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 عما تنتج خسارة أي أو مسؤولية أي من نفسهاهيئة السوق املالية  وتخلي اكتماله، أو املستند هذا بدقة يتعلق تأكيد أيهيئة السوق املالية  تعطي ال

 املطروحة"( الصندوق )" ريت الحرمينصندوق جدوى  وحدات في االشتراكب الراغبين على يجبو  ،منه جزء أي على االعتماد عن أو املستند هذا في ورد

 وفي ح،الطر  محل بالوحدات املتعلقة املعلومات صحة مدى وتحري  الصندوق، في الوحدات شراء قبل بأكمله املستند هذا قراءة املستند هذا بموجب

 .له مرخص مالي مستشار بمشورة األخذ عليهم يجب املستند، هذا محتويات فهم تعذر حال

 

افق مع  مغلقصندوق استثمار عقاري متداول على أنه  "جدوى ريت الحرمينصندوق "تم اعتماد  املجازة من قبل املستشار  الضوابط واملعايير الشرعيةمتو

 الشرعي املعين
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ه املوافق 17/06/1443املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ  باطخلاولدي النمي وتعيين األستاذ/ نادر العمري عضو مستقل بديل وذلك حسب 
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 إشعار هام

"( وبعملية طرح الوحدات في الصندوق )" الحرمينريت جدوى الشروط واألحكام على معلومات تفصيلية تتعلق بصندوق هذه تحتوي 

وعند تقديم طلب لالشتراك في الوحدات، سوف ُيعاَمل املستثمرون على أنهم قد تقدموا فقط بناًء على املعلومات  "(.الوحداتالصندوق )"

"( مدير الصندوق )" لشركة جدوى لالستثمار، والتي تتوفر نسخ منها على املوقع اإللكتروني هذه الشروط واألحكامالواردة في 

(.jadwa.comwww)  لأو املوقع اإللكتروني"( تداول لسوق املالية السعودية( )"www.tadawul.com.sa.) 

ويجب على املستثمرين املحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام كاملة قبل شراء الوحدات في الصندوق حيث ينطوي االستثمار في الصندوق 

يجب على املستثمرين أن يكون لديهم االستعداد لتحمل املخاطر املرتبطة بأي  كما عض املخاطر، وقد ال يناسب جميع املستثمرين.على ب

 منه  من هذه الشروط واألحكام. )ز(استثمار في الصندوق، والوارد وصفها في الفقرة 
ً
ويعد شراء املستثمر ألي من وحدات الصندوق إقرارا

 بإطالعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله لها.

تجاري باململكة العربية السعودية المسجلة في السجل  مقفلة عتباره شركة مساهمة سعوديةاهذه الشروط واألحكام، بمدير الصندوق أعد 

، 37-06034بموجب الترخيص رقم  "(الهيئة)" هيئة السوق املالية السعوديةجانب ، وشخص مرخص له من (1010228782)تحت رقم 

هـ 19/06/1427املؤرخ في  2006-193–1القرار رقم  بموجبوفًقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة 

املتداولة  ةوأحكام التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري"( الئحة صناديق االستثمار العقاري م( )"15/07/2006)املوافق لـ 

-2واملعدله بالقرار رقم  م(24/10/2016هـ )املوافق 23/01/1438املؤرخ في  2016-130-6الهيئة بموجب القرار رقم مجلس الصادرة عن 

 "(.املتداولة ةصناديق االستثمار العقاريب التعليمات الخاصة)"  م(22/10/2018)املوافق  ه13/02/1440املؤرخ في  115-2018

 كما تحتوي الشروط واألحكام على امل
ً
 لالئحة علومات التي تم تقديمها امتثاال

ً
ملتطلبات التسجيل وقبول إدراج الوحدات في "تداول" وفقا

 املتداولة. ةصناديق االستثمار العقاريب الخاصة تعليماتالصناديق االستثمار العقاري و 

يؤكد حسب علمه واعتقاده،  ، كما أنهاألحكام املاثلةاملعلومات الواردة في الشروط و وصحة ويتحمل مدير الصندوق املسئولية الكاملة عن دقة 

أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه الشروط واألحكام حقائق بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي 

أجرى مدير الصندوق كافة التحريات املعقولة للتأكد من دقة املعلومات الواردة في هذه الشروط جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولقد  إلى

 من املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام واملرتبطة بسوق وقطاع العقار تم استقاؤه من  جزءً واألحكام بتاريخ إصدارها، إال أن 
ً
مهما

لم  هنإفلعقار تفتقر للدقة بشكل جوهري، ومع أن مدير الصندوق ال يملك أي سبب لالعتقاد بأن معلومات سوق وقطاع ا در خارجية.مصا

  مدير الصندوق واملستشارين أي ضمان بدقة أو اكتمال هذه املعلومات.يقدم يقم بالتحقق من هذه املعلومات بشكل مستقل، وال 

وال  ية عن محتويات هذه الشروط واألحكام، وال تقدم أي ضمانات بصحة هذه الشروط واألحكام أو اكتمالها.وال تتحمل الهيئة أية مسئول

 تتحمل الهيئة أية مسئولية عن أي خسارة مالية تنشأ عن تطبيق أي حكم من أحكام هذه الشروط واألحكام أو بسبب االعتماد عليه. 

، فإن وعالوة على ذلك .األولي للمشاركة في الطرحالصندوق نها توصية من جانب مدير وال يجب النظر إلى هذه الشروط واألحكام على أ

وضع املعلومات الواردة في الشروط واألحكام هي ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو ال

وقبل اتخاذ أي قرار استثماري، يتحمل  الذين يعتزمون االستثمار في الوحدات املطروحة.املالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص 

ص من قبل هذه نسخة من من يتلقى جميع 
َ
هيئة فيما الالشروط واألحكام مسئولية الحصول على مشورة مستقلة من مستشار مالي ُمرخ

دى مالئمة كل من الفرصة االستثمارية واملعلومات الواردة في هذه الشروط ، ويجب أن يعتمد على دراسته الخاصة ملاألولي يتعلق بعملية الطرح

وقد يكون االستثمار في الصندوق ومخاطره.  واألحكام فيما يتعلق باألهداف الفردية للمستثمر ووضعه املالي واحتياجاته، بما في ذلك مزايا

http://www.jadwa.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 لبعض املستثمرين دون غيرهم، وال ي
ً
جب أن يعتمد املستثمرون املحتملون على قرار طرف آخر فيما يتعلق االستثمار في الصندوق مالئما

 باالستثمار أو عدمه كأساس لدراستهم الخاصة للفرصة االستثمارية ولظروف هؤالء املستثمرين.

و)ب( املؤسسات والشركات  لون الجنسية السعوديةمممن يحللفئات اآلتية: )أ( األشخاص الطبيعيون  االشتراك في الوحدات متاح فقط

ويتعين على جميع مستلمي هذه الشروط  القائمة في اململكة العربية السعودية.واألشخاص االعتبارية وصناديق االستثمار وغيرها من الكيانات 

بما في  م مراعاة تلك القيودوبيع الوحدات، كما يتعين عليهاألولى واألحكام االطالع على أي قيود قانونية أو تنظيمية ذات صلة بعملية الطرح 

 .في اململكة العربية السعودية للعقار واستثماره نظام تملك غير السعوديين ذلك

، يمكن لقيمة الوحدات أن تتأثرتحديدو  تبقى املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام بتاريخ إصدارها عرضة للتغيير.
ً
 بتطورات  ا

ً
سلبا

مستقبلية، كالتضخم والتغير في معدالت الفوائد والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أو خالفها، والتي ال يملك مدير الصندوق 

معلومات ال ُيقصد من هذه الشروط واألحكام أو أي و  من هذه الشروط واألحكام(. )ز( فقرةسيطرة عليها )ملزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة ال

فسر أو ُيعتمد عليها بأي شكل من األشكال على أنها ضمان أو تأكيد ألرباح
ُ
 شفهية أو خطية بخصوص الوحدات املطروحة، وال ينبغي لها أن ت

 أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

 لخبرته بالسوق، وقد تم إعداد التوقعات الواردة في هذه الشروط واألحكام بناًء على افتراضات معتمدة على معلومات مدي
ً
ر الصندوق وفقا

باإلضافة إلى معلومات السوق املتوافرة للجمهور. وقد تختلف ظروف التشغيل املستقبلية عن االفتراضات املستخَدمة، وبالتالي فليس هناك 

 أي تأكيدات أو تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة أي من التوقعات أو اكتمالها.

ر إليها على أنها بعض البيانات الواردة في ه
َ
ل أو قد ُينظ

ّ
شك

ُ
ل "ذه الشروط واألحكام ت

ّ
شك

ُ
ويمكن تحديد هذه  ".مستقبلية افتراضاتت

در" أو "يخططبصفة عامة من خالل استخدام كلمات تدل على املستقبل مثل " االفتراضات
ّ
" ربما" أو "يتنبأ" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يق

وتعكس  أو مشتقاتها أو أي مصطلحات مشابهة. " أو صيغة النفي من هذه الكلماتمن املفترض" أو "املتوقعمن " أو "ينبغي" أو "سوفأو "

 لألداء املستقبلي. االفتراضاتهذه 
ً
َعد ضمانا

ُ
وهناك العديد من  اآلراء الحالية ملدير الصندوق فيما يتعلق باألحداث املستقبلية ولكنها ال ت

ف النتائج أو األداء أو اإلنجازات الحقيقية للصندوق بشكل كبير عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية العوامل التي قد تؤدي إلى اختال 

عّبر عنها هذه 
ُ
 أو ضمن االفتراضاتقد ت

ً
.املستقبلية سواء صراحة

ً
حِدث هذا التأثير مبّينة بالتفصيل  ا

ُ
وبعض هذه املخاطر والعوامل التي قد ت

وفي حال تحُقق هذه  من هذه الشروط واألحكام(. )ز( قرةفروط واألحكام )ملزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى الفي أقسام أخرى من هذه الش

املخاطر أو الشكوك أو ثبوت خطأ أو عدم دقة أي من االفتراضات املتضمنة، قد تختلف النتائج الفعلية للصندوق بشكل كبير عن تلك 

طة.النتائج الواردة في هذه الشروط 
َ
عة أو ُمقَدرة أو ُمخط

َ
 واألحكام على أنها متوق

 

 

 

 

 

 

 الصندوق  مدير إقرارات
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  إعدادها تم قد "(واألحكام الشروط)" الحرمين ريت جدوى  صندوق  وأحكام شروط أن الصندوق  مدير يقر .1
ً
 صناديق لالئحة وفقا

 .املتداولة العقارية االستثمار بصناديق الخاصة والتعليمات العقاري، االستثمار

 يؤدي أن يمكن أخرى  وقائع أي توجد ال أنه واعتقاده، علمه وحسب املعقولة، التحريات كافة أجرى  أن بعد الصندوق، مدير يقر .2

 الشروط هذه محتوى  عن مسؤولية أية وتداول  هيئةال تتحمل وال .مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إلى الوثيقة هذه في تضمينها عدم

 .واألحكام

 وكذلك ،اتشغيله أوالعقارات  من االستفادة عدم في تتسبب قد أو تمنع نظامية مخالفات أي من العقارات بخلو الصندوق  مدير يقر .3

  العقارات سالمة على
ً
 أو املبنى من االستفادة عدم في تتسبب قد أو تمنع قد رئيسية هندسية عيوب أو خلل أي من وخلّوها فنيا

 .مكلفة رئيسية وتغييرات إصالحات إجراء في بدورها تتسبب قد أو تشغيله،

 :تياآل من أي بين عنه مفصح هو ما غير مباشر غير/مباشر مصالح تضارب وجود بعدم الصندوق  مدير يقر .4

 .الصندوق  مدير -

 .بالصندوق  املرتبطة العقارات مدراء/مدير -

 .بالصندوق  املرتبطة العقارات مالك/مالك -

 .للصندوق  السنوية االيجار عوائد من أكثر أو (%10) عوائدها تشكل عقارية أصول  مستأجرين/مستأجر -

 .املعتمد املقيم -

 للصندوق  العقارات بائع بين مباشر غير/مباشر مصالح تضارب وجود عدم من للتأكد الالزمة بالعناية بقيامه الصندوق  مدير يقر .5

 . املعتمدين واملقيمين

 أو إفالس إجراءات أو إعسار أو إفالس دعاوى  ألي إخضاعهم يتم لم الصندوق  إدارة مجلس أعضاء جميع بأن الصندوق  مدير ُيقر .6

 تنطوي  مخالفة أي ارتكاب لهم يسبق ولم الغش، على تنطوي  أو بالشرف ُمخلة أو احتيالية أعمال أي ارتكاب لهم يسبق ولم تصفية،

 إدارة بمجلس أعضاءً  ليكونوا تؤّهلهم التي الالزمة والخبرات باملهارات ويتمتعون  واألمانة، بالنزاهة ُمخل تصّرف أو احتيال على

 .الصندوق 

 لوائح في املستخدمة املصطلحات قائمة في الوارد املستقل العضو لتعريف مطابقين املستقلين، األعضاء بأن الصندوق  مدير يقر .7

 .الصندوق  مدة لالخ الصندوق  مدير يعينه مستقل عضو أي على ذلك سينطبق وكذلك وقواعدها، هيئةال

شركة جدوى " الصندوق  مدير إدارة مجلس ألعضاء مهّمة أخرى  مصلحة أو عمل نشاطات أي توجد ال بأنه الصندوق  مدير يقر .8

 .الصندوق  مصالح مع تعارضه يحتمل "رلالستثما

 تجاه بواجباته القيام في الصندوق  مدير على تؤثر أن شأنها من والتي املصالح في لتضارب حاالت توجد ال أنه الصندوق  مدير يقر .9

 .الصندوق 

 ( )الرسوم(ط-2الفقرة ) في املذكور  واألتعاب الرسوم جدول  في ذكرها تم التي غير أخرى  رسوم أي توجد ال أنه الصندوق  مدير يقر .10

 .واألحكام الشروط هذه من

 وفي منفعتها، نقل أو الصندوق  لصالح العقارات ملكية نقل عملية إتمام عند إال الوحدات إدراج يتم لن أنه الصندوق  مدير يقر .11
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 االشتراك مبالغ كامل رد سيتم ،هذه الشروط واألحكام من (حة )الفقر  في واملوضحة الطرح فترة اكتمال بعد ذلك كتمالا عدم حال

 .الطرح فترة انتهاء من عمل أيام (5) عن تزيد ال مدة خال للمشتركين

 والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة له يكون  أن اإلدارة مجلس أعضاء من عضو ألي يجوز  ال أنه الصندوق  مدير يقر .12

 .الصندوق  لحساب تتم التي

 قرارات على تؤثر قد والتي بالصندوق  عالقة لها التي واالتفاقيات العقود جميع عن االفصاح تم قد بأنه الصندوق  مدير يقر .13

 هذه في ذكرها تم التي غير واتفاقيات عقود توجد ال وأنه ،واألحكام الشروط في الصندوق  في التداول  أو االشتراك في املستثمرين

 .واألحكام الشروط

 إلى وباإلضافة .الوحدات مالكي اجتماعات في عليهم تطَرح التي املسائل على التصويت الوحدات ملالكي يحق بأنه الصندوق  مدير يقر .14

 الحاضر الوحدات مجموع من( %50) من أكثر نسبته ما يملكون  الذين الوحدات مالكي أغلبية موافقة على الحصول  يتم ذلك،

 :يلي ما يشمل والذي الصندوق، على أساس ي تغيير أي بإجراء يتعلق فيما مالكها،

 .الصندوق  أهداف في املهم التغيير -

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

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

 .كليهما أو عينية أو نقدية مساهمات قبول  خالل من الصندوق  أصول  قيمة إجمالي في زيادة أي -

 الواجب الحرص مع واعتقاده علمه حسب وذلك الوحدات مالكي ملصلحة الالزمة الخطوات جميع سيتخذ أنه الصندوق  مدير يقر .15

 وأمين التابعة والشركات له، التابعين واملستشارين والوكالء واملوظفين واملسؤولين واملدراء الصندوق  مدير وسيعمل واملعقول 

 تحقيق سبيل في نية، بحسن والتصرف املعقول  والجهد الحرص بذل على الصندوق، إدارة ومجلس الشرعي املستشار و الحفظ

 يصدر متعمد غير تصّرف بأي القيام بسبب األشكال من شكل بأي خسارة إلى الصندوق  يتعرض قد أنه إال الوحدات، مالكي مصالح

 تلك عن مسؤولية األطراف هؤالء يتحمل ال فعندها ق.الصندو  شؤون بإدارة بقيامهم يتعلق فيما املذكورة األطراف من أي عن

 على تدل مراسالت أو قرار أو تصرف أي وجود عدم حال في النية حسن ويثُبت - نّية بحسن تصّرف قد يكون  أن بشرط الخسارة

 التصّرف يكون  وأن األمثل بالشكل الصندوق  مصالح يخدم أنه ُيعتقد وبشكل - التصرف بذلك للقيام السلبية بالنتائج مسبق   علم  

 .املتعّمد التصّرف سوء أو االحتيال أو الفادح اإلهمال على ينطوي  ال

 الصندوق  مدير طلب لغرض مالئما يكون  أن يجب التقييم تقارير على العمل نطاق أن املعتمد للمقّيم بّين قد أنه الصندوق  مدير يقّر  .16

 
ً
 التعاقدية اإليجارية القيمة عن مختلفة كانت إذا السوقية اإليجارية القيمة وتضمين عاًما طرًحا طرحه بغرض لالستخدام وصالحا

 .العقارات إيجارات عقود في

 

 

 

 

 املحتوياتجدول 
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 التعريفات

 بتاريخ 2005-83-1تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من قبل هيئة السوق املالية بقرار رقم  "الئحة األشخاص املرخص لهم"
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 م( كما يتم تعديلها من وقت آلخر؛2005-6-28ه )املوافق 21-5-1426

 " يعني أي يوم تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل في الرياض باململكة العربية السعودية؛يوم العمل"

 الصندوق؛به من املستثمرين في  شاركاملبلغ امليعني  "رأس املال"

 من هذه الشروط واألحكام؛ (1)ط()في الفقرة  يشير إلى نفس املعنى الوارد "تاريخ اإلقفال"

 تعني هيئة السوق املالية السعودية؛ الهيئة"" أو ""هيئة السوق املالية

 من هذه الشروط واألحكام؛ )ق(تشير إلى نفس املعنى الوارد في الفقرة  السنة املالية""

يعني عقد إيجار الذي يتحمل املستأجر بموجبه كافة تكاليف اإلصالح و التزامات  بالتأمين واإلصالح الكامل" االلتزامإيجار يتضمن  عقد"

 الخدمات والتأمين والتزام دفع الضرائب والرسوم املستحقة على العقار؛

 يديره واملعايير الشرعيةضوابط المتوافق مع  مغلقصندوق استثمار عقاري متداول الحرمين، وهو ريت يعني صندوق جدوى "الصندوق" 

 مدير الصندوق؛

 لتقدير مدير الصندوق عقب الحصول على موافقة هيئة السوق  99تعني "مدة الصندوق" 
ً
 من تاريخ اإلدراج، قابلة للتجديد وفقا

ً
عاما

 ؛املالية

 من تاريخ اإل 60عليها من جانب الصندوق في غضون  االستحواذتعني أصول معينة والذي سوف يتم  "املبدئية األصول العقارية"
ً
 قفاليوما

 لشروط اتفاقي
ً
 الشراء؛ اتوفقا

 وغير ذلك من اال  يعني أي أصل عقاري يستثمر فيه الصندوق  "االستثمار"
ً
 ؛لهذه الشروط واألحكام ستثمارات التابعة للصندوق وفقا

 لل "صافي قيمة األصول"
ً
 من هذه الشروط واألحكام؛ )ك( فقرةيعني صافي قيمة أصول الصندوق والتي يتم تحديدها وفقا

 لهذه الشروط واألحكام؛األولي يعني الطرح " األولي الطرحو" "الطرح"
ً
 العام للوحدات وفقا

 يعني مالك الوحدات الذي ال يخضع ألي من اآلتي: "مالك الوحدات من الجمهور"

 ٪( أو أكثر من الوحدات؛ و5أي مالك وحدات يمتلك خمسة باملائة ) (أ)

 وشركاته التابعة؛مدير الصندوق  (ب)

 أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق. (ج)

واملؤرخ  2006-193-1تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة عن هيئة السوق املالية بقرار رقم "الئحة صناديق االستثمار العقاري" 

 م( كما يتم تعديلها من وقت آلخر؛2006-7-15ه )املوافق  1427-6-19في 

تعني التعليمات املتعلقة بصناديق االستثمار العقاري املتداولة الصادرة من  املتداولة" ةبصناديق االستثمار العقاري"التعليمات الخاصة 

 لقرارها
ً
-115-2بالقرار رقم  ةواملعدل م( 24/10/2016ه )املوافق  23/01/1438في  املؤرخ 2016-130-6رقم  قبل هيئة السوق املالية وفقا

  ؛آلخركما يتم تعديلها من وقت  م(22/10/2018)املوافق  ه13/02/1440املؤرخ في  2018

 مما يلي: )أ( مدير الصندوق؛ )ب( أمين الحفظ؛ )ج( مطور معين من قبل مدير الصندوق؛ )د( أي شركة ت العالقة" ي"الطرف ذ
ً
 ثمينيعني أيا

أصول الصندوق؛ )هـ( املحاسب القانوني للصندوق؛ )ز( كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق؛ )ز( أي  ثمينيستعين بها الصندوق لت
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 لها؛ )ط( 5مالك للوحدات يمتلك أكثر من 
ً
٪ من وحدات الصندوق؛ )ح( أي شخص أو كيان يتحكم في أي من األطراف املذكورة أو يكون تابعا

 األطراف املذكورة؛أي من املدراء التنفيذيين أو أي من موظفي 

٪ من صافي أرباح الصندوق السنوية، باستثناء 90يعني املبالغ املحتفظ بها من قبل الصندوق بعد توزيع ما ال يقل عن  "به املحتفظ الدخل"

 األرباح الناتجة عن بيع األصول العقارية واالستثمارات األخرى؛

 تعني الهيئة االستشارية الشرعية للصندوق املكونة من الهيئة الشرعية لشركة جدوى لالستثمار؛ "الهيئة الشرعية"

تعني الضوابط الشرعية الخاصة بالصندوق واملعتمدة من جانب الهيئة الشرعية لشركة جدوى لالستثمار والتي بناًء  ية"عضوابط الشر ال"

 (؛بو الوارد في امللحق )عليها يحدد الصندوق صالحية االستثمارات، على النح

 تعني شركة ذات مسئولية محدودة تأسست من جانب أمين الحفظ لتحتفظ بملكية أصول الصندوق؛شركة ذات غرض خاص" "

 يعني املبلغ الذي يساهم به مالك الوحدات عن االشتراك في الصندوق؛ "مبلغ االشتراك"

 املالية السعودية؛ السوق تعني  أو "السوق" "تداول"

 ؛التي تمنح مالكها حق شائع في أصول الصندوق  تعني إحدى وحدات الصندوق  "الوحدة"

  يعني املستثمر الذي يقوم باالستثمار في واحدة أو أكثر من الوحدات عن طريق تملكها؛ "مالك الوحدات"

 ؛ةالسعودي املالية السوق  قبل من إعالنه يتمسعر السوق للوحدة الواحدة كما  يعني"سعر الوحدة" 

 .عدد وحدات الصندوق هو قيمة استرشادية للوحدة ويحتسب بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على " صافي قيمة األصول للوحدة"

 تعني كل أرض فضاء مخصصة لالستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. "البيضاء"األراض ي 

 قرار يعني  "قرار صندوق عادي"
ً
من مجموع الوحدات الحاضر  %50موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من يتطلب ا

 أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة
ً
 .مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصيا

 يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذي تمثل نسبة ملكيت "قرار صندوق خاص "
ً
أو أكثر من مجموع الوحدات الحاضر  %75هم يعني قرارا

 أم ممثلين بوكيل أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة
ً
 .مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصيا
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 دليل الصندوق 

 مدير الصندوق 

 شركة جدوى لالستثمار

 الرابعلطابق ا -ز سكاي تاور 

 فهدطريق امللك 

 60677ص.ب: 

 11555، الرياض

 اململكة العربية السعودية

  )www.jadwa.com(املوقع اإللكتروني:

 

 

 أمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار

 الطابق األول  –سمارت تاور 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللك فهد

 140ص.ب. 

    اململكة العربية السعودية

 (www.albilad-capital.com) اإللكتروني:املوقع 

 

 

 املدير اإلداري 

 شركة جدوى لالستثمار

 الطابق الرابع -ز سكاي تاور 

 طريق امللك فهد

 60677ص.ب: 

 11555الرياض، 

 اململكة العربية السعودية

  )www.jadwa.com(املوقع اإللكتروني:

 

 

 الفرعي اإلداري  املدير 

 )دبي( ليمتد ايبكس فند سيرفيزيس

APEX Fund Services (Dubai) Limited 

 جيت فيليج، األول ، الدور 101املكتب 

 مركز دبي املالي العاملي

 506534ص.ب. 

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

www.apexfundservices.com 

 

 

 

  

http://www.jadwa.com/
http://www.jadwa.com/
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 املحاسب القانوني

 اللحيد محاسبون قانونين

 طريق أبو بكر الصديق 187

 حي املرسالت.

 7532-4304ص.ب. 

 امللكة العربية السعودية -الرياض

 

 

 

 املستشار القانوني

 بالتعاون ) لالستشارات القانونية العمار ابراهيم مكتب محمد

 مع كينج آند سبالدينج إل إل بي(

 20مركز اململكة، الطابق 

 طريق امللك فهد

 14702ص.ب: 

 11434 الرياض

 اململكة العربية السعودية
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 : امللخص التنفيذي1 الباب

التي وردت بشكل أكثر  ال يجوز االعتماد عليه بمفرده في معزل عن املعلوماتينبغي قراءة هذا امللخص كمقدمة لهذه الشروط واألحكام، و 

 
ً
توجد بعض املصطلحات و  النظر في الشروط واألحكام ككل.أي قرار لالستثمار يجب أن يقوم على أساس و في هذه الشروط واألحكام. تفصيال

 جدول التعريفات.املستخدمة هنا ولكن غير معّرفة، وعندما يتم ذكرها في هذه الشروط واألحكام فيكون لها نفس املعنى املحدد في 

 نظرة عامة

  .واملعايير الشرعيةضوابط المتوافق مع  مغلقهو صندوق استثمار عقاري متداول  الحرمينريت جدوى إن صندوق 
ً
ويعمل الصندوق وفقا

عقب تاريخ و  املتداولة الصادرة عن هيئة السوق املالية. ةلالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري

 ول".اماش ى مع األنظمة واللوائح املعمول بها في "تدن يتم إدراج الصندوق في "تداول" وسيتم التداول في وحداته بما يتأ، من املتوقع اإلقفال

 لتقدير مدير الصندوق عقب الحصول على موافقة هيئة  99تكون مدة الصندوق و 
ً
 من تاريخ إدراج الصندوق، قابلة للتجديد وفقا

ً
عاما

  ريال سعودي. مليون  660ق للصندو  املستهدفحجم اليبلغ سوف و  السوق املالية.

 مدير الصندوق 

الهيئة كـ"شخص مرخص له"  قبلهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ُمرخصة من ، و جدوى لالستثمارشركة من قبل الصندوق  إدارةتتم 

 .(هـ13/02/1428)املوافق  م03/03/2007بتاريخ  37-06034بموجب الترخيص رقم 

 واملعايير الشرعيةضوابط الخدمات مصرفية استثمارية متكاملة متوافقة مع ، الكائن مقرها في مدينة الرياض ،جدوى لالستثمارشركة تقدم 

لألفراد ذوي املالءة  والوساطة الحفظخدمات في إدارة الثروات وإدارة األصول والخدمات االستشارية وتمويل الشركات و حيث تقدم خدمات 

مهنيين ذوي خبرات مختلفة في مجاالت  شركة جدوى لالستثمارلدى  ويضم فريق االستثمار .املالية العالية، واملكاتب العائلية واملؤسسات

 إدارة األصول واالستثمارات املصرفية. 

 األهداف االستثمارية واالستراتيجية

 ةإن الهدف الرئيس ي للصندوق هو توفير دخل جاري للمستثمرين من خالل االستثمار في أصول عقارية ُمِدرة للدخل متواجدة في اململكة العربي

املواقع الكائنة في حيث سيركز الصندوق االستثمارات العقارية املدرة للدخل في  من إجمالي أصول الصندوق، %75بما ال يقل عن  السعودية

 بقيةستثمار في اال للصندوق  يحق أنهإلى  إضافة ،الصندوق  أصول  قيمةإجمالي  منبحد أدنى  %60بنسبة  مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة

 .الصندوق  أصول  قيمة٪ بحد أقص ى من إجمالي 40 بنسبة السعودية العربية اململكةمدن 

باستثناء األرباح السنوية ٪ من صافي أرباح الصندوق 90بتوزيع نقدي سنوي بنسبة ال تقل عن  -مرتين كل عام ميالدي  -الصندوق  سيقومو 

أو صيانة أصول إضافية يعاد استثمارها لغايات االستحواذ على  قداألخرى والتي الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول العقارية واالستثمارات 

 . وتجديد أصول الصندوق القائمة

من  %75بما ال يقل عن  وحيث أن الصندوق سيستثمر في املقام األول في أصول عقارية ُمِدرة للدخل متواجدة في اململكة العربية السعودية

 قد يستثمر إجمالي أصول الصندوق،
ً
في مشاريع  مراجعةحسب آخر قوائم مالية  الصندوق  أصول إجمالي ٪ من 25بما ال يزيد عن  فإنه أيضا

املرابحة مع بنوك ومصارف محلية   في تعامالت واتفاقيات إعادة الشراء  وحقوق املنفعة  و في أعمال الترميم وإعادة التطويروالتطوير العقاري 

وصناديق االستثمار  واملعايير الشرعيةضوابط فقة مع الوفي أسهم شركات عقارية متوااملرخصة من قبل الهيئة  وفي صناديق أسواق النقد 

وصناديق امللكية الخاصة التي  يةصناديق استثمار ووحدات في  درجة في تداول واملعايير الشرعية املضوابط مع الالعقاري املتداولة املتوافقة 

 تستثمر في القطاع العقاري امل
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
داره من قبل مدير الصندوق أو أي شخص آخر سواء كانت هذه الصناديق مطروحة طرحا
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  . من قبل الهيئةله مرخص 

مراجعة، من إجمالي أصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية  %25يزيد عن  بما ال السعودية العربية اململكة خارج الصندوق  يستثمرقد 

  الصندوق لن يستثمر في األراض ي البيضاء.وفي جميع األحوال، فإن 
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 ملخص الصندوق 

اسم صندوق االستثمار العقاري 

 ونوعه

"، وهو صندوق استثمار عقاري الحرمينريت جدوى اسم الصندوق هو "صندوق 

، وتم إنشاؤه بموجب األنظمــة واملعايير الشرعيةضوابط الومتوافق مع  مغلقمتداول 

 اململكة ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق املالية.واللوائح املعمول بها في 

مسجلة في السجل  سعوديةمقفلة شركة جدوى لالستثمار، وهي شركة مساهمة  مدير الصندوق 

شخص مرخص هي ، و 1010228782 التجاري باململكة العربية السعودية تحت رقم

 .37-06034الهيئة بموجب الترخيص رقم قبل له من 

 االستثماريةاألهداف 

 

إن الهدف االستثماري الرئيس ي للصندوق هو توفير دخل دوري للمستثمرين من خالل 

وتتركز االستثمار في أصول عقارية ُمِدرة للدخل متواجدة في اململكة العربية السعودية 

عن باقي مدن اململكة العربية  في مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورةبنسبة أعلى 

 .السعودية

 .م2017بريلا 09وتستمر حتى م  2017بريل ا 03  نمأيام عمل  5 األولى فترة الطرح

للمبلغ املطلوب  األعلىالحد 

 بالطرح األولي تجميعه

 ريـال سعودي. مليون  660

للمبلغ املطلوب الحد األدنى 

 بالطرح األولي تجميعه

 .سعودي مليون ريال 260

 ريـال سعودي. 10 سعر الوحدة

 ريـال سعودي. 10,000  األولي في الطرح األدنى االستثمار 

 ريـال سعودي. 33,000,000  األولي في الطرح األعلىاالستثمار 

االشتراك في الوحدات مع مراعاة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، فإن  املستثمرون املؤهلون 

السعودية متاح فقط للفئات اآلتية: )أ( األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية 

و)ب( املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من الكيانات القانونية 

 واألشخاص االعتبارية القائمة في اململكة العربية السعودية.

 الريال السعودي. عملة الصندوق 

 من تاريخ إدراج الصندوق، قابلة للت 99تكون مدة الصندوق  الصندوق مدة 
ً
 لتقدير معاما

ً
ديد وفقا

 مدير الصندوق عقب الحصول على موافقة هيئة السوق املالية.

من الشروط  )ز(. ملزيد من املعلومات يرجى قراءة الفقرة ستوى املخاطرة متوسطم مستوى املخاطرة

 واألحكام.
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أرباح نقدية سنوية على   -مرتين كل عام ميالدي -يستهدف مدير الصندوق توزيع  األرباحسياسة توزيع 

، وذلك باستثناء األرباح السنوي  ٪ من صافي ربح الصندوق 90املستثمرين ال تقل عن 

يتم قد الناتجة عن بيع األصول العقارية األساسية وغيرها من االستثمارات، والتي 

 . أو صيانة وتجديد أصول الصندوق القائمة ضافيةإعادة استثمارها في أصول إ

ضوابط اليجوز ملدير الصندوق، نيابة عن الصندوق، الحصول على تمويل متوافق مع  التمويل

٪( من إجمالي قيمة 50. وال تتعدى نسبة التمويل املتحصل عليه عن )واملعايير الشرعية

 أصول الصندوق.

افق مع  الضوابط واملعايير التو

 ةالشرعي

 .واملعايير الشرعيةضوابط للفي تعامالته الصندوق  يخضع

 وعدد مرات إجرائه ثمينالت

 

 منها جميع التزامات 
ً
يعادل صافي قيمة أصول الصندوق قيمة جميع األصول مخصوما

مرة العقارية ألصول الصندوق  ثمينذي الصلة. ويتم إجراء ت ثمينالصندوق في يوم الت

ومرخصين من الهيئة اثنين مستقلين  ثمنيناألقل، من قبل مواحدة كل ستة أشهر على 

 عتمدين.السعودية للمقيمين امل

 هذه استقطاع يتم االشتراك، مبلغ من ىأقص  بحد %2 وقدرها اشتراك رسوم تحتسب رسوم االشتراك

 .الصندوق  ملدير وتدفع االشتراك مبلغ استالم عند الرسوم

٪ من صافي قيمة أصول 1الصندوق أتعاب إدارة تعادل ما نسبته يدفع الصندوق ملدير  أتعاب اإلدارة

 الصندوق.

٪ من صافي قيمة 0.025يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ تعادل ما نسبته  رسوم الحفظ

 أصول الصندوق.

ريال وسوف تزيد قيمة  136,856بقيمة  ةسنوي أتعاب للمدير اإلداري يدفع الصندوق  أتعاب املدير اإلداري 

 .ميالدية سنة كل %3األتعاب بنسبة 

٪ من إجمالي مبالغ 1.5يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة رأس املال بمقدار  هيكلة رأس املال أتعاب

جمع أي مبالغ اشتراك أخرى أو عند األولي التي تم جمعها خالل فترة الطرح  االشتراك

. وتدفع أتعاب هيكلة رأس ( أو عينيةولويةاأل إصدار حقوق )عن طريق  سواء نقدية

 مرة واحدة بعد إقفال أي عملية جمع لرأس املالاملال 
ً
 .فورا

٪ من املبلغ 1.5تعادل ما نسبته  تمويل هيكلةيدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب  التمويل هيكلة أتعاب

 املسحوب بموجب أي تسهيالت بنكية.

ريال سعودي والتي  35,000يدفع الصندوق للمحاسب القانوني أتعاب سنوية بقيمة  املحاسب القانونيأتعاب 

 قد تتغير من وقت ألخر.
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السوق املالية  التسجيل لدى رسوم

 السعودية "تداول"

 يتوقع الصندوق دفع رسوم التسجيل اآلتية:

 إلى  50,000 -
ً
ما ريال سعودي عن كل مستثمر، ب 2ريال سعودي إضافة

ريال سعودي، تدفع لتداول وذلك لقاء إعداد  500,000ال يزيد عن 

 سجل مالكي الوحدات؛ و

ريال سعودي تدفع لتداول وذلك لقاء إدارة سجل مالكي  400,000 -

الوحدات. وتتغير قيمة هذه الرسوم من وقت ألخر بحسب قيمة رأس 

 مال الصندوق.

السوق املالية  اإلدراج لدى رسوم

 السعودية "تداول"

 يتوقع الصندوق دفع رسوم اإلدراج اآلتية:

 ريال سعودي، تدفع لتداول كرسوم إدراج مبدئية؛ و 50,000 -

٪ من القيمة السوقية للصندوق تدفع بشكل سنوي 0.03رسوم بقيمة  -

ريال  300,000ريال سعودي وال يتعدى  50,000)بما ال يقل عن 

 سعودي(.

وما  التعامالت، مثل تكلفة االستحواذ على أي أصل تكاليفيتحمل الصندوق جميع  التعامالت تكاليف

، والتمويل والتكاليف االستشارية وأتعاب الوساطة يتعلق به من دراسات وتحقيق

 والقانونية.

ه واستثمارات تهالتي تعزى إلى أنشط املصاريفالصندوق مسؤوال عن جميع  كون ي الصندوق مصاريف 

 . تخارج من استثماراتهوال
ً
املتعلقة  صاريف األخرى جميع املويتحمل الصندوق أيضا

والخدمات  القانونية واالستشارية املصاريف مثل املقدمة من الغير خدماتالب

تكاليف الحكومية للهيئات ، والوالحفظاألصول،  ثمينة، وتي، واملحاسباإلدارية

التأمين ذات الصلة وغيرها من الخدمات الرقابية وهيئة السوق املالية، وتكاليف 

ال أومن املتوقع  باإلضافة إلي مصاريف تطهير األرباح الغير شرعية إن وجدت. املهنية

 .٪ من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا0.50 مثل هذه املصاريف ما نسبته تجاوز ت

ول أسهم الشركات املدرجة في يتم تداول الوحدات بنفس الطريقة التي يتم بها تدا القيود على التحويالت

"تداول". ويجوز ملالكي الوحدات بيع وشراء الوحدات خالل ساعات التداول اليومية 

 من خالل السوق عبر الوسطـاء املاليين املرخص لهم.

من  )ز(تضمن الفقرة تهناك بعض املخاطر املتعلقة باالستثمار في الصندوق. و  عوامل املخاطرة

الشروط واألحكام أمثلة على هذه املخاطر، والتي يجب على املستثمر املحتمل أن 

 يدرسها بعناية قبل اتخاذ قرار االستثمار في الصندوق.
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 النظام النافذ

  

 

 الجدول الزمنى املتوقع

يخضع صندوق االستثمار العقاري إلى أنظمة اململكة العربية السعودية واللوائح 

 النافذة الصادرة من قبل هيئة السوق املالية. 

 

 الخطوات املدة الزمنية املتوقعة

 يوم نيخالل ست

 إتمام االستحواذ على األصول العقارية املبدئية

 توقيع اتفاقية البيع والشراء   

 إفراغ الصكوك للصندوق    

 توقيع اتفاقية التأجير   

 بدء وحدات الصندوق في التداول بالسوق املالية السعودية ن يوميخالل ثالث

 م2017توزيعات أرباح  2018 ول خالل الربع األ 

 م : التوزيع األول 2018توزيعات أرباح  2018 لثخالل الربع الثا

 م : التوزيع الثاني2018توزيعات أرباح  2019 ول خالل الربع األ 
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 بدئيةامل العقارية األصول  - 2الباب 

 نو املستشار 

 الفحص النافي للجهالة من الناحية القانونية

  والحقبانيمكتب أبوحيمد وآل الشيخ 

 إل إل بي(كليفورد  )بالتعاون مع

 ، البوابة االقتصادية15مبنى رقم 

 طريق مطار امللك خالد الدولي،

 حي قرطبة، الرياض، السعودية.
www.ashlawksa.com 

 

 التقييم

 شركة كوليرز العاملية

 برج الفيصلية، الطابق الثاني

 11432، الرياض 5678ص.ب 

 اململكة العربية السعودية
www.colliers.com 

 

 شركة فاليوسترات

 الطابق السادس، البرج الجنوبي، مؤسسة امللك خالد

 مجمع الفيصلية، طريق امللك فهد

 الرياض، اململكة العربية السعودية
www.valustrat.com 

 

 شركة وايت كيوبز 

 الرياض، اململكة العربية السعودية
cubes.com-www.white 

 

 الفحص النافي للجهالة من الناحية الفنية

 شركة املجمع االستشاري وشركائه لالستشارات الهندسية

 الحمراء بالزا، طريق فلسطين

 اململكة العربية السعودية
 

 دراسة الجدوى 

 شركة كوليرز العاملية

 الطابق الثانيبرج الفيصلية، 

 11432، الرياض 5678ص.ب 

 اململكة العربية السعودية
www.colliers.com 

http://www.ashlawksa.com/
http://www.colliers.com/
http://www.valustrat.com/
http://www.white-cubes.com/
http://www.colliers.com/
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLlovpv9DQAhVBcBoKHTnYCwUQjRwIBw&url=http://ameinfo.com/construction-real-estate/commercial/prime-mall-rates-dubai-rise/&psig=AFQjCNG_k9LjfV4LqiLY4Yu57z1lV4LBWQ&ust=1480595932967438
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 بدئيةامل األصول العقاريةوصف 

 629,000,000 بلغ شراء سعر لقاء املبدئية"( العقارية األصول )" اآلتية العقارية األصول  على االستحواذ بغرض شراء ياتفاقيت الصندوق  أبرم

  60 غضون  في املبدئية العقارية األصول  على االستحواذ استكمال املتوقع ومن سعودي. ريال
ً
 عقد الصندوق  أبرم وقد اإلقفال. تاريخ من يوما

 املستأجر يكون  حيث والتأمين الصيانة شامل اإليجار عقد ويكون  للصندوق. النقدي التدفق لتأمين الحالي املشغل مع األمد طويل إيجار

 
ً
 والتأمين. الصيانة تكاليف عن مسؤوال

   

 طاقة بإجمالي املكرمة مكة مدينة في الحجيج( إلقامة برجو  نجوم أربعة )فندق الضيافة مجال في عقارين من املبدئية العقارية األصول  تتألف

  غرفة 984 تمثل استيعابية
ً
  .أساس ي بشكل واملعتمرين الحجيج خدمةل إجماال

 

  متر 900 بعد على الحجيج إقامة برج يقع فيما الحرم من بالقرب استراتيجي موقع في نجوم( األربع )فئة الفندق ويقع
ً
   منى. منطقة من تقريبا

  

 
 

 

  عقار: لكل يلي وفيما

 

 العقار، وصف 

 الرئيسية، الطلب محركات  

 اإليجار عقد شروط أهم. 
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  األندلسية ثروات فندق - األول  العقار 

 

 

 
  املوقع خريطة 

 

 العقار  وصف  

 

 الوصف  العناصر  أهم 

  املكرمة مكة – املسفلة حي املوقع

 األندلسية ثروات فندق الفندق اسم

 مربع متر 641.97 حوالي  األرض قطعة مساحة

  سنة 13/  مربع متر 7,573.09 حوالي  العمر /البناء مساحات

 12  املتكررة األدوار  عدد

 294 الغرف عدد

  نجوم 4 فندق االستخدام

 سعودي ريال 379,000,000  الشراء تكلفة إجمالي

 

 

 يستخدم العقار حالًيا كفندق فئة أربع نجوم، تحت العالمة التجارية "فندق ثروات األندلسية".  -

 حجيج ومعتمرين على مدار العام.  منغرفة الستضافة زوار الحرم  294يوفر الفندق  -

 طابًقا علوًيا والسطح. 12وطابق أرض ي وميزانين وطابق خدمات و قبويتألف الفندق من  -

 محالت تجارية.   10 حوي يالطابق األرض ي للمبنى  -

 

 

 للطلب الرئيسية املحركات  
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 من الحرم. وهو يتميز بواجهة رئيسية مطلة على شارع إبراهيم الخليل الذي  0.5يقع العقار في حي املسفلة على بعد  -
ً
كم تقريبا

 في مكة يتصل مباشرة بالحرم الشريف. ويضم الطريق مجموعة من مشاريع الضيافة والبيع بالتجزئة. 
ً
 رئيسيا

ً
ُيعتبر شريانا

  العقاراتأكثر تضم املنطقة و 
ً
 ي جميع املواسم. للحج والعمرة ف السياحة الدينية جاذبية

أم القرى وأجياد والطريق الدائري الثاني وبالتالي يسهل الوصول إليه  طريقيوجد املوقع بالقرب من الطرق الرئيسية بما في ذلك  -

 عن إمكانية الوصول منه بسهولة وفي زمن قليل إلى الحرم الشريف واملشاعر املقدسة. 
ً
 من جميع أنحاء املدينة، فضال

 

 اإليجار  عقد شروط أهم  

 

 الوصف  الشرط

  العقاري  واالستثمار للتطوير املشاعر ثروات شركة   املستأجر 

  العقار العقار إفراغ تاريخ منذ   اإليجار  عقد بدء تاريخ

  هجرية أعوام 4   العقد مدة

  كاملين واإلصالح التأمين تكلفة املستأجر فيه يتحمل تأجير عقد   اإليجار  نوع

 بالتجزئة( والبيع )الضيافة تجاري    به املسموح االستخدام

 سعودي ريال 98.000.000   (العقد مدة )خالل يجار اإل  قيمة إجمالي

 أشهر ستة كل دفعتين على يدفع سعودي ريال 24,500,000   هجري  عام أول  جار إي

  سنوي، نصف بشكل تدفع   اإليجار  دفع طريقة
ً
  الهجري  للتقويم وفقا

  املستأجر  التزام اتضمان

 ةساري سعودي، ريال 73,500,000 إجمالية بقيمة ألمر اتسند •  •

 ؛العقار إفراغ تاريخ من هجرية سنوات ثالث ملدة املفعول 

 قدرها إجمالية بقيمة بالصندوق  وحدات رهن •

 إفراغ تاريخ من هجرية سنوات ثالث ملدة سعودي ريال 40,000,000 

 .العقار

 العقد إلغاء شروط

 من يوم 30 ملدة اإليجار دفع عد حال في العقد إنهاء للمؤجر يحق •  •

 شروط من شرط بأي املستأجر التزام عدم استحقاقه، تاريخ

 إفالس. أو تصفية إجراءات بأي املستأجر قيام حال وفي التعاقد،

 تاريخ من هجرية سنوات ثالث مدة قبل العقد إلغاء للمستأجر يحق ال •

  املؤجر إخطار بعد وذلك اإليجار مدة بداية
ً
 اإللغاء في برغبته خطيا

  شهر 12 بفترة
ً
  .اإللغاء تنفيذ تاريخ قبل هجريا

  عند سعودي ريال ماليين ثمانية وقدرة نقدي مبلغ املستأجر يدفع •

 بداية تاريخ من أكثر أو هجرية سنوات ثالث مض ي بعد العقد إلغاء

 اإليجار. مدة
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 التقوى  ثروات فندق - الثاني العقار 

 

 
  املوقع خريطة 

 

 

 العقار  وصف  

 

 الوصف  العناصر  أهم 

  املكرمة مكة – لششةا حي املوقع

 لتقوى ا ثروات فندق الفندق اسم

 مربع متر 2,216.23 حوالي  األرض قطعة مساحة

  سنوات 3 /  مربع متر 32,901.61 حوالي  العمر /البناء مساحات

 14  املتكررة األدوار  عدد

 690 الغرف عدد

  الحجيج إقامة االستخدام

 سعودي ريال 000,000,250  الشراء تكلفة إجمالي

 

 إلقامة الحجيج واملعتمرين، تحت العالمة التجارية  -
ً
 . ”فندق ثروات التقوى “ُيستخدم العقار حاليا

 لفترة أربعة أشهر فقط. غرفة إلقامة زوار الحرم أثناء موسم الحج وشهر رمضان.  690يوفر العقار  -
ً
تبلغ يعمل الفندق حاليا

 حاج. 3,506القدرة االستيعابية للعقار حوالي 

 .طابًقا علوًيا والسطح 14طعم ومأرض ي وميزانين وطابق خدمات وطابق طابق و قبو  يتألف الفندق من ثالثة طوابق -

 

 للطلب الرئيسية املحركات  

لحجاج بيت هللا يقع العقار في حي الششة/ الروضة، شمال التقاطع بين طريق الحج وطريق امللك فهد وهما طريقان رئيسيان  -

 و الحرام 
ً
 بالتجزئة. محالت البيع مجموعة من املشاريع إلقامة الحجيج و يضم الحي أيضا

بموقع جذاب ملشاريع الضيافة تصلح  تميزم( كما أنه ي 900بالقرب من املشاعر املقدسة )حوالي  استراتيجييقع العقار في مكان  -



 78من  23صفحة 

 
ً
 قامة للحجيج.  مناسب إلكمكان تماما

 يوجد املوقع  -
ً
بالقرب من عدد من الطرق الرئيسية مثل طريق امللك فهد وامللك فيصل وبالتالي يسهل الوصول إليه من أيضا

 عن إمكانية الوصول منه بسهولة وفمكة املكرمةجميع أنحاء 
ً
 ي زمن قليل إلى الحرم الشريف واملشاعر املقدسة. ، فضال

 

 اإليجار  عقد شروط أهم  

 

 الوصف  الشرط

  العقاري  واالستثمار للتطوير املشاعر ثروات شركة   املستأجر 

  العقار إفراغ تاريخ منذ   اإليجار  عقد بدء تاريخ

 هجري  عام 15.5   العقد مدة

  كاملين واإلصالح التأمين تكلفة املستأجر فيه يتحمل تأجير عقد   اإليجار  نوع

 رئيسية بصفة الحجيج إقامة   به املسموح االستخدام

 سعودي ريال 271,500,000   (العقد مدة )خالل يجار اإل  قيمة إجمالي

 أشهر ستة كل دفعتين على يدفع سعودي ريال 16,500,000   هجري  عام أول  جار إي

  سنوي، نصف بشكل تدفع   اإليجار  دفع طريقة
ً
  الهجري  للتقويم وفقا

  املستأجر  التزام اتضمان

 ةساري سعودي، ريال 49,500,000 إجمالية بقيمة ألمر اتسند •  •

 ؛العقار إفراغ تاريخ من هجرية سنوات مانث ملدة املفعول 

 قدرها إجمالية بقيمة بالصندوق  وحدات رهن •

 إفراغ تاريخ من هجرية سنوات ثالث ملدة سعودي ريال 40,000,000 

 .العقار

 العقد إلغاء شروط

 من يوم 30 ملدة اإليجار دفع معد حال في العقد إنهاء للمؤجر يحق •  •

 شروط من شرط بأي املستأجر التزام عدم استحقاقه، تاريخ

 إفالس. أو تصفية إجراءات بأي املستأجر قيام حال وفي التعاقد،

 من هجرية سنوات أربعة مدة قبل العقد إلغاء للمستأجر يحق ال •

  املؤجر إخطار بعد وذلك اإليجار مدة بداية تاريخ
ً
 في برغبته خطيا

  شهر 12 بفترة اإللغاء
ً
 اإللغاء. تنفيذ تاريخ قبل هجريا

  عند سعودي ريال ماليين ثمانية وقدرة نقدي مبلغ املستأجر يدفع •

 بداية تاريخ من أكثر أو هجرية سنوات أربعة مض ي بعد العقد إلغاء

 اإليجار. مدة
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 الشروط واألحكام - 3الباب 

 مغلق متداول عقاري ، وهو صندوق استثمار الحرمينريت جدوى الشروط واألحكام الخاصة بطرح الوحدات في صندوق  يبين هذا املستند

، وهي شخص مرخص له من قبل الهيئة بموجب جدوى لالستثمارشركة  من قبل الصندوق إدارة ويتم . واملعايير الشرعيةضوابط الوافق مع مت

هذه الشروط واألحكام العالقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، والتي تأسس الصندوق  تشكلو . 37-06034ترخيص رقم 

 بمقتضاها.

 .موافقة الهيئة، بعد بالريال السعودي الصندوق في "تداول" وحدات إدراج سيتمو 

 اسم الصندوق ونوعه (أ)

مؤسس في اململكة بموجب  مغلق وهو صندوق استثمار عقاري متداول . "الحرمينريت جدوى اسم الصندوق هو "صندوق 

 املتداولة.  ةالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري

 عنوان املقر الرئيس ي ملدير الصندوق  (ب)

 شركة جدوى لالستثمار العنوان: 

 زسكاي تاور  

 الرابعالطابق  

 فهدطريق امللك   

 60677ص.ب:  

 11555، الرياض 

 اململكة العربية السعودية 

 www.jadwa.com املوقع اإللكتروني: 

 مدة الصندوق  (ج)

  99تكون مدة الصندوق 
ً
. "(مدة الصندوق وإتاحتها للتداول )""( تاريخ اإلدراجتاريخ إدراج الوحدات في "تداول" )" منتبدأ  عاما

 لتقدير مدير الصندوق عقب الحصول على موافقة هيئة السوق املالية. للتمديدمدة الصندوق قابلة  تكون و 
ً
 وفقا

 أهداف الصندوق  (د)

ن الهدف الرئيس ي للصندوق هو توفير دخل جاري للمستثمرين من خالل االستثمار في أصول عقارية ُمِدرة للدخل في اململكة إ

  .العربية السعودية وتتركز بنسبة أعلى في مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة عن باقي مدن اململكة العربية السعودية. 

 مارية ستثغرض الصندوق وأهدافه اال وصف ل (ه)

 

من إجمالي أصول  %75بما ال يقل عن في أصول عقارية ُمِدرة للدخل في اململكة العربية السعودية االستثمار يعتزم الصندوق 

 املنورةاملواقع الكائنة في مدينتي مكة املكرمة واملدينة حيث ستتركز استثمارات الصندوق العقارية املدرة للدخل في  الصندوق،

اململكة العربية  بقية مدنفي  ستثماراال للصندوق  إضافة إلى أنه يحق ،بحد أدنى من إجمالي قيمة أصول الصندوق  %60بنسبة 

وسيتم تمويل تكلفة االستحواذ على األصول وتكاليف  .الصندوق  أصول  قيمةمن إجمالي  ٪ بحد أقص ى40السعودية بنسبة 

والدخل املحتفظ به من  واملعايير الشرعيةضوابط المال الصندوق إضافة لتمويل متوافق مع  التشغيل من خالل رأس
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 استثمارات الصندوق.

 

السنوية ٪ من صافي أرباح الصندوق 90بنسبة ال تقل عن  )مرتين كل عام ميالدي( ةسنوي ةنقديأرباح  توزيعلصندوق إلى ايهدف 

أو صيانة  تستثمر في أصول إضافية قدع األصول العقارية واالستثمارات األخرى والتي باستثناء األرباح الرأسمالية الناتجة عن بي

 . وتجديد أصول الصندوق القائمة

 %75بما ال يقل عن  وحيث أن الصندوق سيستثمر في املقام األول في أصول عقارية ُمِدرة للدخل في اململكة العربية السعودية

 فإنه  من إجمالي قيمة أصول الصندوق،
ً
 الصندوق  أصول  قيمة إجمالي٪ من 25بما ال يزيد عن متاح للصندوق االستثمار أيضا

واتفاقيات إعادة الشراء   في أعمال الترميم وإعادة التطويروفي مشاريع التطوير العقاري  مراجعةحسب آخر قوائم مالية 

وفي أسهم واق النقد  املرخصة من قبل الهيئة املرابحة مع بنوك ومصارف محلية وفي صناديق أس في تعامالتوحقوق املنفعة  و

واملعايير ضوابط الوصناديق االستثمار العقاري املتداولة املتوافقة مع واملعايير الشرعية ضوابط فقة مع الشركات عقارية متوا

وصناديق امللكية الخاصة التي تستثمر في القطاع العقاري املطروحة  يةصناديق استثمار ووحدات في  درجة في تداول امل الشرعية

 
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
   .من قبل الهيئةله داره من قبل مدير الصندوق أو أي شخص آخر مرخص سواء كانت هذه الصناديق مطرحا

صندوق حسب آخر قوائم من إجمالي أصول ال %25يزيد عن  بما ال السعودية العربية اململكة خارج الصندوق  يستثمرقد 

 مراجعة، وفي جميع األحوال، فإن الصندوق لن يستثمر في األراض ي البيضاء.مالية 

. 

  ملخص استراتيجيات الصندوق  (و)

تحقيق ويعتزم الصندوق  العقارية. اتهللمستثمرين من استثمار  دوريةإن الهدف الرئيس ي للصندوق هو تحقيق توزيعات نقدية 

وذلك ؛ مجدية استثمارية عقارية فرصفي  املحتفظ به)أ( إعادة استثمار الدخل  :عن طريقاالستثمارية  قيمة الصندوق في زيادة 

صول العقارية الرأس املالية الناتجة عن بيع األ ، باستثناء األرباح السنوية من صافي أرباحه ٪90بعد توزيع ما ال يقل عن 

ناتجة عن تحسن مستوى ال املستثمر املحتملة في قيمة رأس املالواالستثمارات األخرى إلى مالكي الوحدات؛ )ب( الزيادة 

بشكل و بالطرق املثلى منها املستغلة  غير املساحاتاستغالل زيادة كفاءة عن طريق  العقاراتأداء تحسين ؛ )ج( العوائد

صافي  زيادةللمستثمرين عن طريق  والعوائدزيادة القيمة  من خالل اإلدارة النشطة ألصوله كما يعتزم الصندوق  .اقتصادي

اقتصاديات  االستفادة منعبر  بشكل غير مباشراملصروفات  السعي لتحقيق وفره في جانبالدخل التشغيلي وذلك من خالل 

أكثر التفاوض مع مصادر التكلفة للحصول على أسعار  والذي يمكن مدير الصندوق من الصندوق  حجم نمو الكم واملتمثلة في

 .للصندوق  لحةملص تنافسية

تأخذ بعين االعتبار طبيعة القطاع العقاري  عند بحث واختيار الفرص االستثمارية وينوي الصندوق تبني معايير انتقائية

 الطلب والعوامل الجغرافية والسياسية والتقلبات الدورية ملختلف فئات القطاع العقاري.مستويات العرض و و  والعائد املتوقع

أو من  مباشر بشكل االستثمار في عقارات تجارية وذات استخدام متنوع وعقارات سكنية وعقارات فندقيةوينوي الصندوق 

وصناديق االستثمار العقاري املتداولة املتوافقة مع  واملعايير الشرعيةضوابط الخالل أسهم شركات عقارية متوافقة مع 

صناديق الخاصة التي تستثمر في القطاع التثمار العقاري و صناديق االساملدرجة في تداول و  واملعايير الشرعيةضوابط ال

 
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
داره من قبل مدير الصندوق أو أي شخص آخر مرخص سواء كانت هذه الصناديق مالعقاري املطروحة طرحا

 .من قبل الهيئةله 

 وصف ألنواع األصول العقارية التي سوف يستثمر فيها الصندوق  (1

و قد تتسبب في عدم االستفادة من العقار أو تشغيله، أيقر مدير الصندوق على خلو العقار من أي مخالفات نظامية تمنع 

 وخلوه من أي خلل 
ً
و قد تتسبب في عدم االستفادة من املبنى أو عيوب هندسية رئيسية قد تمنع أوكذلك على سالمة العقار فنيا



 78من  26صفحة 

 .جراء اصالحات وتغييرات رئيسية مكلفةإأو تشغيله، أو قد تتسبب بدورها في 

 وصف عام لألصول العقارية  1-1

ومن املستهدف أن يتم  استراتيجية استثمار الصندوق. تتوافق معوبيع األصول العقارية التي بشراء يقوم مدير الصندوق 

في املحددات بما في ذلك تلك الواردة متنوعة وذلك من خالل تبني استراتيجيات مختلفة  ةعقاري اتستثمار بااالحتفاظ 

 :الستثمارات الصندوق الرئيسية  الجذبنقطة  والتي تشكل اآلتية

 ؛تحقق العوائد املستهدفة االستحواذ على عقارات مجدية ُمِدرة للدخل -

 ؛تحسين أدائها االستثمار في ومن ثم االستحواذ على عقارات ُمِدرة للدخل وغير مستغلة بالطرق املثلى -

 قد يستثمر في وحيث 
ً
إن الصندوق سيستثمر في املقام األول في األصول العقارية املطورة والجاهزة لالستخدام، فإنه أيضا

شريطة أن )أ( يستثمر في  الصندوق، القيمة اإلجمالية ألصول ٪ من 25عن  يزيدبما ال  ةمشاريع التطوير العقاري املجدي

)ب( أال والصندوق؛  القيمة اإلجمالية ألصول ٪ من 75دوري بما ال يقل عن األصول العقارية املطورة التي تولد الدخل ال

  .بيضاءيستثمر الصندوق في األراض ي ال

 وصف األصول العقارية  1-2

عقارات و املبدئية(  األصول العقاريةأعاله )وصف  2للصندوق من األصول املوصوفة في الباب  األصول العقاريةتتكون 

 أدناه.املوضحة إضافية يتم االستحواذ عليها والتي تتماش ى مع املعايير 

  األندلسية ثروات فندق - األول  العقار 

 

 الوصف  العناصر  أهم 

 األندلسية ثروات فندق العقار اسم

 ثروات املشاعر  شركة  العقار  مالك/مالك معلومات

 فندقي  العقار  نوع

 املكرمة مكة املدينة / الدولة

 املسفلة حي الشارع / الحي

 https://goo.gl/maps/xxk57XUpQMPzvdvW8 املوقع كروكي

 ²م 642  األرض مساحة

 ²م 7,573  البناء( رخصة )حسب البناء مساحة

 دور  12 األدوار عدد

 محالت 10 ، فندقية غرفة 294 وأعدادها الوحدات أنواع

 %100 العقار إشغال نسبة

 اتمام شهادة )حسب املبنى إنشاء إتمام تاريخ

 البناء(
 

 سعودي ريال 379,000,000 العقار شراء تكلفة
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 الحالية اإليجار  عقود عن نبذة
 سنوات 4 وملدة امللكية نقل تاريخ من اإليجار يبدأ

  سنوي  نصف بشكل دفعه يتم 24.500.000 هو السنوي  اإليجار مبلغ

 للعقار سنوات ثالث آخر  إيرادات

 (2017) لعام سعودي ريال 24,500,000

 (2018) لعام سعودي ريال 24,500,000

 (2019) لعام سعودي ريال 24,500,000

 إضافية معلومات

 عليه والتأمين والرئيسية الدورية وصيانته العقار بإدارة الرئيس ي املستأجر يلتزم

 % 6.7 :العقار شراء قيمة من الصافي العائد نسبة

 ثالث ملدة ألمر سند شكل على لضمانات العقار إيجارات تخضع اإليجار: ضمان

 العقار إفراغ تاريخ من هجرية سنوات

 

 

 الوصف  العناصر  أهم 

 التقوى  ثروات فندق العقار اسم

 ثروات املشاعر  شركة  العقار  مالك/مالك معلومات

 فندقي  العقار  نوع

 املكرمة مكة املدينة / الدولة

 الششة حي الشارع / الحي

 https://goo.gl/maps/MzpXn5zza7W4TpV19 املوقع كروكي

 ²م 2,216  األرض مساحة

 ²م 32,901  البناء( رخصة )حسب البناء مساحة

 دور  18 األدوار عدد

 غرفة 690 وأعدادها الوحدات أنواع

 %100 العقار إشغال نسبة

 اتمام شهادة )حسب املبنى إنشاء إتمام تاريخ

 البناء(
 

 سعودي ريال 250,000,000 العقار شراء تكلفة

 الحالية اإليجار  عقود عن نبذة
  سنة 15 وملدة امللكية نقل من اإليجار يبدأ

 سنوي  نصف بشكل دفعه يتم 16.500.000 هو السنوي  اإليجار مبلغ

 للعقار سنوات ثالث آخر  إيرادات

 (2017) لعام سعودي ريال16,500,000

 (2018) لعام سعودي ريال 16,500,000

 (2019) لعام سعودي ريال 16,500,000

 عليه والتأمين والرئيسية الدورية وصيانته العقار بإدارة الرئيس ي املستأجر يلتزم إضافية معلومات
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 % 6.8 :العقار شراء قيمة من الصافي العائد نسبة

 ثمان ملدة ألمر سند شكل على لضمانات العقار إيجارات تخضع اإليجار: ضمان

  العقار إفراغ تاريخ من هجرية سنوات

 الصيدلية( )مبنى التجزئة تجارة مبنى – الثالث العقار 

 

 الوصف  العناصر  أهم 

 (الصيدلية )مبنى التجزئة تجارة مبنى العقار اسم

 ثروات املشاعر  شركة  العقار  مالك/مالك معلومات

 تجاري   العقار  نوع

 املكرمة مكة املدينة / الدولة

 الهجرة الشارع / الحي

 https://goo.gl/maps/sCiDcygHut2Jm9cB7 املوقع كروكي

 ²م 108  األرض مساحة

 ²م 216  البناء( رخصة )حسب البناء مساحة

 طوابق 3 األدوار عدد

 وسطح علويين طابقين ، األرض ي الدور  في مطعم وأعدادها الوحدات أنواع

 %100 العقار إشغال نسبة

 اتمام شهادة )حسب املبنى إنشاء إتمام تاريخ

 البناء(
 

 سعودي ريال 23,000,000 العقار شراء تكلفة

 الحالية اإليجار  عقود عن نبذة

  سنوات 3 وملدة امللكية نقل من اإليجار يبدأ

 نصف بشكل دفعه يتم سعودي ريال 1,500,000 هو السنوي  اإليجار مبلغ

 سنوي 

 للعقار سنوات ثالث آخر  إيرادات
 (2018) لعام سعودي ريال 1,500,000

 (2019) لعام سعودي ريال 1,500,000

 إضافية معلومات

 عليه والتأمين والرئيسية الدورية وصيانته العقار بإدارة الرئيس ي املستأجر يلتزم

 % 6.7 :العقار شراء قيمة من الصافي العائد نسبة

 ألمر سند شكل على لضمانات العقار إيجارات تخضع :اإليجار ضمان
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  إبراهيم وادي ثروات فندق - الرابع العقار 

 

 الوصف  العناصر  أهم 

 إبراهيم وادي ثروات فندق العقار اسم

 شركة ثروات املشاعر   العقار  مالك/مالك معلومات

 فندقي  العقار  نوع

 مكة املكرمة املدينة / الدولة

 حي املسفلة الشارع / الحي

 https://goo.gl/maps/NF1PWdg83vJ4EoGWA املوقع كروكي

 ²م 203  األرض مساحة

 ²م 2,395  البناء( رخصة )حسب البناء مساحة

 دور  11 األدوار عدد

 محلين ، غرفة 85 وأعدادها الوحدات أنواع

 التطوير إلعادة حاليا العقار يخضع حيث ينطبق ال العقار إشغال نسبة

 شهادة )حسب املبنى إنشاء إتمام تاريخ

 البناء( اتمام
 التطوير إلعادة حاليا العقار يخضع حيث ينطبق ال

 سعودي ريال 125,000,000 العقار شراء تكلفة

 الحالية اإليجار  عقود عن نبذة

 فندق )مبنى العقارين دمج خالل من تطوير إعادة عمليات إلى العقار يخضع

 وتطويرهما التجاري( املطعم 2 – الخليل ابراهيم ومبنى إبراهيم وادي ثروات

  حالية إيجار عقود يوجد ال فندقي. برج إلى

 للعقار سنوات ثالث آخر  إيرادات
 (2018) لعام سعودي ريال 8,000,000

 (2019) لعام سعودي ريال  8,000,000

 إضافية معلومات

 خطة عن م04/02/2020 املوافق هـ10/06/1441 تاريخ في الصندوق  أعلن

 من التجاري  املطعم ومبنى إبراهيم وادي ثروات فندق مبنى تطوير إعادة

 فندقي. برج إلى وتطويرهما العقارين دمج خالل

 املستأجر من العقار واستالم  للعقار الحالية اإليجار عقود إنهاء سيتمو 

 التطوير. بأعمال للبدء

 

 التجاري( )املطعم 2 – الخليل ابراهيم – الخامس العقار 

 

 الوصف  العناصر  أهم 

 التجاري( )املطعم 2 – الخليل ابراهيم العقار اسم
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 شركة ثروات املشاعر   العقار  مالك/مالك معلومات

 تجاري   العقار  نوع

 مكة املكرمة املدينة / الدولة

 حي املسفلة الشارع / الحي

 https://goo.gl/maps/X8KaN9fHZTLDjueXA املوقع كروكي

 ²م 57  األرض مساحة

 ²م 116  البناء( رخصة )حسب البناء مساحة

 طوابق 3 األدوار عدد

 األعلى في سكن ، تجاريين محلين وأعدادها الوحدات أنواع

 التطوير إلعادة حاليا العقار يخضع حيث ينطبق ال العقار إشغال نسبة

 اتمام شهادة )حسب املبنى إنشاء إتمام تاريخ

 البناء(
 التطوير إلعادة حاليا العقار يخضع حيث ينطبق ال

 سعودي ريال 35,000,000 العقار شراء تكلفة

 الحالية اإليجار  عقود عن نبذة

 فندق )مبنى العقارين دمج خالل من تطوير إعادة عمليات إلى العقار يخضع

 إلى وتطويرهما التجاري( املطعم 2 – الخليل ابراهيم ومبنى إبراهيم وادي ثروات

  حالية إيجار عقود يوجد ال فندقي. برج

 للعقار سنوات ثالث آخر  إيرادات
 (2018) لعام سعودي ريال 2,200,000

 (2019) لعام سعودي ريال 2,200,000

 إضافية معلومات

 خطة عن م04/02/2020 املوافق هـ10/06/1441 تاريخ في الصندوق  أعلن

 خالل من التجاري  املطعم ومبنى إبراهيم وادي ثروات فندق مبنى تطوير إعادة

 فندقي. برج إلى وتطويرهما العقارين دمج

 للبدء املستأجر من العقار واستالم  للعقار الحالية اإليجار عقود إنهاء سيتمو 

 التطوير. بأعمال

 

 سياسات تركز االستثمار (2

من  %75بما ال يقل عن االستثمار في أصول عقارية ُمِدرة للدخل في اململكة العربية السعودية  الصندوق بشكل رئيس ي يستهدف

املواقع الكائنة في مدينتي مكة املكرمة حيث ستتركز استثمارات الصندوق العقارية املدرة للدخل في  إجمالي أصول الصندوق،

بقية مدن في  ستثماراال للصندوق  يحق ، إضافة إلى أنهبحد أدنى من إجمالي قيمة أصول الصندوق  %60بنسبة  نة املنورةواملدي

 .الصندوق  أصول  قيمةمن إجمالي  ٪ بحد أقص ى40 اململكة العربية السعودية بنسبة

 
ً
التطوير أنشطة في  مراجعةحسب آخر قوائم مالية أصوله إجمالي ٪ من 25بما ال يزيد عن الصندوق  ، قد يستثمرإضافة

في تعامالت املرابحة مع بنوك ومصارف و .واتفاقيات إعادة الشراء وحقوق املنفعة في أعمال الترميم وإعادة التطويروالعقاري 

وفي أسهم شركات عقارية وصناديق االستثمار العقاري املتداولة وفي صناديق أسواق النقد املرخصة من قبل الهيئة محلية 

وصناديق امللكية الخاصة التي  يةصناديق استثمار ووحدات في  درجة في تداول امل الشرعية واملعاييرضوابط الاملتوافقة مع 
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ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
قبل مدير الصندوق أو أي داره من سواء كانت هذه الصناديق متستثمر في القطاع العقاري املطروحة طرحا

   .من قبل الهيئةله شخص آخر مرخص 

من إجمالي أصول الصندوق حسب آخر قوائم  %25يزيد عن  بما ال السعودية العربية اململكة خارج الصندوق  يستثمرقد 

 . مراجعة، وفي جميع األحوال، فإن الصندوق لن يستثمر في األراض ي البيضاءمالية 

القيود املفروضة على االستثمارات في مشاريع التطوير العقاري، فإنه ال توجد أية متطلبات حول تركز أو تنوع مع مراعاة و 

 الصندوق ككل. مال رأساستثمار أو نسبته من كل االستثمار والتي قد تحد من حجم 

 نسبة التخصيص نوع االستثمار

أصول عقارية ُمِدرة للدخل في اململكة  في استثمارات

 بية السعوديةالعر 

 من إجمالي قيمة أصول الصندوق  %75ال تقل عن 

استثمارات عقارية في مدينتي مكة املكرمة واملدينة 

 املنورة.

 .الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من٪ 60تقل عن  ال

أي مدينة داخل اململكة استثمارات عقارية في 

 العربية السعودية

 . الصندوق  أصول  قيمةمن إجمالي ٪ 40 بحد أقص ى

 استثمارات في:

، سواء كانت أنشطة التطوير العقاري  -

لعقارات مملوكة من قبل الصندوق أم لم 

 تكن 

 تجديد وإعادة تطوير العقارات -

 اتفاقيات إعادة شراء العقار -

 حقوق املنفعة -

تعامالت املرابحة النقد وما في حكمه و  -

وصناديق أسواق النقد  بالريال السعودي

املرخصة من قبل الهيئة سواء كانت مدارة 

من قبل مدير الصندوق أو أي شخص آخر 

 مرخص له من قبل الهيئة.

أسهم شركات عقارية متوافقة مع  -

  واملعايير الشرعيةضوابط ال

صناديق االستثمار العقاري املتداولة  -

 واملعايير الشرعيةضوابط الاملتوافقة مع 

 تداول.ومدرجة في 

وصناديق ية صناديق استثمار وحدات في  -

امللكية الخاصة التي تستثمر في القطاع 

 
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
العقاري املطروحة طرحا

من قبل  ةدار سواء كانت هذه الصناديق م

 ٪ من إجمالي قيمة أصول الصندوق.25 بحد أقص ى
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مدير الصندوق أو أي شخص آخر مرخص 

 من قبل الهيئةله 

 ٪ من إجمالي قيمة أصول الصندوق.25 بحد أقص ى خارج اململكة العربية السعودية.عقارية استثمارات 

 لن يقوم الصندوق باالستثمار في األراض ي البيضاء. .االستثمار في أراض ي بيضاء

 

 لحصول على تمويلصالحيات ا

. وال تتعدى نسبة واملعايير الشرعيةضوابط اليجوز ملدير الصندوق، نيابة عن الصندوق، الحصول على تمويل متوافق مع 

  وتكلفة التمويل ويعتمد املبلغ املتحصل عليه ٪( من إجمالي قيمة أصول الصندوق.50) ما نسبتهالتمويل املتحصل عليه 
ً
 فعليا

مبنية وسوف تكون شروط أي تمويل  )ب( ظروف السوق السائدة.وعلى )أ( اعتبارات خاصة بترتيب التمويل املتحصل عليه؛ 

 ى أساس عدم وجود حق بالرجوع على مالكي الوحدات في الصندوق.عل

 ائتمانيةبعد إدراج الصندوق في السوق املالية السعودية، سيقوم مدير الصندوق بالتفاوض مع البنوك للحصول على تسهيالت 

 لتوفير النقد الالزم إلتمام عمليات استحواذ على أصول عقارية قد تتم في املستقبل. 

افر في الصندوق وسائل  (3  وكيفية استثمار النقد املتو

يجوز للصندوق القيام باستثمارات مؤقتة باملبالغ النقدية املتوفرة وذلك في عمليات املرابحة، وذلك قبل التوزيع على 

حلي ويمكن عمل تلك االستثمارات املؤقتة مع أي بنك م .في أصل من األصول حسبما هو الحالاالستثمار قبل املستثمرين أو 

خاضع ملراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي، أو مع صناديق عامة مدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير صندوق 

 استثمار آخر.

 األرباح توزيع سياسة (4

ربح ال٪ من صافي 90أرباح نقدية سنوية على املستثمرين ال تقل عن   -مرتين كل عام ميالدي - يستهدف مدير الصندوق توزيع

صندوق، وذلك باستثناء األرباح الناتجة عن بيع األصول العقارية األساسية وغيرها من االستثمارات، والتي يتم إعادة لل السنوي 

( 40توزيعها خالل )وتاريخ استحقاقها وتاريخ ومن املتوقع أن يقوم الصندوق باإلعالن عن األرباح  استثمارها في أصول إضافية.

 .القةذي الع يوم عمل من يوم التثمين

 

 اإلدارة النشطة (5

 تقييمواملستشارين واالستشاريين الخارجيين إلجراء  لشركة جدوى لالستثمارالصندوق على فريق االستثمار التابع يعتمد 

وستتم إدارة أصول الصندوق من قبل فريق ذي خبرة  األكثر جاذبية في سوق االستثمار العقاري. واألنشطة للقطاعات

 إلى  العقارية.ومتخصص في االستثمارات 
ً
وسيقوم الفريق بترقب مستمر لألنماط والدورات في سوق االستثمار العقاري، إضافة

على أهداف  بما يسهم في املحافظةأساسيات السوق وخصائص القطاع لالستفادة من الفرص املتاحة في السوق العقاري 

الصندوق وقد  عقارات إلدارة ن و متمرس راءمدتعيين  وباإلضافة إلى ذلك، يعتزم مدير الصندوق  الصندوق على املدى الطويل.

 مستأجرين  لعقاراتا مدراء بعض يكون 
ً
 للصندوق. ةالتابع اتللعقار أيضا
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 عملية اتخاذ القرار االستثماري  (6

فرص جديدة في السوق العقاري املحلي فإن مدير الصندوق سيتبنى عملية استثمارية من أجل تحديد  البحث عنوفي سبيل 

الفرص وتنفيذ التعامالت بشكل فعال بما يتماش ى مع السياسة الداخلية التفصيلية التي أعدها فريق االستثمار التابع ملدير 

 .الصندوق 

بحيث  الصندوق، فإنه يقوم بدراسة كل عقار بشكل منفرد ومنعزل  مدير قبل من املتبعة املختلفة االنتقائية املناهج ضمن ومن

في السوق الثانوية،  النقديةالسيولة  ومستويات، واملزايا التنافسية، العقار موقعجاذبية يأخذ مدير الصندوق بعين االعتبار 

سيقوم  .معين عقار في االستثمارخرى للتوصل إلى قرار بشأن األ عوامل ال من غيرهااالقتصاد الكلي و  وأنماطونسب الشواغر، 

 بتقييم القيمة املضافة للصندوق عند االستحواذ على 
ً
 عقارات جديدة.  أيمدير الصندوق أيضا

 .االستثمارتوصل إلى قرار بشأن ال الغير لغايات من استشارية خدمات إلى اللجوء الصندوق  ملدير ويحق

 

 وسياسة التخارج التصرف في االستثمارات (7

جذابة لفترة االحتفاظ بملكية أصول يتطلب  وفير دخل جاري للمستثمرين، والذي من شأنه أنتالهدف الرئيس ي للصندوق هو 

 هاستثماراتأو أكثر من  التخارج من استثمار فرص باستمرار الستغالل السوق وسيقوم مدير الصندوق بمراقبة من الزمن. 

 أصول الصندوق إعادة توازن سبيل املثال ال الحصر: )أ(  على جلتخار اوتشمل مبررات . الصندوق بشروط ايجابية تحقق مصالح 

 سوق العقار توقعات ونظرة سلبية حول أو )ج( املوجودة  ةالعقاري ل و ألصا مقوماتفي  تغيرجذابة، )ب(  لتشمل أصول جديدة

 .للصندوق  اململوكة األصول العقاريةوالقطاعات الفرعية التي قد تؤثر على 

  يعتزم الصندوق االحتفاظ باالستثمارات بشكل عام على املدى الطويل.
ً
كل عقار  ثمينبتسيقوم مدير الصندوق بأن علما

، بما في ذلك قرارات التصرف في العقار على املدى الطويل بشأنه مملوك للصندوق بشكل دوري واقتراح استراتيجيات معينة

  القرارات تصب في مصلحة الصندوق ومالكي الوحدات.والقصير إذا تبين أن تلك 

وسوف يحصل مدير الصندوق على تثمين ألي عقار يتم اقتراح بيعه أو التصرف فيه من جانب الصندوق من مثمنين اثنين 

ي من األقل أل قيمة . وال يقل سعر الشراء ألي بيع أو تصرف عن الومرخصين من هيئة السعودية للمقيمين املعتمدين مستقلين

 عمليتي التثمين.

 هيكل امللكية (8

ذات  أو أكثر وسيتم تسجيل ملكية األصول باسم شركة قام الصندوق بتعيين أمين الحفظ لالحتفاظ بملكية أصول الصندوق.

غرض خاص يتم تأسيسها من قبل أمين الحفظ ألجل التفريق بين ملكية األصول اململوكة من قبل الصندوق وتلك اململوكة من 

 قبل أمين الحفظ.

وفي هذه الحال، يمكن رهن أصول الصندوق لصالح الجهة املمولة  .أو أكثرقد يحصل الصندوق على تمويل من مؤسسة مالية و 

 وثائق التمويل.بموجب شروط وأحكام 

 االمتثال باألنظمة (9

يجب أن يلتزم الصندوق واستثماراته في جميع األوقات باللوائح واألنظمة التي تحكم ملكية العقارات في اململكة، بما في ذلك 

  نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

 مخاطر االستثمار في الصندوق  (ز)
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وهو مناسب فقط للمستثمرين الذين يدركون مخاطر االستثمار بشكل تام  عديدةينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر 

ويمكنهم تحمل تلك املخاطر، ويجب على املستثمرين املحتملين تقييم االعتبارات الواردة فيما يلي، وغيرها من االعتبارات بعناية عند 

، أو قد يعتبرها مدير اتخاذ قرارهم. وقد تكون هناك مخاطر أخرى وأمور غير مؤكدة ليست معرو 
ً
فة لدى مدير الصندوق حاليا

 بينما قد يكون لها تأثير سلبي على الصندوق وعمله. وال يمكن تقديم أي ضمان بأن الصندوق سيتمكن 
ً
الصندوق غير هامة حاليا

 على رأس
ً
 مالهم. من تحقيق هدف االستثمار أو بأن املستثمرين سيتلقون عائدا

 مربحفيه سيكون صندوق على أي ضمانة بأن االستثمار ال ينطوي االستثمار في ال
ً
فإنه ، لذاتكبد أي خسائر. يأو أن املستثمر لن  ا

يتحمل و . وحدات في الصندوق شراء قبل  دناهطر املذكورة أاخأخذ في االعتبار كل من عوامل امليعلى كل مستثمر محتمل أن يتوجب 

ناتجة عن االستثمار في الصندوق ما لم تكن تلك الخسارة بسبب الغش أو كل مستثمر املسؤولية الكاملة عن أي خسائر مالية 

 .الئحة صناديق االستثمار العقاري ملا تنص عليه  اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف من مدير الصندوق وفقا

 التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق  الرئيسيةملخص املخاطر  (1

هناك ضمان بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق عوائد ملستثمريه أو أن العوائد ليس : االستثمارعدم وجود ضمان لعوائد 

ستكون متناسبة مع مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة املعامالت املوصوفة في هذه الشروط واألحكام. ومن املمكن أن تقل 

تقديم ضمان بأن العوائد املتوقعة أو قيمة الوحدات أو أن يخسر املستثمرون بعض أو جميع رأس املال املستثمر. وال يمكن 

املستهدفة للصندوق سيتم تحقيقها. وجميع األرقام واإلحصائيات التي وردت واملبينة في هذه الشروط واألحكام هي ألغراض 

التوضيح فقط وال تمثل توقعات للربح. وال يمكن توقع العوائد الفعلية والتي قد تختلف عن اإلحصائيات الواردة في هذه 

 شروط واألحكام.ال

ال يمتلك الصندوق تاريخ تشغيلي يمكن للمستثمرين املحتملين من خالله الحكم على أداء : املحدود التاريخ التشغيليمخاطر 

الصندوق ونجاحاته. وعلى الرغم من أن مدير الصندوق يمتلك خبرة واسعة في إدارة الصناديق العقارية، يمتلك مدير الصندوق 

. كما أن طبيعة االستثمارات املستقبلية لحداثة تشريعها في اململكة ارة صناديق االستثمار العقاري املتداولةخبرة محدودة في إد

في الصندوق وكذلك طبيعة املخاطر املرتبطة بها قد تختلف بشكل جوهري عن االستثمارات واالستراتيجيات التي اضطلع بها 

ة على األداء مدير الصندوق في السابق. كما أنه ليس بالضرورة 
ّ
أن تكون النتائج السابقة التي حققها مدير الصندوق دال

من  التيلذا تعد حداثة املنتج من املخاطر حيث يصعب التنبؤ بمدى التغير في قيمة الوحدات أو في العائدات  املستقبلي.

 املفترض توزيعها.

بموجب متداول ليكون صندوق استثمار عقاري  غير مؤهلالصندوق يصبح قد  :لألنظمة ذات العالقة االمتثالمخاطر عدم 

سيولة تداول وحداتهم ، وهو األمر الذي يترتب عليه آثار سلبية على املنظمة لصناديق االستثمار العقاري املتداولةالتعليمات 

 على قيمة استثمارهم دقبما 
ً
. متداول . ولم يتم اختبار متطلبات االحتفاظ بوضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري يؤثر سلبا

وباإلضافة إلى ذلك، قد يتم إجراء تغييرات الحقة )بما في ذلك تغيير في التفسير( على متطلبات االحتفاظ بوضع الصندوق 

ه ال يوجد ضمان بأن الصندوق، عقب اختياره . وينبغي على املستثمرين املحتملين مالحظة أنمتداول  كصندوق استثمار عقاري 

أو سوف يستمر في االحتفاظ بهذا الوضع متداول صندوق استثمار عقاري يظل سوف  متداول ليكون صندوق استثمار عقاري 

)سواء بسبب عدم الوفاء باملتطلبات التنظيمية أو خالفه(. وفي حال تخلف الصندوق عن الوفاء بأي من املتطلبات التنظيمية 

الالزمة لالحتفاظ بوضعه، يجوز لهيئة السوق املالية تعليق تداول الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوق. ويمكن أن يؤدي عدم 

القدرة على إدراج الصندوق في السوق املالية السعودية )تداول( إلى نتائج سلبية على إمكانية تسويق الوحدات وعلى سيولتها 

 وقيمتها.

يعتزم الصندوق التقدم بطلب لكي يتم قبول الوحدات للتداول في السوق املالية السعودية  السوق: في سيولة عدم توافر مخاطر

)تداول(. وال ينبغي النظر إلى قبول هذا الطلب كإشارة إلى أنه سوف تكون هناك سوق سائلة للوحدات أو أنها سوف تتطور، أو 
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أو املحافظة  سيولة وذسوف تستمر إلى أجل غير مسمى عقب القبول. وفي حال عدم تطوير سوق تداول  تطورتنها في حال أ

عليها، قد تتأثر سيولة الوحدات وأسعار تداولها على نحو سلبي. وباإلضافة إلى ذلك، في حال عدم تطوير هذه السوق، قد يكون 

 أو التعامالت املقررة على الو 
ً
قد يكون من و لوحدات، لالسوقية  القيمةحدات تأثير سلبي كبير على للتعامالت الصغيرة نسبيا

أو التعامالت املقررة املتعلقة بعدد كبير من الوحدات بسعر ثابت. وقد يشير العدد املحدود الفعلية الصعب تنفيذ التعامالت 

 على ما يلي: )من الوحدات و/أو مالكي الوحدات إلى وجود سيولة محدودة في هذه الوحدات وهو األمر الذ
ً
( 1ي قد يؤثر سلبا

( السعر الذي من خالله يستطيع هذا املستثمر تحقيق 2قدرة املستثمر على تحقيق مردود من بعض أو كل استثماره و/أو )

( السعر الذي من خالله يتم تداول الوحدات في السوق الثانوية. وباإلضافة إلى ذلك، قد يتم إصدار نسبة كبيرة 3املردود و/أو )

 على تطوير سوق 
ً
نشطة للوحدات.  ذات سيولةمن الوحدات إلى عدد محدود من املستثمرين، وهو األمر الذي قد يؤثر سلبا

وباإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الوحدات سوف تكون قابلة للتداول، قد تكون سيولة السوق بالنسبة لوحدات صناديق 

 .سوق أسهم الشركات املدرجةن سيولة االستثمار العقاري القابلة للتداول أقل م

 على السعر السوقي للوحدات ومن بينها الحركة العامة  مخاطر التغيرات في األسعار:
ً
هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر سلبا

في أسواق األسهم املحلية والعاملية واألسواق العقارية والظروف االقتصادية السائدة واملتوقعة ومعدالت الفائدة وتكاليف 

. وقد تتعرض سوق الوحدات للتقلبات، وقد يؤدي عدم وجود املستثمرين والظروف االقتصادية العامةوتوجهات التمويل 

السيولة إلى حدوث تأثير سلبي على القيمة السوقية للوحدات. وبناًء عليه، فإن شراء هذه الوحدات مالئم فقط للمستثمرين 

 الذين يمكنهم تحمل املخاطر املرتبطة بهذه االستثمارات.

الفائدة،  نسبالتغيرات في الظروف االقتصادية، بما في ذلك : إن تصادية العامةمخاطر التغير في نسب الفائدة والظروف االق

قوانين الومعدالت التضخم، وظروف العمل، واملنافسة، والتطورات التكنولوجية، واألحداث السياسية والدبلوماسية، و 

في زيادة ال تتسببعلى وجه الخصوص، قد و صندوق. الرص وسلبي على األعمال وفجوهري بشكل  من شأنها أن تؤثر يبيةالضر 

وتكلفة الفرصة البديلة.  نقديةللتعويض عن الزيادة في تكلفة ال وذلك ائد أعلىعلاملستثمرين  بمطالبات من الفائدة نسب

 على القيمة السوقية  كفرصة استثمارية وحداتجاذبية ال نخفضتقد  ،وكنتيجة لذلك
ً
فيقل الطلب عليها مما يؤثر سلبا

 على ؤثرزيادة في نسب الفائدة في أسواق الدين من شأنها أن ت فإن أي، اللجوء إلى التمويليجوز للصندوق حيث أنه . و للوحدات

 العقاري بشكل عام.التقييمات في القطاع على ؤثر أيضا تالتغيرات في أسعار الفائدة قد وإن شروط التمويل للصندوق. 

، في وقت االشتراك سعر الطرح األولييتم تداول الوحدات بسعر أقل من  قد :سعر الطرح األوليمخاطر التداول بسعر أقل من 

وقد ال يستطيع مالكو الوحدات استرداد كامل قيمة استثمارهم. وقد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من قيمتها لعدة أسباب 

والسياسة االستثمارية للصندوق  االستراتيجيةمن بينها ظروف السوق غير املواتية وضعف توقعات املستثمرين حول جدوى 

 دات.العرض على الطلب من الوح مستويات وزيادة

أنه يتوجب على الصندوق بموجب التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار على الرغم من  مخاطر التقلب في التوزيعات:

بشأن مبالغ ال توجد ضمانات  إال أنه من صافي دخلها للمالكي الوحدات، على األقل ٪90ما نسبته  توزيعاملتداولة  ةالعقاري

إلى زيادة في  تؤديتوزيع بسبب أحداث غير متوقعة أي القيام بغير قادر على  صندوق ال، و قد يكون التوزيعات املستقبلية

( أو انخفاض في عاجلومكلفة بشكل واسعة النطاق  القيام بأعمال تجديد مالية في حال ي ذلك النفقات الرأسالتكاليف )بما ف

توزيعات ملالكي الوحدات ب القيامعدم قدرة الصندوق على وإن (. إيرادات اإليجارتدني مستويات تحصيل حال في اإليرادات )كما 

لقيام نع الصندوق من اتم. ويمكن أيضا أن يللصندوق  األداء املالي تضعفامات معينة من شأنها أن قد يعرض صندوق اللتز 

حالة  )مثل بعد وقوعن يكون لهم الحق بحاالت معينة والذي وثائق التمويل ذات العالقة،، وفقا لمموليه قبلتوزيعات من أي ب

لسداد املبالغ بحيث تستخدم صندوق للتدفقات النقدية على والتحكم بال الحق في السيطرةإخالل بموجب وثائق التمويل( 

سبب في يتوزيعات ملالكي الوحدات، قد الت مبالغانقطاع أو انخفاض في ويشار إلى أن أي . املستحقة بموجب وثائق التمويل

 .الصندوق وحدات  ول انخفاض قيمة وسعر تدا
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من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب  %1يدفع الصندوق ما نسبتة : الصندوق  دخل إلى اإلدارة أتعابزيادة نسبة  مخاطر

 ملدة زمنية طويلة. من املتوقع أن تتغير صافي قيمة األصول 
ً
إدارة في نفس الوقت الذي يكون دخل الصندوق من اإليجارات ثابتا

دوق. وفي حالة الزيادة، ستزيد نسبة من وقت لألخر مما قد يؤدي إلى النقص أو الزيادة في أتعاب اإلدارة املدفوعة ملدير الصن

 على العوائد الدورية لوحدات الصندوق. 
ً
 أتعاب اإلدارة كنسبة من الدخل الثابت السنوى مما قد يؤثر سلبا

قد تؤدي عمليات البيع الالحقة من جانب مالكي الوحدات لعدد كبير من الوحدات إلى  مخاطر زيادة عمليات بيع الوحدات:

إلى درجة كبيرة. وقد تؤدي أي عمليات بيع لعدد كبير من الوحدات في السوق العامة أو التصور  للوحدة السوقي سعرالتخفيض 

 لوحدات.اقيمة وسعر تداول بأن هذه املبيعات سوف تحدث إلى التأثير بشكل سلبي وكبير على 

وقد االستثمارات األساسية للصندوق.  قد ال يعكس سعر السوق املتداول للوحدات قيمة مخاطر انعكاس القيمة األساسية:

يؤدي هذا األمر، باإلضافة إلى الظروف و تتعرض أسواق املال لتقلبات كبيرة في األسعار وحجم التعامالت من وقت آلخر، 

لوحدات. وبصفته صندوق تداول عام، قد يتأثر اقيمة وسعر تداول االقتصادية والسياسية وغيرها، إلى التأثير السلبي على 

الوحدة الواحدة بعدد من العوامل، والتي يقع العديد منها خارج سيطرة الصندوق وبعضها يتعلق بالصندوق وعملياته  سعر

 .بحيث يؤثر بعضها على االستثمار العقاري أو أسواق األسهم بصفة عامة

قد تتغير  إال أنهأصول الصندوق على األقل مرة واحدة كل ستة أشهر،  صافي تحدد قيمة: مخاطر تقييم صافي أصول الصندوق 

على  بناءً وحدات للسعر السوق مات. ولذلك، يمكن تحديد صندوق في الفترة ما بين التقييقيمة االستثمارات األساسية لل

على ذلك، فإن الرسوم املستحقة  ال تعكس القيمة الحالية لالستثمارات األساسية للصندوق. وعالوة والتي قدمعلومات تاريخية 

و بهذا يكون مالك الوحدات على غير دراية بقيمة أصول الصندوق املحدثة في خالل  إال من تقييم آلخر.ملدير الصندوق ال تعدل 

 الفترة و قد يتصرف بوحدات الصندوق بطريقة قد تؤثر بشكل سلبي على عوائده قيمة استثماره. هذه

قد تؤدي متطلبات التوزيع وقيود التمويل بموجب  :بجمع األموال لعمليات استحواذ مستقبليةقيود املتعلقة مخاطر ال

إلى الحد من مرونة الصندوق وقدرته على النمو من خالل االستحواذ. املتداولة  ةصناديق االستثمار العقاريلخاصة باالتعليمات 

على األقل من صافي أرباحه على مالكي الوحدات. وباإلضافة إلى ذلك ومن أجل الحفاظ على وضع  ٪90توزيع ويعتزم الصندوق 

من إجمالي قيمة أصول  ٪50، فيجب أال تتجاوز نسب التمويل للصندوق نسبة متداول الصندوق كصندوق استثمار عقاري 

أو تحقيق النمو من خالل االستحواذ على الصندوق. وكنتيجة لذلك، يمتلك الصندوق قدرة محدودة على تحسين ممتلكاته 

وفي حال كان يعتزم الصندوق القيام بزيادة رأسماله، فقد يلجأ إلى طرح حقوق أولوية بما يتماش ى مع أنظمة  ممتلكات إضافية.

ول، ي صندوق استثمار عقاري متداأنظام الشركات ذات العالقة. ولم يتم حتى تاريخه زيادة رأسمال هيئة السوق املالية و 

 العملية وقتتستغرق وبالتالي قد 
ً
 طويال

ً
  مما قد تؤثر بشكل سلبي على السعر السوقي للوحدات. ا

  التقييدات الشرعية:
ً
هيئة الشرعية. الحسبما تحددها  واملعايير الشرعيةضوابط لليجب أن تتم استثمارات الصندوق وفقا

وهذه املبادئ تنطبق على هيكل االستثمارات وإلى حد ما على نشاطات الصندوق وتنوع استثماراته. ولاللتزام بتلك املبادئ، قد 

يضطر الصندوق عن التخلي عن االستثمار أو جزء منه، أو جزء من دخله إذا كان االستثمار أو هيكل االستثمار مخالف 

إذا قررت  ية. وباإلضافة إلى ذلك، عند االلتزام باملبادئ الشرعية قد يخسر الصندوق فرص استثمار عيةواملعايير الشر ضوابط لل

وبالتالي ال يمكن للصندوق النظر فيه. وقد  واملعايير الشرعيةضوابط البالهيئة الشرعية وجود أي استثمار مقترح غير ملتزم 

األداء املالي للصندوق أو استثماراته، مقارنة مع النتائج التي يمكن  يكون لهذه العوامل، في ظل ظروف معينة، أثر سلبي على

 .منطبقةللصندوق  ةالحصول عليها لو لم تكن مبادئ االستثمار الشرعي

يعتمد أداء الصندوق املستقبلي بشكل كبير على التغيرات في  التغييرات في أوضاع السوق:مخاطر توقعات غير صحيحة و 

، والتي قد تتأثر باألوضاع االقتصادية والسياسية اإلقليمية ذات العالقةي القطاع العقاري العرض والطلب فمستويات 

أو زيادة أسعار  القروض السكنيةواملحلية، وزيادة التنافس الذي ينتج عنه انخفاض قيمة العقارات واحتمال محدودية توفر 
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لتوقعات غير الصحيحة املستخدمة من قبل أن يكون للذا، يمكن  العرض والطلب. مستويات ، والتغيرات فيالعقاري  الرهن

 .الصندوق  على سلبي أثر االستثماري  القرار اتخاذ لغاياتالصندوق  مدير

باستثناء ما هو مذكور في هذه الشروط واألحكام، ال يكون للمستثمرين الحق أو صالحية املشاركة في  عدم املشاركة في اإلدارة:

سند جميع مسؤوليات اإلدارة ملدير الصندوق.
ُ
 إدارة الصندوق أو التأثير على أي من قرارات استثمارات الصندوق. وت

لى نجاح فريق إدارته. وقد تؤثر خسارة خدمات أي من يعتمد نجاح الصندوق بشكل رئيس ي ع االعتماد على كبار املوظفين:

أعضاء فريق إدارة الصندوق بشكل عام )سواء كان ذلك بسبب االستقالة أو خالفه( أو عدم إمكانية جذب وتعيين موظفين 

 على القدرة   إضافيين على عمل الصندوق ومنظومته.
ً
تنمية  علىإن عدم وجود فريق ناجح إلدارة الصندوق قد ينعكس سلبا

من مصلحة الصندوق مما قد ينعكس على عائدات الصندوق وقيمة  فيهعقارات وأصول الصندوق والقدرة على التفاوض ملا 

 .االستثمارية وحداته

 بأن : يتضارب محتمل في املصالحمخاطر 
ً
مدير الصندوق والشركات خضع الصندوق لحاالت مختلفة لتضارب املصالح نظرا

بطريقة  األنشطة تجاريةأنشطة عقارية وغيرها من في مشاركين  يكونوا واملنتسبين قد دراءمنهما واملالتابعة له، ومدراء كل 

مع أشخاص أو شركات أو مؤسسات أو  آلخر التعامل يجوز للصندوق من وقتوبهذا الخصوص، . مباشرة أو غير مباشرة

ال يتطلب من الجهات التي فوض و الفرص االستثمارية.  تسهيلالشركات التابعة ملدير الصندوق لالشركات التي ترتبط مع 

وفي حال قامت للصندوق.  مكل مواردهأن يكرسوا  )بما في ذلك مدير الصندوق( لها مجلس إدارة الصندوق مسؤوليات معينة

تكريس مصادرها أي من الجهات املذكورة بتكريس مسؤولياتها أو مصادرها لصالح جهات أخرى، قد يحد ذلك من قدرتها على 

 علىمن حيث النمو في العائدات والقدرة  أهدافه بتحقيق الصندوق  قدرة على يؤثر قدلصالح الصندوق مما  اومسؤولياته

 أو ستثمار في الصناديق ، مع ضرورة مراعاة أحقية الصندوق اال تحقيق قيمة سوقية أفضل للوحدات
ً
 عاما

ً
املطروحة طرحا

 
ً
 ملا هو وارد في هذه الشروط واألحكام الصندوق داره من قبل مدير واملخاصا

ً
 .وفقا

 طر ذات الصلة بأصول الصندوق اخعوامل امل

في غضون  املبدئية األصول العقاريةاالستحواذ على  إتمامالصندوق  يتوقع: املبدئيةاألصول العقارية االستحواذ على مخاطر 

 من 60
ً
طرفي في حال عدم التزام أي من القانونية التفاقيات الشراء، إال أنه  اإللزاميةوعلى الرغم من . قفالتاريخ اإل يوما

 من تاريخ اإل 60في غضون ، فقد ال تتم عملية االستحواذ هاتنفيذ التزاماتهم بموجببالشراء  اتاتفاقي
ً
أي وقت  أو في قفاليوما

لى أصول أخرى وإنهائها قبل أن يستطيع الصندوق إلى تحديد عمليات استحواذ ع يحتاجسوف على اإلطالق. وفي هذه الحالة، 

وعلى الرغم من توقعات مدير الصندوق بأن الصندوق سوف يستمر في توفير العوائد البدء في تقديم توزيعات ملالكي الوحدات. 

للدخل لعدم وجود أصول مدرة لمستثمرين الدورية املتوقعة لعوائد القد تنخفض فاملستهدفة للمستثمرين على املدى الطويل، 

 في حينها.

وبالتالي لن  منتقاة من قبل مدير الصندوق الصندوق، كما بتاريخه، استثمارات  من بعض تكون  :توفر االستثمارات املناسبة

ال و  أو املالية أو غيرها فيما يتعلق باالستثمارات املستقبلية. االقتصاديةتكون هنالك فرصة ملالكي الوحدات بتقييم العوامل 

، من تحديد استثمارات املبدئية األصول العقاريةيمكن تقديم ضمان بأن مدير الصندوق سيتمكن، عقب االستحواذ على 

 في بيئة السوق الحالية. إن تحديد االستثمارات املناسبة للصندوق 
ً
تتماش ى مع أهداف االستثمار الخاصة بالصندوق، وتحديدا

مضمون بدرجة كبيرة. وعدم قدرة مدير الصندوق على تحديد االستثمارات املناسبة غير هو أمر معقد بعض الش يء و وهيكلتها 

 على قدرة الصندوق على تحقيق 
ً
 .النمو املرغوب في القيمة السوقية للوحداتقد يؤثر سلبا

 مستأجر واحد فقط.املبدئية مؤجرة من ِقبل العقارية : إن األصول املبدئية باألصول العقاريةمخاطر تخلف الغير فيما يتعلق 

 للمخاطر بشكل كبير في حال إخالل املستأجر عن الوفاء بالتزاماته. ففيصندوق الكون وبالتالي ي
ً
عن تخلف املستأجر  معرضا
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على مدير الصندوق يحد ذلك من قدرة ، قد املبدئية األصول العقاريةسداد الدفعات املستحقة عن عقار واحد أو أكثر من 

. وعالوة على ذلك، قد عقارمن شأنه أن يقلل من إيرادات اإليجار من التأجيرها بشروط مرضية. وهذا أو  عقارإعادة تأجير ال

مما ، املستقبل على أفضل شروط ممكنة جدد فيبغرض جذب مستأجرين لعقارات ل ات كبيرةتجديدلعمل صندوق يضطر ال

 على العوائد التي يتم توزيعها على املستثمرين
ً
  .قد يؤثر مؤقتا

: سوف يتعرض الصندوق ملخاطر ائتمانية تتعلق باألطراف الذين مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام واملخاطر االئتمانية

يقوم الصندوق بمزاولة األعمال معهم كما يمكن أن يتحمل الصندوق خطر تسوية التخلف عن السداد. كما أن الصندوق قد 

طرف اآلخر عن االلتزام بما في ذلك مالك األراض ي و/أو مديري العقارات و/أو يتعرض، في ظروف معينة، إلى مخاطر تخلف ال

البنوك املقرضة و/أو املقاولين. وقد يؤدي إخالل أي طرف خارجي متعاقد معه عن سداد أي مستحقات تعاقدية إلى الصندوق 

 إلى انخفاض دخل الصندوق وبالتالي التأثير في النهاية على عوائد مالكي الوحدات.

، لم يحدد مدير املبدئية األصول العقاريةباستثناء ، و كما هو بتاريخ هذه الشروط واألحكام االستخدام غير املحدد للعائدات:

. ولن يكون أمام املستثمرين في الصندوق أي فرصة اإلدراجالصندوق استثمارات الصندوق التي من املقرر القيام بها بعد تاريخ 

 االقتصادية واملالية واملعلومات األخرى ذات الصلة املتعلقة باالستثمارات.لتقييم املعلومات 

سوف تخضع االستثمارات للمخاطر املتعلقة بملكية العقارات و/أو تأجيرها  املخاطر العقارية العامة:التقلبات في قيمة العقار و 

املثال وليس الحصر، تلك املخاطر املرتبطة باملناخ و/أو تطوير عملياتها و/أو إعادة تطويرها. وتشمل هذه املخاطر، على سبيل 

العرض والطلب املتعلق بالعقارات والنقص في مستويات االقتصادي املحلي العام واألوضاع العقارية املحلية والتغيرات في 

والقرارات الطاقة ومختلف املخاطر غير املؤمن عليها أو غير القابلة للتأمين والكوارث الطبيعية واللوائح مصادر إمدادات 

توافر القروض الحكومية )على سبيل املثال، مراقبة اإليجارات( والتغيرات في الضرائب العقارية والتغيرات في معدالت العوائد و 

 إلى أو غير عمل العقارات صعبدة تمويل أو إعا بيعالسكنية التي من شأنها أن تجعل 
ً
االلتزامات البيئية وااللتزامات ي، إضافة

 املحتملة املرتبطة بالتصرف في األصول والحروب وغيرها من العوامل التي تقع خارج سيطرة مدير الصندوق. 

خالل فترة تحواذ على عقارات فهنالك احتمال أن يقوم الصندوق باالسفي السابق،  شهد السوق العقاري تقلبات كثيرةوحيث 

وال يوجد  ؤثر بالقيمة السوقية الستثمارات الصندوق.من شأنه أن يتدهور الحق قبل أن يشهد  انتعاش في السوق العقاري 

 لن تكون سائلة. 
ً
 هناك أي ضمان على وجود سوق جاهزة إلعادة بيع االستثمارات وذلك ألن االستثمارات عموما

 على املدفوعات باإلضافة إلى ذلك، قد 
ً
 سلبيا

ً
يكون للتغيرات السلبية في تشغيل أي عقارات أو في الوضع املالي ألي مستأجر تأثيرا

يجارية التي يتلقاها الصندوق، وبالتالي على قدرة الصندوق على تقديم توزيعات أرباح للمستثمرين. وقد يتعرض أي مستأجر، اال 

يجارية عند ف وضعه املالي ويؤدي إلى تخلفه عن سداد املستحقات اال من وقت آلخر، للركود وهو األمر الذي قد يضع

استحقاقها. وفي أي وقت، يجوز ألي مستأجر أن يسعى للحصول على حماية ضد قوانين اإلفالس أو اإلعسار املعمول بها، وهو 

خفاض التدفق النقدي القابل للتوزيع األمر الذي قد يؤدي إلى رفض عقد اإليجار أو إنهائه أو أي نتائج سلبية أخرى، وبالتالي ان

أن املستأجرين لن يرفعوا دعاوى للحماية من اإلفالس في املستقبل، وإذا فعلوا بالخاص بالصندوق. وال يمكن تقديم ضمان 

.
ً
 ذلك أن يستمر اإليجار ساريا

السكني املثال القطاع العقاري قد يستثمر الصندوق في أصول مركزة في قطاع محدد، على سبيل  التركيز على القطاع العقاري:

ز الصندوق استثماراته في قطاع واحد، فقد يؤدي و/أو 
ّ
التجاري و/أو القطاع العقاري املكتبي و/أو قطاع املخازن. وفي حال رك

الصندوق االستثمارية على  أصول وذلك بشكل يفوق ما إذا اشتملت ذلك األمر إلى تعريض الصندوق لخطر الركود االقتصادي 

قطاعات أخرى. ونتيجة لذلك، قد يكون لهذا الركود تأثير سلبي جوهري على الوضع املالي للصندوق ونتائج  عديدة فيأصول 

 عملياته وتدفقاته النقدية وقدرته على تقديم توزيعات أرباح للمستثمرين.
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في املقام األول في أصول قائمة في مكة املكرمة واملدينة املنورة. وباعتبار يعتزم الصندوق االستثمار : تركيز من قبل املوقع الجغرافي

دنى من بحد أ %60أن الصندوق يركز استثماراته في مواقع جغرافية محدودة في مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة بنسبة 

قتصادية بشكل أكبر عما لو شمل ، فقد يعرض هذا الصندوق إلى مخاطر تدني األوضاع االإجمالي قيمة أصول الصندوق 

الصندوق على عقارات في مناطق جغرافية متنوعة. ونتيجة لذلك، يمكن ألي ركود في النشاط االقتصادي في مكة املكرمة أو 

املدينة املنورة أن يكون له تأثير سلبي جوهري على الحالة املالية للصندوق ونتائج عملياته، وتدفقاته النقدية، والقدرة على 

 القيام بتوزيعات للمستثمرين.

ملنفعة العامة )على على عقار لتحقيق ااالستحواذ اإلجباري أنه من حق بعض الجهات الحكومية في اململكة : مخاطر نزع امللكية

قيمة لل يساوي عادة ما لعقار ما سعر الشراء يكون ، ومن الناحية العملية(. واملرافق العامةبناء الطرق ، ال الحصر سبيل املثال

  إخطاربعد فترة  عقارال على يتم االستحواذ اإلجباري في حال نزع امللكية . ويةالسوق
ً
 اعتمادهاألن  وذلك، غير محددة نظاميا

 ةغير كافيالتعويض  قيمةيكون هناك خطر يتمثل في أن فتعويض، الدفع  احتماليةعلى الرغم من و خاص.  نظامبموجب  يقوم

تنخفض قيمة قد ، نزع امللكيةتحقق خطر  وفي حال. الريح الفائت أو الزيادة في قيمة االستثمار حجم االستثمار أوباملقارنة مع 

 مالكي الوحدات كل أو جزء من رأس املال املستثمر. وقد يخسرالكي الوحدات، وقيمة وسعر التداول للوحدات مل اتتوزيعال

عقارية تجارية فقط، وإذا اعتمد الصندوق على مصادر : قد يستحوذ الصندوق على أصول مخاطر سوق العقارات التجارية

 ألي ركود يحدث في هذه السوق.  وتتميز سوق العقارات التجارية بطبيعتها 
ً
الدخل الناتجة عنها، قد يصبح الصندوق ُمعرضا

 على قيمة ا
ً
ألصول العقارية الدورية وتتأثر بالوضع االقتصادي بصفة عامة. هذا وتؤثر الظروف االقتصادية املتدهورة سلبا

التجارية وسيولتها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الظروف االقتصادية السلبية كان لها، وسيظل لها، تأثير سلبي جوهري على مستوى 

يجارية والتحصيل الفعال لها وقدرة املستأجرين على سداد مدفوعات تتدفق في نهاية األمر إلى الصندوق. وكذلك قد العوائد اال 

، وأعداد العقارات غير املستغلةعلى مستويات اإليجار وعوائده  سلبي اض في أداء أسواق العقارات التجارية تأثيريكون لالنخف

 سلبي جوهري على عمل الصندوق ووضعه املالي. ة لذلك قد يكون لهذا األمر تأثيرونتيج

 ي قطاع العقار الأداء االستثمارات في وإن  السكني. ي قطاع العقار ال: يجوز للصندوق االستثمار في مخاطر سوق العقاري السكني

االقتصادية والسياسية  كبير بالعواملبشكل تتأثر  مستويات العرض والطلب، والتي السكني يعتمد بشكل كبير على التغيرات في

قدرة الصندوق إن . واألمنية، والعوامل اإلقليمية واملحلية، بما في ذلك زيادة في املنافسة التي تفرضها العقارات السكنية األخرى 

 التابع للصندوق  مد إلى حد كبير على قدرة العقارالحفاظ على قيمة العقار يعت االستفادة من دخل تأجيري إضافة إلىعلى 

هؤالء  مستأجرين أفضل منخرى مماثلة اجتذاب أوفي حال كان باستطاعة عقارات مماثلة.  عقارات أخرى مع  ملنافسةا

على نتيجة النخفاض الطلب تابعة للصندوق، قد ينتج ذلك بانخفاض الدخل التأجيري للصندوق العقارات لاملستأجرين ل

توزيعات ملالكي الوحدات وقد يتسبب في القد يقلل من  تأجيري ال الدخلاالنخفاض في صافي إن . العقارات التابعة للصندوق 

 وحدات.القيمة وسعر  انخفاض

من قد يستحوذ الصندوق على استثمارات بناًء على القيم املستقاة من اإليرادات التي  مخاطر االعتماد على إيرادات اإليجارات:

أن املساحات الشاغرة سوف يتم تأجيرها أو أن اإليجارات ب. وال يوجد ضمان نستأجرياملمن  ايتم الحصول عليهاملتوقع أن 

ألزمة . وفي حال تعرض أحد املستأجرين الزمناملنتهية سوف يتم تجديدها أو أنه سوف تكون هناك زيادة في اإليجارات بمرور 

جاره. وقد يشغل بعض يجارية في الوقت املناسب أو تجديد عقد إي، فقد يصبح عندها غير قادر على سداد املستحقات اال مالية

املستأجرين أجزاء كبيرة من االستثمارات ذات الصلة، وبالتالي، طاملا كانت استثمارات الصندوق مركزة في تلك األصول، فقد 

 بشكل كبير 
ً
يتأثر الوضع املالي للصندوق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية وقدرته على تقديم توزيعات أرباح للمستثمرين سلبا

 ف سلبية تؤثر على هؤالء املستأجرين الرئيسيين. بأي ظرو 

. وبالتالي، قد يصعب أو يستحيل على  :مخاطر سيولة األصول األساسية
ً
َعد األصول العقارية من األصول غير السائلة نسبيا

ُ
ت
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وقد يصعب  الصندوق من أصول عقارية.أصول . وتتكون معين في أي وقتبالسعر املرغوب معين يبيع أصل عقاري أن الصندوق 

 في أوقات تراجع السوق وبصفة خاصة تلك األصول التي يتم تصنيفها كأصول 
ً
على الصندوق بيع أصوله العقارية )خصوصا

لخصم كبير خاصة إذا تم إجبار الصندوق على التصرف في أي من أصوله خالل  املقترح عقارية كبيرة(، وقد يتعرض السعر

 على أداء الصندوق.فترة زمنية قصيرة. وقد يؤدي هذا األم
ً
 ر إلى تخفيض قيمة الوحدات والتأثير سلبا

ن مشاريع التطوير العقاري في اململكة تواجه مخاطر عديدة. إن مخاطر االشتراك في بناء وتسويق مشروع إ مخاطر التطوير:

( تجاوز التكاليف املحددة، 2و)( التأخير في االنتهاء من األعمال في الوقت املناسب، 1عقاري جديد تشمل، دون حصر، ما يلي: )

( القوة القاهرة الناتجة عن عوامل تقع خارج سيطرة 4( عدم القدرة على تحقيق عقود إيجار باملستويات املتوقعة، و)3و)

الصندوق والتي تتعلق بقطاع التشييد )بما في ذلك األحوال الجوية والظروف البيئية السيئة ونقص مواد البناء في السوق( وهو 

 على مخاطر أخرى، من بينها الحصول على األ 
ً
مر الذي يعوق االنتهاء من مشاريع التطوير. إن البدء في مشروع جديد ينطوي أيضا

املوافقات والتصاريح الحكومية الالزمة لتقسيم األراض ي واإلشغال، وغيرها من املوافقات والتصاريح الحكومية األخرى املطلوبة، 

تصلة باملشاريع التي لم تتم متابعتها حتى االكتمال. إن اإلنجاز الناجح لتلك املشاريع سوف يكون وتكاليف التطوير العقاري امل

له تأثير مباشر وكبير على قيمة الوحدات وأي فشل في ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض التوزيعات للمستثمرين وصافي قيمة 

 أصول الصندوق.

 على الدخل الذي يجنيه الصندوق، أو أن يؤدي من املحتمل أن يتم تمويل  مخاطر التمويل:
ً
أصول الصندوق وأن يؤثر هذا سلبا

 الصندوق  أصول تتعاظم الزيادات واالنخفاضات في قيمة و . وبالتالي القيمة السوقية للوحدات إلى خسارة رأس املال األصلي

قيمة أصول الصندوق  صافييرات عشوائية في . فعلى سبيل املثال، قد يسبب التمويل تغعندما يلجأ الصندوق للتمويلالعقارية 

أو قد تعرضه لخسارة تفوق مبلغ استثماره. إن استخدام التمويل يخلق فرصة للزيادة في العائدات ولكنه في نفس الوقت ينطوي 

تمويل على درجة عالية من الخطر املالي وقد يؤدي إلى تعريض الصندوق واستثماراته إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع تكلفة ال

والركود االقتصادي. عالوة على ذلك، فإنه يمكن رهن أصول الصندوق إلى ُمْقِرض لصالح الصندوق فقط، ويمكن أن يقوم 

ْقِرض باملطالبة باألصول فور حدوث أي تخلف عن السداد )حسبما هو مشروط في وثائق التمويل( من جانب الشركة 
ُ
ذلك امل

 دوق أو الصندوق ذاته.ذات الغرض الخاص أو من جانب مدير الصن

يتنافس الصندوق مع مالك ومشغلين ومطورين عقاريين آخرين في اململكة العربية  :مخاطر اإلجراءات التي يتخذها املنافسون 

السعودية، وقد يمتلك بعضهم عقارات مشابهة للعقارات التي يمتلكها الصندوق في نفس النطاق الذي تقع فيه العقارات. وإذا 

يمتلكها الصندوق أو بيع أصول مماثلة لهذه قام منافسو الصندوق بتأجير أماكن سكنية و/أو تجارية مماثلة للعقارات التي 

للعقارات التي يمتلكها الصندوق بقيمة أقل من تقويم الصندوق لألصول القابلة للمقارنة، فإن الصندوق قد ال ينجح في تأجير 

لصندوق تكاليف مناسبة أو قد ال ينجح في ذلك على اإلطالق. وبالتالي، قد يتكبد اأو شروط املساحة التجارية والسكنية بأسعار 

تأجير أو استغالل ومصاريف إضافية ألغراض االحتفاظ بالعقارات وقد يتعّرض لخسارة الدخل املحتمل كنتيجة لعدم 

. أو العائد العقارات األساسية. وبناًء عليه، قد يتأثر الدخل
ً
 املتوقع ملالكي الوحدات سلبا

قد ُيطلب من الصندوق إجراء إعالنات حول فإنه ، الصندوق  بخصوص التصرف باستثمارات مخاطر بعض التصرفات:

الشؤون التجارية واملالية لالستثمار مثل تلك التي تتم بخصوص بيع أي عقار، وقد ُيطلب منه ضمان تعويض املشترين لتلك 

 
ُ
خِفض عوائد االستثمارات للحد الذي تكون فيه تلك اإلعالنات غير دقيقة. وقد ينتج عن تلك الترتيبات التزامات طارئة، قد ت

مالكي الوحدات أو قد ُيطلب تمويلها في النهاية من جانب الصندوق. وباإلضافة إلى ذلك، تنص املستندات املنظمة للصندوق 

على أن الصندوق يضمن تعويض مدير الصندوق والتابعين له بما في ذلك مسئوليه ومديريه وشركائه وموظفيه ومساهميه 

 بعض املطالبات والخسائر واألضرار والنفقات الناجمة عن نشاطاته نيابة عن الصندوق، واألعضاء وغيرهم من الوكالء، عن

 وقد تؤثر التزامات التعويض تلك بشكل جوهري على عوائد املستثمرين. 
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سوف يقوم الصندوق بالتخارج من العقارات  مخاطر عدم القدرة على التخارج من استثمارات الصندوق بشروط جيده:

 للبيع. إن قدرة الصندوق على التصرف في العقارات واألصول األخر 
ً
ى الخاصة به في الوقت الذي يراه مدير الصندوق مناسبا

 على شروط مواتية يعتمد على عوامل خارج سيطرته بما في ذلك املنافسة من جانب بائعين آخرين وتوافر 
ً
تمويل مصادر البناءا

 على شروط ملشترين محتملين. وفي حال لم يتمكن الصندوق من 
ً
فإن  توقيت مناسبأو في  مناسبةالتصرف في أصوله بناءا

.
ً
 وضعه املالي ونتائج العمليات والتدفق النقدي وقدرته على توزيع األرباح على مالكي الوحدات قد تتأثر سلبا

قد تتأثر نتائج الصندوق بشكل سلبي إذا كان هناك عدد كبير  مخاطر عدم قدرة املستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم االيجارية:

الحماية املتوفرة  من املستأجرين غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم االيجارية. وباإلضافة إلى ذلك، ففي حال لجوء مستأجر ما إلى

الخاص وينتج عن ذلك نقصان في التدفق  أنظمة اإلفالس أو اإلعسار أو أية أنظمة مماثلة، فيجوز له إنهاء عقد اإليجار بموجب

النقدي للصندوق. وفي حال وجود عدد كبير من حاالت اإلخالل بااللتزامات و/ أو حاالت اإلفالس من املستأجرين، فإن التدفق 

.
ً
 النقدي الخاص بالصندوق وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات ملالكي الوحدات قد تتأثر سلبا

سوف يستمد  م القدرة على تجديد عقد اإليجار أو إعادة تأجير املساحة املستأجرة عند انتهاء مدة العقد:مخاطر احتمالية عد

 عليه، فإن الوضع املالي للصندوق ونتائج 
ً
الصندوق معظم دخله من مبالغ اإليجار التي يسددها مستأجرو العقارات. وبناءا

 في حال لم يتمكن  عدفالعمليات والتدفق النقدي وكذلك قدرة الصندوق على 
ً
توزيعات للمستثمرين قد تتأثر جميعها سلبا

الصندوق من إعادة تأجير العقارات بشكل فوري أو تجديد عقود اإليجار أو في حال كانت القيمة االيجارية عند التجديد أو 

ه لعقد سوف يتم تجديده أو أنوعند انتهاء أي عقد إيجار، ال يوجد أي ضمان على أن اإعادة التأجير أقل بكثير من املتوقع. 

. وقد تكون شروط أي عقد إيجار الحق أقل فائدة للصندوق من عقد اإليجار الحالي. وفي حال سوف يتم إيجاد مستأجر بديل

 عند تنفيذ الحقوق وقد يتم تكبد تكاليف باهظة لحماية 
ً
 أو قيودا

ً
التقصير من جانب أي مستأجر، قد يواجه املؤجر تأخيرا

وعالوة على ذلك، فإن قدرة الصندوق على تأجير املساحة االيجارية وكذلك القيمة االيجارية التي الصندوق. استثمارات 

 بعدد العقارات األخرى التي تنافس عقارات مستويات يتقاضاها تتأثران ليس فقط ب
ً
الطلب من جانب املستأجرين ولكن أيضا

 الصندوق في اجتذاب املستأجرين.

بموجب عقود إيجار  املبدئية يةالعقار األصول تم تأجير : بالتأمين واإلصالح الكامل االلتزاماإليجار الذي يتضمن  سريان مخاطر

بالتأمين واإلصالح الكامل، والتي بموجبها يتحمل املستأجر كافة  االلتزاماإليجار التي تتضمن معادلة بشكل كبير ملا ُيعَرف بعقود 

 تكاليف الصيانة، باإلضافة إلى الخدمات والتأمين وااللتزام بسداد الضرائب والرسوم املتعلقة بشكل مباشر بالعقار ذي الصلة. 

أن املحاكم املختصة في اململكة  على الرغم من اعتماد العقود من جانب الهيئة الشرعية للصندوق، فهي ال تضمن أن تقرر و 

متوافقة مع الشريعة، وبالتالي يمكن تنفيذها في اململكة حسب هي عقود أحكام عقود اإليجار أو غيرها من العقود ذات الصلة 

 وذلك صياغتها، 
ً
ب للمستأجر مسئولية إجراء إصالحات إنشائية وااللتزام بسداد الضرائاألحكام التي تخّول فيما يتعلق بخاصة

فقد املحكمة املختصة أن هذا الترتيب غير متوافق مع الشريعة،  قررتوفي حال  .املبدئية باألصول العقاريةوالرسوم املتعلقة 

سلبي على الصندوق ومركزه املالي جوهري تزيد النفقات املتكبدة من جانب الصندوق بشكل كبير، وقد يكون لهذا األمر تأثير 

 التوزيعات ملالكي الوحدات وبالتالي انخفاض قيمة الوحدات.وقد يؤدي إلى انخفاض 

بشكل عام. وقد تتضمن هذه العوامل  قطاع الفندقةسوف يتأثر أداء الصندوق بالعوامل التي تؤثر على  :قطاع الفندقةمخاطر 

د الحجر الصحي أو أو أي تفش ي لألمراض أو أوبئة أو قيو  اقتصادي انكماشالطلب ومن بينها أي مستويات متعلقة بعوامل 

أو التعطل في خدمات  أنظمة أو لوائح )بما في ذلك تلك املتعلقة بالضرائب والرسوم(القيود املرتبطة بالصحة العامة أو أي 

العرض مستويات تتعلق بالنقل واملواصالت املحلية أو الوطنية أو الدولية أو التقييد أو الحظر أو أي حالة مشابهة، أو عوامل 

املكرمة معين كالفنادق املوجودة في موقع معين من مكة أو مكان ومن بينها زيادة املعروض من الفنادق إما بشكل عام أو في قطاع 

سلبي اد الكلي وغيره من العوامل تأثير . وقد يكون لالقتصبنمط دوري تسم قطاع الفندقةيو أو في فئة معينة.  املنورة أو املدينة
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اإلنفاق الشخص ي وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدالت اإلشغال وأسعار الغرف ويؤثر على القيمة اإلجمالية  على العمل وعلى

تكلفة االستحواذ، مما  مقابل مبلغ أقل منمن األصول التخارج قد يحتاج الصندوق إلى . وبالتالي، في قطاع الفندقة للعقارات

   العوائد املستهدفة.مالية وقد ال يتمكن من تحقيق  يؤدي إلى خسارة رأس

قد يكون للطبيعة املوسمية  :واملدينة املنورة املكرمة في مكةبقطاع الفندقة املوسمية وغيرها من املخاطر املرتبطة الطبيعة 

وعلى أي عقارات يتم االستحواذ  املبدئية األصول العقاريةسلبي على جوهري تأثير واملدينة املنورة  املكرمة في مكة لقطاع الفندقة

أعلى معدالت ويحقق ، بطبيعته املوسمية قطاع الفندقةتسم ي. الفندقةفي مجال  التي يتم استخدامهاعليها في املستقبل و 

ومن املتوقع أن تسبب هذه الطبيعة املوسمية تقلبات دورية في إيرادات الغرف اإلشغال بصفة عامة في موسم الحج والعمرة. 

وأسعارها ومعدالت اإلشغال والنفقات التشغيلية. وال يستطيع الصندوق توفير أي ضمانات بأن التدفقات النقدية سوف تكون 

في األداء املالي الناتج عن الطبيعة  كافية لتعويض أي هبوط قد يحدث نتيجة لهذه التقلبات. وبالتالي، قد يكون للتذبذب

وبالتالي التوزيعات  على املركز املالي للصندوق وتدفقاته النقدية ونتائج عملياتهجوهري سلبي تأثير  يقطاع الفندقللاملوسمية 

 تراث الوطنيوعلى الرغم من أن اململكة والهيئة السعودية العامة للسياحة وال. وباإلضافة إلى ذلك، النقدية وقيمة الوحدات

 وزارة السياحة(
ً
 كبيرة لتشجيع السياحة،  )حاليا

ً
 جهودا

ً
التغيير السلبي في إصدار تأشيرات العمل وتأشيرات إال أن تبذالن حاليا

 الحج والعمرة قد يؤثر على سوق السياحة في اململكة بما في ذلك استثمارات الصندوق.

سوف يحتفظ الصندوق بتأمين للمسؤولية التجارية، وتأمين على امللكية، وغيرها من أنواع  مخاطر الخسائر غير املؤمنة:

التأمين التي تغطي جميع املمتلكات التي يملكها ويديرها الصندوق، وذلك بالنوع والحدود التي يعتقد أنها كافية ومناسبة بالنظر 

طية املناسبة، مع تطبيق ممارسات الصناعة الجيدة. ومن املمكن إلى املخاطر النسبية التي تنطبق على العقار، وبتكلفة التغ

 التأمين ضد خسائر معينة، مثل تلك التي تنتج العواصف أو الفيضانات أو 
ً
، مع مراعاة بعض القيود، ةالزلزاليالحوادث أيضا

. لذا، فإن الصندوق قد طالباتوالتأخر في تحصيل امل من بينها الخصومات الكبيرة أو السداد التشاركي وقيود وثائق التأمين

يتكبد خسائر مادية تتجاوز عائدات التأمين، وربما يصبح غير قادر على االستمرار في الحصول على التغطية التأمينية بأسعار 

. فإذا واجه الصندوق خسارة غير مؤمن عليها أو خسارة تتجاوز حدوده التأمينية فيما يتعلق بملكية إحدى 
ً
معقولة تجاريا

 عن العائدات العق
ً
ارات أو أكثر، فإنه من املحتمل أن يخسر الصندوق رأس املال املستثمر في املمتلكات املتضررة، فضال

 على وضع الصندوق 
ً
املستقبلية املتوقعة من هذه املمتلكات. وبالتأكيد فإن أي خسارة من هذا القبيل من املرجح أن تؤثر سلبا

 نقدية الناتجة عنه، ومن ثم قدرة الصندوق على تقديم توزيعات للمستثمرين.املالي ونتائج عملياته، والتدفقات ال

 عن الت مخاطر تقويم العقارات:
ً
عمليات بمدير الصندوق يقوم املستقلين، سوف  ثمنينالتي يجريها اثنين من امل ثميناتفضال

تي يقوم بها مدير الصندوق لغرض تقدير ال ثمينداخلية في العديد من الحاالت بالنسبة للصندوق. وستكون عمليات الت ثمينت

 للقيمة التي يمكن الحصول عليها عند بيع ذلك العقار، حيث يعتمد 
ً
 دقيقا

ً
األمر على ذلك قيمة عقار ما فقط، وليست مقياسا

حيث إن التحقق النهائي من القيمة السوقية للعقار يعتمد إلى حد كبير على الظروف  ،التفاوض بين املشتري والبائع

وإذا قرر الصندوق تصفية أصوله، فإن القيمة . األخرى الخارجة عن سيطرة الصندوق قتصادية، وغيرها من الظروف اال

املقدرة لهذه األصول. وفي فترات التقلبات االقتصادية، والتي يزيد فيها عدم  ثميناملحققة قد تكون أكثر من أو أقل من قيمة الت

التي يمكن في مقابلها قياس القيمة، فإن الفارق يزيد ما في السوق اليقين بالنسبة لتقديرات القيمة، وتقل العمليات املماثلة 

ألصل. وعالوة على ذلك، فإن عدم اليقين النسبي بشأن بين القيمة املقدرة ألصل عقاري معين والقيمة السوقية النهائية لذلك ا

 على دقة تقديرات قيمة العقار وعلى املفاوضات بين املشتري والبائع 
ً
التدفقات النقدية في السوق املتعثرة يمكن أن يؤثر سلبا

 وبالتالي على العوائد النهائية ملالكي الوحدات.

يجوز للصندوق االستثمار في : ملدرجة وصناديق االستثمار العقاري األخرى مخاطر االستثمار في صناديق املرابحة واألسهم ا

ضوابط المع توافقة املدرجة و املعقارية الشركات المع البنوك سعودية محلية أو في أسهم تعامالت مرابحة بالريال السعودي 

هذه األنواع  قد تنخفض قيمةو . واملعايير الشرعيةضوابط الاملتوافقة مع  االستثمارية أو غيرها من الصناديق واملعايير الشرعية
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املرابحة الناشئة عن فيما يخص تعامالت إخالل الغير ، هناك مخاطر . وباإلضافةبنكيةليست ودائع  كونهامن االستثمارات 

ات فيها عند شركة ال يتم املقاصة أو الدفع، التي الغير سائلة في األدوات املالية األنشطة التجارية التي تنطوي على التعامل

 على التوزيعات النقدية والقيمة السوقية للوحدات.مقاصة خاضعة لرقابة أو سوق مالي
ً
 ، مما قد يؤثر سلبا

 بمخاطر تأثير السياسات الحكومية على السوق العقاري السعودي
ً
األراض ي البيضاء على  رسومفرض : قامت الحكومة مؤخرا

غير  راض يخرين لتطوير األ اآل حافزا للمطورين وتوفر هذه الرسوم  .األراض ي البيضاء" رسومفة باسم "املعرو في اململكة، و 

  ؤديتأن املمكن  ولكن من، املستغلة
ً
أي تخفيض في املستقبل إن . ي العقار  سوق القطاعاملنافسة في  في مستويات إلى زيادة أيضا

أي  فرضاملغتربين والضرائب على التحويالت املالية من املغتربين و ، والتغيرات في ضريبة في اململكة دعم عن الكهرباء واملياهلل

التابعة  الطلب على العقارات من مستويات ضرائب جديدة على العمالة الوافدة وعائالتهم قد يقلل من الدخل املتاح وقد تقلل

إيرادات العقارات تأثير سلبي على  من قبل الحكومة اتاإليجار لحدود أو قيم  زيادةي أل قد يكون صندوق. وعالوة على ذلك، لل

 الصندوق.التوزيعات النقدية والقيمة السوقية لوحدات  يوبالتال

 طر األخرى اخعوامل امل

 بين مالكي الوحدات ومدير الصندوق. وهذا الترتيب التعاقدي تحكمه  مخاطر الوضع القانوني:
ً
 تعاقديا

ً
إن الصندوق يمثل ترتيبا

 فقد ال يجد الصندوق وتشرف عليه هيئة السوق املالية. ليس لدى الصندوق شخصيته القانونية أو االعتبارية الخاصة ولذا 

 منتأييد
ً
لعدم وضوح كيان الصندوق القانوني، مما قد يعرض  سعوديةال املحاكمسعودية أو الرسمية ال الجهات املشرعة ا

 الصندوق لخسائر تنعكس بشكل مباشر على السعر السوقي لوحدات الصندوق.

إن املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام تستند على التشريعات القائمة  املخاطر القانونية والتنظيمية والضريبية:

ت قانونية وضريبية وزكوية وتنظيمية في اململكة أو غيرها خالل مدة الصندوق، والتي يمكن أن يكون لها واملعلنة. فقد تطرأ تغيرا

نزاع محدودة، نشوء القانونية في حال للحماية تأثير سلبي على الصندوق، أو استثماراته. وقد تكون قدرة الصندوق على اللجوء 

 وراء وقد يتعين اللجوء إلى محاكم اململكة العربية الس
ً
َعد عملية تنفيذ عقود اإليجارات والعقود حماية الحقوق عودية سعيا

ُ
. وت

األخرى من خالل النظام القضائي في اململكة عملية طويلة وصعبة ونتائجها غير متوقعة. وباإلضافة إلى ذلك، تتمتع اإلدارات 

الصالحية وحرية التصرف فيما يتعلق بتطبيق  والجهات الحكومية في اململكة، على سبيل املثال كاتب العدل، بقدر كبير من

تطبيق هذه التشريعات إلى  فياإلدارات الحكومية  تأخرالتشريعات القائمة. وقد تؤدي أي تغييرات في التشريعات القائمة أو 

 ضرائب مفروضة على الصناديق 
ً
 على الصندوق. وال توجد حاليا

ً
ملالية داخل الخاضعة لهيئة السوق ااالستثمارية التأثير سلبا

 اململكة العربية السعودية، وتحتفظ السلطات الضريبية املحلية بالحق في تقدير ضريبة الزكاة على جميع مالكي الوحدات.

م، كضريبة 2018يناير  1بدأ العمل بها من  قدكما هو معلوم فإن ضريبة القيمة املضافة  :ضريبة القيمة املضافةمخاطر 

جديدة تضاف ملنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في اململكة، بحسب ما تم اإلعالن 

قيمة عنه من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة، وعليه، فإن متى ما انطبقت أي من الحاالت الخاصة بضريبة ال

املضافة على أي من أصول واستثمارات الصندوق فإن ذلك سيكون له تأثير على الصندوق، وحيث أن إقرار هذه الضريبة في 

 ويشتمل تطبيقه ، اململكة سينطوي على العديد من املعوقات الجوهرية
ً
كما أن هذا النوع من الضرائب يعد بطبيعته معقدا

توى الحكومي أو على مستوى املنشآت امللزمة بهذه الضريبة، وعليه فإن مثل هذه على إجراءات وتعليمات مفصلة على املس

املنشآت ستحتاج إلى اإلملام التام وفهم طبيعة وطريقة تطبيق مثل هذا النوع من الضرائب، وكيفية احتسابها وتقديم تقارير 

 ملا هو مفروض بموجب األنظمة واللوائح
ً
ذات العالقة، ومثل أي من األنظمة واللوائح  خاصة للجهات الحكومية املختصة وفقا

األخرى فإنه في حال اإلخالل بأي من االلتزامات املفروضة بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة بضريبة القيمة املضافة فإن 

 على الصندوق واستثماراته
ً
ما تجدر ، كذلك سوف يؤدي إلى فرض غرامات مالية وعقوبات نظامية أخرى، مما قد يؤثر سلبا

 ضريبة القيمة املضافةقرارها بزيادة نسبة  الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكةم أصدرت 2020مايو 11اإلشارة إلى أنه بتاريخ 

 من تاريخ ا( %15( إلى )%5من )
ً
 م.2020يوليو  1عتبارا
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التي تصاحب أي أحداث  سلبي بالتطوراتقد تتأثر قيمة الصندوق واستثماراته بشكل  :القوة القاهرة والظروف الطارئةمخاطر 

متعلقة بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة أو ما يصاحب هذه األحداث من إجراءات بسبب أمور وظروف خارجة عن إرادة 

، األمراض واألوبئة القضاء والقدرحداث وسيطرة الصندوق و/أو مدير الصندوق والتي قد تشمل على سبيل املثال ال الحصر أ

، الزالزل واإلضرابات، األعمال اإلرهابية، والوقائية حترازيةاال املتعلقة بالتدابير األوامر أو القرارات الحكومية  ائح،والجو 

 ، وغيرها.الحروب، الفيضانات، الحرائق

اعتماد أو قد ال ينجح الصندوق في تحقيق أهدافه االستثمارية في حال ُرِفَض إصدار أي  مخاطر املوافقات الحكومية والبلدية:

ض ي امل. وفي مثل هذه الحال، قد ال يستطع الصندوق أو غير منطقية موافقة بلدية مطلوبة أو تم منحها بشروط غير مقبولة

 
ً
 على قيمة الوحدات حيث أن العوائد املتوقعة من التطوير لن يتم حصادها  ،تطوير العقار باالستثمار أوقدما

ً
مما سيؤثر سلبا

 في الوقت املحدد لها.

 لسياسات السعودةتشترط حكومة اململكة  قد مخاطر السعودة:
ً
ات عدة ين في قطاعواطناملتوظيف نسبة عالية من  تنفيذا

االلتزام بمثل . ومن غير الواضح في هذه املرحلة إلى أي مدى سوف ُيطلب من الصندوق واستثماراته التطوير العقاري  منها قطاع

ارتفاع و ممل يؤدي إلى تكاليف إضافية  أو تقديم تدريب إضافي زيادة نسبة التوظيفالسعودة قد تتطلب هذه السياسات إال أن 

من املشروع ، وهو ما سوف يتم اقتطاعه من صافي دخل الصندوق وبالتالي سوف تنخفض األرباح الصافية يةتكاليف التشغيلال

 على 
ً
 الوحدات. أرباح مالكيالعقاري التطويري فيؤثر سلبا

 لطبيع خاطر التقاض ي مع الغير:م
ً
ة األنشطة إن الصندوق معرض الحتمالية االنخراط في إجراءات قضائية مع الغير نظرا

مبالغ التسويات إضافة إلى مطالبات الغير قانونية فيما يتعلق بمواجهة  يتحمل الصندوق أتعابفي هذه الحال، . والخاصة به

من أصول الصندوق واألموال النقدية املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات. ويحق  أو األحكام، األمر الذي من شأنه أن يقلل

 لقيود معينة.
ً
 ملدير الصندوق وآخرين الحصول على تعويض من الصندوق فيما يتعلق بتلك النزاعات القضائية وذلك وفقا

ها مدير الصندوق ومساهموه ومديروه حكام الظروف التي يتحمل فياأل شروط و  هذه تحدد مخاطر تحديد املسؤولية والتعويض:

. ونتيجة لذلك، قد يحد حق املستثمرين في املسؤولية تجاه الصندوق  والشركات التابعة لهومستشاروه ومسئولوه وموظفوه 

 أحكامتلزم شروط و . وباإلضافة إلى ذلك، التعويض باملقارنة مع الحاالت التي ال تكون مثل تلك الشروط املقيدة منصوص عليها

عن بعض املطالبات والخسائر واألضرار واملصاريف الناشئة عن  الشركات التابعة لهمدير الصندوق و  الصندوق بتعويض

 على عوائد املستثمرين. سلبيتصرفاتهم نيابة عن الصندوق. وهذه االلتزامات بالتعويض من املمكن أن تؤثر بشكل 

بالتطورات السياسية والدبلوماسية، وعدم  بشكل سلبيواستثماراته  قد تتأثر قيمة الصندوق  :املخاطر السيادية والسياسية

 االستقرار والتغيرات في السياسات الحكومية وغيرها من التطورات السياسية واالقتصادية.

 بااللتزام باملتطلبات التنظيمية، يجوز للصندوق إجراء توزيعات عينية بشكل عقارات أو حصص في  التوزيعات العينية:
ً
رهنا

شركات أخرى عند حل الصندوق. وفي حالة التوزيع العيني، قد يستلم مالكو الوحدات حصص في شركة أو عقارات يصعب 

. وقد ينش ئ التوزيع العيني ألية أصول تكاليف وأعباء إدارية لم يكن املستثمرون ليتحملوها لو أن 
ً
التصرف بها وتحويلها نقدا

.
ً
 الصندوق أجرى التوزيعات نقدا

إن هذه الشروط واألحكام قد تحتوي على بيانات مستقبلية تتعلق بأحداث مستقبلية أو باألداء املستقبلي  املستقبلية: البيانات

قّدر“، “يواصل“، “نعتقد“، “نتوقع“للصندوق. وفي بعض الحاالت، يمكن تعريف البيانات املستقبلية بمصطلحات مثل: 
ُ
، “ن

، "من املفترض"، "سوف"، أو عكس هذه املصطلحات أو غيرها من املصطلحات ، "مشاريع"“خطط“، “ربما“، “ننوي “، “ننتظر“

جرد توقعات فقط في حين أن األحداث أو النتائج الفعلية قد تختلف على نحو جوهري. ويجب تشير ملاملشابهة. وهذه البيانات 

املختلفة، من بينها املخاطر الواردة في على املستثمرين عند تقييم هذه البيانات النظر على وجه التحديد في عدد من العوامل 
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. حيث أن هذه العوامل من املمكن أن تجعل األحداث أو النتائج الفعلية تختلف على نحو جوهري عن أي من البيانات )ز( فقرةال

واألحكام املستقبلية. وال يتحمل مدير الصندوق أي مسئولية عن تحديث أي من البيانات املستقبلية بعد تاريخ هذه الشروط 

  .من أجل مطابقة هذه البيانات مع النتائج الفعلية أو التغييرات في التوقعات

 لكافة عوامل املخاطر في االستثمار في وحدات الصندوق. 
ً
 أو مستنفذا

ً
 وافيا

ً
 وملخصا

ً
إن املخاطر املذكورة آنفا ليست تفسيرا

 ة مستقلة من مستشاريهم املختصين. وُينصح بشدة أن يعمل كافة املستثمرين املحتملين على طلب مشور 

 أو أن املستثمر لن يتكبد خسارة، وبالتالي يجب على  (2
ً
ال يتضمن االستثمار في الصندوق أي ضمان بأن االستثمار سيكون مربحا

كل مستثمر محتمل أخذ العوامل أدناه بعين االعتبار قبل شراء وحدات في الصندوق. ويتحمل املستثمرون وحدهم كامل 

لية عن أي خسارة مادية ناتجة عن االستثمار في الصندوق ما لم تكن نتيجة الحتيال أو إهمال أو سوء تصرف من جانب املسؤو 

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري. 
ً
 مدير الصندوق وفقا

 االشتراك)ح( 

  العاماألولي  الطرح (1

وهو  ريال سعودي مليون  660جمع ل للوحدة الواحدة ريال سعودي 10يبلغ  يأولطرح  وحدة بسعر مليون  66الصندوق يطرح 

 .بالطرح األولي جمعهللمبلغ املطلوب  ىالحد األعل

  يأولوسوف يتم طرح الوحدات من خالل طرح 
ً
لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق عام وفقا

 أيام عمل  5مدتها األولي طرح الفترة خالل ، املتداولة ةاالستثمار العقاري
ً
 09وتستمر حتى م 2017بريلا 03تبدأ اعتبارا

استكمال نموذج و في الوحدات يتعين على املستثمرين االشتراك  ،األولي في الطرح لالشتراكو  "(،اإلقفالتاريخ )" م2017ابريل

 داشتراك بالصيغة الواردة في امللحق )
ً
 ( من هذه الشروط واألحكام. وسوف يكون نموذج االشتراك متاحا

ً
على املوقع أيضا

جدوى  ى شركة)أ( فتح حساب لدويتعين على كل مستثمر محتمل  .(www.jadwa.comاإللكتروني الخاص بمدير الصندوق )

 
ً
 لديها لالستثمار )إذا لم يكن عميال

ً
إلى مدير وهذه الشروط واألحكام املوقعة  مكتمل وموقع نموذج االشتراك( تقديم ب)و (قائما

ورسوم االشتراك ( سداد كامل مبلغ االشتراك ج، باإلضافة إلى أي مستندات أخرى مطلوبة بموجب نموذج االشتراك و)الصندوق 

 صافيإلى حساب الصندوق في الوحدات املتقدم إليها 
ً
من أي استقطاعات ومصاريف ورسوم مصرفية وحواالت مصرفية  ا

أو  في حال عدم إتمام جميع الخطوات أعاله قبل نهاية فترة الطرح العملة )والتي يتحمل املستثمر مسئوليتها(. صرفورسوم 

 قبول طلب االشتراك.عدم دير الصندوق يحق مل، عدم صحة املعلومات املقدمة

قد وافق على هذه الشروط ، يكون املستثمر إضافة إلى هذه الشروط واألحكام املوقعة املكتمل واملوقعوبتقديم نموذج االشتراك 

شار إليها في نموذج االشتراك. وتخضع كافة طلبات واألحكام و 
ُ
تقدم بعرض ملزم وغير قابل لإللغاء لالشتراك في عدد الوحدات امل

 ل
ً
 واألحكام. لشروطهذه ااالشتراك ملوافقة مدير الصندوق وفقا

 واسترداد األموال إلغاء (2

 خالف ذلك(: الهيئةورد مبالغ االشتراك للمستثمرين في الحاالت اآلتية )ما لم تقرر األولي يجوز إلغاء الطرح 

 ، أوريال سعوديمليون  260بلغ ي ذيال املطلوب تجميعهالحد األدنى  جمعالعجز عن  (أ)

 ؛ أو50كان عدد مالكي الوحدات من الجمهور أقل من إذا  (ب)

 الجمهور؛ قبل من الوحدات من  ٪30تم االشتراك في أقل من  (ج)

لدى شركة مستثمر حساب االستثماري للللاملستلمة ورسوم االشتراك مبالغ االشتراك  جميع ، يتم رداألولي وفي حال إلغاء الطرح

http://www.jadwa.com/
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 منها أي رسوم مصرفية أو  15في غضون جدوى لالستثمار واملوضح في نموذج االشتراك 
ً
يوم عمل من تاريخ اإللغاء )مخصوما

 العملة(.صرف حواالت مصرفية أو رسوم 

  العيني: االشتراك  (3

بصورة عينية مقابل  األصول العقارية املبدئية االشتراك في صندوق جدوى ريت الحرمين خالل فترة االشتراك األولي بائعييحق ل

  وحدات كجزء من سداد قيمة األصول العقارية املبدئية.
ً
 مليون وحدة )حوالى 30تعادل  الشتراكهمالقيمة املتوقعة أن بعلما

   .(من وحدات الصندوق  45%

 التخصيص (4

 أو بقبول طلب االشتراك أو رفضه،  قفاليوم عمل من تاريخ اإل 15كل مستثمر في غضون يخطر مدير الصندوق 
ً
سواء كليا

.
ً
وفي حال تم رفض مبلغ  وفي حال تم قبول االشتراك، يتم إرسال تأكيدات للمشتركين تتضمن مبلغ االشتراك املوافق عليه. جزئيا

(، يتم رد الجزء غير املقبول من مبلغ االشتراك 
ً
 أو جزئيا

ً
ذات العالقة االشتراك  ورسوماالشتراك الخاص بمستثمر ما )سواء كليا

وم عمل من تاريخ ي 15ن في غضو لدى شركة جدوى لالستثمار واملوضح في نموذج االشتراك مستثمر حساب االستثماري لللل

 منه أي رسوم مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم  اإلقفال
ً
 عملة يتم تكبدها(.صرف )مخصوما

 باستكمال متطلبات التسجيل واإلدراج على النحو املبين  العيني( والخاصة باالشتراك 3املادة الفرعية السابقة )مع مراعاة 
ً
ورهنا

  عقب تاريخ اإلقفالأدناه، يتم تخصيص الوحدات 
ً
 :للتاليوفقا

الحد األدنى  منساوي أو أقل ي)بما فيها االشتراك العيني( ن ياملستثمر جميع الشتراك املتقدم لها في حال كان إجمالي مبالغ ا (أ)

استرداد كافة مبالغ االشتراك للمستثمرين )دون أي ، يتم يال سعودير  مليون  260 والذي يبلغاملطلوب تجميعه  للمبلغ

 ؛اإلقفال تاريخيوم عمل من  15 ن فائدة( في غضو 

للمبلغ  األدنىبين الحد  ما)بما فيها االشتراك العيني( ن ياملستثمر جميع لها  املتقدم االشتراك مبالغ إجمالي كان حال في (ب)

 260 األدنىقبول الحد  فسيتممليون ريال سعودي  400ومبلغ  سعوديمليون ريال  260يبلغ  والذياملطلوب تجميعه 

ملبالغ  على أساس تناسبي للمستثمرينفقط مليون ريال سعودي  260 يمةقبوحدات  وتخصيص سعوديمليون ريال 

 شمع مراعاة أولوية التخصيص لال  االشتراك
ً
 .تراك العيني أوال

مليون ريال  400بين  ماالعيني( )بما فيها االشتراك  نياملستثمر جميع مبالغ االشتراك املتقدم لها  إجماليحال كان  في  (ج)

مليون ريال  400فسيتم قبول مبلغ  سعوديريال  مليون  660 يبلغ والذي تجميعه املطلوب للمبلغ والحد األعلى سعودي

مع  ملبالغ االشتراك تناسبي أساس على للمستثمرين فقط مليون ريال سعودي 400 ةبقيم وحدات وتخصيص سعودي

 شمراعاة أولوية التخصيص لال 
ً
  .تراك العيني أوال

 للمبلغ علىاأل الحد تتجاوز )بما فيها االشتراك العيني( ن ياملستثمر جميع إجمالي مبالغ االشتراك املتقدم لها  تفي حال كان (د)

 فسيتم تخصيص إجمالي وحدات الطرح كالتالي:ريال سعودي،  مليون  660والذي يبلغ  تجميعه املطلوب

 للمادة الفرعية السابقة ) .1
ُ
ملالك ستكون أولوية االشتراك في صندوق جدوى ريت الحرمين (، 3وفقا

 أن النسبة املتوقعة 
ً
 %45حدود  في الشتراكهماألصول العقارية املبدئية خالل فترة االشتراك األولي. علما

 من وحدات الصندوق.

ملالك األصول العقارية املبدئية، يتم التعامل مع االشتراكات األخرى  عند االنتهاء من التخصيص .2

 وتخصيص القيمة املتبقية من الطرح كالتالي:

 وحدة( استثمارية لكل مستثمر.  1,000ف وحدة )ألعدد يتم تخصيص  .أ

في حال وجود فائض وحدات غير مخصص، فسيتم تخصيص ما تبقى من الوحدات  .ب

 املطروحة على أساس تناسبي. 
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ً
مدير وبالتالي ال يضمن  شتراك، فقد يتم تخصيص عدد وحدات أقل من الحد األدنى لال في حال كان عدد املكتتبين كبيرا

 .وحدة( استثمارية 1,000وحدة ) ألفوالبالغ  شتراكدنى لال الصندوق تخصيص الحد األ 

 عليه سيتم بيع أي عقار مملوك للصندوق بحسب استراتيجية 
ً
يتنازل املستثمرون بالصندوق عن حق الشفعة، وبناءا

 االستثمار في الصندوق. 

 ؤهلون املستثمرون امل (5

ممن يحملون الجنسية السعودية و)ب( : )أ( األشخاص الطبيعيون من املستثمرين اآلتية االشتراك في الوحدات متاح للفئات

وسيقوم مدير الصندوق بطرح  القائمة في اململكة.الشخصيات االعتبارية املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من 

 ه.وحدات الصندوق بما يتماش ى مع نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثمار 

 ب ملدير الصندوق الحق
ً
، اشتراك أي مستثمر في الصندوق في حال كان االشتراك مخالفا

ً
 أو جزئيا

ً
لهذه الشروط رفض، كليا

أو أي لوائح أخرى  ةتداولملا ةصناديق االستثمار العقاريالتعليمات الخاصة بالعقاري أو االستثمار صناديق واألحكام أو الئحة 

 هيئة السوق املالية أو أي جهة تنظيمية أخرى. ِقَبليتم تطبيقها من وقت آلخر من 

يكتفى بتعبة نموذج اشتراك واحد لكل مستثمر رئيس ي يشترك لنفسه وألفراد عائلته املقيدين في سجل األسرة إذا كان أفراد 

 ستثمر الرئيس ي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:العائلة سيشتركون بنفس عدد الوحدات التي يتقدم بها امل

 يتم تسجيل جميع الوحدات املخصصة للمستثمر الرئيس ي واملستثمرين التابعين باسم املستثمر الرئيس ي. (أ)

 .لى املستثمر الرئيس ي والتي دفعها بنفسه أو عن مستثمرين تابعينإضة عن الوحدات غير املخصصة ئتعاد املبالغ الفا (ب)

املستثمر الرئيس ي على كامل أرباح الوحدات املوزعة عن الوحدات املخصصة للمستثمر الرئيس ي وللمستثمرين يحصل  (ج)

 التابعين )في حال عدم بيع الوحدات أو نقل ملكيتها(.

 التي قد تكون ضرورية لتضمن في جميع األوقات:  املعقولة يتخذ مدير الصندوق كافة اإلجراءات

 من أن  (أ)
ً
 ، و50ال يقل عن  من الجمهور  مالكي الوحداتيضم الصندوق عددا

 .٪ على األقل من مالكي الوحدات من الجمهور 30ن يكون ما نسبته أ (ب)

 

 شتراكالحد األدنى لال  (6

ريال سعودي للوحدة  10على األقل بسعر اشتراك يبلغ  ةوحد 1,000 االشتراك فياألولي خالل فترة الطرح يتعين على املستثمرين 

 يال سعودي.ر  10,000وبإجمالي مبلغ اشتراك ال يقل عن 

 

 لالشتراك علىالحد األ  (7

ريال سعودي للوحدة وبإجمالي  10بسعر اشتراك يبلغ  ةوحد 3,300,000هو األولي خالل فترة الطرح لالشتراك  الحد األعلى

 يال سعودي.ر  33,000,000عن  يزيدمبلغ اشتراك ال 

 

 حساب الصندوق  (8

 سوف يفتح مدير الصندوق حساب
ً
 مصرفي ا

ً
  ا

ً
مصرف أو أكثر باسم الصندوق ويتم إيداع كافة عائدات  لدى)أو أكثر(  منفصال

االشتراك من املستثمرين وإيرادات الصندوق في هذا الحساب، وسوف يتم سحب النفقات املستحقة فيما يتعلق بتشغيل 
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 الصندوق وإدارته من هذا الحساب.

 زيادة رأس املال (9

 

 الامل رأس زيادة كيفية 9-1

، قد يزيد الصندوق مشاركات مالكي الوحداتفي حال قرر مدير الصندوق أن الصندوق بحاجة لتمويل إضافي من خالل 

 :رأس ماله عن طريق

 ل أولوية صدار حقوق إ -
ً
تطلبات املجراءات و إل قابلة للتداول على النحو املعمول به في حالة الشركات املدرجة وذلك وفقا

يتم  يكون ملالكي الوحدات في الصندوق حق األولوية لالشتراك في أي وحدات إضافيةفي هذه الحال، . واملعمول بها

 وفي حال عدم اشتراكهم، يحق ملدير الصندوق طرح الوحدات للجمهور. من قبل الصندوق  إصدارها

وفي هذه  .الصندوق  فيتؤدي إلى انخفاض فوري في نسبة مساهمة مالكي الوحدات  قد التيو  مساهمات عينيةقبول  -

 الحال، ال تمنح الزيادة في رأس املال عن طريق املساهمات العينية حقوق أولوية ملالكي الوحدات.

  قبول مساهمات نقدية وعينية -
ً
 .معا

 

 :الوحدات إصدار معيار 9-2

 مكملةيقوم مدير الصندوق بطرح وحدات في الصندوق في حال ارتأى قيمة مضافة أو مال الصندوق،  زيادة في رأس أي عند

عند علي سبيل املثال ال الحصر ويأخذ مدير الصندوق العوامل اآلتية بعين االعتبار  تكون من مصلحة مالكي الوحدات.

:
ً
 إصدار وحدات في الصندوق مستقبال

 أخر تثمين ألصول الصندوق؛صافي قيمة أصول الصندوق كما تم تحديده بموجب  -

 التاريخية؛ املتوسطةسعر السوق لوحدات الصندوق واملعدالت  -

 الناتج عن إصدار الوحدات؛ و كملةالقيمة املضافة وامل -

 وحالة قطاع االستثمار العقاري ومستويات السيولة النقدية. واالقتصاديةالظروف السوقية  -

 

 :الصندوق  مال رأس زيادة إجراء 9-3

 مال الصندوق: يتخذ مدير الصندوق اإلجراءات التالية لزيادة رأس

 من هذه الشروط واألحكام؛ (الفقرة )شالدعوة الجتماع مالكي الوحدات كما هو محدد في  (أ)

العملية  الوحدات والخطوات ومعيار إصداراستعراض جدول االجتماع وتقديم شرح حول مبررات زيادة رأس املال  (ب)

 لواجب اتخاذها؛ وا

 . الهيئةبعد الحصول على املوافقة من  إصدار ونشر قرار املوافقة على زيادة رأس املال (ت)

 الرسوم واألتعاب والعموالت)ط( 

العام، يتحمل الصندوق ويدفع من  ييدفعها مالكي الوحدات عند اشتراكهم في الطرح األول والتي عدا رسوم االشتراك،فيما 

 في هذه املادة. املوضحةجميع الرسوم واألتعاب والعموالت واملصاريف  أصوله

 

 االشتراك  رسوم (1

 عند الرسوم هذه استقطاع يتم ،االشتراك مبلغ من"( شتراكاال رسوم )" ىأقص  بحد %2 وقدرها اشتراك رسوم تحتسب



 78من  49صفحة 

 .الصندوق  ملدير وتدفع االشتراك مبلغ استالم

 

  أتعاب اإلدارة (2

صافي قيمة من  ٪1بمقدار "( خالل مدة الصندوق أتعاب اإلدارةيدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية )"

 .الصندوق  أصول 

دفع ن تاريخ اإلقفالابتداًء م ستة أشهر كل نهايةسابها وسدادها في تحايتم يتحمل الصندوق أتعاب اإلدارة التي 
ُ
أتعاب . وت

 .لفترة التي يتم احتساب األتعاب على أساسهاابعين االعتبار األيام التي مضت من ُيؤخذ اإلدارة على أساس تناسبي بحيث 

 رأس املالأتعاب هيكلة  (3

مبالغ  من إجمالي ٪1.5"( بمقدار هيكلة رأس املالأتعاب )" هيكلة رأس املاليدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب 

إصدار حقوق سواء نقدية )عن طريق أخرى  مبالغ اشتراكجمع أي أو عند األولي التي تم جمعها خالل فترة الطرح  االشتراك

 . وتدفع أتعاب هيكلة رأس املال ( أو عينيةولويةاأل 
ً
 .بعد إقفال أي عملية جمع لرأس املالمرة واحدة فورا

 

 أتعاب هيكلة التمويل  (4

مبلغ التمويل املسحوب من  ٪1.5"( بمقدار أتعاب هيكلة تمويليدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة تمويل )"

أو أي تابع له، وذلك لقاء الجهد املبذول في هيكلة  قبل الصندوق الحصول عليه من تم  تيال التسهيالتغ مبل إجماليمن 

 .مباشرةمن التسهيالت  سحبكل بعد التمويل وتدفع أتعاب هيكلة وتأمين التمويل املطلوب. 

 

 رسوم الحفظ (5

يتم دفعه بشكل نصف سنوي  صافي قيمة أصول الصندوق من  ٪0.025بقيمة سنوي  رسميدفع الصندوق ألمين الحفظ 

 "(.الحفظ رسوم)"

 ملدير اإلداري أتعاب ا (6

 ميالدية سنة كل %3ريال وسوف تزيد قيمة األتعاب بنسبة  136,856بقيمة  ةسنوي أتعاب للمدير اإلداري يدفع الصندوق 

 "(.اإلداري  املدير  أتعاب)"

 

 أتعاب املحاسب القانوني  (7

 .قد تتغير من وقت ألخر والتي ريال سعودي 35,000بقيمة يدفع الصندوق للمحاسب القانوني أتعاب سنوية 

 رسوم التسجيل في السوق املالية السعودية )تداول( (8

 من املتوقع أن يدفع الصندوق الرسوم اآلتية للتسجيل في السوق املالية السعودية )تداول(:

 50,000  ريال سعودي  500,000ريال سعودي لكل مالك وحدات وبحد أقص ى  2ريال سعودي باإلضافة إلى

ع إلى "تداول" في مقابل إنشاء سجل ملالكي الوحدات
َ
دف

ُ
 ؛ وت

 400,000 ع إلى "تداول" في
َ
دف

ُ
وتتغير هذه الرسوم من وقت  ،مقابل إدارة سجل ملالكي الوحدات ريال سعودي ت

 ألخر بحسب قيمة رأس مال الصندوق.

 

 رسوم اإلدراج في "تداول" (9
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 اإلدراج اآلتية:من املتوقع أن يدفع الصندوق رسوم 

 50,000 ؛ وريال سعودي رسوم إدراج أولية 

 0.03٪  بحد أدنى( 
ً
ريال  300,000ريال سعودي وبحد أقص ى  50,000من القيمة السوقية للصندوق سنويا

 سعودي(.

 

 أصول الصندوق  رسومأتعاب و  .1

 

 مالكاأل أتعاب إدارة  (أ

 العقاريةفيما يخص األصول  واإلصالح الكامليتضمن التزام بالتأمين عقد إيجار قام مدير الصندوق بمفاوضة 

 الحق مستحوذ عليها املبدئية. وفيما يتعلق بأصول 
ً
 األمالكالتفاوض حول أتعاب إدارة سيقوم مدير الصندوق ب، ا

ويتم دفع األتعاب املذكورة من أصول  على أساس تجاري بحت ومستقل بما يتماش ى مع األسعار السائدة في السوق.

 الصندوق.

  

 التعامالت تكاليف (ب

وما يتعلق به من دراسات  التعامالت، مثل تكلفة االستحواذ على أي أصل تكاليفيتحمل الصندوق جميع 

 والتمويل والتكاليف االستشارية والقانونية. الوساطة،وأتعاب  وتحقيق

 

 أتعاب التطوير (ت

على أساس  للمطورين، وتدفعوق ديتكبدها الصنالتي و تطوير الأتعاب التفاوض حول بالصندوق  يقوم مدير

تجاري بحت ومستقل بما يتماش ى مع األسعار السائدة في السوق. ولتجنب الشك، لم يتكبد الصندوق أي أتعاب 

 املبدئية.  باألصول العقاريةيتعلق تطوير فيما 

 

 صاريفامل (10
 

 الصندوق  مصاريف .1

ويتحمل . ه والتخارج من استثماراتهواستثمارات تهالتي تعزى إلى أنشط املصاريفالصندوق مسؤوال عن جميع  كون ي

 
ً
 القانونية واالستشارية املصاريف مثل املقدمة من الغير خدماتالاملتعلقة ب صاريف األخرى جميع املالصندوق أيضا

الرقابية وهيئة السوق تكاليف الحكومية للهيئات ، والوالحفظاألصول،  ثمينة، وتي، واملحاسبوالخدمات اإلدارية

مصاريف تطهير األرباح الغير شرعية  ىباإلضافة إل ية، وتكاليف التأمين ذات الصلة وغيرها من الخدمات املهنيةاملال

 .٪ من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا0.50 مثل هذه املصاريف ما نسبته تجاوز تال أومن املتوقع  إن وجدت.

 

 أصول الصندوق  مصاريف .2

يتم و العقارات تطوير جميع تكاليف التصميم والهندسة واملشتريات واإلشراف، وتطوير وإدارة الصندوق  يتحمل

 .ها ودفعها من أصول الصندوق للغير من مقدمي الخدمات ذات العالقةاحتساب

 االلتزامات (11

الواجب سيتخذ مدير الصندوق جميع الخطوات الالزمة ملصلحة مالكي الوحدات وذلك حسب علمه واعتقاده مع الحرص 

لن يتحمل مدير الصندوق، أو أي من املدراء واملسئولين واملوظفين والوكالء واملستشارين التابعين له والشركات واملعقول. و 

أعضاء الهيئة الشرعية ومجلس إدارة الصندوق )ُيشار و مدير عقار كل التابعة واألطراف ذات العالقة، وأمين الحفظ، و 
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أي مسؤولية تجاه الصندوق أو تجاه أي مستثمر وذلك بخصوص أي خسارة يتعرض لها "( مؤمن عليهطرف إلى كل منهم "

بالتزاماتهم تجاه الصندوق. وفي األطراف املذكورة فيما يتعلق  أي بأي تصرف منأو عدم القيام الصندوق بسبب القيام 

، أن يكون قد تصرف بحسن فقرةال أحكام هذه، والذي يريد أن يستند إلى مؤمن عليه، فإنه يشترط ألي طرف الحال اهذ

نية وبشكل ُيعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق بالشكل األمثل وأن يكون التصرف ال ينطوي على اإلهمال أو االحتيال أو 

 سوء التصرف املتعمد.

ضد جميع املطالبات والنفقات والتعويضات مؤمن عليه وسوف يتحمل الصندوق مسئولية تعويض وحماية كل طرف 

أي حال من واجباتهم تجاه ف واملطالب وااللتزامات التي قد يتكبدها أي منهم أو جميعهم أو أي منهم والتي تنشأ بوالتكالي

 .الطرف ذات العالقة، باستثناء ما إذا حدث ذلك نتيجة ألي احتيال أو إهمال أو سوء سلوك متعمد من جانب الصندوق 

 ملخص اإلفصاح املالي (12

( أنفقات املتوقع أن يتكلفها ويتكبدها الصندوق في ملخص اإلفصاح املالي الوارد في امللحق )تم تحديد الرسوم واألتعاب وال

 من هذه الشروط واألحكام.

 أصول الصندوق  ثمينت)ي( 

 كيفية تثمين أصول الصندوق  (1

 إلى تللالعقارية صول األ بتثمين  مدير الصندوق يقوم 
ً
مرخصين و  مستقلين عقاريينل مثمنين معد من قب ثمينصندوق استنادا

. ويحق ملدير الصندوق تغيير أو تعيين أي مثمن جديد للصندوق دون أي إشعار مسبق من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين

 بعين االعتبار مسؤوليته االئتمانية تجاه مالكي الوحدات.
ً
 ملالكي الوحدات. ويتم التعيين املذكور من قبل مدير الصندوق آخذا

عن طريق خصم املطلوبات "( وحدةلل صول األ قيمة  صافي)"لوحدة الواحدة في الصندوق ل األصول  قيمة صافيب ويتم احتسا

، من على الصندوق خالل فترة االحتساب اإلجمالية للصندوق، بما في ذلك أي التزامات مالية والرسوم واملصاريف املستحقة

لوحدات  ةاالسترشادي قيمةهو ال الناتجإجمالي أصول الصندوق. ويتم تقسيم الناتج على عدد وحدات الصندوق. ويكون 

 الصندوق.

، وذمم مدينة أخرى ستحقةوتكون قيمة إجمالي أصول الصندوق هي مجموع كافة األصول العقارية، والنقدية، واألرباح امل

 إلى القيمة الحالية ألي أصول أخرى مملوكة للصندوق. ويقوم عقارية الغير والقيمة السوقية لجميع االستثمارات 
ً
مدير إضافة

ممارسة حكمه املعقول في تحديد القيم التي تخص أصول الصندوق ومطلوباته، شريطة أن يتصرف بحسن نية ب الصندوق 

رض تثمين األصول العقارية سيقوم مدير الصندوق باستخدام متوسط القيمة املتحصل عليها من ولغ ملصلحة الصندوق ككل.

 من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين. رخصيناثنين )أو أكثر( من املثمنين العقاريين املستقلين وامل

 تثمين األصول العقارية املبدئية

للقيام بعمل تثمين  عتمدينالهيئة السعودية للمقيمين امل من ومرخصين معتمدين مقيمينالصندوق بتعيين ثالثة  مدير قام

 :تثمينهالوصف األصول وقيم وتاريخ مستقل لألصول العقارية املبدئية للصندوق. التالي ملخص 

    األندلسية ثروات فندق - األول  العقار 

-  
ً
 عمر املبنى حوالي ثالثة عشر عاما

 متر مربع 641.97مساحة األرض  -

 يستخدم العقار حالًيا كفندق فئة أربع نجوم، تحت العالمة التجارية "فندق ثروات األندلسية".  -
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 حجيج ومعتمرين على مدار العام.  منغرفة الستضافة زوار الحرم  294يوفر الفندق  -

 طابًقا علوًيا والسطح. 12وطابق أرض ي وميزانين وطابق خدمات و قبويتألف الفندق من  -

 محالت تجارية.   10 حوي للمبنى يالطابق األرض ي  -

  التقوى  ثروات فندق - الثاني العقار 

 عمر املبنى حوالي ثالثة أعوام -

 متر مربع 2,216.23مساحة األرض  -

 إلقامة الحجيج واملعتمرين، تحت العالمة التجارية ي -
ً
 . ”فندق ثروات التقوى “ستخدم العقار حاليا

 حاج. 3,506غرفة إلقامة زوار الحرم أثناء موسم الحج وشهر رمضان. تبلغ القدرة االستيعابية للعقار حوالي  690يوفر العقار  -

 .طابًقا علوًيا والسطح 14طعم ومأرض ي وميزانين وطابق خدمات وطابق طابق و قبو  يتألف الفندق من ثالثة طوابق -

 

 تقوى ال ثروات فندق األندلسية ثروات فندق إنترناشيونال كوليرز

 سعودي ريال 243,000,000 سعودي ريال 369,000,000  للعقار السوقية القيمة

 11/12/2016 11/12/2016 تاريخ التقييم

 

 التقوى  ثروات فندق األندلسية ثروات فندق فاليوسترات

 سعودي ريال 265,000,000 سعودي ريال 400,000,000  للعقار السوقية القيمة

 4/12/2016 4/12/2016 تاريخ التقييم

 

 

 التقوى  ثروات فندق األندلسية ثروات فندق كيوب وايت

 سعودي ريال 270,000,000 سعودي ريال 410,000,000  للعقار السوقية القيمة

 17/12/2016 17/12/2016 تاريخ التقييم

 

 عدد مرات التثمين وتوقيته (2

مرة واحدة كل ستة أشهر وفي أوقات أخرى كما يقرره مدير الصندوق صافي قيمة األصول للوحدة  عالنبإيقوم مدير الصندوق 

"(. ويجوز ملدير الصندوق تأجيل تثمين أصول الصندوق وذلك بعد الحصول على يوم التثمين)ويشار إلى مثل ذلك اليوم بـ "

 ( من الئحة صناديق االستثمار العقاري.22موافقة هيئة السوق املالية طبقا للمادة )

 عن صافي قيمة األصول عالن كيفية اإل  (3

يوم عمل من يوم التثمين ذي العالقة. ويتم إخطار مالكي  30الصندوق خالل صافي قيمة أصول يقوم مدير الصندوق بإعالن 

الوحدات بالتثمين من خالل تقارير دورية. وتكون هذه املعلومات متاحة على املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية "تداول" 

 مدير الصندوق. وموقع

 تداول وحدات الصندوق  (ك)

املالية السعودية )تداول(.  عند اإلدراج، يجوز تداول وحدات الصندوق بنفس طريقة تداول أسهم الشركات املدرجة في السوق  -1
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من السوق املالية مباشرة املعلن عنها من قبل وبالتالي، يجوز ملالكي الوحدات واملستثمرين التداول خالل ساعات التداول العادية 

 شركات الوساطة املرخصة.  خالل

 من مشتري بأنه قد اطلع -2
ً
على هذه  ووافق يعتبر شراء وحدات في الصندوق عن طريق السوق املالية السعودية )تداول( إقرارا

 الشروط واألحكام.

ويكون املستثمر  يتم تسويتها حسبما هو سائد في السوق. وعموالت يكون التداول في وحدات الصندوق خاضع لرسوم تداول  -3

 عن رسوم وعموالت التداول.
ً
 مسؤوال

4-  
ً
في أي يجوز لهيئة السوق املالية تعليق تداول وحدات الصندوق العقاري املتداولة، للتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار وفقا

.وقت 
ً
 أو إلغاء إدراجها حسبما تراه مناسبا

 الصندوق  ءقضاان (ل)

 "(:حالة إنهاء“بـ بأي حالة من الحاالت اآلتية )ويشار إلى كل منها  الصندوق  ينقض ي

وتم توزيع جميع  الصندوق  في حال التصرف بكافة أصول والهيئة الشرعية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق  (أ

 أو  ؛العائدات من هذه التصرفات للمستثمرين

أو اللوائح أو املتطلبات النظامية األخرى أو تغييرات جوهرية لظروف السوق في اململكة واعتبر مدير  في حال أي تغيير لألنظمة (ب

 إلنهاء الصندوق 
ً
 مبررا

ً
 أو ؛الصندوق ذلك سببا

 لقرار  (ت
ً
  .لهيئة أو بموجب أنظمتهااإذا كان املطلوب إنهاء صندوق وفقا

  30 يتم إخطار مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية في غضون و 
ً
 من تاريخ وقوع حالة اإلنهاء. يوما

دارة مجلس إمالكي الوحدات و ، فيتم الحصول على موافقة ليس من ضمن حاالت اإلنهاءالصندوق لسبب تقرر إنهاء وفي حال 

 وهيئة السوق املالية.والهيئة الشرعية الصندوق 

يقوم مدير  ،في حال تطلب ذلك( الحصول على موافقتهاأو  بعد تقديم إخطار خطي لهيئة السوق املالية) في حالة إنهاء الصندوق 

بإلغاء إدراج الوحدات والطلب من هيئة السوق املالية بـ )أ( الطلب من السوق املالية السعودية يوم عمل  15في خالل الصندوق 

. أصول الصندوق والبدء باإلجراءات لتصفيةعلى املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق إعالن جدول زمني بإلغاء الصندوق، و )ب( 

ي والذي يتوجب عليه العمل على إنهاء الصندوق مع توزيع أصوله على مالكي الوحدات. ولتجنب ويقوم مدير الصندوق بتعيين مصف

 في حال استحالة  يالشك، يمكن ملدير الصندوق القيام بمهام املصف
ً
ويجوز توزيع أصول الصندوق على مالكي الوحدات عينيا

 التصرف في أصول الصندوق أو في حال رأى مدير الصندوق أن هذا األمر يصب في مصلحة مالكي الوحدات.

 مجلس إدارة الصندوق  (م)

العمل لحماية مصالح الصندوق ومالكي يقوم مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة للصندوق ملراقبة تصرفات محددة للصندوق و 

 مدير الصندوق لضمان نجاح الصندوق.. ويعمل مجلس إدارة الصندوق مع الوحدات

 شكيل مجلس اإلدارةت (1

عن  ملالكي الوحدات أعضاء يعينهم مدير الصندوق منهم اثنين مستقلين. ويتم اإلعالنخمسة  يتألف مجلس إدارة الصندوق من

للسوق  اإللكتروني على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقعمن خالل النشر  أي تعديل في تشكيل مجلس إدارة الصندوق 

 "(.تداول املالية السعودية )"

 ويتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم:

 مجلس اإلدارةرئيس   –غنام الغنام 
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قبل التحاقه بجدوى في منصب غنام عمل   .لالستثمار رئيس إدارة استثمارات العمالء األفراد واملؤسسات في شركة جدوى وهو 

 في مجال  14 تتجاوز غنام خبرة  األستاذيمتلك   لالستثمار للعمالء األفراد في أتش أس بي س ي العربية السعودية.مستشار أول 
ً
عاما

 منهجية رفيعة املستوى في جميع عمليات إدارة املبيعات والخدمات والعمليات التشغيلية 
ً
تطوير األعمال وإدارة الثروات متبعا

 الت لجمع األموال ملختلف شركات األسهم الخاصة وإدارة األصول واملنتجات العقارية.كما شارك في تنظيم حم  واملخاطر.

 .بكالوريوس في إدارة األعمال جامعة توليدوغنام هو مسؤول تخطيط معتمد حاصل على  واألستاذ

 

 عضو مجلس اإلدارة –أسد خان 

بتغطية مشاريع الطاقة واملشاريع االقتصادية في وهو رئيس قسم األبحاث اإلقتصادية في شركة جدوى لإلستثمار، حيث يقوم 

ميتسوبيش ي في لندن بصفته مدير مساعد -اململكة والشرق األوسط. قبل انضمامه إلى شركة جدوى عمل أسعد في بنك طوكيو

االقتصاد وأفريقيا. وهو حاصل على درجة البكالوريس في  والشرق األوسط في قسم النفط والغاز حيث قام بتغطية مناطق أوروبا

من جامعة لندن، ويمتلك خبرة كبيرة فيما يتعلق فاألبحاث االقتصادية في نطاق االستثمار البنكي واملجال العقاري، باإلضافة 

 لعمله في الخدمة املدنية البريطانية.

 

 عضو مجلس اإلدارة –. نوف ناصر الشريف د

وهي نائبة رئيس قسم األبحاث االقتصادية في شركة جدوى لإلستثمار، قبل التحاقها بجدوى قامت بتدريس االقتصاد في جامعة 

األمير سلطان، قبل ذلك عملت كمحللة أبحاث أولى في هيئة السوق املالية، وفي وقت متقدم من مسيرتها املهنية عملت كمحللة 

مع مرتبة الشرف من جامعة امللك سعود حيث د. نوف تخرجت قتصادية ببنك الرياض. اقتصادية أولى في قسم األبحاث اال

جامعة ساسكس في اململكة  منالدكتوراه في االقتصاد  حصلت علىثم حصلت على بكالوريوس ودرجة املاجستير في االقتصاد. 

 .املتحدة

 املستقل دارةاإل عضو مجلس   -د. وليد عداس

 رئيسا لقسم البرامج  أجلمن  يعمل كقائد للعمليات
ً
تفعيل العون اإلنمائي لدى البنك اإلسالمي للتنمية في جدة. وعمل أيضا

ومراقبة املحفظة في البنك اإلسالمي للتنمية. كما عمل مديرا للشئون املالية واإلدارية في منتدى الطاقة الدولي في الرياض. 

سالمية في ماليزيا ودرجة املاجستير في االقتصاد من جامعة أيسكس درجة الدكتوراه في علم االقتصاد من الجامعة اإل  يحمل

  باململكة املتحدة وحصل على البكالوريوس في االقتصاد من جامعة ميدلسكس باململكة املتحدة.

 

 املستقلعضو مجلس اإلدارة  -العمري  حسن السيد/ نادر

الشريك التنفيذي واملؤسس ملجموعة الجادة األولى للتطوير واالستثمار العقاري، ويشغل دور مستشار مالي لعدد من الجهات 

العامة والخاصة. حاصل على بكالوريويس تجارة في تخصص االقتصاد من جامعة سانت ماري في كندا، باإلضافة الى درجة 

ي كندا. حصل السيد/نادر على شهادات في إدارة العقارات و التمويل والتصميم و املاجستير في االقتصاد من جامعة واترلوو ف

القيادة من كلية هارفارد لالعمال في الواليات املتحدة، و حاصل أيضا على شهادة مهنية في التمويل العقاري واالستثمار من جامعة 

 نيويورك في الواليات املتحدة. 

 

 مؤهالت األعضاء (2

 بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق:يقر مدير الصندوق 

 غير خاضعين ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛ و (أ)

 لم يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشرف أو تنطوي على الغش؛ و (ب)
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 يتمتعون باملهارات والخبرات الالزمة التي تأهلهم ليكونوا أعضاًء بمجلس إدارة الصندوق. (ج)

الوارد في قائمة املصطلحات املستخدمة  "العضو املستقل"ويقر مدير الصندوق بمطابقة كل من العضوين املستقلين لتعريف 

 .والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

 بدالت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الصندوق  (3

ريال سعودي عن  5,000باستثناء كل من العضوين املستقلين في مجلس إدارة الصندوق الذين سوف يتقاض ى كل منهما مبلغ 

ع في نهاية كل سنة، لن يتلقى باقي أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي  20,000 ىوبحد أقص  اجتماعكل 
َ
 ُيدف

ً
ريال سعودي سنويا

اليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من األعضاء بشكل معقول أجور. إال أنه سوف يتحمل الصندوق كافة تك

 وقدرة  في سبيل حضور االجتماعات
ً
  20,000والتي ٌيتوقع أال تتجاوز جميعها مبلغا

ً
 . ريال سعودي سنويا

 ولياتؤ املس (4

 عن اآلتي:
ً
 يكون مجلس إدارة الصندوق مسؤوال

 من  التأكد (أ)
ً
لشروط وأحكام الئحة قيام مدير الصندوق بمسئولياته بالطريقة التي تحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 ؛املتداولة ةصناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري

املثال وليس الحصر، اتفاقيات  اعتماد العقود الجوهرية والقرارات والتقارير املتعلقة بالصندوق بما في ذلك، على سبيل  (ب)

 ؛ثميناقيات التسويق وتقارير التالتطوير واتفاقيات الحفظ واتف

 واألحكام وأي تعديالت عليها؛ اعتماد هذه الشروط  (ج)

 فصاح عنه من جانب مدير الصندوق؛اعتماد أي تضارب في املصالح يتم اإل   (د)

 الصندوق؛ندوق الذي يسميه مدير اعتماد تعيين املحاسب القانوني للص  (ه)

 مع مسئول االلتزام التابع ملدير الصندوق ومسئول اإلبالغ عن جرائم مكافحة غسل   (و)
ً
االجتماع مرتين على األقل سنويا

 للقواعد واللوائح املعمول بها؛ األموال/مكافحة اإلرهاب لضمان امتثال مدير الصندوق 

 الوحدات وغيرهم من املعنيين؛ كيضمان إفصاح مدير الصندوق عن كافة املعلومات الجوهرية إلى مال  (ز)

 العمل بحسن نية وبالعناية املعقولة لتحقيق مصالح الصندوق ومالكي الوحدات.  (ح)

ويقدم مدير الصندوق كافة املعلومات الضرورية املتعلقة بأمور الصندوق إلى جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق ملساعدتهم 

 على تنفيذ الواجبات املنوطة بهم.

 األخرى املدارة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق الصناديق  (5

 

 نادري العمري  د. وليد عداس الشريف نوف. د  غنام الغنام أسد خان   

 • • • • • صندوق جدوى ريت الحرمين

 • • • • • صندوق جدوى ريت السعودية

  •  •  صندوق جدوى العزيزية لالستثمار العقاري 
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  •  •  صندوق زود لالستثمار

 • •  •  صندوق الدار لالستثمار

 • • • •  صندوق جادة الدرعية لالستثمار

  • • •  صندوق النخبة لالستثمار

 • •  •  صندوق الشرفة لالستثمار

  •  •  صندوق الواحة لالستثمار

  •  •  2صندوق الدار لالستثمار 

  •    صندوق النهضة لالستثمار

  •  •  صندوق النمو العقاري 

    •  (1صندوق ليوان لإلستثمار )

  •  •  صندوق جدوى لألسهم السعودية

  •  •  صندوق جدوى لألسهم الخليجية

  •  •  صندوق جدوى ألسواق األسهم العربية

  •  •  صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي

  •  •  صندوق جدوى للصكوك العاملية

 12صندوق جدوى لالستثمار 
 •    

 13صندوق جدوى لالستثمار 
 •    

 14صندوق جدوى لالستثمار 
 •    

 16صندوق جدوى لالستثمار 
 •    

 17صندوق جدوى لالستثمار 
 •    

 20صندوق جدوى لالستثمار 
 •  •  

صندوق جدوى الخاص لالستثمار العقاري 

1 
  • • • • 

 

 اجتماعات مجلس إدارة الصندوق  (6

في السنة  ىبحد أدناملتوقع أن تكون مرة واحدة ، ومن املجلس بدعوة من رئيس هعقد اجتماعاتبيقوم مجلس إدارة الصندوق 

كلما طلب إدارة صندوق كلما رأى ذلك ضروري، ويتوجب عليه الدعوة لالجتماع  رئيس اجتماع عاجل ملجلسوقد يعقد ال. املالية
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 إدارة الصندوق.( من أعضاء مجلس 2منه ذلك من قبل مدير الصندوق أو أي اثنين )

 الاجتماع مجلس إدارة  ال يكون 
ً
من أغلبية در قرارات املجلس بموافقة وتص إال إذا حضره أغلبية أعضائه. صندوق صحيحا

 ن لرئيس املجلس صوت ترجيحي.و يكو  األصوات متساوية، وفي حال كانتاألعضاء. 

، عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني، على أن تمريرالمستعجل من خالل  ندوق املوافقة على قرارات بشكل  يجوز ملجلس إدارة الص

 للتوثيق الرسمي.الحق  اجتماعول أيتم عرض أي قرار من هذا القبيل إلى مجلس إدارة الصندوق في 

 التكنولوجيا الحديثة.الوسائل عن طريق  والتصويت فيها ويمكن عقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق 

وثيق اجتماعاته، وإعداد محاضر املداوالت واملناقشات، بما في ذلك عمليات التصويت التي تتم، بتة صندوق يقوم مجلس إدار 

 والحفاظ على هذه املحاضر املنظمة ويحتفظ به لسهولة الرجوع إليها بشكل صحيح.

يجب و كانت مباشرة أو غير مباشرة.  ، سواءً له مصلحة فيهصوت على أي قرار وال يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق ألن ي

 إلى مجلس إدارة الصندوق. مثل هذه املصلحةاإلفصاح عن 

 مدير الصندوق )ن( 

 اسم مدير الصندوق وعنوانه (1

 شركة جدوى لالستثمار  االسم:  

 سكاي تاور   العنوان: 

 الطابق الرابع   

 فهدطريق امللك 

  60677ص.ب.    

  11555، الرياض   

 اململكة العربية السعودية     

 www.jadwa.comاملوقع االلكتروني:    

 

 دير الصندوق كشخص مرخص لهم (2

 ألنظمة اململكة وهو مرخص من الهيئة "كشخص مرخص له" بموجب الئحة 
ً
مدير الصندوق هو شركة مساهمة مقفلة مسجلة وفقا

 لنظام السوق املالية وذلك بقرار رقم األشخاص املرخص لهم 
ً
 21/5/1426بتاريخ  1-83-2005الصادرة عن مجلس الهيئة طبقا

 م (. 3/3/2007)املوافق  هـ13/2/1428 بتاريخ 06034-37م ( بموجب ترخيص رقم  28/6/2005هـ)املوافق 

اململكة العربية ب الرياضئيس ي في مدينة مقرها الر املصرفية االستثمارية هي شركة متخصصة في مجال  شركة جدوى لالستثمار

وتمويل الشركات وخدمات الحفظ لألفراد من ذوي الثروات  والوساطة السعودية. وتقدم الشركة خدمات إدارة األصول واالستشارات

ويتضمن الفريق التابع ملدير الصندوق بخبرات طويلة في مجال إدارة األصول واملصرفية  الكبرى واملكاتب والشركات العائلية.

  االستثمارية.

 خدمات مدير الصندوق  (3

 لالئحة األشخاص املرخص لهم والصادرة من 
ً
يعّين مدير الصندوق مدير محفظة استثمارية مسجل لدى هيئة السوق املالية وفقا

 على إدارة أصول الصندوق. لإلشراف هيئة السوق املالية وذلك

 سوف ُيقدم مدير الصندوق الخدمات اإلدارية التالية وخدمات أخرى للصندوق بما يشمل، دون حصر، ما يلي:

http://www.jadwa.com/
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 ستثمارية وتنفيذ عمليات بيع وشراء أصول الصندوق؛اال فرص التحديد  (أ)

 الصندوق؛ ومشاريع دارية ألعمال وضع إجراءات اتخاذ القرارات التي ينبغي إتباعها عند تنفيذ القضايا الفنية واإل  (ب)

 إطالع هيئة السوق املالية السعودية حول أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق؛ (ج)

 االلتزام بجميع األنظمة واللوائح السارية في اململكة العربية السعودية املتعلقة بعمل الصندوق؛  (د)

 للشروط واألحكام؛إدارة أصول الصندوق بشكل يحقق مصلحة املستث (ه)
ً
 مرين وفقا

 ضمان قانونية وسريان جميع العقود املبرمة لصالح الصندوق؛ (و)

 الصندوق املوضحة في هذه الشروط واألحكام؛ استراتيجياتتنفيذ  (ز)

 نيابة عن الصندوق؛ واملعايير الشرعيةضوابط الاملتوافقة مع  تمويلالترتيب والتفاوض وتنفيذ وثائق تسهيالت ال (ح)

واملعايير ضوابط التعيين الهيئة الشرعية للصندوق والحصول على موافقتهم أن هذه الشروط واألحكام متوافقة مع  (ط)

 ؛الشرعية

 ؛التي يتعاقد معها الصندوق من الغيراإلشراف على أداء األطراف  (ي)

 ترتيب تصفية الصندوق عند انتهائه؛  (ك)

تعلقة بالصندوق لتمكين أعضاء املجلس أداء مسؤولياتهم تزويد مجلس إدارة الصندوق بجميع املعلومات الالزمة امل (ل)

 بشكل كامل؛

 التشاور مع مجلس إدارة الصندوق لضمان االمتثال للوائح هيئة السوق املالية وهذه الشروط واألحكام. (م)

 

 التضاربات الجوهرية في املصالح  (4

على تضارب مصالح جوهري بين مصالح الصندوق ومصالح  تنطوي حتى تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام فإنه ال يوجد معامالت 

تحديد حاالت التضارب املحتملة في املصالح بين مدير . قام مدير الصندوق بى أطراف أخر  أيأعضاء مجلس إدارة الصندوق أو 

فإن أمين الحفظ املعين )شركة البالد املالية(  وبغرض التوضيح، من هذه الشروط واألحكام. (ق) فقرةالصندوق والصندوق في ال

من قبل بنك البالد. وأن أحد أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق مساهم في أحد الشركات املؤسسة لبنك البالد  مملوك بالكامل

 فإن أمين الحفظ املعين هو أحد مساهمي مدير الصندوق ولكن بنسبة  )بنسبة ال تمثل السيطرة(.
ً
 ال تمثل السيطرة.وللتوضيح أيضا

، إال للحد الذي يملك فيه وحدات بالصندوق. وال يكون أو مطالبات ضدها أصول الصندوق في لن يكون ملدير الصندوق أي مصلحة 

 لصندوق.بالدائني مدير الصندوق أي مصلحة في أي أصول 

 ملا هو وارد في هذه الشروط واألحكام بشأن أحقية 
ً
ستثمار في صناديق االستثمار العقاري الصندوق اال كما تجدر اإلشارة إلى أنه وفقا

صناديق الخاصة التي تستثمر الصناديق االستثمار العقاري و املدرجة في تداول و  واملعايير الشرعيةضوابط الاملتداولة املتوافقة مع 

 
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
ستثمار الصندوق في هذه اأن  إال، داره من قبل مدير الصندوق والتي قد تكون مفي القطاع العقاري املطروحة طرحا

 لشروط وأحكام تلك الصناديق
ً
 ألي شروط تفضيلية تمنح له وإنما سيكون وفقا

ً
ن وم ،على أسس تجارية بحته الحاالت لن يكون وفقا

 صالحفي املتضارب ى جهوده لحل أي يسعى مدير الصندوق إلى بذل أقص س والذي صالحفي املعلى تضارب ذلك نطوي ياملحتمل أن 

 قد ينجم جراء ذلك.

 

 التفويض للغير (5

 عن إدارة الصندوق، ويكون مسئوال عن تعيين أي طرف )بما في ذلك تابعيه( للقيام بأي من مسؤولياته 
ً
يكون مدير الصندوق مسئوال

ويشار إلى أنه يعتزم الصندوق تفويض  املذكورة. ويجوز ملدير الصندوق تعيين الغير لتوفير الخدمات من أجل تعزيز أداء الصندوق.

 .فيزيسايبكس فند سير شركة بعض الخدمات اإلدارية إلى 
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 االستثمار في الصندوق  (6

الحصول بُيسَمح مدير الصندوق  ، إال أنهبعدهفي تاريخ اإلدراج أو على وحدات  االستحواذو  ياألولفي الطرح  الصندوق  يشارك مدير قد

يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار له في الصندوق في نهاية كل سنة مالية في  أنعلى وحدات من وقت آلخر، شريطة 

 ملخص اإلفصاح املالي.

 أمين الحفظ)س( 

 شركة البالد لالستثمار االسم:

 الطابق األول  –سمارت تاور  العنوان: 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللك فهد 

 140ص.ب. 

     اململكة العربية السعودية

 (www.albilad-capital.com) املوقع اإللكتروني: 

وسيقوم أمين الحفظ  .37-8100 أمين الحفظ مرخص من هيئة السوق املالية كـ "شخص مرخص له" بموجب الترخيص رقم

ْوْن "
ُ
ك
َ
"( لتحوز شركة ذات غرض خاصبتأسيس واحدة أو أكثر من الشركات السعودية ذات املسؤولية املحدودة )كل واحدة منها ت

ملكية أصول الصندوق. وسوف تحافظ مثل هذه الهيكلة على الكفاءة الضريبية واالمتثال النظامي كما ستوفر أقص ى قدر من 

ولن يكون ألمين الحفظ أي حق أو مطالبة في أصول الصندوق، إال بصفته كمالك محتمل للوحدات.  الحماية القانونية للمستثمرين.

 فظ أي حق في أي من أصول الصندوق.ولن يكون لدائني أمين الح

 املطور  (ع)

. لذاللصندوق املبدئية  األصول العقاريةال تتكون 
ً
 إنشائيا

ً
، وفي حال على أي أنشطة تطوير عقار أو أي عقارات يتم تطويرها تطويرا

 .تجاري بحت ومستقلمطور على أساس  فإنه يعتزم الصندوق تعيين، يقوم الصندوق بأنشطة التطوير العقاري 

 

 املحاسب القانوني)ف( 

 اللحيد محاسبون قانونيون   االسم: 

 حي املرسالت –طريق أبو بكر الصديق  187  العنوان:

 اململكة العربية السعودية -الرياض

 7532-4304ص.ب. 

 

الصندوق. يجوز ملدير الصندوق أن يقوم بتغيير مدقق الحسابات الخاص بالصندوق من وقت آلخر بناًء على موافقة مجلس إدارة 

 ويتم إشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية عند التغيير.

 

 ةالقوائم املالي)ص( 

ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة األولى لتأسيس الصندوق والتي تبدأ  31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة املالية للصندوق من 

 .2017ديسمبر  31وتنتهي بتاريخ  سنة املالية لها من تاريخ اإلقفالال

( وبشكل سنوي )بيانات مراجعةاملالية للصندوق بواسطة مدير الصندوق وذلك بشكل نصف سنوي )بيانات غير  قوائميتم إعداد ال

 ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينمراجعة
ً
املالية السنوية  قوائمال مراجعة. ويتم كما يتم تعديلها من وقت آلخر ( وفقا

املالية الخاصة بالصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق ويتم توفيرها  قوائملصندوق. وتتم مراجعة الل املحاسب القانونيمن قبل 

( يوم 30خالل مدة ال تتجاوز ) بمجرد اعتمادها)دون أي رسوم(  لهيئة السوق املالية بمجرد اعتمادها ويتم توفيرها ملالكي الوحدات
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من نهاية الفترة ( أشهر 3وخالل ) راجعةاملاملالية غير  قوائممن نهاية الفترة التي تغطيها ال نهاية املدة التي تشملها القوائم املاليةمن 

، وذلك عن طريق نشرها على املوقع اإللكتروني راجعةاملاملالية  قوائمنهاية الفترة التي تغطيها المن  راجعةاملاملالية  قوائمالتي تغطيها ال

 ملدير الصندوق وموقع السوق املالية السعودية "تداول". 

 تضارب املصالح)ق( 

على تضارب مصالح جوهري بين مصالح الصندوق ومصالح  تنطوي تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام فإنه ال يوجد معامالت  حتى

مملوك  فإن أمين الحفظ املعين )شركة البالد املالية(  التوضيح،وبغرض  ى أطراف أخر  أيأعضاء مجلس إدارة الصندوق أو 

من قبل بنك البالد. وأن أحد أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق مساهم في أحد الشركات املؤسسة لبنك البالد )بنسبة ال  بالكامل

 فإن أمين الحفظ املعين هو أحد  تمثل السيطرة(.
ً
 مساهمي مدير الصندوق ولكن بنسبة ال تمثل السيطرة.وللتوضيح أيضا

 في املصالح من وقت آلخر بين الصندوق من جهة ومدير الصندوق أو الشركات التابعة له ومديريه ومسئوليه قد و 
ً
ينشأ أو يقع تضاربا

في حال تضاربت و إدارتها. من جهة أخرى، وغيره من الصناديق التي يقومون برعايتها أوأي أطراف ذات عالقة وموظفيه ووكالئه 

فعليه أن يفصح عن ذلك بشكل كامل ملجلس إدارة الصندوق في أقرب مصالح مدير الصندوق بشكل جوهري مع مصالح الصندوق، 

وقت ممكن. وسوف يحاول مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق حل أي تضارب في املصالح عن طريق توخي الحكمة وحسن النية 

 ككل بعين االعتبار. ذات العالقةاألطراف ثمرين و املستوأخذ مصالح 

، فقد حدد مدير الصندوق نقاط تضارب املصالح املحتملة التالية:
ً
 وبداية

 جدوى لالستثمارُمدارة بواسطة شركة استثمارات مشابهة  (1

استثمارات ذات أهداف كذلك تدير ، و حسابها الخاص ومن املتوقع أن تستمر في إدارته جدوى لالستثمارتدير شركة 

جدوى مماثلة بشكل أو بآخر ألهداف الصندوق، ومن بينها صناديق استثمارية أخرى التي يمكن أن تديرها أو ترعاها شركة 

 أو إحدى شركاتها التابعة فيها حصة من رأس املال.شركة جدوى لالستثمار ، أو التي قد تمتلك لالستثمار

 بالق
ً
 جدوى لالستثماريود املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، فإنه يجوز لشركة باإلضافة إلى ذلك، فإنه رهنا

أو القيام بدور مدير الصندوق أو مدير صناديق أو استثمارات أخرى والشركات التابعة لها في املستقبل القيام برعاية 

، ويجوز أن يستثمر واحد منها أو االستثمار أو الشريك العام في صناديق استثمارية خاصة أو استثمارات جماعية أخرى 

 الصندوق، شريطة أال يضر هذا النشاط اآلخر بنجاح الصندوق. استثماراتأكثر في مشاريع مشابهة لتلك املوجودة في 

 تضارب املصالح فيما يتعلق باملعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له (2

الشركات التابعة له أو مع غيرها من الكيانات األخرى التي تمتلك قد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير الصندوق أو 

م بعض الشركات التابعة لشركة جدوى لالستثمار  فيها شركة ّدِ
َ
ق
ُ
 مباشرة أو غير مباشرة. فعلى سبيل املثال، قد ت

ً
حقوقا

ملجلس إدارة  اإلفصاحسيقوم مدير الصندوق ب. و الخدمات اإلداريةخدمات معينة للصندوق مثل جدوى لالستثمار 

الصندوق عن جميع املعامالت التي تتم ما بين الصندوق ومدير الصندوق والشركات التابعة له والكيانات التي تمتلك فيها 

 مباشرة أو غير مباشرة.جدوى لالستثمار شركة 
ً
 حقوقا

م إعداد شروط ومع ذلك فإن مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق سوف يبذالن الجهود املعقولة بحسن نية ليت

االتفاقيات بين مدير الصندوق والشركات التابعة له من جهة والصندوق من جهة أخرى على أساس تجاري مستقل وأن 

 تتماش ى مع الشروط القياسية للسوق.

 مجلس اإلدارة  (3

 من تاريخ الشروط واألحكام هذه
ً
، يكون مجلس يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته. واعتبارا



 78من  61صفحة 

اإلدارة مكون من أعضاء معينين من قبل مدير الصندوق. ويكون على أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية تجاه 

املستثمرين في الصندوق، وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري، باإلضافة إلى بذل أقص ى جهد ممكن لحل 

 
ً
 .تضارب املصالح بحسن النية، كما يرونه مناسبا

 املعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة (4

والشركات التابعة لتوفير خدمات  يمكن أن يقوم الصندوق، من وقت آلخر، بالدخول في تعامالت مع األطراف ذوي العالقة

 .سائدةأن يتم اإلفصاح عن تلك التعامالت إلى مجلس إدارة الصندوق وأن تتم بناًء على شروط السوق الويتعين  .للصندوق 

، بما في ذلك أي صندوق آخر تم تأسيسه من قبل أو إحدى الشركات التابعة وفي حالة رغب أحد األطراف ذوي العالقة

مدير الصندوق في الدخول في صفقة مع الصندوق أو مدير الصندوق فإنه يلزم عليه الحصول على موافقة كل من مجلس 

يجب طرف ذي العالقة أو إحدى الشركات التابعة أو باعه إليه، في حال اشترى الصندوق عقار ما من الو .إدارة الصندوق 

 مع ت
ً
 مستقلة. ثميناتأن يكون سعر الشراء املدفوع أو املتحصل عليه من قبل الصندوق متوافقا

 لكافة  أعالهال يتضمن الوارد 
ً
 وتلخيصا

ً
 وشامال

ً
 كامال

ً
ستثمار اال تضارب املصالح املحتملة التي ينطوي عليها  حاالتتفسيرا

وحدات الصندوق. لذا فإننا نوص ي وبشدة كافة املستثمرين املحتملين السعي للحصول على املشورة املستقلة من في 

 مستشاريهم املهنيين.

 الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق  (5

 ملا هو وارد في هذه الشروط واألحكام بشأن أحقية الصندوق اال 
ً
صناديق االستثمار العقاري املتداولة ستثمار في وفقا

صناديق الخاصة التي تستثمر الصناديق االستثمار العقاري و املدرجة في تداول و  واملعايير الشرعيةضوابط الاملتوافقة مع 

 
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
الصندوق ستثمار اأن  ، إالداره من قبل مدير الصندوق والتي قد تكون مفي القطاع العقاري املطروحة طرحا

 لشروط وأحكام تلك الصناديق على أسس 
ً
 ألي شروط تفضيلية تمنح له وإنما سيكون وفقا

ً
في هذه الحاالت لن يكون وفقا

ى جهوده يسعى مدير الصندوق إلى بذل أقص س والذي ينطوي ذلك على تضارب في املصالحن املحتمل أن تجارية بحته، وم

 .كلحل أي تضارب في املصالح قد ينجم جراء ذل

 رفع التقارير ملالكي الوحدات)ر( 

ويفصح عن املعلومات عن طريق البريد أو الوسائل اإللكترونية يرفع مدير الصندوق تقارير إلى هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات 

 التالية على الفور ودون أي تأخير:

 اإلفصاح عن التطورات الجوهرية

تندرج في إطار  ةجوهري اتأي تطور ويفصح ملالكي الوحدات من دون تأخير عن يجب على مدير الصندوق أن يشعر الهيئة  (1

املسار العام  في أوالصندوق وخصومه أو في وضعه املالي  ؤثر على أصول تقد و  ال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس،نشاطه، و 

، صندوق المدير  ملدير الصندوق من منصب نسحاب طوعيال يؤدي يكون له تأثير في وضع الصندوق أوأو أي تغيير  عمالهأل 

 في قدرة الصندوق على الوفاء بالة معقولويمكن بدرجة 
ً
 ملحوظا

ً
تزاماته أن يؤدي إلى تغير في سعر الوحدة املدرجة أو أن يؤثر تأثيرا

 .بأدوات الدين املتعلقة

در ما إذا كان من املحتمل أن يأخذ لتحديد التطور الذي يقع من ضمن نطاق هذه الفقرة، يجب على مدير الصندوق أن يق (2

 ستثماري.تخاذه قراره اال ا دعتبار ذلك التطور عنمالك وحدات حريص في اال 

 اإلفصاح عن أحداث معينة 

من التطورات اآلتية )سواء أكانت جوهرية  أيمدير الصندوق أن يشعر الهيئة ويفصح ملالكي الوحدات من دون تأخير عن يجب على 
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 للفقرة املتعلقة 
ً
 أم لم تكن(: " أعالهاإلفصاح عن التطورات الجوهرية“بـ وفقا

  صافيمن ( ٪10)أو يزيد على  يساوي بسعر  أو إيجاره أو بيعه أو تأجيره أو رهنه أصللشراء  صفقةأي  (1
ً
أصول الصندوق وفقا

 .أيهما أحدث مراجعة،سنوية  قوائم مالية أولية مفحوصة أو مالية قوائم آلخر

  (٪10) على تزيدأو  تساوي أي خسائر  (2
ً
سنوية  قوائم مالية أولية مفحوصة أو مالية قوائم آلخرمن صافي أصول الصندوق وفقا

 .أيهما أحدث مراجعة،

  الصندوق. لجانفي أو  مجلس إدارة الصندوق  أعضاءأي تغيير في تشكيل  (3

من صافي  (%5على )و يزيد أإذا كان مبلغ النزاع أو املطالبة يساوي قضائية أو تحكيم أو وساطة  دعوى بما في ذلك أي  ،أي نزاع (4

 
ً
  .أيهما أحدث أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة،مالية  قوائمآلخر أصول الصندوق وفقا

 ( ٪10)أو يزيد على  يساوي بما في صافي أصول الصندوق  النقصانزيادة أو ال (5
ً
قوائم  أولية مفحوصة أو مالية قوائم آلخر وفقا

  .أيهما أحدث مراجعة،سنوية  مالية

 ( %10)على و يزيد أبما يساوي الصندوق  أرباحفي إجمالي  نقصانالزيادة أو ال (6
ً
  .مراجعة سنوية آلخر قوائم ماليةوفقا

مشروع أي في  العالقةالصندوق وطرف ذي من  بموجبة كُل أو أي ترتيب يستثمر  عالقةبين الصندوق وبين طرف ذي  صفقةأي  (7

 أو أو أصل 
ً
  اتمن إجمالي إيراد (٪1)زيد على تأو  الترتيب مساويةو أله إذا كانت هذه الصفقة  يقدم تمويال

ً
آلخر الصندوق وفقا

  مراجعة.قوائم مالية سنوية 

الصندوق  اتمن إجمالي إيراد (٪5)على أو يزيد  األثر املترتب عليه أي من النشاطات الرئيسة للصندوق يساوي في  انقطاعأي  (8

 
ً
  مراجعة.آلخر قوائم مالية سنوية وفقا

 .للمحاسب القانونيأي تغيير  (9

 .حفظ بديل أمينتعيين  (10

  يمكن أن يؤثر، يةاالستئنافم أ املرحلة االبتدائيةسواء في  قضائية أو جهةمن محكمة  أو أمر إصدار حكم أو قرار أو إعالن (11
ً
سلبا

 الصندوق ل أصو من صافي  (٪5) علىجمالية اإل  تهقيمتزيد استغالل الصندوق ألي جزء من أصوله  في
ً
مالية  قوائمآلخر وفقا

  .أيهما أحدث ،مراجعةسنوية  قوائم ماليةأو  أولية مفحوصة

 .في إجمالي قيمة أصول الصندوق أي تغيير مقترح  (12

 سنوية التقارير الربع

  أن ينشرمدير الصندوق  يجب على
ً
 بيانا

ً
 :ربع سنوي في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق يتضمن كحد أدنى اآلتي فورا

 سعر الوحدة بنهاية الربع. (1

 الدخل التأجيري على سعر الوحدة. (2

 نسبة املصروفات واألتعاب اإلجمالية. (3
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 أداء سعر الوحدة. (4

 قائمة ألسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق. (5

 من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق. نسبة االقتراض (6

 نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق. (7

حكام الفقرة )ب( من املادة الثالثة والعشرون من الئحة صناديق االستثمار العقاري؛ صافي قيمة أصول وحدات أاستثناء من  (8

 أي ربح مدفوع الحق آلخر تقرير تم اإلفصاح عنه. ،الصندوق 

 .عمل الصندوق  فيؤثر أو مهمة ت ةجوهريأساسية أو  أي تغيرات (9

 مالكي الوحدات.على املوزعة بيان باألرباح  (10

 اإلفصاح عن التغييرات املهمة

فترة اإلشعار أي تغييرات مهمة مقترحة. ويجب أن ال تقل يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة واإلفصاح للسوق عن  (1

 اليوم املحدد من مدير الصندوق لسريان هذا التغيير.( يوم قبل 21واإلفصاح عن )

 ألحكام البند السادس من بالتغيير املهمألغراض هذه الشروط واألحكام، يقصد " (2
ً
 وفقا

ً
 أساسيا

ً
التعليمات " أي تغيير ال يعد تغييرا

 ومن شأنه أن: املتداولة ةالخاصة بصناديق االستثمار العقاري

 مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد  (أ)

يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي  (ب)

 تابع ألي منهما.

 من املدفوعات تسدد من أصول الصندوق. (ج)
ً
 جديدا

ً
 يقدم نوعا

 تي تسدد من أصول الصندوق.يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخرى ال (د)

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. (ه)

يجب اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق أو بالطريقة التي  (3

 التغيير.( أيام من تاريخ سريان 10تحددها الهيئة وذلك قبل )

 لهذه الفقرة. بيان تفاصيل التغييرات املهمة في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق  يجب (4
ً
 وفقا

 لتقارير السنويةا

يجب على مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية ونشرها في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق، على أن تتضمن املعلومات 

 :اآلتية

 .يستثمر فيها الصندوق األصول التي  (1

 ، إن وجدت.األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها (2
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  اململوكة. العقاراتإجمالي جرة إلى ؤ املغير نسبة العقارات و  املؤجرةلعقارات نسبة اتوضيح  (3

 :يوضح الصندوق( تأسيس)أو منذ  خيرةاأل السنوات املالية الثالث  خالليغطي أداء الصندوق  ةمقارنجدول  (4

 .صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية .أ

 .لكل وحدة في نهاية كل سنة ماليةأصول الصندوق صافي قيمة  .ب

  .كل سنة مالية عنلكل وحدة  الصندوق  صافي قيمة أصول أقل أعلى و  .ج

صدرة في نهاية كل سنة مالية .د
ُ
 .عدد الوحدات امل

 .توزيع الدخل لكل وحدة .ه

 لصندوق.انسبة املصروفات التي تحملها   .و

 ما يلي: يغطيِسجل أداء  (5

  .(منذ التأسيسوخمس سنوات )أو  ،وثالث سنوات ،واحدةسنة ل اإلجماليالعائد  .أ

  .(منذ التأسيسالعشر املاضية )أو  السنوات املاليةمن  سنةالسنوي لكل  اإلجماليالعائد  .ب

 على مدار العام خارجيةالصندوق ألطراف  تحملهاالتي  واألتعاب والعموالت يوضح مقابل الخدماتجدول  .ج
ً
 . ويجب أيضا

 اإلعفاءمدير الصندوق  ي ظروف يقرر فيهاأإذا ما كانت هناك  عماو  اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة املصروفات

 .أي رسوم أو تخفيضها من

 فيجب اإلفصاح عنها بشكل واضح.أداء الصندوق؛  في الفترة وأثرتخالل  جوهريةتغييرات إذا حدثت  (6

تمت املوضوعات التي على   - الحصر العلى سبيل املثال  - على أن يحتوي إدارة الصندوق،  مجلس سنوي معتمد من تقرير (7

 .تحقيقه ألهدافهمدى أداء الصندوق و  ، بما في ذلكوالقرارات الصادرة عن ذلكها تناقشم

 الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة  حول العموالتبيان  (8
ً
 .ستفادة منهابشكل واضح ما هيتها وطريقة اال مبينا

 .املخاطر تقويمتقرير  (9

 معلومات أخرى )ش( 

 عرف عميلك إمتطلبات  (1

فيما يتعلق  "، وذلكعرف عميلكإمبدأ "بمتطلبات يلتزم مدير الصندوق ، ل هيئة السوق املاليةقبكشخص مرخص له من 

 وحدات في الصندوق. بقبول مالكي ال
ً
تزويد مدير بكل مستثمر في الصندوق  يقوم مع لوائح هيئة السوق املالية، وتماشيا

مدير الصندوق مسؤوال . ويكون "عرف عميلكإمبدأ " فاء متطلباتيمدير الصندوق الست يطلبهبوثائق معينة كما الصندوق 

تتعامل السوق املالية بينما  فقط قفالحتى تاريخ اإلاألولي  الطرحخالل فترة " عرف عميلكإمبدأ "متطلبات جميع  استيفاء عن

 .من تاريخ اإلدراج بدءً املتطلبات ذات العالقة مع  (تداول السعودية )

 

 املدير اإلداري  (2
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 شركة جدوى لالستثمار  االسم: 

 سكاي تاور   العنوان:

 الطابق الرابع   

 طريق امللك فهد

  60677ص.ب.    

  11555الرياض،    

 اململكة العربية السعودية     

 www.jadwa.comاملوقع االلكتروني:    

سجل ، وتحديث عرف عميلك"إيكون املدير اإلداري مسؤوال عن تجهيز طلبات االشتراك والوثائق املتعلقة بالتحقق من مبدأ "

لكل احتساب صافي قيمة األصول مسؤوال أيضا عن ويكون املدير اإلداري الوحدات.  يالكملخطارات ي الوحدات وإعداد اال مالك

 وحدة.

 محاسبية كمدير إداري فرعي لغايات توفير خدمات)دبي( ليمتد  ايبكس فند سيرفيزيستعيين شركة  املدير اإلداري يعتزم 

 . وأعمال إدارية أخري  ومساندة معينة

 هأنويوافق على  يقر كل مستثمر بموجبهو من قبل سلطة دبي للخدمات املالية. إن املدير اإلداري الفرعي هي شركة مرخصة 

يحتفظ مدير و خارج اململكة العربية السعودية. والتي قد تنقل عض املعلومات السرية مشاركة املدير اإلداري الفرعي بب يتمس

 .املدير اإلداري الفرعي للصندوق الحق في تغيير ب واملدير اإلداري  الصندوق 

 

 اجتماعات مالكي الوحدات (3

 يجوز ملدير الصندوق، بناًء على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات.       (أ)

خطي من أمين  استالم طلبأيام من  10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون  (ب)

 الحفظ.

إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى املوقع يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل  (ج)

اإللكتروني الخاص بالسوق املالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين 

 من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد 21أيام وال تزيد عن  10الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 
ً
اإلعالن  يوما

قتَرح. كما يتعين على مدير الصندوق، في نفس وقت 
ُ
واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال امل

 إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق املالية.

أيام من استالم طلب خطي من أحد  10اجتماع ملالكي الوحدات في غضون  يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد (د)

 أو الذين يمتلكون مجتمعين 
ً
 على األقل من وحدات الصندوق. ٪25مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفردا

على  ٪25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  (ه)

 األقل من قيمة وحدات الصندوق.

في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة )ه( أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن  (و)

على موقعه اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بالسوق املالية السعودية "تداول" ومن خالل إرسال إخطار 

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني. وخالل  5كي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن خطي لجميع مال

http://www.jadwa.com/
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االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة 

.
ً
 قانونيا

ً
 شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا

بما يتماش ى مع نموذج التوكيل املبين في امللحق  ل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحداتيحق لكل مالك وحدات تعيين وكي (ز)

 .(ج)

 في اجتماع مالكي الوحدات. (ح)
ً
 واحدا

ً
 تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات صوتا

  اتصال تقنيةوسائل  باستخداميجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات  (ط)
ً
وفقا

 التي تحددها هيئة السوق املالية. ضوابطلل

 بموافقة مالكي الوحدات الذين يمتلكون  (ي)
ً
 رهنا

ً
من إجمالي وحدات الصندوق  ٪50يكون قرار مالكي الوحدات نافذا

 .باستخدام وسائل اتصال تقنيةوالحاضرين في االجتماع سواء بصفة شخصية أو من خالل وكيل أو 

( أو أكثر من وحدات %5الكبير هو كل شخص يملك ما نسبته )الوحدات  )مالك مالكي الوحدات ال يجوز لكبار (ك)

 أصول عقارية تعود ملكيتهاعلى  يتعلق باالستحواذالذي  القرار علىمالكي الوحدات  اجتماعفي الصندوق( التصويت 

 منفعتها إليهم. أو 

 

 مالكي الوحدات حقوق  (4

 هذه الشروط واألحكام، بما في ذلك:في ممارسة كافة حقوقهم املنصوص عليها الوحدات  يحق ملالكي

 القرارات خاللها؛ علىوالتصويت مالكي الوحدات  حضور اجتماعات (1

 للصندوق، بما في ذلك: أساس يالتصويت فيما يتعلق بأي تغيير  (2

 ؛هأو طبيعت أهداف الصندوق  في التغيير املهم .د

 حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛أو  مالكي الوحداتعلى  سلبي جوهري قد يكون له تأثير الذي  تغييرال .ه

 صندوق؛في وضع املخاطر لل له تأثيرالذي يكون تغيير ال .و

 زيادة رأس مال الصندوق. .ز

 لغايات زيادة رأس مال الصندوق؛االشتراك في اصدارات حقوق األولوية وقبول املساهمات العينية  (3

 واألحكام؛قبول التوزيعات حسب هذه الشروط  (4

 قبول التقارير الدورية والتحديثات بما يتماش ى مع هذه الشروط واألحكام. (5

 في هذه الفقرة، ال يتمتع مالكي الوحدات بأي حقوق إدارية فيما يتعلق بالصندوق 
ً
 .وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحة

 الهيئة الشرعية  (5

"(. وتتكون الهيئة الهيئة الشرعيةكمستشار شرعي للصندوق )"لتابعة شرعية االرقابة القام مدير الصندوق بتعيين هيئة 

. وتقوم الهيئة الشرعية بمراقبة األعمال التجارية، والعمليات اإلسالمية علماء مطلعين في مجال الشريعة أربعالشرعية من 

 .واملعايير الشرعيةضوابط للواالستثمارات والتمويل املتعلق بالصندوق لضمان االمتثال 

 :مدير الصندوق بمهام الرقابة الشرعية على استثمارات الصندوق والتي تتضمنيقوم 

 رعية عن طريق املراجعة الدورية؛ تحقيق التزام الصندوق بالضوابط الش (أ)

 مراجعة االتفاقيات والعقود املتعلقة بمعامالت الصندوق؛  (ب)
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شرعية دى مطابقتها مع الضوابط المتابعة عمليات الصندوق ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية والنظر في م (ج)

 وتوجيهات الهيئة الشرعية؛ 

 وجود أي مخالفات شرعية محتملة؛  الرفع للهيئة الشرعية في حال (د)

 هير الالزمة واعتمادها من قبل الهيئة الشرعية؛ طإعداد ومتابعة مبالغ الت (ه)

االستثمار الشرعية وتقديم االستشارات ذات وستتولى الهيئة الشرعية مهام اإلشراف على التزام أنشطة الصندوق بضوابط 

 :الصلة. وتتكون الهيئة الشرعية من األعضاء التالية أسماؤهم

 (الهيئة الشرعيةالشيخ الدكتور عبد هللا املطلق )رئيس  معالي

وعضو الهيئة الشرعية  ،مستشار للديوان امللكيو  ،علماء عضو هيئة كبارمنصب الشيخ الدكتور عبد هللا املطلق  معالييشغل 

أن عمل استاذ للفقه  الشيخ الدكتور عبد هللا املطلق عاليملسبق  . وقدلعدد من املؤسسات املالية في اململكة العربية السعودية

 .ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةاملقارن بجامع

 (الهيئة الشرعيةري بن عيد )عضو القعلى بن إبراهيم الشيخ الدكتور محمد 

القتصاد اإلسالمي اهو أستاذ ، و خبير في مجمع الفقه التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالميري الشيخ الدكتور محمد القيعتبر 

 بجامعة امللك عبد العزيز في جدة.املشارك 

 (الهيئة الشرعيةعمر )عضو العبد العزيز بن الشيخ بدر 

 منصب رئيس في مجال الصيرفة اإلسالمية. عاما  18بخبرة عمر الالشيخ بدر عبد العزيز يتمتع 
ً
الشريعة إدارة ويشغل حاليا

أن شغل عمر الشيخ بدر عبد العزيز سبق للالراجحي. و  مصرففي العديد من املناصب  توليهشركة جدوى لالستثمار بعد  لدى

 عضو في لجنة الصيرفة اإلسالمية في مؤسسة النقد العربي السعودي.منصب 

 (الهيئة الشرعية)عضو  دييالقاعبد الرحمن بن الشيخ أحمد 

ديه خبرة لشركة جدوى لالستثمار و  ىلد البحوث الشرعيةإدارة دي منصب رئيس يالقاالشيخ أحمد عبد الرحمن يشغل 

العديد من دي يالقاالشيخ أحمد عبد الرحمن  وقد أصدرعاما في الخدمات املصرفية االستثمارية.  14مصرفية تتجاوز 

ملصرف الراجحي في قسم االستثمار، وكذلك مستشار أحكام الشريعة لبنك شرعي األبحاث الشرعية، وعمل سابقا كمستشار 

 .قسم الخزينةالجزيرة في 

 عن امدير يكون 
ً
ونفقات الهيئة الشرعية بما فيها تلك املتعلقة بمراقبة األعمال والعمليات أتعاب لصندوق مسئوال

 . ولن يتم تحميلها على الصندوق  والتمويل املتعلقة بالصندوق  واالستثمارات

استعرضت الهيئة الشرعية هذه الشروط واألحكام وقد تمت املوافقة على هيكل الصندوق وطرح الوحدات خالل تأسيس 

 املعتمدة. واملعايير الشرعيةضوابط البالصندوق. وسيقوم الصندوق باالمتثال 

، يقوم واملعايير الشرعيةضوابط الار أو غيرها من املبالغ التي تلقاها الصندوق ال تتوافق مع في حال كانت عائدات االستثم

 لإلجراءات التي تحددها الهيئة الشرعية من وقت آلخر. وتقوم تطهيردوق باتخاذ الترتيبات الالزمة "لالصن
ً
" هذه املبالغ وفقا

 ذات الصلة.  طهيرالهيئة الشرعية بتحديد نسبة الت

 األمالكمدير  (6
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 عن الشؤون اإلدارية للعقارات، بما في ذلك وضع قواعد أمالك يقوم مدير الصندوق بتعيين مدير 
ً
لكل عقار ليكون مسئوال

وسياسات اإلدارة، ومتابعة دائمة للعقار وشؤون املستأجرين فيها، ومتابعة تحصيل اإليجارات، ومتابعة الصيانة الدورية 

من وقت آلخر بناًء على األمالك لتحقيق أفضل العوائد. ويحق ملدير الصندوق تغيير مدير واستغالل العقار على نحو فعال 

، كما أصول الصندوق  لواحد أو أكثر من أمالكأدائه. ولتجنب الشك، يحق ملدير الصندوق تعيين شركة تابعة له لتكون مدير 

 يمكن ملدير 
ً
 املبدئية.  يةعقار األصول المستأجر للعقار كما هو بحال في نفس الوقت أن يكون األمالك أنه أيضا

 مزودو الخدمات اآلخرون (7

يجوز ملدير الصندوق من وقت آلخر االستعانة باستشاريين إضافيين ومزودي خدمات آخرين خارجيين فيما يتعلق بأحد األصول 

مديري املنشآت ومديري املشاريع واملقاولين واملهندسين املطورين و أو أكثر، بما في ذلك، على سبيل املثال وليس الحصر، 

يتم التفاوض  بموجب اتفاقيةوسوف تتم االستعانة بأي طرف خارجي املعماريين واملصممين واملستشارين القانونيين وغيرهم. 

  على أساس تجاري بحت ومستقل.بشأنها 

 املهمة العقود (8

 وقدرةسعر شراء  بإجماليشراء األصول العقارية املبدئية ل منفصلين عقدينأبرم الصندوق  :اتعقار  شراء عقود (و)

 ريال سعودي. 629,000,000

لكل عقار من األصول العقارية املبدئية مع شركة ثروات  منفصلين ينالصندوق بإبرام عقد قام األجل: طويلة تأجير  عقود (ز)

 املستأجر تلزمتمنح املستأجر حق االستخدام التجاري للعقارين كما اإليجار  عقود. واالستثمار العقاري تطوير لاملشاعر ل

وال يحق للمستأجر  ينالعقار  عام هجرية لكالونصف  15تم توقيع مدة إيجار تساوي والتأمين.  وتكلفة الصيانة بأعمال

لفندق سنوات هجرية وأربعة  لفندق ثروات األندلسيةإلغاء التعاقد إال بعد مرور مدة ال تقل عن ثالثة سنوات هجرية 

. قام هوفي كل الحاالت يدفع املستأجر مبلغ وقدرة ثمانية ماليين ريال سعودي عن كل عقد إيجار يتم إلغائ. ى ثروات التقو 

  في سداد اإليجار. االنتظاملضمان  سعوديماليين ريال  203 تصل قيمتها إلىمدير الصندوق بأخذ ضمانات مالية وعينية 

 اتألصول الصندوق من خالل شرك  حفظقام الصندوق بتعيين شركة البالد املالية بموجب اتفاقية  اتفاقية أمين الحفظ: (ح)

 ذات غرض خاص. 

القوائم املالية للصندوق  ملراجعةقام الصندوق بتعيين مكتب اللحيد محاسبون قانونيون  اتفاقية املحاسب القانوني: (ط)

 ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين مراجعةات ( وبشكل سنوي )بيانمراجعةبشكل نصف سنوي )بيانات غير 
ً
( وفقا

 القانونيين.

الصندوق بتعيين مكتب محمد ابراهيم العمار لالستشارات القانونية )بالتعاون مع  قام :القانونية االستشارات اتفاقية (ي)

بصفة غير حصرية اذا رأي مدير الصندوق الحاجة  كينج آند سبالدينج إل إل بي( لتقديم االستشارات القانونية للصندوق 

الحصول و إلى استشارة قانونية تتعلق بزيادة رأس مال الصندوق، اللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق املالية، 

والفحص النافي للجهالة عند شراء أصول عقارية جديدة. سيقوم مدير الصندوق بالتفاوض مع  على تمويالت بنكية

 .شار القانوني مع كل استشارة قانونيه في وقتهااملست

 

 الشكاوى إجراءات  (9

إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق خالل مدة الصندوق، على مالك الوحدات املعني 

أو بريد  4842 211 11(0) 00966 ومكافحة غسل األموال في شركة جدوى لالستثمار على هاتف رقم االلتزامبإدارة االتصال 

 complaint@jadwa.com:إلكتروني

تتبنى شركة جدوى لالستثمار سياسة إدارة شكاوى موثقة والتي تستخدمها مع عمالئها الحاليين. ويعتزم مدير الصندوق استخدام 

هذه السياسة وتطبيقها على مالكي وحدات هذا الصندوق. وعلى املستثمرين ومالكي الوحدات املحتملين الراغبين في الحصول على 

mailto:complaint@jadwa.com
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 11(0) 00966رقم ومكافحة غسل األموال في شركة جدوى لالستثمار على هاتف  االلتزامبإدارة نسخة من هذه السياسة االتصال 

 www.Jadwa.com بزيارة املوقع االلكتروني للشركة على الرابط أو211 4842

 إجراء تعديالت على الشروط واألحكام (ت)

، عليها من إجراء أي تغيير ( أيام10خالل )إلى الهيئة  هذه الشروط واألحكاميجب على مدير الصندوق تقديم نسخة محدثة من 

 وكذلك إلى أمين الحفظ فور تحديثها.

للسوق، ويجب عليه كذلك اإلعالن عن  املوقع اإللكترونيو موقعه اإللكتروني في  هذه الشروط واألحكامويجب عليه نشر نسخة من 

من إجراء أي  ( أيام10)للسوق، وذلك خالل  املوقع اإللكترونيو موقعه اإللكتروني في  هذه الشروط واألحكامالنسخة املحدثة من 

 تحديث عليهما بما في ذلك التحديث السنوي ألداء الصندوق.

هذه الشروط للسوق تفاصيل التغييرات األساسية في  املوقع اإللكترونيو موقعه اإللكتروني يجب على مدير الصندوق أن يعلن في 

 ( أيام من سريان التغيير.10قبل ) وذلك واألحكام

يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة على التغيير األساس ي املقترح للصندوق. ويجب على مدير الصندوق بعد 

على أي تغيير  –من خالل قرار صندوق عادي  –الحصول على موافقة الهيئة، الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق 

 ي مقترح.أساس 

 من الحاالت اآلتية:التغيير األساس يوألغراض هذه الشروط واألحكام، يقصد بمصطلح "
ً
 " أيا

 .الصندوق  أهداف في املهم التغيير (1

 .بالصندوق  يتعلق فيما حقوقهم على أو الوحدات مالكي على وجوهري  سلبي تأثير له يكون  قد الذي التغيير (2

 .للصندوق  املخاطر وضع في تأثير له يكون  الذي التغيير (3

  كليهما أو عينية أو نقدية مساهمات قبول  خالل من الصندوق  أصول  قيمة إجمالي زيادة (4
ً
 ألحكام الفقرة )ل( من البند ثالثا

ً
وفقا

 .املتداولة ةبصناديق االستثمار العقاري التعليمات الخاصةمن 

في حق التصويت –على سبيل املثال ال الحصر  –بالوحدات بما في ذلك  ميع الحقوق املرتبطةجيحق ملالكي الوحدات ممارسة 

، االشتراك في اصدارات حقوق األولوية وقبول املساهمات العينية لغايات زيادة رأس مال الصندوق ، و إجتماعات مالكي الوحدات

ديثات بما يتماش ى مع هذه الشروط التقارير الدورية والتح، والحصول على التوزيعات حسب هذه الشروط واألحكاموالحصول على 

 .واألحكام

 النظام املطبق وتسوية النزاعات)ث( 

 من الناحية القانونية بين مدير الصندوق وكل مالك للوحدات. ويعتبر االشتراك في 
ً
 ملزما

ً
شكل هذه الشروط واألحكام عقدا

ُ
ت

 لألنظمة واللوائح وتخضع هذه  الوحدات وشراؤها موافقة ضمنية على هذه الشروط واألحكام.
ً
فسر وفقا

ُ
الشروط واألحكام وت

 املعمول بها في اململكة.

وسوف يسعى مدير الصندوق وكل مستثمر إلى الحل الودي ألي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام، وباملسائل 

أنه، فإنه يجوز ألي طرف إحالة هذا النزاع إلى الواردة في هذه الشروط واألحكام. وفي حال وجود نزاع لم يتم التوصل لحل ودي بش

 الفصل في منازعات األوراق املالية التي أنشأتها هيئة السوق املالية. لجنة



 78من  70صفحة 

 

 

 طارق بن زياد السديري                                                                          غادة بنت خالد الوابل                                                

                                                                  

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي                 ومكافحة غسل األموال        وااللتزام املطابقةمدير                         
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 املاليملخص اإلفصاح  -( أ)امللحق 

 الصندوق  نوع  .مغلق صندوق استثمار عقاري متداول 

من مبلغ االشتراك. يتم استقطاع  ىأقص بحد  %2رسوم اشتراك وقدرها  يدفع املستثمر ملدير الصندوق 

 هذه الرسوم عند استالم مبلغ االشتراك وتدفع ملدير الصندوق.

 رسوم االشتراك

 من صافي قيمة أصول الصندوق. ٪1تعادل ما نسبته يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة 

كل ستة أشهر ابتداًء من تاريخ  نهايةيتحمل الصندوق أتعاب اإلدارة التي يتم احتسابها وسدادها في 

 اإلقفال.

 أتعاب اإلدارة

التي تم  االشتراك٪ من إجمالي مبالغ 1.5يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة رأس املال بمقدار 

إصدار حقوق جمع أي مبالغ اشتراك أخرى سواء نقدية )عن طريق أو عند األولي جمعها خالل فترة الطرح 

 مرة واحدة بعد إقفال أي عملية جمع لرأس املال. وتدفع أتعاب هيكلة رأس املال ( أو عينيةولويةاأل 
ً
 .فورا

 أتعاب هيكلة رأس املال

إجمالي مبلغ التمويل املسحوب من ٪ من 1.5يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة تمويل بمقدار 

تم الحصول عليه من قبل الصندوق أو أي تابع له، وذلك لقاء الجهد املبذول في  تيال التسهيالتمبلغ 

 .سهيالت مباشرةبعد كل سحب من التهيكلة وتأمين التمويل املطلوب. وتدفع أتعاب هيكلة التمويل 

 أتعاب هيكلة التمويل

يتم  من صافي قيمة أصول الصندوق  ٪0.025يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ تعادل ما نسبته 

 .دفعه بشكل نصف سنوي 

 رسوم الحفظ

ريال وسوف تزيد قيمة األتعاب بنسبة  136,856بقيمة  ةسنوي أتعاب للمدير اإلداري يدفع الصندوق 

 .ميالدية سنة كل 3%

 أتعاب املدير اإلداري 

قد تتغير من وقت  والتيريال سعودي  35,000يدفع الصندوق للمحاسب القانوني أتعاب سنوية بقيمة 

 ألخر.

 املحاسب القانونيأتعاب 

  20,000وبحد أقص ي  اجتماعريال سعودي عن كل  5,000لكل عضو مستقل 
ً
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  ريال سنويا

 املستقلين

 يتوقع الصندوق دفع رسوم التسجيل اآلتية:

 إلى  50,000 -
ً
ريال سعودي عن كل مستثمر، بما ال يزيد عن  2ريال سعودي إضافة

 ريال سعودي، تدفع لتداول وذلك لقاء إعداد سجل مالكي الوحدات؛ و 500,000

 

قيمة ريال سعودي تدفع لتداول وذلك لقاء إدارة سجل مالكي الوحدات. وتتغير  400,000 -

 هذه الرسوم من وقت ألخر بحسب قيمة رأس مال الصندوق.

لدى السوق املالية  التسجيلرسوم 

 "تداول"السعودية 

في السوق املالية رسوم اإلدراج  يتوقع الصندوق دفع رسوم اإلدراج اآلتية:
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 ريال سعودي، تدفع لتداول كرسوم إدراج مبدئية؛ و 50,000 -

من القيمة السوقية للصندوق تدفع بشكل سنوي )بما ال يقل عن  ٪0.03رسوم بقيمة  -

 ريال سعودي(. 300,000ريال سعودي وال يتعدى  50,000

 "تداول" السعودية

وما يتعلق به من  التعامالت، مثل تكلفة االستحواذ على أي أصل تكاليفيتحمل الصندوق جميع 

 ، والتمويل والتكاليف االستشارية والقانونية. اب الوساطةوأتع دراسات وتحقيق

 التعامالت تكاليف

. ه والتخارج من استثماراتهواستثمارات تهالتي تعزى إلى أنشط املصاريفالصندوق مسؤوال عن جميع  كون ي

 
ً
 املصاريف مثل املقدمة من الغير خدماتالاملتعلقة ب صاريف األخرى جميع املويتحمل الصندوق أيضا

تكاليف الحكومية ، والوالحفظاألصول،  ثمينة، وتي، واملحاسبوالخدمات اإلدارية القانونية واالستشارية

باإلضافة  الرقابية وهيئة السوق املالية، وتكاليف التأمين ذات الصلة وغيرها من الخدمات املهنيةللهيئات 

 مثل هذه املصاريف ما نسبته تجاوز ت الأومن املتوقع  مصاريف تطهير األرباح الغير شرعية إن وجدت. ىإل

 .٪ من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا0.50

 الصندوق مصاريف 

مدير الصندوق  فيما يتعلق باألصول العقارية املبدئية حيث أن أتعاب إدارة أمالكلم يتكبد الصندوق 

 فيما يخص األصول العقارية املبدئية.  يتضمن التزام بالتأمين واإلصالح الكاملبمفاوضة عقد إيجار قام 

، سيقوم مدير الصندوق ب
ً
األمالك التفاوض حول أتعاب إدارة وفيما يتعلق بأصول مستحوذ عليها الحقا

ويتم دفع األتعاب املذكورة  أساس تجاري بحت ومستقل بما يتماش ى مع األسعار السائدة في السوق. على

 من أصول الصندوق.

  مالكأتعاب إدارة األ 

 لم يتكبد الصندوق أي أتعاب تطوير فيما يتعلق باألصول العقارية املبدئية. 

يقوم مدير الصندوق بالتفاوض حول أتعاب التطوير والتي ، سةمستقبليعند القيام بأعمال تطوير 

يتكبدها الصندوق وتدفع للمطورين، على أساس تجاري بحت ومستقل بما يتماش ى مع األسعار السائدة 

 . في السوق 

 أتعاب التطوير 

 لم يتكبد الصندوق أي أتعاب تطوير فيما يتعلق باألصول العقارية املبدئية. 

جميع تكاليف التصميم والهندسة واملشتريات ، يتحمل الصندوق ةمستقبليعند القيام بأعمال تطوير 

للغير من مقدمي ها ودفعها من أصول الصندوق يتم احتسابو العقارات تطوير واإلشراف، وتطوير وإدارة 

 .الخدمات ذات العالقة

 أصول الصندوق مصاريف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضوابط الشرعية -( ب)امللحق 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 صول العقاريةاأل الصندوق في ستثمار ال  الضوابط الشرعية

 األصول العقارية  االستثمار فياألصل في الهيئة الشرعية أن  تري 
ً
 :مراعاة الضوابط اآلتية وتؤكد الهيئة علىمباحا

 وفق صيغة مجازة من الهيئة الشرعية  العقارات وبيعها شراءيتم أن  .1

 العقار محل االستثمار أن يتم  .2
ً
 للجهالة معلوما

ً
 نافيا

ً
 .علما

3. .
ً
 أن يكون الثمن معلوما

 على هذا األصل العقاري إال بعد تملكه. استئجاريوقع مدير الصندوق أي عقود أال  .4

ال يجوز استئجار العقار من مالكه بثمن مؤجل، ثم إعادة تأجيره على املالك بثمن حال أقل من الثمن املؤجل، وال يجوز استئجار  .5

 لذريعة العينة 
ً
 املحرمة. االيجاريةالعقار من مالكه بثمن حال، ثم إعادة تأجيره على املالك بثمن مؤجل أكثر من الحال؛ سدا

 

أخرى في السوق داولة تالصندوق مباشرة في أسهم شركات عقارية مدرجة، أو شراء وحدات في صناديق استثمارات عقارية مفي حالة استثمار و

  .واملجازة من الهيئة الشرعية لألسهمفتطبق عليها الضوابط الشرعية املالية السعودية "تداول" 
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 نموذج توكيل -( ج) امللحق
 

)"مالك الوحدات"((، كاملالك املسجل  ]•[)بصفتي املمثل الشرعي لـ  ، ]•[ سفر رقم جواز/هوية بطاقة، صاحب ]•[الجنسية  من، ]•[أنا، 

بطاقة هوية/جواز سفر ، صاحب ]•[من الجنسية ،]•[ أوكل(، "الصندوق ")الحرمين ريت صندوق جدوى في ]•[ دة بقيمة وح]•[ والقانوني لـ 

حضور والتصويت السلطة وبها يكون له وحدات في الصندوق، )عني/عنه( بخصوص ال وكيالام مالك الوحدات( و ليقوم )مقامي/مق ،]•[ رقم

يتقرر غير ذلك أو  )أن أفقد صفتي كمالك وحدات في الصندوق/أن يفقد مالك الوحدات وحدات من تاريخه حتى ال يفي جميع اجتماعات مالك

 صفته كمالك وحدات في الصندوق(.

 وإ
ً
 .حيز التنفيذ، وذلك عند دخوله ]•[بتاريخ  لك، تم توقيع هذا الصكلذ شهادا

 

 ]•[اسم: 

 التوقيع: _________________________
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 نموذج طلب االشتراك -( د)مللحق ا
 نموذج اشتراك

 الصندوق: صندوق جدوى ريت الحرمين اسم

 الرئيس ي املشترك   .أ

 :الجنسية التاريخ:

 :املستثمر اسم

رقم 

 العميل:

رقم        

 :الهوية

          

 البريد االلكتروني: :الجوال

رقم الحساب 

 االستثماري:

           

 العنوان:

 * االشتراكتفاصيل  -ب

 ةوحد عدد الوحدات املطلوبة )باألرقام(

 ةوحد عدد الوحدات املطلوبة )كتابة(

 سعودي يالر  رسوم االشتراك )باألرقام(

 سعودي يالر  )باألرقام( املستحق الدفعاإلجمالي املبلغ 

 سعودي يالر  )كتابة( املستحق الدفعاإلجمالي املبلغ 

  إجمالي الوحدات املطلوبة لجميع املشتركينفي حال االشتراك ألفراد العائلة يتم كتابة 

 :تعليمات الدفع -ج

افق على  □  حسابنا االستثماري  من الدفع املستحق اإلجمالي املبلغ خصمنو

 

 

 

 

 

 

 

 □     جمعية خيرية

 □خرى ________ أ

  

 

 □         جهة حكومية    

 □       جهة شبه حكومية

 

 □        فرد

 □     شركة
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 :فيها الوحدات أيداع املراد األسهم محفظة تفاصيل       -د

 اسم البنك / الشركة:

رقم 

الحساب 

البنكي 

(IBAN:) 

                       
 

 رقم الحساب االستثماري:

 رقم املحفظة:

 

 :أفراد العائلة اشتراك       -ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واملشمولين في  بإسمهمالعائلة املكتتب  أفراد

 سجل األسرة

 صلة

املدني السجل رقم القرابة  

2- 

           

3- 

           

4- 

           

5- 

           

6- 

           

7- 

           

8-  

           

9- 

           

10- 

           



 78من  77صفحة 

 :املستثمر إقرار          -و

حكام الصندوق. ونقر بموجب إعادة نموذج االشتراك هذا إلى جدوى لالستثمار، بعرضنا النهائي لالشتراك أنؤكد بأننا "مستثمر مؤهل" على النحو املبين في شروط و 

 من قبل جدوى لالستثمار بناء على تقديرها كمدير للصندوق. 
ً
 أو جزئيا

ً
تمتع ن كما نؤكد بأننافي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين والذي قد يقبل كليا

وال ألي من  نالم يسبق لوأحكام الصندوق. كما نؤكد بأننا  ة القانونية الالزمة لتوقيع طلب االشتراك هذا وتملك الوحدات وفقا لشروطبالصالحية والسلطة واألهلي

راك. االشتالحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب  الصندوق  ملدير، و صندوق ال وحداتفي  شتراكاألفراد املشمولين في هذا الطلب التقدم بطلب لال 

 للشروط واأل 
ً
 حكام التي استلمناها وفهمناها وقمنا بتوقيعها قابلين بها.وبموجب هذا نقدم طلب االشتراك في صندوق جدوى ريت الحرمين وفقا

 

 

 

  

توقيع املستثمر/ املفوض 

بالتوقيع )للمؤسسات 

 الشركات(

 

 
 

 إلى وارد أعاله.بهذا أتقدم بطلبي لالشتراك في صندوق جدوى ريت الحرمين حسب ما هو 
ً
وفهمتها، أوقع على قبولها و بذلك أفوضكم بالقيد على  وقرأتها األحكام التي استلمتها، و الشروط  واستنادا

 .حسابي االستثماري لديكم كما هو مبين أعاله

 

 العالقة مدير  توقيع        -ز
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 خطاب إقرار -( هامللحق )

 الحرمينريت جدوى صندوق 

، يقر املوقع أدنـــاه ويوافق بـــأنـــه قرأ وفهم ووافق على الشــــــــــــــروط واألحكـــام   في عام   من شهر   في هذا اليوم

 وبأنه وعندالحرمين. إن املوقع أدناه يقر ويقبل بالتزامه بواجب الســرية املنصــوص عليها في الشــروط واألحكام، ريت الخاصــة بصــندوق جدوى 

ســـــــخة موقعة من الشـــــــروط واألحكام وقبول مدير الصـــــــندوق لخطاب اإلقرار هذا ونموذج االشـــــــتراك من قبل اســـــــتالمه من مدير الصـــــــندوق ن

 ب –املوقع أدناه 
ً
 الشروط واألحكام.يكون ملتزما

 

 

 املستثمرون األفراد

 :الرئيس ي اسم املستثمر

 التوقيع:

 العنوان:

 الجوال:\الهاتف       البريد اإللكتروني:
 

 

 

 الشخصيات االعتباريةاملستثمرون من 

 املخولـ)ون( بالتوقيع:

 االسم:

 الصفة:

 ختم الشركة:

 العنوان:

 الجوال:\الهاتف       البريد اإللكتروني:
 

 

 

 

 على ما تقدم، تم قبول خطاب اإلقرار هذا بواسطة مدير الصندوق بالتاريخ املذكور أعاله.
ً
 وإشهادا

 

 مدير الصندوق 

 

 التوقيع:       االسم:

 التاريخ:       الصفة:

 


