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  العقاري صندوق اإلنماء مكة 

 

 Alinma Makkah Real Estate Fund 
 

 مذكرة الشروط واألحكام

 

 مدير الصندوق 

 شركة اإلنماء لالستثمار

 سعوديريال مليون  ٦,٠٩٠حجم الصندوق: 

 ةسعودي ترياال  ١٠ القيمة االسمية للوحدة:

 ن وحدةييمال  ٦٠٩عدد الوحدات املطروحة: 

 

 

 

متوافق مع املعايير والضوابط الشرعية املجازة من ِقبل عقاري عام مقفل على أنه صندوق استثمار  العقاري تم اعتماد صندوق اإلنماء مكة 

 الهيئة الشرعية للصندوق 

 م.02/07/2019ى الشروط واألحكام بتاريخ تحديث علوتم آخر  م20/08/2017 صدرت هذه الشروط واألحكام في

ويؤكد مدير الصندوق، على حد علمه وبعد إجراء  ،يتحمل مدير الصندوق كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام

 جميع التحريات املعقولة، أنه لم يتم إغفال أية حقائق أو وقائع لم يتم ذكرها في هذه 
ا
أو  الوثيقة، مما قد يجعل أي نص في هذه الوثيقة مضلال

 وصحيح أنكما  ،غير صحيح
ا
 كامال

ا
 جميع املعلومات التي تنطوي عليها هذه الشروط واألحكام، معلومات دقيقة، تتضمن إفصاحا

ا
عن جميع  ا

 من تاريخ هذه الوثيقة.
ا
 الحقائق الجوهرية اعتبارا

تداول" أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذه الشروط واألحكام أو والسوق املالية السعودية "هيئة" وتخلي هيئة السوق املالية "ال

 .االعتماد على أي جزء منها

 كما 
ا
ننصح الراغبين في شراء وحدات الصندوق بضرورة قراءة هذه الشروط واألحكام واملستندات األخرى لصندوق االستثمار بعناية وفهمها فهما

، و
ا
 في حال تعذر فهم محتويات هذه الشروط واألحكام، ننصح باألخذ بمشورة مستشار مالي مرخص له.تاما

 

 

 

 

حسب خطابنا  لوارد ذكرها في الجدول ادناهتعكس التغييرات ا العقاري التيصندوق اإلنماء مكة  هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام

 .م02/07/2019املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 
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 مبررات التغيير الصيغة املقترحة الصيغة الحالية

   ن. تشكيل مجلس اإلدارة :

                                            ستاذ / محمد بن عبد العزيز الفنتوخ                      األ

 )عضو غير مستقل(

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم 

، 2004جامعة الملك سعود عام  اإلدارية من

ودرجة الماجستير في اإلدارة المالية وإدارة 

عمال من جامعة ويالمت في الواليات المتحدة األ

تولى األستاذ محمد عدة  ،2010األمريكية عام 

ويتمتع بخبرة  ،مهام إدارية ومالية وتنظيمية

سنة في مجال األسواق المالية  13 لىتزيد ع

 منصب مدير  وإدارة األصول، حيث
ً
يشغل حاليا

إدارة االستثمارات البديلة وتطوير المنتجات في 

محمد  وعمل األستاذنماء لالستثمار، شركة اإل

الفنتوخ قبل انضمامه لشركة اإلنماء لالستثمار 

في اإلدارة العامة لتمويل الشركات بهيئة 

طالع واسع بأنظمة ه اولدي، السوق المالية

حصوله إلى ، إضافة وتشريعات األوراق المالية

على العديد من الدورات المالية التنفيذية 

والشهادات المهنية من جامعات وهيئات عالمية 

 ومحلية.

   ن. تشكيل مجلس اإلدارة :

عضو ) عبدالعزيز بن فهد اليابس/المهندس 

 مستقل(

 

تولى المهندس عبدالعزيز اليابس عدة مهام 

تزيد على إدارية ومالية وتنظيمية، ويتمتع بخبره 

 في مجال األسواق المالية وإدارة األصول،  11
ً
عاما

 منصب مدير إدارة االمتيازات في 
ً
يشغل حاليا

شركة مطارات الرياض. وقد عمل المهندس 

 لوحدة الصناديق المدرة 
ً
عبدالعزيز اليابس مديرا

للدخل في شركة اإلنماء لالستثمار، وقد سبق له 

بية العمل في كل من شركة دويتشه العر 

السعودية لالوراق المالية وشركة كرديت سويس 

العربية السعودية وهيئة السوق المالية، ولديه 

اطالع واسع بأنظمة وتشريعات األوراق المالية، 

إضافة إلى حصوله على العديد من الدورات 

المالية التنفيذية والشهادات المهنية من 

المهندس  .جامعات وهيئات عالمية ومحلية

عبدالعزيز اليابس حاصل على درجة البكالوريوس 

في هندسة الحاسب اآللي من جامعة الملك 

م، ودرجة 2005فهد للبترول والمعادن عام 

ة من جامعة يالهندساإلدارة الماجستير في 

بورتالند الحكومية في الواليات المتحدة األمريكية 

 .م2008عام 

استقالة االستاذ / محمد 

ن مجلس إدارة مالفنتوخ 

، وتعيين األستاذ/ الصندوق

عبدالعزيز اليابس كعضو 

 مستقل.
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 إشعار هام

 مدر للدخل مغلق )"الصندوق"(، كصندوق استثمار عقاري  العقاري تم تأسيس صندوق اإلنماء مكة 
ً
 عاما

ً
 لالئحة صناديق االستثمار العقاري  الشرعيةمتوافق مع املعايير والضوابط  ،ومطروح طرحا

ً
طبقا

لصندوق"(، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، تعمل وفق األنظمة الصادرة عن هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية )"الهيئة"(. وتقوم شركة اإلنماء لالستثمار بدور مدير الصندوق )"مدير ا

 هـ.23/07/1430تاريخ  1010269764واملسجلة في السجل التجاري برقم  09134-37ية السعودية، بموجب ترخيص هيئة السوق املالية رقم واللوائح املعمول بها باململكة العرب

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب قراره رقم  واألحكامتم إعداد هذه الشروط 
ً
م بموجب 24/10/2016هـ املوافق 23/1/1438بتاريخ  2016-130-6طبقا

 اشرة من الئحة االستثمار العقاري.عفاء من الفقرة )أ( من املادة العإ  حصل الصندوق على اكم هـ.2/6/1424( املؤرخ في 30ي رقم )م/نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللك

)"الصندوق"( واملدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار. عند التقدم بطلٍب لالشتراك في الصندوق، سوف ُيعاَمل  العقاري اإلنماء مكة  توفر هذه الشروط واألحكام معلوماٍت تفصيلية تتعلق بصندوق 

 رٍ حكام ععناية قبل اتاا  أّي قراهذه الشروط واأل  قراءة كاملاملستثمرون على أنهم قد تقدموا فقط بناًء على املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام. ولذلك، يتوّجب على املستثمرين املحتملين 

 املالية.هيئة السوق ل اإللكترونيأو املوقع   www.alinmainvestment.comملدير الصندوق  اإللكترونيحكام على املوقع فر نسخ من الشروط واأل اباالستثمار في الصندوق. وسوف تتو 

 من املعلومات  يحكام، كما هوفي حين أن مدير الصندوق قد قام بجميع عمليات التقص ي املعقولة عشأن دقة املعلومات املشمولة في هذه الشروط واأل 
ً
 كبيرا

ً
الحال في تاريخ هذه الوثيقة، فإن هناك جزءا

 من الواردة في هذه الشروط واألحكام باصوص سوق وقطاع العقارات والسياحة 
ً
والفندقة قد تم استاالصه من مصادر خارجية. وفي حين أنه ليس لدى مدير الصندوق أيُّ سبٍب يدعوه لالعتقاد أن أيا

اصوص دقة أو اكتمال أّيٍ من تلك ال يقدم أي تعهٍد أو تأكيٍد بمن تلك املعلومات عشكل مستقل، و  معلومات السوق والقطاع هي معلومات غير دقيقة عشكٍل ملموس، فإن مدير الصندوق لم يقم بالتحقق

 املعلومات.

ويجب على الراغبين باالشتراك في الصندوق بموجب هذا املستند تحري صحة  ،وحدات في الصندوق بال الشتراكعلى املستثمرين املحتملين عدم اعتبار محتويات هذه الشروط واألحكام بمثابة توصية ل

حكام يجب عليهم اآلخذ بمشورة مستشار مالي مرخص له. ويتعّين على املستثمرين املحتملين قراءة كامل هذه تعذر فهم محتويات هذه الشروط واأل حال وفي  ،طرحالاملعلومات املتعلقة بالورقة املالية محل 

 والضريبة قبل اتاا  أي قرار عشأن االستثمار.الشروط واألحكام بدقة وتمّعن والحصول على املشورة الخاصة فيما يتعلق بالشؤون القانونية واملالية واملتعلقة بالزكاة 

ة على تفاصيل املااطر املذكورة في الشروط واألحكام الخاصة يعلم املستثمرون املحتملون بأن االستثمار في الصندوق يعتريه مااطر متعددة، لذا ينبغي على املستثمرين املحتملين االطالع بدقة وعناي

  لديهن أ، و هدافه ووضعه املاليأصندوق، وأن االستثمار يتناسب مع باالستثمار في البالصندوق قبل اتاا  القرار 
ً
  القدرة على تحّمل خسارة رأس املال املستثمر جزئيا

ً
 .أو كليا

شارة مستشاريهم في شؤون الزكاة والضريبة، فيما يتعلق باآلثار كما يجب على املستثمرين املحتملين إجراء تحرياتهم الخاصة عشأن الفرصة االستثمارية املتاحة لهم بموجب هذه الوثيقة، وعليهم است

خر.
ّ
 الضريبية والزكوية املترتبة على شراء الوحدات، أو حيازتها، أو استردادها، أو التصرف بها بأي شكل ا

 تم
ّ
ويمكن تمييز تلك العبارات من خالل استادامها لكلماٍت توحي بنظرٍة مستقبلية مثل "ياطط"، أو  ،بل"بارها "عباراٍت تتعلق باملستقل ععض اإلفادات الواردة في هذه الشروط واألحكام، أو ينظر إليها باعتثـ

مصطلحاٍت مشابهة.  ، أو أيي لتلك الكلمات والعبارات، أو أي تغييراٍت أخرى فيها"يقدر"، أو "يعتقد"، أو "يتوقع"، أو يتنبأ"، أو "قد...."، أو "سوف"، أو "يجب"، أو "متوقع"، أو "قد يكون"، أو صيغة النف

 ألّيِّ أداٍء 
ً
في املستقبل. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على النتائج أو وتعكس تلك العبارات التي تشير للمستقبل الرؤية الحالية ملدير الصندوق باصوص وقائع مستقبلية، إال أنها ال تشكل ضمانا

  األداء أو املنجزات الفعلية للصندوق، األمر 
ً
 عن أية نتائج أو أداء أو منجزاٍت مستقبلية يكون قد تم اإلعراب عنها أو  كرها ضمنا

ً
 جوهريا

ً
في اإلفادات املستقبلية. وقد الذي قد يجعل النتائج ماتلفة اختالفا

 في أقساٍم أخرى  التي يمكن أن يكون لها  لك األثر  صف ععٍض من تلك املااطر والعواملجرى و 
ً
من هذه الشروط واألحكام. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه املااطر أو لو ثبت عدم  عشكٍل أكثر تفصيال

 تلك املوضحة في هذه الشروط واألحكام كما هي متوقعة، صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذه األحكام والشروط، فإن النتائج الفعلية للصندوق قد تاتلف عشكل جوهري عن

 بها.
ً
 أو معتقدة، أو مقّدرة، أو ماطط لها، أو متنبأ

والتي قد تتحقق أو قد ال تتحقق، وهي  ،ستقبليةاملوالتي تعتمد على الظروف  ،املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام قد تحتوي عوائد ودراسات كمية متوقعة للعقارات محل استحوا  الصندوق 

 وقد تتغير من دون إشعار. ،حكامتاريخ هذه الشروط واأل  حتى لتقديرات الواردة هنا تمثل رأينااملمكنة.  كما أن جميع ا اثاألحدليست دراسات كاملة لجميع 

ئمة في الكيانات واألشخاص االعتبارية القا)ب( املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من و ،لون الجنسية السعودية: )أ( األشخاص الطبيعيون ممن يحمتيةتراك في الوحدات متاح للفئات اآلاالش

  ات الصلة،كافة القيود  ومراعاة األحكام االطالع على أي قيود قانونية أو تنظيمية فيما ياص عملية الطرح هذه وبيع الوحداتو  الشروط ويجب على كل من يستلم هذه ،اململكة العربية السعودية

 (.2011مارس  8هـ )3/4/1432بتاريخ  22تملك غير السعوديين للعقار واستثماره واملرسوم امللكي رقم نظام  وفقأن الطرح مدير الصندوق  سيتأكدو 

 

 

 

 

 

 

http://www.alinmainvestment.com/
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 يقر مدير الصندوق بالتالي:

 ات  العقود واالتفاقياتاملتعلقة بالصندوق و  الجوهرية إن جميع املعلومات التي تنطوي عليها هذه الشروط واألحكام، هي معلومات دقيقة، وتنطوي على إفصاح كامٍل وصادٍق وصحيح عن جميع الحقائق

 من تاريخ هذه الوثيقة العالقة
ً
بعد إجراء جميع الدراسات ؤكد مدير الصندوق، على حد علمه و وي ،ويتحمل مدير الصندوق كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام ،اعتبارا

 واألحكامالشروط ل أية حقائق من هذه املعقولة، أنه لم يتم إغفا
ً
 أو غير صحيح. ، مما قد يجعل أي نص في هذه الوثيقة مضلال

 االستفادة عدم في تتسبب قد وأ تمنع قد قانونية مشاكلأو  نظامية ماالفات أيبأن األصول محل االستثمار خالية من  شركة جبل عمر للتطوير  اتفاقية بيع وشراء عقار مع خيار الشرط املوقعة مع تفيد

  األصول  سالمةإلي  باإلضافة تشغيله، أو العقار من
ً
 جراءإ في بدورها تتسبب قد أو تشغيلها، أو املباني من االستفادة عدم في تتسبب قد وأ تمنع قد رئيسية هندسية عيوب وأ خلل أي من وخلوها فنيا

 وبموجب االتفاقية أ مكلفة. رئيسية وتغييرات إصالحات
ً
وكذلك في مواجهة جميع الخسائر أو  ،تتحمل شركة جبل عمر للتطوير أية مطالبات أو دعاوى قضائية فيما يتعلق بالعقار من قبل أي شخص يضا

و قد تتسبب في عدم أقضايا أو مشاكل قانونية قد تمنع خالية من أية  الضمان بأن األصول محلشركة جبل عمر للتطوير  بتأكيد نفيدكمملطالبات التي يتعرض لها املشتري. التكاليف أو األضرار أو ا

 .هااالستفادة من

فوه وعمالؤه وم
ّ
هم وأعضاء مجلس إدارة الصندوق في استثمارات مالية أو أعمال مهنية ؤ ديروهم ومسؤولوهم وموظفوهم ووكال قد يشارك مدير الصندوق، والشركات التاععة له، ومديروه، ومسؤولوه، وموظ

 أن تؤدي إلى تعارض في املصالح مع الصندوق، وإ ا واجه مدير الصندوق أو أي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق تضاوالتي ق ،أخرى 
ً
 في املصالح مع الصندوق، فإن مدير د يكون من شأنها أحيانا

ً
 جوهريا

ً
ربا

 في أقرب وقت ممكن، 
ً
 مناسبا

ً
فعلي و لك  ات بالسياسات واإلجراءات التي ستتبع ملعالجة املصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو سيزود مدير الصندوق حاملي الوحدو الصندوق سيفصح عن  لك إفصاحا

  .حكام ال يوجد أي تضارب مصالح حتى تاريخ النشرةما تم  كره في مذكرة الشروط واأل  باستثناء عند طلبها دون مقابل.

 
ً
 تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. نظامليطرح مدير الصندوق الوحدات وفقا
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 جدول املحتويات
 

 قائمة املصطلحات

 دليل الصندوق 

 ملخص الصندوق 

 األصول العقارية تفاصيل 

 الشروط واألحكام

 16                                                                                                      اسم الصندوق ونوعه .أ 

 16                                                                                          املقر الرئيس ي ملدير الصندوق  عنوان .ب 

 16                                                                  مدة الصندوق  .ج 

 16                                                                   أهداف الصندوق  .د 

  16                                                                                              رض الصندوق وأهدافه االستثماريةوصف لغ .ه 

 16                                                       ملخص استراتيجيات الصندوق  .و 

 17                                                      مااطر االستثمار في الصندوق  .ز 

 26                                      االشتراك .ط 

 27                                                                                   دارةإل الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب ا .ي 

 28                                      تثمين أصول الصندوق  .ك 

 29                                                                        تداول وحدات الصندوق  .ل 

 29                                                       انقضاء الصندوق  .م 

 30                                      مجلس إدارة الصندوق  .ن 
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 قائمة املصطلحات

 
 تعني اململكة العربية السعودية. "اململكة" أو "السعودية":

 إصداره وإنفا ه من وقت آلخر.هـ  وتعديالته أو إعادة 2/6/1424( وتاريخ 30لكي رقم )م/نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امل"نظام السوق املالية )النظام(": 

بتاريخ  2005-83-1رقم  أي الالئحة التي تحمل االسم نفسه الصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية بموجب القرار "الئحة األشخاص املرخص لهم": 

لكي رقم سوق املالية السعودي الصادر باملرسوم املم( وتعديالتها أو إعادة إصدارها وإنفا ها من وقت آلخر بموجب نظام ال28/6/2005هـ )املوافق 21/5/1426

 م( وتعديالته أو إعادة إصداره وإنفا ه من وقت آلخر.31/7/2003هـ )املوافق 2/6/1424( وتاريخ 30)م/

هـ 3/12/1427بتاريخ  2006 –219 –1لسوق املالية بموجب القرار رقم أي الالئحة التي تحمل االسم نفسه الصادرة عن هيئة ا"الئحة صناديق االستثمار": 

( وتاريخ 30لكي رقم )م/، بناًء على نظام السوق املالية السعودي الصادر باملرسوم املوقت آلخر م( وتعديالتها أو إعادة إصدارها وإنفا ها من24/12/2006)املوافق 

 هـ وتعديالته أو إعادة إصداره وإنفا ه من وقت آلخر.2/6/1424

بتاريخ  2006 –193 –1ر رقم أي الالئحة التي تحمل االسم نفسه الصادرة عن هيئة السوق املالية بموجب القرا العقاري":"الئحة صناديق االستثمار 

لكي رقم م( وتعديالتها أو إعادة إصدارها وإنفا ها من وقت آلخر بموجب نظام السوق املالية السعودي الصادر باملرسوم امل15/07/2006هـ )املوافق 19/06/1427

 م( وتعديالته أو إعادة إصداره وإنفا ه من وقت آلخر.31/7/2003هـ )املوافق 2/6/1424( وتاريخ 30)م/

شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم  : تعني هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية"هيئة السوق املالية"

 .يفة من وظائف الهيئةتفويضه ألداء أي وظ

قيدة بالسجل التجاري رقم  ":"مدير الصندوق  أو"شركة اإلنماء لالستثمار" 
ُ
تعني شركة اإلنماء لالستثمار، وهي )شركة مساهمة سعودية مقفلة( وامل

رخصة من هيئة السوق املالية بموجب الترخيص الرقم )1010269764)
ُ
بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة ( ملزاولة نشاط التعامل 09134 -37(، وامل

 والترتيب وتقديم املشورة والحفظ في أعمال األوراق املالية.

م واملدرجة  18/10/2006هـ املوافق 25/09/1427وتاريخ  63/تعني شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها بموجب املرسوم امللكي رقم م "شركة جبل عمر للتطوير":

 لسعودية.في السوق املالية ا

قيدة بالسجل التجاري رقم شركة البالد لالستثمار تعني ":"أمين الحفظ
ُ
رخصة من هيئة السوق (1010240489)، وهي )شركة مساهمة سعودية مقفلة( وامل

ُ
، وامل

الصناديق االستثمارية واملحافظ الخاصة، أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، نشاط إدارة  ( ملزاولة08100-37املالية بموجب الترخيص الرقم )

 ..نشاط الترتيب، نشاط تقديم املشورة ونشاط الحفظ في األوراق املالية

"مجموعة ( أو أي شركة محاسبة قانونية دولية أخرى يعينها مدير الصندوق من وقت آلخر.BDOتعني شركة الدكتور محمد العمري وشركاءه ) "املحاسب القانوني":

 .تعني مصرف اإلنماء، وشركة اإلنماء لالستثمار، وموظفيهماإلنماء": 

تعني الشركة السعودية  ات املسؤولية املحدودة التي يتم تأسيسها وامتالكها من قبل أمين الحفظ لحفظ وتسجيل ملكية أصول  "شركة ذات غرض خاص":

 الصندوق.

 ملدير الصندوق.تعني أتعاب اإلدارة الواجبة الدفع من الصندوق  "أتعاب اإلدارة":

 ، وهو التاريخ الذي سيبدأ فيه مدير الصندوق طرح وحدات الصندوق للمستثمرين.م18/09/2017تعني  "تاريخ بدء الطرح":

 هـ..25/6/1424( وتاريخ 30لكي رقم )م/: يعني نظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم امل"نظام مكافحة غسل األموال"

 أو اعتباري تقر به أنظمة اململكة العربية السعودية.أي شخص طبيعي "الشخص": 

 شخص مرخص له ممارسة أعمال األوراق املالية بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. "الشخص املرخص له": 

، مد، وهو صندوق استثمار عقاري العقاري صندوق اإلنماء مكة  ": يعني"الصندوق 
ً
 عاما

ً
املعايير والضوابط الشرعية املجازة متوافق مع ر للدخل مغلق ومطروح طرحا

بل الهيئة الشرعية التاععة لشركة اإلنماء لالستثمار، وتديره شركة اإلنماء لالستثمار.  من قِّ

 في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق م "صندوق االستثمار":
ً
قابل رسوم برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه باملشاركة جماعيا

 محددة.

 لالئحة صناديق االستثم"صناديق أسواق النقد"
ً
 ار.: صندوق استثمار هدفه الوحيد االستثمار في الودائع واألوراق املالية قصيرة األجل وعقود تمويل التجارة وفقا

 لالئحة صناديق االستثمار. و لك يعني سجل املستثمرين في الصندوق، "سجل الصندوق":
ً
 وفقا

 تعني مدة الصندوق املحددة في هذه الشروط واألحكام. الصندوق":"مدة 

حقوق امللكية )رأس مال كامل تعني التاريخ الذي سيتم فيه إقفال قبول للمستثمرين في الصندوق، والذي سيتم عند إكمال مدير الصندوق جمع "تاريخ اإلقفال": 

 .م17/10/2017اوز جوق( املطلوبة للصندوق على أال يتالصند

 لالئحة صناديق االستثمار لإلشراف على أعمال مدير الصندوق. هو مجلس: "مجلس إدارة الصندوق"
ً
 يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقا

 عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة ومما ينافي االستقاللية، على سبيل املثال ال الحصر:  "عضو مجلس إدارة مستقل":

 لدى مدير الصندوق أو تاععأن ي (1
ً
 كون موظفا

ً
له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع  ا

 مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ  لك الصندوق.
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 وق أو في أي تاعع له.أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين لدى مدير الصند (2

 له.أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو في أي تاعع  (3

 لحصص سيطرة لدى مدير الصند (4
ً
 ن املاضيين.وق أو في أي تاعع له خالل العاميأن يكون مالكا

 لالئحة األشخاص املرخص لهم."مسؤول املطابقة وااللتزام":  
ً
 مسؤول املطابقة وااللتزام لدى شركة اإلنماء لالستثمار الذي يتم تعيينه وفقا

 التعويض واملصاريف واألتعاب التي يتم دفعها ملدير الصندوق مقابل إدارة أصول الصندوق."رسوم إدارة الصندوق": 

و لك قبل تشغيل  ،ام بها مدير الصندوق لترتيب وهيكلة املنتج االستثماري واالستشارية والتنظيمية التي ق اإلداريةهي املصاريف واألتعاب مقابل األعمال  :هيكلة رأس املال" أتعاب"

 ملدير الصندوق. لصالح مرة واحدة من أصول الصندوق  عالرسوم نسبة مئوية تدفتلك  الصندوق، وتكون 

 السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.أي الريال  :"ريال"

 تعني الهيئة الشرعية التي تشرف على جميع منتجات شركة اإلنماء لالستثمار وعملياتها. "الهيئة الشرعية":

 توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، ويتم "العقاري صندوق اإلنماء مكة "هذه الشروط واألحكام املتعلقة بـتعني  "املذكرة": "شروط وأحكام الصندوق"

 عغرض االشتراك في الصندوق. 

 حدات بما في  لك أجزاء الوحدة وت": حصة املالكين في أي صندوق استثمار يتكون من و "الوحدات
ُ
صندوق عامل كل وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في أصول ـ

 االستثمار.

 ويستادم كل منها لإلشارة إلى الشخص الذي يمتلك وحدة أو أكثر من وحدات الصندوق.: مصطلحات مترادفة، "مالك الوحدة/ العميل"

 منها قيمة الخصوم واملصاريف"صافي قيمة األصول للوحدة"
ً
ثم يقسم  ،: القيمة النقدية ألي وحدة على أساس إجمالي قيمة أصول صندوق االستثمار ماصوما

 الناتج على إجمالي عدد الوحدات القائمة في تاريخ التقويم.

": النمو ج املستادم لطلب االشتراك في الصندوق وأي مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق املالية وقواعد مكافحة غسل األموال "نموذج طلب االشتراك

 شريطة اعتماد مدير الصندوق. ،االشتراك في وحدات الصندوق وتمويل اإلرهاب، وأي معلومات مرفقة يوقعها العميل عغرض 

تها يتم إعداد القوائم املالية وامليزانية واملدة الزمنية التي يتم في بدايتها توثيق وتسجيل جميع العمليات املالية للصندوق وفي نهاي هي السنة امليالدية "السنة املالية":

 ميالد 12التي تتكون من العمومية، و 
ً
 شهرا

ً
 .يا

لذي يقع فيه تاريخ : مدة ثالثة أشهر من كل سنة مالية تنتهي في اليوم األخير من األشهر )مارس/ يونيو/ سبتمبر/ ديسمبر( من كل عام، وسيكون أول ربع هو ا"الربع"

 بدء نشاط الصندوق.

 العربية السعودية. ": يوم العمل الرسمي الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في اململكة"اليوم" أو "يوم عمل

 لعدة "الظروف االستثنائية": 
ً
 عشكل غير معتاد نظرا

ً
يقصد بها الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنه في حال حدوثها من املمكن أن تتأثر أصول الصندوق سلبا

 عوامل اقتصادية و/أو سياسية و/أو تنظيمية.

 "األطراف ذوو العالقة": 

 .مدير الصندوق  (1

 .أمين الحفظ (2

 .مدير األمالك (3

 .املثمن (4

 .املحاسب القانوني (5

 .أو املوظفين لدى أي من األطراف أعاله نالتنفيذييأعضاء مجلس اإلدارة أو أي من املديرين  (6

  .%( من صافي أصول صندوق االستثمار العقاري 5أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته ) (7

 .أي شخص تاعع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق  كرهم (8

غير يجارات خرى ناقص اإل األصول العقارية واالستثمارات األ صافي أرباح الصندوق ناقص األرباح الرأس املالية الناتجة عن بيع القابلة للتوزيع":  األرباح"صافي 

 حصلة زائد االستهالكات واإلطفاءات واملاصصات.امل

 تشمل املؤسسات وهي كالتالي:"املؤسسات": 

الحكومية واملؤسسات العامة في اململكة، على أن يشمل الشركات اململوكة بالكامل من قبل حكومة اململكة العربية تشمل مجموعة من الجهات  (1

 السعودية.

 والتي تستثمر في األوراق املالية املدرجة في السوق إ ا كانت شروط وأحك (2
ً
 عاما

ً
ام الصندوق تتيح صناديق االستثمار املؤسسة في اململكة واملطروحة طرحا

 ه  لك، مع االلتزام باألحكام والقيود املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار. ل

 أحكام املنصوص عليها في املذكرة.درجة القائمة في اململكة العربية السعودية مع االلتزام عشروط و املغير والشركات املدرجة و  (3

 شريطة االلتزام بأدنى متطلبات الكفاية املالية.األشخاص املرخص لهم بالتعامل في األوراق املالية بصفة أصيل،  (4
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 دليل الصندوق 
 

 شركة اإلنماء لالستثمار مدير الصندوق 

 

 2 -املركز الرئيس ي: برج العنود الجنوبي 

 طريق امللك فهد، حي العليا، الرياض

 11576الرياض  66333ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 + 96612185999هاتف: 

 +966112185900فاكس: 

 :اإللكترونياملوقع 

www.alinmainvestment.com  

 املدير اإلداري 

 أمين الحفظ

 شركة البالد املالية

 

 11411الرياض  140طريق امللك فهد، ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 + 966 11 2039888هاتف: 

 + 966 11 2039899فاكس: 

 :اإللكترونياملوقع 

capital.com-www.albilad  

 املحاسب القانوني

 (BDOشركة الدكتور محمد العمري وشركاءه )

 

 (BDOشركة الدكتور محمد العمري وشركاءه ) 

Dr. Mohamed Al-amri & Co. Acountants & 

Consultants 

P.O. Box 8736, Riyadh 11492 

Tel : +966 11 278 0608 

Fax: +966 11 278 2883 

www.alamri.com  

 الجهة املنظمة

 هيئة السوق املالية

 

 مقر هيئة السوق املالية

 طريق امللك فهد

 87171ص.ب 

 11642الرياض 

800-245-1111 

 00966112053000مركز االتصال: 

 :اإللكترونياملوقع 

www.cma.org.sa  

 

  

http://www.alinmainvestment.com/
http://www.alinmainvestment.com/
http://www.albilad-capital.com/
http://www.albilad-capital.com/
http://www.cma.org.sa/
http://www.cma.org.sa/
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 املستأجر

 شركة جبل عمر للتطوير

 

 ماطط الحمراء، طريق الدائري الثالث

 21955مكة املكرمة  56968ص.ب. 

 + 966 12 5478888هاتف: 

 + 966 12 5479998فاكس: 

 :اإللكترونياملوقع 

www.jabalomar.com.sa 

 القانوني املستشار 

 بيكر مكنزي 

 

 شارع األحساء، مجمع العليان

 11491الرياض  4288ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 + 966 11 2658900هاتف: 

 + 966 11 2658999فاكس: 

 :اإللكترونياملوقع 

-www.bakermckenzie.com/en/locations/emea/saudi

arabia 

 املالي املستشار 

 ديلويت

 

 

 ، طريق امللك فهد12برج التعاونية الشمالي، الدور 

 11514الرياض  54251ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 + 966 11 2888600هاتف: 

 + 966 11 2888601فاكس: 

 :اإللكترونياملوقع 

www.deloitte.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jabalomar.com.sa/
http://www.jabalomar.com.sa/
http://www.bakermckenzie.com/en/locations/emea/saudi-arabia
http://www.bakermckenzie.com/en/locations/emea/saudi-arabia
http://www.deloitte.com/
http://www.deloitte.com/
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 لخص الصندوق م
 

 العقاري.صندوق اإلنماء مكة  اسم الصندوق 

 مدر للدخل مغلق صندوق استثمار عقاري  نوع الصندوق 
ً
  ومطروح طرحا

ً
 .ومتوافق مع املعايير والضوابط الشرعية ،عاما

 .الريال السعودي عملة الصندوق 

 .سنوات قابلة للتمديد 5  مدة الصندوق 

 درجة املخاطر
يرجى مراجعة مااطر االستثمار بالصندوق في الجزء املاصص من الشروط واألحكام ملعرفة  –متوسطة 

 .التفاصيل

 .سعوديريال  6,090,000,000  رأس مال الصندوق 

 هدف الصندوق 
االستحوا  على عدد من األصول التشغيلية الواقعة ضمن املرحلة األولى من  يتمثل الهدف الرئيس ي للصندوق في

 مشروع جبل عمر بجوار املسجد الحرام بمكة املكرمة لتوفير دخل دوري للمستثمرين في الصندوق، 

 .ةسعودي ترياال  10 القيمة االسمية للوحدة

 .ن وحدةييمال  609 عدد الوحدات املطروحة 

 .ريال سعودي 10,000 الحد األدنى لالشتراك في الطرح 

للمشترك  في الطرح الحد األعلى لالشتراك

  الواحد
 .ريال سعودي 5,000,000.000

 .ريال سعودي 6,090,000.000 س مال الصندوق أالحد األعلى لجمع ر 

 .ريال سعودي 6,090,000.000 س مال الصندوق أالحد األدنى لجمع ر 

  عدد مرات التقويم
ً
 .كل ستة أشهر من السنة املالية للصندوق  -مرتان سنويا

 تعاب هيكلة رأس املالأ
 ،تعاب ععد تشغيل الصندوق وسيتم خصم هذه األ ،واحدة ةتدفع مر  % من إجمالي رأس مال الصندوق 1.5

  .ريال 9.9قيمتها  % لتصبح1.5عكس  لك بانافاض قيمة الوحدة بنسبة نيوس

 من صافي أصول الصندوق 0.75 رسوم إدارة الصندوق 
ً
 .وتدفع عشكل ربع سنوي ، % سنويا

 .سنوي  نصف وتدفع عشكل  ،ريال سعودي 700,000الصندوق وبحد أعلى صول أ% من صافي قيمة 0.015 رسوم الحفظ

 دارية والتشغيلية  املصاريف اإل 
فقرة )ي( الخاصة بالرسوم  إلىلتفاصيل يرجى الرجوع لالصندوق ) أصول % من صافي قيمة 0.05بحد أعلى 

 .ومقابل الخدمات والعموالت(

 .سيتحمل الصندوق مصاريف تحويل األرباح حسب األسعار السائدة في السوق   رسوم تحويل األرباح

. 70,000 تعاب مراجع الحسابات الخارجيأ
ً
 ريال سنويا

  ريال عن السنة املالية بحد أقص ى لكل عضو مستقل. 100,000 مجلس اإلدارة أعضاءتعاب أ

 .ريال عن السنة املالية بحد أقص ى  50,000 مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية

 .م18/09/2017هـ املوافق 27/12/1438 تاريخ بداية فترة الطرح

 .م17/10/2017هـ املوافق 27/01/1439 تاريخ نهاية فترة الطرح

 .م21/01/2018هـ املوافق 04/05/1439 * الصندوق تاريخ تشغيل 

 .يحق ملالكي الوحدات التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات على أي تغيير أساس ي مقترح للصندوق  حقوق التصويت

 الزكاة
وتقع على مالك الوحدة مسؤولية  ،نال يتولى مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن املستثمري

 زكاة ما يملك من وحدات استثمارية.خراج إ

 اإلطار الزمني املتوقع

 األصول العقاريةعلى االستحوا  

  يوم 90خالل  **فك الرهن -نقل ملكية األصول 
ً
من تاريخ إقفال  ا

 .الطرح لوحدات الصندوق 

 يوم 90خالل  توقيع عقد اإليجار واالتفاقيات  ات العالقة 
ً
  .من املوافقة ا

 

 .اكتمال متطلبات االستحواذفي حال التاريخ من املمكن تشغيل الصندوق قبل ذلك * 

 .10الرجوع للصفحة  الرجاء **
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 األصول العقاريةتفاصيل 

املرحلة األولى من ضمن تقع  ،أبراج فندقية ومجمعين تجاريين فاخرينستة عشكل مباشر على  العقاري سيستحو  صندوق اإلنماء مكة 

ستتكون األصول العقارية للصندوق من  .من املسجد الحرام بمكة املكرمة قربالب ر بمدينة مكة املكرمة، والذي يقعُعممن مشروع جبل 

مجمعين تجاريين، كما سيتم توضيحها في هذه الشروط واألحكام. تجدر اإلشارة إلى أن  ىمن فئة الخمس نجوم باإلضافة ٕال ثالثة فنادق

شركة جبل عمر للتطوير هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتي تهتم عشكل أساس ي بصناعة الحج والعمرة وبادمة 

 ريف.ضيوف بيت هللا الحرام وتطوير املناطق املجاورة للحرم املكي الش

املتعلقة بها حيث أبرم الصندوق اتفاقية شراء مع خيار الشرط مع شركة جبل عمر للتطوير "البائع" لشراء امللكية والحقوق القانونية و 

ما تم االلتزام من قبل ك، ريال( 6,000,000,000يال سعودي )للعقارات املستهدفة من قبل الصندوق مقابل ثمن شراء يبلغ ستة مليارات ر 

 من بداية السنة السادسة لتاريخ االستحوا  حتى السنة ، تم توقيع تعهد بيع العقار للبائعاملشتري" بأن يق "الصندو 
ً
و لك اعتبارا

 اتمنح البائع بموجبها حق إعادة شراء األصول العقارية للصندوق بنفس مبلغ الشراء )البيع األولي( والبالغ ستة مليار العاشرة، حيث سيُ 

 لذلك، إقفال الطرح يوم عمل من تاريخ  90دوق على إتمام عملية االستحوا  خالل مدة سيعمل الصن، و ريال
ً
لوحدات الصندوق. تبعا

البائع" وملدة عشر سنوات بموجب ألجل على شركة جبل عمر للتطوير "سيتم إعادة تأجير األصول العقارية محل االستحوا  ععقد طويل ا

 تري.يتم توقيعه بين البائع واملشعقد إيجار س

لسعودية مقابل تمويل مرهونة في الوقت الحالي لدى أحد البنوك ا صكوك األراض ي الواقعة تحت العقار محل االستحوا ن أيجدر بالذكر 

 وسيتم فك الرهن حال االستحوا  من قبل الصندوق. ،ربعة مليارات ريالبنكي بقيمة أ

 

 متر  15,962عليها العقار محل االستحوا   يجمالية لألراض ي املبنتبلغ املساحة اإل و 
ً
 مربع ا

ً
متر مربع  9,133.89منها  ،قطعة( 111من  )مكونة ا

 )صك 73من خالل  جبل عمر للتطوير  مسجلة باسم شركة
ً
 (قطعة 48) مربع متر 6,828.11 تبلغ سجلةامل غيرو قطعة(،  63ا

،صك 38من  ةمكون أخرى من أرض املشروع للصندوق  مستقلة من مراحل بنقل ملكية صكوك أراٍض  جبل عمر  سوف تقوم شركة
ً
 ا

لى حين قيام الشركة بإكمال إسجلة باسم الشركة حتى اآلن املغير كضمان لألراض ي  كافية كقيمة ²م8,537.02 تبلغ وبمساحة إجمالية 

 ومن ثم باسم الصندوق. ،جراءات تحويل باقي صكوك األراض ي الواقعة تحت العقار محل االستحوا  باسمهاإ
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 اتفاقية شراء العقار  بنودأهم 
 

 الوصف البند

 م. 21/3/2017املوافق هـ، 22/6/1438يع االتفاقية بتاريخ تم توق تاريخ االتفاقية

 .( ريال سعودي6,000,000,000ستة مليارات ) ثمن الشراء

   .اتفاقية بيع وشراء مع خيار الشرط نوع االتفاقية

 محل االستحواذ اتالعقار 

فندق أجنحة هيلتون، فندق حياة ريجنس ي، فندق كونراد واملجمعات التجارية املتصلة بها املقامة 

 متر  15,962على أرض مساحتها 
ً
 مربع ا

ً
في مشروع جبل عمر بمكة املكرمة، اململكة العربية السعودية  ا

 .(وحدة 93العقار واملكونة من وباستثناء  الوحدات السكنية الخاصة الواقعة من ضمن )

 تأجير العقار
التي تم االتفاق على بنودها في عقد سنوات و  10ي العقار للبائع ملدة تتضمن االتفاقية تأجير املشتر 

 يجار(.  منفصل )عقد اإل 

 حق إعادة الشراء

يمنح املشتري حق إعادة  ،"تعّهد ببيع عقاربموجب اتفاقية "بيع وشراء مع خيار الشرط" و اتفاقية "

 الشراءالسنة العاشرة بنفس قيمة  نهاية وقت من بداية السنة السادسة إلى في أيالشراء للبائع 

شعار مدير الصندوق إيتم ن أشريطة  ،( ريال سعودي6,000,000,000ستة مليارات )والبالغة 

الشراء، وسيسقط االلتزام شهر على األقل من تاريخ عملية أ 6لشراء هذه األصول قبل بالرغبة 

أو في حال اتفق الطرفان على إنهاء ، فترة العشر سنوات نتهاءالبيع لشركة جبل عمر للتطوير ععد با

  لك التعهد قبل نهاية املدة. 
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 صورة ملوقع األصول العقارية:
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 متر  15,962 عليها العقار محل االستحواذ يجمالية لألراض ي املبناملساحة اإل تبلغ 
ا
،مربع ا

ا
ستة أبراج تتضمن  ا

 فندقية ومجمعين تجاريين:

: الفنادق
ا
 أوال

 الفنادق

 كونراد حياة ريجينس ي هيلتون لألجنحة الفندقية الفندق

 الشعار

   

 مكة املكرمة –براهيم الخليل إطريق  مكة املكرمة –براهيم الخليل إطريق  مكة املكرمة –براهيم الخليل إطريق  املوقع

 نجوم 5 نجوم 5 نجوم 5 الفئة

 2 2 2 عدد األبراج

 47,619 49,778 49,446 مسطحات البناء

 20 20 20 عدد الطوابق املتكررة

 438 657 484 عدد الغرف

 م2016 –يونيو  م2015 –يونيو  م2014 –سبتمبر  تاريخ التشغيل

 %37 %64 %68 م2016شغال للعام نسبة اإل 

 

: املجمع
ا
 )سوق الخليل( ن ان التجارياثانيا

كما هو موضح  ،باإلضافة إلى الفنادق املذكورة أعاله، فإن األبراج الستة محل االستحواذ تضم مجمعين تجاريين

 أدناه:

 (ن )سوق الخليلان التجاريااملجمع

 املجمع التجاري الثاني املجمع التجاري األول  املجمع التجاري 

 مكة املكرمة -براهيم الخليل إطريق  مكة املكرمة -براهيم الخليل إطريق  املوقع

 4 4 عدد الطوابق املتكررة

 67 100 عدد املحالت

 4,480 13,257 (2املساحة التأجيرية )م

 م2017 –مايو  م2013 –يونيو  تاريخ التشغيل
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 أهم شروط عقد اإليجار
 

 الوصف الشرط

 .عمر للتطويرشركة جبل  املستأجر

 الصندوق. تشغيل من تاريخ  تاريخ بدء عقد اإليجار

 .سنوات ميالدية 10 مدة العقد

 يجار بعقد اإل  االتفاقية امللحقة 

صالحات والصيانة وجميع اللتزامات املتعلقة بالتأمين واإل جميع اباملستأجر اتفاقية تتضمن توكيل 

من االلتزامات  اوال يتحمل الصندوق أي   ،العقار في املستقبلالضرائب املنطبقة أو التي قد تنطبق على 

  أي مصاريف تشغيلية لألصول العقارية. املترتبة علىأو  املذكورة

 .فنادق ومجمعات تجارية االستخدام املسموح به

 .ريال سعوديمليون  540 (السنوي جمالي قيمة اإليجار )إ

 .من تشغيل الصندوق  ، تبدأكل ستة أشهر متساويتينيدفع على دفعتين  طريقة دفع اإليجار

 .ضمان لدى مصرف اإلنماءمباشرة إلى حساب  الفنادقمن  سيتم تحويل املتحصالت اإليجارية اإليجاريةتحصالت املضمان  
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 الشروط واألحكام
 

 اسم الصندوق ونوعه: .أ 

مؤسس  ،ومتوافق مع األحكام والضوابط الشرعية ،مدر للدخل مغلقوهو صندوق استثمار عقاري  ،"العقاري "صندوق اإلنماء مكة 

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق املالية )"الهيئة"(. 
ً
 وفقا

ً
 عاما

ً
 ومطروح طرحا

 

 عنوان املقر الرئيس ي ملدير الصندوق: .ب 

 شركة اإلنماء لالستثمار االسم

اململكة العربية  11576الرياض  66333، طريق امللك فهد، منطقة العليا، ص.ب: 20، الطابق رقم 2-برج العنود العنوان

 السعودية.

 + 96612185999 هاتف

 +966112185900 فاكس

 www.alinmainvestment.com اإللكترونياملوقع 

  

 الصندوق:مدة  .ج 

مدة كل فترة منهما سنة  ،فترة مماثلة )خمس فترات(سنوات، ويمكن ملجلس إدارة الصندوق وفق تقديره املطلق تمديدها ل خمس 

 لهذه الشروط واألحكام. واحدة
ً
 ، ما لم يتم إنهاؤه قبل  لك وفقا

 

 أهداف الصندوق: .د 

الواقعة ضمن املرحلة األولى من مشروع و  ،عقارية مدرة للدخلأصول االستحوا  على عدد من يتمثل الهدف الرئيس ي للصندوق في 

 بتوزيع أرباحالصندوق  على أن يقوم  ،لتوفير دخل دوري للمستثمرين في الصندوق  ،جبل عمر بجوار املسجد الحرام بمكة املكرمة

 من صافي األرباح القابلة للتوزيع.90ال تقل عن  -مرتين كل عام ميالدي-نقدية نصف سنوية 
ً
 % سنويا

 

 وصف لغرض الصندوق وأهدافه االستثمارية: .ه 

  عدد من األصول التشغيلية الواقعة ضمن املرحلة االستثمار في تحقيق دخل تأجيري دوري من خالل إلى يسعى الصندوق

  .األولى من مشروع جبل عمر بجوار املسجد الحرام بمكة املكرمة

 .لن يقوم الصندوق باالستثمار في التطوير العقاري أو االستثمار في األراض ي البيضاء 

 

 ملخص استراتيجيات الصندوق: .و 

 / أنواع األصول العقارية التي سوف يستثمر فيها الصندوق:وصف لنوع (1

جوار املسجد جبل عمر ب االستحوا  على عدد من األصول التشغيلية الواقعة ضمن املرحلة األولى من مشروعيعتزم الصندوق 

سنوات ععائد ثابت وقدره  10حيث سيتم إعادة تأجير تلك األصول )على شركة جبل عمر للتطوير( ملدة  ،الحرام بمكة املكرمة

 من قيمة االستحوا  البالغة )9)%
ً
 ،نصف سنوية ةوبدفعات إيجاري ،ريال سعودي اتستة مليار  (ريال 6,000,000,000( سنويا

 ل
ً
 .خالل مدة الصندوق  كل فترةتدفع مقدما

كما تجدر اإلشارة إلى أن من شروط عملية االستحوا  على األصول محل استثمار الصندوق، أن يلتزم الصندوق لشركة جبل 

عمر للتطوير )البائع( بإعادة بيع هذه األصول العقارية ععد مرور خمس سنوات على عملية االستحوا ، و لك في أي وقت من 

ريال  اتستة مليار  (ريال 6,000,000,000السنة العاشرة بنفس قيمة االستحوا  والبالغة ) نهايةلسادسة إلى بداية السنة ا

http://www.alinmainvestment.com/
http://www.alinmainvestment.com/
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شهر على األقل من تاريخ عملية الشراء، أ 6شراء هذه األصول قبل في شعار مدير الصندوق بالرغبة إن يتم أشريطة  ،سعودي

أو في حال اتفق الطرفان على إنهاء  لك ، فترة العشر سنوات نتهاءالبيع لشركة جبل عمر للتطوير ععد وسيسقط االلتزام با

 التعهد قبل نهاية املدة.

 سياسة تركز االستثمار في األصول العقارية: (2

، دخلال  اتصول عقارية بمدينة مكة املكرمة في قطاع الفندقة والضيافة واملراكز التجارية أسيتركز استثمار الصندوق في 

 القطاعين يناملكرمة حركة تجارية عالية في هذحيث تشهد مدينة مكة ، ملرحلة األولى من مشروع جبل عمرقعة ضمن الواوا

مما ، يرة من املشاريع التنموية الضخمةموعة كبإنشاء وتنفيذ مجإلى باإلضافة ، مة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرينلخد

في زيادة اإلقبال على االستثمار العقاري في العاصمة املقدسة من قبل الشركات واملستثمرين من داخل وخارج اململكة، سيسهم 

مستوى أصبحت السوق العقارية في مكة املكرمة تستحو  على نسبة كبيرة من االستثمارات العقارية على  ونتيجة لذلك

 اململكة عشكل عام.

شريطة أال يتجاوز إجمالي مبلغ  لك التمويل نسبة  ،لضوابط الشرعيةا متوافق مع يجوز للصندوق الحصول على تمويل  (3

سم املصرف املمول وليس أمين ا% من إجمالي قيمة أصول الصندوق، مما قد يتوجب تسجيل صكوك ملكية العقار ب30

 ظ.الحف

قصيرة األجل املتوافقة مع  نقدية للصندوق في مرابحات مباشرةيستثمر السيولة أو الفوائض اليجوز ملدير الصندوق أن  (4

املعايير والضوابط الشرعية واملصدرة من جهات سعودية خاضعة إلشراف البنوك املركزية في السعودية ععملة الريال 

ية املطروحة واملرخصة من قبل هيئة السوق املالالسعودي أو صناديق أسواق النقد املتوافقة مع معايير والضوابط الشرعية 

 
ً
 عاما

ً
 بأن مدير الصندوق سياتار هذه الصناديق بناًء على عدة عوامل مثل خبرات مديري الصناديق ، وحداتها طرحا

ً
علما

 ف.واألداء السابق لكل صندوق مستهد واستراتيجيات االستثمار 

 :توزيعات األرباح والتوزيعات األخرى  (5

من صافي األرباح % 90أن يقوم بتقديم توزيعات نقدية سنوية على مالكي الوحدات بنسبة ال تقل عن بصندوق يسعى مدير ال

ومن املمكن أن يتم إعادة استثمار املبالغ النقدية الصافية املتبقية من استثمارات الصندوق ععد التوزيعات  ،القابلة للتوزيع

 .من استحقاقهاقص ى بحد أخالل شهرين اح على أن يتم توزيع األرب ،من قبل مدير الصندوق 

 

 مخاطر االستثمار في الصندوق: .ز 

الشروط واألحكام بحرص وتمعن،  وحدات الصندوق، يجب عليهم قراءة املعلومات الواردة في هذه في املستثمرين اشتراكقبل 

سيما املااطر املبينة في هذه الفقرة، مع العلم بأن املااطر املوضحة قد تم  كرها على سبيل املثال ال الحصر، وعليه فمن ال 

املحتمل وجود مااطر أخرى غير معروفة أو محددة أو مرئية في الوقت الراهن من مدير الصندوق، من شأنها التأثير على 

 .استثمارات الصندوق 

 وبشكل كبير باالستثمارات أو  في-الصندوق وأي مااطر أخرى محتملة لم يحددها مدير -املبينة قد تتسبب املااطر 
ً
اإلضرار ماديا

بالصندوق و/أو باملستثمرين، كما أن االستثمار في الوحدات مناسب فقط للمستثمرين القادرين على تقييم املااطر املصاحبة 

 لهذه االستثمارات، ممن يمتلكون املوارد الكافية لتحمل أي خسائر قد تنجم عنها.

وهو مناسب فقط للمستثمرين  وي الخبرة واإلمكانات املالية  ،من املااطرمتوسط  على قدر  وي االستثمار في الصندوق ينط

الكبيرة الذين ليس لديهم حاجة ماسة لسيولة املبلغ املستثمر خالل فترة االستثمار، وكذلك الذين يستطيعون تحمل احتمالية 

 بأن قيمة الوحد
ً
ات في الصندوق تعتمد عشكل كبير على قيمة أصول خسارة جميع استثماراتهم أو جزء كبير منها، علما

  صول بيع األ إلى باإلضافة  ،والعوائد الدوريةالصندوق 
ً
والتي قد تنافض بأي أثر سلبي للمااطر املذكورة في هذه  ،مستقبال

والتي قد تؤثر على صافي أصول  ،الفقرة، كما أن أصول الصندوق عرضة لعدد من املااطر املصاحبة لالستثمارات العقارية

الصندوق والعوائد املستهدفة، وعلى املستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات االستثمارية يمكن أن تنافض وترتفع في 

أي وقت، وال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن أهداف االستثمار ستنفذ بنجاح أو بأن األهداف االستثمارية سيتم تحقيقها، وليس 
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ستثمر، أو عشأن أي عوائد مستقبلية من املتوقع أن تنشأ عنه، وبهذا هناك أ
ُ
ي ضمان يقدم للمستثمر عشأن املبلغ األساس ي امل

الخصوص فإنه يتوجب على املستثمرين أن يدرسوا ععناية املااطر اآلتية املرتبطة بالصندوق، وغيرها من املااطر قبل اإلقدام 

 على االستثمار في الصندوق:

 املرتبطة باالستثمار بالصندوق:املخاطر  (1)

  وعدم وجود ضمان بتحقيق عوائد على االستثمار طبيعة االستثمار: 

 من قبل املستثمرين وفق ما هو موضح في هذه الشروط 
ً
عملية االستثمار في الصندوق تتطلب التزاما

للمستثمرين على رأس املال املستثمر، وعالوة على  عوائدواألحكام، وليست هناك أي ضمانات لتحقيق 

 لك فلن يكون هناك أي ضمان بأن الصندوق سوف يتمكن من تحقيق عوائد إيجابية على استثماراته 

في الوقت املناسب أو في أي وقت على اإلطالق، وقد ال تكون هناك إمكانية لبيع أصول الصندوق أو 

لبيعها عسعر  -إ ا ما تقرر التصرف فيها بالبيع-كون هناك إمكانية التصرف فيها، أو قد ال تتأجيرها أو 

يعتقد مدير الصندوق أنه يمثل القيمة العادلة لها أو أْن يتم بيعها خالل اإلطار الزمني الذي ينشده 

 من تحقيق أي عائدات على أصوله.
ً
 الصندوق، وبناًء على ما سبق فإن الصندوق قد ال يتمكن أبدا

ن بأن الصندوق سوف ينجح في تحقيق عوائد للمستثمرين، أو أن تتناسب العوائد هناك ضما وليس

التي سيتم تحقيقها مع مااطر االستثمار في الصندوق وطبيعة املعامالت الواردة في هذه الشروط 

واألحكام، ومن املمكن أن تنافض قيمة الوحدات في الصندوق، كما أنه من املحتمل أن ياسر 

رأس املال املستثمر في املشروع أو ععضه، ولن يكون هناك أي ضمان بأن يحقق املستثمرون جميع 

 الصندوق العوائد املستهدفة.

 للصندوق  التاريخ التشغيلي السابق: 

لذا فال يوجد للصندوق أي  ،ولم تبدأ ععد عملية تشغيل الصندوق  ،الصندوق حديث النشأة والتأسيس

. وعلى الرغم في املستقبل الله الحكم على أداء الصندوق سجل أداء سابق يمكن ملالكي الوحدات من خ

من أن مدير الصندوق يمتلك خبرة واسعة في إدارة الصناديق االستثمارية، فإن طبيعة استثمارات 

وكذلك طبيعة املااطر املرتبطة بها قد تاتلف عشكل جوهري عن االستثمارات  ،الصندوق املستقبلية

للصناديق املشابهة، أو النتائج السابقة  وإنمدير الصندوق في السابق،  واالستراتيجيات التي اضطلع بها

 على أداء
ً
 في املستقبل.الصندوق  األداء السابق لألصول العقارية، كل  لك ال يشكل بالضرورة مؤشرا

  العقاري  تغير ظروف السوق: 

ظروف العرض والطلب  سوف يعتمد األداء املستقبلي للصندوق عشكل كبير على التغييرات التي تطرأ على

سواق التجارية بمدينة مكة قطاع السياحة والضيافة واأل  وفي ،قارات عشكل عامفيما يتعلق بقطاع الع

 على وجه الخصوص، والتي يمكن أْن تتأثر بالظروف االقتصادية والسياسية اإلقليمية واملحلية املكرمة

 أْن تؤدي إلى انافاض في قيمة العقاراتالتي يمكن ، واملنافسة املتزايدة وموسمية الحج والعمرة

  يجاراتها،إو 
ً
 .مالكي الوحداتعلى  مما يافض صافي قيمة الوحدات ويوثر سلبا

 ين:يدارة الصندوق واالعتماد على املوظفين الرئيسإ 

لذا فإن  -في  لك أعضاء مجلس إدارة الصندوق بما -إن نجاح الصندوق يعتمد على أداء فريقه اإلداري 

سواٌء أكان هذا الفقدان عسبب -فقدان خدمات أي عضو من أعضاء فريقه اإلداري عشكل عام 

وعدم قدرة الصندوق على استقطاب وتعيين موظفين جدد، وعدم القدرة على  -االستقالة أم غير  لك

 ع
ً
لى أعمال املحافظة على املوظفين الذين هم على رأس العمل، كلها أمور من شأنها أن تؤثر سلبا

 الصندوق وعلى فرص نجاحه.

 :التوزيعات 
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لألرباح املستهدفة من مدير  اصول الصندوق أو بيعها سيكون مدر  لن يكون هناك أي ضمان بأن تشغيل أ

 
ً
الصندوق، أو أن الصندوق سينجح في تجنب الخسائر، أو أن النقد الناتج عن عملياته سيكون متاحا

لن يكون للصندوق أي مصدر لألموال ليدفع منها توزيعات على مالكي للتوزيع على مالكي الوحدات، كما 

الوحدات باالف العائدات التشغيلية والعائدات الرأسمالية التي من املمكن أن تأتي من  تأجير أصول 

الصندوق أو بيعها، باإلضافة إلى  لك فإن إجراء مدير الصندوق أي توزيعات على مالكي الوحدات قد 

 ع
ً
ل في حال حصول الصندوق على تمويل لالستحوا  على يكون مقيدا شروط قد يفرضها البنك املمّوِّ

 أصوٍل عقارية أخرى.

 :التكاليف الثابتة 

التكاليف اإلدارية، وأتعاب إدارة املمتلكات التشغيلية، ونفقات إدارة تشغيل  :هناك نفقات معينة، مثل

املمتلكات، وتكاليف الصيانة، واملصاريف والرسوم  ات الصلة، يجب أن يتحملها الصندوق طيلة مدة 

حققه ، بصرف النظر عن مستوى الدخل الذي يغير  لك ة على ا نصت عقود االجار إإال  الصندوق 

 على صافي  ،ارتفاع التكاليف ىلإدي ؤ مما ي ،يجار غير  لكلم تنص عقود اإل  الصندوق، ما
ً
وقد يؤثر سلبا

 قيمة الوحدة.

 :التضارب املحتمل للمصالح 

 لحاالت تعارض ماتلفة في ا
ً
 ألن مدير الصندوق قد يكون الصندوق معرضا

ً
هو من يقوم -ملصالح نظرا

التاععة، ومديري كّلٍ منها، ومسؤوليها واملشاركين  وشركاته -ن األعضاء في مجلس إدارة الصندوق بتعيي

فيها، من هم في الوقت الحاضر، أو قد يصبحون في املستقبل، منارطين في مجموعٍة واسعة من 

مع أشخاٍص، أو  قد يتعامل الصندوق، من وقٍت آلخر و  ،عقارية واألنشطة التجارية األخرى األنشطة ال

 عن فرٍص  منشآت، أو مؤسسات، أو شركات مشاركين
ً
استثمارية، مع الشركات التاععة للصندوق بحثا

ن مصالح أعضاء املجلس غير املستقلين، أو إدارة الصندوق واملشاركين، أو إوفي ظل تلك الظروف ف

وسوف يحل ميثاق حوكمة الشركة كيفية التعامل  ،ععة، قد تتعارض مع مصالح الصندوق الشركات التا

 مع قضايا تعارض املصالح، وضمان الحفاظ على مصالح مالكي الوحدات في املرتبة األولى.

 :املخاطر السياسية 

 
ً
ما تعرف املااطر السياسية باعتبارها مااطر العواقب السلبية الناشئة عن األحداث السياسية  غالبا

لها آثار املحلي أو اإلقليمي ملكان استثمارات الصندوق، والتي يمكن أن تكون  غير املتوقعة ضمن النطاق

وك، وإن الطبيعة غير املتوقعة ملثل تلك األحداث تزيد من عدم اليقين والشك ،مباشرة و/أو غير مباشرة

 ل ،وينش ئ املناخ السياس ي مااطر على أصول الصندوق وعوائده ،وبالتالي من مااطر االستثمار
ً
حالة نظرا

وعادة ما يؤثر  لك عشكل ، ات واألنظمة والعالقات السياسيةعدم االستقرار والتغير املستمر في الحكوم

مباشر للغاية على القطاعات االقتصادية والتجارية، بما في  لك العقارات محل استثمار الصندوق، 

  لك ويمكن أن يؤثر 
ً
 على أداء الصندوق. سلبا

  النقد االستثمارية: أسواقمخاطر االستثمار في صناديق 

رخصة من قبل هيئة السوق هي جميع املااطر املماثلة ملااطر االستثمار في صناديق أسواق النقد امل

أن والتي تتمثل في ، خرى التي قد يستثمر فيها الصندوق والتي قد تتعرض لها صناديق االستثمار األ ، املالية

مما قد يتسبب في  ،بالتزاماته التعاقدية مع الطرف املتفق معه بالوفاءأي مدين لصندوق النقد  يافق

 والذي بدوره قد يؤثر ، ملبلغ املستثمر في هذه التعامالتا لكامل أو جزء منخسارة الصندوق 
ً
على  سلبا

 قيمة الوحدة. انافاضوبالتالي ، أداء الصندوق 
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 املخاطر املتعلقة بوحدات الصندوق: (2)

 :محدودية حق الرجوع 

االستثمار في الصندوق ليس بمثابة وديعة في املصرف أو غيره من مؤسسات اإليداع املؤمنة، وتمثل 

الوحدات ملكية مشاعة في صافي قيمة أصول الصندوق، وسيتاذ مدير الصندوق و/أو أمين الحفظ 

ل على سبيل املثا-إجراءات كافية لفصل أصول الصندوق عن أي أصول أخرى، وتشمل هذه اإلجراءات 

إنشاء حساب مصرفي منفصل للصندوق، وحفظ دفاتر املحاسبة وسجالت األصول العقارية  -ال الحصر

وغيرها، وال يلتزم مدير الصندوق ملالكي الوحدات بأي عوائد أو عمولة، كما أنه ال يوجد أي ضمان بأن 

ت أو لضمان أنَّ ستكفي لسداد جميع العوائد املتوقعة للوحدا وعوائده اإليجاريةأصول الصندوق بيع 

 مالكي الوحدات سيستردون جميع أموالهم.

 :حق التعويض 

من الظروف التي يمكن فيها تحميل أي مسؤولية تجاه الصندوق ملدير  إن هذه الشروط واألحكام تحّد 

هم، والشركاء فيها، و هم، ومدير و كاتهم التاععة، بما في  لك مسؤولالصندوق، ]واملستشارين[ وشر 

ن. ونتيجة لذلك، يتمتع املستثمرون بحق مقاضاة أكثر و هم اآلخر ؤ هم ووكال ؤ هم، وأعضاو وموظف

وإضافة إلى  لك، تنص الشروط  محدودية، في حاالت معينة، مما كان سيتاح لهم في غياب  لك القيد.

حكام على أن الصندوق سوف يعوض مدير الصندوق ]واملستشارين[ عن مطالبات وخسائر وأضرار واأل 

  ،أ عن أنشطته بالنيابة عن الصندوق فيما ينشونفقات معينة، 
ً
 وقد تؤثر التزامات التعويض تلك تأثيرا

 
ً
 على عائدات املستثمرين. ملموسا

  :تركز االستثمار في منطقة واحدة 

سوف تتأثر نتائج الصندوق ومركزه املالي باألوضاع االقتصادية في اململكة العربية السعودية، والظروف 

االقتصادية العاملية التي تؤثر على االقتصاد السعودي، وسوف تتركز استثمارات الصندوق باالستحوا  

طاع السياحة والضيافة وبالتالي فإن أي انكماش في ق املكرمة،على عقارات مدرة للدخل بمدينة مكة 

 ؤ كة املكرمة على وجه الخصوص سوف يواألسواق التجارية بمدينة م
ً
كما  الصندوق،على أداء  ثر سلبا

 
ً
لقوة على الطلب في إطار القطاع العقاري وا أن التأثير الناتج على السيولة من شأنه أن يؤثر سلبا

له أثر سلبي على أعمال الصندوق،  والعمرة، ن أي تغير سلبي في قطاع الحجإالشرائية. إضافة إلى  لك، ف

 ومركزه املالي، ونتائج عملياته.

 :عدم ضمان توافق الصندوق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

إن املستشارين الشرعيين، واملحاكم السعودية، واللجان القضائية قد تعطي آراء ماتلفة عشأن القضايا 

الشريعة، وبالتالي فإن ماتلف مالكي الوحدات قد يرغبون في استشارة املشابهة املتعلقة بااللتزام بأحكام 

 مستشاريهم القانونيين والشرعيين للتعرف ع
ً
ورغم أن الهيئة الشرعية  ،لى آرائهم، إ ا وجدوا  لك مناسبا

راءها ووجهة نظرها، عشأن التزام الصندوق آستندات املتعلقة بالصندوق، فإن قد قامت بمراجعة امل

وسوف تتمتع  ،اكم أو اللجان القضائية السعوديةلشريعة اإلسالمية، قد ال تكون ملزمة للمحبمبادئ ا

كل محكمة أو لجنة قضائية سعودية بحق خيارها الخاص التاا  قرارها عشأن فيما إ ا كان أم لم يكن 

 
ً
رئيات فإن م يهوبناًء عل ،سعودية ومبادئ الشريعة اإلسالميةبأنظمة اململكة العربية ال الصندوق ملتزما

باصوص التزام الصندوق بمبادئ الشريعة اإلسالمية، تاضع للتغير واالختالف مع  الهيئة الشرعية

 
ً
مع  فقهاء الشريعة اآلخرين، وليس هناك من تأكيد بأن الصندوق سوف ينظر إليه باعتباره متوافقا

 الشريعة اإلسالمية من قبل أي شخص غير الهيئة الشرعية.
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  إضافة إلى  لك،
ً
ية، وفق ما ملبادئ الشريعة اإلسالم فإنه يجب أن تكون استثمارات الصندوق طبقا

وألجل التقيد  ،لة االستثمار وعلى أنشطة الصندوق وتسري تلك املبادئ على هيك .تحدده الهيئة الشرعية

ة أو هيكل طر الصندوق إلى التصرف في أصل ما أو جزء منه، إ ا كان  لك األصلفقد يض بتلك املبادئ

االستثمار املتصلة بذلك األصل، تشكل ماالفة ملبادئ الشريعة اإلسالمية  ات الصلة. وإضافة إلى  لك، 

 استثمارية إ ا كانت الهيئة الشرعية قد قررت 
ً
ولدى التقيد باملبادئ الشرعية، قد يفقد الصندوق فرصا

بمقدور الصندوق النظر فيه. وفي  سوبالتالي ليأن االستثمار املقترح ال يراعي مبادئ الشريعة اإلسالمية، 

 
ً
  ظل ظروف معينة، قد يترتب على تلك العوامل أثرا

ً
على أداء الصندوق أو أصوله، مقارنة  معاكسا

 بالنتائج التي كان من املمكن تحقيقها في غياب املبادئ الشرعية املطبقة على استثمارات الصندوق.

 :املقاضاة من جانب الغير 

طالبات من وقد يترتب على نفقات املدافعة في مواجهة امل ،لقضايا يتقدم بها الغيرقد يتعرض الصندوق 

  جانب الغير، وسداد أي
ً
ملتاح لتسويات أو أحكام، انافاض في أصول الصندوق والنقد ا مبالغ طبقا

ويحق ملدير الصندوق أو من يعينهم ألداء مهام أو وظائف تتعلق بتلك  ،للتوزيع على مالكي الوحدات

 قضايا الحصول على تعويض من الصندوق، وياضع  لك لقيود معينة.ال

 :اإلفادات ذات الطابع املستقبلي 

لية أو قد تشتمل هذه األحكام والشروط على إفادات  ات طاعع مستقبلي، فيما يتعلق بوقائع مستقب

بلي من خالل يمكن تحديد اإلفادات  ات الطاعع املستق وفي ععض الحاالت ،أداء الصندوق في املستقبل

مصطلحات مثل "يتوقع"، أو "يعتقد"، أو "يستمر"، أو "يقدر"، أو "يعتزم"، أو "قد..."، أو "يحقق"، أو 

وال تعدو تلك  ،طلحات أو أية عبارات أخرى مشابهة"ينبغي"، أو "سوف"، أو صيغة النفي لتلك املص

 اإلفادات كونها توقعات، وقد تكون الوقائع أو النتائج الفعلية مات
ً
  لفة اختالفا

ً
. ولدى تقويم تلك جوهريا

  ،اإلفادات
ً
النظر في ماتلف العوامل، بما في  لك املااطر املوضحة في هذا  يجب على املستثمرين تحديدا

 (زالبند )
ً
  . وقد تتسبب تلك العوامل في أن تأتي الوقائع أو النتائج الفعلية ماتلفة اختالفا

ً
عن  جوهريا

اإلفادات  ات الطاعع املستقبلي. وال يتحمل مدير الصندوق أي واجب فيما يتصل بتحديث أي من 

 
ً
ملطابقة تلك اإلفادات  اإلفادات  ات الطاعع املستقبلي ععد تاريخ هذه األحكام والشروط، و لك سعيا

 للنتائج الفعلية، أو التغيرات في التوقعات.

 :قلة التنوع 

 قد يتملك الصندوق أصو 
ً
  ال

ً
فإن سوء أداء  بالتاليكنسبة من رأسمال الصندوق، و  قليلة وكبيرة نسبيا

  عدد صغير من األصول 
ً
في رأسمال الصندوق مما لو  أو أصل واحد، قد يؤدي إلى انافاض أعلى نسبيا

 كان قد تم توزيع رأس املال على عدد أكبر من األصول.

 

 املخاطر املرتبطة بأصول الصندوق: (3)

 لالستثمار في العقارات: املخاطر العامة 

عشكل عام، ياضع العائد على االستثمار في العقارات لعدد من العوامل املترابطة، بما في  لك التغيرات 

السلبية في الظروف االقتصادية اإلقليمية أو املحلية أو الدولية، والظروف السلبية في السوق املحلي، 

متلكات، وشغور العقارات لفترات طويلة، والتغيرات في والظروف املالية ملستأجري ومشتري وبائعي امل

توفر التمويل، والتغيرات في تكلفة التمويل )في حال حصول الصندوق على تمويل(، ومعدالت الضرائب 

العقارية، وغيرها من النفقات التشغيلية واألنظمة والقوانين واللوائح البيئية، واألنظمة والقوانين  ات 

ية، وأسعار مرة، والقواعد الحكومية والسياسات املالية األخرى، واملطالب البيئالعالقة بالحج والع
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ميزة النسبية ألنواع ومواقع ممتلكات الصندوق، واملااطر الناجمة عن االعتماد  الطاقة، والتغيرات في

القابلة ، والخسائر غير القوة القاهرةعلى تدفقات نقدية، والتأخر في تحصيل اإليجارات، وكذلك حوادث 

 للتأمين، وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة مدير الصندوق.

 على 
ً
وقد يؤدي حدوث أي من هذه العوامل، أو أي مجموعة منها مجتمعة، إلى مااطر جسيمة تؤثر سلبا

 عائدات على استثماراته. وعلى قدرة الصندوق على توليد أي قيمة األصول العقارية،

 عقارية:مخاطر التدفقات النقدية لألصول ال 

بالكامل في حينه، في  ألصول الصندوق ليس من املمكن تقديم ضمانات بتحصيل مبلغ اإليجار السنوي 

حال حدث أي تأخر من قبل شركة جبل عمر للتطوير في سداد التزاماتها التأجيرية. كما أنه ليس هناك 

 ضمان بأن تحقق األصول عائد
ً
 ثابت ا

ً
 9 بمقدار ا

ً
أصول  و لك الرتباط الدخل املباشر بأداء  ،% سنويا

 بأن شركة جبل عمر للتطوير ملتزمة الصندوق 
ً
 9عسداد عائد ثابت بمقدار ، علما

ً
طوال فترة  % سنويا

. كما أنه في حال قيام بين الصندوق وشركة جبل عمر للتطوير املوقع  بموجب عقد اإليجار  عقد اإليجار 

حسب تعهد بيع العقار للبائع املوقع  ،لشركة جبل عمر للتطوير العقاريةمدير الصندوق ببيع األصول 

 .أصول الصندوق  بين الصندوق والبائع فلن يكون هنالك أي عائد رأسمالي للصندوق من بيع 

   صول العقارية:قيمة األ 

 
ً
د دورات وتقلبات كبرى في القيمة، ويمكن أن يؤدي أي تغيير في االقتصا شهد قطاع العقارات تاريايا

قيمة السوقية الستثمارات إلى تراجع في ال، على وجه التحديد، السعودي وفي منطقة مكة املكرمة

وقد يؤدي هذا التراجع إلى تقلص عوائد الصندوق، والحيلولة دون تمكن الصندوق من  ،الصندوق 

راتيجية تنفيذ استراتيجيته االستثمارية بنجاح، والتسبب في قيام الصندوق ومدير الصندوق بتغيير است

وباإلضافة إلى  .اراته مع تكبد ععض الخسائراالستثمار، أو قد يدفع الصندوق إلى التصرف في استثم

سواق التجارية ستهدف قطاع السياحة والضيافة واأل  لك، تاضع االستثمارات في العقارات التي ت

جه عام، ويشمل  لك ملااطر األنظمة والقوانين  ات العالقة بالحج والعمرة بو  بمدينة مكة املكرمة

 ،ف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزواراملوسمية والتغيرات االقتصادية والقانونية الخاصة بضيو 

 على نتائج عمليات الصندوق أو حالته املالية.
ً
 ويمكن أن يؤثر عامل واحد أو أكثر من هذه العوامل سلبا

 :املخاطر غير املؤمن ضدها 

 لعدد ال يحص ى من املااطر، بما في سوف تكون األصول العقارية التي 
ً
يستحو  عليها الصندوق عرضة

لحرائق، واألعمال اإلرهابية،  لك، على سبيل املثال ال الحصر، الزالزل، والفيضانات، واالنهيارات، وا

دانات، والتي ال يكون قد تم التأمين ضد العديد منها أو كلها، أو التي كان من الالزم التأمين ضدها، واإل 

 ،يترتب على أي من تلك املااطر تأثير جوهري معاكس على قيمة األصول العقارية للصندوق وعوائده وقد

 فيما إ ا حدثت تلك املااطر أثناء مدة الصندوق.

  تتعلق بمحدودية عدد االستثماراتمخاطر: 

 
ً
وبشكل  ال يستثمر الصندوق إال في أصول عقارية مؤجرة، ونتيجة لذلك، قد يتأثر أداء الصندوق سلبا

ملموس باألداء السلبي لتلك االستثمارات املحدودة من حيث العدد والنوع، والتي تتركز في فئة معينة من 

 العقارات، وهي العقارات التجارية املدرة للدخل.

 :الطبيعة غير السائلة لالستثمارات العقارية 

بة عشكل عام واملرتبطة بالطلب تمثل العقارات فئة غير سائلة من األصول، مع درجة من السيولة املتذبذ

وإ ا اضطر الصندوق إلى تصفية استثماراته العقارية، في وقت غير  ،يتهاعلى تلك االستثمارات ومدى جا ب

مة الدفترية اإلجمالية مناسب أو ععد مدة الصندوق، فإن عائدات الصندوق قد تكون أقل بكثير من القي



 

 

 44من  23صفحة 

ا الصندوق في التصرف في أصوله العقارية قد تؤثر عشكل ههتأخيرات أو صعوبات يواج وإن أي ،ملمتلكاته

 جوهري على العائدات النهائية التي يتلقاها املستثمرون، إن وجدت تلك العائدات.

 :مخاطر إدارة األمالك 

 عدة مااطر، منها على سبيل املثال ال الحصر: ،عقاري  مالك والتشغيل ملشروعتتضمن إدارة األ 

 .العوائد اإليجاريةتحصيل التأخير في  (1

 ل.للصيانة والتشغي تجاوز التكاليف املحددة (2

 ة.اإلدار ضعف جودة  (3

 .شغال(دق بطاقتها االستيعابية )نسبة اإل تشغيل الفناعدم القدرة على  (4

 عدم القدرة على تسويق األصول وتنويع املستأجرين. (5

 القوة القاهرة. (6

 
ً
على مااطر أخرى، من بينها تأخر الحصول على املوافقات  إن البدء في مشروع جديد ينطوي أيضا

إلدارة  ، وغيرها من املوافقات والتصاريح الحكومية األخرى املطلوبةللتشغيلوالتصاريح الحكومية الالزمة 

تشغيل ، وبحكم أن االستثمار في الوحدات بالصندوق هو استثمار غير مباشر في املشروع، فإن األمالك

في حال تعثر أو تأخير تحصيل العوائد  تأثير مباشر وكبير على قيمة وحدات الصندوق  سيكون له األصول 

 .اإليجارية

  على مستأجرين مالئمين  واإلبقاءاعتماد إيرادات اإليجار املستقبلية للصندوق على قدرته في اجتذاب

 وإدارته الفعالة للعقارات:

ل الصندوق العقارية، وال يوجد أي ضمان بأن يتمثل جزء كبير من دخل الصندوق في إيرادات إيجار أصو 

 للشروط واألوضاع التي 
ً
 على اجتذاب واإلبقاء على مستأجرين مالئمين وفقا

ً
الصندوق سيكون قادرا

يسعى إليها، وعالوة على  لك فإن االستقرار املالي للمستأجرين قد يؤثر على األداء املالي للصندوق، كما 

ين قد يتغير بمرور الوقت نتيجة لعوامل تتصل مباشرة باملستأجرين أو أن االستقرار املالي للمستأجر 

 قطاع السياحة والضيافة واملراكز التجارية، مما قد يؤثر على قدرتهم  ،االقتصاد الكلي للمملكة
ً
خصوصا

 تكاليف  ات صلة باإلبقاء على 
ً
على دفع مبالغ اإليجار، وباإلضافة إلى  لك فقد يتكبد الصندوق أيضا

املستأجرين الحاليين واجتذاب مستأجرين جدد، والتكاليف والوقت الذي يتطلبه تطبيق الحقوق 

عليها في عقد اإليجار مع املستأجر املتعثر، بما في  لك تكاليف اإلخالء وإعادة التأجير، والتي  املنصوص

قد تكون كبيرة، وقد يكون لإلخفاق في اجتذاب املستأجرين املناسبين واإلبقاء عليها أثر سلبي جوهري على 

 على قيمة أعمال الصندوق، والوضع املالي والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل، كما ق
ً
د يؤثر سلبا

 األصول العقارية.

 ي لن تنخفض مع انخفاض اإليرادات:إمكانية خضوع الصندوق لبعض التكاليف الثابتة الت  

قد تنافض اإليجارات والدخل التشغيلي الذي سيرد إلى الصندوق نتيجة ألي تغير قد يؤثر على األصول 

ض ععض النفقات الرئيسية للصندوق، بما في  لك وقد ال تناف ،العقارية أو املستأجرين لدى الصندوق 

ِّ الصيانة والتكاليف التشغ
ّ
يجار  لك( ونفقات التمويل عند عقود اإل  يلية لألصول العقارية )ما لم تغط

انافاض اإليرادات، وإ ا ما انافضت اإليجارات والدخل التشغيلي بينما ظلت التكاليف كما هي، فإن 

.إيرادات الصندوق واألموال املت
ً
 احة للتوزيع على مالكي الوحدات قد تنافض تباعا

 :إمكانية الطعن في ملكية األصول العقارية للصندوق 
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 من املسائل القانونية املحتملة، حيث ال توجد سجالت عقارية 
ً
تثير ملكية العقارات في اململكة عددا

ورة حقوق التصرف الكاملة في مركزية فعالة وملزمة في اململكة، كما أن صكوك امللكية قد ال تمثل بالضر 

حيث إن املحاكم السعودية ال تعترف بدفاع املشتري "حسن النية"  ،ملكية العقار وقد تاضع للطعن

ضد املطالبات العقارية، عالوة على  لك فليس من الضروري وجود عقد بين شخصين ليتمكن أحدهما 

زعات القانونية قد تنشأ فيما يتعلق مطالبة اآلخر بإعادة ملكية أصل عقاري، وعليه فإن املنامن 

باألصول العقارية التي سيستحو  عليها الصندوق )من خالل مدير الصندوق(، مما قد يضعف قدرة 

الصندوق )من خالل مدير الصندوق( على التصّرف أو نقل األصول بملكية خالية من الرهن والقيود، 

ألصول العقارية التي اعتقد بأن االستحوا  عليها وقد يتسّبب في ععض الحاالت باسارة الصندوق مللكية ا

 على قيمة 
ً
 عن  لك قد تؤثر هذه املنازعات والخالفات عشأن امللكية جوهريا

ً
تم بصورة قانونية، فضال

 األصول العقارية، وبالتالي على قيمة الوحدات في الصندوق.

 ها:النزاعات القانونية فيما يتعلق باملمتلكات العقارية املستحوذ علي 

 
ً
ععض  تؤدي ملكية العقارات في اململكة العربية السعودية إلى نشوء عدد من املسائل، وخصوصا

  ،نزاعات باصوص تعدد ادعاء امللكيةال
ً
إلى لعدم وجود سجل مركزي لألراض ي، فقد يؤدي  لك  ونظرا

قارية التي باألصول العفر إثبات قاطع على امللكية فيما يتصل اوقد ال يتو  ،نزاعات على الحيازة وامللكية

  ،يقوم الصندوق عشرائها
ً
عن  لك، فقد تنشأ نزاعات قانونية فيما يتصل باألصول العقارية التي  وفضال

يستحو  عليها الصندوق، األمر الذي قد يضعف من قدرة الصندوق على التصرف باألصول العقارية أو 

الحاالت، إلى فقدان الصندوق مللكية أراٍض نقلها مع توفير حق ملكية واضح، وقد يؤدي األمر، في ععض 

 كان يعتقد أنه قد استحو  عليها بصورة قانونية.

ولى مشروع جبل عمر ستحوا  عليها من املرحلة األ تم بناء األصول العقارية للصندوق والتي سيتم اال 

قطعة أرض منفصلة، جزء من صكوك هذه القطع ليست مسجلة ععد باسم  111بمكة املكرمة على 

 قطعة 48تمثل  )البائع 
ً
 ،ن بنقل ملكية هذه الصكوكيم قيام ععض مساهمي الشركة العينيلعد ( نظرا

 ولكنها تعتبر جزء
ً
 من أصول الشركة حسب قائمة األصول باملركز املالي للشركة. ا

 قوم الشركة بنقل ملكية صكوك أراٍض ومن أجل حماية حقوق مالك وحدات الصندوق، سوف ت

سجلة باسم املغير كضمان لألراض ي  كافية مستقلة من مراحل أخرى من أرض املشروع للصندوق 

جراءات تحويل باقي صكوك األراض ي الواقعة تحت إلى حين قيام الشركة بإكمال إالشركة حتى اآلن 

وبذلك يكون الصندوق بحوزته  ،الصندوق كصك شامل سمابومن ثم  ،العقار محل االستحوا  باسمها

مما قد يقلل من  ،ضمان مقبوض في حال عدم التزام الشركة بنقل جميع الصكوك باسم الصندوق 

 مااطر عدم نقل امللكية.

 :رهن صكوك امللكية 

 
ً
 إلى  فيما يتصل بالتمويل اإلسالمي، قد يعمد الصندوق )متصرفا

ً
من خالل مدير الصندوق( مستقبال

 مولةاملرهن أو نقل امللكية القانونية لألصول العقارية إلى البنوك 
ً
 ، أو شركاتها التاععة، و لك ضمانا

، أو املمول وإلى حين اإلفراج عن  لك الضمان من جانب البنك  ،لتزاماته فيما يتصل بذلك التمويلال

 شركاته التاععة، وفق ما تكون 
ً
صول العقارية للوفاء قدرته على نقل األ  الحالة، يفقد الصندوق فعليا

 تجاه الجهة املمولة.بالتزاماته 

  وإ ا حدث أثناء مدة الصندوق 
ً
من  أن تمت إعادة سداد التمويل اإلسالمي من قبل الصندوق )متصرفا

خاص )الكيان خالل مدير الصندوق(، فسوف يتم تسجيل األصول العقارية باسم كيان يشكل لغرض 

 الخاص(، بالنيابة عن الصندوق.
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أن األصول العقارية ملك للصندوق، فإن  لك بالرغم من لزوم التأشير على صك امللكية بما يفيد على و 

التسجيل يقع ضمن مسؤولية كاتب العدل املعني، الذي يمارس سلطته التقديرية عشأن كيفية القيام 

ومن املمكن أن يمتنع كاتب العدل املعني عن تسجيل التأشير  ،لكأو فيما إ ا كان يجب القيام بذبذلك، 

 على صك امللكية باصوص ملكية الصندوق لألصول العقارية.

وإن أية صعوبات في نقل امللكية، أو تسجيلها، أو التأشير بها، قد تؤثر على قدرة الصندوق على شراء 

ن  لك يؤثر عشكل جوهري إطالق، وبالتالي فإل قت املناسب، أو عدم قدرته على ااألصول العقارية في الو 

 على أداء الصندوق.

 :حق املنافسة 

الصناديق، وسوف يتنافس أصحاب املمتلكات  ي ر ييتنافس قطاع العقارات مع العديد من املطورين ومد

وق في مواقع أفضل مع الصندوق في البحث عن مستأجرين، وقد تكون ععض ممتلكات منافس ي الصند

فرة لدى الصندوق. وإن وجود مالكين متنافسين قد يفض ي إلى اصول العقارية املتو األ من موقع ععض 

 
ً
على إيرادات  تأثير سلبي على قدرة الصندوق على تأجير مساحة من ممتلكاته، ويمكن أن يؤثر سلبا

ات، خرى، وزيادة الرغبة في االستثمار في املمتلكيادة منافسة صناديق االستثمار األ الصندوق، كما أن ز 

وهناك منافسة شديدة على شراء املمتلكات  ،عار الشراء وانافاض العائد عليهاإلى ارتفاع أس انستؤدي

متلكات عسعر أعلى، أو العقارية املؤجرة، ولربما كان لدى ععض املنافسين القدرة أو الرغبة في شراء م

  عشروط أدنى
ً
 لقبولها. من تلك التي يكون الصندوق مستعدا

  والضمانات: التمويل مخاطر 

  قد يتم
ً
  تمويل االستحوا  مستقبال

ً
ويل خارجي أثناء مدة من خالل تم على أصول عقارية جزئيا

على  بضمان ،ومن املتوقع أن يتم تأمين تمويل متوافق مع املعايير والضوابط الشرعية خارجي ،الصندوق 

إلى املصرف املمول نقل األصول العقارية  -على سبيل املثال ال الحصر-أصول الصندوق، ويشمل  لك 

وتاضع تكلفة  لك التمويل لتقلبات تكلفة األموال، األمر الذي قد يؤدي إلى زيادة  ،)أو من يسميه(

يرادات لتغطية هذه التكاليف، ويتم إمن األصول العقارية ما يكفي من  ، وقد ال ينتجالتمويلتكاليف 

ية، وبعد  لك بيع األصول العقارية، لخدمة تمويل الخارجي استادام عائدات تأجير األصول العقار 

 ،ثانوية، إن وجدت(، قبل إعادة أي أموال ملالكي الوحدات املقدم للصندوق )وغيرها من التزامات تمويل

 ، أو في حالة حدوث واقعة تقصير فيما يتعلق بالتمويل.التمويل تكاليفلتغطية وإ ا لم تكف هذه املبالغ 

 التفاقية سوف يتمتع 
ً
املمول بحق تصفية أصول الصندوق إلى الحد الذي يفي بحقوق املمول، وفقا

 
ً
 على الدخل املوزع على مالكي الوحدات. التمويل، األمر الذي يؤثر سلبا

 :تقويم العقارات 

تقويم األصول  قد يصعب تحديدها، حيث يتمماتلفة العقارية على عوامل االستثمارات  يعتمد تقويم

التقويم مستقلين، كما أن عملية للصندوق بناًء على الحسابات والتقديرات املعدة من مثمنين  العقارية

  تعتبر 
ً
 عملية تقدير لقيمة األصول وليست مقياسا

ً
ل عليها عند بيع تلك للقيمة التي يمكن الحصو  دقيقا

األصول العقارية من قبل مقّيمين مستقلين معروفين بالخبرة والصدق  تقييم سيتم وكما ،األصول 

 فإنالصندوق،  وإ ا حدد املقّيمون قيمة أقل من القيمة التي يتوقعها ،العقاريةالنشاط  واملعرفة في

 التي يتوقع أن يحققها الصندوق.العوائد قد يؤثر عشكل جوهري على معدل  لك 

  بالعقارات:املخاطر التنظيمية الخاصة 

تشكل التغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات مااطر تتهدد أصحاب العقارات، ويجب على أصحاب 

العقارات النظر والتاطيط للمااطر املرتبطة بالتغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعية، وتمثل التغيرات 
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األنظمة والقوانين البيئية، تشكل أمثلة في لوائح تقسيم املناطق، وأنظمة وقوانين املحاسبة والضرائب، و 

على اللوائح املحلية والحكومية  ات التأثير الكبير على قيمة املمتلكات والجدوى االقتصادية من األصول 

 العقارية.

والتراخيص وكجزء من تشغيل األصول العقارية، من الضروري الحصول على جميع املوافقات النظامية 

وليس هناك من ضمان للحصول على جميع املوافقات النظامية املتعلقة  ،املطلوبة لذلك التشغيل

كما أن ماالفة أحكام أي من تلك  ،باألصول العقارية بالسرعة املطلوبة، أو الحصول عليها ابتداء

املوافقات النظامية قد تؤدي إلى إلغاء أو سحب تلك املوافقات، أو تعليق سريانها، أو فرض عقوبات 

تعديالت تطرأ على  لنظامية. وإضافة إلى  لك، فإن أيمالية من جانب تلك السلطات ا مالية و/أو غير 

األنظمة والقوانين واللوائح الحالية قد تفرض متطلبات غير متوقعة وأكثر تكلفة، والتزام الصندوق بتلك 

ليات أخرى، األنظمة والقوانين واللوائح قد يتطلب تكبد نفقات رأس مالية كبيرة، أو التزامات أو مسؤو 

 
ً
بصورة جوهرية على أعمال الصندوق، وحالته املالية، وتدفقاته النقدية، ونتائج  من شأنها أن تؤثر سلبا

 عملياته.

 نهاء املستأجرين واالستقرار املالي:إ 

 
ً
عائدات الصندوق إ ا تعذر على عدد كبير من مستأجري املركز التجاري في األصول  سوف تتأثر سلبا

فرة في األصول اأو إ ا تعذر تأجير مساحات كبيرة متو  ،العقارية الوفاء بالتزاماتهم بموجب عقود اإليجار

 
ً
ولدى انتهاء أي من عقود اإليجار، ال يمكن أن يكون هناك  ،العقارية وفق شروط إيجار منافسة تجاريا

وقد تكون أحكام أي عقد إيجار الحق أقل خدمة  ،ر بآخرأي تأكيد بتجديد اإليجار أو استبدال املستأج

فقد تكون  حدوث أي تقصير من جانب املستأجر  وفي حال ،ح الصندوق من عقد اإليجار الحاليملصال

 هناك تأثيرات، أو قد ت
ُ
ملؤجر، وقد يتم تكبد تكاليف رض ععض القيود، فيما يتعلق بتنفيذ حقوق افـ

 أجل حماية استثمار الصندوق.من  ةباهظ

  قد تتعرض األصول العقارية ألضرار مادية جوهرية بسبب كوارث طبيعية، وألسباب أخرى خارجة

سائر غير قابلة عن سيطرة الصندوق، التي قد ال يكفي التأمين لتغطيتها، حيث قد تكون بعض الخ

 للتأمين:

قد تتعرض األصول العقارية ألضرار مادية كبرى ناجمة عن حرائق، أو عواصف، أو زالزل، أو كوارث 

وفي حال حدوث أي من  لك، فقد يفقد  ،سباب أخرى مثل الهجمات اإلرهابيةطبيعية أخرى، أو أل 

يرادات املتوقعة، والزيادة في رأس ره في األصول العقارية، وكذلك اإل الصندوق رأس املال الذي استثم

 على لتي كانت مرجوة من تلك األصول، و املال ا
ً
بتسديد التمويل  الرغم من  لك، يظل الصندوق ملزما

  ،ى األصول العقارية في حال وجودهااملتعلق باالستحوا  عل
ً
ال يمكن تقديم أي ضمان  عن  لك وفضال

يرادات التأجيرية( من خالل جة )بما في  لك خسارة اإل ئر الناتبأنه سيتم عشكل كامل تعويض تلك الخسا

 التأمين، كما أن هناك أنواع
ً
معينة من املااطر والخسائر )مثل الخسائر الناتجة عن اإلرهاب أو  ا

 
ً
وغير مؤمن ضدها بوجه عام. وفي حال  الحروب، أو كوارث طبيعية معينة( ليست قابلة للتأمين اقتصاديا

وقوع أي من تلك الحوادث، وخصوصا ما يتعلق بالخسائر غير املؤمن عليها، أو التي ال يمكن التأمين 

عليها، أو التي تكون فيها عائدات التامين غير كافية إلصالح أو استبدال املمتلكات املتضررة أو املدمرة، 

 
ً
  فإنه من شأن كل  لك أن يرتب أثرا

ً
  سلبيا

ً
على أعمال الصندوق، وحالته املالية، وتدفقاته  جوهريا

 النقدية، ونتائج عملياته.

  /بيع األصول العقارية بشروط منافسة:مخاطر عدم القدرة على التخارج 
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دير الصندوق أنه وقت سوف يعمل الصندوق على التصرف بممتلكاته وأصوله األخرى عندما يعتقد م

 ألحكام على عوامل خارجة عن وتعتمد قد ،مناسب للبيع
ً
رة الصندوق على التصرف باملمتلكات، وفقا

وإ ا تعذر  ،فر تمويل جذاب ملشترين محتمليناسيطرته، ويشمل  لك املنافسة بين بائعين واحتمال تو 

على الصندوق التصرف في أصوله بموجب شروط يراها مناسبة، أو في التوقيت الذي يقرر فيه مدير 

 
ً
الحالة املالية للصندوق، ونتائج عملياته،  الصندوق التصرف بأي شكل آخر باألصول، فقد تتأثر سلبا

 وتدفقاته املالية، وقدرته على إجراء توزيعات على املستثمرين.

 :السعودة 

عقارات قطاع ال وتشغيل قد تشترط حكومة اململكة توظيف نسبة عالية من مواطني اململكة في تطوير 

ومن غير الواضح في هذه املرحلة إلى أي مدى سوف ُيطلب من الصندوق ، باململكة "سياسة السعودة"

أو تقديم  واستثماراته تنفيذ سياسات السعودة،  لك ألن السعودة قد تتطلب توظيف موظفين إضافيين

 تدريب إضافي، وهذه التكاليف األخرى قد تتسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل عما هو متوقع باألساس.

 :)مخاطر التقاض ي مع الغير )األطراف الثالثة 

إن أنشطة أصول الصندوق تعرضها ألخطار الدخول في نزاعات قضائية مع الغير، وسوف يتحمل 

لغير ومبالغ التسويات أو األحكام، األمر الذي من شأنه أن يؤثر الصندوق أتعاب الدفاع ضد مطالبات ا

 على أصول الصندوق، ويافض من التوزيعات املحتملة.

 :مخاطر نزع امللكية 

نه من حق ععض الجهات الحكومية في اململكة االستحوا  اإلجباري على عقار لتحقيق املنفعة العامة إ

)على سبيل املثال ال الحصر، توسعة الحرم املكي أو بناء الطرق واملرافق العامة(. ومن الناحية العملية، 

مللكية يتم االستحوا  وفي حال نزع ا ،ما عادة ما يساوي للقيمة السوقيةيكون سعر الشراء لعقار 

، و لك أل 
ً
 ،ن اعتمادها يقوم بموجب نظام خاصاإلجباري على العقار ععد فترة إخطار غير محددة نظاميا

كون قيمة التعويض غير كافية تيض، فهناك خطر يتمثل في أن وعلى الرغم من احتمالية دفع التعو 

وفي حال تحقيق خطر نزع  ،قيمة االستثمار ئت أو الزيادة فيباملقارنة مع حجم االستثمار أو الريح الفا

امللكية، قد تنافض قيمة التوزيعات ملالكي الوحدات، وقيمة وسعر التداول للوحدات وقد ياسر مالكي 

 ل أو جزء من رأس املال املستثمر.الوحدات ك

 الخسارة.يجب أن يعلم املستثمر املحتمل بأن االستثمار في الصندوق ال يعني ضمان الربح أو عدم 

 

 االشتراك .ط 

، أي بقيمة إجمالية قدرها ستة ةسعودي ترياال  10( عسعر 609,000,000ن وحدة )يييطرح مدير الصندوق ستمائة وتسعة مال 

 الصندوق.( وهو ما يمثل الحد املطلوب لجمع رأس مال 6,090,000,000مليارات وتسعون مليون ريال سعودي )

 تاريخ بداية االشتراك ونهايته: (1

من تاريخ بدء الطرح وحتى تاريخ إقفال فترة الطرح  وسوف يتم طرح الوحدات ابتداءً ، م18/09/2017تبدأ فترة الطرح بتاريخ 

  و لك ععد موافقة الهيئة. لفترة مماثلة يمكن ملدير الصندوق تمديد فترة الطرحو ملدة شهر،  م17/10/2017 بتاريخ

 الحد األدنى والحد األعلى لالشتراك: (2

 ت
ُ
 فرادسواء أ طرح الوحدات على املستثمرينـ

ً
ويبلغ ، ( لكل وحدةةسعوديت )عشرة رياال ة سعوديت رياال  10عسعر  أو مؤسسات ا

خمس ريال سعودي ) 5,000,000,000  والحد األعلى، ريال سعودي( عشرة آالفريال سعودي ) 10,000الحد األدنى لالشتراك 

 ريال سعودي(. مليارات

 :التاصيص (3
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 أ
ً
  . للمؤسسة العامة للتقاعد بحد أدنى ما قيمته مليار ريال سيتم تاصيص :وال

:
ً
 .نماء% من الوحدات املطروحة ملجموعة اإل 10سيتم تاصيص  ثانيا

:
ً
 أو مؤسساتفراد)سواء أ ستثمرينللم املتبقي من الوحدات املطروحة سيتم تاصيص ثالثا

ً
ى أساس تناسبي لكل مشترك عل (ا

 .ريال 10,000تعادل قيمتها وحدة،  1000األدنى لكل مستثمر وهو و لك ععد توزيع الحد ، قيمة اشتراكه املبدئي نسبة إلى

أو  قفال بقبول طلب االشتراكيوم عمل من تاريخ اإل 15عد أقصاه سيتم اإلعالن عن عملية التاصيص ورد الفائض في مو 

 .رفضه

و لك  ،التي لم يتم تاصيصها إلى املشتركين املعنيينبالوحدات املشترك بها و ال تتعلق أمو  برد أيمدير الصندوق قوم يوس

 .لالستثمار اإلنماءبإيداعها في حساباتهم لدى 

 كيفية االشتراك: (4

 يتوجب على املستثمر الذي يرغب في شراء وحدات في الصندوق ما يأتي: 

وبإمكان  ،لالستثمار اإلنماءشركة  فروع تقديم نسخة معبأة وموقعة من نمو ج االشتراك لدى أي فرع من .1

 لالستثمار اإلنماءلشركة عن طريق اإلنترنت أو الهاتف املصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التاععة االشتراك املشتركين 

 فرها.افي حال تو 

2.  
ً
 لى الحساب املصرفي للصندوق قبل تاريخ اإلقفال.إسداد مبلغ االشتراك كامال

عميلك" وإجراءات مكافحة غسل األموال، ويمكن ملدير الصندوق رفض مشاركة كمال إجراءات التحقق "اعرف إ .3

إ ا كانت هذه املشاركة قد تتعارض مع شروط وأحكام الصندوق أو اللوائح التنظيمية أو  ،أي مستثمر في الصندوق 

 ر.وق املالية من وقت آلخالتعليمات التي تفرضها هيئة الس

 ي:قبول اشتراك مقابل حق عين (5

يال قص ى مليار ر أوبحد ، و لك من خالل فترة الطرح، لشركة جبل عمر للتطوير "البائع" االشتراك العيني في الصندوق يجوز 

 ح.سعودي من إجمالي حجم الطر 

 اإللغاء وإعادة املبالغ: (6

لحّد األدنى من عدم استيفاء/ جمع ا حال و لك في ،يجوز إلغاء الطرح وتتم عندها إعادة قيمة مبالغ االشتراك إلى املستثمرين

 . ( ريال سعودي6,090,000,000االشتراكات بقيمة )

يوم عمل من تاريخ  15التي تّم استالمها إلى حساب كل مشترك خالل كافة مبالغ االشتراك  حال إلغاء الطرح، تتم إعادة في (7

  .اإللغاء )ععد خصم أي رسوم بنكية، أو رسوم تحويل، أو رسوم صرف عملة(

 املؤهلون:املستثمرون  (8

إن االشتراك في الوحدات مسموح للجهات التالية: )أ( األشخاص الطبيعيون من الجنسية السعودية و)ب( املؤسسات 

والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من املنشآت النظامية القائمة في اململكة العربية السعودية. يطرح مدير الصندوق 

 للوائح تملك غير السعود
ً
 يين للعقار واستثماره.الوحدات وفقا

، في حال تعارض اشتراكيحق ملدير الصندوق رفض 
ً
 أو جزئيا

ً
 لك االشتراك مع هذه الشروط  أي مستثمر في الصندوق، كليا

ي أنظمة أخرى معتمدة من وقت إلى آخر من قبل هيئة السوق املالية أو أصناديق االستثمار العقارية، أو  حكام، أو الئحةواأل 

 يئات النظامية املعنية.غيرها من اله

 

 الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة .ي 

 تتلخص رسوم الصندوق واملصروفات التقديرية فيما يأتي:

 الرسوم واألتعاب والعموالت

 أتعاب اإلدارة

 وتدفع عشكل ربع سنوي. 0.75تعاب إدارة ملدير الصندوق بمقدار أسوف يدفع الصندوق 
ً
 % من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا
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  أتعاب هيكلة رأس املال

 اشـــتراكأو عنـــد جمـــع أي مبـــالغ  ،س مـــال الصـــندوق أ% مـــن إجمـــالي قيمـــة ر 1.5يـــدفع الصـــندوق أتعـــاب هيكلـــة رأس املـــال ملـــدير الصـــندوق 

 س مال الصندوق.أواحدة ععد إقفال جمع ر  ةتدفع مر  ،ةأو عيني ةأخرى سواء نقدي

 رسوم الحفظ 

 سنوي. نصفوتدفع عشكل ، مع كل تقييمريال سعودي، تحسب  700,000وبحد أعلى ، الصندوق صول أ% من صافي قيمة 0.015

 أتعاب املحاسب القانوني

 بقيمة 
ً
 آخر.إلى والتي قد تتغير من وقت ، ريال سعودي 70,000يدفع الصندوق أتعاب املحاسب القانوني سنويا

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين

 100,000وبحد أعلى  ،ريال للعضو املستقل الواحد لكل اجتماع 25,000ن مكافأة مالية قدرها و املستقلمنح أعضاء مجلس اإلدارة سيُ 

.
ً
 ريال لكل عضو مستقل سنويا

 املصاريف اإلدارية والتشغيلية 

 ومصــروفات 
ً
، وتشــ0.05 داريــة وتشــغيلية تبلــغإســيدفع الصــندوق رســوما

ً
مل علــى ت% مــن صــافي قيمــة أصــول الصــندوق بحــد أقصــ ى ســنويا

سبيل املثال: تكاليف إعداد وطباعة التقارير وتسليمها ملـالكي الوحـدات والهيئـة، إعـداد تقـارير التقـويم ألصـول الصـندوق، أتعـاب املحاسـب 

وتكـــــاليف املراســـــالت والتعقيـــــب والرســـــوم  ،أعضـــــاء لجنـــــة الرقابـــــة الشـــــرعية مكافـــــأة اء مجلـــــس اإلدارة املســـــتقلين،القـــــانوني، مكافـــــأة أعضـــــ

رتيب حضور اجتماعات مجلـس الحكومية واالستشارات القانونية والفنية واملحاسبية املتعلقة بالصندوق، تكاليف االستحوا ، مصاريف ت

 وأي مصاريف أو أتعاب أخرى مستحقة ألشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق بادمات اإلدارة والتشغيل والتحصيل. ،اإلدارة

 رسوم تحويل األرباح 

 .سيتحمل الصندوق مصاريف تحويل األرباح حسب األسعار السائدة في السوق 

 

املبلغ / النسبة املفروضة نوع الرسم #

 املفروض

 دفع الرسوم تكرار  طريقة الحساب

 %0.75 أتعاب اإلدارة 1
من صافي قيمة أصول 

 الصندوق.
 عشكل ربع سنوي.

  %1.5 أتعاب هيكلة رأس املال 2

س مال أمن إجمالي قيمة ر 

أو عند جمع أي  ،الصندوق 

سواء ، مبالغ اشتراك أخرى 

 نقدي
ً
 أو عيني ا

ً
 .ا

واحدة ععد  ةتدفع مر 

س أإقفال جمع ر 

 مال الصندوق.

 رسوم الحفظ 3
 700,000بحد أعلى  0.015%

 ريال سعودي.

صول أمن صافي قيمة 

مع كل وتحسب  ،الصندوق 

 .تقييم

 سنوي. نصفعشكل 

 ريال سعودي. 70,000 أتعاب املحاسب القانوني 4

 صول أ قيمة صافي من

 كل مع وتحسب، الصندوق 

 .تقييم

 عشكل سنوي.

5 
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 املستقلين

املستقل ريال للعضو  25,000

الواحد لكل اجتماع وبحد أعلى 

 ريال سعودي. 100,000

 صول أ قيمة صافي من

 كل مع وتحسب، الصندوق 

 .تقييم

 عشكل سنوي.

6 
 الرقابة لجنة أعضاء مكافآت

 الشرعية

 ريال 50,000 أقص ى بحد

 سعودي.
 .سنوي  عشكل .تقييم كل مع وتحسب
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 .%0.05 أقص ى بحد املصاريف اإلدارية والتشغيلية   7

من صافي قيمة أصول 

 كل مع وتحسب ،الصندوق 

 .تقييم

 عشكل سنوي.

 رسوم تحويل األرباح 8
25  

ً
 سعودي رياال

ً
بحد أقص ى  ا

 عن كل عملية.
 مبلغ مقطوع لكل عملية.

استحقاق  عند

 .األرباح

9 
 تداول وحدات الصندوق 

 

بحد أعلى من قيمة  2%

 .الصفقة
 .عند تنفيذ الصفقة .من قيمة الصفقة

  املفروضة واملحسوبة على الصندوق خالل مدة الصندوق دون استثناءول هي ااملذكورة بالجدجميع الرسوم. 

 وُيعد للصندوق  ر بشكل تفصيلي في التقرير السنوي هذه األرقام تقديرية وسيتم خصم املصروفات الفعلية فقط، وستذك ،

 
ا
 ر التي تم ذكرها في الجدول أعاله.مسؤولية كاملة عن احتساب رسوم أخرى غيمدير الصندوق مسؤوال

 

 تثمين أصول الصندوق  .ك 

 كيفية تثمين أصول الصندوق: (1

ينصول على متوسط تقويم معد من مثمنَ سيثمن مدير الصندوق أصول الصندوق من خالل الح -
َ
 ين اثنَين مستقل

مرة كل ستة أشهر على األقل، على أن يشتمل تقرير املثمنين بحد  (ومرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين)

 أدنى على اآلتي:

 ني عليها.وطريقته واالفتراضات التي بُ  أسلوب التثمين (1)

 مثل العرض والطلب واتجاه السوق. ،تحليل للمتغيرات  ات العالقة بالسوق العقاري  (2)

 تفاصيل العقار وأوصافه. (3)

  املااطر املتعلقة بالعقار.  (4)

  يتم -
ً
 إلى مستوى العوائد الفعلية للصفقات املتعاقد عليها في يوم التقويم. تقويم أسعار صفقات املرابحة استنادا

 لها أي أرباح  -
ً
 إلى آخر سعر وحدة معلن للصندوق املستثمر فيه، مضافا

ً
يتم تقويم وحدات الصناديق االستثمارية استنادا

 موزعة أو مستحقة بنهاية  لك اليوم.

التزامات ناشئة عن بما في  لك أي  ،عر الوحدة االستثمارية بالصندوق بطرح إجمالي التزامات الصندوق يتم حساب س -

يتم خصم املبالغ -أو أي رسوم ومصروفات على الصندوق مستحقة وغير مدفوعة خالل فترة الحساب ، تمويل الصندوق 

، يلي  لك االلتزامات املتغيرة بحسب صافي قيمة أصول 
ً
من إجمالي أصول الصندوق، ويقسم  -الصندوق  املقطوعة أوال

 للوحدة االستثمارية في الصندوق.، عدد وحدات الصندوق للفترة نفسها الناتج على
ً
 استرشاديا

ً
 وُيعد  لك سعرا

يمثل إجمالي األصول مجموع جميع األصول العقارية واملبالغ النقدية، واألرباح املتراكمة، وكذلك جميع املستحقات والقيمة  -

 بأن وحدات ، وقية لجميع االستثمارات )األصول(سال
ً
باإلضافة إلى القيمة الحالية ألي أصول أخرى يمتلكها الصندوق، علما

صناديق االستثمار املستثمر بها سيتم تقويمها حسب آخر سعر معلن للوحدة االستثمارية قبل يوم التقويم الخاص 

 بأن صافي أصول الصندوق مملوك مل
ً
الكي وحدات الصندوق مجتمعين، وليس ملدير الصندوق أو أمين بالصندوق، علما

ه لم يتم تحميل أي ديون على الصندوق قبل تاريخ التشغيل، وليس  الحفظ أي مصلحة أو مطالبة على هذه األصول، كما أنَّ

 لوحدات في الصندوق، أو كان 
ً
 له بتلك ملدير الصندوق أي مصلحة أو مطالبة على هذه األصول إال إ ا كان مالكا

ً
مسموحا

 عنها في هذه الشروط واألحكام، كما سيلتزم أمين حفظ الصندوق بفصل األصول الخاصة بالصندوق 
ً
املطالبات ومفصحا

 عن أي أصول أخرى عشكل مستقل.

 تثمين األصول العقارية للصندوق: -

 بأن شركة 
ً
كما تم االتفاق عليه  ،ادة شراء األصول عمر للتطوير )البائع( لديها الحق في إعجبل كما تمت اإلشارة إليه سابقا

البائع بإعادة شراء األصول  قام مع خيار الشرط وبسعر محدد يبلغ ستة مليارات ريال سعودي في حال ،في عقد الشراء
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والبالغة عشر سنوات من تاريخ االستحوا  على األصول. بناًء على  لك فإن قيمة األصول لن  ،خالل املدة املحددة لذلك

قص ى طوال فترة احتفاظ شركة جبل عمر للتطوير بحق إعادة شراء األصول أو انتهاء مدة أريال بحد  اتالستة مليار  تتجاوز 

 العشر سنوات من تاريخ االستحوا .

وعين مدير الصندوق مثمنين معتمدين ومرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين للقيام بتثمين مستقل لألصول 

التجاريين املجمعين  ،ويتكون العقار من أبراج فندقية )ثالثة فنادق مشغلة( ،االستحوا  من قبل الصندوق ية محل العقار 

 صول العقارية(.كما هو موضح في وصف األ )

 *ملخص تثمين الشركتين لألصول العقارية 

 مبلغ التثمين تاريخ التثمين املثمن

 ريال 8,003,634,842 م2017أبريل  إنتماء

 ريال 7,605,600,000 م2017 ابريل  فرانكنايت 

 . (Income Capitalization)الدخل رسملة* التثمين بطريق                

 عدد مرات التثمين وتوقيته: (2

 
ً
ملدير الصندوق  ميالدية، ويجوز يونيو من كل سنة  30ديسمبر و 31وبالتحديد في  ،سيتم تقييم أصول الصندوق مرتين سنويا

 يم أصول الصندوق.يالهيئة تأجيل موعد تقععد موافقة 

 كيفية اإلعالن عن سعر الوحدة: (3

ي وسيتم تضمينها ف ،يوم عمل من يوم التثمين 30سيعلن مدير الصندوق عن سعر الوحدة وصافي أصول الصندوق خالل 

 اول".تد"موقع مدير الصندوق وموقع تكون متاحة على كما س ،الدورية املرسلة ملالكي الوحدات التقارير 

 

 تداول وحدات الصندوق  .ل 

مدير الصندوق عسجل يحتوي على طلبات الراغبين في بيع وشراء وحدات الصندوق، حيث سيطلع مدير الصندوق سيحتفظ  (1

املستثمرين الراغبين في شراء أو بيع وحدات الصندوق عسجل أوامر البيع والشراء، وسيتم قبول طلبات بيع وشراء الوحدات 

البائع وتحديث ل في نقل ملكية الوحدات بين املشتري و الرسمية للصندوق، وسيكون مدير الصندوق هو املاوّ في أيام العمل 

وله الحق في الحصول على عمولة وساطة من القيمة اإلجمالية ، حسب السعر املتفق عليه بينهما، سجل مالكي الوحدات

  الوحداتمن قيمة  %2من قيمة الرسوم  األعلىويبلغ الحد  ،للوحدات
ً
لكل عملية نقل، ولن يكون مدير الصندوق ملزما

 العالقة. اتأو بائع للوحدات   اء الوحدات في حال عدم وجود مشترٍ بتنفيذ عملية بيع وشر 

يحتوي السجل على أسماء جميع مالكي الوحدات وعناوينهم عسجل ملالكي وحدات الصندوق وس مدير الصندوق سيحتفظ  (2

 بأنه لن يتم نقل وعدد الوحدات التي يمتلك
ً
ها كل منهم، باإلضافة إلى حركة العمليات التي تتم من قبل مالكي الوحدات، علما

ملكية وحدات الصندوق إال عندما تكون مسجلة وموثقة في سجل مالكي وحدات الصندوق، ويكون سجل مالكي الوحدات هو 

 الدليل القاطع على ملكية الوحدات املثبتة فيه. 

 

 انقضاء الصندوق  .م 

: ،ينقض ي الصندوق في أٍي من الحاالت اآلتية . أ
ً
 أيها يحدث أوال

 .انتهاء مدة الصندوق األساسية أو املمددة 

 .تحقق الغرض الذي تم إنشاء الصندوق من أجله وبيع أصول الصندوق كاملة 

 .عند قيام شركة جبل عمر للتطوير بتنفيذ حق إعادة الشراء حسب ما هو مذكور في الشروط واألحكام 

 إ ا  
ً
كان هناك أي تغيير في القوانين أو األنظمة أو غير  لك من الظروف، وكان مدير الصندوق يرى في  لك سببا

 إلنهاء الصندوق، فإنه يجوز له إنهاء الصندوق ععد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ً
 مناسبا

  
ً
 .ئحهابموجب قرار من الهيئة أو بموجب لوا إ ا كان انقضاء الصندوق مطلوبا
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عاله ععد موافقٍة من مالكي الوحدات ومجلس إدارة أغير الحاالت املوضحة  نهاء الصندوق، فيإويجوز ملدير الصندوق 

 الصندوق وهيئة السوق املالية.

 مدة تصفية الصندوق: . ب
ئة السوق في حالة إنهاء أو تصفية الصندوق عسبب أي مما  كر في الفقرة )أ( أعاله، فسيتم إشعار مالكي الوحدات وهي

 من تاريخ التصفية أو اإلنهاء، مع اإلعالن عن الخطة الزمنية للتصفية والبدء بإجراءات التصفية 
ً
املالية خالل ثالثين يوما

 للصندوق 
ً
 .، خالل مدة ال تتجاوز تسعين يوما

 مجلس إدارة الصندوق  .ن 

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من ستة أعضاء منهم عضوين  ،يشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة يعينه مدير الصندوق 

 من تاريخ تعيينه 
ً
. يباشر مجلس إدارة الصندوق مهامه اعتبارا

ً
مستقلين، وسيجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتين على األقل سنويا

 ويستمر في ممارسة أعماله حتى انتهاء أعمال الصندوق.

 تشكيل مجلس اإلدارة: (1

إدارة الصندوق من ستة أعضاء يعينهم مدير الصندوق، ويتمتع كل عضو من أعضاء مجلس إدارة سوف يتألف مجلس 

 ما هو مبين فيما يأتي. الصندوق بابرة في القطاع املالي واالستثمار العقاري حسب

 يتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

  )رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو غير مستقل(                                      األستاذ / مازن بن فواز بغدادي

 في املجاالت املالية واالستثمارية،  19هو الرئيس التنفيذي املكلف لشركة اإلنماء لالستثمار وخبرته العملية تمتد ألكثر من 
ً
عاما

ة االنماء لالستثمار . ويحمل األستا / مازن فواز وشغل العديد من املناصب القيادية كان آخرها رئيس االستثمارات عشرك

م ويملك االستا  مازن عغدادي  2000عغدادي درجة البكالوريوس في املالية  من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن في العام 

ستثمارية وتحليل أسواق خبرة كبيرة ومتنوعة  في املجال املصرفي واالستثمار وتشمل خبراته إدارة املحافظ وإدارة الصناديق اال 

 .األسهم في اململكة العربية السعودية ودول الخليج واألسواق األمريكية

  

 )عضو غير مستقل(                                        األستاذ / ياسر بن فيصل الشريف                               

وتولى األستا  ياسر  ،2016ل عمر للتطوير منذ شهر مارس لشركة جبشغل األستا  ياسر الشريف منصب الرئيس التنفيذي 

 إلى مجالس إدارات  ،وكذلك مناصب قيادية في مجال االستثمار واملااطر املالية ،الشريف رئاسة عدد من الشركات
ً
إضافة

إدارة املااطر من  األستا  ياسر الشريف حاصل على درجة املاجستير فيو  ،عديد من الشركات املدرجة والخاصةولجان لل

لعديد من الدورات إلى االعزيز، إضافة ة امللك عبدجامعة نيويورك، وعلى درجة البكالوريوس في العلوم املالية من جامع

إدارة األصول واالستثمار و املالية التنفيذية والشهادات املهنية من جامعات وهيئات عاملية ومحلية تركزت في الهندسة املالية، 

 واملااطر.

 )عضو غير مستقل(                                                              محمد بن عبداملحسن القرينيسألستاذ / ا

البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت، دولة الكويت، تولى األستا  القرينيس العديد من  يحمل درجة 

ظ مدير محاف، و العربية السعودية( HSBC) إتش إس بي س يظ استثمارية في شركة محاف مدير املناصب اإلدارية واملالية، منها 

 منصب رئيس قسم األسهم املحلية في شركة األهلي كابيتال، ثم استثمارية في شركة األهلي كابيتال
ً
مدير ، كما شغل أيضا

 منصمحافظ استثمارية في شركة جدوى لالستثمار
ً
رئيس قسم األسهم والدخل الثابت ب ، يشغل االستا  القرينيس حاليا

 .املحلية في شركة الرائدة لالستثمار

 )عضو مستقل(                                                                           *املهندس / عصام بن أحمد كلثوم 

  21لديه أكثر من 
ً
  13من الخبرة في املناصب التنفيذية العليا، وأكثر من  عاما

ً
 ،ة التنفيذية والهندسية والصناعيةفي اإلدار  عاما

عمل مع العديد من الشركات  في القطاع الخاصفحكومية، الشبه في القطاع الخاص وفي القطاعات  عمل املهندس كلثوم

، وشركة الكبرى مثل: مجموعة سمامة، ومجموعة السيف االستثمارية، وشركة كريستال لصناعة ثاني أكسيد التيتانيوم



 

 

 44من  33صفحة 

 و  ،دير العام للهيئة امللكية بينبعفقد شغل منصب نائب امل أما في القطاع شبه الحكومي ،الشامية لتطوير العمراني
ً
يشغل  حاليا

حيث يقوم بإعداد برنامج العمل،  ،منصب العضو املنتدب لشركة بوابة مكة )شركة مملوكة بالكامل ألمانة العاصمة املقدسة

تارج من جامعة  ،راكة مع املطورين وإدارة التطويرطة املالية للشركة، والتوجيه العام للشوعناصر استراتيجية الشركة، الخ

ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة  ،م1981لك فهد للبترول واملعادن، الظهران، اململكة العربية السعودية في عام ملا

 املدنية مع مرتبة الشرف.

 )عضو مستقل(                                                                           ذ / فؤاد بن عبدهللا الراشد    األستا

املتقدمة في املحاسبة من  الومم والدب1992حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة امللك سعود عام 

 يشغل األ  ،1996ية كولورادو األمريكية عام املعهد االقتصادي بمدينة بولدار بوال 
ً
م منصب 2012ومنذ عام  ستا  فؤاد حاليا

الرئيس التنفيذي لشركة أصالة القابضة وهي واحدة من الشركات املتاصصة في األنشطة العقارية، كما أنه عمل في الفترة 

الي في شركة م كنائب رئيس للشؤون املالية واإلدارية عشركة محمد الحبيب العقارية، ومدير م2012م وحتى عام 2007بين 

كما  ،م2004وحتى عام  ،م2002وبذات املنصب في شركة الرياض للتعمير من عام  ،م2007م وحتى عام 2004مدن من عام 

 ، م2002م و2000سكري في الفترة بين عمل األستا  فؤاد في منصب املراجع الداخلي في مستشفى الخرج الع
ً
 مالي ومحلال

ً
في  ا

م، وهو عضو في جمعية املحاسبين السعوديين وعضو سابق في هيئة املراجعين 2000ام وحتى ع 1992مؤسسة النقد من عام 

 الداخليين، كما أنه عضو لجنة املراجعة في شركة وفا للتأمين.

 )عضو مستقل(                                                                  يابسال بن فهد العزيز / عبد املهندس

 في مجال األسواق املالية  11عبدالعزيز الياعس عدة مهام إدارية ومالية وتنظيمية، ويتمتع بابره تزيد على  تولى املهندس
ً
عاما

 منصب مدير إدارة االمتيازات في شركة مطارات الرياض. وقد عمل املهندس عبدالعزيز الياعس 
ً
وإدارة األصول، يشغل حاليا

 لوحدة الصناديق املدرة للدخل في شر 
ً
كة اإلنماء لالستثمار، وقد سبق له العمل في كل من شركة دويتشه العربية مديرا

السعودية لالوراق املالية وشركة كرديت سويس العربية السعودية وهيئة السوق املالية، ولديه اطالع واسع بأنظمة وتشريعات 

لشهادات املهنية من جامعات وهيئات عاملية األوراق املالية، إضافة إلى حصوله على العديد من الدورات املالية التنفيذية وا

املهندس عبدالعزيز الياعس حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي من جامعة امللك فهد للبترول  .ومحلية

يكية عام م، ودرجة املاجستير في اإلدارة الهندسية من جامعة بورتالند الحكومية في الواليات املتحدة األمر 2005واملعادن عام 

 م.2008

 تعويضات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: (2

سيتحمل الصندوق النفقات الفعلية للسفر واإلقامة التي يتكبدها كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في سبيل 

 دي لكلريال سعو  2,000حضوره لالجتماعات املتعلقة بأنشطة الصندوق، ويبلغ الحد األعلى لنفقات السفر واإلقامة املعنية 

 100,000ريال سعودي عن االجتماع الواحد، وبحد أعلى  25,000ن مكافأة مالية قدرها و منح األعضاء املستقلاجتماع، وسيُ 

 للعضو املستقل، وال يحصل أعضاء املجلس غير املستقلين على أي مكافآت.
ً
 ريال سعودي سنويا

 مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق: (3

 الصندوق ما يأتي:تتضمن مسؤوليات مجلس إدارة 

 .املوافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها 

 د من أداء مدير الصندوق ملسؤوليا
ّ
 لشروط الصندوق وأحكامه وأحكام ، ته بما يحقق مصلحة مالكي الوحداتالتأك

ً
وفقا

 الئحة صناديق االستثمار العقاري.

  فيها، ويشمل  لك على سبيل املثال ال املصادقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهر 
ً
ية التي يكون الصندوق طرفا

 الحصر: املوافقة على عقود التطوير، وعقد التمويل املصرفي، وعقد الحفظ، وعقد التسويق، والتثمين.

 .اتاا  قرار عشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في املصالح يفصح عنه مدير الصندوق 

 وزيع أرباح مالكي الوحدات.اعتماد القرارات املتعلقة بت 

  املوافقة على تعيين املحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق  ،إدارة األصول والتشغيلاعتماد خطة. 
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 بحد أ 
ً
ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى ، دنى مع مسؤول املطابقة وااللتزاماالجتماع مرتين سنويا

 للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.مدير الصندوق؛ 

 .التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية ملالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب املصالح 

 لوحداتالعمل بأمانة ملصلحة الصندوق ومالكي وحداته، وتتضمن مسؤولية عضو مجلس إدارة الصندوق تجاه مالكي ا، 

 واجب اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص املعقول.

  .مراقبة التزام مدير الصندوق بجميع األنظمة املطبقة والشروط واألحكام 

 .التأكد من تنفيذ مدير الصندوق جميع التزاماته بالشكل الذي يادم مصالح مالكي الوحدات 

  والقرارات التي اتاذها املجلستدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات. 

  :يقع تحت إشراف أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتين الصناديق االستثمارية اآلتية 

 نوع الصندوق  اسم الصندوق 
 األعضاء

 / فؤاد الراشدستاذاأل  مازن بغدادي/ ستاذاأل 

 ------- عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء العقاري 

 ------- عضو غير مستقل طرح خاص الهدا العقاري صندوق اإلنماء دانة 

 ------- عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء درة الهدا العقاري 

 عضو مستقل  عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء إيوان العقاري 

 عضو مستقل عضو غير مستقل طرح خاص صندوق دانية مكة الفندقي

 عضو مستقل ------- طرح خاص االقتصادية العقاري صندوق اإلنماء مدينة جدة 

 عضو مستقل عضو غير مستقل طرح خاص األول صندوق رياض التعمير العقاري 

 عضو مستقل عضو غير مستقل طرح خاص صندوق القيروان اللوجستي

 عضو مستقل عضو غير مستقل طرح خاص صندوق ضاحية سمو العقاري 

 عضو مستقل عضو غير مستقل طرح خاص األول صندوق اإلنماء املدر للدخل 

 ------- عضو غير مستقل طرح عام صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية

 ------- عضو غير مستقل طرح عام صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 ------- عضو غير مستقل طرح عام صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

 ------- عضو غير مستقل طرح عام متعدد األصول صندوق اإلنماء املتوازن 

 ------- عضو غير مستقل طرح عام صندوق اإلنماء املتحفظ متعدد األصول 

 عضو مستقل ------- طرح خاص صندوق اإلنماء التعليمي

 ------- عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء الثريا العقاري 

 ------- عضو غير مستقل خاصطرح  ارية العقاري قالع اإلنماءصندوق 

 عضو مستقل عضو غير مستقل طرح خاص اللوجستي  اإلنماءصندوق مجمع 

 ------- عضو غير مستقل طرح عام صندوق اإلنماء وريف الوقفي

 ------- عضو غير مستقل طرح عام صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية االيتام

 ------- عضو غير مستقل عامطرح  صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

 شركةلشركة  ةالتابع( عامصندوق سويكورب بوابة مكة العقاري )طرح عضاء مجلس إدارة أحد أ/ عصام بن أحمد كلثوم املهندس*

فال يشغلون أي عضوية في صناديق استثمارية تخضع تحت إشراف ذكورين أعاله املغير دارة الصندوق إأما باقي أعضاء مجلس  ،سويكورب

  .هيئة السوق املالية

 

 جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق تنطبق عليهم متطلبات التأهيل اآلتية:

 غير مفلسين أو خاضعين ألي دعاوى إفالس أو إعسار. (1

 لم يسبق لهم ارتكاب ماالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مال بالنزاهة واألمانة. (2
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 يمتلكون املهارات والخبرات الالزمة. (3

أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين ينطبق عليهم تعريف عضو مجلس إدارة صندوق مستقل الوارد في قائمة املصطلحات إن 

 املستادمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.

 

 مدير الصندوق  .س 

 اسم مدير الصندوق وعنوانه: (1

 شركة اإلنماء لالستثمار االسم

الرياض  66333طريق امللك فهد، منطقة العليا، ص.ب: ، 20، الطابق رقم 2-برج العنود العنوان

 اململكة العربية السعودية. 11576

 + 96612185999 هاتف

 +966112185900 فاكس

 www.alinmainvestment.com اإللكترونياملوقع 

 ترخيص مدير الصندوق: (2

لالستثمار هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في اململكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم إن شركة اإلنماء 

 .09134-37ومرخصة كـ"شخص مرخص له" من قبل هيئة السوق املالية بموجب الترخيص رقم:  1010269764

 خدمات مدير الصندوق: (3

 ما يأتي: -دون حصر-بما في  لك ، صندوق وخدمات أخرى لل ،سوف ُيقدم مدير الصندوق الخدمات اإلدارية اآلتية

 لهذه الشروط واألحكام.، األخرى لصالح مالكي الوحداتإدارة أصول الصندوق العقارية واألصول  (1)
ً
 وفقا

تنفيذ استراتيجيات االستثمار املوضحة ضمن هذه الشروط واألحكام، ومراقبة امتثال الصندوق مع جميع األنظمة  (2)

 الشروط واألحكام. واللوائح املعمول بها، ولهذه

 تحديد إجراءات اتاا  القرارات املتعلقة بأعمال الصندوق. (3)

 التصرف كوكيل االشتراك للصندوق في اململكة. (4)

 االحتفاظ عسجل مالكي الوحدات في الصندوق. (5)

ر الهيئة الشرعية وضوابطها، والتفاوض عشأنه، وتنفيذه، و لك نيابة عن الصندوق يترتيب التمويل املوافق ملعاي (6)

 ولصالح مالكي الوحدات.

باصوص توافق هذه الشروط واألحكام وجميع عقود الصندوق ووثائقه  لحصول على موافقة الهيئة الشرعيةا (7)

 وتعامالته مع املعايير والضوابط الشرعية.

 بما في  لك املستشار القانوني.، مزودي خدمات مهنية آخرين للصندوق تعيين مراجع حسابات و  (8)

جميع الجهات  ات العالقة بأنشطة عقارات الصندوق من مطورين عقاريين ومقاولين  الترتيب والتفاوض مع (9)

 ويتاعع كذلك أداءها ألعمالها. ،واستشاريين وجهات هندسية وتسويقية وتشغيلية أخرى 

 ترتيب االستحوا  على أصول عقارية جديدة. (10)

 ترتيب تأجير وإدارة األصول وتصفية الصندوق عند انتهاء مدة الصندوق.  (11)

 ترتيب زيادة رأس مال الصندوق. (12)

 إطالع مالكي الوحدات عن أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق. (13)

التشاور مع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من وقت آلخر لضمان االلتزام بأنظمة هيئة السوق املالية السعودية   (14)

 والشروط واألحكام.

فوه وعمالؤه ومديروهم ومسؤولوهم وموظفوهمقد يشارك مدير الصندوق، والشركات ال (4
ّ
 تاععة له، ومديروه، ومسؤولوه، وموظ

 -والتي قد يكون من شأنها  ،هم وأعضاء مجلس إدارة الصندوق في استثمارات مالية أو أعمال مهنية أخرى ؤ ووكال 
ً
أن  -أحيانا

http://www.alinmainvestment.com/
http://www.alinmainvestment.com/
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 تؤدي إلى تعارض في املصالح مع الصندوق، وإ ا واجه مدير الصندوق أو أي من 
ً
 جوهريا

ً
أعضاء مجلس إدارة الصندوق تضاربا

 في أقرب وقت ممكن، وسيسعى مدير 
ً
 مناسبا

ً
في املصالح مع الصندوق، فإن مدير الصندوق سيفصح عن  لك إفصاحا

الصندوق لحل أي تضارب من هذا النوع عبر تطبيق اإلجراءات املتبعة من مدير الصندوق عشكل عادل، بما في  لك التزام 

س إدارة الصندوق املرشحين واملمثلين للمالك و/أو مدير األمالك باالمتناع عن التصويت على أي مسألة تشتمل أعضاء مجل

 على تضارب في املصالح.

مالك مل  لك على سبيل املثال: مدير األ يمكن ملدير الصندوق تعيين الجهات املزودة للخدمات وتغييرها وإعادة تكليفها، ويش (5

واملحاسبين القانونيين للصندوق، و لك بما يحقق مصلحة مالكي ، وأمين الحفظ، واملستشارين، دس يوالصيانة واملكتب الهن

 الوحدات.

، و شراء الوحدات من مالكي الوحداتملدير الصندوق االستثمار في الصندوق من خالل االشتراك في فترة الطرح، و/أ يمكن (6

باإلفصاح عن أي استثمار له في الصندوق نهاية كل سنة مالية في وسيقوم مدير الصندوق  ،وتداول الوحدات ععد فترة الطرح

 ملخص اإلفصاح املالي.

 

 أمين الحفظ .ع 

  .شركة البالد املالية االسم

 .اململكة العربية السعودية 11411الرياض  140طريق امللك فهد، ص.ب.  العنوان

 + 966 11 2039888هاتف: 

 + 966 11 2039899فاكس: 

 capital.com-www.albilad اإللكترونياملوقع 

قيدة بالسجل التجاري رقم  ،ستعمل شركة البالد املالية كأمين حفظ ألصول الصندوق 
ُ
وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة وامل

رخصة من هيئة السوق املالية بموجب الترخيص رقم )1010240489)
ُ
( ملزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل 8100-37(، وامل

تقديم املشورة ونشاط الحفظ في والتعهد بالتغطية، نشاط إدارة الصناديق االستثمارية واملحافظ الخاصة، نشاط الترتيب، نشاط 

 بأن مدير الصندوق سيسجل ملكية صك األراض 
ً
محل استثمار الصندوق لدى أمين حفظ الصندوق أو  ياألوراق املالية، علما

و لك كضمان للتمويل الذي سيقدم للصندوق، وسيفصل أمين الحفظ األصول الخاصة بالصندوق عن أي  ،املصرف املمول 

 ل.أصول أخرى عشكل مستق

 

 املطور  .ف 

 نشائي خالل مدة الصندوق.إستثمار في تطوير عقاري أولي أو اال بلن يقوم الصندوق 

 

 املحاسب القانوني .ص 

 .(BDOشركة الدكتور محمد العمري وشركاءه )  االسم

 ، طريق امللك فهد، الرياض8برج القمر، الدور  العنوان

 ، اململكة العربية السعودية11492الرياض  8736ص.ب.  

 0608 278 11 966+   هاتف     

          2883 278 11 966+      فاكس 

 .comalamriwww. اإللكترونياملوقع 
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 القوائم املالية .ق 

ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة األولى من تأسيس الصندوق، والتي سوف تبدأ فيها  ٣١يناير حتى  ١تبدأ السنة املالية من 

 م.2017ديسمبر  31السنة املالية في تاريخ اإلقفال وتنتهي في 

دُّ  الصندوق القوائم املالية للصندوق، وستتم مراجعتها عشكل نصف سنوي، وتدقيقها عشكل سنوي وفق املعايير الدولية  مدير ُيعِّ

ي إلعداد التقارير املالية الصادرة عن مؤسسة املعايير الدولية للتقارير املالية، ويتم تدقيق القوائم املالية بواسطة املحاسب القانون

يم القوائم املالية الخاصة بالصندوق إلى مجلس إدارة الصندوق العتمادها، وسيتم اإلعالن في موقع الخاص بالصندوق، وسيتم تقد

 من 25خالل مدة ال تتجاوز ) ،دون أي مقابلوتقديمها لحملة الوحدات ولية ر الصندوق عن القوائم املالية األ ملدي اإللكتروني
ً
( يوما

 من نهاية املدة املالية التي 40والقوائم املالية السنوية خالل مدة ال تتجاوز ) ،املالية التي تشملها تلك القوائمنهاية املدة 
ً
( يوما

 تشملها تلك القوائم.

 

 تضارب املصالح .ر 

فوه وعمالؤه ومديروهم ومسؤولوهم 
ّ
 وموظفوهمقد يشارك مدير الصندوق، والشركات التاععة له، ومديروه، ومسؤولوه، وموظ

 -والتي قد يكون من شأنها ، مارات مالية أو أعمال مهنية أخرى الصندوق في استثهم وأعضاء مجلس إدارة ؤ ووكال 
ً
أن تؤدي  -أحيانا

 في املصالح 
ً
 جوهريا

ً
إلى تعارض في املصالح مع الصندوق، وإ ا واجه مدير الصندوق أو أي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق تضاربا

 في أقرب وقت ممكن، وبما 
ً
 مناسبا

ً
 أنَّ مدير الصندوق ومدير األمالكمع الصندوق، فإن مدير الصندوق سيفصح عن  لك إفصاحا

كون في الصندوق فسيزود مدير الصندوق حاملي الوحدات بالسياسات واإلجراءات التي ستتبع ملعالجة املصالح واملبيعات قد يشتر 

 و لك عند طلبها دون مقابل. ،وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي

بما في  لك  وسيسعى مدير الصندوق لحل أي تضارب من هذا النوع عبر تطبيق اإلجراءات املتبعة من مدير الصندوق عشكل عادل،

مالك باالمتناع عن التصويت على أي مسألة تشتمل ن واملمثلين للمالك و/أو مدير األ التزام أعضاء مجلس إدارة الصندوق املرشحي

 على تضارب في املصالح.

 فقد حدد و 
ً
 الصندوق نقاط تضارب املصالح اآلتية: مدير بداية

 املشاريع املشابهة ملشاريع شركة اإلنماء لالستثمار: (1

 ،شركة اإلنماء لالستثمار تدير الحسابات الخاصة بها باإلضافة إلى االستثمارات والحسابات  ات األهداف املماثلة للصندوق 

ومن املتوقع أن تستمر في إدارتها، ومن بين هذه االستثمارات برامج االستثمار الجماعي األخرى التي يمكن أن تديرها شركة 

 التي قد تمتلك شركة اإلنماء لالستثمار أو إحدى شركاتها التاععة فيها حصة من رأس املال.اإلنماء لالستثمار أو ترعاها، و 

 للقيود املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام يجوز لشركة اإلنماء لالستثمار والشركات 
ً
باإلضافة إلى  لك، فإنه وفقا

ستثمار أو الشريك العام في صناديق استثمارية أخرى، ويجوز التاععة لها في املستقبل القيام بدور مدير الصندوق، أو مدير اال 

 أن يستثمر واحد منها أو أكثر في مشاريع مشابهة لتلك التي يطورها الصندوق.

 تضارب املصالح فيما يتعلق باملعامالت مع مدير الصندوق والشركات التاععة له: (2

التاععة له أو الشركات التي كانت تاععة له في السابق، أو مع قد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير الصندوق أو الشركات 

 مباشرة أو غير مباشرة، وعلى سبيل املثال فقد تقدم 
ً
غيرها من الكيانات األخرى التي تمتلك فيها شركة اإلنماء لالستثمار حقوقا

الخصوص قد يقدم فريق  شركة اإلنماء لالستثمار أو ععض الشركات التاععة لها خدمات معينة للصندوق، وعلى وجه

ويجدر بالذكر أن شركة  ،ة عشأن ترتيب التمويالت للصندوق املصرفية االستثمارية عشركة اإلنماء لالستثمار خدمات استشاري

 -اإلنماء لالستثمار 
ً
أحد مستشاري شركة جبل عمر للتطوير، وسيتم اإلفصاح ملجلس إدارة الصندوق عن جميع هي  -حاليا

ما بين الصندوق ومدير الصندوق والشركات التاععة له والكيانات التي تمتلك فيها شركة اإلنماء لالستثمار  املعامالت التي تتم

 مباشرة أو غير مباشرة.
ً
 حقوقا

 املصرف املمول: (3
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ألجل تمويل عمليات االستحوا  املستقبلية، وبحكم أن شركة اإلنماء املصارف يعتزم الصندوق الحصول على تمويل من 

قد تمت مصرف اإلنماء وعلى الرغم من  لك فإن أي معامالت بين مدير الصندوق و  ،مملوكة بالكامل ملصرف اإلنماء لالستثمار 

 ها على أساس مستقل وتجاري صرف ععد اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق.ؤ وسيتم إجرا

 مجلس إدارة الصندوق: (4

ألي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق؛ حيث قد  سيشرف مجلس إدارة الصندوق على حل وتسوية أي تضارب في املصالح

ارية وغيرها من األنشطة يكون ألي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق مصالح مرتبطة بمجموعة كبيرة من األنشطة العق

ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الصندوق واجبات  ،وقت آلخر مع مصالح الصندوق  وقد تتضارب هذه األنشطة من ،التجارية

اه املستثمرين بموجب املسؤوليات املذكورة في هذه الشروط واألحكام، وسوف يبذلون جميع الجهود لحل وتسوية ائتمانية تج

 جميع حاالت تضارب املصالح عن طريق تقديرهم لألمور بحسن نية.

 املعامالت الخاصة باألطراف  وي العالقة: (5

شريطة أن يتم اإلفصاح عن تلك الصفقات  ،لعالقةفي صفقات مع األطراف  وي ا -من وقت آلخر-يمكن أن يدخل الصندوق 

بما في  لك أي -وأن تتم بناًء على شروط السوق السائدة، وإ ا رغب أحد األطراف  وي العالقة  ،ملجلس إدارة الصندوق 

في الدخول في صفقة مع الصندوق فإن مدير الصندوق سيحصل على موافقة  -صندوق تم تأسيسه من قبل مدير الصندوق 

 مع التقييمات املستقلة وأفضل املمارسات في  ،إدارة الصندوق مجلس 
ً
ويجب أن يكون سعر الشراء املدفوع أو املستلم متوافقا

 السوق.

 

 رفع التقارير ملالكي الوحدات .ش 

فصاح عن وسيتم اإل  ،ةاإللكترونيعن طريق البريد أو الوسائل كل ستة أشهر  مالكي الوحدات إلىسيقدم مدير الصندوق تقارير 

 املعلومات التالية على الفور ودون أي تأخير:

 صافي قيمة أصول الصندوق وصافي قيمة أصول الصندوق للوحدة. .1

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها كل مالك وحدات وصافي قيمتها. .2

 الوحدات.سجل بصفقات كل مالك وحدات على حدة، بما في  لك أي ربح الحق )إن وجدت( آلخر تقرير تم تقديمه ملالك  .3

 .)إن وجدت( مصالح تضارب أي عن اإلفصاح .4

هذه بوفي حال تزويدهم  ،على مالك الوحدات تزويد مدير الصندوق باملعلومات الصحيحة لعناوين املراسلة وتحديثها باستمرار

وإعفائه والتنازل عن  ،العناوين الصحيحة فإنهم يوافقون بموجب هذا البند على حماية مدير الصندوق من أي متطلبات مستقبلية

معلومات  يدهم بالبيانات واإلشعارات او أيةحقوقهم أو متطلباتهم ضد مدير الصندوق والناشئة عشكل مباشر أو غير مباشر عن تزو 

 أو التي قد تنشأ عن عدم املقدرة على التأكد من صحة املعلومات أو تصحيح أي أخطاء فيها. ،أخرى تتعلق باالستثمار

 

 خرى األ  املعلومات .ت 

 اعتبارات الزكاة والضريبة: (1)

يجب على املستثمرين واملستثمرين املحتملين طلب املشورة املهنية فيما يتعلق بتبعات الزكاة والضريبة املترتبة على شراء 

  ،شكٍل آخر وحدات في الصندوق أو تملكها أو التصرف بها بأي
ً
ويجب على املستثمرين مالحظة أنه، إ ا كان مطلوبا

 بذلك بموجب النظام، فقد يقوم مدير الصندوق، من أموال الصندوق، بدفع أية زكاة وضرائب مستحقة 
ً
ومسموحا

 عسداد التزامات الزكاة والضريبة املفروضة عليه.
ً
 باصوص الصندوق، وبعد  لك يعتبر كل مستثمر ملزما

 

 ال:مكافحة غسل األمو  (2)

 باإلرشادات والتوجيهات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل 
ً
دا قد تلزم وثائق إضافية، باالف نمو ج االشتراك، تقيُّ

وسوف تظل تلك املعلومات معلومات سرية. ويحتفظ مدير الصندوق  ،و لك للتأكد من هوية املستثمرين اإلرهاب،
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، وإن اإل مستثمٍر مح و املعلومات من أّي الوثائق أواملسّجل بالحق في طلب املزيد من تلك 
ً
خفاق في تمل، وفق ما يكون الزما

 تقديم تلك الوثائق وإثبات الهوية على نحٍو يحظى بقناعة مدير الصندوق أو املسّجل قد يؤدي إلى رفض االشتراك.

 بجميع التعميمات الصادرة عن 
ً
دا الهيئة، وعن مؤسسة النقد ويجوز ملدير الصندوق أن يطلب معلوماٍت إضافية تقيُّ

طالب الصناديق املجمعة والوسطاء 
ُ
العربي السعودي، فيما يتصل بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. وسوف ت

 املاليين بتقديم إقراراٍت تفيد التقّيد بلوائح مكافحة غسل األموال.

 مالك:مدير األ  (3)

 هو يكون و  ،عقارالعند االستحوا  على  بتعيين مدير لألمالك يقوم مدير الصندوق 
ً
جميع شؤون العقار على  نع مسؤوال

االتفاقيات بين صيانة الدورية للعقار، شؤون املستأجرين أو ما ينص عليه العقود و  اإليجارات،سبيل املثال: تحصيل 

مالك هو مستأجر للعقار ن يكون مدير األ أكما يجوز  ،يجار على غير  لكما لم ينص عقد اإل  مالكالصندوق ومدير األ 

 
ً
 كما هو بحال األصول العقارية. كامال

 االلتزام باملعايير الشرعية: (4)

بل مدير الصندوق من التزام ا (1 لصندوق بأحكام الشريعة تتأكد جهة املراجعة والتدقيق الشرعي املعينة من قِّ

لتزام بالقواعد واألحكام وستقوم هذه الجهة بمهامها فيما يتعلق باإلشراف ورقابة التقيد واال ،اإلسالمية

الشرعية لجميع أنواع املعامالت املالية واالستثمارية للصندوق، وتعد قرارات جهة املراجعة والتدقيق الشرعي 

 ملزمة للصندوق.

 الهيئة الشرعية للصندوق: (2

  وهم: ،هم أعضاء الهيئة الشرعية املعتمدون لدى شركة اإلنماء لالستثمار
 )رئيس الهيئة(                            بن صالح األطرم: الشيخ الدكتور عبدالرحمن

, حاصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف األولى واملاجستير بدرجة 
ً
 للهيئة؛ عضو مجلس الشورى سابقا

ً
رئيسا

ودرجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة ، شريعة جامعة اإلمام محمد بن سعودامتياز في الفقه من كلية ال

ام محمد بن سعود، ويشغل عضوية عدد من الهيئات واملجالس الشرعية، منها: عضوية املجلس الشرعي اإلم

لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية في البحرين، وعضوية مجلس إدارة الجمعية الفقهية 

وهو كذلك أمينها العام،  ،لالسعودية، وعضوية مجلس إدارة الهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتموي

في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التاعع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي، كما كان فضيلته عضو هيئة التدريس  وخبير 

 للهيئة الشرعية 
ً
 وأمينا

ً
بقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وعضوا

 ملصرف الراجحي.

 للرئيس(                                       بن وكيل الشيخ:الشيخ الدكتور عبدهللا
ا
 )نائبا

 
ً
للرئيس؛ عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، حاصل  نائبا

ير في السنة ودرجة املاجست، مام محمد بن سعودوريوس في أصول الدين من جامعة اإل على درجة البكال

مام محمد بن ها من جامعة اإل ودرجة الدكتوراه في السنة وعلوم، مام محمد بن سعودوعلومها من جامعة اإل 

خارج و  ، وله مشاركات فاعلة في مجال املعامالت املالية مع عدد من املؤسسات املالية القائمة داخلسعود

 ، وهو عضو في عدد من الجمعيات والهيئات العلمية.اململكة

(                                                                            الدكتور سليمان بن تركي التركي: الشيخ
ا
 )عضوا

عضو هيئة التدريس باملعهد العالي للقضاء في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وقد حصل على درجة 

كتوراه في بن سعود اإلسالمية ودرجة املاجستير ودرجة الدالبكالوريوس في الشريعة من جامعة اإلمام محمد 

باإلضافة إلى حصوله على درجة املاجستير في قانون التجارة الدولي من جامعة ، الفقه من كلية الشريعة

إيسكس باململكة املتحدة، ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة لندن باململكة املتحدة، وله أبحاث 

 املعامالت املالية. ومشاركات في مجال
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(                                                         الشيخ الدكتور يوسف بن عبدهللا الشبيلي:
ا
 )عضوا

عـضــو هـيـئـة الـتــدريـــس باملعـهـد العـالي للقضــاء في جامعــة اإلمــام محمــد بن ســعـود اإلســالمـيـة، حاصل على درجة 

وقد  ،س مع مرتبة الشرف من كلية الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالقصيمالبكالوريو 

ي للقضاء، وفضيلته مـن ودرجة الدكتوراه من قسم الفقه املقارن باملعهد العال، حصل على درجة املاجستير

ات عضوية عدد من الهيئهامات بارزة في  لك، ويشغل ه املعامالت املالية، وله إساء البارزين في فقمالعل

للعديد من املؤسسات املالية واالقتصادية اإلسالمية داخل اململكة العربية السعودية وخارجها، وهو عضو 

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، وعضو اللجنة الشرعية ملراجعة تنظيم جباية الزكاة باململكة العربية 

 السعودية.

 يق الشرعي:مسؤولية جهة املراجعة والتدق 

 ى وجه الخصوص عن األنشطة اآلتية:جهة املراجعة والتدقيق الشرعي هي املسؤولة عل

وكذا أي عقود يرغب  ،دراسة ومراجعة شروط وأحكام الصندوق واألهداف والسياسات االستثمارية للصندوق  .1

 لضمان تقيدها باألحكام الشرعية. التعامل بها

 باصوص التقيد باألحكام الشرعية. الصندوق تقديم الرأي الشرعي إلى مدير  .2

والتي يجوز ملدير الصندوق أن  ،تحديد معايير مالئمة الختيار العمليات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .3

 فرة للصندوق كاستثمارات قصيرة األجل. ايستثمر فيها السيولة املتو 

 .-إن وجد-اعات التالص تقديم معايير مالئمة ملدير الصندوق باصوص استقط .4

 لى ضوء الضوابط الشرعية املحددة.مراقبة االستثمارات ع .5

 إبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق باألحكام الشرعية إلدراجها في التقرير السنوي للصندوق.  .6

 املعايير الشرعية: (3

 للمعايير اآلتية: ،تمت إجازة الصندوق من قبل الهيئة الشرعية ملدير الصندوق 
ً
 وفقا

1. .
ً
 يستثمر الصندوق أمواله في شراء وتشغيل مشاريع عقارية مباحة شرعا

يستثمر الصندوق مبالغ السيولة املتاحة وغير املستادمة في علميات قصيرة األجل متوافقة مع  .2

 أحكام الشريعة اإلسالمية.

  عند اللجوء إلى تمويل من أجل عمليات وتشغيل الصندوق يكون هذا .3
ً
ويدار  التمويل مشروعا

 
ً
 . بطريقة مباحة شرعا

 ال يسمح بتداول وحدات الصندوق إال ععد بدء نشاط الصندوق. .4

 مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية: (4

. 50,000بحد أقص ى 
ً
 ريال سعودي سنويا

 عملة الصندوق: (5)

 تم تحويلها إلى الريال السعوديعمالت أخرى، فسوف ي السعودي، وفي حالة االشتراك بأي إن عملة الصندوق هي الريال

 عسعر الصرف السائد في وقت االشتراك.

 إجراءات معالجة الشكاوى: (6)

إدارة االلتزام لدى مدير تتعلق بالصندوق ينبغي على مالك الوحدات صاحب الشكوى إرسالها إلى  شكاوى عند وجود أي 

 هذه الشروط واألحكام.حسب عنوان مدير الصندوق املوضح في ، الصندوق 

للمشتركين عند الطلب، وإ ا تعذر الوصول إلى تسوية أو لم  الشكاوى وسيتيح مدير الصندوق اإلجراءات الكاملة ملعالجة 

إدارة شكاوى املستثمرين، كما يحق  -اع شكواه لدى هيئة السوق املالية( يوم عمل، يحق للمشترك إيد30يتم الرد خالل )

 من تاريخ إيداع 90لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية ععد مض ي مدة ) للمشترك إيداع شكواه
ً
 تقويميا

ً
( يوما

 الشكوى لدى الهيئة، إال إ ا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.
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تعلق ععمليات الصندوق، فعلى مالك أسئلة أو شكاوى ت دوق، أن كان لدى مالك الوحدات أيإ ا حدث، أثناء مدة الصن

 
ً
 لتفاصيل االتصال التالية: الوحدات املعني االتصال بمدير خدمة العمالء لدى مدير الصندوق، وفقا

 + 96612799299 خدمة العمالء:

 8004413333 الرقم املجاني:

 + 96612185900+، فاكس:  96612185999اإلدارة العامة: 

 + 96612799299 لالتصال من خارج السعودية:

 query@alinmainvest.comبريد إلكتروني: 

 خصائص الوحدات: (7)

 من الوحدات في الصندوق، وأن يكون جميعها م
ً
 محدودا

ً
ن فئٍة واحدة. وتشكل كل يجوز ملدير الصندوق أن يصدر عددا

تلك كل مالك وحدات حصة غير ويم ،مساوية لجميع الوحدات األخرى وق، نسبية في صافي أصول الصند وحدة حصة

 للتجزئة في صافي قيمة أصول الصندوق. قابلة

حقوٍق محددة في كامل أو أي جزٍء محدد من االستثمار املعني في الصندوق، ويعتبر  وال يحصل أي مالك وحدات على أي

 ملمارسة جميع الحقوق املرتبطة باال 
ً
ألصول التي يستحو  ستثمارات العقارية املعنية و/أو جميع امدير الصندوق مفوضا

ويحتفظ املسّجل عسجٍل لجميع مالكي الوحدات، وال  ،حتفاظ بجميع الوحدات ععملة محددةويجري اال  ،عليها الصندوق 

 يجوز نقل الوحدات اململوكة ألي مستثمٍر إال من خالل مدير الصندوق.
 قدمة من الغير:مسؤولية مدير الصندوق، والخدمات امل (8)

بموجب هذه األحكام والشروط ونمو ج االشتراك املرفق، يطلب املستثمرون في الصندوق من مدير الصندوق ويفوضونه 

 
ً
 ألهداف واستراتيجيات االستثمار لدى الصندوق. الستثمار أصول الصندوق طبقا

ير املطلوبة بموجب الئحة األشخاص املرخص وعلى مدير الصندوق بذل درجة معقولة من العناية املهنية، وتطبيق املعاي

 استثمارات وتعامالت فيها.  املتعلقة بأي لهم، لدى اختيار الغير لتقديم الخدمات

 املدير اإلداري: (9)

وعلى املدير اإلداري أن يقوم بحفظ السجالت املحاسبية،  ،بصفة مدير إداري للصندوق  شركة اإلنماء لالستثمار تتصرف 

ويجب أن تفصل عشكٍل كامل أصول الصندوق  ،الدخل، والنفقات الخاصة بالصندوق بما في  لك األصول والخصوم، و 

 عن أصول مدير الصندوق والصناديق األخرى املدارة من قبل مدير الصندوق.

 وسوف يقوم املدير اإلداري بتقديم الخدما
ً
عن اإلدارة العامة للصندوق،  ت اإلدارية الخاصة بالصندوق، ويكون مسؤوال

 أخرى، التنسيق مع مراجع الحسابات واحتساب جميع الرسوم. م وحدات الصندوق، ومن بين أشياءبما يشمل تقوي

، مع وك شركة اإلنماء لالستثمار وتتمتع 
ً
 أو جزئيا

ً
الء أو إداريين فرعيين بحق التعاقد من الباطن على هذه الخدمة، كليا

 مرخص لهم حسب األصول في اململكة العربية السعودية.

 

 تعديل شروط الصندوق وأحكامه .ث 

وهيئة السوق  ومجلس إدارة الصندوق  ملدير الصندوق تعديل هذه الشروط واألحكام ععد موافقة الهيئة الشرعية للصندوق  -

 ، و لك إ ا كانت التغييرات متعلقة بما يأتي:املالية

 .التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته 

 .التغيير في مدة الصندوق 

 .التغيير الذي يكون له تأثير في وضع املااطر للصندوق 

 .التغيير الذي يزيد إجمالي املدفوعات التي تسدد من أصول الصندوق عشكل جوهري 

 التغيير الذي يكون له تأثير سلبي على حقوق مالكي الوحدات.  

mailto:query@alinmainvest.com
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 ر الصندوق ملخصسيرسل مدي -
ً
 من التاريخ املقترح لنفا  هذه التعديالت، 21ن )يللتعديالت خالل واحد وعشر  ا

ً
 تقويميا

ً
( يوما

 ( يوم21و لك عند انتهاء مدة الواحد والعشرين ) ،وتكون هذه التعديالت ملزمة لجميع مالكي الوحدات
ً
 من تاريخ النفا   ا

ً
تقويميا

 املقترح.

 ألي محكمة أو هيئة تنظيمية أو غير إ ا تبين أن أي حكم أو  -
ً
بند من هذه الشروط واألحكام غير صالح أو غير قابل للتنفيذ طبقا

 لك، فإن انعدام صالحية  لك البند أو الحكم، أو عدم قابليته للتنفيذ تبقى قاصرة عليه فقط، ولن تتأثر صحة األحكام 

  .لو كانت ال تشتمل أي حكم أو بند غير صالح أو غير قابل للتنفيذاملتبقية بذلك، ويستمر تنفيذ هذه الشروط واألحكام كما 

 

 النظام املطبق .خ 

 تاضع هذه الشروط واألحكام وت -
ُ
 لألنظمة واللوائح املعمول بها في اململكة العربية ـ

ً
 .والسعوديةفسر وفقا

أو فيما يتعلق بها وباملسائل  واألحكامسيسعى مدير الصندوق وكل مستثمر إلى الحل الودي ألي نزاع ينشأ عن هذه الشروط  -

 يوم 30الواردة فيها، وإ ا حصل نزاع لم يتم التوصل لحل ودي عشأنه خالل 
ً
من تاريخ اإلخطار به، فإنه يجوز ألي طرف إحالة  ا

 هذا النزاع إلى هيئة السوق املالية لتسويته.

 بين مدي -
ً
 ألطرافه ومبرما

ً
 ملزما

ً
 نظاميا

ً
. وبموجب الوحداتر الصندوق وكل واحد من مالكي تشكل هذه الشروط واألحكام عقدا

أنه قرأ وفهم هذه الشروط واألحكام ووافق املكان املاصص لذلك، فإنه يؤكد  توقيع املستثمر على هذه الشروط واألحكام في

 عليها.
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  العقاري نموذج إقرار لصندوق اإلنماء مكة 
 

د بأني قد قرأت وفهمت شروط وأحكام صندوق اإلنماء مكة  ِّ
ّ
د أنا املوقع العقاري في هذا اليوم ...... أنا املوقع أدناه أقر وأؤك ِّ

ّ
، كما أقر وأؤك

 بتعهدات والتزامات السرية املذكورة في هذه الشروط واألحكام، وأنه بقبول مدير الصندوق 
ً
 وقانونا

ً
أدناه بأني ملتزم ومسؤول نظاما

 عشروط وأحكام الصندوق.
ً
 نظاما

ً
 لنمو ج اإلقرار هذا، ولنمو ج االشتراك املوقع مني، فإني سأصبح ملتزما

 

 اسم املستثمر:

 

 التوقيع: 

 

 )خاص بالشركات(:

 

 الختم                            املسمى الوظيفي:               ل بالتوقيع:املاوّ 

 

 

 الشروط واألحكام، في التاريخ املبين أدناه.لقد قبل مدير الصندوق وأقر بهذه 

 شركة اإلنماء لالستثمار

 االسم: ..........

 املنصب: ........

 التاريخ: ........
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 امللحق )أ(

 ملخص اإلفصاح املالي

 

 أتعاب اإلدارة
ن صافي قيمة أصول % م0.75سوف يدفع الصندوق اتعاب إدارة ملدير الصندوق بمقدار 

 
ً
 وتدفع عشكل ربع سنوي.، الصندوق سنويا

 أتعاب هيكلة رأس املال

 س مالأ% من إجمالي قيمة ر 1,5كلة رأس املال ملدير الصندوق يدفع الصندوق أتعاب هي

 سواء نقدي، شتراك أخرى اأو عند جمع أي مبالغ ، الصندوق 
ً
،أو عينيا

ً
واحدة ععد ة تدفع مر  ا

 س مال الصندوق.أإقفال جمع ر 

 الحفظرسوم 
مع كل تحسب  ،ريال سعودي 700,000وبحد أعلى ، صول الصندوق % من صافي قيمة األ 0.015

 سنوي. نصفوتدفع عشكل ، تقييم

 أتعاب املحاسب القانوني
 بقيمة 

ً
ريال سعودي والتي قد تتغير من  70,000يدفع الصندوق أتعاب املحاسب القانوني سنويا

 وقت آلخر.

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 املستقلين

ريال للعضو املستقل  25,000ن مكافأة مالية قدرها و منح أعضاء مجلس اإلدارة املستقلسيُ 

. 100,000وبحد أعلى  ،الواحد لكل اجتماع
ً
 ريال لكل عضو مستقل سنويا

 املصاريف اإلدارية والتشغيلية  

 ومصروفات 
ً
ة أصول % من صافي قيم0.05دارية وتشغيلية تبلغ إسيدفع الصندوق رسوما

، وتشمل على سبيل املثال: تكاليف إعداد وطباعة التقارير وتسليمها 
ً
الصندوق بحد أقص ى سنويا

ملالكي الوحدات والهيئة، إعداد تقارير التقويم ألصول الصندوق، أتعاب املحاسب القانوني، 

 وتكاليفمكافأة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين، 

املراسالت والتعقيب والرسوم الحكومية واالستشارات القانونية والفنية واملحاسبية املتعلقة 

وأي مصاريف أو أتعاب أخرى  ،تيب حضور اجتماعات مجلس اإلدارةبالصندوق، مصاريف تر 

 .ادمات اإلدارة والتشغيل والتحصيلمستحقة ألشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق ب

 .سيتحمل الصندوق مصاريف تحويل األرباح حسب األسعار السائدة في السوق  رسوم تحويل األرباح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


