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  مدير الصندوق 

  املالية  سيكو شركة 

ام    الشروط واألح

ت   صندوق سيكو السعودية ر

 SICO Saudi REIT Fund  
ثمار عقاري متداول   عة اإلسالمية) مقفل (صندوق اس  متوافق مع ضوابط الشر

سعر  ) 57,240,000 (لطرح  ال سعودي للوحدة  10وحدة  ال سعودي 572,400,000بمبلغ إجما (  ر  ) ر

  

خ (12ة رقم (   ) م15/03/2022) تار

  

املة عن دقة  ذهيتحمل مدير الصندوق املسؤولية ال ات، وحسب علمه  املعلومات الواردة   افة التحر عد أن أجرى  قر،  ام، و الشروط واألح

يئة ا مضللة. وال تتحمل  ذه الوثيقة إ جعل أي إفادة واردة ف ا   ع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمي السوق املالية  واعتقاده، أنه ال توجد أي وقا

ا؛ السعودية والسوق املالية السعودية أية مسؤولية عن محتوى  ا أو اكتمال ام، وال يقدمان أي إقرارات أو ضمانات تتعلق بدق ذه الشروط واألح

ام. ذه الشروط واألح ب االعتماد ع أي جزء من  س ما صراحة عن أي خسارة قد تقع  خليان مسؤولي  و  و
ً
ثمر  الصندوق إقرارا ثمار املس عد اس

ام الصندوق وقبوله    ا.منه باطالعه ع شروط وأح

 

ــنـــدوق  ــ ـــ ــ ـــ ـــتتمـــت املوافقـــة ع طرح وحـــدات صــ ــــعوديـــة ر ــ ـــ ــ و الســـ ـــــي ـــ ــ ـــ ــنـــدوق سـ ــ ــ ــ ـــ ــ خ  صـ ـــــوق املـــاليـــة بتـــار ــ ـــ ــ يئـــة الســ ــ (واملوافق  )26/01/1439(من قبـــل  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ

 ،  م))16/10/2017(

 

ثمار  ام الئحة صناديق االس ذه مطابقة الح ام  شرة الشروط واالح ثمار  العقاري  نؤكد بأن  اصة بصناديق االس ة العوالتعليمات ا قار

 املتداولة

ذا * ثمار  ة ذات العالقة لصندوق االس ر و قائق ا يح بجميع ا امل و  وتحتوي ع افصاح 
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ام  إشعار 

 

ام ع معلومات تفصيلية تتعلق بصندوق ذه تحتوي  و السعوديةالشروط واألح ت سي عملية طرح الوحدات  الصندوق الصندوق (" ر ") و

ذه الشر الوحدات(" م قد تقدموا فقط بناًء ع املعلومات الواردة   ثمرون ع أ عاَمل املس ُ اك  الوحدات، سوف  وط "). وعند تقديم طلب لالش

ام، ي لشركة  واألح و ا ع املوقع اإللك ووال تتوفر  م يئة السوق www.sicocapital.com") (مدير الصندوق املالية (" سي ي ل و ) أو املوقع اإللك

يئةاملالية (" ي للسوق املالية www.cma.org.sa") (ال و  ).www.tadawul.com.saالسعودي ("تداول") () أو املوقع االلك

 

ثمار  الصندوق ع املة قبل شراء الوحدات  الصندوق. حيث ينطوي االس ام  ذه الشروط واألح ن قراءة  تمل ن ا ثمر جب ع املس مخاطر  و

م االستعدادمع  ناسب تقد ال  ون لد ن أن ي ثمر ن. ومن ثم يجب ع املس ثمر ثمار  الصندوق، والوارد  جميع املس اطر املرتبطة بأي اس لتحمل ا

ا   ام. )ز(الفقرة وصف ذه الشروط واألح  من 

 

ام مدير الصندوق، باعتباره شركة  ذه الشروط واألح مة مقفلة أعدَّ  ية السعودية تحت رقم  مسا ل التجاري باململكة العر لة  ال م

خيص رقم 1010259328 يئة") بموجب ال يئة السوق املالية السعودية ("ال ص مرخص له من جانب  ام الئحة صناديق  ،37-08096، و وفًقا ألح

ام القرار رقم  يئة عمال بأح ثمار العقاري الصادرة عن مجلس إدارة ال الئحة م) ("15/07/2006ـ (املوافق لـ 19/06/1427املؤرخ   2006-193–1االس

ثمار العقاري  يئة بموجب القرار رقم صناديق االس ة املتداولة الصادرة عن ال ثمار العقار اصة بصناديق االس ام التعليمات ا  2016-130-6") وأح

ثمار العقاري املتداولةصنا عليماتم) ("24/10/2016ـ (املوافق 23/1/1438املؤرخ    ").ديق االس

 

 لالئحة صناديق  ذه كما تحتوي 
ً
يل وقبول إدراج الوحدات  "تداول" وفقا  ملتطلبات ال

ً
ا امتثاال ام ع املعلومات ال تم تقديم الشروط واألح

يئة السوق  ثمار العقاري املتداولة الصادرة عن  عليمات صناديق االس ثمار العقاري و  املالية السعودية. االس

  

ذه، كما أنه يؤكد حسب علمه واعتقاده،  ام  ة املعلومات الواردة  الشروط واألح املة عن دقة و تحمل مدير الصندوق املسئولية ال عد إجراء و

ذه ال ا   د املعقول، أنه ال توجد أي حقائق أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمي ام إ جعل أي إفادة واردة جميع الدراسات املمكنة و ا شروط واألح

خ إصدار  ام بتار ذه الشروط واألح ات املعقولة للتأكد من دقة املعلومات الواردة   افة التحر ا مضللة. ولقد أجرى مدير الصندوق   ف
ً
ا، إال أن جزءا

سوق وقطاع العقار ام واملرتبطة  ذه الشروط واألح  من املعلومات الواردة  
ً
ما تم استقاؤه من مصادر خارجية. ومع أن مدير الصندوق ال يملك أي  م

ل مستقل، وال يقد ش ذه املعلومات  ري، إال أنه لم يقم بالتحقق من  ل جو ش ب لالعتقاد بأن معلومات سوق وقطاع العقار تفتقر للدقة  م مدير س

ذه املعلومات.  ن أي ضمان بدقة أو اكتمال  شار  الصندوق واملس

 

ا. وال تتحمل اوال  ام أو اكتمال ذه الشروط واألح ة  ام، وال تقدم أي ضمانات ب ذه الشروط واألح ات  يئة أية مسئولية عن محتو يئة تتحمل ال ل

ب االعتماد عليه. س ام أو  ذه الشروط واألح ام  شأ عن تطبيق أي حكم من أح   أية مسئولية عن أي خسارة مالية ت

   

ذ ثمار  الصندوق. وعالوة ع ذلك، فإن املعلومات الواردة  وال يجب النظر إ  ا توصية من جانب مدير الصندوق لالس ام ع أ ه الشروط واألح

ة الفردية أو الوضع املا أو االحتيا ثمار داف االس ا دون األخذ  االعتبار األ ام  ذات طبيعة عامة وقد تم إعداد ثمارالشروط واألح ة جات االس

ذه الشر  ة من  ثماري، يتحمل جميع من يتلقى  ثمار  الوحدات املطروحة. وقبل اتخاذ أي قرار اس مون االس ع اص الذين  اصة لأل وط ا

جب ، و عملية الطرح األو يئة السوق املالية فيما يتعلق  ص من قبل 
َ

شار ما ُمرخ صول ع مشورة مستقلة من مس ام مسئولية ا عتمد  واألح أن 

داف الفردية  ام فيما يتعلق باأل ذه الشروط واألح ة واملعلومات الواردة   ثمار ل من الفرصة االس اصة ملدى مالئمة  ثمر ووضعه ع دراسته ا للمس

 لبع
ً
ثمار  الصندوق مالئما ون االس ثمار  الصندوق ومخاطره. وقد ي م، وال يجب أن املا واحتياجاته، بما  ذلك مزايا االس ن دون غ ثمر ض املس

ؤال ة ولظروف  ثمار اصة للفرصة االس م ا أساس لدراس ثمار أو عدمه  تملون ع قرار طرف آخر فيما يتعلق باالس ثمرون ا ء عتمد املس

ن. ثمر   املس
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اك  الوحدات متاح فقط للفئات اآلتية:  اص الطبيعيون السعوديون اواالش ا من  (أ) األ ثمار وغ ات وصناديق االس (ب) املؤسسات والشر

سية السعودية فقطالكيانات القانونية  ام ا امل  ل  ش ام االطالع ع أي قيود قانونية و .اململوكة  ذه الشروط واألح ن ع جميع مستل  يتع

م ن عل يع الوحدات، كما يتع عملية الطرح األو و ثماره. مراعاة تلك القيود أو تنظيمية ذات صلة  ن للعقار واس   بما  ذلك نظام تملك غ السعودي

 

 بتطورا
ً
، يمكن لقيمة الوحدات أن تتأثر سلبا

ً
. وتحديدا ا عرضة للتغي خ إصدار ام بتار ذه الشروط واألح ت مستقبلية، تبقى املعلومات الواردة  

م والتغ  معدالت الفوائد ا، وال ال يملك مدير الصندوق  )VATضافة (القيمة املو  الت والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أو خالف

د من التفاصيل، ير مراجعة الفقرة  ا (ملز ية أو  )ز(سيطرة عل ام أو أي معلومات شف ذه الشروط واألح ام). وال ُيقصد من  ذه الشروط واألح من 

اح أو نتائج ا ضمان أو تأكيد ألر ال ع أ ل من األش ا بأي ش عتمد عل ُ فسر أو 
ُ
ا أن ت ب ل أو أحداث  خطية بخصوص الوحدات املطروحة، وال ي

  مستقبلية.

 

دوقد تم إعداد  ته بالسوق، باإلضافة  فةالعوائد املس  
ً
اضات معتمدة ع معلومات مدير الصندوق وفقا ام بناًء ع اف ذه الشروط واألح الواردة  

ناك أي تأكيدا س  التا فل اضات املستخَدمة، و شغيل املستقبلية عن االف ور. وقد تختلف ظروف ال م دات إ معلومات السوق املتوافرة ل ع ت أو 

ا.أو ض   مانات فيما يتعلق بدقة أي من التوقعات أو اكتمال

 

ذه اال  مكن تحديد  اضات مستقبلية". و ل "اف
ّ
ش

ُ
ا  ا ع أ ر إل

َ
ل أو قد ُينظ

ّ
ش

ُ
ام  ذه الشروط واألح اضات بصفة عامة عض البيانات الواردة   ف

لمات تدل ع املستقبل مثل "يخطط" أو "يّقدر"  عتقد" من خالل استخدام  دف " أو " س ا أو أي أو " لمات أو مشتقا ذه ال أو صيغة النفي من 

 لألدا
ً
َعد ضمانا

ُ
ا ال  الية ملدير الصندوق فيما يتعلق باألحداث املستقبلية ولك اضات اآلراء ا ذه االف عكس  ة. و ات مشا ناك مصط . و ء املستقب

ل كب عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية قد  العديد من العوامل ال قد تؤدي إ اختالف ش قيقية للصندوق  النتائج أو األداء أو اإلنجازات ا

نة بالتف ّ ذا التأث مب حِدث 
ُ
اطر والعوامل ال قد ت ذه ا عض  . و

ً
 أو ضمنا

ً
اضات املستقبلية سواء صراحة ذه االف ا  ّ ع ع

ُ
صيل  أقسام أخرى 

ذه الشر  د من التفاصيل، ُير الرجوع إ الفقرة من  ام (ملز وك أو ثبوت  )ز(وط واألح اطر أو الش ذه ا ام). و حال تحُقق  ذه الشروط واألح من 

ذه الشروط واأل  ل كب عن تلك النتائج الواردة   ش اضات املتضمنة، قد تختلف النتائج الفعلية للصندوق  ام ع حخطأ أو عدم دقة أي من االف

طة.
َ
عة أو ُمقَدرة أو ُمخط

َ
ا متوق  أ
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ت  دليل صندوق سيكو السعودية ر

 

 املالية سيكو شركة  مدير الصندوق: 

ادي عشر ص . ب  عنوان مدير الصندوق: د ـــ الدور ا ق امللك ف ن ـــ طر برج تمك

اض 64666 ية السعودية 11546، العليا ـ الر   اململكة العر

اتف:  +966-11-279-9877   ال

 +966-11-279-9876   الفاكس:

ي: و  www.sicocapital.com املوقع اإللك

ي: و يد اإللك  info@sicocapital.com ال

 

  مدير الصندوق 

  
   

  

 املالية سيكو املدير اإلداري شركة 

ادي عشر ص . ب   عنوان مدير اإلداري: د ـــــــــ الدور ا ق امللك ف ن ـــــــــ طر برج تمك

اض 64666 ية السعودية 11546، العليا ـ الر   اململكة العر

اتف:  +966-11-279-9877   ال

 +966-11-279-9876   الفاكس:

ي:  و   www.sicocapital.com :املوقع اإللك

ي:  و يد اإللك  info@sicocapital.com :ال

 

  

  اإلداري املدير 

  

ثمار ان للتنمية واالس   شركة اس

ة العام  –برج الصفا اإلداري  ز   مكة املكرمة –شارع العز

  012-5668288اتف: 

 
  

شغيل و مدير  الصيانة ال

ق سو و مدير األمالك   وال

  و املستأجر

اض املالية    شركة الر

يئة السوق املالية رقم (   )07070-37ترخيص 

  920012299اتف : 

اض ـ  6775   3712-12331شارع التخص ـ العليا الر

  

  

  
  

فظ  ن ا   أم
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د  اض 22622صندوق بر ية السعودية 11416، الر ، اململكة العر  

+)966( 011-401-3030اتف :   

 

ز ـ امللز  ق امللك عبدالعز  املركز الرئ ـ طر

د   اض 25895صندوق بر ية 11476، الر السعودية، اململكة العر . 

 

ادي عشر ص . ب  ـــــــــ الدور ا د ـ ق امللك ف ـــــــ طر ــ ن ـ ، 64666برج تمك

اض  ية السعودية 11546العليا ـ الر   اململكة العر

اتف:  +966-11-279-9877   ال

 +966-11-279-9876   الفاكس:

 

 

ق امل -برج العنود  دطر لك ف  

اض  66674ص.ب  ية السعودية11586، الر ،اململكة العر  

 

ات املستلمة لطلبات  ا

اك   االش

اسبون املتحالفون   اه ا سام وشر   شركة ال

ز بن مساعد   ق األم عبدالعز   السليمانية ـ طر

اض 69658 ص.ب  ية السعودية11557 ، الر   ، اململكة العر

www.pkf.com   

ي اسب القانو  ا

ز وايت شركة   كيو

ز :مكتب    امللقا، شارع األم محمد بن سعد بن عبدالعز

  +9611611337 : اتف

www.white-cubes.com     

شاري معد دراسة  اإلس

دوى   ا
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ت    شركة فاليو إكس

د صندوق  اض396132 :بر ية اململكة -11375  الر   السعودية  العر

  +966 11 40 11 292 :اتف

  

  املثمن العقاري 

ز وايت شركة   كيو

ز :مكتب اض  امللقا، شارع األم محمد بن سعد بن عبدالعز   الر

  +9611611337 : اتف

cubes.com-www.white    

  املثمن العقاري 

42 و  41 رقم مكتب - 872 رقم بناية  

ق ن مملكة ، 436 ،سيف 3618 طر البحر  

www.shariyah.net   

 

يئة   الشرعية ال

  يئة السوق املالية

ق  دطر اض – امللك ف ية السعوديةا – الر   ململكة العر

  8002451111: اتف

 

ة التنظيمية   ا

  السوق املالية السعودية (تداول)

ق امللك  د طر اض –ف ية السعوديةا – الر   ململكة العر

  920001919: اتف

 

  منصة التداول 
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ات تو   قائمة ا

 الباب األول : .1

ات .............................................................................................................  9........................قائمة املصط

ص التنفيذي .........................................................................................   11.............................................امل

ص الصندوق   13...................................................................................................................................... م

 

 :يالثا الباب  .2

ام   الشروط واالح

  20..............................ونوعه....................................................................................................اسم الصندوق   )أ

س ملعنوان   )ب ي ألي معلومة عن الصندوق أو مديره..................... دير الصندوق املقر الرئ و   20..............و املوقع اإلك

 20...........................مدة الصندوق..................................................................................................................  )ج

خ   )د ام شروط إصدار تار   20...................................................................................... تحديث آخر  أو  الصندوق  وأح

داف الصندوق................................................................................................................  )ه   20........................أ

ة.............................................................................غرض الصندوصف ل  )و ثمار دافه االس   21..................وق وأ

ص لإل   )ز اتيجيات م دافس ا الصندوق لتحقيق األ بع   21...................................................................ال سي

ث  )ح  38.......مار  الصندوق...............................................................................................................مخاطر االس
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اك.....................................................................................................................  )ط   49................................االش

عاب اإلدارة..................................................  )ي دمات والعموالت وأ   57.....................................الرسوم ومقابل ا

ن أصول الصندوق...........................................................................................................  )ك   63......................تثم

  63................................................................................تداول وحدات الصندوق...............................................  )ل

  64..........................انقضاء الصندوق...............................................................................................................  )م

  67.................................................................................................................................................مجلس إدارة  )ن

 67....................................مدير الصندوق.........................................................................................................  )س

فظ...................................................................................................................  )ع ن ا  68..............................أم

ق  )ف سو شغيل والصيانة وال   69...........................................................................و مدير األمالك و املستأجر مدير ال

ي................................................................................  )ص اسب القانو   69.........................................................ا

  69........................................................................................................................................القوائم املالية.......  )ق

.........................................................................................  )ر   70....................................................تضارب املصا

ي الوحدات...........................................................................  )ش ر ملال   72.................................................رفع التقار

 73............................................األخرى...............................................................................................املعلومات   )ت
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ات   قائمة املصط

  

ية"  اس ة ا ة "الف ا فيما يتعلق بالصندوق؛ع أي ف ر مدققة خاصة    يتم إعداد تقار

ية؛"صا قيمة األصول املعدلة"  اس ة ا عات املقدمة خالل تلك الف شمل التوز ا ل عديل تم  ية و ة محاس اية ف   ع صا قيمة األصول  

و شركة ع"املدير اإلداري"  مة شركة و ، املالية سي ص 1010259328  رقم تجاري  ل تحمل مقفلة سعودية مسا  جانب من له مرخص و

خيص بموجب املالية السوق  يئة   08096-37 رقم ال

ثمارات املؤقتة" اطر و  "االس ثمارات منخفضة ا سرعة ع اس ا  يل س ا إ نقد خالل سنة واحدة و يمكن  ل  ال من املتوقع أن يتم تحو
ً
يا س

عة اإلسالميةعمليات وتتضمن  ام الشر وك وصناديق أسواق  املرابحة املتوافقة مع أح ع والص صر حسابات الودا يل املثال ال ا بما  ذلك ع س

  املال؛

ي": اسب القانو اسبون املتحالفون  ع  "ا اه ا سام وشر ي PKFال اسب القانو ن بصفة ا ن قانوني ن . أو أي شركة أخرى تضم محاسب دولي

نه من قبل مدير الصندوق من وقت آلخر؛ عي   وذلك حسبما يتم 

م" اص املرخص ل يئة السوق املالية بقرار رقم  "الئحة األ خ 2005-83-1ع الالئحة ال تحمل نفس االسم والصادرة من قبل  ه  1426-5-21 بتار

ا من وقت آلخر؛ 2005-6-28(املوافق  عديال   م) حسب 

ية السعودية؛ و األسواق املالية  ع أي يوم تفتح فيه البنوك "يوم العمل" ا للعمل باململكة العر   أبوا

خ اإل ة طرح الصندوق  "قفال"تار ت ف خ الذي بحلوله ت   ؛ع التار

يئة السوق املالية" يئة"أو  " يئة السوق املالية السعودية؛ "ال   ع 

فظ" ن ا ل تجاري رقم   "أم ية السعودية تحت  اض باململكة العر لة  الر مة مقفلة م اض املالية شركة مسا و  1010239234ع الر

يئة السوق املالية رقم ( ص مرخص له" بموجب ترخيص    ).07070-37مرخصة كـ "

  ع مجلس إدارة الصندوق؛ "مجلس إدارة الصندوق"

و شركةع  "مدير الصندوق" مةو شركة ،  املالية سي ل تجاري رقم  مسا ص مرخص له من جانب  1010259328 سعودية مقفلة تحمل  و

خيص رقم    ؛ 08096-37يئة السوق املالية بموجب ال

خ ) 99 ( والبالغة الصندوق مدة  إ  ش"مدة الصندوق"   من تار
ً
عد عاما  لتقدير مدير الصندوق و

ً
صول ع موافقة  اإلدراج، قابلة للتجديد وفقا ا

  ؛يئة السوق املالية

ة املبدئية" ثمار فظة االس ان مكة املدر للدخل  ع أصول معينة مملوكة من جانب صندوق  "ا ان 5(برج إس ان للتنمية (برج إس ) و  من جانب إس

ان 4 ا من قبل  سوف يتم وال) 6) و (برج إس خ اإلدراج؛ قبلالصندوق االستحواذ عل   تار

ثمار" تفع به الصندوق ع أي أصل عقاري  "االس   ؛ي

خ اإلدراج" ا للتداول  "تار خ إدراج وحدات الصنوق  السوق و إتاح   ؛ع تار

ا مخصوما األصول  قيمة إجماع  "صا قيمة األصول" صوم قيمة إجما م  فقرة  ا
ً
ا وفقا ام؛ (ي)وال يتم تحديد ذه الشروط واألح   من 
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ام؛ "الطرح" ذه الشروط واألح  ل
ً
  ع الطرح العام للوحدات وفقا

ة الطرح" ا طرح وحداتش إ  "ف ة ال يتم خالل ن الصندوق  الف ثمر   ؛ع املس

ور" م ي: (أ) مالك وحدات يملك  "مالك وحدات من ا % أو اك من الوحدات، (ب) مدير الصندوق أو 5ع أي مالك وحدات يندرج تحت أي من اآل

عيه؛ أو (ج) او عضر  مجلس إدارة الصندوق؛   أي من تا

ثمار العقاري"  يئة السوق املالية بق"لوائح صناديق االس -6-19واملؤرخ   2006-193-1رار رقم ع اللوائح ال تحمل نفس االسم والصادرة عن 

عديالته من وقت آلخر؛ 2006-7-15ه (املوافق  1427   م) وذلك حسب 

ثمار العقاري املتداولة" عليمات صناديق االس ثمار العقار اصةع التعليمات ا " يئة السوق املالية  قبلاملتداولة الصادرة من  ةبصناديق االس

ا رقم  لقرار
ً
  م)؛ 24/10/2016ه (املوافق  23/1/1438املؤرخ    2016-130-6وفقا

ن من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق؛ (د) أي  "الطرف ذو العالقة" فظ؛ (ج) مطور مع ن ا : (أ) مدير الصندوق؛ (ب) أم  مما ي
ً
ع أيا

اسب ـ) ا ا الصندوق لتقييم أصول الصندوق؛ ( ن  ستع ل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق؛ (ز) أي  شركة تقييم  ي للصندوق؛ (ز)  القانو

ا؛ (ط) أي من املدراء 5مالك للوحدات يمتلك أك من   ل
ً
عا ون تا ورة أو ي ص أو كيان يتحكم  أي من األطراف املذ % من وحدات الصندوق؛ (ح) أي 

ورة؛ ن أو أي من موظفي األطراف املذ   التنفيذي

ا بناء يتم ال العملة" الصندوق  عملة" م عل ال و الصندوق  وحدات سعر تقو   سعودي الر

ال" ية السعودية. ر ال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العر   " أي الر

فظ لتحتفظ بملكية أصول الصندوق؛شركة ذات غرض خاص" " ن ا   ع شركة ذات مسئولية محدودة تأسست من جانب أم

ثمار الشرعية""ضوابط  اصة بالصندوق واملعتمدة من جانب  االس عة اإلسالمية ا ا يحدد  الشرعية املراجعة دارع ضوابط الشر وال بناًء عل

ق (ج)؛ ثمارات، ع النحو الوارد  امل   الصندوق صالحية االس

 " اقب الشر ن   الشرعية املراجعة دارع "املر و مب شار شر للصندوق، كما  ا مس ق بصف   ؛(ج)امل

اك" نموذج" ثمر بموجبه  االش ي املس ش  
ً
ون بمثابة عقد ملزم قانونا اك مالك الوحدات  رأس املال، وال ت ع الوثيقة ال تو مبلغ اش

عد اعتماد تلك االتفاقية من قبل مدير الصندوق؛   الوحدات 

اك""مبلغ  اك  الصندوق؛ االش م به مالك الوحدات عن االش سا   ع املبلغ الذي 

  ع سوق األوراق املالية السعودية؛ "تداول"

اء"  لل "حالة إ
ً
اء الصندوق وفقا ب  إ س ام؛ (ت)فقرة ش إ حالة ت ذه الشروط واألح   من 

  ع إحدى وحدات الصندوق؛ "الوحدة"

ا؛ "مالك الوحدات" ق تملك ثمار  واحدة أو أك من الوحدات عن طر ثمر الذي يقوم باالس    ع املس

ن"   للفقرة "يوم التثم
ً
ن أصول الصندوق وفقا ام. (ي)ع اليوم الذي يتم فيه تثم ذه الشروط واألح   من 

ل" لة التمو ي عاب  ا مدير الصندوق مقابل  "أ عاب ال سوف يتقاضا لة ع األ ل مصر من قبل  أحد املصارف العاملة  املم ب تمو ت القيام ب

يئات  ية السعودية ومرخصة من ال ة مصرفية أخرى خارج اململكة العر ي السعود أو أي ج ية السعودية واملرخصة من مؤسسة النقد العر الرقابية العر

ة وذلك لصا الصندوق أو أي شركة ذات غرض خا   .ص خالل مدة الصندوق والبنوك املركز

ة غ منتظمة أو معدل العائد الذي يحدد صـــا القيمة  "معدل العائد الداخ" ون املدفوعات  ف و معدل العائد املركب الفعال الســـنوي عندما ت

ميع التدفقات النقدية (اإليجابية والســـلبية الية  ســـاوي الصـــفا ثمار الذي  ــ ون معدلر. و باملثل ) من االسـ ــا القيمة  ي ســـاوي فيه صـ صـــم الذي  ا

ثمار األو ــ ــ الية للتدفقات النقدية املســـــتقبلية لالسـ اليف التدفقات النقدية , ا الية للت ــــاوي فيه إجما القيمة ا سـ ــــم الذي  صـ ــا معدل ا ــ و أيضـ و

الية اإلجمالية) الفوائد ـــلبية (القيمة ا ــ ــــعار الفائدة عند  ""عقود التحوط).(التدفقات النقدية اإليجابية الســـ ــ ـــــة بأســ اصـــ ـــــود  عقود التحوط ا ــ املقصـ

ل صول ع التمو   .ا

 وذلك  " الســـ -رســـوم التعامل"
ً
ا الصــــندوق مســــتقبال ســــتحوذ عل ا مدير الصــــندوق  والوســــطاء نظ لألصــــول ال قد  ســــتحق مقابل  الرســــوم ال 

ل   قيام مدير الصندوق بإجراء التق الالزم والتفاوض ع شروط اصة ب عد إتمام عملية الشراء ا ون مستحقة السداد  تمام العملية .وت الشراء و

  أصل عقاري.

ن العقاري "  للقرض، أي  و  "الر
ً
ذا العقار ضـــــمانا ون ملكية   بمقابل عقار , وت

ً
ض نقودا ـــســـــة من أن يق  أو مؤســ

ً
ان فردا ــواًء  ض ســـ ن املق

ّ
قرض ُيَمك

ــداد القر  ــ ــ ـــ زه عن سـ  ح يتم أنه  حال 
ً
ونا ـــــورة أخرى فإن العقار يبقى مر ــ صـــ ذا العقار، و قرض اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتملكه ل

ُ
ض فإن من حق امل

نا. ض را ق
ُ
س امل نا، و قرض مر

ُ
س امل   سداد القرض ولذلك 
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بة“ ـــــــر ـــــــافة القيمة ضــ بة  VAT)“( املضــ ــر ــ ــ ـــ ـــــرة غ ضــ ـــ ــ فرض مباشـ
ُ
ـــلع جميع ع ت ــ ـــ ــ دمات السـ ـــــآتم يت ال وا ـــ ــ شـ ا من قبل امل يع ا و ــــراؤ ــ ـــ  عض مع شــ

ناءات عد حيث ، االســت
ُ

ــ دخل مصــدر  م أســا ز  ســا انيات عز متوقد . الدول  م بة بتطبيق اململكة ال ســبة املضــافة القيمة ضــر  % 5 ب
ً
 1 من بدءا

يع 14(2018 يناير ي ر فرض ).  ١٤٣٩ الثا
ُ
بة ت ــر ــ ــ ـــ ـــــافة القيمة ضــ ــ ــلة مراحل من مرحلة ل  املضــــ ــ ــ ـــ ـــلســ ـــ ــ   اإلنتاج من ابتداءً  اإلمداد، ســـ

ً
ع ومرورا  وح بالتوز

ي البيع مرحلة ا ـــلعة ال دمة أو للســـ لك يدفع. ا ــ ــ لفة املســ بة ت ــر ــ ـــلع ع املضــــــافة القيمة ضــ دمات الســـ ا، ال وا ــ ــ شــــــآت أما شــ ومة فتدفع امل  ل

بة ا يتم ال املضافة القيمة ضر ن، شراء عمليات من تحصيل لك د املس س شآت و بة امل ا ال املضافة القيمة ضر ا دفع    .ملورد

 

ثماري مطروح طرح خاص و "صندوق مكة املدر للدخل" شغيل الصندوق  مارس  و صندوق عقاري إس  متوافق مع الضوابط الشرعية،  تم 
ً
مغلقا

ل مدة ، 2014 ن من سنة واحدة ل ن إضافيت ل دوري (نصف سنوي)  مدينة مكة املكرمةو م ملدة ثالث سنوات قابلة للتمديد ملدت ش   .مدر للدخل 

ان مسقط" وك الع "شركة إس يل و حفظ الص اصة بصندوق مكة املدر للدخل و مملوكة حاليا من  شركة ذات غرض خاص أسست ل ة ا قار

وك الع يل الص ون خاصة بحفظ و  ا لت ل ا و تحو تم  نقل ملكي اص بصندوق مكة املدر للدخل (البالد املالية) و س فظ ا ن ا ة قبل أم قار

اصة بصندوق  و السعوديةا ديد ( سي فظ ا ن ا ت مع أم اض املار   .لية)شركة  الر

  

ص التنفيذي1الباب  : امل  

 

ل أك تف ش ام، وال يجوز االعتماد عليه بمفرده  معزل عن املعلومات ال وردت  ذه الشروط واألح ص كمقدمة ل ذا امل ب قراءة  ذه ي   
ً

صيال

ون  ل. و ام ك ثمار ع أساس الشروط واألح جب أن يقوم أي قرار لالس ام. و ددة الشروط واألح ي ا ات الواردة ادناه وغ املعرفة املعا للمصط

ق (أ).   امل

 نظرة عامة

و السعوديةإن صندوق  ثمار عقاري  سي و صندوق اس ت   لالئحة مقفل ر
ً
عمل الصندوق وفقا عة اإلسالمية. و متداول متوافق مع ضوابط الشر

خ اإل يئة السوق املالية. وعقب تار ة املتداولة الصادرة عن  ثمار العقار اصة بصناديق االس ثمار العقاري والتعليمات ا عد قفال، صناديق االس تم  س

غطية االكتتاب يئة السوق املالية و ا السوق املالية  الصندوق  " إدراج موافقة  تم التداول  وحداته بما يتما مع األنظمة واللوائح املعمول  " وس

ون مدة   99الصندوق (_ "تداول". وت
ً
يئة السوق  _) عاما صول ع موافقة   لتقدير مدير الصندوق عقب ا

ً
خ اإلدراج، وقابلة للتجديد وفقا من تار

م ا دفةألصول األولية للصندوق ("املالية. وسوف يبلغ  ال سعودي.  572,400,000  ") إجما القيمة املس   ر

 

  التالية : تم شراء األصول س

  

ان ( و فندق )4برج إس بعد مسافة  و ة بمدينة مكة املكرمة و ز عت  5.5  العز ف و ي الشر رم امل ان  األساس  كيلو م شرق ا برج فند إلس

اج  نا شتغل ع مدار السنة  حسب رغبة املستأجر  واملعتمر ثمار.و حاليا  وو يمكن أن  ان للتنمية واالس   مملوك من قبل شركة إس

ان (و  و فندق  )5برج إس ق ع املكرمة مكة بمدينة الششة  و رم عن م كيلو 3.5 مسافة يبعد. ا طر ي ا ف امل  كيلوم 4.5 ومسافة الشر

مرات عن كيلوم2و م عن عت. ا ان فند برج و اج إلس ن ا شتغل ع مدار السنة  حسب رغبة املستأجر واملعتمر  مملوكو  و و يمكن أن 

و قبل من واملدار للدخل املدر مكة صندوق  قبل من حاليا  .املالية سي

ان ( و فندق6برج إس عت برج فند  ) و ة بمدينة مكة املكرمة و ز اي بن داوود العز رام مقابل أسواق  د ا ة الشمالية  شارع امل ز   العز

ن  اج واملعتمر ان ا و مملوك حاليا من قبل  إلس شتغل ع مدار السنة  حسب رغبة املستأجر  و ثمار  و و يمكن أن  ان للتنمية واالس  شركة إس

ن عقاري للبنك األ التجاري اسم البنك األ املالك للشركة مفرغ ب دودة و ذلك مقابل ر ة املطورة للتمليك و االدارة ا  117,400,000بقيمة  العقار

ال سعودي). ع مائة الف ر ال سعودي (مائة و سبعة عشر مليون و أر   ر
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ا ورة أعالة تم تفصيل د من التفاصيل عن العقار ات املذ ي ملز    الباب الثا

 مدير الصندوق 

وتقوم بإدارة الصندوق شركة  مة مقفلة، و شركة املالية سي خيص رقم   مسا ص مرخص له" بموجب ال يئة كـ" -08096ُمرخصة من جانب ال

خ 37  .)م20/06/2009 املوافق( ـ27/06/1430 بتار

 

شاط الرئ لشركة  تمثل ال وو دمات املالية سي دارة األصول وا وات و ا،  إدارة ال ية السعودية مقًرا ل اض باململكة العر ، وال تتخذ من مدينة الر

ثمار  ق االس ضم فر اتب العائلية واملؤسسات، و فظ لألفراد ذوي املالءة املالية العالية، وامل ات وخدمات ا ل الشر ة وتمو شار وشركة لدى االس  سي

ن املالية ثمارات املصرفية. م ات مختلفة  مجاالت إدارة األصول واالس ن ذوي خ  ي

وتقوم شركة  ا بإدارة صندوق  املالية سي ان برج(مكة املدر للدخل  الوقت ا  ومتوافق ) 5 إس
ً
 خاصا

ً
و صندوق عقاري مقفل، تم طرحه طرحا ، و

عة اإلسالمية.    مع ضوابط الشر

  

  

 

فية عن صندوق مكة املدر للدخل املدار من قبل  عر ونبذة    املالية : سي

  

 متوافق مع الضوابط الشرعية ، 
ً
ثماري مطروح طرح خاص ومغلقا شغيل الصندوق  و صندوق عقاري إس م ملدة ثالث سنوات قابلة 2014 مارس  تم   

ل دوري (نصف سنوي)  ش ة مدرة للدخل  ثمار ن إ قناة إس ثمر ل مدة ، وذلك ليل حاجة املس ن من سنة واحدة ل ن إضافيت  مدينة للتمديد ملدت

دير بالذكر أنه اليوجد أي قروض حالية ع الصندوق.   مكة املكرمة وا

  

ة ثمار داف االس اتيجية  اال   واالس

 

ــة  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــول عقار ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ أصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ثمار  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــالل االســ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــن خـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ن مـــ ثمر ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــاري للمســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــل جـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــوف دخـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــو تـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ـــــندوق  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ للصـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــدف الرئ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـ  إن ال
ً
را ـــو ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــورة تطـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ مطـ

 و 
ً
ــائيا شــــ ـــدخل إ ــــدرة للـــ ن مــ ل ع ا ال يق ي 75بم ة ف ة مدقق وائم مالي ر ق ب آخ ندوق حس ول الص ة ألص ة اإلجمالي ن القيم % م

 ومدرة للدخل داخل المملكة العربية السعودية.أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً 
ية السعودية بحد أق  ثمار  عقارات خارج اململكة العر   . % من إجما أصول الصندوق 25، كما يجوز للصندوق االس

اح  وسيقوم الصندوق  ع االر سبة ال بتوز ع نقدي نصف سنوي) ب وليو (ـ بتوز ري يناير و ل عام ميالدي  ش ن  اح 90تقل عن مرت % من صا أر

ا لغايات ثمار عاد اس ثمارات األخرى وال قد  ة واالس اح الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول العقار ناء األر ة باست االستحواذ ع  الصندوق السنو

ة املناسبة خ ثمار خ بيع األصل أو األصول سوف  6الل أصول إضافية أو  تجديد أصول الصندوق القائمة ، و حال عدم وجود الفرصة االس ر من تار أش

ع صا متحصالت البيع ع مالك الوحدات .   يتم توز

ر العقاري ا ع التطو ثمر  مشار س  قد 
ً
زة لالستخدام ، فإنه أيضا ا ة املطورة وا ثمر   األصول العقار س د وحيث أن الصندوق س دية بما ال يز

ة املطورة ال تولد الدخل الدوري بما ال % من إجما أصول 25عن  ثمر  األصول العقار س طة أن  ادة  قيمة الوحدة، شر دف تحقيق ز الصندوق 

  . % من إجما أصول  الصندوق 75يقل عن 
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ص الصندوق    م

  

اسم الصندوق 

 ونوعه

و " صندوق  و السعوديةاسم الصندوق  ثمار عقاري  سي و صندوق اس ت"، و ام مقفل ر متداول ومتوافق مع أح

خضع للوائح  ية السعودية و ا  اململكة العر شاؤه بموجب األنظمــة واللوائح املعمول  عة اإلسالمية، وتم إ الشر

يئة السوق املالية. عليمات   و

 

داف  األ

ة ثمار  االس

 

دف إن ن جاري  دخل توف و للصندوق  الرئ ال ثمر ثمار خالل من للمس ة أصول   االس بما  للدخل ُمِدرة عقار

ة مطورة % من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقاري75ال يقل عن 
 تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل داخل المملكة العربية السعودية.

ثمار  عق ية السعودية بحد أق ، كما يجوز للصندوق االس % من إجما أصول 25ارات خارج اململكة العر

  الصندوق 

 

ة الطرح األو    ف

  

ستمر ح          01/11/2017أيام عمل تبدأ من  5   07/11/2017و

  إجما القيمة 

دفة   املس

ـال سعودي. 572,400,000    ر

 

ية ال سعودي 400,680,000بحد أق   حصص عي   ر

ى   عامطرح  ال سعودي  171,172,000بحد أد   ر

ـال سعودي. 10 سعر الوحدة  ر

 

اك دفه.2  رسوم االش   % من إجما القيمة املس

ى  د األد ا

اك   لالش

  الطرح األو

 

ـال سعودي ( 10,000   وحدة). 1,000ر
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د األع  ا

اك   لالش

  الطرح األو

ـال سعودي ( 28,600,000    وحدة). 2,860,000 ر

  

 عملة الصندوق 

 

ال السعودي.  الر

 

الصندوق  مدير 

 واملدير اإلداري 

وشركة  مة سعودية مقفلةشركة املالية، و  سي ية السعودية تحت رقم  مسا ل التجاري باململكة العر لة  ال م

يئة السوق املالية السعودية ("1010259328 ص مرخص له من جانب  يئة، و خيص ال -37( رقم") بموجب ال

08096.(  

 

    

ات املستلمة  ا

اك   لطلبات االش

مةمصرف االنماء،  .1 ي رقم (م/ شركة مسا خ 15سعودية بموجب املرسوم املل ـ 28/2/1427) وتار

خ 42م)، وقرار مجلس الوزارء رقم (28/3/2006املوافق) ام 27/3/2006املوافق)ـ 27/2/1427) وتار  ألح
ً
م)،طبقا

م رقم (م/ ي الكر ات الصادر باملرسوم املل خ 6نظام الشر ـ ونظام مراقبة البنوك وقرار مجلس 22/3/1385) وتار

خ 245الوزراء رقم ( ة  26/10/1407) وتار ية السعوديةـ، وكذلك األنظمة األخرى السار ، و تتمثل  اململكة العر

ةمزاولة األعمال املصرفية   املصرفأغراض  ثمار و مدينة  واالس اض، املركز الرئ للمصرف    .الر

اض .2 موجب قرار مجلس  بنكتأسس  بنك الر مة سعودية بناء ع موافقة املقام السامي و اض كشركة مسا الر

ل  1957 نوفم 23املوافق   ـ 1377 جمادى األو   الصادر 91قم الوزراء ر  شاطه بموجب ال زاول البنك  و

خ  1010001054التجاري رقم  يع اآلخر 25بتار م، وتتمثل اغراض البنك  1957 نوفم 18املوافق ) ـ 1377 ر

اض .مزاولة األعمال امل و مدينة الر ة، املركز الرئ للبنك  ثمار   صرفية واالس

ي رقم م/ 1980 مجموعة مالية تأسست عام مجموعة سامبا املالية  .3 م و  1980للعام  38م بموجب املرسوم املل

ق االستحواذ ع فروع مجموعة  ي، وذلك عن طر كية  سي بنكتحت مس البنك السعودي األمر األمر

ية السعوديةالعمالقة   ة، املركز  .اململكة العر ثمار وتتمثل اغراض البنك  مزاولة األعمال املصرفية واالس

اض . و مدينة الر  الرئ للبنك 

وشركة   .4 د سي ق امللك ف اض، طر نبرج  املالية . الر اض  64666ص.ب. تمك   . 11546الر

 مدة الصندوق 

 

ون مدة الصندوق (_ صول ع 99ت عد  ا  لتقدير مدير الصندوق و
ً
خ اإلدراج، قابلة للتجديد وفقا  من تار

ً
_) عاما

يئة السوق املالية.    موافقة 

 

اطرة   مستوى ا

 

د من املعلومات ير قراءة الفقرة عا  ام. )ز(. ملز ذه الشروط واألح  من 

ثمرون  املس

لون    املؤ

اص الطبيعيون السعوديون او اك  الوحدات متاح للفئات اآلتية: (أ) األ ات وصناديق  االش (ب) املؤسسات والشر

ا من الكيانات القانونية  ثمار وغ سية السعودية فقطاالس ام ا امل  ل  ش   .اململوكة 

  

  

سياسة وتوقيت 

اح ع األر  توز

اح نقدية  ع أر ة نصف دف مدير الصندوق بأن يقوم بتوز ري يناير و يوليو سنو سبة ال تقل  ش ن ب ثمر ع املس

اح الصندوق 90عن    % من صا أر
ً
ا ة سنو اح الرأس مالية الناتجة عن بيع األصول العقار ناء األر ، وذلك باست

ا  أصول إضافية.  ثمار عاد اس ثمارات النقد األخرى وال قد    واس
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عات  التوز

دفة   املس

  

ي الوحدات عن  اح املوزعة ع مال سبة األر اح الصندوق. 90ال تقل   من صا أر
ً
ا  % سنو

ل  سبة يجوز مل  التمو عة اإلسالمية ، وال تتعدى  ل متوافق مع ضوابط الشر صول ع تمو دير الصندوق نيابة عن الصندوق ا

ل املتحصل عليه عن (   %) من إجما قيمة أصول الصندوق .50التمو

  

افـــــــــق مـــــــــع  الـــــــــتـــــــــو

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابــــــــــــــــــــــــــط 

ــــــــــار  ــــــــــمــ ــــــــــثــ ــ االســــــــــــــــــــــ

 الشرعية

ق  عة اإلسالمية الواردة  امل قة تتوافق مع ضوابط الشر ثمار والتعامل بطر  .(ج)يقوم الصندوق باالس

 

ــــــــــــــــــــــــرات  ــــــــــــــــــــــــدد مــ عــ

م  التقو

 

ن ومعتمدين.م ن مستقل ن اثن ر ع األقل، من قبل مقيم ل ستة أش اية العام  مرتان( رة واحدة   من األول  النصف ب

اية ميالدية سنة ل ي النصف و خ مع يتوافق بما أي ميالدية سنة ل من الثا سم 31 - و يونيو 30 تار  .)عام ل نم د

 

اك اك   رسوم االش ة الطرح2تبلغ رسوم إش دفع عند التقدم لشراء الوحدات خالل ف
ُ
ثمر، ت ل مس اك  ، وتخصم  % من قيمة مبلغ اش

  .عد تخصيص الوحدات 

  

عاب اإلدارة  أ

 

سبة  الصندوق ستحق مدير   عاب إدارة ب ل1أ ش ع 
َ
دف

ُ
 من صا قيمة األصول ت

ً
ا ع % سنو عاب وتحسب سنوي. ر  أ

سدد الصندوق  مدة خالل يومي أساس ع اإلدارة ع ل اية  و  الصندوق  أصول صا قيمة  من سنة ر

 

ة األصول  من أصل أي من التخارج عند الصندوق  ملدير األداء رسوم صول  العقار ا تبلغعن ذلك األصل  أداء رسوم ع ا % 20 سب

ته البالغ الداخ العائد معدلعد خصم  الفائض العائد من و جميع  رسوم التعامل  و العقاري  األصل قيمة من% 8 س

عات النقدية (صا الدخل األصل العقاري). ا التوز  الرسوم املتعلقة بالعقار, مخصوم م

دول  و مو با   كما 

 البالغ الداخ العائد معدلعد خصم  بيع األصل عند

ته و  رسوم التعامل  و العقاري  األصل قيمة من% 8 س

عات  ا التوز جميع الرسوم املتعلقة بالعقار, مخصوم م

  النقدية (صا الدخل األصل العقاري).

  سبة الرسوم 

  صفر XIRR) (الداخ العائد معدل %8أقل من 

 XIRR% 8% من فوق XIRR 20) (الداخ العائد معدل %8أع من 

  

 

فظ فظ رسما بقيمة  رسوم ا ن ا   175,000يدفع الصندوق ألم
ً
ا ال سعودي سنو ل ر ش ع، تدفع  ال  43,750مبلغ وقدره  سنوي  ر ر

فظ رسوم سبوتح .سعودي سدد يومي أساس ع ا ع ل اية  و    .الصندوق  أصول  من سنة ر

 

لـــــــــــــــــة   ي عـــــــــــــــــاب  أ

ل  التمو

ل للصندوق من  %1.5 بحد أق يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوم  أو أي شركة ذات  ل مبلغ يحصل عليه كتمو

 .خالل مدة الصندوق  أغراض خاصة

  

عــــــــــــــــــــاب املــــــــــــــــــــدير  أ

 اإلداري 

ةإلداري ر للمدير  ايدفع الصندوق   تدفع ملدير 0.05 بحد أق  سومأ سنو
ً
ا % من صا قيمة أصول ألصندوق سنو

ل  .الصندوق  ش عتدفع  عاب املدير اإلداري  سبوتح سنوي. ر سدد يومي أساس ع أ ع ل اية  و  أصول  من سنة ر

 .الصندوق 
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ــــــب  اســ ــــــاب ا عــ أ

ي  القانو

عاب بقيمة  ي أ ل سنوي  18,000 يدفع الصندوق للمحاسب القانو ش ال سعودي   .ر

  

 اإلدارة عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيانة

ق سو   وال

  العقار ملدير الصندوق  يدفع
ً
ة رسوما ق والصيانة اإلدارة عقد(" سنو سو عاب")  وال ق والصيانة اإلدارة عقد أ سو  وال

ان برج يخص فيما  ، مس خالل رسوم أي دفع يتم لن 4 إس دارة التأج عقد من األو سنوات ا  العقار ملدير األمالك و

ان( ثمار للتنمية إس ان برج يخص فيما و ،)  واالس ع خالل رسوم أي دفع يتم لن 5 إس  التأج عقد من األو سنوات األر

دارة ان( العقار ملدير األمالك و ثمار للتنمية إس ان برج يخص ، فيما)  واالس مس خالل رسوم أي دفع يتم لن 6 إس  ا

دارة التأج عقد من األو سنوات ان( العقار ملدير األمالك و ثمار للتنمية إس  انإس مع العقد تمديد حال و ،)  واالس

ثمار و للتنمية تم اإلس سبة اإليجار رفع س ل األبراج  ذلك عد% 10 ب ن من أي قيام حال و. ل  عقد بإلغاء الطرف

اء عد اإليجار د ، األولية املدة ان م تتع ان وتل سليم إس ن ب ش خلل أو عيب أي دون  من(  االستالم حالة بنفس الع  ملو

كيبات اللوازم حصر دون  ان فإن ، وعليه ؛) واألدوات واألثاث وال م إس نفيذ -شرط أو قيد دون  – تل  دارةاإل  أعمال ب

ق والصيانة سو ق والصيانة اإلدارة عقد تطبيق فإن ، شك أي ولتجنب. وال سو ون  وال   سي
ً
ة ع محصورا  الالحقة الف

عت. اإليجار عقد إللغاء   البند ذا و
ً
ان فقط ملزما و دون  إلس ا يحق ال الصندوق  أو الشركة أو املالية سي  متقو  أن ل

ن ق والصيانة اإلدارة بأعمال للقيام آخر طرف بتعي سو ن من أي من اإليجار عقد إلغاء عد وال م.  الطرف ف  الطرفان و

ق والصيانة اإلدارة عقد بأن سو عت اإليجار عقد ارتباط أي له يوجد ال وال   و
ً
ا  و امللزمة األولية السنوات عد سار

ان قامت حال اء إس   . اإليجار عقد بإ

ق : سو عاب لعقد االدارة والصيانة وال ن اال   وفيما ي جدول يب

  

   الرسم   مدة العقد  بداية عقد الصيانة  األصل

ان  ق يبدأ عقد   4برج إس سو عد االدارة والصيانة وال

اء املدة األولية اإللزامية لإليجار والبالغة  ان

ان لعقد  5 سنوات وذلك  حالة إلغاء اس

  التأج

عد  10  سنوات 

اء املدة اإللزامية  ان

  لإليجار

% من إجما قيمة 7

ج   عوائد ال

ان  ق يبدأ عقد   5برج إس سو عد االدارة والصيانة وال

اء املدة األولية اإللزامية لإليجار والبالغة  ان

ان لعقد  5 سنوات وذلك  حالة إلغاء اس

  التأج

اء  11 عد ان سنوات 

املدة اإللزامية 

  لإليجار

% من إجما قيمة 7

ج   عوائد ال

ان  ق يبدأ عقد   6برج إس سو عد االدارة والصيانة وال

اء املدة األولية اإللزامية لإليجار والبالغة  ان

ان لعقد  5 سنوات وذلك  حالة إلغاء اس

  التأج

عد  10  سنوات 

اء املدة اإللزامية  ان

  لإليجار

% من إجما قيمة 7

ج   عوائد ال

  
   

ان املستأجر  رسوم أي دفع يتم لنوللتأكيد  ق  حال  سو ان(و  تتعلق باالدارة والصيانة وال ثمار للتنمية إس  ) واالس

ة عقد االيجار .  طوال ف
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لة رأس  ي عاب  أ

  املال

لة رسوم الصندوق  ملدير الصندوق  يدفع ات مبالغ إجما من واحدة مرة تدفع% 0.25  بواقع املال رأس ي ا  ال االش

ا تم  أي جمع حالة  أما   .عد تخصيص الوحدات وتخصم من دخل الصندوق  السنة األو  األو الطرح  جمع

اك مبالغ ق عن نقدية سواء أخرى  اش ة حقوق  إصدار طر ية أو( األولو بلغ) عي لة رسوم فس  من% 1.5 املال رأس ي

ات مبالغ إجما ا   . املال لرأس جمع عملية أي إقفال عد فورا وتدفع االش

  

    

ــــــعــــــاب أعضــــــــــــــــاء  أ

ـــــــــجـــــــــــلـــــــــــس إدارة  مــ

ــــــــــــــــــــدوق   الصـــــــــــــــــــــــــــــــــنــ

ن  املستقل

 

لس إدارة الصندوق بمبلغ ال يتجاوز يدفع الصندوق  ن  عاب األعضاء املستقل ال سعودي. 20,000أ ميع االعضاء  ر

 
ً
ا ن سنو  املستقل

  

ــــة  ــــــعــــــاب الــــــرقــــــابــ أ

 الشرعية

 

عاب بقيمة  يدفع الصندوق   ل سنوي ، 18,750للرقابة الشرعية أ ش ال سعودي   .ر

رســــــــوم مركز إيداع 

  األوراق املالية

  

 

يل  السوق املالية السعودية (تداول):   من املتوقع أن يدفع الصندوق الرسوم اآلتية لل

  

 50,000  ال سعودي باإلضافة إ حد أق  2ر ل مالك وحدات و ال سعودي ل ع  500,000ر
َ
دف

ُ
ال سعودي ت ر

ي الوحداتإ "تداول"   ل ملال شاء   ؛ و(تدفع مرة واحدة) مقابل إ

  :ا تدفع حسب القيمة السوقية للصندوق حسب القيمة التالية  وسنو

o  ال. 180مليون يدفع   100ا  0من  الف ر

o  ال. 220مليون يدفع  200مليون ا  100من  الف ر

o  ال 300مليون يدفع  500مليون ا  200من  الف ر

o  ال 400مليار يدفع  2ا مليون  500من  الف ر

o  ال 500مليار يدفع  5مليار ا  2من  الف ر

o  ال 600مليار  يدفع  10مليار ا  5من  الف ر

o  ال   700مليار يدفع  10أك من  الف ر

  

ورة عرضة للتعديل كما يتم تحديده من قبل تداول. ون الرسوم املذ  وت

  

رســــــــــــوم اإلدراج  

  "تداول"

  

  أن يدفع الصندوق رسوم اإلدراج اآلتية:من املتوقع 

 50,000 ال سعودي رسوم إدراج أولية  ؛ و(تدفع مرة واحدة) ر

 0.03%  ى  (بحد أد
ً
ا حد أق  50,000من القيمة السوقية للصندوق سنو ال سعودي و ال  300,000ر ر

 سعودي).

ورة عرضة للتعديل كما يتم تحديده من قبل تداول. ون الرسوم املذ   وت
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ف أخرى    مصار

 

  

شمل (ولكن قد ال تقتصر ع )  شغيلية األخرى وال  نية وال ة وامل ف اإلدار يتحمل الصندوق مسؤولية دفع املصار

اليف جميع ال صر، الدراسات ال ت س ا يل املثال ول ة ع س دف االستحواذ ع أصول عقار ا الصندوق  يتكبد

ومي ن والرسوم والنفقات ا اليف التأم ن. باإلضافة ا ت ة و القانونية والتثم شار اليف االس الة والت ة النافية ل

اليف و  تحمل الصندوق جميع ت اصة ذات أو البلدية و التنظيمية األخرى، و ات ذات األغراض ا ف الشر مصار

سبة  ف األخرى بحد أق  د من ،  أصول الصندوق  قيمة صا إ  من ٪1 العالقة، و من املتوقع أال تتجاوز املصار ملز

ام. )ط  (املعلومات ير قراءة الفقرة  ذه الشروط واألح   من 

  

رسوم 

(   التعامل(الس

سبة  ومرسيدفع الصندوق ملدير الصندوق  ل أصل عقاري يتم شرائه من قبل 2.5عامل ب اص ب % من سعر   الشراء ا

 . الصندوق 
ً
ا الصندوق مستقبال ستحوذ عل .وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء التق الالزم لألصول ال قد 

عد إتمام عملية ون مستحقة السداد  تمام العملية .وت ل أصل عقاري  والتفاوض ع شروط  الشراء و اصة ب . الشراء ا

ان  م إس الية و سبة لألصول ا ان  4بال س ان  5و س عامل  6و لن يتقا مدير الصندوق أو أي أطراف أخرى رسوم 

ورة أعاله.   . ولن يتم دفع أي رسوم س غ املذ

    

بة اة والضر ا  الز ية او سداد اة او الضر ساب الز ي الوحدات. لن يقوم مدير الصندوق باح ا من مسؤوليات مال   حيث ا

  

ت   حقوق التصو

 

ي الوحدات. ت  اجتماعات مال ي الوحدات التصو ي الوحاتحسب سياسة  يحق ملال  املادة (غ ) من  إجتماع مال

ام و الشروط ري:ذة األح و عت  حكم التغي ا   . و

داف الصندوق أو طبيعته؛ -  م  أ  التغي امل

م فيما يتعلق بالصندوق؛ -  ي الوحدات أو ع حقوق ري ع مال ون له تأث سل وجو  التغي الذي قد ي

اطر للصندوق؛ -  ون له تأث  وضع ا  التغي الذي ي

ادة  -    .رأس مال الصندوق ز

    

ـــــــ  ــ ـــــــ ـــــــود عــ ـــــــيــ الـــــــــقــ

ـــــــــــــالت ـــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــو  الــ

 (التداول)

ات املدرجة  "تداول". وعليه، فإنه يمك عند اإلدراج، م الشر ا تداول أس قة ال يتم  ن يتم تداول الوحدات بنفس الطر

ن املرخص  ي الوحدات بيع وشراء الوحدات خالل ساعات التداول اليومية من خالل السوق أو ع الوسطـاء املالي ملال

م.  ل

  

اطرة  عوامل ا

 

ثمار  الصندوق. وتتضمن الفقرة  اطر املتعلقة باالس عض ا اطر،  )ز(ناك  ذه ا ام أمثلة ع  من الشروط واألح

ثمار  الصندوق. عناية قبل اتخاذ قرار االس ا  تمل أن يدرس ثمر ا   وال يجب ع املس

 

ــــــارب املصــــــــا   تضــ

مــــــــع األطــــــــراف ذو 

 العالقة

امل بخصوص ن وعليه ين  تم عمل إفصاح  ك ن مدير الصندوق أو األطراف ذو العالقة مع املش تضارب املصا ب

ام. ذه الشروط واألح ورة  الفقرة (ر) من  ا  واملذ  باإلطالع ع تفاصيل

  

ثمار العقاري  النظام النافذ يئة  املتداول  يخضع صندوق االس ية السعودية واللوائح النافذة الصادرة من قبل  إ أنظمة اململكة العر

ة املتداولة  السوق املالية ثمار العقار اصة بصناديق االس والئحة صناديق االستثمار حسب التعليمات ا

 .  العقاري
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دول الزم  ا

  املتوقع

 

 عد إكتمال االكتتاب :

  

طوات   املدة الزمنية املتوقعة  ا

ة الطرح    أيام عمل  35  ف

اك  ة االش   2017 /07/11إ  01/11/2017من   ف

اك  ة االش ــ مـــــن 30  تمديد ف ـــ ــ ــ ـ ـــو ــــقــ ــوم تـ ــ  08/11/2017يـــ ـــ  /07/21إ

2017  

ة الطرح  اء ف عد إن ن  ب عد التخصيص  5  رد الفائض للمكت   أيام عمل 

دف  ن  حال عدم جمع املبلغ املس ب ا  أيام عمل 5  رد الفائض للمكت ة الطرح األو وأي تمديد ل   عد ف

ة التخصيص    عد إقفال الطرح أيام عمل 10  ف

اك  ى لالش د األد ال سعودي 10,000  ا   ر

اك  د األع لالش ال سعودي 28,600,000  ا   ر

  

ة املدئية    إتمام االستحواذ ع األصول العقار

  توقيع إتفاقية البيع والشراء

وك للصندوق    إفراغ الص

  توقيع إتفاقية التأج 

  

  

  

ن يوم ة التخصيص خالل ست اء ف   تقو من إن

  بدء وحدات الصندوق  التداول بالسوق املالية السعودية 

  

ن يوم ــــة البيع  خالل ثالث ــاقيـ تقو من توقيع إتفـــ

ــــراء  ــ ــ ـــ ــ ــــندوق قبل و لن ,والشـ ــ ـــ ــ يتم ادراج وحدات الصـــ

ل  ش   امل لصا الصندوق نقل امللكية 

اح  عات أر   م 2017توز

  

ر خالل    م2018 يناير ش

اح  عات أر ع األول 2018توز   م : التوز

  

ر خالل    م2018 يوليو ش

اح  عات أر ي 2018توز ع الثا رخالل    م : التوز   م2019يناير  ش

  

ة الصندوق  اح طول ف عات األر ع األول :  سوف يتم توز   التوز

ر خالل  ل عام ميالدي يناير ش   من 

ي: ع الثا   التوز

ر خالل  ل عام ميالدي ش   يوليو من 
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ام - 2الباب    الشروط واألح

 املقدمة .1

اصة بطرح الوحدات   ام ا ذه الوثيقة الشروط واألح ن  و السعوديةصندوق تب ت سي ثمار ر و صندوق اس متداول متوافق مقفل عقاري ، و

عة اإلسالمية. تقوم شركة  ام الشر ومع أح ص مرخص له من قبل  املالية سي بموجب ترخيص رقم  يئة السوق املاليةبإدارة الصندوق، و 

ا.08096-37 ي الوحدات، وال تأسس الصندوق بمقتضا ن مدير الصندوق ومال ام العالقة التعاقدية ب ذه الشروط واألح ل  ش   . و

عد موافقة  تم إدراج الصندوق  "تداول"،  تم تداوله  "تداول".يئة السوق املاليةوس ال السعودي و درج الصندوق بالر   . وُ

  

ام .2  الشروط واألح

 

 سم الصندوق ونوعها  )أ(

و " ت سيكو السعوديةصندوق اسم الصندوق  و"، ر ثمار صندوق  و  صناديق الئحة بموجب اململكة  مؤسس مقفل متداول  عقاري  اس

ثمار اصة والتعليمات العقاري  االس ثمار بصناديق ا ة االس   .املالية السوق  يئة عن الصادرة املتداولة العقار

س ملعنوان   )ب( ياملقر الرئ و  ألي معلومة عن الصندوق أو مديره دير الصندوق واملوقع اإللك

 

  املالية سيكو شركة     مدير الصندوق: 

   عنوان مدير الصندوق:

ادي عشر ص . ب  د ـ الدور ا ق امللك ف ن ـ طر اض 64666برج تمك ية السعودية 11546، العليا ـ الر   اململكة العر

اتف:  +966-11-279-9877   ال

 +966-11-279-9876   الفاكس:

ي: و   www.sicocapital.com    املوقع اإللك

يد  ي:ال و    info@sicocapital.com    اإللك

 

  مدة الصندوق   )ج(

ون مدة    ) 99 (الصندوق ت
ً
خ إدراج الوحدات   منتبدأ  عاما خ اإلدراج"تداول" ("السوق املالية السعودية تار ا للتداول ("تار تاح مدة ") و

يئة السوق املالية. "). ومدة الصندوق الصندوق  صول ع موافقة   لتقدير مدير الصندوق عقب ا
ً
  قابلة للتجديد وفقا

  

خ  )د( ام شروط إصدار  تار ا تحديث آخر  أو  الصندوق  وأح  :ل

ام الشروط ذه صدرت خ واألح خ 16/10/2017ـ املوافق  16/01/1439بتار ا بتار  /15/03ـ املوافق  12/08/1443 م وجرى أخر تحديث ل

  م2022

  

داف الصندوق   )ه(  أ

ــــدف إن ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ال ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـ ــــندوق  الرئ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــو للصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــوف ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــل تـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــاري  دخــ ــ ـــ ــ ـــ ن جـــ ثمر ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــن للمسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــالل مـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ثمار خـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ االسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــول  ـ ـــ ــ ـــ ــ ــة أصـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــــِدرة عقار ـــ ــ ـــ ــ  ُمـــ

ـــدخل ــ ـــ ــ ـــ ــ ــن  للـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــل عــ ــ ـــ ــ ـــ ـــا ال يقـ ـــ ــ ـــ ــ ـــــول 75بمـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ أصـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــة  ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــة مدققــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــوائم ماليـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــر قـ ــ ــ ـــ ــ ــــب آخـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــندوق حســ ــ ــ ـــ ــ ـــول الصـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــة ألصـــ ــ ــ ـــ ــ ـــة اإلجماليـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــن القيمـــ ــ ــ ـــ ــ % مـــ

 ومدرة للدخل داخل 
ً
شائيا  إ

ً
را ة مطورة تطو ية السعودية.عقار  اململكة العر

ية السعودية بحد أق  ثمار  عقارات خارج اململكة العر   . % من إجما أصول الصندوق 25، كما يجوز للصندوق االس

  



 

21 
 

ةوصف ل  )و( ثمار دافه االس  غرض الصندوق و أ

سبة ال تقل عن دف الصندوق إ  ة ب عات نقدية دور ة مستمرة وتوز ة، 90تحقيق عوائد إيجار اح الصندوق السنو بما ال يقل عن % من صا أر

للدخل داخل المملكة  % من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً ومدرة75
.العربية السعودية  

  

ثمار  عقارات خارج اململكة العر ل رئ  عقارات مطورة ومدرة للدخل  السعودية إال أنه يجوز للصندوق االس ش ثمر الصندوق  ية س

د عن  ة ؛ % من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق 25السعودية بما ال يز ثمر  املقام األول  األصول العقار س وحيث أن الصندوق س

ثامل س طة أال  ادة  قيمة الوحدة شر دف تحيق ز دية  ر العقاري ا ع التطو ثمر  مشار س  قد 
ً
زة لالستخدام، فإنه ايضا ا مر طورة وا

الية ،  و إتفاقيات إعادة شراء العقار  ر العقارات ا عادة تطو ثمار  تجديد و ات الصندوق  األرا البيضاء ، كما يحق للصندوق االس

ة متوافقة  ات عقار م شر يئة السوق املالية ، وأس ثمار املرخصة من  وحقوق املنفعة والنقد وما  حكمه، وكذلك وحدات صناديق االس

عة اإلسالمية ومدر  د عن جمع ضوابط الشر ما ال يز   % من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق.25ة  السوق املالية تداول و

اح رأس مالية ناتجة عن بيع األصول اململوكة من قبل الصندوق أو أي مبالغ مالية إضافة إ ذلك، يجوز  ثمار أية أر للصندوق إعادة اس

ادة ك ثمار  العقارات الواعدة وال توفر فرص  ز ة إضافية بما  ذلك اإلس ة غ موزعة من خالل اإلستحواذ ع أصول عقار ا إيجار فائ

شغيلية ورفع معدال  صائص مثل التصميم، ال عض ا عديل أحد أو  ق  انت عليه عند اإلستحواذ عن طر ة عما  ا اإليجار ت عوائد

، ودوا االستخدام أو غ ذلك. ن وسعر التأج اتيجيات التأج املرتبطة بخليط املستأجر   واس

ن توزع خالل  ثمر ة ع املس اح نقدية نصف سنو ع أر ل نصف سنة ميالدية (األول  30دف الصندوق إ توز خ بداية  يوم عمل من تار

عات عن   بأنه لن تقل التوز
ً
، علما

ً
ا ع عن مرة واحدة سنو اح الصندوق 90من يناير واألول من يوليو) ولن تقل عدد مرات التوز % من صا أر

اح الرأس  ناء األر ة، وذلك بإست ة وغالسنو ا من مالية الناتجة عن بيع األصول العقار ثمار ثمار ات، وال قد يتم إعادة اس ا من االس

ة إضافية و/أو لصيانة وتجديد أي من األصول اململوكة للصندوق.   خالل اإلستحواذ ع أصول عقار

ة  البند  ثمار واملو ورة  سياسات تركز االس ثمارات أخرى بما ال يتعارض مع القيود املذ جوز للصندوق القيام باس ) 2(ز) فقرة (و

  أدناه.

 

ص لإل   )ز( اتيجيات م دافس ا الصندوق لتحقيق األ بع  ال سي

م الصندوق  ز  ع عز دافه و ق: قيمة رأستحقيق أ ن عن طر م   مال املسا

  ع ما ال يقل عن عد توز ة مجدية؛  ة عقار ثمار تفظ به  أصول اس ثمار الدخل ا ناء 90إعادة اس احه، باست % من صا أر

اح الرأس  ثمارات األخرى  مالية األر ة واالس ي الوحدات الناتجة عن بيع األصول العقار ع متحصالت البيع إ مال تم توز حيث س

خ بيع األصل . حالة عدم وجود الفرص ر  من تار عد م ستة أش ة املناسبة  ثمار  ة االس

 تملة  قيمة رأس املال الناتجة عن تحسن مستوى العائداتال ادة ا ادة عدد العقارات اململوكة ز ، وذلك من خالل الس لز

 .من قبل الصندوق 

 ل أفضل ش االقيام بو  استغالل العقارات غ املستغلة بالطرق املث  نات أخرى متنوعة يتم تطبيق ة  تحس ع األصول العقارّ

ية.  بما يحقق االستفادة القصوى من املساحات التأج

س الصندوق  كز  القطاع الفند والتجزئة تقع  مكة املكرمة . وسوف  ة املبدئية للصندوق من عقارات ت فظة العقار شمل ا و

ثمار  عقارات  إ االس
ً
ية السعودية، أخرى خارج مكة املكرمة واملدينة املنورة  مستقبال ة خارج اململكة العر ثمارات عقار شمل ع اس وقد 

ذا البند. ة   ثمار واملو ورة  سياسات تركز االس ثمارات أخرى بما ال يتعارض مع القيود املذ   والقيام باس

ة من خالل اآل ثمار دافه االس   ي : سيعمل الصندوق تحقيق أ

 

ا الصندوق  )1 ثمر ف س ة ال سوف   وصف ألنواع األصول العقار
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ي من األصول  ل مبد ش ة للصندوق  ثمار فظة االس ون ا نة أدناه. تت ا  املستقبلاملب   :وقد تضم عقارات إضافية يتم االستحواذ عل

  

  العقار األول: -1

 

م العناصر ان   أ   4برج إس

ة بمدينة  املوقع ز بعد مسافة   العز كيلو م  5.5مكة املكرمة و

اج  ان ا عت برج فند إلس ف و ي الشر رم امل شرق ا

ن   واملعتمر

  

ثمار  املالك ان للتنمية واالس   شركة إس

ع1,287.97  مساحة قطعة األرض   م مر

ع 18,053  مساحات البناء    م مر

  

خ إتمام البناء   تار

  

ادة اتمام البناء  خ حسب ش   2013-01-13بتار

ا 23  عدد األدوار أدوار خدمات ( مطعم ومص  6و  دور سك 17دور م

اسبة ) اتب اإلدارة و ا   وغرف الغسيل ومستودعات وم

  معارض 4  عدد املعارض 

  غرفة  450  عدد الغرف

اج املصرح   ومعتمر حاج 1868  ـ 1438به لعام  عدد ا

ان   االستخدام نبرج فند إلس اج واملعتمر   ا

لفة الشراء ال سعودي 190,000,000  ت   ر

ته   12,825,000  مبلغ اإليجار السنوي  س ال سعودي أي ما % من إجما  6.75ر

  مبلغ الشراء .

ان (  عقد اإليجار ا أول 4عقد تأج برج إس ) ملدة خمسة عشر سنة م

 خمس سنوات غ قابل للنقض بقيمة إجمالية (

ال سعودي12,825,000  ،  ) ر
ً
ا ل نصف سنوي  سنو ش تدفع 

ة اإليجار  10وتوزع ع   5إللزامية والبالغة دفعات خالل ف

د سنوات   . وسوف تز

  

سبة  مس % 10قيمة اإليجار ب  عند تجديد عقد االيجار  

عد إفراغ  سنوات الحقة تم  ، علما بأن توقيع عقد االيجار س

ن حفظ الصندوق مب   اشرة .الصك لصا أم

ة الخر  ان   أعوام 3العوائد السنو شغيل أو تأج برج إس شاءة 4لم يتم     الفند منذ إ

  ال يوجد  مالحظات  

  

 ) ان بعد مسافة 4يقع برج إس ة بمدينة مكة املكرمة و ز اج  5.5)   العز ان ا عت برج فند إلس ف و ي الشر رم امل كيلو م شرق ا

ن  ثمار.:واملعتمر ان للتنمية واالس   ومملوك من قبل شركة إس

 - ان شغيل أو تأج برج إس ج) آلخر ثالث سنوات سابقة . 4لم يتم  شاءة وال يوجد عوائد (دخل لل   الفند منذ إ

  :ا ح عديدة م ج تصار   يحمل ال

ي -  ي من الدفاع املد ح دفاع مد  تصر
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اج بالعاصمة املقدسة من وزارة الداخلية.  -  ان ا ح إس  تصر

يئة العامة للسياحة واآلثار. -  شغيل مرافق اإليواء السيا من ال  ترخيص 

 .خ االفراغ ونقل امللكية للصندوق ة من تار خ استحقاق الصندوق إليرادات االصول العقار   يبدأ تار

 

  

طة ( ان 1خر   4) : موقع برج إس

 

 
  

  

ل مباشر أو غ مباشوجود  ع دير الصندوق يقر م ش ن األطراف التالية  ان تضارب مصا ب ج إس    4ر ل

  

ان   الطرف   4برج إس

و( مدير الصندوق    ال يوجد  املالية) سي

  اليوجد  مجلس إدارة الصندوق 

  

  اليوجد  مجلس إدارة مدير الصندوق 

 

ي : -2  العقار الثا

  

م العناصر ان   أ   5برج إس

ق ع املكرمة مكة بمدينة الششة   املوقع  مسافة يبعد. ا طر

رم عن م كيلو 3.5 ي ا ف امل  كيلوم 4.5 ومسافة الشر

مرات عن كيلوم2و م عن عت. ا ان فند برج و  إلس

اج ن ا    واملعتمر

مكة املدر للدخل صندوق عقاري خاص و املدار من  صندوق   املالك

وقبل    املالية سي

ع1,394.5  مساحة قطعة األرض   م مر

ع  19,905  مساحات البناء   م مر

خ إتمام البناء      تار

خ  ادة اتمام البناء بتار   2014-01-28حسب ش
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ا  14  عدد األدوار أدوار خدمية ( مطعم ومص  5و  أدوار سكنية 9دور م

اسبة ) اتب اإلدارة و ا   وغرف الغسيل ومستودعات وم

  ال يوجد   عدد املعارض 

  غرفة 428  عدد الغرف

اج املصرح   ومعتمر حاج 1976  ـ 1438لعام  عدد ا

ن  االستخدام اج واملعتمر ان ا   برج فند إلس

لفة الشراء ال سعودي 182,400,000  ت   ر

ته  12,312,000   مبلغ اإليجار السنوي  س ال سعودي أي ما % من إجما 6.75ر

  مبلغ الشراء .

ان (  عقد اإليجار ا أول  خمسة ) ملدة5عقد تأج برج إس ع عشر سنة م  أر

ال 12,312,000سنوات غ قابل للنقض بقيمة إجمالية ( ) ر

 ،  سعودي
ً
ا ل نصف سنوي وتوزع ع  سنو ش  8تدفع 

ة اإليجا . وسوف  سنوات 4إللزامية والبالغة  ر دفعات خالل ف

د    سبة تز خمس عند تجديد العقد ملدة % 10قيمة اإليجار ب

عد إفراغ  سنوات الحقة تم  ، علما بأن توقيع عقد االيجار س

ن حفظ الصندوق مباشرة .   الصك لصا أم

ة الخر  ل سنة ميالدية 18,700,000  أعوام 3العوائد السنو ال سعودي عن    ر

ال سعودي 53,400,000  أعوام 3مجموع العوائد الخر    ر

ان 2014 عام   مالحظات   ان برج إس عد  5م  شغيله  جديد ولم يتم 

غ السال لوضع  ا شركة جون ال ناء ع الدراسة ال قامت  و

 ذلك الوقت ع عوائد الفنادق  مكة املكرمة تم   السوق 

ج  تلك املنطقة سب  تحديد دخل ال بناء ع األسعار و

توسط دخل  اإلشغال املتوقعة للمنطقة  19,640,735.50ب

ال  عد قيام    ر و ع إو  ج ملدة تر ان بإدارة ال سنوات   4س

الية فتم وضع العائد  تلك املنطقة و ظل أوضاع السوق ا

ج بناء ع الية  اإليجاري لل ج ب  ظروف السوق ا دخل ال

ج مليون  11.4 ال سعودي وجعل الدخل املتحصل من ال ر

دير بالذكر ان إنخفاض  قيقي للدخل. وا عكس الواقع ا

 خالل السنوات املاضية وتأثرت به 
ً
 طبيعا

ً
ا ان ن الدخل 

ل عام و مكة املكرمة  ش جميع العقارات املوجودة  اململكة 

ف وتقليل أعداد  ي الشر رم امل يجة توسعة ا أيضا ن

ا نا ووب   ج واملعتمر ذا ما توصلت له شركة وايت  و 

ديدة. ديدة لألسعار اإليجار ا دوى ا  الدراسة ا

  

 يبعد مسافة 5ان (يقع برج إس . ق ا ف ومسافة  3.5)   الششة بمدينة مكة املكرمة ع طر ي الشر رم امل كيلوم عن  4.5كيلو م عن ا

مرات.2م و ن ومملوك من قبل صندوق  كيلوم عن ا اج واملعتمر ان ا عت برج فند إلس وواملدار من قبل  مكة املدر للدخلو   املالية.  سي

  :ا ح عديدة م ج تصار   يحمل ال

ي -  ي من الدفاع املد ح دفاع مد  تصر

اج بالعاصمة املقدسة من وزارة الداخلية. -  ان ا ح إس  تصر

شغيل مرافق اإليواء  -  يئة العامة للسياحة واآلثار.ترخيص    السيا من ال
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خ االفراغ ونقل امللكية للصندوق  ة من تار خ استحقاق الصندوق إليرادات االصول العقار   * يبدأ تار

  

طة ( ان 2خر   5) : موقع برج إس

 

ل مباشر أو غ مباشوجود  ع يقر مدير الصندوق  ش ن األطراف التالية  ان تضارب مصا ب ج إس    5ر ل

ان   الطرف   5برج إس

و( مدير الصندوق   مملوك   املالية) سي
ً
ج حاليا ل مباشر  حيث أن ال ش يقر مدير الصندوق بوجود تضارب مصا 

  واملدار من قبل مدير الصندوق (صندوق خاص )  ملدر للدخل الصندوق مكة 

ان  مدير العقار (شركة إس

ثمار)   للتنمية واإلس

ملك وحدات يوجد  ا و ج ا ل مباشر حيث أنه مستأجر لل ش تضارب مصا 

ا  سب ة تبلغ  ثمار % من إجما وحدات صندوق مكة املدر للدخل. كما أن 20اس

و عضو مجلس إدارة  صندوق مكة  يه بن عبدالرحمن ا  ا التنفيذي د ن س رئ

  املدر للدخل.

ان  مالك العقار (شركة إس

ثمار)للتنمية وا   إلس

ملك وحدات  ا و ج ا ل مباشر حيث أنه مستأجر لل ش يوجد تضارب مصا 

ا  سب ة تبلغ  ثمار % من إجما وحدات صندوق مكة املدر للدخل. كما أن 20اس

و عضو مجلس إدارة  صندوق مكة  يه بن عبدالرحمن ا  ا التنفيذي د ن س رئ

  املدر للدخل .

ان للتنمية املستأجر (شركة إس

ثمار)   واإلس

ملك وحدات  ا و ج ا ل مباشر حيث أنه مستأجر لل ش وجد تضارب مصا 

ا  سب ة تبلغ  ثمار % من إجما وحدات صندوق مكة املدر للدخل. كما أن 20اس

و عضو مجلس إدارة  صندوق مكة  يه بن عبدالرحمن ا  ا التنفيذي د ن س رئ

  .املدر للدخل 

  اليوجد  دارة الصندوق مجلس إ

  اليوجد  مجلس إدارة مدير الصندوق 

  

فية عن صندوق مكة املدر للدخل املدار من قبل  عر ونبذدة    املالية : سي

شغيل الصندوق  مارس  ثمار عقاري  مطروح طرح خاص مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية ، تمت بداية  م ملدة ثالث سنوات 2014و صندوق  اس

ل دوري (نصف سنوي) قابلة  ش ة مدرة للدخل  ثمار ن إ قناة إس ثمر ل مدة ، وذلك ليل حاجة املس ن من سنة واحدة ل ن إضافيت  للتمديد ملدت

  مدينة مكة املكرمة.
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دف أن يتم االح ثمار الصندوق. ومن املس اتيجية اس ة ال ترا اس يع األصول العقار شراء و ثمار عقاري يقوم مدير الصندوق  تفاظ بمحفظة اس

ون من عقارات متنوعة اتيجيات مختلفة عاملة  قطاعات مختلفة  تت سية ال وذلك من خالل تب اس ك الرئ ل نقطة ال ش تتضمن ما ي وال 

 للصندوق:

 االستحواذ ع عقارات مجدية ُمِدرة للدخل؛ - 

؛االستحواذ ع عقارات ُمِدرة للدخل وغ مستغلة  -   بالطرق املث

ر العقاري  -  دي االستحواذ ع أراض لغايات التطو   .ا

ر العقاري  ع التطو ثمر  مشار س  قد 
ً
زة لالستخدام، إال أنه أيضا ا ة املطورة وا ثمر   األصول العقار س دية ع وحيث إن الصندوق س ا

ا أو  ر عقارات قائمة أو تجديد اأرا شاغرة او إعادة تطو ة املطورة ال تولد الدخل الدوري بما ال يقل ترميم ثمر  األصول العقار س طة أن  ، شر

  ؛.  الصندوق  أصول من إجما  %75عن 

  

  

  

  

  

  

 العقار الثالث :  -3

 

م العناصر ان   أ   6برج إس

ة   املوقع ز رام  العز د ا بمدينة مكة الشمالية ـ شارع امل

ن  اج واملعتمر ان ا عت برج فند إلس   املكرمة و

  

ثمار  املالك ان للتنمية واالس   شركة إس

ع1,458  مساحة قطعة األرض   م مر

ع 15,314  مساحات البناء    م مر

  

خ إتمام البناء   تار

  

خ  ادة اتمام البناء بتار   24/08/1436حسب ش

ا  18  عدد األدوار ور د -أدوار خدمات ( بدروم   6و  دور سك 12دور م

ن  –أر  ان   خدمات) -مص  –مطعم  –م

  معارض 5  عدد املعارض 

  غرفة  255  عدد الغرف

اج املصرح   ومعتمر حاج 1286  ـ 1438به لعام  عدد ا

ن  االستخدام اج واملعتمر ان ا   برج فند إلس

لفة الشراء ال سعودي 200,000,000  ت   ر

ته  13,500,000   مبلغ اإليجار السنوي  س ال سعودي أي ما % من إجما  6.75ر

  مبلغ الشراء .

ان (  عقد اإليجار ا أول 6عقد تأج برج إس ) ملدة خمسة عشر سنة م

 خمس سنوات غ قابل للنقض بقيمة إجمالية (

ال سعودي13,500,000  ،  ) ر
ً
ا ل نصف سنوي  سنو ش تدفع 

ة اإليجار  10وتوزع ع   5إللزامية والبالغة دفعات خالل ف

د ال سنوات سبة . وسوف تز عند تجديد % 10قيمة اإليجار ب
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ل خمس  ، علما بأن توقيع عقد  سنوات الحقة عقد االيجار  ل

ن حفظ الصندوق  عد إفراغ الصك لصا أم تم  االيجار س

  مباشرة .

ة الخر العوائد ال ان   أعوام 3سنو شغيل أو تأج برج إس شاءة 6لم يتم     الفند منذ إ

ل بملكية الشركة   مالحظات   ون للبنك األ التجاري وم العقار مر

دودة . ة املطورة للتمليك واإلدارة ا   العقار

  

 ) ان ة 6يقع برج إس ز رام مقابل أسو )   العز د ا ة الشمالية  شارع امل ز اي بن داوود العز عت برج فند اق  بمدينة مكة املكرمة و

ن اج واملعتمر ان ا  .إلس

 ثمار العقار ملك ان للتنمية واالس دودة اململوكة للبنك األ التجاري    شركة إس ة املطورة للتمليك و االدارة ا ل بملكية الشركة العقار و م

ن عقاري للبنك األ التجاري بقيمة ( امل ملكية  117,400,000و ذلك مقابل ر ن عند أفراغ الصك ونقل  تم سداد الر ال سعودي )  ، وس ر

اص  بالصندوق . األصل إ الشركة ذات الغرض ا

ان - شغيل أو تأج برج إس ج) آلخر ثالث سنوات سابقة . 6لم يتم  شاءة وال يوجد عوائد (دخل لل   الفند منذ إ

  :ا ح عديدة م ج تصار   يحمل ال

ي -  ي من الدفاع املد ح دفاع مد  تصر

اج بالعاصمة املقدسة من وزارة الداخلية.  -  ان ا ح إس  تصر

شغيل مرافق  -  يئة العامة للسياحة واآلثار.ترخيص   اإليواء السيا من ال

 .خ االفراغ ونقل امللكية للصندوق ة من تار خ استحقاق الصندوق إليرادات االصول العقار   يبدأ تار

 

  

طة ( ان 1خر   6) : موقع برج إس

  

 

 
 

 

ل مباشر أو غ وجود  ع يقر مدير الصندوق  ش ن األطراف التالية  ان مباشتضارب مصا ب ج إس   6ر ل

  

ان   الطرف   6برج إس

و( مدير الصندوق    ال يوجد  املالية) سي
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  .اليوجد  مجلس إدارة الصندوق 

  

  اليوجد  مجلس إدارة مدير الصندوق 

  

 

ثمار )2  سياسات تركز االس

دف الصندوق  س مطورة  مدققة في أصول عقارية% من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية 75بما ال يقل عن سوف 

 تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل داخل المملكة العربية السعودية.
ية السعودية بحد أق  ثمار  عقارات خارج اململكة العر تج  % من إجما أصول الصندوق 25، كما يجوز للصندوق االس

ُ
وال من املتوقع أن ت

ة.  ثمار ادة  القيمة االس  عائدات مجدية وز

محيث و  ثماربمدير الصندوق  يل ة   االس ي ،  املناسبةباألصول العقار   والقابلة لتحقيق دخل تأج
ً
را  واملطورة تطو

ً
شائيا ى  إ % من 75بحد أد

ية السعودية إجما قيمة أصول الصندوق  ثمارات ،  اململكة العر شمل أي إس ة فقط ، وال  صر ينطبق ع األصول العقار ذا ا أخرى و 

يئ ع اإلسالمية وصناديق املرابحات اإلسالمية العامة املرخصة من  ة املدرجة  تداول والودا ات العقار م الشر ة السوق خاصة بالصندوق مثل أس

   املالية . 

اإلضافة، ثمار  و عادل يجوز للصندوق االس شطة حد أق  كمن قيمة أصوله  %25ما  ر العقاري أ دية ع أرا شاغرة أو  التطو إعادة ا

ر ا.اترميم وأ اتجديدعقارات قائمة أو  تطو ر ثمر الصندوق  أرض بيضاء دون نية تطو س طة أال    ، شر
ً
جوز للصندوق أيضا ثمار اإل و  س

ى فئة (  إتفاقيات إعادة الشراء وحقوق املنفعة و ي بحد أد يف إئتما ع اإلسالمية مع بنوك ومصارف محليه أو خليجية ذات تص عامالت الودا

Baa3  ي فقط يف االئتما ش وستاندرد آند بورز للتص ثمار بتقييم في الة موديز كما أن أقل درجة لالس  و صناديق،   BBB) والصادر عن و

 و امل
ً
 عاما

ً
يئة السوق املالية واملطروحة طرحا ثمار أسواق النقد العامة واملرخصة من  ة  الشرعية املعاي مع توافقةإس ات عقار م شر أو  أس

يئة السوق املالية و امل ثمار العقاري املتداولة املرخصة من  توافقة مع مدرجة  السوق املالية و متوافقة مع املعاي الشرعية أو صناديق االس

  املعاي الشرعية ومدرجة  السوق املالية .

دول أدناه مع مراعاة القيود املفروضة  ته ، فإنه ال  ا س ثمار أو  ل اس م  ثمار وال قد تحد من  توجد اية متطلبات حول تركز أو تنوع االس

ل . صة بالصندوق ما ي :  من رأس مال الصندوق ك ثمار ا ل سياسات تركز االس ش   و

  

ثمار   سبة التخصيص  نوع االس

  

ربية العأصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل داخل المملكة 
  السعودية.

 .  

  % من القيمة اإلجمالية ألصول الصندو75بما ال يقل عن 

    

ية السعودية ة خارج اململكة العر ثمارات عقار   % من إجما قيمة أصول الصندوق .25 أق بحد  اس

انت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن. .1 ر العقاري، سواء أ  التطو

ر  .2 عادة تطو  العقارات.تجديد و

 .العقار شراء إعادة إتفاقيات .3

ثمار املرخصة من  النقد .4 وما  حكمه، وحدات صناديق االس

يئة،  مال ات أس ة شر عة ضوابط مع متوافقة عقار  الشر

 (تداول) . السعودية املالية السوق   مدرجة اإلسالمية

  .املنفعة حقوق  .5

  

  % من إجما قيمة أصول الصندوق .25 بحد أق
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ثمار ثمار الصندوق  يقوم لن   األرا البيضاء  االس   البيضاء االرا  باالس

 

 

ل صالحيات  )3 صول ع تمو  ا

عة اإلسالمية ام الشر ل متوافق مع أح صول ع تمو ق ج الفقرة (ب) يجوز ملدير الصندوق، نيابة عن الصندوق، ا و مو  امل . حسب ما

ل  سبة التمو أ الصندوق . حسب آخر قوائم مالية مدققة من إجما قيمة أصول الصندوق ) %50( املتحصل عليه عنوال تتعدى  شار إ أنه ي و

ل  صول ع تمو ي الوحدات  لتعظيم العوائد املتوقعةل عد الدراسة الوافية و دراسة التدفقات النقدية ملال داف الصندوق، وذلك  وتحقيق ا

ش ا ان  عظيم العوائدوال  ل يؤدي ا  ل ع . استخدام التمو سبة الفعلية للتمو عتمد ال (أ) نتائج دراسات مدير الصندوق بما  ذلك و

ل املتحصل عليه؛ و(دراسة التدفقات النقدية للصندوق، و (ب ب التمو ت ون شروط أي ج) اعتبارات خاصة ب ) ظروف السوق السائدة. وسوف ت

ل ع أساس عد ي الوحدات  الصندوق.تمو    م وجود حق بالرجوع ع مال

ل لعمليات صول ع تمو اطر (العوائق ل ل يحصل عليه، ولذلك قد يتعرض الصندوق   وملدير الصندوق القيام بالتحوط فيما يتعلق بأي تمو

نة  الفقرة  ام. )1-(زاالستحواذ املستقبلية) واملب ذه الشروط واألح   من 

 

 

افر  الصندوق إدارة و  يفيةوسائل وك )4 ثمار النقد املتو  اس

ثمار  امل الصالحية  ادارة واس ن، بالتا يجوز ملدير الصندوق القيام النقد املتوافر  الصندوق ملدير الصندوق  ثمر ة املس بما يحقق مص

ثمارات مؤقتة باملبالغ النقدية املتوفرة وذلك   ع عامالتباس يف ذات خليجية أو محليه ومصارف بنوك مع اإلسالمية الودا ي تص ى بحد إئتما  أد

الة عن والصادر) Baa3(  فئة ثمار درجة أقل أن كما موديز و ش بتقييم لالس يف بورز آند وستاندرد في ي للتص  صناديق أو ،  BBB  فقط االئتما

ثمار   واملطروحة املالية السوق  يئة من واملرخصة العامة النقد أسواق إس
ً
  طرحا

ً
م  أو الشرعية املعاي مع املتوافقة و عاما ات أس ة شر  عقار

ثمار صناديق أو الشرعية املعاي مع متوافقة و املالية السوق   مدرجة  مع املتوافقة و املالية السوق  يئة من املرخصة املتداولة العقاري  االس

  . املالية السوق  تداول   ومدرجة الشرعية املعاي

 

مكن  ثمارات املؤقتةب القيامو ي السعوديمع أي  االس ه بنك خاضع ملراقبة مؤسسة النقد العر ة رقابية مشا  ، أو مع صناديق عامة, أو أي ج

يئة السوق املالية و  ثمار آخرمرخصة من قبل     .مدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير صندوق اس

  

اصة باألصول  عقود )5 ة اإليجار ا ا الصندوق: املبدئية العقار ثمر ف س  ال سوف 

ان ( ا أول خمس سنوات غ قابل للنقض بقيمة إجمالية (4عقد تأج برج إس  ،  تدفع 12,825,000) ملدة خمسة عشر سنة م
ً
ا ال سعودي سنو ) ر

ل نصف سنوي وتوزع ع  ة اإليجار الغ 10ش سبة دفعات خالل ف د قيمة اإليجار ب ل خمس سنوات 10 قابلة للنقض والبالغة خمس سنوات وتز  %

ان للتنمية واال  تكفل شركة إس ق حيث س سو ف صيانة أو إدارة أو  ة  صافية من أي مصار دير بالذكر أن قيمة التأج السنو ثمار الحقة. وا س

لفة تلك املصار غض النظر عن  ف   ف.بجميع تلك املصار

 

ونة للم فيما ي اصة باألصول امل ص حول عقود اإليجار ا ة املبدئيةم ثمار   :حفظة االس

  

ان ( م بنود عقد تأج برج إس   )4أ

  الوصف  املادة

ال سعودي 190,000,000  قيمة شراء العقار    ر

و السعوديةصندوق   املؤجر ت  سي   ر

ثمار  املستأجر ان للتنمية واالس   شركة إس

ا  15  العقدمدة    سنوات غ قابلة للنقض 5سنة م

خ بداية التأج خ اإلفراغ  تار   من تار
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اء عقد التأج خ ان خ اإلفراغ عد م خمسة عشر سنة ميالدية من   تار   تار

  للمؤجر يحق   شروط إلغاء العقد
ً
اءه العقد ف منفردا اماته دفع عن املستأجر تأخر حال  و  دةمل املالية ال

د  ) 15( عن تز
ً
 ذلك سبق أن ستوجب وال للمؤجر. مستحقة حقوق  بأي اإلخالل عدم مع يوما

امات للوفاء مراسالت او إخطارات أية   املالية. باالل

 خ ميالدية سنوات خمس مدة قبل العقد إلغاء جرللمستأ يحق ال  .راإليجا مدة بداية من تار

 ن أن يقوما بإلغاء عقد اإليجار طةاألولية ( عد املدة يحق للطرف  إشعار توجيه مراعاة شر

اية املدة األولية) يوم ميالدي) 365( قبل سنة معقول  خ  ، و حال عدم إشعار أحد من تار

ة بـ  اء الف ن لآلخر قبل ان يوما، فإن عقد اإليجار يتجدد تلقائيا ملدة خمسة  365الطرف

ه إال   بموافقة خطية من الطرف اآلخر.سنوات أخرى، وال يحق ألي من طرفيه ف

  

ثمار ) عقد تأج يتحمل املستأجر   نوع عقد التأج ان للتنمية واالس ق ( إس سو لفة اإلدارة والصيانة وال فيه ت

ج شغيل ال اص ب ن ا    والتأم

ن  االستخدام املصرح له اج واملعتمر ان ا   برج فند إلس

لية خالل مدة العق ال سعودي 57,950,000  د اإللزاميةقيمة التأج ال   ر

ال سعودي 12,825,000  اإليجار السنوي  دفة  ر ادة املس سبة الز ون  ة األو ملدة خمس سنوات) ، ع أن ت (للف

ة الثانية (ملدة خمس سنوات)  وكذلك 10 قيمة االيجار السنوي  ة الثالثة 10% للف % أخرى للف

  (ملدة خمس سنوات).

قة  خ التعاقد دفعات  دفع اإليجارطر ر من تار ل ستة أش ل نصف سنوي مع بداية    ش

ام املستأجر ر عدد (  ضمانات ال م املستأجر بتحر اص9يل (  الشركة ال ) سندات ألمر لصا الشركة ذات الغرض ا

ة لصا الصندوق )  ل سند ضمان للقيمة سوف تتملك األصول العقار مثل  ة بمبلغ ، و اإليجار

خ  6,412,500 وقدره ( ون تار ل سند؛ ع أن ي ال ل ن وسبعمائة ألف ر ) فقط خمسة مالي

ر ع التوا . ة للستة أش خ حلول الدفعة اإليجار و  تار ل سند   بأن الدفعة االستحقاق ل
ً
 علما

شيك مصدق صادر من  ستلم عند توقيع عقد اإليجار  مباشرة  أحد البنوك العاملة األو سوف 

ع صا العوائد  يناير  ية السعودية ، وسوف يتم توز   م .2018 اململكة العر

 

ص اإليجار السنوي  ان  م ج إس   4ل

 

ال سعودي)  السنة دفة  قيمة االيجار السنوي   املبلغ (ر ادة املس   سبة الز

ا 12,825,000   (املدة اإللزامية) 1-5   ال ينطبق  سنو

ا 14,107,5000   6-10 مس سنوات 10  سنو   % خالل ا

ا15,518,250   11-15 مس سنوات10  سنو   % خالل ا

ة      212,253,750   سنه  15األجما لف

  

ان  ج إس خ ومبالغ دفعات اإليجار ل   ملدة اإليجار اإللزامية (أول خمس سنوات) 4توار

 

ة الدفعة خ الدفعة  اإليجار  الدفعات تار

خ اإلفراغ   6,412,500       1 من  تار

 2 م 2018 /---/--  6,412,500 
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 3 م 2018 /---/--  6,412,500 

 4 م2019 /---/--  6,412,500 

 5 م2019 /---/--  6,412,500 

 6 م2020 /---/--  6,412,500 

 7 م2020 /---/--  6,412,500 

 8 م2021 /---/--  6,412,500 

 9 م2021 /---/--  6,412,500 

 10 م2022 /---/--  6,412,500 

  

ي:   العقار الثا

 ) ان ع سنوات غ قابلة للنقض بقيمة إجمالية (5عقد تأج برج إس ا أول أر و ملدة خمسة عشر سنة م ال سعودي 12,312,000 ) ف  ، ) ر
ً
ا سنو

ل نصف سنوي وتوزع ع  ش ة اإليجار  8تدفع  ع  سنوات ، دفعات خالل ف سبة الغ قابلة للنقض والبالغة أر د قيمة اإليجار ب ل 10وتز  %

ان  تكفل شركة إس ق حيث س سو ف صيانة أو إدارة أو  ة  صافية من أي مصار دير بالذكر أن قيمة التأج السنو خمس سنوات الحقة. وا

ف. ثمار بجميع تلك املصار لفة تل للتنمية واالس فغض النظر عن    ك املصار

  

ان ( م بنود عقد تأج برج إس   )5أ

  الوصف  املادة

ال سعودي  182,400,000  قيمة شراء العقار    ر

و السعوديةصندوق   املؤجر ت  سي   ر

ثمار  املستأجر ان للتنمية واالس   شركة إس

ا  15  مدة العقد   سنوات غ قابلة للنقض 4سنة م

خ بداية التأج خ من  تار   اإلفراغ تار

اء عقد التأج خ ان خ اإلفراغعشر سنة  خمسةعد م   تار   من  تار

  للمؤجر يحق   شروط إلغاء العقد
ً
اءه العقد ف منفردا اماته دفع عن املستأجر تأخر حال  و  ملدة املالية ال

د  ) 15( عن تز
ً
 سبق أن ستوجب وال للمؤجر. مستحقة حقوق  بأي اإلخالل عدم مع يوما

امات للوفاء مراسالت او إخطارات أية ذلك   املالية. باالل

 ع مدة قبل العقد إلغاء جرللمستأ يحق ال خ ميالدية سنوات أر  . راإليجا مدة بداية من تار

 عد املدة ن أن يقوما بإلغاء عقد اإليجار  ع سنوات األولية  يحق للطرف طة(والبالغة أر  شر

اية املدة األولية) يوم ميالدي) 365( قبل سنة معقول  إشعار توجيه مراعاة خ  ، و من تار

ة بـ  اء الف ن لآلخر قبل ان يوما، فإن عقد اإليجار يتجدد  365حال عدم إشعار أحد الطرف

ه إال بموافقة خطية من  تلقائيا ملدة خمسة سنوات أخرى، وال يحق ألي من طرفيه ف

 الطرف اآلخر.

  

ثمار ) عقد تأج يتحمل املستأجر     نوع عقد التأج ان للتنمية واالس ق ( إس سو لفة اإلدارة والصيانة وال فيه ت

ج. شغيل ال اص ب ن ا   والتأم
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ن  االستخدام املصرح له اج واملعتمر ان ا   برج فند إلس

لية خالل مدة العقد اإللزامية ال سعودي 45,600,000  قيمة التأج ال   ر

ال سعودي 12,312,000   السنوي اإليجار  دفة  ر ادة املس سبة الز ون  ع سنوات) ، ع أن ت ة األو ملدة أر (للف

ة الثانية (ملدة خمس سنوات)  وكذلك 10 قيمة االيجار السنوي  ة 10% للف % أخرى  للف

ا  سب زادة تبلغ  امسة عشر.10الثالثة (ملدة خمس سنوات). و   %  السنة ا

قة دفع اإليجار خ التعاقد دفعات  طر ر من تار ل ستة أش ل نصف سنوي مع بداية    .ش

ام املستأجر م  ضمانات إل ان تل ر إس اص) 7( عدد بتحر  6,156,000 ( بقيمة سندات ألمر لصا الشركة ذات الغرض ا

ال)  ال سعودي   ر لخمسة مليون وسبعمائة ألف ر ون تار  أمر سند ل خ االستحقاق ع أن ي

ر ع التوا . ة للستة أش خ حلول الدفعة اإليجار و  تار ل سند   بأن الدفعة األو  ل
ً
علما

شيك مصدق صادر من أحد البنوك العاملة   ستلم عند توقيع عقد اإليجار  مباشرة  سوف 

ية السعودية .   اململكة العر

  

ص اإليجار السنوي  ان  م ج إس   5ل

 

ال سعودي)  السنة دفة  قيمة االيجار السنوي   املبلغ (ر ادة املس   سبة الز

ا12,312,000   (املدة اإللزامية) 1-4   ال ينطبق  سنو

ا13,543,200   5-9 مس سنوات 10  سنو   % خالل ا

ا14,897,520   10-14 مس سنوات10  سنو   % خالل ا

ا16,387,272   15 امسة عشر فقط10  سنو   % خالل السنة ا

ة      سنه 15األجما لف

 207,838,827  

  

 

ان  ج إس خ ومبالغ دفعات اإليجار ل ع سنوات) 5توار   ملدة اإليجار اإللزامية ( أول أر

 

ة الدفعة خ الدفعة  اإليجار  الدفعات تار

خ اإلفراغ  6,156,000   1 من  تار

 2 م 2018 /---/--  6,156,000

 3 م 2018 /---/--  6,156,000

 4 م2019 /---/--  6,156,000

 5 م2019 /---/--  6,156,000

 6 م2020 /---/--  6,156,000

 7 م2020 /---/--  6,156,000

 8 م2021 /---/--  6,156,000
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 : الثالثالعقار 

  

ان ( م بنود عقد تأج برج إس   )6أ

  الوصف  املادة

ال سعودي 200,000,000  قيمة شراء العقار    ر

و السعوديةصندوق   املؤجر ت  سي   ر

ثمار  املستأجر ان للتنمية واالس   شركة إس

ا  15  مدة العقد   سنوات غ قابلة للنقض 5سنة م

خ بداية التأج خ اإلفراغ  تار   من تار

اء عقد التأج خ ان خ اإلفراغعد م خمسة عشر سنة ميالدية   تار   من  تار

  للمؤجر يحق   شروط إلغاء العقد
ً
اءه العقد ف منفردا اماته دفع عن املستأجر تأخر حال  و  ملدة املالية ال

د  ) 15( عن تز
ً
 ذلك سبق أن ستوجب وال للمؤجر. مستحقة حقوق  بأي اإلخالل عدم مع يوما

امات للوفاء مراسالت او إخطارات أية   املالية. باالل

 خ ميالدية سنوات خمس مدة قبل العقد إلغاء جرللمستأ يحق ال  .راإليجا مدة بداية من تار

 عد املدة ن أن يقوما بإلغاء عقد اإليجار  طةاألولية ( يحق للطرف  إشعار توجيه مراعاة شر

اية املدة األولية) يوم ميالدي) 365( قبل سنة معقول  خ  ، و حال عدم إشعار أحد من تار

ة بـ  اء الف ن لآلخر قبل ان يوما، فإن عقد اإليجار يتجدد تلقائيا ملدة خمسة  365الطرف

ه إال بموافقة خطية من الطرف اآلخر.  سنوات أخرى، وال يحق ألي من طرفيه ف

  

ثمار ) عقد تأج يتحمل املستأجر   نوع عقد التأج ان للتنمية واالس ق ( إس سو لفة اإلدارة والصيانة وال فيه ت

ج شغيل ال اص ب ن ا    والتأم

ن  االستخدام املصرح له اج واملعتمر ان ا   برج فند إلس

لية خالل مدة العقد اإللزامية ال سعودي 62,500,000  قيمة التأج ال   ر

ال سعودي 13,500,000   اإليجار السنوي  دفة  ر ادة املس سبة الز ون  ة األو ملدة خمس سنوات) ، ع أن ت (للف

ة الثانية (ملدة خمس سنوات)  وكذلك 10 قيمة االيجار السنوي  ة الثالثة 10% للف % أخرى للف

  (ملدة خمس سنوات).

قة دفع اإليجار خ التعاقد دفعات  طر ر من تار ل ستة أش ل نصف سنوي مع بداية    ش

ام املستأجرض ر عدد (  مانات ال م املستأجر بتحر اص9يل (  الشركة ال ) سندات ألمر لصا الشركة ذات الغرض ا

ة لصا الصندوق )  ة بمبلغ سوف تتملك األصول العقار ل سند ضمان للقيمة اإليجار مثل  ، و

ن ومئتان وخمسون ) فقط   6,750,000  وقدره ( ل ستة مالي ال ل خ  ألف ر ون تار سند؛ ع أن ي

ر ع التوا . ة للستة أش خ حلول الدفعة اإليجار و  تار ل سند   بأن الدفعة االستحقاق ل
ً
 علما

شيك مصدق صادر من أحد البنوك العاملة  ستلم عند توقيع عقد اإليجار  مباشرة  األو سوف 

ع صا العو  ية السعودية ، وسوف يتم توز   م .2018ائد  يناير  اململكة العر
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ص اإليجار السنوي  ان  م ج إس   6ل

 

ال سعودي)  السنة دفة  قيمة االيجار السنوي   املبلغ (ر ادة املس   سبة الز

ا 13,500,000   (املدة اإللزامية) 1-5   ال ينطبق  سنو

ا 14,850,000   6-10 مس سنوات 10  سنو   % خالل ا

ا 16,335,000   11-15 مس سنوات% 10  سنو   خالل ا

ة      223,425,000   سنه  15األجما لف

  

ان  ج إس خ ومبالغ دفعات اإليجار ل   ملدة اإليجار اإللزامية ( أول خمس سنوات) 6توار

 

ة الدفعة خ الدفعة  اإليجار  الدفعات تار

خ اإلفراغ  6,750,000       1 من  تار

 2 م 2018 /---/--  6,750,000 

 3 م 2018 /---/--  6,750,000 

 4 م2019 /---/--  6,750,000 

 5 م2019 /---/--  6,750,000 

 6 م2020 /---/--  6,750,000 

 7 م2020 /---/--  6,750,000 

 8 م2021 /---/--  6,750,000 

 9 م2021 /---/--  6,750,000 

 10 م2022 /---/--  6,750,000 

 

  

  

  

  

  

  

 للصندوق  االجمالية العوائد

دول  يمثل دفة االجمالية العوائد أدناه ا ة اإليجار دفعة( املس ور  و ما حسب ) الصندوق  م ع مقسومة السنو  براجلال   االيجار دو عق  مذ

ان  ان  4(إس ان  5و إس س غ املستأجر أو عدم إضافة أصول جديدة 6و   ) ع فرضية عدم 
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دف دفالعائد اإلجما  العائد الصا املس ة  املس   السنة  الدفعة اإليجار

5.26%  6.75%  38,637,001.00  2018  

5.28%  6.75%  38,637,002.00  2019  

5.28%  6.75%  38,637,003.00  2020  

5.28%  6.75%  38,637,004.00  2021  

5.50%  6.97%  39,868,205.00  2022  

5.96%  7.43%  42,500,706.00  2023  

5.96%  7.43%  42,500,707.00  2024  

5.96%  7.43%  42,500,708.00  2025  

5.96%  7.43%  42,500,709.00  2026  

6.19%  7.66%  43,855,030.00  2027  

6.70%  8.17%  46,750,781.00  2028  

6.70%  8.17%  46,750,782.00  2029  

6.70%  8.17%  46,750,783.00  2030  

6.70%  8.17%  46,750,784.00  2031  

6.96%  8.43%  48,240,537.00  2032  

        

  املتوسط  42,901,182.80  7.49%  6.02%

  

  

شطة )6  اإلدارة ال

ع مل ثمار التا ق االس ن إلجراء تقييم دوري للقطاعات األك دير الصندوق يقوم الصندوق باالعتماد ع فر ارجي ن ا شار ن واالس شار واملس

تم إدارة أصول الصندوق من قبل  ثمار العقاري. وس ق جاذبية  سوق االس ة. وسيقوم الفر ثمارات العقار ة ومتخصص  االس ق ذي خ فر

 إ أساسيات السوق وخصائص القطاع لالستفادة من الفرص املتاحة  
ً
ثمار العقاري، إضافة قب مستمر لألنماط والدورات  سوق االس ب

اإلضافة إ ذ ل. و داف الصندوق ع املدى الطو فاظ ع أ ان للتنمية  لك،السوق العقاري وا ن شركة إس وقد قام مدير الصندوق بتعي

ان  ل من برج إس ثمار كمدير عقار ل ان  4واالس رج إس ان  5و س عاب  6و ق والصيانة اإلدارة عقدبناًء ع أ سو ص الصندوق  وال والواردة  م

ن  و ن متمرس ن عقار ن مدير عي م مدير الصندوق  ن ع ا  اال من أجل إدارة آخر ديدة للصندوق   حالة إستحواذ الصندوق عل صول ا

   .املستقبل

ق سو عاب عقد اإلدارة والصيانة وال ص أ   م

  

  املبلغ   مدة العقد  بداية عقد الصيانة  األصل

ان  ق يبدأ عقد   4برج إس سو اء املدة االدارة والصيانة وال عد ان

سنوات وذلك   5األولية اإللزامية لإليجار والبالغة 

ان لعقد التأج   حالة إلغاء اس

اء املدة  10  عد ان سنوات 

  اإللزامية لإليجار

% من إجما قيمة 7

ج   عوائد ال

ان  ق يبدأ عقد   5برج إس سو اء املدة االدارة والصيانة وال عد ان

سنوات وذلك   5األولية اإللزامية لإليجار والبالغة 

ان لعقد   التأج حالة إلغاء اس

اء املدة  11 عد ان سنوات 

  اإللزامية لإليجار

% من إجما قيمة 7

ج   عوائد ال

ان  ق يبدأ عقد   6برج إس سو اء املدة االدارة والصيانة وال عد ان

سنوات وذلك   5األولية اإللزامية لإليجار والبالغة 

ان لعقد التأج   حالة إلغاء اس

اء املدة  10  عد ان سنوات 

  اإللزامية لإليجار

% من إجما قيمة 7

ج   عوائد ال
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ثماري  )7  عملية اتخاذ القرار االس

ة  ثمار وكمة لعمليات دراسة الفرص اإلس يل الس وراء فرص جديدة  السوق العقاري ا فإن  إطار ا ثمار لدى مدير  و س ق اإلس فر

ا  الصندوق  ل فعال بما يتما مع السياسة الداخلية التفصيلية ال أعد ش ة من أجل تحديد الفرص وتنفيذ التعامالت  ثمار ب عملية اس سي

ع ملدير الصندوق: ثمار التا ق االس   فر

  

  تحديد العقارات

ة املناسبة ال تتما مع امل حدد ثمار وعاي املعتمدة من قبل مجلس إدارة مدير الصندوق الفرص االس ر املنتجات بتحليل اقاملالية، و  سي ق تطو م فر

ا بناء ع املع  :التاليةاي ل فرصة جديدة لتقييم مدى جاذبي

 .العقاري للسوق عام  منظور املشروع من  - 

 .الطلب ع املوقعمحفزات  - 

 .سعر الشراء - 

 .سعر البيع املتوقع - 

 .ائد املتوقعةو الع - 

اطر  عوامل -   ة.ا

اليو املستأجر  -  ق املساحات ن و و ن ا سو انية    .لتأجالقابلة لم

 

ة ثمار  إعداد وتقديم الفرص االس

ر املنتجات حدد  ق تطو  من فر
ً
عة ملدير الصندوق بمراجعة ومن ثم قامت . ال تمثل أك الفرص جاذبيةالعقارات عددا ثمار التا واعتماد نة االس

ة  ثمار ستو املعاي املقررة، وشمل ذلك تقديم الفرص االس ةتوضي لعرض ال  ثمار عالية املستوى ودراسة جدوى اقتصادية  لفرصة االس

.  والنموذج املا

ثمار  نة االس

ن لدى مدير الصندوق   من كبار املسؤول
ً
ا عددا ثمار  عضو نة االس و( تضم  م املالية) سي س التنفيذي و، و س و  الرئ س  األصول  إدارة رئ و الرئ

ثمار افظ  التنفيذي لإلس   . و مدراء ا

نة بمراج ا من أي طرف خارج ا ا أو  عند تقديم الفرص ل ة من خالل أي من أحد أعضا ثمار ثمار   البحث عن فرص إس نة اإلس ا و و تقوم  ع

ه  الفقرة (  ا حسب الصالحيات و املسؤؤليات املو ا أو رفض لس إدارة الصندوق للموافقة عل ا  ا ثم رفع توصي ا أو رفض ذة إعتماد ن ) من 

ام.    الشروط و األح

دوى املستقلة  دراسة ا

ن  ثمار ع نة االس عد موافقة    القطاع العقاري من أجلمدير الصندوق 
ً
 مختصا

ً
 مستقال

ً
شارا املة. و  مس قد إعداد دراسة جدوى اقتصادية مت

دوى  تساعد ة التحليل الداخ  دراسة ا مأعطت الصندوق و ير الذي أجراه مدالتأكد من   ف
ً
داف  ا دوى األ  

ً
ة واسعا ثمار للصندوق. االس

دوى املتماد وتم اع شري  من قبل مكتب ستقلة دراسة ا ز  سن اض.  وايت كيو   الر

  

ثمارات  التخارج من االس

  



 

37 
 

ثمارات وذلك من أجل  ون أمام مدير الصندوق مسارات محتملة محددة ومقيمة للتخارج من االس  سوف ي
ً
ثمار وفقا عظيم قيمة التصرف  االس

ئة اال  الية، و ة ا . وتضع عملية التقييم  االعتبار حالة السوق العقار
ً
ددة مسبقا اتيجية التخارج ا انية لظروف السوق السائدة واس م ثمار و س

ق األصول واستحقاق دورة األصول وأي عمليات تصرف مثمرة تؤدي إ ارتفاع أداء ا   لصندوق.سو

ن، قد يتم التخارج عن والتصرف بأصول الصندوق  أي وقت خالل مدة الصندوق  حال ارتأى مدير الص ثمار مع عد تحديد فرصة تخارج الس ندوق و

عزز العوائد للصندوق.   أن ذلك 

  

ثمارات )8  التصرف  االس

و توف  ثماري للصندوق  دف االس ي الوحداتإن ال ة معينة من الوقت،  دخل ثابت ملال ستد االحتفاظ بأصول جذابة لف و األمر الذي  و

 بأن مدير الصندوق سيقوم لذا، 
ً
ل. علما ل عام ع املدى الطو ش ثمارات  م الصندوق االحتفاظ باالس عةع ل عقار مملوك للصندوق  بمتا

اتيجيات معينة، بما  ذلك قرارات التصرف  اح اس ل دوري واق ن أن تلك القرارات تصب  ش ل والقص إذا تب  العقار ع املدى الطو

س ا يل املثال ول ن االعتبار العوامل التالية، ع س ع عد تحليل ودراسة تفصيلية تأخذ  ون ذلك  ي الوحدات. و ة الصندوق ومال   صر:مص

  

تمل؛  )أ(  سعر البيع فيما يتعلق بالدخل ا

اتي   )ب( ة العامة؛التناسب االس ثمار فظة االس  للعقار ضمن ا

اتيجية تخصيص القطاع؛  )ت( اتي للعقار ضمن اس  التناسب االس

ور  ظروف السوق ذات الصلة؛  )ث(  التد

 وجود فرص بديلة أفضل.  )ج(

  

ن واالمتثال للمتطل ن مستقل ن اثن ن للعقار ذي الصلة من مثمن صول ع تثم س مدير الصندوق ل بات والشروط األخرى املتعلقة وقبل أي تصرف، س

ثمار العقار اصة بصناديق االس ثمار العقاري والتعليمات ا يئة السوق املالية، بما  ذلك الشرط الذي  ةبالئحة صناديق االس املتداولة الصادرة من 

ثمار  ة مطورة تولد دخل دوري.75ينص ع اس    % ع األقل من إجما أصول الصندوق  أصول عقار

ن ن مستقل ن اثن اح بيعه أو التصرف فيه من جانب الصندوق من مثمن ن ألي عقار يتم اق س  .معتمدين وسوف يحصل مدير الصندوق ع تثم س

ن سعر ال يقل عن متوسط قيم التثم ناسب مع ظروف السوق السائدة وظروف العقار بما يحقق مصا  مدير الصندوق إ بيع العقار  ن بما ي ثمر املس

  . الصندوق 

 

ل امللكية )9  ي

يل ملكية األصول باسم شركة ذات غرض خاص تم  فظ لالحتفاظ بملكية أصول الصندوق. وس ن ا ن أم يتم  أو أك  قام الصندوق بتعي

ن ملكية األصول اململوكة من قبل الصندوق وتلك اململوكة من قب ق ب فظ ألجل التفر ن ا ا من قبل أم س فظ.تأس ن ا  ل أم

ا من جانب الصندوق. ولكن  ة املبدئية عندما يتم االستحواذ عل ثمار فظة االس ن األصول املوجودة  ا خ اإلدراج، قد يحصل عد ولن يتم ر تار

ة املمولة بموجب  ن أصول الصندوق لصا ا الة، يمكن ر ذه ا . و  ل من مؤسسة مالية أو أك ام وثائق الصندوق ع تمو شروط وأح

ل.   التمو

  

  

  

  

  

  

ثمار  الصندوق   )ح(   مخاطر االس

م تحمل  مك ل تام و ش ثمار  ون مخاطر ذلك االس ن الذين يدر ثمر و مناسب فقط للمس ة و ر ثمار  الصندوق ع مخاطر جو ينطوي االس

ن تقييم االعتبارات الواردة فيما تمل ن ا ثمر جب ع املس اطر، و ناك  تلك ا ون  م. وقد ت عناية عند اتخاذ قرار ا من االعتبارات  ، وغ ي
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ا ت ون ل  فيما قد ي
ً
امة حاليا ا مدير الصندوق غ  عت ، أو قد 

ً
ست معروفة لدى مدير الصندوق حاليا أث مخاطر أخرى وأمور غ مؤكدة ل

تلقون سل ع منظورات الصندوق وعمله. وال يمكن تقديم أي ضمان بأن ا ن س ثمر ثمار أو بأن املس دف االس تمكن من تحقيق  لصندوق س

 ع رأس
ً
م. عائدا   مال

  

ثمر مح ل مس التا يجب ع  ثمر لن يتكبد خسارة، و  أو أن املس
ً
حا ون مر ثمار سي ثمار  الصندوق أي ضمان بأن االس تمل ال يتضمن االس

ن االعتبار قبل شراء  ع امل املسؤولية عن أي خسارة مادية ناتجة عن أخذ العوامل أدناه  م  ثمرون وحد تحمل املس وحدات  الصندوق. و

ثمار العقاري   لالئحة صناديق االس
ً
مال أو سوء تصرف من جانب مدير الصندوق وفقا يجة الحتيال أو إ ثمار  الصندوق ما لم تكن ن  االس

ة او  ثمار  العقار اصة بصناديق االس   ملتداولة.التعليمات ا

   

طر املرتبطة بالصندوق  )1   عوامل ا

  

ثمار ون متناسبة مع مخاطر : عدم وجود ضمان لعوائد االس ه أو أن العوائد ست ثمر تمكن من تحقيق عوائد ملس ناك ضمان بأن الصندوق س س  ل

ام. ومن املمكن أن  ذه الشروط واألح نة   ثمار  الصندوق وطبيعة املعامالت املب عض أو جميع االس ثمرون  تقل قيمة الوحدات أو أن يخسر املس

ا. وجميع األرقام واإلحصائيا تم تحقيق دفة للصندوق س ثمروه. وال يمكن تقديم ضمان بأن العوائد املتوقعة أو املس ت ال وردت رأس املال الذي اس

ام  ألغراض التوضيح فقط وال تمثل توقعا ذه الشروط واألح نة   ح. وال يمكن توقع العوائد الفعلية وقد تختلف عن اإلحصائيات الواردة واملب ت للر

ام. ذه الشروط واألح    

  

و  :االمتثال لألنظمة ذات العالقة  مخاطر عدم  ثمار عقاري متداول بموجب اللوائح ذات الصلة، و ون صندوق اس ل لي قد يتوقف الصندوق عن التأ

تب عليه آثار  ي الوحدات. ولم يتم اختبار متطلبات االحتفاظ األمر الذي ي عتمد عليه  تحقيق عائدات ملال سلبية ع الصندوق وع األساس الذي 

اإلضافة إ ذلك، قد ي ات سابقة. و ا تفس س ل  ول
ً
ثمار عقاري متداول، كما أن اللوائح املنظمة صادرة حديثا تم إجراء بوضع الصندوق كصندوق اس

ات الحق تملغي ن ا ثمر ب ع املس ثمار عقاري متداول. و ) ع متطلبات االحتفاظ بوضع الصندوق كصندوق اس غي  التفس ن ة (بما  ذلك 

ثمار عقاري متداول أو سوف  ثمار عقاري متداول سوف يظل صندوق اس ون صندوق اس مالحظة أنه ال يوجد ضمان بأن الصندوق، عقب اختياره لي

ب عدم الوفاء باملتطلبات التنظيمية أو خالفه). و حال تخلف الصندوق عن الوفاء بأي من املتطلبات  ستمر س ذا الوضع (سواء   االحتفاظ 

مكن أن يؤدي عدم القد عليق تداول الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوق. و يئة السوق املالية   إدراج رة عالتنظيمية الالزمة لالحتفاظ بوضعه، يجوز ل

ا. ا وقيم ق الوحدات وع سيول سو انية    الصندوق  السوق املالية السعودية (تداول) إ نتائج سلبية ع إم

  

ذا  مخاطر سيولة السوق: ب النظر إ قبول  ي يتم قبول الوحدات للتداول  السوق املالية السعودية (تداول). وال ي م الصندوق التقدم بطلب ل ع

ستمر إ أجل غ مس عق ا  حال لم تتطور سوف  ا سوف تتطور، أو إ ناك سوق سائلة للوحدات أو أ ون  إشارة إ أنه سوف ت ب القبول. الطلب 

اإلضافة إ ذل . و ا ع نحو سل ا، قد تتأثر سيولة الوحدات وأسعار تداول افظة عل ر سوق تداول سائلة أو ا ك،  حال عدم و حال عدم تطو

نما قد   أو التعامالت املقررة ع الوحدات تأث سل كب ع سعر الوحدات، ب
ً
يا س ة  ون للتعامالت الصغ ذه السوق، قد ي ر  ون من الصعب تطو ي

ش العدد ا سعر ثابت. وقد  عدد كب من الوحدات  ي الوحدات تنفيذ التعامالت الفعلية أو التعامالت املقررة املتعلقة  دود من الوحدات و/أو مال

) :  ع ما ي
ً
و األمر الذي قد يؤثر سلبا ذه الوحدات و ثماره و/أو 1إ وجود سيولة محدودة   ل اس عض أو  ثمر ع تحقيق مردود من  ) قدرة املس

ثمر تحقيق املردود و/أو (2( ذا املس ستطيع  اإلضافة إ ) السعر الذي من 3) السعر الذي من خالله  ة. و خالله يتم تداول الوحدات  السوق الثانو

شطة لل ر سوق سائلة   ع تطو
ً
و األمر الذي قد يؤثر سلبا ن، و ثمر ة من الوحدات إ عدد محدود من املس سبة كب وحدات. ذلك، قد يتم إصدار 

ون قابلة للتداول، اإلضافة إ ذلك، وع الرغم من أن الوحدات سوف ت ثمار العقاري القابلة  و سبة لوحدات صناديق االس ون سيولة السوق بال قد ت

ات. ا الشر م ال تصدر سبة لألس   للتداول أقل من سيولة السوق بال

  

ات  األسعار: ركة العامة  أس مخاطر التغ ا ا  ع السعر السو للوحدات ومن بي
ً
لية ناك العديد من العوامل ال قد تؤثر سلبا م ا واق األس

ن والظروف  ثمر ات املس ل واتجا اليف التمو ة والظروف االقتصادية السائدة واملتوقعة ومعدالت الفائدة وت االقتصادية والعاملية واألسواق العقار

ناًء عليه، فإن شراء العامة. وقد تتعرض سوق الوحدات للتقلبات، وقد يؤدي عدم وجود السيولة إ حدوث تأث سل ع القيمة السو  قية للوحدات. و

ثمارات. ذه االس اطر املرتبطة  م تحمل ا ن الذين يمك ثمر   ذه الوحدات مالئم فقط للمس
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سعر أقل من  دا قد :سعر الطرح األو مخاطر التداول  و الوحدات اس ستطيع مال ا، وقد ال  سعر أقل من القيمة ال تم طرح د يتم تداول الوحدات 

ثم ا ظروف السوق غ املواتية وضعف توقعات املس ا لعدة أسباب من بي سعر أقل من قيم م. وقد يتم تداول الوحدات  ثمار ن حول امل قيمة اس ر

ادة العرض ع الطلب من الوحدات. ة للصندوق وز ثمار اتيجية والسياسة االس   جدوى االس

  

عات: ع ع الرغم م مخاطر التقلب  التوز َض أن يقوم الصندوق بتوز  للوائح ذات الصلة ُيف
ً
ي 90ن أنه وفقا احه ع مال % ع األقل من صا أر

ا من عدمه. عات املستقبلية من جانب الصندوق أو ضمان لدفع  حالة تأخر املستأجر دفع اإليجار  وقته أو و الوحدات، فال يوجد ضمان ملعدل التوز

ا أو مع مدير أ شغيل ا اء مدير الصندوق مع مدير األمالك و ال عمدة سوف ي ب خارج عن إرادته أو  مالك و عدم تمكنة من دفع اإليجار ألي س

ذة األثناء  اح فقد يتأثر الوضع املا للصندو شغيل أخر  إ إيجاد مستأجر آخر  و   عات أر ق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية وقدرته ع تقديم توز

ن سي ن الرئ ؤالء املستأجر ل كب بأي ظروف سلبية تؤثر ع  ش  
ً
ن سلبا ثمر ة، للمس عات النقدية النصف سنو اإلضافة  مما يؤثر ع الوفاء بالتوز و

ا عات مستقبلية لألر د عن إ ذلك، يخضع اإلعالن عن أي توز ا (ال تز ا وقيم اح) لتوصية مدير الصندوق 90ح وسداد % ع األقل من صا األر

ام باملتطلبات ال ن أشياء أخرى، ع أداء الصندوق والوضع املا للصندوق واملتطلبات النقدية وقدرة الصندوق ع االل عتمد، من ب قانونية املعمول و

عات. اصة بدفع التوز  ا ا

  

ادة عمليات بيع الوحدات:مخاط ي الوحدات لعدد كب من الوحدات إ تخفيض سعر الوحدة إ درجة  ر ز قد تؤدي عمليات البيع الالحقة من جانب مال

ل سل  ش ذه املبيعات سوف تحدث إ التأث  ة. وقد تؤدي أي عمليات بيع لعدد كب من الوحدات  السوق العامة أو التصور بأن  كب ع و كب

  السعر السو للوحدات.

 

اس القيمة األساسية: ع ثمارات األساسية للصندوق. كما تتعرض أسواق املال لتقلبات  مخاطر ا عكس سعر السوق املتداول للوحدات قيمة االس قد ال 

ذا األمر، باإلضافة إ الظروف  م التعامالت من وقت آلخر، فقد يؤدي  ة  األسعار و ا، إ التأث السل والكب كب االقتصادية والسياسية وغ

ا خارج سيط عدد من العوامل، وال يقع العديد م صفته صندوق تداول عام، قد يتأثر سعر الوحدة الواحدة  رة ع السعر السو للوحدات. و

ثمار الع ا ع االس عض ا يتعلق بالصندوق وعملياته بحيث يؤثر  عض م بصفة عامةالصندوق و  .قاري أو أسواق األس

  

ل لعمليات االستحواذ املستقبليةمخاطر  صول ع تمو ل بموجب اللوائح املنظمة لصناديق  :العوائق ل ع وقيود التمو قد تؤدي متطلبات التوز

د من مرونة الصندوق وقدرته ع النمو من خالل االستحواذ. ومن  ثمار العقاري املتداولة إ ا ع االس َض أن يقوم الصندوق بتوز % ع األقل 90املف

ثمار عقاري متداول، فيجب أال تتجا فاظ ع وضع الصندوق كصندوق اس اإلضافة إ ذلك ومن أجل ا ي الوحدات. و احه ع مال وز من صا أر

سبة  ل للصندوق  يجة لذلك، يمتلك الصن50سب التمو اته أو تحقيق % من إجما قيمة أصول الصندوق. وكن ن ممتل دوق قدرة محدودة ع تحس

ل، قد يقوم مدير الصندوق  صول ع تمو شار إ أنه كجزء من إجراء ا ات إضافية. و بالتحوط فيما يتعلق بأي  النمو من خالل االستحواذ ع ممتل

عوائد الصند ن فيما يتعلق  ل يحصل عليه، والتا ع الرغم من أنه يوفر  اليق ل إضافيةتمو اليف تمو عرض الصندوق لت   .وق، إال أنه 

  

دود: شغي ا خ ال كم ع أداء الصندوق ونجاحاته. وع  مخاطر التار ن من خالله ا تمل ن ا ثمر شغي يمكن للمس خ  ال يمتلك الصندوق تار

ة واسعة  إدارة الصناديق (بما  ذلك ثمارات املستقبلية  الرغم من أن "مدير الصندوق" يمتلك خ ثمار املبدئية) إال أن طبيعة االس إدارة محفظة االس

ا "مدير الصندوق"  اتيجيات ال اضطلع  ثمارات واالس ري عن االس ل جو ش ا قد تختلف  اطر املرتبطة   السابق.  الصندوق وكذلك طبيعة ا

ون النتائج السابقة ال حق س بالضرورة أن ت .كما أنه ل ة ع األداء املستقب
ّ
ا مدير الصندوق دال   ق

  

ثمارات املناسبة: ثمارات  توفر االس ثمار املبدئية) من تحديد اس تمكن، عقب االستحواذ ع محفظة االس ال يمكن تقديم ضمان بأن مدير الصندوق س

الية. إ ئة السوق ا   ب
ً
اصة بالصندوق، وتحديدا ثمار ا داف االس  تتما مع أ

ً
 عاليا

ً
ا يتطلب قدرا ل ي ثمارات املناسبة للصندوق و ن تحديد االس

 ع قدرة الصندوق ع ت
ً
ثمارات املناسبة قد يؤثر سلبا ة. وعدم قدرة مدير الصندوق ع تحديد االس حقيق العوائد من التحدي غ املضمون بدرجة كب

ة.    املرغو
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ثمارات ا التقييدات الشرعية: ا يجب أن تتم اس عة اإلسالمية حسبما تحدد  ملبادئ الشر
ً
ل اللصندوق وفقا ي ذه املبادئ تنطبق ع  يئة الشرعية. و

ثمار أو ام بتلك املبادئ، قد يضطر الصندوق عن التخ عن االس ثماراته. ولالل شاطات الصندوق وتنوع اس ثمارات و حد ما ع  جزء منه، أو  االس

ان اال  ام باملبادئ الشرعية قد يخسر جزء من دخله إذا  اإلضافة إ ذلك، عند االل عة اإلسالمية. و ثمار مخالف ملبادئ الشر ل االس ي ثمار أو  س

التا ال يمكن عة اإلسالمية و ام الشر م بأح ح غ مل ثمار مق يئة الرقابة الشرعية وجود أي اس ة إذا قررت  ثمار للصندوق النظر  الصندوق فرص اس

ثماراته، مقارنة مع النتائج ال يمكن افي ذه العوامل،  ظل ظروف معينة، أثر سل ع األداء املا للصندوق أو اس ون ل ا لو لم ه. وقد ي صول عل

ثمار الشرعية للصندوق موجودة.   تكن مبادئ االس

  

دد للعائدات: ثمار املبدئية، لم ي االستخدام غ ا ناء محفظة االس ثمارات الصندوق ال من املقرر باست خ اإلدراج اس عد تار حدد مدير الصندوق 

ن  الصندوق أي فرصة لتقييم املعلومات االقتصادية واملالية وا ثمر ون أمام املس ام. ولن ي ذه الشروط واألح خ  عد تار ا  ملعلومات األخرى القيام 

ثمارات.   ذات الصلة املتعلقة باالس

  

ات   ،  أوضاع السوق:التغي ات  أوضاع العرض والطلب  القطاع العقاري والقطاع الفند ل كب ع التغ ش عتمد أداء الصندوق املستقب 

تج عنه انخفاض قيمة العقارات واحتمال مح ادة التنافس الذي ي لية، وز ر دودية توفوال قد تتأثر باألوضاع االقتصادية والسياسية اإلقليمية وا

ات  العرض والطلب. ن العقاري، والتغ ادة أسعار الر ن العقاري أو ز    أموال الر

  

ق أو صالحية املشاركة  إدارة الصندوق أو التأث ع  عدم املشاركة  اإلدارة: ن ا ثمر ون للمس ام، ال ي ذه الشروط واألح ور   و مذ ناء ما  باست

سند جميع مسؤوليات اإلدارة ملدير الصندوق.
ُ
ثمارات الصندوق. و   أي من قرارات اس

  

ن: ل  االعتماد ع كبار املوظف ش ر الصندوق  ق إدارة عتمد نجاح تطو ق إدارته. وقد تؤثر خسارة خدمات أي من أعضاء فر رئ ع نجاح فر

ن ع عمل الصندوق ومنظومته. ن إضافي ن موظف عي انية جذب و ب االستقالة أو خالفه) أو عدم إم س ان ذلك  ل عام (سواء  ش   الصندوق 

  

عاب اإلدارة ع دخل الصندوق  سبة أ ادة  ته يدفع  :مخاطر ز س عاب إدارة  نفس الوقت الذي 1الصندوق ما  أ % من صا قيمة أصول الصندوق 

لة. من املتوقع أن تتغ صا قيمة األصول من وقت لألخر مما قد يؤدي إ النق  ملدة زمنية طو
ً
ون دخل الصندوق من اإليجارات ثابتا ادة  ي ص أو الز

عاب اإلدارة املدفوعة ملدير الصندوق .  ع العوائد  أ
ً
سبة من الدخل الثابت السنوي مما قد يؤثر سلبا عاب اإلدارة ك سبة أ يد  ادة س و حالة الز

ة لوحدات الصندوق .  الدور

  

ما وامل :مخاطر تضارب املصا  ل م عة له ، ومدراء  ات التا  بأن مدير الصندوق والشر
ً
االت مختلفة لتضارب املصا نظرا دراء يخضع الصندوق 

صوص ، يجوز للصند ذا ا قة مباشرة أو غ مباشرة . و ة بطر شطة تجار ا من األ ة وغ شطة عقار ن  أ ونوا مشارك ن قد ي سب وق من وقت واملن

ث يل الفرص االس س عة ملدير الصندوق ل ات التا ات ال ترتبط مع الشر ات أو مؤسسات أو الشر اص أو شر ة . وال يتطلب آلخر التعامل مع أ مار

م للصندوق. و حال قامت ل موارد ا (بما  ذلك مدير الصندوق) أن يكرسوا  ات ال فوض مجلس إدارة الصندوق مسؤوليات معينه ل أي  من ا

ا ومسؤ  س مصادر ا ع تكر ات أخرى ، قد يحد ذلك من قدر ا لصا ج ا أو مصادر س مسؤوليا ورة بتكر ات املذ ا لصا الصندوق من ا ولي

دافه من حيث النمو  العائدات والقدرة ع تحقيق قيمة سوقية أفضل للوحدات .   مما قد يؤثر ع قدرة الصندوق بتحقيق أ

  

طر ذات الصلة بأصول الصندوق  )2   عوامل ا

  

ة االستحواذ ع  ان للتنمية املدر للدخلمكة  : أبرم الصندوق اتفاقية شراء مع صندوق املبدئية األصول العقار األصول من أجل االستحواذ ع  و إس

ة خ اإلدراج قبلاملبدئية  العقار ان  تار ج إس خ اإلقفال  60 غضون  6و  5و  4ل  تقو من تار
ً
وع الرغم من اإللزامية القانونية التفاقيات  .يوما

ن باألداء الشراء ، إال أنه ام أي من الطرف خ ع   حال عدم ال خ اإلدراج أو   أي تار بموجب اتفاقية الشراء ، فقد ال تتم عملية االستحواذ  تار

ع ستطيع البدء  تقديم توز ا قبل أن  ا الة، سوف يحتاج الصندوق إ تحديد عمليات استحواذ ع أصول أخرى و ذه ا ي اإلطالق. و  ات ملال

ل، قد تنخفض الوحدات. وع الرغم من توقعات مدي ن ع املدى الطو ثمر دفة للمس ستمر  توف العوائد املس ر الصندوق بأن الصندوق سوف 

ب. ن  املستقبل القر ثمر   عوائد املس
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ك ع القطاع العقاري: يل املثال القطاع العقاري التجاري و/أو الق ال ثمر الصندوق  أصول مركزة  قطاع محدد، ع س س طاع العقاري املكت قد 

ود اال طر الر ض الصندوق  عر ، فقد يؤدي ذلك األمر إ  ثماراته  قطاع واحد أو أك ز الصندوق اس
ّ

ازن. و حال رك قتصادي وذلك و/أو قطاع ا

يجة لذلك ة ع أصول  قطاع آخر أو قطاعات أخرى. وكن ثمار ل يفوق ما إذا اشتملت محفظة الصندوق االس ود تأث سل ش ذا الر ون ل ، قد ي

ن. ثمر اح للمس عات أر ري ع الوضع املا للصندوق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية وقدرته ع تقديم توز   جو

  

ة العامة: اطر العقار شمل  ا ا. و ر ا و/أو إعادة تطو ر عمليا ا و/أو تطو ثمارات للمخاطر املتعلقة بملكية العقارات و/أو تأج سوف تخضع االس

لية والتغ ة ا اطر املرتبطة باملناخ االقتصادي ا العام واألوضاع العقار صر، تلك ا س ا يل املثال ول اطر، ع س ات  العرض ذه ا

اطروالط يل املثال) والنقص  إمدادات الطاقة ومختلف ا يجة لإلفراط  البناء ع س غ املؤمن  لب املتعلق بالعقارات املتنافسة  منطقة ما (كن

ات  الضرا يل املثال، مراقبة اإليجارات) والتغ ومية (ع س وارث الطبيعية واللوائح ا ن وال ا أو غ القابلة للتأم ةعل القيمة املضافة و  ئب العقار

)VAT(   ن العقاري ال قد ات  معدالت العوائد وتوافر صناديق الر ا والتغ ل تقدم خدمات بيع العقارات الصعبة أو غ العملية أو إعادة تمو

رو  ابية وا مات اإلر تملة املرتبطة بالتصرف  األصول وال امات ا ية واالل امات البي ا من العوامل ال تقع خارج سيطرة مدير واالل ب وغ

تج  ون سائلة. وقد ت  لن ت
ً
ثمارات عموما ثمارات وذلك ألن االس زة إلعادة بيع االس ناك أي ضمان ع وجود سوق جا عدم السيولة الصندوق. وال يوجد 

ثمارات، باإلضافة إ القيود التعاقدية القانونية ا (بما  ذلك أي قيود مفروضة ع عمليات  من عدم وجود سوق قائمة لالس املفروضة ع إعادة بيع

ثمارات ذات الصلة).  لالستحواذ ع االس
ً
ال ن الذين قدموا تمو ثمارات من جانب املمول   التصرف  االس

شغيل أي عقارات أو  الوضع املا ألي مستأجر  ات السلبية   ون للتغ ا باإلضافة إ ذلك، قد ي ة ال يتلقا  ع املدفوعات اإليجار
ً
 سلبيا

ً
ا تأث

و األمر الذ ود و ن. وقد يتعرض أي مستأجر، من وقت آلخر، للر ثمر اح للمس عات أر التا ع قدرة الصندوق ع تقديم توز ي قد يضعف الصندوق، و

ا ة عند استحقاق ؤدي إ تخلفه عن سداد املستحقات اإليجار ن وضعه املا و صول ع حماية ضد قوان س ل . و أي وقت، يجوز ألي مستأجر أن 

التا انخفاض  ائه أو أي نتائج سلبية أخرى، و و األمر الذي قد يؤدي إ رفض عقد اإليجار أو إ ا، و التدفق النقدي اإلفالس أو اإلعسار املعمول 

اص بالصندوق. وال يمكن تقديم ضمان ب ع ا ستمر القابل للتوز ذا فعلوا ذلك  ماية من اإلفالس  املستقبل، و ن لن يرفعوا دعاوى ل أن املستأجر

.
ً
ا   اإليجار سار

  

ة ا، قد يصبح مخاطر سوق العقارات التجار ذا اعتمد الصندوق ع مصادر الدخل الناتجة ع ة فقط، و ة تجار ستحوذ الصندوق ع أصول عقار : قد 

ود  ألي ر
ً
ذا وتؤثر  الصندوق ُمعرضا ة وتتأثر بالوضع االقتصادي بصفة عامة.  ا الدور ة بطبيع ذه السوق.  وتتم سوق العقارات التجار يحدث  

اإلضافة إ ذلك، فإن الظروف االقتصادية السلبي ا. و ة وسيول ة التجار  ع قيمة األصول العقار
ً
ورة سلبا ا، وسيظل الظروف االقتصادية املتد ان ل ة 

اية األمر إل ن ع سداد مدفوعات تتدفق   ا وقدرة املستأجر ة والتحصيل الفعال ل ري ع مستوى العوائد اإليجار  الصندوق. ا، تأث سل جو

عد األزمة املصرفية، حيث أظ  بالتباطؤ االقتصادي العاملي وآثار ما 
ً
ة تتأثر سلبا ة التجار انت األصول العقار ب،  ة، بما وح وقت قر رت القيم العقار

بط قيمة العقارات مرة أخرى، وقد ). وقد 
ً
ادث مؤخرا ري (ح مع االنتعاش الكب ا ة، حدوث انخفاض جو ذا   ذلك قيمة العقارات التجار ون  ي

ات اإل  ة تأث سل ع مستو ون لالنخفاض  أداء أسواق العقارات التجار . وكذلك قد ي
ً
ا يجة االنخفاض كب يجار وعوائده ومعدالت الشواغر، وكن

. ري ع عمل الصندوق ووضعه املا ذا األمر تأث سل جو ون ل   لذلك قد ي

  

صول عل مخاطر االعتماد ع إيرادات اإليجارات: ثمارات بناًء ع القيم املستقاة من اإليرادات ال يتم ا ستحوذ الصندوق ع اس من مستأجري  اقد 

ااالس ناك ز ون  ا أو أنه سوف ت ية سوف يتم تجديد ا أو أن اإليجارات املن دة  ثمارات. وال يوجد ضمان بأن املساحات الشاغرة سوف يتم تأج

ا غ ود  أعماله أو أي نوع آخر من أنواع األزمات املالية، فقد يصبح عند ن لر عرض أحد املستأجر قادر ع سداد  اإليجارات بمرور الوقت. و حال 

الت ثمارات ذات الصلة، و ة من االس ن أجزاء كب عض املستأجر شغل  ة  الوقت املناسب أو تجديد عقد إيجاره. وقد  انت املستحقات اإليجار ، طاملا  ا

ثمارات الصندوق مركزة  تلك األصول، فقد يتأثر الوضع املا للصندوق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدي اح اس عات أر ة وقدرته ع تقديم توز

ن.  سي ن الرئ ؤالء املستأجر ل كب بأي ظروف سلبية تؤثر ع  ش  
ً
ن سلبا ثمر  للمس

  

اطر االئتمانية: ام وا اطر ائتمانية تتعلق باألطراف الذين يقوم الصندوق بمزاولة  مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االل سوف يتعرض الصندوق 

ة التخلف عن السداد. كما أن الصندوق قد يتعرض،  ظروف معينة، إ مخاطر تخلف الط سو م كما يمكن أن يتحمل الصندوق خطر  رف األعمال مع
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ام بما  ذلك مالك األرا و/أو مدير  ن. وقد يؤدي إخالل أي طرف خار متعاقد معه عن اآلخر عن االل ي العقارات و/أو البنوك املقرضة و/أو املقاول

ي الوحدات. اية ع عوائد مال التا التأث  ال عاقدية إ الصندوق إ انخفاض دخل الصندوق و   سداد أي مستحقات 

  

ثمارات املناسبة: ام، ولن لقد وقع اختيار مدير  مخاطر توافر االس ذه الشروط واألح خ  ثمارات الصندوق بتار افة، اس س  عض، ول الصندوق ع 

ثمارات امل اصة باالس ن  الصندوق فرصة لتقييم املعطيات االقتصادية واملالية وكذلك املعلومات األخرى ذات الصلة وا ثمر س للمس ستقبلية. وال ي

 بأن مدير الصند
ً
ناك ضمانا ون  ة للصندوق خاصة  يمكن أن ي ثمار داف االس ثمارات املستقبلية ال تحقق األ  ع تحديد االس

ً
ون قادرا وق سي

نطوي ذلك ع درجة عالية من الغموض ثمارات املناسبة للصندوق، و لة االس ي ناك منافسة شديدة  مجال تحديد و الية. و ئة السوق ا  ب
ً
ناءا . و

التا  عليه، فإن عدم قدرة الصندوق  انية تحقيق الصندوق للعوائد املرجوة و ل كب ع إم ش ثمارات ال تناسبه يمكن أن تؤثر  ع تحديد االس

ن و/أو صا قيمة أصول الصندوق. ثمر   انخفاض العائد للمس

  

لة مخاطر  ات طو لة  :عدم إشغال العقار لف ات طو ة شاغرة لف اء عقد التأج دون تجديدة. أو عندما تصبح أي من الوحدات العقار يجة إلن كن

ي . أو إعالن املستأجر إفالسة . أو إلغاء أو عدم تجديد العقد أو غ  ي أو غ قانو ل قانو ش ذلك من األسباب تنصل املستأجر من إكمال عقد التأج 

عات ال التا إنخفاض التوز ي من إنخفاض  العوائد ، و عا ل . فإن الصندوق قد  ش عتمد  ون قيمة عقار ما  ن . عالوة ع ذلك ول ثمر ة للمس دور

ي أو ك لف ل جز ش ا من بيع تلك العقارات ال ظلت غ مستأجرة  ية لذلك فإن قيمة العقار ال يمكن تحصيل لة كب ع العقود التأج ات طو

ناقص العوائد ال يمكن تح التا قد ت ناقص، و  قد ت
ً
يا عاته.س ثمارات الصندوق وعوائده وتوز  ع اس

ً
ن مما قد يؤثر سلبا ثمر ا للمس   قيق

  

ادة  :بيع العقار بخسارة رأسمالية  مخاطر  ية ع الزمن، أو أن الز ا التأج د إرتفاعات  عوائد ش عض العقارات اململوكة من قبل الصندوق قد ال  إن 

سبة ال ون أقل من ال ا قد ت ايد مع مرور الوقت  إيجارا ا فإن قيمة العقار ألي مش محتمل قد ال ت ذه االسباب أو غ  ، ول
ً
سوقية العادلة مستقبال

سعر يقل عن  ا قد تباع  ا، فإ سعر الشراء ، مما قد يحد من قدرة مدير الصندوق ع بيع مثل تلك العقارات، وأنه  حال إذا تمكن الصندوق من بيع

  العائد الرأسما للصندوق األص ، مما 
ً
ا  القيام باالستحواذ ع عقارات أخرى وتناقصا   األموال ال يمكن للصندوق استخدام

ً
ع تناقصا

عاته .   ع عوائد الصندوق وتز
ً
ل مما قد يؤثر سلبيا ثمار ك   قيمة االس

ً
التا تناقصا   و

  

ا نوع من :مخاطر سيولة األصول األساسية ستحيل ع  بصف ، قد يصعب أو  التا . و
ً
يا س ة من األصول غ السائلة  َعد األصول العقار

ُ
األصول، 

ة. وقد يصعب ع الصندوق بيع  ون محفظة الصندوق من أصول عقار ن. وتت ن بالسعر املرغوب  أي وقت مع يع أصل عقاري مع الصندوق أن ي

  أوقات تراجع ا
ً
ة (خصوصا صم كب أصوله العقار ة)، وقد يتعرض السعر  ة كب أصول عقار ا  يف صفة خاصة تلك األصول ال يتم تص لسوق و

ذا األمر إ تخفيض قيمة الوحدات والتأث ة. وقد يؤدي  ة زمنية قص  ع  خاصة إذا تم إجبار الصندوق ع التصرف  أي من أصوله خالل ف
ً
سلبا

د عن   حال وجود عرض أداء الصندوق. ساوي أو تز ة املدارة من قبل مدير الصندوق، ال  ة 10شراء ألحد األصول العقار فظة العقار % من قيمة ا

انت أ ة و حال  ر و ات ا عد إستكمال اإلجراءات التغ ن وذلك  ثمر ة للمس % 10قل من يحق ملدير الصندوق بيع األصول (األصل) إذا رأى فيه مص

فظ نائية من قيمة ا ات االست عد إستكمال اإلجراءات التغ ن وذلك  ثمر ة للمس ة يحق ملدير الصندوق بيع األصول (األصل) إذا رأى فيه مص ة العقار

عات النقدية ا أن يتمكن مدير الصندوق من إيجاد أصول ع ناك تأث ع التوز ون  ة سي ة . و حال تم بيع اي من أصول الصندوق العقار جديدة قار

د عن  دف مدير الصندوق أن ال تز س ون ذات عائد مجزي للصندوق و  ر حيث يحتاج قبل اإلستحواذ ا إستكمال جميع إجراءات و املتطلبات  6و ت أش

د عن  م ال تز ون تقار ن ت صر تقييم يل املثال ال ا ا ع س ة و ال م ر و  3اإلستحواذ حسب لوائح الصناديق العقار يؤخذ بمتوسط سعر أش

شغيل ذو كفائة و  ة عقود اإليجار املرافقة لألصل العقاري املراد شرائة و تحديد مدير أمالك و  الة و مراج ن و فحص نا ل دوى التقييم دراسة ا

عد  ا و عند عدم تمكن مدير الصندوق من إيجاد أصل عقاري لإلستحواذ  ع رأس أش 6اإلقتصادية من األصل العقاري و غ ر سيقوم مدير بإعادة توز

عات النقدية. ل حسب حصتة  الصندوق  يوم التوز ن    املال للمستمثمر

  

ر: ر العقاري  اململكة تواجه  مخاطر التطو ع التطو ة، إال أن مشار ثمار ة من محفظة الصندوق االس سبة كب ل  ش ر لن  ع التطو  بأن مشار
ً
علما

: (مخاطر عديدة. إن مخاطر  شمل، دون حصر، ما ي ق مشروع عقاري جديد  سو اك  بناء و اء من األعمال  الوقت املناسب، 1االش ) التأخ  االن

ددة، و(2و( اليف ا ات املتوقعة، و(3) تجاوز الت رة الناتجة عن عوامل تقع خارج سيطرة 4) عدم القدرة ع تحقيق عقود إيجار باملستو ) القوة القا

و األمر الذي ا ئة ونقص مواد البناء  السوق) و ية الس ة والظروف البي و يد (بما  ذلك األحوال ا ش اء لصندوق وال تتعلق بقطاع ال عوق االن

ومي ح ا صول ع املوافقات والتصار ا ا  ع مخاطر أخرى، من بي
ً
ر. إن البدء  مشروع جديد ينطوي أيضا ع التطو ة الالزمة لتقسيم من مشار
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ع ال لم ت ر العقاري املتصلة باملشار اليف التطو ة، وت ومية األخرى املطلو ح ا ا من املوافقات والتصار ا ح األرا واإلشغال، وغ ع تم متا

ون له تأث مباشر وكب ع قيمة الوحدات وأي فشل  ع سوف ي عات االكتمال. إن اإلنجاز النا لتلك املشار  ذلك من شأنه أن يؤدي إ تخفيض التوز

ن وصا قيمة أصول الصندوق. ثمر   للمس

  

ل:  ع الدخل الذي يجنيه الصندوق، أو أن يؤدي إ خسارة رأس املال  مخاطر التمو
ً
ذا سلبا ل أصول الصندوق وأن يؤثر  تمل أن يتم تمو من ا

ل، سوف تت ستخدم الصندوق التمو . وعندما  ل األص ب التمو س يل املثال، قد  ادات واالنخفاضات  قيمة محفظة الصندوق. فع س عاظم الز

ادة  العائدات و  ل يخلق فرصة للز ثماره. إن استخدام التمو سارة تفوق مبلغ اس عرضه  ات عشوائية  قيمة أصول الصندوق أو قد  لكنه  غ

طر  ود نفس الوقت ينطوي ع درجة عالية من ا ل والر لفة التمو ثماراته إ عوامل أخرى مثل ارتفاع ت ض الصندوق واس عر املا وقد يؤدي إ 

ْقِرض باملطالبة باأل 
ُ
مكن أن يقوم ذلك امل ن أصول الصندوق إ ُمْقِرض لصا الصندوق فقط، و صول فور االقتصادي. عالوة ع ذلك، فإنه يمكن ر

ل) من جانب حدوث أي تخلف عن السداد (حسبم و مشروط  وثائق التمو شركة ذات غرض خاص أو من جانب مدير الصندوق أو الصندوق أي ا 

  ذاته.

  

ا املنافسون  ية السعودية، وقد يمتلك  :مخاطر اإلجراءات ال يتخذ ن  اململكة العر ن آخر ن عقار ن ومطور نافس الصندوق مع مالك ومشغل ي

ذا قام منافسو الصندوق بتأج أماكن س ا الصندوق  نفس النطاق الذي تقع فيه العقارات. و ة للعقارات ال يمتلك م عقارات مشا كنية و/أو عض

ة مماثلة للعقارات ال  م الصندوق لألصول القابلة تجار ا الصندوق بقيمة أقل من تقو ذه للعقارات ال يمتلك ا الصندوق أو بيع أصول مماثلة ل يمتلك

ة والسكنية بأسعار مناسبة أو وفق شروط مناسبة أو قد ال ين  ذلك ع اإلطالق.  للمقارنة، فإن الصندوق قد ال ين  تأج املساحة التجار

، التا يجة لعدم شغل العقارات  و تمل كن سارة الدخل ا ف إضافية ألغراض االحتفاظ بالعقارات وقد يتعّرض  اليف ومصار قد يتكبد الصندوق ت

.
ً
ي الوحدات سلبا ناًء عليه، قد يتأثر الدخل املتوقع ملال   األساسية. و

  

شروط جيده: ثمارات الصندوق  اصة به  سو  مخاطر عدم القدرة ع التخارج من اس ف يقوم الصندوق بالتخارج من العقارات واألصول األخرى ا

عتمد ع عوامل خار   ع شروط مواتية 
ً
 للبيع. إن قدرة الصندوق ع التصرف  العقارات بناءا

ً
ج سيطرته بما الوقت الذي يراه مدير الصندوق مناسبا

ل ن وتوافر حلول تمو ن آخر ع  ع   ذلك املنافسة من جانب با
ً
ن. و حال لم يتمكن الصندوق من التصرف  أصوله بناءا تمل ين ا تجذب املش

ا أو  التوقيت الذي يقوم فيه مدير الصندوق بالتصرف  األصول فإن وضعه املا ونتائج العمليات والتدفق النقدي  وقدرته ع الشروط ال يفضل

ي الوحدات قد تتأث اح ع مال ع األر .توز
ً
  ر سلبا

  

ة: م االيجار اما ن ع الوفاء بال ن  مخاطر عدم قدرة املستأجر ن غ قادر ناك عدد كب من املستأجر ان  ل سل إذا  ش قد تتأثر نتائج الصندوق 

وء مستأجر ما إ أنظمة اإلفالس أو اإلعسار أ اإلضافة إ ذلك، ففي حال  ة. و م االيجار اما اء عقد ع الوفاء بال و أية أنظمة مماثلة، فيجوز له إ

امات و/ أو حاالت اإل  تج عن ذلك نقصان  التدفق النقدي للصندوق. و حال وجود عدد كب من حاالت اإلخالل باالل اص و فالس من اإليجار ا

عات مل اص بالصندوق وكذلك قدرة الصندوق ع تنفيذ توز ن، فإن التدفق النقدي ا .املستأجر
ً
ي الوحدات قد تتأثر سلبا   ال

  

اء مدة العقد: ستمد الصندوق معظم دخله من  مخاطر احتمالية عدم القدرة ع تجديد عقد اإليجار أو إعادة تأج املساحة املستأجرة عند ان سوف 

 عليه، فإن الوضع املا للصندوق ونتائج ال
ً
ناءا ا مستأجرو العقارات. و سدد عمليات والتدفق النقدي وكذلك قدرة الصندوق ع مبالغ اإليجار ال 

ل فوري أو تجديد عقود اإليج ش   حالة لم يتمكن الصندوق من إعادة تأج العقارات 
ً
ا سلبا ن قد تتأثر جميع ثمر عات للمس ار أو  حال تنفيذ توز

ة عند التجديد أو إعادة التأج أقل بكث من املتوقع.  اء أي عقد إيجار، ال يوجد أي ضمان ع أن العقد سوف يتم تجديده انت القيمة االيجار وعند ان

. و حال التقص من  ا ون شروط أي عقد إيجار الحق أقل فائدة للصندوق من عقد اإليجار ا بداله. وقد ت جانب أي أو أن املستأجر سوف يتم اس

 عند تنفيذ ا
ً
 أو قيودا

ً
ا ثمارات الصندوق. وعالوة ع ذلك، فإن قدرة مستأجر، قد يواجه املؤجر تأخ ماية اس ظة  اليف با قوق وقد يتم تكبد ت

 
ً
ن ولكن أيضا س فقط بالطلب من جانب املستأجر ا تتأثران ل ة ال يتقاضا ة وكذلك القيمة االيجار عدد العقارات  الصندوق ع تأج املساحة االيجار

ن.األخرى ال تنافس عقارات الصندوق     اجتذاب املستأجر

  

سائر غ املؤمنة افية)  مخاطر ا ية غ ال ن  :(التأمي ا من أنواع التأم ن ع امللكية، وغ ة، وتأم ن للمسؤولية التجار سوف يحتفظ الصندوق بتأم

اطر ال افية ومناسبة بالنظر إ ا ا  عتقد أ دود ال  ا الصندوق، وذلك بالنوع وا دير ا و ات ال يملك غطي جميع املمتل ية ال تنطبق ال  س
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لفة التغ ت تج عن األعمال ع العقار، و ن ضد خسائر معينة، مثل تلك ال ت  التأم
ً
يدة. ومن املمكن أيضا طية املناسبة، مع تطبيق ممارسات الصناعة ا

ي و  شار ة أو السداد ال صومات الكب ا  ا عض القيود، من بي وادث الزلزالية، مع مراعاة  ابية أو العواصف أو الفيضانات أو ا ن. قيود وثائق التاإلر أم

ي صول ع التغطية التأمي ما يصبح غ قادر ع االستمرار  ا ن، ور ة بأسعار لذا، فإن الصندوق قد يتكبد خسائر مادية تتجاوز عائدات التأم

ية فيما يتعلق بملكية إحدى العقار  ا أو خسارة تتجاوز حدوده التأمي . فإذا واجه الصندوق خسارة غ مؤمن عل
ً
ا ، فإنه من معقولة تجار ات أو أك

ا ات. و ذه املمتل  عن العائدات املستقبلية املتوقعة من 
ً
ات املتضررة، فضال ثمر  املمتل تمل أن يخسر الصندوق رأس املال املس لتأكيد فإن أي ا

 ع وضع الصندوق املا ونتائج عملياته، والتدفقات النق
ً
ذا القبيل من املر أن تؤثر سلبا دية الناتجة عنه، ومن ثم قدرة الصندوق ع خسارة من 

ن. ثمر عات للمس   تقديم توز

  

م العقارات: ستخدم مدير الصندوق عمليات تقييم داخلية  العديد  مخاطر تقو ن، سوف  ن املستقل ن من املقّيم ا اثن  عن التقييمات ال يجر
ً
فضال

ون عمليات التقييم ا سبة للصندوق. وست االت بال  للقيمة من ا
ً
 دقيقا

ً
ست مقياسا ا مدير الصندوق لغرض تقدير قيمة عقار ما فقط، ول ل يقوم 

ي من القيمة ا ا ع، حيث إن التحقق ال ي والبا ن املش عتمد األمر ع التفاوض ب ا عند بيع ذلك العقار، حيث  صول عل لسوقية للعقار ال يمكن ا

ن تلك الظروف دون عتمد إ حد كب ع الظروف االقت ارجة عن سيطرة الصندوق ومدير الصندوق، ومن ب ا من الظروف األخرى ا صادية، وغ

 بأن أسع
ً
ّع بالضرورة عن السعر الذي يمكن بيع العقار مقابله، علما ل عام. وعالوة ع ذلك، فإن التقييمات ال  ش ار البيع حصر، ظروف السوق 

ات الصندوق يمكن تحديد ون أك ملمتل ققة قد ت ذا قرر الصندوق تصفية أصوله، فإن القيمة ا ع. و ي والبا ن املش ق التفاوض ب ا فقط عن طر

سبة لتقديرات الق ن بال ا عدم اليق د ف ات التقلبات االقتصادية، وال يز ذه األصول. و ف يمة، وتقل العمليات من أو أقل من قيمة التقييم املقدرة ل

ائية لذلك األصلاملماثل ن والقيمة السوقية ال ن القيمة املقدرة ألصل عقاري مع د ما ب ا قياس القيمة، فإن الفارق يز . وعالوة ع ة ال يمكن  مقابل

 ع دقة تقديرات قيمة العقار وع
ً
ة يمكن أن يؤثر سلبا شأن التدفقات النقدية  السوق املتع س  ن ال ي  ذلك، فإن عدم اليق ن املش املفاوضات ب

ي الوحدات. ائية ملال التا ع العوائد ال ع و   والبا

  

ثمارات غ السعودية وسعر الصرف ثمارات مخاطر االس ية السعودية. وقد تنطوي االس ثمار جزء من أصوله خارج اململكة العر : يجوز للصندوق اس

ل ش عض العوامل  ال ال تتعلق  : ( غ السعودية ع  اطر املتعلقة بما ي ية السعودية، بما  ذلك ا ثمار  اململكة العر ) األمور 1عام باالس

ة غ السعودية و(2املرتبطة بصرف العمالت و( ة السعودية واألسواق العقار ن السوق العقار ) عدم وجود معاي موحدة للمحاسبة 3) االختالفات ب

ر املالية وامل ومي و(والتدقيق والتقار تلفة من اإلشراف والتنظيم ا ات ا اطر االقتصادية 4مارسات ومتطلبات اإلفصاح واملستو عض ا  (

ثمارات 5والسياسية و(  ع قيمة اس
ً
ذه العوامل سلبا ذه األصول. وقد تؤثر  اسب املرتبطة  ) احتمال فرض ضرائب غ سعودية ع الدخل وامل

ال  تا ع إجما قيمة الوحدات.الصندوق غ السعودية و

  

ثمار، محل العقارات سالمة بخصوص  :العقارات سالمة مخاطر ا العقار مدير ع الصندوق  عتمد سوف االس افظة غرض( املستأجر) ا  ع ا

ية التغطية وتوف العقار سالمة ا العقار مدير يكن لم فإذا.  الالزمة التأمي افظة ع قادر( املستأجر) ا  الالزمة الصيانة واجراء املب سالمة ع ا

ل يؤثر قد مما العقارات شغيل أو إنجاز ع الصندوق  قدرة يضعف أن شأنه من ذا فإن املناسب، الوقت   شغيل لتأخر الصندوق  أداء ع سل ش

  .العقار

  

  

ات عض حق من أنه امللكية: نزع مخاطر ومية ا ة العقار ملكية نزع اململكة  ا يل ع (العامة للمص صر، ال املثال س  رافق والم الطرق  بناء ا

ة، الناحية ومن . ) العامة ض النظر ون  أن يف ض قيمة ت وعة للعقار التعو  قد حيث مضمون  غ األمر ذا ولكن السوقية للقيمة مساو ملكيته امل

ض قيمة تقل  العقار ع اإلجباري  واذ االستح يتم امللكية نزع حال و .الشراء عند املدفوعة القيمة أو امللكية نزع وقت للعقار السوقية القيمة عن التعو

ة عد ا ألن وذلك نظاميا، محددة غ اخطار ف ض، دفع احتمالية من الرغم وع . خاص نظام ع عتمد تحديد ناك التعو ون  أن  يتمثل خطر ف  ي

ض قيمة ثمار م مع باملقارنة افية غ التعو ح أو االس ادة أو الفائت الر ثمار قيمة  الز  قيمة تنخفض قد امللكية، نزع خطر تحقق حال و . االس

عات ي التوز ي يخسر وقد للوحدات التداول  وسعر وقيمة الوحدات، ملال ثمر املال رأس من جزء أو ل الوحدات مال   .املس

  

 للصندوق  املا الوضع اإليجار من دخله معظم الصندوق  يحقق سوف بديل: مستأجر إيجاد أو ر اإليجا عقد تجديد ع القدرة عدم احتمال مخاطر

ناءً  .العقارات مستأجري  من املستلم عملياته ونتائج عات القيام ع وقدرته النقدية وتدفقاته سلبا يتأثر قد عليه، و ن ع بتوز ثمر  عليه عذر إذا املس
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ية اإليجار عقود تجديد أو العقارات تأج إعادة ل أقل التأج إعادة أو التجديد عند اإليجار الت معد انت إذا أو بديل، مستأجر إيجاد أو املن  كب ش

بؤ الصندوق  ستطيع ال .متوقع و مما الة ذه و .بديل مستأجر إيجاد أو مدته اية  اإليجاري  عقده يجدد سوف املستأجر ان إذا بما الت  س ا

ن/مستأجر ع بالعثور  ن مستأجر ون  لشغل آخر ا أو العقارات مطالبا الصندوق  ي   .بيع

  

اء ثمار  اإليجار: لعقد املبكر اإل ان للتنمية واالس  ع أصول مؤجرة إ طرف واحد ،شركة إس
ً
 قائما

ً
ا  عقار

ً
ون الصندوق  البداية صندوقا سوف ي

لة األجل تمد إ  اء املبكر  15(املستأجر) بموجب عقدين طو ناك عوامل خارج نطاق السيطرة املعقولة لألطراف قد تؤدي إ اإل ون  مكن أن ت عام ، و

ق  الطر
ً
نما يقرر مدير الصندوق واملستأجر معا امل ملدفوعات اإليجار ملدة ب    لعقد اإليجار. قد يؤدي ذلك إ إنقطاع أو توقف 

ً
األمثل للم قدما

ل كب عن السابق مع احتمال وقوع خسائر  رأس املال ش دث إ إنخفاض إيرادات الصندوق  ذا ا   .إدارة الصندوق. وقد يؤدي وقوع 

  

ة األصول  ع االستحواذ مخاطر ة املبدئية   املبدئية: العقار خ اإلقفال.  60غضون يتوقع الصندوق إتمام االستحواذ ع األصول العقار  من تار
ً
يوما

م بم اما نفيذ ال ام أي من طر اتفاقيات الشراء ب ا، فقد ال تتم عملية وع الرغم من اإللزامية القانونية التفاقيات الشراء، إال أنه  حال عدم ال وج

خ االقفال أو  أي وقت ع اإلطالق، و ح 60االستحواذ  غضون   من تار
ً
ال عدم حصول ذلك سيقوم مدير الصندوق بإغالق الصندوق والقيام يوما

ام . ذه الشروط واألح ا  البند (ل)  من    باإلجراءات ال تم اإلشاارة إل

  

ام  اإلخفاق مخاطر ام ألي من تلك األنظمة و  باألنظمة: االل خفاق املستأجر  االل ومية. و ا يخضع املستأجر لعدد من األنظمة ا املعاي أو جميع

ناك احتمال بأن يتح ري ع قدرة املستأجر ع تقديم مدفوعات اآلجار. كما أن  ل جو ش ات. وقد يؤثر  ساب غرامات وعقو مل مالك قد يؤدي إ اح

ات نظ إجراءات املستأجر.   األرض والعقار غرامات أو عقو

  

ثمارات : ا. وعالوة ع ذلك ، ال يتعرض الصندوق  مخاطر تراجع أداء االس  م
ً
عضا ا أو  ديدة جميع الية أو صفقاته ا اطر عدم نجاح أصوله ا

ذا تأث سل ع ون ل تم من األساس. وقد ي ا س  لتوقعات مدير الصندوق، أو أ
ً
تم وفقا ثمار املستقبلية س  نتائج يوجد ضمان بأن عمليات االس

. شغيلية ووضعه املا   عملياته ال

  

ارجة النقدية التدفقات مخاطر ون  قد محددة نفقات سداد العقارات: لصيانة املتوقعة وغ ا  ع العقار مدير قدرة عدم حال  مطالبا الصندوق  ي

ون  وقد النفقات تلك سداد سديد مطالبا الصندوق  ي يل ع( النفقات ذه ب ة الضرائب املثال، س فاظ )والصيانة ) VATالقيمة املضافة (و  العقار  ل

ثماري  عقار قيمة ع اح ستخفض النفقات ذه أن حيث .جديد مستأجر إ عقار نقل أو/و عقار ع ز توقيع وتجنب اس   .الصندوق  أر

  

شاء : ن وأعمال اإل   مخاطر املطور
ً
ون الصندوق معرضا ر عقاري  مرحلة الحقة من مدة الصندوق ، فسوف ي ثمر الصندوق  مشروع تطو إذا اس

شاء واإلخفاق  صر ، التأخ  عمليات اإل يل املثال ال ا شمل ع س ذا  ع محددة، و اطر عدة مرتبطة بملكية عقارات ومشار ا  أو التأخ  حي

صول ع املوافقات ن واللوائح والقواعد ذات الصلةن وعدم  ا ات  القوان ات العمالة ، والتغ ام ، وتأش ومية، ونقص/ عدم توفر املواد ا ا

ن وامل امات من جانب املطور ع وعقارات مناسبة خالل إطار زم معقول بما يؤثر ع اإليرادات، وعدم أداء االل ن، وعدم القدرة ع تحديد مشار قاول

اجع الس اليف. و/أو املصروفات الرأسمالية/ مصروفات الصيانةن وال ن، وحاالت التجاوز غ املتوقعة للت عام  أسعار داد اإليجار من جانب املستأجر

ا تأث سل ع نتائج العمليات  ون ل االت فإنه قد ي ذه ا شغيلية والوضع املا للصالعقارات، إ . ف يحال حدوث مثل    ندوق.ال

  

شاء : اليف اإل ر عقاري  مخاطر ت ثمر الصندوق  مشروع تطو ون  فسوف الصندوق  مدة من الحقة مرحلة إذا اس شأ قد اطر معرضا ي  عن ت

ات ام املواد أسعار  غ ع ع ا ة املشار ق عن للصندوق  العقار خ تأخ طر ا تار د أو إتمام شائية خسارة أو اإليرادات من ا ا، أو اإل  مما ندر

ب محدد مشروع سلبا سيؤثر ام املواد تلك أسعار ارتفاع س ا املشار ا ة العمالة ندرة أو العمالة أجور   االرتفاع فإن ذلك، ع وعالوة .إل  املطلو

ع تلك إلتمام ة املشار ون  العقار ع ع سل تأث له سي   .املا ووضعه الصندوق  مشار

  

شغيلية والعقاراتمخاطر  ون  قد:  إدارة العمليات ال يل ع (محددة نفقات سداد كذلك مطالبا الصندوق  ي ة الضرائب املثال، س القيمة و  العقار

فاظ  )والصيانة ) VATاملضافة ( ثماري  عقار قيمة ع ل قية رسوم سداد أو/و اس ق حالة  عموالت أو/و سو سو  .جديد مستأجر إ عقار نقل أو ال
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ه ع الصندوق  عتمد وسوف ع إلدارة ثالثة أطراف ع أو مستأجر ة املشار   .الصندوق  لصا العقار
ً
ا املستأجر بأنعلما اليف يتحمل ا  الصيانة ت

  .)VATالقيمة املضافة (و  الضرائب وسداد

  

يع العقارات : ق و سو  نظر  مخاطر 
ً
ن قد فإنه العقار سوق   السيولة النخفاضا ر إعادة الصندوق  مدير ع يتع ا العقارات تطو ق قابلة عل سو  لل

ين، ذب أو ذا املش ما الصندوق  إيرادات ع بدوره سيؤثر و تب ور   .مالية خسائر وقوع عليه ي

  

ثمار املبالغ النقدية الزائدة  صناديق مرابحة  : االئتمان والطرف املقابل مخاطر ذه سوف يقوم الصندوق باس عة، مع أن  ة متوافقة مع الشر ومضار

ذا ا الصندوق، و اطر إال أنه يوجد احتمالية عدم السداد األطراف املقابلة واملؤسسات املالية ال يتعامل مع ثمارات منخفضة ا   االس
ً
قد يؤثر سلبا

  ع الوضع املا للصندوق.

  

ة مخاطر ل قد يؤث بيع أعداد ك:  بيع الوحدات بكميات كب ش ة من الوحدات  السوق املالية عقب إتمام الطرح، أو احتمال حدوث ذلك البيع ،  ب

م .   سل ع سعر الوحدات  سوق األس

  

اح مخاطر عات األر ي الوحدات :  تقلبات توز  ، إال أنه 90رغم أن الصندوق مطالب بأن يوزع ع مال
ً
ا احه ع األقل مرة واحدة سنو ال % من صا أر

تم توز  ناء املبلغ املو أعاله الذي س إست ا الصندوق. وعالوة ع ذلك. و اح يقوم  عات أر شأن املبلغ الفع ألي توز عه، يخضع إعالن توجد ضمانه 

ا أداء الصندوق  عتمد ع جملة أمور من بي ا لتوصية مدير الصندوق كما سوف  عات وسداده ل اح أو توز والوضع املا للصندوق الصندوق عن أي أر

اح. عات األر   واملتطلبات النقدية وقدرة الصندوق ع سداد توز

  

اخيص النظامية الالزمة: مخاطر يفاء أو تجديد ال دافه تحقيق  الصندوق  ين ال قد عدم اس ة أ ثمار يفاء عدم حال  االس  تجديد أو اس

اخيص شاط ملزاولة الالزمة النظامية ال الة، ذه مثل و .التعلي ال ثمار قدما ي املض الصندوق  ستطع ال قد ا ر أو باالس  سيؤثر مما العقار، تطو

ر من املتوقعة العوائد أن حيث الوحدات قيمة ع سلبا ا يتم لن التطو دد الوقت  حصاد ا ا   .ل

  

لة األجل مخاطر م الصندوق عقود إيجار :  إبرام عقود إيجار طو ات إيجار تتجاوز سي ن لف لة األجل مع املستأجر ذه  10طو سنوات. وقد تتضمن 

غ أسعار صرف العمال  م أو  شغيل أو معدالت الت اليف ال ادة  ت ادات  قيمة اإليجار وقد ال تتضمن ذلك، عند حدوث أي ز ادة العقود ز ت أو ز

 ع اسعار العقارات مع ثبات دفعات االيجار يؤدي إ انخف
ً
ون الصندوق قادرا  ملدة االيجار ، قد ال ي

ً
اض العائد ع االيجار. وعالوة ع ذلك ، ونظرا

ب  انخفاض عوائد الصندوق عن العوائد املتوف س اء مدته. مما ي ن ان ات السابقة إ ح رة  السوق إعادة التفاوض ع عقد االيجار ليعكس التغ

  انخفا
ً
  ض السعر األص لألصول وسعر وحدات الصندوق.وقد يؤثر ذلك ايضا

  

ومة تفرض قد:   ع العقارات )VAT/ القيمة املضافة ( الضرائب الرسوم  مخاطر فرض  الع العقارات  )VAT/ ضرائب / القيمة املضافة ( رسوما ا

ا د أو العقارات أسعار غي إ ذلك يؤدي وسوف .الصندوق  يملك اليف يز ا ال الت    عائدات الصناديق.  يتكبد
ً
ا ر  جو

ً
ا الصندوق بما يؤثر تأث

اليف ع املستأج ذه الت  ع نقل تأث 
ً
ون الصندوق قادرا لة األجل، قد ال ي  لطبيعة عقود االيجار طو

ً
ن.وعالوة ع ذلك ، فإنه نظرا   ر

  

ام ن واإلصالح ال ام بالتأم ان االيجار الذي يتضمن االل ل كب ملا : ل مخاطر سر ش ة املبدئية بموجب عقود إيجار معادلة  تم تأج األصول العقار

اليف الصيانة، باإلضافة إ افة ت ا يتحمل املستأجر  امل، وال بموج ن واإلصالح ال ام بالتأم عقود اإليجار ال تتضمن االل ن عرف  دمات والتأم  ا

سداد  ام  ل  والرسوم ) VATملضافة (القيمة االضرائب  و واالل ش   مباشر بالعقار ذي الصلة .املتعلقة 

ام عقود اال  تصة  اململكة أن أح اكم ا يئة الشرعية للصندوق ، ف ال تضمن أن تقرر ا ا وع الرغم من اعتماد العقود من جانب ال يجار أو غ

ا، وذلك خاصة فيم ا  اململكة حسب صياغ التا يمكن تنفيذ ام ال من العقود ذات الصلة  عقود متوافقة مع املعاي الشرعية ، و ا يتعلق باألح

سداد الضرائب و  ام  شائية واالل ة املبدئية. ) VATالقيمة املضافة (تخول للمستأجر مسئولية إجراء إصالحات إ و  والرسوم املتعلقة باألصول العقار

د النفقات املتكبدة من ج عة ، فقد تز ب غ متوافق مع الشر ت ذا ال تصة أن  كمة ا ذا األمر حال قررت ا ون ل ل كب . وقد ي ش انب الصندوق 

التا انخفاض قيمة الواحدات. ي الوحدات و عات ملال ري سل ع الصندوق ومركزه املا وقد يؤدي إ انخفاض التوز   تأث جو
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ات : قطاع الفندقة مخاطر  ذه العوامل عوامل متعلقة بمستو ل عام. وقد تتضمن  ش سوف يتأثر أداء الصندوق بالعوامل ال تؤثر ع قطاع الفندقة 

ة العامة أو أي أنظم ر الص أو القيود املرتبطة بال ئة أو قيود ا ا أي انكماش اقتصادي أو أي تف لألمراض أو أو ة أو لوائح (بما الطلب ومن بي

لية أو الوطنية أو الدولية أو التقييد أو )VATالقيمة املضافة ( ذلك تلك املتعلقة بالضرائب والرسوم و   ) أو التعطل  خدمات النقل واملواصالت ا

ل عام أو  قطاع أ ش ادة املعروض من الفنادق إما  ا ز ات العرض ومن بي ة ، أو عوامل تتعلق بمستو طر أو أي حالة مشا الفنادق ا ن  ان مع و م

ن من مكة املكرمة أو املدينة املنورة أو ية السعودية أو املوجودة  موقع مع ا أو  ف  أي مدينة داخل اململكة العر سم قطاع   خارج فئة معينة . و

ه من العوامل تأث سل ع العمل وع اإلنفاق ون لالقتصاد الك وغ و ما يؤدي إ إنخفاض معدالت  الفندقة بنمط دوري وقد ي ال و

التا قد يحتاج الصندوق إ التخارج من األصول مق ؤثر ع القيمة اإلجمالية للعقارات  قطاع الفندقة . و ابل مبلغ أقل من اإلشغال وأسعار الغرف و

لفة االستحواذ ، مما يؤدي إ خسارة رأس مالية وقد ال يتمكن من تحقيق العوائد  دفة .ت   املس

  

اطر املرتبطة بقطاع الفندقة  مكة املكرمة واملدينة املنورة   ا من ا ون للطبيعة املوسمية لقطاع الفندقة  مكة املكرمة : الطبيعة املوسمية وغ قد ي

ة املبدئية وع أي عقارات يتم االستحواذ عل ري سل ع األصول العقار ا  مجال الفندقة، واملدينة املنورة تأث جو ا  املستقبل وال يتم استخدام

ذه الطبيعة ب  س حقق أع معدالت اإلشغال بصفة عامة  موسم ا والعمرة. ومن املتوقع أن  سم قطاع الفندقة بطبيعته املوسمية، و املوسمية  ي

شغي ا ومعدالت اإلشغال والنفقات ال ة  إيرادات الغرف وأسعار ستطيع الصندوق توف أي ضمانات بأن التدفقات النقدية سوف تقلبات دور لية. وال 

ون للتذبذب  األداء املا الناتج عن الطبيعة املوسمية ل التا قد ي ذه التقلبات. و يجة ل بوط قد يحدث ن ض أي  افية لتعو ون  لقطاع الفند ت

ري سل ع املركز املا للصندوق وتدفقاته  اإلضافة إ ذلك وع الرغم تأث جو عات النقدية وقيمة الوحدات . و التا التوز النقدية ونتائج عملياته و

يع السياحة ، إال أن التغي السل ة ل  كب
ً
ودا  ج

ً
اث الوط تبذالن حاليا يئة السعودية العامة للسياحة وال ات من أن اململكة وال   إصدار تأش

ات ال ثمارات الصندوق .العمل وتأش ات ا والعمرة قد يؤثر ع سوق السياحة  اململكة بما  ذلك اس   عمل وتأش

  

طر األخرى: )3   عوامل ا

  

ي: يئة السوق  مخاطر الوضع القانو شرف عليه  ب التعاقدي تحكمه و ت ذا ال ي الوحدات ومدير الصندوق. و ن مال  ب
ً
عاقديا  

ً
با إن الصندوق يمثل ترت

ن ال ذا الفرق ب ومية سعودية أو محكمة سعودية ل يئة ح اصة ولذا فإن درجة تأييد أية  ته القانونية ا ص س لدى الصندوق  وضع املالية. ل

 غ وا وغ مخت وذلك حسب علمنا.
ً
عت أمرا ي ملدير الصندوق  ي للصندوق والوضع القانو   القانو

  

اطر القانونية والتنظيمية  ية:ا ات قانونية  والضر غ عات القائمة واملعلنة. فقد تطرأ  شر ند ع ال س ام  ذه الشروط واألح إن املعلومات الواردة  

ثماراته. و  ا تأث سل ع الصندوق، أو اس ون ل ا خالل مدة الصندوق، وال يمكن أن ي ة وتنظيمية  اململكة أو غ و ية وز ون قدرة وضر قد ت

 وراء سبل ا
ً
ية السعودية سعيا وء إ محاكم اململكة العر ن ال اعات محدودة، وقد يتع وء للطرق القانونية  حال ال َعد لصندوق ع ال

ُ
االنتصاف. و

ا غ متوقعة. لة وصعبة ونتائج ي  اململكة عملية طو اإلضافة إ ذلك، تتمتع  عملية تنفيذ عقود اإليجارات والعقود األخرى من خالل النظام القضا و

شر ة التصرف فيما يتعلق بتطبيق ال اتب العدل، بقدر كب من الصالحية وحر يل املثال  ومية  اململكة، ع س ات ا عات القائمة. اإلدارات وا

عات إ شر ذه ال ومية  تطبيق  عات القائمة أو تأخر اإلدارات ا شر ات  ال غي  ضرائبوقد تؤدي أي 
ً
 ع الصندوق. وال توجد حاليا

ً
  التأث سلبا

لية  )VATالقيمة املضافة ( أو  ية ا ية السعودية، وتحتفظ السلطات الضر يئة السوق املالية داخل اململكة العر اضعة ل مفروضة ع الصناديق ا

ي الوحدات. اة ع جميع مال بة الز ق  تقدير ضر   با

  

بة  ثمار  الصندوق نفسه والبعض اآلخر ينطبق  :الدخلمخاطر ضر ا ينطبق ع االس عض ية متنوعة،  ثمار  الصندوق ع مخاطر ضر ينطوي االس

ذه الضرائب ؤدي تكبد الصندوق ملثل  ون. و ن وقد ال ت ثمر مع ون ذات صلة بمس إ تخفيض املبالغ ) VATالقيمة املضافة (و  ع ظروف معينة قد ت

ن. وسوف تؤدي الضرائب ثمر تملة للمس عات ا  عن التوز
ً
ثمرون  )VATالقيمة املضافة ( أو النقدية املتاحة لعمليات الصندوق فضال ا املس ال يتكبد

ي م الضر شار شاور مع مس ن ال تمل ن ا ثمر جب ع املس ثمار  الصندوق. و شأن الضرائب بالضرورة إ تخفيض العوائد املرتبطة باالس  أو ن 

ا) VATالقيمة املضافة ( يع ا و ثمار  الوحدات وتملك تبة ع االس   .امل

  

ومية والبلدية: ة أو تم  مخاطر املوافقات ا ة  حال ُرِفَض إصدار أي اعتماد أو موافقة بلدية مطلو ثمار دافه االس قد ال ين الصندوق  تحقيق أ

ر مشروع عقاري.  ثمار أو عملية تطو ستطع الصندوق استكمال اس الة، قد ال  ذه ا شروط غ مقبولة. و مثل  ا    منح
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رة ون قد يتعرض الصندوق خالل ف:  القوة القا  األحداث ال ت
ً
رة"، تحديدا ر املشروع إ مخاطر " القوة القا سيطرته، مثل احداث  خارجات تطو

ب تلك األحداث   ،القدرو  القضاء س ومية . وقد ت ابية، الزالزل واإلضرابات ، األوامر أو القرارات ا روب، األعمال اإلر رائق، الفيضانات، ا ا

ثمارات الصندوق    . التأخ أو قد تقلل من قيمة اس

  

سبة  قد مخاطر السعودة: ية السعودية توظيف  ومة اململكة العر ط ح ن واطناملمن  معينةش باململكة. ومن غ  ي قطاع العقار ال ن السعودي

ثماراته  ذه املرحلة إ أي مدى سوف ُيطلب من الصندوق واس اليةالوا   سب ا سب ال تفوق ال ذه السياسات أو ال ام بمثل  . ذلك ألن اإلل

اليف ذه الت ، و ب إضا ن أو تقديم تدر ن إضافي و متوقع  السعودة قد تتطلب توظيف موظف شغيل عما  اليف ال ب  ارتفاع ت س األخرى قد ت

ي الوحدات. ع ع مال اح الصافية املتاحة للتوز التا سوف تنخفض األر و ما سوف يتم اقتطاعه من صا دخل الصندوق و   باألساس، و

  

: عرضه ألخطار االنخراط  نزاعات قضائي مخاطر التقا مع الغ شطة الصندوق  عاب الدفاع ضد إن أ . وسوف يتحمل الصندوق أ ة مع الغ

ع ع مال ام، األمر الذي من شأنه أن يقلل من أصول الصندوق واألموال النقدية املتاحة للتوز ات أو األح سو ي الوحدات. مطالبات الغ ومبالغ ال

ض من الصندوق فيما يتعلق بتلك ال عو صول ع  ن ا حق ملدير الصندوق وآخر  لقيود معينة.و
ً
  اعات القضائية وذلك وفقا

  

ض: موه ومديروه ومسئولوه  مخاطر تحديد املسؤولية والتعو شاروه ومسا ا مدير الصندوق ومس ام الصندوق الظروف ال يتحمل ف تحدد شروط وأح

عة له، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق املسؤولية تجاه الصندوق. ات التا ن  التصرف   وموظفوه ووكالءه والشر ثمر يجة لذلك، فإن حق املس ون

اإلضافة إ ذلك، فإن الشروط وا ا. و ا مثل تلك الشروط غ منصوص عل ون ف االت ال ت  باملقارنة مع ا
ً
ون محدودا ام تنص حاالت معينة ي ألح

سائر عض املطالبات وا ن عن  شار عّوض مدير الصندوق واملس م نيابة عن  ع أن الصندوق سوف  ف الناشئة عن تصرفا واألضرار واملصار

ن. ثمر ري ع عوائد املس ل جو ش ض من املمكن أن تؤثر  امات بالتعو ذه االل   الصندوق. و

  

ية: عات العي ات أخرى  سياق حل  التوز صص  شر ية لعقارات أو  عات عي ام باملتطلبات التنظيمية، يجوز للصندوق إجراء توز  باالل
ً
نا ر

ون من الصعب تح ون مجمدة وعليه قد ي و الوحدات حصص  أي أصل أو شركة ُيحتمل أن ت ستلم مال ، قد  ع العي ا. الصندوق. و حالة التوز قيق

يجة لذلك اليف وأعبون ع العي ألية أصول ت .  وقد ي التوز
ً
  شركة موزعة عينا

ً
 أو حصصا

ً
وا بالتضامن عقارا ي الوحدات أن يمتل اء ، يجوز ملال

 .
ً
عات نقدا ا لو أن الصندوق أجرى التوز ثمرون ليتحملو ة لم يكن املس   إدار

  

عارض املصا ن مصا :مخاطر  عارض  املصا ب شأ  ن  الصندوق أثناء القيام أو مدير الصندوق  قد ي ك األطراف ذوي العالقة ومصا املش

عارض مصا محتمل فإن مدير الصندوق ُملزم باإلفصاح عنه إ مجلس إدارة الصندوق التخاذ القرار ح ياله وفق بإدارة الصندوق . و حال وجود أي 

ام الصندوق. كما 4 -(م البند    البند (ق ) من شروط و أح
ً
عارض املصا املوجود حاليا ذه الشروط  ) 4-ان مدير الصندوق قد قام باإلفصاح عن  من 

ام.   واألح

  

عات  أعاله. مخاطر التقلب  التوز

ش ن  ثمار  وحدات الصندوق. وُ اطر  االس افة عوامل ا  ل
ً
نفذا  أو مس

ً
 وافيا

ً
صا  وم

ً
ا ست تفس ورة آنفا ل اطر املذ افة إن ا عمل  دة أن 

ن.  تص م ا شار ن ع طلب مشورة مستقلة من مس تمل ن ا ثمر   املس

  

ام قد ت البيانات املستقبلية: ذه الشروط واألح عض إن  حتوي ع بيانات مستقبلية تتعلق بأحداث مستقبلية أو باألداء املستقب للصندوق. و 

ات مثل:  ف البيانات املستقبلية بمصط عر االت، يمكن  قّدر“، “يواصل“، “عتقد“، “نتوقع“ا
ُ
تظر“، “ن ما“، “ننوي “، “ن ع"، "من “خطط“، “ر ، "مشار

ذه املصط ض"، "سوف"، أو عكس  ن أن األحداث أو النتائج املف رد توقعات فقط  ح ش  ذه البيانات  ة. و ات املشا ا من املصط ات أو غ

تلفة،  ذه البيانات النظر ع وجه التحديد  عدد من العوامل ا ن عند تقييم  ثمر جب ع املس ري. و ا الفعلية قد تختلف ع نحو جو من بي

اطر الواردة  ال ري عن أي من البيانات 2فقرة ا ذه العوامل من املمكن أن تجعل األحداث أو النتائج الفعلية تختلف ع نحو جو (ز). حيث أن 

ام من أجل مطابقة  ذه الشروط واألح خ  عد تار ذه البيانات املستقبلية. وال يتحمل مدير الصندوق أي مسئولية عن تحديث أي من البيانات املستقبلية 

ات  التوقعاتمع ال   . نتائج الفعلية أو التغي
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مخاطر 

التعاقد 

مع 

ان  إس

للتنمية 

ثمار(كمدير للعقار و مستأجر) ة االيجار  سوف يقوم مدير الصندوق بالتفاوض مع  حال : واالس ان عن سداد القسط االيجار ي خالل الف تأخر إس

تصة حسب أنظمة اململكة الع ات التنفيذ ا ية املستأجر حسب عقد اإليجار و حالة تأخرة سوف يقوم مدير الصندوق  بتقديم سندات األمر  ر

نقيام  اري املستحق ، أما  حال السعودية  من أجل تحصيل املبلغ اإليج اء عدعقد اإليجار  بإلغاء أي من الطرف ددة بـ ( ان سنوات، ) 5املدة األولية وا

ن بنفس حالة االستالم ( من دون أي عيب أو خلل  سليم الع ان ب م إس د وتل كيبات واألثاث واألدواتتتع شمل دون حصر اللوازم وال  فإن ،؛ وعليه  )و

ان م  إس نفيذ  -دون قيد أو شرط –تل ق. ولتجنب أي  أعمالب سو ون  ، شكاإلدارة والصيانة وال ق سي سو فإن تطبيق عقد اإلدارة والصيانة وال

ة الالحقة   ع الف
ً
حد أق ( إللغاءمحصورا  فقط إلس5عقد اإليجار و

ً
ذا البند ملزما عت  اء املدة األولية . و خ ان وان دون ) سنوات من تار  سي

عد  ق  سو ن طرف آخر للقيام بأعمال اإلدارة والصيانة وال ا أن تقوم بتعي ن من  اإليجار عقد إلغاءاملالية أو الشركة أو الصندوق ال يحق ل أي من الطرف

م.  ف ق والصيانة اإلدارة عقد بأن الطرفان و سو عت اإليجار عقد ارتباط أي له يوجد ال وال   و
ً
ا ان قامت حال و امللزمة األولية السنوات عد سار  إس

اء    . اإليجار عقد بإ

اك  )ط(  االش

  

  

 

  الطرح العام  )1

  

طوات   املدة الزمنية املتوقعة  ا

ة الطرح    أيام عمل 5  ف

اك  ة االش   2017 /11./07إ  01/11/2017من   ف

اك  ة االش   07/12/2017م ا 08/11/2017يوم تقو  تبداء من 30  تمديد ف

ة الطرح  اء ف عد إن ن  ب عد التخصيص  5  رد الفائض للمكت   أيام عمل 

دف  ن  حال عدم جمع املبلغ املس ب ا. 5  رد الفائض للمكت ة الطرح األو وأي تمديد ل عد ف   أيام عمل 

ة التخصيص  عد إقفال الطرح 10  ف   أيام عمل 

اك  ى لالش د األد ال سعودي 10,000  ا   ر

اك  د األع لالش ال سعودي 28,600,000   ا   ر

  

ة املدئية    إتمام االستحواذ ع األصول العقار

  توقيع إتفاقية البيع والشراء

وك للصندوق    إفراغ الص

  توقيع إتفاقية التأج 

  

  

  

ن يوم ة التخصيص خالل ست اء ف   تقو من إن

  بدء وحدات الصندوق  التداول بالسوق املالية السعودية 

  

ن يوم ــــراء ,  خالل ثالث ــ تقو من توقيع إتفاقية البيع والشـــ

ل , ــ ــ شـ ــندوق قبل نقل امللكية  ــ و لن يتم ادراج وحدات الصـ

  امل لصا الصندوق 
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اك يبلغ  وحدة  )57,240,000 (الصندوق يطرح  ال سعودي  10سعر اش ال )572,400,000 (  مبلغمع ر : سعودي. ر    موزعة ع النحو التا

ساوي (70كحد أق  -1 ية  ال سعودي400,680,000% حصص عي عادل ( ) ر   ) وحدة .40,068,000 بما 

ى -2 ــاوي (30 كحد أد ــ ســ ا طرح عام  عادل (171,720,000% م ــــعودي, بما  ال ســ ـــــوف يتم طرح الوحدات من خالل طرح ) وحدة .  17,172,000) ر وسـ

 لتعليمات 
ً
ـــة بعام وفقا ــ ـــ اصــ ثمار العقارا ــ ــ ـــ ــــناديق االســـ ــ ة  ةصــــ ثمار العقاري، خالل ف ــ ــ ـــ ــــناديق االســـ ــ  من ال طرح الاملتداولة والئحة صــــ

ً
تبدأ اعتبارا

ستمر ح  [01/11/2017] خ اإل [07/11/2017]و ة الطرح").  ")قفال("تار ــ "ف ـــ ـــ ــ ـــ ة بـــ ذه الف شار إ  ل وحدة سعر (و ون ل ة الطرح، ي وخالل ف

اك يبلغ  ال سعودي للوحدة. 10اش  ر

ات عن مبلغ  ا ــ ــ ـــ ــ ـــ ادة االشــ ـــعودي171,720,000( حالة ز ــ ـــ ــ ـــ ال سـ ادة    ) ر عادل قيمة الز ى للطرح العام بما  د األد ــــندوق برفع ا ــ ــ ـــ ــ ـــــيقوم مدير الصـ ـــ ــ ـــ سـ

ات عن  ا ية للصندوق .30االش صص العي د اآلق ل   % وخفض ا

  

اك  صندوق  ت سيكو السعوديةآلية االش طوة األو -1ر اك  الصندوق: –ا   االش

  

اك  الصندوق :    الشروط العامة لالش

ة املفعول. .1 ة سار  و

م. .2 اص املرخص ل شطة لدى أحد اال ة  ثمار  توفر محفظة اس

اك منه  .3 ل قيمة االشــ ثمر بتحو اك  الصــندوق. ع أن يقوم املســ ثمر الذي يرغب باالشــ ل بأســم املســ ــ ي آيبان م توفر رقم حســاب بن

عد التخصيص. تم رد الفائض إليه   وس

ام .4 اك  ــ ندات االشـــ ــ ة تقديم مســـ و والة البنكية + صـــــورة ال  + صـــــورة ا
ً
امال  

ً
اك معبئا وموقعا ــ ام موقعة+ نموذج االشـــ لة (الشـــــروط واالح

ثمر).  موقعة من املس

ثمر :  ندات التالية حسب فئة املس   يتم إرفاق املس

ن : ثمر ة من جميع املس ندات املطلو   املس

 ــم امل ي بإســ ـــادرة من حســــاب بن والة البنكية صـ اك ،  حال تقديم صــــورة ا ــ اك ورســــوم االشــ ــ  قيمة االشــ
ً
ــامال ا املبلغ شــ ــ ف ــ ثمر، مو ــ ســ

اك من خالل  وطلب االش  املالية . سي

 .ام  ة موقعة من الشروط واألح

 . امل ل  ش  
ً
 ومعبئا

ً
اك موقعا  نموذج االش

ة االفراد :  ندات املطلو   املس

 . ن ة الوطنية للسعودي و  صورة من ال

ن " ة لألفراد القاصر ندات املطلو   املس

 .ي أو محفظة للقاصر ي لو القاصر  حال عدم وجود حساب بن ساب البن ل فرد قاصر من نفس ا  تنفيذ حوالة بنكية مستقلة ل

 : إرفاق الوثائق التالية 

  م من ن ملن أعمار ــــعودي ن الســـ ــــر ة الوطنية للقاصـــ و ــــورة من ال ة إ  15صـــ ر ـــــنة  ـــــنة 18ســ م دون  ســ ة أو دف العائلة ملن أعمار  15ر

ة . ر  سنة 

 .ة املفعول ة الوطنية لو األمر سار و  صورة من ال

 

ات : ة للشر ندات املطلو   املس

 . ل التجاري مع ختم الشركة  صورة من ال

 . س والنظام األسا مع ختم الشركة  صورة من عقد التأس
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  ة املفوض بالتوقيع مع و  ختم الشركة .وموقعة من املفوض .صورة من 

ة : ثمار ة للصناديق االس ندات املطلو   املس

 . ل التجاري ملدير الصندوق مع ختم الشركة  صورة من ال

 . س والنظام األسا ملدير الصندوق مع ختم الشركة  صورة من عقد التأس

 . شاط ملدير الصندوق  صورة من ترخيص ممارسة ال

 اصة بالصندوق .صورة من الشروط واألح  ام ا

 . يئة السوق املالية ع طرح الصندوق  صورة من موافقة 

 . ة املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة ، وموقعة من املفوض و  صورة من 

ة : ثمار ة للمحافظ االس ندات الطلو   املس

 . ة ثمار فظة االس ة صاحب ا و  صورة من 

  فظة مع ل التجاري ملدير ا  ختم الشركة .صورة من ال

 . فظة مع ختم الشركة س والنظام األسا ملدير ا  صورة من عقد التأس

 . فظة شاط ملدير ا  صورة من ترخيص ممارسة ال

 . ة ثمار فظة االس  صورة من إتفاقية إدارة ا

 ة املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة . وموقعة من املفوض و  صورة من 

 

اك  الصندوق من خالل شركة    املالية :  سيكو آلية االش

  

طوة األو  ام .: ا صول ع الشروط واألح   ا

ـــ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــندوق ـ ـــ ــ ـــ ي ملدير الصـ و ارة املوقع اإللك ام من خالل ز ــــروط واالح ــ ــ ـــ ــ ة من الشـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــول ع  ـــ ـــ ــ صـــ اك ا ــ ــ ـــ ــ ـــ ن باالشــ ان الراغب ــــندوق") بإم ــ ــ ـــ ــ ("مدير الصـ

)www.sicocapital.com) ("يئـــة ــاليـــة ("ال ـــــوق املـ ــ ـــ ــ يئـــة الســ ي ل و ــــعودي www.cma.org.sa) أو املوقع اإللك ـــ ــ ـــ ــاليـــة الســ ــــوق املـ ـــ ــ ـــ ي للســ و ) أو املوقع االلك

ارة مقر الشركة .او من  ).www.tadawul.com.sa("تداول") (   خالل ز

ـــــندوق   ـــ ا إ مدير الصـ ا لغرض تقديم ا ، واالحتفاظ  ــــندوق وتوقيع ـــ ام الصــ ـــروط وأح ـــ ــ ــــندوق االطالع ع الشـ ــ ــ اك  الصـ ــ ــ ـــ خطوة ع من يرغب باالشــ

  الحقة.

  

طوة الثانية  ي : ا ل البن   .التحو

ى  اك به بحد أد اك املراد االش امل مبلغ االش ل  ال وحد أق  10,000يتم تحو سبة  28,600,000ر اك ب ال ، باإلضافة إ رسوم االش % من 2ر

ساب التا :  ة الطرح وذلك ع ا اك،، خالل ف   مبلغ االش

  بنك مسقط أسم البنك : 

ت   ساب : املشاعر ر   إسم ا

ساب :    00100600063079رقم ا

  SA5876000000100600063079رقم اآليبان : 

ى بقيمة  د األد اك با ثمر االش يل املثال : إذا اراد املس ل مبلغ قيمته  10,000وع س ال فإنه يتوجب عليه تحو ال عبارة عن  10,200ر  10,000ر

 له 
ً
اك مضافا ال قيمة االش اك . 200ر ال رسوم االش   ر

ا إ مدير الصندوق  خطوة الحقة .وسيقوم  والة البنكية لتقديم ثمر باالحتفاظ بإيصال ا   املس

  

طوة الثالثة  اك : ا   عبئة نموذج االش
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ي للشركة  و ارة املوقع االلك اك من خالل ز ثمر ع نموذج االش توجب ع  www.sicocapital.comيحصل املس ارة مقر الشركة ، و أو من خالل ز

اك اإلل  باملوافقة عليه عند استخدام خاصية االش
ً
ونيا  أو إرساله إلك

ً
 ، وتوقيعه إما ورقيا

ً
امال اك  عبئة نموذج االش ثمر  ي.املس و   ك

ة  ا ة واملو ندات املطلو ثمر بإرسال جميع املس ل ور إ مقر الشركة ، أو بإستخدام خاصية ثم يقوم املس ش طوة األو والثانية والثالثة 

ي. و ا اإللك ي للشركة من خالل موقع و اك اإللك   االش

عديل البيانات الوار  ثمر  ستطيع املس اء يوم العمل األخ أليام االكتتاب. ولن  عد إن ي  ل بن اك أو تحو  نموذج  دةولن يتم قبول أي طلب اش

عد املوافقة عليه وتأكيده. اك  اك والتقدم بطلب جديد، كما ال يمكن إلغاء االش مكن إلغاء االش سليمه . و عد إرساله أو  اك    االش

ا ع املوق اك والوثائق أو تحميل سليم واستكمال متطلبات االش م مراعاة  ن بمختلف فئا ثمر االت . يجب ع املس ي.و جميع ا و   ع االلك

  

عة  طوة الرا اك .: ا   تأكيد استالم االش

ي أ و يد االلك اك  الصندوق للعميل ع ال ي ، سيقوم مدير الصندوق بإرسال تأكيد استالم طلب االش و ل الك ش اك  و من خالل  حال االش

اك  ل من خالل خاصية االش وال امل ي .رسالة نصية إ رقم ا و   االلك

ثمر بإشعا د املس و اك ب ندات االش  إ مقر الشركة. فسيقوم املوظف املستلم ملس
ً
ندات ورقيا اك من خالل تقديم املس ر تأكيد و حال االش

.
ً
اك ورقيا   االش

 لقبوله.
ً
اك تأكيدا ع استالم طلب االش   وال 

  

امسة  طوة ا اك .: ا   قبول طلب االش

امل املتطلبات أو وجود مالحظات ، يتم إشعار العميل ع  يتم مراجعة اك  يفاء طلب االش اك خالل ثالث أيام عمل، و حال عدم اس طلب االش

ي الستكمال املتطلبات خالل يوم ع و اك اإللك ل من خالل خاصية االش وال امل ي أو من خالل رسالة نصية إ رقم ا و يد االلك مل من ال

اك.إشعا ثمر بقبول طلب االش تم إشعار املس  س
ً
ان الطلب مكتمال ك. و حال    ر املش

  

طوة السادسة:    إشعار التخصيص ا

يئة السوق املالية تم إشعار  ددة خالل عشرة أيام عمل ، و  آللية التخصيص ا
ً
ن وفقا ثمر ة الطرح وتخصيص الوحدات للمس عالن  عد إقفال ف و

ي ملدير الصندوق .نتائج الطرح  و ائية وتخصيص الوحدات من خالل املوقع االلك   ال

  

عة  طوة السا   رد الفائض واالدراج : ا

ي  ا عد خصم قيمة  بخمسة عد إعالن التخصيص ال ن دون أي حسم وذلك  ك ا ، يتم رد الفائض إ املش أيام عمل إن شاء هللا وأي تمديد ل

ن لدى شركة الوساطة املرخصة من ك ة للمش ثمار افظ االس صصة  ا اكن ع أن يتم إدراج الوحدات ا صصة ورسوم االش  الوحدات ا

  اول. خالل شركة السوق املالية السعودية تد

  
ات املستلمة األخرى : اك من خالل ا   االش

  

  من خالل مصرف االنماء :

يئة  ص مرخص له من قبل  شطة لدى أي  ة  ثمار ي لدى مصرف االنماء ومحفظة اس ون لديه حساب بن طة أن ي اك شر ثمر االش ان املس بإم

اك من خالل القنوات  ثمر باالش ام أو من خالل فروع البنك السوق املالية. وسيقوم املس عد املوافقة ع الشروط واألح ونية ملصرف االنماء  اإللك

ام. ة موقعة من الشروط واألح   عد تقديم 

 .(حالة عدم وجود حساب يجب فتج حساب جاري لدى مصرف اإلنماء ) ب الرئ لدى مصرف اإلنماء  وجود حساب جاري بإسم املكت

  ة ثمار يئة السوق املاليةوجود محفظة إس ن لدى  اص املرخصي ب الرئ لدى أي من األ  .بإسم املكت
  ة املســـــتلمة ي  و ا من خالل املوقع االلك ام الصـــــندوق واملوافقه عل ـــروط وأح اك www.alinma.comاالطالع ع الشــ ــ تقديم طلب اشـــ

ي  و ق املوقع االلك اك)، وذلك عن طر ة االش اك www.alinma.com(إكتتاب)  الصندوق (اعتبارا من بداية ف (  من خالل صفحة االش

و السعوديةاالكتتاب)  "صندوق   ع مدسي
ً
ددة يوميا ة ا اك (االكتتاب)  الصندوق خالل الف عبئة نموذج االش ت" و  ار الساعة.ر
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 ان ا اك (االكتتاب) فردي أو دف العائلة إذا  ــ ان االشــ ة الوطنية إذا  و ي الحاجة لل و ق املوقع اإلك اك عن طر ــ ان اإلشــ اك  حال  ــ الشــ

ن. عي شمل التا  (االكتتاب) 

  اك ــ ــ ـــ ــ ـــ ان االشــ ة الوطنية إذا  و ق الفروع يجب إرفاق لل اك عن طر ــ ــ ـــ ــ ـــ ان اإلشــ اك  حال  ــ ــ ـــ ــ ـــ ان االشــ (االكتتاب) فردي أو دف العائلة إذا 

ن. عي شمل التا  (االكتتاب) 

 ــت ة املســ اك وذلك بالتواصــــل مع ا ــ نما يمكنه إلغاء االشــ ته و عب عد  اك  ــ عديل البيانات الوارده  نموذج االشــ ســــتطيع العميل  لمة ولن 

ة الطرح كحد أق  الساعة  اية ف و مساء. علم 5قبل  اك  الصندوق  اك 10,000ا بأن أقل مبلغ لالش ال باإلضافة إ رسوم االش ر

اك2البالغة   .% من مبلغ االش

  

اض :   من خالل بنك الر

ي لدى  ــــاب بن ون لديه حسـ طة أن ي ــــر اك شـ ــ ــ ثمر االشـ ــ ــ ان املسـ اض بإم يئة بنك الر ص مرخص له من قبل  ـــــ ــــطة لدى أي  شـ ة  ثمار ــ ــ ومحفظة اسـ

ونية  اك من خالل القنوات اإللك ثمر باالش اضالسوق املالية. وسيقوم املس عد  لبنك الر ام أو من خالل فروع البنك  عد املوافقة ع الشروط واألح

ام. ة موقعة من الشروط واألح   تقديم 

  ب الرئ لدى اضوجود حساب جاري بإسم املكت اض( حالة عدم وجود حساب يجب فتج حساب جاري لدى  بنك الر  ).بنك الر

 يئة السوق املالية ن لدى  اص املرخصي ب الرئ لدى أي من األ ة بإسم املكت ثمار  .وجود محفظة إس
  ـا من ــنـدوق واملوافقـه عل ــ ــ ــ ـــ ــ ـام الصـ ــــروط وأح ــ ـــ ــ ــتلمـة االطالع ع الشـــ ــ ـــ ــ ـــ ـة املســ ي  و طلب تقـديم  www.riyadbank.comخالل املوقع االلك

ي  و ق املوقع االلك اك)، وذلك عن طر ة االش اك (إكتتاب)  الصندوق (اعتبارا من بداية ف من خالل صفحة  www.riyadbank.comاش

اك ــــ ـــــندوق  االشـــ ـــعودية( االكتتاب)  "صــ و الســــ ـــــي  ع ســ
ً
ددة يوميا ة ا ـــــندوق خالل الف اك (االكتتاب)  الصــ ــ ــ عبئة نموذج االشـــ ت" و ر

 مدار الساعة.

 اك (االكتتاب) فردي أو دف ــ ان االشــ ة الوطنية إذا  و ي الحاجة لل و ق املوقع اإلك اك عن طر ــ ان اإلشــ اك  حال  ــ ان االشــ  العائلة إذا 

ن. عي شمل التا  (االكتتاب) 

 اك ــــ ـــ ــ ـــ ان االشــ اك (االكتتاب) فردي أو دف العائلة إذا  ــ ــ ـــ ــ ـــ ان االشــ ة الوطنية إذا  و ق الفروع يجب إرفاق لل اك عن طر ــ ــ ـــ ــ ـــ ان اإلشــ   حال 

ن. عي شمل التا  (االكتتاب) 

   عديل البيانات الوارده ســــتطيع العميل  ة املســــتلمة ولن  اك وذلك بالتواصــــل مع ا ــ نما يمكنه إلغاء االشــ ته و عب عد  اك  ــ نموذج االشــ

ة الطرح كحد أق  الساعة  اية ف و  5قبل  اك  الصندوق  اك 10,000مساء. علما بأن أقل مبلغ لالش ال باإلضافة إ رسوم االش ر

اك2البالغة   .% من مبلغ االش

 
  سامبا املالية : من خالل مجموعة

ي لدى  ــــاب بن ون لديه حســ طة أن ي ــــر اك شــ ــ ــ ثمر االشــ ــ ــ ان املســ ـــامبا بإم ــ يئة بنك سـ ص مرخص له من قبل  ــــــ ــــطة لدى أي  شــ ة  ثمار ــ ــ ومحفظة اســ

ونية  اك من خالل القنوات اإللك ثمر باالشــ ام أو من خالل فروع عد املوافقة ع الشــروط وا موعة ســامبا املالية الســوق املالية. وســيقوم املســ ألح

ام. ة موقعة من الشروط واألح عد تقديم    البنك 

  ب الرئ لدى  ).بنك سامبا( حالة عدم وجود حساب يجب فتج حساب جاري لدى  بنك سامباوجود حساب جاري بإسم املكت

  يئة ن لدى  اص املرخصي ب الرئ لدى أي من األ ة بإسم املكت ثمار  .السوق املاليةوجود محفظة إس
  ة املســـــتلمة ي  و ا من خالل املوقع االلك ام الصـــــندوق واملوافقه عل ــــروط وأح اك تقديم  www.samba.comاالطالع ع الشـ ــ طلب اشـــ

ي  و ق املوقع االلك اك)، وذلك عن طر ة االشــ اك www.samba.com(إكتتاب)  الصــندوق (اعتبارا من بداية ف (  من خالل صــفحة االشــ

و السعوديةاالكتتاب)  "صندوق   ع مدار الساعة.سي
ً
ددة يوميا ة ا اك (االكتتاب)  الصندوق خالل الف عبئة نموذج االش ت" و  ر

 ان ا اك (االكتتاب) فردي أو دف العائلة إذا  ــ ان االشــ ة الوطنية إذا  و ي الحاجة لل و ق املوقع اإلك اك عن طر ــ ان اإلشــ اك ال  حال  ــ شــ

ن. عي شمل التا  (االكتتاب) 

 اك ــــ ـــ ــ ـــ ان االشــ اك (االكتتاب) فردي أو دف العائلة إذا  ــ ــ ـــ ــ ـــ ان االشــ ة الوطنية إذا  و ق الفروع يجب إرفاق لل اك عن طر ــ ــ ـــ ــ ـــ ان اإلشــ   حال 

ن. عي شمل التا  (االكتتاب) 
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  ته عب عد  اك  ــ عديل البيانات الوارده  نموذج االشــ ســــتطيع العميل  ة املســــتلمة ولن  اك وذلك بالتواصــــل مع ا ــ نما يمكنه إلغاء االشــ و

ة الطرح كحد أق  الساعة  اية ف و  5قبل  اك  الصندوق  اك 10,000مساء. علما بأن أقل مبلغ لالش ال باإلضافة إ رسوم االش ر

اك2البالغة   .% من مبلغ االش

  
امة .   مالحظات 

  ا .، وال تتحمل شركة لة والوثائق ال يتم تقديم ة البيانات امل ويجب ع العميل التأكد من  تج عن أي أخطاء . سي  املالية ماقد ي

  اك  حال وجود أي أختالف ــ ــ ـــ ــ تم رفض طلب االشــ ــ ــ ـــ ــ واالت البنكية املنفذة. وســ اك مع ا ــ ــ ـــ ــ يجب ع العميل مراعاة تطابق قيمة طلب االشــ

ادة   أو النقص .بالز

  ســـــاب ون ا جب أن ي اك  الصـــــندوق. و ــ ل لدينا عن االشـــ ــ ـــ ـــاب امل ســ ـــاب غ ا له من حســ تم رفض / عدم قبول أي مبلغ يتم تحو ــ ســـ

ي بإسم العميل .  البن

  تم رفض / عدم قبول ة مستلمة.س اك (إكتتاب) يتم تقديمة ألك من ج  أي إش

  تم رفض / عدم قبول اك س ق أك من قناة إستقبال.أي إش ة املستلمة عن طر  (إكتتاب) يتم تقديمة  لنفس ا

  اتف ي 80 801 11 800 حالة وجود أي استفسارات ير التواصل معنا ع ال و يد االلك  info@sicocapital.comاو من خالل ال

  

داد األموال )2  اإللغاء واس

  

يئة السوق املالية خالف ذلك):يجوز إلغاء الطرح ورد جميع مبالغ  االت اآلتية (ما لم تقرر  ن  ا ثمر اك املستلمة للمس   االش

  ز عن ات النقدية جمع   ال ا ــ ــ ال) 171,720,000 (ال تبلغ مبالغ االشـــ ـــعودي ر ــ ـــول ع موافقة  ســ صــــ عد ا ا  ة الطرح أو تمديد عد إقفال ف

  ، أويئة السوق املالية

  ان عدد ور أقل من إذا  م ي الوحدات من ا  ؛ أو50مال

  اك  أقل من ور؛ أو30تم االش م ي الوحدات من ا  % من الوحدات ملال

 .ب يئة السوق املالية إدراج الوحدات ألي س عتمد   لم 

  عدم نقل ملكية األصول لصا الصندوق.  

اك اك و حال إلغاء الطرح، سوف يتم رد جميع مبالغ االش ن  غضون  ورسوم اإلش ثمر خ اإللغاء 10املستلمة للمس   .دون حسم. أيام عمل من تار

امل مالم يتم جمع املبلغ املراد االكتتاب فيه . ل  ش   لن يتم نقل ملكية العقار لصا الصندوق 

  

  

  

  

  التخصيص )3

  

ثمر  غضــون  ل مســ خ إقفالأيام   10يخطر مدير الصــندوق  ة الطرح عمل من تار . و حال تم  ف
ً
 أو جزئيا

ً
ليا اك أو رفضــه، ســواء  بقبول طلب االشــ

ي الوحدات  اك، يتم إرسـال تأكيدات ملال اء التخصـيصقبول االشـ )، يتم بان
ً
 أو جزئيا

ً
ليا ثمر ما (سـواء  اص بمسـ اك ا . و حال تم رفض مبلغ االشـ

اك  غضــــون  ــ ــ  نموذج االشــ ــ ثمر واملو ــ ثماري للمســ ــ ســــاب االســ اك ذات العالقة ل ــ اك ورســــوم االشــ ــ زء غ املقبول من مبلغ االشــ  أيام  10 رد ا

 منه أي رسو  عمل 
ً
خ اإلقفال (غ مخصوما ا).من تار  م مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم صرف عملة يتم تكبد

  
 للتا

ً
خ اإلقفال وفقا ن أدناه، يتم تخصيص الوحدات عقب تار يل واإلدراج ع النحو املب  باستكمال متطلبات ال

ً
نا   :ر

  

 ن ثمر ا جميع املس ات املتقدم ل ا ان إجما مبالغ االش ال  _)171,720,000 (_املطلوب تجميعه والذي يبلغ املبلغ  تتجاوز  ساوي أو   حال  ر

تم تخصيص إجما وحدات التا سعودي، فس  :الطرح 
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ثمر. 1.000يتم تخصيص عدد  -  ل مس ة ل ثمار  وحدة اس

 .تناس أساس ع الوحدات من املتبقي تخصيص يتم فائض، وجود حال  - 

ن عدد ان حال  -  ب ب  17,172 أك من   املكت ادة   ،مكت عادل قيمة الز ى للطرح العام بما  د األد ســـيقوم مدير الصـــندوق برفع ا

ات عن  ا ية للصندوق .30االش صص العي د اآلق ل  .% وخفض ا

ال ســـعودي  171,720,000 قيمة االكتتابات األولية أك  من  ان حال  -  ى للطرح  ،ر د األد العام بما ســـيقوم مدير الصـــندوق برفع ا

ات عن  ا ادة  االش ية للصندوق .30عادل قيمة الز صص العي د اآلق ل   % وخفض ا

 

ثمرون امل )4 لون املس   ؤ

اص الطبيعيون السعوديون او اك  الوحدات متاح للفئات اآلتية: (أ) األ ا من الكيانات  االش ثمار وغ ات وصناديق االس (ب) املؤسسات والشر

سية السعودية فقطالقانونية  ام ا امل  ل  ش   .اململوكة 

  

ام أو ال يجب ع  ذه الشروط واألح  ل
ً
اك مخالفا ذا االش ان  ثمر  الصندوق  حال  اك أي مس ، اش

ً
 أو جزئيا

ً
ليا ئحة مدير الصندوق أن يرفض، 

ثمار صناديق ثمار العقاري أو  االس اصة بصناديق االس ة املتداولةالتعليمات ا يئة  العقار ا من وقت آلخر من جانب  أو أي لوائح أخرى يتم تطبيق

ة تنظيمية أخرى. اك  السوق املالية أو أي ج ة االش ات خالل ف ا اك  حساب االش ثمر  حال عدم إضافة مبلغ االش اك أي مس تم رفض إش كما س

.  

  

افة اإلجراءات ال قد ت ة لتضمن  جميع األوقات: يتخذ مدير الصندوق    ون ضرور

ي الوحدات ال يقل عن   )أ(  من مال
ً
ثمر 50أن يضم الصندوق عددا  ، ومس

ون   )ب( ور.30أن ي م ي الوحدات من ا   % ع األقل من مال

انا  ن (أ) و(ب) أعاله، طاملا  ام بالفقرت ة لضمان االل افة اإلجراءات الضرور  التخاذ 
ً
َعد مدير الصندوق مفوضا يئة السوق املالية.وُ ن من جانب    مطلو

  

اك )5 ى لالش د األد   ا

ة الطرح، اك   خالل ف ن االش ثمر ن ع املس اك يبلغ  ةوحد 1,000يتع سعر اش اك ال يقل  10ع األقل  إجما مبلغ اش ال سعودي للوحدة و ر

ال سعودي. 10,000عن    ر

  

د  )6 اك األعا   لالش

د  واألع ا اك  ـال سعودي (  28,600,000  لإلش   وحدة).  2,860,000ر

يل واإلدراج )7   ال

ا  دراج يل الوحدات و خ اإل من املقرر  عد تار طة أنالقفالسوق املالية السعودية ("تداول")  أقرب وقت ممكن     :، شر

ات   )أ( ا ى من االش د األد ال ) 171,720,000 (النقدية  طرح يتم تحقيق ا   سعودي؛ و ر

ور عن   )ب( م ي الوحدات من ا وا  50أال يقل عدد مال ثمر، وأن يمتل  % ع األقل من إجما وحدات الصندوق، و30مس

ذا الغرض.  )ج( يئة السوق املالية ل ا    يتم الوفاء بأي شروط تنظيمية أخرى تحدد

   

  حساب الصندوق  )8

 (أو 
ً
 منفصال

ً
 مصرفيا

ً
تم إيداع سوف يفتح مدير الصندوق حسابا اص) و )  مصرف مح أو أك باسم الصندوق (و/أو الشركة ذات الغرض ا أك

شغيل ب املستحقات والنفقات املستحقة فيما يتعلق ب ساب، وسوف يتم  ذا ا يرادات الصندوق   ن و ثمر اك من املس  افة عائدات االش

ساب. ذا ا دارته من    الصندوق و

  

ادة رأس املال )9   ز
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ادة رأس املال   حال قرر مدير الصندوق أن الصندوق بحاجة  د الصندوق   إ ز ات، قد يز ا دفة من اإلش ق إصدار  إجما القيمة املس عن طر

اصة  ا وا  إلجراءات ومتطلبات التنفيذ املعمول 
ً
ات املدرجة وذلك وفقا يل و  حقوق قابلة للتداول ع النحو املعمول به  حالة الشر بقواعد ال

اإلضافة إ ذلك، ولتجنب الشك، فإناالدراج اك  أي وحدات إضافية. و ة لالش ي الوحدات  الصندوق حق األولو ون ملال الة، ي ذه ا ه يمكن . و 

ادة  دفة للصندوق ز ادة لرأس املال إجما القيمة املس ية. و أي عمليات طرح أو ز مات عي ق مسا الحقة، يتم إصدار الوحدات  الصندوق عن طر

 ألحدث تقييم.
ً
ل وحدة وفقا   ع أساس صا قيمة أصول الصندوق ل

  

عاب اإلدارة الرسوم  )ي( دمات والعموالت وأ   ومقابل ا

ا الصندوق،.  عاب اإلدارة ال يتحمل دمات والعموالت وأ ص حول الرسوم ومقابل ا  فيما ي م

  

عاب و  )1  : الرسوماال

  

سبة املفروضة  نوع الرسم  # قة  املفروض املبلغ  ال ساب طر  دفع تكرار  ا

  الرسوم

اك رسوم  1 يحسب من مبلغ   ال ينطبق  %2  إش

اك   االش

  ال يتكرر 

لة   2 ي يحسب من إجما   ال ينطبق  %0.25  رسوم 

  قيمة الصندوق 

  ال يتكرر 

ــز إيـــــــــــداع   3 ــــــــوم مركـــــــــ رســـ

  األوراق املالية

  

ـــــ رســــــــــم  ال ينطبق ـــــ ــــــــال 50,000( أو ــ ــــــافة) ر ـــــ باإلضــــ ـــــ ن)2( إ ــال ـــــــ ـ  ر

ــــــــن ـــــــل عــ ــ ـــــــك ـ حــــــــــد بالصــــــــــندوق  وحــــــــــدات مالـــ ـــــ و ـــــ  أق

ال 500,000(   ) ر

ــــــوع  ــــب مـــــــــن مجمـــ يحســــ

ــالغ  ـــــوع مبـــــــ ــا مجمـــ صــــــ

ات.  ا   االش

  

  ال يتكرر 

ــز إيـــــــــــداع   4 ــــــــوم مركـــــــــ رســـ

  األوراق املالية

  

ا تدفع حسب القيمة السوقية للصندوق حسب   ال ينطبق وسنو

 القيمة التالية:

  ال. 180مليون يدفع   100 ا 0من  الف ر

  220مليون يدفع  200مليون ا  100من 

ال.  الف ر

  300مليون يدفع  500مليون ا  200من 

ال  الف ر

  الف  400مليار يدفع  2مليون ا  500من

ال  ر

  ال 500مليار يدفع  5مليار ا  2من  الف ر

  الف  600مليار  يدفع  10مليار ا  5من

ال  ر

 ال 700مليار يدفع  10 أك من   الف ر

ل يحسب   سنوي   يومي ش

رسوم االدراج    5

  تداول 

ال 50,000 رسوم اإلدراج األو  ال ينطبق   ال يتكرر     ر

ـــــ   6 ــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــوم االدراج  رســـــــ

  تداول 

0.03%    

ــــــــن التقـــــــــل ــــــــال 50,000( عـ ـ ـــــــــد وال) ر ــــــــن تز  300,000( عـ

ال   )ر

ل يحســـــــب ـــــ ــــــومي شــ  يـ

مــــــن القيمــــــة الســــــوقية  

  للصندوق.

  

  سنوي 

ل   7 ــــــــــــغ   ال ينطبق  %1.5  رسوم تمو ــــــــــــــن مبلــــ ـــــــــب مــ يحســــــ

ل إن وجد   التمو

  ال يتكرر 

ـــــــــــــــاب إدارة   8 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ عــــــ ل يحســـــــب  ال ينطبق% من صا قيمة أصول 1أ ـــــ ــــــومي شــ ــــــــــــم  يـ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ يخصـ
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ثمار  ـــــ ـــــندوق االســــــــ صــــــــ

ـــــل  ــــــــــــــ ــاري املقفــــــ ــــــــــــ العقـــــــــــ

  املتداول 

  الصندوق 

  

ــــــــــد ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــم عــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  خصــــ

ف   الثابتة املصار

ــــــــــــع  ــــــ ل ر ـــــ شـــــــــــــ

 سنوي 

  

ة رسوم  9 % من صا قيمة 0.05  اإلدار

  أصول الصندوق 

  

ل يحســـــــب  ال ينطبق ـــــ ــــــومي شــ  يـ

ــــــــــد ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــم عــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  خصــــ

ف   الثابتة املصار

ــــــــــــم  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ يخصـ

ــــــــــــع  ــــــ ل ر ـــــ شـــــــــــــ

 سنوي 

  

فظ  10 ن ا  رسوم أم

  

  ال ينطبق 

  

ل يحســـــــب   175,000 ـــــ ــــــومي شــ  يـ

ــــــــــد ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــم عــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  خصــــ

ف   الثابتة املصار

ــــــــــــم  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ يخصـ

ــــــــــــع  ــــــ ل ر ـــــ شـــــــــــــ

 سنوي 

  

ــــــــــــة   11 ــــــــــــــ يئــــــ ـــــــــــأة ال ــــــــــــــ افـــــــ م

 الشرعية

  

ل يحسب  18,750  ال ينطبق ــــــــــــم   يومي ش ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ يخصـ

ــــــــــــع  ــــــ ل ر ـــــ شـــــــــــــ

 سنوي 

  

ـــــــــــــــوم اإلدراج   12 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  رســــــ

 األو 

  

ل يحسب  50,000  ال ينطبق ــــــــــــم   يومي ش ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ يخصـ

ــــــــــــع  ــــــ ل ر ـــــ شـــــــــــــ

 سنوي 

  

ــاء   13 ـــــ ــــــــــــــ ـــــأة أعضــــــــ ــــــــــــــ افــــــــــ م

ــــــــــــــس اإلدارة ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  مجلـــ

ن  املستقل

  

ل يحسب  20,000  ال ينطبق ــــــــــــم   يومي ش ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ يخصـ

ل  ـــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ شــ

ــــــف  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  نصـــــــــــــ

 سنوي 

  

ــــــــــــع   14 ــــــــــــــ ــــــاب مراجـــــــ ــــــــــــــ عـــــــــــــ أ

سابات  ا

  

ل يحسب  18,000  ال ينطبق ــــــــــــم   يومي ش ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ يخصـ

ل  ـــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ شــ

ــــــف  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  نصـــــــــــــ

 سنوي 

  

ل يحسب  7,500  ال ينطبق  رسوم الرقابة  15 ــــــــــــم   يومي ش ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ يخصـ

ل  ـــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ شــ

  سنوي 

ل يحسب  5,000  ال ينطبق  ورسوم تداول   16 ــــــــــــم   يومي ش ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ يخصـ

ل  ـــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ شــ

  سنوي 

ف األخرى   17  املصار

  

% من صا قيمة 0.03

  أصول الصندوق 

  

ل يـــــــومي   ال ينطبق ـــــ شــ يحســـــــب 

عـــــــــد خصـــــــــم الرســـــــــوم 

ن  ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــة و أمــــــــــ ــــــــــــــ ــــ اإلدار

ــاءة  ـــــــــــــ افـــ ــــــــــظ و م فـــــــ ا

ــاء  ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــس أعضــــــــ ــــــــــــــ مجلـــ

ــــــــــــة  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ يئـ اإلدارة و ال

ـــــــــــــــاب  عــــ ــــــرعية و أ الشــــــــــــ

ــابات و  ســــــــــ ـــع ا مراجـــــــــ

يل و  ـــــ ـــــــــــــ ــــــــوم ال رســــــــــ

ــــــــــــم  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ يخصـ

ــــــــــــع  ــــــ ل ر ـــــ شـــــــــــــ

 سنوي 
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 اإلدراج  تداول 

  

 رسوم األداء  18

  

 من% 8 فوق % 20 يحسب

  العقار بيع من العائد صا

ــراء   ال ينطبق ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــب شـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ يحســــ

ــــــــع الرســـــــــــوم  ــار مـــ ـــــ العقــــ

 ( ـــــ ــــــــــــــ ــد (الســ ـــــــــــــ إن وجــــــ

ــــــــــــع  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــد جميــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ زائـــ

ــــــــــــة  تبـــــــ ف امل ــار ــــ املصـــــــــــــ

ـــــ  ـــــــــ ــــــار ع ـــــــــــك العقــــــــ تملـــ

ن و دراســــــــــة  ـــــ مــــــــــن تثمـــــ

ر أو  ـــــــــو ــــــدوى و تطـــــــ جــــــــــ

ــــــار  ــــــــــــــ ــــــــــــــد العقـــــــــــــ ــــــــــــــ تجديـــــ

ــــد  ــــــــــــــ ـــــــــــاقص العوائــــــــــــ ــــــــــــــ نـــــ

ــر  ــــ ـــــــــــول عمــــــ املوزعــــــــــــه طـ

ــــاقص  تملــــــــك العقــــــــار نــــ

 سعر البيع العقار

  

ــــد  يخصــــــــــم عنـــــــ

  بيع العقار

ـــاب اإلدارة   19 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ عــــــ أ

ـــــيانة  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ والصـــــ

ق سو   وال

ـــــــــــــن   ال ينطبق  ال ينطبق ــــاب لــــ عـــــــــــــ ــــــــــــــــذه األ

ـــــ الصــــــــــندوق  ـــــ ـــــــع ع تقـــ

ــأج  ــــــــة تـــــــــــ ـــــ حالـــــ ــــــــ إال  

ـــــراج  ـــــ األبـ ـ ــتأجر غ ملســــ

ان   إس

  

  

دول أعاله جدول يقر مدير الصندوق أن  ور  ا تحمل أي  الرسوم واملذ شمل ع جميع الرسوم املفروضة ع الصندوق، وأن مدير الصندوق س

دول    .الرسوم رسم لم يذكر با

  

  

  

عاب ورسوم الصندوق :  .أ  أ

  

 الرسوم املتحصلة ملرة واحدة :  )أ(

  

 اك ل مالك وحدات يل رسوم االش ك بالصندوق م  اك دفع رسومبخالل الطرح ش ثمر،  2ملرة واحدة  إش ل مس اك  % من قيمة مبلغ اش

دفع عند التقدم لشراء الوحدات
ُ
اك(" ت اكو "). رسوم االش خ اإل تدفع رسوم االش ثمرقبل تار لتجنب الشك، و . قفال العتبار مشاركة املس

اك  عن ال تدفع رسوم االش
ً
صصة فعليا اكإضافة إ  وحدات ا    .مبلغ االش

  

 لة رأس املال ي عاب  لة رسوم الصندوق  ملدير الصندوق  يدفع أ ات مبالغ إجما من واحدة مرة تدفع% 0.25   بواقع املال رأس ي ا  تم ال االش

ا اك مبالغ أي جمع حالة  أما.  وتخصم من دخل الصندوق  السنة األو األو الطرح  جمع ق عن نقدية سواء أخرى  اش  حقوق  إصدار طر

ةا ية أو( ألولو بلغ )عي لة رسوم فس ات مبالغ إجما من% 1.5 املال رأس ي ا شمل ذلك . املال لرأس جمع عملية أي إقفال عد فورا وتدفع االش و

ش  ال 
ً
الة قانونيا دوى والفحص التق للعقار والدراسة النافية ل ن ودراسة ا عاب املقيم صر عند شراء أصل عقاري جديد أ مل دون ا

ا  ومية يتطلب من مدير الصندوق توف ة ح ي وأي ج ح البلديات والدفاع املد ح الالزمة مثل تصر وك وعقود اإليجار والتصار عاب الص وكذلك أ

ناء  رسوم التعامل.  ديد بإست ف أخرى متعلقة بالعقار ا ن واي مصار ام د من املعلومات ير قراءة الفقرة (ا امطملز ذه الشروط واألح  .) من 
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 : ل لة التمو ي عاب    أ

ل للصندوق من  %1.5يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوم تبلغ  خالل مدة الصندوق  أو أي شركة ذات أغراض خاصة ل مبلغ يحصل عليه كتمو

ل(" ب التمو ذه الرسوم مستحقة الدفع فور إرسوم ترت ون  ل للصندوق. وت لة وتوف التمو ي وده    صفقاتأي  تمام") وذلك مقابل ج

ل.    تمو

  

ة :  )ب(  الرسوم الدور

 

 عاب اإلدارة   أ

شآته، يدفع  اليف م افآت موظفيه وت افة النفقات العامة للصندوق، بما  ذلك م الصندوق ملدير الصندوق مقابل إدارة أصول الصندوق ودفع 

ة (" عاب إدارة سنو عاب اإلدارةأ   .صا أصول الصندوق % من 1") خالل مدة الصندوق بمقدار أ

عاب وتحسب سدد الصندوق  مدة خالل يومي أساس ع اإلدارة أ ع ل اية  و عاب اإلدارة ع  .الصندوق  أصول  من سنة ر دفع أول دفعة أل
ُ
وت

ــنة امليالدية. ــ ن االعتبار األيام ال مضــــــت من الســ ع ــ بحيث ُيؤخذ  ــ ــــاس تناســ افية متوفرة لدفع  أســ  حال لم يكن لدى الصــــــندوق ســــــيولة نقدية 

عاب اإلدارة   اأ افية لدى الصندوق.، يتم تأجيل دفع موعد ن توفر سيولة نقدية  عاب   األ

  

  فظ   رسوم ا

فظ رســــما بقيمة  ن ا   175,000 يدفع الصــــندوق ألم
ً
ا ال ســــعودي ســــنو ل ر شــــ ع ، تدفع  ـــعودي 43,750مبلغ وقدره  ســــنوي  ر ال سـ  ســــبوتح .ر

فظ رسوم سدد يومي أساس ع ا ع ل اية  و   .الصندوق  أصول  من سنة ر

ـــب ـــ ــ ـــــوم أعاله حســـ ــ ـــ فظ الرسـ ن ا ـــــتحق أم ــ ـــ سـ ا  و دمات املقدمة منه لإلحتفاظ االتفاقية ال تم توقيع فظ لقاء ا ن ا ــــندوق وأم ــ ـــ ن مدير الصــ ب

س شـــركة ذات غرض بملكية أ ا لتتمكن من االحتفاظ  أو أك خاصصـــول الصـــندوق، بما  ذلك تأســـ يل ــ ـ افة اإلجراءات الســـتكمال  والقيام ب

  ول الصندوق.بملكية أص

  

   عاب املدير اإلداري    أ

ة رسـوم الصـندوق  ملدير الصـندوق  يدفع ف لتغطية إدار شـمل الصـندوق  بأعمال املتعلقة املباشـرة املصـار يل ع و صـر ال املثال سـ اليف ا  الت

ـــــرات بإعداد املتعلقة الفعلية ــ شـــ ر ال ــــعارات والتقار ــ ن إ واالشــــ ثمر ــ ــ ـــ ـــــرات تلك وطباعة املســـ ــ شـــ ر ال ــــعارات والتقار ــ ا واالشــــ ع افأة وتوز ـــاء وم ـــ ــ  أعضــ

ــندوق  إدارة مجلس ــ ــ ـــ ــ ــــوم الصـــ ــ ـــ ــ ـــابات ومراج الرقابية والرســـ ــ ـــ ــ ـــ ســ ن ا ارجي عاب ا ن وأ ــندوق، خدمات تقدم اخرى  أطراف وأية املثمن ــ ــ ـــ ــ  وأية للصـــ

ف نائية مصار ا است ف مثل وغ بلغ. التصفية مصار د و ته ما اعاله الواردة للرسوم األق ا  % 0.05 س
ً
ا   . لألصول  صا من سنو

 

  ي اسب القانو عاب ا   أ

عاب بقيمة  ي أ ل سنوي،  18,000 يدفع الصندوق للمحاسب القانو ش ال سعودي    ر

 

 م  رسوم التقو

ن   ـــــي ـــاســـ ـــ ـــاء أســ ـــ ونا أعضــ ن ع أن ي ــــتقل ــ ن مســ ن اثن ر من قبل مثمن ــ ــ ـــ ــــتة أشـ ـــ ل سـ ى  ــــندوق بحد أد ـــ م الصـ ـــــندوق بتقو ـــــوف يقوم الصـــ ــ يئة سـ ال

ن ن املعتمدين وتقدر رسوم التثم . 60,000بمبلغ  للمقيميين االثنين السعودية للمقيم
ً
ا ال سعودي سنو  ر

 

  عاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق   أ

ــندوق بمبلغيدفع الصـــــندوق  لس إدارة الصـــ ن  ـــاء املســـــتقل عاب األعضــ م  5000 أ ل عضـــــو مســـــتقل والبالغ عدد ل اجتماع ل ال عن  نر ـــو  عضــ

حد أق  ل األعضاء . 20,000و  ل
ً
ا ال سنو   ألف ر

  

  عاب   الرقابة الشرعية أ

عاب لرقابةل الصندوق  يدفع  ال 18,750 بقيمة الشرعية أ ل سعودي ر    سنوي، ش



 

60 
 

  

  رسوم مركز إيداع األوراق املالية   

يل  السوق املالية السعودية    (تداول):من املتوقع أن يدفع الصندوق الرسوم اآلتية لل

  

 50,000  ــــافة إ ال ســــــعودي باإلضــ ـــ  2ر ـــ حد أق ل مالك وحدات و ال ســــــعودي ل ع إ "تداول"   500,000ر
َ
دف

ُ
ال ســــــعودي ت ر

ي الوحدات ل ملال شاء   ؛ و(تدفع مرة واحدة) مقابل إ

 

 ا تدفع حسب القيمة السوقية للصندوق حسب القيمة التالية: و  سنو

o  ال. 180 مليون يدفع  100ا  0من  الف ر

o  ال. 220مليون يدفع  200مليون ا  100من  الف ر

o  ال 300مليون يدفع  500مليون ا  200من  الف ر

o  ال 400مليار يدفع  2مليون ا  500من  الف ر

o  ال 500مليار يدفع  5مليار ا  2من  الف ر

o  ال 600مليار  يدفع  10مليار ا  5من  الف ر

o  ال   700مليار يدفع  10أك من  الف ر

 

ورة عرضة للتعديل كما يتم تحديده من قبل تداول. ون الرسوم املذ   وت

  

 "رسوم اإلدراج  "تداول  

  من املتوقع أن يدفع الصندوق رسوم اإلدراج اآلتية:

 50,000 ال سعودي رسوم إدراج أولية  ؛ و(تدفع مرة واحدة) ر

 0.03%  ى  (بحد أد
ً
ا حد أق  50,000من القيمة السوقية للصندوق سنو ال سعودي و ال سعودي). 300,000ر  ر

ورة عرضة للتعديل كما يتم تحديده من قبل تداول. ون الرسوم املذ   وت

  

ة :  .ب عاب ورسوم أصول الصندوق العقار  أ

  

  عاب املطور   أ

ن من وقت آلخر فيما ن مطور عي ـــــندوق  ـــ ــــندوق ألي  يجوز ملدير الصـ ــ دفع من الصـــ
ُ
ر ت عاب تطو تم التفاوض حول أي أ ر. و ع التطو ــــار ـــ يتعلق بمشــ

عينه مدير الصندوق ع أساس تجاري بحت ومستقل.   مطور 

  

 رسوم التعامل  

ـــــندوق  ـــــندوق ملدير الصـ ـــوم يدفع الصـ )عاملرســـ ــ ــ ــبة  (ســ ــ ســ ــندوق 2.5ب ــ ــــرائه من قبل الصــ ـــل عقاري يتم شــ ــ ل أصـ اص ب ـــــراء ا ـــعر   الشـ ــ  % من سـ

. 
ً
ا الصندوق مستقبال ستحوذ عل تمام لألصول ال قد  .وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء التق الالزم والتفاوض ع شروط  الشراء و

عد إتمام عملية الشراء  ون مستحقة السداد  ل أصل عقاري العملية .وت اصة ب ان ا م إس الية و سبة لألصو ل ا ان  4. بال س ان  5و و إس

عامل . 6  لن يتقا مدير الصندوق أو أي أطراف أخرى رسوم 

  

 األداء رسوم  

ة األصول  من أصل أي من التخارج عند الصندوق  ملدير صول  العقار ا تبلغعن ذلك األصل  أداء رسوم ع ا عد  الفائض العائد من% 20 سب

ـــــم  ـــ ــ ته البالغ الداخ العائد معدل" خصـــ ــ ــ ـــ ــ ـــل قيمة من% 8 ســــ ـــ ــ ـــ ـــــوم التعامل  و العقاري  األصــ ــ ـــ ــــوم جميع و رســـ ــ ـــ ــ ــــوم بالعقار املتعلقة الرســ ــ ـــ ــ ا مخصــ  م

عات   .)العقاري  األصل الدخل صا( النقدية التوز
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دول  و مو با  كما 

  

ته البالغ الداخ العائد معدلعد خصم  عند بيع األصل  قيمة من% 8 س

و جميع الرسوم املتعلقة بالعقار, مخصوم  رسوم التعامل  و العقاري  األصل

عات النقدية (صا الدخل األصل العقاري). ا التوز   م

  سبة الرسوم 

  صفر XIRR) (الداخ العائد معدل %8أقل من 

 XIRR% 8% من فوق XIRR 20) (الداخ العائد معدل %8أع من 

  

  عاب إدارة ق والصيانةأ سو   وال

  العقار ملدير الصـندوق  يدفع
ً
ة رسـوما ق والصـيانة اإلدارة عقد(" سـنو سـو عاب")  وال ق والصـيانة اإلدارة عقد أ سـو ان برج يخص فيما  ، وال  إسـ

مس خالل رســوم أي دفع يتم لن 4 دارة التأج عقد من األو ســنوات ا ان( العقار ملدير األمالك و ثمار للتنمية إســ  برج يخص فيما و ،)  واالســ

ان ع خالل رسوم أي دفع يتم لن 5 إس دارة التأج عقد من األو سنوات األر ان( العقار ملدير األمالك و ثمار للتنمية إس  يخص فيماو  ،)  واالس

ان برج ــ مس خالل رســـــوم أي دفع يتم لن 6 إســـ دارة التأج عقد من األو ســـــنوات ا ان( العقار ملدير األمالك و ــ ثمار للتنمية إســـ ــ  و ، )  واالســـ

ان مع العقد تمديد حال ــ ــ ـــ ــ ثمار و للتنمية إسـ ــ ــ ـــ ــ تم اإلسـ ــ ــ ـــ ــ ـــــبة اإليجار رفع سـ ــ ســـ ن لكال ذلك عد% 10 ب جي ن من أي قيام حال و. ال  بإلغاء الطرف

اء عد اإليجار عقد د ، األولية املدة ان م تتع ان وتل سليم إس ن ب شمل خلل أو عيب أي دون  من(  االستالم حالة بنفس الع  اللوازم حصر دون  و

كيبات ان فإن ، وعليه ؛) واألدوات واألثاث وال ــ م إســ نفيذ -شــــرط أو قيد دون  – تل ــيانة اإلدارة أعمال ب ق والصــ ســــو  فإن ، شــــك أي ولتجنب. وال

ق والصــيانة اإلدارة عقد تطبيق ســو ون  وال   ســي
ً
ة ع محصــورا عت. اإليجار عقد إللغاء الالحقة الف   البند ذا و

ً
ان فقط ملزما و دون  إلســ  ســي

ـــركة أو املالية ــــندوق  أو الشــــ ا يحق ال الصـــ ن تقوم أن ل ــيانة اإلدارة بأعمال للقيام آخر طرف بتعي ــ ق والصـــ ـــو ــ ســ  أي من اإليجار عقد إلغاء عد وال

ن من م.  الطرف ف ــيانة اإلدارة عقد بأن الطرفان و ــ ق والصــ ـــو ســـ عت اإليجار عقد ارتباط أي له يوجد ال وال   و
ً
ا ــار ــ ــــنوات عد ســ  امللزمة األولية الســ

ان قامت حال و اء إس   . اإليجار عقد بإ

  

ق : سو عاب لعقد االدارة والصيانة وال ن اال   وفيما ي جدول يب

  

  املبلغ  مدة العقد  بداية عقد الصيانة  األصل

ان  ق يبدأ عقد   4برج إس سو اء املدة االدارة والصيانة وال عد ان

سنوات وذلك   5األولية اإللزامية لإليجار والبالغة 

ان لعقد التأج   حالة إلغاء اس

اء املدة  10  عد ان سنوات 

  اإللزامية لإليجار

% من إجما قيمة عوائد 7

ج   ال

ان  ق يبدأ عقد   5برج إس سو اء املدة االدارة والصيانة وال عد ان

سنوات وذلك   5األولية اإللزامية لإليجار والبالغة 

ان لعقد التأج   حالة إلغاء اس

اء املدة  11 عد ان سنوات 

  اإللزامية لإليجار

% من إجما قيمة عوائد 7

ج   ال

ان  ق يبدأ عقد   6برج إس سو اء املدة االدارة والصيانة وال عد ان

سنوات وذلك   5إليجار والبالغة األولية اإللزامية ل

ان لعقد التأج   حالة إلغاء اس

اء املدة  10  عد ان سنوات 

  اإللزامية لإليجار

% من إجما قيمة عوائد 7

ج   ال

  

ان املستأجر  رسوم أي دفع يتم لنوللتأكيد  ق  حال  سو ان(و  تتعلق باالدارة والصيانة وال ثمار للتنمية إس ة عقد االيجار. طوال)  واالس   ف

  

 اة ثمر ع :الز ساب يقوم لن الصندوق  مدير أن علم أن املس اة باح ا أو الصندوق  ز عات األنظمة غي تم حال و. إخراج شر اصة وال  ا

اة ثمار صناديق بز تم االس ن إبالغ س ثمر ات ذه تطبيق قبل املس  .التغي

 

ف:  .ت  املصار
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  : ف الصندوق  مصار

ون  دمات اإلداري ة وا شـــــار ــ ف القانونية واالســـ دمات املقدمة من الغ مثل املصـــــار ف األخرى املتعلقة با ة، ، الصـــــندوق مســـــؤوال عن جميع املصـــــار

اح ا ف تط األر ــــار ــــافة إ مصـــ نية باإلضـــ دمات امل ا من ا ـــــلة وغ ن ذات الصــ اليف التأم يئات الرقابية ، وت ومية لل اليف ا ــــرعية إن لوالت غ شـــ

ته  س ف ما ذه املصار  .0.50وجدت. ومن املتوقع أال تتجاوز مثل 
ً
ا  % من صا قيمة أصول الصندوق سنو

ــــندوق و  ــ ــا تحمل الصــ ــ ــ ـــــول  أيضــ ا من أصـــ ا ودفع ــا ــ ــ ســ تم إح ر العقارات و دارة تطو ر و ــــراف وتطو ــ يات واإلشــ ــ ــ ـــــة واملشــــ ندســـ ــــميم وال ــ اليف التصــ جميع ت

دمات ذات العالقة .   الصندوق للغ من مقدمي ا

  

امات املسئولية )2   واالل

ــــار شــ ــ ــ ن والوكالء واملســ ن واملوظف ــــئول ـــــندوق، أو أي من املدراء واملســ ن لن يتحمل مدير الصـ عة واألطراف ذات العالقة، وأم ات التا ــــر ن له والشــ ع ن التا

ـــــندوق أو تجاه أي  ـــ ــ ــــؤولية تجاه الصــ ـــ ـــ ـــــندوق أي مســ ــ ـــ ــــرعية ومجلس إدارة الصــ ـــ ــ يئة الرقابة الشـــ ـــاء  ــ ـــ ــ ــر وأعضــ ــ ــ ـــ ل مطور ومدير عقار واملراقب الشـــ فظ و ا

ـــــدر ع ــ ـــــرف يصـ ــ ب القيام بأي تصـ ــــ ـــ سـ ـــــندوق  ا الصـــ ـــارة يتعرض ل ـــ ــــــوص أي خســ ثمر وذلك بخصــ ــ ــ ـــ م بإدارة مسـ ورة فيما يتعلق بقيام ن أي من األطراف املذ

ــــن ني ــ ــــــرف بحسـ ون قد تصـ ذه الفقرة، أن ي ام  ند إ أح ــ ــ ســـ د أن  ـــــابق ذكره، والذي ير ط ألي طرف ســ شـــــــ الة، فإنه  ذه ا ــــندوق. و  ـــــؤون الصـــ ة شــ

ون التصرف ال ينطوي ع ل األمثل وأن ي عتقد أنه يخدم مصا الصندوق بالش ُ ل  ش مال الفادح أو االحتيال أو سوء التصرف املتعمد. و   اإل

 

ن أصول الصندوق   )ك(  تثم

مكيفية )1 ة أصول الصندوق  تقو   العقار

ــــندوق  ــ ــــول الصـ ــ ن أصـ ثم ة يقوم اإلداري ب ن العقار ــــتقل ــ ن مسـ ن اثن  إ تقييم معد من قبل مثمن
ً
نادا ــ ــ ن  معتمدين اســـ ـــعودية للمقيم ـــ يئة السـ من ال

ونوا املعتمدين بات القائمة، ي ت حســـــب ال ما . و ن  ت (املثمن ن أي مثمن جديد  (وايت كيوب)و  )فاليو إكســـــ عي غي أو  حق ملدير الصـــــندوق  و

ن االعتبار مسؤوليته االئتمانية تجاه مال للصندوق دون أي ع  
ً
ور من قبل مدير الصندوق آخذا ن املذ تم التعي ي الوحدات. و ي إشعار مسبق ملال

  الوحدات.

 

اكمة، وذمم مدينة أخرى والقيمة الســـــوقية  اح امل ة، والنقدية، واألر ــــول العقار افة األصـ ون قيمة إجما أصـــــول الصـــــندوق  مجموع  ميع وت

الية ألي أصـــول أخرى مملوكة للصـــندوق. وألغراض تحديد صـــا قيمة األصـــول، يحســـب   إ القيمة ا
ً
ثمارات إضـــافة اإلداري متوســـط املدير االســـ

ن    التثمين

  

صـــول  بيعة، أو للصـــندوق  أصـــل أي شـــراء قبل الصـــندوق، مدير يقوم ن ع با ن من تثم ن مثمن ن اثن ونا ان ع مســـتقل ن اعضـــاء ي يئة  اســـاســـي  ال

ن الســـعودية تمتعان" تقييم" املعتمدين للمقيم ة و ة با ا شـــاط ومعرفة وال ثمار، محل واملنطقة العقاري  ال ون  أال ع االســـ ـــ قد ي  إعداد ع م

ر ن تقار ر ثالثة من أك التثم   .أش

  

ــــندوق تم تقييم  ن معتمدين  أصـــــول الصـ ن املعتمدين من قبل مثمن ـــعودية للمقيم يئة الســ ــــراء من ال ــ أدناه. وقد تم اعتماد شـ ــ ـ دول املو ــــب ا برج حسـ

ان  ال سعودي 190,000,000بمبلغ 4إس ان ر ال سعودي 182,400,000بمبلغ  5و برج إس ان  ر رج إس ال سعودي  200,000,000بمبلغ  6و  :ر

 

  

ن وتوقيته )2  عدد مرات التثم

ان   التفصيل ال سعودي) 4برج إس ان   (ر ال سعودي) 5برج إس ان   (ر ال سعودي) 6برج إس   (ر

ز    204,080,769  182,400,000  193,170,000  تقييم وايت كيو

شري    200,051,923  185,000,000  190,000,000  21تقييم س

م   202,066,346  183,700,000  191,585,000  متوسط التقو

  200,000,000  182,400,000  190,000,000  سعر الشراء
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ن  ـــعودية للمقيم يئة الســـ ن معتمدين من قبل ال ــــتقل ن مســ ن اثن ن مثمن عي ــــندوق من خالل  ــــول الصــ ن أصــ ثم املعتمدين، يقوم مدير الصــــــندوق ب

ــ " ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــار إ مثل ذلك اليوم بــ شـ ر و أوقات أخرى كما يقرره مدير الصـــندوق (و ــ ل ســـتة أشـ نوذلك مرة واحدة ع األقل  جوز ملدير يوم التثم ") . و

ــــوق املالية طبقا للمادة ( ــ يئة الســ ـــول ع موافقة  ـــ صــ عد ا ــــندوق وذلك  ــ ـــــول الصــ ن أصـــ ــندوق تأجيل تثم ــ ــــناديق ا22الصــــ ــ ثمار ) من الئحة صــ ــ ــ الســــ

  العقاري.

  

  تداول وحدات الصندوق   )ل(

، يجوز  )1 التا ات املدرجة  السوق املالية السعودية (تداول). و م الشر قة تداول أس ي  عند اإلدراج، يجوز تداول وحدات الصندوق بنفس طر ملال

ن التداول خالل ساعات التداول العادية  أي يوم عمل من خالل السوق  ثمر ات الوساطة املرخصة  ع الوحدات واملس وع الرغم من أي  .شر

  .بند مخالف

ام. )2 ذه الشروط واألح ي بأنه قد اطلع ع   من مش
ً
ق السوق املالية السعودية (تداول) إقرارا  عت شراء وحدات  الصندوق عن طر

و سائد   )3 ا حسبما  سو ون التداول  وحدات الصندوق خاضع لرسوم تداول يتم    السوق.ي

  

عليق تداول وحدات الصـــــندوق أو إلغاء  يئة الســـــوق املالية  أي وقت  ثمار العقاري القابلة للتداول، يجوز ل ــ ــــناديق االســـ  للوائح صـ
ً
ا حســـــبما وفقا إدراج

.
ً
  تراه مناسبا

  .له العقار ملكية نقل عد إال الصندوق  إدراج عدم يقرمدير الصندوق 

  

  انقضاء الصندوق   )م(

ائه.دون اإلخالل  )1 ثمار العقاري، يل إدراج وحدات الصندوق عند ان   بما ورد  الئحة صناديق االس

اء الصندوق  )2 ور  الصندوق خالل  50(أ)  حال لم يتم جمع  يجوز إ م يئة بذلك  12مالك وحدة من ا خ إشعار مدير الصندوق ال ر من تار ش

 من التعليمات ا
ً
ة املتداولةبموجب الفقرة (ع) من البند ثالثا ثمار العقار ــ ــ ـــ ــ ــــناديق االسـ ــ ــ ـــة بصــ ـــ ــ ع ب( اصــ ـــوله وتم توز ــ ـــ افة أصــ ــــرف ب ــ ـــ )  حال التصـ

ن أو ( ثمر ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــرفـات للمســ ـــ ــ ـــ ـذه التصـ غي لألنظمـة أو اللوائح أو املتطلججميع العـائـدات من  ة بـ)  حـال أي  ر ات جو غي ات النظـاميـة األخرى أو 

ــــعوديـــة واع ـــ ــ ـــ يـــة الســ ــــوق  اململكـــة العر ــ ـــ ــ ــنـــدوق أو (لظروف الســـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــاء الصـ  إل
ً
را  م

ً
بـــا ــ ــ ـــ ــ ـــ ــنـــدوق ذلـــك ســ ــ ــ ـــ ــ  (يتم جمع مبلغ )  حـــال لم دت مـــدير الصـــ

ال ) 171,720,000 ذه الشــروط  ر  ل
ً
ة الطرح أو أي تمديد له وفقا ام أو (و ســعودي خالل ف يئة هاألح  لقرار ل

ً
اء صــندوق وفقا ان املطلوب إ ) إذا 

ا ل م ا ( اء" السوق املالية أو بموجب أنظم   ").حالة إ

يئة الســـوق املالية  غضـــون  )3 ي الوحدات و تم إخطار مال يئة الســـوق املالية. وســـ اء موافقة مجلس إدارة الصـــندوق و ل حالة إ   30تتطلب 
ً
يوما

اء. خ وقوع حالة اإل  من تار

اء الصـــندوق، )4 يئة الســـوق   حال إ عد تقديم إخطار خطي ل عالنيتم إلغاء إدراج الوحدات  اء الصـــندوق و  املالية و ــفيإن ته ع جدول زم لتصـ

 لذلك، يتم 
ً
ــــعودية. والحقا ــــوق املالية السـ ي ملدير الصـــــندوق والسـ و ــــندوق املوقع االك ـــفية الصـ ون  البدء بإجراءات تصــ ــندوق أن ي ــ حق ملدير الصـ و

حق مل ي الوحدات، و ع اصـوله ع مال اء الصـندوق مع توز ن مصـفي اخر بما يراه افضـل للصـندوق. املصـفي إلجراء عمل إ ع يجوز دير الصـندوق 

  حال 
ً
يا ي الوحدات عي ع أصــول الصــندوق ع مال انية بيع  توز ذا األمر يصــب   عدم إم أصــول الصــندوق أو  حال رأى مدير الصــندوق أن 

ي الوحدات. ة مال  مص

  

   مجلس اإلدارة  )ن(

ـــــوق املالية  يقر ــ ـــ ــ يئة الســ يل الواردة  لوائح  م متطلبات التأ ن تنطبق عل ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــــندوق املر ــ ـــ ــ ــاء مجلس إدارة الصـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــندوق يفيد بأن جميع أعضـــ ــ ـــ ــ مدير الصــ

ات املســــــتخدمة  لوائ ــــط ــتقل الوارد  قائمة املصــ ــ ــــندوق مســ ف عضــــــو مجلس إدارة صــ عر م  ن ينطبق عل ــــتقل لس املســ ـــــاء ا ا، وأن أعضـ ح وقواعد

ا.يئ   ة السوق املالية وقواعد

  

عمل  ي الوحدات. و ــــندوق ومال ـــ ــ ــا الصـ ــ ــ ــ وكيل لصــ ــــندوق وللعمل  ــ ـــ ـــــرفات محددة للصـ ـــ ــــندوق ملراقبة تصــ ــ ـــ ن مجلس إدارة للصـ ــــندوق بتعي ــ ــ يقوم مدير الصــ

  دوق لضمان نجاح الصندوق.مجلس إدارة الصندوق مع مدير الصن
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  شكيل مجلس اإلدارة )1

ــــكيل مجلس إدارة  ســـــتةســـــوف يتألف مجلس إدارة الصـــــندوق من  شـ عديل   تم اإلعالن عن أي  ن. و ــــتقل ن مسـ م اثن م مدير الصـــــندوق م عي ـــاء  أعضــ

ي و ي ملدير الصندوق واملوقع اإللك و   للسوق املالية السعودية ("تداول"). الصندوق ع املوقع اإللك

  

م: تألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤ   و

  

 س التنفيذي لشركة  - عبداللطيف نق سلطان بن س(املالية  سيكو الرئ لس رئ  مستقل غ  عضو  )ا

ــــغل ــ ــتاذ شــ ــ ـــ ـــلطان/  االسـ ـــ س نق عبداللطيف بن ســ ـــركة التنفيذي الرئ ـــ و لشــ ـــــي ة من عاما 20 من أك ولديه املالية ســـ ة ا ثمار ــ ــ ـــ ـــرفية اإلسـ ـــ  واملصــ

  املالية األسواق  الواسعة
ً
  محليا

ً
ا من القيادية املناصب من عدًدا سابًقا شغل وقد وعامليا س نائب ضم س التنفيذي الرئ  شركة األصول  إدارة ورئ

تال إتقان ا ان ، ذلك وقبل اب سـً ثمار البالد شـركة  األصـول  إلدارة رئ ا لإلسـ سـً ـ شـركة الثابت الدخل ألسـواق ورئ تال الفر  من ان أنه كما اب

ق ضمن ن فر ية HSBC لشركة املؤسس و2006 عام السعودية العر  .سعود امللك جامعة من املالية العلوم  املاجست درجة ع حاصل و

 مستقل عضو  - العنقري  هللا عبد بن خالد   

وس درجة ع العنقري  عبد بن خالد الســــيد الور ة العلوم  الب  الســــيد عمل، و م1990 عام  ســــعود امللك جامعة من محاســــبة تخصــــص اإلدار

ــــم  خالد ــــندوق   الداخ التدقيق قسـ ــنا التنمية صـ ـــركة التحق ثم م،1991 إ م1990 عام من الصـــ س شــ اض للمحاســـــبة اوس ووتر برا  بالر

ـــابات مدقق بوظيفة ــ ـــ ــ ـــ ــامبا بمجموعة م1994 عام  إلتحق ثم ومن م،1994 م إ1991 عام من خار حسـ ــ ـــ ــ ـــ  عام و داخ مدقق بوظيفة املالية ســ

دمات بقسم إلتحق م1997 اصة املصرفية ا ة وشغل ،عام مدير مساعد بوظيفة ا نة عضو  عد م2003 عام إ م2000 عام منذ اإلئتمانية ال

ــة إلتحق م2004 عام  ذلك ة لألعمال ا باذل بمؤســـسـ ة التجار س نائب بوظيفة والعقار   التنفيذي الرئ
ً
  للعمليات ومديرا

ً
 منصـــب شـــغل وحاليا

ة لألعمال ا باذل مؤســســة عام مدير ة التجار ة خالد الســيد وشــغل. والعقار ن مملكة( العاملي املصــرف إدارة مجالس عضــو س) البحر  نة ورئ

اطر املراجعة ثقة وا   م2014 العام وح م2007 عام منذ اإلدارة مجلس عن املن
ً
ثمار صــــناديق إدارة مجلس  وعضــــوا ــ ــامبا مجموعة لدى اإلســ  ســ

دمات الدولية الشـــركة إدارة مجلس وعضـــو م2012 ح م2009 عام منذ املالية ثمار ل ــ ة واإلسـ ة  العقار ور ية مصـــر جم  م2009 عام منذ العر

  شغل كما ،اآلن وح
ً
ة م2014عام  ومنذ حاليا لس وسكرت اإلدارة مجلس عضو ثمار نة وعضو ا ة لألعمال ا باذل ملؤسسة االس  التجار

ة  .والعقار

 

   د عايد الشمري  مستقل عضو  - ف

د/  االستاذ شغل ة لشركة املا املدير منصب الشمري  ف ة( السعودية العقار   20 من أك ولديه) العقار
ً
ة من  عاما اسبة و املالية ا  إدارة و ا

ع ل املشار   شغل وقد والتمو
ً
  سابقا

ً
ا من القيادية املناصب من عددا  و الطبية واملستلزمات الدوائية للصناعات السعودية لشركة املا املدير ضم

ان الوطنية للشركة املا املدير ان وزارة قبل من ومملوكة لإلس و اإلس ادة ع حاصل و لل ش ادة) CFA( املعتمد املا ا  حوكمة  INSEAD وش

ات   . .الشر

  

 ن ع س  مستقل عضو - الدين حميد ا

شار س معا مس يئة رئ اض ملدينة امللكية ال اصة للمناطق الر ة من عاما 20 من أك ولديه ا ن  ا اص، العام القطاع  ان. ودوليا محليا وا

ن نائب منصب سابقا شغل ة ولديه االقتصادية املدن يئة  العام األم ة خ ر مجال  كب   املاجست درجة ع ع األستاذ حصل. العقاري  التطو

امعة من املالية اإلدارة كية ا ندسية اإلدارة  ماجست إ باإلضافة واشنطن  األمر   .واشنطن جورج جامعة من ال

  

   ن أحمد س إدارة األصول  - شري حس  مستقل غ  عضو  -رئ
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ة أك من  ن خ شري حس نية.  20لدى السيد أحمد  ادات م ات ولديه عدة رخص معتمدة وش ام وحوكمة الشر   مجال اإلدارة املالية واالل
ً
عاما

ا  دولة اإلمارات واململكة املتح ــــمله بفرع ــ ـــ ــ ا ومجموعة رســ الن ــــ ـــ ــ ـــ ــــركة جون كيلز  سـ ــ ـــ ــ ا شــ ات وم ــــر ــ ـــ ــ ــــبق له العمل لدى العديد من الشــ ـــ ــ ـــ دة حيث سـ

س 2018إ عام  2009ومجموعة شــعاع املالية  دولة اإلمارات. ومن عام  ام ورئ س قســم اإلل ا رئ م شــغل عدة مناصــب  شــركة مســقط املالية م

نه  عام  عي اطر. وقد تم  س إدارة األصول م 2018قسم ا س التنفيذيو رئ ولدى  القائم بأعمال الرئ   املالية. سي

 

  مستقل غ  عضو أحمد بن محمد باسودان ـ 

س و باســـودان أحمد األســـتاذ ان لشـــركة التنفيذي الرئ ثمار للتنمية إســـ و واالســـ وس درجة ع حاصـــل و الر  جامعة من الصـــناعية اإلدارة  الب

د امللك ول ف ران ، واملعادن للب ية اململكة الظ ـــعودية العر ـــل كما ، الســـ ة املوارد دبلوم ع حصـــ ــر ــ شــ د من ال ــــطن ، لإلدارة ليتل دي آرثر مع  ، بوســ

كة املتحدة الواليات ل ودبلوم ، األمر ن الغ للمدراء التمو بة الدورات من العديد جانب إ لندن ، مالي ــلة ذات التدر ــ ــ ـــ ــ ــــناعة الصـ ــ ـــ ــ ــة بالصـ ــ ــ ـــ ــ   مختصـ

لة إعادة ات من العديد  القيادية املناصب من العديد أحمد السيد شغل كما ، املنظمات ي ان لدى إنضمامه قبل شغل فقد ، الشر  للتنمية إس

ثمار ــ ــ ـــ ــــــب واالســ ــ س منصـ س اإلدارة مجلس رئ ـــركة التنفيذي والرئ ـــ ــ ثمرون لشـ ــ ــ ـــ ية اململكة جدة ، الدوليون  املســ ـــعودية العر ـــ ــ ــــيد ولدى. السـ ــ ــ  احمد السـ

ات من العديد ـــو ــ ات إدارات مجالس  العضـ ــــر و الشــ ـــو ف ــ ــة إدارة مجلس عضـ ــ ـــســ ــ ـــو ، لألعمال منارات مؤسـ ــ ـــعودي األعمال مجلس وعضـ ــ ي السـ  ، ال

ـــو ــ ـــ ــ ـــركة JGC  إدارة مجلس وعضـ ـــ ــ ـــــية الشـــ ــ ـــ ندسـ ـــو ، اليابانانية ال ــ ـــ ــ ـــو منتدب وعضـ ــ ـــ ــ ـــركة  اإلدارة مجلس وعضـ ـــ ــ ل شـــ ــــناعية للتنمية منا ــ ــ ية الصـــ  والبي

دودة ق العاليمة إي ي شركة  وشركة إدارة مجلس وعضو ، ا سو شارات لل   .واالس

 

الت األعضاء )2   مؤ

  يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

 ن ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛ و  غ خاضع

 اب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشرف أو تنطوي ع الغش؛ و م ارت سبق ل  لم 

 ونوا أعضاًء بمجلس إدارة ا م لي ل ات الالزمة ال تأ ارات وا  لصندوق.يتمتعون بامل

  

عاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )3   ا

لس إدارة الصــندوق ال تتجاوز مبلغ  ن  عاب األعضــاء املســتقل ال ســعودي 10,000أ  بمعدل خمســة أالف  ر
ً
ا ل عضــو مســتقل ســنو ــ ل كحد أق

ال سعودي  ل اجتماع يحضرونه  ر   .وذلك عن 

 

  املسئوليات )4

  املسئوليات اآلتية:يقع ع عاتق أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

  ثمار ــ ــ ــــناديق االسـ ام والئحة صـ  للشـــــروط واألح
ً
ي الوحدات وفقا ة مال ــ ــ قة ال تحقق مصـ ــــئولياته بالطر ــندوق بمسـ ــ ــمان قيام مدير الصـ ــ ضـ

شار الشر  والعقاري  ثمار العقاري املتداولة؛قرارات املس عليمات صناديق االس  و

  ة والقرارات والتقا ر و ر واتفاقيات اعتماد العقود ا صـــر، اتفاقيات التطو س ا يل املثال ول ــ ر املتعلقة بالصـــندوق بما  ذلك، ع سـ ر

ر التقييم؛ ق وتقار سو فظ واتفاقيات ال  ا

  ا؛ عديالت عل ام وأي  ذه الشروط واألح  اعتماد 

  اعتماد أي تضارب  املصا يتم اإلفصاح عنه من جانب مدير الصندوق؛ 

  سميه مدير الصندوق؛ ي للصندوق الذي  اسب القانو ن ا عي  اعتماد 

    افحة ـــــل األموال/م ــ ـــ افحة غسـ ـــــئول اإلبالغ عن جرائم م ــ ـــ ـــــندوق ومسـ ــ ـــ ع ملدير الصـ ام التا ـــــئول االل ـــ ــ  مع مسـ
ً
ا ــــنو ــ ـــ ن ع األقل ســ االجتماع مرت

ا؛ اب لضمان امتثال مدير الصندوق للقواعد واللوائح املعمول   اإلر

  ن؛ ضمان م من املعني ي الوحدات وغ ة إ مال ر و افة املعلومات ا  إفصاح مدير الصندوق عن 

  .ي الوحدات العناية املعقولة لتحقيق مصا الصندوق ومال  العمل بحسن نية و
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ــــندوق  ــ ــ ـــ ــاء مجلس إدارة الصـــ ــ ــ ـــ ــ ــــندوق إ جميع أعضـــ ــ ـــ ــ ة املتعلقة بأمور الصـــ ــــرور ــ ـــ ــ افة املعلومات الضـــ ـــــندوق  ـــ ــ قدم مدير الصــــ م ع تنفيذ  و ــــاعد ــ ــ ـــ ملســـ

م.   الواجبات املنوطة 

  

  الصناديق األخرى املدارة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )5

ثمار الع ية السعودية (بما  ذلك صناديق االس ثمار آخر  اململكة العر  أي من أعضاء مجلس إدارة صندوق أي صندوق اس
ً
قاري ال يدير حاليا

ناء ما  :املتداولة)، باست   ي

  

  مدير الصندوق  اسم الصندوق  عضو مجلس اإلدارة اسم

اض العقاري  صندوق  نق عبداللطيف بن سلطان   الر

  القصر العقاري  صندوق 

و صندوق    سو اق النقد املالية إل  سي

وصندوق  اح سي لي لنمو األر  املالية ا

وشركة    املالية سي

وشركة    املالية سي

وشركة    املالية سي

وشركة    املالية سي

  أسواق النقد صندوق  العنقري  عبدهللا بن خالد

  صندوق القصر العقاري 

وصندوق   املالية إلسو اق النقد  سي

وشركة    املالية سي

وشركة    املالية سي

وشركة    املالية  سي

د عايد الشمري    - - ف

ن  ع س   -  -  الدين حميدا

ن  شري حس   أسواق النقد صندوق  أحمد 

اض   العقاري  صندوق الر

  صندوق القصر العقاري 

وصندوق  اح سي لي لنمو األر  املالية ا

وشركة    املالية سي

وشركة    املالية سي

وشركة    املالية سي

وشركة    املالية  سي

ان العقاري   أحمد بن محمد باسودان    شركة نمو املالية  صندوق نمو إس

  

 

  مدير الصندوق   )س(

  و املدير اإلداري  اسم مدير الصندوق  )1

  املالية سيكو شركة  االسم:  

ادي عشر ص . ب  العنوان: د ـ الدور ا ق امللك ف ن ـ طر اض 64666برج تمك ية السعودية 11546، العليا ـ الر   اململكة العر

اتف:  +966-11-279-9877   ال

 +966-11-279-9876   الفاكس:
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ي:  و  www.sicocapital.comاملوقع االلك

  

ص مرخص له ) 2   مدير الصندوق ك

و شـــــركة  مة مقفلةمدير الصـــــندوق  ص مرخص له" بموجب الئحة  مســـــا ـــــ يئة "ك و مرخص من ال  ألنظمة اململكة و
ً
لة وفقا ــ ـــ اص م ـــــ األ

 لنظام 
ً
يئة طبقا ـــادرة عن مجلس ال ــ ـــ م الصـ ـــــوق املالية وذلك بقرار رقم املرخص ل ــ خ  1-83-2005الســ ــــ21/5/1426بتار ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ م) 28/6/2005(املوافق  ـــــ

خ  37-96-080م بموجب ترخيص رق   م). 20/6/2009(املوافق  ـ27/6/1430بتار

و  ــر ــ ــ وشــ ـــــي ــ  مدينة  املالية ســـ ــ ــــ ا الرئ وات مقر ـــة  مجال إدارة ال ـــ ــــصــ ــــركة متخصــــ ــ اض شــ ــــركة  الر ــ ــــعودية. وتقدم الشــ ــ ية الســ باململكة العر

ات العائلية.  اتب والشر ى وامل وات الك فظ لألفراد من ذوي ال ات وخدمات ا ل الشر شارات وتمو   خدمات إدارة األصول واالس

  

 خدمات مدير الصندوق  )3

 
ً
ـــوق املالية وفقا يئة الســ ل لدى  ـــــ ة م ثمار ــ ــــندوق مدير محفظة اســـ ن مدير الصـ ّ ـــوق ع يئة الســ م والصـــــادرة من  اص املرخص ل ـــــ لالئحة األ

 املالية وذلك لإلشراف ع إدارة أصول الصندوق.

: شمل، دون حصر، ما ي ة التالية وخدمات أخرى للصندوق بما  دمات اإلدار  سوف ُيقدم مدير الصندوق ا

ة وتنفيذ عمليات بيع وشراء أصول الصندوق؛  )أ( ثمار  تحديد الفرص االس

ة ألعمال الصندوق؛وضع إ  )ب( ا عند تنفيذ القضايا الفنية واإلدار ب إتباع  جراءات اتخاذ القرارات ال ي

ة أو تطورات قد تؤثر ع أعمال الصندوق؛  )ج( ر ع جو يئة السوق املالية السعودية حول أي وقا  إطالع 

ية السعودية   )د( ة  اململكة العر ام بجميع األنظمة واللوائح السار عمل الصندوق؛االل  املتعلقة 

ام؛  )ه(  للشروط واألح
ً
ن وفقا ثمر ة املس ل يحقق مص ش  إدارة أصول الصندوق 

مة لصا الصندوق؛  )و( ان جميع العقود امل  ضمان قانونية وسر

ام؛  )ز( ذه الشروط واألح ة   اتيجيات الصندوق املو  تنفيذ اس

يالت الدين املتواف  )ح( س ب والتفاوض وتنفيذ وثائق  ت ثمار الشرعية نيابة عن الصندوق؛ال  قة مع ضوابط االس

ثمار الشرعية؛  )ط( ام متوافقة مع ضوابط االس ذه الشروط واألح م أن  صول ع موافق يئة الرقابة الشرعية للصندوق وا ن   عي

شغيل العقارات بالنيابة عن الصندوق؛  )ي( ب والتفاوض وتنفيذ عقود مدراء األمالك ومدراء  ت  ال

؛ اإلشراف  )ك( ا الصندوق من الغ  ع أداء األطراف ال يتعاقد مع

ائه؛  )ل( ب تصفية الصندوق عند ان  ترت

امل؛  )م( ل  ش م  لس أداء مسؤوليا ن أعضاء ا د مجلس إدارة الصندوق بجميع املعلومات الالزمة املتعلقة بالصندوق لتمك  تزو

يئة  )ن( شاور مع مجلس إدارة الصندوق لضمان االمتثال للوائح  ام. ال ذه الشروط واألح  السوق املالية و

 

سيم أو سوء سلوكه املتعمد. مال مدير الصندوق ا يجة إل ا الصندوق كن  كما يتحمل مدير الصندوق املسئولية عن أي خسائر يتكبد

 

ة  املصا  )4 ر و ات ا  التضار

ا أن  يحددلم  ة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق من شأ شاط تجاري أو مص   مصا الصندوق. معتضارب تمدير الصندوق أي 

ن مدير الصندوق والصندوق  الفقرة  تملة  املصا ب ام. (ق)تم تحديد حاالت التضارب ا ذه الشروط واألح  من 

ة  أصــــول  ــ ون ملدير الصــــندوق أي مصــ ون لدائ مدير لن ي د الذي يملك فيه وحدات بالصــــندوق. وال ي ا، إال ل ـــد الصــــندوق أو مطالبات ضـ

ة  أي أصول بالصندوق.  الصندوق أي مص

ض للغ )5  التفو

ـــــؤولياته امل ـــ عيه) للقيام بأي من مســ ن أي طرف (بما  ذلك تا عي ـــــئوال عن  ــ ون مســـ ــــندوق، و ــ  عن إدارة الصــــ
ً
ــــئوال ــ ــــندوق مســــ ــ ــ ون مدير الصــ ورة. ي ذ

دمات ن الغ لتوف ا عي جوز ملدير الصندوق  ض صالحياته للغ و ز أداء الصندوق.  وتفو عز  من أجل 

 

ثمار  الصندوق  )6  االس
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ة الطرح.  ك مدير الصندوق  الصندوق خالل ف ش   لن 

  

  

فظ  )ع( ن ا    أم

  

اض  املالية     االسم:   شركة الر

يج      العنوان: اض  6775مب  برس ية السعودية 12331-3712شارع التخص ـ العليا ـ الر  اململكة العر

اض    920012299الر

ية السعودية        اململكة العر

ي: و    www.riyadcapital.com  املوقع اإللك

خيص رقم  ص مرخص له" بموجب ال يئة السوق املالية كـ " فظ مرخص من  ن ا س واحدة أو أك 07070 -37أم فظ بتأس ن ا . وسيقوم أم

ْوْن "
ُ َ
ا ت ل واحدة م دودة ( ات السعودية ذات املسؤولية ا وك نظامية  ") لتحوز ملكية أصول الصندوق شركة ذات غرض خاصمن الشر بموجب ص

لة بإسم بنك مقرضتث ا القانونية لألصول لم تكن م ية واالمتثال النظامي كما ستوفر ت ملكي لة ع الكفاءة الضر ي ذه ال . وسوف تحافظ مثل 

فظ أي حق أو مطالبة  أصول الصندوق، إال بصفته كمالك محتمل للوحدات ن ا ون ألم ن. ولن ي ثمر ماية القانونية للمس . ولن أق قدر من ا

فظ أي حق  أي من أصول الصندوق. ن ا ون لدائ أم   ي

  

: صر ما ي يل املثال ال ا فظ، ع س ن ا  يتضمن دور أم

ة، محاضر اجتماعات مجلس إدارة  -1 ر و ثمار، جميع العقود ا وك امللكّية، قرارات االس ندات والوثائق املتعلقة بالصندوق (ص حفظ املس

ر  ام).الصندوق، تقار ن، الشروط واألح  التثم

يئة  -2 ــــندوق وتوافق عليه  ــ ـــ حه مدير الصــ ـــــم الذي يق ــ ـــــؤولية محدودة، باالســــ ــ ي ذات مســــ ا القانو ون كيا ـــــركة ذات غرض خاص ي ـــ س شـــ ـــــــ ــ تأســ

ـــركة الغرض  ـــ ي لشـ ل قانو ــــ شـــ ة  ـــــندوق العقار ـــــول الصــ يل ملكّية أصــ ــ ــ ـــ غرض  ــــناعة وذلك  ـــعودية ووزارة التجارة والصـــ ـــ ـــــوق املالية السـ الســ

اص.  ا

الت  -3 ـــ صـــر، النص  جميع ال یل املثل ال ا ا ع ســـ فظ وم ن ا اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفصـــل األصـــول عن أي أصـــول أخرى تخص أم

اص  ــــ ـــ ــ ـــ فظ بموجب الئحة األ ن ا امات أم  الل
ً
ــــناديق طبقا ـــ ــ ثمار أو مدير الصـــ ــ ــ ـــ ــ ــــندوق االســـ ــ ـــ عود لصـــ ـــــول  ــ ـــ ذات العالقة إ أن ملكّية األصــ

م.  املرخص ل

  

ق  )ف( سو شغيل والصيانة وال   و مدير األمالك و املستأجر مدير ال

ثمار ان للتنمية واالس   شركة اس

 ثمار حسب التعا ان للتنمية واالس ام شركة اس :شمل م ا ع م مع   قد امل

 .ة واإلدارة اليومية للمستودعات عة تحصيل املبالغ اإليجار ل دوري ومتا ش ا  ي ومرافق   شغيل املبا

 .دولة ة ا   اإلشراف ع الصيانة العالجية والصيانة الوقائية الدور

  ا له مدير الصندوق ج الفند ملوسم ا ورمضان ومواسم العمرة وفق الشروط ال يحدد ن لل ق الوحدات بإيجاد مستأجر سو

اية الصندوق أو عند طلب الطرف األول.   كتابة، وذلك عند 

 االت التالية:عت االتفاقية مع مدي ا  ا ا تم إ ق مفتوحة املدة، و سو شغيل والصيانة وال   ر ال

 .ام شرة الشروط واألح اء مدة الصندوق حسب    بان

  ــــباب من غ ــ ـــ ام بتقديم االســ ــعار واالل ــ ــ ـــ خ االشــ ر من تار ــ ــ ـــ ــ ددة بثالثة أشــ ـــعار ا ــ ـــ ــ اء االتفاقية خالل مدة االشـ ن إ يحق ألي من الطرف

ة األسباب.عسف ومنح الفر   صة ملعا

 

ي  )ص( اسب القانو   ا
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اسبون املتحالفون               االسم:  اه ا سام وشر   PKF ال

ز بن مساعد              العنوان:  ق األم عبدالعز    السليمانية ـ طر

اض، 69658 ص.ب    ية السعودية، 11557  الر         اململكة العر

ية السعودية     اململكة العر

ي:    و    www.pkf.comاملوقع االلك

اص بالصندوق من وقت آلخر بناًء ع موافقة مجلس إدارة الصندوق.  ي ا اسب القانو ئة السوق املالية يو  يجوز ملدير الصندوق أن يقوم بتغي ا

. ي الوحدات عند التغي تم إشعار مال   و

  

  

  

  القوائم املالية   )ق(

ت   1 تبدأ الســـنة املالية للصـــندوق من ا  31يناير وت س الصـــندوق وال تبدأ الســـنة املالية ل ناء الســـنة األو لتأســـ ل عام، باســـت ســـم من  د

خ اإل خ  قفالمن تار ت بتار سم  31وت   .2017د

   
ً
ل سنوي (بيانات مدققة) وفقا ش ل نصف سنوي (بيانات غ مدققة) و ش يتم إعداد البيانات املالية للصندوق بواسطة مدير الصندوق وذلك 

ي. وتتم مراجعة البيان ــــب القانو ــ ــ اسـ ة من قبل ا ــــنو ــ تم تدقيق البيانات املالية الســـ ن. و ن القانوني ـــــب ـــ ـــعودية للمحاسـ ـــ ــ يئة السـ الية ات اململعاي ال

ي الوحدات خالل  ا ملال تم توف ا و ـــــوق املالية بمجرد اعتماد ــ يئة الســ ا ل تم توف ــــندوق و ــ ــندوق من قبل مجلس إدارة الصـــ ــ ـــ ـــة بالصــ ـــ ــ اصـ  25ا

ـا البيـانـات املـاليـة غ املـدققـة و غط ة ال  ـايـة الف  ع األك من 
ً
ـا البيـانـات املـا 40يومـا غط ة ال  ـايـة الف  من 

ً
ليـة املـدققـة، وذلـك عن يومـا

ي ملدير الصندوق وموقع السوق املالية السعودية "تداول".  و ا ع املوقع اإللك شر ق    طر

  

  تضارب املصا  )ر(

ـــــئوليه وموظفيه ه ومســ عة له ومدير ات التا ــــر ــ ـــــندوق أو الشـ ة ومدير الصــ ــــندوق من ج ــ ن الصـ ــا من وقت آلخر ب ــ ــ   املصـ
ً
ا ــار ــ ــأ أو يقع تضـــ ـــ شــ  قد ي

ري  املصا مع الصندوق، ووكالئه  ان لدى مدير الصندوق تضارب جو ا. إذا  ا أو إدار ه من الصناديق ال يقومون برعاي ة أخرى، وغ من ج

لس إدارة الصــندوق  أقرب وقت ممكن. وســوف يحاول مدير الصــندوق ومجلس إدارة الصــندوق حل أي  امل  ل  شــ ــ عن ذلك  فعليه أن يف

ن االعتبار.تضارب  املص ع ل  كمة وحسن النية وأخذ مصا األطراف املتضررة ك ق تو ا  ا عن طر

تملة التالية: ، فقد حدد مدير الصندوق نقاط تضارب املصا ا
ً
داية   و

  

ثمارات  ) 1 ة الس ثمارات مشا   املالية سيكو شركة اس

وتدير  ا واملالية  سـي سـتمر  إدارة حسـابات خاصـة   و توقع أن 
ً
ليا داف مماثلة  ثمارات وحسـابات ذات أ  أو جزئي اسـ

ً
ا  ا داف الصـندوق، وم أل

ثمار جما أخرى  ا  برامج اس ا أو ترعا ويمكن أن تدير ون لوال قد  املالية سي وي ات الحدى إل أو  املالية سي ا  الزميلةشر   .فيهحصة ل

ــــافة إ ذلك،  ــ ــ ام، و حدود باإلضــ ـــــروط واألح ــ ذه الشـــ ا   ـــــوص عل ــ ويمكن لالقيود املنصـــ ـــــي ـــ ا  ســ عة ل ات التا ــــر ــ ـــ  أن  تدير املالية والشـ
ً
ـــــتقبال ــ  مســـ

ثمارات جماعية  ــ ــ ـــ ــ ــة أو اســ ــ ـــ ــ ة خاصــ ثمار ــ ــ ـــ ــ ـــــناديق اســ ـــ ــــندوق تتو دور  أنو صـــ ــ ــ ك العام  مدير الصـــ ــــر ــ ـــ ثمار أو الشــ ــ ــ ـــ ــ ــــناديق أو أو مدير االســ ــ ـــ  تلك الصــ

ثمارات ــ ث، االســـ ــ ســـ ا وال يمكن أن  ة لتلك ال  عقارات مر واحد أو أك م ــا ــ ــــندوق عمل مشـ ا الصـ ر عيق ذلك شـــــرط أن ال ولكن ، ع تطو

ثمار   اآلخر نجاح الصندوق. االس

 

عة له ) 2 ات التا  تضارب املصا فيما يتعلق باملعامالت مع مدير الصندوق والشر

عة له مقد يدخل الصــندوق   ات التا ا  وأعامالت مع مدير الصــندوق أو مســؤوليه أو مدرائه أو الشــر وكيانات أخرى تمتلك ف مصــا املالية  ســي

عة  فعمباشــرة أو غ مباشــرة.  ات التا عض الشــر يل املثال، قد تقدم  ولســ تم  املالية ســي مجلس إدارة الصــندوق إبالغ خدمات للصــندوق. وســ

ا جميع املعامالت اب عة له والكيانات ال تملك ف ات التا ن الصــــندوق ومدير الصــــندوق ومســــؤوليه ومدرائه والشــــر ول تتم ب ة  املالية ســــي ــ مصــ

  مباشرة أو غ مباشرة.
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 مجلس اإلدارة  ) 3

ون م ذه، ي ام  خ الشــروط واألح  من تار
ً
ته. واعتبارا ســو ون من أعضــاء يقوم مجلس اإلدارة باإلشــراف ع أي تضــارب للمصــا و جلس اإلدارة م

ن  الصندوق، وذلك بموجب الئحة صناديق ثمر ون ع أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية تجاه املس ن من قبل مدير الصندوق. و  معين

.
ً
ل تضـارب املصـا بحسـن النية، كما يرونه مناسـبا د ممكن  ـ ج ثمار العقاري، باإلضـافة إ بذل أق م عضـو مجلس اإلدارة املرتبط  االسـ ل و

ذا التضارب. ت ع أي قرار يخص  عدم التصو    تضارب املصا 

  

 :آلية تفادي تضارب املصا ألعضاء مجلس إدارة الصناديق 

 

م ولوائح صناديق  -  اص املرخص ل لس إدارة الصندوق وفقا لالئحة األ ثمار وأي لوائح يقوم مدير الصندوق بإدارة تضارب املصا  االس

. يئة السوق املالية تتعلق بإدارة تضارب املصا  ذات صلة 

ن ) أو الصندوق . -  م املباشر ن أعضاء مجلس إدارة الصندوق (أو اقار ام ب شاط تجاري  تجنب ولن يتدخل  أي     مدير الصندوق س

ده بج -  و تم سيحرص مدير الصندوق ع الطلب من أعضاء مجلس اإلدارة ب ذه املعلومات س  . و
ً
ا حاليا ن  ة املرتبط م التجار شاطا ميع 

. 
ً
ا ا سنو ا وتحدي  طل

 ألحد أعضاء مجلس اإلدارة - 
ً
شاطا ذه املسألة  نالك مسألة تتطلب موافقة مجلس اإلدارة و تتضمن  ه   إذا قرر مدير الصندوق أن  أو أقار

ذا ا ن ، فإن مدير الصندوق سيطلب من  ذه املسألة .املباشر ت     لعضو االمتناع عن املشاركة والتصو

ن أطراف  -  ن أعضاء مجلس اإلدارة للصندوق أو ب عارض املصا ب ام ع املشاركة  أي قرار يتطلب إدارة  سيحرص مسؤول املطابقة واإلل

لس ن أعضاء ا   ذوي عالقة و

 

اصة باألطراف ذوي العالقة ) 4  املعامالت ا

ـــــندوق (بما  ذلك  يمكن أن يقوم عة لتوف خدمات للصــ ات التا ــــر عامالت مع األطراف ذوي العالقة والشـــ ــــندوق، من وقت آلخر، بالدخول   الصـــ

ــــندوق وأن تتم بناًء ع ــــاح عن تلك التعامالت إ مجلس إدارة الصـ ن أن يتم اإلفصـ تع ن. و ة) أو لعقار مع ــــار شـ ــ ــ دمات القانونية واالسـ ـــروط  ا شــ

  اسيةالسوق القي

و مو أدناة م أطراف ذات عالقة كما  ثمار و  ان للتنمية و اإلس ون له عالقة مع إس  بأن الصندوق سوف ي
ً
  :علما

  

س صندوق  ثمار  قبل تأس ان للتنمية و اإلس الية إلس و السعوديةالعالقة ا ت: سي   ر

  ان ج إس ع ل ان  4الطرف البا س  6و

  سبة ثمر ب ل عي %20مس وصندوق مكة املدر للدخل املدار من قبل   ش ان  سي ج إس شغيل ل  .5املالية مدير األمالك و ال

  ان ج إس  5املستأجر ل

 يه عبدالرحمن سليمان اد وصندوق مكة املدر للدخل املدار من قبل عضو غ مستقل ل . ن  املالية. سي

  

عد إغالق  ة الطرح و اإلفراغو  و للصندوق   ف ان بنحو التا السعوديةسي ون عالقة إس ت ست  ر

  ان ــ ج إســ ــيانة ل ــغيل والصــ شــ ف االدارة وال ام بجميع مصــــار تضــــمن عقد اإليجار االل ان  خمسملدة  4املســــتأجر و ــ ع  5ســــنوات و برج إســ ملدة أر

ان  ان للتنمية. 6سنوات و برج إس   ملدة خمس سنوات قابلة لتمديد بموافقة مدير الصنوق و إس

  شـــغيل ق مدير األمالك و ال ســـو ان والصـــيانة وال ج إســـ ان  األو ســـنوات خمسمدة عد إنقضـــاء   4ل ع ســـنوات عد إنقضـــاء  5و برج إســـ مدة أر

ان  رج إســ ان وغ ملزم  6االو  و يار ملزم لشــركة إســ ذا ا ملدير عد إنقضــاء مدة خمس ســنوات األو أو عدم تمديد اإليجار ملدد إضــافية ، و

 الصندوق .
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مة  الصندوق  ) 5 ة املبدئية لغايات املسا ثمار فظة االس  كيفية تحديد قيمة ا

ن لتحديد ــــتقل ن مســ ن اثن ـــــندوق مثمن ن مدير الصـ ونة ل ع ا تم تحديدقيمة العقارات امل ــ ــ ــاســ ــ ة املبدئية ال ع أســ ثمار ــ ــ ـــط  لمحفظة االســ متوســـ

ة املبدئية. ومن  ســعر الشــراءالقيمة و  ثمار مةللمحفظة االســ ق نقل ملكية  املقرر أن يتم املســا ة املبدئية   الصــندوق عن طر ثمار فظة االســ ا

 من أصول الصندوق 
ً
ونة   لتصبح جزءا ة املبدئية. للموذلك لقاء مبلغ نقدي يدفعه الصندوق للعقارات امل ثمار عتمد حفظة االس ولتجنب الشك، 

ـــط وق ع مدير الصـــــند ن لتحديد متوســ ن مســـــتقل ن اثن ة املبدئيةمثمن ثمار ــ فظة االســـ   املصـــــامن أثر أي تضـــــارب من أجل تخفيف  قيمة ا

صوص   .ذا ا

  

 البنك املمول  ) 6

ــــندوق  ــ ل للصـ ــــول ع تمو ــ صـ ــــوف،لغرض ا ــ باحث  سـ ــــندوق مع ي ــ ـــعودية، واحد أو أك من مدير الصـ ـــ ية السـ ن  اململكة العر ن تلك و املمول من ب

ــــقط الذي يملك  البنوك بنك ته ( مســ ــ ــ ســ ــــمال من) ٪27.2918ما  و رأســ ن ســــــوف  تتم  املســــــتقبل ال التعامالت جميع الصــــــفقات و . املالية ســــــي ب

نك مسقط  ة صرفه،مدير الصندوق و  .ع أسس تجار

 

افة مواطن تضارب   ل
ً
يصا  وت

ً
 وشامال

ً
امال  

ً
ا عالية تفس ثمار  وحدات الصندوق. لذا ال يتضمن الوارد  ا االس تملة ال ينطوي عل املصا ا

ن ني م امل شار صول ع املشورة املستقلة من مس ن الس ل تمل ن ا ثمر افة املس شدة  ن  فإننا نو و يئة السوق املاليةو  املرخص   .من 

  

ي الوحدات  )ش( ر ملال   رفع التقار

ر  )1 ا األحداث ال يجب رفع تقار   ع

يئة الســــــوق املالية ر إ  ــــندوق تقار ي الوحدات مباشــــــرة يرفع مدير الصــ ـــعودية،ومال ــــوق املالية الســـ ــ عن املعلومات التالية  ، من خالل الســ ــ ــ ف و

ي ع الفور  و ق املوقع اإللك : عن طر   ودون أي تأخ

 ري غ معروف للعامة قد يؤثر ع أصـول الصـندوق أو األطراف امل غي آخر أي تطور جو تعاقدة معه أو مركزه املا أو املسـار العام للعمل أو أي 

ا تأث ون ل ل معقول ع ســـعر الوحدة أو قد ي شـــ  قد يؤدي إ االســـتقالة الطوعية ملدير الصـــندوق من منصـــبه كمدير للصـــندوق وال قد تؤثر 

اماته فيما يتعلق بأدوات   الدين؛ كب ع قدرة الصندوق ع الوفاء بال

  د ع عادل أو يز ـــعر  ســـ نه  ه أو ر ــــول الصــــــندوق أو بيعه أو تأج  ألحدث 10أي معاملة لشــــــراء أحد أصــ
ً
ــــندوق وفقا % من إجما قيمة أصــــــول الصــ

ما أحدث؛  ة مدققة أ  بيانات مالية مؤقتة مراجعة أو بيانات سنو

  عادل أو أك من  10أي خسائر 
ً
ما أحدث؛  % من صا قيمة أصول الصندوق وفقا ة مدققة أ ألحدث بيانات مالية مؤقتة مراجعة أو بيانات سنو

 و

  انه (إن وجدت)؛ شكيل مجلس إدارة الصندوق أو  ات   غي  أي 

  عادل أو أك من ـــــمنة  ــ ـــ ون القيمة املتضـ ـــاطة حيث ت ــ ـــ ــ ــائية أو دعاوى تحكيم أو وسـ ــ ــ ــ ـــــول 5أي نزاع بما  ذلك أي دعاوي قضـــ ــ ـــ ــا قيمة أصـ ــ ــ ــ % من صـــ

ما أحدث؛ الصند ة مدققة أ  ألحدث بيانات مالية مؤقتة مراجعة أو بيانات سنو
ً
 وق وفقا

  د ع عادل أو تز ـــــندوق  ـــ ــــول الصـ ــ ــ ــا قيمة أصـ ــ ــ ــ ادة أو انخفاض  صـ  10أي ز
ً
ة غ مدققة أو قؤائم مالية  % وفقا ــــنو ــ ـــــــف ســـ الخر قؤائم مالية نصــ

ة مدققة  ما أحدث؛ سنو  أ

  د ع عادل أو تز ادة أو انخفاض  إجما فوائد الصندوق  ة مدققة؛ 10أي ز  ألحدث بيانات سنو
ً
 % وفقا

  ل ثمر الصــندوق وطرف ذي صــلة  مشــروع أو أصــل من أجل توف التمو ســ ب من خالله  ن طرف ذي صــلة أو أي ترت ن الصــندوق و أي معاملة ب

د ع  عادل أو يز ة مدققة؛ % 1للصندوق بمبلغ   ألحدث بيانات سنو
ً
 من إجما إيراد الصندوق وفقا

  د ع عادل أو يز شطة الصندوق األساسية  عطل  أ ة مدققة؛ 5أي   ألحدث بيانات سنو
ً
 % من إجما إيراد الصندوق وفقا

  غي ي أي   للصندوق؛ للمحاسب القانو

  ن حفظ بديل للصندوق؛ ن ألم عي  أي 
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 ع إصدار أي حكم أو ق 
ً
ناف، والذي قد يؤثر سلبا يئة تحكيم، سواء  الدرجة األو أو االست رار أو أمر أو إعالن من جانب أي محكمة أو 

ة 5استغالل الصندوق ألي جزء من أصوله بقيمة إجمالية تتجاوز   ألحدث بيانات مالية مؤقتة مراجعة أو بيانات سنو
ً
% من صا قيمة األصول وفقا

ما أ  حدث؛ مدققة أ

  ح غي مق دفة القيمة إلجماأي   .للصندوق  املس

 

ة )2 ر السنو  التقار

ة و  ر سنو ا مليتو مدير الصندوق إعداد تقار ي الوحدات اإلفصاح ع ة ال ر السنو ي. وتتضمن التقار و   املعلومات اآلتية:من خالل موقعه اإللك

  ا الصندوق؛ ثمر ف س  األصول األساسية ال 

  ا؛ ثمار ف دف الصندوق االس س  األصول ال 

  ا الصندوق؛  توضيح للعقارات املستأجرة وغ املستأجرة فيما يتعلق بإجما األصول ال يمتلك

 : شأة الصندوق) يفسر ما ي غطي أداء الصندوق ع مدار السنوات املالية الثالث السابقة (أو منذ   توضيح مقارن 

 

  ل سنة مالية؛ اية   صا قيمة أصول الصندوق  

  ل سنة مالية؛ اية  ل وحدة    صا قيمة األصول ل

  ل سنة مالية؛ اية  ل وحدة   ى صا قيمة أصول ل  أع وأد

  ل سنة مالية؛ اية  صدرة  
ُ
 عدد الوحدات امل

  ل وحدة؛ ع الدخل ل  توز

 .معدل نفقات الصندوق  
  

  ل أداء ِ: ن ما ي  يب

  شأة الصندوق)؛  إجما العائد ملدة سنة وثالث سنوات وخمس سنوات (أو منذ 

  شأة الصندوق)؛ ل عام من األعوام العشرة املاضية (أو منذ   إجما العائد السنوي ل

  ــا األطراف األخرى ع مدار العام. و ــ ــ ـــــندوق لصـ ا الصــ عاب والعموالت ال تكبد ـــــوم واأل ن الرســ ــ جدول يب ــ ـــ ــــافة إ ذلك، يف ــ اإلضـ

ا. عاب أو تخفيض ل عن أي ظروف تدعو مدير الصندوق للتنازل عن أي أ  ال

  ة ذات الصلة   وال تؤثر ع أداء الصندوق؛ ات أساسية خالل الف غي   حال حدوث 

  صـــــر، املوضـــــوعات س ا يل املثال ول ــ شـــــمل، ع ســـ لس إدارة الصـــــندوق والذي  ر الســـــنوي  ا مجلس اإلدارة وكذلك القرارات التقر ــ ال ناقشـــ

دافه؛  ا، بما  ذلك املسائل املتعلقة بأداء الصندوق وتحقيقه أل  ال أصدر

 .ا ة ذات الصلة يذكر بوضوح غرض العموالت وكيفية استغالل ا مدير الصندوق خالل الف اصة ال حصل عل  بيان بالعموالت ا

  

 معلومات أخرى    )ت(

ي الوحدات  )1   اجتماعات مال

ي الوحداتيجوز ملدير الصندوق، بناًء ع مبادرة منه، ال ي الوحدات  غضون ؛دعوة لعقد اجتماع ملال ن ع مدير الصندوق الدعوة الجتماع مال يتع

ي الوحدات  10 ن ع مدير الصــــندوق الدعوة الجتماع مال تع فظ. و ن ا أيام من اســــتالم طلب خطي  10غضــــون  أيام من اســــتالم طلب خطي من أم

ون مجتمع  أو يمتل
ً
ي الوحدات الذي يملك منفردا  % ع األقل من وحدات الصندوق.25 نمن مالك أو أك من مال

اص ب ي ا و اص به وع املوقع اإللك ي ا و ي الوحدات من خالل إعالن الدعوة ع املوقع اإللك ــــندوق الجتماع مال ــ ــــوق املالية يدعو مدير الصـــ ـــ الســ

لة ال تقل عن  فظ مع إعطاء م ن ا ي الوحدات وأم ميع مال ـــــال إخطار خطي  ــ ـــ ـــ ـــعودية "تداول"، ومن خالل إرســ ــ ـــ ــ ـــ د عن  10السـ  من  21أيام وال تز
ً
يوما

 َ ق
ُ
انه ووقته وجدول األعمال امل عقاد االجتماع وم خ ا ن أن يحدد اإلعالن واإلخطار تار تع عقاد االجتماع. و خ ا ـــــندوق،  تار ــ ن ع مدير الصـــ ح. كما يتع

يئة السوق املالية. ذا اإلخطار إ  ة من  ي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم   نفس وقت إرسال اإلخطار إ مال
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ن  حققيت ون مجتمع ي الوحدات الذين يمتل ي الوحدات من عدد مال ـــــاب الالزم لعقد اجتماع ملال ــــندوق.  % ع األقل من ق51النصــ يمة وحدات الصـــ

ـــــاب تحققحال عدم  ـــ ــ ـــوق الالزم النصـــ ـــ ــ ـــ اص بالســ ي ا و ي وع املوقع اإللك و ــــندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن ع موقعه اإللك ــ ـــ ــ ، يدعو مدير الصــ

لــة ال تقــل  فظ مع إعطــاء م ن ا ي الوحــدات وأم ميع مــال ـــــال إخطــار خطي  ــ ـــ ــ ـــ ـــعوديــة "تــداول" ومن خالل إرسـ ــ ـــ ــ ـــ عقــاد  5عن املــاليــة السـ خ ا أيــام من تــار

ــــية أو  ــ صــ ــــ ــــ ــــفة  ن بصــــ ــــر ــ اضــ ون أي عدد من الوحدات، ا ي الوحدات الذين يمتل ل أي عدد من مال ــــ شــــ ي،  ي. وخالل االجتماع الثا من االجتماع الثا

.
ً
 قانونيا

ً
ن، نصابا  خالل ممثل

جوز عقد ي الوحدات. و ن وكيل لتمثيله  اجتماع مال عي ل مالك وحدات  ت ع القرارات من  يحق ل ـــو ــ ـــ ــ ـــ ا والتصـ ي الوحدات ومداوال اجتماعات مال

ـــــوق املالية.  يئة الســ ا  ــــروط ال تحدد  للشـــ
ً
عد وفقا ُ اتف عن  ،خالل االجتماعات ع ال

ً
ـــافة    إضــــ

ً
 واحدا

ً
ـــوتا ا مالك الوحدات صــــ ل وحدة يمتلك تمثل 

 
ً
نــا  ر

ً
ي الوحـدات نـافـذا ون قرار مـال ي الوحـدات و ون  اجتمــاع مـال ي الوحـدات الـذين يمتل ــنــدوق 50 من أكبموافقــة مـال ــ ــ ــ ـــ ــ % من إجمــا وحـدات الصـ

عد. ُ اتف عن  صية أو من خالل وكيل أو ع االجتماع ع ال ن  االجتماع سواء بصفة  اضر   وا

  

ي الوحدات )2   حقوق مال

طَرح 
ُ
ـــــائل ال ت ـــ ــ ت ع املســـ ـــو ــ ـــ ــ ي الوحدات التصـــ ــــندوق بأنه يحق ملال ــ ـــ ــ ــــافة إ ذلك، يتم يقر مدير الصــ ــ ــ ـــ اإلضــ ي الوحدات. و م  اجتماعات مال عل

ي الوحــدات ـــول ع موافقــة أغلبيــة مــال ــ ـــ ــ ـــ صـ تــه  ا ــ ــ ـــ ــ ـــ ســ ون مــا  ــ ع  % من قيمــة الوحــدات،51الــذين يمل ــ ـــ ــ ـــ ــ ــا ــ ــ ــ ـــ ــ غي أســـ فيمــا يتعلق بــإجراء أي 

: شمل ما ي   الصندوق، والذي 

م التغي - داف  امل  ؛طبيعته أو الصندوق  أ

ون  قد الذي التغي - ري  سل تأث له ي ي ع وجو م ع أو الوحدات مال  ؛بالصندوق  يتعلق فيما حقوق

ون  قد الذي التغي  - اطر وضع  تأث له ي  ؛للصندوق  ا

ادة    - دفة القيمة إجماأي ز  .للصندوق  املس

 

اقب الشر واال )3 اماملر  ل

ن شركة دار املراجعة الشرعية من قبل  عي شأن توافق الصندوق  مدير الصندوق تم  شار شر لإلشراف وتقديم املشورة  مع الضوابط واملعاي  كمس

ا كما تملك شبكة تتألف من   لعمليا
ً
 حول العالم لتغطية األسواق  32الشرعية، تتخذ دار املراجعة الشرعية من الشرق األوسط مقرا

ً
 شرعيا

ً
شارا مس

شطة املتواف ا األ كز ف ن.ال ت زائر، مصر، قطر، اإلمارات، السودان والبحر ية السعودية، ا يا، اململكة العر عة اإلسالمية مثل: مال  قة مع الشر

لة، واملراجعة و االعتماد (الف ي ، وال ن املركزي من أجل توف خدمات التدقيق الشر  توى)، دار املراجعة الشرعية مرخصة من قبل مصرف البحر

يئة الشرعي ندات الصندوق وعملياته  الشيخ محمد أحمد سلطان، كما ستقوم الدار ال ق التدقيق  ة ال سوف تقوم بمراجعة واعتماد مس ن فر بتعي

ة  يئة الرقابة الشرعية ومجلس إدارته بأن عمليات الصندوق  الشر للقيام بأعمال املراجعة الدور شطة الصندوق لتؤكد ل والرقابة الشرعية ع أ

ثماراته متوافقة مع الضوابط واملعاي الشرعية.وا  س

 الشيخ / محمد أحمد :

ة تفوق  ل واملصرفية اإلسالمية واملتعلقة بـإعادة  10الشيخ محمد أحمد لديه خ اصة بالتمو اديمية ا شارات الشرعية واأل سنوات  مجال االس

ثم لة الصناديق االس ي عادة  م والعمل تصميم املنتجات التقليدية، و ات إدارة األوراق املالية، وقطاع األس ن وشر ات التأم ة سواء  البنوك وشر ار

ق العمل  الد و جزء من فر عة ومتقنة،  صول ع املوافقة الشرعية بصورة سر لول العملية و الدقيقة والفنية من أجل ا ار وذو معرفة ع إيجاد ا

ا بالقانون والفقه الشر (فقه املعا ن أنظم ات واملؤسسات املالية لتحس مالت). بصفته املراجع الشر الداخ للدار فإن عمله يقوم ع مساعدة الشر

ا بما يتوافق مع أ ل يا يجاد النظم اإلجرائية ل م و ساعد العمالء ع مراجعة خطط منتجا عة اإلسالمية، و ا لتتوافق مع الشر ل يا عة و ام الشر ح

م البنود األساسية واملمارسات املث إلدارة املنتجات.اإلسالمية  م  ف عمل ع معاون ات العمل، كما    وأولو

  

o :يئة الرقابة الشرعية   أدوار ومسؤوليات 
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  ندات األخرى املنفذة تحت مظلة ام الصندوق وجميع املس ندات طرح الصندوق بما  ذلك شروط وأح مراجعة واعتماد مس

االصندوق،  عديل الحق عل  .واملوافقة ع أي 

 ثمار ا الصندوق عند االس   .إعداد املعاي الشرعية ال يتقيد 

  االجتماع إن تطلب األمر ملناقشة املسائل املتعلقة بالصندوق. 

 ثما ل االس ي شطته أو ال ثمارات الصندوق أو أ ة من مدير الصندوق واملتعلقة باس اصة الرد ع االستفسارات املوج ري وا

ام مع الضوابط واملعاي الشرعية   .باالل

 .ة أخرى ض ذلك إ ج ا مع الضوابط واملعاي الشرعية أو تفو شطة الصندوق لضمان توافق  اإلشراف والرقابة ع أ

  

شـار الشـروقد قام  ل للصـندوق وطرح الوحدات. املسـ ي ام واملوافقة ع ال ذه الشـروط واألح  عن األجر ونفقات و  بمراجعة 
ً
ون الصـندوق مسـؤوال

ـــــة بما  ذلك  اصـ ـــرعية ا ــرالشـــ ــ ــار الشــ ــ شــ ــ ــ عة  املســ ــــر ــــمان االمتثال للضــــــوابط الشــ ل لضــ ثمارات والتمو ــ ــ ـــرعية واالســ ن والعمليات الرقابة الشـــ واملدقق

 اإلسالمية.

  

ا الصــــندوق ال تتوافق مع  ا من املبالغ ال تلقا انت أي عائدات أو غ بات الالزمة لتط مثل  حال  ت عة اإلســــالمية، يقوم الصــــندوق اتخاذ ال الشــــر

ا مدير الصندوق واملعتمدة من قبل تلك املبالغ وفقا لإلجراءات ال  بع شار الشرت  من وقت آلخر.  املس

   

 مدير العقارات )4

ة  ـــؤون اإلدار  عن الشـــ
ً
ــئوال ــ ون مســ ل عقار لي ن مدير ل ــــندوق بتعي عة يقوم مدير الصــ ــات اإلدارة، ومتا ــ ــياســ ــ ــع قواعد وســ ــ للعقارات، بما  ذلك وضــ

ـــل ـــ ـــــتغالل العقار ع نحو فعال لتحقيق أفضـ ة واســ ــيانة الدور ــ ــ عة الصـ ـــــيل اإليجارات، ومتا عة تحصــ ا، ومتا ن ف ــــتأجر ــ ـــــؤون املسـ  دائمة للعقار وشــ

غي مدير العقار من وقت آلخر بناًء ع أدائه. ـــــندوق  حق ملدير الصـ ون مدير العقار أو أن  العوائد. و ــندوق أن ي ــ ـــــك، يحق ملدير الصــ ولتجنب الشـ

ون مدير عقار لواحد أو أك من أصـــــول الصـــــندوق  عة له لت ن شـــــركة تا ان للتنمية و  يقوم بتعي ــ ـــركة إســـ علما بأن العقارات حاليا تدار من قبل شــ

ثمار.   اإلس

  

  العقود األساسية )5

 :التاليةاألساسية لدى الصندوق، ولكن دون حصر، العقود العقود شمل 

ذه االتفاقية ع أن األصـــول  شـــراءاتفاقية  - ســـعر من خالل يقوم الصـــندوق : تنص  ع  شـــراء العقارات من البا اص  الشـــركة ذات الغرض ا

ال سعودي   572,400,000 قدره شراء   قبل ذلك.  أو م2017 /00/00مليون ر

ــ :أمالكإدارة  اتفاقية - ــ ـــ ــ ـــ م ســ ــندوق وف ي ــ ــ ـــ ــ ن  أمالك إدارةاتفاقية  مدير العقارو الصـــ ون مدير العقار لتعي ـــــي ـــ ــ ـــ ـــفة مدير العقارات والذي سـ ــ ـــ ــ ـــ بصـ

ــــؤوال عن ــــيل  مسـ ي العقاراتتحصـ ــيانة اإلدارة عقدالصـــــندوق دفع و. اإليجارات وصـــــيانة مبا ق والصـــ ـــو ســ  .ملدير العقار ع أســـــاس ســـــنوي  وال

ية السعوديةذه االتفاقية ألنظمة خضع وت حال أي نزاع  .اململكة العر ا و  السعودية.اكم إ ايتعلق 

ةاتفاقية  - اص  أو /و لصندوق م اي: دارةاإل و  االستمرار ة اتفاقالشركة ذات الغرض ا ن منتنص  وال دارةاإل و  االستمرار  ع أخرى  أمور  ب

عيبذل  أن وده أفضل البا ن  ج ينلتأم ر) 3( ثالثة خالللعقارات ل نمناسب مش اءعد  أش  . الصندوق  مدة ان

ل و  اتفاقية - ـــــمانات اتفاقيةالتمو ــــندوق م ن يأمن املتوقع : الضــ ــ ــ ــــركة  /الصـ ــ اصالشـــ ـــالمي مع  ذات الغرض ا ــ ــ ل إســ املمول من اتفاقية تمو

ل ــ أجل تمو ـــمانات وتأكيدات يقدم االســــتحواذ ع العقار. وســ إ بما  ذلك نقل ملكية صــــك العقار  ،املاليةللمؤســــســــة معينة الصــــندوق ضـ

ل.تلك املؤسسة  ة التمو  خالل ف

فظ - ناتفاقية ا اض املالية  مدير الصــــندوق شــــركة  : ع ــلقيام لالر فظ ألصــــول الصــــندوق. وســ ن ا فظ قوم وف يبدور أم ن ا شــــاء أم بإ

ية السعودية.خضع تو أو أك لتملك العقارات نيابة عن الصندوق. ذات غرض خاص شركة  ن اململكة العر  ذه االتفاقية لقوان

م : لكيةاملو  الضــرائب اتفاقية - اص  أن ع نصاتفاقية ت صـــندوق ال معشـــركة ذات غرض خاص  لت  عمل ســـوفالشـــركة ذات الغرض ا

ــــندوق  عن نيابةبال فقط ــندوق يتحمل و  الصــ ــ ته وأن الصــ ــ ــ ــرائب جميعملصــ ــ ـــــافة (و  الضــ ــــوم  )VATالقيمة املضـ ف والرســ ــــار ال  األخرى  واملصــ

 .تخص الشركة
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ام - ة املتعلقة بال: الشـــروط واألح ر و ام ا ام ع الشـــروط واألح ذه الشـــروط واألح شـــغيلية عمليات تنص  ل او للصـــندوق ال وكمة ي

ام وفقا لالقانونية واملالية. و  هروطفيه وشــ ن ذه الشــروط واألح عي وفقد تم   املالية مدير  ســي
ً
ثمر  ا ل مســ ة للصــندوق. وع  ــ أن يوقع 

ام من  ستطيع شراء وامتالك ذه الشروط واألح  الصندوق. وحدات قبل أن 

اكاتفاقية اال  - اك  اتفاقية اال  :شـــــــــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ اك حدد مبلغ اال الوثيقة ال تشــ ــ ــ ـــ ــ ـــ اص باشــ ثمرا ــ ــ ـــ ــ ـــ ل حال ملســ ــــ ـــ ــ ـــ شــ من قبل مدير  اقبول، وال 

ستطيع ا املزم اقانونيعقدا  الصندوق  ثمر و ا ملس ل بناء عل  وحدات.الشراء املؤ

ـــــندوق أبرم  :اتفاقية التدقيق - ن مدير الصـ ــــبون املتحالفون  اتفاقية لتعي اســ اه ا ــر ــ ـــــام وشــ سـ ي   PKFال ــــب القانو اســ ـــفة ا ــ ــابات بصـ ــ ســ

يو، لصندوق ا اسب القانو ة  تقا ا  سنو
ً
عابا ا أ ال سعودي.) 18,000 (قدر  ر

شـــــارات قانونية:.  - ــ معد موافقة مجلس إدارة الصـــــندوق  ملدير الصـــــندوق حق و اتفاقية خدمات اســـ من وقت آلخر اتفاقيات مع أطراف  أن ي

شار  أخرى  ا.و  ن القانونين املس ن وغ ات التأم   شر

يئةاتفاقية  - : ال ـــــندوق أبرم  الشــــــر ن مدير الصـــ ـــــرعية املراجعة داراتفاقية لتعي ــــفة  الشـــ ـــــرعيةبصــــ يئة الشـــ ــــندوق ل ال ــ  وت ،لصــ
ً
عابا ــ أ ــ ــــ تقا

ة  ا سنو ال سعودي عن السنة األو) 18,750(قدر   وال قد تتغ  السنوات القادمة ر

ان : اتفاقية اإليجارات - ج إســـ ثمار ل ان للتنمية و اإلســـ ية مع شـــركة إســـ م مدير الصـــندوق عقود تأج ملدة خمســـة عشـــر ســـنة و برج  4ســـي

ان  عة عشر سنة ملدة 5إس ان  أر ج إس   ملدة خمسة عشر سنة. 6ل

  

دمات اآلخرون )6   مزودو ا

ن فيما عد موافقة مجلس إدارة الصــــــندوق يجوز ملدير الصــــــندوق  ن خارجي ن ومزودي خدمات آخر ــــافي ن إضــ ــــار شــ ــ ــ ــــتعانة باســ من وقت آلخر االســ

ن املعما ــ ــ ـــ ــ ندســ ن وامل ع واملقاول ــــار ـــ ــ ـــــآت ومديري املشــ ـــ ــ شـ ـــــر، مديري امل ــ ـــ صـ س ا يل املثال ول ــ ــ ـــ ــ ، بما  ذلك، ع ســ ـــــول أو أك ــ ـــ ن يتعلق بأحد األصـ ر

م. وســوف تتم اال  ن وغ ن القانوني شــار ن واملســ ا واملصــمم شــأ ع أســاس تجاري بحت ســتعانة بأي طرف خار بموجب اتفاقية يتم التفاوض 

  .ومستقل

 

اوي  )7  إجراءات الش

ن خالل مدة الصندوق  ثمر ان لدى أي من املس او  أواستفسارات  أي  حال  ثمر اال، عمليات الصندوق ى بخصوص ش   تصال بـ: ع ذلك املس

و  املالية سي

ام  افحة غسل األموالمدير إدارة اإلل  وم

يد ي ال و  Compliance@sicocapital.com: االلك

 +966 112799820: اتف

  +966 112799515: فاكس

 

امه  )ث(   عديل شروط الصندوق وأح

ــــوق  ــ يئة الســـ ــــرعية و ــ يئة الرقابة الشـــ ـــــندوق و ــ  بموافقة مجلس إدارة الصــ
ً
نا  لتقديره ر

ً
ام وفقا ـــــروط واألح ــ ذه الشــ ــــندوق بتعديل  ــ  يقوم مدير الصـــ

ح منصوص عليه  الفقرة  غي أسا مق ي الوحدات ع أي  صول ع موافقة أغلبية مال طة ا ام. (غ)املالية، شر ذه الشروط واألح   من 

ام  غضون  ة معدلة من الشروط واألح فظ  ن ا يئة السوق املالية وأم قدم مدير الصندوق ل . 10و غي خ إجراء أي    أيام عمل من تار

ـــــوق املـ ــ ـــ ــ ـاص بـالســ ي ا و ي وع املوقع اإللك و ـام ع موقعـه اإللك ـــــروط واألح ــ ـــ ــ ات  الشــ ــيـل متعلقـة بـالتغي ــ ـــ ــ ـــ ـــــنـدوق أي تفـاصــ ـــ ــ ـــ علن مـدير الصـ  اليـةو

اصة بأداء الصندوق. 10السعودية "تداول"  غضون  ة ا ، بما  ذلك التحديثات السنو غي خ إجراء أي    أيام عمل من تار

اص  ي ا و ي وع املوقع اإللك و ام ع موقعه اإللك ـــــروط واألح ــــية  الشـــ ــ ــاســ ــ ــ ات األســ ـــــيل متعلقة بالتغي ــــندوق أي تفاصـــ ــ علن مدير الصــ ـــوق و ـــ بالســ

. 10سعودية "تداول" قبل املالية ال غي ان أي    أيام عمل من سر

  

  النظام املطبق   )خ(

اك    الوحدات و  عت االشــ ل مالك للوحدات. و ن مدير الصــندوق و  من الناحية القانونية ب
ً
 ملزما

ً
ام عقدا ذه الشــروط واألح ل  شــ

ُ
ا موافقة  شــراؤ

ام. ذه الشروط واألح   ضمنية ع 
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ً
ــــر وفقا ــ فسـ

ُ
ام وت ـــــروط واألح ذه الشــ ـــع  ــ ة املتداولة، ونظام وتخضــ ثمار العقار ــ ــ ـــناديق االســـ ــ ــة بصــ ــ اصـــ ثمار العقاري والتعليمات ا ــ ــ ــــناديق االســـ ــ لالئحة صـ

ام ذات العالقة باللوائح التنفيذية األخرى  ا  اململكة. السوق املالية واألح  املعمول 

ثماراته  جميع األو  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــندوق واســ ــ ـــ ــ م الصـــ ن للعقار يل ــــعودي ــ ـــ ــ قات باللوائح واألنظمة ال تحكم ملكية العقارات  اململكة، بما  ذلك نظام تملك غ الســـ

ثماره.  واس

ذ املســـائل الواردة   ام، و ذه الشـــروط واألح شـــأ عن أو فيما يتعلق  ل الودي ألي نزاع ي ثمر إ ا ل مســـ ســـ مدير الصـــندوق و ه الشـــروط وســـوف 

ام.  ـــل  منازعات األوراق املالية اواألح ــ ـــ ــ ـــ يئة الفصـ اع إ  ذا ال ــأنه، فإنه يجوز ألي طرف إحالة  ــ ـــ ــ ـــ شــ ل ودي  ـــل  ــ ـــ ــ ـــ ل و حال وجود نزاع لم يتم التوصـ

يئة السوق املالية. ا  شأ  أ

  

  

 

عات   )ذ(   ع حام الوحداتتوز

اح نقدية  ع أر ري دف مدير الصــندوق بأن يقوم بتوز ل من  شــ ة   ســبة ال تقل عن يناير و يوليو  نصــف ســنو ن ب ثمر اح 90ع املســ % من صــا أر

عات الصندوق،  ث من التوز س ا  أصول إضافية . و ثمار عاد اس ثمارات األخرى وال قد  ة واالس اح الرأس مالية الناتجة عن بيع األصول العقار األر

ة اح السنو ايد مبالغ األر   خالل مدة الصندوق مع ازدياد عدد العقارات املدرة للدخل اململوكة للصندوق. أخرى. و من املتوقع أن ت

  

ادة رأس مال الصندوق   )ض(  ألية ز

ق: د الصندوق رأس ماله عن طر ي الوحدات، قد يز ات مال ل إضا من خالل مشار    حال قرر مدير الصندوق أن الصندوق بحاجة لتمو

ة حقوق  إصـدار -  ات حالة  به املعمول  النحو ع قابلة للتداول  أولو ال، ذه و .ا املعمول  إلجراءات واملتطلباتل وفقا وذلك املدرجة الشـر  ا

ون  ي ي ة حق الصـــندوق   الوحدات ملال اك األولو ــ ا يتم إضـــافية أي وحدات  لالشـ م، عدم حال و الصـــندوق  قبل من إصـــدار اك ــ  يحق اشـ

و  الوحدات طرح الصندوق  ملدير م  ر.ل

مات قبول  -  ية مســا مة ســبة  فوري انخفاض إ تؤدي قد وال عي ي مســا ال، ذه و .الصــندوق   الوحدات مال ادة تمنح ال ا  رأس  الز

ق عن املال مات طر ية املسا ة حقوق  العي ي أولو  .الوحدات ملال

 - .
ً
ية معا مات نقدية وعي  قبول مسا

 
ادة أي عند ون  مكملة أو مضـــــافة قيمة ارتأى حال  الصـــــندوق   وحدات بطرح الصـــــندوق  مدير يقوم الصـــــندوق، مال رأس  ز ة من ت ــ ي مصـــ  مال

أخذ .الوحدات ن اآلتية العوامل الصندوق  مدير و يل مستقبال ع الصندوق   وحدات إصدار عند االعتبار ع صرال  املثال س   :ا

ن ألصول الصندوق.صا قيمة أصول الصندوق كما تم تحديده بموجب  -   آخر تثم

خية. -   سعر السوق لوحدات الصندوق واملعدالت املتوسطة التار

 القيمة املضافة واملكملة الناتجة عن إصدار الوحدات. - 

ات السيولة النقدية. -   الظروف السوقية واالقتصادية وحالة القطاع العقاري ومستو

ادة رأس املا تخذ مدير الصندوق اإلجراءات التالية لز   ل:و

و محدد  الفقرة ( -  ي الوحدات كما  ام.25الدعوة الجتماع مال ذه الشروط واألح  ) من 

ا. -  طوات الواجب اتخاذ ادة رأس املال ومعيار إصدار الوحدات وا رات حول ز  شرح امل

يئة. -  صول ع موافقة ال عد ا ادة رأس املال  شر قرار املوافقة ع ز   إصدار و

 

ي  )ظ(   الوحات سياسة إجتماع مال

ن بمبادرة منه. -  ثمر   يحق ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع للمس

ن خالل  -  ثمر فظ. 10يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع املس ن ا ي من أم سلم طلب كتا   أيام من 
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ــــندوق واملوقع اإل -  ـــ ي ملدير الصــ و ن بإعالن ذلك  املوقع اإللك ثمر ــ ــ ـــ ون الدعوة لعقد اجتماع املســ ـــــال ت ــ إرســ ــــعودية، و ـــ ــــوق املالية الســ ـــ ي للســ و لك

فظ بمــدة ال تقــل عن  ن ا ن وأم ثمر ــ ــ ـــ ــ ـــ ي إ جميع املســ ــعــار كتــا ــ ــ ــ ـــ ــ ــد عن  10إشـ خ  21أيــام وال تز ــــيح تــار ــ ــ ـــ ــ خ االجتمــاع ع أن يتم توضـ  قبــل تــار
ً
يومــا

ل من االشعار واالعالن. حة   انه ووقته والقرارات املق   االجتماع وم

ـــندوق  -  ـــ ــ ـــ ــ ن خالل يقوم مدير الصـ ثمر ــ ــ ـــ ــ ـــ ون  10بالدعوة لعقد اجتماع املســ ن الذين يمل ثمر ــ ــ ـــ ــ ـــ ي من مالك أو اك من املســ ـــلم طلب كتا ـــ ــ ـــ ــ سـ أيام من 

ن أو منفردين    % ع االقل من قيمة وحدات الصندوق.25مجتمع

ن  -  ون مجتمع ن يمل ثمر  إال إذا حضره عدد من املس
ً
يحا ن  ثمر ون اجتماع املس   قيمة وحدات الصندوق. % ع االقل من25ال ي

ــ  الفقرة  -  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــاب املو ـــ ــ ـــ ــ ــــتوف النصـ ـــ ــ ـــ ســ ي واملوقع  25.5إذا لم  و ــنــدوق الــدعوة الجتمــاع ثــاٍن بــإعالن ذلــك  موقعــه اإللك ــ ـــ ــ ـــ فيجــب ع مــدير الصــ

فظ قبل موعد االجتماع بمدة ال  ن ا ن وأم ثمر ــ ــ ي إ جميع املســ ــعار كتا ــ ـــــال إشــ إرسـ ــــعودية و ــــوق املالية الســ ي للســ و عد  5تقل عن اإللك أيام. و

سبة ملكية الوحدات املمثلة  االجتماع. انت   
ً
 أيا

ً
يحا ي    االجتماع الثا

ن. -  ثمر ن وكيل له لتمثيله  اجتماع املس عي ثمر  ل مس   يجوز ل

ا وقت االجتماع. -  ل وحدة يمتلك ن عن  ثمر ثمر اإلدالء بصوت واحد  اجتماع املس ل مس   يجوز ل

ا يجوز عقد  -  ـــع ـــ ـــــوابط ال تضــ  للضـــ
ً
ديثة وفقا ــائل التقنية ا ــ ــــطة وســــ ــ ا بواســ ت ع قرارا ـــو ــ ا والتصـــ اك  مداوال ــ ــ ن واالشــــ ثمر ــ ــ اجتماعات املســــ

يئة.   ال

م أك من  -  ســبة ملكي ن الذين تمثل  ثمر  بموافقة املســ
ً
ون القرار نافذا ن 50ي ثمر ا  اجتماع املســ اضــر مالك ســواء % من مجموع الوحدات ا

ديثة. الة أم بواسطة وسائل التقنية ا  أم و
ً
صيا م   ان حضور

 

ي الوحدات   )غ(   حقوق مال

ن يحق )1 ثمر ون  الذين للمس ن يمل ي الجتماع الدعوة الصندوق  وحدات قيمة من األقل ع% 25 منفردين أو مجتمع  .الوحدات مال

ل يحق )2 ثمر ل ا وحدة ل عن واحد بصوت اإلدالء مس ت  يملك ن اجتماع تصو ثمر  .املس

ل يحق )3 ت وحدات مالك ل ح أسا غي أي ع الرفض أو بالقبول  التصو قصد للصندوق  مق االت من أي به و  : اآلتية ا

م التغي -  داف  امل  .طبيعته أو الصندوق  أ

ون  قد الذي التغي -  ري  سل تأث له ي ن ع وجو ثمر م ع أو املس  .بالصندوق  يتعلق فيما حقوق

ون  الذي التغي -  اطر وضع  تأث له ي  .للصندوق  ا

ادة -   .الصندوق  مال رأس ز

 

  املدير اإلداري   )أأ(

وشركة  االسم:   املالية سي

  العنوان:

ادي عشر ص . ب  د ـ الدور ا ق امللك ف ن ـ طر اض 64666برج تمك ية السعودية 11546، العليا ـ الر   اململكة العر

اتف:  +966-11-279-9877   ال

 +966-11-279-9876   الفاكس:

ي:  و   www.sicocapital.comاملوقع االلك

ــــندوق. ــا قيمة أصــــــول الصــ ــ ــــاب صــ اك وحســ ــ ــ ة طلبات االشــ ــئولية معا ــ اإلداري  جوز ملدير الصــــــندوق أن يقوم بتغي املديرو  يتحمل املدير اإلداري مســ

اص بالصندوق من وقت آلخر بناًء ع موافقة مجلس إدارة الصندوق  يئة السوق املالية  ا جوز للمدير و  . و ي الوحدات عند التغي تم إشعار مال . و

ن من وقت آلخر ن فرعي ن إدار ن مدير عي   .اإلداري 

  

  

  إقرارات مدير الصندوق   )بب(

ام شــروط أن الصــندوق  مدير يقر و الســعودية صــندوق  وأح ت ســي ا تم قد ر   إعداد
ً
ثماري  صــناديق لالئحة وفقا اصــة والتعليمات العقاري، االســ  ا

ة بالصناديق   .السعودية املالية السوق  يئة عن والصادرة املتداولة، العقار
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ات افة أجرى  أن عد الصــندوق، مدير يقر ع أي توجد ال أنه واعتقاده، علمه وحســب املعقولة، التحر ا عدم يؤدي أن يمكن أخرى  وقا  ذه  تضــمي

ا واردة إفادة أي جعل إ الوثيقة  الشروط ذه محتوى  عن مسؤولية أية السعودية املالية والسوق  السعودية املالية السوق  يئة تتحمل وال . مضللة ف

ام   .واألح

  

املة عن دقة  ــــؤولية ال ــ ــ ـــ ــــندوق املســ ــ ـــ ــ ذهيتحمل مدير الصــ ـــــــب علمه  املعلومات الواردة   ــ ـــ ات، وحسـ افة التحر عد أن أجرى  قر،  ام، و ـــــروط واألح ــ ـــ ــ الشـ

ع أخرى يمكن أن يؤدي  يئة الســـــوق املالية واعتقاده، أنه ال توجد أي وقا ـــللة. وال تتحمل  ا مضــ ذه الوثيقة إ جعل أي إفادة واردة ف ا   ــــمي عدم تضـ

ـــــؤولية عن محتوى  ــــعودية أية مســ ـــــوق املالية الســـ ـــعودية والســ ــ ا؛ الســ ا أو اكتمال ـــــمانات تتعلق بدق ام، وال يقدمان أي إقرارات أو ضــ ـــــروط واألح ذه الشــ

ام. ذه الشروط واألح ب االعتماد ع أي جزء من  س ما صراحة عن أي خسارة قد تقع  خليان مسؤولي   و

  

ـــــتفايقر  ب  عدم االسـ ــــ ســ ــــندوق ع خلو العقار من أي مخالفات نظامية تمنع أو قد ت ــــالمة العقار مدير الصــ شــــــغيله، وكذلك ع ســ دة من العقار أو 

ا  ا ب بدور ــــ ـــ ــ ـــ سـ ـــــغيله، أو قد ت ــ ـــ ــ شـ ـــــتفادة من املب أو  ـــ ــ ب  عدم االســـ ــــ ـــ ــ ـــ سـ ـــــية قد تمنع أو قد ت ـــ ــ ســـ ــــية رئ ــ ـــ ــ ندســ  وخلوه من أي خلل أو عيوب 
ً
جراء فنيا

لفة سية م ات رئ غي   اصالحات و

  

  له العقار لكيةم نقل عد إال الصندوق  إدراج عدم يقرمدير الصندوق 

  

يئة الســوق املالية وقواع يقر يل الواردة  لوائح  م متطلبات التأ ن تنطبق عل ــ ا، مدير الصــندوق بأن جميع أعضــاء مجلس إدارة الصــندوق املر د

يئة الســـ ات املســـتخدمة  لوائح  ف عضـــو مجلس إدارة صـــندوق مســـتقل الوارد  قائمة املصـــط عر م  ن ينطبق عل لس املســـتقل وق وأن أعضـــاء ا

ا نطبق وكذلك . املالية وقواعد   .الصندوق  عمر طيلة الصندوق  مدير عينه مستقل عضو أي ع ذلك س

  يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

ن ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛ و -   غ خاضع

اب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشرف أو تنطوي ع الغش؛ -  م ارت سبق ل  و لم 

ونوا أعضاًء بمجلس إدارة الصندوق. -  م لي ل ات الالزمة ال تأ ارات وا  يتمتعون بامل

  

شطة أي توجد ال بأنه الصندوق  مدير يقر ة أو عمل أ ّمة أخرى  مص وشركة " الصندوق  مدير إدارة مجلس ألعضاء م  مع عارضه يحتمل "املالية سي

  .الصندوق  مصا

  

صـــول يقر مدير الصـــندوق بأنه  اإلضـــافة إ ذلك، يتم ا ي الوحدات. و م  اجتماعات مال طَرح عل
ُ
ت ع املســـائل ال ت ي الوحدات التصـــو يحق ملال

ي الوحدات ته أك من   ع موافقة أغلبية مال ــ ــ ـــ ــ سـ ون ما  ـــــندوق،  % من قيمة الوحدات،50الذين يمل ـــ ــ ع الصــ ــ ـــ ــ ـ ــا ــ ــ ــ غي أســ فيما يتعلق بإجراء أي 

: شمل ما ي   والذي 

م التغي - داف  امل  ؛طبيعته أو الصندوق  أ

ون  قد الذي التغي - ري  سل تأث له ي ي ع وجو م ع أو الوحدات مال  ؛بالصندوق  يتعلق فيما حقوق

ون  قد الذي التغي  - اطر وضع  تأث له ي  ؛للصندوق  ا

ادة    -  رأسمال الصندوق.أي ز

  

ــــندوق  ــــوجود  ع يقر مدير الصــ ـــر أو غ مباشــ ل مباشـــ ــــ شــ ن األطراف التالية  ــا ب ــ ان  والعقود األعمال  ر تضــــــارب مصــ ــ ــ ل من برج إســ ان  4ل ــ ــ ســ  5و

ان  س   : 6و

  

ان   الطرف ان   4برج إس ان   5برج إس   6برج إس

ــــندوق  ــ ـــــدير الصــ ــ   ال يوجديقر مدير الصندوق بوجود تضارب مصا   ال يوجد مـ
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و(  مملوك   املالية) سي
ً
ج حاليا ل مباشر  حيث أن ال ش

لصندوق مكة ملدر للدخل واملدار من قبل 

  مدير الصندوق 

ــار  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــدير العقـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ مـــ

ان  ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــركة إســ ــ ـــ ــ (شــ

ــة  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ للتنميـــ

ثمار)   واإلس

ل  ش يوجد تضارب مصا 

مباشر حيث أنه مالك 

ا   للعقار ا

ل  ش مباشر حيث أنه يوجد تضارب مصا 

ملك وحدات  ا و ج ا مستأجر لل

ا  سب ة تبلغ  ثمار % من إجما 20اس

وحدات صندوق مكة املدر للدخل. كما أن 

يه بن عبدالرحمن ا  ا التنفيذي د ن س رئ

و عضو مجلس إدارة  صندوق مكة املدر 

  للدخل.

ل مباشر  ش يوجد تضارب مصا 

احيث أنه مالك للعقار    ا

ــار  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــك العقـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ مالــ

ان  ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــركة إســ ــ ـــ ــ (شــ

ــة  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ للتنميـــ

ثمار)   واإلس

ل  ش يوجد تضارب مصا 

مباشر حيث أنه مالك 

ا   للعقار ا

ل مباشر حيث أنه  ش يوجد تضارب مصا 

ملك وحدات  ا و ج ا مستأجر لل

ا  سب ة تبلغ  ثمار % من إجما 20اس

وحدات صندوق مكة املدر للدخل. كما أن 

ا ال س يه بن عبدالرحمن ا رئ تنفيذي د ن

و عضو مجلس إدارة  صندوق مكة املدر 

  للدخل .

ل مباشر  ش يوجد تضارب مصا 

ا   حيث أنه مالك للعقار ا

ـــــتأجر  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ املســـ

ان  ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــركة إســ ــ ـــ ــ (شــ

ــة  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ للتنميـــ

ثمار)   واإلس

ل  ش يوجد تضارب مصا 

مباشر حيث أنه مالك 

ا   للعقار ا

ل مباشر ش حيث أنه  وجد تضارب مصا 

ملك وحدات  ا و ج ا مستأجر لل

ا  سب ة تبلغ  ثمار % من إجما 20اس

وحدات صندوق مكة املدر للدخل. كما أن 

يه بن عبدالرحمن ا  ا التنفيذي د ن س رئ

و عضو مجلس إدارة  صندوق مكة املدر 

  للدخل .

ل مباشر  ش يوجد تضارب مصا 

ا   حيث أنه مالك للعقار ا

ــــــس إدارة  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ مجلــ

  الصندوق 

  اليوجد

  

  اليوجد

  

  اليوجد

  

ــــــس إدارة  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ مجلــ

  مدير الصندوق 

  اليوجد  اليوجد

  

  اليوجد

  

لس بإبالغ اإلدارة أعضاء مجلس الصندوق  مدير ُيلزم وسوف م عن ا صية مصا  ساب تتم والعقود ال األعمال  املباشرة غ أو املباشرة ال

ل أن ع الصندوق  ك بأن الصندوق  مدير يضمن وسوف .االجتماع محضر  ُ ش ة ذي العضو ال  ت أي  املص   الصادرة القرارات ع تصو

  الشأن  ذا

  

ــندوق بأنيقر  اك   ه قدمدير الصــ ــ ن  االشــ ثمر ــ ا عالقة بالصــــندوق وال قد تؤثر ع قرارات املســ ــاح عن جميع العقود واالتفاقيات ال ل تم االفصــ

  الصندوق 

 

ة من أي نوع مع مدير الصندوق  يقر س لبا العقار أي مص   ماعدا ماتم اإلفصاح عنه أعاله مدير الصندوق أن ل

 

ســـاب يقر مدير الصـــندوق بأنه  ة مباشـــرة أو غ مباشـــرة  األعمال والعقود ال تتم  ــ ون له مصـ ال يجوز ألي عضـــو من أعضـــاء مجلس اإلدارة أن ي

صــية املباشــرة أو غ املباشــرة  االعمال والعقود ال  مدير الصــندوق وســوف يلزم الصــندوق.  ــ م ال لس عن مصــا أعضــاء مجلس اإلدارة بإبالغ ا
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ل  محضر االجتماع.  ساب الصندوق ع أن  ت ع القرارات  وسوف يضمن مدير الصندوق بأالتتم  ة  أي تصو ك العضو ذوي املص ش

ذا ال   .شأنالصادرة  

 

ورة   ة ع الصــندوق خالل مدة الصــندوق   )يجدول الرســوم  البند (يقر مدير الصــندوق ع أن الرســوم املذ ســو جميع الرســوم املفروضــة وا

ا   ساب رسوم أخرى غ ال تم ذكر املة عن اح عد مدير الصندوق مسؤول مسؤولية  ناء، وُ دول دون است  .ذلك ا

  

ا من وال املصا  لتضارب حاالت توجد ال أنه الصندوق  مدير يقر   .الصندوق  تجاه بواجباته القيام  مدير الصندوق  ع تؤثر أن شأ

  

ة خالل ذلك إكمال عدم حال و لصا الصندوق، العقار ملكية نقل عملية إتمام عند إال الصندوق  إدراج يتم لن أنه الصندوق  مدير يقر  املعلنة الف

ص الصندوق   ام، ذه من م تم الشروط واألح اك مبالغ امل إرجاع س ن االش ثمر   .للمس

 

رص الواجب واملعقول وســيعمل ي الوحدات و ذلك حســب علمه و اعتقاده مع ا ة مال طوات الالزمة ملصــ تخذ جميع ا  يقر مدير الصــندوق أنه ســ

ن والو  ن واملوظف ــر ومجلس إدارة مدير الصــــندوق واملدراء واملســــؤول ــار الشــ شــ ــ فظ واملســ ن ا عة وأم ات التا ن له ، والشــــر ع ن والتا شــــار ــ كالء واملســ

ي الوحدات ، إال أنه قد يتعرض الصــندوق إ خســا يل تحقيق مصــا مال د املعقول والتصــرف بحســن نية ،  ســ رص وا رة الصــندوق، ع بذل ا

ب القيام بأي تصـــر  ســـ ال  ــ ل من األشـ ون قد تصـــرف بحســـن بأي شـــ شـــرط أن ي ســـارة  ف غ متعمد يصـــدر عن أي من األطراف مســـؤولية عن تلك ا

ل ش ـــــ و ـــ ــ ت حسن النية  حال عدم وجود أي تصرف أو قرار أو مراسالت تدل ع علم مسبق بالنتائج السلبية للقيام بذلك التصرف ــــ ث ـــــ و ـــ ــ عتقد  نية ــــ

ل األمثل وأن  مال الفادح أو االحتيال أو سوء التصرف املتعمدأنه يخدم مصا الصندوق بالش ون التصرف ال ينطوي ع اإل   .ي
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ق  ص  – أامل   اإلفصاح املام

 

ثماري  صندوق   فئة الصندوق  الشرعية املعاي مع متوافق مقفل متداول  عقاري  اس

ية السعودية اض، اململكة العر يل الصندوق  الر  محل 

ثمار   مطورة عقارات  االس
ً
را ، تطو

ً
شائيا   تحقق إ

ً
  دخال

ً
ا  صا من% 90 عن تقل ال سبة وتوزع دور

اح   . الصندوق  أر

اح  ع صا االر ل سنة سوف يقوم الصندوق بتوز ر يوليو من  ر يناير و ش  وذلك  ش
ً
ا ن سنو مرت

اح الرأس مالية الناتجة عن ميالدية  ناء األر ثمارات األخرى ، وذلك باست ة واالس بيع األصول العقار

ا  أصول إضافية أخرى  ثمار عاد اس حق ملدير  .كما يحدده مجلس إدارة الصندوق  وال قد  و

ي الوحدات. ة مال ان ذلك من مص عات أخرى خالل السنة  حال     الصندوق القيام يتوز

 

داف الصندوق   أ

 مدة الصندوق   الصندوق إدراج   بداية من سنة 99  الصندوق  مدة

و  مدير الصندوق  املالية سي

اض شركة فظ املالية الر ن ا  أم

ال السعودي  العملة األساسية للصندوق  الر

خ الطرح  م2017 /01/11  تار

خ اإلقفال  م  2017 /07/11   تار

مات رأس املال وملرة واحدة فقط2 اك ٪ من مسا  رسوم االش

1  
ً
ا عاب وتحسب  ٪ من صا قيمة أصول الصندوق سنو  الصندوق  مدة خالل يومي أساس ع اإلدارة أ

سدد ع ل اية  و   الصندوق  أصول  من سنة ر

عاب اإلدارة   أ

لة رسوم الصندوق  ملدير الصندوق  يدفع  مبالغ إجما من واحدة مرة تدفع% 0.25  بواقع املال رأس ي

ات ا ا تم ال االش  جمع حالة  أما.  وتخصم من دخل الصندوق  السنة األو األو الطرح  جمع

اك مبالغ أي ق عن نقدية سواء أخرى  اش ة حقوق  إصدار طر ية أو( األولو بلغ) عي لة رسوم فس  ي

ات مبالغ إجما من% 1.5 املال رأس ا شمل. املال لرأس جمع عملية أي إقفال عد فورا وتدفع االش  و

صر دون  ذلك عاب جديد عقاري  أصل شراء عند ا ن أ دوى  ودراسة املقيم  للعقار التق والفحص ا

الة النافية والدراسة   ل
ً
وك شمل ال قانونيا ح اإليجار وعقود الص ح مثل الالزمة والتصار  تصر

ي والدفاع البلديات ة وأي املد ومية ج ا الصندوق  مدير من يتطلب ح عاب وكذلك توف ن أ ام  ا

ف واي ديد بالعقار متعلقة أخرى  مصار ناء ا عاب بإست د. التعامل رسوم التعامل أ  املعلومات من ملز

ام الشروط ذه من) ط( الفقرة قراءة ير   .واألح

لة رأس املال  ي عاب    أ

ل بمقدار   لة تمو ي عاب  وب من % من مبلغ 1.50يدفع الصندوق ملدير الصندوق أ ل امل التمو

د  ع له ، وذلك لقاء ا صول عليه من قبل الصندوق أو أي تا يالت ال يتم ا س إجما مبلغ ال

يالت  س ب من ال ل  عد  ل  لة التمو ي عاب  ل املطلوب . وتدفع أ ن التمو لة وتأم ي املبذول  

  مباشرة .

ل  لة التمو ي عاب    أ
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سبة  رسوم يدفع الصندوق ملدير الصندوق  ل أصل عقاري الشراء   % من سعر 2.5عامل ب اص ب ا

من قبل الصندوق .وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء التق الالزم والتفاوض ع شرائه يتم 

عد إتمام عملية الشراء  شروط  ون مستحقة السداد  تمام العملية .وت اصة ب الشراءو ل أصل ا

  .عقاري 

  رسوم التعامل

175,000  ، 
ً
ا ال سعودي سنو عاب وتحسب ر فظ أ ن ا  الصندوق  مدة خالل يومي أساس ع أم

سدد ع ل اية  و   الصندوق  أصول  من سنة ر

فظ ن ا عاب أم  أ

ةملدير الصندوق  ا  عند التخارج من أي أصل من األصول العقار سب صول ع رسوم أداء تبلغ  ا

ته خصم  عد الفائض العائد من% من 20 س قيمة األصل العقاري % من 8معدل العائد الداخ البالغ 

ا مخصوم بالعقار املتعلقة الرسوم جميع و .و رسوم التعامل  عات م  األصل الدخل صا( النقدية التوز

 )العقاري 

 رسوم األداء

ان برج يخص فيما  مس خالل رسوم أي دفع يتم لن 4 إس دارة التأج عقد من األو سنوات ا  و

ان( العقار ملدير األمالك ثمار للتنمية إس ان برج يخص فيما و ،)  واالس  رسوم أي دفع يتم لن 5 إس

ع خالل دارة التأج عقد من األو سنوات األر ان( العقار ملدير األمالك و ثمار للتنمية إس  ،)  واالس

ان برج يخص فيماو  مس خالل رسوم أي دفع يتم لن 6 إس دارة التأج عقد من األو سنوات ا  و

ان( العقار ملدير األمالك ثمار للتنمية إس ان مع العقد تمديد حال و)  واالس ثمار و للتنمية إس  اإلس

تم سبة اإليجار رفع س ل األبراج .  ذلك عد% 10 ب   ل

ة اإللزامية األولية يحق ملدير الصندوق بمحض إرادته  عد الف و حال عدم تمديد عقد اإليجار 

ام اإلدارة  ثمار بم ان للتنمية واالس ثمار أن تقوم شركة إس ان للتنمية واالس املطلقة وملزم لشركة إس

عاب تبلغ  ق بمقابل أ سو شغيل والصيانة وال عاب نظ املشروع وائدع إجما من% 7 تهسما   وال  أ

ق والصيانة اإلدارة سو ة طيلة وال ق والصيانة اإلدارة عقد نفاذ ف سو عاب : لأليضاح(  وال  األ

ة عد ستحق ن من أي قيام حال و).  األلزامية األولية الف اء عد اإليجار عقد بإلغاء الطرف  دةامل ان

د ، األولية م تتع ان وتل سليم إس ن ب شمل خلل أو عيب أي دون  من(  االستالم حالة بنفس الع  دون  و

كيبات اللوازم حصر ان فإن ، وعليه ؛) واألدوات واألثاث وال م إس نفي -شرط أو قيد دون  – تل  ذب

ق والصيانة اإلدارة أعمال سو ق والصيانة اإلدارة عقد تطبيق فإن ، شك أي ولتجنب. وال سو  وال

ون    سي
ً
ة ع محصورا حد اإليجار عقد إللغاء الالحقة الف خ من سنوات) 5( أق و اء تار  املدة ان

عت.  األولية   البند ذا و
ً
ان فقط ملزما و دون  إلس ا يحق ال الصندوق  أو الشركة أو املالية سي  أن ل

ن تقوم ق والصيانة اإلدارة بأعمال للقيام آخر طرف بتعي سو  من أي من اإليجار عقد إلغاء عد وال

ن م.  الطرف ف ق والصيانة اإلدارة عقد بأن الطرفان و سو  اإليجار عقد ارتباط أي له يوجد ال وال

عت   و
ً
ا ان قامت حال و امللزمة األولية السنوات عد سار اء إس   . اإليجار عقد بإ

ق والصيانة اإلدارة عقد سو    وال

  

ال 50,000( أو رسم ن)2( إ باإلضافة) ر ال حد بالصندوق  وحدات مالك ل عن ر  500,000( أق و

ال   ) .ر

السوق املالية السعودية  يل رسوم 

  (تداول)

ال50,000( األو اإلدراج خدمة ة رسوم) ر  التقل أن ع للصندوق  السوقية القيمة من% 0.03 سنو

ال 50,000( عن د وال) ر ال 300,000( عن تز   )ر

  املالية السعودية (تداول)السوق إدراج  رسوم 

ا 18,000  ال سعودي سنو سابات ر  رسوم مدقق ا

ال 18,750   سعودي ر
ً
ا شار الشر  سنو   رسوم املس

م  5000 ل عضو مستقل والبالغ عدد ل اجتماع ل ال عن  نر حد أق  عضو ال  20,000و ألف ر

ل األعضاء .  ل
ً
ا   سنو

ن عاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقل   أ

شمل (ولكن قد ال  شغيلية األخرى وال  نية وال ة وامل ف اإلدار يتحمل الصندوق مسؤولية دفع املصار

عاب أعضاء  عاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق وأ فظ وأ ن ا عاب املدير اإلداري أم تقتصر ع ) أ
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يل   ف املتعلقة برسوم ال ساب واملصار عاب مراجع ا عة وأ يئة الشر تداول ورسوم اإلدراج ال

يل املثال  تداول إضافة إ ال ة ع س دف االستحواذ ع أصول عقار ا الصندوق  اليف يتكبد ت

ن. باإلضافة ا  ة و القانونية والتثم شار اليف االس الة والت صر، الدراسات النافية ل س ا ول

ومية أو البلدية  ن والرسوم والنفقات ا اليف التأم تحمل الصندوق جميع ت و التنظيمية األخرى، و

ف  اصة ذات العالقة، و من املتوقع أال تتجاوز املصار ات ذات األغراض ا ف الشر اليف ومصار ت

سبة    . من قيمة سعر شراء العقار ٪1 األخرى بحد أق 

  

  

ف اآلخرى    املصار

 

ساب الرسوم:   مثال لكيفية إح

اك بمبلغ  اض ان اإلش م الصندوق  10بإف ال سعودي و ع فرضية أن  و  100,000,000أالف ر ال و العائد السنوي  اض 10مليون ر % و بإف

ساب  يل  السوق املاليةإح   للصندوق  السوقية القيمة من" تداول "  اإلدراج رسومو  رسوم ال
ً
ا د األق  سنو  أخذت با

 

 
الرسوم النقدية على األتعاب و 

 المستثمر
نسبة المصاريف 

على حجم 
  الصندوق

األتعاب و الرسوم 
النقدية لكامل 

  الصندوق

     

  مبلغ االشتراك          10,200.00

                                     
200.00   

  رسوم االشتراك  تدفع مره واحدة فقط     2.00%

                                       
25.00   

  رسوم هيكلة  تدفع مره واحدة فقط     0.25%

                                       
55.00   

لایر) باإلضافة  50,000رسوم التسجيل في السوق المالية رسم أولي (  تدفع مره واحدة فقط  550,000  0.55%
 500,000بالصندوق وبحد أقصى ( )ريالين عن كل مالك وحدات2إلى (
  لایر)

                                         
5.00   

  50,000رسوم إدراج أولية   تدفع مره واحدة فقط  50,000  0.05%

  صافي مبلغ االستثمار            9,915.00

  العائد بنسبة من صافي أصول الصندوق        10.00%  991.5

                                        
40.00  

 500رسوم مركز إيداع األوراق المالية حسب قيمة السوقية للصندوق من   تدفع بشكل دوري  400,000  0.40%
  الف لایر) 400,000مليار يدفع (  2مليون الى 

                                         
5.00   

دنى أرسوم اإلدراج في "تداول" من القيمة السوقية للصندوق سنوياً (بحد   وريتدفع بشكل د  50,000  % 0.05 
  لایر سعودي). 300,000لایر سعودي وبحد أقصى  50,000

                                          
1.88  

  18,750مكافئة الهيئة الشرعية   تدفع بشكل دوري  18,750  0.02%

                                         
2.00   

  20,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقليين   تدفع بشكل دوري  20,000  0.02%

                                         
1.80  

  18,000 أتعاب مراجع الحسابات   تدفع بشكل دوري  18,000   0.02%

                                         
0.75  

  7,500رسوم الرقابة   تدفع بشكل دوري  7,500  0.01%

                                          
0.50  

  5,000رسوم تداول   تدفع بشكل دوري  5,000  0.01%

                                         
5.00   

  رسوم المقميين  دوريتدفع بشكل   50,000  0.05%

                                         
5.00  

  رسوم فحص العقار  تدفع بشكل دوري  50,000  0.05%

                                         
7.50   

  رسوم تأميين  تدفع بشكل دوري  75,000  0.08%

                                            
-     

  % (لن يخصم إال عند أخذ تمويل من البنك) 1.50رسوم التمويل    تدفع مره واحدة فقط     0.00%

                                            
-     

% من صافي العائد من بيع العقار (لن يخصم 8% فوق 20رسوم األداء   تدفع مره واحدة فقط     0.00%
  اال في حالة بيع العقار)



 

84 
 

                                            
-     

ندوق أتعاب اإلدارة و الصيانة و التسويق هذه األتعاب (لن يخصم على الص  تدفع بشكل دوري     0.00%
  إال  في حالة تأجير األبراج لمستأجر غير إسكان)

                                       
28.12   

  المصاريف األخرى  تدفع بشكل دوري     0.28%

                                     
97.29  

  إجمالي الرسوم من األصول        0.98%

  صافي األصول           10,809.21

                                     
108.09   

  أتعاب إدارة الصندوق  تدفع بشكل دوري     1.00%

                                         
5.40   

  رسوم اإلدارية  تدفع بشكل دوري     0.05%

                                         
18.92  

  رسوم أمين الحفظ  تدفع بشكل دوري  175,000   0.18%

                                         
132.41  

  إجمالي الرسوم من صافي األصول        1.23%

  صافي مبلغ االستثمار نهاية السنة        10,676.80                         

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 

85 
 

 

ق  ثمار الشرعية – بامل   ضوابط االس

  

 للمعاي التالية: 
ً
شار الشر وفقا   تمت إجازة الصندوق من قبل املس

 

  املعاي الشرعية ألجور مدير الصندوق   .أ

  من 
ً
 يجوز ملدير الصندوق أن يتقا أجورا

ً
 مقطوعا

ً
ذا األجر مبلغا ان   سواء أ

ً
ا عوض عن منافع متقومة شرعا اكه؛ أل ثمر لقاء اش املس

ام الصندوق. ا  شروط وأح  عل
ً
ذه األجور منصوصا ون  طة أن ت اة شر سبة مخصومة من قيمة الوحدة املش   أم 

  جوز أن ة، و  لإلدارة بصـــفة دور
َ
ســـبة محددة من أصـــول الصـــندوق  موعد دوري يجوز ملدير الصـــندوق أن يقتطع أجورا ذه األجور ب تحدد 

ام الصندوق. ن  شروط وأح ثمر سبة محددة ومعلومة للمس ون ال طة أن ت   معلوم؛ شر

 اح عن حد ادة مســتوى األر ثمر  حال ز ا مدير الصــندوق ع املســ ط شــ  يجوز ملدير الصــندوق اقتطاع حوافز لألداء، و رســوم إضــافية 

ــ ــ ثمر  شـــ ــ ــ  للمســـ
ً
 ومعلومة

ً
ـــــبة محددة ســ ون ال طة أن ت ــــر ا إ العلم وال تؤدي إ املنازعة، شـــ ا جزء من األجرة مآل ن متفق عليه؛ أل روط مع

ام الصندوق.  وأح

  

قه  .ب سو   املعاي الشرعية إلدارة الصندوق و

  ثمار أموال الصندوق ع الو ده وطاقته  اس ن.يجب ع مدير الصندوق بذل ج ثمر ة املس   جه األمثل واألفضل ملص

   ثمار فيما لم ينص عليه ــ ــ الصــــندوق من أجله وال يجوز له االســ ــ ثمار أموال الصــــندوق  الغرض الذي أ ــ يجب ع مدير الصــــندوق اســ

ن. ثمر عد إخطار املس ام الصندوق إال    شروط وأح

 ح املتوقعة من ا سبة الر يل يجوز أن ينص مدير الصندوق ع  ون ذلك ع س طة أن ي اك  الصندوق بناء ع دراسة السوق، شر الش

ب والتوقع.   التقر

  .ملة ع الصندوق ف ا   يجب ع مدير الصندوق اإلفصاح التام عن جميع املصار

 عة ام الشر ا من النماذج ال تخالف أح ا  الصندوق من عقود وغ ون جميع الوثائق املتعامل    اإلسالمية. يجب أن ت

  ا مع أطراف ــ قدما  توقيع ــ ـــ ــ ا قبل امل ا واعتماد ــر ملراجع ــ ــ ــار الشـــ ــ ــ ــ شـ ــ ــ ـــ ــــندوق ع املســ ــ عرض جميع االتفاقيات املتعلقة بالصـــ يجب أن 

  أخرى.

 ـــول ع ــ ـــ ــ ـــ صـ ــائيـة ل ــ ـــ ــ ـــ ــ ـة، ولـه اتخـاذ اإلجراءات القضـ و ــــتحقـاق فوائـد ر ـــ ــ ـــ تـب عليـه دفع أو اســ ــنـدوق الـدخول  أي عقـد ي ــ ــ ــ ـــ ــ  ال يجوز ملـدير الصـ

 مستحقاته.

  

  :املعاي الشرعية لبيع أصول الصندوق   .ت

   ثمر الصندوق أمواله رس ة. تطو و ا ارتباط بالفائدة الر س لد  ول
ً
ة مباحة شرعا ع عقار  مشار

 اماته، وله اتخاذ اإلجراءات القضـــائية املناســـبة ة  حال تأخر أي طرف عن ســـداد ال و ســـب أي فوائد ر صـــول  ال يجوز للصـــندوق أن يح ل

  ع مستحقاته.

 ) ــــرط ــ ــ ا شـــ ــــندوق تأج العقارات قبل بيع ــ ــ ؛ 2) موافقة مجلس اإلدارة و(1يجوز ملدير الصـــ
ً
ـــــرعا ــ  شــــ

ً
 محرما

ً
ـــاطا ــ ـــ شـــ ا ملن يزاول  ــــرط أال يؤجر ـــ ــ ) شــ

ة. و  التأج ع البنوك الر

 

ثمار نقدية الصندوق (عمليات املرابحة):  .ث  املعاي الشرعية الس

  

ثمر الصندوق مبالغ  .س عة اإلسالمية و كما ي ام الشر ة األجل متوافقة مع مبادئ وأح  السيولة املتاحة وغ املستخدمة  علميات قص

 

 .مباحة 
ً
ون السلع محل البيع والشراء سلعا  أن ت
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  ب أو الفضة ما؛ ألنه ال يجوز بيع الذ  أو فضة وما  حكم
ً
با  ذ

ً
ا الصندوق آجال يع ون السلع ال ي  أال ت

ً
ما بيعا وما  حكم

 أو عمالت.
ً
  آجال

  سلم الوثائق املعينة ال تفيد ملكية ون القبض ب ، و
ً
ا القبض املعت شرعا ا وقبض عد تملك يع الصندوق السلع إال  أال ي

ن. ادات إثبات التخز ادات حيازة أم ش انت تلك الوثائق ش سلم صور تلك الوثائق؛ سواء أ   الصندوق للسلع، أو ب

 ا. أن يٍع ونحوه أثناء ملكية الصندوق ل ط الصندوق ع السمسار أال يتصرف  السلع ب  ش

 .
ً
رمة شرعا ون ذلك من بيوع العينة ا ا منه؛ لئال ي ا يع الصندوق السلع باآلجل ملن اش   أال ي
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ق  اك نموذج  – جامل اإلش  
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ق ا   توكيل نموذج  – دمل

  

سية  [•]أنا ،  ة / جواز سفر رقم  [•]، من ا و ي لـ  [•]، (بصف املمثل الشر لـ  [•]، صاحب بطاقة  ل والقانو املالك امل ("مالك الوحدات")) ، 

و السعودية صندوق  [•] ل  سي ت ("الصندوق") ، أو سية  [•]ر ة / جواز سفر رقم  [•]، من ا و ، ليقوم (مقامي/ مقام مالك  [•]، صاحب بطاقة 

ي الوحدات من تار ت  جميع اجتماعات مال ضور والتصو ون له سلطة ا ا ي /عنه) بخصوص الوحدات  الصندوق، و  (ع
ً
خه الوحدات) ووكيال

  قد مالك الوحدات صفته كمالك وحدات  الصندوق ).ح يتقرر غ ذلك أو (أن أفقد صف كمالك وحدات  الصندوق/ أن يف

  

  

  

خ  ذا الصك بتار  لذلك ، تم توقيع 
ً
ادا ش   ، وذلك عند دخوله ح التنفيذ .[•]و

  

  

  

  

  

  

  

  

  [•]األسم : 

  التوقيع:....................................................
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ق  خطاب إقرار – هامل  

ت سيكو السعوديةصندوق    ر

  

  

وافق بأنه قر  ر                      عام                             ، يقر املوقع أدناه و ذا اليوم                  من ش اصة   ام ا م ووافق ع الشروط واألح أ وف

و السعوديةبصندوق  أنه وعند إستالمه من مدير  سي ام، و ا  الشروط واألح عة املنصوص عل امه بواجب السر قبل بال ت . وأن املوقع أدناه يقر و ر

 
ً
ما ون مل اك من قبل املوقع أدناه ـ ي ذا ونموذج االش طاب اإلقرار  ام وقبول مدير الصندوق  ة موقعة من الشروط واألح بالشروط  الصندوق 

ام .واأل    ح

 
  

ثمرون األفراد    املس

ثمر الرئ :   أسم املس

  التوقيع :

  العنوان :

وال : اتف / ا ي :                                                                                        ال و يد اإللك   ال

 
ة  صيات االعتبار ثمرون من ال   املس

  

ولـ(ون) بالتوقيع   : ا

  االسم :

  الصفة :

  العنوان :

وال:  اتف / ا ي:                                                                                       ال و يد اإللك   ال

  ختم الشركة :

 
ور أعاله خ املذ ذا بواسطة مدير الصندوق بالتار  ع ماتقدم ، تم قبول خطاب اإلقرار 

ً
ادا ش   . و

  

  

  مدير الصندوق 

  األسم :                                                                                                    التوقيع:

خ:   الصفة :                                                                                                   التار

  

  

  

  

 


