
 

 

 
  

 الرئيس التنفيذي

 

ام ز  مدير المطابقة و االلت 

ة حجاب الدورسي ي فهد القرناس منتر
 موضز

 ريت عقارات الخليج –ُملكّية صندوق 
يعة ضوابط مع متوافق مقفل متداول عقاري استثمار )صندوق  اإلسالمية( الشر

 
 
 

عية الضوابط مع متوافق استثمار صندوق أنه عىل ريت الخليج عقارات – ملكية صندوق اعتماد تم  المجازة الشر
عية الرقابة لجنة قبل من عي  االعتماد "رقم االستثمار لصندوق  المعنية الشر

   MLK-689-04-01-05-17 الشر

كة ُملكّية لالستثمار  مدير الصندوق: شر

MULKIA-GULF REAL ESTATE REIT FUND 

 الصندوق:  أصول قيمة إجمالي  زيادة بعد الصندوق تفاصيل الصندوق:  أصول قيمة إجمالي  زيادة قبل الصندوق تفاصيل

 سعودي ريال (085,680,186) :المستهدف الصندوق مال رأس سعودي ريال  (066,666,666) :الطرح عند الصندوق مال رأس

 سعودي ريال (105,330,185) :المستهدف الصندوق حجم سعودي ريال (015,666,666) :الحالي  الصندوق حجم

 وحدة  (08,568,018) :الزيادة بعد الصندوق وحدات عدد وحدة (06,666,666) الحالية الصندوق وحدات عدد

 وحدة  (8,568,018) :المطروحة  االضافية الوحدات عدد 

  
 

اكات مقابل المطروحة االضافية الوحدات عدد  (8,568,018) :عينية اشت 

 وحدة

اكات مقابل المطروحة االضافية الوحدات عدد  ينطبق( )ال :نقدية اشت 

 للوحدة سعودي ريال 56 اإلضافية:  للوحدات االسمية القيمة

 سعودي ريال 85,680,186 اإلسمية:  بالقيمة اإلضافية الوحدات قيمة إجمالي 

 سعودي ريال 1919 :للوحدة المستهدف الطرح سعر

 ريال 86,066,666 :المستهدف الطرح بسعر اإلضافية الوحدات قيمة إجمالي 

 سعودي

 %8,3 المستهدف:  الصندوق حجم من المطروحة الوحدات نسبة

 
 م90/90/7902تاري    خ موافقة الهيئة لتأسيس الصندوق وطرح وحداته 

وط واألحكام بتاري    خ    م09/7902/  01تم إصدار الشر
وط واألحكام بتاري    خ   م31/08/7979آخر تحديث للشر

 

ن الحفظ: البالد المالية   أمي 

الهيئة أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخل  الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما  " ال تعط  
  وحدات الصندوق المطروحة 

ن
اك ف   االشتر

ن
ن ف   هذا المستند أو عن االعتماد عل أي جزء منه9 يجب عل الراغبي 

ن
ورد ف

  الصندوق، وتحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بموجب هذا المستند قراءة هذا المستند بأكمله قب
ن
اء الوحدات ف ل شر

  حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم األخذ بمشورة مستشار مال  مرخص له"
ن
 بالوحدات محل الطرح9 وف

وط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى لصندوق االستثمار قبل اتخاذ  رة قراءة شر ملحوظة: ينوه مدير الصندوق بضن
  الصندوق

ن
 أي قرار يخص االستثمار ف
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ات التال ي تعكس التغيتر
وط وأحكام صندوق ملكية عقارات الخليج ريت الت  السوق  ية حسب خطابنا المرسل إل هيئةهذه هي النسخة المعدلة من رسر

، م31/08/7979 ـه الموافق12/01/0112 بتاري    خ وخطاب موافقة هيئة السوق المالية ،م28/06/7900 ـه الموافق07/11/0110 المالية بتاري    خ
 لتتوافق مع أخر تحديث عىل تعليمات صناديق االستثمار العقارية المتداولة. 

 

 إشعار هام
  
ن
وط وأحكام الصندوق بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق، ونلفت االنتباه أن االستثمار ف  يتوجب عل المستثمرين قراءة شر
الصندوق ينطوي عل بعض المخاطر، وقد ال يناسب جميع المستثمرين9 ويجب عل المستثمرين أن يكون لديهم االستعداد لتحمل المخاطر 

  الفقرة المرتبطة بأ
ن
  الصندوق، والوارد ذكرها ف

ن
  حال عدم الوضوح فإنه يتوجب عل المستثمر  8ي استثمار ف

ن
وط واألحكام9 وف من هذه الشر

:   مرخص له مشورة مالية من مستشار مال  الحصول عل   وذلك لبيان التال 
   االستثمار مالئمة مدى أ(

ن
  االستثمارية المستثمر أهداف لتحقيق الصندوق ف

   باالستثمار المرتبطة للمخاطر كنتيجة المال لرأس محتملة خسائر أية لتحمل المستثمر قابلية دىم ب(
ن
  الصندوق ف

  الصندوق والمخاطر الناجمة عنه ستتم عل مسؤوليتهم الخاصة
ن
 .بموجب هذا التنبيه نؤكد عل المستثمرين أن قرار االستثمار ف

اء المستثمر ألي من وحدات الصندوق إق وط وأحكام الصندوق وقبوله لها، وسوف يعامل عل أنه قد تقدم يعد شر  منه باطالعه عل شر
ً
رارا

كة ُملكيّ    لشر
ونن   تتوفر نسخ منها عل الموقع اإللكتر

وط واألحكام فقط، والتر   هذه الشر
ن
ة لالستثمار بطلب االستثمار بناًء عل المعلومات الواردة ف

  للسوق المالية السعودية )"تداول"( ) (www.mulkia.com.sa9)"مدير الصندوق"( )
ونن كما   (www.tadawul.com.sa9أو الموقع اإللكتر

وط    هذه الشر
ن
أن مدير الصندوق لم يفوض أي شخص بإعطاء أية معلومات أو تقديم أية إفادة بخصوص طرح الوحدات سوى تلك الواردة ف

  حال حصول ذلك، يجب عدم االعتماد عل تلك المعلومات أو اإلفادات باعتبارها أعطيت أو قدمت من مدير الصندوق9 
ن
 واألحكام9 وف

وط واألحكام    السجل التجاري بالمملكة العربية تم إعداد هذه الشر
ن
كة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة ف بواسطة مدير الصندوق، باعتباره شر

خيص رقم )5656960891السعودية تحت رقم ) (، 53506-30(، وشخص مرخص له من جانب هيئة السوق المالية السعودية بموجب التر
 
ً
  تنصلألحكام طبقا

( 8660-513-5هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )مجلس الصادرة عن  العقاري عليها الئحة صناديق االستثمار  التر
المتداولة الصادرة عن الهيئة  لخاصة بصناديق االستثمار العقاريوأحكام التعليمات ا ،م(51/60/8660ه( الموافق )51/60/5980وتاري    خ )

   8650-536-0بموجب القرار رقم 
ن
وتاري    خ  8658 -551 -8والمعدلة بقرار رقم  م(89/56/8650ه )الموافق 83/5/5938المؤرخ ف

  المتداولة"(9  لخاصة بصناديق االستثمار العقاري)"التعليمات ا م 88/56/8658ه الموافق 53/68/5996

  يؤكد مدير الصندوق حسب علمه )بعد أن بذل القدر يتحمل مدير الصندوق مسؤو 
وط واألحكام، والتر   هذه الشر

ن
لية المعلومات الواردة ف

ط اللوائح تنفيذية الصادرة ال المعقول من العناية المهنية للتأكد من ذلك( أنها ال تتضمن أي إفادة غت  صحيحة أو مضللة وال تغفل أية أمور تشتر
  تضمينها فيها9 ة من مجلس هيئة السوق المالي

وط واألحكام والمرتبطة بالقطاع العقاري تم استيفاؤه من مصادر خارجية   هذه الشر
ن
 من المعلومات الواردة ف

ً
 مهما

ً
ة بمدير غت  مرتبط إن جزءا

  شهادات إتمام البناء أو عقود ، أو مساحات الصندوق، مثل قيمة األصول العقارية حسب تقييم المثمن العقاري المستقل
ن
العقارات الواردة ف

ل ، فإنه لم يقم بالتحقق من هذه المعلومات بشكتفتقر للدقة هذه المعلوماتومع أن مدير الصندوق ال يملك أي سبب لالعتقاد بأن اإليجار 
 مستقل، وال يقدم مدير الصندوق والمستشارين أي ضمان بدقة أو اكتمال هذه المعلومات9 

ته بالسوق، باإلضافة تم إ اضات معتمدة عل معلومات مدير الصندوق وفقا لختر
وط واألحكام بناًء عل افتر   هذه الشر

ن
عداد التوقعات الواردة ف

اضات المستخدمة، وبالتال  فليس هناك أي تأكيدات
 إل معلومات السوق المتوافرة للجمهور9 وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتر

 هدات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة أي من التوقعات أو اكتمالها9 أو تع

عية أو استثمارية يبية أو قانونية أو شر وط واألحكام نصيحة فيما يتعلق بأي أمور ضن ن عدم اعتبار هذه الشر و أ يجب عل المستثمرين المحتملي 
ن أية مسائل أخرى، وُينصح المستثمرون المحتملون باستشارة مستشاري  هم المهن ن المستقلي  عيي  ن والشر ن والقانونيي  اء رخص لهم الم يي  بشأن شر

  قد تواجههم بهذا الشأن والن
  تنطبق عليهم وقيود الضف األجنتر  التر

ائج تالوحدات وامتالكها أو التضف بها وبشأن المتطلبات النظامية التر
اء أو االمتالك او البيع أو التضف من حيث ال تب عل هذا الشر   قد تتر

يبة والزكاةالتر دراسته  ويجب عل المستثمر أن يعتمد عل ،دخل والضن
وط واألحكام فيما يتعلق باألهداف الفردية للمستثمر وو    هذه الشر

ن
عه ضالخاصة لمدى مالئمة كل من الفرصة االستثمارية والمعلومات الواردة ف
  الصندوق والمخاطر ا

ن
  ذلك مزايا االستثمار ف

ن
  الصندوق مالئًما لبعض المستثالمال  واحتياجاته، بما ف

ن
مرين لمتعلقة به9 وقد يكون االستثمار ف

هم، وال يجب أن يعتمد المستثمرون المحتملون عل قرار طرف آخر فيما يتعلق باالستثمار أو عدمه كأساس لدراستهم الخاصة للفرصة  دون غت 
  االستثمارية ولظروف هؤالء المستثمرين9 

وط   الطرح األول   ال يجب النظر إل هذه الشر
ن
أصول  أو عند زيادة إجمال  قيمة واألحكام عل أنها توصية من جانب مدير الصندوق للمشاركة ف

وط واألحكام ه  ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها دون األخذ 9اإلضافيةالصندوق من خالل طرح الوحدات    الشر
ن
9 كما أن المعلومات الواردة ف

  االعتبار األهداف 
ن
  الوحدات ف

ن
االستثمارية الفردية أو الوضع المال  أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الذين يودون االستثمار ف

 9المطروحة

  الوحدات متاح فقط للفئات اآلتية: )أ( األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية
ن
اك ف   مجلس التعاون ال االشتر

و  خليجر  ومواطتن
  المملكة العربية السعودية الطبيعيون  )ب( األشخاص

ن
ها من الذين لديهم إقامة نظامية ف كات وصناديق االستثمار وغت  )ج( المؤسسات والشر

  المملكة العربية السعودية9 
ن
وط واألحكام االطالع عل أي قيود  الكيانات واألشخاص االعتبارية القائمة ف ن عل جميع مستلم  هذه الشر  ويتعي 

  ذلك نظام تملكقانونية أو ت
ن
ن عليهم مراعاة تلك القيود بما ف ن غ نظيمية ذات صلة بعملية الطرح األول وبيع الوحدات، كما يتعي  ت  السعوديي 

  أي دولة يحظر فيها النظام مثل هذا العرض
ن
 أو دعوة من قبل أي شخص ف

ً
وط واألحكام ال تشكل عرضا  بأن هذه الشر

ً
و أ للعقار واستثماره، علما

http://www.tadawul.com.sa/
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 إشعار هام
 أو دعوة إل أي شخص يحظر النظام تقديم مثل هذا العرض أو الدعوة إليه9 ويتطلب مدير الصندوق من كل من تقع هذه الدعوة، و 

ً
ال عرضا

م بها9  ن وط واألحكام بحوزته أن يتعرف عل هذه القيود ويلتر  الشر

،
ً
9 وتحديدا وط واألحكام بتاري    خ إصدارها عرضة للتغيت    هذه الشر

ن
 بتط تبقر المعلومات الواردة ف

ً
ورات يمكن لقيمة الوحدات أن تتأثر سلبا

  ال يملك مدير الصندوق سيط
ائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أو خالفها، والتر   معدالت الفوائد والضن

ن
ة ر مستقبلية، كالتضخم والتغت  ف

وط واألحكام(9 وال ُيقصد 8عليها )لمزيد من التفاصيل، يرجر مراجعة الفقرة ) وط واألحكام أو أي معلومات شفهية ( من هذه الشر من هذه الشر
  لها أن تفش أو ُيعتمد عليها بأي شكل من األشكال عل أنها ضمان أو تأكيد ألرباح أو نتا

ج أو ئأو خطية بخصوص الوحدات المطروحة، وال ينبغن
 أحداث مستقبلية9 

ل أو قد ينظر إليه
ّ
شك

ُ
وط واألحكام ت   هذه الشر

ن
اضبعض البيانات الواردة ف اضات مستقبلية"9 ويمكن تحديد هذه االفتر ات ا عل أنها تشكل "افتر

در" أو "يعتقد" أو "يتوقع" أو "يتنبأ" أو "ربما" أو "سوف" أو 
ّ
 بصفة عامة من خالل استخدام كلمات تدل عل المستقبل مثل "يخطط" أو "يق

  من هذه الكلم
ض" أو صيغة النقن " أو "من المتوقع" أو "من المفتر  

اضات "ينبغن ات أو مشتقاتها أو أي مصطلحات مشابهة9 وتعكس هذه االفتر
9 وهناك العديد من العوامل ا  لألداء المستقبل 

ً
عد ضمانا

ُ
  قد تؤدي لاآلراء الحالية لمدير الصندوق فيما يتعلق باألحداث المستقبلية ولكنها ال ت

تر
اضإل اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات الحقيقية للصندوق بش ات كل كبت  عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية قد تعترّ عنها هذه االفتر

وط    أقسام أخرى من هذه الشر
ن
  قد تحدث هذا التأثت  مبّينة بالتفصيل ف

9 وبعض هذه المخاطر والعوامل التر  
سواًء بشكل ضي    ح أو ضمتن

ق هذه المخاطر أو الشكوك أو ثبوت خطأ  ( من8واألحكام )لمزيد من التفاصيل، ُيرجر الرجوع إل الفقرة )
ُ
  حال تحق

ن
وط واألحكام(9 وف هذه الشر

وط واألحكا   هذه الشر
ن
اضات المتضمنة، قد تختلف النتائج الفعلية للصندوق بشكل كبت  عن تلك النتائج الواردة ف  مأو عدم دقة أي من االفتر

 عل أنها متوقعة أو مقدرة أو مخططة9 
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 دليل الصندوق

 
كة   لالستثمارُملكّية رسر

 المملكة العربية السعودية، الرياض
 طريق األمت  محمد بن عبد العزيز )شارع التحلية(

  (3(، مكتب )589مبتن أكناز التجاري )
يدي  18001ص9ب9   55103الرمز التر
 186663688هاتف: 
 +100( 55) 813 8011فاكس: 

 :  
ونن  www.mulkia.com.saالموقع اإللكتر

يد ا : التر  
ونن  info@mulkia.com.saإللكتر

 

 

 مدير الصندوق

 
 

كالقادر بانقا  كة الدكتور عبدرسر  المحاسبون المتحدون  اه  ورسر
 المملكة العربية السعودية، الرياض

 58809الرياض  8890ص9ب9 
  2974 456 11 966+ هاتف
 0587 405 11 966+ فاكس
:  الموقع  

ونن  www.rsm-alliedaccountants.com اإللكتر
 :  
ونن يد اإللكتر  alliedaccountants.com-malnader@rsmالتر

 
 

 

المحاسب 
ي 
ز
 القانون

 

كة   البالد الماليةرسر
 المملكة العربية السعودية، الرياض

 55955الرياض  596طريق الملك فهد ص9ب9 
 + 100 1866 3030هاتف رقم : 
 + 100 55 816 0811فاكس رقم : 

 :  
ونن  www.albilad-capital.comالموقع اإللكتر

 :  
ونن يد االلكتر  capital.com-custody@albiladالتر

 
 
 
 

 

ز الحفظ  أمير

 

 

  

الجهات 
المستلمة 
لطلبات 
اك  االشت 

 

 

 

 

 مالك والمرافق المتكاملةإدارة األ 
 المملكة العربية السعودية، الرياض

 الماس بالزا -شارع التحلية 
 55110الرياض  00668ص9ب9 
 +100 186668018هاتف 

 :  
ونن يد اإللكتر  info@edarah.saالتر

 

 مدير العقارات

 العربية السعودية، الرياض  المملكة
  طريق الملك فهد

 55411, الرياض  83402ص.ب 
  2256000 11 966+هاتف:

www.aljaziracapital.com.sa 

 المملكة العربية السعودية، الرياض
  طريق المعذر

  55114الرياض  15335ص.ب. 
 +955-55-829-9999هاتف: 

www.alfransi.com.sa 

mailto:info@mulkia.com.sa
mailto:malnader@rsm-alliedaccountants.com
mailto:custody@albilad-capital.com
mailto:info@edarah.sa
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 دليل الصندوق
 

 إدارة االمالك والمرافق المتكاملة
 المملكة العربية السعودية، الرياض

 الماس بالزا -شارع التحلية 
 55110الرياض  00668ص9ب9 
 +100 186668018هاتف 

 :  
ونن يد اإللكتر  info@edarah.saالتر

 
 

ي   70سنشر
 المملكة العربية السعودية، الرياض
 طريق أنس ابن مالك، ج  الملقا

 66100 55 9666306الهاتف: 

 :  
ونن يد اإللكتر  mail@century21saudi.comالتر

ت  فاليو إكستر
 المملكة العربية السعودية، الرياض
 طريق أنس ابن مالك، ج  الملقا

 66100 55 9655818الهاتف: 

 :  
ونن يد اإللكتر  info@valuexperts.comالتر

 

كة نجوم السالم  رسر
 المملكة العربية السعودية، الرياض
، ج  الريان  

فر   طريق الدائري الشر
 186669908الهاتف: 

 :  
ونن يد اإللكتر   nag@ang.com.saالتر

ز األصول كة السعودية لتقييم وتثمير  الشر
 المملكة العربية السعودية، الرياض

ان، ج  العليا ن   عمارة المت 
 100186668655الهاتف: 

 :  
ونن يد اإللكتر  tathmen@tathmen.netالتر

 

 مثمنو العقارات

 

 استناد للتقييم العقاري
ن  -مدينة الرياض   ج  الياسمي 

 طريق أنس بن مالك
 9696رقم المبتن  - 81مركز سكوير 
 الدور األول – 8مكتب رقم 
 58830ص9ب9 
 55903الرياض 

  186651161رقم الهاتف: 
 المملكة العربية السعودية

 :  
ونن يد اإللكتر  estnad.cominfo@ التر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@edarah.sa
mailto:mail@century21saudi.com
mailto:info@valuexperts.com
mailto:nag@ang.com.sa
mailto:tathmen@tathmen.net
mailto:info@estnad.com
mailto:info@estnad.com
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 دليل الصندوق

 

 

 وايت كيوبس 

 المملكة العربية السعودية، الرياض

  8111ص9ب: 

 66100 55 8565001الهاتف: 

 :  
نن يد اإللكتر  mnt@whitecubesre.com  التر

 

 

 

ي  المستشار
ز
 القانون

 
 إل سبالدينج آند كينج مع بالتعاون( القانونية لالستشارات العمار ابراهيم محمد مكتب

 )نر   إل
 20 الطابق المملكة، مركز
 فهد الملك طريق
  14702ب: .ص

 11434 الرياض: 
  00966114669400الهاتف:   رقم

 السعودية العربية المملكة

:  الموقع  
ونن  www.kslaw.com اإللكتر

 

 

  

mailto:mnt@whitecubesre.com
mailto:mnt@whitecubesre.com


  

 

 13170-37رقم   الماليةترخيص هيئة السوق   - شركة مساهمة مقفلة ،لالستثمار لكيّةمُ شركة  74 من  7 صفحة 

 

 

 التنفيذيملخص ال
هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل  MULKIA-GULF REAL ESTATE REIT FUND " ريت عقارات الخليج –ُملكّية صندوق  "

عيةالمتوافق مع    المملكة ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية9 ضوابط الشر
ن
 ، وتم إنشاؤه بموجب األنظمة واللوائح المعمول بها ف

 اسم الصندوق

كة  كة مساهمة مغلقة وه  شخص مرخص له من  لالستثمارُملكّية رسر  مدير الصندوق  535069-30قبل الهيئة بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم وه  شر

 عملة الصندوق الريال السعودي

عية9 ضوابط المتوافق مع  مقفل متداول عام  طبيعة الصندوق الشر

(11 
ً
ة الطرح، ( تسعة وتسعون عاما ير المطلق ذلك التمديد خاضع للتقدويكون لمدة مماثلة ويمكن تمديد مدة الصندوق تبدأ من تاري    خ إقفال فتر

 لمدير الصندوق بعد الحصول عل موافقة مجلس إدارة الصندوق وموافقة هيئة السوق المالية9 
 الصندوقمدة 

 سعر الوحدة عند الطرح ريال سعودي 56

   إل مرتفع المخاطر  متوسط
ن
وط واألحكام( من هذه 8الفقرة  )يرجر قراءة فقرة المخاطر المذكورة ف  مستوى المخاطر الشر

  أصول عقارية ُمِدرة للدخل متوا
ن
  المملكة العربية السعودية وتوزي    ع دخل دوري عتوفت  دخل دوري للمستثمرين من خالل االستثمار ف

ن
ل جدة ف

  أرباح الصندوقمن  %16الوحدات بما ال يقل عن  مالك  
ن
 9صاف

 أهداف الصندوق

شادي ال يوجد  المؤرسر اإلست 

  أرباح الصندوق  ٪16سيقوم الصندوق بتوزي    ع 
ن
 من صاف

ً
   16خالل  وبحد أدنن مرة واحدة سنويا

ن
  تنته  ف

 من نهاية السنة المالية التر
ً
 35يوما

 9ديسمتر 
 سياسة توزي    ع األرباح

  الصندوق 
ن
اك األول  ف

ن بمن يبدأ االشتر  9أيام عمل 1لمدة  م50/61/8650تاري    خ  يوم األحد  م وحتر 55/61/8650تاري    خ يوم اإلثني 
ة الطرح ) اكفت   (االشت 

 األولي 

 ريال سعودي 066,666,666الحد األدنن المطلوب جمعه: 
 :  
اك العيتن   قيمته االشتر

اك الصندوق بحد عيتن  ريال سعودي  380,166,666سيكون اشتر
اك النقدي:   ريال سعودي 853,166,666بقيمة االشتر

 
ز
المطلوب الحد األدن

 جمعه للصندوق

اك  ريال سعودي 56,666وحدة أي ما يعادل  5666  لالشت 
ز
 الحد األدن

اك  ريال سعودي 81,666,666وحدة أي ما يعادل  8,166,666  الحد األقىص لالشت 

  الوحدات متاح فقط للفئات اآلتية
ن
اك ف ن للعقار واستثماره، فإن االشتر  :مع مراعاة نظام تملك غت  السعوديي 

  مجلس التعاون الخليجر   .ممن يحملون الجنسية السعودية األشخاص الطبيعيون 9أ
 ومواطتن

  المملكة العربية السعودية 
ن
 ب9 األشخاص الطبيعيون ممن يحملون إقامة نظامية ف

  المملكة العربية السعودية
ن
ها من الكيانات القانونية واألشخاص االعتبارية القائمة ف كات وصناديق االستثمار وغت   9ج9 المؤسسات والشر

 المستثمرون المؤهلون

عيةاليجوز لمدير الصندوق، نيابة عن الصندوق، الحصول عل تمويل متوافق مع  من  %16عل أال تتعدى نسبة التمويل عن  ضوابط الشر
 9وذلك بحسب اخر قوائم مالية مدققة إجمال  قيمة أصول الصندوق

 التمويل

  تبدأ من 
  يناير  5السنة المالية للصندوق والتر

ن
 سنة مالية ديسمتر من عام ميالدي9  35وتنته  ف

  ) كل ستة أشهر  
ن
 التقويم  وقت ديسمتر من كل سنة مالية( 35يونيو و 36كما ف

اك 896%   الفقرة من قيمة االشتر
ن
  بعد انتهاء الية التخصيص والمشار إليها ف

اك 569 النهان   رسوم االشت 

 من إجمال  قيمة أصول الصندوق بعد  5%
ً
حتسب وتدفع كل ستة أشهر9  –خصم المضوفات سنويا

ُ
 أتعاب اإلدارة ت

 من  %6969كحد أقىص 
ً
  نهاية كل ستة أشهر  أصول الصندوققيمة سنويا

ن
  وتحسب وتدفع بشكل تناستر  عل عدد األيام ف

ن
 35يونيو،  36ف

 9  ديسمتر
 رسوم حفظ

  الفقرة 
ن
 رسوم أخرى 589يرجر اإلطالع عل الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة الواردة ف

، يجوز    السوق المالية السعودية )تداول(9 وبالتال 
ن
كات المدرجة ف  عند اإلدراج، يجوز تداول وحدات الصندوق بنفس طريقة تداول أسهم الشر

كات لمالك  الوحدات والمستثمرين  ة من خالل شر التداول خالل ساعات التداول العادية المعلن عنها من قبل هيئة السوق المالية مباشر
 الوساطة المرخصة9 

 التداول

   عل اإلضافية الوحدات تخصيص يتم
ن بشكل عيتن كي 

  المشتر
ً
أن تنقل ملكية العقارالمراد االستحواذ عليه،  عل الوحدات، مالك موافقة بعد فورا

   اإلضافية الوحدات إدراج يتم وأن الصندوق منفعته لمصلحةأو 
ن
  ( 06ال تزيد عن ) مدة خالل السوق ف

ً
 الوحدات مالك موافقة تاري    خ من يوما

  الوحدات  ،
ن
  تم تخصيصها وال يجوز التضف ف

  بما نسبته ) عل التر
ن بشكل عيتن كي 

 قيمة إجمال   زيادة عملية طريق عن أكت   ( أو %1المشتر
ة الطرح لزيادة إجمال  قيمة أصول الصندوق خالل مدة  التزيد عن ستة ) .تداولها لبدء األول السنة خالل الصندوق أصول

( أشهر من 0تبدأ فتر
 تاري    خ موافقة الهيئة عل عملية زيادة قيمة أصول الصندوق9 

ة الطرح لزيادة  فت 
إجمالي قيمة أصول 

 الصندوق

 ساهمات عينية9 ( ريال سعودي عن طريق م86,066,666)
 المطلوب 

ز
الحد األدن

لزيادة إجمالي جمعه 
 قيمة أصول الصندوق

عيةالهيئة عضو  صالح بن فهد الشلهوب /الشيخ الدكتور  الشر
عية  دار المراجعة الشر

  / الدكتورالشيخ 
عيةالهيئة عضو  خالد بن عبدهللا بن عل  المزيتن  الشر

  
 اإلدارةرئيس مجلس  األستاذ/ سلطان بن محمد الحديت 

 مجلس إدارة الصندوق

 عضو مجلس اإلدارة المستقل ناض بن محمد السعدونالدكتور/ 

   األستاذ/ 
 عضو مجلس اإلدارة خالد بن عل  السحيبانن

 عضو مجلس اإلدارة المستقل المهندس/ فيصل بن عل  الصايغ

 عضو مجلس اإلدارة المستقل األمت  بن سليمان األستاذ/ عبدالرحمن 
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 07.......................................................................................................... اسم الصندوق ونوعه  1
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ي الصندوق  8
ز
 53   ............................................................................................. مخاطر االستثمار ف

اك    9  50  ...................................................................................................................... اال شت 

 19............................................................................................................... آلية التخصيص    10
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اك ف  10.............................................................................................. اال شت 
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 قائمة المصطلحات
ي الموضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غتر ذلك: 

ز
وط واألحكام المعان  يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة بهذه الشر

 الصندوق ريت عقارات الخليج –ُملكّية صندوق 

كة   عن ، وهو شخص مرخص له بممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص لالستثمار  ُملكّيةشر
ً
المرخص لهم، يكون مسؤوال

 إدارة أصول الصندوق9 
 مدير الصندوق

 للتقدير المطلق لمدير 11)
ً
ة الطرح، ويمكن تمديد مدة الصندوق إل مدة مماثلة وفقا  تبدأ من تاري    خ اقفال فتر

ً
( تسعة وتسعون عاما

 المالية9 الصندوق بعد الحصول عل موافقة مجلس إدارة الصندوق وموافقة هيئة السوق 
 مدة الصندوق

ن مدير الصندوق أعضاءمجلس إدارة الصندوق و   مجلس اإلدارة  ه لمراقبة أعمال مدير الصندوق9 يعي ّ

  هيئة السوق المالية 
ن
 الهيئة المملكة العربية السعودية9 ف

  يتم بناء عليها تقويم سعر وحدات الصندوق وه  الريال سعودي9 
 عملة الصندوق العملة التر

 الالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة من قبل هيئة السوق المالية9 الئحة 

 المتداولة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية9  ةالتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري
تعليمات صناديق االستثمار 

 المتداولة ةالعقاري

  المملكة 
ن
 يوم العمل العربية السعودية9 يوم العمل الرسم  للبنوك والسوق المالية ف

 المملكة المملكة العربية السعودية9 

  يتقاضاها مدير الصندوق لقاء إدارة صندوق االستثمار9 
 أتعاب اإلدارة الرسوم التر

  بعد انتهاء آلية التخصيص العامة 
اك النهان  اك رسوم 9%8 درهاقرسوم يتقاضاها مدير الصندوق وتحسب كنسبة مئوية من مبلغ االشتر  اإلشت 

  تحملها الصندوق، باستثناء األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع 
يقصد به إجمال  عوائد الصندوق بعد خصم إجمال  المضوفات التر

  قد يعاد استثمارها بهدف االستحواذ عل أصول إضافية أو صيانة وتجديد أصول 
األصول العقارية واالستثمارات األخرى والتر

 9الصندوق القائمة
ي األرباح 

ز
 صاف

  أصول 
ن
  صاف

ن
ل حصة مشاعة ف

ّ
  أي صندوق يتكون من وحدات أو جزء منها، وتعامل كل وحدة عل أنها تمث

ن
حصة أي مالك ف

 الصندوق9 
 الوحدة

  الصندوق9 
ن
اكات مالك  الوحدات ف

  إجمال  مبالغ اشتر
 رأس مال الصندوق  يعتن

  كذلك العقاريةإجمال  قيمة أصول الصندوق بما فيها األصول 
   المستثمرين من المجمعة المبالغ  ويعتن

ن
 ال باإلضافة الصندوق ف

 9عل الصندوق قائمة تمويالت أي
)حجم  إجمالي قيمة األصول

 الصندوق(

 عل عدد الوحدات القائمة وقت التقويم9 
ً
  قيمة أصول الصندوق مقسوما

ن
 قيمة الوحدة صاف

يعة تم تعيينهم  من قبل مدير الصندوق لمراجعة أعمال الصندوق واعتمادها والتأكد من مدى توافق مجموعة من علماء الشر
يعة اإلسالمية9   المنتجات االستثمارية مع أحكام الشر

عية  الهيئة الشر

" أو  ن كي 
ن ب  "المشتر   أصول الصندوق، ويشار لهم مجتمعي 

ن
  صاف

ن
ل حصة مشاعة ف

ّ
  الصندوق تمث

ن
الشخص الذي يملك وحدات ف

 دات"9 "مالك  الوح
ك )مالك الوحدات(  المشت 

ن العقاري،  ن لتقديم خدمات التثمي  ة الالزمتي  شخص يختاره مدير الصندوق لتقويم أصول الصندوق العقارية تتوافر فيه الدراية والختر
ن المعتمدين )تقييم(9   ومرخص معتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيمي 

 المثمن

ة تقويم )بما فيها األصول العقارية قيمة أصول الصندوق إجمال   (  35يونيو،  36حسب تقييم المثمن بنهاية كل فتر مضاف ديسمتر
 منها كافة لها أي إيرادات مستحقة و 

ً
امات القائمة عل الصندوقمطروحا ن  9اإللتر

ي قيمة األصول
ز
 صاف

م من خال ن وٍط وأحكام ويلتر ن والذي يحتوي عل شر كي 
ن مدير الصندوق والمشتر له مدير الصندوق بإدارة استثمارات العقد بي 

  
ن
 وعموالت ومبالغ أخرى كما هو منصوص عليها ف

ً
  مقابل تأدية األعمال وخدمات اإلدارة أتعابا

ن
، ويتقاضن ف ن كي 

لرسوم ومقابل ا المشتر
  الفقرة 

ن
 589الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة الواردة ف

وط واألحكام  الشر

حتسب وتدفع عند اإلفراغ لصالح الوسيط العقاري9 وقد يكون الوسيط العقاري االستحواذ عل من قيمة  %891كحد أقىص 
ُ
العقار ت

 طرف ذو عالقة9 

اء عقارات  سعي رسر

 السوق السوق المالية السعودية

ن الحفظ  -8مدير الصندوق  -5كال من:     -1المثمن  -9مدير العقارات  -3أمي 
ة او أي من اإلدار أعضاء مجلس  -0المحاسب القانونن

ن أ ن لدى أي المديرين التنفيذيي    أصول  %1أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته  -0األطراف السابقة ذكرها  منو الموظفي 
ن
من صاف

 أي شخص مسيطر أو تابع عل أي من األشخاص السابق ذكرهم9  -8الصندوق 

 طرف ذو عالقة

  الئحة المصطلحات الصادرة عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التا
ن
مة عن مدير الصندوق حسب ما ورد ف

 عن هيئة السوق المالية9 

ي مجلس 
ز
العضو المستقل ف

 إدارة الصندوق
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 قائمة المصطلحات
 
ُ
 ت
ً
 عاما

ً
  عقارات صندوق استثمار عقاري مطروح طرحا

ن
  االستثمار ف

ن
  السوق، ويتمثل هدفه االستثماري الرئيس ف

ن
تداول وحداته ف

،ر مطورة تطوي
ً
 إنشائيا

ً
ي، وت ا  قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجت 

ّ
 علوز

ً
  أرباح الصندوق نقدا

ن
الك  الوحدات م ع نسبة محددة من صاف

 9 ة عمله، وذلك بشكل سنوي بحد أدنن   هذا الصندوق خالل فتر
ن
 ف

صندوق االستثمار العقاري 
 المتداول

ها9 ز رية، والصناعية، والالسكنية، والتجا ك العقاراتلويشمل ذ ،ة لالستخدامز المطورة الجاه العقارات   راعية، وغت 
ً
 إنشائيا

ً
 عقارات مطورة تطويرا

  صندوق االستثمار العقاري المتداول عل 
ن
  بيانهم:  أال كل من يملك وحدة ف

9 -5يكون من اآلنر  مالك الوحدات الكبت 

 مدير الصندوق وتابعيه9 -8

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق9 -3

 مالكي الوحدات من الجمهور
 
 
 
 

 مالك الوحدات الكبتر  أو أكث ر م ن وح دات ص ندوق االستثمار العقاري المتداول9  % 1شخص يمل ك م ا نس بته 

وط واألحكام لتسمية    هذه الشر
ن
هو جزء من مخطط معتمد معلوم المساحة يحده من جهاته األرب  ع شوارع9 وتم استخدامه ف

 المشاري    ع القائمه عليه9 

 بلوك

 القارص سنة هجرية9  58هو أي شخص دون 

  حكمه رب األشة 58ن الول  هو من يكون بيده القرار والتضف عن القاض دو 
ن
 الولي  9سنة ويدخل ف

 الوضي  الوض  هو من يكون بيده القرار والتضف عن الشخص القاض وتكتسب بصك وصية صادر من المحكمة المختصة9 

ن مكتوب وفقا لبيانات محددة نص سند تنفيذي هو  عليها نظام األوراق التجارية يتضمن تعهدا من محرره بدفع مبلغ نقدي معي 
ن ألمر المستفيد9    تاري    خ معي 

ن
 ويمك بعد مدة معينة أو ف

ً
 تنفيذيا

ً
ن وهو أداة ضمان للوفاء بالمبلغ الوارد بها كما يعتتر السند ألمر سندا

 ه9 53/8/5933وتاري    خ  13ملك  رقم م/ تقديمه لمحكمة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ال

 سند ألمر

 األشخاص المرخص لهم 9شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بممارسة أعمال األوراق المالية

اء العقار قبل أن يعرض عل اآلخرين9    شر
ن
يك األولوية ف  حق الشفعة هو حق يعط  للشر
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 اسم الصندوق ونوعه 5
متوافق  مقفل متداول وهو صندوق استثمار عقاري MULKIA-GULF REAL ESTATE REIT FUND، ريت الخليجعقارات  –ُملكّية صندوق 

عيةمع   9الضوابط الشر

 عنوان مدير الصندوق  8
كة عنوان المكتب الرئيس    895 هو: المملكة العربية السعودية، الرياض9 طريق األمت  محمد بن عبد العزيز )شارع  لالستثمارُملكّية لشر

يدي  18001(9 ص9ب9 3(، مكتب )589التحلية(9 مبتن أكناز التجاري ) ( 55) 8011813فاكس:  9186663688 هاتف: 55103الرمز التر
100 :  

ونن :  www.mulkia.com.sa+ الموقع اإللكتر  
ونن يد اإللكتر -30ترخيص هيئة السوق المالية رقم  – info@mulkia.com.saالتر

535069 
وط كما يتضمن الموقع اإلل   898 ات الشر كة السوق المالية السعودية )"تداول"( معلومات عن صناديق االستثمار العامة ونشر   لشر

ونن كتر
 www.tadawul.com.saواالحكام الخاصة بها ومعلومات عن البيانات المالية واألداء9 ويمكن زيارة موقع )تداول( عتر الرابط 

 لصندوقمدة ا 3
 11مدة الصندوق )

ً
ة الطرح، ويمكن تمديد مدة الصندوق تاري    خ من تبدأ ( تسعة وتسعون عاما  للتإل مدة مماثلة اقفال فتر

ً
قدير وفقا

 المطلق لمدير الصندوق بعد الحصول عل موافقة مجلس إدارة الصندوق وموافقة هيئة السوق المالية9 

وط وأحكام الصندوق أو  9  آخر تحديث لهاتاري    خ إصدار شر
وط واألحكامتمت الموافقة عل هذه ا من قبل مجلس هيئة السوق المالية بتاري    خ  " عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكّية  "وعل طرح  لشر

 9 م931/86/8686 تم التحديث بتاري    خ ه50/55/5938م الموافق 61/68/8650

 أهداف الصندوق 1
 يهدف الصندوق إل االستحواذ عل عقارات 

ً
 إنشائيا

ً
ي مطورة تطويرا  %81ز نسبة بما ال يتجاو  أو قيد اإلنشاء ،قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجت 

   بحد أدنن من %16ما نسبته ، وتوزي    ع  من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق،
ن
ة عمل الصندوقخ أرباح الصندوقصاف وبحد أدنن مرة  الل فتر

  واحدة
ً
 من نهاية  16خالل  سنويا

ً
  يوما

ن
  تنته  ف

 9ديسمتر  35السنة المالية التر

 وصف لغرض الصندوق وأهدافه االستثمارية 0
  بحد أدنن من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق %01استثمار  095

ً
   آلخر وفقا

ن
، قابلة لتعقارات  قوائم مالية مدققة ف

ً
 إنشائيا

ً
 حقيقمطورة تطويرا

ي9   دخل دوري وتأجت 
  بحد أدنن  %16توزي    ع ما نسبته  098

ن
 أرباح الصندوق عل  من صاف

ً
 بحد أدنن مالك  الوحدات نقدا

ً
 من نهاية  16خالل  ومرة واحدة سنويا

ً
يوما

  
ن
  تنته  ف

  9ديسمتر  35السنة المالية التر
   %81االستثمار بنسبة ال تتجاوز  093

ن
التطوير العقاري، سواء  من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة ف

ية رفع العوائد  بهدف إعادة تطوير العقارات المملوكة للصندوق من خالل   أو و التأجت 
ن خالل م تحقيق عوائد رأسمالية عند البيع الجزن 

  عقارات غت  مملوكة
ن
  التطوير العقاري ف

ن
 لرؤية مدير الصندوق وإرادته المطلقة9  ،لصندوقل االستثمار ف

ً
 وذلك وفقا

  بداية إطالقه  099
ن
  العقارات يستهدف الصندوق االستثمار ف

ن
ات الحقالقطاع ابف   فتر

ن
، ويمكن أن يستثمر ف  

   ةلتجاري والصناع  والسكتن
ن
ف

  ت
ها من القطاعات التر   رفع العوائد المحققة للصندوق، او زيادة الكفاءة المالية، أو تخفيض المخاطرحقق عوائد دورية غت 

ن
 تسهم ف

عية9  ضوابطالمع  ةاستثمارات الصندوق متوافقستكون جميع  091  الشر
  المملكة العربية السعودية9  090

ن
كز استثمارات الصندوق ف  ستتر

  الصناديق  قد  090
ن
عية العقارية المتداولة االستثمارية يستثمر الصندوق ف من القيمة اإلجمالية  %56 ال يتجاوزبما المتوافقة مع الضوابط الشر

 9ئم مالية مدققةقواخر آوذلك بحسب  ألصول الصندوق

  سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه 0
اتيجيات التر  ملخص االستر

  تندرج تحت أربععل االستحواذ  "عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكّية يستهدف "
 اريةأصول عق ةعدد من العقارات المدرة للدخل والتر

  
ن
 من  06خالل وذلك  095الفقرة  مذكورة ف

ً
  حال عدم اكتمال الطرح بجمع المبالغ المطلوبة فإن مدير الصندوق  اكتمال الطرحيوما

ن
بنجاح، وف

  الفقرة 
ن
  تم اإلشارة إليها ف

وط واألحكام 1سيقوم باإلجراءات التر   9من هذه الشر
  الفقرة 

ن
  عدم االستفادة من العقار أو تشغيله، أمن أي مخالفات نظامية تمنع  095ويقر مدير الصندوق بخلو العقارات المستهدفة ف

ن
و قد تتسبب ف

 وخلوه من أي خلل 
ً
  عدم االستفادة من المبتن أو أو عيوب هندسية رئيسية قد تمنع أويقر بسالمة العقار فنيا

ن
له، أو قد تتسبب تشغي و قد تتسبب ف

  إ
ن
ات رئيسية مكلفة9 بدورها ف   جراء اصالحات وتغيت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tadawul.com.sa/
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 أصول الصندوق:  1.5
 

ز  2.0.0 ي )مدينة الرياض( مبتز الياسمير
 السكتز

 كروك  الموقع

 
 

  ،"شاغر" %6 العقار( )تأجت  ونسبة اإلشغال  الرياض،شقة متعددة المساحات ويقع شمال مدينة  95يتألف هذا العقار من 
         

 معلومات عن العقار 

   اسم العقار
ن السكتن  مبتن الياسمي 

 صندوق ملكية العقاري المدر للدخل معلومات مالك / مالك العقار

   النوع
 مبتن سكتن

 المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض الدولة / المدينة

، شارع القادسية الج  / الشارع ن  ج  الياسمي 

 متر مرب  ع 8,361 مساحة األرض

 متر مرب  ع 1,363 مساحة البناء

 أدوار 391 عدد األدوار

اوح مساحاتها ) شقة 95 المكونات  518-10تتر
ً
 ( متر مرب  ع تقريبا

 69/58/5939 تاري    خ إتمام إنشاء المبتن 

 سنوات 0 عمر المبتن 

 ريال سعودي 58,000,886  إجمال  قيمة االستحواذ

اكات الطرح األول  للصندوق %566 آلية االستحواذ
 من حصيلة اشتر

ً
 نقدا

 عقد اإليجار تفاصيل

 شاغر  المستأجر

    االستخدام
 سكتن

 شاغر  تاري    خ بدء العقد

 ال ينطبق مدة العقد

 ال ينطبق  تاري    خ انتهاء العقد

من  النتهاء العقد  المدة المتبقية
وط واألحكام  تاري    خ الشر

 9ال ينطبق

 ال ينطبق  إجمال  قيمة العقد

 ال ينطبق  /العائد السنوي اإليجار السنوي
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 قيمة اإليجار السنة سنوات 3خر آاإليجار السنوي 

 شاغر  م 8651

 شاغر  م 8658

 ريال سعودي 5,916,666 م 8650
 

 ال ينطبق طريقة دفع اإليجار

ام المستأجر ن  ال يوجد ضمانات التر

وط إلغاء العقد  ال ينطبق9   شر

ن عل العقار ن عل العقار ضد المخاطر المحتملة9 تمتد التغطية لتشمل   التأمي  تم التأمي 
  ذلك تكاليف التصاري    ح كامل 

ن
تكلفة إعادة المبتن إل حالته األصلية بما ف

ن المسؤولية العامة  والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء وكذلك تأمي 
  .واإليجارات

مدير  ذلك يقر عدا  ما، %59ويملك فيه  إفصاح: مالك العقار هو صندوق "ُملكّية العقاري المدر للدخل" والذي يديره مدير الصندوق
 : ن األطراف التالية بشكل مباشر أو غت  مباشر  الصندوق بعدم وجود تضارب مصالح بي 

 9مدير الصندوق 59
 9مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق مدير/  89
 9مالك العقارات المرتبطة بالصندوق مالك/  39
 للصندوق9 يجار السنوية أو أكت  من عوائد اإل  %56مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  مستأجر/  99

 
 )مدينة الرياض( الصناعي التجاري مجمع التقنية  2.0.7

 كروك  الموقع

 
 

ق مدينة الرياض 1يتكون هذا المجمع من    سيارات ومركز بيع قطع غيار ويقع جنوب شر
 تأجت  )، ونسبة اإلشغال مراكز صيانة سيارات ومعرضن

كة ذات الغرض الخاص إل ونقل ملكيته العقاري صلالستحواذ عل األ با وسيقوم مدير الصندوق ،%566 العقار(   06خالل  الشر
ً
من تاري    خ  يوما

 وحدات بقيمة االستحواذ لصالح مالك العقار9  ر ، وسيقوم مدير الصندوق بسداد قيمة األصل عل شكل إصداإقفال الطرح بنجاح
 
 
 

 معلومات عن العقار
 مجمع التقنية التجاري الصناع   اسم العقار

كة عقار ومعمار الدولية للعقارات حق  العقار معلومات مالك / مالك كة مجموعة عبداللطيف العيس القابضة ولشر شر
كات التابعة لمجموعة عبداللطيف العيس القابضة  التضف فيه ، وه  إحدى الشر

 تجاري مجمع صناع   نوع العقار
 المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض الدولة / المدينة 
  الفرع   الج  / الشارع

ر
ف  ج  الفيصلية، طريق الدائري الشر

 متر مرب  ع 91,091 مساحة األرض
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 متر مرب  ع 30,119 مساحة البناء
 5 عدد األدوار
  سيارات ومركز بيع لقطع الغيار 1  المكونات

 مراكز صيانة سيارات ومعرضن
 سنوات 0 عمر المجمع

 سعودي9 ريال  5,851,666سغ  والبالغة: شاملة لقيمة الغت   ،ريال سعودي 585,166,666 إجمال  قيمة االستحواذ
  بإصدار عدد وحدات  %566 آلية االستحواذ

وحدة لمالك العقار عند الطرح األول   58,516,666عيتن
 للصندوق9 

اإليجار السنوي/  إجمال  قيمة 
 العائد السنوي

  %0939ريال سعودي/   8,186,666 

 ريال سعودي 91,819,666 إجمال  قيمة العقد 

ن عل العقار ن عل العقار ضد المخاطر المحتملة9 تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة  التأمي  تم التأمي 
  ذلك تكاليف التصاري    ح والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء 

ن
المبتن إل حالته األصلية بما ف

ن المسؤولية العامة واإليجارات  .وكذلك تأمي 
 (1)بلوك  تفاصيل عقد اإليجار

 متر مرب  ع 59,053 مساحة األرض
 متر مرب  ع 58,516 مساحة البناء

 53/60/5939 تاري    خ إتمام إنشاء البناء
كات مجموعة عبد اللطيف العيس  المستأجر كة عبد اللطيف العيس للسيارات وه  إحدى شر شر

كة عقار ومعمار الدولية للعقارات9   القابضة المالكة لشر
 صيانة سيارات وجميع األنشطة المتعلقة بهامركز  االستخدام

 ه8/9/5938م الموافق 5/5/8650 تاري    خ بدء العقد
 سنوات )ملزمة( 1 مدة العقد

 ه  80/1/5993م الموافق  35/58/8685 تاري    خ نهاية العقد
المدة المتبقية النتهاء العقد من 

وط واألحكام  تاري    خ الشر
 سنة وسبعة أشهر 

 سعودي ريال 56,666,666 إجمال  قيمة العقد
 سعودي ريال 8,666,666 اإليجار السنوي

 قيمة اإليجار السنة سنوات 3اإليجار السنوي اخر 

ريال  8,666,666  م 8651
 سعودي

ريال  8,666,666 م 8658
 سعودي

ريال  8,666,666 م 8650
  سعودي

ن بشكل طريقة دفع اإليجار  الميالدي للتقويم سنوي، وفقا نصف دفعتي 
وط إلغاء العقد ال يحق للمستأجر إلغاء العقد ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر لبنود العقد  شر

 :  أو أي منها وه  كالتال 
 عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر9  -5
وط العقد ولم يزل المخالفة9  -8  إذا خالف المستأجر أي من شر
 م العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار9 إذا تم استخدا -3
 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار9  -9
 إذا أفلس المستأجر9  -1

 /أ(2)بلوك  تفاصيل عقد اإليجار
 متر مرب  ع 9,801 مساحة األرض
 متر مرب  ع 5,816 مساحة البناء

 68/65/5931 تاري    خ إتمام إنشاء البناء
كات مجموعة عبداللطيف العيس  المستأجر كة عبد اللطيف العيس للسيارات وه  إحدى شر شر

كة عقار ومعمار الدولية للعقارات9   القابضة المالكة لشر
 مركز مطالبات وصيانة سيارات وجميع األنشطة المتعلقة بها االستخدام

 ه8/9/5938م الموافق  5/5/8650 تاري    خ بدء العقد
 سنوات )ملزمة( 1 مدة العقد

 ه  80/1/5993م الموافق  35/58/8685 تاري    خ نهاية العقد
المدة المتبقية النتهاء العقد من 

وط واألحكام  تاري    خ الشر
 سنة و سبعة أشهر 

 سعودي ريال 3,666,666 إجمال  قيمة العقد
 سعودي ريال 066,666 اإليجار السنوي
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 قيمة اإليجار السنة سنوات 3اإليجار السنوي آخر 

 ريال سعودي 066,666  م 8651

 ريال سعودي 066,666  م 8658

  ريال سعودي 066,666 م 8650
ن بشكل طريقة دفع اإليجار  الميالدي للتقويم سنوي، وفقا نصف دفعتي 
وط إلغاء العقد العقد  لبنود  ال يحق للمستأجر إلغاء العقد ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر  شر

 :  أو أي منها وه  كالتال 
 عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر9  -5
وط العقد ولم يزل المخالفة9  -8  إذا خالف المستأجر أي من شر
 إذا تم استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار9  -3
 قة مخالفة لغرض االستئجار9 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المستأجر بطري -9
 إذا أفلس المستأجر9  -1

 /ب(2)بلوك  تفاصيل عقد اإليجار
 متر مرب  ع 9,801 مساحة األرض
 متر مرب  ع 5,831 مساحة البناء

 68/65/5931 تاري    خ إتمام إنشاء البناء
كة العيس العالمية للسيارات المستأجر  شر
 األنشطة المتعلقة بهامركز بيع قطع غيار سيارات وجميع  االستخدام

 ه8/9/5938م الموافق  5/5/8650 تاري    خ بدء العقد
 سنوات )ملزمة( 1 مدة العقد

 ه  80/1/5993م الموافق  35/58/8685 تاري    خ نهاية العقد
المدة المتبقية النتهاء العقد من 

وط واألحكام  تاري    خ الشر
 سنة  وسبعة أشهر 

 سعودي ريال 8,666,666 إجمال  قيمة العقد
 سعودي ريال 966,666 اإليجار السنوي

 قيمة اإليجار السنة سنوات 3اإليجار السنوي اخر 

 ريال سعودي 966,666 م 8651

 ريال سعودي 966,666 م 8650

  ريال سعودي 966,666 م 8650
ن بشكل طريقة دفع اإليجار  الميالدي للتقويم سنوي، وفقا نصف دفعتي 
وط إلغاء العقد يحق للمستأجر إلغاء العقد ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر لبنود العقد ال  شر

 :  أو أي منها وه  كالتال 
 عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر9  -5
وط العقد ولم يزل المخالفة9  -8  إذا خالف المستأجر أي من شر
 ة مخالفة لغرض االستئجار9 إذا تم استخدام العقار من قبل المستأجر بطريق -3
 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار9  -9
 إذا أفلس المستأجر9  -1

 (0)بلوك  تفاصيل عقد اإليجار
 متر مرب  ع 0,618 مساحة األرض
 متر مرب  ع 9,016 مساحة البناء

 50/68/5933 تاري    خ إتمام إنشاء البناء
كة  المستأجر  العيس العالمية للسياراتشر
 مركز صيانة سيارات وجميع األنشطة المتعلقة بها االستخدام

 ه  8/9/5938م الموافق  5/5/8650 تاري    خ بدء العقد
 سنوات )ملزمة( 1 مدة العقد

 ه  80/1/5993م الموافق  35/58/8685 تاري    خ نهاية العقد
المدة المتبقية النتهاء العقد من 

وط   واألحكامتاري    خ الشر
 سنة و سبعة أشهر 

 سعودي ريال 9,008,166 إجمال  قيمة العقد
 سعودي ريال 119,166 اإليجار السنوي

 قيمة اإليجار السنة سنوات 3اإليجار السنوي اخر 

 ريال سعودي 119,166 م 8651

 ريال سعودي 119,166 م 8658

  ريال سعودي  119,166 م 8650
ن بشكل طريقة دفع اإليجار  الميالدي للتقويم سنوي، وفقا نصف دفعتي 
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وط إلغاء العقد ال يحق للمستأجر إلغاء العقد ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر لبنود العقد  شر
 :  أو أي منها وه  كالتال 

 عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر9  -5
وط ال -8  عقد ولم يزل المخالفة9 إذا خالف المستأجر أي من شر
 إذا تم استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار9  -3
 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار9  -9
 إذا أفلس المستأجر9  -1

 (09)بلوك  تفاصيل عقد اإليجار
 متر مرب  ع 0,036 مساحة األرض
 متر مرب  ع 1,833 مساحة البناء

 51/60/5939 تاري    خ إتمام إنشاء البناء
  للسيارات المستأجر

ن
 مؤسسة محمد يوسف ناع

 صيانة سيارات وبيع قطع غيار االستخدام
 ه  60/68/5931الموافق  80/56/8650 تاري    خ بدء العقد

 سنوات )ملزمة( 1 مدة العقد
 ه  81/63/5999م الموافق  81/56/8688 تاري    خ نهاية العقد

المدة المتبقية النتهاء العقد من 
وط واألحكام  تاري    خ الشر

ن و خمسة أشهر    سنتي 

 سعودي ريال 1,886,666  إجمال  قيمة العقد
 ( 81/56/8651ريال سعودي ) من تاري    خ  106,666  اإليجار السنوي

 قيمة اإليجار السنة سنوات 3اإليجار السنوي اخر 

ريال  5,511,909 م 8651
 سعودي

ريال  5,866,666 م 8658
 سعودي

ريال  5,866,666 م 8650
  سعودي

 الميالدي  للتقويم سنوي، وفقا دفعة واحدة بشكل طريقة دفع اإليجار
وط إلغاء العقد ة اإليجار ملزمة للمالك، ويحق للمستأجر وحده وبصفة منفردة إنهاء العقد قبل  شر فتر

  حال عدم رغبته 
ة التعاقد فن   أي وقت شاء بسبب أو بدون سبب خالل فتر

مدته فن
ط إخطار الطرف األول قبل    استكمال مدة العقد بشر

قبل نهاية أي سنة إيجارية  فن

 كما يحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر لبنود العقد أو أي منها وه   
ً
ن يوما بتسعي 

 :  كالتال 
 عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر9  -5
وط العقد ولم يزل المخالفة9  -8  إذا خالف المستأجر أي من شر
 بل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار9 إذا تم استخدام العقار من ق -3
 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار9  -9

 (00)بلوك  تفاصيل عقد اإليجار
 متر مرب  ع 0,395 مساحة األرض
 متر مرب  ع 1,866 مساحة البناء

 50/68/5933 تاري    خ إتمام إنشاء البناء 
كة  المستأجر  المتحدة للسيارات المحدودةالشر
 مركز صيانة السيارات وبيع قطع الغيار وجميع األنشطة المتعلقة بها االستخدام

 ه  68/69/5938م الموافق  65/65/8658  تاري    خ بدء العقد
 سنوات )ملزمة( 1  مدة العقد

 ه  0/0/5999م الموافق  35/58/8688 تاري    خ نهاية العقد
ن العقد م المدة المتبقية النتهاء

وط واألحكام  تاري    خ الشر
 سنتان و سبعة أشهر 

 سعودي ريال 0,315,166  إجمال  قيمة العقد
 (8686ريال سعودي ابتداًء من عام  5,931,166)  اإليجار السنوي

 قيمة اإليجار السنة سنوات 3اإليجار السنوي اخر 

ريال  5,111,666  م 8651
 سعودي

ريال  5,916666  م 8658
 سعودي

ريال 5,9169666  م 8650
  سعودي



  

 

 13170-37رقم   الماليةترخيص هيئة السوق   - شركة مساهمة مقفلة ،لالستثمار لكيّةمُ شركة  74 من  18 صفحة 

 

ن بشكل طريقة دفع اإليجار  الميالدي للتقويم سنوي، وفقا نصف دفعتي 
وط إلغاء العقد ال يحق للمستأجر إلغاء العقد ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر لبنود العقد  شر

 :  أو أي منها وه  كالتال 
 المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر9 عند فوات المدة  -5
وط العقد ولم يزل المخالفة9  -8  إذا خالف المستأجر أي من شر
 إذا تم استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار9  -3
 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار9  -9
 إذا أفلس المستأجر9  -1

 (71)قطعة  عقد اإليجار تفاصيل
 متر مرب  ع 0,666 مساحة األرض
 متر مرب  ع 3,666 مساحة البناء

 56/68/5939 تاري    خ إتمام إنشاء البناء
كة العيس العالمية للسيارات المستأجر  شر
 معرض سيارات واألنشطة المتعلقة بها االستخدام

 ه8/9/5938م الموافق  5/5/8650 تاري    خ بدء العقد
 سنوات )ملزمة( 1 العقدمدة 

 ه  80/1/5993م الموافق  35/58/8685 تاري    خ نهاية العقد
المدة المتبقية النتهاء العقد من 

وط واألحكام  تاري    خ الشر
 سنة و سبعة  أشهر 

 سعودي ريال 8,316,666 إجمال  قيمة العقد
 ريال سعودي  5,006,666 اإليجار السنوي

 سنوات 3اإليجار السنوي اخر 
 
 
 
 

 قيمة اإليجار السنة

ريال  5,006,666  م 8651
 سعودي

ريال  5,006,666  م 8658
 سعودي

ريال  5,006,666  م 8650
  سعودي

ن بشكل طريقة دفع اإليجار  الميالدي للتقويم سنوي، وفقا نصف دفعتي 
وط إلغاء العقد قد المستأجر لبنود الع ال يحق للمستأجر إلغاء العقد ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة شر

 :  أو أي منها وه  كالتال 
 عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر9  -5
وط العقد ولم يزل المخالفة9  -8  إذا خالف المستأجر أي من شر
 إذا تم استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار9  -3
 تأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار9 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المس -9
 إذا أفلس المستأجر9  -1

 (73)قطعة  تفاصيل عقد اإليجار
 متر مرب  ع 0,666 مساحة األرض
 متر مرب  ع 3,666 مساحة البناء

 56/68/5939 تاري    خ إتمام إنشاء البناء
كة التموينية للمشاري    ع   المستأجر  الشر
 صالة عرض ومكاتب وبيع قطع غيار االستخدام

 ه  86/60/5995م الموافق 51/63/8686 تاري    خ بدء العقد
 سنوات )ملزمة( 1 مدة العقد

 ه  59/1/5990م الموافق  59/63/8681 تاري    خ نهاية العقد
المدة المتبقية النتهاء العقد من 

وط واألحكام  تاري    خ الشر
 أرب  ع سنوات وتسعة أشهر  

 سعودي ريال 9,166,666  إجمال  قيمة العقد
 ريال سعودي 166,666  اإليجار السنوي

 سنوات 3اإليجار السنوي اخر 
 
 
 

 

 قيمة اإليجار السنة

 شاغر   م 8651

ريال  5,019,166 م 8658
 سعودي

ريال  5,019,166  م 8650
  سعودي

ن بشكل طريقة دفع اإليجار  الميالدي  للتقويم سنوي، وفقا نصف دفعتي 
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وط إلغاء العقد للمستأجر إلغاء العقد ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر لبنود العقد ال يحق  شر
 :  أو أي منها وه  كالتال 

 عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر9  -5
وط العقد ولم يزل المخالفة9  -8  إذا خالف المستأجر أي من شر
 الفة لغرض االستئجار9 إذا تم استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخ -3
 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار9  -9

  
كة عقار ومعمار الدولية للعقارات حق التضف فيه ، وه   : إفصاح كة مجموعة عبداللطيف العيس القابضة ولشر حدى إيمتلك هذا المجمع شر

كة ُملكّية لالستثمار بنسبة  كات التابعة لمجموعة عبداللطيف العيس القابضة، واألستاذ/ زياد العيس هو أحد مساهم  شر ويمتلك  %1الشر

كة مجموعة عبداللطيف العيس القابضة بنسبة    شر
ن
ة ف كة "عقار ومعمار بنسبة  ،9 %56حصة مباشر   شر

ن
ة ف  %56ويمتلك حصة غت  مباشر

كة عبداللطيف العيس للسيارات كما أنه عض   هذا المجمع وشر
ن
كة عبداللطيف العيس للسيارات وه  مستأجر رئيس  ف   شر

ن
و مجلس إدارة ف

كات التابعة لمجموعة عبداللطيف العيس القابضةإه      نهاية هذه  9للمزيد من التفاصيل الرجاء االطالع عل الملحق رقم  حدى الشر
ن
ف

وط واألحكام  9الشر
:  ال يوجد أعاله  ذكر ما عدا  ن األطراف التالية بشكل مباشر أو غت  مباشر  تضارب مصالح بي 

 9مدير الصندوق 59
 9مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق مدير/  89
 9مالك العقارات المرتبطة بالصندوق مالك/  39
 9أو أكت  من عوائد االيجار السنوية للصندوق %56مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  مستأجر/  99

 
 

 (مدينة جدة) ريدينار التجامبتز  09593
 كروك  الموقع

 
 

  مدينة جدة
ن
يه ويقع ف وسيقوم مدير الصندوق  ،  %566، ونسبة اإلشغال ) تأجت  العقار (  يتألف هذا المبتن من مكاتب وصاالت تأجت 

كة ذات الغرض الخاص إل  باالستحواذ عل األصل العقاري ونقل ملكيته   06خالل الشر
ً
 ، يوما

ً
وسيقوم مدير الصندوق بسداد قيمة األصل نقدا

  الصندوق9 
ن
اكات النقدية ف  من قيمة االشتر

  
 معلومات عن العقار

 مبتن دينار التجاري اسم العقار 
 عبدالملك عبدهللا آل الشيخ معلومات مالك/ مالك العقار

 مبتن تجاري )مكاتب ومعارض( نوع العقار
 العربية السعودية، مدينة جدة9 المملكة  الدولة/ المدينة 
 ج  الزهراء، شارع األمت  سلطان9  الج  / الشارع
 متر مرب  ع 9,005 مساحة األرض
 متر مرب  ع 59,166 مساحة البناء
 أدوار 9 عدد األدوار

 مكتب 81معارض +  0 عدد الوحدات )المكونات( 
 ال يوجد تاري    خ إتمام إنشاء البناء
 ريال سعودي9  3,555,008ريال سعودي، غت  شاملة لقيمة السغ  والبالغة:  589,906,916 إجمال  قيمة االستحواذ

اكات الطرح األول  للصندوق %566 آلية االستحواذ
 من حصيلة اشتر

ً
 نقدا

 تفاصيل عقد اإليجار
كة صبا العقارية المستأجر  شر
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 مكاتب ومعارض تجارية االستخدام
 ه  81/65/5931م الموافق  51/56/8650  تاري    خ بدء العقد

 سنوات )ملزمة( 0 مدة العقد
 ه  59/69/5990م الموافق  58/56/8689 تاري    خ انتهاء العقد

المدة المتبقية النتهاء العقد من تاري    خ 
وط واألحكام  الشر

 أربعة سنوات  وأربعة أشهر 

 01,063,986 إجمال  قيمة العقد
 %8ريال سعودي/  1,110,096 اإليجار السنوي/ العائد
 سنوات 3اإليجار السنوي اخر 

 
 
 

 

 قيمة اإليجار السنة

 ريال سعودي 1,110,096 م 8651

 ريال سعودي 1,110,096  م 8658

  ريال سعودي 1,110,096  م 8650

 للتقويم الميالدي سنوي، وفقا بشكل تدفع طريقة دفع اإليجار

ن عل العقار ن  التأمي  عل العقار ضد المخاطر المحتملة9 تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة تم التأمي 
  ذلك تكاليف التصاري    ح والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء 

ن
المبتن إل حالته األصلية بما ف

ن المسؤولية العامة واإليجارات  .وكذلك تأمي 
  يمتلك فيها مالك العقار ، آل الشيخالسيد: عبدالملك عبدهللا  المبتن : يمتلك هذا إفصاح

كة صبا العقارية المحدودة والتر والمستأجر ه  شر
كة صبا العقارية المحدودة:  %06نسبة    الجدول أدناه بيان بمالك شر

ن
 تجدون ف

 م المالك النسبة

 5 عبد الملك عبدهللا آل الشيخ 06%

 8 خالد بن يوسف السلوم 96%

 
:  ما ذكر عدا  ن األطراف التالية بشكل مباشر أو غت  مباشر  أعاله يقر مدير الصندوق بعدم وجود تضارب مصالح بي 

 9مدير الصندوق 59
 9مدير/مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق 89
 9مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق 39
 9وية للصندوقأو أكت  من عوائد االيجار السن %56مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  99
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وع ويست أفينيو  09599  (مدينة الدمام)مشر
ة عل شارع    مدينة الدمام بج  الفيصلية ويقع مباشر

ن
مول تجاري عل الطراز الحديث هو أحد عقارات ملكية عقارات الخليج ريت يقع ف

ية ومن أهم العالمات التجارية بالمول  عمر بن الخطاب من أفضل المناطق العمرانية الحديثة9  يضم العديد من المطاعم والصاالت التجار 
كة عقارات الخليج بنسبة إشغال  ها9 تم تأجت  المول بالكامل عل شر كة الشايع وغت   %566كارفور وساكو وشر

 كروك  الموقع

 
 

  مدينة الدماممعارض أسواق و  يتألف هذا العقار من
ن
ستحواذ عل باإل مدير الصندوق  ، وسيقوم%566 العقار( )تأجت  ونسبة اإلشغال  ،ويقع ف

كة ذات الغرض الخاص إل  تهملكي األصل العقاري ونقل   06خالل الشر
ً
من قيمة األصل عل شكل  %80وسيقوم مدير الصندوق بسداد  9يوما

( وحدات  ر إصدا  
اكات  %59بقيمة االستحواذ لصالح مالك العقار، وسداد )بشكل عيتن   من قيمة األصل بشكل نقدي من االشتر

ن
النقدية ف

 الصندوق9 
 

 معلومات عن العقار
 ويست أفنيو اسم العقار

كة عقارات الخليج العقار / مالكمعلومات مالك  شر

كة الشايع للتجزئة9  مبتن تجاري )أسواق ومعارض( نوع العقار كة ساكو وشر  تتضمن المعارض شر
  9مدينة الدمام، المملكة العربية السعودية  الدولة/ المدينة
/ الشارع  ج  الفيصلية، طريق عمر بن الخطاب9  الج 
 متر مرب  ع 10,666 مساحة األرض
 متر مرب  ع 10,666 مساحة البناء
 دور واحد عدد األدوار

 وحدة إيجارية )معارض( 88 عدد الوحدات
 55/8650/ 65 تاري    خ إتمام إنشاء البناء
 ريال سعودي9  3,616,666شاملة لقيمة السغ  والبالغة: ، غت  ريال سعودي 361,666,666 إجمال  قيمة االستحواذ

من قيمة العقار عند الطرح األول  للصندوق لمالك العقار  %80إصدار وحدات عينية بقيمة  آلية االستحواذ
اكات الطرح األول   %59وتم دفع 

 من حصيلة اشتر
ً
المتبقية من قيمة العقار دفعت نقدا

 للصندوق
 تفاصيل عقد اإليجار 

وع( المستأجر كة المالكة للمشر كة عقارات الخليج )ه  الشر  شر
 معارض تجارية ومطاعم ومدينة ترفيهية االستخدام

 ه  55/68/5931م الموافق  65/55/8650  تاري    خ بدء العقد
 سنة )خمس سنوات ملزمة( 86 مدة العقد

 ريال سعودي 583,066,666 إجمال  قيمة العقد
 ريال سعودي 89,086,666 اإليجار السنوي

 ريال سعودي  89,086,666 5/55/8650من  8650  إيجار آخر ثالث سنوات 

 ريال سعودي  89,086,666 8658

 ريال سعودي  89,086,666 8651

 للتقويم الميالدي سنوي، وفقا بشكل نصف  تدفع طريقة دفع اإليجار

ن عل العقار ن عل العقار ضد  التأمي  المخاطر المحتملة9 تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة تم التأمي 
  ذلك تكاليف التصاري    ح والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء 

المبتن إل حالته األصلية بما فن
ن المسؤولية العامة واإليجارات  .وكذلك تأمي 

كة إفصاح كة سعد للتجارة والمقاوالت، وشر ، وشر كة بيت االستثمار الخليجر    يملكها شر
كة عقارات الخليج والتر : يمتلك هذا المجمع شر

كة األول لالستثمار وعدد من المستثمرين ال تتجاوز ملكية  كة آل سعيدان للعقارات، والشر مجموعة عبداللطيف العيس المحدودة، وشر
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ي  2.0.3
 
 مجمع فلل فيفيندا الفندف

ة عل طريق األمت  فيصل بن فهد9    مدينة الرياض يقع مباشر
ن
 السفارات9 العقار من ج   بالقرب مجمع فلل سكنية فندقية فاخرة بج  الهدا ف

كة فرص لالستثمار والتطوير العقاري بنسبة إشغال   9%566مؤجر بالكامل عل شر
 

 كروك  الموقع

 
  مدينة 

ن
  9%566، ونسبة اإلشغال )تأجت  العقار( الرياض، ج  الهدا يتألف هذا العقار من مجموعة من الفلل الفندقية بمساحات متنوعة ويقع ف

 
 
 
 
 
 
 

  سوف تقوم باستئجار العقار بالكامل، و يمتلك األستاذ/ زياد بن عبد اللطيف العيس  %1المستثمر الواحد منهم 
من رأس المال و ه  التر

ة بقيمة  كة عبد اللطيف العيس القابضة ونسبة مباشر ة فيها عن طريق شر كة  %598حصة غت  مباشر ولمزيد من التفاصيل حول مالك الشر
  نهاي 1يرجر االطالع عل ملحق رقم 

ن
كة "ُملكّية لالستثمار" ف وط واألحكام، وهو أحد مساهم  شر  مدير الصندوق، حيث يمتلك –ة هذه الشر
  رأسمال مدير الصندوق نسبة 

ن
 9 %1ف
 

 : ن األطراف التالية بشكل مباشر أو غت  مباشر  عدا ما ذكر أعاله فإنه يقر مدير الصندوق بعدم وجود تضارب مصالح بي 
 مدير الصندوق9  59
 عقارات المرتبطة بالصندوق9 مدير/مدراء ال 89
 مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق9  39
 أو أكت  من عوائد االيجار السنوية للصندوق9  %56مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  99

 

 معلومات عن العقار
   اسم العقار

ر
 مجمع فلل فيفيندا الفندف

كة فرص  معلومات مالك/ مالك العقار  لالستثمار والتطوير العقاريعبدهللا حمود فهد الرشيد/ شر
 مجمع فلل فندقية نوع العقار

 المملكة العربية السعودية ، الرياض9  الدولة/ المدينة
/ الشارع  ج  الهدا، شارع الديوان الج 
 متر مرب  ع 56,666 مساحة األرض
 متر مرب  ع 0,866 مساحة البناء
  + أول + ملحق علوي عدد األدوار

 قبلو + أرضن
 فلة بمساحات مختلفة9  89 الوحدات )المكونات(عدد 

  51/61/8651 تاري    خ إتمام إنشاء البناء 
 ريال سعودي9  3,581,666ريال سعودي، غت  شاملة لقيمة السغ  والبالغة:  581,666,666 إجمال  قيمة االستحواذ

من المبالغ ريال مليون  58جزء من قيمة االستحواذ بمبلغ  تم االستحواذ عل العقار بدفع آلية االستحواذ
اكات الطرح األول  و  من المتبقية

مليون من التمويل المتاح للصندوق بناًء عل اتفاقية  560اشتر
 التمويل9 

 تفاصيل عقد اإليجار 
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 مطعم برجر كنج خميس مشيط 2.0.1
 
 

 كروك  الموقع

 

كة فرص للتطوير واالستثمار العقاري المستأجر  شر
 فلل فندقية االستخدام

 65/65/8658 تاري    خ بدء العقد
ن  –سنة  86 مدة العقد  ملزمة للطرفي 

 أشهر وأربعة سنة   58 المدة المتبقية من العقد 
 ريال سعودي 898,861,301 إجمال  قيمة العقد
 ريال سعودي 56,130,166 اإليجار السنوي

 للتقويم الميالدي9  رب  ع سنوي، وفقا بشكل تدفع طريقة دفع اإليجار
ن  ن عل العقار ضد المخاطر  التأمي   المحتملة9 تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة المبتن إلتم التأمي 

ن    ذلك تكاليف التصاري    ح والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء وكذلك تأمي 
ن
حالته األصلية بما ف

 المسؤولية العامة واإليجارات9 

 معلومات عن العقار
 مطعم برجر كنج  اسم العقار

 صندوق ملكية لتطوير المجمعات التجارية العقاري معلومات مالك/ مالك العقار
 مطعم نوع العقار

 %566 نسبة اإلشغال 
 المملكة العربية السعودية، مدينة خميس مشيط الدولة/ المدينة
/ الشارع هة الج  ن  طريق الملك خالد، ج  التن

هة، مدينة خميس  الموقع ن  مشيطج  التن
 متر مرب  ع 5,166 مساحة األرض
 متر مرب  ع 100 مساحة البناء
 دور واحد عدد األدوار

 مبتن كل مبتن دور واحد 8 نوع الوحدات )المكونات(
 ال يوجد تاري    خ إتمام إنشاء البناء
 ريال سعودي،  53,618,881 إجمال  قيمة االستحواذ

 .للصندوق بناًء عل اتفاقية التمويلمن التمويل المتاح  %566 آلية االستحواذ
 تفاصيل عقد اإليجار  
كة العليان للخدمات الغذائية المستأجر  شر
 مطاعم االستخدام

 ه  63/65/5996م الموافق  59/61/8658 تاري    خ بدء العقد
ن  –سنة  50 مدة العقد  ملزمة للطرفي 

 أشهر وأربعة سنة  51 المدة المتبقية من العقد 
 للمدة المتبقية من العقد –ريال سعودي  81,036,888 قيمة العقدإجمال  

 ريال سعودي 5,516,666 اإليجار السنوي
 سنوات 3اإليجار السنوي اخر 

 
 قيمة اإليجار السنة

 ريال سعودي 5,516,666  م 8651
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 ريال سعودي 5,516,666  م 8658

  ريال سعودي 5,516,666  م 8650

 للتقويم الميالدي9  تدفع بشكل سنوي، وفقا اإليجارطريقة دفع 
ن  ن عل العقار ضد المخاطر المحتملة9 تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة  التأمي  تم التأمي 

  ذلك تكاليف التصاري    ح والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء 
ن
المبتن إل حالته األصلية بما ف
ن المسؤولية العامة   واإليجارات9 وكذلك تأمي 

 
 
 
 
 

اع بجدة 2.0.2  مطعم برجر كنج الشر
 كروك  الموقع

 
 معلومات عن العقار

اع اسم العقار  مطعم برجر كنج الشر

 صندوق ملكية لتطوير المجمعات التجارية العقاري معلومات مالك/ مالك العقار

 مطعم نوع العقار

 المملكة العربية السعودية، مدينة جدة الدولة/ المدينة

/ الشارع اع( ، طريق األمت  عبدالمجيد الج   ج  أبحر الشمالية )الشر

 متر مرب  ع 5,111 مساحة األرض

 متر مرب  ع 809 مساحة البناء

 دور واحد عدد األدوار

 مبتن كل مبتن دور واحد 8 عدد الوحدات )المكونات(

 تحت اإلنشاء تاري    خ إتمام إنشاء البناء

 ريال سعودي،  51,108,166 إجمال  قيمة االستحواذ

 من التمويل المتاح للصندوق بناًء عل اتفاقية التمويل9  %566 آلية االستحواذ

 تفاصيل عقد اإليجار 

كة العليان للخدمات الغذائية المستأجر  شر

 مطاعم االستخدام

وع تحت اإلنشاء –لم يبدأ بعد  تاري    خ بدء العقد  المشر

وعملزمة  –سنة  86 مدة العقد ن تبدأ بعد أربعة أشهر من استالم المشر  للطرفي 

 لم يبدأ  المدة المتبقية من العقد 

 ريال سعودي 81,660,816 إجمال  قيمة العقد

 ريال سعودي 5,816,666 اإليجار السنوي
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 للتقويم الميالدي9  تدفع بشكل سنوي، وفقا طريقة دفع اإليجار

ن  ن عل العقار  التأمي  وع واستالم المبتن بأن يتم التأمي  يتعهد مدير الصندوق بعد انتهاء المشر
ضد المخاطر المحتملة9 تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة المبتن إل حالته األصلية 

  ذلك تكاليف التصاري    ح والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء9 
ن
 بما ف

 
 
 

 مطعم برجر كنج أبحر  2.0.0
 الموقعكروك  

 
 

 معلومات عن العقار
 مطعم برجر كنج أبحر  اسم العقار

 صندوق ملكية لتطوير المجمعات التجارية العقاري معلومات مالك/ مالك العقار
 مطعم نوع العقار

 المملكة العربية السعودية،  مدينة جدة الدولة/ المدينة
/ الشارع  ج  أبحر الشمالية، شارع عابر القارات الج 

 مطعم  النوع
 ج  أبحر الشمالية ، مدينة جدة الموقع

 متر مرب  ع 118 مساحة األرض
 متر مرب  ع 586 مساحة البناء
 %566 نسبة اإلشغال 
 دور واحد عدد األدوار

 مبتن واحد عدد الوحدات )المكونات(
 ال يوجد تاري    خ إتمام إنشاء البناء
 ريال سعودي،  0,338,831 إجمال  قيمة االستحواذ

 من التمويل المتاح للصندوق بناًء عل اتفاقية التمويل9  %566 آلية االستحواذ
 تفاصيل عقد اإليجار 

كة العليان للخدمات الغذائية المستأجر  شر
 مطعم االستخدام

 ه  69/60/5996م  55/63/8651 تاري    خ بدء العقد
ن  –سنة  50 مدة العقد  ملزمة للطرفي 

 سنة  وأربعة أشهر 51 المدة المتبقية من العقد 
 للمدة المتبقية من العقد -ريال سعودي 53,880,666 إجمال  قيمة العقد
 ريال سعودي 056,666 اإليجار السنوي
 سنوات 3اإليجار السنوي اخر 

 
 
 

 

 قيمة اإليجار السنة

 ريال سعودي 056,666 م 8651

 ريال سعودي 056,666 م 8658

  ال ينطبق م 8650

 للتقويم الميالدي9  تدفع بشكل سنوي، وفقا طريقة دفع اإليجار
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ن  ن عل العقار ضد المخاطر المحتملة9 تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة المبتن  التأمي  تم التأمي 
ن    ذلك تكاليف التصاري    ح والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء وكذلك تأمي 

ن
إل حالته األصلية بما ف

 المسؤولية العامة واإليجارات9 

 

 للشقق الفندقية الغرفة األول  2.0.0
 كروك  الموقع

 
 
 

 وعدد  55,053بمساحة بناء إجمالية شقق فندقية نجوم"  3مرخص كمرفق لإليواء "عبارة عن مبتن 
ً
 مربعا

ً
ا وحدة مفروشة  588متر

  وثالثة طوابق متكررة وملحق " بكامل 
األثاث واألجهزة9 وتم تأجت  المبتن لمدة عشر سنوات إلزامية وعدد طوابق "قبو ودور أرضن

كة الغرفة األول الفندقية بنسبة إشغال   9%566عل شر
 معلومات عن العقار

 الغرف األول الفندقية  اسم العقار
/ عل  صالح عل  النصيان معلومات مالك/ مالك العقار  

ر
 فهد بن محمد بن أحمد الزعاف

 فندقيةشقق  نوع العقار
 المملكة العربية السعودية،  مدينة الرياض الدولة/ المدينة
/ الشارع  ج  النموذجية، شارع األمت  فهد بن سلمان بالقرب من تقاطعه مع طريق الملك فهد الج 
 متر مرب  ع 3,608 مساحة األرض
 متر مرب  ع 55,053 مساحة البناء
  وثالثة طوابق متكررة عدد األدوار

 وملحق قبو ودور أرضن
 وحدة مفروشة 588 عدد الوحدات )المكونات(
  60/61/5930 تاري    خ إتمام إنشاء البناء
يبة القيمة المضافةريال  5,816,666بمبلغ ريال سعودي، غت  شاملة للسغ   16,666,666 إجمال  قيمة االستحواذ  وضن

 9ريال 8,166,666بمبلغ 
 للصندوق بناًء عل اتفاقية التمويل9  من خالل التمويل المتاح %566 آلية االستحواذ 

 تفاصيل عقد اإليجار 
كة الغرفة األول الفندقية المستأجر  شر
 شقق فندقية  االستخدام

 ه  61/61/5995م الموافق  65/65/8686 تاري    خ بدء العقد
ن  –سنة  56 مدة العقد  ملزمة للطرفي 

 سنوات وسبعة أشهر  1 المدة المتبقية من العقد 
 ريال سعودي 16,666,666 إجمال  قيمة العقد
 ريال سعودي 1,666,666 اإليجار السنوي

 للتقويم الميالدي9  تدفع بشكل سنوي، وفقا طريقة دفع اإليجار
ن  ن ضد المخاطر   مدير الصندوق قام   التأمي  ن عل العقار بعد نقل ملكية العقار للصندوق تأمي  بالتأمي 

  ذلك تكالي المحتملة حيث تمتد التغطية
ن
ف لتشمل كامل تكلفة إعادة المبتن إل حالته األصلية بما ف
ن المسؤولية العامة واإليجارات9   التصاري    ح والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء وكذلك تأمي 
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 "ذا إيليت" إيليت مول اسم العقار

 خالد بن عبدالعزيز بن نفجان9  معلومات مالك/مالك العقار
 مطاعم ومعارض تجارية ومكاتب9  نوع العقار

 المملكة العربية السعودية / الرياض الدولة/المدينة
/الشارع  ج  السليمانية  / شارع األمت  مساعد بن جلوي )الضباب(9  الج 
 كروك  الموقع

 
 ه  81/68/5939وتاري    خ  856551633569 رقم صك الملكية

 ه  53/65/5930وتاري    خ    199/5930 رقم رخصة البناء

 ه  51/68/5931وتاري    خ  5931/3690 رقم شهادة إتمام البناء

 متر مرب  ع9  1,066 مساحة األرض

 متر مرب  ع9  85,181 مساحة البناء )حسب رخصة البناء(
ن +دور أول + ملحق9  عدد األدوار اني  ن   + مت 

 قبو + أرضن
ان أنواع الوحدات وأعدادها ن   ومت 

ن يتكون المجمع من دور أرضن وحدة من  المعارض التجارية  51تحتوي عل عدد  ي 
  وملحق يحتوي عل مساحات عدد 

وحدة  51والمطاعم بمساحات مختلفة ودور ثانن
 موقف سيارة تخدم المجمع9  896مكتبية متنوعة باإلضافة ال أكت  من 

 %566 نسبة إشغال العقار
اء العقار   الصندوق حصص عينية ريال مقابل 86,066,666مبلغ ريال سعودي، منها  860,130,166  تكلفة شر

ن
و  ف

  يتم سداده 
 و نقدالمتبقر

ً
  ذلك  التمويل المتاح للصندوقمن خالل يتم دفعه ا

ن
السغ  البالغة  قيمةبما ف

يبة القيمة المضافةال يتضمن و  ،تدفع للوسيط وهو طرف ليس ذو عالقة ريال 1,630,166 مبلغ ب ضن
 9ريال  56,601,666

  نبذة عن عقود اإليجار الحالية
 تفاصيل عقود اإليجار والتشغيل 

ن  كة المشاري    ع األول أهم المستأجرين والمشغلي  كة المشاري    ع األول وه   -شر   شر
ن فن مالك العقار يعتتر من كبار المساهمي 

 المستأجر الرئيس  
 عقد واحد عدد العقود

يبة القيمة المضافةريال سعودي 50,666,666 إجمال  مبلغ اإليجار  ، غت  شامل لضن
  مبلغ اإليجار

 ريال سعودي 50,666,666 صافن
ن  دفعات اإليجارتكرار  دفعة واحدة عند توقيع عقد  ما عدا السنة األول تدفع دفعة كل ستة أشهر  –دفعتي 

 9اإليجار
ن عل المستأجر ، عند اإلفراغ ، تسليم المؤجر  ضمان اإليجار )سندات ألمر( ؛ كل منها بمبلغ  0يتعي 

ة  8,666,666 ( ريال سعودي ، تمثل قيمة اإليجار عن فتر ن أول لتغط  أشهر  0)ثمانية ماليي 
 ثالث سنوات ونصف من مدة عقد اإليجار9 

كة المشاري    ع األول – المستأجر المسؤول عن إدارة العقار  شر
م المستأجر بناًء عل عقد التأجت  بصيانة العقار الصيانة الدورية صيانة العقار ن

 9يلتر

 
 العقار المستهدف لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق : 

 
 "ذا إيليت"  إيليت مول 2.0.09
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 لسلطته التقديرية فسخ العقد دون أي تعويض للمستأجر ومع اإلحتفاظ  أحكام فسخ العقد
ً
يحق للمؤجر وفقا

 بكامل حقوق 
  أي م

ن
ار بحسب الحال ف   التعويض عن األضن

ن
  كامل مدة العقد و ف

ن
ت كان من الحاال المؤجر ف
 التالية: 

  أكت  من 
 عن المدة المحددة لدفع األجرة أو أي مستحقات  36عند  تأخر الطرف الثانن

ً
يوما

تبة عل المستأجر ما لم يكن هناك عذر مانع يقبله المؤجر9   مالية أخرى متر
وط العقد، و لم يزيل المخالفة أو يصححها خالل المدة   من شر

ً
إذا خالف المستأجر أيا

 من قبل المؤجر إلستدراك المخالفة9 ال
ً
 محددة خطيا

إذا ثبت أن المستأجر إستعمل المأجور أو سمح باستعماله بطريقة مخالفة للغرض الذي 
ار للغت  أو بمخالفة للنظم و  ر أو تسبيب األضن إستؤجر من أجله أو بطريقه تعرضه للضن

 التعليمات الحكومية9 
 بغت  إذن كتانر  ضي    ح من المؤجر9 إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن العقد 

  او أعش أو أعلن تصفيته وأصبح غت  قادر عل الوفاء بالزاماته9 
 إذا أفلس الطرف الثانن

 
ن  مدة العقود مع  ر لمؤجمن اة يوال يجدد أو يمدد العقد إال بالموافقة الكتاب خمس سنوات ملزمة للطرفي 

  التمديد
ن
  حال الرغبة ف

ن
 إشعار قبل ستة أشهر ف

 ، تبدأ بتاري    خ انتقال ملكية العقار للصندوقخمس سنوات متوسط المدة المتبقية النتهاء العقد
ن عل العقار  ن عل العقار بعد نقل ملكية العقار للصندوق قام   التأمي  ن مدير الصندوق بالتأمي  د المخاطر ضتأمي 

  ذلك األصلي د التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة المبتن إل حالتهتمتالمحتملة حيث 
ن
ة بما ف

ن المسؤولية العامة واإليجارات9   تكاليف التصاري    ح والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء وكذلك تأمي 
ن عل عقارات الصندوق تحمل عل الصندوق  ل مع العلم بأن تكلفة التأمي 

ً
ألسعار وتكون وفقا

  السوق
كات التأ السائدة فن ن وسيقوم مدير الصندوق بالحصول عل عروض من شر ومن  مي 

وط ن عل العقار بناًء عل أفضل العروض والشر   الثم التأمي 
تقارير ، كما سيتم اإلفصاح عنها فن

 9المالية القادمة
 

 إفصاح: 
 

 قيمة تقييم العقار )ريال سعودي(
 ريال سعودي 588,666,666 التقييم األول

 مكتب إستناد للتقييم العقاري المقيم
 رسملة الدخل أسلوب التقييم
  
 ريال سعودي 860,916,666 التقييم الثانن

 وايت كيوبس المقيم
 رسملة الدخل أسلوب التقييم
 ريال سعودي 510,881,666 متوسط التقاييم

 

 
 :  المستهدف للعقار  األداء التشغيل  

 األداء التشغيل  الحال  

 األداء التشغيل  المستهدف

 8688 8685 8686 8651 البند

 التأجت  إجمال  إيرادات 
يبة القيمة المضافة"  "غت  شامل لضن

 53,333,333  ال ينطبق
 ريال سعودي

50,666,666 
 ريال سعودي

50,666,666 
 ريال سعودي

  دخل التأجت  
  ال ينطبق صافن

ريال 53,333,333
 سعودي

50,666,666 
 ريال سعودي

50,666,666 
 ريال سعودي

 %566 %566 %566 ال ينطبق نسبة األشغال للجزء التجاري

 %566 %566 %566 ال ينطبق نسبة األشغال للجزء المكتتر  

  دخل التأجت  
 50,666,666 ال ينطبق صافن

 ريال سعودي
50,666,666 
 ريال سعودي

50,666,666 
 ريال سعودي

 نسبة إجمال  العائد السنوي للعقار
* 

 ال ينطبق
 0990 % 0901% 0901% 

  العائد السنوي للعقار
 %0190 %0190 %9090  ينطبقال  * نسبة صافن
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 قيمة اإليجار السنة اإليجار للسنوات الثالث السابقة

 ال ينطبق  8650

 ال ينطبق 8658 

8651 **  8,810,358 
 

  سنة "ذا إيليت" عقار إيليت بدأ عقد إيجار 
ن
   8686ف

ن
ة من  وبالتال   8686مارس  8ف  35وحتر  8686مارس  8اإليجار المشار إليه هو ما يمثل إيجار الفتر

  السنوات يتم تحصيل كامل اإليجار بمبلغ  8686ديسمتر 
ر
9  %16* نسبة اإلشغال ريال سعودي9  50,666,666وباف

ً
 تقريبا

يبة9 ريال غت  متضمن  860,130,166 والسغ   ** تم احتساب العائد بناًء عل سعر االستحواذ  59 وقد تم االستحواذ عل العقار من خالل  الضن

( وحدة إضافية )"الوحدات اإلضافية"( وتم 8,568,018زيادة إجمال  قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية من خالل إصدار )

( ريال سعودي9 85,680,186لغ )ريال سعودي للوحدة الواحدة بقيمة إجمالية للوحدات المصدرة بمب 56إصدار الوحدات بالقيمة االسمية 

  قيمة أصول الصندوق للوحدة بالقيمة العادلة 
ن
ة الطرح لزيادة إجمال  قيمة أصول الصندوق بناًء عل صاف

  الصندوق خالل فتر
ن
اك ف واالشتر

  تاري    خ 
ن
المستهدف"( بقيمة  ( ريال سعودي للوحدة الواحدة )"سعر الطرح1919والبالغ ) 8651يونيو  36حسب القوائم المالية الصادرة ف

اك بمبلغ )   قيمة الموجودات العائدة 86,066,666إجمالية لالشتر
ن
( ريال سعودي، عل أن يتم تسجيل الفرق كخصم إصدار ضمن قسم صاف

انية العمومية ن   المت 
ن
  لصالح  الدكتور/ خالد بن عبدالعزي8,568,018وتم إصدار ) .لحامل  الوحدات ف

اك العيتن ز بن ( وحدة إضافية لالشتر

 نفجان وهو مالك العقار الجديد الذي تم االستحواذ عليه لصالح الصندوق من خالل زيادة إجمال  أصول الصندوق 9 

 
 

 إفصاح: بموجب اتفاقية التسهيالت يحق للبنك الممول رهن جميع عقارات الصندوق باسمه وفاًء لمبلغ التمويل المستحق عل الصندوق9 
 
 

  
ن
 والمستهدفة لكل عقار/منفعةالحالية عوائد اإليجارات صاف

 *7979 *7900 7900 إسم العقار
7970 – 
7975* 

  
ن السكتن  شاغر شاغر شاغر شاغر مبتن الياسمي 

 8,186,666  8,186,666  8,951,166 56,681,666 مجمع التقنية التجاري

 1,110,096 1,110,096 1,110,096 1,110,096 مبتن دينار التجاري

 89,086,666 89,086,666 89,086,666 89,086,666 أفينيومجمع ويست 

 56,130,166 56,130,166 56,130,166 56,130,166 ** مجمع فلل فيفيندا

 5,516,666 5,516,666 5,516,666 5,516,666 مطعم برجر كنج خميس مشيط

اع  بجدة  5,816,666 5,816,666 ال ينطبق   ال ينطبق مطعم برجر كنج ج  الشر

 056,666 056,666 056,666 056,666 مطعم برجر كنج ج  أبحر بجدة

 1,666,666 1,666,666 ال ينطبق  ال ينطبق  الغرفة األول الفندقية

 50,666,666 53,333,333  ينطبق ال  ال ينطبق "ذا إيليت" إيليت مول

 *القيمة االيجارية حسب العقود الموقعة
 9%0ريال بزيادة قدرها  55,063,581يصبح اإليجار  88/56/8688** مجمع فلل فيفيندا بتاري    خ 
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 :بناًء عل سعر االستحواذ عوائد العقارات السنوية المستهدفة

 

 

  العائد السنوي لسعر  * نسبة إجمال  العائد السنوي لسعر االستحواذ 
ن
 * االستحواذنسبة صاف

 2022 2021 2020 2022 2021 2020 العقارات

التجاري  التقنيةمجمع 
 %7.34 %7.34 %7.34 %7.34 %7.34 %7.34 الصناع  

 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00  التجاري دينار مبتن 

 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 مول ويست أفنيو 

 %8.85 %8.75 %8.75 %8.85 %8.75 %8.75 فيفيندا عقار 

خميس برجر كنج مطعم 
 %8.81 %8.81 %8.81 %8.81 %8.81 %8.81 مشيط

اع برجر كنج مطعم  %8.03 %8.03 %8.03 %8.03 %8.03 %8.03 الشر

 %8.31 %8.31 %8.31 %8.31 %8.31 %8.31 أبحربرجر كنج مطعم 

للشقق الغرفة األول 
 %10.00 %10.00 %10.00 %10.00 %10.00 %10.00 الفندقية

 %7.94 %7.94 %6.62 %7.94 %7.94 %6.62 "ذا إيليت"إيليت مول 

ن مبتن     الياسمي 
 شاغر  شاغر  شاغر  شاغر  شاغر  شاغر   السكتن

 السغ  * سعر 
ً
 9االستحواذ عل العقارات غت  متضمنا

 
 

 :بناًء عل سعر االستحواذ والسغ   عوائد العقارات السنوية المستهدفة
 

 نسبة صافي العائد السنوي لسعر االستحواذ * نسبة إجمالي العائد السنوي لسعر االستحواذ * 
 2022 2021 2020 2022 2021 2020 العقارات

التجاري  التقنيةمجمع 
 %7.34 %7.34 %7.34 %7.34 %7.34 %7.34 الصناعي

 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00  التجاري  دينارمبنى 

 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 مول ويست أفنيو

 %8.85 %8.75 %8.75 %8.85 %8.75 %8.75 فيفيندا عقار 

خميس برجر كنج مطعم 
 %8.81 %8.81 %8.81 %8.81 %8.81 %8.81 مشيط

 %8.03 %8.03 %8.03 %8.03 %8.03 %8.03 الشراع برجر كنج مطعم

 %8.31 %8.31 %8.31 %8.31 %8.31 %8.31 أبحربرجر كنج مطعم 

للشقق الغرفة األولى 
 %10.00 %10.00 %10.00 %10.00 %10.00 %10.00 الفندقية

 %7.94 %7.94 %6.62 %7.94 %7.94 %6.62 "ذا إيليت"إيليت مول 

 شاغر  شاغر  شاغر  شاغر  شاغر  شاغر   السكني الياسمينمبنى 
 

9 و * المبتن شاغرا نتيجة خر   ج المستأجر من المبتن
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  استخدام متحصالت الطرح واالستحواذ عل العقار

 القيمة النسبة البند

يبة القيمة  اء العقار )غت  شامل ضن  201,500,000   ة(المضافسعر شر

   نقدي   تفاصيل االستحواذ
 عيتن

 %40 %60   نسب االستحواذ 

 80,600,000 120,900,000   مبالغ االستحواذ تفاصيل

يبة القيمة المضافة  اء العقار  ورصز    سعي رسر

يبة القيمة المضافة اء العقار %1 ضن    10,075,000 من سعر شر

اء العقار  اء العقار  %891 سغ  شر    5,037,500 من سعر شر

يبة القيمة المضافة اء العقار  ورصز    15,112,500 %091 إجمالي سعي رسر

  الرسوم الغتر متكررة

   2,015,000 من قيمة العقار المستحوذ عليه %5 تدفع لمدير الصندوق  أتعاب تعامل

اكات النقدية أو من قيمة  %5 تدفع لمدير الصندوق  أتعاب هيكلة رأس المال االشتر
 العينية

806,000   

   416,501 مويل المسحوب )*(التمن مبلغ  %5 تدفع الصندوق لمدير الصندوق  أتعاب هيكلة التمويل 

   3,237,501 إجمالي الرسوم الغتر متكررة 

   18,350,001 إجمالي الرسوم

   139,250,001 إجمالي المبلغ المسحوب 

 ريال سعودي9  105,831( بمبلغ  %690بنسبة ))*( تم دفع جزء من المبلغ سابقا 
 

  

 يوضح نسب اإليجار لكل مستأجر من إجمال  اإليجارات:  جدول

 

 المستأجر العقار
إجمالي الدخل لعام 

7979 
النسبة من إجمالي 

  الدخل
كة عقارات الخليج  ويست أفنيو مول    %38918 89,086,666 شر

كة عبداللطيف العيس للسيارات مجمع التقنية  –أ  0و بلك  0بلك    %3993 8,066,666 شر

كة العيس العالمية للسيارات مجمع التقنية – 89وقطعة  1ب وبلك  0بلك    %3911 3,689,166 شر

كة فرص العقارية مجمع فلل فيفيندا   %59995 56,130,166 شر

كة المتحدة للسيارات  مجمع التقنية  -55بلك    %5981 5,931,166 الشر

   مجمع التقنية -56بلك 
كة محمد يوسف ناعن   %5980 106,666 شر

كة التموينية للمشاري    ع  مجمع التقنية  – 81قطعة    %5951 166,666 الشر

كة صبا العقارية مبتن دينار بجدة   %53958 1,110,096 شر

مطاعم برجر كنج خميس مشيط وجدة ج  أبحر 
اع  كة العليان الغذائية  وج  والشر  %3910 3,656,666 شر

 

كة الغرفة األول الفندقية  الغرفة األول الفندقية   %0911 1,666,666 شر

كة المشاري    ع األول  "ذا إيليت"إيليت مول    %50910 53,333,333 شر

ن *  مبتن الياسمي 
ن *  الياسمي 

                                         
-  

                                         
-  

 

  %566966 01,808,903 اإلجمال  

      قام المستأجر بإخالء العقار  -* العقار شاغر 
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 الهيكلة المالية للصندوق: 

 القيمة   الوصف

 وحدة 08,568,018 عدد وحدات الصندوق 

 ريال سعودي 085,680,186 رأس مال الصندوق 

 ريال سعودي 398,066,666  التمويل المستخدم

 ريال سعودي 5,683,080,186  حجم الصندوق

 ريال سعودي  01,808,903   إجمالي إيرادات الصندوق 

ي إيردات الصندوق* 
ز
 ريال سعودي 09,088,903   صاف

  
ن
 اإليجار اإلجمال  واإليجار الصاف

ن اع بجدة  يمثل* الفرق بي  العقد لم يبدأ بعد ألن حيث أن و  سعودي ريال 5,816,666 والبالغمبلغ إيجار مطعم الشر
  مراحله النهائية ومن ثم يتم تسليمه للمستأجر ويبدأ العقد بعد أربعة أشهر من االستالم9 

ن
وع ف  المشر

  قيمة اإليجارات اإلجمالية حسب العقود الموقعة مع المستأجرين9 إجمال  إيرادات الصندوق تع
 تن

 منها قيمة أي مضوفات تضف عل العقار مثل رسوم اإلدارة وال
ً
  قيمة اإليجارات حسب العقود الموقعة مطروحا

  إيرادات الصندوق تعتن
ن
يانة صصاف

  لم تبدأ 
ة التطوخالفه، وكذلك مطروحا منها نسب الشواغر أو العقارات التر   تم توقيع عقود تأجت  لها أثناء فتر

 وير9 عقودها بعد كالعقارات تحت التطوير التر
 
 
 

 

 نسب عوائد الصندوق إل رأس المال  
8686 8685 8688 

 المستهدف

  085,680,186  085,680,186  085,680,186 رأس مال الصندوق 

  398,066,666  398,066,666  398,066,666 التسهيالت المستخدمة 

  5,683,080,186  5,683,080,186  5,683,080,186 إجمال   حجم  الصندوق 

  08,009,000  08,191,596  01,808,903 إجمال  إيرادات العقارات بالصندوق 

  دخل العقارات بالصندوق 
  08,009,000  08,191,596  09,088,903 صافن

 نسبة عائد اإليجارات من رأس مال الصندوق 

 %55911 %55913 %55959 نسبة إجمال  إيرادات العقارات بالصندوق 

  دخل العقارات
 %55911 %55913 %56910 نسبة صافن

 %3981 %3981 %3981 نسبة إجمال  مضوفات الصندوق المتوقعة 

 %8965 %8965 %8965 نسبة مضوفات التسهيالت 

 %6966 %6966 %6966 نسبة المضوفات الغت  متكررة 

  دخل الصندوق المستهدف 
 %1901 %1903 %1961 صافن

 
 
 

 مضوفات الصندوق 

 تكاليف الصندوق المتكررة

 من إجمال  قيمة أصول الصندوق بعد خصم المضوفات  %5 أتعاب إدارة الصندوق 
ً
حتسب وتدفع كل ستة أشهر9  –سنويا

ُ
 ت

  بند الرسوم  %6981 المرصوفات األخرى 
ن
  وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة و خالفه كما هو موضح ف

كرسوم الحفظ والمحاسب القانونن
 ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة9 

 تكاليف الصندوق الغتر متكررة 

من إجمال   %5يقوم بعملية ترتيب هيكلة رأس المال بحد أعل يدفع الصندوق أتعاب لمدير الصندوق أو أي طرف آخر  أتعاب هيكلة رأس المال
اك أخرى سواء نقدية )عن طريق  ات الطرح المستقبلية أو عند جمع أي مبالغ اشتر اك يتم جمعها خالل فتر أي مبالغ اشتر

 مرة واحدة بعد إقفال أي عملية جم
ً
 ع رأس مال9 إصدار حقوق أولوية( أو عينية9 وتدفع أتعاب هيكلة رأس المال فورا

من إجمال  المبلغ المسحوب  % 5يدفع الصندوق لمدير الصندوق أو طرف آخر أتعاب هيكلة تمويل بحد أعل  أتعاب هيكلة التمويل
 بموجب أي تسهيالت بنكية9 

 وق9 بحد أعل من قيمة بيع أو استحواذ عل أي أصل عقاري طوال عمر الصند %5يدفع الصندوق لمدير الصندوق  أتعاب تعامل

اء عقارات حتسب وتدفع عند اإلفراغ لصالح الوسيط العقاري9 وقد يكون  %891كحد أقىص  سعي رسر
ُ
من قيمة االستحواذ عل العقار ت

 الوسيط العقاري طرف ذو عالقة9 

 

  دخل العقارات بناًء عل نسب اإلشغال 
ن
  * تم احتساب  صاف
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  عام   االيجاراتنسبة اإلشغال = قيمة إيجارات العقارات المؤجرة عل إجمال  
ن
  حال تم استالم المستأجر لمطعم  %18,01تمثل  8686وه  ف

ن
، وف

ن فستصبح نسبة اإلشغال  اع وتأجت  مبتن الياسمي    9%566برجر كنج ج  الشر

 

م مدير : تمويل عىل الحصول صالحيات 1.5 ن ولكن يجوز  الصندوق، عن نيابة الحصول عل تمويل عند إطالق الصندوق الصندوقال يعتر
عية مع متوافق تمويل عل لحصولله ا  عليه المتحصل نسبة التمويل تتعدى 9 والبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق الضوابط الشر
تيب خاصة عتباراتاعل  التمويلمبلغ  9 ويعتمدوذلك حسب أخر قوائم مالية مدققة الصندوق أصول قيمة إجمال   من %16عن   بتر

وط تكون السائدة9 وسوف السوق وظروف عليه؛ المتحصل التمويل  عل بالرجوع حق وجود عدم أساس عل مبنية تمويل أي شر
   الوحدات مالك  

ن
 .الصندوق ف

  حال الحصول عل تمويل  1.8
ن
يحق لمدير الصندوق رهن العقار محل االستثمار خالل مرحلة االستحواذ لصالح أي جهة تمويلية ف

سّجل صك 
ُ
ن الحفظ إال إذا ما طلبت الجهة الممولة تسجيل الصك باسمها الرهنللصندوق، وي  .باسم أمي 

   الصندوق إدراج بعد 1.0
ن
 تسهيالت عل للحصول البنوك مع بالتفاوض الصندوق مديرن يقوم من الممكن أ السعودية، المالية السوق ف

عية ائتمانية    تتم قد عقارية أصول عل استحواذ عمليات إلتمام النقد الالزم لتوفت  عند الحاجة  متوافقة مع الضوابط الشر
ن
 المستقبل9  ف

ي  المتوافر النقد استثمار وكيفية وسائل 1.4
ز
االحتفاظ بالسيولة عل شكل نقد متاح إل أن يتم استثماره  لصندوقلمدير ا يجوز : الصندوق ف

  األصول العقارية المستهدفة أو توزيعه عل مالك  الوحدات، ويجوز له القيام 
ن
   وذلك المتوفرة النقدية بالمبالغ مؤقتة باستثماراتف

ن
 ف

   االستثمار قبل أو عل المستثمرين التوزي    ع قبل وذلك المرابحة، عمليات
ن
 استثمار ، عل أن يتمالحال هو حسبما األصول من أصل ف

   متاحالنقد ال
ن
  السعودية ف

ن
اف البنوك المركزية ف ة والمصدرة من جهات سعودية وخليجية وخاضعة إلشر أدوات أسواق النقد مباشر

  بودول الخليج بعملة الريال السعودي، ويتم اختيار تلك الجهات المصدرة ألدوات أسواق النقد بناء عل 
حد أدنن التصنيف االئتمانن

  أو ما يعادلها Baa1فئة )
  وستاندرد  (+BBB)( والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتمانن

لدى أي من وكالة فيتش للتصنيف االئتمانن
9 ويمكن استثمار السيولة بشكل غت  مباشر من خالل صناديق المرابحة بالريال السعودي الم  

 طأند بورز للتصنيف االئتمانن
ً
روحة طرحا
 والمرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير آخر وتتم عملية اختيار الصناديق من 

ً
عاما

  للصندوق مقارنة بالمخاطر،
  أكت   خالل قياس األداء التاريجن

ن
و/أو السيولة وحجم الصندوق المستهدف إضافة إل إمكانية االستثمار ف

  نفس الوقت من
ن
 ، جهة ف

ً
  صناديق استثمار عقارية متداولة أخرى مطروحة طرحا

ن
ومن الممكن أن يخصص استثمار النقد الفائض ف

عية  والمرخصة من هيئة السوق المالية متوافقة مع الضوابط الشر
ً
 9عاما

م مدير الصندوق بقيود  1.1 ن   التعليمات الخاصة بصنالمنص االستثمار يلتر
ن
 االستثمار العقارية المتداولة9 اديق وص عليها ف

  الصندوق قبل  1.5
ن
 إجمال  قيمة أصول الصندوق زيادة  وبعد ملكية المستثمرين ف

ن عل أي أصول تضاف  1.1 م مدير الصندوق بالتأمي  ن
وط أدناه، كما يلتر  للجدول والشر

ً
ن عل أصول الصندوق وفقا قام مدير الصندوق بالتأمي 

ن ضد جميع المخاطرالمحتملة  9  للصندوق تأمي 

ز  األصل م وط التأمير  رسر

59    
ن السكتن ن عل العقار ضد المخاطر المحتملة9  مبتن الياسمي  تم التأمي 

تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة المبتن إل 
  ذلك تكاليف التصاري    ح 

ن
حالته األصلية بما ف

ن  والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء وكذلك تأمي 
 المسؤولية العامة واإليجارات9 

ن عل العقار ضد المخاطر المحتملة9  التقنية التجاري مجمع  89 تم التأمي 
تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة المبتن إل 
  ذلك تكاليف التصاري    ح 

ن
حالته األصلية بما ف

ن  والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء وكذلك تأمي 
 المسؤولية العامة واإليجارات9 

ن عل ال مبتن دينار التجاري  39 عقار ضد المخاطر المحتملة9 تم التأمي 
تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة المبتن إل 
  ذلك تكاليف التصاري    ح 

ن
حالته األصلية بما ف

ن  والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء وكذلك تأمي 
 المسؤولية العامة واإليجارات9 

ن عل العقار ضد المخاطر المحتملة9  مجمع ويست أفينيو   99 تم التأمي 
التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة المبتن إل تمتد 

  ذلك تكاليف التصاري    ح 
ن
حالته األصلية بما ف

ن  والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء وكذلك تأمي 
 المسؤولية العامة واإليجارات9 

ن عل العقار ضد المخاطر المحتملة9  مجمع فلل فيفيندا   19 تم التأمي 
 إل تن تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة المب

  ذلك تكاليف التصاري    ح 
ن
حالته األصلية بما ف
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ن  والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء وكذلك تأمي 
 المسؤولية العامة واإليجارات9 

ن عل العقار ضد المخاطر المحتملة9  مطعم برجر كنج خميس مشيط  09 تم التأمي 
تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة المبتن إل 

  ذ
ن
 لك تكاليف التصاري    ححالته األصلية بما ف

ن  والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء وكذلك تأمي 
 المسؤولية العامة واإليجارات9 

 

 

 

 

 

اع  بجدة تحت اإلنشاء9  يتعهد مدير الصندوق بعد انتهاء  مطعم برجر كنج ج  الشر
ن عل  وع واستالم المبتن بأن يتم التأمي  المشر
العقار ضد المخاطر المحتملة9 تمتد التغطية 
لتشمل كامل تكلفة إعادة المبتن إل حالته األصلية 
  ذلك تكاليف التصاري    ح والهدم وتكاليف 

ن
بما ف

 إعادة اإلنشاء9 

ن عل العقار ضد المخاطر المحتملة9  مطعم برجر كنج ج  أبحر بجدة  09 تم التأمي 
تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة المبتن إل 

  ذلك تكاليف 
ن
ري    ح التصاحالته األصلية بما ف

ن  والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء وكذلك تأمي 
 المسؤولية العامة واإليجارات9 

ن عل العقار بعد نقل  قام  الغرفة األول الفندقية  89 مدير الصندوق بالتأمي 
ن ضد المخاطر  ملكية العقار للصندوق تأمي 
المحتملة حيث تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة 

  ذلك تكإعادة المبتن إل حالته األ 
ن
اليف صلية بما ف

التصاري    ح والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء وكذلك 
ن المسؤولية العامة واإليجارات9   تأمي 

ن عل العقار بعد نقل  قام  "ذا إيليت"إيليت مول   19 مدير الصندوق بالتأمي 
ن ضد المخاطر  ملكية العقار للصندوق تأمي 
المحتملة حيث تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة 

  ذلك تكاليف إعا
ن
دة المبتن إل حالته األصلية بما ف

التصاري    ح والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء وكذلك 
ن المسؤولية العامة واإليجارات9   تأمي 
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ي الصندوق
ز
 ملكية المستثمرين ف

  

 
النسبة من رأس مال  عدد الوحدات

 الصندوق
  
 نقدي/ عيتن

:  %1أ( كبار المالك من يملكون    فأكت 

كة عقارات الخليج %38915 80,166,666 شر    
 عيتن

كة مجموعة عبداللطيف العيس المحدودة %50989 58,516,666 شر    
 عيتن

%55915 8,568,018 * خالد بن عبدالعزيز بن نفجان )مالك العقار الجديد(    
 عيتن

  ب( مدير الصندوق وتابعيه: 

كة ملكية لالستثمار )مدير الصندوق( %5938 166,666 شر  نقدي 

  6 6 تابغ  مدير الصندوق

%01910 90,018,018 إجمال  غت  الجمهور   ونقدي 
 عيتن

%36963 86,916,666 إجمال  الجمهور  نقدي 

%566 08,568,018 اإلجمال    / 

ة الحظر عل بيع الوحدات المطبقة عل الدكتور/ *   وحدات واحدة من تاري    خ إدراج اللمدة سنة خالد بن عبدالعزيز بن نفجان تمتد فتر
 اإلضافية المصدرة له9 

 

  الصندوق 8
ن
 مخاطر االستثمار ف

  الصندوق بأنه ) مقدمة للمخاطر:  895
ن
  هذا الصندوق ينط(، متوسط إل مرتفع المخاطريصنف االستثمار ف

ن
وي ولذلك فإن االستثمار ف

عل مخاطر عديدة وهو مناسب فقط للمستثمرين الذين يدركون مخاطر االستثمار بشكل تام ويمكنهم تحمل تلك المخاطر، ولذلك 
  فإن مدير الصندوق 

ن
ن  ،حسب علمه واعتقادهب ملخص المخاطر قد حض المخاطر الواردة ف قراءة  ويجب عل المستثمرين المحتملي 

  الصندوق هذه المخاطر بعناية
ن
اء الوحدات ف  قبل شر

ً
يمكن و  أغفل عنها،، وال يضمن مدير الصندوق عدم ظهور مخاطر أخرى مستقبال

 بينما قد تصبح مهمة 
ً
أن توجد مخاطر أخرى ال يعلمها مدير الصندوق أو عوامل يعتقد مدير الصندوق أنها ليست ذات أهمية حاليا

 بتغت  ظ
ً
  هذه الفقرة9 مستقبال

ن
 روف السوق وبالتال  لم يذكرها ف

كما ال يضمن مدير الصندوق بأنه سيتمكن من تحقيق أهداف الصندوق وال يضمن تحقيق عائد إيجانر  عل استثمارات المستثمرين 
داد قيمة أقل من استثماراتهمللمستثمرين عدم وال يضمن  اجع دون ،عند تصفية الصندوق استر قيمة  وال يضمن بأن سعر الوحدة لن يتر

،  
  الصندوق ما  االستثمار المبدن 

ن
تكن تلك  لم ويتحمل كل مستثمر المسؤولية الكاملة عن أي خسائر مالية ناتجة عن االستثمار ف

 لما تنص عليه الئحة صنادي
ً
لعقاري ق االستثمار االخسارة بسبب الغش أو اإلهمال الجسيم أو سوء التضف من مدير الصندوق وفقا

 9وتعليمات صناديق االستثمار العقارية المتداولة
  قد تؤثر عل العمل والعمليات التشغيلية والوضع المال  للصندوق، ملخص المخاطر 898

: يتناول هذا القسم العوامل األكت  خطورة التر

  تنطبق عل الصندوق أو عل
ن التر   حالة  وهو ال يصف جميع المخاطر وحاالت عدم اليقي 

ن
القطاع أو ملكية وحدات الصندوق9 وف

  الوقت الراهن، 
ن
  نراها غت  جوهرية ف

ن أخرى لم يتم تحديدها بعد أو التر وقوع أي من المخاطر التالية أو ظهور مخاطر وحاالت عدم يقي 
 
ً
  تلك الحالة9 حينها قد يتأثر الصندوق سلبا

ن
 ، وقد تنخفض قيمة وحدات الصندوق ف

  يعلمها مدير الصندوق عل سبيل المثال وليس للحض: من هذه المخاطر 
 التر

  للمستثمر االعتماد عل نتائج سابقة  :مخاطر عدم وجود تاري    خ تشغيىلي  89895
ال يوجد تاري    خ تشغيل  أو نتائج سابقة للصندوق وال ينبغن

كة كانت مرتبطة بأحد األطراف المشار أخرى الستقراء األداء المستقبل  للصندوق سواء  أو صناديق ريت لصناديق عقارية مدرة للدخل 
ها كما ال  وط واألحكام، لم يقم الصندوق بتنفيذ أي استثمارات عقارية أو غت    هذا الصندوق أم لم تكن9 حتر تاري    خ إصدار هذه الشر

ن
ف

 عل استثلذا فإن هذا األمر قد يؤثر سل عقارية ولم يقم بأي عمليات تشغيلية أو حصل عل تمويل9  يملك الصندوق أي أصول
ً
مارات با

 9 وتوزيعاته الصندوق وعوائده
  وردت والمبينة مخاطر عدم تحقيق العائد:  89898

ال يضمن مدير الصندوق بأنه سيتمكن من تحقيق العوائد لمستثمريه وجميع األرقام التر
وط واألحكام ه  ألغراض توضيح    هذه الشر

ن
 بناءً ف

ً
قد تختلف  العوائد الفعلية للصندوق9 عل العقود الحالية العوائد المتوقعة مستقبال

وط واألحكام   هذه الشر
ن
  عن األرقام الواردة ف

ً
وط العقد أو تغت  قيمة العقود مستقبال ام المستأجر بشر ن   حال عدم التر

ن
يكون هناك  ولن 9ف

 أي ضمان بتحقيق هذه العوائد9 

الستثمارية وهو ما قد يحدث نتيجة للعديد من ليس هنالك أي ضمان بأن الصندوق سوف يحقق أهدافه امخاطر االستثمار عامة:  89893
  الصندوق مناسبة فقط للمستثمرين الذين يدركون 

ن
العوامل، بعضها يقع خارج نطاق سيطرة مدير الصندوق9 وستكون االستثمارات ف

  ينطوي عليها ذلك االستثمار9 
  المخاطر التر

  مخاطر االستثمارات العقارية:  89899
ن
اتاالستثمارات العقارية ف  المملكة تتأثر بالظروف االقتصادية المحلية، ولذلك فإن المؤشر

ها من العوامل ستؤثر عل االقتصادية العامة مثل النمو اال رين نحو إقبال المستثمقتصادي وعرض النقد وأسعار الفائدة المحلية وغت 
 
ً
 9هوتوزيعات د يؤثر عل عوائد الصندوقمما ق االستثمارات العقارية وبالتال  تنعكس عل توجه السوق العقارية مستقبال

ز المستثمر من تق 89891  يم استثمارات الصندوق العقارية  و مخاطر عدم تمكير
ً ّ
ن  :عىل حدة كل سوف لن تسنح الفرصة للمستثمرين الراغبي 

  
ن
يم استثمارات الصندوق العقارية بشكل مستقٍل وفردي قبل أن يقوم بها و لتق "عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكّية "باالستثمار ف
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ويد األصول العقاريةالصندوق9 إن الصندوق ال يملك أي أصوٍل عقارية ولم يقم بعد باالستحواذ عل  ن ، كما أن الصندوق لن يقوم بتر
  سيقوم بها 

 المستثمر بمعلوماٍت عن االستحواذات العقارية التر
ً
يم كل و لها مما سيُحد من قدرة المستثمر عل تققبل حصو مستقبال

 عملية استحواذ بشكٍل منفرد9 
ي تحديد العقارات المالئمة أو االستحواذ عليها 89890

ز
قد تتأثر قدرة الصندوق عل القيام بتوزيعات دورية كنتيجة للتأخر  :مخاطر التأخر ف

 بأن مدير الصندوق قد يعتمد عل طرف ثالث للبحث عن عقارات ُمالئمة والذي قد 
ً
  العثور عل استثماراٍت عقارية ُمالئمة، خصوصا

ن
ف

  الوقت ذاته إل تحديد عقارات مالئمة لالستثمار ألطراف أخرى9 إن
ن
  تحديد، واالستحواذ عل، وتطوير  يكون يسغ ف

ن
إذا ما  –التأخر ف

 سلتر  عل مقدرة الصندوق عل القيام  –قمنا بتطوير عقارات مدرة للدخل 
ٌ عقارات محفظة الصندوق سوف يكون له عل األغلب تأثت 

 عل استثمارات الصندوق 
ً
 9وتوزيعاته عوائد الصندوقو بتوزيعات دورية مما قد يؤثر سلبا

 مخاطر ت 89890
ً
ز االستثمارات جغرافيا

ُّ
اتيجية الصندوق  :رك كز عقارات محفظة الصندوق داخل المملكة العربية السعودية بناء عل استر ، ستتر

ها  ن  وقد يكون تركت 
ً
  مستقبال
ن
  تتأثر بها المنطقة مدينة ف

واحدة وبالتال  سوف تتأثر باألوضاع واالنكماشات والدورات االقتصادية التر
 عل استثمارات الصندوق وسعر الوحدة،   بشكٍل عام مما قد 

ً
  منطقة جغرافية يؤثر سلبا

ن
ز العال  لعقارات محفظة الصندوق ف

ُّ
ك كما أن التر

ات االنكماشات  ابطة، من شأنه أن يضخم تأثت 
  قطاٍع واحد أو قطاعات متشابهة ومتر

ن
ة من المستأجرين يعملون ف معينة، أو كون نسبة كبت 

  تلك المنطقة ا
ن
 عل الحاصلة ف

ً
  ذلك القطاع أو القطاعات مما قد يؤثر سلبيا

ن
تشمل  وقد  9 وتوزيعاته عوائد الصندوقلجغرافية أو ف

 :   المملكة العربية السعودية ما يل 
ن
 العوامل المؤثرة عل األوضاع االقتصادية ف

  9األداء المال  واإلنتاجية لمختلف القطاعات االقتصادية 

  9التباطؤ االقتصادي 

  ن وتقليص حجم األعمال9 تشي    ح  الموظفي 

  9تغيت  مواقع األعمال 

  9تغت ّ العوامل الديموغرافية 

  9ل ن   كفاءة واستعمال وسائل االتصال الحديثة إلنجاز األعمال من المتن
ن
 الزيادة ف

  9)نت ونية )اإلنتر   التسوق عتر الشبكة اإللكتر
ن
 زيادة اإلقبال عل والثقة ف

  9مستوى جودة البنية التحتية 

 ص الطلب عل العقار9 ا
ّ
م العقاري أو تقل

ّ
 لتضخ

  9يعات جديدة تتعلق بتملك أو بتأجت  واستئجار العقارات  إقرار تشر

  الوقت الراهن ال يعرض الكثت  من العقارات العقارات ذات الجودة العالية:  شح عرضمخاطر              89898
ن
إن السوق العقاري السعودي ف

  تسغ لالستحواذ 
  التصميم والتنفيذ، مما قد يؤدي لزيادة الطلب عليها من ِقبل األطراف التر

ن
ذات الجودة العالية والمستوى العالم  ف

ع من السوق العقاري السعودي أن عليها ألغراض استثمارية وزيادة أسعار االستحواذ عليها بشكٍل ال يتن
ّ
اسب مع قيمتها الفعلية9 ُيتوق

ة المقبلة لتشييد المزيد وزيادة المعروض من العقارات ذات الجودة العالية، مما قد يؤدي إل تباطؤ نمو العائد  يتوجه خالل الفتر
  يستهدفها الصندوق، وبالتال  ق

لدورية د يكون له أثٌر سلتر  عل معدل التوزيعات ااالستثماري عل العقارات ذات الجودة العالية والتر
 عل 

ً
  الصندوق مما قد يؤثر سلبيا

ن
ن ف كي 

 9وتوزيعاته عوائد الصندوقوعل نمو قيمة استثمارات المشتر

  حال عد نشطة غتر تشغيلية: أمخاطر التوزيعات من             89891
ن
يةقد يعمد مدير الصندوق وف دورية لا م تمكنه من دفع العوائد التأجت 

  الصندوق حال استحقاق العوائد كجزء من 
ن
 من نشاط الصندوق التشغيل  أن يقوم بتوزي    ع جزء من النقدية المتوفرة ف

ن للمساهمي 
 عل 

ً
ام عل الصندوق مما قد يؤثر سلبيا ن  9وتوزيعاته عوائد الصندوقااللتر

898956  : ز ل العقاري و/أو أي من األطراف الخارجية عل  مخاطر فقدان الموظفير
ِّ
إن عدم قدرة مدير الصندوق و/أو المستشار/الُمشغ

ن لدى أي منهم قد يؤثر عل قدرة مدير الصندوق  ن العاملي  ن الرئيسيي  ن أو فقدان الموظفي  ن الرئيسيي  المحافظة عل أو استقطاب الموظفي 
اتيجية االستثمارية مما قد يؤ   للمستهدف وكذلك عل عل تنفيذ االستر

ً
ثر بدوره عل قدرة الصندوق عل القيام بتوزيعات دورية وفقا

 عل 
ً
ن مما قد يؤثر سلبيا كي 

 9وعوائده الصندوق توزيعاتقيمة استثمار المشتر
يعية:  898955 ات االقتصادية والتشر يعية مخاطر التأثر بالتغتر ات االقتصادية والتشر   قد  تتأثر النتائج التشغيلية للصندوق بالتغت 

والتر
  قيمة استثماراته 

ن
يكون لها أثر سلتر  عل قطاع العقار بشكٍل عام، مما قد يحد من ربحية الصندوق أو يعوق الصندوق من تحقيق النمو ف

ات االقتصادية والتشر  : العقارية9 تشمل المخاطر المرتبطة بالتغت   يعية ما يل 
  الظروف االقتصادية أو الظروف المحلية بشكٍل عام9  (أ

ات فن  التغت 
  العرض والطلب عل العقارات9  (ب

 التغت  فن
  نسبة  (ت

  تتسم بارتفاع نسبة  الرب  حالتغت ّ فن
ات التر  الفتر

ً
ة المعروض النقدي9 الرب  ح السائدة وخصوصا

ّ
 وقل

يبية  (ث يعات الضن ن والتشر   القواني 
ي9 التغت  فن  والعقارية والبيئية والتقسيم الحضن

ها قد تمنع الصندوق من أن يكون ذو ربحية أو من تحقيق النمو أو المحافظة عل قيمة استثمارات الصندوق العقارية  هذه األسباب وغت 
 عل استثمارات الصندوق 

ً
 9وتوزيعاته وعوائدهمما قد يؤثر سلبا

اماتهم المستأجرين عدم وفاءمخاطر  898958 ز اماته التعاقدية وقد ال  :بالت  ن م المستأجر بالتر ن مقد ال يلتر ن عات اإليجارية بالوفاء بالدف يلتر
  سيقوم الصندوق بتوزيعها عل 

 عل التدفقات النقدية للصندوق، وبالتال  سيؤثر عل العوائد الدورية التر
ً
المستحقة، مما يؤثر سلبا

ل العقاري للصندوق إذا ما أعلن أي من المستأجرين ألحدى مالك  الوحدات9 و 
ِّ
وحدات عقارات محفظة الصندوق إفالسه، فإن الُمشغ

مة مع ذلك المستأجر، األمر الذي قد يؤدي  قد يكون غت  قادر عل تحصيل األموال المستحقة للصندوق بموجب عقود التأجت  الُمتر
ل حملة الغ المتوفرة للقيام بالتوزيعات الدورية عإل تقليل التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات الصندوق الرئيسية وبالتال  المب

 عل استثمارات الصندوق  الوحدات
ً
 9وتوزيعاته هعوائدو مما قد يؤثر سلبا

ات طويلة:  898953 ات طويلة كنتيجة النتهاء عقد  مخاطر عدم إشغال العقار لفت  عندما تصبح أي من الوحدات العقارية شاغرة لفتر
، أو إعالن المستأجر إفالسه، أو   

  أو غت  قانونن
ل المستأجر من إكمال عقد التأجت  بشكٍل قانونن

لغاء أو عدم إ التأجت  دون تجديده، أو تنصُّ
  العوائد، وبالتال  انخفاض التوزيعات الدورية للمستثمرين9 غت  ذلك من األسباب، فإن الصندوق قد تجديد العقد أو 

ن
  من انخفاٍض ف

يعانن
ية عالوة عل ذلك، ولكون قيمة عقار ما تعتمد    يمكن تحصيلها من بي بشكٍل كبت  عل العقود التأجت 

ع تلك لذلك العقار، فإن القيمة التر
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ات ط   أو كل  لفتر
  ظلت غت  مستأجرة بشكٍل جزن 

  يمكن تالعقارات التر
 قد تتناقص، وبالتال  قد تتناقص العوائد التر

ً
حقيقها ويلة نسبيا

 عل استثمارات الصندوق و  للمستثمرين
ً
 9وتوزيعاته عوائدهمما قد يؤثر سلبا

ي عمليات بيع العقار:  898959
ز
م ضمانات محدودة أو ال تقوم  مخاطر عدم وجود ضمانات ف

ّ
إن األطراف البائعة للعقارات عادة ما تقد

9 وبالتال   بتقديم
ن   غرض معي ّ

ن
أي ضمانات تتعلق بمدى جودة العقار من النواج  المعمارية أو الهندسية أو مدى مالءمته لالستخدام ف

بيل االستحواذ عل 
ُ
  قد يقوم بها الصندوق ق

  الجهالة التر
ن
فإن الصندوق يملك إجراءات محدودة إذا ما فشلت دراسات الفحص الناف

  إظهار أي أم
ن
ن ف  من عقار معي 

ً
ا  كبت 

ً
  مثل هذه الحاالت، فإن الصندوق قد يخش كل أو جزءا

ن
ور قد يكون من شأنها خفض قيمة العقار9 ف

  صورة إيجارات، وبالتال  ف
ن
 تحصيلها من هذه العقارات ف

ً
  كان متوقعا

  مثل هذه العقارات باإلضافة إل خسارته للعوائد التر
ن
ن إاستثماره ف

 عل قيمة 
ً
ن والتوزيعات الدورية لهم كذلك عل ذلك سوف ينعكس سلبا كي 

 9عوائد الصندوقاستثمار المشتر
لقد جرت العادة أنه عندما يغادر المستأجرون جوهرية عىل العقارات المملوكة: الضافات اإل صالحات أو اإل  تكاليفمخاطر  898951

يةالعقار ال دون تجديدها أو ألي سبب آخر، فإن مالك العقار سيقوم بإنفاق مبالغ، قد تكون جوهرية،  ُمستأجر النتهاء عقودهم التأجت 
إلجراء تحسينات عل العقار لزيادة جاذبيته للمستأجرين الجدد9 وعل الرغم مع أنه ُيتوقع من المستأجرين بشكٍل عام دفع مبالغ دورية 

 عن القيام بإصالحات جوهرية للعقار الذي للقيام بأعمال صيانة العقار الذي يشغلونه، فقد يؤول ا
ً
لمطاف بالصندوق إل كونه مسؤوال

 عل قيمة استثمارا
ً
 تزيد عن أية مبالغ تم تحصيلها من المستأجرين القداىم مقابل أعمال الصيانة مما قد يؤثر سلبيا

ً
 تتّم إخالؤه حديثا

ن  كي 
 9وتوزيعاته وعوائد الصندوقالمشتر

 باستثمارات األسهم  :االستثمارات العقاريةمخاطر عدم سيولة  898950
ً
 مقارنة

ً
االستثمارات العقارية تعتتر استثمارات غت  سائلة نسبيا

واألصول االستثمارية األخرى، وهذا األمر قد يؤثر عل إمكانية قيام مدير الصندوق ببيع أصول الصندوق العقارية خالل مدة زمنية 
ة، وقد يتأخر البيع بسبب ظروف ال ر الصندوق ال يسمدير فإن قطاع العقاري أو الظروف االقتصادية الكلية، وبالتال  قصت 

َّ
تطيع أن ُيقد

  يقوم بوضعها، و 
وط التر ر كم من الوقت سقد مدى احتمالية أن يتمكن من بيع أي من عقاراته بالسعر أو بالشر

ّ
تستغرق ال يستطيع أن يقد

  قد يستحوذ عليها الصندوق قد تحتوي 
اء بعض العقارات التر ي محتمل وحتر إنهاء صفقة البيع9 إن عقود شر عملية البحث عن مشتر

ين الذ
ّ
ة زمنية معّينة أو مقدار الد  ُيباع العقار لفتر

ّ
ه عن طريق ي يمكن سدادضمن بنودها عل تقييدات تتعلق بعملية البيع، مثل أّل

اتيجيته االستثمارية عل الوجه األمثل،    عملية بيع العقار سيقلل من قدرة الصندوق عل تطبيق استر
ن
عملية البيع تلك9 إن أي تأخت  ف

 وبالتال  عل 
ن كي 

  الصندوق و/أو التوزيعات الدورية للمشتر
ن
ن ف كي 

 ائد الصندوقو عمما قد ينعكس بشكٍل سلتر  عل قيمة استثمارات المشتر
 وتوزيعاته9 

   مخاطر بيع العقار بخسارة رأسمالية:  898950
ن
ية عوائدها إن بعض العقارات المملوكة من قبل الصندوق قد ال تشهد ارتفاعات ف  التأجت 

ها، فإن قيم 9 ولهذه األسباب أو غت 
ً
  إيجاراتها قد تكون أقل من النسبة السوقية العادلة مستقبال

ن
العقار ألي  ةعتر الزمن، أو أن الزيادة ف

  حال إذا تمكن 
ن
 من قدرة مدير الصندوق عل بيع مثل تلك العقارات، وأنه ف

ُّ
ايد مع مرور الوقت، مما قد يُحد ن ٍ محتمل قد ال تتر

مشتر
  ُيمكن للصندوق استخدامها 

  األموال التر
ن
 ف
ً
  تناقصا

، مما يعتن اء األصل 
باع بسعٍر يقل عن سعر الشر

ُ
   الصندوق من بيعها، فإنها قد ت

ن
 ف
ل مما قد يؤثر سل

ُ
  قيمة االستثمار كك

ن
 ف
ً
  العائد الرأسمال  للصندوق وبالتال  تناقصا

ن
 ف
ً
 بالقيام باالستحواذ عل عقارات أخرى وتناقصا

ً
يا

 وتوزيعاته9  عوائد الصندوقعل 
اء الصندوق ألي عقارات ينطوي عليه مخاطر تشغيلية بشكٍل ع مخاطر ارتفاع التكاليف التشغيلية:  898958   إن شر

 قد تؤثر ام، والتر
لة من    أو إذا كانت اإليجارات الُمحصَّ

 بشكٍل جزن 
ً
بشكٍل سلتر  عل أداء الصندوق9 إذا كان عقاٌر ما ضمن محفظة الصندوق شاغرا

المستأجرين غت  كافية لتغطية التكاليف التشغيلية لذلك العقار، فسيضطر الصندوق لتغطية التكاليف التشغيلية لذلك العقار9 تشمل 
ن عل العقار، اإلصالحات ا لتكاليف التشغيلية للعقارات عل سبيل المثال ال الحض عل تكاليف المنافع العامة، رسوم اإلدارة، التأمي 

  سيتم بموجبها تأجت  عقارات محفظة 
والصيانة، والتكاليف اإلدارية9 عل الرغم من أن مدير الصندوق يعتقد أن معظم العقود التر

لزم ا
ُ
عية مصاريفلمستأجرين عل دفع جزء أو كٍل من هذه الالصندوق ست  أن المالم تتعارض مع الضوابط والمعايت  الشر

ّ
عقود ، إّل

ية  حال انتهاء مدة العقود الحالية قد ال يتم صياغتها عل نفس النحو، وبالتال  فقد يضطر الصندوق  التأجت 
ً
  سيتم توقيعها مستقبال

التر
ف إل دفع هذه التكاليف9 إذا كا

ّ
لزم المستأجر عل دفع المصاريف التشغيلية للعقار، أو إذا تخل

ُ
ن الصندوق غت  قادٍر عل توقيع عقود ت

ارتفعت قيمة التكاليف التشغيلية ألي سبب خارج عن إرادة مدير الصندوق أو آلخر عن دفع هذه المصاريف، او  المستأجرون لسبٍب 
 لالستحواذ عل العقارات أو القيام 

ً
فسوف يضطر الصندوق لدفع هذه المصاريف، مما سيكون له أثٌر سلتر  عل الموارد المتاحة مستقبال

 بتوزيعات دورية حسب المستهدف مما قد يؤثر 
ً
 9وتوزيعاته وعوائده عل استثمارات الصندوقسلبيا

ز عىل العقار:  898951 ن السوف يقوم الصندوق ب المخاطر المتعلقة بالتأمير  كة للصندوقالعقارية المملو  جميع األصول عل التكافل   تأمي 
ر المادي المباشر الذي    قد تقع عل العقار قد تفوق قيمتها المقد لتقليل مخاطر الضن

ار المادية التر الغ بيقع عل العقارات9 إن األضن
 من تكاليف 

ً
  أن جزءا

  سيتحملها الصندوق، مما يعتن
ن ُمجمل الخسائر التر ن حيث قد ال تغط  بنود وثيقة التأمي  الُمستلمة عن طريق التأمي 

تبة عن عدم  إعادة تأهيل البناء سوف يقع عل كاهل الصندوق، باإلضافة إل عدم تعويض الصندوق عن جزء أو كل الخسارة المتر
  تحصيل اإليجار 

ن
 من الخسائر بات ف

ً
9 كما أن هنالك أنواعا

ً
ن سوف تتأثر سلبا كي 

  أن التوزيعات الدورية للمشتر
رة، مما يعتن العقارات المتضن

 أو ُيمكن تأمينها بشكٍل 
ً
  يكون تأمينها غت  ُمجٍد اقتصاديا

  ال يمكن تأمينها أو التر
ار المادية ذات الطبيعة الكوارثية والتر حدود مواألضن

وط9 تشمل هذه  ار تلك الناجمة عن الحروب أو األعمال اإلرهابية أو الزالزل والفيضانات واألعاصت  أو الكوارث ومشر الخسائر واألضن
  مثل هذه الحاالت، قد ال يكون لدى عقارات الصندوق تغطية 

ن
  قد تقع عل نطاٍق واسع9 ف

ها من األحداث المدمرة التر البيئية وغت 
ار عل أو تدّمر عقار أو أكت  من عقارات تأمينية مالئمة، أو تغطية تأمينية عل   يؤدي إل إيقاع أضن

  حال حصول حدٍث كارن 
ن
 اإلطالق9 ف

 ع
ً
ه مما قد يؤثر سلبيا ع تحقيقها عتر تأجت 

ّ
  كان ُيتوق

  ذلك العقار واألرباح التر
ن
 لمحفظة الصندوق، فقد يفقد الصندوق مبلغ استثماره ف

 9تهوتوزيعا عوائدهاستثمارات الصندوق وعل 
وط تعاقدية تقييدية:  898986  من مخطط عقاري أو مخاطر وجود رسر

ً
  سيستحوذ عليها الصندوق جزءا

قد تكون بعض العقارات التر
وط وقيود قد تحد من قدرة  اء مثل هذه العقارات عل شر  من مجمٍع تجاري عل سبيل المثال، وبالتال  فقد ينطوي عقد شر

ً
جزءا

قيد نوع المستأجرين الذين ُيمكن أن يشغلوا العقار المذكور وغت   الصندوق عل تشغيل مثل هذه العقارات
ُ
أو القيام بتحسينات أو ت
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قلل من األموال المتوفرة لدى 
ُ
وط والقيود قد ترفع من تكاليف العقار التشغيلية وبالتال  ت ذلك9 إن امتثال الصندوق بمثل هذه الشر

 عل استثمارات الصندوق الصندوق للقيام بالتوزيعات الدورية مما قد يؤثر سلب
ً
 9وتوزيعاته وعوائدها

ي االنتهاء من أعمال اإلنشاء والتطوير:  898985
ز
  االستحواذ عل  مخاطر التأختر ف

ن
قد يتم استخدام بعض متحّصالت عملية الطرح ف

 بمسائل متعلقة بالتخطيط وإعاد
ً
ة تحسينها وتطويرها، وبالتال  فإن أداء الصندوق سيكون مرتبطا

طيط العقاري، ة التخعقارات ِبنيَّ
ن والتطوير مما    مواعيد االنتهاء من أعمال التحسي 

ن
  إمكانية التأخر ف

ن ما يعتن امات البيئية والمجتمعية أثناء التطوير والتحسي  ن
د ق وااللتر

 عل استثمارات الصندوق 
ً
 9وتوزيعاته وعوائدهيؤثر سلبا

ائية 898988 كات، والحسابات االستثمارية للمؤسسات مخاطر التنافسية الشر   منافسة مع األفراد، والشر
ن
: يتوقع الصندوق أن يدخل ف

  أنشطة السوق العقارية سوا 
ن
ة للدخل األخرى، وأي كيانات أخرى منخرطة ف ، والصناديق العقارية الُمدرَّ ن كات التأمي    ءالمالية كالبنوك وشر

9 إن العد ن ن أم اعتباريي   حقيقيي 
ً
 قد يكون لديها موارد أكتر من موارد الصندوق، كما أن كانت أشخاصا

ً
يد من هذه الكيانات المذكورة آنفا

 تشغيليٍة أعل9 باإلضافة إل ذلك، فإن 
ً
ة للدخل األخرى قد تتمتع بانخفاض تكاليف رأس المال وكفاءة بعض الصناديق العقارية الُمدرَّ

  
ن
  عدد هذه الكيانات المتنافسة و/أو ف

ن
حجم األموال المتوفرة لالستحواذ عل االستثمارات العقارية الُمالئمة سوف ينُجم أي ازدياد ف

دفع مقابلها9 إن قيام الصندوق بدفع مبالغ أعل
ُ
  ت
  زيادة األسعار التر

  الطلب عل العقارات المتوفرة لالستحواذ مما يعتن
ن
 ف
ٌ
 عنه زيادة

م القي ن   يعتر
ا قد ام بها فإن ربحية الصندوق قد تِقل وبالتال  فقد يقل العائد عل االستثمار ممللعقارات واالستثمارات العقارية األخرى التر

 عل 
ً
 9وتوزيعاته عوائد الصندوقيؤثر سلبيا

ي المعروضمخاطر التنافس  898983
ز
  توجد فيها عقارات  :ف

  نفس المناطق التر
ن
  تقع ف

سيكون هنالك العديد من العقارات األخرى التر
  اجتذاب المستأجرين9 إن عدد هذه العقارات الُمناِفسة سيكون 

ن
  سوف تتنافس مع عقارات محفظة الصندوق ف

محفظة الصندوق والتر
  يمكنه تحصيلها كإيجارات لهذه العقارات مما قد يؤدي النخفاض له أثٌر عل مقدرة الصندوق عل تأجت  عقاراته وعل المبالغ 

التر
  
ن
ن وتطوير عقارات قائمة ف   حال إذا ما ُبنيت عقارات جديدة أو تم تحسي 

ن
 ف
ً
التدفقات النقدية للصندوق9 قد يتأثر أداء الصندوق سلبا

  يملكها نفس مواقع عقارات الصندوق، األمر الذي قد ُيضطر الصندوق إل القيام بتحسينا
ت أو تطويرات رأسمالية عل العقارات التر

 عل 
ً
  يقوم بها الصندوق مما قد يؤثر سلبيا

ٍة تنافسية، وبالتال  سيؤثر عل التوزيعات الدورية التر
ن وائد عللمحافظة عل أو خلق مت 

 9وتوزيعاته الصندوق
يعات الحكومية:  898989 ز والتشر  لعقارية والعمليات المتعلقة بها من تشييد وتأجت  إن الممتلكات ا مخاطر تكاليف االمتثال للقوانير

يعات الصحة والسالمة العامة  يعات المملكة العربية السعودية مثل تلك المتعلقة بالبيئة وحمايتها وتشر ن وتشر وغت  ذلك خاضعة لقواني 
ام ومدى مالءمة العقار لالستخدام من قبل األفراد ذوي االحتياجات الخاصة وغت  ذلك9 قد تفرض مثل ن يعات التر ن والتشر ات هذه القواني 

ق بتكاليف تقىّص  العقارات من ِقبل الهيئات الحكومي
ّ
ن فيما يتعل ن العقاريي  لي 

ّ
ك العقار و/أو المشغ

ّ
 ةمتفاوتة عل المستأجرين و/أو ُمّل

ت
ّ
  أد

  قد تبديها تلك الجهات بغض النظر عن السبب أو إذا ما كانت األفعال التر
ن إل عد االمتثال للقوا ومعالجة المالحظات التر ني 

 عل
ً
  حجمها ونوعها مما قد يؤثر سلبا

ن
امات جوهرية ف ن  أم ال، وقد تكون مثل هذه االلتر

ً
ما  استثمارات الصندوق وسعر الوحدة، كقانونية

يعات جديدة تحظر تأجت  العقارات عل فئة معينة من المستأجرين قد يحتم عل المستأجرين إخالء العقارا المستأجرة  تان صدور تشر
يؤثر  مما قد  من الصندوق وبالتال  يواجه الصندوق مخاطر البحث عن مستأجرين جدد وقد يكون ذلك مقابل تخفيض قيمة اإليجار9 

 عل عوائد الصندوق
ً
 9وتوزيعاته سلبا

  عمليات االستحو  مدير الصندوق قد يسغ للحصول عل تمويلأن  حيث المخاطر المتعلقة بالتمويل:  898981
ن
اذ بغرض استخدامه ف

ا أن تكاليف كم الظروف االقتصادية العالمية الراهنة قد تؤدي الرتفاع تكاليف التمويل، إال أنعل العقارات وتسيت  أعمال الصندوق، 
ية لس   حال انخفاض العوائد التأجت 

ن
  عوائد الصندوق ف

ن
 سلتر  عل صاف

ٌ خر وبالتال  سيكون بٍب أو آل التمويل بشكٍل عام قد يكون لها تأثت 
  قيمة 

ن
  حال حدوث انخفاض ف

ن
  قيمة األصول ف

ن
لها أثٌر سلتر  عل أداء الصندوق ككل، كما أن استخدام التمويل قد يؤدي لتقليص صاف

ات سلبية عل نتائج الصندوق التشغيلية ووضعه المال  أصول الصندوق العقارية9  يؤثر  قدما م جميع هذه األسباب قد تؤدي إل تأثت 
 وتوزيعاته9  عل عوائد الصندوق

  حال إذا ما قام الصندوق بالحصول عل  :نسبة المرابحات عىل التمويلمخاطر ارتفاع  898980
ن
ةنسبة مرابحة متذات  تمويالتف ، غت 

  معدالت 
ن
ؤدي إل تقليل التدفقات النقدية وبالتال  قدرة الصندوق عل القيام بالتوزيعات الدورية9 باإلضافة يسالرب  ح فإن االرتفاعات ف

ات ارتفاع معدالت نسبة رب  ح ذو  تمويلإل ذلك، وعند قيام الصندوق بسداد  ة خالل فتر ن عليه تسيالرب  حمتغت  يل واحد أو ، فقد يتعي ّ
  وقٍت قد ال ي

ن
 عل أكت  من استثماراته العقارية ف

ً
 لتحقيق أعل عائٍد ممكن عل مثل هذه االستثمارات مما قد يؤثر سلبا

ً
كون مواتيا

 9وتوزيعاته وعوائدهاستثمارات الصندوق 
ي أصل  مشاعة حصص االستحواذ عىلمخاطر   898980

ز
كات أو عقارات مملوكة لجهات  ينطويعقاري: ف   شر

ن
االستحواذ عل حصص ف

   العامة مخاطر ال عل نفسأخرى 
  بند المخاطر تعرض لها يالتر

ن
كة من 9 وبالتال  يمتد أثرها إل الحصص المملو القطاع العقاري والواردة ف

 عل مما قد يؤثر سل قبل الصندوق9 وال يمكن إعطاء أية ضمانة بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق أي عائد عل رأس المال المستثمر 
ً
با

 9وتوزيعاته عوائد الصندوق
ي صناديق  898988

ز
  يستهدف الصندوق االستثمار بها إل نفس المخاطر الواردة  أخرى: مخاطر االستثمار ف

تتعرض الصناديق األخرى التر
 عل استثمارات الصندوق 

ً
  فقرة المخاطر الرئيسة لالستثمار أو بعض منها أو مخاطر خاصة بالصندوق نفسه، مما قد يؤثر سلبا

ن
ف

 9وتوزيعاته وعوائده
ي البيضاء: مخاطر فرض  898981

   رسوم عىل األراضز
تبة عل قرار فرض رسوم عل األراضن قد يتحمل مالك  الوحدات اآلثار السلبية المتر

  البيضاء، وبالتال  انخفاض البيضاء، 
  انشاء المشاري    ع العقارية المدرة للدخل نتيجة تطوير األراضن

ن
  التوسع ف

ن
  تتمثل ف

يمة قوالتر
 9بشكل سلتر  وتوزيعاته  ندوقيجارات مما يؤثر عل عوائد الصاإل 
عية:  898936  بفئة معينة المخاطر المرتبطة بمعايتر الهيئة الشر

ً
عية تجعل االستثمار فقط محدودا إن طبيعة استثمارات الصندوق الشر

  أسعار تلك الفئة المحدودة 
ن
ها9 مما يحد من توزي    ع أصول الصندوق بشكل أوسع وبالتال  فإن أي تذبذب ف من االستثمارات دون غت 

 عل أداء 
ً
 عيةالضوابط الشر أن مدير الصندوق يقوم بمراجعة توافق االستثمارات مع  الصندوق9 وبما من االستثمارات قد يؤثر سلبا

عية وقد ينتج عن ذلك تغيت  وضع بعض االستثمارات من متوافقة إل غت  متوافقة مع  عيةالشر  تنشأ احتمالية ، وبالتال  الضوابط الشر
 عل 

ً
 9وتوزيعاته عوائد الصندوقالتخلص من تلك االستثمارات بأسعار غت  مناسبة، مما يؤثر سلبا
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  تتضمن استثمارات مالية وخدمات استشارية9 وقد  مخاطر تضارب المصالح:  898935
يزاول مدير الصندوق مجموعة من األنشطة التر

  المصالح يحد من قدرة مدير الصندوق تنشأ هناك حاالت تتضارب فيها مصالح مد
ن
ير الصندوق مع مصالح الصندوق9 إن أي تضارب ف

 عل استثمارات الصندوق 
ً
 9وتوزيعاته وعوائدهعل أداء مهامه بشكل موضوع  مما قد يؤثر سلبا

ي مرابحات 898938
ز
اماته التعاقدية : مخاطر االستثمار ف ن   الوفاء بالتر

ن
  تتعلق باحتمال أن يخفق أي من الجهات المتعاقد معها ف

ه  تلك التر
  حالة إيداع أموال )بصفة ودائع 

ن
وط المتفق عليها بينهما9 وتنطبق هذه المخاطر عل الصندوق ف توافقة ممع مدير الصندوق وفقا للشر

عية    حكمها( لدى طرف ثمع الضوابط الشر
ن
  عمليات المرابحة المختلفة9 إن أي إخفاق من قبل أو ما ف

ن
الث، أو من خالل االستثمار ف

 عل استثماراته 
ً
  يتعامل معها الصندوق يؤثر سلبا

 9وتوزيعاته وعوائدهالجهات التر
898933  : ي

ز
  يستثمر بها الصندوق،  مخاطر االعتماد عىل التصنيف االئتمان

  ألي من المرابحات التر
  حالة انخفاض التصنيف االئتمانن

ن
ف

  مرابحات أو صناديق مرابحة والذي 
ن
 عل أصول الصندوق المستثمرة ف

ً
قد يضطر مدير الصندوق إل التخلص منها، مما قد يؤثر سلبا

 عل 
ً
 9وتوزيعاته عوائد الصندوقبدوره سيؤثر سلبا

 

 لدى بنك  893
ً
  الصندوق ال يعد إيداعا

ن
ك ف   ضمان الرب  ح أو عدم الخسارة9 وبشكل عام فإن استثمار المشتر

  الصندوق ال يعتن
ن
االستثمار ف

  الصندوق تكون بالمشاركة، أي أن تحقيق األرباح أو تحمل الخسائر ستكون حسب نسبة مشاركة  
ن
ك ف 9 إن طبيعة استثمار المشتر محل 

  الصندوق9 
ن
ك ف وبناًء عليه فإن مدير الصندوق ال يقدم أي ضمانات بأن الصندوق سوف يحقق أهدافه االستثمارية9 ول ن  كل مشتر

ن ع ل   األصل ية المستثمرة عن د بيع وحداتهم أو ع ند إن       هاء الصندوق9  مبالغهمتكون هناك أي ضمانات بحصول المشت ركي 
 األخرى في المملكة ليس لعقاري أداء المشاري    ع العقارية وصناديق االستثمار اإن  899

ً
ا إن ل ب، وال ضماناً لهالصندوق على نجاح مؤشر

ة، جة ربداألخرى في المملكة يمكن أن تتفاوت المشاري    ع العقارية وصناديق االستثمار العقاري العوائد التي تحققها  كل أن  إذكبت 
التصميم والمقاولين9 والبيئية ل انية والتوقيت والعوامالخصائص السك، ال الحصرل المثال خاصة منها على سبيل مشروع يتأثر بعوام

أو إفادة من جانب مدير الصندوق بأن المشروع سيحقق نفس النتائج أو نتائج مماثلة لتلك تأكيد ليس هناك أي ضمان أو كما أنه 
ع أو الصناديق المماثلة ليس نجاح المشاري    إن نفذت في المملكة9 أو صناديق استثمار عقاري مماثلة التي حققتها مشاريع عقارية 

  المستقبل9 
ن
 عل أية عوائد ف

ً
ا  مؤشر

  الصندوق يتحمل مالكو  891
ن
تب عل االستثمار ف   تكون الوحدات المسؤولية كاملة عن أي خسارة مالية قد تتر

  الحاالت التر
ن
فيها  إال ف

 9الخسارة ناتجة عن إهمال أو تقصت  من مدير الصندوق
 يجوز لمدير الصندوق أن يعمل  890

ً
   مديرا

ن
لصناديق أخرى لها نفس أهداف الصندوق9 ومن هنا، فقد ينتج أن يكون لدى مدير الصندوق ف
  هذه الحالة، سوف يسغ مدير الصندوق 

ن
ن الصندوق والصناديق األخرى9 وف   المسؤولية أو المصالح بي 

ن
سياق عمله حاالت تضارب ف

  المصالح عل أسس عادلة ومنصفة لجميع الصنا
ن
 9ديق ذات العالقةلحل هذا التضارب ف

 
 

اك 1  اال شتر
ة   الطرحفتر

ة الطرح ة الطرح االولي  بداية فت   إدراج وحدات الصندوق االستحواذ عىل العقارات األولي  إقفال فت 

ن أيام عمل تبدأ من خمسة   اإلثني 
 ه5938ذو الحجة  86
 م8650سبتمتر  55

 ه5938ذو الحجة  80األحد 
 م8650سبتمتر  50

سيتم االستحواذ عل العقارات ونقل 
كة ملكية األصول العقارية  إل الشر

 يوم 06خالل ذات الغرض الخاص 
 9من إقفال الطرحعمل 

راج وحدات الصندوق خالل سيتم إد
من نقل ملكية األصول يوم عمل  06

 العقارية إل الصندوق9 

ة طرح الوحدات اإلضافية   :فتر
   عل اإلضافية الوحدات تخصيص سيتم

ن بشكل عيتن كي 
  المشتر

ً
أن تنقل ملكية العقارالمراد االستحواذ عليه، أو منفعته  عل الوحدات، مالك موافقة بعد فورا

   اإلضافية الوحدات إدراج يتم وأن الصندوق لمصلحة
ن
  ( 06ال تزيد عن ) مدة خالل السوق ف

ً
    ، الوحدات مالك موافقة تاري    خ من يوما

ن
وال يجوز التضف ف

  تم تخصيصها الوحدات
  بما نسبته ) عل التر

ن بشكل عيتن كي 
 األول السنة خالل الصندوق أصول قيمة زيادةإجمال   عملية طريق عن أكت   ( أو %1المشتر

ة الطرح لزيادة إجمال  قيمة أصول الصندوق خالل مدة  التزيد عن مدة ستة ) .تداولها لبدء
تاري    خ موافقة الهيئة عل عملية زيادة قيمة  ( أشهر من0تبدأ فتر
 أصول الصندوق9 

 
ن إقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية واأل  (أ   دول مجلس التعاون الخليجر  والمقيمي 

ن ومواطتن   الصندوق للسعوديي 
ن
اك ف انب جيبدأ االشتر

  
ن
ن ف ن بما ال يخل بنظام تملك العقار لغت  السعوديي    م  55/61/8650ه الموافق  86/58/5938تاري    خ غت  المقيمي 

ن
/ 80/58تاري    خ  وينته  ف

وذلك  يوم عمل 83دة قفال الطرح لمإويجوز أن يمدد مدير الصندوق تاري    خ  ،أيام عمل 1 االول   الطرح مدةو  م( 8650/ 50/61الموافق ه  5938
  هيئة السوق الماليةوأخذ موافقة دارة الصندوق إبعد أخذ موافقة مجلس 

ن
اك: 9 ف  الفقرة أدناه تفصيل لبعض حاالت االشتر

اك لمن هم دون سن  - اك عن طريق الول  أو الوض   58يجوز االشتر
 9سنة هجرية االشتر

 9سنة هجرية الحصول عل صورة من الهوية الوطنية أو اإلقامة للقاض، مع هوية الول  أو الوض   58للقاض الذي دون  -
سنة هجرية يجب إرفاق سجل األشة المضاف فيه القاض وبطاقة الهوية الوطنية للول  أو  51 إذا كان العميل سعودي الجنسية وأقل من -

 9  الوض 
 سنة تحت الوصاية يجب إرفاق صورة من صك الوصاية الصادرة من المحكمة المختصة9  58إذا كان العميل ممن دون سن  -
ط أن ي - كون للعميل فاقد األهلية محفظة استثمارية لدى أحد األشخاص كما يجوز لفاقد األهلية االكتتاب بواسطة الول  أو الوض  بشر

  المرخص لهم9 
ط أن تقدم مايثبت يجوز للمرأة السعودية المطلقة  - اك بأسماء أوالدها لصالحها بشر   لها أوالد قض من زوج غت  سعودي االشتر

أو األرملة التر
  بأنها مطلقة أو أرملة ومايثبت أمومتها ألوالد قض9 

اك ومتطلبات كل عميل9  0فصيل ملحق رقم أنظر بالت (ب  آلية االشتر
وط و  (ت كة ُملكّية لالستثمار  كاماألحبإمكان المستثمر الحصول عل نسخة الشر   لشر

ونن اك من خالل زيارة الموقع اإللكتر ونموذج االشتر
www.mulkia.com.sa  الفقرة  

ن
كة ُملكّية لالستثمار الموضح ف  89او من خالل زيارة مقر شر

http://www.mulkia.com.sa/
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  يكتتب بها  (ث
  الصندوق أن يكون لديه محفظة استثمارية نشطه لدى أحد األشخاص المرخص لهم حيث أن الوحدات التر

ن
ك ف يجب عل كل مشتر

  صندوق ُملكّية 
ن
   عقارات -ف

ن
ة ف ك )تثمارية الخاصة باالس ة محفظالالخليج ريت سيتم إدراجها مباشر  9(العميلالمشتر

اك وتوقيعه وإرفاق صورة من مستند اثبات الهوية بعد التوقيع عليهيقوم المستثمر  (ج وط واألحكام وتوقيعها وتعبئة نموذج االشتر  ابقراءة الشر
  
ن
كة وتسليمهن ف يد إرسال صورة ضوئية من الوثائق عتر عن طريق أو  مقر الشر   التر

ونن   للعميل ويمكن  reit@mulkia.com.saااللكتر
ن
اك ف االشتر

اك للصندوق9  ة االشتر  أي يوم عمل خالل فتر
  حال عدم تغطية المبلغ المراد تجميعه بالكامل (ح

ن
اك دون أي حسم ةدسيتم إعا وف مالم يتم أخذ موافقة هيئة السوق المالية عل  .مبالغ االشتر

ة الطرح، وط واألحكام تمديد فتر ك باستيفاء المتطلبات حسب الشر   حال فشل المشتر
ن
اك ف   رفض أي اشتر

ن
الل خ ويحتفظ مدير الصندوق بالحق ف

ة الطرح    نفتر
ن
  حال عدم قيامه بتعبئة واستكمال البيانات المطلوبة ف

ن
اك و أو ف ة الطرح التوقيع عليهموذج طلب االشتر 9 كما سيتم رفض خالل فتر

  حال عدم إضافة مبلغ 
ن
اك أي مستثمر ف اك ورسوم اشتر ة  ةالمطلوباالشتر اكات خالل فتر   حساب االشتر

ن
الغ وسيتم إعادة جميع المب ،الطرحف

 يتم تكبدها9  مضفيةما عدا أي رسوم  يوم عمل بعد إعالن التخصيص 51المرفوضة دون خصم أي مصاريف خالل 
 
  هو  195

اك المبدن  ة رياالت، بما يعادل 56( ألف وحدة وقيمة كل وحدة )5666)الحد األدنن لالشتر ة أالف ريال سعودي56,666)( عشر   9( مبلغ عشر
ة الطرح هو ) 198 اك خالل فتر ون مليون ريال81,666,666الحد األقىص لالشتر اك سعودي ( خمسة وعشر ط عل االشتر  النقدي فقط9 ، وسينطبق هذا الشر
ريال سعودي  185,609,908نحو سيخصص منها  ريال سعودي ئة مليوناست م (066,666,666)عند الطرح يبلغ  حجم الصندوق المستهدف 193

 :موزعة عل النحو التال  لالستثمارات العقارية 
ون مليون واحد مائة و  (585,166,666) (أ كة ريال عبارة عن مساهمات عينيه وخمس مئة ألف عشر مجموعة عبداللطيف العيس القابضة لشر

  جنوب الرياض
ن
( مليون 5,851,666من قيمة العقار والبالغة ) %5باإلضافة لقيمة السغ  بنسبة  مقابل استحواذ الصندوق عل مجمع التقنية ف

ن وخمسة عشر ألف ريال سعودي9  كات التابعة 9الرجاء االطالع عل الملحق ومئتي   لها9  لمعرفة مالك المجموعة والشر
ون مليونأربعة ( مائة و 589,906,916) (ب ن ألف وأرب  ع ماوأرب  ع م عشر ن ائة وسبعي  اكات نقدية مقابل االستحواذ عل  ئة وتسعي  ريال عبارة عن اشتر

  جدةتجاري مبتن 
ن
ن 3,555,008والبالغة ) %891السغ  بنسبة باإلضافة لقيمة  ف ن ومائة وأحد عشر ألف وسبع مائة واثني  ن ريال ( ثالثة ماليي  وستي 

 9سعودي
  ثمانية( 58,000,886) (ت

ً
ين  ألف ئة وسبعة وسبعونام وستعشر مليونا ن وعشر اكات نقدية مقابل االستحواذ عل مبتن ومئتي  ريال عبارة عن اشتر

ن ال   شمال الرياض9 الياسمي 
ن
  ف

 سكتن
ن ( 801,666,666) - (ث ن مليونوخمسة  مائتي  كة عقارات الخليج مقابل استحواذ الصندوق عل  وستي  اكات عينية لشر  %80سبة نريال عبارة عن اشتر

وع من قيمة  كة مساهمة مقف 9ويست أفينيومشر كة عقارات الخليج ه  شر رقم  الرجاء االطالع عل الملحقة يملكها مجموعة من المستثمرين لوشر
كة9  1  لمعرفة مالك الشر
ن مليونأربعة ( 99,666,666) - اكات نقدية سيستخدمها مدير الصندوق وأربعي  من قيمة  %59 نسبة لالستحواذ عل ريال سعودي عبارة عن اشتر

وع ويست أفينيو  ن ألف 3,616,666من قيمة العقار كامل العقار والبالغة ) %5الرياض باإلضافة لقيمة السغ  بنسبة  مشر ن وتسعي  ( ثالثة ماليي 
 9ريال سعودي

ين وخمس مائةثمانية عشر مليون وتسع مائة وخمسة وثالثون ألف ( 58,131,188) (ج اكات نقدية  وثمانية وعشر ريال سعودي عبارة عن اشتر
  المستقبل9 

ن
 سيستخدمها مدير الصندوق لالستحواذ عل عقارات قائمة أو قيد التطوير ف

 

 لية التخصيصآ 56
ن بات يقوم مدير الصندوق بصفته الجهة الوحيدة المخولة باستالم طلس 5695 كي 

اك بالصندوق وأموال المشتر بفتح حساب  ،االشتر
  صندوق ُملكّية  بنك محل  لدى 

اك فن   هذعقارات الخليج ريت  –باسم حساب االشتر
اك فن ا ويتوجب عليه إيداع مبالغ االشتر

ن وبما يتفق مع األنظمة المتعلقة9 الحساب  ن الحفظ المعي   ويتم إدارة هذا الحساب والتضف فيه من قبل أمي 
  لمدير الصندوق56نتائج الطرح إل الهيئة خالل )بتقديم سيقوم مدير الصندوق  5698

ونن   الموقع اإللكتر
 ( أيام عمل واإلفصاح عنها فن

  للسوق
ونن  9 والموقع اإللكتر

ة الطرح وكان بعد 5693 اك  انتهاء فتر   تم جمعهاإجمال  مبالغ االشتر
(  من التر  

اك العيتن عن  قليجميع المستثمرين )بما فيها االشتر
اك للمستثمرين سريال سعودي،  066,666,666الحد األدنن للمبلغ المطلوب تجميعه والذي يبلغ  داد كافة مبالغ االشتر يتم استر

  غضون ماعدا الرسوم المضفية دون أي حسم)
ة الطرح من تاري    خ اإلقفال عمل يوم 51( فن  بعد موافقة هيئة مالم يتم تمديد فتر

 9السوق المالية
( يعادل أو بعد انتهاء  5699  

اك العيتن   تم جمعها من جميع المستثمرين )بما فيها االشتر
اك التر ة الطرح وكان إجمال  مبالغ االشتر

فتر
ريال، فسيتم قبول الحد األدنن المطلوب لرأس مال  066,666,666يزيد عن الحد األدنن المطلوب جمعه للصندوق والذي يبلغ 

حسب وحدة للمستثمرين  06,666,666وتخصيص وحدات يبلغ عددها ريال سعودي  066,666,666الصندوق والبالغ 
 خطوات التخصيص التالية: 

اك والتخصيص:  59   يوضح مواعيد االشتر
 جدول زمتن

 المدة الزمنية اإلجراء

اك ة االشتر  عملأيام  1 االول   فتر

  حال عدم تغطية الصندوق(
اك )فن ة االشتر  يوم عمل 83 تمديد فتر

 أيام عمل من تاري    خ إنتهاء الطرح 56 الطرح للهيئةإصدار بيان بنتائج 

ن  كي 
 أيام عمل من تاري    خ إنتهاء الطرح 56 اإلعالن عن تخصيص الوحدات للمشتر

)نقل ملكية األصول العقارية  االستحواذ عل العقارات
 للصندوق(

و/ أو تاري    خ موافقة  يوم عمل من تاري    خ إنتهاء الطرح 06
 مالك الوحدات حيثما ينطبق

اكات المرفوضة الفائض رد  يوم عمل بعد إعالن التخصيص 51 واالشتر

 
  الصندوق  89

اك فن اكات ستكون أولوية االشتر   الفقرة لالشتر
 لما ذكر فن

ً
 19العينية ومدير الصندوق وذلك وفقا

mailto:الالكترونيreit@mulkia.com.sa
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اكات النقدية  39   حال وجود  %3395البالغة نسبتها سيتم تخصيص االشتر
ن
اك مدير الصندوق، وف اكات بعد تخصيص اشتر اشتر

 والبالغ 
ً
فإن  %36ألطراف تابعة لمدير الصندوق ستؤدي إل انخفاض النسبة المخصصة للجمهور عن الحد األدنن نظاميا

9  %36مدير الصندوق سيقوم بتخصيص نسبة   للجمهور كحد أدنن
ن أقل من 99 كي 

  حال كان عدد المشتر
ن
ك، فسيتم تخصيص الحد األدنن لكل مستثمر وهو  51,816 أو يساوي ف  5666مشتر

ك نسبة ريال  56,666وحدة تعادل قيمتها  وتوزي    ع المبالغ اإلضافية بعد تخصيص الحد األدنن عل أساس تناستر  لكل مشتر
 9  
اكه المبدن   إل قيمة اشتر

ن أعل من  19 كي 
  حال كان عدد المشتر

ن
ك فإن مدير الصندوق ال يضمن ح 51,816ف ن عل الحد صول مشتر كي 

جميع المشتر
  هذه الحالة 

ن
كلجميع ال بالتساوياألدنن وسيتم تخصيص جميع المبالغ ف ن مشتر  9ي 

اك والبالغة  09   أي حال قيمة الحد األقىص لالشتر
ن
ك ف  مليون ريال9  81لن يتجاوز تخصيص أي مشتر

  غضون  09
ن
اك من تاري    خ  عملأيام  1سيخطر مدير الصندوق كل مستثمر ف اك أو رفضه، استالم طلب االشتر بقبول طلب االشتر

، وسيتم إرجاع اال سواء  
ً
 أو جزئيا

ً
اكات النقدية الفائضة دون أي حسم وذلك بعد خصم قيمة الوحدات المخصصة كليا شتر

اك بها خالل   9من تاري    خ إخطار المستثمر بعدد الوحدات المخصصة أيام عمل 51ورسوم اإلشتر
  يتنازل المستثمرون با

ن
اتيجية االستثمار ف لصندوق عن حق الشفعة، وبناًء عليه سيتم بيع أي عقار مملوك للصندوق بحسب استر

 وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق9  الصندوق
 
 

  الوحدات   55
ن
اك ف  اإلضافيةاال شتر

  الذي يوضح التواري    خ المتوقعة للطرح (أ)
 1الجدول الزمتن

اك ونهايته (ب) اك تشمل تاري    خ بداية االشتر  2معلومات عن اإلشتر
إجمال  قيمة أصول   زيادة  وأصبح بعد  ( ريال سعودي9 066,666,666يبلغ رأس مال الصندوق عند الطرح األول  )

إصدار الوحدات "( وسوف يتم اإلضافية)"الوحدات  إضافية( وحدة 8,568,018الصندوق من خالل إصدار ) الصندوق
( ريال 85,680,186بقيمة إجمالية للوحدات المصدرة تبلغ ) ريال سعودي للوحدة الواحدة 56سمية بالقيمة اال 
ة الطرح لزيادة إجمال  قيمة أصول الصندوق ب9 ولكن فيما يتعلق سعودي

  الصندوق خالل فتر
اك فن م ت سعر االشتر

  تاري    خ 
  قيمة أصول وحدات الصندوق حسب القوائم المالية الصادرة فن

يونيو  36تحديد سعر الوحدة  بناًء عل صافن
( 86,066,666مالية تبلغ )بقيمة إج( ريال سعودي للوحدة الواحدة )"سعر الطرح المستهدف"( 1919والبالغ ) 8651

  ريال سعودي، 
  قيمة الموجودات العائدة لحامل  الوحدات فن

وسيتم تسجيل الفرق كخصم إصدار ضمن قسم صافن
انية العمومية ن    إضافية( وحدة 8,568,018ومن المزمع إصدار ) .المت 

اك العيتن خالد بن عبدالعزيز بن د9   لصالحلالشتر
م الصندوق االستحواذ عليه فيما يتعلق بزيادة إجمال  قيمة أصول الصندوق نفجان وهو مالك العقار الجديد 

ن الذي يعتر

 المدة الزمنية المتوقعة اإلجراء 

الحصول عل موافقة هيئة السوق المالية 

ادة زيعل والحصول عل موافقة مالك  الوحدات 

عن طريق طرح  الصندوقإجمال  قيمة أصول 

 وحدات إضافية 

ه الموافق 81/61/5995موافقة هيئة السوق المالية بتاري    خ: بتاري    خ 

 م86/65/8686

ه الموافق 56/60/5995بتاري    خ  موافقة مالك  الوحدات: 

 م69/68/7979

ة الطرح لزيادة إجمال  قيمة أصول الصندوق
 ال ينطبق  فتر

ة تمديد الطرح لزيادة إجمال  قيمة أصول  فتر

  (الصندوق 
إجمال  قيمة  تغطية عدم حال فن

 )أصول الصندوق المستهدف

 ال ينطبق 

اك  ال ينطبق قبول أو رفض طلب اإلشتر

 الوحدات من قبل مدير الصندوقتخصيص 
   عل اإلضافية الوحدات تخصيص سيتم

ن بشكل عيتن كي 
  المشتر

ً
 مالك موافقة بعد فورا

  الوحدات 

اك  اك ورسوم االشتر رد الفائض من مبلغ االشتر

 ذات العالقة للمستثمر
 ال ينطبق 

اإلستحواذ عل ونقل ملكية األصول و إدراج 

 وحدات الصندوق

ة طرحمن كحد أقىص يوم عمل  ( 06)مدة خالل   قالصندو  تاري    خ إقفال فتر

 حيثما ينطبق اري    خ موافقة مالك الوحداتتأو و/ 

داد األموال  ال ينطبق  اإللغاء و إستر

                                                           

 /أ(11( المحتويات داخل صفحة الغالف فقرة )1ملحق )1 
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 ( وحدة9 08,568,018) 9
 

 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة  ضافيةوسيتم طرح الوحدات اإل 
ً
ا لإلجراءات المعمول بها وفقا

ً
وفق

السوق المالية السعودية إضافة إل الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية 
  السوق المالية السعودية )تداول(

ن
  9المتداولة وقواعد اإلدراج ف

 
 

  االش  (5)
اك العيتن  تر

خالد بن عبدالعزيز بن نفجان ضمن عملية   لدكتور/ صالح ال ضافية( وحدة من الوحدات اإل 8,568,018طرح  )تم  
زيادة إجمال  قيمة أصول الصندوق9 وعل وجه الخصوص، فإن الصندوق سوف يقوم ب االستحواذ عل )عقار إيليت 

اء يبلغ )"ذا إيليت" مول من قيمة اإلستحواذ من  %96( ريال سعودي، ُيدفع  ما يعادل 865,166,666( بسعر شر
  عددخالل 

ن
  ف

اك العيتن اك بسعر  إضافية( وحدة 8,568,018) االشتر   قيمة أصول وحدات اشتر
ن
يعادل صاف

  تاري    خ 
ن
  سعودي للوحدة  ( ريال1919بسعر ) م، 8651يونيو  36الصندوق بناًء عل آخر قوائم مالية صدرت ف

  من قيمة العقار المستحوذ 
  مبلغ وسيتم دفع المبلغ المتبقر

ن
ريال سعودي غت   586,166,666عليه والمتمثل ف

تبة عل االستحواذ   شامل الرسوم األخرى يبة القيمة المضافة والتكاليف األخرى المتر دا من خالل نق كالسغ  وضن
 التمويل المتاح للصندوق9 

ة الطرح  (8)  لزيادة إجمال  قيمة أصول الصندوقفتر
اك    وال يوجد اشتر

اك العيتن حيث أن عملية زيادة إجمال  قيمة أصول الصندوق تمت عن طريق طرح وحدات لالشتر
ة طرح وسيتم    عل اإلضافية الوحدات تخصيص نقد فال توجد فتر

ن بشكل عيتن كي 
  المشتر

ً
 مالك موافقة بعد فورا

 الوحدات9  

  الصندوقبيان تفصيل  عن  (ج)
كون عينيا فن  3معلومات عن مالك العقار الذين سيشتر

 

ن  فيما يل  جدول يبي 
فيه نسبة جميع 
ن  بزيادة  كي 

المشتر
اجمال  قيمة أصول 
الصندوق عن طريق 
طرح وحدات 

 اضافية: 
 

الحد االدنز لعدد 
الوحدات 
 المطروحة

النسبة من 
إجمالي قيمة 

أصول 
الصندوق بعد 

 الزيادة

الحد األعىل 
لعدد الوحدات 

 المطروحة

نسبة من 
إجمالي قيمة 

أصول 
الصندوق بعد 

 الزيادة

النسبة من إجمالي 
عدد الوحدات 

 اإلضافية

عدد الوحدات 
لصالح الدكتور/ 
خالد عبدالعزيز بن 

اك  –نفجان   االشت 
ي 
 العيتز

(8,568,018) 55915% (8,568,018) 55915% 566% 

عدد الوحدات 
المطروحة للجمهور 

اك النقدي –  االشت 

 %6 )ال ينطبق ( )ال ينطبق ( )ال ينطبق ( )ال ينطبق (

إجمالي عدد 
زيادة لالوحدات 

اجمالي قيمة أصول 
 الصندوق 

(8,568,018) 55915% (8,568,018) 55915% 

داول تعليق ت هيئ  ة ل، يج  وز للقواعد اإلدراج المادة السادسة والثالثون "صالحية تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج" 566%
  حددتها هذه المادة9 

  أي من الحاالت التر
، وذلك فن

ً
  أي وقت حسبما تراه مناسبا

 األوراق المالية  المدرجة أو إلغاء إدراجها فن
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ك  (ـه) اك بالصندوق حيث سيشتر خالد عبدالعزيز بن نفجان ب  الدكتور/ ال يوجد حد أدنن أو حد أعل لالشتر
 9ضافيةمن إجمال  عدد الوحدات اإل  %566يشكل نسبة وحدة مما  8,568,018

 

 الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة 58
5895  :  يتضمن الجدول التال  بيان للرسوم والمصاريف كما يل 

 
 الوصف القيمة، طريقة االحتساب والدفع

896%   
اك إضافن اك األول  أو أي اشتر

اك تضاف إل  –من قيمة االشتر اك مبلغ االشتر  رسوم اشت 

 من إجمال  قيمة أصول الصندوق 5%
ً
حتسب وتدفع كل ستة  – بعد خصم المضوفات سنويا

ُ
ت

 9أشهر
 أتعاب إدارة

 من قيمة أصول  %6969كحد أقىص 
ً
 رسوم حفظ 9تحسب وتدفع بصفة رب  ع سنوية الصندوقسنويا

 وبحد عن كل مستثمر ريال 8 إل باإلضافة سعودي ريال 16,666 : مبلغالمالك سجل إنشاء خدمة
 ريال سعودي9  166,666مبلغ اقىص

 وقد تتغت  بناء عل قيمة رأس مال  966,666: مبلغ خدمة إدارة سجل المالك
ً
ريال سعودي سنويا

 الصندوق9 

 .سعودي ريال 16,666مبلغ  :الصندوق لوحدات األولي  اإلدراج خدمة

للصندوق  السوقية من القيمة %6963 بنسبةرسوم  الصندوق:  وحدات إدراج استمرار خدمة
،
ً
 ريال9  366,666ريال وحد أعل قدره  16,666أدنن  بحد سنويا

رسوم تسجيل الوحدات وإدراجها لدى 
كة السوق المالية السعودية )تداول(:   رسر

  36,666مبلغ 
ً
حتسب وتدفع بشكل نصف سنوي –ريال سعودي سنويا

ُ
 أتعاب مراقب الحسابات 9ت

 لكل عضو مستقل  36,666ريال سعودي لكل عضو مستقل عن كل اجتماع وبحد أعل  1,666مبلغ 
ً
سنويا

ة تحسب – دفع بعد االجتماع مباشر
ُ
 عن كل اجتماع وت

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  33,666مبلغ 
ً
حتسب بشكل  –ريال سعودي سنويا

ُ
عية مكافآت الهي 9ويوتدفع عل أساس سن تراكم  كل يوم تقويمت  ئة الشر

  0,166مبلغ 
ً
حتسب بشكل تراكم  كل يوم تقويم  –ريال سعودي سنويا

ُ
دفع ت

ُ
 رسوم رقابية نوي9 عل أساس سوت

  1,666مبلغ 
ً
حتسب بشكل تراكم  كل يوم تقويم و  –ريال سنويا

ُ
 رسوم النشر )موقع تداول( تدفع عند المطالبة9 ت

دفع عند 
ُ
  السوق وت

 أتعاب المثمن العقاري 9تقديم الخدمةحسب األسعار السائدة فن

حتسب وتدفع عند اإلفراغ لصالح الوسيط عل  االستحواذ من قيمة %891كحد أقىص 
ُ
العقار ت

 العقاري9 وقد يكون الوسيط العقاري طرف ذو عالقة9 
اء عقارات  سعي رسر

ن ) اوح بي 
حتسب وتدفع  –( من قيمة اإليجار النقدي المستلم %56( و )%1نسبة تتر

ُ
بشكل نصف ت

  الوقت الحال   ال تنطبق .سنوي أو عند المطالبة
 9فن

 العقارات مدير أتعاب 

  السوق
ز العقارات 9حسب األسعار السائدة فن  مصاريف تطوير وتحسير

  السوق
 مصاريف التمويل 9حسب األسعار السائدة فن

حد بهيكلة رأس المال أو أي طرف آخر يقوم بعملية ترتيب  لمدير الصندوقأتعاب يدفع الصندوق 
اك يتم جمعها خالل  %5أعل  ات الطرح المستقبليةمن إجمال  أي مبالغ اشتر مبالغ  أو عند جمع أي فتر

اك أخرى سواء نقدية )عن طريق إصدار حقوق أولوية( أو عينية9 وتدفع أتعاب هيكلة رأس المال  اشتر
 مرة واحدة بعد إقفال أي عملية جمع رأس مال9 

ً
 فورا

 يكلة رأس المالأتعاب ه

من إجمال  المبلغ  % 5بحد أعل أتعاب هيكلة تمويل أو طرف آخر يدفع الصندوق لمدير الصندوق 
 المسحوب بموجب أي تسهيالت بنكية9 

 أتعاب هيكلة التمويل

من قيمة بيع أو استحواذ عل أي أصل عقاري طوال  بحد أعل %5يدفع الصندوق لمدير الصندوق 
 عمر الصندوق9 

 أتعاب تعامل

عل حد علمه بأن هذه جميع الرسوم المفروضة عل الصندوق وال يوجد أي رسوم اخرى لم يتم تضمينها  يقر مدير الصندوق وبناءً  5898
  هذا الجدول9 

ن
 ف
  قيمة  للتمويل غت  شاملة  من قيمة أصول الصندوق %5981نسبة التكاليف السنوية  من المتوقع أال تتجاوز  5893

ن
واإلهالك واالنخفاض ف

 وذلك باستثناء أي رسوم غت  متكررة أو غت  محدد من الجهة المستحقة مثل التقييم العقاري9 األصول العقارية 
سبيل  ، وعله  المصاريف المستحقة ألشخاص آخرين يتعاملون مع الصندوقو المضوفات واألتعاب األخرى سيتحمل الصندوق  5899

ن وأتعاب البلديات واألتعاب الحكومية المثال ال للحض رسوم  ن وأتعاب وسيط العقار وأتعاب المطور العقاري وأتعاب المحاميي  التأمي 
ن الديكورات الداخلية، مثل هذه الرسوم ال تدفع  ن ومهندسي  ن المعماريي  ن والمهندسي  وأتعاب االستشاري الهندس  وأتعاب المساحي 

لس إدارة بعد الحصول عل موافقة مجالمضوفات الفعلية عل  بناءً  هاوسيتم خصم لمدير الصندوق وال يمكن تقديرها بشكل مسبق،
وط واألحكام9   9الصندوق   هذه الشر

ن
  ملخص اإلفصاح المال  المدرج ف

ن
 كما يمكن االطالع عل تفاصيل تلك المصاريف ف
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  المملكة العربيةس 5891
ن
فرض من الجهات الرسمية ف

ُ
  قد ت

اماته السعودية نتيجة ألداء الصندوق الل يتحمل الصندوق جميع الرسوم التر ن تر
  يعتمدها 

 ألفضل عروض التسويق التر
ً
وط واألحكام9 كما يتحمل الصندوق كافة المصاريف التسويقية لمنتجاته وفقا بمقتىصن هذه الشر

  هذه 
ن
  ملخص اإلفصاح المال  المدرج ف

ن
وط و مجلس إدارة الصندوق9 كما يمكن االطالع عل تفاصيل تلك المصاريف ف األحكام9 الشر

 وال ينوي الصندوق تقديم أي حسم عل المصاريف أو تنازل عنها9 
يبة القيمة المضافة ما لم  5890 وط واألحكام و/أو أي مستندات ذات الصلة ال تشمل ضن   هذه الشر

ن
جميع الرسوم والمصاريف المذكورة ف

  حال ما تم فرضها عل أي خدمة يتم تزويد ا
ن
لصندوق بها، فإن الصندوق سيدفع لمزود الخدمة يتم النص عل خالف ذلك9 وف

يبة عل فاتورة القيمة المضافة الخاصة بالخدمة   للقيمة المسجلة لهذه الضن
ً
 مساويا

ً
)باإلضافة إل أي رسوم أو مصاريف أخرى( مجموعا

يبة للصندوق )باإلضافة إل أي رسوم أو مصاريف أخرى( وسيقوم العميلالمعنية9   9بدفع قيمة هذه الضن
الهيئة العامة للزكاة والدخل التسجيل االختياري لصناديق االستثمار العقارية المتداولة "الريت" فقد يصبح الصندوق  أقرتحيث  5890

  تعتمدها الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعليه قد يقوم مدير 
 بإخراج الزكاة بناًء عل اآللية التر

ً
 مطالبا

ً
تسجيل بوق الصند مستقبال

ن مستشار  وسوف، لهيئة العامة للزكاة والدخلالصندوق لدى ا  حتسابها الدراسة اآللية وكيفية متخصص يقوم مدير الصندوق بتعيي 
 9واإلجراءات الالزمة لذلك

 

 سياسة توزيعات األرباح والتوزيعات األخرى:  53
   من %16عن  تقل ال المستثمرين علدورية  نقدية توزي    ع أرباح الصندوق مدير يستهدف

ن
، ا أرباح صاف

ً
لصندوق وبحد أدنن مرة واحدة سنويا

ها األساسية العقارية األصول بيع عن الناتجة األرباح باستثناء    االستثمارات، من وغت 
   استثمارها إعادة يتم والتر

ن
 إضافية9  أصول ف

  بداية كل عام، ومن 16سيقوم مدير الصندوق بدفع توزيعات األرباح الدورية خالل 
ن
 األرباح عن باإلعالن الصندوق يقوم أن المتوقع يوم ف

ن  يوم من ( يوم96خالل ) توزيعها وتاري    خ استحقاقها وتاري    خ  ديسمتر من كل عام9  35العالقة وهو  ذي التثمي 
  حال قرر قد يقوم مدير الصندوق بتوزي    ع أرباح إضافية نتيجة وجودة نقد زائد عن الحاجة ال ينوي مدير الصندوق استخدامه 

ن
مدير  ، وف

  9خالل العاموتاري    خ دفع هذه التوزيعات سيعلن عن تاري    خ استحقاق  قيام بهذه التوزيعات فإنهالصندوق ال
 

ن أصول الصندوق 59  تثمي 
5995  : ز ن أصول الصندوق العقارية سطريقة التثمير  ميتم تثمي 

ً
ن قبل مثمنان مستقالن مرخصان معتمدين من قبل الهيئة مرتان سنويا

شادية لقيمة تلك األصول،  ن المعتمدين )تقييم( وذلك لتحديد قيمة استر  لقيمة وسيستخدم المتوسط الحسانر  السعودية للمقيمي 
  قيمة

ن
شادية لصاف ن المثمنان المستقالن لتحديد القيمة االستر  العقارية9  أصول الصندوق تثمي 

  يتم احتس 
ن
اماتحاصل جمع إجمال  أصول الصندوق و بقيمة أصول الصندوق  ساب صاف ن لناتج عل يم اقسمنها، ثم ت طرح إجمال  التر
  الصندوق9  ،عدد وحدات الصندوق

ن
  قيمة الوحدة الواحدة ف

ن
 لحساب صاف

5998  : ز ن أصبسنة ميالدية ال من خالل شهري يونيو وديسمتر يقوم مدير الصندوق، وبشكل نصف سنوي سموعد التثمير ول الصندوق تثمي 
ن  ن 8) العقارية من قبل عدد إثني  اهة والمعرفة باألصول المراد تثمينها وبأساسيات التثمي  ن

ة واالستقاللية والتن ن يتمتعان بالختر ( مثمني 
 والقطاع العقاري وكذلك مناطق ومواقع عقارات الصندوق9 

ن األصول  5993   سيتم استخدام المتوسط الحسانر  لقيمة تثمي 
ن
  قيمة أصول الصندوق كما ف

ن
  الفقرة السابقة لتحديد صاف

ن
 36العقارية ف

 9ديسمتر من كل سنة 35يونيو و
  قيمةباإلعالن عن قوم مدير الصندوق سي موعد اإلعالن عن تقييم الصندوق:  5999

ن
 التاليةلصندوق اوحدة  صاف

ً
 خالل الثالثون يوما

  لمدير الصندوق ديسمتر من   35يونيو، بعد  36لتاري    خ التقييم بعد 
ونن   الموقع اإللكتر

ن
كل عام، وسيتم اإلعالن عن سعر الوحدة ف

 9تداول – السعودية وموقع السوق المالية
 يحق لمدير الصندوق تأجيل تقييم الصندوق بعد الحصول عل موافقة هيئة السوق المالية9  5991
5990   

ن
ورة سعر تقييم األصول العقارية قيمة األصول العقارية ف ن األصول العقارية تخضع للال يعكس بالضن معايت  حال التصفية، إذ أن تثمي 

شادي لقيمة األصول العقارية وقد يتم بيع األصول العقارية بسعر أعل    التقييم لدى المثمن وه  مؤشر استر
ن
الحسابية المستخدمة ف

  السوق عند عرض األصول العقارية للبيع9 
ن
 أو أقل حسب أفضل سعر طلب ف

  قيمة وحدة سعر تداول وحدة الص 5990
ن
ورة أن يتساوى مع صاف   السوق المالية يخضع للعرض والطلب، لذلك ليس بالضن

ن
ندوق ف

 الصندوق9 
ن المعتمدين" والسادة/  5998 ن السادة/ مكتب استناد للتقييم العقاري "مقيم معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمي  قام مدير الصندوق بتعيي 

ن والتقييم العقاري "م يكه للتثمي  ن ألصول الصندوق ولمدير فال  وشر ن المعتمدين" كمقيمي  قيم معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمي 
ن المعتمدين أو حسب ما  يطة أن يكون معتمدين لدى الهيئة السعودية للمقيمي  ن آخرين شر   االستعانة بأي مقيمي 

ن
الصندوق الحق ف

 نصت عليه اللوائح ذات العالقة9 
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 الصندوق معلومات تقييم أصول  51
 

 

ن  مبتن : 5عقار     الياسمي 
 السكتن

 صالحية التقييم تاري    خ التقييم  قيمة العقار المقيم

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 51,366,666 إستناد

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 51,553,998 فالي 

 ريال سعودي 51,860,089 متوسط التقييم

 ريال سعودي 58,000,886 االستحواذقيمة 

 : مجمع التقنية )مدينة الرياض(8عقار

 صالحية التقييم التقييم تاري    خ  قيمة العقار المقيم

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 551,166,666 إستناد

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 558,818,998 فالي 

 ريال سعودي 550,501,885 متوسط التقييم

 ريال سعودي 585,166,666 قيمة االستحواذ

 : مبتن دينار التجاري )مدينة جدة(3عقار 

 التقييم صالحية  التقييمتاري    خ  قيمة العقار المقيم

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 589,666,666 إستناد

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 581,666,666 فالي 

 ريال سعودي 589,166,666 متوسط التقييم

 ريال سعودي 589,906,916 قيمة االستحواذ

وع ويست أفينيو )مدينة الدمام(9عقار   : مشر

 التقييم صالحية  التقييمتاري    خ  قيمة العقار المقيم

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 356,666,666 إستناد

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 361,301,666 فالي 

 ريال سعودي 361,080,166 متوسط التقييم

 ريال سعودي 361,666,666 قيمة االستحواذ

 )مدينة الرياض( "ذا إيليت" : إيليت مول1عقار 

 صالحية التقييم  تاري    خ التقييم  قيمة العقار  المقيم

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 88/65/8686 ريال سعودي 588,666,666 إستناد

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 860,916,666 فالي 

 سعوديريال  510,881,666 متوسط التقييم 

 ريال سعودي  865,166,666 قيمة االستحواذ

 : مجمع فلل فيفيندا 0عقار 
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 صالحية التقييم  تاري    خ التقييم  قيمة العقار  المقيم

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 588,166,666 إستناد

 تاري    خ التقييمثالثة أشهر من  م 35/58/8651 ريال سعودي 588,883,181 فالي 

 ريال سعودي 588,005,001 متوسط التقييم 

 ريال سعودي 581,666,666 قيمة االستحواذ

 : مطعم برجر كنج خميس مشيط 0عقار 

 صالحية التقييم  تاري    خ التقييم  قيمة العقار  المقيم

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 53,116,666 إستناد

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 59,698,561 فالي 

 ريال سعودي 53,010,613 متوسط التقييم 

 ريال سعودي 53,618,881 قيمة االستحواذ

اع8عقار   : مطعم برجر كنج الشر

 صالحية التقييم  تاري    خ التقييم  قيمة العقار  المقيم

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 59,066,666 إستناد

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 51,800,913 فالي 

 ريال سعودي 59,183,880 متوسط التقييم 

 ريال سعودي 51,108,166 قيمة االستحواذ

 أبحر : مطعم برجر كنج 1عقار 

 صالحية التقييم  تاري    خ التقييم  قيمة العقار  المقيم

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 0,016,666 إستناد

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 0,998,561 فالي 

 ريال سعودي 0,190,613 متوسط التقييم 

 ريال سعودي 0,338,831 قيمة االستحواذ

 الفندقية: الغرفة األول 56عقار 

 صالحية التقييم  تاري    خ التقييم  قيمة العقار  المقيم

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 11,666,666 إستناد

 ثالثة أشهر من تاري    خ التقييم م 35/58/8651 ريال سعودي 18,883,181 فالي 

 ريال سعودي 18,155,001 متوسط التقييم 

 ريال سعودي 16,666,666 قيمة االستحواذ

 
 تداول وحدات الصندوق 50
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  السوق المالية السعودية )تداول(9  5095
ن
كات المدرجة ف عند اإلدراج، يجوز تداول وحدات الصندوق بنفس طريقة تداول أسهم الشر

، يجوز لمالك  الوحدات والمستثمرين التداول خالل ساعات التداول العادية المعلن عنها من قبل  لمالية هيئة السوق اوبالتال 
كات الوساطة المرخصة9  ة من خالل شر  مباشر

ي بأنه قد اطلع ووافق عل هذه  5098   الصندوق عن طريق السوق المالية السعودية )تداول( إقرارا من مشتر
ن
اء وحدات ف يعتتر شر

وط واألحكام9   الشر
  وحدات الصندوق خاضع لرسوم تداول وعموالت يتم تسويتها حسبما  5093

ن
  السوق9 ويكون المستثم يكون التداول ف

ن
ر هو سائد ف

 
ً
 .عن رسوم وعموالت التداول مسؤوال

  أي وقت أو إلغاء إدراجها، بعد تقديم  5099
ن
يجوز لمدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق المالية تعليق تداول وحدات الصندوق ف

 األسباب المحددة لطلب التعليق أو اإللغاء9 
  أي وفقا للتعليمات الخاصة بصناديق االست 5091

ن
ثمار العقاري المتداولة، يجوز لهيئة السوق المالية تعليق تداول وحدات الصندوق ف

 9
ً
 وقت أو إلغاء إدراجها حسبما تراه مناسبا

  السوق المالية إال بعد نقل ملكية األصول للصندوق9 ي 5090
ن
 قر مدير الصندوق بأنه لن يتم إدراج الصندوق ف

 انقضاء الصندوق 50

  الصندوق بأي حالة 
 من الحاالت اآلتية )ويشار إل كل منها ب  "حالة إنهاء"(: ينقىصن

  نهاية مدة الصندوق؛ أو 5095
ن
 ف
  حال التضف بكافة أصول الصندوق وتم توزي    ع جميع العوائد من هذه التضفات للمستثمرين؛ أو 5098

ن
 ف
ات جوهرية لظروف  5093   حال أي تغيت  لألنظمة أو اللوائح أو المتطلبات النظامية األخرى أو تغيت 

ن
  المملكة واعتتر ف

ن
 مدير السوق ف

 إلنهاء الصندوق؛ أو
ً
را  متر

ً
 الصندوق ذلك سببا

  المملكة العربية السعودية ورأى مدير الصندوق أن ذلك يؤثر عل  5099
ن
  ظروف السوق العقارية ف

ن
ات جوهرية ف   حال حدوث تغيت 

ن
ف

 جدوى استمرارية الصندوق؛ أو 
 .و بموجب أنظمتهالهيئة أالصندوق وفقا لإذا كان المطلوب إنهاء  5091

م بالقيام بإجراءات التصفية التالية إلنهاء الصندوق:  5090 ن   حال تحقق أي من حاالت اإلنهاء أعاله فإن مدير الصندوق يلتر
ن
 وف

  غضون  509095
ن
  36سيتم إخطار مالك  الوحدات وهيئة السوق المالية ف

ً
 .من تاري    خ وقوع حالة اإلنهاء يوما

509098   
ونن   عل الموقع اإللكتر

 لمدير الصندوق لتصفية أصول الصندوق والبدء باإلجراءات9  إعالن جدول زمتن
 الطلب من السوق المالية السعودية بإلغاء إدراج الوحدات والطلب من هيئة السوق المالية بإلغاء الصندوق، و 509093
 عل األقل من تاري    خ إشعار مالك  الوحدات9  509099

ً
 سيتم البدء بتصفية أصول الصندوق خالل ستون يوما

دوق وتوزي    ع حاصل تصفية أصول الصندوق عل مالك  الوحدات بعد سداد الخصوم منها، عل أساس سيتم إنهاء الصن 509091
، خالل ستة أشهر من تاري    خ إشعار مالك  الوحدات9   تناستر 

509090    
ن مصقن والذي يتوجب عليه العمل عل إنهاء الصندوق مع توزي    ع أصوله وتحديد أتعابه، وسيقوم مدير الصندوق بتعيي 

  ويجوز توزي    ع أصول الصندوقعل مالك  
شكل ب الوحدات9 ولتجنب الشك، يمكن لمدير الصندوق القيام بمهام المصقن

  
  أسهم كحصص عل مالك  الوحدات   عيتن

ن
  تملك ف

كة ذات الغرض الخاص التر ن ع األصول العقارية للصندوق وذلكالشر
كة مساهمة مقفلة ا وأخذ موافقة هيئة السوق المالية م طريق تحويلها لشر

ً
  أصول الصنسبق

ن
  حال استحالة التضف ف

ن
دوق ف
  مصلحة مالك  الوحدات9 

ن
  حال رأى مدير الصندوق أن هذا األمر يصب ف

ن
 أو ف

ة الطرح 5090   حال لم يتم جمع رأس المال المطلوب خالل فتر
ن
ن دون  ،وف كي 

اك إل المشتر فإن مدير الصندوق سيقوم بإعادة قيمة االشتر
 من تاري    خ نهاية الطرح9  51أي حسم خالل 

ً
 يوما

  حال لم يتم االستحواذ عل األصول العقارية المستهدفة خالل  5098
ن
، فإن مدير الصندوق سيقوم بإنهاء الصندوق وتوزي    ع  06وف

ً
يوما

  أصول الصندوق عل مالك  الوحدا
ن
ت بالتناسب بعد سداد أي مصاريف قائمة للجهات األخرى دون حسم أي مصاريف لمدير صاف

 الصندوق9 
  السوق المالية خالل  5091

ن
  حال تم جمع الحد األدنن لرأس المال وتم االستحواذ عل أصول الصندوق ولم يتم اإلدراج ف

ن
 من  06وف

ً
يوما

سيدعو لعقد اجتماع لمالك  الوحدات من أجل مناقشة وإقرار ق نقل ملكية األصول العقارية إل الصندوق، فإن مدير الصندو 
  البند  االستمرار بالصندوق أو تصفية

ن
 ف
ً
بعد الحصول عل موافقة هيئة  5098أصوله حسب إجراءات التصفية المشار لها انفا

 9السوق المالية
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 مجلس اإلدارة 58
ة عضو ثالثة يتكون مجلس إدارة الصندوق من خمسة أعضاء، من بينهم  تكوين المجلس:  00.0 ن يعينهم مدير الصندوق9 فتر ية أعضاء مستقلي 

مجلس اإلدارة تبدأ من تاري    خ موافقة هيئة السوق المالية إلطالق الصندوق حتر التصفية9 ويحق لمدير الصندوق تغيت  أعضاء مجلس اإلدارة 
ة الصندوق، بعد الحصول   مجلس إدارة الصندوق9  خالل فتر

ن
ات ف  عل موافقة هيئة السوق المالية، ويتم إعالم مالك الوحدات بأية تغيت 

 
 

00.7   :  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة كما يىلي

ات  م االسم المنصب المؤهالت/الختر
  إدارة األعمال 

ن
ف من جامعة الملك سعود ، ماجستت  ف   المحاسبة مع مرتبة الشر

ن
بكالوريوس ف

(MBA من كلية لندن لألعمال ، يشغل منصب العضو المنتدب لدى مدير الصندوق، وتقلد )
ة    المملكة العربية السعودية ، لديه ختر

ن
كات العامة والخاصة ف   عدد من الشر

ن
مناصب قيادية ف

  األوراق المالية 
ن
اتيجر  إضافة إل إدارة اإلستثمارات ف كات والتخطيط اإلستر   إعادة هيكلة الشر

ن
ف
  عدد من وال

ن
  عضوية مجالس اإلدارات واللجان ف

ن
ملكية الخاصة واإلستثمار العقاري، شارك ف

كة نهاز لالستثمار،  كة الكيميائية السعودية، شر كات المساهمة العامة والخاصة منها: الشر الشر
كة  ق األوسط للبطاريات )ميبكو(، شر كة الشر كة زوايا العقارية، مجموعة نجمة المدائن، شر شر

كة اتحاد مصانع األسالك )أسالك(9 ُملكيّ   ة لالستثمار، شر

 رئيس المجلس
األستاذ/ سلطان بن محمد 

ي 
 الحديت 

0. 

  المحاسبة المالية 
ن
جامعة الملك  -كلية العلوم اإلدارية   -حاصل عل درجة البكالوريوس ف

 م(9 8665سعود )
  المحاسبة المالية  

ن
 قسم المحاسبة و  -كلية إدارة االعمال و االقتصاد   -و درجة الماجستت  ف

اليا ) –جامعة موناش -المالية    المحاسبة المالية 8660استر
ن
  الفلسفة ف

ن
  -م(و درجة الدكتوراه ف

اليا  –جامعة موناش  -قسم المحاسبة و المالية  -كلية إدارة االعمال و االقتصاد  م(9  8655)استر
 .)م 8650 –م  8659كما يشغل منصب رئيس قسم المحاسبة، جامعة الملك سعود ) 

ن وعضو لجنة المراجعة  ن القانونيي  و عضو لجنة معايت  المحاسبة، الهيئة السعودية للمحاسبي 
ية ، موهبة،   لعدة شكرات و مؤسسات منها: تكافل الخت 

كة عبدهللا بن س كة المرابحة المرنة ، هيئة و رئيس لجنة المراجعة، لدى شر عيدان وأوالده ، شر
 تقويم التعليم

  العديد من 
ن
ن المعتمدين9 شارك بأبحاث ف وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمي 

اليا والمملكة العربية    الواليات المتحدة ونيوزلندا واستر
ن
المؤتمرات العلمية العالمية ف

 السعودية9 
 

 عضو مستقل
محمد  الدكتور/ نارص بن

 السعدون
7. 

ة تزيد عن    مجال 20يمتلك ختر
ن
إدارة وتشغيل المراكز التجارية، شغل األستاذ خالد العديد  سنة ف

كة هامات العقارية وه  أحد  ته المهنية منها، منصب المدير العام لشر من المناصب خالل مست 
  
ن
  إدارة وتشغيل المراكز التجارية ف

ن
كات الرائدة والمتخصصة ف ية9 ومدير  المملكة العربأكتر الشر

كة محمد الحبيب العقارية، ومدير التأجت  والتسويق    شر
ن
المراكز التجارية، ومدير إدارة التأجت  ف

  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية9 
ن
 ف

  حاصل عل درجة
  االقتصاد واإلدارة من جامعة الملك سعود، وحاصل  السحيبانن

ن
البكالوريوس ف

  إدارة االعمال من جامعة ديمونتفورت من المملكة المتحدة9 عل درجة الماجست
ن
 ت  ف

 مستقلغتر عضو 
خالد بن عىلي األستاذ/ 
ي 
ز
  السحيبان

5. 

  العديد من المجاالت وعل وجه الخصوص االستثمار  85مهندس لديه أكت  من 
ن
ة ف سنة ختر

  داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، شغل العديد 
ن
يشغل من المناصب و  العقاري ف

كة متخصصة  كة عنان إسكان للتطوير المحدودة، أول شر  منصب الرئيس التنفيذي لشر
ً
حاليا

  مجال إنشاء سكن العمال9 
ن
 تعمل ف

  اللجان االستشارية بوزارة الشؤون البلدية، حيث أسس صناعة سكن العمال 
ن
يعمل كعضو ف

  المملكة العربية السعودية ويدير 
ن
 مليون ريال9   966أصول بقيمة  بمواصفات عالمية ف

  أقل من ست سنوات9 
ن
كات ف   تأسيس خمس شر

ن
 نجح ف

  جميع مراحل التطوير العقاري9 
ن
  ف

ن
  اإلدارة المالية والتشغيل ف

ن
 خبت  ف

كة سناسكو  كة تميلك العقارية9 والمدير العام لشر شغل منصب مدير إدارة تطوير األعمال بشر
كات األخرى9 العقارية9 والعديد من المناصب بال  عديد من الشر

 عضو مستقل
المهندس/ فيصل بن عىلي 

 الصايغ
 

  المالية واالستثمارات العقارية، تخرج من مدرسة األعمال واإلدارة بالجامعة األمريكية 
ن
خبت  ف

  العلوم 
ن
العقارات من مدرسة كوجود لألعمال  –بالشارقة، وحصل عل درجة الماجستت  ف

 بواشنطن9 بالجامعة األمريكية 
  مجال االستثمارات العقارية ، كما 

ن
كة سوليدير السعودية ف  منصب المدير العام لشر

ً
يشغل حاليا

وعات، ومدير  كة دار المشر شغل العديد من المناصب األخرى منها نائب الرئيس التنفيذي بشر
 9  
 مشارك ببنك اإلمارات دنر  الوطتن

 عضو مستقل
األستاذ/ عبدالرحمن بن 

 سليمان األمتر 

 
 
 

 
 

 مكافآت وتعويضات المجلس  00.5
  مجلس إدارة الصندوق الذين سوف يتقاضن كل منهم مبلغ 

ن
ن ف ريال سعودي عن كل اجتماع ويدفع  1,666باستثناء األعضاء المستقلي 

  أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي  36,666عند انتهاء كل اجتماع وبحد أقىص 
ر
 لكل عضو، لن يتلقر باف

ً
أجور9 إال ريال سعودي سنويا
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  سبيل حضور 
ن
  يتكبدها كل عضو من األعضاء بشكل معقول ف

أنه سوف يتحمل الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التر
  ٌيتوقع أال تتجاوز جميعها مبلغ 

 لكل عضو9  36,666االجتماعات والتر
ً
 ريال سعودي سنويا

 مسؤوليات وصالحيات المجلس 00.5.0

: تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس   
 إدارة الصندوق، عل سبيل المثال ال الحض، اآلنر

عية، وأحكا (5 وط الصندوق وأحكامه وقرارات الهيئة الشر  لشر
ً
 مالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك  الوحدات وفقا

 الئحة صناديق االستثمار العقاري9 
 فيها9 الموافقة عل جميع العقود والقرارات والتقارير ال (8

ً
  يكون الصندوق طرفا

 جوهرية التر
وط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها9  (3  الموافقة عل شر
  المصالح يفصح عنه مدير الصندوق9  (9

 اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي عل تضارب فن
  للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق9  (1

ن المحاسب القانونن  الموافقة عل تعيي 
ام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب االجتماع ما ال يقل ع (0 ن  مع مسؤول المطابقة وااللتر

ً
( سنويا ن ن )مرتي 

ام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة9  ن  لديه، للتأكد من التر
ام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالك  الوحدات وغت   (0

ن  هم من أصحاب المصالح9 التأكد من التر

 العمل بأمانة لمصلحة الصندوق ومالك  الوحدات مع واجب اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول9  (8

 أهلية أعضاء مجلس اإلدارة 00.1

 :تنطبق عليهم متطلبات التأهيل التالية يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق

ن ألي إجراءات إفالس  (أ  أو تصفية؛ وغت  خاضعي 
ف أو تنطوي عل الغش؛ و (ب  لم يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشر
  تأهلهم ليكونوا أعضاًء بمجلس إدارة الصندوق (ت

ات الالزمة التر  .يتمتعون بالمهارات والختر
  قائمة

ن لتعريف "العضو المستقل" الوارد فن   لوائح هي ويقر مدير الصندوق بمطابقة كل من األعضاء المستقلي 
ئة المصطلحات المستخدمة فن

 السوق المالية وقواعدها9 

 
ي صناديق استثمار أخرى 00.1.0

ز
 عضويات أعضاء مجلس اإلدارة ف

 :   صناديق االستثمار األخرى كما يل 
 الجدول التال  يوضح عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق فن

 م االسم الصناديق المدير المنصب

رئيس مجلس 
 اإلدارة

كة  شر
 ُملكّية
  لالستثمار

لتطوير المجمعات  ُملكّيةصندوق 

ُملكّية صندوق /  التجارية العقاري
 قطاع التعليم –للملكيات الخاصة 

  
 .0 األستاذ/ سلطان بن محمد الحديت 

 
 
 

   

 القيود عل تداول الوحدات 51
 الصندوق أو أي طرف ذو عالقة بمدير الصندوق9 ال يوجد قيود عل تداول الوحدات مفروضة عل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو مدير 

 
 

 مدير الصندوق 86
كةمدير الصندوق هو   8695 وعنوان مكتبها الرئيس  هو: المملكة العربية السعودية، الرياض9 طريق األمت  محمد بن عبد  لالستثمار ُملكّية رسر

يدي  18001(9 ص9ب9 3(، مكتب )589العزيز )شارع التحلية(9 مبتن أكناز التجاري ) فاكس:  9186663688 هاتف: 55103الرمز التر
8011 813 (55 )100 :  

ونن :  www.mulkia.com.sa+ الموقع اإللكتر  
ونن يد اإللكتر   info@mulkia.com.saالتر

كة 8698  لنظام  لالستثمار ُملكّية رسر
ً
  المملكة العربية السعودية وفقا

ن
اف هيئة السوق المالية )"الهيئة"( ف كة مرخصة وتعمل تحت إشر شر

خيص رقم )8663يوليو  35ه الموافق 0/8/5989بتاري    خ  36السوق المالية الصادر بالمرسوم الملك  رقم م/  -30م9 بموجب التر
 م9 1/55/8653ه الموافق 8/5/5931( وتاري    خ 53506

كةتقدم وتمارس  8693 أنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة صناديق االستثمار، وإدارة محافظ لالستثمار  ُملكّية رسر
تيب وتقديم المشورة والحف   أعمال األوراق المالية9 العمالء والتر

ن
 ظ ف

ن مصالح الصندوق ومصالح أعضاء  8699 وط واألحكام، فإن مدير الصندوق ال يعتقد بوجود أي تضارب مصالح محتمل بي  حتر إعداد هذه الشر
ن مدير الصندوق9 وسوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس  مجلس إدارة الصندوق وبي 
إدارته أو له يحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق9 كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي تضارب جوهري من طرفه يحتمل أن 

  فقرة تضارب المصالح رقم يؤثر عل
ن
 لما هو مذكور ف

ً
اماته تجاه الصندوق خالفا ن وط واألحكام9  89 تأدية التر   من هذه الشر

وط واألحكام،  8691 فإن مدير الصندوق ال يعتقد بوجود أي تضارب مصالح جوهري من شانه التأثت  عل مدير الصندوق حتر إعداد هذه الشر
  أداء وجباته وتنفيذها9 

ن
 ف
افية  8690 سيقوم مدير الصندوق بكافة المهام المتعلقة بالصندوق دون تكليف ألي طرف آخر بتأديتها وه  المهام المتعلقة باألمور اإلشر

اك واإلدارية والمحاسبية والكت   ذلك حفظ الدفاتر والسجالت وإدخال طلبات االشتر
ن
ابية بغرض إدارة الصندوق بطريقة فعالة بما ف

ن وتقديم كشوفات الحساب9  كي 
 ومطابقة معلومات الحساب واألرصدة ومعالجة ومتابعة استفسارات المشتر

mailto:info@mulkia.com.sa
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ن الحفظ 85  أمي 
ن الحفظ هو  8595 كة البالد المالية أمي  كة مرخصة وتعمل تحت رسر   المملكة العربية السعوديوه  شر

ن
اف هيئة السوق المالية )"الهيئة"( ف ة إشر

 لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملك  رقم م/ 
ً
خيص رقم 8663يوليو  35ه الموافق 0/8/5989بتاري    خ  36وفقا م9 بموجب التر
  ممارسة أنشطة التعامل ب1/55/8653ه الموافق 8/5/5931( وتاري    خ 08100-37)

ن
صفة أصيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة م9 ف

  أعمال األوراق المالية9 
ن
تيب وتقديم المشورة والحفظ ف  صناديق االستثمار، وإدارة محافظ العمالء والتر

كة البالد الماليةعنوان المكتب الرئيس   8598 محمد  تقاطع طريق الملك فهد مع طريق األمت   –هو: المملكة العربية السعودية، الرياض  لشر
يدي  596برج سمارت، الطابق األول9 ص9ب9  –بن عبد العزيز )شارع التحلية(  + 100( 55) 863 1888، هاتف: 11411الرمز التر

: 100( 55) 863 1811فاكس:   
ونن :  www.albilad-capital.com+ الموقع اإللكتر  

ونن يد اإللكتر -clientservices@albiladالتر
capital.com 

ن الحفظ  8593 ط أن يكون أمي  ن حفظ مستقل أو أكت  بموجب اتفاقية تقديم خدمات حفظ مستقلة بشر ن أمي  يجوز لمدير الصندوق تعيي 
 من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات الحفظ بعد الحصول عل موافقة الهيئة9 

ً
 مرخصا

ً
 شخصا

: يتض 8599 ن الحفظ، عل سبيل المثال ال الحض، ما يل   من دور أمي 
ة اجتماعات  (5 حفظ المستندات والوثائق المتعلقة بالصندوق )صكوك الملكية، قرارات االستثمار، جميع العقود الجوهرية، محاضن

وط واألحكام(9  ، الشر ن  مجلس إدارة الصندوق، تقارير التثمي 
كة ذات غرض خاص يكون كيانها  (8 حه مدير الصندوق وتوافق عليه تأسيس شر   ذات مسؤولية محدودة، باالسم الذي يقتر

القانونن
كة    لشر

هيئة السوق المالية السعودية ووزارة التجارة والصناعة وذلك بغرض تسجيل ملكية أصول الصندوق العقارية بشكل قانونن
 الغرض الخاص9 

ن ممثل له )المدير العام( فور اعتماد اتفاقية خدمات ا (3 كة ذات الغرض الخاص، نيابة تعيي   للشر
ً
 عاما

ً
لحفظ ليتضف بصفته مديرا

ن الحفظ9   عن أمي 
ه من المستندات الثبوتية الخاصة  (9 كة ذات الغرض الخاص9 واالحتفاظ بسند ملكية األصول وغت  حيازة األصول من خالل الشر

  مكان آمن9 
ن
 باألصول ف

 غيت  عل ملكية األصول9 االحتفاظ بسجالت تفصيلية ودقيقة بخصوص ما يطرأ من ت (1
  جميع  (0

ن
ن الحفظ ومنها عل سبيل المثل ال الحض، النص ف اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفصل األصول عن أي أصول أخرى تخص أمي 

ن الحفظة بموجب  امات أمي  ن
 اللتر

ً
السجالت ذات العالقة إل أن ملكية األصول تعود لصندوق االستثمار أو مدير الصناديق طبقا

 شخاص المرخص لهم9 الئحة األ 
ام  (0 ن ، دون التر موافاة مدير الصندوق بنسخة من أي مستندات متعلقة باألصول المملوكة لصندوق االستثمار فور تسلمه من الغت 

 بمراجعة أو فحص كفاية ودقة واكتمال تلك المستندات9 
كة ذات الغرض الخاص عند صدور تعليمات خطية من  (8   األصول و/ أو حصص الشر

ن
مدير الصندوق، والتقيد بتلك التضف ف

 التعليمات، وعدم اتخاذ أي إجراء متعلق باألصول إال بموافقة مدير الصناديق الخطية عل ذلك9 
 من عقد تأسيس  (1

ً
 من مستندات ملكية األصول، صورا

ً
  فور طلبه: صورا

 مما يأنر
ً
تسليم مدير الصندوق أو أي شخص يعينه، أيا

كة ذات الغرض الخاص، وسجلها  ن الحفظ الشر  من أي وثائق تسلمها أمي 
ً
التجاري وأي قرارات تصدر بشأنها من وقت ألخر، صورا

كة ذات الغرض الخاص9   بموجب تسجيل ملكية األصول باسم الشر
 

 مدير العقارات 88
كة إدارة األمالك والمرافق المتكاملة" لتقوم بإدارة العقارات وتشغيلها، مع العلم إن إدارة العقارات لي  8895 ن "شر ت سقام مدير الصندوق بتعيي 

امات   ن ن مدير عقارات منفصل لكل عقار عل أن يتم تحديد نطاق عمل والتر كة فقد يقوم مدير الصندوق بتعيي  محصورة عل هذه الشر
م المستحقة عل أساس مبلغ ثابت او نسبة من إيرادات العقارات او كالهما علما بأنه لمدير الصندوق ان يتعاقد مع كل طرف والرسو 

ن حسب الحاجة عدد غت  محدود من المطورين  .والمشغلي 
  الوقت الحال  ال توجد عقارات يقوم بإدارتها مدير األمالك حيث أن كل عقار من العقارات مؤجر عل شخص واحد  8898

ن
يمة فبالتال  قف

  من المصاريف التشغيلية9 
ن
 اإليجار صاف

77.5  :  وتتلخص أهم مهام مدير العقارات، عىل سبيل المثال ال الحرص، عىل ما يىلي
 البحث عن الفرص العقارية لصالح الصندوق9  (أ

 إدارة وتشغيل العقارات بما يشمل أعمال الصيانة الدورية9  (ب
 تحصيل9 تسويق وتأجت  العقارات ومتابعة عمليات ال (ت
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كاه مراجع الحسابات هو  كة الدكتور عبد القادر بانقا ورسر  وعنوانه: المحاسبون المتحدون رسر
 المملكة العربية السعودية، الرياض
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 :  
ونن   alliedaccountants.com-www.rsmالموقع اإللكتر

 
 
 

 القوائم المالية 89
  للصندوق وفقا للمعايت  المحاسبية 8995

 سيقوم مدير الصندوق بإعداد القوائم المالية للصندوق ومراجعتها من قبل المحاسب القانونن
9 الدولية  الصادرة عن الهيئة السعودية  ن ن القانونيي   للمحاسبي 

وبش  كل س  نوي ) قوائم مالية غي  ر مدقق  ة(يت  م إع  داد القوائم المالي  ة للصن  دوق بواس  طة مدي  ر الصن  دوق وذل  ك بش  كل نص  ف س  نوي  8998
9 ويت  م تدقي  ق  ن ن القانونيي    نوية م  ن قب  ل القوائم المالي  ة السوفقا للمعايت  المحاسبية الدولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبي 

وفق  ا لحس ابات الصن دوق9 وتت م مراجع ة واعتماد القوائم المالي ة الخاص ة بالصن دوق م ن قب ل مجل س إدارة  )بيان  ات مدقق  ة(مدق  ق 
ه ا لمالك ي ال يوم ا  للقوائم الغي ر المدقق ة و  36وح دات خ الل الصن دوق ويت م إتاحتها لهيئ ة الس وق المالية بمج رد اعتماده ا ويت م توفت 

ون ي لمدي ر الصن دوق  ثالثة أش هر م ن نهاي ة الفت رة الت ي تغطيه ا البيان ات المالي ة المدقق ة، وذل ك ع ن طري ق نش رها عل ى الموق ع اإلكتر
  داتب دون رس وم عل ى مالك ي الوح“ ت داول”وموق ع الس وق المالي ة الس عودية 

 
 

81   
 مهام المحاسب القانونن

 
  يرى

  بيان حول ما إذا كان المحاسب القانونن
 : يقدم المحاسب القانونن

ن وأحكام والئحة صناديق   (أ ن القانونيي   لمعايت  المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبي 
ً
ت وروجعت وفقا

ّ
عد
ُ
أن القوائم المالية أ

وط وأحكام الصندوق9 و  االستثمار وشر
ة المحاسبية لتلك  (ب   األرباح والخسائر ألصول الصندوق عن الفتر

ن
  الدخل وصاف

ن
أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعنادلة لصاف

 القوائم9 و 
ة (ج   نهاية الفتر

ن
 .أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المال  للصندوق ف

 

 تضارب المصالح 80
، باستثناء الصندوقل مهامه وواجباته حياأداء يؤثر على قد تضارب مصالح أي الوقت الحاضر ال يوجد لدى مدير الصندوق في  8195

  هذه الفقرة: 
ن
 ما هو مفصح عنه ف

كة عقار ومعمار الدولية للعقارات حق التضف فيه ، وه   -5 كة مجموعة عبداللطيف العيس القابضة ولشر يمتلك مجمع التقنية  شر
كات التابعة لمجموعة ع كة ُملكّية لالستثمار أحدى الشر بداللطيف العيس القابضة، واألستاذ/ زياد العيس هو أحد مساهم  شر

كة مجموعة عبداللطيف العيس القابضة بنسبة  %1بنسبة    شر
ن
ة ف   %56ويمتلك حصة مباشر

ن
ة ف 9 ، ويمتلك حصة غت  مباشر

كة "عقار ومعمار بنسبة  كة عبداللطي  %56شر   شر
ن
  هذا كما أنه عضو مجلس إدارة ف

ن
ف العيس للسيارات وه  مستأجر رئيس  ف

كات التابعة لمجموعة عبداللطيف العيس القابضة للمزيد من  كة عبداللطيف العيس للسيارات ه  أحدى الشر المجمع وشر
وط واألحكام9  9التفاصيل الرجاء االطالع عل الملحق رقم     نهاية هذه الشر

ن
 ف

كة عقارات  -8 وع ويست أفينيو شر كة سعد للتجارة والمقاوالت، يمتلك مشر ، وشر كة بيت االستثمار الخليجر    يملكها شر
الخليج والتر

كة األول لالستثمار وعدد من المستثمرين ال  كة آل سعيدان للعقارات، والشر كة مجموعة عبداللطيف العيس المحدودة، وشر وشر
  سوف ت %1تتجاوز ملكية المستثمر الواحد منهم 

قوم باستئجار العقار بالكامل، و يمتلك األستاذ/ زياد من رأس المال و ه  التر
ة بقيمة  كة عبد اللطيف العيس القابضة ونسبة مباشر ة فيها عن طريق شر ولمزيد  %598بن عبد اللطيف العيس حصة غت  مباشر

كة يرجر االطالع عل ملحق رقم  وط واألحكام، وهو أحد  1من التفاصيل حول مالك الشر   نهاية هذه الشر
ن
كة "ُملكّية ف مساهم  شر

  رأسمال مدير الصندوق نسبة  –لالستثمار" 
ن
 9 %1مدير الصندوق، حيث يمتلك ف

باإلفصاح لمجلس إدارة مدير الصندوق ل سيقوم األحواكل وفي "، مدير الصندوق"، وفقرة " أصول الصندوقوفقرة  " 
 ألخذ قرار حيال ذلك من

ً
  حال نشأ أي تضارب مصالح مستقبال

ن
  تقرير مجلس  الصندوق ف

ن
ه ف مجلس إدارة الصندوق ونشر

  الموقع 
ن
الصندوق السنوي وعن أي معامالت ينتج عنها تضارب مصالح محتمل كما سيقوم مدير الصندوق باالفصاح عنها ف

  تضمن تحقيق 
  للسوق المالية ، وسيقوم مدير الصندوق بأخذ اإلجراءات التر

ونن   لمدير الصندوق والموقع االلكتر
ونن اإللكتر

ن على وضع مصالح مصلحة مالك الوحدات بالمقام األول، وسيعمل  كي 
بالصندوق فوق مصالح مدير الصندوق أو المشتر

ومع ذلك، وعدم تغليب مصالح مستثمرين على مصالح مستثمرين آخرين في نفس الصندوق9 ، األطراف ذات العالقة
اء عقارات إل ا   دفع سغ  شر

  تقتىصن
هداف لوسيط العقاري الذي يوفر الفرص المالئمة ألوبسبب طبيعة عمل الصندوق والتر

اتيجية الصندوق، فقد يكون الوسيط العقاري طرف ذو عالقة9   واستر
  الصندوق عند الطرح األول  وذلك بقيمة  8198

ن
  الصندوق وذلك بتملك وحدات نقدية ف

ن
ينوي مدير الصندوق االستثمار ف

  فتر  51,666,666
ن
ات طرح أخرى عل أن يتم اإلفصاح عن ذلك من خالل تقرير مجلس ريال سعودي9 كما يحق له االستثمار ف

 إدارة الصندوق السنوي9 

http://www.rsm-alliedaccountants.com/
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  الصندوق9  8193
ن
  مدير الصندوق وتابعيه االستثمار ف

 كما يحق لجميع موظقن
  معالجة تضارب المصالح عند الطلب ودون أي  8199

ن
يمكن لمالك  الوحدات االطالع عل اإلجراءات المعتمدة لدى مدير الصندوق ف

 ل9 مقاب
 

 رفع التقارير لمالك  الوحدات 80
ونية ويفصح عن المعلومات التالية  يرفع مدير الصندوق تقارير إل هيئة السوق المالية ومالك  الوحدات عن طريق الوسائل اإللكتر

 :  عل الفور ودون أي تأخت 
  إطار نشاطه، وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد  8095

ن
  أي تطورات جوهرية تندرج ف

ن
 تؤثر عل أصول الصندوق وخصومه أو ف
  وضع الصندوق أو يؤدي النسحاب طوع  لمدير الصندوق من 

ن
  المسار العام ألعماله أو أي تغيت  يكون له تأثت  ف

ن
وضعه المال  أو ف

 
ً
 ملحوظا

ً
ا   سعر الوحدة المدرجة أو أن يؤثر تأثت 

ن
  ق منصب مدير الصندوق، ويمكن بدرجة معقولة أن يؤدي إل تغت  ف

ن
درة الصندوق ف

اماته المتعلقة بأدوات الدين؛ ن  عل الوفاء بالتر
ه أو رهنه بسعر يساوي أو يزيد عل  8098 اء أحد أصول الصندوق أو بيعه أو تأجت  من إجمال  قيمة أصول الصندوق  %56أي صفقة لشر

 وفقا آلخر قوائم مالية نصف سنوية غت  مدققة أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث؛
 آلخر قوائم مالية نصف سنوية غت  مدققة أو قوائم مالية  %56ي خسائر تساوي أو تزيد عل أ 8093

ً
  قيمة أصول الصندوق وفقا

ن
من صاف

 سنوية مدققة؛ و
  تشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو لجانه )إن وجدت(؛ 8099

ن
ات ف  أي تغيت 

  ذلك أي دعاوي قضائية أو دعاوى تحكيم أو وساطة إذا  8091
ن
اع أو المطالبة يساوي أو يزيد عل   أي نزاع بما ف ن    %1كان مبلغ التن

ن
من صاف

 مدققة أيهما أحدث؛ قيمة أصول الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية نصف سنوية غت  مدققة أو قوائم مالية سنوية
  قيمة أصول الصندوق تعادل أو تزيد عل  8090

ن
  صاف

ن
ت  مدققة أو قوائم وفقا آلخر قوائم مالية نصف سنوية غ %56أي زيادة أو نقصان ف

 مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث؛
  إجمال  أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد عل  8090

ن
 وفقا آلخر قوائم مالية مراجعة؛ %56أي زيادة أو نقصان ف

وع أو  8098   أي مشر
ن
ن طرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبة كل من الصندوق وطرف ذي العالقة ف ن الصندوق وبي  أي صفقة بي 

تيب مساوية أو تزيد عل   له إذا كانت هذه الصفقة أو التر
ً
 آلخر قوائم مالية  %5أصل أو يقدم تمويال

ً
من إجمال  إيراد الصندوق وفقا

 سنوية مدققة؛
  أي من النشاطات الرئيسة للصندوق يساوي أو يزيد عل  8091

ن
من إجمال  إيرادات الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية  %1أي انقطاع ف

 دققة؛سنوية م
  للصندوق؛ 80956

 أي تغيت  للمحاسب القانونن
ن حفظ بديل للصندوق؛ 80955 ن ألمي   أي تعيي 
  المرحلة االبتدائية أم االستئنافية،  80958

ن
إصدار أي حكم أو قرار أو أمر أو إعالن من جانب أي محكمة أو جهة قضائية، سواء ف

 عل استغالل الصندوق ألي جزء من أصوله تزيد قيمة اإل 
ً
 آلخر  %1جمالية عل والذي قد يؤثر سلبا

ً
  قيمة األصول وفقا

ن
من صاف

 قوائم مالية نصف سنوية غت  مدققة أو قوائم مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث؛
ح لرأس مال الصندوق؛ 80953  أي تغيت  مقتر
 التقارير النصف سنوية؛ 80959
وط واألحكام؛ و 80951   الشر

ن
 أي تعديل ف

 أي تطور أو تغت  جوهري يؤثر عل عمليات الصندوق؛ و 80950
 .بالغ الموزعة لمالك  الوحداتالم  80950

 :ويتول مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية وتقديمها إل مالك  الوحدات تتضمن المعلومات اآلتية
  يستثمر فيها الصندوق؛ (أ

 األصول التر
  يستهدف الصندوق االستثمار فيها؛ (ب

 األصول التر
  يمتلكها الصندوق؛توضيح نسبة العقارات المؤجرة ونسبة العقارات غت  المؤجرة إل  (ت

 إجمال  العقارات التر
ة )أو منذ تأسيس الصندوق( يوضح (ث  :جدول مقارنة يغط  أداء الصندوق خالل السنوات المالية الثالث األخت 

  نهاية كل سنة مالية؛ 95ث
ن
  قيمة أصول الصندوق ف

ن
 صاف

  نهاية كل سنة مالية؛ 98ث
ن
  قيمة األصول لكل وحدة ف

ن
 صاف

  قيمة أصول لكل 93ث
ن
 وحدة عن كل سنة مالية؛ أعل وأقل صاف

  نهاية كل سنة مالية؛ 99ث
ن
 عدد الوحدات المصدرة ف

 توزي    ع الدخل لكل وحدة؛ 91ث
  تحملها الصندوق 90ث

 .نسبة المضوفات التر
 ما يل   (ج

ن  :ِسجل أداء يبي 
 إجمال  العائد لمدة سنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ التأسيس(؛ 95 ج
 السنوات المالية العشر الماضية )أو منذ التأسيس(؛إجمال  العائد السنوي لكل سنة من   98 ج
  تحملها الصندوق ألطراف خارجية عل مدار العام9 ويجب   93 ج

جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التر
أيضا اإلفصاح بشكل واضح عن إجمال  نسبة المضوفات، ويجب اإلفصاح عن إذا ما كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير 

 .دوق لإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضهاالصن



  

 

 13170-37رقم   الماليةترخيص هيئة السوق   - شركة مساهمة مقفلة ،لالستثمار لكيّةمُ شركة  74 من  53 صفحة 

 

  أداء الصندوق؛ (ح
ن
ة وأثرت ف ات جوهرية خالل الفتر   حال حدوث تغيت 

ن
 ف

  تمت مناقشتها  (خ
تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي عل أن يحتوي، عل سبيل المثال وال الحض، عل الموضوعات التر

  ذلك أداء الصندوق 
ن
 وتحقيقه ألهدافه؛والقرارات الصادرة عن ذلك، بما ف

ة ذات الصلة يذكر بوضوح غرض العموالت وكيفية  (د   حصل عليها مدير الصندوق خالل الفتر
بيان بالعموالت الخاصة التر

 .استغاللها
  حال عدم تزويدهم هذه العناوين 

ن
عل مالك الوحدات تزويد مدير الصندوق بالمعلومات الصحيحة لعناوين المراسلة وتحديثها باستمرار وف

لصحيحة فإنهم يوافقون بموجب هذا البند عل حماية مدير الصندوق من أي متطلبات مستقبلية وإعفائه والتنازل عن حقوقهم أو مطالبتهم ا
  
د ق ضد مدير الصندوق والناشئة بشكل مباشر أو غت  مباشر عن تزويدهم بالبيانات واإلشعارات او أية معلومات أخرى تتعلق باالستثمار أو التر

 عن عدم المقدرة عل التأكد من صحة المعلومات او تصحيح أي أخطاء فيها9 تنشأ 

 

وط وأحكام الصندوق 88  تعديل شر
 لتقديره بعد الحصول عل اعتماد مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق  8095

ً
وط واألحكام وفقا سيقوم مدير الصندوق بتعديل الشر

ن الحفظ بالتعديالت الهامة خالل  عية9 باشعار مالك  الوحدات وأمي 
 يوم عملمن اجراء اي تغيت  عليها 9  56المالية والهيئة الشر

  حال كانت هذه التغيت   8098
ن
ط الحصول عل موافقة أكت  من وف   الحصول عل موافقة مالك  الوحدات بشر

 %16ات أساسية فإنه ينبغن
 : ح والذي يشمل وليس بشكل حضي عل التال   من مالك  الوحدات عل أي تغيت  أساس  مقتر

  9أهداف الصندوق وطبيعته  
ن
 التغيت  الجوهري ف

 لوحدات او عل حقوقهم المتعلقة بالصندوق9 أي تغيت  يكون له تأثت  سلتر  وجوهري عل مالك  ا 

  9مخاطر الصندوق  
ن
 أي تغيت  يكون له تأثت  ف

 كليهما عينية أو أو نقدية مساهمات قبول خالل من الصندوق أصول قيمة إجمال   زيادة  
ً
 البند ل( من (   الفقرة ألحكام وفقا

 
ً
  موقعه التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية  من ثالثا

ن
المتداولة9 كما يجب عل مدير الصندوق أن يعلن ف

وط وأحكام الصندوق وذلك قبل    شر
ن
ات الجوهرية ف   للسوق تفاصيل التغيت 

ونن   و الموقع االلكتر
ونن أيام عمل من  56االلكتر

 9  تاري    خ شيان التغيت 
 

 آلية زيادة إجمال  قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية 81
 
ً
 أصول قيمة إجمال   زيادة للمادة الثالثة )أحكام عامة( من التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري المتداولة البند )ل(، يجوزوفقا

 :اآلتية اآللية وفق كليهما أو نقدية، مساهمات قبول طريق عن عينية أو مساهمات قبول طريق عن الصندوق
 مساهمات قبول طريق عن للصندوق وحدات إضافية طرح عل الهيئة موافقة عل الحصول الصندوق مدير عل يجب . 59

 .كليهما أو نقدية، قبول مساهمات طريق عن أو عينية
   إليها المشار الهيئة موافقة عل الحصول بعد  89

 الصندوق مدير عل يجب البند، هذا من  )ل (الفقرة   ( من5) الفرعية الفقرة فن
 قبول طريق عن إضافية للصندوق وحدات طرح عل عادي صندوق قرار خالل من الوحداتمالك  موافقة عل الحصول
 .كليهما أو مساهمات نقدية، قبول طريق عن أو عينية مساهمات

39   
ة تكون وعينية، نقدية أو مساهمات نقدية قبول طريق عن الصندوق أصول إجمال  قيمة زيادة كان حال فن  الوحدات طرح فتر

  .الهيئة موافقة تاري    خ من أشهر ( 0عل) تزيد ال مدة خالل بحد أدنن وذلك( أيام 1الجديدة )
99    

   الصندوق وحدات لمالك   الوحدات المطروحة تخصيص يجب فإنه طرحها، المراد الوحدات تم جمع قيمة حال فن
 يوم فن

  اجتماع مالك  الوحدات انعقاد
ً
ن  بقية عل -وجدت إن -المتبقية الوحدات تخصيص ثم ومن أوال كي 

 الفائض لجميع ورد المشتر
 
ً
ن نقدا كي 

  ( 51عل ) ال تزيد مدة خالل وجد إن المشتر
ً
ة انتهاء من يوما    الموضحة  الطرح فتر

وط فن  عل وأحكام الصندوق، شر
   الجديدة الوحدات إدراج يتم وأن الصندوق منفعته لمصلحة أو عليه االستحواذ المراد العقار ملكية تنتقل أن

 خالل السوق فن
  (06عل) ال تزيد مدة

ً
ة انتهاء من يوما    التضف يجوز وال ، الطرح فتر

  تم تخصيصها فن
ن  عل الوحدات التر كي 

   المشتر
بشكل عيتن

  الصندوق أصول قيمة إجمال   زيادة عملية طريق ( أو أكت  عن%1بما نسبته )
ً
 األول السنة خالل هذا البند من  )ل( للفقرة وفقا

 .تداولها لبدء
ضافية  اإل الوحدات تخصيص تم مساهمات عينية، قبول طريق سوف يتم عن الصندوق أصول قيمة إجمال   زيادة حيث أن 19

   بشكل ، 
  مبلغ )"ذا إيليت" إيليت مول   لمالك عقار ( وحدة8,568,018لعدد ) عيتن

( ريال سعودي،  86,066,666والمتمثلة فن
  تشكل 

 الوحدات مالك موافقة بعد فورا ( ريال سعودي،865,166,666ة )من قيمة االستحواذ عل العقار البالغ %96والتر
   إليها المشار

 أو تنتقل ملكية العقار المراد االستحواذ عليه أو  أن عل البند، هذا  من )ل ( الفقرة من ( 8) الفرعية الفقرة فن
   الجديدة  الوحدات إدراج يتم وأن الصندوق منفعته لمصلحة

  ( 06عل) ال تزيد مدة خالل السوق فن
ً
 موافقة تاري    خ من يوما

  الوحدات التضف  يجوز وال ، الوحدات مالك 
   فن

ن  عل تم تخصيصها  التر كي 
  بما نسبته ) بشكل المشتر

 ( أو أكت  %1عيتن
  الصندوق أصول قيمة إجمال   زيادة عملية طريق عن

ً
 .تداولها لبدء األول السنة خالل البند للفقرة )ل( من هذا  وفقا

   ورد ما مراعاة مع  09
) الفقرة فن   حال البند، هذا من  )ل ( الفقرة من ( 3الفرع 

جمعه  المطلوب األدنن  الحد عدم جمع وفن
   والموضح 
وط فن ن دون أموال وإعادة الطرح إلغاء الصندوق مدير عل فيجب  وأحكام الصندوق، شر كي 

 خالل خصم أي المشتر
ة انتهاء من أيام ( 1عل ) تزيد ال مدة   .الطرح فتر
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 سياسة اجتماعات مالك  الوحدات 36
 .يجوز لمدير الصندوق، بناًء عل مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع لمالك  الوحدات 8195
  غضون  8198

ن
 عل مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالك  الوحدات ف

ن ن  56يتعي  أيام عمل من استالم طلب خط  من أمي 
 .الحفظ

  الخاص به وعل الموقع يدعو مدير الصندوق الجتماع مالك   8193
ونن الوحدات من خالل إعالن الدعوة عل الموقع اإللكتر

ن الحفظ مع    الخاص بالسوق المالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخطار خط  لجميع مالك  الوحدات وأمي 
ونن اإللكتر

 من تاري    خ انعقاد االجتماع 85أيام وال تزيد عن  56إعطاء مهلة ال تقل عن 
ً
ن أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاري    خ انعقاد يوما 9 ويتعي 

  نفس وقت إرسال اإلخطار إل مالك  الوحدات 
ن
ن عل مدير الصندوق، ف ح9 كما يتعي  َ

االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال المقتر
 .فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إل هيئة السوق المالية

ن عل مدير الصن 8199   غضون يتعي 
ن
أيام من استالم طلب خط  من أحد مالك   56دوق الدعوة لعقد اجتماع لمالك  الوحدات ف
ن أكت  من   أو الذين يمتلكون مجتمعي 

ً
، الذي يمتلك منفردا  .األقل من وحدات الصندوق %81الوحدات أو أكت 

ن يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالك  الوحدات من عدد مالك  الوحدات الذين  8191 عل األقل  %81يمتلكون مجتمعي 
 .من قيمة وحدات الصندوق

  الفقرة ) 8190
ن
وط النصاب الواردة ف   حال عدم الوفاء بشر

ن
( أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن 8891ف

  الخاص بالسوق المالية السعودية "تداول" ومن خالل إرس
ونن   وعل الموقع اإللكتر

ونن ميع ال إخطار خط  لجعل موقعه اإللكتر
ن الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن  ، يشكل أي  1مالك  الوحدات وأمي   

9 وخالل االجتماع الثانن  
أيام من تاري    خ انعقاد االجتماع الثانن

 
ً
 قانونيا

ً
، نصابا ن ين بصفة شخصية أو من خالل الممثلي   .عدد من مالك  الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات الحاضن

  اجتماع مالك  الوحدات9 يحق ل (أ
ن وكيل لتمثيله فن  كل مالك وحدات تعيي 

  اجتماع مالك  الوحدات (ب
 فن
ً
 واحدا

ً
 .تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات صوتا

  تحددها هيئة  (ت
 للضوابط التر

ً
يجوز عقد اجتماعات مالك  الوحدات ومداوالتها والتصويت عل القرارات باستخدام وسائل اتصال تقنية وفقا

 .وق الماليةالس

 بموافقة مالك  الوحدات الذين يمتلكون  8190
ً
من إجمال  وحدات الصندوق  %16يكون قرار مالك  الوحدات نافذا رهنا

  االجتماع سواء بصفة شخصية أو من خالل وكيل أو باستخدام وسائل اتصال تقنية9 
ن
ين ف  والحاضن

 حقوق مالك  الوحدات 35
  ذلكيحق لمالك  الوحدات ممارسة كافة حقوقهم 

ن
وط واألحكام، بما ف   هذه الشر

ن
 :المنصوص عليها ف

حضور اجتماعات مالك  الوحدات والتصويت عل القرارات خاللها حيث يجوز لكل مالك وحدات االدالء بصوت واحد  3695
  اجتماع مالك  الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع

ن
 ف
3698   

ن
 :ذلكالتصويت فيما يتعلق بأي تغيت  أساس  للصندوق، بما ف

  أهداف الصندوق أو طبيعته؛ (أ
 التغيت  المهم فن

 التغيت  الذي قد يكون له تأثت  سلتر  جوهري عل مالك  الوحدات أو حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛ (ب
  وضع المخاطر للصندوق؛ (ت

 التغيت  الذي يكون له تأثت  فن

 ؛زيادة رأس مال الصندوق (ث
  اصدارات حقوق األولوية وقبول  3693

ن
اك ف  المساهمات العينية لغايات زيادة رأس مال الصندوق؛االشتر

وط واألحكام؛  3699  قبول التوزيعات حسب هذه الشر
وط واألحكام 3691  .قبول التقارير الدورية والتحديثات بما يتماسر مع هذه الشر
ن ومنفردين  3690  عل األقل من قيمة وحدات الصندوق الدعوة الجتماع %81يحق لمالك  الوحدات الذين يملكون مجتمعي 

 مالك  الوحدات
  اجتماع مالك  الوحدات؛ 3690

ن
ن وكيل لتمثيله ف  يحق لكل مالك وحدات تعيي 

من الئحة  8يحق لكل مالك وحدات الحصول عل معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغت  مضللة وذلك حسب المادة  3698
 الصناديق العقارية المتداولة9 

  هذه الفقرة، ال يت
ن
 متع مالك  الوحدات بأي حقوق إدارية فيما يتعلق بالصندوق9 وباستثناء ما هو منصوص عليه ضاحة ف

 النظام المطبق 38
العالقة  تصندوق اإلستثمار العقاري المتداول وم دير الص ندوق خاضعان لنظ ام السوق المالية ولوائح ه التنفيذية واألنظم ة والل وائح األخرى ذا
  ص ناديق 

ن
  أي نزاع ناسر  م ن أو ع ن اإلستثمار ف

ن
  المملكة العربية السعودية9 وأن الجهة القض ائية المختصه ب النظر ف

ن
الستثمار االمطبقة ف

  منازعات األوراق المالية9 
ن
 العقاري ة المتداولة ه ي لجنة الفصل ف

عية 33  الهيئة الشر
  تقديم خدمات التدقيق والمراجعة 

ن
كة متخصصة ف ع  للصندوق9 وه  شر

عية كمستشار شر ن دار المراجعة الشر لقد قام مدير الصندوق بتعيي 
  المجلس العام للمصارف والمؤسس

ن
عية، وعضو ف   منظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الشر

ن
ات المالية اإلسالمية وعضو ف

ن التالية  ن الشيخي  ع  بتعيي 
عية9 وقد قام المستشار الشر اإلسالمية9 ومرخص من قبل مضف البحرين المركزي لتقديم خدمات االستشارات الشر

عية للصندوق من أجل مراجعة معايت  الهيئة الشر  ام بمعايت  أسماءهم كلجنة شر ن
عية للصندوق والمستندات الخاصة بالصندوق والتأكد من االلتر

عية9   الهيئة الشر
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عية:   أسماء أعضاء الهيئة الشر

ات  االسم المنصب المؤهالت/الختر
قسم الدراسات اإلسالمية والعربية، كلية الدراسات التطبيقية  -أستاذ مساعد 

ول  كز 8668ه/ 5988والمعادن، منذ والمساندة، جامعة الملك فهد للبتر م9 يتر
عية وفقه    عل مجاالت )الفقه اإلسالىم  وأصوله وعلم السياسة الشر

اهتمامه البحت 
  ربط هذه العلوم بالحياة، وقد أنجز 

ن
 –المعامالت المالية المعاضة(، واإلسهام ف

   -بحمدهللا تعال 
ن
م ونشر ف

ّ
  هذه المجاالت، منها ما ُحك

ن
 من البحوث ف

ً
 عددا

  مجالت 
ن
  مؤتمرات علمية دولية، ومنها ما نشر ف

ن
مجالت محكمة ، ومنها ما حكم ف

  صحف ومواقع 
ن
ت ف ومواقع مختلفة، وهناك الكثت  من المقاالت المتخصصة نشر

امج واللقاءات التليفزيونية لعدة مرات9    عدد من التر
ن
 مختلفة وقد تمت استضافته ف

عية ي الشيخ الدكتور /  عضو الهيئة الشر
 خالد بن عبدهللا المزيتز

ة بالمملكة    التمويل اإلسالىم  من جامعة إدنتر
ن
حاصل عل شهادة الدكتوراه ف

 
ً
  المملكة العربية السعودية، يشغل حاليا

ن
المتحدة والماجستت  من جامعة اإلمام ف

وظيفة أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية بكلية الدراسات المساندة 
ول والمعادن، كتب العديد من البحوث  والتطبيقية بجامعة الملك فهد للبتر

  صحف عديدة أبرزها 
ن
ت ف   اإلسالىم  نشر

ن
والمقاالت تتعلق بالقطاع المضف

 صحيفة االقتصادية9 

عية  الشيخ الدكتور / صالح بن فهد الشلهوب عضو الهيئة الشر

 
عية مبلغ   مقابل استشارتهم9 ريال سعودي  33,666ويتقاضن كافة أعضاء الهيئة الشر

ً
 سنويا

  التأكد من مطابقة أنشطة  (0يوضح الملحق رقم )
ن
عية ف   تستخدمها دار المراجعة الشر

عية التر وط واألحكام الضوابط الشر من هذه الشر
عية9   الصندوق الضوابط الشر

 التوكيل 33
 
ً
وط واألحكام مدير الصندوق وكيال ن بموجب التوقيع عل هذه الشر   تمثإن المستثمر يعي 

ن
 له بكامل صالحية التفويض والحق ف

ً
يله مفوضا

ورية لالستحواذ عل أصول الصندوق وتحويلها وبيعها أو الستثمار أي  ها مدير الصندوق ضن  عنه وتقديم أية مستندات يعتتر
ً
والتوقيع نيابة

امات مدير الصندوق المتعلقة بالصندوق ن ن توقيعها بموجب هذا التوكيل كما أن   .مبلغ نقدي لدى الصندوق أو أداء أي من التر أي وثيقة يتعي 
كما يوافق المستثمر بموجب هذا التوكيل عل أن يقوم مدير الصندوق أو يؤمن   .يمكن توقيعها من قبل مسئول مفّوض تابع لمدير الصندوق

وط اختصاصه من أجل إنفاذ هذه الشر  القيام بأية تضفات أو إجراءات أخرى وأن يوقع أو يؤمن توقيع جميع المستندات الالزمة والواقعة ضمن
 واالحكام وبخاصة هذا البند9 

 
 
 

ي حال ترجمتها ألي لغة أخرى فإن النص باللغة العربية هو الذي يسود. 
ز

وط واألحكام باللغة العربية. وف  تم إعداد هذه الشر
وط واألحكام، وأوافق  ي الشر

ز
ي قرأت وفهمت ما ورد ف

 .عىل ما ورد فيها. وحصلت عىل نسخة منهابتوقيع هذا المستند، أرصح بأنتز

 
 المستثمر مدير الصندوق                

كة   االسم  االسم لالستثمارُملكّية رسر

ة بنت حجاب الدورسي  بواسطة  بواسطة منتر

 المنصب  المنصب الرئيس التنفيذي

 التوقيع  التوقيع 

 التاري    خ  التاري    خ 
                         

ي 
 فهد القرناسبنت موضز

ام ومكافحة غسل األموال  مدير  ز المطابقة وااللت 

 وتمويل اإلرهاب
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عية5ملحق رقم )  ( الضوابط الشر
عية ألجور مدير الصندوق  الضوابط الشر

 سواء أكان هذا  (5
ً
عا اكه، ألنها عوض عن منافع متقومه شر  من المستثمر لقاء اشتر

ً
 أم نسبة مخيجوز لمدير الصندوق أن يتقاضن أجورا

ً
 مقطوعا

ً
صومة األجر مبلغا

وط وأحكام الصندوق9    شر
ن
 عليها ف

ً
يطة أن تكون هذه األجور منصوصا اة شر  من قيمة الوحدة المشتر

  موعد دوري معلو  (8
ن
 لإلدارة بصفة دورية، ويجوز أن تحدد هذه األجور بنسبة محددة من أصول الصندوق ف

َ
يطة شر م، يجوز لمدير الصندوق أن يقتطع أجورا

وط وأحكام الصندوق9    شر
ن
 أن تكون النسبة محددة ومعلومة للمستثمرين ف

  موعد دوري معلوم، (3
ن
 للحفظ بصفة دورية، ويجوز أن تحدد هذه األجور بنسبة محددة من أصول الصندوق ف

َ
يطة شر  يجوز لمدير الصندوق أن يقتطع أجورا

وط وأحكا   شر
ن
 م الصندوق9 أن تكون النسبة محددة ومعلومة للمستثمرين ف

عية إلدارة الصندوق وتسويقه  الضوابط الشر
  استثمار أموال الصندوق عل الوجه األمثل، واألفضل لمصلحة المستثمرين9  (5

ن
 يجب عل مدير الصندوق بذل جهده وطاقته ف

  الغرض الذي أنسر  الصندوق من أجله وال يجوز له  (8
ن
   االستثمار فيما لم ينص عليهيجب عل مدير الصندوق استثمار أموال الصندوق ف

ن
ف

وط وأحكام الصندوق إال بعد إخطار المستثمرين9   شر
 يجب عل مدير الصندوق اإلفصاح عن كافة المصاريف المحملة عل الصندوق9  (3
يطة أن يكون ذلك (9   الصندوق بناء عل دراسة السوق، شر

ن
اك ف ل سبيل ع يجوز أن ينص مدير الصندوق عل نسبة الرب  ح المتوقعة من االشتر

 التقريب والتوقع9 
عية9  (1 ها من النماذج ال تخالف الضوابط الشر   الصندوق من عقود وغت 

ن
 يجب أن تكون جميع الوثائق المتعامل بها ف

تب عليه دفع أو استحقاق فوائد ربوية، وله اتخاذ اإلجراءات القضائية للحصول عل  (0   أي عقد يتر
ن
ال يجوز لمدير الصندوق الدخول ف

 9مستحقاته

ها عية لبيع أصول الصندوق أو تأجتر  الضوابط الشر
 وليس لديها ارتباط بالفائدة الربوية9  (5

ً
عا اء وتشغيل مشاري    ع عقارية مباحة شر   شر

ن
 يستثمر الصندوق أمواله ف

اماته، وله اتخاذ اإلجراءات القضائية  (8 ن   حال تأخر أي طرف عن سداد التر
ن
لحصول المناسبة لال يجوز للصندوق أن يحتسب أي فوائد ربوية ف

 عل مستحقاته9 
، كالتأجت  عل البنوك الربوية9  (3

ً
عا  شر

ً
 محرما

ً
ط أال يؤجرها لمن يزاول نشاطا  يجوز لمدير الصندوق تأجت  العقارات قبل بيعها، بشر

كز أنشطة المستأجرين فيها عل األنشطة التالية:  (9   تتر
  العقارات التر

ن
 ال يجوز أن يستثمر مدير الصندوق ف

 ن مثل مؤسسات ا   تقوم عل اإلقراض بالفائدة والربا أو توزي    ع المنتجات القائمة عل الربا، ويشمل ذلك الوسطاء الماليي 
لخدمات المالية التر

كات اإلقراض وأي نشاط آخر يتعامل بالفائدة والربا )ويستثتن من ذلك التعامل مع النوافذ اإلس  ن التقليدي وشر مية ال البنوك التقليدية والتأمي 
عية(من ه   تعمل وفق الضوابط والمعايت  الشر

كات والتر  .ذه البنوك والشر

 حكمهما  
ن
 .إنتاج وتوزي    ع الخمور أو الدخان وما ف

 تركز عل عمليات المقامرة والقمار مثل الكازينوهات أو مصنغ  ومقدىم  آالت القمار  
كات التر  .المؤسسات والشر

   ير ومشتقاته أو اللحوم غت ن
وبات الكحولية و جميع المنتجات الغت  حالل إنتاج وتوزي    ع  لحم الختن  .المذكاة و المشر

 كات المع ية وما يتعلق بها من تعديل أو استنساخ، ويستثتن من ذلك الشر   التالعب بالجينات البشر
ن
كات التكنولوجيا الحيوية المشاركة ف ية نشر

 .بالبحوث الطبية

   فيه غت  المتوافق مع الضوابط والمعايت
عية كإنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب المجون والمجالت والقنوات الفضائية الماجنة أدوات التر الشر

عية ، ومحطات الراديو غت  المتوافقة مع الضوابط الشر
 .ودور السينما، وتأليف ونشر الموسيقر

   ع
عية عل النحو الذي يقرره المستشار الشر  .أي نشاط آخر غت  متوافق مع الضوابط والمعايت  الشر

 
كات أو أشخاص ال يتوافقون مع المعايت  المبينة أعاله بما فيهم البنوك، شر  (1   العقارات المؤجرة إل شر

ن
ات كيمكن لمدير الصندوق أن يستثمر ف

، القمار، الكحول 9999 إلخ عل أن يكون اإليجار المتحصل من هذه الجهات يمثل ما نسبته  ن  أو أقل من مجموع اإليجارات المتحصلة %1التأمي 
وط التالية:   من العقار مع مراعاة الشر

  9عية ية بعد أخذ موافقة الهيئة الشر  اإليراد المتحصل من هذه الجهات يتم التصدق به إل الجهات الخت 

  عية دون إذا كان مدير الصندوق يستطيع استبدال المستأجر ذو النشاط الغت  المتوافق مع مستأجر نشاطه متوافق مع الضوابط واألحكام الشر
  استبدال المستأجر بعد إعطائه إنذار كتانر  مدته 

ن
  قدما ف

ر بالصندوق من الناحية المالية والقانونية فعليه المىصن  شهور9  3إلحاق ضن

 ك هذا المستأجر إل أن تنته  مدة اإلج   هذه الحالة يتر
ار مالية أو قانونية عل الصندوق فقن رة وال اإذا كان اإلجراء المذكور أعاله سيسبب أضن

 تم تجديد العقد9 ي

  عية فال يجوز   عقار ال يوجد به مستأجرين أو كان كل المستأجرين نشاطهم متوافق مع األحكام والضوابط الشر
ن
إذا استثمر مدير الصندوق ف

عية حتر ولو كان المدخول من هذا المستأجر  قل من ألمدير الصندوق تأجت  العقار لمستأجر نشاطه غت  متوافق مع األحكام والضوابط الشر
 من مجموع اإليجارات المتحصلة9  1%
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  يوضح طريقة حساب الرسوم والمضوفات المتكررة 8ملحق )
اضن  ( جدول افتر

اضية لعدة سنوات  والغت  متكررة بناًء عل أرقام افتر

 

  
ن
  819,688,001   8651ديسمتر  35إجمال  األصول كما ف

 398,066,666 مبلغ التمويل المستخدم 

 5,666,666 مبلغ االستثمار 

 566,666 عدد الوحدات الناتجة عن مبلغ االستثمار

 08,568,018 عدد وحدات الصندوق

 5,683,080,186 إجمال  األصول 

  السنة األول 
ن
 %695908 نسبة المبلغ المستثمر من رأس مال الصندوق ف

  السنة الثانية والثالثة 
ن
 %695908 نسبة المستثمر من رأس مال الصندوق ف

     

 
 

     

  نسبة المستثمر من رأس مال الصندوق
ن
ب الناتج ف  آلية االحتساب: يتم احتساب الرسوم للصندوق خالل سنة ويضن
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 السنة الثالثة وما يليها السنة الثانية )*( السنة األول     

 الرسوم والمضوفات المتكررة 
النسبة / 
 المبلغ

الرسوم المحملة 
 عل الصندوق

الرسوم 
المحملة عل 

مبلغ 
 االستثمار

الرسوم المحملة 
 عل الصندوق

الرسوم 
المحملة عل 
 مبلغ االستثمار

الرسوم 
عل المحملة 

 الصندوق

الرسوم 
المحملة عل 
 مبلغ االستثمار

 41.03 30,000 41.03 30,000 44.05 30,000 30,000 أتعاب مراقب الحسابات

 586.16 428,535 586.16 428,535 570.46 388,535 %0.04 رسوم الحفظ من إجمال  األصول

  السوق المالية 
ن
رسوم اإلدراج السنوية ف

 410.35 300,000 410.35 300,000 440.47 300,000 300,000 السعودية

 547.13 400,000 547.13 400,000 587.30 400,000 400,000 إدارة سجل المالك 

 10.26 7,500 10.26 7,500 11.01 7,500 7,500 رسوم رقابية 

 6.84 5,000 6.84 5,000 7.34 5,000 5,000 رسوم النشر موقع تداول 

ن مكافآت أعضاء مجلس   82.07 60,000 82.07 60,000 88.09 60,000 60,000 اإلدارة المستقلي 

عية   45.14 33,000 45.14 33,000 48.45 33,000 33,000 مكافآت الهيئة الشر

ن عل عقارات الصندوق  341.96 250,000 341.96 250,000 293.65 200,000 200,000 تكاليف التأمي 

 376.15 275,000 376.15 275,000 403.77 275,000 275,000 أتعاب التقييم العقاري 

 14,654.03 10,713,365 14,654.03 10,713,365 14,261.57 9,713,365 %1 أتعاب إدارة الصندوق من إجمال  األصول

 18,616.13 13,610,000 18,616.13 13,610,000 17,046.29 11,610,000 %4.00 مصاريف التمويل 

 3,663.51 2,678,341 3,663.51 2,678,341 3,565.39 2,428,341 %0.25 مصاريف أخرى متوقعة 

 39,381 28,790,741 39,381 28,790,741 37,368 25,450,741   إجمال  الرسوم والمضوفات المتكررة 

نسبة إجمال  الرسوم والمضوفات المتكررة 
 من إجمال  قيمة أصول الصندوق 

                    
-      

2.62% 
                     
-      

2.69% 
                     
-      

2.69% 
                     
-      

 الرسوم والمضوفات الغت  متكررة )*(

اك  اك %8رسوم االشتر     -                       20,000    -                       %2 من مبلغ االشتر
                       
-    

                     
-    

                       
-    

من قيمة بيع أو  %5أتعاب تعامل  بحد أعل 
 استحواذ عل أي أصل عقاري لمدير الصندوق

1%                     -      
                     
-      

1,000,000 1,468.24 
                   
-      

                     
-      

اء العقار        -                     %2.50  %891سغ  شر
                     
-      

2,500,000 3,670.61 
                   
-      

                     
-      

تدفع لمدير  %5أتعاب هيكلة رأس المال 
 الصندوق 

1%                     -      
                     
-      

500,000 
         

734.1211  
                   
-      

                     
-      

من المبلغ  %5أتعاب هيكلة التمويل 
المسحوب تدفع لمدير الصندوق أو البنك 

 الممول )*(
1%                     -      

                     
-      

500,000 734.12 
                   
-      

                     
-      

      -                       إجمال  الرسوم والمضوفات الغت  متكررة 
                     
-      

4,500,000 6,607.09 
                   
-      

                     
-      

نسبة إجمال  الرسوم والمضوفات الغت  
 متكررة من إجمال  أصول الصندوق 

                      
-    

                    -      
                     
-      

0.42% 
                     
-      

                   
-      

                     
-      

إجمال  الرسوم والمضوفات المتكررة والغت  
 متكررة

       25,450,741  57,368     33,290,741  45,987.85 28,790,741 39,380.76 

نسبة إجمال  الرسوم والمضوفات المتكررة 
 والغت  متكررة

                      
-    

2.62% 
                     
-      

3.11%                        
-    

2.69%                        
-    
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اء عقار جديد بقيمة  اض شر   السنة الثانية تم افتر
ن
  اإليجار بتمويل  566,666,666)*( ف

ن
عن من قيمة العقار  %16ريال سعودي عل أساس عقد صاف

اك بقيمتها 16األخرى من قيمة العقار بمبلغ  %16وال  مليون ريال سعودي،  16طريق الحصول عل قرض بمبلغ   مليون ريال سعودي سيتم االشتر
 9ريال سعودي 396,816,665ريال سعودي وإجمال  القرض  5,605,330,185وعليه تصبح إجمال  أصول الصندوق كحصص عينية لمالك العقار، 

  السنة الثانية يزيد مبلغ التمويل بقيمة  وبالتال  
ن
مليون ريال سعودي أي ما يعادل  16مليون ريال سعودي، وكذلك يزيد رأس مال الصندوق بمبلغ  16ف

   مليون وحدة9  1
اض معدل رب  ح القرض   9وقد يتغت  هذا المبلغ ويؤثر عل أرباح الصندوق وكذلك حصة المستثمر من الرسوم والمضوفات %9تم افتر

اض أنه     تليها ال يوجد استحواذات جديدة تم االفتر
 ابتداًء من السنة الثالثة والسنوات التر

  ما نسبته 
ن
ة وال تحتسب من تكاليف الصندوق المتمثلة ف ن والتقييم يتحملها الصندوق مباشر من القيمة اإلجمالية ألصول  %5981رسوم التأمي 

   الصندوق
ن
وط "الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة"من  58 الفقرةبناًء عل ما جاء ف  9هذه األحكام والشر

  السنة الثانية9 
ن
اء عقار جديد ف  )**( الرسوم والمضوفات الغت  متكررة تتعلق بشر
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اضية3ملحق رقم )  ( مثال يوضح حساب الرسوم والمضوفات بناًء عل مبالغ استثمار وعوائد افتر

 

 
  5,666,666 المبلغ المستثمر 

 5,683,080,186 إجمال  قيمة أصول الصندوق 
  398,066,666 مبلغ التمويل المسحوب 

    %56العائد المحقق يعادل 

  إجمال  أصول الصندوق 
ن
 %696100 نسبة المستثمر ف

  

  نسبة المستثمر من إجمال  
ن
ب الناتج ف  ندوقأصول الصآلية االحتساب: يتم احتساب الرسوم للصندوق خالل سنة ويضن

 وصف الرسوم 
الرسوم المحملة عل 

 الصندوق
الرسوم المحملة عل 

 مبلغ االستثمار

اك * ) اك %8رسوم االشتر  86,666 %8 ( من قيمة مبلغ االشتر

 81935 36,666 أتعاب مراقب الحسابات

 816966 811,188 (%69681رسوم الحفظ من إجمال  األصول )

  
 813960 366,666 السوق المالية السعوديةرسوم اإلدراج السنوية فن

 316909 966,666 إدارة سجل المالك 

 0933 0,166 رسوم رقابية 

 9988 1,666 رسوم النشر موقع تداول 

ن   18905 06,666 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي 

عية   38989 33,666 مكافآت الهيئة الشر

ن المتوقعة عل عقارات   899988 816,666 الصندوقتكاليف التأمي 

 808909 801,666 أتعاب التقييم العقاري 

 56,666 56,830,801 ( من إجمال  األصول %5أتعاب إدارة الصندوق)

 53,380 53,069,666 (%9مصاريف التمويل )

 55,101 55,813,880 التمويلإجمال  الرسوم والمضوفات بدون 

 %5950 %5950 التمويل نسبة الرسوم والمضوفات بدون 

من إجمال   %6981مصاريف أخرى متوقعة )بحد أقىص 
 األصول(

8,111,850 8,166 

 80,900 88,550,163 إجمال  الرسوم والمضوفات المتكررة 

  مبلغ االستثمار قبل العائد
 108,139 - صافن

 566,666 -  %56العائد المحقق يعادل 

  
اضن   االستثمار االفتر

 5,608,139 - صافن

  العائد المتوقع 
 %0981 - صافن

  مبلغ االستثمار
اك تدفع منفصلة وغت  متضمنة فن

 * رسوم االشتر
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القيمة الفعلية حتر 
999999/999/999 
 ريال سعودي

 ملخص اإلفصاح المال  ( 9ملحق رقم )
XX,XXX 5%  من إجمال  قيمة أصول الصندوق 

ً
حتسب وتدفع كل  –بعد خصم المضوفاتسنويا

ُ
 أتعاب اإلدارة أشهر9  ستةت

XX,XXX  من قيمة أصول الصندوق %6969كحد أقىص 
ً
 رسوم حفظ 9سنويا

XX,XXX 
  36,666مبلغ حتر 

ً
ستحق وتدفع بشكل نصف سنوي –ريال سعودي سنويا

ُ
ريال نهاية  56,666) ت

( ريال 86,666وشهر يونيو   نهاية شهر ديسمتر

  أتعاب 
المحاسب القانونن

 الحسابات

XX,XXX 
 لكل عضو  36,666ريال سعودي لكل عضو مستقل عن كل اجتماع وبحد أعل  1,666مبلغ 

ً
سنويا

ستحق –مستقل 
ُ
ة ت دفع بعد االجتماع مباشر

ُ
 عن كل اجتماع وت

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

XX,XXX  33,666مبلغ  
ً
حتسب بشكل نصف سنوي وتدفع بداية العام الميالدي –ريال سعودي سنويا

ُ
عيةالهيئة مكافآت  ت   الشر

XX,XXX  0,166مبلغ  
ً
حتسب بشكل نصف سنوي وتدفع نهاية العام –ريال سعودي سنويا

ُ
 رسوم رقابية ت

  1,666مبلغ  
ً
 رسوم النشر )موقع تداول( تدفع عند المطالبة وتحتسب بشكل نصف سنوي9  – ريال سنويا

XX,XXX 
ي المحصل  51%   العائد التأجت 

ن
ن صاف لكافة األصول العقارية المملوكة من قبل من فرق األداء بي 

ي سنوي عن جميع أصول الصندوق مقداره  حتسب نهاية كل  – %0الصندوق ومعدل عائد تأجت 
ُ
ت

 سنة مالية وتدفع بشكل سنوي
 ح      افز أداء 

XX,XXX السوق  
ن
دفع عند الحصول عل الخدمة – حسب األسعار السائدة ف

ُ
حتسب وت

ُ
 أتعاب المثمن العقاري ت

XX,XXX 
ن ) اوح بي 

حتسب%56( و )%1نسبة تتر
ُ
 كنسبة من مبلغ االيجارات  ( من قيمة اإليجار النقدي المستلم ت

 أو عند المطالبة وتدفع بشكل نصف سنوي
 أتعاب إدارة العقارات وتشغيلها

XX,XXX  السوق  
ن
دفع عند الحصول عل الخدمة –حسب األسعار السائدة ف

ُ
حتسب وت

ُ
 العقاراتمصاريف صيانة  ت

XX,XXX  السوق  
ن
دفع عند الحصول عل الخدمة –حسب األسعار السائدة ف

ُ
حتسب وت

ُ
 ت

ن  مصاريف تطوير وتحسي 
 العقارات

XX,XXX 
حتسب وتدفع عند اإلفراغ لصالح الوسيط  االستحواذ عل من قيمة %891كحد أقىص 

ُ
العقار ت

 وقد يكون الوسيط العقاري طرف ذو عالقة9  العقاري9 
اء العقارسغ    شر

XX,XXX يتم تحديدها من قبل الجهة المنظمة 

  اإلدراج من 
رسوم االستمرار فن

 قبل تداول 
 

XX,XXX يتم تحديدها من قبل الجهة المنظمة 

رسوم رخصة توزي    ع معلومات 
 صناديق االستثمار

 
  المصاريف الفملخص اإلفصاح المال  ب تحديث: ال يوجد أداء سابق للصندوق9 المصاريف الواردة أعاله تقريبية، وسيتم مالحظة

علية فن
 التقرير السنوي للصندوق9 
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كة ( 1ملحق رقم ) كات مجموعة مالك شر عبداللطيف العيس القابضة والشر
 التابعة

 نسبة الملكية  المساهم  م

ف 1 ة عبد هللا المشر  %18.02 منت 

 %7.00 إبراهيم عبد اللطيف العيس 2

 %7.00 اللطيف العيسعبد الرحمن عبد  3

 %7.00 خالد عبد اللطيف العيس 4

 %10.00 عبد المحسن عبد اللطيف العيس 5

 %10.00 نجيب عبد اللطيف العيس 6

 %10.00 زياد عبد اللطيف العيس 7

 %4.00 نعيمة عبد اللطيف العيس 8

 %4.00 عيسالجوهرة عبد اللطيف ال 9

 %4.00 إبتسام عبد اللطيف العيس 10

 %18.97 مالك آخرين 11

  %100.00 اإلجمال   12
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كة( 0ملحق رقم ) كات عبداللطيف العيس القابض مجموعة مالك شر ة والشر
 التابعة

نسبة 
 الملكية %

 م المساهم

كة مجموعة العبداللطيف العيس القابضة 90%  شر

 عقار ومعمار الدولية للعقارات
كة الوطنية  10%  العمومية للسياراتالشر

 اإلجمال   100%

كة مجموعة العبداللطيف العيس القابضة 95%  شر

كة الوطنية العمومية للسيارات  الشر
كة بنان العالمية 5%  شر

 اإلجمال   100%

كة مجموعة العبداللطيف العيس القابضة 95%  شر

كة بنان العالمية  رسر
كة الوطنية العمومية للسيارات 5%  الشر

 اإلجمال   100%

كة الوطنية العمومية للسيارات 95%  الشر

كة عبداللطيف العيىس للسيارات  رسر
كة مجموعة العبداللطيف العيس القابضة 5%  شر

 اإلجمال   100%

كة مجموعة العبداللطيف العيس القابضة 95%  شر

كة العيىس العالمية للسيارات  رسر
كة الوطنية العمومية للسيارات 5%  الشر

 اإلجمال   100%
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كة عقارات الخليج( 0ملحق رقم )  مالك شر
 

 نسبة الملكية  المساهم م

كة بيت االستثمار الخليجر   1  %26 شر

كة سعد للتجارة والمقاوالت  2  %23 شر

كة مجموعه عبداللطيف العيس  3  %12 القابضةشر

كة آل سعيدان للعقارات 4  %8 شر

كة االول  5  %6 لالستثمارالشر

كة الخليج للتعمت  )انوفست(  6  %4 شر

كة الشايع المتحدة 7  %3 شر

/عبدهللا بن محمد بن عبد العزيز آل سعود 8  %3 االمت 

كة االستثمارات الوطنية 9  %2 شر

كة أركان الكويت العقارية 10  %2 شر

 %12 مالك آخرين 11

 %100 اإلجمال   12
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  الصندوق( آلية 8ملحق رقم )
اك فن  االشتر

 
ي الصندوق: 

ز
اك ف وط العامة لالشت   الشر

 هوية سارية المفعول9  59
 توفر محفظة استثمارية نشطة لدى أحد األشخاص المرخص لهم9  89
اك منه  39   الصندوق، عل أن يقوم المستثمر بتحويل قيمة االشتر

ن
اك ف توفر رقم حساب بنك  أيبان مسجل باسم المستثمر الذي يرغب باالشتر

 تم رد الفائض إليه بعد التخصيص9 وسي
99   

ً
 وموقعا

ً
اك معبئا وط واألحكام موقعة + نموذج االشتر اك كاملة )الشر  تقديم مستندات االشتر

ً
ة + صورة الحوالة البنكية + صورة الهوية موقعكامال

 من المستثمر(
 

ي الصندوقلية آ
ز
اك ف كة ُملكّية لالستثمار:  االشت  من خالل رسر  
وط واألحكام –الخطوة األول   الحصول عىل الشر

  لمدير الصندوق 
ونن وط واالحكام من خالل زيارة الموقع اإللكتر اك الحصول عل نسخة من الشر ن باالشتر كة ُملكّية لالستث –بإمكان الراغبي   مار شر

 www.mulkia.com.sa  9كة  أو من خالل زيارة مقر الشر
  خطوة الحعل من 

ن
وط وأحكام الصندوق وتوقيعها، واالحتفاظ بها لغرض تقديمها إل مدير الصندوق ف   الصندوق االطالع عل الشر

ن
اك ف  ة9 قيرغب باالشتر

 التحويل البنكي  –الخطوة الثانية 

اك المراد  اك من خالل ُملكية لالستثمار بعد أن يقوم بتحويل كامل مبلغ االشتر اك به بحد أدنن يمكن للمستثمر االشتر ريال وحد أقىص  56,666االشتر
اك بنسبة  81,666,666 :  %8ريال، باإلضافة إل رسوم االشتر ة الطرح وذلك عل الحساب التال 

اك، خالل فتر  من مبلغ االشتر
 اسم البنك: البنك السعودي الفرنس  
كة ُملكّية لالستثمار  اسم الحساب: شر

 0230 5180 976 رقم الحساب: 
 SA56 5500 0000 0976 5180 0230 ان: رقم اآليب

اك بالحد األدنن بقيمة   56,666ريال عبارة عن  56,866ريال فإنه يتوجب عليه تحويل مبلغ قيمته  56,666وعل سبيل المثال: إذا أراد المستثمر االشتر
 له 

ً
اك مضافا اك9  866ريال قيمة االشتر  ريال رسوم االشتر

  خطوة الحقة9 الحوالة البنكية لتقديمها إل مدير ا وسيقوم المستثمر باالحتفاظ بإيصال
ن
 لصندوق ف

 

اك –الخطوة الثالثة   تعبئة نموذج االشت 

اك من خالل   كةيحصل المستثمر عل نموذج االشتر   للشر
ونن كة، ويتوجب عل   www.mulkia.com.sa زيارة الموقع اإللكتر أو من خالل زيارة مقر الشر

 أو 
ً
، وتوقيعه إما ورقيا

ً
اك كامال 9 إرساله المستثمر تعبئة نموذج االشتر  

ونن اك اإللكتر  عند استخدام خاصية االشتر
ً
ونيا  إلكتر

  الخطوة األول والثانية والثالثة بشكل و 
ن
كة، او باستخثم يقوم المستثمر بإرسال جميع المستندات المطلوبة والموضحة ف   إل مقر الشر

ر
دام خاصية رف

 9  
ونن كة من خالل موقعها اإللكتر   للشر

ونن اك االلكتر  االشتر
اك أو تحويل بنك  بعد انتهاء يوم العمل األخت  أليام االكتتاب9 ولن يستطيع المستثمر تعديل البيانات الوار 

اك دولن يتم قبول أي طلب اشتر   نموذج االشتر
ن
ة ف

اك بعد الموافقة عليه وتأكيده9 بعد ارساله أو تسلي اك والتقدم بطلب جديد، كما ال يمكن إلغاء االشتر  مه9 ويمكن إلغاء االشتر
اك والوثائق أو    جميع الحاالت، يجب عل المستثمرين بمختلف فئاتهم مراعاة تسليم واستكمال متطلبات االشتر

ن
9 تحميلها عتر الموق وف  

ونن  ع االلكتر
 

كيد  –الخطوة الرابعة  اك: تأ  استالم االشت 

  أو 
ونن يد االلكتر   الصندوق للعميل عتر التر

ن
اك ف ، سيقوم مدير الصندوق بإرسال تأكيد استالم طلب االشتر  

ونن اك بشكل الكتر   حال االشتر
ن
ن خالل رسالة م ف

 9  
ونن اك اإللكتر  نصية ال رقم الجوال المسجل من خالل خاصية االشتر

اك من خالل تقديم المستن   حال االشتر
ن
ويد المستثمر بإشعار تأكيد وف ن اك بتر كة، فسيقوم الموظف المستلم لمستندات االشتر  إل مقر الشر

ً
دات ورقيا

 9
ً
اك ورقيا  االشتر

اك تأكيدا لقبوله9    استالم طلب االشتر
 وال يعتن

اك:  –الخطوة الخامسة   قبول طلب االشت 

  حال عدم 
ن
اك خالل ثالثة أيام عمل، وف اك كامل المتطلبات أو وجود أي مالحظات، يتم اشعار العميل عتر يتم مراجعة طلب االشتر

استيفاء طلب االشتر
  الستكمال المتطلبات خالل يوم ع

ونن اك اإللكتر   أو من خالل رسالة نصية ال رقم الجوال المسجل من خالل خاصية االشتر
ونن يد االلكتر ل من اشعار مالتر

 سيتم إش
ً
  حال كان الطلب مكتمال

ن
ك، وف اك9 المشتر  عار المستثمر بقبول طلب االشتر

 اشعار التخصيص:  –الخطوة السادسة 

ة أيام عمل، ويتم اشعار هيئة السوق المالية   آللية التخصيص المحددة خالل عشر
ً
ة الطرح وتخصيص الوحدات للمستثمرين وفقا إعالن و بعد إقفال فتر

و   لمدير الصندوق9 نتائج الطرح النهائية وتخصيص الوحدات من خالل الموقع االلكتر
 نن

لفائض واالدراج:  –الخطوة السابعة  ا  رد 

http://www.mulkia.com.sa/
http://www.mulkia.com.sa/
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ن دون أي حسم وذلك بعد خصم قيمة الوحدات الم كي 
  بخمسة عشر يوم عمل إن شاء هللا، يتم رد الفائض إل المشتر

صصة خبعد إعالن التخصيص النهان 
ا   المحافظ االستثماريةكورسوم االشتر

ن
كة السوق المالية  ، عل أن يتم ادراج الوحدات المخصصة ف كة الوساطة المرخصة من خالل شر ن لدى شر كي 

للمشتر
 السعودية تداول9 

 

اك من خالل الجهات المستلمة األخرى:   االشت 

 :  من خالل البنك السعودي الفرنىسي
يطة أن يكون لد بإمكان المستثمر  اك شر اك من وسيقوم المستث ،ومحفظة استثمارية نشطة حساب بنك  لدى البنك السعودي الفرنس   يهاالشتر مر باإلشتر

وني وط واألحكام  للبنك السعودي الفرنس   ةخالل القنوات اإللكتر وط  م نسخة موقعة منمن خالل فروع البنك بعد تقدي وأبعد الموافقة عل الشر الشر
 9واألحكام

 
كة الجزيرة كابيتال:   من خالل رسر

يطة أن يكون ا بإمكان اك شر اك محساب بنك   لديهلمستثمر االشتر ن  لدى بنك الجزيرة ومحفظة استثمارية لدى الجزيرة كابيتال، وسيقوم المستثمر باإلشتر
وني وط واألحكام  ةخالل القنوات اإللكتر وط  وأللجزيرة كابيتال بعد الموافقة عل الشر من خالل فروع الجزيرة كابيتال بعد تقديم نسخة موقعة من الشر

 واألحكام9 
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لتالية حسب فئة المستثمر: يتم إرفاق المستندات   ا

 المستندات المطلوبة من جميع المستثمرين: 

اك - اك ورسوم االشتر  قيمة االشتر
ً
  حصورة الحوالة البنكية صادرة من حساب بنك  باسم المستثمر، موضح فيها المبلغ شامال

ن
ال تقديم طلب ، ف

اك من خالل ُملكّية لالستثمار9   االشتر

وط واألحكام -  9نسخة موقعة من الشر

 بشكل كامل9  -
ً
 ومعبئا

ً
اك موقعا  نموذج االشتر

 المستندات المطلوبة األفراد: 
  9ن سارية المفعول ن أو صورة من هوية مقيم للمقيمي   صورة من الهوية الوطنية للسعوديي 

 ألفراد القاضين: لالمستندات المطلوبة 
  حال عدم وجود حساب بنك  أو محفظة للقاض9  من نفس الحساب البنك  لول  القاض لكل فرد قاض تنفيذ حوالة بنكية مستقلة  -

ن
 ف

 ارفاق الوثائق التالية:  -

 ن لمن أعمارهم من صورة من الهوية الوطنية ل سنة هجرية أو دفتر العائلة لمن أعمارهم  58سنة هجرية ال  51لقاضين السعوديي 

 هجرية9 سنة  51دون 

   ن لمن أعمارهم دون  سنة هجري9  58صورة من هوية مقيم للقاضين المقيمي 

  9لول  األمر سارية المفعول 
ن ن أو صورة من هوية مقيم للمقيمي   صورة من الهوية الوطنية للسعوديي 

كات:   المستندات المطلوبة للشر
  9كة  صورة من السجل التجاري مع ختم الشر

  9كة  صورة من عقد التأسيس والنظام األساس  مع ختم الشر

  كة، وموقعة من المفوض9 صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم  الشر

 المستندات المطلوبة للصناديق االستثمارية: 
   كة  صورة من السجل التجاري لمدير الصندوق مع ختم الشر

 كة  صورة من عقد التأسيس والنظام األساس  لمدير الصندوق مع ختم الشر

  9صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير الصندوق 

 وط واألحكام الخاصة  بالصندوق9  صورة من الشر

  9صورة من موافقة هيئة السوق المالية عل طرح الصندوق 

  9كة ، وموقعة من المفوض  صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشر

 

 المستندات المطلوبة للمحافظ االستثمارية: 
 صورة من هوية صاحب المحفظة االستثمارية 

   كة  صورة من السجل التجاري لمدير المحفظة مع ختم الشر

  9كة  صورة من عقد التأسيس والنظام األساس  لمدير المحفظة مع ختم الشر

  9صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير المحفظة 

  9صورة من اتفاقية إدارة المحفظة االستثمارية 

  9كة ، وموقعة من المفوض  صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشر

 
 
 
 

 مالحظات هامة: 
 كة ُملكّية لالستثمار ما قد ينتج عن أي أخطاء9  يجب عل العميل التأكد من   يتم تقديمها، وال تتحمل شر

 صحة البيانات المسجلة والوثائق التر

  حال وجود أي اختالف  
ن
اك ف اك مع الحواالت البنكية المنفذة، وسيتم رفض طلب االشتر يجب عل العميل مراعاة تطابق قيمة طلب االشتر

 بالزيادة أو النقص9 

 الصندوق، ويجب أن يكون الحساب سيتم رفض/ع  
ن
اك ف دم قبول أي مبلغ يتم تحويله من حساب غت  الحساب المسجل لدينا عند االشتر

 البنك  بإسم العميل9 

  حالة وجود أي استفسارات يرجر التواصل معنا عتر رقم الهاتف  
ن
   186663688ف

ونن يد االلكتر  reit@mulkia.com.sa أو من خالل التر

 

mailto:reit@mulkia.com.sa
mailto:reit@mulkia.com.sa
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  1ملحق رقم )
 ( تقرير العناية المهتن

 
   لصندوق )ملكية عقارات الخليج ريت(  الصندوق مدير بصفتنا

ن
 صندوق )ملكية عقارات الخليج ريت( متداول استثمار عقاري صندوق طرح يخص  ما ف

   وحداته وإدراج وتسجيل
ن
كة ملكية لالستثمار نؤكد، ،)تداول( المالية السعودية  السوق ف  وإجراء الواجبة،  بالدراسة وبعد القيام معرفتنا، بحسب نحن شر

 جميع الصندوق أن الصندوق، عل الالزمة التحريات
ن
وط قد استوف  جميع المسائل إدراجها و الصندوق وحدات لتسجيل  المطلوبة الشر

ن
 األخرى واستوف

  
كة ملكية لالستثمار الخطاب9  هذا تاري    خ حتر  ) الهيئة ( المالية السوق هيئة تطلبها التر    علمها بحسب أنه، وتؤكد شر

ن
  حدود وف

ً
 للصندوق، صالحيتها مديرا

ة وخالل الصيغة بحسب والتوضيحات المعلومات جميع  الهيئة إل قد قدمت   الزمنية الفتر
ً
 أن  من التحقق من لتمكينها ئةالهي طلبته لما المحددة وفقا

كة ملكية لالستثمار( ما نظام قد والصندوق  )شر ن  االستثمار والئحة صناديق المتداولة العقارية االستثمار بصناديق الخاصة والتعليمات المالية السوق التر

 .العقاري

كة ملكية لالستثمار ( ؤكدت خاصة وبصفة  : يل   ما  ) شر

  العالقة ذات الخدمات يعت جمقد قد هاأن   
 صناديق والئحة المتداولة العقارية بصناديق االستثمار الخاصة التعليمات تقتضيها والتر

ة المطلوبة بالعناية العقاري، االستثمار  . والختر

  مسئولياتهم يفهمون طبيعة ومدى  الصندوق إدارة مجلس أعضاء أن من للتحقق معقولة خطوات ت اتخذ قد اأنه  
ً
 المالية السوق لنظام وفقا

 . التنفيذية ولوائحه

  ة كافية تحريات إل يستند معقول، رأي إل تتوصل قد ا أنه  : بأن مهنية وختر

o قد الصندوق  
ن
 والئحة المتداولة العقارية بصناديق االستثمار الخاصة بالتعليمات العالقة ذات المتطلبات جميع  استوف

   بما ( العقاري االستثمار صناديق
ن
وط ذلك األحكام ف  ؛)واألحكام المتعلقة بالشر

o ن  الصندوق إدارة مجلس أعضاء جميع    التأهيل الواردة متطلبات عليهم تنطبق المرشحي 
ن
 وقواعدها، المالية السوق هيئة لوائح ف

ن ينطبق مجلس أعضاء وأن    الوارد المستقل  الصندوق إدارة مجلس عضو تعريف عليهم اإلدارة المستقلي 
ن
 قائمة المصطلحات ف

   المستخدمة
ن
 التنفيذية؛ ولوائحه وقواعدها المالية السوق هيئة لوائح ف

o   تتسبب قد أو تمنع نظامية مخالفات أية من خالية العقارية األصول   
ن
   من عدم االستفادة ف

 أن وكذلك تشغيلها، أو المبانن

  سليمة العقارية األصول
ً
   تتسبب قد أو تمنع قد رئيسية هندسية عيوب أو خلل أي وخالية من فنيا

ن
   االستفادة عدم ف

 من المبانن

   بدورها تتسبب قد أو تشغيلها، أو
ن
ات اصالحات إجراء ف  رئيسية مكلفة؛ وتغيت 

o ن  للمستأجرين الرئيسية النشاطات ن  الرئيسيي  اماتهم الوفاء عل قادرين سليمة، وأنهم العقارية لألصول المحتملي  ن  للصندوق؛ بالتر

o   كة م المعلومة جميع المسائل   لشر
ن االعتبار تأخذها الهيئة أن عل يجب لكية لالستثمار لتر  الطرح لطلب دراستها عند بعي 

فصح قد
ُ
 للهيئة9  عنها أ
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  56ملحق رقم )
 ( تقرير العناية المهتن

 
  



  

 

 13170-37رقم   الماليةترخيص هيئة السوق   - شركة مساهمة مقفلة ،لالستثمار لكيّةمُ شركة  74 من  73 صفحة 

 

ن 55ملحق رقم )  ( اقرارات المقيمي 
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