجوم  لألفرا  االشترا تف يل ل عض حاالن  -

  ،ع  طريق الولة هو الوصة االشترا 
ً
 :يتة لما وفقا

 هو الولة اوية مع لتقاصر، ال وية م  صورج عت  ال  ول اجرية سنة (18و  و  ال ي لتقاصر 

 الوصة.

 في  المضاف اسسرج سجل إرفاق يج  اجرية سنة (15و م  وهيل لا  العميل سعو ي الجنةية إذا 

 .الوصة هو لتولة الوطنية ال وية وبطاية القاصر
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 الوصاية صك م  صورج إرفاق يج  الوصاية ت ت اجرية سنة (18و  و  مم  العميل لا  إذا 

 .الم ت ة الم سمة م  ال ا رج

 اساتية فايد لتعميل يسو  ه  بشرم الوصة هو الولة بواسطة االلتتاب اساتية لفايد يجوم 

 .المالية الةوق م سةان هحد لد  استثمارية م فظة

 االشترا  سعو ي  ير موج م  ي ر هوال  ل ا التة اسرمتة هو المطتقة الةعو ية لتمرهج يجوم 

 سوال  همومت ا يث ت وما هرمتة هو مطتقة بان ا يث ت ما تقدم ه  بشرم ل ال  ا هوال اا باسماء

 .ي ر

 

 تلية ت  ي  الوحدان لتمشترلي :  .م

هيام عمل م  تاري   10سيييييت  إخطار المةييييتثمري  ال ي  ياموا بتقدي  طت ان االشييييترا  فة ال ييييندوق خالل 

 وهي الجزء الفائض فة حال 
ً
 هم  زئيا

ً
انت اء فترج الطر  اسولة بق ول طت  االشييييييترا  هو رفضيييييي  سييييييواًء لتيا

ضم  م تغ االشترا  الموافق عتي  تجاوم طت  االشترا  الجزء الم   (. ويت  إرسال تاليدان لتمشترلي  تت

، سيييت  ر  الجزء  ير 
ً
 هم  زئيا

ً
وذلك فة حال ت  ي ول طت  االشييترا . هما فة حال رفض االشييترا  سييواًء لتيا

هيام عمل 10الفائض م  االشترا  ورسوم االشترا  ذان العالية لت ةاب ال نسة لتمةتثمر خالل  هوالمق ول 

رسيييوم حواالن م يييرفية هو  وي  ييي و ال يييندوق فة لتمشيييترلي  الوحدان ت  يييي  حالة ع  اإلعال م  تاري  

 هيام 10رسييوم صييرف العمتة( وسيييقوم مدير ال ييندوق بإشييعار ال يسة بنتائ  الطر  وت  ييي  الوحدان خالل 

 عمل م  تاري  انت اء فترج الطر  اسولة.

وحدج ل ائعة  83,080,000% م  إ مالة الوحدان فة ال ييييندوق ال الغ عد اا 67ت  ييييي  ما نةيييي ت   ويت 

 .اسصول العقارية الم دئية مقابل اشترال   العينة فة ال ندوق

مع اشيييترالان المةيييتثمري  م   بالتعاملوعند التمال متطت ان االشيييترا  العينة ، سييييقوم مدير ال يييندوق 

 ة:الجم ور عت  الن و اآلتة: ت  ي  الوحدان بعد انت اء فترج الطر  اسولة عت  الشسل اآلت

 354,000,000 ع  يقل الجم ور م  المةييييتثمري فة حال لا  إ مالة م الغ االشييييترا  التة تقدم ب ا  (1و

ر  لافة م الغ االشيييييترا  لتمةيييييتثمري  و و  هي م ييييياريف هو هربا  هو و الطر  إلغاءريال سيييييعو ي، يت  

 ت  ي  حالة عال إ تاري هيام عمل م  10فوائد عدا رسوم حواالن م رفية هو رسوم صرف العمتة( خالل 

 .ال ندوق فة لتمشترلي  الوحدان

فة حيييال ليييا  إ ميييالة م يييالغ االشيييييييترا  التة تقيييدم ب يييا المةيييييييتثمري  م  الجم ور يتجييياوم م تغ  (2و

 ريال سعو ي ، فيت  ت  ي  الوحدان لتجم ور عت  الن و اآلتة: 354.000,000

 مشتر  لسل وحدج 50 ت  ي  ال الة ا ه فة يت : مشتر  708,000هيل م   انالكحال لا   فة (هو

 .االشترا  ييمة مع تناس ة هسا  عت ( و دنوإ   إ افية وحدان هي ت  ي  ويت  الجم ور، م 

 م  مشيييييتر  لسل وحدج 50 ت  يييييي  ال الة ا ه فة يت : مشيييييتر   708,000 انالكحال لا   فة (بو

 ت  ييييييي  حالة إعال  تاري  م  عمل هيام 10 خالل الجم ور اشييييييترا  م الغ م  الفائض ور  الجم ور

 .ال ندوق فة لتمشترلي  الوحدان

: يت  فة ا ه ال الة ت  يييييي  وحدان بالتةييييياوي مشيييييتر   708,000حال لا  انالك هلثر م   فة (جو
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عت   ميع المشييييترلي  م  الجم ور وبالتالة ال يضييييم  مدير ال ييييندوق ت  ييييي  ال د اس ن  م  

 وحدج.   50االشترا  ال الغ 

وحدج 5,900,000وفة  ميع االحوال سيييييسو  ال د االعت  لتت  ييييي  لمةييييتثمر واحد م  الجم ور او 

% م  5 نةيي ت  ما هي يي  ب د يةيياوي ماريال سييعو ي وهي  59,000,000م  وحدان ال ييندوق وبقيمة 

 وحدان ال ندوق(.

 

 :ال ندوق هصول ييمة إ مالة ميا ج تلي  .ي

ال ال يييندوق وبعد ال  يييول عت  موافقة ايسة الةيييوق المالية ومالسة فة حال يرر مدير ال يييندوق ميا ج ره  م

وذلك لقاء إصييييدار حقوق هولوية يابتة لتتداول ب ةيييي    الوحدان(، فت  القيام ب لك م  خالل ي ول اشييييترالان نقدية

حق اسنظمة والتوائح والتعتيمان ال يييييييا رج ع  ايسة الةيييييييوق المالية. ويسو  فة ا ه ال الة لمالسة الوحدان 

اسولوية فة المشييييييارلة فة هي طر  لمثل ا ه ال قوق. وي ق لمدير ال ييييييندوق، فة حال عدم مشييييييارلة مال  

الوحدان المةت قي  فة االشترا  فة ميا ج ره  مال ال ندوق، طر  الوحدان المت قية  ير المشتر  في ا عت  

 ميا ج ره  مال  وبعد ا
ً
ل  ييول عت  موافقة ايسة الةييوق المالية الجم ور لالشييترا  في ا. ويسو  لت ييندوق هيضييا

 ومالسة الوحدان( ع  طريق مةاامان عينية والتة ال يسو  في ا لمالسة الوحدان هي حقوق هولوية.

 

 يو ح المد  الزمنية المتويعة م  تاري  بداية طر  الوحدان وحت  بدء تداول الوحدان: دول ممنة  . 

 المدة الزمنية المتوقعة  اإلجراء

 عمل يوم[ 15] الطر  اسولةفترج 

تمديد فترج الطر  اسولة وفة حال ت  التمديد بعد ال  ول عت  موافقة ايسة الةوق 

 المالية(
 [ هيام عمل10]

عمل م  انت اء فترج الطر   هيام[ 10] المالية الةوق ل يسة الطر  بنتائ  بيا  إصدار

 اسولة هو هي تمديد ل ا

[ هيام عمل م  انت اء فترج الطر  10] لتمشترلي  الوحدان ت  ي  حالة ع  اإلعال 

 اسولة هو هي تمديد ل ا

هموال المشترلي  فة حال عدم  مع ال د اس ن  و المرفو ة واإلشترالانر  الفائض 

 المطتوب
 الت  ي  إعال  بعديوم عمل 10

ال فظ( وذلك إفراغ صسو  اسصول العقارية ونقل عقد المنفعة لت ندوق وم  خالل همي  

 بعد  مع ال د اس ن  م  المقابل النقدي إللمال عمتية االست واذ عت  اسصول العقارية.
 يوم عمل بعد إعال  الت  ي  45

 2018م  عام  الثانةخالل الربع  بدء تداول وحدان ال ندوق بالةوق المالية الةعو ية وتداول(

التعتيمان ال اصة ب نا يق االستثمار العقارية المتداولة هو ال د فة حال عدم تغطية ال د اس ن  لمتطت ان 

هيام عمل  10ريال سعو ي، فإن  يجوم لمدير ال ندوق تمديد فترج االشترا  لمدج  354,000,000اس ن  ال الغ 

 .بعد ال  ول عت  موافقة ايسة الةوق المالية
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 تداول وحدات الصندوق:  .11

 الصندوق في الوحداتتداول  طريقة .ه

 م  تنفي  
ً
يت  التعامل بالوحدان ع ر نظام وتداول( م  خالل تلية متسامتة تغطة عمتية التداول لامتة بدءا

بتةويت ا. يت  التعامل بالوحدان ع ر نظام وتداول( عند اإل راج، بنف  طريقة تداول هس    ال فقة وانت اًء 

فة الةوق المالية الةعو ية وتداول(  صنا يق االستثمار العقارية المتداولة ووحدانالشرلان المدر ة 

وبالتالة، يجوم لمالسة الوحدان والمةتثمري  التداول خالل ساعان التداول العا ية المعت  عن ا م  ي ل 

  ،الةوق المالية م اشرج
ً
تت  ال فقان م  خالل عمتية مطابقة هوامر تلية. ولل همر صالح يت  إنتا   وفقا

ول بتوميع نطاق شامل م  المعتومان ع ر ينوان م تتفة هبرماا مويع لمةتو  الةعر، ويقوم نظام تدا

"تداول" عت  اإلنترنت والرابط اإللسترونة لمعتومان "تداول" ال ي يوفر بيانان الةوق بشسل فوري لولاالن 

 خالل اليوم، هي ه  نقل متسية الوحدان تت  م اشرج بعد 
ً
تزويد المعتومان، لما تت  تةوية ال فقان تليا

 ال فقة. تنفي 

 :اإلدراج إلغاءأو /و الصندوق تعليق فيها يتم التي الحاالت .ب

، وفة هي م  
ً
يجوم لت يسة تعتيق تداول وحدان ال ندوق هو إلغاء إ را  ا فة هي ويت حة ما تراه مناس ا

 ال االن التالية:

 لتمةتثمري  هو لتم افظة عت  سوق منظمة. .1
ً
 حماية

ً
 إذا رهن ذلك  روريا

 مدير ال ندوق هو همي  ال فظ إخفايا تراه ال يسة  واريا فة االلتزام بالنظام ولوائ   التنفي يةإذا هخفق  .2

 مواعيداا.ي .3

إذا رهن ه  ال ندوق هو هعمال  هو مةتو  عمتيات  هو هصول  ل  تعد مناس ة الستمرار إ راج وحدات  فة  .4

 الةوق.

 فة االلتزام بالنظام إذا رهن ه  همي  ال فظ هو صانع الةوق وحيثما ينط ق( هخف .5
ً
 تراه ال يسة  واريا

ً
ق إخفايا

 ولوائ   التنفي ية ويواعد الةوق.

 عند انت اء ال ندوق. .6

 إذا ل  تةتوف متطت ان الةيولة الم د ج فة يواعد اإل راج. .7

 هو إلغاء إ را  ا،  .8
ً
 تعتيق تداول وحدان ال ندوق م يتا

ً
يجوم لمدير ال ندوق ه  يطت  م  ال يسة لتابيا

ه  يتضم  الطت  اسس اب الم د ج لطت  التعتيق هو اإللغاء، ولت يسة ي ول الطت  هو رفض  هو ي ول   عت 

.
ً
 بشروم وييو  حة ما تراه مالئما

 سياسة توزيع األرباح: .12

واحدج فة الةييينة عت  اسيل بنةييي ة ال تقل ع   مرج هربا ي دف مدير ال يييندوق با  يقوم بتقدي  توميعان 

% م  صيييييييافة هربا  ال يييييييندوق  عت  مالسة الوحدان فة حال التمال ت  ييييييييل اإليجاران وبعد موافقة 90

مار  م  لل عام. وسييييييييت  ت ويل م الغ التوميعان 31مجت  إ ارج ال يييييييندوق خالل الربع االول وذلك فة 

اإلعال  عن  ي ل التوميع. ويمس  لمدير ال يييييندوق  فع ا ه  لتمةيييييت قي  حةييييي  تاري  اسحقية ال ي سييييييت 

 التوميعان عت  هلثر م  مرج فة الةنة.
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 إنهاء الصندوق وتصفيته .13

 الحاالت التي تؤدي إلى إنتهاء الصندوق: .ه

 فة حال إنت اء مدج ال ندوق اسساسية هو الممد ج. .1

 اإل راج.فة حال عدم استيفاء متطت ان الةيولة الم د ج فة يواعد  .2

 عت   .3
ً
فة حال هي تغيير لألنظمة هو التوائح هو المتطت ان النظامية اسخر  هو تغييران  وارية م ثرج ست ا

ظروف الةوق العقاري فة الممتسة العربية الةعو ية واعت ر مدير ال ندوق ذلك س   م رر إلن اء 

 ال ندوق مع مراعاج لافة المتطت ان النظامية ب  ا ال  وص.

الت رف بسافة هصول ال ندوق، وت  توميع  ميع العوائد م  ا ه الت رفان لتمةتثمري  مع فة حال  .4

 مراعاج لافة المتطت ان النظامية ب  ا ال  وص.

فة حال ت   مع حج  الطر  المةت دف ولس  ل  يت  االست واذ عت  اسصول العقارية هو فة حال ت   .5

الوحدان فة الةوق مع مراعاج لافة المتطت ان االست واذ عت  اسصول العقارية ول  يت  إ راج 

 النظامية ب  ا ال  وص.

فة حال ات اذ إ راءان اإلفال  هو ت فية  د مدير ال ندوق مع مراعاج لافة المتطت ان النظامية ب  ا  .6

 ال  وص.

 فة حال ر  ة مدير ال ندوق بإن اء ال ندوق فية  يير ال االن المو  ية فية اي ه الشيروم واسحسام .7

 مع مراعاج لافة المتطت ان النظامية ب  ا ال  وص.

سي  ل مدير ال ندوق الج د الالمم إلتمام عمتية بيع اسصول وتوميع مةت قان مالسة الوحدان ي ل انت اء  -

مدج ال ندوق، لما يجوم لمدير ال ندوق تمديد مدج ال ندوق إلتمام مرحتة بيع اسصول هو سي ظرف هخر مع مراعاه 

 طت ان النظامية فة ا ا ال  وص.لافة المت

  والخطة الزمنية للتصفيةتصفية الصندوق واإلجراءات المتبعة إلنهاء  .ب

إعدا  خطة وإ راءان إن اء ال ندوق بما ي قق م ت ة مالسة الوحدان، وال  ول بمدير ال ندوق  سيقوم  -

 ال طة المقترحة.  عت  موافقة مجت  إ ارج ال ندوق عت 

تفاصيل خطة وإ راءان   اإلعال  فة مويع مدير ال ندوق والمويع االلسترونة لتةوق المالية ع  سيت  -

 ( يوما21إن اء ال ندوق ي ل مدج ال تقل ع  و

إن اء ال ندوق في  و و  اسخالل بشروم وهحسام ال ندوق، لما سيتتزم ب طة وإ راءان  م  التاري  المزمع

 إن اء ال ندوق الموافق عتي ا م  مجت  إ ارج ال ندوق. 

بانت اء ال ندوق وذلك   اإلعال  فة مويع مدير ال ندوق والمويع االلسترونة لتةوق المالية ع  سيت -

 .(هيام م  انت اء مدج ال ندوق10خالل و

م  ا ه الشروم  14فة حال انت اء ال ندوق بناء عت  هي م  ال االن الوار ج فة ال ند وه( م  الما ج   -

   اإلعال  فة مويع مدير ال ندوق، فةيتواسحسام

 . ال ي يو   ان اء ال ندوقالمعي  ال دث ( هيام م  ويوع 5خالل ووالمويع االلسترونة لتةوق المالية 

تمديد مدج ال ندوق وذلك إلتمام مرحتة بيع اسصول هو سي ظرف هخر وفقا لألحسام يجوم لمدير ال ندوق  -

 النظامية فة ا ا الشا .

حال انت اء مدج ال ندوق ول  يت  مدير ال ندوق مرحتة بيع هصول ال ندوق خالل مدت  فيج  عت  فة  -

 مدير ال ندوق ت فية اسصول وتوميع مةت قان

 ( هش ر م  تاري  انت اء مدج ال ندوق. 6ال تتجاوم و  مالسة الوحدان عتي   خالل مدج
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سيقوم مدير ال ندوق بال  ول عت  موافقة مجت  إ ارج ال ندوق عت  خطة وإ راءان ت فية ال ندوق  -

، ولما سيتتزم مدير ال ندوق ب طة وإ راءان ت فية ال ندوق الموافق ي ل القيام باي إ راء فة ا ا الشا 

 رج ال ندوق.عتي ا م  ي ل مجت  إ ا

سيقوم مدير ال ندوق باإلعال  فة مويع  اإللسترونة  والمويع اإللسترونة لتةوق "تداول" بانت اء ت فية  -

 .( هيام م  انت اء ت فية ال ندوق وفقا لتمتطت ان النظامية فة ا ا الشا 10ال ندوق خالل و

  اء وت فية ال ندوق.سيعامل مدير ال ندوق  ميع مالسة الوحدان بالمةاواج هثناء عمتية إن -

سيت  توميع توميع مةت قان مالسة الوحدان عتي   فور انت اء مدج ال ندوق هو ت فيت   و  تاخير بما ال  -

 ممالسة الوحدان وشرو م ت ةيتعارض مع 

 وهحسام ال ندوق. 

 ال ندوقت فيت  سيت  اإلعال  فة مويع مدير ال ندوق والمويع االلسترونة لتةوق المالية ع  انت اء  -

 ( هيام م  انت اء ت فية ال ندوق. 10خالل و

تقرير إن اء ال ندوق خالل سيت  اإلعال  فة مويع مدير ال ندوق والمويع االلسترونة لتةوق المالية  ع   -

 ( يوما م  تاري  التمال إن اء ال ندوق هو ت فيت  وفقا سحسام الئ ة صنا يق االستثمار70و

 المالية الن ائية المرا عة. العقاري مرفقا في  القوائ  

لت يسة عزل مدير ال ندوق ع  عمتية الت فية فة حال صدر يرار خاص لت ندوق م  مالسة الوحدان، عت   -

 ه  يت  تعيي  م فة بديل فة نف  اال تماع

 التة ت  في  الت ويت عت  عزل مدير ال ندوق م  عمتية الت فية.

فة حال عزل مدير ال ندوق م  عمتية الت فية، عتي  التعاو  لنقل المة وليان ال  الم فة ال ديل خالل  -

 ( يوم م  صدور يرار عزل مدير ال ندوق. 20و

عزل صدور يرار ال يسة بفة حال   اإلعال  فة مويع مدير ال ندوق والمويع االلسترونة لتةوق المالية سيت -

 ، لمابديلوتعيي  م فة مدير ال ندوق 

ع  هي مةتجدان  وارية فورا اإلعال  فة مويع مدير ال ندوق والمويع االلسترونة لتةوق المالية سيت  

 خالل فترج صفية ال ندوق. 
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 الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة .14

 الرسوم التي يتحملها الصندوق

 ويتحملها تبعا  لذلك مالكي الوحدات وهي كالتايل:واليت يقع بعضها حتت مصاريف التشغيل، و  ،املذكورة أدناهيتحمل الصندوق مجيع الرسوم واملصاريف 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ومصروفاتهم .1
يتحمل الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية اليت يتكبدها كل عضو من األعضاء يف سبيل 

اليت تقتصر على أعضاء جملس إدارة  مكافأة حضور لصندوق، ويتحمل أيضا  احضور االجتماعات
ال يزيد جمموع هذه وحبد أقصى  لاير سعودي لالجتماع الواحد5,000وبواقع  الصندوق املستقلني

)وهي متثل لاير سنويا   100,000عن  )لألعضاء مجيعا ( واملكافآت )لألعضاء املستقلني(التكاليف 
املستهدف وقد ختتلف النسبة حسب إمجايل أصول الصندوق  حجم الصندوق% من 0.008

.،.  ولن يتقاضى أعضاء اجمللس من موظفي مدير الصندوق أي بدالت او مكافآت نظري املدارة(
 عضويتهم يف جملس إدارة الصندوق.

 املستقلني  غري ويتحمل مدير الصندوق مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

  ه مالكو الوحدات عند شراء وحدات الصندوقرسم يدفع أي   .2
من إمجايل  %1ختصم رسوم االشرتاك من إمجايل مبلغ االشرتاك وبعد ختصيص الوحدات، وبقيمة 

مبلغ االشرتاك. وسيقوم مدير الصندوق بالتنازل/حسم كامل رسوم االشرتاك لبائعي االصول العقارية 
 " من هذه الشروط واألحكام.10)االشرتاك العيين( الواردة بياناهتم يف املادة "

 رسوم االشتراك

 أتعاب مستحقة لمدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل اإلدارة .3
% سنويا  من صايف قيمة أصول الصندوق، وحتسب بشكل 0,75حتتسب رسوم اإلدارة على أساس 

 بشكل ربع سنوي ملدير الصندوق.من أصول الصندوق وتدفع  ربع سنوي
 إدارة الصندوقرسوم 

 مقابل الخدمات المقدمة من أمين الحفظ .4
)وهي متثل  من صايف قيمة أصول الصندوق، وتدفع بشكل سنوي %0,025رسوم سنوية تعادل 

وقد ختتلف النسبة حسب إمجايل أصول الصندوق  حجم الصندوق املستهدف% من 0.025
 .املدارة(

 رسوم الحفظ

 مراجع الحساباتمقابل الخدمات المقدمة من  .5
% 0.004)وهي متثل  لاير سعودي 50,000أتعابا سنوية بقيمة  ملراجع احلساباتيدفع الصندوق 

. واليت قد املدارة(وقد ختتلف النسبة حسب إمجايل أصول الصندوق حجم الصندوق املستهدف  من
 وفقا حبيث يتم اإلفصاح عن ذلك التغيري يف التقارير املقدمة ملالكي الوحدات  تتغري من وقت آلخر

 ذه الشروط واألحكام .هل

 مراجع الحساباتأتعاب 

  التمويلالعموالت الناتجة عن  .6
يتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل واألتعاب والنفقات واملصاريف املتعلقة برتتيب وهيكلة التمويل 

وحبسب السعر السائد بالسوق، علما   سدادها للجهة املمولة يتم واليتاخلاص بالصندوق )إن وجد( 
 االقراض مصاريف



 

Page 63 of 96 

 
Classification: Private 

 

وق وذلك %( من القيمة اإلمجالية ألصول الصند50بأنه لن يتجاوز متويل الصندوق ما نسبته )
 حبسب آخر قوائم مالية مدققة.

% من صايف قيمة التمويل 1باإلضافة إىل مصاريف التمويل، يتحمل الصندوق رسوم ترتيب تعادل 
واليت يتم سدادها ملدير الصندوق وذلك مقابل قيامه برتتيب متويالت  الذي سيحصل عليه الصندوق

وتشغيل  ق الستخدامها لتغطية تكاليف االستحواذ والتطويرمتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندو 
 .الصندوق وسداد أي توزيعات على مالكي الوحدات

 رسوم الترتيب

 رسوم التسجيل والخدمات اإلدارية األخرى. .7
سوف يتحمل الصندوق رسوم مقابل اخلدمات املقدمة من السوق املالية السعودية )تداول(، وتكون 

 التايل:الرسوم على النحو 

 رسوم التسجيل: .أ
  لاير سعودي باإلضافة  50,000خدمة إنشاء سجل مالكي الوحدات: مبلغ

 لاير سعودي. 500,000لاير سعودي لكل مستثمر وحبد اقصى مبلغ  2إىل 
  لاير سعودي  400,000رسم سنوي خلدمة إدارة سجل مالكي الوحدات: مبلغ

 قيمة رأس مال الصندوق.سنويا، وقد تتغري هذه الرسوم من وقت آلخر حبسب 
 رسوم اإلدراج: .ب

  لاير سعودي 50,000خدمة اإلدراج األويل لوحدات الصندوق: مبلغ 
  :من القيمة السوقية  0,03رسم سنوي خلدمة إدراج وحدات الصندوق: مبلغ %

 لاير 300,000لاير سعودي وحد أعلى قدره  50,000للصندوق، حبد أدىن 
 .سعودي

 رسوم اإلدراج والتسجيل

لاير سعودي سنويا . وستقسم الرسوم تناسبيا  على عدد أيام السنة،  7,500دفع مبلغ مقطوع وقدره 
املستهدف  حجم الصندوق% من 0.0006)وهي متثل  شهر 12ويتم دفع الرسوم املستحقة كل 

 ..وقد ختتلف النسبة حسب إمجايل أصول الصندوق املدارة(
 السوق الماليةالرسوم الرقابية التي يتم سدادها لهيئة 

لاير سعودي سنويا  لقاء نشر املعلومات على موقع تداول. وستقسم  5,000دفع مبلغ مقطوع وقدره 
)وهي متثل  شهر 12الرسوم تناسبيا  على عدد أيام السنة، ويتم دفع الرسوم املستحقة كل 

 ..ة(% من احلجم املستهدف وقد ختتلف النسبة حسب إمجايل أصول الصندوق املدار 0.0004
 رسوم نشر المعلومات على موقع تداول

يدفع الصندوق بشكل دوري رسوم مقابل تقدمي اخلدمات اإلدارية املتعلقة بالصندوق، وتعد هذه 
الرسوم جزء من بند املصاريف األخرى وبذلك فإنه هذه الرسوم لن تتجاوز احلد املذكور يف بند 

 "مصاريف أخرى" . 
 رسوم الخدمات اإلدارية 

 اتعاب مدير األمالك  .8
و/ أو مديرو األمالك  بإدارة مجيع األصول العقارية وذلك يشمل خدمات إدارة  سيقوم مدير األمالك

األصول، و خدمات التأجري وحتصيل اإلجيار. وسيقوم الصندوق بدفع مصاريف ادارة األصول العقارية 
اإليرادات السنوية لألصول العقارية. )وال % من إمجايل 10ملدير أو مدراء  األمالك مبا اليتجاوز 

يشمل احلد املذكور الرسوم التحفيزية اليت تدفع ملدير األمالك مقابل  جناحه يف متديد عقود املستأجرين 
 احلاليني واستقطاب مستأجرين جدد(.

 أتعاب مدير األمالك

 رسوم أخرى يدفعها مالكو الوحدات أو تخصم من أصول الصندوق. .9
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% من سعر البيع اخلاص بكل أصل عقاري يتم بيعه من قبل 1الصندوق على نسبة  حيصل مدير
ه من ؤ يتم شرا % من سعر الشراء اخلاص بكل أصل عقاري1الصندوق. وحيصل كذلك على نسبة 

قبل الصندوق وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء التقصي الالزم والتفاوض على شروط الشراء 
لية. وتكون رسوم التعامل مستحقة السداد بعد إمتام عملية الشراء أو البيع اخلاصة أو البيع وإمتام العم

 ي و لن تنطبق رسوم التعامل على شراء األصول املبدئية للصندوق.بكل أصل عقار 

 رسوم التعامل

،  التعامل/التعامالت ، سيتحمل الصندوق مجيع مصاريف وتكاليفرسوم التعاملباإلضافة إىل 
أي أصول أو وحدات  يف  البيع والشراء واالستحواذ على املتكبدة لغرض  ري املباشرة، املباشرة وغ

 غري مدير الصندوق تدفع ملقدمي اخلدمات غري مدارة من قبل مدير الصندوق  صناديق  استثمارة
التابعة ومصاريف التقييم التكاليف االستشارية والقانونية الذي يشمل على سبيل املثال ال احلصر و 

مجيع النفقات اليت و  ومصاريف العناية الواجبة وكل املصاريف املبدئية واملتعلقة هبا وتكاليف السفر
لن تتجاوز ما  صاريف وتكاليف التعامل/التعامالتهلذا األمر ، علما  بأن تلك امل تعترب ضرورية 

شراء و أ% من سعر الصفقة )سواء  كانت شراء أم بيع ألصل عقاري من قبل الصندوق 1نسبته 
استثمارية غري مدارة من قبل مدير الصندوق( ، علما  بأنه لن يطبق صناديق  أو بيع وحدات يف 

 على عملية شراء األصول املبدئية للصندوق أي تكاليف تعامل.
 

 تكاليف التعامل

يف حال استثمار الصندوق مبشاريع التطوير العقاري، سيتحصل املطور على أتعابه نظري قيامه 
باإلشراف/بالعمل على تطوير املشروع على شكل نسبة مئوية من تكاليف انشاء املشروع، وحبسب 

واليت تشمل على سبيل املثال   % من تكاليف انشاء املشروع7 أقصىالسعر السائد بالسوق وحبد 
كاليف اإلنشاء والتكاليف اإلدارية والتكاليف املرتبطة باخلدمات العامة ودراسات السوق تاحلصر ال 

 ورسوم الدراسات ورسوم التصميم ومجيع التكاليف األخرى اليت قد يتم تكبدها لتطوير األصول.

 أتعاب التطوير

وق، ويف مجيع االحوال العقارين وحبسب السعر السائد بالس املقيمنييتحمل الصندوق كافة تكاليف 
 لن يتم خصم إال املصاريف والرسوم الفعلية.

 العقاريين المستقلين المقيمين أتعاب 

يتحمل الصندوق املصاريف الفعلية املتعلقة باخلدمات الفنية واهلندسية )إن وجدت( اليت قد حيتاجها 
املتعاقدين وعلى سبيل املثال ال مدير الصندوق للتأكد من أعمال مدير األمالك/املطور/ أو أي من 

احلصر: التأكد من سري عمل املشروع، جودة تنفيذ االعمال، املطالبات، .... اخل. ويف مجيع األحوال 
 لن يتم خصم اال الرسوم واملصاريف الفعليةوحبسب السعر السائد بالسوق.

 واالستشاريةالفنية أتعاب مقدمي الخدمات الهندسية 

% 0.003)وهي متثل  لاير سنويا . 37,500بقيمة أتعابا سنوية  الرقابة الشرعية للجنةيدفع الصندوق 
 وقد ،(املستهدف وقد ختتلف النسبة حسب إمجايل أصول الصندوق املدارة حجم الصندوق من 
 عن نيابة الشرعية الرقابة جلنة اتعاب دفع تولت حال يف لالستثمار االمناء لشركة الرسوم هذه تدفع

  .الصندوق

 اللجنة الرقابة الشرعيةأتعاب 

% )كحد أقصى( من قيمة أي استثمار عقاري يتم االستحواذ عليه 2.5 نسبته يدفع الصندوق ما 
وتدفع هذه القيمة للوسيط وذلك مقابل قيامه جبلب الفرص وتكون هذه الرسوم مستحقة على 

يف أصول أو عند االستثمار  العقار العقارات املراد االستحواذ عليها مستقبال  وتدفع مباشرة بعد افراغ
وسيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف )يف حال وجدت( أو كما يتم االتفاق عليه بني األطراف.  عقارية

 يف ملخص اإلفصاح املايل يف هناية كل سنة.

 مصاريف الوسيط العقاري
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يتحمل مع عدم اإلخالل بالرسوم واألتعاب والتكاليف املذكور صراحة يف هذه الشروط واألحكام، 
الصـندوق كافـة الرسـوم واملصاريف والنفقات اخلاصة بأنشطة واستثمارات الصندوق، كما يتحمل 

العالقة  املصاريف والرسوم الناجتـة عـن التعـامالت واخلدمات املقدمة من الغري أو من االطراف ذوي
واملستشارين العقاريني ذات العالقــة وأيـة خـدمات مهنيـة  األخرى مثل اخلدمات القانونية واالستشارية

برسوم التحويل ما بني احلسابات البنكية أو  أو فنية او تقنية أخـرى مبـا فـي ذلـك املصـاريف املتعلقـة
و أية مصاريف نثرية أخرى )واليت تشمل االستثمارية، إضافة إىل أية ضرائب أو رسوم )إن وجدت( أ

على سبيل املثال ال احلصر، مصاريف وتكاليف تأسيس الصندوق، واملصاريف املتعلقة بطباعة وتوزيع 
التقارير السنوية للصندوق وأية مصاريف أو أتعاب أخرى مستحقه ألشخاص يتعاملون مع الصندوق 

تماعات مالكي الوحدات(. ومـن املتوقـع أال تزيـد فيما يتعلق خبدمات اإلدارة والتشغيل، ومصاريف اج
%مـن إمجـايل قيمـة أصول الصندوق سنويا ، ويف مجيع االحوال لن يتم خصم 0.5هـذه التكـاليف عـن 

 إال املصاريف والرسوم الفعلية.

 مصاريف أخرى

م، 2020م بدء  من عا الزكاة و الضريبة و الجماركهليئة مدير الصندوق بتوريد الزكاة  يلتزم
 املتطلبات مجيع يف الصندوق عنويقر مدير الصندوق بأنه مسؤول أمام هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك 

 التسجيل إلغاء ميكن ال بأنه الصندوق مدير يقر كما  الزكاة، وتوريد لتسجيل الالزمة واالجراءات
 .الصندوق انقضاء حىت الزكاة و الضريبة و الجمارك هليئة الزكاة توريد عن والتوقف

 الزكاة

أو األطراف األخرى ال  اإلمناء لالستثمارإن الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة لشركة 
وسيتحمل الصندوق الرسوم احلكومية/الضرائب بشكل منفصل وفقا  ،تشمل الرسوم احلكومية/الضرائب

وضريبة  ومنها على سبيل املثال ضريبة القيمة املضافة ،التنفيذية ذات العالقة واللوائحللتشريعات 
 .التصرفات العقارية

 الرسوم الحكومية/الضرائب

 الصندوق أصول قيمة إجمالي إلى الصندوق تكاليف نسبة  .10
من امجايل أصول  ال ميكن ذكر هذا البند نظرا ألن جزء من الرسوم هي عبارة عن مبالغ مقطوع واجلزء االخر عبارة عن نسبة حتتسب من صايف أصول الصندوق أو

 من املمكن ان ال تتحقق. الصندوق كما وأن امجايل قيمة أصول الصندوق متغرية بشكل دوري كما وأن جزء من الرسوم املذكورة مرتبطة حبدوث احداث حمددة و 

 احلاالت أو األوضاع اليت يكون ملدير الصندوق فيها احلق يف التنازل أو حسم أي من املستحقات املذكورة أعاله: 

 ال يتوقع مدير الصندوق أي تنازل أو حسم عن أي مستحقات أو رسوم مستحقة له من قبل الصندوق.

  واألحكامطريقة حساب الرسوم بتاريخ هذه الشروط: 

 النسبة المفروضة نوع الرسم
 المبلغ المفروض 

 )لاير سعودي(
 تكرار دفع الرسوم طريقة الحساب

مكافآت أعضاء 
 مجلس اإلدارة

، ويتحمل أيضا  يتحمل الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية اليت يتكبدها كل عضو من األعضاء يف سبيل حضور االجتماعات
حبد أقصى  لاير سعودي لالجتماع الواحد5,000وبواقع  اليت تقتصر على أعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني مكافأة حضور الصندوق
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يتم الدفع بعد االجتماع أو  و لاير سنويا   100,000عن  )لألعضاء مجيعا ( واملكافآت )لألعضاء املستقلني(ال يزيد جمموع هذه التكاليف و
 اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف هناية السنة. سيتمو ،عند استحقاقها

%1 رسوم االشتراك  - 

ختصم رسوم االشرتاك من إمجايل مبلغ 
 االشرتاك

)إمجايل مبلغ االشرتاك وبعد ختصيص 
 النسبة املئوية( Xالوحدات 

تدفع مرة واحدة عند 
 االشرتاك

إدارة رسوم 
 الصندوق 

,750%  - 
من صايف قيمة  سنوي ربعحتسب بشكل 

 Xقيمة األصول  صايفأصول الصندوق )
 النسبة املئوية(

 سنويا  ربع تدفع 

%0,025 رسوم الحفظ  - 
، من خالل تقسيم ربع سنويحتسب بشكل 

 الرسوم تناسبيا على عدد أيام السنة
 تدفع سنويا  

مراجع أتعاب 
 الحسابات

- 50,000 
حتسب بشكل يومي، من خالل تقسيم 

 تناسبيا على عدد أيام السنةالرسوم 
 تدفع سنويا  

 االقتراضمصاريف 
سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف هناية السنة أشهر و  6أو  3وتدفع دوريا  كل حبسب السعر السائد بالسوق 

 يف حال وجدت.

%1 رسوم الترتيب   - 
حتسب رسوم الرتتيب عند حصول الصندوق 
على متويل )صايف قيمة التمويل اليت يتحصل 

 النسبة املؤية(  Xعليه الصندوق 

تدفع مرة واحدة عند 
 احلصول على التمويل

%03,0 رسوم اإلدراج  تدفع سنويا   النسبة املئوية Xالقيمة السوقية للصندوق  - 

رسوم اإلدراج عند 
 التأسيس

- 000,50  تدفع مقدما ويتحملها مالكي الوحدات 
تدفع مرة واحدة عند 

 التأسيس

رسوم نشر 
المعلومات على 

 موقع تداول
- 000,5  

حتسب بشكل يومي، من خالل تقسيم 
 الرسوم تناسبيا  على عدد أيام السنة

 تدفع سنويا  

الرسوم الرقابية التي 
يتم سدادها لهيئة 

 السوق المالية
- 500,7  

يومي، من خالل تقسيم حتسب بشكل 
 الرسوم تناسبيا  على عدد أيام السنة

 تدفع سنويا  

رسوم الخدمات 
 اإلدارية

يدفع الصندوق بشكل دوري رسوم مقابل تقدمي اخلدمات اإلدارية املتعلقة بالصندوق، وتعد هذه الرسوم جزء من بند املصاريف األخرى 
 بند "مصاريف أخرى" . وبذلك فإنه هذه الرسوم لن تتجاوز احلد املذكور يف



 

Page 67 of 96 

 
Classification: Private 

 

أتعاب مدير 
 األمالك

10%  - 

 Xإمجايل االيرادات لعقود األصول العقارية 
 النسبة املئوية

 

 سنويا  نصف تدفع 

%1 رسوم التعامل  - 

حتسب رسوم التعامل عند بيع أو شراء أي 
 أو وحدات يف صناديق عقارية أصل عقاري

)إمجايل سعر الشراء أو البيع اخلاص بكل 
 النسبة املئوية( Xأصل عقاري 

تدفع مرة واحدة عند 
 الشراء أو البيع

حبد أقصى %1 التعامل تكاليف  - 
التعامل عند بيع أو شراء أي  تكاليفحتسب 

أصل عقاري )إمجايل سعر الشراء أو البيع 
 النسبة املئوية( Xاخلاص بكل أصل عقاري 

واحدة عند تدفع مرة 
 الشراء أو البيع

 أتعاب التطوير
سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف هناية السنة يف و عادة ما تدفع خالل فرتة التطوير ر حسب اتفاقيات التطوي

 حال وجدت.

 المقيمين أتعاب 
 العقاريين المستقلين

سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف دفع املتبقي بعد االنتهاء و  يتم الدفع بنصف األتعاب قبل إعداد التقييم ويتم
 هناية السنة.

أتعاب مقدمي 
الخدمات الهندسية 

 واالستشاريةالفنية 

يف هناية السنة  سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايليتم الدفع بنصف األتعاب مقدما  ويتم دفع املتبقي بعد االنتهاء و 
 يف حال وجدت.

لجنة الرقابة أتعاب 
 الشرعية

- 005,37  
حتسب بشكل يومي، من خالل تقسيم 

 الرسوم تناسبيا على عدد أيام السنة
 تدفع سنويا  

مصاريف الوسيط 
 العقاري

املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل سيتم اإلفصاح عن تلك و ي أي استثمار عقار  شراء % )كحد أقصى( من قيمة2.5 نسبتهما يتم دفع 
 يف هناية السنة.

 مصاريف أخرى
سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل ويتم دفعها عند االستحقاق و  مـن إمجـايل قيمـة أصول الصندوق سنويا   0.5%

 يف هناية السنة.

 مصاريف أخرى
سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل ويتم دفعها عند االستحقاق و  مـن إمجـايل قيمـة أصول الصندوق سنويا   0.5%

 يف هناية السنة.

 

 

  مليون لاير سعودي 1,180املصاريف اليت يتم حتميلها على الصندوق على أساس مبلغ االشرتاك االفرتاضي و بافرتاض حجم الصندوق : 
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1,180,000,000لاير   الصندوق حجم 
1,000,000لاير  االفرتاضي االشرتاك مبلغ 

7,500لاير    % 0,75 اإلدارة أتعاب 
250لاير    %0,025  احلفظ رسوم 

81لاير    اقصى حد لاير 100,000 اإلدارة جملس أعضاء مكافآت 
30لاير    لاير 37,500 الشرعية اهليئة مكافآت 
645لاير    تداول التسجيل و اإلدراج رسوم 

6لاير    لاير 7,500 الرقابية الرسوم 
170لاير    %0,017 اخرى رسوم 
8,682لاير    املتكررة السنوية املصاريف و الرسوم إمجايل 

 

  بأن الرسوم املذكورة  يف هذه الفقرة متثل مجيع الرسوم املفروضة على الصندوق وأن مدير الصندوق سيتحمل أّي رسم مل يُذكر. يقر مدير الصندوق 
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 التأمين .15

 تغطية التامي    تفاصيل التامي   اسصل 

 –المسا  مول 

م افظة حفر 

  ال اط 

تغطية  د الم اطر الرئيةية حة  بولي ة التامي  والتة تشمل عت   

 س يل المثال ال ال  ر: 

 الم ن  -

 الم ر ان وهنظمة الت ريد -

 المعدان وهنظمة ال ريق -

 

 مدج التغطية التامينية: 

  24/12/2022ال   25/12/2021م  

 ريال سعو ي  250,000,000

-المسا  مول 

 مدينة الرياض

تغطية  د الم اطر الرئيةية حة  بولي ة التامي  والتة تشمل عت  

 س يل المثال ال ال  ر: 

 الم ن  -

 الم ر ان وهنظمة الت ريد -

 المعدات وأنظمة الحريق -

 مدج التغطية التامينية: 

 28/12/2022ال   29/12/2021م  

 ريال سعو ي  145,000,000

 –المسا  مول 

م افظة 

  الدوا مة

تغطية  د الم اطر الرئيةية حة  بولي ة التامي  والتة تشمل عت  

 س يل المثال ال ال  ر: 

 الم ن  -

 الم ر ان وهنظمة الت ريد -

 المعدان وهنظمة ال ريق  -

 

 مدج التغطية التامينية: 

 22/07/2022ال   13/07/2021م  

 ريال سعو ي  138,000,000

 –المسا  مول 

 مدينة ت و 

تغطية  د الم اطر الرئيةية حة  بولي ة التامي  والتة تشمل عت  

 س يل المثال ال ال  ر: 

 الم ن  -

 الم ر ان وهنظمة الت ريد -

 المعدان وهنظمة ال ريق  -

 

 مدج التغطية التامينية: 

 28/12/2022ال   29/12/2021م  

 ريال سعو ي  134,000,000

 

 

 

 

 



 

Page 70 of 96 

 
Classification: Private 

 

 أصول الصندوق .16

 آلية تسجيل أصول الصندوق:  (أ)

سيت  تةجيل هصول ال ندوق باس  الشرلة ذان الغرض ال اص والم سةة م   ان  همي  ال فظ لغرض حفظ وتمتك 

 هصول ال ندوق(. 

 تقييم أصول الصندوق: (ب)

 هسماء المقيمي  المعتمدي  سصول ال ندوق  .1

 المقمي  الثانة  المقي  اسول 

 شرلة ب مة إل ارج العقاران 

المويع االلسترونة: 

https://www.gobussma.com/Home/BUSSMA 

 شرلة بارلو  

https://www.barcode-المويع االلسترونة: 

sa.com/ 

 

 كيفيه تقييم أصول الصندوق: .2

  سيييييق  مدير 
 
ال ييييندوق هصييييول ال ييييندوق م  خالل ال  ييييول عت  متوسييييط تقوي  معد م  مقيمي  اثني

ي  معتمدي  م  ي ل ال يسة الةييعو ية لتمقيمي  المعتمدي  مرج لل سييتة هشيي ر عت  اسيل، عت  
 
مةييتقت

 ه  يشتمل تقرير المقيمي  ب د ه ن  عت  اآلتة:

 هستوب التقيي  وطريقت  واالفترا ان التة بنة عتي ا. (هو

 ت تيل لتمتغيران ذان العالية بالةوق العقاري مثل العرض والطت  واتجاه الةوق. (بو

 تفاصيل اسصول العقارية وهوصاف ا. (جو

 . م ل التقيي  بالعقارالم اطر المتعتقة  ( و

 
 قيمة التقييم لكل أصل مراد االستثمار فيه  .3

 

 عدد مرات التقييم وتوقيته:  .4

 عت  اسيل وبالت ديد فة 
ً
 يةيييم ر م  لل سييينة  31يونيو و  30سييييت  تقيي  هصيييول ال يييندوق مرتي  سييينويا

ميال ية م  خالل مقيمي  اثني  مةتقتي  معتمدي  م  ي ل ال يسة الةعو ية لتمقيمي  المعتمدي . وفة 

بمتوسيييييييط ييمة التققيمان حال لا  انالك اختالف بي  التقييمان المقدمة فة تقارير التقيي ، فيت  اسخ  

 قيمة الشراءالمعتمدة اسم العقار/ المنفعة

 م افظة حفر ال اط   –المسا  مول 
470,205,991 

 323,560,874 مدينة الرياض –المسا  مول

 219,417,197 مدينة ت و   –المسا  مول 

 م افظة الدوا مة  –المسا   مول 
166,815,938 

 1,180,000,0000 المجموع

https://www.barcode-sa.com/
https://www.barcode-sa.com/
https://www.barcode-sa.com/
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المقييدميية، همييا فة حييال و و  اختالف  واري بي  التقييمييان المقييدميية فة تقييارير المقيمي ، فيت  تعيي  

مقي  ثال  معتمد م  ي ل ال يسة الةيييييعو ية لتمقيمي  المعتمدي  ويت  اسخ  بمتوسيييييط ييمة المقيمي  

 الثالث المقدمة.

 

 وحدج لسل اسصول ييمة صافة ع  اإلعال  (جو

 م  عمل يوم( 30و ثالثو  خاللوحدج  عال  ع  صافة ييمة هصول ال ندوق لسلمدير ال ندوق باإل يقوم

وحدج م  خالل التقارير الدورية،  لسل اسصول ييمة ب افة الوحدان مالسة إخطار ويت  العالية، ذي التقيي 

، لما ومويع مدير ال ندوق"تداول"  المالية لتةوقوتسو  ا ه المعتومان متاحة عت  المويع اإللسترونة 

حةاب سعر الوحدج االستثمارية بال ندوق م  خالل طر  إ مالة التزامان ال ندوق م  إ مالة هصول  سيت 

 لتوحدج 
ً
 استرشا يا

ً
عد ذلك سعرا

 
ال ندوق ويقة  النات  عت  عد  وحدان ال ندوق لتفترج نفة ا وي

 االستثمارية فة ال ندوق

يت  حةاب سعر الوحدج االستثمارية بال ندوق م  خالل طر  إ مالة التزامان ال ندوق م  إ مالة هصول 

 لتوحدج 
ً
 اسييييترشييييا يا

ً
عد ذلك سييييعرا

 
ال ييييندوق ويقةيييي  النات  عت  عد  وحدان ال ييييندوق لتفترج نفةيييي ا وي

مضيي  عت  إعدا ه هلثر م   تقيي االسييتثمارية فة ال ييندوق. لما ل  يعتمد مدير ال ييندوق عت  هي تقرير 

  المقيمي ثالثة هشيي ر عند شييراء هو بيع هي هصييل لت ييندوق. وي ق لمدير ال ييندوق تغيير 
ً
حةيي ما يراه مناسيي ا

 وبما ي قق م ت ة ال ندوق والمةتثمري  ب .

ندوق وإ  و دن( هو هي رسيييييييوم  سة ع  تمويل ال ييييييي ناشييييييي ندوق هي التزامان  يمثل إ مالة التزامان ال ييييييي

، وم روفان عت
ً
  ال ندوق مةت قة و ير مدفوعة خالل فترج ال ةاب، ويت  خ   الم الغ المقطوعة هوال

 يتة ذلك االلتزامان المتغيرج ب ة  صافة ييمة هصول ال ندوق.

يمثل إ مالة اسصيييييييول مجموع  ميع اسصيييييييول العقارية والم الغ النقدية، واسربا  المترالمة، ول لك  ميع 

ة لجميع االسيييتثماران باإل يييافة إل  القيمة ال الية سي هصيييول هخر  يمتتس ا المةيييت قان والقيمة الةيييويي

 با  وحدان صنا يق االستثمار المةتثمروإ  و دن( ب ا سيت  تقويم ا حة  تخر سعر معت  
ً
ال ندوق، عتما

لتوحدج االسييتثمارية ي ل يوم التقوي  ال اص بال ييندوق، وسيييمار  مدير ال ييندوق تقديره المعقول فيما 

 ب ةيي  نية وه  ي يي  
ً
يتعتق بت ديد ييمة اسصييول وااللتزامان شييريطة ه  يسو  تقدير مدير ال ييندوق صييا را

 با  صييافة هصييول ال ييندوق ممتو  لمالسة وحدان ال ييندوق مجتمعي ، 
ً
فة م ييت ة ال ييندوق لسل، عتما

ول، لما سييييتتزم ولي  لمدير ال يييندوق هو همي  ال فظ هو لدائني   هي م يييت ة هو مطال ة عت  ا ه اسصييي

 همي  حفظ ال ندوق بف ل اسصول ال اصة بال ندوق ع  هي هصول هخر  بشسل مةتقل.
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 : ل  تقيي  العقاران م ل االست واذتفاصي ( و

 

 

 الصندوقمجلس إدارة  .17

يشرف عت  إ ارج ال ندوق مجت  إ ارج يعين  مدير ال ندوق ويتسو  مجت  إ ارج ال ندوق م  

، وسيجتمع هلثر هي ما المجت ، هعضاء عد  ثت  هو اثني  ع  من   المةتقتي  عد  يقل الهعضاء 

 م  
ً
. ي اشر مجت  إ ارج ال ندوق م ام  اعت ارا

ً
مجت  إ ارج ال ندوق مرتي  عت  اسيل سنويا

.  واحدجتاري  تعيين  وت تغ مدج مجت  إ ارج ال ندوق سنة 
ً
 تتجد  تتقائيا

ويقر مدير ال ندوق با   ميع هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق تنط ق عتي   متطت ان التاايل 

لوائح ايسة الةوق المالية ويواعداا، وه  هعضاء المجت  المةتقتي  ينط ق عتي   الوار ج فة 

تعريف عضو مجت  إ ارج صندوق مةتقل الوار  فة الئ ة صنا يق االستثمار العقاري لما يتتزم 

هعضاء مجت  اال ارج بإبالغ المجت  ع  م ال    الش  ية الم اشرج هو  ير الم اشرج فة االعمال 

تة تت  ل ةاب ال ندوق عت  ه  يةجل فة م ضر ا تماع مجت  إ ارج ال ندوق. ول  والعقو  ال

 يشتر  العضو/اسعضاء ذوي الم ت ة فة هي ت ويت عت  القراران ال ا ر فة ا ا الشا  

معدل  شرلة ب مة  شرلة بارلو  

 التقييمات 

 قيمة الشراء

 المعتمدة

تاريخ تقرير  التقييم اسم العقار/ المنفعة

 التقييم

تقرير تاريخ  التقييم

 التقييم

 

م ييافظيية  –المسييا  مول 

 حفر ال اط  
504,458,434 10/10/2017 515,953,548 01/11/2017 

510,205,991 
470,205,991 

       

ميييديينييية  –اليميسيييا  ميول

 الرياض
325,640,788 10/10/2017 321,480,960 01/11/2017 

323,560,874 
323,560,874 

ميييدينييية  –المسيييا  مول 

 ت و  
212,492,888 10/10/2017 224,359,430 01/11/2017 

218,426,159 
219,417,197 

م افظة  –المسا   مول 

 الدوا مة 
191,754,565 10/10/2017 181,877,311 01/11/2017 

186,815,938 
166,815,938 

 1,180,000,0000 1,239,008,962  1,243,671,249  1,234,346,675 المجموع
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 تشكيل مجلس إدارة الصندوق 17.1

ويتمتع لل هعضاء مةتقتي ،  3هعضاء يعين   مدير ال ندوق من    8يتالف مجت  إ ارج ال ندوق م   .ه

عضو م  هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق ب  رج فة القطاع واالستثمار العقاري حة ما او م ي  فة 

 .ا ه الشروم واسحسام

 ندوق م  اسعضاء اآلتية هسماؤا :يتالف مجت  إ ارج ال 

 عضو غير مستقل -األستاذ فيصل محمد عبدالمحسن العبدالكريم 

فة العمل فة مجال تجارج التجزئة وتطوير المرالز  ةمت    ةسن 20يمتك في ل الع دالسري  خ رج 

فة عدج مجاالن من ا مجاالن    افة ل  رت  فة مجال االستثمار والتطوير الم سةةالتجارية باإل والعالمان

 العربية وابل لشرلة المديري  ومجت  التنفي ي  ارجاإل مجت  عضو من   حاليا يشغل والترفية والضيافة. 

 الع دالسري .ع. م وشرلة القابضة الع دالسري  ع دالم ة  م مد شرلة م  لل مجال  وعضوية ستثمارلإل

 لتترفي  هساطير شرلة و لتتةويق اليد وشرلة العقاري لتتطوير الع دالسري .ع. م وشرلة والتجزئة لتتجارج

 لتتجارج الع دالسري .ع. م لشرلة المنتدب العضو لمن    افةباإل وذلك ,لتمطاع  العربية الضيافة  ار وشرلة

 التنمية صندوق فة في ل عمل  ه وس ق.ستثمارلإل الدولية وارف لشرلة التنفي ي والرئي  والتجزئة

نظ    ارجإفي ل ش ا ج ال سالوريو  فة  ي مل .لمةتشار تمويل ةسن 11 لمدج الةعو ي ال ناعة

  ارج ورج متقدمة م  الممتسة المت دج فة مجاالن اإل 35  لإ  افةإالمعتومان م   امعة المتك سعو  

  ،. الت طيط و واالستثمار

 عضو غير مستقل –األستاذ عبدالله سليمان عبدالله الضحيان 

الض يا  هلثر م  عشر هعوام م  ال  رج فة مجال ال ندسة ويطاعان المقاوالن والتجارج، لما شغل  ع دالت  لد 

لنائ  الرئي  ولشريك لتشرلان التالية: شرلة الض يا  التجارية، وشرلة الض يا  لالستثمار والتطوير العقاري، 

ية لتتجارج والمقاوالن. لما س ق ه  شغل والشرلة الدولية لتفنا ق والمنتجعان الةياحية، وشرلة الموا  المعمار 

 ال ندسة فة ال سالوريو  ش ا ج الض يا  ع دالت  ي مل. الرياض منطقة مانةهمن   م ند  بإ ارج ال ناء فة 

  .سعو  المتك  امعة م  المعمارية

 عضو مستقل –األستاذ حسام محمد عبدالرؤف 

يعد م  ل ار و ،لالستشاران وال دمان العقارية عام فة شرلة مونت ايل مديرحةام من    يشغل

ويطاع التجزئة، وعمل عت  االستشارج فة عدج مشاريع ومجاالن تشمل  فة القطاع العقاري الناشطي 

مجمعان التةوق وتو  ان يطاع التجزئة وتطوير المشاريع الض مة وت طيط المد  وهنظمة ال ولمة 

 وتطوير العقارن المتعد ج االست دام والت
ً
 طيط العمرانة والمد  ال لية و يراا السثير. عمل حةام سابقا

 قائد فريق ت مي  وتنفي  مرالز التةوقلعمل  لما ،العقارية إعمار شرلة فةلرئي  م فظة عقاران التجزئة 

عت   حةام ح لستثمار. الغرير لإل فةم ند  معماري لمرالز التةوق ل وعمل ،فة شرلة ما د الفطي 

وي مل ش ا ج بسالوريو  العتوم فة  ش ا ج اإل ارج المتقدمة فة التطوير العقاري م   امعة اارفر 

 ال ندسة المعمارية.

 عضو مستقل –األستاذ أحمد عبدالعزيز احمد بن حسن
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 م  ال  رج فة مجاالن ال دمة الم رفية االستثمارية ويطاعان التجزئة  24لد  هحمد ب  حة  هلثر م  
ً
عاما

 من   مدير االستثمار فة شرلة الريي  القابضة واة شرلة تعمل فة مجال اإلنشاءان 
ً
ويشغل حاليا

جموعة سام ا المالية و والعقاران ومجال تجارج التجزئة، وس ق ه  شغل من   مةاعد المدير العام فة م

ش ا ج ال سالوريو  فة إ ارج اسعمال: إ ارج مالية م  حة   ب مدير هول فة بنك ساب، وي مل هحمد 

 الواليان المت دج اسمريسية. –الجامعة اسمريسية فة والية مينيةوتا 

 تعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوقه .ب

ة التة يتس داا لل عضو م  اسعضاء فة س يل حضور يت مل ال ندوق لافة تساليف الةفر واإليامة الفعتي

  ويت مل ،اال تماعان
ً
مسافاج حضور التة تقت ر عت  هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق المةتقتي   ال ندوق هيضا

 ال يزيد مجموع ا ه التساليف ولألعضاء وريال سعو ي لال تماع الواحد ب د هي   5,000وبوايع 
ً
(  ميعا

  100,000( ع  ةتقتي المولألعضاء  والمسافآن
ً
،.  ول  يتقا   هعضاء المجت  م  موظفة مدير ريال سنويا

 ال ندوق هي بدالن او مسافآن نظير عضويت   فة مجت  إ ارج ال ندوق.

 

 ال دمان المقدمة م  هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق :  .ج

طرفا في ا، الموافقة عت   ميع العقو  والقراران والتقارير الجوارية التة يسو  ال ندوق  -

ويشمل ذلك عت  س يل المثال ال ال  ر الموافقة عت  عقو  تقدي  خدمان اإل ارج لت ندوق، 

وعقو  تقدي  خدمان ال فظ، وال يشمل ذلك العقو  الم رمة وفقا لتقراران االستثمارية فة شا  

 هي استثماران يام ب ا ال ندوق هو سيقوم ب ا فة المةتق ل.

متضم  تقيي  ه اء و و ج ال دمان المقدمة م  اسطراف المعنية بتقدي  االطالع عت  التقرير ال -

ال دمان الجوارية لت ندوق حة  لوائح ايسة الةوق المالية وذلك لتتالد م  ييام مدير 

 ال ندوق بمة وليات  بما ي قق م ت   مالسة الوحدان وفقا لشروم وهحسام ال ندوق. 

 الت ويت المتعتقة باصول ال ندوق  اعتما  سياسة مستوبة فيما يتعتق ب قوق -

اإلشراف و مت  لا  ذلك مناس ا الموافقة هو الم ا ية عت  هي تعارض م الح يف ح عن  مدير  -

 ال ندوق 

اال تماع مرتي  سنويا عت  اسيل مع لجنة المطابقة وااللتزام لد  مدير ال ندوق هو مة ول  -

 بجميع التوائح واسنظمة ذان العالية.المطابقة وااللتزام لدي  لمرا عة التزام ال ندوق 

الموافقة عت  حميع التغييران المن وص عتي ا فة الئ ة صنا يق االستثمار العقاري، وذلك ي ل  -

 ح ول مدير ال ندوق عت  موافقة مالسة الوحدان وال يسة هو إشعارا  وحيثما يط ق( 

اء هلا  عقدا هم  يره( يتضم  التالد م  التمال و ية شروم وهحسام ال ندوق وهي مةتد اخر وسو -

اف احان تتعتق  بال ندوق ومدير ال ندوق وإ ارت  لت ندوق، إ افة ال  التالد م  توافق ماس ق 

 مع هحسام الئ ة صنا يق االستثمار العقاري. 

التالد م  ييام مدير ال ندوق بمة وليات  بما ي قق م ت   مالسة الوحدان وفقا سحسام الئ ة  -

 مار العقاري وشروم وهحسام ال ندوق. صنا يق االستث

تقيي  تلية تعامل مدير ال ندوق مع الم اطر المتعتقة باصول ال ندوق وفقا لةياسان وإ راءان  -

 مدير ال ندوق حيال رصد الم اطر المتعتقة بال ندوق وليفية التعامل مع ا.

 السة الوحدان. العمل بامان  وحة  نية وااتمام وم ارج وعناية وحرص وبما ي قق م ت ة م -
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تدوي  م ا ر اال تماعان التة تشتمل عت   ميع ويائع اال تماعان والقراران التة ات  اا مجت   -

 إ ارج ال ندوق. 

االطالع عت  التقرير المتضم   ميع الشساو  واإل راءان المت  ج حيال ا المشار الي ا فة الئ ة  -

ر ال ندوق بمة وليات  بما ي قق م ت ة صنا يق االستثمار العقاري، وذلك لتتالد م  ييام مدي

 مالسة الوحدان وفقا لشروم وهحسام ال ندوق وما ور  فة الئ ة صنا يق االستثمار العقاري.

 

 

 صنا يق هخر  يشرف عت  إ ارت ا هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق . 

 هي من   فة صنا يق استثمار هخر   اإلنماء ريت لقطاع التجزئةال يشغل هعضاء مجت  إ ارج صندوق 

 

 هاتية هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق  .ه

 يقر مدير ال ندوق با   ميع هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق تنط ق عتي   متطت ان التاايل التالية:

 سي  عاو  إفال  هو إعةار. .1
ً
 هو خا عا

ً
 ه  ال يسو  مفتةا

 ف م ل بالنزااة واسمانة.ل  ية ق ل  ارتساب م الفة تنظوي عت  احتيال هو ت ر  .2

 ه  يمتتك الم اران وال  ران الالممة. .3

 

 إيرار مدير ال ندوق بشا  هعضاء مجت  اإل ارج المةتقتي : .و

" عضو مجلس إدارة صندوق مستقليقر مدير ال ندوق با  هعضاء المجت  المةتقتي  ينط ق عتي   تعريف "

 .ويواعداا يسة الفة لوائح  المةت دمةالوار  فة يائمة الم طت ان 

 

 مدير الصندوق .18

 اسم مدير الصندوق وعنوانه. .ه

 شركة اإلنماء لالستثمار

 ، طريق المتك ف د العتيا20، الطابق ري  2برج العنو 

 الممتسة العربية الةعو ية  11544الرياض  55560ص.ب 

 www.alinmainvestment.com المويع اإللسترونة: 

 

 

  

  

http://www.alinmainvestment.com/
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 ترخيص مدير الصندوق .ب

 ري  التجاري الةجل ش ا ج بمو   والمةجتة ،شرلة مةاامة سعو ية مقفتة ،شرلة اإلنماء لالستثمار

 وذلك المالية، الةوق م سةان الئ ة بمو   مالية سوق لم سةة ال يسة ي ل م  ومرخ ة(، 1010269764و

نشام التعامل وال فظ لمزاولة  اي 23/06/1430وتاري  ( 09134 -37ترخي  ايسة الةوق المالية ري  و بمو  

 واإل ارج "إ ارج االستثماران وتشغيل ال نا يق" والترتي  وتقدي  المشورج فة هعمال اسوراق المالية.

 

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته: .ج

قدم مدير ال ييييندوق ال دمان
 
ما  - و  ح يييير-اإل ارية اآلتية وخدمان هخر  لت ييييندوق بما فة ذلك  سييييوف ي

 :ياتة

 و ع إ راءان ات اذ القراران الوا   ات اع ا لتنفي  الجوان  الفنية واإل ارية لمشاريع ال ندوق وهعمال . .1

 االلتزام بجميع اسنظمة والتوائح والتعتيمان الةارية فة الممتسة ذان العالية بعمل ال ندوق. .2

  يق برنام  مراي ة المطابقة وااللتزام لت ندوق، وتزويد ال يسة بنتائ  التط يق عند طت  ا.تط .3

و ع الةياسان واإل راءان لرصد الم اطر التة ت ثر فة استثماران ال ندوق، و ما  سرعة التعامل  .4

 ت  اسيل.مع ا، عت  ه  تتضم  تتك الةياسان واإل راءان القيام بعمتية تقيي  الم اطر بشسل سنوي ع

التعاو  مع  ميع اسش اص المعنيي  با اء م ام لت ندوق بما فة ذلك همي  ال فظ ومرا ع ال ةابان،  .5

 لالئ ة صنا يق اإلستثمار العقاري.
ً
 وتزويدا  بجميع ما يتزم س اء وا  ات   وم ام   وفقا

 س اء و و ج ال دمان المقدمة م  اسطراف  .6
ً
 دمان المعنية بتقدي  الإعدا  تقرير سنوي يتضم  تقييما

، ويج  ه  يقدم –بم  فة ذلك همي  ال فظ والمطور ومدير اسمال  حة ما ينط ق الجوارية لت ندوق 

 مدير ال ندوق التقرير المشار إلي  فة ا ه الفقرج إل  مجت  إ ارج ال ندوق.

 لشروم وهحسام ال ندو .7
ً
 ق.إ ارج هصول ال ندوق بما ي قق م ت ة مالسة الوحدان وفقا

 التالد م  نظامية وسالمة العقو  التة ت رم لم ت ة ال ندوق. .8

االلتزام باحسام الئ ة صنا يق االستثمار العقاري، سواء يد ه   مة وليات  ووا  ات  بشسل م اشر هم  .9

 لتف ب ا   ة خار ية بمو   هحسام الئ ة صنا يق اإلستثمار العقاري والئ ة م سةان الةوق المالية.

 ور  فة الئ ة صنا يق اإلستثمار العقاري عند التقدم بطت ان الموافقة هو اإلشعاران لت يسة. االلتزام بما .10

 التقيد ب  ه الشروم واسحسام. .11

إعدا  تقرير سنوي يتضم   ميع الشساو  واإل راءان المت  ج حيال ا، ويج  ه  يقدم مدير ال ندوق  .12

  ندوق.التقرير المشار إلي  فة ا ه الفقرج إل  مجت  إ ارج ال

 االلتزام بما ور  فة التعتيمان ال اصة بإعالنان ال نا يق االستثمارية. .13

 االحتفاظ بدفاتر وسجالن ال ندوق. .14

االحتفاظ بجميع اسويان بةجل لجميع الوحدان ال ا رج والمتغاج، وبةجل م دث يو ح رصيد الوحدان  .15

 القائمة لت ندوق.

من وص عتي  فة الئ ة صنا يق اإلستثمار العقاري مدج عشر االحتفاظ بجميع الدفاتر والةجالن لما او  .16

( سنوان ما ل  ت د  ال يسة خالف ذلك، وفة حال و و   عو  يضائية هو مطال ة وبما فة ذلك هي 10و

 عو  يائمة هو م د  بإيامت ا( هو هي إ راءان ت قيق يائمة تتعتق بتتك الدفاتر والةجالن مدج هطول 

 ك الدعو  القضائية هو المطال ة هو إ راءان الت قيق القائمة.وذلك إل  حي  انت اء تت

 ل  ه الشروم واسحسام. .17
ً
 إ ارج هصول ال ندوق العقارية واسصول اسخر  ل الح مالسة الوحدان وفقا
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 تنفي  استراتيجيان االستثمار المو  ة  م  ا ه الشروم واسحسام. .18

والتفاوض بشان ، وتنفي ه، وذلك نيابة ع  ال ندوق ترتي  التمويل مع المعايير والضوابط الشرعية،  .19

 ولم ت ت .

ال  ول عت  موافقة لجنة الريابة الشرعية ب  وص توافق ا ه الشروم واسحسام و ميع عقو   .20

 ال ندوق ووثائق  وتعامالت  مع المعايير والضوابط الشرعية.

 ك المةتشار القانونة.تعيي  مرا ع حةابان ومزو ي خدمان م نية تخري  لت ندوق بما فة ذل .21

 اإلشراف عت  ه اء مديري اسمال . .22

 ترتي  بيع و/هو ت فية ال ندوق عند انت اء مدج ال ندوق.  .23

 لمتطت ان   .24
ً
إطالع مالسة الوحدان ع  هي ويائع  وارية هو تطوران يد ت ثر عت  هعمال ال ندوق وفقا

 الئ ة صنا يق االستثمار العقاري.

رج ال ندوق م  ويت آلخر لضما  االلتزام بانظمة ايسة الةوق المالية التشاور مع هعضاء مجت  إ ا  .25

 الةعو ية والشروم واسحسام.

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله: . 

 لتعيي  مدير صندوق بديل 
ً
لت يسة عزل مدير ال ندوق فيما يتعتق بال ندوق وات اذ هي إ راء تراه مناس ا

 م  ال االن اآلتية:لت ندوق هو ات اذ هي تد
 
، وذلك فة حال ويوع هي

ً
 بير تخر تراه مناس ا

تويف مدير ال ندوق ع  ممارسة نشام إ ارج االستثماران وتشغيل ال نا يق  و  إشعار ال يسة ب لك  .1

 بمو   الئ ة م سةان الةوق المالية.

يق هو س   هو تعتيق  إلغاء ترخي  مدير ال ندوق فة ممارسة نشام إ ارج االستثماران وتشغيل ال نا  .2

 م  ي ل ال يسة.

تقدي  طت  إل  ال يسة م  مدير ال ندوق إللغاء ترخي   فة ممارسة نشام إ ارج االستثماران وتشغيل  .3

 ال نا يق.

  –إذا رهن ال يسة ه  مدير ال ندوق يد هخل  .4
ً
بااللتزام بالنظام هو لوائ    –بشسل تراه ال يسة  واريا

 التنفي ية.

فظة االستثمارية ال ي يدير هصول ال ندوق هو عجزه هو استقالت  مع عدم و و  ش   وفاج مدير الم  .5

تخر مةجل لد  مدير ال ندوق يا ر عت  إ ارج هصول ال ندوق ال ي لا  يديراا مدير الم فظة 

 االستثمارية.

 صدور يرار خاص لت ندوق م  مالسة وحدان ال ندوق يطت و  في  م  ال يسة عزل مدير ال ندوق. .6

 هن ا ذان هامية  وارية. –بناًء عل هس  معقولة  –ي حالة هخر  تر  ال يسة ه .7

 لما او وار  فة ا ه الفقرج، فيتعي  عت  مدير ال ندوق التعاو  
ً
إذا مارست ال يسة هيا م  صالحيات ا وفقا

خالل  بشسل لامل م  ه ل المةاعدج عت  تة يل النقل الةت  لتمة وليان إل  مدير ال ندوق ال ديل وذلك

 اسول  م  تعيي  مدير ال ندوق ال ديل ويج  عت  مدير ال ندوق المعزول ه  ينقل، حيثما لا  ذلك 60و
ً
( يوما

 لتقدير ال يسة الم ض، إل  مدير ال ندوق ال ديل  ميع العقو  المرت طة بال ندوق.
ً
 ووفقا

ً
 ومناس ا

ً
  روريا
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اإلدارة أو مدير الصندوق يحتمل تعارضه مع مصالح أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس  .ه

 الصندوق:

فة الم الح سي م  هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق؛  تعارضسيشرف مجت  إ ارج ال ندوق عت  حل وتةوية هي 

ال ندوق م الح مرت طة بمجموعة ل يرج م  اسنشطة العقارية و يراا  حي  يد يسو  سي م  هعضاء مجت  إ ارج

 تجدر اإلشارج ال  ه   لما ا ه اسنشطة م  ويت آلخر مع م الح ال ندوق تعارضالتجارية. ويد تم  اسنشطة 

 ع دالت  ستيما  ع دالت  / اسستاذ و الع دالسري  ع دالم ة  م مد في ل/اسستاذ  ال ندوق هعضاء مجت  إ ارج 

م  هصول  لجزء المةتا ريي تسو  م   بعض الشرلان التة يد  وإ ارت   متسيت   ت ت تندرجهو يمتسو    الض يا 

 . م ل استثمار ال ندوق

ويت مل هعضيييياء مجت  إ ارج ال ييييندوق وا  ان ائتمانية تجاه المةييييتثمري  بمو   المةيييي وليان الم لورج فة ا ه 

الشروم واسحسام، وسوف ي  لو   ميع الج و  ل ل وتةوية  ميع حاالن تعارض الم الح ع  طريق تقديرا  لألمور 

باالمتناع ع  الت يييويت عت   تعارضب ةييي  نية بما فة ذلك التزام هعضييياء مجت  إ ارج ال يييندوق ال ي  ل   عالية بال

 هي مةالة تشتمل عت  تعارض فة الم الح.

 

وصف ألي تعارض جوهري في المصالح من شانه التأثير في أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق  .و

  وتنفيذها:

فة معامالن مع مدير ال ندوق هو الشرلان التابعة ل  هو الشرلان التة لانت تابعة ل  فة  يد يدخل ال ندوق

 م اشرج هو  ير 
ً
الةابق، هو مع  يراا م  السيانان اسخر  التة تمتتك في ا شرلة اإلنماء لالستثمار حقويا

تابعة ل ا خدمان معينة م اشرج، وعت  س يل المثال فقد تقدم شرلة اإلنماء لالستثمار هو بعض الشرلان ال

لت ندوق، وعت  و   ال  وص يد يقدم فريق الم رفية االستثمارية بشرلة اإلنماء لالستثمار خدمان 

استشارية بشا  ترتي  التمويالن لت ندوق، وسي  ل عت  رسوم مةت قة لت ندوق عند تنفي  هي معامتة 

الن التة تت  ما بي  ال ندوق ومدير تمويل، وسيت  اإلف ا  لمجت  إ ارج ال ندوق ع   ميع المعام

 م اشرج هو  ير 
ً
ال ندوق والشرلان التابعة ل  والسيانان التة تمتتك في ا شرلة اإلنماء لالستثمار حقويا

 م اشرج.

فة الم الح سي م  هعضاء مجت  إ ارج  تعارضوسيشرف مجت  إ ارج ال ندوق عت  حل وتةوية هي 

ء مجت  إ ارج ال ندوق م الح مرت طة بمجموعة ل يرج م  اسنشطة ال ندوق؛ حي  يد يسو  سي م  هعضا

ا ه اسنشطة م  ويت آلخر مع م الح ال ندوق. ويت مل  تتعارضالعقارية و يراا م  اسنشطة التجارية. ويد 

هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق وا  ان تجاه المةتثمري  بمو   المة وليان الم لورج فة ا ه الشروم 

وف ي  لو   ميع الج و  ل ل وتةوية  ميع حاالن تعارض الم الح ع  طريق تقديرا  لألمور واسحسام، وس

 ب ة  نية.

 تجدر اإلشارج إل  بعض حاالن تعارض الم الح والتة م  الممس  ت قق ا: لما

 المشاريع المشاب ة لمشاريع شرلة اإلنماء لالستثمار: .1
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ا باإل افة إل  االستثماران وال ةابان ذان اساداف شرلة اإلنماء لالستثمار تدير ال ةابان ال اصة ب 

المماثتة لت ندوق وم  المتويع ه  تةتمر فة إ ارت ا، وم  بي  ا ه االستثماران برام  االستثمار 

الجماعة اسخر  التة يمس  ه  تديراا شرلة اإلنماء لالستثمار هو ترعااا، والتة يد تمتتك شرلة اإلنماء 

 لات ا التابعة في ا ح ة م  ره  المال.لالستثمار هو إحد  شر

 لتقيو  المن وص عتي ا فة ا ه الشروم واسحسام يجوم لشرلة اإلنماء 
ً
باإل افة إل  ذلك، فإن  وفقا

 المشغللالستثمار والشرلان التابعة ل ا فة المةتق ل القيام بدور مدير ال ندوق، هو مدير االستثمار هو 

م ه  يةتثمر واحد من ا هو هلثر فة مشاريع مشاب ة لتتك التة فة صنا يق استثمارية هخر ، ويجو

 ال ندوق. في ا يةتثمر

 :اإلنماء م رف .2

 عت  تمويل  ال ندوق ي  ل يد
ً
 يت  يد التمويل وا ا، واسحسام الشروم ا ه فة وار  او لما وفقا

شرلة اإلنماء لالستثمار ومدير ال ندوق(  ه  إل  اإلشارج تجدر وعتي ، اإلنماء، م رف خالل م  توفيره

ممتولة بالسامل لم رف اإلنماء وعت  الر   م  ذلك فإ  هي معامالن بي  مدير ال ندوق وم رف 

وسيت  إ رائ ا عت  هسا  مةتقل وتجاري صرف بعد اعتما اا م  مجت  إ ارج  تت  سوفاإلنماء 

 ال ندوق.

 تكليف أطراف ثالثة .م

يمس  لمدير ال ندوق تعيي  الج ان المزو ج لت دمان وتغييراا وإعا ج تستيف ا، ويشمل ذلك عت  س يل 

لت ندوق، وذلك بما ي قق  ال ةابان ومرا عالمثال: مدير اسمال  والمقاول والمةتشاري  وهمي  ال فظ 

 م ت ة مالسة الوحدان.

 االستثمارات:استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق وقيمة هذه  . 

 34,400,000ت  اإلشترا  فة ال ندوق م  ي ل مدير ال ندوق الةابق فة فترج الطر  اسولة بقيمة 

فة ال ندوق خالل فترج  يشتر متيو  ريال، لما ه  مدير ال ندوق  ال الة "شرلة اإلنماء لالستثمار" ل  

ر  لتوحدان اإل افية  م  عمتية ه  يشتر  فة هي ط ال الة  لما ي ق لمدير ال ندوقالطر  اسولة، 

 لتمتطت ان النظامية ب  ا الشا .
ً
 ميا ج إ مالة ييمة هصول ال ندوق مت  تقرر ذلك وفقا

 

 عن مدير الصندوق:  نبذه -1

شرلة اإلنماء لالستثمار، شرلة مةاامة سعو ية مقفتة، والمةجتة بمو   ش ا ج الةجل التجاري ري  

ال يسة لم سةة سوق مالية بمو   الئ ة م سةان الةوق المالية، (، ومرخ ة م  ي ل 1010269764و

اي  لمزاولة نشام التعامل 23/06/1430( وتاري  09134 -37وذلك بمو   ترخي  ايسة الةوق المالية ري  و

وال فظ واإل ارج "إ ارج االستثماران وتشغيل ال نا يق" والترتي  وتقدي  المشورج فة هعمال اسوراق 

 المالية.
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 : مدير الصندوق وإدارة األصول هيكل -2

 

 

 

 ريال سعو ي تقري ا  68,152,000,000  اإل ارج ت ت اسصول ييمة إ مالة

 صندوق  12 ال نا يق العامة  عد 

 ريال سعو ي تقري ا   17,7,761,000 ال نا يق العامة  حج 

 موظف  38 واالستثماران ال ديتةموظفة إ ارج اسصول  عد 

 

 القانوني:المستشار  .19

 جهاد أحمد تركستاني ومشاري عبدالعزيز العباد لالستشارات القانونية والمحاماة 

 برج ايتال، الدور الرابع

 طريق المتك ف د

 11361الرياض 

 الممتسة العربية الةعو ية

www.talawksa.com 
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 أمين الحفظ .20

 إسم أمين الحفظ وعنوانه وترخيصه: (ه

 املاليةشركة البالد  االسم
 الطابق األول –مسارت تاور  العنوان

 امللك فهدطريق 
 140ص.ب 

 الرياض ، اململكة العربية السعودية
 

 www.albilad-capital.com املوقع اإللكرتوين

 الحفظ أمين ترخيص

 .(08100-37لة ال ال  المالية اة شرلة مرخ ة م  ي ل ايسة الةوق المالية ترخي  ري  وشر

 
 ومسؤولياته:مهام امين الحفظ و واجباته  (ب

 ع  التزامات  وفقا سحسام الئ ة صنا يق االستثمار العقاري، سواٌء ه    .1
ً
 همي  ال فظ مة وال

 
عد

 
ي

 بمو   هحسام الئ ة صنا يق االستثمار العقاري والئ ة 
ً
 ثالثا

ً
مة وليات  بشسل م اشر هم لتف ب ا طرفا

 تجاه مدير
ً
 همي  ال فظ مة وال

 
عد

 
ال ندوق ومالسة الوحدان ومجت   م سةان الةوق المالية. وي

 إ ارج ال ندوق ع  خةائر ال ندوق النا مة بة   احتيال  هو إامال  هو سوء ت رف  هو تق يره المتعمد.

سيةجل همي  ال فظ متسية اسصول العقارية م ل استثمار ال ندوق م  خالل الشرلة ذان الغرض ال اص  .2

 لتتمويل ال ي سيقدم الم سةة ل فظ هصول ال ندوق وران ا لد  الم ر 
ً
ف الممول وذلك  مانا

 لت ندوق ومت  ما انط ق ذلك(.

 ع  حفظ هصول ال ندوق وحمايت  ل الح مالسة الوحدان، واو مة ول ل لك  .3
ً
 همي  ال فظ مة وال

ُّ
عد

 
ي

 ع  ات اذ  ميع اإل راءان اإل ارية الالممة فيما يتعتق ب فظ هصول ال ندوق.

 ع  هصول مدير ال ندوق و هصول عمالئ  اآلخري . ف ل هصول ال ندوق ع  هصول  و .4

 االحتفاظ بجميع الةجالن الضرورية و يراا م  المةتندان التة ت يد تا يت  اللتزامات  التعايدية. .5

 عدم ي ول هي م ت ة فة هصول ال ندوق إال م  ي ل مالسة الوحدان و ذلك ب دو  متسيت  . .6

 ب ا بمو   هحسام الئ ة صنا يق عدم ي ول هي مطال ان فة هصول ال ندوق إال  .7
ً
إذا لا  مةموحا

 االستثمار العقاري وهف ح عن ا فة الشروم واسحسام.

 فتح حةاب منف ل لد  بنك م تة باسم  والتو يح فة اس  ال ةاب هن  ل الح ال ندوق. .8

ل ندوق فة ايداع  ميع مت  الن الطر  وااليرا ان االيجارية وهي عوائد نقدية ناتجة ع  استثمار هموال ا .9

ال ةاب ال نسة ال اص بال ندوق، لما ي    م  ذلك ال ةاب  ميع الم الغ المةت دمة لالست واذ عت  

 لالئ ة 
ً
اسصول العقارية ولتمويل االستثماران وتغطية م اريف إ ارج ال ندوق وم اريف عمتيات  وفقا

ظ م  مدير ال ندوق والعقد ال ي صنا يق االستثمار العقاري والشروم واسحسام التة تتقااا همي  ال ف

 عي  بمو    لتقيام باعمال .

حفظ  ميع المةتندان والوثائق المتعتقة بال ندوق عت  س يل المثال ال ال  ر: وصسو  متسية اسصول  .10

 العقارية، يراران االستثمار،  ميع العقو  الجوارية ال اصة بال ندوق، تقارير التقيي (.
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يسو  مقره خارج الممتسة ل فظ استثماران ال ندوق التة تقع فة ذلك تستيف همي  حفظ م  ال اط   .11

 إلشراف   ة ريابية  -إ  و دن  -المسا  
ً
 ل  وخا عا

ً
 و مرخ ا

ً
عت  ه  يسو  همي  ال فظ م  ال اط  م سةا

وفق معايير ومتطت ان تنظيمية مماثتة عت  اسيل لتتك التة تط ق ا ال يسة، و ه  يستف بمو   عقد 

 مستوب.

 

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا فيما يتعلق بالصندوق: (ج

 لت فظ م  ال اط  لت ندوق 
ً
يجوم سمي  ال فظ تستيف طرف ثال  هو هلثر هو هي م  تابعي  بالعمل همينا

ال ي يتول  حفظ هصول ، ويدفع همي  ال فظ هتعاب وم اريف هي همي  حفظ م  ال اط  م  موار ه 

 سحسام التوائح التنفي ية ال ا رج ع  ال يسة ال اصة، ويظل 
ً
 ع  التزامات  وفقا

ً
همي  ال فظ مة وال

في ا بشسل م اشر هم لتف  الوار جوالشروم واسحسام و عقد تعيين  سواء ه   مة وليات  ووا  ات  

.
ً
 ثالثا

ً
 ب ا طرفا

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ واستبداله:  ( 

 حال ويوع هي م  لت يسة عزل همي  ال فظ  .1
ً
المعي  م  مدير ال ندوق هو ات اذ هي تدبير تراه مناس ا

 ال االن اآلتية:

 و  إشعار ال يسة ب لك بمو   الئ ة م سةان  ال فظتويف همي  ال فظ ع  ممارسة نشام  -

 الةوق المالية.

 هو س   هو تعتيق  م  ي ل ال يسة. ال فظإلغاء ترخي  همي  ال فظ فة ممارسة نشام  -

 دي  طت  إل  ال يسة م  همي  ال فظ إللغاء ترخي  فة ممارسة نشام ال فظ.تق -

  –إذا رهن ال يسة ه  همي  ال فظ يد هخل  -
ً
بالتزام النظام هو التوائح  –بشسل تراه ال يسة  واريا

 التنفي ية.

 هن ا ذان هامية  وارية. –بناًء عل هس  معقولة  –هي حالة هخر  تر  ال يسة  -

 فة  -
ً
إ  م  صالحيان ايسة الةوق المالية عزل همي  ال فظ واست دال  هو ات اذ هي إ راء تراه مناس ا

 هعاله.حال ويوع هي م  ال االن الم لورج فة الفقران التة ت  ذلراا 

( هعاله، فيج  عت  مدير ال ندوق المعنة تعيي  1إذا مارست ال يسة هيا م  صالحيات ا وفقا لتفقرج و .2

 لالئ ة صنا يق االستثمار العقاري، لما يتعي  عت  مدير ال ندوق وهمي  ال فظ  همي  حفظ
ً
بديل وفقا

المعزول التعاو  بشسل لامل م  ه ل المةاعدج عت  تة يل النقل الةت  لتمة وليان إل  همي  

 اسول  م  تعيي  همي  ال فظ ال ديل. ويج  عت  همي60ال فظ ال ديل وذلك خالل الةتي  و
ً
  ال فظ ( يوما

 وفقا لتقدير ال يسة الم ض، إل  همي  ال فظ ال ديل 
ً
 ومناس ا

ً
المعزول ه  ينقل، حيثما لا  ذلك  روريا

  ميع العقو  المرت طة بال ندوق.

 ال ندوق: مدير ي ل م  ال فظ همي  عزل .3

 معقول بشسل إذا ره  لتابة إشعار بمو   ي ت  م  المعي  ال فظ همي  عزل ال ندوق لمدير يجوم -

  ب لك إشعار ال يسة مدير ال ندوق وعت  الوحدان، مالسة فة م ت ة ال فظ همي  عزل ه 
ً
 فورا

 لتابة. وبشسل

 م  تةت  همي  30يج  عت  مدير ال ندوق إذا عزل همي  ال فظ تعيي  بديل ل  خالل ثالثو  و -
ً
( يوما

 لما ور  هعاله م  ا ه الفقررج، 
ً
ويج  عت  همي  ال فظ المعزول ال فظ اإلشعار الستابة ال ا ر وفقا

 ال ديل، ال فظ همي  إل  لتمة وليان التعاو  بشسل لامل مع مدير ال ندوق لتة يل النقل الةت 
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  ذلك لا  حيثما - ه  ينقل المعزول ال فظ همي  عت  ويج 
ً
   روريا

ً
 ال ديل ال فظ همي  إل  - ومناس ا

 .بال ندوق العقو  المرت طة  ميع

 يج  عت  مدير ال ن -
 
 فة مويع  اإللسترونة، والمويع اإللسترونة لتةوق هو هي

ً
دوق اإلف ا  فورا

مويع تخر متا  لتجم ور ب ة  الضوابط التة ت د اا ال يسة وحيثما ينط ق( ع  ييام  بتعيي  همي  

 حفظ بديل لت ندوق.

 

 

  الشركة التي تتولى إدارة األمالك .21

 الشركة التي تتولى إدارة األمالك إسم وعنوان  .ه

 عقاران التجزئة شرلة  االس 

 91220ص. ب. العنوا 

 11633الرياض 

 الةعو ية العربية الممتسة

 

 
ً
عت  ه  يتتزم مدير  ي ق لمدير ال ييندوق تغيير مدير االمال  لت ييندوق مت  ره  ذلك مناسيي ا

 ذان العالية.  النظاميةال ندوق باإل راءان 

 : الشركة التي تتولى إدارة األمالك مهام ومسؤوليات وواجبات  .ب

 تشمل مسؤوليات مدير األمالك على سبيل المثال ال الحصر التالي: 

 القيام باسعمال اإل ارية والتنظيمية ال اصة باسصول.  -1

تقدي  خطة عمل سنوية لألصول ت ت اإل ارج تشمل عت  س يل المثال ال ال  ر  ال طة التشغيتية و تلية  -2

 التةويق.التةعير وخطة 

تقدي   راسة مالية مف تة ع  اسصول  ت ت اإل ارج وتشمل عت  س يل المثال ال ال  ر التوفعان الةنوية  -3

 لتعوائد اإليجارية والم اريف التشغيتية والرهسمالية لألصول. 

 .التالد م  ه   ميع المةتندان النظامية ال اصة باسصول مةتوفاه ومرا عة حة  اإلنظمة ذان العالية -4

 .ال اصة باسصول  االحتفاظ بدفاتر وسجالن وعقو  التا ير -5

وحدات الصندوق وقيمة هذه في ركة التي تتولى إدارة األمالك تنوي االستثمار  شاإلفصاح عما إذا كانت ال .ج

 :االستثمارات

ال الة  ه   لمدير اسمال فة ال ندوق خالل فترج الطر  اسولة، لما ي ق  شرلة عقاران التجزئة  تشتر ل  

 
ً
يشتر  فة هي طر  لتوحدان اإل افية  م  عمتية ميا ج إ مالة ييمة هصول ال ندوق مت  تقرر ذلك وفقا

 لتمتطت ان النظامية ب  ا الشا .
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 مراجع الحسابات  .22

  الحسابات إسم وعنوان مراجع .أ

 الت يد والي يي  م اس و  يانونيو  االس 

 التعاو  طريق هبو بسر ال ديق  العنوا 

 الرياض ، الممتسة العربية الةعو ية

 00966112694419:ااتف

 00966112693516:فال 

 سؤوليات مراجع الحسابات: ممهام و .ب

 لمعايير الم اس ة ال ا رج ع  ال يسة الةعو ية لتم اس ي  القانونيي ، 
ً
إعدا  القوائ  المالية ومرا عت ا وفقا

 ر العقاري، وشروم وهحسام ال ندوقصنا يق االستثماوهحسام الئ ة 

، بناًء عت  موافقة مجت  إ ارج  مرا ع ال ةيييياباني ق لمدير ال ييييندوق تغيير 
ً
ال ييييندوق مت  ره  ذلك مناسيييي ا

 . العالية ذان النظامية باإل راءان ال ندوق مدير يتتزم ه  عت ال ندوق. 

 

 القوائم المالية .23

 يةيييم ر م  لل عام، باسيييتثناء الةييينة اسول  م  تاسيييي  ال يييندوق،  ٣١يناير حت   ١ت ده الةييينة المالية م  

 .م2018 يةم ر  31والتة سوف ت ده في ا الةنة المالية فة تاري  انت اء فترج الطر  اسولة وتنت ة فة 

ِعد مدير ال يييندوق القوائ  المالية لت يييندوق، وسيييتت  مرا عت ا بشيييسل ن ييي
 
ف سييينوي، وتدييق ا بشيييسل ي

سيييييينوي وفق المعايير الم اسيييييي ية ال ييييييا رج ع  ال يسة الةييييييعو ية لتم اسيييييي ي  القانونيي ، ويت  تدييق 

ال اص بال ييييييندوق، وسيييييييت  تقدي  القوائ  المالية ال اصيييييية  ال ةييييييابان مرا عالقوائ  المالية بواسييييييطة 

المالية فور اعتما اا وإعالن ا لمالسة  بال يييندوق إل  مجت  إ ارج ال يييندوق، ويت  إتاحت ا ل يسة الةيييوق

( يوم م  ن اية المدج التة تشيييييييمت ا 30الوحدان وم   و  هي رسيييييييوم( فور اعتما اا خالل مدج ال تتجاوم و

م  ن اية المدج التة تشييمت ا القوائ  المالية الةيينوية  هشيي ر 3القوائ  المالية اسولية المف وصيية وخالل 

المرا عة وذلك م  خالل نشيييييييراا عت  المويع اإللسترونة لمدير ال يييييييندوق والمويع اإللسترونة لتةيييييييوق 

 المالية الةعو ية وتداول(.
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 المصالحتعارض  .24

فوه وعم
 
الؤه ومديروا  يد يشار  مدير ال ندوق، والشرلان التابعة ل ، ومديروه، ومة ولوه، وموظ

ومة ولوا  وموظفوا  وولالئ   وهعضاء مجت  إ ارج ال ندوق فة استثماران مالية هو هعمال م نية 

 ه  ت  ي إل  تعارض فة الم الح مع ال ندوق، وإذا وا   مدير 
ً
هخر  والتة يد يسو  م  شان ا هحيانا

 فة ا
ً
  واريا

ً
لم الح مع ال ندوق، فإ  مدير ال ندوق هو هي م  هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق تعار ا

 فة هيرب ويت ممس . 
ً
 مناس ا

ً
 ال ندوق سيف ح ع  ذلك إف احا

وسيةع  مدير ال ندوق ل ل هي تعارض م  ا ا النوع ع ر تط يق اإل راءان المت عة م  مدير ال ندوق 

ت عت  هي بشسل عا ل، بما فة ذلك التزام هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق المرش ي  باالمتناع ع  الت وي

 مةالة تشتمل عت  تعارض فة الم الح.

لما ه  الةياسان واإل راءان التة سوف تت ع لمعالجة حاالن تعارض الم الح وهي تعارض م تمل و/هو فعتة 

 سيت  تقديم ا عند طت  ا  و  مقابل.

 :التالية ال االن الم الح تعارض ويشمل

 لمشاريع مدير الصندوقالمشاريع المشابهة تعارض المصالح فيما يتعلق ب 24.1

تدير ال ةييييابان ال اصيييية ب ا باإل ييييافة إل  االسييييتثماران وال ةييييابان ذان اساداف لالسييييتثمار   اإلنماءشييييرلة 

المماثتة لت يييييييندوق وم  المتويع ه  تةيييييييتمر فة إ ارت ا، وم  بي  ا ه االسيييييييتثماران برام  االسيييييييتثمار 

 اإلنماءهو ترعااا، والتة يد تمتتك شيييييرلة لالسيييييتثمار   اإلنماءالجماعة اسخر  التة يمس  ه  تديراا شيييييرلة 

 هو إحد  شرلات ا التابعة في ا ح ة م  ره  المال.لالستثمار  

 لتقيو  المن يييييوص عتي ا فة ا ه الشيييييروم واسحسام يجوم لشيييييرلة 
ً
 اإلنماءباإل يييييافة إل  ذلك، فإن  وفقا

مدير ال ييندوق، هو مدير االسييتثمار هو الشييريك والشييرلان التابعة ل ا فة المةييتق ل القيام بدور  لالسييتثمار

العام فة صيينا يق اسييتثمارية هخر ، ويجوم ه  يةييتثمر واحد من ا هو هلثر فة مشيياريع مشيياب ة لتتك التة 

 يطوراا ال ندوق.

 فيما يتعلق بالمعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له تعارض المصالح (هو

ر ال ييندوق هو الشييرلان التابعة ل  هو الشييرلان التة لانت تابعة ل  يد يدخل ال ييندوق فة معامالن مع مدي

 م اشييرج هو لالسييتثمار   اإلنماءفة الةييابق، هو مع  يراا م  السيانان اسخر  التة تمتتك في ا شييرلة 
ً
حقويا

هو بعض الشيييرلان التابعة ل ا خدمان  لالسيييتثمار اإلنماء ير م اشيييرج، وعت  سييي يل المثال فقد تقدم شيييرلة 

 لالسييييتثمار اإلنماءعينة لت ييييندوق، وعت  و   ال  ييييوص يد يقدم فريق الم ييييرفية االسييييتثمارية بشييييرلة م

 ندوق عند تنفي  عت  الخدمان استشارية بشا  ترتي  التمويالن لت ندوق، وسي  ل عت  رسوم مةت قة 

هي معامتة تمويل، وسيت  اإلف ا  لمجت  إ ارج ال ندوق ع   ميع المعامالن التة تت  ما بي  ال ندوق 

 م اشرج هو لالستثمار   اإلنماءومدير ال ندوق والشرلان التابعة ل  والسيانان التة تمتتك في ا شرلة 
ً
حقويا

  ير م اشرج.

 مجلس إدارة الصندوق (بو



 

Page 86 of 96 

 
Classification: Private 

 

فة الم ييييالح سي م  هعضيييياء مجت  إ ارج  تعارضج ال ييييندوق عت  حل وتةييييوية هي سيييييشييييرف مجت  إ ار 

ال ندوق؛ حي  يد يسو  سي م  هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق م الح مرت طة بمجموعة ل يرج م  اسنشطة 

 ا ه اسنشطة م  ويت آلخر مع م الح ال ندوق.  تعارضالعقارية و يراا م  اسنشطة التجارية. ويد ت

هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق وا  ان ائتمانية تجاه المةتثمري  بمو   المة وليان الم لورج فة ا ه  ويت مل

ع  طريق تقديرا   تعارض الم الحالشروم واسحسام، وسوف ي  لو   ميع الج و  ل ل وتةوية  ميع حاالن 

باالمتناع ع  الت ويت  تعارضية باللألمور ب ة  نية بما فة ذلك التزام هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق ال ي  ل   عال

ال  ه   هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق  اسستاذ تجدر اإلشارج  لما ،فة الم الح تعارضعت  هي مةالة تشتمل عت  

 متسيت   ت ت تندرج هو يمتسو   الض يا  ع دالت  ستيما  ع دالت  / اسستاذ و الع دالسري  ع دالم ة  م مدفي ل /

 . م  هصول م ل استثمار ال ندوق لجزء المةتا ريي م   تسو   يد التة الشرلان بعض وإ ارت  

. 

 المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة (جو

اإلف يييييا  ع   يت ه   عت  فة صيييييفقان مع اسطراف ذوي العالية -م  ويت آلخر-يمس  ه  يدخل ال يييييندوق 

تعارض الم يييالح الموافق هو الم يييا ق عتي  م  ِي ل مجت  إ ارج ال يييندوق ذي العالية بشيييسل فوري فة 

 مويع تخر متا  لتجم و
 
وفة  ر،المويع اإللسترونة لمدير ال يييييييندوق والمويع اإللسترونة لتةيييييييوق هو هي

اا مدير ال ندوق.
 
ِعد

 
 تقارير ال ندوق التة ي

 الوحدات:رفع التقارير لمالكي   .25

يرفع مدير ال ندوق عت  المويع اإللسترونة لمدير ال ندوق ومويع الةوق تقارير لمالسة الوحدان ويف ح ع  

 المعتومان التالية عت  الفور و و  هي تاخير:

 اإلف ا  ع  التطوران الجوارية: (ه

تطوران  وارية يج  عت  مدير ال ندوق ه  يشعر ال يسة ويف ح لمالسة الوحدان م   و  تاخير ع  هي 

تندرج فة إطار نشاط ، وال تسو  معرفت ا متاحة لعامة النا ، ويد ت ثر عت  هصول ال ندوق وخ وم  هو 

فة و ع  المالة هو فة المةار العام سعمال  هو هي تغيير يسو  ل  تاثير فة و ع ال ندوق هو ي  ي 

 ة معقولة ه  ي  ي إل  تغير فة النة اب طوعة لمدير ال ندوق م  من   مدير ال ندوق، ويمس  بدر 

 فة يدرج ال ندوق عت  الوفاء بالتزامات  المتعتقة با وان 
ً
 مت وظا

ً
سعر الوحدج المدر ة هو ه  ي ثر تاثيرا

 الدي .

 اإلف ا  ع  هحداث معينة: (ب

يج  عت  مدير ال ندوق ه  يشعر ال يسة ويف ح لمالسة الوحدان م   و  تاخير ع  هي م  التطوران اآلتية 

 لتفقرج وه( هعاله المتعتقة بي"اإلف ا  ع  التطوران الجوارية" هعاله هم ل  تس (:
ً
 وسواء هلانت  وارية وفقا

٪( م  صافة 10هي صفقة لشراء هصل هو بيع  هو تا يره هو ران  هو إيجاره بةعر يةاوي هو يزيد عت  و .1

 آلخر يوائ  مالية هولية مف وصة هو يوائ  مالية
ً
 سنوية مرا عة، هي ما هحدث. هصول ال ندوق وفقا

 آلخر يوائ  مالية هولية مف وصة 10هي خةائر تةاوي هو تزيد عت  و .2
ً
٪( م  صافة هصول ال ندوق وفقا

 هو يوائ  مالية سنوية مرا عة، هي ما هحدث.
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هي نزاع، بما فة ذلك هي  عو  يضائية هو ت سي  هو وساطة إذا لا  م تغ النزاع هو المطال ة يةاوي هو  .3

 آلخر يوائ  مالية هولية مف وصة هو يوائ  مالية سنوية 5عت  و يزيد
ً
%( م  صافة هصول ال ندوق وفقا

 مرا عة، هي ما هحدث.

 آلخر يوائ  مالية 10الزيا ج هو النق ا  فة صافة هصول ال ندوق بما يةاوي هو يزيد عت  و .4
ً
٪( وفقا

 هولية مف وصة هو يوائ  مالية سنوية مرا عة، هي ما هحدث.

 آلخر يوائ  مالية 10يا ج هو النق ا  فة إ مالة هربا  ال ندوق بما يةاوي هو يزيد عت  والز  .5
ً
%( وفقا

 سنوية مرا عة.

هي صفقة بي  ال ندوق وبي  طرف ذي عالية هو هي ترتي  يةتثمر بمو  ة لل  م  ال ندوق وطرف ذي  .6

 ل  إذا لانت ا ه ال فق
ً
ة هو الترتي  مةاوية هو تزيد عت  العالية فة هي مشروع هو هصل هو يقدم تمويال

 آلخر يوائ  مالية سنوية مرا عة.1و
ً
 ٪( م  إ مالة إيرا ان ال ندوق وفقا

٪( م  5هي انقطاع فة هي م  النشاطان الرئيةة لت ندوق يةاوي اسثر المترت  عتي  هو يزيد عت  و .7

 آلخر يوائ  مالية سنوية مرا عة.
ً
 إ مالة إيرا ان ال ندوق وفقا

س  هو يرار هو إعال  هو همر م  م سمة هو   ة يضائية سواء فة المرحتة االبتدائية هم االستسنافية، إصدار ح .8

 فة استغالل ال ندوق سي  زء م  هصول  تزيد ييمت  اإل مالية عت  و
ً
٪( م  صافة 5يمس  ه  ي ثر ست ا

 آلخر يوائ  مالية هولية مف وصة هو يوائ  مالية سنوية 
ً
 مرا عة، هي ما هحدث.هصول ال ندوق وفقا

 هي تغيير مقتر  فة إ مالة ييمة هصول ال ندوق. .9

 الربع ن اية م  هيام (10و تتجاوم ال مدج سيزو  مدير ال ندوق مالسة وحدان ال ندوق بتقارير ربع سنوية، خالل (ج

  هو "تداول" اإللسترونة لتةوق وذلك م  خالل مويع  اإللسترونة، والمويع المعنة،
 
 متا  تخر مويع هي

 .)ينط ق حيثما(ال يسة  ت د اا التة الضوابط لتجم ور ب ة 

يوما م  ن اية فترج  ( 30سيتيح مدير ال ندوق القوائ  اسولية لتجم ور بعد ف   ا خالل مدج ال تتجاوم و ( 

خالل القوائ  المالية، لما سيتيح مدير ال ندوق التقارير الةنويةو بمافي ا القوائ  المالية الةنوية المرا عة 

( هش ر م  ن اية فترج التقرير، وذلك فة اسمال  وبالوسائل الم د ج فة شروم وهحسام 3مدج ال تتجاوم و

ال ندوق وفة المويع االلسترونة لمدير ال ندوق والمويع االلسترونة لتةوق "تداول"  هو هي مويع اخر 

 متا  لتجم ور ب ة  الضوابط التة ت د اا ايسة الةوق المالية.

 ع مالكي الوحدات: اجتما  .26

دع  في ا إل  عقد ا تماع لمالسة الوحدان: الظروف (ه
 
 التة ي

يجوم لمدير ال ندوق، بناًء عت  م ا رج من ، الدعوج لعقد ا تماع لمالسة الوحدان، عت  ه  ال يتعارض  .1

 مو وع الدعوج مع مة وليان مدير ال ندوق ووا  ات  بمو   الئ ة صنا يق االستثمار العقاري.

( هيام م  استالم طت  لتابة 10عت  مدير ال ندوق الدعوج ال تماع مالسة الوحدان فة  ضو  ويج   .2

 م  همي  ال فظ.
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( هيام م  استالم طت  10يج  عت  مدير ال ندوق الدعوج لعقد ا تماع لمالسة الوحدان فة  ضو  و .3

اسيل م  ييمة وحدان  ٪( عت 25لتابة م  هحد مالسة الوحدان هو هلثر، ال ي  مجتمعي  هو منفر ي  و

 ال ندوق.

 إ راءان الدعوج إل  عقد ا تماع لمالسة الوحدان: (ب

تسو  الدعوج ال تماع مالسة الوحدان باإلعال  ع  ذلك فة المويع اإللسترونة لمدير ال ندوق والمويع  .1

( 10اإللسترونة لتةوق وهي مويع تخر متا  لتجم ور ب ة  الضوابط التة ت د اا ال يسة، ي ل عشرج و

 ي ل اال تماع، وسي د  اإلعال  21هيام عت  اسيل م  اال تماع وبمدج ال تزيد ع  إحد  وعشري  و
ً
( يوما

تاري  اال تماع ومسان  وويت  و دول اسعمال ال   ب  والقراران المقترحة، وسيت  إرسال نة ة من  إل  

 ال يسة.

الوحدان ه  ياخ  فة اإلعت ار المو وعان  يج  عت  مدير ال ندوق عند إعدا   دول هعمال ا تماع مالسة .2

%( عت  اسيل م  10التة ير   مالسة الوحدان فة إ را  ا، وي ق لمالسة الوحدان ال ي  يمتسو  و

ييمة وحدان ال ندوق إ افة مو وع هو هلثر إل   دول هعمال ا تماع مالسة الوحدان، شريطة هال يتداخل 

الئ ة صنا يق االستثمار ندوق ووا  ات  بمو   هحسام المو وع المقتر  مع مة وليان مدير ال 

 العقاري.

 دول هعمال ا تماع مالسة الوحدان خالل فترج اإلعال  المشار إلي ا فة يجوم لمدير ال ندوق تعديل  .3

( هعاله، عت  ه  يعت  ع  ذلك فة المويع اإللسترونة لمدير ال ندوق والمويع اإللسترونة 1الفقرج و

( هيام عت  10خر متا  لتجم ور ب ة  الضوابط التة ت د اا ال يسة، ي ل عشرج ولتةوق وهي مويع ت

 ي ل اال تماع.21اسيل م  اال تماع وبمدج ال تزيد ع  إحد  وعشري  و
ً
 ( يوما

فة حال موافقة مالسة وال دان عت  هي م  القراران المقترحة فة ا تماع مالسة الوحدان، واستتزم  .4

 لتقرار ذلك تعديل ا ه الشروم وا
ً
سحسام، فعت  مدير ال ندوق تعديل ا ه الشروم واسحسام وفقا

 الموافق عتي .

 إال إذا حضره عد  م  مالسة الوحدان يمتسو  مجتمعي  و .5
ً
%( عت  25ال يسو  ا تماع مالسة الوحدان ص ي ا

 اسيل م  ييمة وحدان ال ندوق.

عت  مدير ال ندوق الدعوج ال تماع ثاٍ  ( هعاله، فيج  5إذا ل  يةتوف الن اب المو ح فة الفقرج و .6

باإلعال  ع  ذلك فة المويع اإللسترونة لمدير ال ندوق والمويع اإللسترونة لتةوق وهي مويع تخر 

( 5متا  لتجم ور ب ة  الضوابط التة ت د اا ال يسة ي ل موعد اال تماع الثانة بمدج ال تقل ع  خمةة و

 لانت نة ة متسية الوحدان الممثتة فة اال تماع. هيام عت  اسيل، ويعد اال تماع الثانة
ً
 هيا

ً
 ص ي ا

 طريقة ت ويت مالسة الوحدان، وحقوق الت ويت فة ا تماعان مالسة الوحدان: (ج

 يجوم لسل مالك وحدان تعيي  وليل ل  لتمثيت  فة ا تماع مالسة الوحدان. .1

 ع  لل وحدج يمتتس ا ويت اال تماع.يجوم لسل مالك وحدان اإل الء ب ون واحد فة ا تماع مالسة الوحدان  .2

ال يجوم لمالك الوحدان الس ير الت ويت فة ا تماع مالسة الوحدان عت  القرار ال ي يتعتق باالست واذ  .3
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 عت  هصول عقارية تعو  متسيت ا هو منفعت ا إلي .

وسائل التقنية  يجوم عقد ا تماعان مالسة الوحدان والمشارلة فة مداوالت ا والت ويت عت  يرارات ا بواسطة

 لتضوابط التة تضع ا ال يسة.
ً
 ال ديثة وفقا

 حقوق مالكي الوحدات:  .27

 ي ق لمالسة الوحدان ممارسة لافة حقوي   المن وص عتي ا فة ا ه الشروم واسحسام، بما فة ذلك:

 سحسام  .1
ً
تثمار الئ ة صنا يق االسالموافقة عت  التغيير اسساسة المقتر  م  خالل يرار صندوق عا ي وفقا

 العقاري.

 سحسام  .2
ً
الئ ة الموافقة عت  التغيير فة تاري  است قاق هو إن اء ال ندوق خالل يرار صندوق خاص وفقا

 صنا يق االستثمار العقاري.

حق الت ويت فة  -عت  س يل المثال ال ال  ر  –ممارسة  ميع ال قوق المرت طة بالوحدان بما فة ذلك  .3

 ا تماعان مالسة الوحدان.

 حضور ا تماعان مالسة الوحدان.حق  .4

 ال  ول عت  التوميعان حة  ا ه الشروم واسحسام. .5

ال  ول عت  التقارير الدورية والت ديثان بما يتوافق مع الئ ة صنا يق االستثمار العقاري وا ه الشروم  .6

 واسحسام.

 هي حقوق هخر  تقراا التوائح والتعتيمان ذان العالية. .7

 : المعلومات األخرى .28

 اسساسية: والمةتندانالعقو   (ه

الشروم واسحسام: تن  ا ه الشروم واسحسام عت   ميع المعتومان الضرورية لتمسي  مالسة الوحدان  .1

الم تمتي  م  إت اذ يرار مدرو  م نة عت  معتومان لافية ب  وص االستثمار المطرو  عتي  ، لما ه  

 االستثمار صنا يق الئ ة م ( 2فة المت ق ري  و ا ه الشروم واسحسام ت توي عت  المعتومان الوار ج

 .العقاري

 عت  اإلست واذ لغرض العقارية لألصولومع خيار الشرم(  شراء عقو  إبرام ت : العقارية اسصول شراء عقو  .2

  ول عت  موافقة ال يسة عت  تاسي  ال: وهام ا الشروم م  بعد  والمشروطة العقارية، اسصول ا ه

  ،المطتوب لت ندوق لتشغيت  وإطالي  الم تغ مع  ،وحدات ال ندوق وطر  

اتفاييان التمويل: م  الممس  ه  يدخل ال ندوق و/هو الشرلة ذان الغرض ال اص فة اتفايية تمويل  .3

الضوابط الشرعية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع م رف اإلنماء هو هي م رف ومع المعايير  متوافق

 تخر، 
ً
 .واسحسام الشروم ا ه فة مو ح او لما وفقا
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 همال  مع شرلة عقاران التجزئة إل ارج عمتية تشغيل اسصول العقارية إبرام عقد إ ارج  ت : إ ارج اسمال  عقد  .4

 ( ال ال  المالية وشرلة  المعي  ال فظ همي  مع اتفايية إبرام ت اتفايية همي  ال فظ:  .5
ً
 مو ح او لما وفقا

 لتم ام والوا  ان المن وص عتي ا فة ا ه ، واسحسام الشروم ا ه فة
ً
ليسو  همي  حفظ ال ندوق وفقا

 .الشروم واسحسام

 إبرام اتفايية مع مرا ع ال ةابان المعي  والت يد والي يي  م اس و  يانونيو  ت اتفايية مرا ع ال ةابان:  .6

 
ً
 لتم ام والوا  ان ، ليسو  مرا ع ال ةابان لت ندوق وواسحسام الشروم ا ه فة مو ح او لما وفقا

ً
فقا

 المن وص عتي ا فة ا ه الشروم واسحسام.

 اسموال  ةل ساف ةم (ب

نظام مساف ة  ةل اسموال والت قق م  ب التزامامعتومان هو مةتندان إ افية  هويد يتزم تقدي  وثائق 

 
ً
  ما يتزم بال ق فة طت ال ندوق مديري تفظ وبا  ا ه المعتومان ست ق  سرية،  اوية المةتثمري ، عتما

م  وثائق هو معتومان إ افية ويمس  ه  ي  ي الفشل فة تقدي  وثائق إث ان ال وية بما يقنع مدير 

 .ال ندوق فة االشترا ال ندوق إل  رفض 

الوحدان با  الم الغ المةت دمة لالشترا  بال ندوق  ير ناتجة ع  م ا ر مش واة هو  ير  ةوب  ا يقر مالس

 لالشت اه فة الم در القانونة لألموال المرت طة بال فقان مشروعة، وإذا و د مدير ا
ً
ل ندوق س  ا

 مديراالستثمارية لتمةتثمر، فإن  متزم بإشعار مة ول اإلبالغ ع   ةل اسموال وتمويل اإلرااب لد  

وال ي بدوره سيقوم بمرا عة ظروف ال الة لت ديد مةو ان االشت اه، وعتي  سيقرر اإلبالغ هو عدم  ال ندوق

اإلبالغ لتج ة التنظيمية بالممتسة الم ت ة بمساف ة  ةل اسموال وتمويل اإلرااب، ل لك تجدر اإلشارج إل  

م مالسة الوحدان هو ت  يرا  هن  م   ير المةمو  لمدير ال ندوق بمو   نظام مساف ة  ةل اسموال إعال

 هو التتميح ل   بالعمتيان المشت   في ا والم تغ عن ا.

 معتومان:السرية  (ج

تدار هعمال ال ندوق باي    ر ان الةرية فة  ميع اسويان، وال ين غة تفةير ذلك بان  ي د م  اطالع 

اض اإلشراف النظامة، وسيت  الةتطة التنظيمية لت ندوق وايسة الةوق المالية( عت  سجالن ال ندوق س ر 

عمتيات  وااللتزام باسنظمة المط قة عت  ال د الالمم  وتنفي مشارلة المعتومان الالممة لفتح حةاب المةتثمر 

 
ً
عت  ه  ا ه  بي  مدير ال ندوق واسطراف اسخر  الم تارج م  مدير ال ندوق، ويوافق مالك الوحدان هيضا

  ان الريابية الم ت ة.المعتومان يد يت  مشارلت ا مع الج

 :نوفاج مالسة الوحدا ( 

إ  موافقة المةتثمر عت  ا ه الشروم واسحسام يعنة موافقت  ه  تظل سارية المفعول فة حال وفات  هو 

عجزه حت  يتقدم ورثت  هو مديري ترلت  هو منف ي وصيت  هو ممثتي  الش  يي  هو همنائ  هو ختفائ  

 مدير ال ندوق فة حال لو  مالك الوحدان  بالمةتندان المطتوبة التة ي د اا
ً
، هما اذا لا  المةتثمر فر ا

ش  ية اعت ارية، فإ  ا ه الشروم واسحسام ل  تنت ة فة حال حدوث شةء مما س ق سي شريك هو مةاا  

ي ق لمدير ال ندوق تعتيق هي معامالن تتعتق ب  ه الشروم واسحسام ل ي  تةت  مدير  ،في ا، وعتي 
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هو  ير ذلك م  ال يانان السافية إلث ان صالحية م  س ق  م ت ة   ةمر صا ر ع  م سمة م ت ة هو ال ندوق س

 ذلرا  ي ل الةما  ل   بالت رف فة تتك الوحدان.

 إ راءان الشساو : (ه

 إذا لا  لد  المةتثمر هي شسو  بالنة ة لت ندوق ين غة عتي  إرسال ا إل  العنوا  التالة: 

، ال ريد االلسترونة: 8004413333ري  التواصل:  –شرلة اإلنماء لالستثمار  –ل إ ارج العناية بالعمي

info@alinmainvest.com 

، لما ي ق لتمشتر  إيداع شسواه لد  لجنة المةتثمري  حمايةإ ارج  -ي ق لتمشتر  إيداع شسواه لد  ال يسة 

إيداع الشسو  لد  ال يسة، إال إذا ( يوم عمل م  تاري  90الف ل فة منامعان اسوراق المالية بعد مضة و

 هخطرن ال يسة مقدم الشسو  بجوام إيداع ا لد  التجنة ي ل انقضاء ا ه المدج.

 ص ة المعتومان: (و

 فة بما مع   التواصل وهريامولي  ع  تزويد مدير ال ندوق بعناوين   ال ريدية  يسو  المشترلو  مة

 باي تغيير فة العناوي . وفة حال اإللسترونية ال  ي ة فة  ال ريدية العناوي  ذلك
ً
لافة اسويان وت تيغ  فورا

عدم تزويد المشترلي  لمدير ال ندوق بالعنوا  ال  يح هو الطت  م  مدير ال ندوق عدم إرسال ال ريد بما 

فة ذلك اإلشعاران المتعتقة باستثمارات   فة ال ندوق فإ  المشترلي  يوافقو  بمو   ا ا عت  حماية 

وق وإعفائ  م  هي مة ولية والتنامل ع  حقوي   هو مطال ات    د مدير ال ندوق والناشسة مدير ال ند

بشسل م اشر هو  ير م اشر ع  عدم تزويدا  بال يانان واإلشعاران هو هية معتومان هخر  تتعتق باالستثمار هو 

ية هخطاء هو هخطاء مزعومة تتك التة تنشا ع  عدم القدرج عت  الر  هو التالد م  ص ة المعتومان هو ت  يح ه

 فة هي م  السشوفان هو اإلشعاران.

 :مة ولية إخالء (م

إ  هية معتومان هو سجالن هو إشعاران يقدم ا مدير ال ندوق لي  المق و  من ا تقدي  هية ن ي ة هو هي 

 تقيي  ويج  هال تعت ر لتوصية سي مشتر  هو مةتثمر با  يةتثمر. وال يقدم مدير ال ندوق هي ن ي ة

 ع  القيام بت ريات  المةتقتة  لتمشتر  تتعتق بال ندوق هو باالستثمار في . ويسو  لل مةتثمر مة
ً
وال

وتقييم  لمالءج ال ندوق واالستثمار في . لما يوصة مدير ال ندوق لافة المةتثمري  الم تمتي  العمل 

 لت  ول عت  المشورج م  مةتشاري مالة مةتقل مرخ  ل .

 

 الشرعية  لجنة الرقابة .29

 أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهالتهم  .ه

 رئيسا للجنة: –الشيخ د. محمد بن علي القري  -
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هستاذ سابق لاليت ا  اإلسالمة بجامعة المتك ع د العزيز بجدج، والمدير الةابق لمرلز هب اث االيت ا  اإلسالمة، 

لاليفورنيا، وحائز عت  الجائزج العالمية فة  فة الجامعة نفة ا، ح ل عت   ر ة الدلتوراه فة االيت ا  م   امعة

، عضو المجت  الشرعة ب يسة 2004ال دمان الم رفية والمالية اإلسالمية م  ال نك اإلسالمة لتتنمية لتعام 

الم اس ة والمرا عة لتم سةان المالية اإلسالمية "هيوفة"، وعضو فة العديد م  التجا  الشرعية فة عد  م  

المالية الم تية والدوليةال نو  والم سةان  . 

 عضوا: -الشيخ د. يوسف بن عبدالله الشبيلي  -

هستاذ الفق  المقار  بالمع د العالة لتقضاء، ح ل عت   ر ة الدلتوراه فة الفق  المقار  م  المع د العالة 

وعضو فة لتقضاء، عضو المجت  الشرعة ب يسة الم اس ة والمرا عة لتم سةان المالية اإلسالمية "هيوفة"، 

 .العديد م  التجا  الشرعية فة عد  م  ال نو  والم سةان المالية الم تية والدولية

 عضوا: -الشيخ ياسر بن عبدالعزيز المرشدي  -

اسمي  العام لتجنة الشرعية ومدير عام يطاع الشرعية بم رف اإلنماء، وعضو لجنة  راسة المعايير الشرعية فة 

ةان المالية اإلسالمية "هيوفة"، ويتمتع ب  ره تزيد ع  عشري  عاما بمجال ايسة الم اس ة والمرا عة لتم س

 الم رفية اإلسالمية

 أدوار لجنة الرقابة الشرعية، ومسؤولياتها:  .ب

 اة المة ولة عت  و   ال  وص ع  اسنشطة اآلتية: لجنة الريابة الشرعية

مارية لت ندوق باإل افة إل  هي  راسة ومرا عة شروم وهحسام ال ندوق واساداف والةياسان االستث .1

 . المعايير والضوابط الشرعيةعقو  ير   التعامل ب ا لضما  تقيد ال ندوق ب

المعايير والضوابط تقدي  الرهي الشرعة إل  مدير ال ندوق فيما يتعتق بال ندوق بشا  التقيد ب .2

 . الشرعية

والتة يجوم لمدير  والضوابط الشرعيةالمعايير ت ديد معايير مالئمة الختيار العمتيان المتوافقة مع  .3

 لما او مو ح فة 
ً
ال ندوق ه  يةتثمر في ا الةيولة المتوفرج لت ندوق لاستثماران ي يرج اس ل وفقا

 ا ه الشروم واسحسام.

 تقدي  معايير مالئمة لمدير ال ندوق ب  وص استقطاعان الت ت  إ  و د. .4

 الم د ج.  الشرعية المعايير والضوابطمراي ة االستثماران عت   وء  .5

إبداء الرهي الشرعة فيما يتعتق بالتزام ال ندوق باسحسام الشرعية إل را  ا فة التقرير الةنوي  .6

 لت ندوق. 

 أعضاء اللجنة الشرعية:  مكافئات .ج

، وم  الممس  ا  تدفع ا ه ( ريال سعو ي سنويا37,500يةت ق هعضاء التجنة الشرعية هتعابا سنوي  يدراا و -

 لة االنماء لالستثمار فة حالالرسوم لشر

 تولت سدا  المسافائان المةت قة العضاء التجنة الشرعية. 

 : الوحدات خصائص .30
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مثل الوحدان فة ال ندوق ح ة تناس ية فة صافة هصول ال ندوق،  ميع ا م  فسة واحدج متةاوية فة 
 
ت

 الوا  ان وال قوق حي  تمثل لل وحدج ح ة مشاعة متةاوية فة هصول ال ندوق.

 

 

 

 

 شروط الصندوق وأحكامه تعديل  .31

عت  مدير ال ندوق ال  ول عت  موافقة مالسة الوحدان فة ال ندوق عت  التغيير اسساسة  يج  .ه

 .عا ي صندوق يرار خاللالمقتر  م  

عت  مدير ال ندوق ال  ول عت  موافقة مالسة الوحدان فة ال ندوق عت  التغيير اسساسة  يج  .ب

 سحسام 
ً
 االستثمار صنا يق الئ ةالمقتر  فة تاري  است قاق هو إن اء ال ندوق خالل يرار صندوق خاص وفقا

 .العقاري

 لتف – ال ندوق مدير عت  يج  .ج
ً
 –قرتي  وه( ووب( هعاله بعد ال  ول عت  موافقة مالسة الوحدان وفقا

 عت  موافقة ال يسة عت  التغيير اسساسة المقتر  لت ندوق. ال  ول

هو تغيير  هساسة تغيير هي إ راء ي ل ال ندوق إ ارج مجت  موافقة عت  ال  ول ال ندوق مدير عت  يج  . 

 .هساسة  ير

 مويع  فة اسساسية التغييران تفاصيل ع  واإلف ا  الوحدان مالسة إشعار ال ندوق مدير عت  يج  .ه

 ال يسة ت د اا التة الضوابط ب ة  لتجم ور متا  تخر مويع وهي لتةوق اإللسترونة والمويع اإللسترونة

 .التغيير سريا  م  هيام( 10و ي ل

 سحسام  يج الم  .و
ً
بيا  تفاصيل التغييران اسساسية فة تقارير ال ندوق التة يعداا مدير ال ندوق وفقا

 .العقاري االستثمار صنا يق الئ ة

 مويع  فة هساسية  ير تغييران هي تفاصيل ع  واإلف ا  الوحدان مالسة إشعار ال ندوق مدير عت  يج  .م

 ال يسة ت د اا التة الضوابط ب ة  لتجم ور متا  تخر مويع وهي لتةوق اإللسترونة والمويع اإللسترونة

 .التغيير سريا  م  هيام( 10و ي ل

 سحسام  يج  . 
ً
 الئ ةبيا  تفاصيل التغييران  ير اسساسية فة تقارير ال ندوق التة يعداا مدير ال ندوق وفقا

 .العقاري االستثمار صنا يق

 :الصندوق مدير إقرارات .32

الشروم  ا هولما فة تاري  إعدا   ال ندوق مدير يقر واسحسام الشروم ا ه فة الوار ج اإليراران إل  إ افة

  وذلك يتة بماواسحسام( 
ً
 :العقاري االستثمار صنا يق الئ ة م ( 10و ري  المت ق لمتطت ان وفقا

 لالئ ة صنا يق  هعدنيد  لقطاع التجزئةيقر مدير ال ندوق ه  شروم وهحسام صندوق اإلنماء ريت  (ه
ً
وفقا

 .المالية الةوق ايسة ع  ال ا رجاالستثمار العقاري 

 ة  عتم  واعتقا ه، هن  ال تو د هي ويائع بان المعقولة لافة، ويقر مدير ال ندوق، بعد ه  ه ر  الت ري (ب

هخر  يمس  ه  ي  ي عدم تضمين ا فة ا ه الوثيقة إل   عل هي إفا ج وار ج في ا مضتتة. وال تت مل 

 وشرلة الةوق المالية الةعو ية هي مة ولية ع  م تو  ا ه الشروم واسحسام. المالية الةوق ايسة

 االستفا ج عدم فة تتة   يد هو تمنع نظامية م الفان هي اسصول العقارية م  ب تو ال ندوق مدير يقر (ج

  اسصول العقارية المةت دفة سالمة عت  تشغيت ا، ول لك اسصول العقارية هو م 
ً
اا فنيا

 
 ختل هي م  وختو
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 هو تشغيت ا، م  اسصول العقارية هو االستفا ج عدم فة تتة   يد هو تمنع يد رئيةية اندسية عيوب هو

 .مستفة رئيةية وتغييران إصالحان إ راء فة بدوراا تتة   يد

 ير ما او مف ح عن  بي  هي م   م اشر  ير م اشر/ م الح تعارض و و  يقر مدير ال ندوق بعدم ل لك ( 

 :اآلتة

 .ال ندوق مدير .1

 .بال ندوق المرت طة العقاران مديري/مدير .2

 .بال ندوق المرت طة العقاران مال /مالك .3

 .لت ندوق الةنوية االيجار عوائد م  هلثر هو %(10و عوائداا تشسل عقارية هصول مةتا ري /مةتا ر .4

 المقي  المعتمد. .5

م الح م اشر/ ير م اشر بي  بائعة  تعارضيقر مدير ال ندوق بقيام  بالعناية الالممة لتتالد م  عدم و و   (ه

 اسصول العقارية لت ندوق والمقيمي  المعتمدي .

سي  عاو  إفال  هو إعةار هو  ي ضعوايقر مدير ال ندوق با   ميع هعضاء مجت  إ ارج ال ندوق ل   (و

ة بالشرف هو تنطوي عت  الغش،  ، راءان إفال  هو ت فيةإ
 
ول  ية ق ل   ارتساب هي هعمال احتيالية هو م ت

اسمانة، وهن   يتمتعو  ول  ية ق ل   ارتساب هي م الفة تنطوي عت  احتيال هو ت رف م ل  بالنزااة و

 بالم اران وال  ران الالممة التة ت ات   ليسونوا هعضاء بمجت  إ ارج ال ندوق. 

يقر مدير ال ندوق با  اسعضاء المةتقتي  ينط ق عتي   تعريف "عضو مجت  إ ارج صندوق مةتقل" الوار   (م

سينط ق ذلك عت  هي و، ويواعداا المالية الةوق ايسةفة يائمة الم طت ان المةت دمة فة لوائح 

 عضو مةتقل يعين  مدير ال ندوق خالل مدج ال ندوق.

ة هخر  م ت ة هو عمل نشاطان هي تو د ال بان  ال ندوق مدير يقر ( 
 
ال ندوق  مدير إ ارج مجت  سعضاء م م

 .ال ندوق م الح مع اتعار   ي تمل "لإلستثمار اإلنماءشرلة "

 ال ندوق مدير ه اء فة ت ثر ه  شان ا م  والتة الم الح فة عارضلت حاالن تو د ال هن  ال ندوق مدير يقر (م

 .ال ندوق تجاه وا  ات ل

الم لور  واستعاب الرسوم  دول فة الم لورج الرسوم  ير هخر  رسوم هي تو د ال ان ب ال ندوق مدير يقر (ي

 .واسحسام الشروم ا ه ( م 15و الما جفة 

ال ندوق هو  اسصول العقارية ل الح متسية نقل عمتية إتمام عند إال يدرج ل  ال ندوق ه  ال ندوق مدير يقر ( 

 الشروم ا ه ( م 11و الما جبعد التمال فترج الطر  المو  ة فة  ذلك عدم إلمال حال وفة نقل منفعت ،

 .لتمشترلي االشترا   م الغ لامل ستر  واسحسام،

 م اشرج  ير هو م اشرج م ت ة ل  يسو  ه  اإل ارج مجت  هعضاء م  عضو سي يجوم ال ان ب ال ندوق مدير يقر (ل

 .ال ندوق ل ةاب تت  التة اسعمال والعقو  فة

 ت ثر يد والتة بال ندوق عالية ل ا التة واالتفاييان العقو   ميع ع  هف ح يد بان  ال ندوق مدير يقر (م

 تو د ال واسحسام، وهن ال ندوق فة ا ه الشروم  فة االشترا  هو التداول فة يراران المةتثمري  فة

 .واسحسام الشروم ا ه فة ذلر ما  ير واتفاييان عقو 

  التة المةائل عت  الت ويت الوحدان لمالسة ي ق بان  ال ندوق مدير يقر ( 
 
طر

 
 ا تماعان فة عتي   ت

 ما يمتسو  ال ي  الوحدان مالسة ه ت ية موافقة عت  ال  ول يت  ذلك، إل  وباإل افة .الوحدان مالسة

 بإ راء يتعتق فيما الوحدان ال ا ر مالل ا، مجموع %( وحيثما ينط ق( م 75هلثر م  و هو%( 50و م  هلثر نة ت 

 يشمل التغيير اسساسة ما يتة:وال ندوق،  عت  هساسة تغيير هي

 فة هاداف ال ندوق هو ط يعت  هو فست . الم   التغيير .1

 يتعتق فيما حقوي   عت  هومالسة الوحدان يسو  ل  تاثير ست ة و واري عت   يدالتغيير ال ي  .2

 .بال ندوق
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 التغيير ال ي يسو  ل  تاثير فة  ر ة الم اطر لت ندوق. .3

 .ال ندوق مدير من   م  ال ندوق لمدير الطوعة االنة اب .4

 .ال ندوق فة مشارلت   فة النظر الوحدان مالسة يعيد ه  إل  المعتا  فة ي  ي تغيير هي .5

 .ال ندوق هصول م  تةد  التة المدفوعان إ مالة  واري بشسل يزيد ال يالتغيير  .6

 .ال ندوق إن اء هو است قاق تاري  فة التغيير .7

 .لتي ما هو عينية هو نقدية مةاامان ي ول خالل م  ال ندوق هصول ييمة إ مالة ميا ج .8

 .ال ندوق مدير ب ا وت تغ آلخر حي  م  ال يسة تقرراا تخر  حاالن هي .9

 واعتقا ه عتم   ة ب وذلك الوحدان مالسة لم ت ة الالممة ال طوان  ميع سيت   ان ب ال ندوق مدير يقر ( 

 والولالء والموظفي  والمة ولي  والمديرو  ال ندوق مدير وسيعمل ل،والمعقو ال رص الوا   مع

 ال ندوق، إ ارج ومجت  الشرعة والمةتشار ال فظ وهمي  والشرلان التابعة ل ،  والتابع  ووالمةتشار 

 يد هن  إال الوحدان، مالسة م الح ت قيق س يل نية، فة ب ة  والت رف المعقول والج د ال رص ب ل عت 

ف القيام باي بة   اسشسال م  شسل باي  ةارجل ال ندوق يتعرض
 
 اسطراف م  هي ع  ي در متعمد  ير ت ر

  اسطراف ا الءيت مل  ال فعنداا ،ال ندوق ش و  بإ ارج بقيام   يتعتق فيما الم لورج
ً
 تتك ع  مة ولية

ف يد يسو  ه  بشرم ال ةارج
 
ة ب ة  ت ر

 
ت - ني

 
 هو يرار هو ت رف و و  هي عدم حال فة النية حة  ويث 

عتقد وبشسل -الت رف  ب لك لتقيام الةت ية بالنتائ  مة ٍق  عتٍ   عت  تدل مراسالن
 
 م الح ي دم هن  ي

ف يسو  وه  ،اسمثل بالشسل ال ندوق
 
ف سوء هو االحتيال هو الفا   اإلامال عت  ينطوي ال الت ر

 
 الت ر

د
 
 .المتعم

  (ع
ً
  المعتمد ه  نطاق العمل عت  تقارير التقيي  يج  ه  يسو  مالئما

 
  لتمقي

 
 مدير ال ندوق هن  يد بي

 
يقر

 وتضمي  القيمة اإليجارية الةوي
ً
 عاما

ً
 لالست دام بغرض طرح  طرحا

ً
ية إذا لغرض طت  مدير ال ندوق وصال ا

 .لانت م تتفة ع  القيمة اإليجارية التعايدية فة عقو  إيجاران اسصول العقارية

 النظام المطبق .33

صندوق االستثمار العقاري المتداول ومدير ال ندوق خا عا  لنظام الةوق المالية ولوائ   التنفي ية  يعد

قة  والتوائحواسنظمة 
 
ه  الج ة القضائية و ،الممتسة العربية الةعو ية فة اسخر  ذان العالية المط 

 نزاع ناشئ م  هو ع  االستثمار فة صنا يق االستثمار العقارية المتداولة اة لجنة 
 
الم ت ة بالنظر فة هي

 الف ل فة منامعان اسوراق المالية.
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 إقرار من مالك الوحدات .34

لقد يمت/يمنا باالطالع عت  شييييروم وهحسام ال ييييندوق ال اصيييية بال ييييندوق والموافقة عت  خ ييييائ  الوحدان التة 

 اشترلت/اشترلنا في ا. 

 [●االس :]

 التاري :       التوييع:

 

 

. 
 
 وبالت  التوفيق وصت  الت  عت  ن ينا م مد وعت  تل  وص    وست

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 


