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صندوق سويكورب وابل ريت
SWICORP WABEL REIT FUND

الشــــــــروط
واألحكــــام

صندوق استثماري عقاري متداول مدرج في السوق المالية السعودية
(صندوق مقفل)
شهادة اعتماد شرعي رقمSCP-726-06-01-08-17 :
مديــــر الصنــــدوق

حجم الصندوق  1,180,000,000ريال سعودي
عدد الوحدات المطروحة للجمهور  35,400,000وحدة
مبلغ الوحدات المطروحة للجمهور  354,000,000ريال سعودي
.1

إن شــروط وأحــكام صنــدوق ســويكورب وابــل ريــت والــذي تديــره شــركة ســويكورب خاضعــة للوائــح
الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتتضمــن معلومــات
كاملــة وواضحــة وصحيحــة ومحدثــة وغيــر مضللــة عــن صنــدوق االســتثمار.

.2

«يتحمــل مديــر الصنــدوق المســؤولية الكاملــة عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط و
األحــكام ،و يقــر ،بعــد أن أجــرى كافــة التحريــات المعقولــة ،و حســب علمــه و اعتقــاده ،أنــه ال توجــد
أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي هــذه الوثيقــة إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا

.3

علــى المســتثمرين المحتمليــن قــراءة شــروط وأحــكام الصنــدوق قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري بشــأن
الصنــدوق.

.4

لقــد قمت/قمنــا بقــراءة الشــروط واألحــكام والمالحــق الخاصــة بالصنــدوق وفهــم مــا جــاء بهــا
والموافقــة عليهــا وتــم الحصــول علــى نســخة منهــا والتوقيــع عليهــا.

.5

صــدرت شــروط وأحــكام هــذا الصنــدوق بتاريــخ  19جمــادى الثانيــة 1439هـــ (الموافــق  7مــارس 2018م)،
وصــدرت هــذه النســخة المحدثــة مــن الشــروط واألحــكام بتاريــخ  28صفــر 1440هـــ (الموافــق  6نوفمبــر
2018م).

.٦

هــذه هــي النســخة المعدلــة مــن شــروط وأحــكام صنــدوق ســويكورب وابــل ريت التي تعكــس التغييرات
المذكــورة فــي جــدول ملخــص تعديــات الشــروط واألحــكام ادنــاه ،حســب خطابنــا المرســل إلــى هيئــة
الســوق الماليــة بتاريــخ  22صفــر 1440هـــ الموافــق  30أكتوبــر 2018م.

.٧

تمــت موافقــة هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى تأســيس هــذا الصنــدوق
		
وطرح وحداته طرحاً عاماً بتاريخ  10ربيع الثاني 1439هـ (الموافق  28ديسمبر 2017م).

مضللــة .و ال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة الســعودية و الســوق الماليــة الســعودية أيــة مســؤولية
عــن محتــوى هــذه الشــروط و األحــكام ،و ال يقــدم ان أي إقــرارات أو ضمانــات تتعلــق بدقتهــا أو
اكتمالهــا؛ و يخليــان مســؤوليتهما صراحــة عــن أي خســارة قــد تقــع بســببا العتمــاد علــى أي جــزء مــن
هــذه الشــروط و األحــكام»

			

سعود الطاسان
الرئيس التنفيذي

رنا الخطاب
رئيس المطابقة واإللتزام
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إشعــار هــام
.1

علــى كل مســتثمر محتمــل قــراءة هــذه الشــروط واألحــكام بعنايــة تامــة بالكامــل قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري يتعلــق بالصنــدوق.
وال يجــوز أن يتعامــل المســتثمرون المحتملــون مــع محتويــات هــذه الشــروط واألحــكام علــى أنهــا استشــارة اســتثمارية ،أو ضريبيــة،
أو زكويــة ،أو قانونيــة ،بــل يجــب علــى جميــع المســتثمرين قــراءة هــذه الشــروط واألحــكام والتحــري بأنفســهم ،والتحقــق مــن
فرصــة االســتثمار فــي الصنــدوق واختبارهــا ،وذلــك فيمــا يتعلــق بالمزايــا والمخاطــر التــي ينطــوي عليهــا االســتثمار فــي الصنــدوق.
وينصــح المســتثمرون باستشــارة مستشــاريهم المالييــن المرخــص لهــم مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة ،ومستشــاري الضرائــب
ُ
ومستشــاريهم القانونييــن والمحاســبين بشــأن شــراء وحــدات فــي الصنــدوق واالحتفــاظ بهــا والتصــرف فيهــا.

.2

تــم إعــداد هــذه الشــروط واألحــكام مــن قبــل شــركة ســويكورب ،وهــي شــركة مســاهمة مختلطــة ،بموجــب الســجل التجــاري رقــم
 1010233360وتاريــخ  6جمــادى األولــى 1428هـــ (الموافــق  23مايــو 2007م) وترخيــص الهيئــة العامــة لالســتثمار رقم 10030104289
ومرخصــة كـ«شــخص مرخــص لــه» بموجــب ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم  ،12161 - 37وفقــاً لالئحــة صناديــق االســتثمار
العقــاري الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم  ٢٠٠٦ - ١٩٣ - ١وتاريــخ ١٤٢٧/٦/١٩هـــ (الموافــق

.3

يصنــف مســتوى المخاطــر فــي الصنــدوق بمتوســط إلــى مرتفــع ،لــذا فقــد ال يكــون الصنــدوق مناســباً للمســتثمرين الذيــن يرغبــون
فــي االســتثمار قليــل المخاطــر ،إذ أن أســعار وحــدات الصنــدوق أو العوائــد النقديــة يمكــن أن تهبــط بســبب المخاطــر التــي قــد
يتعــرض لهــا الصنــدوق .وبالتالــي ،قــد ال يســترد المســتثمر المبلــغ األصلــي الــذي تــم اســتثماره .لــذا ننصــح المســتثمر باستشــارة
مستشــار مالــي مســتقل مرخــص مــن هيئــة الســوق الماليــة قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار .ويجــب أن يكــون المســتثمرون المحتملــون
علــى علــم بــأن االســتثمار فــي الصنــدوق ينطــوي علــى مخاطــر متوســطة إلــى عاليــة وال يصلــح إال للمســتثمرين الملميــن بالمخاطر
التــي ينطــوي عليهــا ويفهمــون هــذه المخاطــر ،والقادريــن علــى تحمــل خســارة رؤوس أموالهــم المســتثمرة جزئيــا أو كليــا (للمزيــد
مــن المعلومــات عــن مخاطــر االســتثمار فــي الصنــدوق ،الرجــاء الرجــوع إلــى المــادة « »7مــن هــذه الشــروط واألحــكام).

.4

يتحمــل مديــر الصنــدوق مســؤولية المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،والتــي يؤكــد مديــر الصنــدوق حســب علمــه
(بعــد أن بــذل القــدر المعقــول مــن العنايــة المهنيــة للتأكــد مــن ذلــك) أنهــا ال تتضمــن أي إفــادة غيــر صحيحــة أو مضللــة وال تغفــل
أيــة أمــور يشــترط نظــام الســوق الماليــة أو اللوائــح التنفيذيــة الصــادرة مــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة تضمينهــا فيــه .وال
تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه الشــروط واألحــكام ،وال تعطــي أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو
اكتمالهــا ،وتخلــي نفســها صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذه الوثيقــة أو عــن االعتمــاد
علــى أي جــزء منهــا ،ويجــب علــى الراغبيــن فــي شــراء وحــدات الصنــدوق المطروحــة بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام التحــري عــن
مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة بالصنــدوق.

2006/7/15م) بنــاء علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )30/وتاريــخ  ١٤٢٤ /٦ /٢هـــ ،والتعليمــات
الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم 2016 – 130 – 6
وتاريــخ 1438/1/23هـــ (الموافــق2016/10/24م) بنــاء علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )30/وتاريــخ
 ١٤٢٤/٦/٢هـــ.

اسم وعنوان مدير الصندوق:
شركة سويكورب
الرياض  - 11451المملكة العربية السعودية
+966 112110737 :
هــاتف
+966 112110733 :
فاكس
الموقع اإلكترونيwww.swicorp.com :
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صدرت هذه النسخة المحدثة من الشروط واألحكام بتاريخ  28صفر 1440هـ (الموافق  6نوفمبر 2018م)
ملخص تعديالت الشروط واألحكام

تاريخ التعديل

الفقرة

 13.1تشكيل مجلس إدارة الصندوق
نوفمبر 2018
 13.4صناديــق أخــرى يشــرف علــى إدارتهــا
أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق

وصف التعديل

تعييــن كل مــن عبداللــه حمــد الســلوم ،وعبداللــه ســعود
الكليبــي ،وحســام محمــد عبدالرؤف وأحمد بن عبدالعزيز
بــن حســن وعبداللــه ســليمان الضحيــان كأعضــاء مجلــس
ـدال عــن عبدالعزيــز محمــد القبانــي ،وخالــد محمــد
إدارة بـ ً
الماجــد ،وعصــام عبدالمجيــد الطيــار
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فهرس المحتويات

.1

1اسم الصندوق ونوعه

16

.2

2عنوان مدير الصندوق

16

.3

3مدة الصندوق

16

.4

4أهداف الصندوق

16

.5

5وصف غرض الصندوق وأهدافه االستثمارية

16

.6

6ملخص استراتيجيات الصندوق

16

.7

7مخاطر االستثمار في الصندوق

36

.8

8االشتراك

42

.9

9الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة

48

1010تثمين أصول الصندوق

52

1111تداول وحدات الصندوق

54

1212انقضاء الصندوق وتصفيته

54

1313مجلس إدارة الصندوق

55

1414مدير الصندوق

58

1515أمين الحفظ

60

1616مدير األمالك

60

1717المحاسب القانوني

60

1818المستشار الشرعي

61
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1919القوائم المالية

61

2020تضارب المصالح

61

2121اإلفصاح لمالكي الوحدات

62

2222معلومات أخرى

64

2323مدير األمالك

65

2424إجراءات معالجة الشكاوى

65

2525تعديل الشروط واألحكام
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2626النظام المطبق

66

2727إقرار من مالك الوحدات
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ملحق ( )1ملخص اإلفصاح المالي
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ملحق ( )2المعايير الشرعية

70

2828ملحق ( )3آلية االشتراك في الصندوق
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ملحق ( )4إقرارات مدير الصندوق

75

				
ملحق ( )٥المصاريف التي يتم تحميلها على الصندوق على أساس مبلغ
االشتراك االفتراضي وبافتراض حجم الصندوق  1,180مليون ريال سعودي

77

ملحق ( )٦معلومات حول عقود اإليجار الحالية

78
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دليــل الصنــدوق
شركة سويكورب

مدير الصندوق

برج المملكة ،الدور 49
طريق الملك فهد
ص .ب ،2076 .الرياض 11451
المملكة العربية السعودية
www.swicorp.com

شركة البالد المالية

أمين الحفظ

سمارت تاور – الطابق األول
تقاطع شارع التحلية مع طريق الملك فهد
ص.ب ،140 .الرياض ١١٤١١
المملكة العربية السعودية
www.albilad-capital.com

شركة البالد المالية

مدير الطرح

سمارت تاور – الطابق األول
تقاطع شارع التحلية مع طريق الملك فهد
ص.ب ،140 .الرياض ١١٤١١
المملكة العربية السعودية
www.albilad-capital.com

شركة سويكورب

برج المملكة ،الدور 49
طريق الملك فهد
ص .ب ،2076 .الرياض 11451
المملكة العربية السعودية
www.swicorp.com

بنك البالد

حي الملز ،شارع الستين
ص.ب ،140 .الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
www.bankalbilad.com

مصرف الراجحي

الجهة المستلمة لطلبات
االشتراك

شارع العليا
ص.ب ،28 .الرياض 11642
المملكة العربية السعودية
www.alrajhibank.com.sa

البنك األهلي التجاري

طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب ،3555 .جدة 21481
المملكة العربية السعودية
www.alahli.com

البنك السعودي الفرنسي
طريق المعذر
ص.ب ،06006 .الرياض 11004
المملكة العربية السعودية
www.alfransi.com.sa

شركة الجزيرة لألسواق المالية
الرياض -طريق الملك فهد
ص.ب 20438
الرياض 11455
المملكة العربية السعودية
www.aljaziracapital.com.sa
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اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون
التعاون  -طريق أبو بكر الصديق
الرياض  ،المملكة العربية السعودية
هاتف966112694419 :
فاكس966112693516 :

المحاسب القانوني

شركة أكيد للتسويق والتطوير العقاري
ص .ب ،640.الرياض 11321
المملكة العربية السعودية
www.akeed-sa.com

مدير األمالك

جهاد أحمد تركستاني ومشاري عبدالعزيز
العباد لالستشارات القانونية والمحاماة

المستشار القانوني

برج هيتال ،الدور الرابع
طريق الملك فهد
الرياض  ، 11361المملكة العربية السعودية
www.talawksa.com

شركة دار المراجعة الشرعية
مبنى  ،872مكتب  41و 42
طريق  3618السيف 436
مملكة البحرين – المنامة
www.shariyah.com

المستشار الشرعي

المقيم
األول
المثمنون
العقاريون
المقيم
الثاني

شركة بصمة إلدارة العقارات
حي الربوة – طريق خريص
الرياض
المملكة العربية السعودية
www.gobussma.com

شركة باركود

تقاطع طريق الجامعة مع طريق عثمان بن عفان
الرياض11492
المملكة العربية السعودية
www.barcode-sa.com

شركة السوق المالية السعودية (تداول)

منصة التداول

أبراج التعاونية ،البرج الشمالي
 700طريق الملك فهد
ص.ب  ،60612الرياض 11555
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 218 9999 :
فاكس+966 )11( 218 1220 :
الموقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :
البريد اإللكترونيwebinfo@tadawul.com.sa :

هيئة السوق المالية

الجهة المنظمة

طريق الملك فهد
ص.ب  ،87171الرياض 11642
الموقع اإللكترونيwww.cma.org.sa :
البريد اإللكترونيinfo@cma.org.sa :

شركة فاليوسترات

مستشار دراسة الجدوى

طريق الملك فهد
مبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية-البرج
الجنوبي-الطابق 6
www.valustrat.com
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ملخــص الصنــدوق
نوع الصندوق

صنــدوق اســتثمار عقــاري مقفــل مطــروح طرحــاً عامــاً تتــداول وحداتــه فــي الســوق متوافــق مــع أحــكام
الشــريعة اإلســامية تــم إنشــاؤه فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري
والتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة.

عملة الصندوق

الريال السعودي.

مدة الصندوق

 99ســنة تبــدأ مــن تاريــخ إدراج الوحــدات فــي تــداول ،قابلــة للتجديــد لمــدد مماثلــة وفــق تقديــر مديــر الصنــدوق
وبعــد أخــذ موافقــة هيئــة الســوق الماليــة.

األهداف
االستثمارية
للصندوق

يهــدف الصنــدوق الــى االســتثمار فــي أصــــول عقاريــــة داخــل المملكــة العربية الســعودية وقابلــــة لتحقيق دخل
تأجيــري دوري ،وتوزيــع مــا ال يقــل عــن  %90مــن صافــي أربــاح الصنــدوق ســنوياً  ،ويســتثمر الصنــدوق بشــكل
ثـــانوي أصول الصندوق فـــي مشـــاريع التطـــوير العقاري شــريطة:
 .1أال تقـــل أصول الصـــندوق المســـتثمرة فـــي األصول العقاريـــة المطـــورة التـــي تولـــد دخـل دوري عـن ٪75
مـــن إجمـــالي أصــول الصـــندوق وفقــاً آلخــر قوائــم ماليــة مدققــة.
 .2أال يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراضي بيضاء.

حجم الصندوق

 1,١٨٠,000,000ريال سعودي.

سعر الوحدة

 10رياالت سعودية.

درجة المخاطر

متوســطة إلــى عاليــة (يرجــى مراجعــة المــادة « »7مــن هــذه الشــروط واألحــكام لمعرفــة التفاصيــل عــن
المخاطــر المرتبطــة باالســتثمار فــي الصنــدوق).

الحد األدنى
لالشتراك

 500ريــال ســعودي مضافــاً إليهــا قيمــة رســوم االشــتراك ،كمــا أنــه مــن الممكــن تخصيــص مبلــغ أقــل مــن الحــد
األدنــى لالشــتراك بســبب عــدد المكتتبيــن الكبيــر خــال فتــرة الطــرح االولــي ،وفــي حــال الرغبــة باالشــتراك بملغ
أعلــى مــن الحــد األدنــى لإلشــتراك ،يجــب أن تكــون هــذه الزيــادة عــن الحــد األدنــى لإلشــتراك مــن مضاعفــات
مبلــغ  100ريــال (أي علــى ســبيل المثــال مبلــغ  600ريــال ســعودي أو  700ريــال ســعودي أو  800ريــال ســعودي
إلــخ )...مضافــاً إليهــا مبلــغ رســوم االشــتراك.

الحد األدنى
للملكية

ال يوجد.

سياسة توزيع
األرباح

ســيتم توزيــع أربــاح علــى مــاك الوحــدات (فــي حــال تحققــت) ال تقــل عــن تســعين بالمائــة ( )%90مــن صافــي
أربــاح الصنــدوق مــرة واحــدة فــي الســنة علــى االقــل خــال الربــع االول ،فــي  31مــارس مــن كل عــام .و يمكــن
لمديــر الصنــدوق دفــع هــذه التوزيعــات علــى أكثــر مــن مــرة فــي الســنة.

فترة الطرح
األولي

تســتمر فتــرة الطــرح األولــي لمــدة خمســة عشــر ( )15يــوم عمــل تبــدأ مــن تاريــخ1439/٠٧/٠٢ :هـــ الموافــق
 2018/٠٣/١٩حتــى تاريــخ 1439/٠٧/٢٢هـــ الموافــق .2018/٠٤/٠٨

عدد مرات
التقويم

مرتان سنوياً  -كل ستة أشهر من السنة المالية للصندوق (/30يونيو و/31ديسمبر من كل سنة ميالدية).

رسوم االشتراك

تخصــم رســوم االشــتراك مــن إجمالــي مبلــغ االشــتراك وبعــد تخصيــص الوحــدات ،و بنســبة  %١مــن إجمالــي
مبلــغ االشــتراك .وســيقوم مديــر الصنــدوق بالتنازل/حســم كامــل رســوم االشــتراك لبائعــي االصــول العقاريــة
(االشــتراك العينــي) الــواردة بياناتهــم فــي المــادة « »8مــن هــذه الشــروط واألحــكام..

رسوم إدارة
الصندوق

رســوم ســنوية تعــادل  %٠.٧٥مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق ،وتحســب بشــكل يومــي وتدفــع بشــكل ربــع
ســنوي.

أتعاب مدير
األمالك
ومصاريف إدارة
اآلصول العقارية

ســيقوم مديــر األمــاك بــإدارة جميــع األصــول العقاريــة المبدئيــة .ويتحصــل مديــر األمــاك علــى أتعــاب ســنوية
تعــادل  %3مــن إجمالــي االيرادات(ايجــارات العقــارات) الــذي تــم تحصيلــه بالفعــل مــن األصــول العقاريــة ويتــم
ســدادها نهايــة كل نصــف ســنة.
باإلضافــة إلــى األتعــاب ،يقــوم الصنــدوق بالســداد لمديــر األمــاك ،نهايــة كل نصــف ســنة  ،كافــة التكاليــف
والمصروفــات والنفقــات (بمــا فــي ذلــك مصاريــف الصيانــة و مصاريــف اســتهالك المــاء و الكهربــاء و التأميــن
علــى المجمعــات) التــي يتكبدهــا فعليــاً مديــر األمــاك فيمــا يتعلــق بتقديــم وتوفيــر خدمــات إدارة األمــاك،
علمــاً بــأن تلــك التكاليــف والمصروفــات والنفقــات التــي يتــم ســدادها نهايــة كل نصــف ســنة تكــون خاضعــة
لســقف أعلــى يبلــغ مــا نســبته  %17مــن إجمالــي االيــرادات (ايجــارات العقــارات) الــذي تــم تحصيلــه بالفعــل مــن
األصــول العقاريــة ،ويتحمــل مديــر األمــاك وحــده مســؤولية التكاليــف والمصروفــات والنفقــات فيمــا يتجــاوز
ـواء قــام بتحملهــا شــخصياً (أي باســمه الشــخصي) او قــام بتحميلهــا للصنــدوق.
نســبة  %17آنفــة الذكــر سـ ً
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أتعاب التطوير

فــي حــال اســتثمار الصنــدوق بمشــاريع التطويــر العقــاري ،ســيتحصل المطــور علــى أتعابــه نظيــر قيامــه
باإلشــراف  /العمــل علــى تطويــر المشــروع علــى شــكل نســبة مئويــة مــن تكاليــف إنشــاء المشــروع وبحســب
الســعر الســائد بالســوق وبحــد أقصــى  %7مــن تكاليــف انشــاء المشــروع.

رسوم الحفظ

رسوم سنوية تعادل  %٠.٠٢٥من صافي قيمة أصول الصندوق ،وتدفع بشكل ربع سنوي.

أتعاب المحاسب
القانوني

يدفــع الصنــدوق للمحاســب القانونــي أتعابــا ســنوية بقيمــة  50,000ريــال ســعودي والتــي قــد تتغيــر مــن وقــت
آلخــر بحيــث يتــم اإلفصــاح عــن ذلــك التغييــر فــي التقاريــر المقدمــة لمالكــي الوحــدات وفقــاً للمــادة « »21مــن
هــذه الشــروط واألحــكام.

مصاريف
التمويل

يتحمــل الصنــدوق كافــة تكاليــف التمويــل واألتعــاب والنفقــات والمصاريــف المتعلقة بترتيــب وهيكلة التمويل
الخــاص بالصنــدوق والتــي يتــم ســدادها للجهــة الممولــة ،إن وجد وبحســب الســعر الســائد بالســوق.

رسوم الترتيب

باإلضافــة إلــى مصاريــف التمويــل ،يتحمــل الصنــدوق رســوم ترتيــب تعــادل  %1مــن صافــي قيمــة التمويــل
الــذي ســيحصل عليــه الصنــدوق والتــي يتــم ســدادها لمديــر الصنــدوق وذلــك مقابــل قيامــه بترتيــب تمويــات
متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية للصنــدوق الســتخدامها لتغطيــة تكاليــف االســتحواذ والتطويــر وتشــغيل
الصنــدوق وســداد أي توزيعــات علــى مالكــي الوحــدات.

أتعاب أعضاء
مجلس اإلدارة

يتحمــل الصنــدوق كافــة تكاليــف الســفر واإلقامــة الفعليــة التــي يتكبدهــا كل عضــو مــن األعضــاء فــي ســبيل
حضــور االجتماعــات ،ويتحمــل أيضــاً الصنــدوق مكافــأة حضــور التــي تقتصــر علــى أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق
المســتقلين وبواقــع  5,000ريــال ســعودي لالجتمــاع الواحــد بحــد أقصــى وال يزيــد مجمــوع هــذه التكاليــف
(لألعضــاء جميعــاً ) والمكافــآت (لألعضــاء المســتقلين) عــن  100,000ريــال ســعودي ســنوياً  ،ولــن يتقاضــى أعضــاء
المجلــس مــن موظفــي مديــر الصنــدوق أي بــدالت او مكافــآت نظيــر عضويتهــم فــي مجلــس إدارة الصنــدوق.
ويتحمل مدير الصندوق مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين.

أتعاب المستشار
الشرعي

رسوم سنوية بقيمة  37,500ريال سعودي تدفع بشكل سنوي.

المصاريف
األخرى

مــع عــدم اإلخــال بالرســوم واألتعــاب والتكاليــف المذكــور صراحــة فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،يتحمــل
الصـــندوق كافـــة الرســـوم والمصاريــف والنفقــات الخاصــة بأنشــطة واســتثمارات الصنــدوق ،كمــا يتحمــل
المصاريــف والرســوم الناتجـــة عـــن التعـــامالت والخدمــات المقدمــة مــن الغيــر أو مــن االطــراف ذوي العالقــة
مثــل الخدمــات القانونيــة واالستشــارية والمستشــارين العقارييــن ذات العالقــــة وأيـــة خـــدمات مهنيـــة أو فنيــة
او تقنيــة أو إداريــة أو حكوميــة أخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك المصـــاريف المتعلقـــة برســوم التحويــل مــا بيــن الحســابات
البنكية أو االســتثمارية ،إضافة ألية ضرائب أو رســوم إن وجدت .ومـــن المتوقـــع أال تزيـــد هـــذه التكـــاليف عـــن
 %٠.٥مـــن إجمـــالي قيمـــة أصــول الصنــدوق ســنوياً  ،وفــي جميــع االحــوال لــن يتــم خصم إال المصاريف والرســوم
الفعليــة.

رسوم التعامل

يحصــل مديــر الصنــدوق علــى نســبة  %1مــن ســعر البيــع الخــاص بــكل أصــل عقــاري يتــم بيعــه من قبــل الصندوق.
ويحصــل كذلــك علــى نســبة  %1مــن ســعر الشــراء الخــاص بــكل أصــل عقــاري يتــم شــراءه مــن قبــل الصنــدوق
وذلــك مقابــل قيــام مديــر الصنــدوق بإجــراء التقصــي الــازم والتفــاوض علــى شــروط الشــراء أو البيــع وإتمــام
العمليــة .وتكــون رســوم التعامــل مســتحقة الســداد بعــد إتمــام عمليــة الشــراء أو البيــع الخاصــة بــكل أصــل
عقــاري ،و لــن تنطبــق رســوم التعامــل علــى شــراء األصــول المبدئيــة للصنــدوق.

تكاليف التعامل

باإلضافــة إلــى رســوم التعامــل ،ســيتحمل الصنــدوق جميــع مصاريــف وتكاليــف التعامل/التعامــات مثــل البيــع
والشــراء واالســتحواذ علــى األصــول والتكاليــف االستشــارية والقانونيــة الخاصــة بذلــك .وســيتم اإلفصــاح
عــن تلــك المصاريــف (فــي حــال وجــدت) فــي ملخــص اإلفصــاح المالــي فــي نهايــة كل ســنة ،علمــاً بــأن تلــك
ـواء كانــت شــراء أم
المصاريــف وتكاليــف التعامل/التعامــات لــن تتجــاوز مــا نســبته  %1مــن ســعر الصفقــة (سـ ً
بيــع ألصــل عقــاري مــن قبــل الصنــدوق) ،علمــاً بأنــه لــن يطبــق علــى عمليــة شــراء األصــول المبدئيــة للصنــدوق
أي تكاليــف تعامــل.

تداول الوحدات

يتــم التعامــل بالوحــدات عبــر نظــام (تــداول) عنــد اإلدراج ،بنفــس طريقــة تــداول أســهم الشــركات المدرجــة
ووحــدات صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) وبالتالــي يجــوز
لمالكــي الوحــدات والمســتثمرين التــداول خــال ســاعات التــداول العاديــة المعلــن عنهــا مــن قبــل الســوق
الماليــة مباشــرة.

الزكاة

ال يتولــى مديــر الصنــدوق إخــراج زكاة الوحــدات االســتثمارية عــن المســتثمرين وتقــع علــى مالــك الوحــدة
مســؤولية إخــراج زكاة مــا يملــك مــن وحــدات اســتثمارية.

الرسوم
الحكومية/
الضرائب

إن الرســوم المذكــورة والعمــوالت والمصروفــات المســتحقة لشــركة ســويكورب أو األطــراف األخــرى ال
تشــمل الرســوم الحكومية/الضرائــب ،وســيتحمل الصنــدوق الرســوم الحكومية/الضرائــب بشــكل منفصــل
وفقــا للتشــريعات واللوائــح التنفيذيــة ذات العالقــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ضريبــة القيمــة المضافــة.

12

قائمة المصطلحات

13

“الهيئة” أو “هيئة السوق
المالية”

تعنــي هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية شــاملة حيثمــا يســمح النــص ،أي لجنــة،
أو لجنــة فرعيــة ،أو موظــف ،أو وكيــل يمكــن أن يتــم تفويضــه ألداء أي وظيفــة مــن وظائــف
الهيئــة.

الئحة األشخاص المرخص
لهم

الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية السعودية.

الئحة صناديق االستثمار
العقاري

الئحة صناديق االستثمار العقاري ،والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

الئحة صناديق االستثمار

الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

التعليمات الخاصة بصناديق
االستثمار العقارية المتداولة

تعنــي التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة
الســوق الماليــة.

“شركة سويكورب “ أو
“مدير الصندوق”

تعنــي شــركة ســويكورب ،شــركة ســعودية مســاهمة مختلطــة ،بموجــب الســجل التجــاري رقــم
 1010233360وتاريــخ  6جمــادى األولــى 1428هـــ (الموافــق  23مايــو 2007م)وترخيــص الهيئــة العامة
لالســتثمار رقــم  10030104289ومرخصــة كـ«شــخص مرخــص لــه» بموجــب ترخيــص هيئــة الســوق
الماليــة رقــم  12161 - 37لمزاولــة نشــاط التعامــل بصفــة أصيــل والتعهــد بالتغطيــة والترتيــب
وتقديــم المشــورة واإلدارة والحفــظ فــي أعمــال األوراق الماليــة.

مجلس إدارة الصندوق

هــو مجلــس إدارة ُيعيــن أعضــاءه مديــر الصنــدوق ،وفقــاً لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري
لمراقبــة أعمــال مديــر الصنــدوق وســير أعمــال الصنــدوق.

عضو مجلس إدارة مستقل

عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ليــس موظفــاً وال عضــو مجلــس إدارة لــدى مديــر الصنــدوق أو
تابــع لــه أو أميــن حفــظ الصنــدوق ،كمــا أنــه ليــس بــذي عالقــة جوهريــة بعمــل أو عالقــة تعاقديــة
مــع مديــر الصنــدوق أو تابــع لــه أو أميــن حفــظ ذلــك الصنــدوق.

مدير األمالك

جهــة أو عــدة جهــات يعينهــا مديــر الصنــدوق لتقــوم بــإدارة العقــارات محــل اســتثمار الصنــدوق
وتكــون مســؤولة عــن جميــع الخدمــات المتعلقــة بــإدارة العقــارات ومــن ضمنهــا علــى ســبيل
المثــال :إدارة وتشــغيل العقــارات وصيانتهــا وخدمــات التأجيــر وتحصيــل اإليجــار.

الشخص المرخص له

يعني شخص مرخص له ممارسة أعمال األوراق المالية.

مسؤول المطابقة وااللتزام

مســؤول المطابقــة وااللتــزام لــدى شــركة ســويكورب الــذي يتــم تعيينــه وفقــاً لنــص الفقــرة (أ) مــن
المــادة الســابعة والخمســين ( )57مــن الئحــة األشــخاص المرخــص لهم.

الصندوق

يعني صندوق سويكورب وابل ريت.

مدة الصندوق  /عمر
الصندوق

مــدة الصنــدوق هــي  99ســنة تبــدأ مــن تاريــخ إدراج الوحــدات فــي تــداول ،قابلــة للتجديــد لمــدد
مماثلــة وفــق تقديــر مديــر الصنــدوق وبعــد أخــذ موافقــة هيئــة الســوق الماليــة.

إجمالي قيمة أصول
الصندوق  /رأس مال

مجمــوع قيمــة الوحــدات عنــد بدايــة كل يــوم عمــل يتــم فيــه التعامــل فــي وحــدات الصنــدوق مــن
خــال عمليــات بيــع وشــراء.

رسوم إدارة الصندوق

التعويــض والمصاريــف واألتعــاب المتعلقــة بالخدمــات االستشــارية التــي يتــم دفعهــا لمديــر
الصنــدوق.

اشتراك

هــو مــا يقدمــه المشــترك مــن مقابــل نقــدي أو عينــي لغــرض االســتثمار فــي الصنــدوق وفقــاً
لشــروط الصنــدوق وأحكامــه.

الوحدة

حصــص مشــاعة تمثــل أصــول الصنــدوق التــي تمنــح المســتثمر حــق المشــاركة فــي ملكيــة أصــول
الصنــدوق علــى أســاس نســبي وفقــاً لعــدد الوحــدات التــي يملكهــا المســتثمر.

“مالك وحدة” أو “مالك
وحدات “

مصطلحــات مترادفــة ،ويســتخدم كل منهــا لإلشــارة إلــى الشــخص الــذي يملــك وحــدات فــي
صنــدوق ســويكورب وابــل ريــت.

التغييرات األساسية

تعني أياً من الحاالت اآلتية:
 .1التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.
 .2التغييــر الــذي يكــون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى حاملــي الوحــدات أو علــى حقوقهــم فيمــا
يتعلــق بالصنــدوق.
 .3التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق.
 .4زيادة راس مال الصندوق.
 .5أي حاالت أخرى ترى الهيئة أنها تغيراً أساسياً وتبلغ بها مدير الصندوق.

الطرح

يعني الطرح العام للوحدات وفقاً لهذه الشروط واألحكام.

صافي قيمة األصول
للوحدة

القيمــة النقديــة ألي وحــدة علــى أســاس إجمالــي قيمــة أصــول صنــدوق االســتثمار مخصومــاً منهــا
قيمــة الخصــوم والمصاريــف ،ثــم ُيقســم الناتــج علــى إجمالــي عــدد الوحــدات القائمــة فــي تاريــخ
التقويــم.

صافي قيمة األصول

يعنــي صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق كمــا هــو محــدد فــي المــادة « »10مــن هــذه الشــروط
واألحــكام.

يوم التقويم

يقصــد بــه اليــوم الــذي يتــم فيــه حســاب صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق ،ويتــم التقييــم كل ســتة
أشــهر فــي  30يونيــو و 31ديســمبر مــن كل ســنة ميالديــة.

“ريال” أو “ريال سعودي”

أي الريال السعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

صناديق أسواق النقد

وهــي صناديــق اســتثمار يتمثــل هدفهــا الوحيــد االســتثمار فــي األوراق الماليــة قصيــرة األجــل
وصفقــات ســوق النقــد وفقــاً لالئحــة صناديــق االســتثمار.

صفقات المرابحة

صفقــات ينفذهــا الصنــدوق عــن طريــق تملــك ســلع وبيعهــا باآلجــل ،حيــث يبــدي العميــل رغبتــه
فــي شــراء ســلعة مــن الصنــدوق باألجــل ،ثــم يشــتري الصنــدوق الســلعة مــن الســوق ،ويبيعهــا
عليــه ،وللعميــل حــق االحتفــاظ بالســلعة أو تســلمها ولــه أن يــوكل الصنــدوق فــي بيعهــا فــي
الســوق ،كمــا يمكــن تنفيذهــا بتوكيــل الصنــدوق مؤسســة ماليــة بشــراء ســلع مــن الســوق الدوليــة
للصنــدوق بثمــن حــال ومــن ثــم يبيعهــا الصنــدوق علــى المؤسســة الماليــة أو غيرهــا بثمــن مؤجــل.

نموذج طلب االشتراك

النمــوذج المســتخدم لطلــب االشــتراك فــي الصنــدوق وأي مســتندات مطلوبــة حســب لوائــح
هيئــة الســوق الماليــة وقواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وأي معلومــات مرفقــة
يوقعهــا العميــل بغــرض االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق شــريطة اعتمــاد مديــر الصنــدوق.

السنة المالية

هــي الســنة الميالديــة والمــدة الزمنيــة التــي يتــم فــي بدايتهــا توثيــق وتســجيل جميــع العمليــات
الماليــة للصنــدوق وفــي نهايتهــا يتــم إعــداد القوائــم الماليــة والتــي تتكــون مــن  12شــهراً ميالديــاً.

الربع

مــدة ثالثــة أشــهر مــن كل ســنة ماليــة تنتهــي فــي اليــوم األخيــر مــن األشــهر (مــارس /يونيــو/

ســبتمبر /ديســمبر) مــن كل عــام.
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“اليوم” أو “يوم عمل”

يوم العمل الرسمي الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في المملكة العربية السعودية.

صافي أرباح الصندوق

يقصــد بــه إجمالــي عوائــد الصنــدوق بمــا فــي ذلــك الدخل التأجيــري بعد خصم إجمالــي المصروفات
التــي تحملها الصندوق.

طرف ذو عالقة

بقصد به أي من اآلتي:
1 .1مدير الصندوق
2 .2أمين الحفظ
3 .3مدير األمالك
4 .4المثمن
5 .5المحاسب القانوني
6 .6أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن المديريــن التنفيذيــن أو الموظفيــن لــدى أي مــن األطــراف
أعــاه
7 .7أي مالــك وحــدات تتجــاوز ملكيتــه ( )%5مــن صافــي أصــول صنــدوق االســتثمار العقــاري
المتــداول
8 .8أي شخص تابع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق ذكرهم

تداول

تعني السوق المالية السعودية.

أسواق المال السعودية
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تعنــي أي ســوق ماليــة عاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية (أو ســيتم ترخيصــه الحقــا) ومنهــا

علــى ســبيل المثــال الســوق الرئيســية والســوق الموازيــة (نمــو) وســوق الصكــوك.

أصول الصندوق

ـواء كانــت ســائلة أم غيــر ســائلة بمــا فــي ذلــك األصــول
تعنــي أي أصــول يمتلكهــا الصنــدوق سـ ً
العقاريــة الموضحــة فــي الملخــص التعريفــي عــن األصــول العقاريــة.

الجمهور

كل من يملك وحدة في الصندوق على أال يكون من اآلتي بيانهم:
1 .1أي مالك وحدات يملك ( )%5أو أكثر من وحدات الصندوق
2 .2مدير الصندوق وتابعيه
3 .3أعضاء مجلس إدارة الصندوق

عقد المنفعة

يعنــي تحويــل عقــد إيجــار األرض رقــم ( )87وتاريــخ 1433/10/22هـــ المبــرم بيــن بلديــة محافظــة
الدوادمــي (كمؤجــر) وشــركة وابــل العربيــة لالســتثمار (كمســتأجر) وشــراء حــق االنتفــاع بــاألرض
والمجمــع التجــاري القائــم عليهــا لفتــرة زمنيــة محــددة وال يترتــب علــى شــراء حــق االنتفاع اكتســاب
الملكيــة التامــة لألصــل بحيــث تبقــى تلــك الملكيــة مــع مالكهــا األساســي.

الجهات المستلمة لطلبات
اإلشتراك

تعنــي كل مــن شــركة ســويكورب وبنــك البــاد ومصــرف الراجحــي والبنــك األهلــي التجــاري والبنــك
الســعودي الفرنســي وشــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة والذيــن ســيقومون باســتالم نمــاذج
االشــتراك وشــروط وأحــكام الصنــدوق واســتالم مبالــغ االشــتراك مــن المســتثمرين المحتمليــن.

المستشار الشرعي

يعني دار المراجعة الشرعية.

شروط وأحكام الصندوق
1 .1اسم الصندوق ونوعه
اســم الصنــدوق ســويكورب وابــل ريــت ،وهــو صنــدوق اســتثمار عقــاري مقفــل مطــروح طرحــاً عامــاً تتــداول وحداتــه فــي الســوق
متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية تــم إنشــاؤه فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الئحــة صناديــق االســتثمار
العقــاري والتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة.

2 .2عنوان مدير الصندوق
شركة سويكورب.
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3 .3مدة الصندوق
مــدة الصنــدوق هــي  99ســنة تبــدأ مــن تاريــخ إدراج الوحــدات فــي تــداول ،قابلــة للتجديــد لمــدد مماثلــة وفــق تقديــر مديــر
الصنــدوق وبعــد أخــذ موافقــة هيئــة الســوق الماليــة.

4 .4أهداف الصندوق
إن الهــدف االســتثماري الرئيســي للصنــدوق هــو توفيــر دخــل دوري ســنوي لمالكــي الوحــدات وذلــك مــن خــال االســتثمار فــي
أصــول عقاريــة مطــورة تطويــرا إنشــائياً قابلــة لتحقيــق دخــل تأجيــري ودوري ومتواجــدة بشــكل رئيســي فــي المملكــة العربيــة
الســعودية بحيــث يتــم توزيــع مــا ال يقــل عــن  %90مــن صافــي أربــاح الصنــدوق علــى مالكــي الوحــدات مــرة واحــدة علــى األقــل فــي
الســنة وذلــك خــال الربــع االول ،فــي  31مــارس مــن كل عــام .وذلــك بعــد اســتالم مديــر الصنــدوق للعوائــد اإليجاريــة لألصــول
العقاريــة .ويمكــن لمديــر الصنــدوق دفــع هــذه التوزيعــات علــى أكثــر مــن مــرة فــي الســنة.

5 .5وصف غرض الصندوق وأهدافه االستثمارية
يهــدف الصنــدوق إلــى االســتثمار فــي أصــــول عقاريــــة مطــورة تطويــراً إنشــائياً قابلــــة لتحقيــق دخــل تأجيــري دوري داخــل المملكــة
العربيــة الســعودية (باســتثناء مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة) وبمــا يتوافــق مــع اســتراتيجية الصنــدوق االســتثمارية
الــواردة فــي المــادة « ،»6وتوزيــع مــا ال يقــل عــن  %90مــن صافــي أربــاح الصنــدوق ســنوياً .ويســتثمر الصنــدوق بشــكل ثانــوي
أصولــه فــي مشــاريع التطويــر العقــاري وذلــك وفقــاً للقيــود المحــددة فــي اســتراتيجية الصنــدوق الــواردة فــي المــادة«.»6

6 .6ملخص استراتيجيات الصندوق
سيعمل الصندوق على تحقيق أهدافه االستثمارية من خالل اتباع االستراتيجيات التالية:

 ٦.١أنواع األصول العقارية التي يستثمر فيها الصندوق
يســتهدف الصنــدوق تكويــن محفظــة اســتثمارية عقاريــة قابلــــة لتحقيــق دخــل تأجيــري دوري والتــي مــن المتوقــع أن تــدر عوائــد
علــى رأس المــال المســتثمر بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية اســتثمار الصنــدوق .وتتركــز اســتثمارات الصنــدوق المبدئيــة فــي قطــاع
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المراكــز التجاريــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية (باســتثناء مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة) .وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
ـتقبال بتنويــع المحفظــة االســتثمارية العقاريــة مــن خــال تملــك أصــول عقاريــة فــي قطاعــات أخــرى
فقــد يقــوم الصنــدوق مسـ
ً
مثــل القطــاع الســكني والقطــاع الصناعــي وقطــاع الضيافــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية (باســتثناء مدينتــي مكــة المكرمــة
والمدينة المنورة)ويســتثمر الصندوق بشــكل ثـــانوي أصوله فـــي مشـــاريع التطـــوير العقاري شــريطة:
 .1أال تقـل استثمارات الصندوق فـي األصول العقاريـة المطـورة التـي تولـد دخـل دوري عـن  ٪75مـن القيمة اإلجمالية ألصول
الصنــدوق وفقــاً آلخــر قوائــم ماليــة مدققة.
 .2أال يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراضي بيضاء.

ويعرض الملخص التعريفي الموضح أدناه األصول العقارية المكونة لمحفظة الصندوق االستثمارية بشكل مبدئي:

 ٦.٢ملخص تعريفي عن األصول العقارية
( )١ملخص محفظة الصندوق (المبدئية)
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الوصف

عدد/قيمة

إجمالي عدد العقارات وعقود المنافع المراد االستحواذ عليها

4

عدد العقارات المراد االستحواذ على ملكيتها بشكل تام

3

عدد العقارات المراد االستحواذ على منفعتها

1

العقارات المطورة تطوير كامل

4

عدد العقارات قيد اإلنشاء

0

نسبة العقارات المدرة للدخل من مجموع األصول

%100

نسبة العقارات قيد اإلنشاء من مجموع األصول

0

التكلفــة االجماليــة لشــراء العقــارات مــن دون عقــد المنفعــة (ريــال
ســعودي)

1,013,184,062

التكلفة االجمالية لشراء عقد المنفعة (ريال سعودي)*

166,815,938

إجمالي حجم الصندوق (ريال سعودي)

1,180,000,000

مجمــوع اإليجــارات لكامــل أصــول الصنــدوق المســتهدفة خــال 12
شــهر (ســنة ( )2018ريــال ســعودي)

101,925,296

مجمــوع مســاحات البنــاء للعقــارات حســب رخــص البناء (م( )2باســتثناء
عقــد المنفعة)

192,535

مجموع مساحات البناء لعقد المنفعة حسب رخصة البناء (م)2

37,318

إجمالــي نســبة اإلشــغال (محســوبة بطريقــة المتوســط المرجــح)
بالنســبة للمســاحة التأجيريــة

%٩٦.٣٨

نسبة عقد المنفعة من اجمالي حجم الصندوق

%14

جميع األرقام الموضحة أعاله كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخ  15نوفمبر .2017
*تنويــه :قــد ال يقــوم المحاســب القانونــي بتصنيف/عــرض عقــد المنفعــة علــى أســاس أنــه أصــل بــل قــد يدخــل فقــط فــي بنــود المصاريــف واإليــرادات ،ممــا يــؤدي إلــى اختــاف فــي
قيمــة أصــول الصنــدوق بيــن الدفاتــر المحاســبية والتقييــم الحقيقــي الــذي تــم علــى أساســه اعتمــاد تكلفــة شــراء العقــارات وعقــد المنفعــة ،وعليــه جــرى التنويــه.

ملخص لعوائد األصول المستهدفة لسنة 2018
عقار رقم 1

عقار رقم 2

عقار رقم 3

عقار رقم 4

المكان مول –
حفر الباطن

المكان مول –
مدينة الرياض

المكان مول –
مدينة تبوك

المكان مول –
محافظة الدوادمي

المدينة

حفر الباطن

مدينة الرياض

مدينة تبوك

محافظة الدوادمي

الملكية

مملوك

مملوك

مملوك

عقد منفعة

حالة التطوير

مطور بالكامل و
مدر للدخل

مطور بالكامل و
مدر للدخل

مطور بالكامل و
مدر للدخل

مطور بالكامل و
مدر للدخل

قيمة الشراء

470,205,991

323,560,874

219,417,197

166,815,938

اإليجار السنوي اإلجمالي

52,645,869

24,229,426

21,773,814

27,036,449

اإليجار السنوي الصافي

42,795,476

19,921,199

17,819,957

21,388,665

نسبة العائد االجمالي

%١١.٢٠

%٧.٤٩

%٩.٩٢

%١٦.٢١

نسبة العائد الصافي

%٩.١٠

%٦.١٦

%٨.١٢

%١٢.٨٢

اسم كل عقار

*تنويــه :إن العائــد الداخلــي الســنوي المســتهدف للمــكان مــول فــي محافظــة الدوادمــي هــو  %14.2علــى إفتــراض أن األصــل العقــاري ســتعود منفعتــه إلــى مالــك األرض الحالــي (بلديــة
الدوادمــي) فــي نهايــة عقــد المنفعــة بتاريــخ 1458/11/1هـ .

18

( )2ملخص األصول العقارية :األصول وعقد المنفعة التي سيتم شراؤها/تملكها
العقار األول :المكان مول – محافظة حفر الباطن
أهم العناصر

الوصف

اسم العقار

المكان مول – حفر الباطن

االستخدام

تجاري

كروكي الموقع
85
ad
King Abdul Aziz Ro
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احداثيات الموقع

N 28 21 28.58 E 45 57 40.72

المدينة

محافظة حفر الباطن

الحي

حي الريان

الشارع

طريق الملك عبدالعزيز

مساحة قطعة األرض

حوالي  126,700متر مربع

مساحات البناء

حوالي  98,374متر مربع

المساحات التأجيرية

 60,325متر مربع

إجمالي تكلفة الشراء

 470,205,991ريال سعودي

نسبة إشغال المساحات التأجيرية الحالية
حتى  15نوفمبر من عام 2017م

%٩٧.٤٦

تجــدر اإلشــارة إلــى أن المــكان مــول الواقــع فــي محافظــة حفــر الباطــن تــم
بنــاؤه علــى أرضيــن متجاورتيــن مســجلتين بصكيــن مســتقلين أحدهــا فقــط
مســجل باســم شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار ،وقــد قامــت شــركة وابــل
العربيــة لالســتثمار باســتئجار األرض المجــاورة ألرضهــا ألقامــة المجمــع
التجــاري (المــكان مــول).
وبنــاء علــى هيــكل الملكيــة المذكــور أعــاه ،قــام مديــر الصنــدوق بإبــرام
ً
اتفاقيتيــن مســتقلتين أحدهمــا مــع شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار لشــراء
األرض المملوكــة لشــركة وابــل العربيــة لالســتثمار باإلضافــة إلــى المبنــى
القائــم علــى األرض المملوكــة لهــا و األرض المســتأجرة مــن قبلهــا و حــق
منفعتــه.
و قــام مديــر الصنــدوق بتوقيــع اتفاقيــة بيــع و شــراء األرض المســتأجرة مــن
قبــل شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار و المملوكــة بشــكل مشــاع لألشــخاص
التاليــة أســماؤهم:
 .1عبدالعزيز بن خليف بن عبدالله الباني
نبذة عن عملية االستحواذ على األصل
العقاري

 .2عبدالله بن خليف بن عبدالله الباني
 .3منصور بن خليف بن عبدالله الباني
 .4متعب بن خليف بن عبدالله الباني
 .5عبداإلله بن خليف بن عبدالله الباني
 .6سلطان بن خليف بن عبدالله الباني
 .7تركي بن خليف بن عبدالله الباني
 .8هيفاء بنت خليف بن عبدالله الباني
 .9هال بنت خليف بن عبدالله الباني
 .10غادة بنت خليف بن عبدالله الباني
 .11سلمى بنت محمد بن خليف المطيري.
اشــتملت اتفاقيــة البيــع والشــراء المبرمــة بيــن كل مــن مديــر الصنــدوق
وشــركة وابــل العربيــة لالســتثمار علــى أحــكام وشــروط مــن أهمهــا:

أهم شروط اتفاقية االستحواذ على
األصل العقاري

• ثمــن شــراء المــكان مــول – محافظــة حفــر الباطــن (ويشــمل ثمــن شــراء
قيمــة األرض المســجلة باســم شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار وقيمــة
المبنــى القائــم علــى األرض المملوكــة لهــا واألرض المســتأجرة مــن قبلهــا
وحــق منفعتــه) 390,205,991. :ريــال ســعودي .ويتــم ســداد الثمــن علــى النحــو
اآلتــي:
 .1مبلغ نقدي يساوي  131,167,977ريال سعودي
 .2تخصيــص وحــدات فــي الصنــدوق كاشــتراك عينــي مــن قبــل البائــع
بقيمــة  259,038,014ريــال ســعودي (للمزيــد مــن المعلومــات عــن عــدد
الوحــدات وآليــة تخصيصهــا لبائــع األصــول العقاريــة ،الرجــاء الرجــوع إلــى
المــادة ٨.١مــن هــذه الشــروط واألحــكام)
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• أهم الشروط الواجب تحققها إلتمام عملية بيع وشراء األصل العقاري:
 .1الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طــرح وإدراج
وحــدات الصنــدوق.
 .2إتمــام مديــر الصنــدوق لعمليــة جمــع مبلــغ نقــدي وقــدره 354.000.000
ريــال ســعودي مــن خــال اشــتراكات المســتثمرين مــن الجمهــور فــي
الصنــدوق.
 .3تقديــم خطــاب عــدم ممانعــة مــن البنــك الممــول فيمــا يتعلــق بإتمــام
عمليــة البيــع و الشــراء الخاصــة بالمــكان مــول – مدينــة الريــاض والمــكان
مــول – محافظــة حفــر الباطــن وتنازلــه عــن أي مطالبــات لحقــوق ممنوحــة
لــه بموجــب اتفاقيــة التســهيالت القائمــة مــع شــركة وابــل العربيــة
لالســتثمار و التــي قــد تنشــأ عــن إتمــام عمليــة البيــع و الشــراء لتلــك
األصــول العقاريــة.
 .4إفراغ صك ملكية األصل العقاري باسم أمين الحفظ أو من ينيبه،
 .5ســداد ثمــن الشــراء مــن وحــدات فــي الصنــدوق ومبلــغ نقــدي لبائــع
األصــول العقاريــة.
 .6الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن صاحــب الصالحيــة فــي وزارة
الشــؤون البلديــة و القرويــة (ممثلــة ببلديــة محافظــة الدوادمــي) تؤكــد
موافقتهــم علــى عمليــة شــراء حــق منفعــة المــكان مــول فــي محافظــة
الدوادمــي و تحويلــه للصنــدوق.
واشــتملت اتفاقيــة بيــع و شــراء األرض المســتأجرة مــن قبــل شــركة وابــل
العربيــة لالســتثمار و المملوكــة بشــكل مشــاع لألشــخاص المذكــورة
أســماؤهم فــي الفقــرة أعــاه (نبــذة عــن عمليــة االســتحواذ علــى األصــل
العقــاري) علــى أحــكام وشــروط مــن أهمهــا:
• ثمــن شــراء األرض 80.000.000 :ريــال ســعودي يتــم ســداده علــى النحــو
اآلتــي:
 .1مبلــغ نقــدي يســاوي  24.000.000ريــال ســعودي يتــم ســداده علــى
البائعيــن كل حســب حصتــه المشــاعة فــي األرض
 .2تخصيــص وحــدات فــي الصنــدوق كاشــتراك عينــي مــن قبــل البائعيــن
بقيمــة  56.000.000ريــال ســعودي للبائعيــن كل حســب حصتــه المشــاعة
فــي األرض (للمزيــد مــن المعلومــات عــن عــدد الوحــدات وآليــة تخصيصهــا
لبائعــي األرض ،الرجــاء الرجــوع إلــى المــادة  ٨.١مــن هــذه الشــروط
واألحــكام)
• أهم الشروط الواجب تحققها إلتمام عملية االستحواذ:
 .1الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طرح وإدراج وحدات
الصندوق.
 .2إتمــام مديــر الصنــدوق لعمليــة جمــع مبلــغ نقــدي وقــدره 354.000.000
ريــال ســعودي مــن خــال اشــتراكات المســتثمرين مــن الجمهــور فــي
الصنــدوق.
 .3تسجيل صك ملكية األصل العقاري باسم أمين الحفظ أو من ينيبه.
 .4ســداد ثمــن الشــراء مــن وحــدات فــي الصنــدوق ومبلــغ نقــدي لبائعــي
األرض.
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ضريبة القيمة المضافة

التزمــت شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار بتحمــل ضريبــة القيمــة المضافــة
(حيثمــا انطبــق) الخاصــة باســتحواذ الصنــدوق علــى المــكان مــول – محافظــة
حفــر الباطــن – بمــا فــي ذلــك الخاصــة باالســتحواذ علــى األرض المســتأجرة
مــن قبلهــا.
نظــرا لطبيعــة هــذا العقــار وتنــوع مســتأجريه وبســبب كثــرة عقــوده فقــد تــم
عمــل ملخــص للعقــود حســب مــدة العقــد كمــا هــو موضــح أدنــاه:

نبذة عن عقود اإليجار حتى  15نوفمبر
من عام 2017م *

مدة العقود الحالية

اإليجار السنوي
الحالي* عام ٢٠١٧

عدد العقود

 10سنوات فأكثر

13,550,525

26

 9 - 5سنوات

9,776,645

26

 4 - 3سنوات

17,902,052

87

أقل من  3سنوات

10,142,000

32

المجموع

51,371,222

171

(يرجى الرجوع إلى الملحق  6من هذه الشروط واألحكام للحصول على
معلومات أكثر عن عقود اإليجار الخاصة بهذا األصل العقاري)

العمر (حسب شهادة إتمام البناء)

تم إتمام بناء المجمع في يونيو من سنة 2016م

عدد األدوار

2

صفة الملكية

تحويل حق الملكية
• العقــار مؤجــر بعــدد مــن العقــود التــي تحتــوي علــى زيــادة فــي القيمــة
اإليجاريــة بشــكل تصاعــدي (للمزيــد مــن المعلومــات عــن الزيــادات فــي القيمة
االيجاريــة ،الرجــاء الرجــوع إلــى الملحــق رقــم )6
• األصــل العقــاري مرهــون ألحــد البنــوك التجاريــة المرخصــة للعمــل فــي
المملكــة (باســتثناء األرض المســتأجرة مــن قبــل شــركة وابــل العربيــة
لالســتثمار) وذلــك ضمانــاً اللتزامــات شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار بموجــب
اتفاقيــة التســهيالت المبرمــة مــع بنــك الممــول .وتتكــون ضمنــات البنــك مــن
اآلتــي:
 .1تســجيل صــك ملكيــة أرض المــكان مــول فــي محافظــة حفــر الباطــن
الخاصــة بشــركة وابــل باســم الشــركة التابعــة للبنــك الممــول.
 .2تنــازل مــن قبــل شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار عــن اإليجــارات للمــكان
مــول – محافظــة حفــر الباطــن.

مالحظات إضافية

تــم االتفــاق بيــن البنــك الممــول وشــركة وابــل العربيــة لالســتثمار علــى الغــاء
الضمانــات عنــد إتمــام عمليــة شــراء المــكان مــول – محافظــة حفــر الباطــن
بحيــث يتــم تقديــم ضمانــات بديلــة أو تســوية الديــن القائــم مــن قبــل شــركة
وابــل العربيــة لالســتثمار .والتزمــت شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار لمديــر
الصنــدوق بتقديــم ضمانــات بديلــة أو تســوية الديــن القائــم مــن قبلهــا للبنــك
الممــول وذلــك قبــل بدايــة فتــرة طــرح وحــدات الصندوق.ولــن يقــوم مديــر
الصنــدوق بتســليم قيمــة المــكان مــول فــي محافظــة حفــر الباطــن اال عنــد
إتمــام نقــل ملكيــة األصــل العقــاري أمــام كاتــب العــدل المختــص.
• ســتتم إدارة هــذا األصــل العقــاري مــن قبــل شــركة أكيــد للتســويق والتطوير
العقــاري التــي يتــم تعيينهــا وفقاً لشــروط و أحــكام الصندوق.
• توفــي الســيد  /متعــب بــن خليــف بــن عبداللــه البانــي – أحــد مالكــي
الشــيوع فــي األرض المســتأجرة مــن قبــل شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار فــي
محافظــة حفــر الباطــن -بعــد إبــرام مديــر الصنــدوق التفاقيــة البيــع معهــم.
وعليــه ســتنتقل كافــة حقوقــه والتزاماتــه فــي االتفاقيــة لخلفــه العــام وفقــاً
لصــك إثبــات حصــر الورثــة الصــادر عــن وزارة العــدل.
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شروط إلغاء العقود

إفصاح

(يرجــى الرجــوع إلــى الملحــق  6مــن هــذه الشــروط واألحــكام للحصــول علــى
معلومــات أكثــر عــن عقــود اإليجــار الخاصــة بهــذا األصــل العقــاري).
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الســيد فهــد بــن محمــد بــن عبداللــه المقبــل والســيد
ً
مناصفــة لحصــص رأس
محمــد بــن عبداللــه بــن محمــد النمــر هــم المالكيــن
المــال فــي شــركة أكيــد للتســويق والتطويــر العقــاري ،وحيــث أن الســيد فهــد
المقبــل والســيد محمــد النمــر شــركاء مباشــرين وغيــر مباشــرين (علــى التوالــي)
فــي شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار البائــع لبعــض األصــول العقاريــة المبدئيــة
للصنــدوق ،وبالتالــي قــد تتضــارب أنشــطتهم مــن وقــت آلخــر مــع أنشــطة
ومصالــح الصنــدوق.
وفيمــا عــدا مــا ذكــر أعــاه ومــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي المــادة ١٤.٧والمــادة
 20مــن هــذه الشــروط واألحــكام ،يؤكــد مديــر الصنــدوق علــى أنــه ال يوجــد
تضــارب لمصالــح بائعــي األصــول العقاريــة أو مديــر الصنــدوق أو مدير األمالك
مــع مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق بهــذا األصــل العقــاري .كمــا يؤكــد مديــر
الصنــدوق علــى أنــه ال يوجــد تضــارب لمصالــح مديــر الصنــدوق مــع مصالــح أي
مســتأجر ألصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  %10أو أكثــر مــن العوائــد اإليجاريــة
الســنوية لهــذا األصــل.

* تم احتساب اإليجارات الحالية بناء على عقود اإليجار المبرمة حتى  15نوفمبر من عام 2017م

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المــكان مــول هــو أكبــر مجمــع تجــاري متكامــل فــي محافظــة حفــر الباطــن مــن حيــث المســاحة ويبلــغ عــدد المســتأجرين
حاليــا  171مســتأجر ويشــغل مــن قبــل عالمــات تجاريــة منهــا هايبــر بنــده ،H&M ،هــوم ســنتر و غيرهــا.
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العقار الثاني :المكان مول – مدينة الرياض
أهم العناصر

الوصف

اسم العقار

المكان مول – الرياض

االستخدام

تجاري
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احداثيات الموقع

N 24 47 27.18 E 46 36 42.89

المدينة

الرياض

الحي

حي الملقا

الشارع

طريق األمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز

مساحة قطعة األرض

حوالي  37,293متر مربع

مساحات البناء

حوالي  49,963متر مربع

المساحات التأجيرية

 30,041متر مربع

إجمالي تكلفة الشراء

 323,560,874ريال سعودي

نســبة إشــغال المســاحات التأجيريــة الحاليــة
حتــى  15نوفمبــر مــن عــام 2017م

%٩٣.١٤

نبــذة عــن عمليــة االســتحواذ علــى األصــل
العقــاري

قــام مديــر الصنــدوق بإبــرام اتفاقيــة بيــع وشــراء مــع شــركة وابــل العربيــة
لالســتثمار لشــراء المــكان مــول – مدينــة الريــاض (األرض والمبنــى القائــم
عليــه).
اشــتملت اتفاقيــة البيــع والشــراء المبرمــة بيــن كل مــن مديــر الصنــدوق
وشــركة وابــل العربيــة لالســتثمار علــى أحــكام وشــروط مــن أهمهــا:

أهــم شــروط اتفاقيــة االســتحواذ علــى
األصــل العقــاري

• ثمــن شــراء المــكان مــول – مدينــة الريــاض 323,560,874.٢ :ريــال ســعودي.
ويتــم ســداد الثمــن علــى النحــو اآلتــي:
 .1مبلغ نقدي يساوي  106,775,088ريال سعودي
 .2تخصيــص وحــدات فــي الصنــدوق كاشــتراك عينــي مــن قبــل البائــع
بقيمــة  216,785,786ريــال ســعودي (للمزيــد مــن المعلومــات عــن عــدد
الوحــدات وآليــة تخصيصهــا لبائــع األصــول العقاريــة ،الرجــاء الرجــوع إلــى
المــادة  ٨.١مــن هــذه الشــروط واألحــكام)
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• أهم الشروط الواجب تحققها إلتمام عملية بيع وشراء األصل العقاري:
 .1الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طــرح وإدراج وحــدات
الصنــدوق.
 .2إتمــام مديــر الصنــدوق لعمليــة جمــع مبلغ نقدي وقدره  354.000.000ريال
ســعودي من خالل اشــتراكات المســتثمرين من الجمهور في الصندوق.
 .3تقديــم خطــاب عــدم ممانعــة مــن البنــك الممــول فــي مــا يتعلــق بإتمــام
عمليــة البيــع و الشــراء الخاصــة بالمــكان مــول – مدينــة الريــاض والمــكان مــول
– محافظــة حفــر الباطــن و تنازلــه عــن أي مطالبــات لحقــوق ممنوحــة لــه
بموجــب اتفاقيــة التســهيالت القائمــة مــع شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار
و التــي قــد تنشــأ عــن إتمــام عمليــة البيــع و الشــراء لتلــك األصــول العقاريــة.
 .4إفراغ صك ملكية األصل العقاري باسم أمين الحفظ أو من ينيبه.
 .5ســداد ثمــن الشــراء مــن وحــدات فــي الصنــدوق ومبلــغ نقــدي لبائــع
األصــول العقاريــة.
 .6الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن صاحــب الصالحيــة فــي وزارة الشــؤون
البلديــة و القرويــة (ممثلــة ببلديــة محافظــة الدوادمــي) تؤكــد موافقتهــم
علــى عمليــة شــراء حــق منفعــة المــكان مــول فــي محافظــة الدوادمــي و
تحويلــه للصنــدوق.
ضريبة القيمة المضافة

التزمــت شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار بتحمــل ضريبــة القيمــة المضافــة
(حيثمــا انطبــق) الخاصــة باســتحواذ الصنــدوق علــى المــكان مــول – مدينــة
الريــاض.
نظــرا لطبيعــة هــذا العقــار وتنــوع مســتأجريه وبســبب كثــرة عقــوده فقــد تــم
عمــل ملخــص للعقــود حســب مــدة العقــد كمــا هــو موضــح أدنــاه:
مدة العقود الحالية

اإليجار السنوي الحالي
عام 2017

عدد العقود

الحالي*

نبــذة عــن عقــود اإليجــار حتــى  15نوفمبــر
مــن عــام *2017

 10سنوات فأكثر

13,078,365

20

 9 - 5سنوات

3,324,904

14

 4 - 3سنوات

2,072,220

13

أقل من  3سنوات

6,651,700

16

المجموع

25,127,189

63

(يرجى الرجوع إلى الملحق  6من هذه الشروط واألحكام للحصول على
معلومات أكثر عن عقود اإليجار الخاصة بهذا األصل العقاري)
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العمر (حسب شهادة إتمام البناء)

تم إتمام بناء المجمع في ديسمبر من سنة 2016م

عدد األدوار

3

صفة الملكية

تحويل حق الملكية

مالحظات إضافية

• العقــار متعــارف عليــه بيــن العمــوم بمســمى الخيــر مــول وذلــك ألن العقــار
يقــع علــى طريــق الخيــر (طريــق األميــر محمــد بــن ســعد بــن عبدالعزيــز حاليــاً ).

• العقــار مؤجــر بعــدد مــن العقــود التــي تحتــوي علــى زيــادة فــي القيمــة
اإليجاريــة بشــكل تصاعــدي (للمزيــد مــن المعلومــات عــن الزيــادات فــي القيمة
االيجاريــة ،الرجــاء الرجــوع إلــى الملحــق رقــم .)6
• األصــل العقــاري مرهــون ألحــد البنــوك التجاريــة المرخصــة للعمــل فــي
المملكــة وذلــك ضمانــاً اللتزامــات شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار بموجــب
اتفاقيــة التســهيالت المبرمــة مــع البنــك الممــول .وتتكــون ضمنــات البنــك
مــن اآلتــي:
 .1تســجيل صــك ملكيــة أرض المــكان مــول فــي مدينــة الريــاض باســم
الشــركة التابعــة للبنــك الممــول.
 .2تنــازل مــن قبــل شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار عــن اإليجــارات للمــكان
مــول – محافظــة حفــر الباطــن.
تــم االتفــاق بيــن البنــك الممــول وشــركة وابــل العربيــة لالســتثمار علــى الغــاء
الضمانــات عنــد إتمــام عمليــة شــراء المــكان مــول – مدينــة الريــاض بحيــث
يتــم تقديــم ضمانــات بديلــة أو تســوية الديــن القائــم مــن قبــل شــركة وابــل
العربيــة لالســتثمار .والتزمــت شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار لمديــر الصنــدوق
بتقديــم ضمانــات بديلــة أو تســوية الديــن القائــم مــن قبلهــا للبنــك الممــول
وذلــك قبــل بدايــة فتــرة طــرح وحــدات الصنــدوق .و لــن يقــوم مديــر الصنــدوق
بتســليم قيمــة المــكان مــول فــي مدينــة الريــاض اال عنــد إتمــام نقــل ملكيــة
األصــل العقــاري أمــام كاتــب العــدل المختــص.
• ســتتم إدارة هــذا األصــل العقــاري مــن قبــل شــركة أكيــد للتســويق والتطوير
العقــاري التــي يتــم تعيينهــا وفقاً لشــروط وأحــكام الصندوق.
شروط إلغاء العقود

إفصاح

*

(يرجــى الرجــوع إلــى الملحــق  6مــن هــذه الشــروط واألحــكام للحصــول علــى
معلومــات أكثــر عــن عقــود اإليجــار الخاصــة بهــذا األصــل العقــاري)
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الســيد فهــد بــن محمــد بــن عبداللــه المقبــل والســيد
ً
مناصفــة لحصــص رأس
محمــد بــن عبداللــه بــن محمــد النمــر هــم المالكيــن
المــال فــي شــركة أكيــد للتســويق والتطويــر العقــاري ،وحيــث أن الســيد فهــد
المقبــل والســيد محمــد النمــر شــركاء مباشــرين وغيــر مباشــرين (علــى التوالــي)
فــي شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار البائــع لبعــض األصــول العقاريــة المبدئيــة
للصنــدوق ،وبالتالــي قــد تتضــارب أنشــطتهم مــن وقــت آلخــر مــع أنشــطة
ومصالــح الصنــدوق.
وفيمــا عــدا مــا ذكــر أعــاه ومــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي المــادة ١٤.٧والمــادة
 20مــن هــذه الشــروط واألحــكام ،يؤكــد مديــر الصنــدوق علــى أنــه ال يوجــد
تضــارب لمصالــح بائعــي األصــول العقاريــة أو مديــر الصنــدوق أو مدير األمالك
مــع مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق بهــذا األصــل العقــاري .كمــا يؤكــد مديــر
الصنــدوق علــى أنــه ال يوجــد تضــارب لمصالــح مديــر الصنــدوق مــع مصالــح أي
مســتأجر ألصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  %10أو أكثــر مــن العوائــد اإليجاريــة
الســنوية لهــذا األصــل العقــاري.

تم احتساب اإليجارات الحالية بناء على عقود اإليجار المبرمة حتى  15نوفمبر من عام 2017

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد المســتأجرين يبلــغ حاليــا  63مســتأجر و يشــغل المــكان مــول -الريــاض مــن قبــل عالمــات تجاريــة منهــا هايبــر بنــده،
ســيتي ماكــس ،ســنتر بوينــت و غيرهــا.
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العقار الثالث :المكان مول – مدينة تبوك
أهم العناصر

الوصف

اسم العقار

المكان مول – تبوك

االستخدام

تجاري

كروكي الموقع
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احداثيات الموقع

N 28.40525 E 36.54467

المدينة

تبوك

الحي

حي الفيصلية الشامية

الشارع

طريق الملك خالد

مساحة قطعة األرض

حوالي  21,596متر مربع

مساحات البناء

حوالي  44,198متر مربع

المساحات التأجيرية

 21,297متر مربع

إجمالي تكلفة الشراء

 219,417,197ريال سعودي

نســبة إشــغال المســاحات التأجيريــة الحاليــة
حتــى  15نوفمبــر مــن عــام 2017م
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تجــدر اإلشــارة إلــى أن المــكان مــول الواقــع فــي مدينــة تبــوك قائــم علــى
أرض مســتأجرة مــن قبــل شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار ومملوكــة مــن قبــل
شــركة األوائــل لالســتثمار العقــاري.

نبــذة عــن عمليــة االســتحواذ علــى األصــل
العقــاري

وبنــاء علــى هيــكل الملكيــة المذكــور أعــاه ،قــام مديــر الصنــدوق بإبــرام
•
ً
اتفاقيتيــن مســتقلتين أحدهمــا مــع شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار لشــراء
مبنــى المــكان مــول – مدينــة تبــوك ومنفعتــه.
وقــام مديــر الصنــدوق بتوقيــع اتفاقيــة بيــع وشــراء مــع شــركة األوائــل
لالســتثمار العقــاري وذلــك فيمــا يتعلــق بشــراء األرض المســتأجرة مــن قبــل
شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار والمملوكــة لشــركة األوائــل لالســتثمار
العقــاري.
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اشــتملت اتفاقيــة البيــع والشــراء المبرمــة بيــن كل مــن مديــر الصنــدوق
وشــركة وابــل العربيــة لالســتثمار علــى أحــكام وشــروط مــن أهمهــا:
• ثمــن شــراء المــكان مــول – مدينــة تبــوك (ويشــمل ثمــن الشــراء قيمــة
المبنــى القائــم المســتأجرة مــن قبلهــا فقــط) 69,417,197 :ريــال ســعودي.
ويتــم ســداد الثمــن علــى النحــو اآلتــي:
 .1مبلغ نقدي يساوي  27,407,675ريال سعودي
 .2تخصيــص وحــدات فــي الصنــدوق كاشــتراك عينــي مــن قبــل البائــع
بقيمــة  42,009,522ريــال ســعودي (للمزيــد مــن المعلومــات عــن عــدد
الوحــدات وآليــة تخصيصهــا لبائــع األصــول العقاريــة ،الرجــاء الرجــوع إلــى
المــادة  ٨.١مــن هــذه الشــروط واألحــكام)

أهــم شــروط اتفاقيــة االســتحواذ علــى
األصــل العقــاري

• أهم الشروط الواجب تحققها إلتمام عملية بيع وشراء األصل العقاري:
 .1الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طرح وإدراج وحدات
الصندوق.
 .2إتمــام مديــر الصنــدوق لعمليــة جمــع مبلــغ نقــدي وقــدره 354.000.000
ريــال ســعودي مــن خــال اشــتراكات المســتثمرين مــن الجمهــور فــي
الصنــدوق.
 .٣إفراغ صك ملكية األصل العقاري باسم أمين الحفظ أو من ينيبه.
 .٤ســداد ثمــن الشــراء مــن وحــدات فــي الصنــدوق ومبلــغ نقــدي لبائــع
األصــول العقاريــة.
 .٥الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن صاحــب الصالحيــة فــي وزارة
الشــؤون البلديــة و القرويــة (ممثلــة ببلديــة محافظــة الدوادمــي) تؤكــد
موافقتهــم علــى عمليــة شــراء حــق منفعــة المــكان مــول فــي محافظــة
الدوادمــي و تحويلــه للصنــدوق.
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واشــتملت اتفاقيــة البيــع والشــراء بيــن مديــر الصنــدوق وشــركة األوائــل
لالســتثمار العقــاري علــى أحــكام وشــروط مــن أهمهــا:
• ثمــن شــراء األرض 150.000.000 :ريــال ســعودي يتــم ســداده علــى النحــو
اآلتــي:
 .1مبلغ نقدي يساوي  45.000.000ريال سعودي،
 .2تخصيــص وحــدات فــي الصنــدوق كاشــتراك عينــي مــن قبــل البائــع
بقيمــة  105.000.000ريــال ســعودي (للمزيــد مــن المعلومــات عــن عــدد
الوحــدات وآليــة تخصيصهــا لبائعــي األرض ،الرجــاء الرجــوع إلــى المــادة ٨.١
مــن هــذه الشــروط واألحــكام)
• أهم الشروط الواجب تحققها إلتمام عملية االستحواذ:
 .1الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طــرح وإدراج
وحــدات الصنــدوق.
 .2إتمــام مديــر الصنــدوق لعمليــة جمــع مبلــغ نقــدي وقــدره 354.000.000
ريــال ســعودي مــن خــال اشــتراكات المســتثمرين مــن الجمهــور فــي
الصنــدوق.
 .3تسجيل صك ملكية األصل العقاري باسم أمين الحفظ أو من ينيبه.
 .4ســداد ثمــن الشــراء مــن وحــدات فــي الصنــدوق ومبلــغ نقــدي لبائــع
األرض.

ضريبة القيمة المضافة

التزمــت شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار بتحمــل ضريبــة القيمــة المضافــة
(حيثمــا انطبــق) الخاصــة باســتحواذ الصنــدوق علــى المــكان مــول – مدينــة
تبــوك – بمــا فــي ذلــك الخاصــة باالســتحواذ علــى األرض المســتأجرة مــن
قبلهــا.
نظــرا لطبيعــة هــذا العقــار وتنــوع مســتأجريه وبســبب كثــرة عقــوده فقــد تــم
عمــل ملخــص للعقــود حســب مــدة العقــد كمــا هــو موضــح أدنــاه:

نبــذة عــن عقــود اإليجــار حتــى  15نوفمبــر
مــن عــام *2017

مدة العقود الحالية

اإليجار السنوي

 10سنوات فأكثر

7,579,650

14

 9 - 5سنوات

3,097,450

15

 4 - 3سنوات

5,447,895

30

أقل من  3سنوات

5,062,000

16

المجموع

21,186,995

75

الحالي* عام 2017

عدد العقود

(يرجى الرجوع إلى الملحق  6من هذه الشروط واألحكام للحصول على
معلومات أكثر عن عقود اإليجار الخاصة بهذا األصل العقاري)
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العمر (حسب شهادة إتمام البناء)

تم إتمام بناء المجمع في مارس من سنة 2016م

عدد األدوار

3

صفة الملكية

مالحظات إضافية

تحويل حق الملكية
• العقــار مؤجــر بعــدد مــن العقــود التــي تحتــوي علــى زيــادة فــي القيمــة
اإليجاريــة بشــكل تصاعــدي (للمزيــد مــن المعلومــات عــن الزيــادات فــي القيمة
االيجاريــة ،الرجــاء الرجــوع إلــى الملحــق رقــم )6
• ســتتم إدارة هــذا األصــل العقــاري مــن قبــل شــركة أكيــد للتســويق والتطوير
العقــاري التــي يتــم تعيينهــا وفقا ًلشــروط و أحــكام الصندوق.

شروط إلغاء العقود

إفصاح

*

(يرجــى الرجــوع إلــى الملحــق 6مــن هــذه الشــروط واألحــكام للحصــول علــى
معلومــات أكثــر عــن عقــود اإليجــار الخاصــة بهــذا األصــل العقــاري)
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الســيد فهــد بــن محمــد بــن عبداللــه المقبــل والســيد
ً
مناصفــة لحصــص رأس
محمــد بــن عبداللــه بــن محمــد النمــر هــم المالكيــن
المــال فــي شــركة أكيــد للتســويق والتطويــر العقــاري ،وحيــث أن الســيد فهــد
المقبــل والســيد محمــد النمــر شــركاء مباشــرين وغيــر مباشــرين (علــى التوالــي)
فــي شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار البائــع لبعــض األصــول العقاريــة المبدئيــة
للصنــدوق ،وبالتالــي قــد تتضــارب أنشــطتهم مــن وقــت آلخــر مــع أنشــطة
ومصالــح الصنــدوق.
وفيمــا عــدا مــا ذكــر أعــاه ومــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي المــادة  ١٤.٧والمــادة
 20مــن هــذه الشــروط واألحــكام ،يؤكــد مديــر الصنــدوق علــى أنــه ال يوجــد
تضــارب لمصالــح بائعــي األصــول العقاريــة أو مديــر الصنــدوق أو مدير األمالك
مــع مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق بهــذا األصــل العقــاري .كمــا يؤكــد مديــر
الصنــدوق علــى أنــه ال يوجــد تضــارب لمصالــح مديــر الصنــدوق مصالــح أي
مســتأجر ألصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  %10أو أكثــر مــن العوائــد اإليجاريــة
الســنوية لهــذا األصــل العقــاري.

تم احتساب اإليجارات الحالية بناء على عقود اإليجار المبرمة حتى  15نوفمبر من عام 2017م.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد المســتأجرين يبلــغ حاليــا  75مســتأجر و يشــغل المــكان مــول مــن قبــل عالمــات تجاريــة منهــا هايبــر
بنــده ،المدينــة الترفيهيــة أســاطير H&M ،و غيرهــا.
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العقار الرابع :عقد منفعة المكان مول – محافظة الدوادمي
أهم العناصر

الوصف

اسم العقار

المكان مول – محافظة الدوادمي

االستخدام

تجاري

كروكي الموقع
ad

Ro

iz
Az

احداثيات الموقع

N 24 32 38.62 E 44 26 22.57

المدينة

محافظة الدوادمي

الحي

حي الريان

الشارع

طريق الملك عبدالعزيز

مساحة قطعة األرض

حوالي  72,678متر مربع

مساحات البناء

حوالي  37,318متر مربع

المساحات التأجيرية

 28,655متر مربع

إجمالي تكلفة شراء عقد المنفعة

 166,815,938ريال سعودي

نســبة اشــغال المســاحات التأجيريــة حتــى
 15نوفمبــر مــن عــام 2017
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نظــرا لطبيعــة هــذا العقــار وتنــوع مســتأجريه وبســبب كثــرة عقــوده فقــد تــم
عمــل ملخــص للعقــود حســب مــدة العقــد كمــا هــو موضــح أدنــاه:

نبــذة عــن عقــود اإليجــار حتــى  15نوفمبــر
مــن عــام *2017

مدة العقود الحالية

اإليجار السنوي الحالي

عدد العقود

 10سنوات فأكثر

8,018,985

15

 9 - 5سنوات

4,406,275

20

 4 - 3سنوات

9,289,180

56

أقل من  3سنوات

4,851,000

23

المجموع

26,565,440

114

عام *2017

(يرجى الرجوع إلى الملحق  6من هذه الشروط واألحكام للحصول على
معلومات أكثر عن عقود اإليجار الخاصة بهذا األصل العقاري)

نبــذة عــن عمليــة االســتحواذ علــى األصــل
العقــاري
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قــام مديــر الصنــدوق بإبــرام اتفاقيــة بيــع وشــراء مــع شــركة وابــل العربيــة
لشــراء حــق منفعــة المــكان مــول – محافظــة الدوادمــي.

اشــتملت اتفاقيــة البيــع و الشــراء المبرمــة بيــن كل مــن مديــر الصنــدوق و
شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار علــى أحــكام و شــروط مــن أهمهــا:
• ثمــن شــراء عقــد منفعــة المــكان مــول – محافظة الدوادمــي166,815,938 :
ريــال ســعودي .ويتــم ســداد الثمــن علــى النحــو اآلتي:
 .1مبلغ نقدي يساوي  55,049,260ريال سعودي
 .2تخصيــص وحــدات فــي الصنــدوق كاشــتراك عينــي مــن قبــل البائــع
بقيمــة  111,766,678ريــال ســعودي (للمزيــد مــن المعلومــات عــن عــدد
الوحــدات وآليــة تخصيصهــا لبائــع األصــول العقاريــة ،الرجــاء الرجــوع إلــى
المــادة  ٨.١مــن هــذه الشــروط واألحــكام)

أهــم شــروط اتفاقيــة االســتحواذ علــى
األصــل العقــاري

• أهــم الشــروط الواجــب تحققهــا إلتمــام عمليــة بيع وشــراء األصــول العقارية
وعقــد المنفعــة المباعــة مــن قبــل شــركة وابل العربية لالســتثمار :
 .1الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طــرح وإدراج
وحــدات الصنــدوق.
 .2إتمــام مديــر الصنــدوق لعمليــة جمــع مبلــغ نقــدي وقــدره 354.000.000
ريــال ســعودي مــن خــال اشــتراكات المســتثمرين مــن الجمهــور فــي
الصنــدوق.
 .٣إفراغ صك ملكية األصل العقاري باسم أمين الحفظ أو من ينيبه.
 .٤الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن صاحــب الصالحيــة فــي وزارة
الشــؤون البلديــة و القرويــة (ممثلــة ببلديــة محافظــة الدوادمــي) تؤكــد
موافقتهــم علــى عمليــة شــراء حــق منفعــة المــكان مــول فــي محافظــة
الدوادمــي و تحويلــه للصنــدوق.
 .٥ســداد ثمــن الشــراء مــن وحــدات فــي الصنــدوق و مبلــغ نقــدي لبائــع
األصــول العقاريــة.

ضريبة القيمة المضافة

التزمــت شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار بتحمــل ضريبــة القيمــة المضافــة
(حيثمــا انطبــق) الخاصــة باســتحواذ الصنــدوق علــى منفعــة المــكان مــول –
محافظــة الدوادمــي.

العمر (حسب شهادة إتمام البناء)

تم إتمام بناء المجمع في اكتوبر سنة 2015م

عدد األدوار

2

صفة الملكية

تحويل حق انتفاع مع أمانة محافظة الدوادمي

مدة العقد

خمســة وعشــرون ســنة تبــدأ مــن تاريــخ 1433/11/1هـــ وتنتهــي فــي تاريــخ
1458/11/1هـــ

مالحظات إضافية

شروط إلغاء العقود

• العقــار مؤجــر بعــدد مــن العقــود التــي تحتــوي علــى زيــادة فــي القيمــة
اإليجاريــة بشــكل تصاعــدي (للمزيــد مــن المعلومــات عــن الزيــادات فــي القيمة
االيجاريــة ،الرجــاء الرجــوع إلــى الملحــق رقــم )6
• ســتتم إدارة هــذا األصــل العقــاري مــن قبــل شــركة أكيــد للتســويق والتطوير
العقــاري التــي يتــم تعيينهــا وفقاً لشــروط و أحــكام الصندوق.
(يرجــى الرجــوع إلــى الملحــق  6مــن هــذه الشــروط واألحــكام للحصــول علــى
معلومــات أكثــر عــن عقــود اإليجــار الخاصــة بهــذا األصــل العقــاري)
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إفصاح

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الســيد فهــد بــن محمــد بــن عبداللــه المقبــل والســيد
ً
مناصفــة لحصــص رأس
محمــد بــن عبداللــه بــن محمــد النمــر هــم المالكيــن
المــال فــي شــركة أكيــد للتســويق والتطويــر العقــاري ،وحيــث أن الســيد فهــد
المقبــل والســيد محمــد النمــر شــركاء مباشــرين وغيــر مباشــرين (علــى التوالــي)
فــي شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار البائــع لبعــض األصــول العقاريــة المبدئيــة
للصنــدوق ،وبالتالــي قــد تتضــارب أنشــطتهم مــن وقــت آلخــر مــع أنشــطة
ومصالــح الصنــدوق.

وفيمــا عــدا مــا ذكــر أعــاه ومــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي المــادة ١٤.٧والمــادة
 20مــن هــذه الشــروط واألحــكام ،يؤكــد مديــر الصنــدوق علــى أنــه ال يوجــد
تضــارب لمصالــح بائعــي األصــول العقاريــة أو مديــر الصنــدوق أو مدير األمالك
مــع مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق بهــذا األصــل العقــاري .كمــا يؤكــد مديــر
الصنــدوق علــى أنــه ال يوجــد تضــارب لمصالــح مديــر الصنــدوق مــع مصالــح أي
مســتأجر ألصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  %10أو أكثــر مــن العوائــد اإليجاريــة
الســنوية لهــذا األصــل العقــاري.

* تم احتساب اإليجارات الحالية بناء على عقود اإليجار المبرمة حتى  15نوفمبر من عام 2017م.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المــكان مــول هــو المجمــع التجــاري المتكامــل الوحيــد فــي محافظــة الدوادمــي حيــث يتكــون مــن عالمــات
تجاريــة ومطاعــم ومركــز ترفيهــي ،يبلــغ عــدد المســتأجرين حاليــا  ١١٤مســتأجر ويشــغل مــن قبــل عالمــات تجاريــة منهــا هايبــر بنــده،
ســنتر بوينــت ،أيكونيــك و غيرهــا.
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( )3عوائد اإليجارات السابقة والمستهدفة لكل عقار/منفعة
اسم
العقار /
المنفعة

*2016

عوائد
اإليجارات
(مليون
ريال
سعودي)

المكان مول

محافظة
حفر
الباطن

المكان مول

مدينة
الرياض

المكان مول

مدينة
تبوك

المكان مول

محافظة
الدوادمي

المجموع

النسبة

(عائد
اإليجار /
مجموع
اإليجارات
لنفس
السنة)

*2017

عوائد
اإليجارات
(مليون
ريال
سعودي)

النسبة

(عائد
اإليجار /
مجموع
اإليجارات
لنفس
السنة)

**2018

عوائد
اإليجارات
المستهدفة
(مليون ريال
سعودي)

النسبة

(عائد
اإليجار /
مجموع
اإليجارات
لنفس
السنة)

**2019

عوائد
اإليجارات
المستهدفة
(مليون ريال
سعودي)

النسبة
(عائد
اإليجار /
مجموع
اإليجارات
لنفس
السنة)

**2020

عوائد
اإليجارات
المستهدفة
(مليون ريال
سعودي)

النسبة
(عائد
اإليجار /
مجموع
اإليجارات
لنفس
السنة)

متوسط عوائد
اإليجارات
المستهدفة
للصندوق
()2020- 2018
(مليون ريال
سعودي)

29.5

%٥٢.٧٠

41.86

%٤٢.١٧

42.79

%4١.98

44.65

%٤١.٨٥

45

%٤١.٤٣

44.15

1.6

%٢.٩٠

18.88

%١٩.٠٢

19.92

%1٩.54

21.08

%١٩.٧٦

21.73

%٢٠.٠١

20.91

6.375

%١١.٤٠

17.49

%١٧.٦٣

17.82

%1٧.48

18.53

%١٧.٣٧

19.07

%١٧.٥٦

18.48

18.525

%٣٣.١٠

21.02

%٢١.١٨

21.39

%2٠.99

22.42

%٢١.٠١

22.80

%٢٠.٩٩

22.20

56

%100

99.26

%100

101.92

%100

106.68

%100

108.60

%100

105.74

العائد اإلجمالي المستهدف***

%٨.٦٠

%٩.٠٤

%٩.٢٠

%٨.٩٦

رسوم إدارة الصندوق

%٠.٧٥

%٠.٧٥

%٠.٧٥

%٠.٧٥

رسوم و تكاليف أخرى

%٠.١٥

%٠.١٥

%٠.١٥

%٠.١٥

نسبة معدل رسوم وتكاليف الصندوق من إجمالي
أصول الصندوق

٪٠.٩

٪٠.٩

٪٠.٩

٪٠.٩

العائد الصافي المستهدف****

%٧.٧٠

%٨.١٤

%٨.٣٠

%٨.٠٦

* يعــود الفــرق فــي العوائــد ببيــن عــام  2016و عــام  2017الــى عــدم اكتمــال مبنــى المــكان مــول فــي الريــاض وتشــغيله حتــى نهايــة عــام  2016و و أيضــا عــدم اكتمــال مبنــى المــكان
مــول فــي تبــوك وتشــغيله بعــد الربــع األول مــن عــام .2016
* تــم احتســاب عوائــد  2017المســتهدفة بنــاء علــى عقــود اإليجــار المبرمــة حاليــاً باالضافــة الــى ســند المــر بقيمــة  18مليــون ريــال ســعودي التــي قامــت شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار
بتقديمــه لتغطيــة أي قصــور فــي مجمــوع عوائــد اإليجــارات المســتهدفة لعامــي  2018و ( 2019حســب الجــدول أعــاه) وافتــراض تكلفــة تشــغيل  .%20وحيــث تبلــغ تكاليــف التشــغيل
الحاليــة– حتــى نهايــة النصــف األول مــن عــام 2017م  -لألصــول العقاريــة حوالــي  %18مــن عوائــد األصــول العقاريــة
**تم احتساب العوائد المستهدفة بناء على عقود اإليجار المبرمة حالياً وبناء على تقديرات نمو من قبل مستشار دراسة الجدوى
***العائد اإلجمالي المستهدف:
تــم احتســاب العائــد اإلجمالــي المســتهدف علــى أســاس ســعر الوحــدة والمتمثــل بعشــرة ريــاالت للوحــدة الواحــدة وذلــك بحســب قيمــة أصــول الصنــدوق المســتهدفة حاليــاً والبالغــة
 1,180,000,000ريــال ســعودي.
العوائد اإلجمالية المذكورة في الجدول أعاله تم احتسابها قبل خصم جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بالصندوق.
تغير في العائد اإلجمالي المستهدف.
إن بعض العوائد واإليجارات المتعلقة بالصندوق وأصوله والمذكورة في الجدول أعاله عرضة للتغيير خالل عمر الصندوق مما يترتب عليه ّ
****العائد الصافي المستهدف:
العوائــد الصافيــة المذكــورة فــي الجــدول أعــاه تــم احتســابها بعــد خصــم جميــع الرســوم والمصاريــف النقديــة المتعلقــة بالصنــدوق ولــم يتــم خصــم المصاريــف غيــر النقديــة كمخصصــات
اإلهــاك لألصــول الثابتة.
إن بعــض الرســوم والمصاريــف النقديــة المتعلقــة بالصنــدوق والمذكــورة فــي المــادة « »9مــن هــذه الشــروط واألحــكام معرضــة للتغييــر خــال عمــر الصنــدوق ممــا يترتــب عليــه تغيــر
فــي العائــد الصافــي المســتهدف.
تغير في العائد اإلجمالي المستهدف.
إن بعض العوائد واإليجارات المتعلقة بالصندوق وأصوله والمذكورة في الجدول أعاله عرضة للتغيير خالل عمر الصندوق مما يترتب عليه ّ
يرجى الرجوع إلى الملحق رقم  5لإلطالع على المثال التوضيحي الخاص بطريقة حسم الرسوم.
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 ٦.٣سياسات تركيز االستثمار
يهــدف الصنــدوق إلــى االســتثمار فــي أصــول عقاريــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية (باســتثناء مدينتــي مكــة المكرمــة
والمدينــة المنــورة) قابلــــة لتحقيــق دخــل تأجيــري دوري والتــي مــن المتوقــع أن تــدر عوائــد علــى رأس المــال المســتثمر .كمــا أنــه
ســيتم اختيــار المناطق/المــدن التــي تتميــز بســمات اســتثمارية إيجابيــة ونمــو فــي أنشــطة األعمــال وتدفــق فــي االســتثمارات
بشــكل إيجابــي ،ونمــو فــي العــرض والطلــب وكذلــك لديهــا بنيــة تحتيــة جيــدة (حســب تقديــر مديــر الصنــدوق المعقــول وذلــك
بعــد األخــذ باالعتبــار التقاريــر الصــادرة فــي هــذا الشــأن مــن مثمنيــن اثنيــن مســتقلين معتمديــن مــن قبــل الهيئــة الســعودية
للمقيميــن المعتمديــن ودراســات الجــدوى ذات العالقــة) .وعلــى الرغــم مــن أن االســتثمارات األوليــة للصنــدوق الــواردة فــي
الملخــص التعريفــي لهــذه الشــروط واألحــكام تقــع جميعهــا فــي داخــل المملكــة ،إال أنــه وعلــى ســبيل تنويــع االســتثمارات ،يجــوز
للصنــدوق االســتثمار بحــد أقصــى  ٪25مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق فــي العقــارات الواقعــة خــارج المملكــة .كمــا أنــه
ال يوجــد أي قيــود أخــرى حــول تركيــز أو تنــوع االســتثمار فــي أصل/أصــول عقاريــة أو منطقــة جغرافيــة محــددة أو نســبة ذلــك
التركيز/التنــوع مــن حجــم الصنــدوق ككل.

 6.٤صالحية الصندوق في الحصول على تمويل
ال يوجــد أي قــروض أو تمويــل عنــد إنشــاء/بدء عمــل الصنــدوق ،إال أنــه يحــق لمديــر الصنــدوق أن يلجــأ للحصــول علــى تمويــل فــي
الحــاالت التــي يقرهــا مجلــس إدارة الصنــدوق وبعــد أخــذ موافقــة المستشــار الشــرعي علــى توافــق التمويــل مــع أحــكام الشــريعة
اإلســامية بحيــث ال يتجــاوز تمويــل الصنــدوق مــا نســبته ( )%50مــن القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق وذلــك بحســب آخــر
قوائــم ماليــة مدققــة.

 6.٥وسائل وكيفية استثمار النقد المتوفر في الصندوق
يحــق لمديــر الصنــدوق ووفقــاً لتقديــره الخــاص باســتثمار الســيولة المتاحــة وغيــر المســتخدمة متــى مــا دعــت الحاجــة وبمــا ال
يتعــارض مــع سياســة الصنــدوق فــي توزيــع صافــي األربــاح الدوريــة وال مــع الضوابــط والمعاييــر الشــرعية فــي واحــدة أو أكثــر مــن
االســتثمارات المذكــورة بالجــدول أدنــاه ،بشــرط أال تزيــد هــذه االســتثمارات مجتمعــة عمــا نســبته  %25مــن القيمــة اإلجماليــة
ألصــول الصنــدوق وفقــاً آلخــر قوائــم ماليــة مدققــة:

نوع االستثمار*

الحد األدنى من القيمة
اإلجمالية للصندوق وفقاً
آلخر قوائم مالية مدققة

الحد األعلى من القيمة
اإلجمالية للصندوق وفقاً
آلخر قوائم مالية مدققة

سيولة نقدية
صناديــق أســواق النقــد المطروحــة طرحــاً عامــاً والمرخصــة مــن
قبــل الهيئــة.
صفقــات المرابحــة والودائــع قصيــرة األجــل بالريــال الســعودي
لــدى المصــارف المرخصــة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي والعاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية** .
أســهم الشــركات المتداولــة فــي أســواق المــال الســعودية
والمرخصــة مــن الهيئــة.

%0

%25

وحــدات الصناديــق العقاريــة المتداولــة المطروحــة طرحــاً
عامــاً فــي الســوق الماليــة الســعودية والمرخصــة مــن الهيئــة
(باســتثناء تلــك التــي تســتثمر فــي أصــول عقاريــة تقــع فــي
مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة).
أدوات الديــن المتداولــة والمطروحــة طرحــاً عامــاً فــي أســواق
المــال الســعودية والمرخصــة مــن الهيئــة.
حقوق وعقود المنفعة/االنتفاع
*االســتثمار مــع الطــرف الواحــد ألي صفقــة لــن يتجــاوز  %25مــن القيمــة اإلجماليــة للصنــدوق وفقــاً آلخــر قوائــم ماليــة مدققــة .ال تطبــق قيــود االســتثمار هــذه علــى االســتثمار فــي
أصــول عقاريــة مطــورة تطويــراً إنشــائياً.
**سيتم اختيار المصارف بقرار من مدير الصندوق حيث أنه لن يلتزم بأي تصنيف ائتماني محدد وذلك طالما أن تلك المصارف مرخصة وعاملة في المملكة.
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7 .7مخاطر االستثمار في الصندوق

 ٧.١ملخص مخاطر الصندوق

( )1المخاطر المتعلقة بالصندوق
•تركز استثمارات الصندوق في قطاع المراكز التجارية

عنــد تأســيس الصنــدوق ،تتركــز اســتثمارات الصنــدوق فــي قطــاع المراكــز التجاريــة مــن خــال تملــك ثالثــة أصــول عقاريــة
وعقــد انتفــاع واحــد تتكــون مــن مجمعــات تجاريــة .ونتيجــة لذلــك ،فــإن إيــرادات الصنــدوق وصافــي الدخــل ترتبــط بالطلــب
علــى المســاحات التجاريــة فــي المــدن التــي تقــع فيهــا تلــك األصــول .وقــد يؤثــر أي هبــوط فــي مســتوى الطلــب للمســاحات
التجاريــة عامـ ًـة فــي تلــك المــدن علــى أداء الصنــدوق وقيمــة وحداتــه بشــكل أكبــر ممــا لــو كانــت اســتثمارات الصنــدوق فــي
أصــول عقاريــة موزعــة علــى قطاعــات مختلفــة.

•عدم وجود ماضي تشغيلي سابق للصندوق

تــم تأســيس الصنــدوق حديثــاً دون ماضــي تشــغيلي ســابق يمكّ ــن المســتثمرين المحتمليــن مــن التنبــؤ بــاألداء المســتقبلي
للصنــدوق .كمــا أن النتائــج الســابقة لصناديــق مماثلــة أو األداء الســابق لألصــول العقاريــة محــل اســتحواذ الصنــدوق ليســت
بالضــرورة مؤشــراً علــى أداء الصنــدوق فــي المســتقبل ،حيــث ســيعتمد مالكــوا الوحــدات بشــكل كبيــر علــى قــرارات وجهــود
مديــر الصنــدوق فــي إدارة اســتراتيجية الصنــدوق وشــؤونه وزيــادة حجــم العوائــد علــى رأس المــال المســتثمر ,وبالتالــي فــإن
حداثــة نشــأة الصنــدوق قــد تؤثــر بشــكل ســلبي علــى توقعــات مديــر الصنــدوق وبالتالــي علــى عوائــد الوحــدات.

•االعتماد على الموظفين الرئيسيين لمدير الصندوق

ســيعتمد الصنــدوق علــى خدمــات اإلدارة واالستشــارات التــي يقدمهــا موظفــي مديــر الصنــدوق .وقــد يكــون مــن الصعــب
اســتبدال بعــض الموظفيــن الرئيســيين ،وخاصــة فــي اإلدارة العليــا لمديــر الصنــدوق .وفــي حالــة تــرك أحــد هــؤالء الموظفيــن
العمــل ولــم يكــن مديــر الصنــدوق قــادراً علــى إيجــاد بديــل مناســب له/لهــا ،فــإن أداء أعمــال الصنــدوق قــد يتأثــر بشــكل ســلبي.

•مخاطر السيولة

يقــوم المســتثمرون عــادة باإلبقــاء علــى اســتثماراتهم واالعتمــاد علــى العوائــد المســتحقة علــى رأس المــال المســتثمر .ولكــن
فــي حــاالت أخــرى يرغــب بعــض المســتثمرين فــي تســييل اســتثماراتهم تبعــاً لعوامــل كثيــرة ،بمــا فــي ذلــك إيــرادات وقيمــة
األصــول العقاريــة ،واألداء العــام للصنــدوق والســوق الخــاص بــأدوات اســتثمار مماثلــة .ونظــراً ألن كميــة الســيولة لوحــدات
صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة قــد تكــون أقــل مــن نظيرتهــا ألســهم الشــركات المتداولــة (نتيجــة التفــاوت الشاســع
بيــن عــدد األســهم المدرجــة فــي الســوق الماليــة وعــدد وحــدات الصناديــق العقاريــة المتداولــة المدرجــة أيضــاً فــي الســوق
الماليــة) ،فإنــه مــن المحتمــل أن يواجــه المســتثمر فــي وحــدات الصنــدوق صعوبــة بالتخــارج وتســييل وحداتــه فــي الصنــدوق
بســعر أعلــى مــن ســعر الشــراء األصلــي أو مــن الســعر الــذي يعرضــه ذلــك المســتثمر ممــا قــد يــؤدي إلــى تخــارج المســتثمر مــن
الصنــدوق بقيمــة أقــل مــن القيمــة الســوقية ألصــول الصنــدوق.

•مخاطر الخبرة المحدودة

يمتلــك مديــر الصنــدوق خبــرة محــدودة فــي إدارة صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة .وبالنظــر إلــى أن التعليمــات الخاصــة
بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة قــد صــدرت مؤخــرا وبالتالــي تبقــى كيفيــة تطبيقهــا إلــى حــد مــا غيــر مكتملــة الوضــوح،
فقــد يضطــر مديــر الصنــدوق إلــى قضــاء وقــت وجهــد كبيريــن فــي التأكــد مــن التــزام الصنــدوق بالمتطلبــات النظاميــة الصــادرة
عــن هيئــة الســوق الماليــة والســوق الماليــة الســعودية .وبالتالــي ،فــإن إخفــاق مديــر الصنــدوق فــي تطبيــق تلــك المتطلبــات
بالشــكل المطلــوب قــد يــؤدي إلــى تأثيــر ســلبي علــى عمليــات الصنــدوق ومركــزه المالــي وعائــدات مالكــي الوحــدات.

•مخاطر التداول بسعر أقل من القيمة السوقية

قــد يتعــرض تــداول الوحــدات لعوامــل تــؤدي إلــى حــدوث تقلبــات فــي قيمتهــا منهــا العوامــل التــي قــد تؤثــر ســلباً علــى
أســواق األســهم المحليــة والعالميــة والظــروف االقتصاديــة الســائدة والمتوقعــة ومعــدالت الفائــدة وتكاليــف التمويــل
ـاء عليــه ،فــإن شــراء
واتجاهــات المســتثمرين والظــروف االقتصاديــة العامــة وعمليــات البيــع الكبيــرة لوحــدات الصنــدوق .وبنـ ً
الوحــدات مالئــم فقــط للمســتثمرين الذيــن يمكنهــم تحمــل المخاطــر المرتبطــة بهــذه االســتثمارات ال ســيماً وأن تلــك قــد
يــؤدي إلــى صعوبــة تخــارج المســتثمر مــن الصنــدوق أو تخارجــه بقيمــة أقــل مــن القيمــة الســوقية ألصــول الصنــدوق.
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•مخاطر زيادة رأس مال الصندوق

ـواء مقابــل
فــي حــال قــرر مديــر الصنــدوق مــع مالكــي الوحــدات زيــادة رأس مــال الصنــدوق مــن خــال إصــدار وحــدات جديــدة سـ ً
اشــتراكات عينيــة أو نقديــة ،فــإن إصــدار هــذه الوحــدات الجديــدة ســوف يــؤدي إلــى تخفيــض الحصــص النســبية لمالكــي
الوحــدات فــي ذلــك الحيــن إلــى حــد مــا وذلــك مــا لــم يمــارس مالكــي الوحــدات فــي ذلــك الحيــن حقوقهــم فــي حقــوق
األولويــة الخاصــة بالوحــدات ،وقــد تــؤدي زيــادة رأس المــال إلــى تأثــر قيمــة الوحــدات بشــكل ســلبي ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي
علــى اســتثمارات مالكــي الوحــدات غيــر الممارســين لحــق األولويــة باالشــتراك فــي زيــادة رأس المــال.

•مخاطر عدم تحقيق عوائد على االستثمار

لــن يكــون هنــاك أي ضمــان بــأن األعمــال التشــغيلية ألصــول الصنــدوق ســتكون مــدرة لألربــاح ،أو أن الصنــدوق ســينجح فــي
تجنــب الخســائر ،كمــا لــن يكــون للصنــدوق بشــكل عــام أي مصــدر لألمــوال ليدفــع منهــا توزيعــات علــى مالكــي الوحــدات
بخــاف العوائــد مــن اإليجــارات والعائــدات الرأســمالية التــي مــن الممكــن أن تأتــي مــن تشــغيل أصــول الصنــدوق أو بيــع بعــض
أو كل أصولــه .وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان بــأن الصنــدوق ســيقوم بتحقيــق عوائــد علــى اســتثمارات مالكــي الوحــدات فــي
الصنــدوق وأنــه مــن الممكــن أن يخســر المســتثمرين فــي الصنــدوق كل أو بعــض رؤوس أموالهــم المســتثمرة فــي الصنــدوق.

•مخاطر تضارب المصالح

يــزاول مديــر الصنــدوق مجموعــة مــن األنشــظة التــي تتضمــن اســتثمارات ماليــة وخدمــات استشــارية .وقــد تنشــأ هنــاك حــاالت
تتضــارب فيهــا مصالــح مديــر الصنــدوق مــع مصالــح الصنــدوق .إن أي تضــارب فــي المصالــح يحــد مــن قــدرة مديــر الصنــدوق
ـلبا علــى اســتثمارات الصنــدوق وعوائــده وتوزيعاتــه.
علــى أداء مهامــه بشــكل موضوعــي ممــا قــد يؤثــر سـ ً

( )2المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق
•المخاطر العامة لالستثمار العقاري

يكــون العائــد علــى االســتثمارات العقاريــة عرضــة للعديــد مــن العوامــل المترابطــة فيمــا بينهــا ،بمــا فيهــا التغييــرات الســلبية
فــي الظــروف االقتصاديــة المحليــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة ،والظــروف الســلبية فــي الســوق المحليــة ،والظــروف الماليــة
لمســتأجري ومشــتري وبائعــي العقــارات ،والتغييــرات فــي مصروفــات التشــغيل ،والقوانيــن واللوائــح البيئيــة ،وقوانيــن تقســيم
المناطــق وغيرهــا مــن القوانيــن الحكوميــة والسياســات الماليــة ،وأســعار الطاقــة ،والتغيــرات فــي مــدى اإلقبــال النســبي علــى
مختلــف أنــواع ومواقــع العقــارات ،والمخاطــر الناتجــة عــن االعتمــاد علــى التدفقــات النقديــة ومشــاكل ومخاطــر التشــغيل
الناشــئة عــن عــدم توفــر بعــض مــواد البنــاء ،باإلضافــة إلــى الظــروف القاهــرة ،والخســائر غيــر القابلــة للتأميــن وغيرهــا مــن
ـلبا
أي مــن هــذه العوامــل فــي التســبب بمخاطــر جوهريــة تؤثّ ــر سـ ً
العوامــل الخارجــة عــن ســيطرة مديــر الصنــدوق .قــد يســاهم ّ
علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وقــدرة الصنــدوق علــى توليــد أي عوائــد علــى اســتثماراته.

•التقلبات في قيمة العقارات ونقص السيولة

تعتبــر العقــارات مــن فئــة األصــول غيــر الســائلة ،وتتقلــب درجــة ســيولتها تبعــاً للطلــب والرغبة فــي هذا النوع من االســتثمارات.
وإن كان الصنــدوق بحاجــة لتســييل اســتثماراته العقاريــة فــي وقــت غيــر مناســب ،فقــد تكــون عائــدات الصنــدوق مــن ذلــك
أقــل مــن القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة لممتلكاتــه العقاريــة .وبالتالــي ،فــإن أي تأخيــر أو صعوبــة قــد يواجههــا الصنــدوق فــي
ـلبا وبشــكل كبيــر علــى العائــد النهائــي -إن وجــد -الــذي يحصــل عليــه مالكــي الوحــدات.
التصــرف فــي أصولــه قــد تؤثّ ــر سـ ً

•إمكانية الطعن في ملكية الصندوق لألصول العقارية

ال توجــد حتــى تاريــخ هــذه الشــروط واألحــكام ســجالت عقاريــة مركزيــة فعالــة وملزمــة فــي المــدن التــي تقــع فيهــا األصــول
العقاريــة المبدئيــة والتــي تبيــن أوصــاف كل عقــار وموقعــه وحالتــه الشــرعية ومالــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن التزامــات
والتعديــات التــي تطــرأ عليــه تباعــاً  ،كمــا أن صكــوك الملكيــة ال تمثــل بالضــرورة كامــل حقــوق التصــرف فــي ملكيــة العقــار
ـادة بدفــاع المشــتري «حســن النيــة» ضــد المطالبــات
وقــد تكــون عرضــة للطعــن حيــث أن المحاكــم الســعودية ال تعتــرف عـ ً
العقاريــة .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن وجــود عقــد بيــن شــخصين ال يمكــن بالضــرورة أحدهمــا فــي مطالبــة اآلخــر بإعــادة ملكيــة
األصــل العقــاري محــل التعاقــد .وعليــه فــإن األصــول العقاريــة التــي يســتحوذ عليهــا الصنــدوق قــد تكــون عرضــة ألي منازعــات
قانونيــة تتعلــق بملكيــة تلــك األصــول والتــي قــد تضعــف بدورهــا قــدرة الصنــدوق علــى التصـ ّـرف فــي األصــول العقاريــة أو
نقلهــا بشــكل خالــي مــن الرهــن والقيــود ،وقــد يتسـ ّـبب ذلــك فــي بعــض الحــاالت بخســارة الصنــدوق لملكيــة األصــول العقاريــة
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ـا عــن ذلــك ،قــد تؤثــر هــذه المنازعــات والخالفــات حــول الملكيــة
التــي اعتقــد بــأن االســتحواذ عليهــا تــم بصــورة قانونيــة .فضـ ً
بشــكل جوهــري علــى قيمــة األصــول العقاريــة ،وبالتالــي علــى قيمــة الوحــدات فــي الصنــدوق.
•الطبيعة التنافسية في قطاعي التجزئة والمراكز التجارية في المملكة

تقــع بعــض األصــول العقاريــة المبدئيــة فــي مناطــق تتســم بقــوة التنافــس فــي قطــاع التجزئــة بشــكل عــام وفــي قطــاع
المراكــز التجاريــة بشــكل خــاص .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد يتــم تطويــر وإنشــاء مراكــز تجاريــة تقــع مباشــرة بالقــرب مــن األصــول
العقاريــة ممــا يــؤدي إلــى خلــق تنافــس مباشــر مــع األصــول العقاريــة .وفــي ضــوء ذلــك ،فــإن عوائــد األصــول العقاريــة وقيمتهــا
الســوقية ســتعتمد علــى قــدرة األصــول العقاريــة فــي التنافــس علــى المســتأجرين مــع المنافســين اآلخريــن .وبالتالــي ،فــإن
نجــاح المنافســين اآلخريــن فــي اســتقطاب واإلبقــاء علــى المســتأجرين قــد يؤثــر علــى عوائــد األصــول العقاريــة للصنــدوق
والتــي يكــون لهــا أثــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الصنــدوق ،والوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل.

•بعض األصول العقارية المبدئية مسجلة لصالح أحد جهات التمويل

قامــت شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار (وهــي أحــد بائعــي األصــول العقاريــة المبدئيــة) برهــن كل مــن المــكان مــول  -مدينــة
الريــاض – والمــكان مــول – محافظــة حفــر الباطــن – عــن طريــق بتســجيل صــك ملكيــة باســم إحــدى الشــركات التابعــة ألحــد
البنــوك المرخصــة للعمــل فــي المملكــة وذلــك ضمانــاً التزامــات الشــركة بموجــب اتفاقيــة التســهيالت المبرمــة مــع البنــك.
وعلــى الرغــم مــن الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المبدئيــة علــى فــك رهــن األصــول العقاريــة اآلنــف ذكرهــا للصنــدوق
مقابــل تقديــم ضمانــات بديلــة أو ســداد الديــم القائــم ،فإنــه ال يمكــن الجــزم بــأن يتــم ذلــك بالشــكل والوقــت المناســبين ممــا
قــد يؤثــر ســلباً والوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل الخاصــة بالصنــدوق.

•اعتمــاد إيــرادات اإليجــار المســتقبلية للصنــدوق علــى قدرتــه فــي اجتــذاب واإلبقــاء علــى مســتأجرين مالئميــن وإدارتــه
الفعالــة لألصــول العقاريــة
يتمثــل كل دخــل الصنــدوق مــن إيــرادات تأجيــر مكــون التجزئــة .وال يوجــد أي ضمــان بــأن الصنــدوق ســيكون قــادراً علــى
اجتــذاب واإلبقــاء علــى مســتأجرين مالئميــن وفقــاً للشــروط واألوضــاع التــي يســعى إليهــا .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن االســتقرار
المالــي للمســتأجرين لــدى الصنــدوق قــد يؤثــر علــى األداء المالــي للصنــدوق .كمــا أن االســتقرار المالــي للمســتأجرين قــد
يتغيــر بمــرور الوقــت نتيجــة لعوامــل تتصــل مباشــرة بالمســتأجرين أو االقتصــاد الكلــي للمملكــة ،ممــا قــد يؤثــر علــى قدرتهــم
علــى دفــع مبالــغ اإليجــار .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد يتكبــد الصنــدوق تكاليــف ذات صلــة باإلبقــاء علــى المســتأجرين الحالييــن
واجتــذاب مســتأجرين جــدد ،والتكاليــف والوقــت الــذي يتطلبــه تطبيــق الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي عقــد اإليجــار مــع
المســتأجر المتعثــر ،بمــا فــي ذلــك تكاليــف اإلخــاء وإعــادة التأجيــر ،والتــي قــد تكــون كبيــرة .وقــد يكــون لإلخفــاق فــي اجتــذاب
واإلبقــاء علــى المســتأجرين المناســبين أثــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الصنــدوق ،والوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة
ونتائــج التشــغيل ،كمــا قــد يؤثــر ســلباً علــى قيمــة األصــول العقاريــة.

•خسارة المستأجرين الرئيسيين في األصول العقارية المبدئية

تشــكل العوائــد اإليجاريــة الســنوية مــن شــركة دار البنــدر العالميــة للتجــارة وشــركة العزيزيــة بنــده المتحــدة وشــركة الشــايع
الدوليــة للتجــارة وشــركة أســاطير الترفيهيــة كمســتأجرين رئيســيين فــي كل أصــل مــن األصــول العقاريــة المبدئيــة مــا نســبته
 %28مــن إجمالــي العوائــد اإليجاريــة الســنوية لكامــل األصــول العقاريــة المبدئيــة .وفــي حــال قــرر بعــض أو كل هــؤالء
المســتأجرين الرئيســيين فــي عــدم االســتمرار فــي أو عــدم تجديــد عقــود التأجيــر الخاصــة بهــم ،فقــد يــؤدي ذلــك إلــى شــغور
مســاحات إيجاريــة قــد تكــون كبيــرة فــي األصــول العقاريــة ممــا قــد يؤخــر إيجــاد مســتأجر بديــل إلشــغال تلــك المســاحات بشــكل
ســريع .وبالتالــي قــد يؤثــر إنهــاء عقــود أي مــن المســتأجرين الرئيســيين أو عــدم تجديدهــا بشــكل ســلبي علــى الوضــع المالــي
والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل ،كمــا قــد يؤثــر ســلباً علــى قيمــة األصــول العقاريــة.

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

قــد تنخفــض اإليجــارات والدخــل التشــغيلي الــذي ســيرد إلــى الصنــدوق نتيجــة للتغيــرات الســلبية المختلفــة التــي تؤثــر علــى
األصــول العقاريــة أو المســتأجرين لــدى الصنــدوق .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بعــض النفقــات الرئيســية للصنــدوق بمــا فــي ذلــك
رســوم اإلدارة وتكاليــف الصيانــة والتكاليــف التشــغيلية لألصــول العقاريــة لــن تخفــض تعبــا النخفــاض اإليــرادات .وبالتالــي ،إذا
انخفضــت اإليجــارات والدخــل التشــغيلي بينمــا ظلــت التكاليــف كمــا هــي ،فــإن إيــرادات الصنــدوق واألمــوال المتاحــة للتوزيــع
علــى مالكــي الوحــدات قــد تنخفــض.
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•جميع األصول العقارية المبدئية تعتمد على مولدات كهربائية مستأجرة

إن األصــول العقاريــة المبدئيــة غيــر مرتبطــة بشــبكة الكهربــاء الخاصــة بشــركة الكهربــاء الســعودية ،حيــث يتــم تزويــد تلــك
األصــول بالطاقــة الكهربائيــة مــن خــال مولــدات كهربائيــة مســتأجرة مــن شــركة مرخصــة مــن قبــل هيئــة تنظيــم الكهربــاء
واإلنتــاج المــزدوج لتوليــد الكهربــاء مــن وحــدات متنقلــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي حــال تــم إنهــاء اتفاقيــة ايجــار المولــدات
الكهربائيــة ،فــإن مديــر الصنــدوق (مــن خــال مديــر األمــاك) ســيضطر للبحــث عــن مــزود مولــدات كهربائيــة بديــل .وعليــه فــإن
تأخــر مديــر الصنــدوق (مــن خــال مديــر األمــاك) فــي إيجــاد مــزود مولــدات كهربائيــة ،أو فشــله فــي إيجــاد بديــل ،قــد يؤثــر علــى
تشــغيل األصــول العقاريــة والــذي بــدوره قــد يؤثــر بشــكل ســلبي علــى الوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل
للصنــدوق.

•عدم ضمان اإلبقاء على أسعار التأجير وفقاً لألسعار السائدة في السوق

تعتمــد أســعار التأجيــر لألصــول العقاريــة علــى عــدة عوامــل ،بمــا فــي ذلــك دون حصــر ،أوضــاع العــرض والطلــب الســائدة
وجــودة وتصاميــم األصــول العقاريــة .وال يوجــد ضمــان بــأن مديــر الصنــدوق (مــن خــال مديــر األمــاك) ســيتمكن مــن تأميــن
عقــود إيجــار جديــدة أو تجديــد تلــك القائمــة وفقــاً ألســعار التأجيــر الســائدة .وبالتالــي فــإن فشــل مديــر الصنــدوق (مــن خــال
مديــر األمــاك) فــي تأميــن ذلــك قــد يكــون لــه تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الصنــدوق والوضــع المالــي ونتائــج التشــغيل.

•اعتماد الصندوق على دعم تشغيلي كبير من مدير األمالك

ســتتم إدارة األصــول العقاريــة بواســطة شــركة أكيــد للتســويق والتطويــر العقــاري وفقــاً التفاقيــة إدارة وتشــغيل عقــار
موقعــة بيــن كل مــن مديــر الصنــدوق وشــركة أكيــد للتســويق والتطويــر العقــاري .وقــد يكــون لتأخــر أو فشــل شــركة أكيــد
للتســويق والتطويــر العقــاري فــي الوفــاء بالتزاماتهــا بمــا فــي ذلــك صيانــة األصــول العقاريــة تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال
الصنــدوق والوضــع المالــي ونتائــج التشــغيل.

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

كجــزء مــن تشــغيل األصــول العقاريــة ،يجــب الحصــول علــى جميــع الموافقــات التنظيميــة والتراخيــص الالزمــة لذلــك للتشــغيل.
وال يمكــن ضمــان الحصــول علــى جميــع الموافقــات التنظيميــة ذات الصلــة باألصــول العقاريــة أو تجديدهــا فــي الوقــت
المناســب أو أنــه مــن الــازم الحصــول عليهــا .وعــاوة علــى ذلــك ،قــد يــؤدي انتهــاك شــروط أي مــن هــذه الموافقــات
التنظيميــة إلــى إلغائهــا أو ســحبها ،أو تعليقهــا أو فــرض غرامــات ماليــة مــن قبــل الســلطات التنظيميــة ذات الصلــة .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،فــإن أي تعديــات علــى القوانيــن واللوائــح القائمــة قــد تفــرض اشــتراطات غيــر متوقعــة وأكثــر تكلفــة بحيــث ينتــج
عــن التــزام الصنــدوق بهــذه القوانيــن أو اللوائــح تكبــد نفقــات رأســمالية كبيــرة أو التزامــات أو مســؤوليات أخــرى ،والتــي قــد
يكــون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الصنــدوق والوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل.

•إمكانيــة خضــوع األصــول العقاريــة لضــرر جوهــري بســبب الكــوارث الطبيعيــة وأســباب أخــرى خارجــة عــن ســيطرة مديــر
الصنــدوق والتــي قــد ال يكــون التأميــن (فــي حــال وجــد) عليهــا كافيــاً

قــد تكــون األصــول العقاريــة عرضــة للضــرر المــادي الناجــم عــن حريــق أو عواصــف أو زالزل أو غيرهــا مــن الكــوارث الطبيعيــة ،أو
ألســباب أخــرى مثــل االضطرابــات السياســية .وفــي حالــة وقــوع أي حــدث مــن هــذا القبيــل ،قــد يخســر الصنــدوق رأس المــال
المســتثمر فــي األصــول العقاريــة ،وكذلــك اإليــرادات المتوقعــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يمكــن إعطــاء ضمــان علــى أن الخســائر
الناتجــة (بمــا فــي ذلــك خســارة دخــل اإليجــار) قــد يتــم تعويضهــا بالكامــل تحــت غطــاء التأميــن (فــي حــال وجــد) وهنالــك أنواعــاً
معينــة مــن المخاطــر والخســائر (علــى ســبيل المثــال ،الخســائر الناجمــة عــن االضطرابــات السياســية ،وأعمــال الحــرب أو بعــض
الكــوارث الطبيعيــة) قــد ال يمكــن تأمينهــا مــن الناحيــة االقتصاديــة أو بشــكل عــام .وفــي حــال وقــوع أي مــن تلــك األحــداث
وقــد يكــون لذلــك تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الصنــدوق ،والوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل.

•مخاطر نزع ملكية األصول العقارية

إنــه مــن حــق الدولــة وضــع اليــد اإلجبــاري علــى عقــار لتحقيــق المنفعــة العامــة (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،بنــاء الطــرق و

المرافــق العامــة) .و مــن الناحيــة العمليــة ،يكــون ســعر الشــراء لعقــار مــا عــادة مــا يقــارب القيمــة الســوقية .و فــي حــال نــزع
الملكيــة يتــم االســتحواذ اإلجبــاري علــى العقــار بعــد فتــرة إخطــار غيــر محــددة نظامــاً  ،و ذلــك ألن اعتمادهــا يقــوم بموجــب
نظــام خــاص .و علــى الرغــم مــن احتماليــة دفــع التعويــض ،فهنــاك خطــر يتمثــل فــي أن يكــون قيمــة التعويــض غيــر كافيــة
بالمقارنــة مــع حجــم االســتثمار أو الربــح الفائــت أو الزيــادة فــي قيمــة االســتثمار .و فــي حــال تحقــق نــزع الملكيــة ،فقــد تنخفــض
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قيمــة التوزيعــات لمالكــي الوحــدات ،و قيمــة و ســعر التــداول للوحــدات و قــد يخســر مالكــي الوحــدات كل أو جــزء مــن رأس
المــال المســتثمر.
•مخاطر السياسات الحكومية

قامــت الحكومــة مؤخــرا “بفــرض” رســوم علــى األراضــي البيضــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،و المعروفــة باســم
«رســوم األراضــي البيضــاء» .و توفــر هــذه الرســوم حافــزاً للمطوريــن لتطويــر األراضــي غيــر المســتغلة ،و لكــن مــن الممكــن
أن تــؤدي أيضــاً الــى زيــادة فــي مســتويات المنافســة فــي ســوق القطــاع العقــاري .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن أي تخفيــض
فــي المســتقبل للدعــم عــن الكهربــاء و الميــاه فــي المملكــة ،و التغيــرات فــي ضريبــة المغتربيــن و الضرائــب علــى التحويــات
الماليــة مــن المغتربيــن أو ضريبــة القيمــة المضافــة عــى أصــول الصنــدوق أو و فــرض أي ضرائــب جديــدة علــى العمالــة الوافــدة
و عائالتهــم قــد يقلــل مــن الدخــل المتــاح و قــد تقلــل مــن مســتويات الطلــب علــى األصــول العقاريــة التابعــة للصنــدوق .و
عــاوة علــى ذلــك ،قــد يكــون ألي زيــادة لحــدود أو قيــم اإليجــارات مــن قبــل الحكومــة تأثيــر ســلبي علــى إيــرادات األصــول
العقاريــة و بالتالــي التوزيعــات النقديــة و القيمــة الســوقية لوحــدات الصنــدوق.

•قد تغير التجارة اإللكترونية المحيط التنافسي ألعمال التجزئة التقليدية

يعتمــد مســتأجري المحــات التجاريــة فــي األصــول العقاريــة المبدئيــة بشــكل رئيســي علــى عمليــات البيــع التقليديــة مــن خــال
منافــذ البيــع القائمــة فــي األســواق التجاريــة .وقــد تتأثــر تلــك األعمــال التقليديــة بشــكل ســلبي بالتزايــد الملحــوظ للمتاجــر
اإللكترونيــة التــي تســتخدم شــبكة االنترنــت كمنصــة لهــا ،والــذي قوبــل بإقبــال كبيــر مــن المســتهلكين وبائعــي منتجــات
التجزئــة ،حيــث قــد يــؤدي ذلــك إلــى تقلــص قاعــدة عمــاء المحــات التجاريــة التقليديــة ومرتــادي المراكــز التجاريــة والــذي
يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر ســلبي جوهــري طــردي علــى أعمــال الصنــدوق والوضــع المالــي ونتائــج التشــغيل.

•مخاطر التطوير العقاري

يتضمــن تطويــر وتســويق مشــروع عقــاري جديــد عــدة مخاطــر ،منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :التأخيــر فــي االنتهــاء
مــن األعمــال فــي الوقــت المناســب ،وتجــاوز التكاليــف المحــددة ،وضعــف جــودة األعمــال ،وعــدم القــدرة علــى تحقيــق
المبيعــات ،والقــوة القاهــرة .إن البــدء فــي مشــروع جديــد ينطــوي أيضــا علــى مخاطــر أخــرى ،مــن بينهــا تأخــر الحصــول علــى
الموافقــات والتصاريــح الحكوميــة الالزمــة للتطويــر ،وغيرهــا مــن الموافقــات والتصاريــح الحكوميــة األخــرى المطلوبــة ،وبحكــم
أن االســتثمار فــي الوحــدات بالصنــدوق هــو اســتثمار غيــر مباشــر فــي أي مشــروع تطويــر عقــاري يقــوم الصنــدوق باالســتثمار
فيــه ،فــإن أي تطويــر لمشــروع عقــاري (فــي حــال وجــد) ســيكون لــه تأثيــر مباشــر وكبيــر علــى قيمــة وحــدات الصنــدوق.

( )٣المخاطر األخرى
•يعتمد الصندوق على اقتصاد المملكة ووضعها في السوق العالمية

ســوف تتأثــر نتائــج الصنــدوق ووضعــه المالــي بحالــة االقتصــاد فــي المملكــة واألوضــاع االقتصاديــة العالميــة التــي تؤثــر علــى
اقتصــاد المملكــة .علــى الرغــم مــن نمــوه فــي القطاعــات األخــرى ،إال أن االقتصــاد الســعودي ال يــزال يعتمــد علــى ســعر
النفــط والغــاز فــي األســواق العالميــة ،وبالتالــي فــإن االنخفــاض فــي أســعار النفــط والغــاز قــد يبطــئ أو يعطــل االقتصــاد
الســعودي ،كمــا أن التأثيــر الناتــج علــى الســيولة يمكــن أن يؤثــر ســلباً علــى الطلــب فــي قطــاع العقــارات .وباإلضافــة إلــى ذلــك،
فــإن أي تغييــر ســلبي فــي واحــد أو أكثــر مــن عوامــل االقتصــاد الكلــي ،مثــل ســعر الصــرف ،وأســعار العمــوالت ،والتضخــم،
ومســتويات األجــور ،والبطالــة ،واالســتثمار األجنبــي والتجــارة الدوليــة ،يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال
الصنــدوق والوضــع المالــي ونتائــج التشــغيل.

•استمرار خضوع البيئات السياسية واالقتصادية والقانونية للتغيرات المستمرة

تخضــع البيئــات السياســية واالقتصاديــة والقانونيــة فــي المملكــة للتطــورات المســتمرة .قــد يكــون للتطــورات االجتماعيــة
واالقتصاديــة والسياســية الســلبية فــي المملكــة والــدول المجــاورة أو غيرهــا فــي المنطقــة تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى
أعمــال الصنــدوق ،والوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل.

40

•مخاطر فرض ضريبة القيمة المضافة على أصول الصندوق

علــى الرغــم مــن التــزام شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار بتحمــل مبالــغ ضريبــة القيمــة المضافــة فــي تــم تطبيقهــا علــى عمليــة
بيــع األصــول العقاريــة المبدئيــة ،إال أن آليــة تطيبــق ضريبــة القيمــة المضافــة ال تــزال مجهولــة نوعــاً مــا فيمــا يتعلــق باألصــول
ـتقبال .وفــي حــال كانــت أصــول الصنــدوق خاضعــة
العقاريــة المبدئيــة أو األصــول األخــرى التــي قــد يتملكهــا الصنــدوق مسـ
ً
لتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فقــد يــؤدي ذلــك إلــى تغييــر أســعار األصــول العقاريــة أو يزيــد التكاليــف التــي يتكبدهــا
جوهريــا فــي عائــدات الصنــدوق.
الصنــدوق بمــا يؤثــر تأثيـ ًـرا
ً

•مخاطر رفع الدعم عن أسعار الطاقة

هــي المخاطــر التــي تتعلــق برفــع حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية الدعــم عــن أســعار الطاقــة بمــا فــي ذلــك الوقــود
والكهربــاء والتــي تعتبــر أســعارها حاليــاً منخفضــة مقارنـ ًـة بأســعار الطاقــة عالميــاً .وقــد يكــون لرفــع الدعــم عــن أســعار الطاقــة
تأثيــر علــى الســيولة والتــي قــد تؤثــر ســلباً علــى الطلــب فــي قطــاع العقــارات ممــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى
أعمــال الصنــدوق ،والوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل.

•المخاطر االئتمانية

هــي المخاطــر التــي تتعلــق باحتمــال إخفــاق الجهــة أو الجهــات المتعاقــد معهــا فــي الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة مــع مديــر
الصنــدوق وفقــاً للعقــود أو االتفاقيــات بينهمــا .وتنطبــق هــذه المخاطــر علــى الصنــدوق فــي حــال االســتثمار فــي صناديــق
المرابحــة وصناديــق أســواق النقــد والتــي تبــرم صفقــات المرابحــة (بمــا فــي ذلــك الصفقــات ذات التصنيــف االئتمانــي
المنخفــض) مــع أطــراف أخــرى والتــي ســتؤثر ســلبا -فــي حــال إخفاقهــا -علــى اســتثمارات الصنــدوق وســعر الوحــدة.

 ٧.٢مالءمة االستثمارات
قــد ال تكــون الوحــدات اســتثماراً مالئمــاً لجميــع المســتثمرين .يجــب أن يحــدد كل مســتثمر محتمــل فــي الوحــدات مــدى مالءمــة
هــذا االســتثمار فــي ضــوء ظروفــه الخاصــة .وعلــى وجــه الخصــوص ،ينبغــي أن يكــون لــكل مالــك وحــدة محتمــل مــا يلــي:
	-المعرفــة والخبــرة الكافيتيــن إلجــراء تقييــم حقيقــي للوحــدات ،ومزايــا ومخاطــر االســتثمار فــي الوحــدات والمعلومــات الــواردة
فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
	-وصــول ومعرفــة بــاألدوات التحليليــة المناســبة للتقييــم ،فــي ســياق وضعــه المالــي الخــاص ،واالســتثمار فــي الوحــدات وتأثيــر
الوحــدات علــى المحفظــة االســتثمارية بشــكل كلــي.
	-يكون لديه الموارد المالية والسيولة الكافية لتحمل جميع مخاطر االستثمار في الوحدات.
	-الفهم الدقيق للشروط واألحكام والدراية بطبيعة المؤشرات واألسواق المالية ذات الصلة.
	-أن يكــون قــادراً علــى تقييــم (ســواء بمفــرده أو مــن خــال أخــذ المشــورة مــن مستشــار مالــي مرخــص مــن هيئــة الســوق
الماليــة) الســيناريوهات المحتملــة للعوامــل االقتصاديــة وغيرهــا مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى االســتثمار ،وقدرتــه علــى
تحمــل المخاطــر القابلــة للتطبيــق.

 ٧.٣البيانات المستقبلية
1 .لقــد تــم إعــداد هــذه الشــروط واألحــكام علــى أســاس افتراضــات معينــة تــم اســتخدامها مــن قبــل مديــر الصنــدوق حســب
خبرتــه فــي األســواق والقطاعــات التــي يعمــل بهــا ،باإلضافــة إلــى معلومــات الســوق المتاحــة للعامــة .وقــد تختلــف ظــروف
التشــغيل المســتقبلية عــن االفتراضــات المســتخدمة ،وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال
أي مــن هــذه االفتراضــات.
تشــكل أو مــن الممكــن اعتبــار بعــض اإلفــادات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام أنهــا تشــكل «إفــادات مســتقبلية».
ومــن الممكــن أن يســتدل علــى هــذه اإلفــادات المســتقبلية مــن خــال اســتخدام بعــض الكلمــات المســتقبلية مثــل «تعتــزم»
أو «تقــدر» أو «تعتقــد» أو «تتوقــع» أو «يتوقــع» أو «يســتهدف» أو «مســتهدف» أو «مــن الممكــن» أو «ســيكون» أو
«متوقــع» أو الصيــغ النافيــة لهــذه المفــردات وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي المعنــى.
«يجــب» أو ُ
وتعكــس هــذه اإلفــادات المســتقبلية وجهــة نظــر مديــر الصنــدوق حاليــاً فيمــا يتعلــق باألحــداث المســتقبلية ،ولكنهــا ال
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تشــكل ضمانــاً لــأداء المســتقبلي .وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تــؤدي إلــى اختــاف كبيــر عــن النتائــج الفعليــة أو
األداء الفعلــي أو اإلنجــازات الفعليــة التــي يحققهــا مديــر الصنــدوق عمــا كان متوقعــاً صراحـ ًـة أو ضمنــاً .وتحتــوي المــادة
ـا لبعــض المخاطــر والعوامــل
«( »7مخاطــر االســتثمار فــي الصنــدوق) مــن هــذه الشــروط واألحــكام علــى وصــف أكثــر تفصيـ ً
التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر .وإذا تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه المخاطــر أو األمــور غيــر المؤكــدة أو إذا ثبــت
عــدم صحــة أو دقــة أي مــن االفتراضــات ،فــإن النتائــج الفعليــة للصنــدوق قــد تختلــف بصــورة جوهريــة عــن النتائــج المذكــورة
فــي هــذه الشــروط واألحــكام علــى أنهــا مقــدرة أو معتقــدة أو متوقعــة أو مخطــط لهــا .وعليــه فيجــب علــى المســتثمرين
المحتمليــن فحــص جميــع اإلفــادات المســتقبلية علــى ضــوء هــذه التفســيرات مــع عــدم االعتمــاد علــى تلــك اإلفــادات
بشــكل أساســي.
2 .ال يضمــن االســتثمار فــي الصنــدوق حصــول مــاك الوحــدات علــى األربــاح وال يحمــي مــن الخســائر .ال يوجــد ضمــان بــأن
الصنــدوق ســيحقق أهدافــه االســتثمارية .وينبغــي علــى المســتثمرين المحتمليــن ،عنــد األخــذ باالعتبــار االســتثمار فــي
الصنــدوق ،النظــر بعنايــة فــي عوامــل المخاطــر الســابقة وغيرهــا مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
إن المخاطــر والشــكوك الموضحــة أعــاه هــي تلــك التــي يعتقــد مديــر الصنــدوق فــي الوقــت الراهــن أنهــا قــد تؤثــر علــى
الصنــدوق وأي اســتثمار يقــوم بــه المســتثمرين المحتمليــن .ومــع ذلــك ،فــإن المخاطــر الــواردة أعــاه ال تشــمل بالضــرورة
جميــع المخاطــر المرتبطــة باالســتثمار فــي الوحــدات .علمــاً بــأن بعــض المخاطــر والشــكوك اإلضافيــة التــي ال يعلمهــا مديــر
الصنــدوق أو التــي يعتقــد حاليــاً بأنهــا غيــر جوهريــة قــد تؤثــر جوهريــاً أو ســلباً علــى أعمــال الصنــدوق ،والوضــع المالــي
والنتائــج التشــغيلية أو االحتمــاالت المســتقبلية ،بمــا فــي ذلــك انخفــاض قيمــة الوحــدات أو خســارة مالكــي الوحــدات كل
أو جــزءاً مــن اســتثماراتهم.

٨

.االشتراك

 ٨.١معلومات االشتراك
االشتراك في الوحدات خالل فترة الطرح األولي:
ســيقوم مديــر الصنــدوق بطــرح  35,400,000وحــدة بســعر  10ريــال ســعودي للوحــدة بحيــث يســتهدف مديــر الصنــدوق جمع مبلغ
نقــدي يبلــغ 354,000,000ريــال ســعودي خــال فتــرة الطــرح األولــي .وتبــدأ فتــرة الطــرح األولــى اعتبــاراً مــن تاريــخ1439/٠٧/٠٢ :هـــ
الموافــق  2018/٠٣/١٩حتــى تاريــخ 1439/٠٧/٢٢هـــ الموافق .2018/٠٤/٠٨
و ســيتم اســتخدام المتحصــات النقديــة مــن طــرح وحــدات الصنــدوق خــال فتــرة الطــرح األولــي لســداد الجــزء النقــدي مــن ثمــن
شــراء األصــول العقاريــة المبدئيــة حســب الجــدول التالــي:
األصل العقاري

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

المكان مول – محافظة حفر الباطن

141,061,797

المكان مول – مدينة الرياض

97,068,262

المكان مول – مدينة تبوك

65,825,159

عقد منفعة المكان مول  -محافظة الدوادمي

50,044,781

المجموع

354,000,000
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جدوال زمنياً يوضح المدد الزمنية المتوقعة من تاريخ بداية طرح الوحدات وحتى بدء تداول الوحدات:
وفيما يلي
ً
المدة الزمنية المتوقعة

اإلجراء
فترة الطرح األولي

 15يوم عمل

تمديد فترة الطرح األولي (في حال تم التمديد بعد الحصول على موافقة هيئة
السوق المالية)

 10أيام عمل

إصدار بيان بنتائج الطرح لهيئة السوق المالية

 10أيام عمل من انتهاء فترة
الطرح األولي أو أي تمديد لها

اإلعالن عن حالة تخصيص الوحدات للمشتركين

 10أيام عمل من انتهاء فترة
الطرح األولي أو أي تمديد لها

رد الفائض واإلشتراكات المرفوضة وأموال المشتركين في حال عدم جمع الحد
األدنى المطلوب

 10أيام عمل بعد إعالن
التخصيص

إفراغ صكوك األصول العقارية ونقل عقد المنفعة للصندوق (من خالل أمين
الحفظ) وذلك بعد جمع الحد األدنى من المقابل النقدي إلكمال عملية االستحواذ
على األصول العقارية

 45يوم عمل بعد إعالن
التخصيص

بدء تداول وحدات الصندوق بالسوق المالية السعودية (تداول)

خالل الربع الثاني من عام 2018

فــي حــال عــدم تغطيــة الحــد األدنــى لمتطلبــات التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة أو الحــد األدنــى
البالــغ  354,000,000ريــال ســعودي ،فإنــه يجــوز لمديــر الصنــدوق تمديــد فتــرة االشــتراك لمــدة  10أيــام عمــل بعــد الحصــول علــى
موافقــة هيئــة الســوق الماليــة.
وفيما يلي جدول يوضح كيفية تخصيص الوحدات في الصندوق بعد االنتهاء من فترة الطرح األولي:
عدد الوحدات

قيمة الوحدات
ر.س.

النسبة من إجمالي
قيمة أصول
الصندوق

طريقة
االشتراك

شركة وابل العربية لالستثمار

62,960,000

629,600,000

%٥٣.٣٦

عيني

شركة األوائل لالستثمار العقاري

10,500,000

105,000,000

%٨.٩٠

عيني

عبدالعزيز بن خليف بن عبدالله الباني

576,470

5,764,698

%٠.٤٩

عيني

عبدالله بن خليف بن عبدالله الباني

576,470

5,764,698

%٠.٤٩

عيني

منصور بن خليف بن عبدالله الباني

576,470

5,764,698

%٠.٤٩

عيني

ورثة متعب بن خليف بن عبدالله الباني

576,470

5,764,698

%٠.٤٩

عيني

عبداإلله بن خليف بن عبدالله الباني

576,470

5,764,698

%٠.٤٩

عيني

سلطان بن خليف بن عبدالله الباني

576,470

5,764,698

%٠.٤٩

عيني

تركي بن خليف بن عبدالله الباني

576,470

5,764,698

%٠.٤٩

عيني

هيفاء بنت خليف بن عبدالله الباني

288,235

2,882,349

%٠.٢٤

عيني

هال بنت خليف بن عبدالله الباني

288,235

2,882,349

%٠.٢٤

عيني

غادة بنت خليف بن عبدالله الباني

288,235

2,882,349

%٠.٢٤

عيني

المشتركين
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700,007

7,000,070

%٠.٥٩

عيني

سلمى بنت محمد بن خليف المطيري
مدير الصندوق

3,540,000

35,400,000

%٣.٠٠

نقدي

الجمهور

35,400,000

354,000,000

%٣٠.٠٠

نقدي

المجموع

118,000,000

1,180,000,000

%100

-

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ســتكون هنــاك فتــرة حظــر علــى تــداول شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار لعــدد 59,000,000
وحــدة والتــي تســاوي فــي مجموعهــا  %50مــن إجمالــي وحــدات الصنــدوق وذلــك بموجــب احــكام اتفاقيــة بيــع
وشــراء األصــول العقاريــة والمنفعــة المبرمــة بيــن مديــر الصنــدوق وشــركة وابــل العربيــة لالســتثمار .وتمتــد فتــرة
الحظــر لمــدة  6أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ إداراج وحــدات الصنــدوق فــي تــداول .كمــا ســيقوم مديــر الصنــدوق بااللتــزام
بالتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة والصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فيمــا يتعلــق
بالحــد األدنــى لعــدد مالكــي الوحــدات مــن الجمهــور ونســبة ملكيتهــم مــن إجمالــي وحــدات الصنــدوق.
•إجراءات االشتراك

يرجــى الرجــوع إلــى الملحــق رقــم  3مــن هــذه الشــروط واألحــكام لمعرفــة تفاصيــل إجــراءات ومتطلبــات اإلشــتراك فــي
الصنــدوق.

•االشتراك في الوحدات بعد اإلدراج

يحــق للمســتثمرين الراغبيــن باالشــتراك فــي الوحــدات بعــد فتــرة الطــرح األولــي وإدراج الوحــدات القيــام بذلــك مــن خــال شــراء
الوحــدات مــن الســوق الماليــة (الســوق الرئيســية) خــال أوقــات التــداول فــي الســوق الماليــة الســعودية (الرجــاء الرجــوع إلــى
المــادة «( »11تــداول وحــدات الصنــدوق) لمزيــد مــن المعلومــات).

•االشتراك العيني

ســيقوم بائعــي األصــول العقاريــة المبدئيــة التاليــة أســماؤهم باالشــتراك فــي الصنــدوق خــال فتــرة الطــرح األولــي بشــكل
عينــي مقابــل وحــدات تصــدر لصالحهــم كجــزء مــن قيمــة األصــول العقاريــة المبدئيــة:

عدد
الوحدات

قيمة
الوحدات
(ريال)

شركة وابل العربية لالستثمار

62,960,000

629,600,000

%٥٣.٣٦

شركة األوائل لالستثمار العقاري

10,500,000

105,000,000

%٨.٩

كامل أرض المكان مول في
مدينة تبوك

عبدالعزيز بن خليف بن عبدالله الباني

576,470

5,764,698

%٠.٤٩

حصة مشاعة في كامل
األرض المجاورة لألرض
المملوكة لشركة وابل
العربية لالستثمار والتي يقع
عليها جزء من المكان مول
في محافظة حفر الباطن

البائع

نسبة ملكية
كل مشترك
من الصندوق

العقار/المنفعة المشترك
بها بشكل عيني بالصندوق
المكان مول – مدينة
الرياض
المكان مول – مدينة تبوك
المكان مول – محافظة
حفر الباطن
المكان مول  -محافظة
الدوادمي
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عبدالله بن خليف بن عبدالله الباني

576,470

5,764,698

%٠.٤٩

حصة مشاعة في كامل
األرض المجاورة لألرض
المملوكة لشركة وابل
العربية لالستثمار والتي يقع
عليها جزء من المكان مول
في محافظة حفر الباطن

منصور بن خليف بن عبدالله الباني

576,470

5,764,698

%٠.٤٩

حصة مشاعة في كامل
األرض المجاورة لألرض
المملوكة لشركة وابل
العربية لالستثمار والتي يقع
عليها جزء من المكان مول
في محافظة حفر الباطن

ورثة متعب بن خليف بن عبدالله
الباني

576,470

5,764,698

%٠.٤٩

حصة مشاعة في كامل
األرض المجاورة لألرض
المملوكة لشركة وابل
العربية لالستثمار والتي يقع
عليها جزء من المكان مول
في محافظة حفر الباطن

عبداإلله بن خليف بن عبدالله الباني

576,470

5,764,698

%٠.٤٩

حصة مشاعة في كامل
األرض المجاورة لألرض
المملوكة لشركة وابل
العربية لالستثمار والتي يقع
عليها جزء من المكان مول
في محافظة حفر الباطن

سلطان بن خليف بن عبدالله الباني

576,470

5,764,698

%٠.٤٩

حصة مشاعة في كامل
األرض المجاورة لألرض
المملوكة لشركة وابل
العربية لالستثمار والتي يقع
عليها جزء من المكان مول
في محافظة حفر الباطن

تركي بن خليف بن عبدالله الباني

576,470

5,764,698

%٠.٤٩

حصة مشاعة في كامل
األرض المجاورة لألرض
المملوكة لشركة وابل
العربية لالستثمار والتي يقع
عليها جزء من المكان مول
في محافظة حفر الباطن

هيفاء بنت خليف بن عبدالله الباني

288,235

2,882,349

%٠.٢٤

حصة مشاعة في كامل
األرض المجاورة لألرض
المملوكة لشركة وابل
العربية لالستثمار والتي يقع
عليها جزء من المكان مول
في محافظة حفر الباطن

هال بنت خليف بن عبدالله الباني

288,235

2,882,349

%٠.٢٤

حصة مشاعة في كامل
األرض المجاورة لألرض
المملوكة لشركة وابل
العربية لالستثمار والتي يقع
عليها جزء من المكان مول
في محافظة حفر الباطن

غادة بنت خليف بن عبدالله الباني

288,235

2,882,349

%٠.٢٤

حصة مشاعة في كامل
األرض المجاورة لألرض
المملوكة لشركة وابل
العربية لالستثمار والتي يقع
عليها جزء من المكان مول
في محافظة حفر الباطن

سلمى بنت محمد بن خليف
المطيري

700,007

7,000,070

%٠.٥٩

حصة مشاعة في كامل
األرض المجاورة لألرض
المملوكة لشركة وابل
العربية لالستثمار والتي يقع
عليها جزء من المكان مول
في محافظة حفر الباطن

المجموع

79,060,000

790,600,000

%67

-

وتجــدر اإلشــارة بــأن شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار –شــركة ذات مســئولية محــدودة -تعــود ملكيتهــا إلــى الشــركاء التاليــة
أســمائهم:
اسم الشريك

نسبة الملكية

 .1شركة نوى العربية لالستثمار

%20

 .2شركة الرقيب القابضة

%20

 .3شركة مرود للعقارات

%١٤.٤

 .4شركة عاج لالستثمار العقاري

%١١.٢

 .5الشريك سليمان عبدالله الضحيان

%٨.٦

 .6الشريك محمد عبدالمحسن العبدالكريم

%8

 .7الشريك محمد عبدالله النمر

%8

 .8الشريك محمد عبدالرحمن الخضير

%٣.٩٢

 .9الشريك فهد محمد المقبل

%٣.٤٨

 .10شركة النمر لالستثمار التجاري القابضة

%٢.٤

وتعود ملكية شركة األوائل لالستثمار العقاري -شركة ذات مسئولية محدودة -إلى الشركاء التالية أسمائهم:

اسم الشريك

نسبة الملكية

 .١صاحب السمو الملكي األمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

%66

 .٢صاحب السمو الملكي األمير منصور بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

%34

وســيقوم مديــر الصنــدوق باالشــتراك بشــكل نقــدي فــي الصنــدوق خــال فتــرة الطــرح األولــي مقابــل مبلــغ نقــدي يبلــغ
 35,400,000ريــال ســعودي والــذي يشــكل  %3مــن إجمالــي الوحــدات فــي الصنــدوق بحيــث يخضــع هــذا االشــتراك مــع
إشــتراكات بائعــي األصــول العقاريــة المبدئيــة إلــى ســقف الـــ  %70مــن إجمالــي الوحــدات فــي الصنــدوق المطلــوب نظامــاً.
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•آلية تخصيص الوحدات:

ســيتم إخطــار المســتثمرين الذيــن قامــوا بتقديــم طلبــات االشــتراك فــي الصنــدوق خــال  10أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة
ســواء كليــاً أم جزئيــاً (أي الجــزء الفائــض فــي حــال تجــاوز طلــب االشــتراك
الطــرح األولــي بقبــول طلــب االشــتراك أو رفضــه
ً
الجــزء المخصــص) .وســيتم إرســال تأكيــدات للمشــتركين تتضمــن مبلــغ االشــتراك الموافــق عليــه وذلــك فــي حــال تــم قبــول
ـواء كليــاً أم جزئيــاً  ،ســيتم رد الجــزء غيــر المقبــول أو الفائــض مــن االشــتراك
طلــب االشــتراك .أمــا فــي حــال رفــض االشــتراك سـ ً
ورســوم االشــتراك ذات العالقــة للحســاب البنكــي للمســتثمر خــال  10أيــام عمــل مــن تاريــخ اإلعــان عــن حالــة تخصيــص الوحــدات
للمشــتركين فــي الصنــدوق (ويخصــم رســوم حــواالت مصرفيــة أو رســوم صــرف العملــة) وســيقوم مديــر الصنــدوق بإشــعار
الهيئــة بنتائــج الطــرح وتخصيــص الوحــدات خــال  10أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح األولــي.
ويتــم تخصيــص مــا نســبته  %67مــن إجمالــي الوحــدات فــي الصنــدوق البالــغ عددهــا  83,080,000وحــدة لبائعــي األصــول العقاريــة
المبدئيــة مقابــل اشــتراكهم العينــي فــي الصنــدوق ومــا نســبته  %3مــن إجمالــي الوحــدات فــي الصنــدوق و البالــغ عددهــا
 3,720,000وحــدة لمديــر الصنــدوق خــال فتــرة الطــرح األولــي بحيــث تكــون الشــتراكاتهم أولويــة علــى اشــتراكات المشــتركين
مــن الجمهــور.
وعنــد اكتمــال متطلبــات االشــتراك العينــي واشــتراك مديــر الصنــدوق ،ســيقوم مديــر الصنــدوق بالتعامــل مــع اشــتراكات
المســتثمرين مــن الجمهــور علــى النحــو اآلتــي :بتخصيــص الوحــدات بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح األولــي علــى الشــكل اآلتــي:
3 .3فــي حــال كان إجمالــي مبالــغ االشــتراك التــي تقــدم بهــا المســتثمرين مــن الجمهــور يقــل عــن  354,000,000ريــال ســعودي،
يتــم إلغــاء الطــرح ورد كافــة مبالــغ االشــتراك للمســتثمرين (دون أي مصاريــف أو أربــاح أو فوائــد عــدا رســوم حــواالت
مصرفيــة أو رســوم صــرف العملــة) خــال  10أيــام عمــل مــن تاريــخ إعــان حالــة تخصيــص الوحــدات للمشــتركين فــي الصنــدوق.
4 .4فــي حــال كان إجمالــي مبالــغ االشــتراك التــي تقــدم بهــا المســتثمرين مــن الجمهــور يتجــاوز مبلــغ  354.000,000ريال ســعودي،
فيتــم تخصيــص الوحــدات للجمهــور علــى النحــو اآلتي:
1 .1فــي حــال كان هنالــك أقــل مــن  708,000مشــترك :يتــم فــي هــذه الحالــة تخصيــص  50وحــدة لــكل مشــترك مــن الجمهــور،
ويتــم تخصيــص أي وحــدات إضافيــة (إن وجــدت) علــى أســاس تناســبي مــع قيمــة االشــتراك.
2 .2فــي حــال كان هنالــك  708,000مشــترك :يتــم فــي هــذه الحالــة تخصيــص  50وحــدة لــكل مشــترك مــن الجمهــور ورد
الفائــض مــن مبالــغ اشــتراك الجمهــور خــال  10أيــام عمــل مــن تاريــخ إعــان حالــة تخصيــص الوحــدات للمشــتركين فــي
الصنــدوق.
3 .3فــي حــال كان هنالــك أكثــر مــن  708,000مشــترك :يتــم فــي هــذه الحالــة تحصيــص وحــدات بالتســاوي علــى جميــع
المشــتركين مــن الجمهــور وبالتالــي ال يضمــن مديــر الصنــدوق تخصيــص الحــد األدنــى مــن االشــتراك البالــغ  50وحــدة.
وفــي جميــع االحــوال ســيكون الحــد االعلــى للتخصيــص لمســتثمر واحــد مــن الجمهــور هــو  5,900,000وحــدة مــن وحــدات
الصنــدوق وبقيمــة  59,000,000ريــال ســعودي (أي مــا يســاوي بحــد أقصــى مــا نســبته  %٥٠مــن وحــدات الصنــدوق).

 ٨.٢الحد األدنى لالشتراك
 500ريــال ســعودي ،وعلــى الراغــب باالشــتراك فــي الحــد األدنــى مــن الوحــدات إيــداع مبلــغ  500ريــال مضافــاً إليــه مبلــغ رســوم
ـا :إيــداع مبلــغ 500ريــال مضافــاً إليهــا مبلــغ  ٥ريــاالت والتــي تشــكل رســوم االشــتراك بحيــث يصبــح إجمالــي المبلــغ
االشــتراك (مثـ ً
المــودع  ٥.٥ريــال)  ،كمــا انــه مــن الممكــن تخصيــص مبلــغ أقــل مــن الحــد األدنــى لالشــتراك فــي حــال كان عــدد المشــتركين مــن
الجمهــور يتجــاوز  708,000مشــترك ،بحيــث يتــم فــي هــذه الحالــة تخصيــص وحــدات أقــل مــن الحــد األدنــى لالشــتراك علــى أســاس
تناســبي لــكل مشــترك نســبة إلــى قيمــة اشــتراكه المبدئــي وذلــك مــع عــدم اإلخــال فــي رســوم االشــتراك التــي يتــم خصمهــا
ـاء علــى قيمــة االشــتراك الفعلــي ،وفــي حــال الرغبــة باالشــتراك بملــغ أعلــى مــن الحــد األدنــى لإلشــتراك ،يجــب أن تكــون هــذه
بنـ ً
الزيــادة عــن الحــد األدنــى لإلشــتراك مــن مضاعفــات مبلــغ  100ريــال (أي علــى ســبيل المثــال :مبلــغ  600ريــال ســعودي أو 700
ريــال ســعودي أو  800ريــال ســعودي إلــخ )...مضافــاً إليهــا مبلــغ رســوم االشــتراك حســب المثــال التوضيحــي أعــاه.
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 8.٣زيادة رأس مال الصندوق
فــي حــال قــرر مديــر الصنــدوق زيــادة رأس مــال الصنــدوق (بعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة ومالكــي الوحــدات)،
فلــه القيــام بذلــك مــن خــال قبــول اشــتراكات نقديــة وذلــك لقــاء إصــدار حقــوق أولويــة قابلــة للتــداول بحســب األنظمــة واللوائح
والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة .ويكــون فــي هــذه الحالــة لمالكــي الوحــدات حــق األولويــة فــي المشــاركة فــي
أي طــرح لمثــل هــذه الحقــوق .ويحــق لمديــر الصنــدوق ،فــي حــال عــدم مشــاركة مــاك الوحــدات المســتحقين فــي االشــتراك فــي
زيــادة رأس مــال الصنــدوق ،طــرح الوحــدات المتبقيــة غيــر المشــترك فيهــا علــى الجمهــور لالشــتراك فيهــا .ويكــون للصنــدوق أيضــاً
زيــادة رأس مالــه (بعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة ومالكــي الوحــدات) عــن طريــق مســاهمات عينيــة والتــي ال
يكــون فيهــا لمالكــي الوحــدات أي حقــوق أولويــة.

٩

.الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة

 ٩.١الرسوم التي يتحملها الصندوق
يتحمل الصندوق جميع الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه ويتحملها تبعاً لذلك مالكي الوحدات وهي كالتالي:
 .1الرسوم التي يدفعها مالكو الوحدات عند االشتراك في الصندوق.
رسوم االشتراك

تخصــم رســوم االشــتراك مــن إجمالــي مبلــغ االشــتراك وبعــد تخصيــص الوحــدات ،وبقيمــة
 %١مــن إجمالــي مبلــغ االشــتراك .وســيقوم مديــر الصنــدوق بالتنازل/حســم كامــل رســوم
االشــتراك لبائعــي االصــول العقاريــة (االشــتراك العينــي) الــواردة بياناتهــم فــي المــادة «»8
مــن هــذه الشــروط واألحــكام.

 .2أتعاب مستحقة لمدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل اإلدارة
رسوم اإلدارة

تحتســب رســوم اإلدارة علــى أســاس  %٠.٧٥ســنوياً مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق،
وتحســب بشــكل يومــي وتدفــع بشــكل ربــع ســنوي لمديــر الصنــدوق.

رسوم التعامل

يحصــل مديــر الصنــدوق علــى نســبة  %1مــن ســعر البيــع الخــاص بــكل أصــل عقــاري يتــم بيعــه
مــن قبــل الصنــدوق .ويحصــل كذلــك علــى نســبة  %1مــن ســعر الشــراء الخــاص بــكل أصــل
عقــاري يتــم شــراءه مــن قبــل الصنــدوق وذلــك مقابــل قيــام مديــر الصنــدوق بإجــراء التقصــي
الــازم والتفــاوض علــى شــروط الشــراء أو البيــع وإتمــام العمليــة .وتكــون رســوم التعامــل
مســتحقة الســداد بعــد إتمــام عمليــة الشــراء أو البيــع الخاصــة بــكل أصــل عقــاري .ولــن يتحصــل
مديــر الصنــدوق علــى رســوم تعامــل فيمــا يتعلــق بعمليــة شــراء األصــول العقاريــة المبدئيــة
للصنــدوق.

تكاليف التعامل

يتحمــل الصنــدوق جميــع مصاريــف وتكاليــف التعامــل /التعامــات مثــل البيــع والشــراء
واالســتحواذ علــى أصــول والتكاليــف االستشــارية والقانونيــة التابعــة .علماً بــأن تلك المصاريف
ـواء كانــت شــراء
وتكاليــف التعامل/التعامــات لــن تتجــاوز مــا نســبته  %1مــن ســعر الصفقــة (سـ ً
أم بيــع ألصــل عقــاري مــن قبــل الصنــدوق) ،علمــاً بأنــه لــن يطبــق علــى عمليــة شــراء األصــول
المبدئيــة للصنــدوق أي تكاليــف تعامــل.

 .3مقابل الخدمات المقدمة من أمين الحفظ
رسوم الحفظ

رسوم سنوية تعادل  %٠.٠٢٥من صافي قيمة أصول الصندوق ،وتدفع بشكل سنوي.

 .4مقابل الخدمات المقدمة من المحاسب القانوني
أتعاب المحاسب
القانوني

يدفــع الصنــدوق للمحاســب القانونــي أتعابــا ســنوية بقيمــة  50,000ريــال ســعودي والتــي قــد
تتغيــر مــن وقــت آلخــر بحيــث يتــم اإلفصــاح عــن ذلــك التغييــر فــي التقاريــر المقدمــة لمالكــي
الوحــدات وفقــاً للمــادة « »21مــن هــذه الشــروط واألحــكام .

 .5مقابل الخدمات المقدمة من المستشار الشرعي
أتعاب المستشار
الشرعي

يدفع الصندوق للمستشار الشرعي أتعابا سنوية بقيمة  37,500ريال سنوياً.
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 .6العموالت الناتجة عن التمويالت
مصاريف التمويل

يتحمــل الصنــدوق كافــة تكاليــف التمويــل واألتعــاب والنفقــات والمصاريــف المتعلقــة بترتيــب
وهيكلــة التمويــل الخــاص بالصنــدوق (إن وجــد) والتــي يتمســدادها للجهــة الممولــة وبحســب
الســعر الســائد بالســوق ،علمــاً بأنــه لــن يتجــاوز تمويــل الصنــدوق مــا نســبته ( )%50مــن القيمــة
اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق وذلــك بحســب آخــر قوائــم ماليــة مدققــة.

رسوم الترتيب

باإلضافــة إلــى مصاريــف التمويــل ،يتحمــل الصنــدوق رســوم ترتيــب تعــادل  %1مــن صافــي
قيمــة التمويــل الــذي ســيحصل عليــه الصنــدوق والتــي يتــم ســدادها لمديــر الصنــدوق وذلــك
مقابــل قيامــه بترتيــب تمويــات للصنــدوق الســتخدامها لتغطيــة تكاليــف االســتحواذ
والتطويــر وتشــغيل الصنــدوق وســداد أي توزيعــات علــى مالكــي الوحــدات.

 .7رسوم التسجيل والخدمات اإلدارية األخرى
تــم االتفــاق مبدئيــاً مــع مديــر األمــاك علــى األتعــاب التاليــة والتــي يتــم ذكرهــا فــي االتفاقيــة
النهائيــة إلدارة وتشــغيل األصــول العقاريــة:

أتعاب مدير األمالك

1 .1يتحصــل مديــر األمــاك علــى أتعــاب ســنوية تعــادل  %3مــن إجمالــي االيــرادات الــذي تــم
تحصيلــه بالفعــل مــن األصــول العقاريــة و يتــم ســدادها نهايــة كل نصــف ســنة.
2 .2باإلضافــة إلــى األتعــاب ،يقــوم الصنــدوق بالســداد لمديــر األمــاك ،نهايــة كل نصــف ســنة،
كافــة التكاليــف و المصروفــات و النفقــات (بمــا فــي ذلــك مصاريــف الصيانــة و مصاريــف
اســتهالك المــاء و الكهربــاء و التأميــن علــى المجمعــات) التــي يتكبدهــا فعليــاً مديــر
األمــاك فــي مــا يتعلــق بتقديــم و توفيــر خدمــات إدارة األمــاك بالقــدر الــذي ال يتجــاوز
مانســبته  %17مــن إجمالــي اإليــرادات الــذي تــم تحصيلــه بالفعــل مــن األصــول العقاريــة،
و يتحمــل مديــر األمــاك وحــده مســؤولية التكاليــف والمصروفــات والنفقــات فــي مــا
ـواء قــام بتحملهــا شــخصياً (أي باســمه الشــخصي) او قــام
يتجــاوز نســبة  %17آنفــة الذكــر سـ ً
بتحميلهــا للصنــدوق.

أتعاب التطوير

فــي حــال اســتثمار الصنــدوق بمشــاريع التطويــر العقــاري ،ســيتحصل المطــور علــى أتعابــه نظيــر
قيامــه باإلشــراف  /بالعمــل علــى تطويــر المشــروع علــى شــكل نســبة مئويــة من تكاليف انشــاء
المشــروع ،وبحســب الســعر الســائد بالســوق وبحد أعلى  %7من تكاليف انشــاء المشــروع.

أتعاب المثمنين
العقاريين المستقلين

يتحمــل الصنــدوق كافــة تكاليــف المثمنيــن العقاريــن وبحســب الســعر الســائد بالســوق ،وفــي
جميــع االحــوال لــن يتــم خصــم إال المصاريــف والرســوم الفعليــة.

أتعاب مقدمي
الخدمات الهندسية
الفنية واالستشارية

يتحمــل الصنــدوق المصاريــف الفعليــة المتعلقــة بالخدمــات الفنيــة والهندســية (إن وجــدت)
التــي قــد يحتاجهــا مديــر الصنــدوق للتأكــد مــن أعمــال مديــر األمالك/المطــور /أو أي مــن
المتعاقديــن وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر :التأكــد مــن ســير عمــل المشــروع ،جــودة تنفيــذ
االعمــال ،المطالبــات ،و غيرهــا .وفــي جميــع األحــوال لــن يتــم خصــم اال الرســوم والمصاريــف
الفعليــة وبحســب الســعر الســائد بالســوق.

أتعاب أعضاء مجلس
اإلدارة

يتحمــل الصنــدوق كافــة تكاليــف الســفر واإلقامــة الفعليــة التــي يتكبدهــا كل عضــو مــن
األعضــاء فــي ســبيل حضــور االجتماعــات ،ويتحمــل أيضــاً الصنــدوق مكافــأة حضــور التــي تقتصــر
علــى أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلين وبواقــع  5,000ريــال ســعودي لالجتمــاع
الواحــد بحــد أقصــى ،وال يزيــد مجمــوع هــذه التكاليــف (لألعضــاء جميعــاً ) والمكافــآت (لألعضــاء
المســتقلين) عــن  100,000ريــال ســنوياً  ،ولــن يتقاضــى أعضــاء المجلــس مــن موظفــي مديــر
الصنــدوق أي بــدالت او مكافــآت نظيــر عضويتهــم فــي مجلــس إدارة الصنــدوق.
ويتحمل مدير الصندوق مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين.
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ســوف يتحمــل الصنــدوق رســوم مقابــل الخدمــات المقدمــة مــن الســوق الماليــة الســعودية
(تــداول) ،وتكــون الرســوم علــى النحــو التالــي:
 .1رسوم التسجيل:

رسوم اإلدراج
والتسجيل

• خدمــة إنشــاء ســجل مالكــي الوحــدات :مبلــغ  50,000ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى  2ريــال
ســعودي لــكل مســتثمر وبحــد اقصــى مبلــغ  500,000ريــال ســعودي.
• رســم ســنوي لخدمة إدارة ســجل مالكي الوحدات :مبلغ  400,000ريال ســعودي ســنويا،
وقــد تتغيــر هــذه الرســوم مــن وقــت آلخــر بحســب قيمــة رأس مــال الصندوق.
 .2رسوم اإلدراج:
• خدمة اإلدراج األولي لوحدات الصندوق :مبلغ  50,000ريال سعودي
• رســم ســنوي لخدمــة إدراج وحــدات الصنــدوق :مبلــغ %٠.٠٣ :مــن القيمــة الســوقية
للصنــدوق ،بحــد أدنــى  50,000ريــال ســعودي وحــد أعلــى قــدره  300,000ريــال ســعودي.

الرسوم الرقابية التي
يتم سدادها لهيئة
السوق المالية

دفــع مبلــغ مقطــوع وقــدره  7,500ريــال ســعودي ســنوياً .وستقســم الرســوم تناســبياً علــى
عــدد أيــام الســنة ،ويتــم دفــع الرســوم المســتحقة كل  12شــهر.

رسوم نشر
المعلومات على
موقع تداول

دفــع مبلــغ مقطــوع وقــدره  5,000ريــال ســعودي ســنوياً لقــاء نشــر المعلومــات علــى موقــع
تــداول .وستقســم الرســوم تناســبياً علــى عــدد أيــام الســنة ،ويتــم دفــع الرســوم المســتحقة
كل  12شــهر.

 .8رسوم أخرى يدفعها مالكو الوحدات أو تخصم من أصول الصندوق

مصاريف أخرى

مــع عــدم اإلخــال بالرســوم واألتعــاب والتكاليــف المذكــور صراحــة فــي هــذه الشــروط
واألحــكام ،يتحمــل الصـــندوق كافـــة الرســـوم والمصاريــف والنفقــات الخاصــة بأنشــطة
واســتثمارات الصنــدوق ،كمــا يتحمــل المصاريــف والرســوم الناتجـــة عـــن التعـــامالت والخدمــات
المقدمــة مــن الغيــر أو مــن االطــراف ذوي العالقــة مثــل الخدمــات القانونيــة واالستشــارية
األخــرى والمستشــارين العقارييــن ذات العالقــــة وأيـــة خـــدمات مهنيـــة أو فنيــة او تقنيــة
أخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك المصـــاريف المتعلقـــة برســوم التحويــل مــا بيــن الحســابات البنكيــة أو
االســتثمارية ،إضافــة إلــى أيــة ضرائــب أو رســوم (إن وجــدت) أو أيــة مصاريــف نثريــة أخــرى
(والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،مصاريــف وتكاليــف تأســيس الصنــدوق،
والمصاريــف المتعلقــة بطباعــة وتوزيــع التقاريــر الســنوية للصنــدوق وأيــة مصاريــف أو أتعــاب
أخــرى مســتحقه ألشــخاص يتعاملــون مــع الصنــدوق فيمــا يتعلــق بخدمــات اإلدارة والتشــغيل،
ومصاريف اجتماعات مالكي الوحدات) .ومـــن المتوقـــع أال تزيـــد هـــذه التكـــاليف عـــن %٠.٥مـن
إجمـــالي قيمـــة أصــول الصنــدوق ســنوياً  ،وفــي جميــع االحــوال لــن يتــم خصــم إال المصاريــف
والرســوم الفعليــة.

الزكاة

ال يتولــى مديــر الصنــدوق إخــراج زكاة الوحــدات االســتثمارية عــن المســتثمرين وتقــع علــى
مالــك الوحــدة مســؤولية إخــراج زكاة مــا يملــك مــن وحــدات اســتثمارية .وفــي حــال تغيــر
االنظمــة والتشــريعات الخاصــة بــزكاة صناديــق االســتثمار ســيتم ابــاغ المســتثمرين بهــا.

الرسوم الحكومية/
الضرائب

إن الرســوم المذكــورة والعمــوالت والمصروفــات المســتحقة لشــركة ســويكورب أو األطــراف
األخــرى ال تشــمل الرســوم الحكومية/الضرائــب ،وســيتحمل الصنــدوق الرســوم الحكوميــة/
الضرائــب بشــكل منفصــل وفقــا للتشــريعات واللوائــح التنفيذيــة ذات العالقــة ،ومنهــا علــى
ســبيل المثــال ضريبــة القيمــة المضافــة.

 .9رسوم االسترداد المبكر
ال ينطبق
•طريقة حساب الرسوم بتاريخ هذه الشروط واألحكام
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المبلغ
المفروض

نوع الرسم

النسبة
المفروضة

رسوم االشتراك

%١

-

رسوم اإلدارة

%٠.٧٥

-

تحسب بشكل يومي من
صافي قيمة أصول الصندوق
(صافي قيمة األصول  Xالنسبة
المئوية)

تدفع ربع سنوياً

رسوم التعامل

%1

-

تحسب رسوم التعامل عند بيع
أو شراء أي أصل عقاري (إجمالي
سعر الشراء أو البيع الخاص بكل
أصل عقاري  Xالنسبة المئوية)

تدفع مرة واحدة
عند الشراء أو
البيع

تكاليف التعامل

 %1بحد
أقصى

-

تحسب تكاليف التعامل عند بيع
أو شراء أي أصل عقاري (إجمالي
سعر الشراء أو البيع الخاص بكل
أصل عقاري  Xالنسبة المئوية)

تدفع مرة واحدة
عند الشراء أو
البيع

رسوم الحفظ

%٠.٠٢٥

-

تحسب بشكل يومي ،من خالل
تقسيم الرسوم تناسبيا على
عدد أيام السنة

تدفع سنوياً

أتعاب المحاسب
القانوني

-

50,000

تحسب بشكل يومي ،من خالل
تقسيم الرسوم تناسبيا على
عدد أيام السنة

تدفع سنوياً

أتعاب المستشار
الشرعي

-

37,500

تحسب بشكل يومي ،من خالل
تقسيم الرسوم تناسبيا على
عدد أيام السنة

تدفع سنوياً

مصاريف التمويل

سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة في حال
وجدت.

(ريال
سعودي)

طريقة الحساب
تخصم رسوم االشتراك من
إجمالي مبلغ االشتراك

(إجمالي مبلغ االشتراك وبعد
تخصيص الوحدات  Xالنسبة
المئوية)

تكرار دفع
الرسوم

تدفع مرة واحدة
عند االشتراك

رسوم الترتيب

%1

-

تحسب رسوم الترتيب عند
حصول الصندوق على تمويل
(صافي قيمة التمويل التي
يتحصل عليه الصندوق  Xالنسبة
المئوية)

تدفع مرة واحدة
عند الحصول
على التمويل

أتعاب مدير
األمالك

%3

-

إجمالي االيرادات الذي يتم
تحصيله بالفعل من األصول
العقارية  Xالنسبة المئوية

تدفع سنوياً

أتعاب التطوير

سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة في حال
وجدت.

أتعاب المثمنين
العقاريين
المستقلين

سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة.

أتعاب مقدمي
الخدمات
الهندسية الفنية
واالستشارية

سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة في حال
وجدت.

رسوم التسجيل

-

400,000

تحسب بشكل يومي ،من خالل
تقسيم الرسوم تناسبيا على
عدد أيام السنة

تدفع سنوياً

رسوم التسجيل
عند التأسيس

-

– 500,000
50,000

تدفع مقدما ويتحملها مالكي
الوحدات

تدفع مرة واحدة
عند التأسيس

رسوم اإلدراج

%٠.٠٣

-

القيمة السوقية للصندوق X
النسبة المئوية

تدفع سنوياً

رسوم اإلدراج عند
التأسيس

-

50,000

تدفع مقدما ويتحملها مالكي
الوحدات

تدفع مرة واحدة
عند التأسيس

مكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة

سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة.

الرسوم الرقابية
التي يتم سدادها
لهيئة السوق
المالية

-

رسوم نشر
المعلومات على
موقع تداول

-

مصاريف أخرى

سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة.

7,500

5,000

تحسب بشكل يومي ،من خالل
تقسيم الرسوم تناسبياً على
عدد أيام السنة

تدفع سنوياً

تحسب بشكل يومي ،من خالل
تقسيم الرسوم تناسبياً على
عدد أيام السنة

تدفع سنوياً

يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ال توجــد أي رســوم أخــرى غيــر التــي تــم ذكرهــا فــي جــدول الرســوم واألتعــاب أعــاه مــن الفقــرة  ٩.١مــن
هــذه الشــروط واألحــكام.

 ٩.٢ملخص اإلفصاح المالي

توقــع أن يتكبدهــا الصنــدوق فــي ملخــص اإلفصــاح المالــي الــوارد فــي الملحــق رقــم  1مــن
تــم إيــراد الرســوم والنفقــات التــي ُي ّ
هــذه الشــروط واألحــكام.

 ٩.٣عمليات التوزيع
يهــدف مديــر الصنــدوق بــأن يقــوم بتقديــم توزيعــات نقديــة مــرة واحــدة فــي الســنة علــى األقــل بنســبة ال تقــل عــن  %90مــن
صافــي أربــاح الصنــدوق علــى مالكــي الوحــدات فــي حــال اكتمــال تحصيــل اإليجــارات وبعــد موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق
خــال الربــع االول وذلــك فــي  31مــارس مــن كل عــام .وســيتم تحويــل مبالــغ التوزيعــات للمســتحقين حســب تاريــخ األحقيــة
الــذي ســيتم اإلعــان عنــه قبــل التوزيــع .ويمكــن لمديــر الصنــدوق دفــع هــذه التوزيعــات علــى أكثــر مــن مــرة فــي الســنة.

. ١٠تثمين أصول الصندوق
 ١٠.١كيفية تثمين أصول الصندوق
اثنين مســتقلَ ين معتمدين
ســيثمن مديــر الصنــدوق أصــول الصنــدوق مــن خــال الحصــول علــى متوســط تقويــم معــد مــن مثمنَ يــن َ
مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن مــرة كل ســتة أشــهر علــى األقــل ،علــى أن يشــتمل تقريــر المثمنيــن بحــد أدنــى
علــى اآلتي:
1 .1أسلوب التثمين وطريقته واالفتراضات التي بني عليها.
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2 .2تحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه السوق.
3 .3تفاصيل األصول العقارية وأوصافها.
4 .4المخاطر المتعلقة باألصول العقارية.
وفيما يلي تثمين االصول العقارية المبدئية:

اسم العقار/
المنفعة

شركة باركود

شركة بصمة

قيمة الشراء
المعتمدة

التقييم

تاريخ تقرير
التقييم

التقييم

المكان مول –
محافظة حفر
الباطن

504,458,434

2017/10/10

515,953,548

2017/11/01

المكان مول –
مدينة الرياض

325,640,788

2017/10/10

321,480,960

2017/11/01

323,560,874

المكان مول –
مدينة تبوك

212,492,888

2017/10/10

224,359,430

2017/11/01

219,417,197

المكان مول –
محافظة الدوادمي

191,754,565

2017/10/10

181,877,311

2017/11/01

166,815,938

المجموع

1,234,346,675

1,243,671,249

تاريخ تقرير
التقييم

470,205,991

1,180,000,0000

يتــم حســاب ســعر الوحــدة االســتثمارية بالصنــدوق مــن خــال طــرح إجمالــي التزامــات الصنــدوق مــن إجمالــي أصــول الصنــدوق
ويعــد ذلــك ســعراً استرشــادياً للوحــدة االســتثمارية فــي الصنــدوق.
ويقســم الناتــج علــى عــدد وحــدات الصنــدوق للفتــرة نفســها ُ
كمــا لــن يعتمــد مديــر الصنــدوق علــى أي تقريــر تثميــن مضــى علــى إعــداده أكثــر مــن ثالثــة أشــهر عنــد شــراء أو بيــع أي أصــل
للصنــدوق .ويحــق لمديــر الصنــدوق تغييــر المثمنيــن حســبما يــراه مناســباً وبمــا يحقــق مصلحــة الصنــدوق والمســتثمرين بــه.
يمثــل إجمالــي التزامــات الصنــدوق أي التزامــات ناشــئة عــن تمويــل الصنــدوق (إن وجــدت) أو أي رســوم ومصروفــات علــى
أوال ،يلــي ذلــك االلتزامــات المتغيــرة
الصنــدوق مســتحقة وغيــر مدفوعــة خــال فتــرة الحســاب ،ويتــم خصــم المبالــغ المقطوعــة ً
بحســب صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق.
يمثــل إجمالــي األصــول مجمــوع جميــع األصــول العقاريــة والمبالــغ النقديــة ،واألربــاح المتراكمــة ،وكذلــك جميــع المســتحقات
والقيمــة الســوقية لجميــع االســتثمارات باإلضافــة إلــى القيمــة الحاليــة ألي أصــول أخــرى يمتلكهــا الصنــدوق ،علمــاً بــأن وحــدات
صناديــق االســتثمار المســتثمر بهــا (إن وجــدت) بهــا ســيتم تقويمهــا حســب آخــر ســعر معلــن للوحــدة االســتثمارية قبــل يــوم
التقويــم الخــاص بالصنــدوق ،وســيمارس مديــر الصنــدوق تقديــره المعقــول فيمــا يتعلــق بتحديــد قيمــة األصــول وااللتزامــات
شــريطة أن يكــون تقديــر مديــر الصنــدوق صــادراً بحســن نيــة وأن يصــب فــي مصلحــة الصنــدوق ككل ،علمــاً بــأن صافــي أصــول
الصنــدوق مملــوك لمالكــي وحــدات الصنــدوق مجتمعيــن ،وليــس لمديــر الصنــدوق أو أميــن الحفــظ أو لدائنيهــم أي مصلحــة أو
مطالبــة علــى هــذه األصــول ،كمــا ســيلتزم أميــن حفــظ الصنــدوق بفصــل األصــول الخاصــة بالصنــدوق عــن أي أصــول أخــرى بشــكل
مســتقل.

 ١٠.٢عدد مرات التثمين وتوقيته
ســيتم تقييــم أصــول الصنــدوق مرتيــن ســنوياً علــى األقــل وبالتحديــد فــي  30يونيــو و  31ديســمبر مــن كل ســنة ميالديــة مــن
خــال مثمنيــن اثنيــن مســتقلين معتمديــن مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن .كمــا يجــوز لمديــر الصنــدوق
تأجيــل التثميــن بعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى ذلــك بموجــب المــادة  22مــن الئحــة صناديــق االســتثمار
العقــاري .وفــي حــال كان هنالــك اختــاف بيــن التثمينــات المقدمــة فــي تقاريــر التثميــن ،فيتــم األخــذ بمتوســط قيمــة التثمينــات
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المقدمــة ،أمــا فــي حــال وجــود اختــاف جوهــري بيــن التثمينــات المقدمــة فــي تقاريــر التثميــن ،فيتــم تعييــن مقيــم ثالــث معتمــد
مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن ويتــم األخــذ بمتوســط قيمــة التثمينــات الثــاث المقدمــة.

 ١٠.٣اإلعالن عن صافي قيمة األصول لكل وحدة
ســيقوم مديــر الصنــدوق باإلعــان عــن صافــي قيمــة األصــول لــكل وحــدة خــال  30يــوم مــن تاريــخ اعتمــاد مديــر الصنــدوق
للتثميــن .ويتــم اإلعــان عــن ذلــك مــن خــال الموقــع اإللكترونــي للســوق الماليــة الســعودية (تــداول) والموقــع اإللكترونــي
لمديــر الصنــدوق .وســتحتوي أيضــاً التقاريــر المقدمــة لمالكــي الوحــدات وفقــاً للمــادة « »21مــن هــذه الشــروط واألحــكام علــى
صافــي قيمــة األصــول للوحــدة فــي الصنــدوق.

. 11تداول وحدات الصندوق
 ١١.١أيام قبول أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرائها
يتــم التعامــل بالوحــدات عبــر نظــام (تــداول) مــن خــال آليــة متكاملــة تغطــي عمليــة التــداول كاملــة بــدءاً مــن تنفيــذ الصفقــة
وانتهاءبتســويتها .يتــم التعامــل بالوحــدات عبــر نظــام (تــداول) عنــد اإلدراج ،بنفــس طريقــة تــداول أســهم الشــركات المدرجــة
ً
ووحــدات صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) وبالتالــي ،يجــوز لمالكــي الوحــدات
والمســتثمرين التــداول خــال ســاعات التــداول العاديــة المعلــن عنهــا مــن قبــل الســوق الماليــة مباشــرة.

 ١١.٢إجراءات تسليم أوامر بيع الوحدات أو شرائها
تتــم الصفقــات مــن خــال عمليــة مطابقــة أوامــر آليــة .وكل أمــر صالــح يتــم إنتاجــه وفقــاً لمســتوى الســعر ،وبشــكل عــام تنفــذ
أوال ومــن ثــم األوامــر المحــددة الســعر (األوامــر التــي وضعــت
أوامــر الســوق (األوامــر التــي وضعــت بنــاء علــى أفضــل ســعر) ً
أوال بــأول حســب توقيــت اإلدخــال،
بســعر محــدد) مــع األخــذ باالعتبــار أنــه فــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر يتــم تنفيذهــا ً
ويقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات عبــر قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع «تــداول» علــى اإلنترنــت والرابــط
اإللكترونــي لمعلومــات «تــداول» الــذي يوفــر بيانــات الســوق بشــكل فــوري لــوكاالت تزويــد المعلومــات ،كمــا تتــم تســوية
الصفقــات آليــاً خــال اليــوم ،أي أن نقــل ملكيــة الوحــدات تتــم مباشــرة بعــد تنفيــذ الصفقــة.

. 12انقضاء الصندوق وتصفيته
 ١٢.١انقضاء الصندوق
ينتهي الصندوق مع انتهاء مدة الصندوق ،ما لم يتم إنهاؤه في وقت سابق وفقاً لهذه الشروط واألحكام.
قــد يتــم إنهــاء الصنــدوق قبــل موعــد انتهائــه (أ) فــي حــال تصــرف الصنــدوق (مــن خــال مديــر الصنــدوق) بجميــع االســتثمارات
وقــام بتوزيــع جميــع عائــدات هــذه التصرفــات علــى مالكــي الوحــدات وفقــاً للنحــو المنصــوص عليــه فــي هــذه الشــروط واألحــكام،
ســواء فــي األنظمــة ذات العالقــة بالصنــدوق أو أعمــال الصنــدوق أو تلــك الخاصــة بالبيئــة
أو (ب) حــدوث حــدث جوهــري
ً
االقتصاديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ورأى مديــر الصنــدوق أن ذلــك يعــد ســبباً وجيهــاً إلنهــاء الصنــدوق قبــل انتهــاء
مدتــه ،أو (ج) إذا قــررت هيئــة الســوق الماليــة إنهــاء الصنــدوق بموجــب قــرار مــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة.
ويلتــزم مديــر الصنــدوق فــي الحالتيــن (أ) و (ب) أعــاه بأخــذ الموافقــة المســبقة مــن مجلــس إدارة الصنــدوق ومالكــي وحــدات
الصنــدوق ومــن هيئــة الســوق الماليــة.

 ١٢.٢تصفية الصندوق
يتــم إلغــاء إدراج الوحــدات واإلعــان عــن الخطــة الزمنيــة لتصفيــة الصنــدوق والبــدء بإجــراءات التصفيــة وذلــك عنــد إنهــاء الصنــدوق
وفقــاً ألي ســبب مــن األســباب المذكــورة فــي المــادة ١٢.١أعــاه .ويقــوم مديــر الصنــدوق بمهــام التصفيــة حيــث ســيعمل علــى
إنهــاء الصنــدوق مــع توزيــع أصولــه علــى مالكــي الوحــدات ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار تحقيــق مصلحــة مالكــي الوحــدات .مــع العلــم
أنــه يجــوز لمديــر الصنــدوق توزيــع أصــول الصنــدوق علــى مالكــي الوحــدات بشــكل عينــي فــي حــال اســتحال التصــرف فــي أصــول
الصنــدوق أو فــي حــال رأى مديــر الصنــدوق أن هــذا األمــر يصــب فــي مصلحــة مالكــي الوحــدات.
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 .13مجلس إدارة الصندوق
يشــرف علــى إدارة الصنــدوق مجلــس إدارة يعينــه مديــر الصنــدوق ويتكــون مجلــس إدارة الصنــدوق مــن أعضــاء ال يقــل عــدد
المســتقلين منهــم عــن اثنيــن أو ثلــث عــدد أعضــاء المجلــس ،أيهمــا أكثــر ،وســيجتمع مجلــس إدارة الصنــدوق مرتيــن علــى األقــل
ســنوياً .يباشــر مجلــس إدارة الصنــدوق مهامــه اعتبــاراً مــن تاريــخ تعيينــه وتبلــغ مــدة مجلــس إدارة الصنــدوق ســنة واحــدة تتجــدد
تلقائيــاً.
ويقــر مديــر الصنــدوق بــأن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق تنطبــق عليهــم متطلبــات التأهيــل الــواردة فــي لوائــح هيئــة
الســوق الماليــة وقواعدهــا ،وأن أعضــاء المجلــس المســتقلين ينطبــق عليهــم تعريــف عضــو مجلــس إدارة صنــدوق مســتقل
الــوارد فــي الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري كمــا يلتــزم أعضــاء مجلــس االدارة بإبــاغ المجلــس عــن مصالحهــم الشــخصية
المباشــرة أو غيــر المباشــرة فــي االعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الصنــدوق علــى أن يســجل فــي محضــر اجتمــاع مجلــس إدارة
الصنــدوق .ولــن يشــترك العضو/األعضــاء ذوي المصلحــة فــي أي تصويــت علــى القــرارات الصــادر فــي هــذا الشــأن.

 ١٣.١تشكيل مجلس إدارة الصندوق
يتألــف مجلــس إدارة الصنــدوق مــن  8أعضــاء يعينهــم مديــر الصنــدوق منهــم  3أعضــاء مســتقلين ،ويتمتــع كل عضــو مــن أعضــاء
مجلــس إدارة الصنــدوق بخبــرة فــي القطــاع واالســتثمار العقــاري حســبما هــو مبيــن فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
يتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء اآلتية أسماؤهم:
•األستاذ سعود منصور إبراهيم الطاسان – عضو غير مستقل (الرئيس)

يشــغل حاليــا منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة ســويكورب .يتمتــع ســعود بخبــرة تتجــاوز  13عامــاً فــي مجــال األعمــال
المصرفيــة االســتثمارية حيــث نجــح فــي تأســيس العديــد من الصناديق والمحافظ العقارية و شــارك فــي العديد من الصفقات
بمــا فــي ذلــك عمليــات الخصخصــة وعمليــات الدمــج واالســتحواذ وإعــادة الهيكلــة فــي مختلــف القطاعــات .وقبــل ذلــك،
عمــل ســعود فــي الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية لــدى األهلــي كابيتــال مــع التركيــز علــى عمليــات االندمــاج واالســتحواذ
والبنــك الســعودي الفرنســي مــع التركيــز علــى تمويــل المشــاريع .ويحمــل الســيد ســعود الطاســان درجــة البكالوريــوس فــي
التمويــل مــن جامعــة ســوفاك فــي بوســطن.

•األستاذ عبدالله حمد إبراهيم السلوم – عضو غير مستقل

يشــغل عبداللــه الســلوم منصــب رئيــس إدارة األصــول فــي شــركة ســويكورب ،التحــق الــى ســويكورب فــي مــارس 8102
كرئيــس إدارة األصــول ،ولديــه أكثــر مــن  6ســنوات خبــرة فــي مجــال االســتثمار .قبــل انضمامــه الــى ســويكورب ،عمــل عبداللــه
الســلوم فــي شــركة جــدوى لالســتثمار كمديــر صنــدوق عقــاري ،ثــم انظــم الــى شــركة أصــول وبخيــت لالســتثمار كرئيــس قســم
االســتثمار العقــاري .تمكــن مــن اطــاق وإدارة  6صناديــق اســتثمارية عقاريــة بنجــاح فــي اســتثمارات تشــمل عــدة قطاعــات،
تتجــاوز قيمتهــا  3مليــار ريــال ســعودي .يحمــل عبداللــه الســلوم شــهادة بكالوريــوس العلــوم فــي الماليــة مــن جامعــة الفيصــل.

•األستاذ عبدالله سعود عبدالله الكليبي – عضو غير مستقل

يشــغل عبداللــه الكليبــي منصــب مديــر فــي إدارة األصــول فــي شــركة ســويكورب ،التحــق الــى ســويكورب فــي فبرايــر ،8102
وقبــل انضمامــه الــى ســويكورب ،كان ( )1مؤســس ورئيــس شــركة خاصــة فــي تطويــر واســتثمار العقــار )2( ،مديــر مســاعد فــي
المصرفيــة االســتثمارية فــي بيــت االســتثمار العالمــي (جلوبــل) )3( ،مديــر فــي مصرفيــة األفــراد للبنــك الســعودي الهولنــدي
(البنــك األول حاليــا) .يمتلــك عبداللــه الكليبــي أكثــر مــن  01ســنوات خبــرة فــي مجــاالت المصرفيــة االســتثمارية والتطويــر
واالســتثمار العقــاري ،وقــد تمكــن مــن تأســيس وتنميــة أصــول شــركة مــن  31مليــون ريــال ســعودي الــى  07مليــون ريــال
ســعودي خــال  5ســنوات مــع اقــل قــدر مــن التمويــل الخارجــي ،كمــا عمــل علــى صفقــات اســتحواذ واندمــاج تتجــاوز 11
مليــار دوالر امريكــي فــي الحجــم كجــزء مــن عملــه فــي بيــت االســتثمار العالمــي (جلوبــل) .يحمــل عبداللــه الكليبــي شــهادة
البكالوريــوس فــي الماليــة الدوليــة والتســويق مــن جامعــة ميامــي.

•األستاذ فيصل محمد عبدالمحسن العبدالكريم  -عضو غير مستقل

يملــك فيصــل العبدالكريــم خبــرة  20ســنه متخصصــه فــي العمــل فــي مجــال تجــارة التجزئة وتطويــر المراكز والعالمــات التجارية
باإلضافــة لخبرتــه فــي مجــال االســتثمار والتطويــر المؤسســي فــي عــدة مجــاالت منهــا مجــاالت الترفيــة والضيافــة .و يشــغل
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حاليــا منصــب عضــو مجلــس االدارة التنفيــذي ومجلــس المديريــن لشــركة وابــل العربيــة لألســتثمار وعضويــة مجالــس كل مــن
شــركة محمــد عبدالمحســن العبدالكريــم القابضــة وشــركة م.ع .العبدالكريــم للتجــارة والتجزئــة وشــركة م.ع .العبدالكريــم
للتطويــر العقــاري وشــركة اكيــد للتســويق و شــركة أســاطير للترفيــه وشــركة دار الضيافــة العربيــة للمطاعــم ,وذلــك باألضافــة
لمنصــب العضــو المنتــدب لشــركة م.ع .العبدالكريــم للتجــارة والتجزئــة والرئيــس التنفيــذي لشــركة وارف الدوليــة لألســتثمار.
وســبق ان عمــل فيصــل فــي صنــدوق التنميــة الصناعــي الســعودي لمــدة  11ســنه كمستشــار تمويــل .يحمــل فيصــل شــهادة
البكالوريــوس فــي ادارة نظــم المعلومــات مــن جامعــة الملــك ســعود أضافــة إلــى  35دورة متقدمــة مــن المملكــة المتحــدة
فــي مجــاالت االدارة واالســتثمار و التخطيــط.
•األستاذ عبدالله سليمان عبدالله الضحيان – عضو غير مستقل

لــدى عبداللــه الضحيــان أكثــر مــن عشــر أعــوام مــن الخبــرة فــي مجــال الهندســة وقطاعــات المقــاوالت والتجــارة ،كمــا شــغل
كنائــب الرئيــس وكشــريك للشــركات التاليــة :شــركة الضحيــان التجاريــة ،وشــركة الضحيــان لالســتثمار والتطويــر العقــاري،
والشــركة الدوليــة للفنــادق والمنتجعــات الســياحية ،وشــركة المــواد المعماريــة للتجــارة والمقــاوالت .كمــا ســبق أن شــغل
منصــب مهنــدس بــإدارة البنــاء فــي امانــة منطقــة الريــاض .يحمــل عبداللــه الضحيــان شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة
المعماريــة مــن جامعــة الملــك ســعود.

•األستاذ حسام محمد عبدالرؤف – عضو مستقل

يشــغل حســام منصــب مديــر عــام فــي شــركة مونــت هيــل لالستشــارات والخدمــات العقاريــة ،ويعــد مــن كبــار الناشــطين
فــي القطــاع العقــاري وقطــاع التجزئــة ،وعمــل علــى االستشــارة فــي عــدة مشــاريع ومجــاالت تشــمل مجمعــات التســوق
وتوجهــات قطــاع التجزئــة وتطويــر المشــاريع الضخمــة وتخطيــط المــدن وأنظمــة الحوكمــة وتطويــر العقــارت المتعــددة
االســتخدام والتخطيــط العمرانــي والمــدن الذكيــة وغيرهــا الكثيــر .عمــل حســام ســابقاً كرئيــس محفظــة عقــارات التجزئــة فــي
شــركة إعمــار العقاريــة ،كمــا عمــل كقائــد فريــق تصميــم وتنفيــذ مراكــز التســوق فــي شــركة ماجــد الفطيــم ،وعمــل كمهنــدس
معمــاري لمراكــز التســوق فــي الغريــر لإلســتثمار .حصــل حســام علــى شــهادة اإلدارة المتقدمــة فــي التطويــر العقــاري مــن
جامعــة هارفــرد ويحمــل شــهادة بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة المعماريــة.

•األستاذ أحمد توفيق أحمد القصير – عضو مستقل

يشــغل منــذ اربعــة ســنوات منصــب المديــر التنفيــذي لشــركة رتــاج القابضــة المتخصصــة فــي مجــال التطويــر العقــاري المحلــي
والدولــي باالضافــة إلــى التعاقــدات الحكوميــة .عمــل لمــدة اربعــة ســنوات كشــريك فــي مكتــب ناجــي للمحامــاة ومديــر
االدارة الدوليــة فــي المكتــب .و عمــل لمــدة عشــر ســنوات فــي شــركة أرامكــو الســعودية فــي مجــال إدارة المشــاريع ورئيســاً
إلدارة التحقيــق .تخــرج بدرجــة البكالوريــوس فــي الهندســة مــن جامعــة تكســاس فــي الواليــات المتحــدة ،ودرجــة الماجســتير
فــي إدارة األعمــال ودكتــوراه فــي القانــون ( )JDمــن جامعــة كانســاس فــي الواليــات المتحــدة.

•األستاذ أحمد عبدالعزيز احمد بن حسن– عضو مستقل

لــدى أحمــد بــن حســن أكثــر مــن  24عامــاً مــن الخبــرة فــي مجــاالت الخدمــة المصرفيــة االســتثمارية وقطاعــات التجزئــة ويشــغل
حاليــاً منصــب مديــر االســتثمار فــي شــركة الرقيــب القابضــة وهــي شــركة تعمــل فــي مجــال اإلنشــاءات والعقــارات ومجــال
تجــارة التجزئــة ،وســبق أن شــغل منصــب مســاعد المديــر العــام فــي مجموعــة ســامبا الماليــة و مديــر أول فــي بنــك ســاب،
ويحمــل أحمــد بــن حســن شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال :إدارة ماليــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي واليــة مينيســوتا
– الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

 ١٣.٢أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق
يتحمــل الصنــدوق كافــة تكاليــف الســفر واإلقامــة الفعليــة التــي يتكبدهــا كل عضــو مــن األعضــاء فــي ســبيل حضــور االجتماعــات،
ويتحمــل أيضــاً الصنــدوق مكافــأة حضــور التــي تقتصــر علــى أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلين وبواقــع  5,000ريــال
ســعودي لالجتمــاع الواحــد بحــد أقصــى وال يزيــد مجمــوع هــذه التكاليــف (لألعضــاء جميعــاً ) والمكافــآت (لألعضــاء المســتقلين)
عــن  100,000ريــال ســنوياً  ،ولــن يتقاضــى أعضــاء المجلــس مــن موظفــي مديــر الصنــدوق أي بــدالت او مكافــآت نظيــر عضويتهــم
فــي مجلــس إدارة الصنــدوق.
ويتحمل مدير الصندوق مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين.
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 ١٣.٣مسؤولية مجلس إدارة الصندوق
	-التأكّ د من أداء مدير الصندوق لمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط الصندوق وأحكامه.
	-المصادقــة علــى جميــع العقــود والقــرارات والتقاريــر الجوهريــة التــي يكــون الصنــدوق طرفــاً فيهــا ،ويشــمل ذلــك علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر :الموافقــة علــى عقــود التشــغيل ،وعقــد الحفــظ ،وعقــد التســويق ،وعقــد التثميــن.
	-اعتماد هذه الشروط واألحكام وأي تعديالت عليها.
	-اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
	-الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق.
	-االجتمــاع مرتيــن ســنوياً بحــد أدنــى مــع مســؤول المطابقــة وااللتــزام ومســؤول التبليــغ عــن غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
لــدى مديــر الصنــدوق والمستشــار الشــرعي للتأكــد مــن التــزام مديــر الصنــدوق بجميــع اللوائــح واألنظمــة المتبعــة.
	-التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من األطراف المعنية.
	-العمــل بأمانــة لمصلحــة الصنــدوق ومالكــي وحداتــه ،وتتضمــن مســؤولية عضــو مجلــس إدارة الصندوق تجــاه مالكي الوحدات
واجــب اإلخــاص واالهتمــام وبذل الحــرص المعقول.

 ١٣.٤صناديق أخرى يشرف على إدارتها أعضاء مجلس إدارة الصندوق
1.1صناديق استثمار أخرى يشرف عليها أعضاء مجلس إدارة الصندوق

ال يشغل أعضاء مجلس إدارة صندوق سويكورب وابل ريت أي منصب في صناديق استثمار أخرى باستثناء ما ذكر أدناه:
إسم العضو

الصندوق

مدير الصندوق

سعود منصور إبراهيم الطاسان

صندوق سويكورب للفرص
العقارية ()1
صندوق سويكورب للفرص
العقارية ()2

شركة سويكورب

عضو مجلس إدارة
الصندوق

صندوق ايوان المعالي العقاري
صندوق ايوان القيروان العقاري

شركة سويكورب

عضو مجلس إدارة
الصندوق

شركة دراية
المالية

عضو مجلس إدارة
الصندوق

أحمد توفيق أحمد القصير

صندوق دراية العقاري
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المنصب

حسام محمد عبدالرؤف

-

-

-

أحمد عبدالعزيز احمد بن حسن

-

-

-

عبدالله سليمان عبدالله الضحيان

-

-

-

فيصل محمد عبدالمحسن العبدالكريم

-

-

-

عبدالله حمد إبراهيم السلوم

صندوق ايوان القيروان العقاري
صندوق إيوان المعالي العقاري

شركة سويكورب

عضو مجلس إدارة
الصندوق

عبدالله سعود عبدالله الكليبي

صندوق إيوان المعالي العقاري

شركة سويكورب

عضو مجلس إدارة
الصندوق

 .14مدير الصندوق
 ١٤.١اسم مدير الصندوق وعنوانه.
االسم

شركة سويكورب

العنوان

طريق الملك فهد ،برج المملكة ،الدور 49
الرمز البريدي 11451
الرياض ،المملكة العربية السعودية
هــاتف +966 112110737 :
فاكس +966 112110733 :

الموقع اإللكتروني

www.swicorp.com

 ١٤.٢ترخيص مدير الصندوق
إن شــركة ســويكورب شــركة مســاهمة مختلطــة ،بموجــب الســجل التجــاري رقــم  0633320101وتاريــخ  8241/50/60هـــ و ترخيــص
الهيئــة العامــة لالســتثمار رقــم  98240103001ومرخصــة كـ«شــخص مرخــص لــه» بموجــب ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم
 16121 – 73لمزاولــة نشــاط التعامــل بصفــة أصيــل والتعهــد بالتغطيــة والترتيــب وتقديــم المشــورة واإلدارة و الحفــظ فــي أعمــال
األوراق الماليــة.

 ١٤.٣خدمات مدير الصندوق
سوف ُيقدم مدير الصندوق الخدمات اإلدارية اآلتية وخدمات أخرى للصندوق بما في ذلك -دون حصر -ما يأتي:
1 .1إدارة األصول العقارية في الصندوق واألصول األخرى لصالح مالكي الوحدات وفقاً لهذه الشروط واألحكام.
2 .2تنفيــذ اســتراتيجيات االســتثمار الموضحــة ضمــن هــذه الشــروط واألحــكام ،ومراقبــة التــزام الصنــدوق لجميــع األنظمــة
واللوائــح المعمــول بهــا ،ولهــذه الشــروط واألحــكام.
3 .3تحديد إجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق.
4 .4االحتفاظ بسجل مالكي الوحدات في الصندوق.
5 .5تعيين محاسب قانوني ومزودي الخدمات المهنية اآلخرين للصندوق بما في ذلك المستشار القانوني.
6 .6الترتيــب والتفــاوض مــع جميــع الجهــات ذات العالقــة باألصــول العقاريــة للصنــدوق مــن مديــري أمــاك ومقاوليــن
واستشــاريين وجهــات هندســية وتســويقية وتشــغيلية أخــرى ويتابــع كذلــك أداء أعمالهــا.
7 .7اإلشراف على أداء مدير األمالك.
8 .8ترتيب تصفية الصندوق عند انتهاء مدة الصندوق.
9 .9إطالع مالكي الوحدات عن أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق.
1010التشــاور مــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق مــن وقــت آلخــر لضمــان االلتــزام بأنظمــة هيئــة الســوق الماليــة الســعودية
والشــروط واألحــكام.

 ١٤.٤احتمال تعارض المصالح
اســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي المــادة ١٤.٧والمــادة 20مــن هــذه الشــروط واألحــكام ،وحتــى تاريــخ نشــر هــذه الشــروط
واألحــكام ،فــإن مديــر الصنــدوق يقــر بعــدم وجــود أي تضــارب مصالــح محتمــل بيــن مصالــح الصنــدوق ومصالــح مديــر الصنــدوق
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أو مصالــح أعضــاء مجلــس إدارتــه قــد تؤثــر علــى تأديــة االلتزامــات المترتبــة تجــاه الصنــدوق ،وعنــد حــدوث أو توقــع حــدوث أي
تضــارب مصالــح خــال فتــرة عمــل الصنــدوق فســوف يســعى مديــر الصنــدوق لحــل هــذا التضــارب علــى أســس عادلــة ومنصفــة
لجميــع األطــراف وســيتم اإلفصــاح عنهــا لمجلــس إدارة الصنــدوق فــي حينــه.

 ١٤.٥وصف ألي تضارب جوهري في المصالح
ال يوجد أي تضارب مصالح جوهري من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤثر على تأدية التزاماته تجاه الصندوق.

 ١٤.٦تكليف أطراف ثالثة
يمكــن لمديــر الصنــدوق تعييــن الجهــات المــزودة للخدمــات وتغييرهــا وإعــادة تكليفهــا ،ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال :مديــر
األمــاك والمقــاول والمستشــارين وأميــن الحفــظ والمحاســبين القانونييــن للصنــدوق ،وذلــك بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي
الوحــدات.

 ١٤.٧مشاركة  /استثمار مدير الصندوق في الصندوق
ينــوي مديــر الصنــدوق عنــد بــدء الصنــدوق وخــال فتــرة الطــرح األولــي المشــاركة فــي الصنــدوق كمســتثمر مــع األخــذ باالعتبــار
النســبة الدنيــا لملكيــة الجمهــور فــي الوحــدات -أي  %30مــن إجمالــي وحــدات الصنــدوق – التــي تفرضهــا التعليمــات الخاصــة
بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة .ويحتفــظ مديــر الصنــدوق بحقــه فــي تخفيــض مشــاركته كليــاً أو جزئيــاً متــى رأى ذلــك
مناســباً مــن خــال شــراء/بيع وحــدات الصنــدوق مــن الســوق .وســيقوم مديــر الصنــدوق باإلفصــاح فــي نهايــة كل ســنة عــن أي
اســتثمار لــه فــي الصنــدوق فــي ملخــص االفصــاح المالــي.

 ١٤.٨الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق وحجم األصول العقارية المدارة من قبله
مجلس اإلدارة

لجنة إدارة المخاطر

لجنة المراجعة
و التدقيق

مسؤول
إدارة المخاطر

التدقيق الداخلي

إدارة المصرفية
اإلستثمارية

إدارة األصول

الحفظ

إدارة الصناديق
العقارية

إدارة
محافظ العمالء

إدارة االبحاث و
التحاليل

الرئيس التنفيذي

إدارة المبيعات

لجنة الترشيحات
و المكافآت

إدارة المطابقة و
اإللتزام و مكافحة
غسل األموال

إدارة المالية

الخدمات المساندة

وتقــوم إدارة األصــول لــدى شــركة ســويكورب حاليــاً بــإدارة ثالثــة صناديــق عقاريــة خاصــة و تقــدر مجمــوع األصــول العقاريــة للصناديــق
المــدارة مــن قبــل شــركة ســويكورب حتــى تاريــخ  30يونيــو  2017بقيمــة  299مليــون ريــال ســعودي.
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 .١٥أمين الحفظ
االسم

شركة البالد المالية

العنوان

سمارت تاور – الطابق األول
تقاطع شارع التحلية مع الملك فهد
ص.ب 140
الرياض  ،المملكة العربية السعودية

الموقع اإللكتروني

www.albilad-capital.com

•مسؤوليات أمين الحفظ

يحتفــظ أميــن الحفــظ بســجالت وحســابات األصــول العقاريــة والوثائــق المتعلقــة بالصنــدوق  -والتــي تشــمل علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر -صكــوك العقــارات المملوكــة للصنــدوق وســيتم تأســيس شــركة ذات غــرض خــاص ( )SPVو ذلــك لتملــك
أصــول الصنــدوق ومملوكــة لشــركة البــاد الماليــة بنســبة  %100وفــي حــال الحصــول علــى تمويــل ســيتم ترتيــب نقــل الصكــوك
مــع الجهــة الممولــة.
كمــا ســيقوم أميــن الحفــظ بفصــل األصــول الخاصــة بالصنــدوق عــن أي أصــول أخــرى بشــكل مســتقل ،وال يكــون لدائنــي مديــر
الصنــدوق او اميــن الحفــظ اي حــق فــي اموال/أصــول الصنــدوق.

 .١٦مدير األمالك
االسم

شركة أكيد للتسويق والتطوير العقاري

العنوان

ص.ب 640
الرياض 113211
المملكة العربية السعودية
فاكس 00966112078101

يحــق لمديــر الصنــدوق تغييــر مديــر االمــاك للصنــدوق متــى رأى ذلــك مناســباً ويتــم اشــعار مالكــي الوحــدات وهيئــة الســوق
الماليــة عنــد التغييــر.

 .١٧المحاسب القانوني
االسم

اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون

العنوان

التعاون طريق أبو بكر الصديق
الرياض  ،المملكة العربية السعودية
هاتف00966112694419 :
فاكس00966112693516 :

ـاء علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق.
يحــق لمديــر الصنــدوق تغييــر المحاســب القانونــي الصنــدوق متــى رأى ذلــك مناســباً  ،بنـ ً
ويتــم اشــعار مالكــي الوحــدات وهيئــة الســوق الماليــة عنــد التغييــر.
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 .18المستشار الشرعي
تــم تعييــن «دار المراجعــة الشــرعية» باعتبارهــا المستشــار الشــرعي للصنــدوق .وهــي شــركة متخصصــة فــي تقديــم خدمــات
التدقيــق والمراجعــة الشــرعية ،وعضــو فــي هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية ،ومرخصــة مــن قبــل
مصــرف البحريــن المركــزي لتقديــم خدمــات االستشــارات الشــرعية .وقــد عينــت دار المراجعــة الشــرعية الشــيخ محمــد أحمــد
الســلطان ليتولــى مراجعــة المعاييــر الشــرعية للصنــدوق والمســتندات الخاصــة بالصنــدوق والتأكــد مــن إلتــزام الصنــدوق بمعاييــر
الهيئــة الشــرعية كمــا هــي موضحــة فــي الملحــق رقــم  2مــن هــذه الشــروط واألحــكام ،ومراجعــة كافــة عمليــات واســتثمارات
الصنــدوق وإجــراء التدقيــق الســنوي علــى الصنــدوق ومراجعــة العقــود واإلتفاقيــات ومراقبــة تطبيــق معاييــر الهيئــة الشــرعية
ليؤكــد لمجلــس إدارة الصنــدوق بــأن عمليــات الصنــدوق واســتثماراته متوافقــة مــع معاييــر الهيئــة الشــرعية ،علمــاً بأنــه ســيتم
دفــع رســوم المستشــار الشــرعي مــن أصــول الصنــدوق.
•الشيخ /محمد أحمد السلطان

 10ســنوات مــن الخبــرة كمستشــار شــرعي وأكاديمــي فــي الصناعــة المصرفيــة اإلســامية .الشــيخ محمــد يقــود فريــق عمــل إدارة
االستشــارات الشــرعية فــي الــدار بمــا يتمتــع مــن علــم غزيــر فــي الفقــة والتمويــل اإلســامي .تكمــن خبرتــه فــي إعــادة تصميــم
المنتجــات التقليديــة ،وهيكلــة صناديــق االســتثمار ،كمــا تمتــد خبرتــه إلــى القطــاع المصرفــي والتأميــن مــع ضمــان ســرعة إجــراء
عمليــة الموافقــة وتخصيــص حلــول فريــدة وعمليــة وظيفيــة فــي إدارة الفتــوى .حاصــل علــى شــهادة الماجســتير العالميــة فــي
الفقــه وأصــول الفقــه مــن جامعــة أحســن العلــوم بباكســتان .وشــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم اإلســامية مــن جامعــة دار
العلــوم بباكســتان تحــت إشــراف العالــم الشــهير مفتــي محمــد تقــي عثمانــي.

 .19القوائم المالية
تبــدأ الســنة الماليــة مــن  ١ينايــر حتــى  ٣١ديســمبر مــن كل عــام ،باســتثناء الســنة األولــى مــن تأســيس الصنــدوق ،والتــي ســوف
تبــدأ فيهــا الســنة الماليــة فــي تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح األولــي وتنتهــي فــي  31ديســمبر 2018م.
ُي ِعــد مديــر الصنــدوق القوائــم الماليــة للصنــدوق ،وســتتم مراجعتهــا بشــكل نصــف ســنوي ،وتدقيقهــا بشــكل ســنوي وفــق
المعاييــر المحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ،ويتــم تدقيــق القوائــم الماليــة بواســطة المحاســب
القانونــي الخــاص بالصنــدوق ،وســيتم تقديــم القوائــم الماليــة الخاصــة بالصنــدوق إلــى مجلــس إدارة الصنــدوق ،ويتــم إتاحتهــا
لهيئــة الســوق الماليــة فــور اعتمادهــا وإعالنهــا لمالكــي الوحــدات (مــن دون أي رســوم) خــال مــدة ال تتجــاوز ( )25يــوم مــن نهايــة
المــدة التــي تشــملها القوائــم الماليــة األوليــة المفحوصــة وخــال ( )40يــوم مــن نهايــة المــدة التــي تشــملها القوائــم الماليــة
الســنوية المراجعــة وذلــك مــن خــال نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق الماليــة
الســعودية (تــداول).

. 20تضارب المصالح
وموظفــوه وعمــاؤه ومديروهــم ومســؤولوهم
ّ
قــد يشــارك مديــر الصنــدوق ،والشــركات التابعــة لــه ،ومديــروه ،ومســؤولوه،
وموظفوهــم ووكالئهــم وأعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق فــي اســتثمارات ماليــة أو أعمــال مهنيــة أخــرى والتــي قــد يكــون مــن
شــأنها أحيانــاً أن تــؤدي إلــى تعــارض فــي المصالــح مــع الصنــدوق ،وإذا واجــه مديــر الصنــدوق أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة
الصنــدوق تضاربــاً جوهريــاً فــي المصالــح مــع الصنــدوق ،فــإن مديــر الصنــدوق ســيفصح عــن ذلــك إفصاحــاً مناســباً فــي أقــرب
وقــت ممكــن ،وسيســعى مديــر الصنــدوق لحــل أي تضــارب مــن هــذا النــوع عبــر تطبيــق اإلجــراءات المتبعــة مــن مديــر الصنــدوق
بإنصــاف ،بمــا فــي ذلــك التــزام أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق الذيــن لهــم عالقــة بالتضــارب باالمتنــاع عــن التصويــت علــى أي
مســألة تشــتمل علــى تضــارب فــي المصالــح .وحتــى تاريــخ نشــر هــذه الشــروط واألحــكام ،فــإن مديــر الصنــدوق يقــر بعــدم جــود أي
تضــارب جوهــري بيــن مصالــح الصنــدوق ومصالــح مديــر الصنــدوق أو مصالــح أعضــاء مجلــس إدارتــه أو مصالــح مســتأجري األصــول
العقاريــة قــد تؤثــر علــى تأديــة االلتزامــات المترتبــة تجــاه الصنــدوق.
ً
وبداية فقد حدد مدير الصندوق نقاط تضارب المصالح التالية:
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 ٢٠.١المشاريع المشابهة لمشاريع مدير الصندوق
شــركة ســويكورب تديــر الحســابات الخاصــة بهــا باإلضافــة إلــى االســتثمارات والحســابات ذات األهــداف المماثلــة للصنــدوق ومــن
المتوقــع أن تســتمر فــي إدارتهــا ،ومــن بيــن هــذه االســتثمارات برامــج االســتثمار الجماعــي األخــرى التــي يمكــن أن تديرهــا شــركة
ســويكورب أو ترعاهــا ،والتــي قــد تمتلــك شــركة ســويكورب أو إحــدى شــركاتها التابعــة فيهــا حصــة مــن رأس المــال.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنــه وفقــاً للقيــود المنصــوص عليهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام يجــوز لشــركة ســويكورب والشــركات
التابعــة لهــا فــي المســتقبل القيــام بــدور مديــر الصنــدوق ،أو مديــر االســتثمار أو الشــريك العــام فــي صناديــق اســتثمارية أخــرى،
ويجــوز أن يســتثمر واحــد منهــا أو أكثــر فــي مشــاريع مشــابهة لتلــك التــي يطورهــا الصنــدوق.

 ٢٠.٢تضارب المصالح فيما يتعلق بالمعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له
قــد يدخــل الصنــدوق فــي معامــات مــع مديــر الصنــدوق أو الشــركات التابعــة لــه أو الشــركات التــي كانــت تابعــة لــه فــي الســابق،
أو مــع غيرهــا مــن الكيانــات األخــرى التــي تمتلــك فيهــا شــركة ســويكورب حقوقــاً مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،وعلــى ســبيل المثــال
فقــد تقــدم شــركة ســويكورب أو بعــض الشــركات التابعــة لهــا خدمــات معينــة للصنــدوق ،وعلــى وجــه الخصــوص قــد يقــدم فريــق
المصرفيــة االســتثمارية بشــركة ســويكورب خدمــات استشــارية بشــأن ترتيــب التمويــات للصنــدوق ،وســيحصل علــى رســوم
مســتحقة للصنــدوق عنــد تنفيــذ أي معاملــة تمويــل ،وســيتم اإلفصــاح لمجلــس إدارة الصنــدوق عــن جميــع المعامــات التــي
تتــم مــا بيــن الصنــدوق ومديــر الصنــدوق والشــركات التابعــة لــه والكيانــات التــي تمتلــك فيهــا شــركة ســويكورب حقوقــاً مباشــرة
أو غيــر مباشــرة.

 ٢٠.٣مجلس إدارة الصندوق
سيشــرف مجلــس إدارة الصنــدوق علــى حــل وتســوية أي تضــارب فــي المصالــح ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق ،حيــث
قــد يكــون ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق مصالــح مرتبطــة بمجموعــة كبيــرة مــن األنشــطة العقاريــة وغيرهــا مــن
األنشــطة التجاريــة .وقــد تتضــارب هــذه األنشــطة مــن وقــت آلخــر مــع مصالــح الصنــدوق.
ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق واجبــات ائتمانيــة تجــاه المســتثمرين بموجــب المســؤوليات المذكــورة فــي هذه الشــروط
واألحــكام ،وســوف يبذلــون جميــع الجهــود لحــل وتســوية جميــع حــاالت تضــارب المصالــح عــن طريــق تقديرهــم لألمــور بحســن
نيــة بمــا فــي ذلــك التــزام أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق الذيــن لهــم عالقــة بالتضــارب باالمتنــاع عــن التصويــت علــى أي مســألة
تشــتمل علــى تضــارب فــي المصالــح.

 ٢٠.٤المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة
يمكــن أن يدخــل الصنــدوق -مــن وقــت آلخــر -فــي صفقــات مــع األطــراف ذوي العالقــة شــريطة أن يتــم اإلفصــاح عــن تلــك
الصفقــات لمجلــس إدارة الصنــدوق وهيئــة الســوق الماليــة ومالكــي الوحــدات وفقــاً لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري
بنــاء علــى شــروط الســوق الســائدة ،وإذا رغــب أحــد
والتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة وأن تتــم ً
األطــراف ذوي العالقــة -بمــا فــي ذلــك أي صنــدوق تــم تأسيســه مــن قبــل مديــر الصنــدوق -فــي الدخــول فــي صفقــة مــع
الصنــدوق فــإن مديــر الصنــدوق ســيحصل علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق ويجــب أن يكــون ســعر الشــراء المدفــوع أو
المســتلم متوافقــاً مــع التقييمــات المســتقلة.

. 21اإلفصاح لمالكي الوحدات
1.1يلتزم مدير الصندوق باإلفصاح عن اآلتي لهيئة السوق المالية ومالكي الوحدات:

1 .1أي تطــورات جوهريــة تنــدرج فــي إطــار نشــاطه وال تكــون معرفتهــا متاحــة لعامــة النــاس ،وقــد تؤثــر فــي أصــول الصنــدوق
وخصومــه أو فــي وضعــه المالــي أو فــي المســار العــام ألعمالــه أو أي تغييــر يكــون لــه تأثيــر فــي وضــع الصنــدوق أو يــؤدي
النســحاب طوعــي لمديــر الصنــدوق مــن منصــب مديــر الصنــدوق ،ويمكــن بدرجــة معقولــة أو يــؤدي إلــى تغيــر فــي ســعر
الوحــدة المدرجــة أو أن يؤثــر تأثيــراً ملحوظــاً فــي قــدرة الصنــدوق علــى الوفــاء بالتزاماتــه بــأدوات الديــن (إن وجــدت).

2 .2أي صفقــة لشــراء أصــول أو بيعهــا أو رهنهــا أو تأجيرهــا بســعر يســاوي أو يزيــد علــى  %10مــن القيمــة اإلجماليــة ألصــول
الصنــدوق وفقــاً آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهمــا أحــدث.
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3 .3أي خســائر تســاوي أو تزيــد علــى  %10مــن صافــي أصــول الصنــدوق وفقــاً آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم
ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهــا أحــدث.
4 .4أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو في لجان الصندوق (إن وجدت).
5 .5أي نــزاع ،بمــا فــي ذلــك دعــوى قضائيــة أو تحكيــم أو وســاطة إذا كان مبلــغ النــزاع أو المطالبــة يســاوي أو يزيــد علــى %5
مــن صافــي أصــول الصنــدوق وفقــاً آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهــا أحــدث.
6 .6الزيــادة والنقصــان فــي صافــي أصــول الصنــدوق بمــا يســاوي أو يزيــد علــى  %10وفقــاً آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة
أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهــا أحــدث.
7 .7الزيادة والنقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أي يزيد على  %10وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
8 .8أي صفقــة بيــن الصنــدوق وطــرف ذي عالقــة أو ترتيــب يســتثمر بموجبــه كل مــن الصنــدوق والطــرف ذي العالقــة فــي أي
ـا لــه إذا كانــت هــذه الصفقــة أو الترتيــب مســاوية أو تزيــد علــى  %1مــن إجمالــي إيــرادات
مشــروع أو أصــل أو يقــدم تمويـ ً
الصنــدوق وفقــاً آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.
9 .9أي انقطــاع فــي أي مــن النشــاطات الرئيســية للصنــدوق يســاوي أو يزيــد علــى  %5مــن إجمالــي إيــرادات الصنــدوق وفقــاً
آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.
1010أي تغيير للمحاسب القانوني.
1111تعيين أمين حفظ بديل.
1212صــدور حكــم أو قــرار أو إعــان أو أمــر مــن محكمــة أو جهــة قضائيــة ســواءاً فــي المرحلــة االبتدائيــة أم االســتئنافية ،يمكــن
أن يؤثــر ســلباً فــي اســتغالل الصنــدوق ألي جــزء مــن أصولــه تزيــد قيمتــه علــى  %5مــن صافــي أصــول الصنــدوق وفقــاً آلخــر
قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهــا أحــدث.
1313أي تغيير مقترح في رأس مال الصندوق.
1414أي تضــارب جوهــري بيــن مصالــح الصنــدوق ومصالــح مديــر الصنــدوق أو مصالــح أعضاء مجلس إدارته أو مصالح مســتأجري
األصــول العقاريــة قــد تؤثــر علــى تأديــة االلتزامات المترتبة تجــاه الصندوق.
 .2يلتزم مدير الصندوق بإعداد وتقديم تقارير سنوية إلى مالكي الوحدات تتضمن المعلومات اآلتية:
1 .1األصول التي يستثمر فيها الصندوق.

2 .2األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها.
3 .3توضيح نسبة العقارات المؤجرة ونسبة العقارات غير المؤجرة إلى إجمالي األصول العقارية المملوكة.
4 .4جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات المالية الثالث األخيرة (أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح:
	-صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
	-صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
	-أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
	-عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.
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	-توزيع الدخل لكل وحدة.
	-نسبة المصروفات التي تحملها الصندوق.
5 .5سجل أداء يغطي ما يلي:
	-العائد اإلجمالي لسنة واحدة ،وثالث سنوات ،وخمس سنوات (أو منذ التأسيس).
	-العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية (أو منذ التأسيس).
	-جــدول يوضــح مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب التــي تحملهــا الصنــدوق ألطــراف خارجيــة علــى مــدار العــام،
بمــا فــي ذلــك اإلفصــاح عمــا إذا كانــت هنــاك أي ظــروف يقــرر مديــر الصنــدوق اإلعفــاء مــن أي رســوم أو تخفيضهــا.
	-إذا حدثت تغييرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق فيتم اإلفصاح عنها بشكل واضح.
	-تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي.
	-بيــان العمــوالت الخاصــة التــي حصــل عليهــا مديــر الصنــدوق خــال الفتــرة ،والتــي تبيــن بشــكل واضــح ماهيتهــا وطريقــة
االســتفادة منهــا.

 .22معلومات أخرى
 ٢٢.١حقوق واجتماعات مالكي الوحدات
1.1حقوق مالكي الوحدات:

	-الموافقة على التغييرات األساسية المقترحة.
	-اإلشعار بالتغييرات األساسية المقترحة.
	-ممارســة جميــع الحقــوق المرتبطــة بالوحــدات بمــا فــي ذلــك – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر  -حق التصويت فــي اجتماعات
مالكي الوحدات.
	-حضور اجتماعات مالكي الوحدات.
	-الحصول على التقارير السنوية للصندوق.

2.2الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:
يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات خالل ( )10أيام من:
1 .1تسلم مدير الصندوق طلب كتابي لذلك من أمين الحفظ.
2 .2تســلم مديــر الصنــدوق طلــب كتابــي لذلــك مــن مالــك أو أكثــر مــن مالكــي الوحــدات الذيــن يملكــون مجتمعيــن أو
منفرديــن  %25عــل األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق.
3 .3أو متى ما رأى مدير الصندوق ضرورة عقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه.
 .3إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:
1 .1تكــون الدعــوة الجتمــاع مالكــي الوحــدات باإلعــان عــن ذلــك فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع
اإللكترونــي للســوق الماليــة الســعودية (تــداول) ،وبإرســال إشــعار كتابــي إلــى جميــع مالكــي الوحــدات وأميــن الحفــظ
قبــل ( )10أيــام علــى األقــل مــن االجتمــاع وبمــدة ال تزيــد عــن ( )21يومــاً قبــل االجتمــاع ،وســيحدد اإلعــان واإلشــعار
تاريــخ االجتمــاع ومكانــه ووقتــه والقــرارات المقترحــة ،وســيتم إرســال نســخة مــن اإلشــعار إلــى هيئــة الســوق الماليــة.
2 .2ال يكــون اجتمــاع مالكــي الوحــدات صحيحــاً إال إذا حضــره عــدد مــن مالكــي الوحــدات يملكــون مجتمعيــن  ٪ 25علــى األقــل
مــن قيمــة وحــدات الصندوق.
3 .3إذا لــم يســتوف النصــاب الموضــح فــي الفقــرة (ب) أعــاه ،فيجــب علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة الجتمــاع ثــان باإلعــان
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عــن ذلــك فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق ،وبإرســال إشــعار كتابــي إلــى جميــع مالكــي الوحــدات وأميــن الحفــظ
قبــل ( )5أيــام علــى األقــل ،ويعــد االجتمــاع الثانــي صحيحــاً أيــاً كانــت نســبة ملكيــة الوحــدات الممثلــة فــي االجتمــاع.
 .4طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:
	-يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل شرعي للتمثيل في اجتماع مالكي الوحدات.
	-يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.
	-يجــوز عقــد اجتماعــات مالكــي الوحــدات واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا بواســطة وســائل التقنيــة
الحديثــة وفقــاً للضوابــط التــي تضعهــا هيئــة الســوق الماليــة.
	-يكــون القــرار نافــذاً بموافقــة مالكــي وحــدات يمثلــون نســبة أكثــر مــن  %50مــن مجمــوع الوحــدات الحاضــر مالكهــا فــي
ـواء شــخصياً أم بالوكالــة أم بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة.
اجتمــاع مالكــي الوحــدات سـ ً

 .23مدير األمالك
شــركة أكيــد هــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة ،نشــأة فــي مطلــع عــام 2013م وتأسســت علــى ايــدي مجموعــة
مــن المســتثمرين والمطوريــن ذو الخبــرة الطويلــة والمتخصصــة فــي المجــال العقــاري ،حيــث انبثقــت فكــرة تكويــن الشــركة مــن
خــال دراســة الســوق العقــاري فــي المملكــة حينهــا وفهــم احتياجــات المــاك والمســتثمرين العقارييــن والمســتهلكين وتبيــن بــأن
الســوق يحتــاج الــى شــركات متخصصــة بالخدمــات العقاريــة بشــكل احترافــي وغيــر تقليــدي ،ومــن هنــا تكونــت فكــرة انشــاء شــركة
أكيــد لتكــون متخصصــة فــي تقديــم أهــم الخدمــات والحلــول العقاريــة المتكاملــة( ،مــن تســويق ـــــ و تأجيــر ــــــ وتشــغيل – وتحصيــل
المبالــغ الماليــة لجميــع الممتلــكات التجاريــة  ،و إدارة االمــاك والمرافــق ،وتقديــم الدراســات واالستشــارات والبحــوث العقاريــة)،
ورســمت أكيــد خــط ســيرها الصحيــح المتخصــص الــذي يخــدم المالــك للعقــار والمســتثمر والمســتخدم النهائــي فــي آن واحــد،
ويقــوم بتوفيــر تلــك الخدمــات لكافــة القطاعــات والشــرائح المســتهدفة.

 .24إجراءات معالجة الشكاوى
عنــد وجــود أي شــكاوى تتعلــق بالصنــدوق ينبغــي علــى مالــك الوحــدات صاحــب الشــكوى إرســالها إلــى إدارة المطابقــة وااللتــزام
لــدى مديــر الصنــدوق حســب عنــوان مديــر الصنــدوق الموضــح فــي هــذه الشــروط واألحــكام .وســيتيح مديــر الصنــدوق اإلجــراءات
الكاملــة لمعالجــة الشــكاوى لمالكــي الوحــدات عنــد الطلــب.
وإذا تعــذر الوصــول إلــى تســوية أو لــم يتــم الــرد خــال ( )30يــوم عمــل ،يحــق لمالــك الوحــدات إيــداع شــكواه لــدى هيئــة الســوق
الماليــة  -إدارة شــكاوى المســتثمرين – كمــا يحــق لمالــك الوحــدات إيــداع شــكواه لــدى لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق
الماليــة بعــد مضــي مــدة ( )90يومــاً تقويميــاً مــن تاريــخ إيــداع الشــكوى لــدى هيئــة الســوق الماليــة ،إال إذا أخطــرت هيئــة الســوق
الماليــة مقــدم الشــكوى بجــواز إيداعهــا لــدى اللجنــة قبــل انقضــاء المــدة.

 .25تعديل الشروط واألحكام
لمديــر الصنــدوق تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام بعــد الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات علــى أي تغييــر أساســي مقتــرح
للشــروط واألحــكام ،وبعــد الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات ،يقــوم مديــر الصنــدوق بالحصــول علــى موافقــة هيئــة
الســوق الماليــة والمستشــار الشــرعي علــى التغييــر األساســي .وتعتبــر أي مــن التغييــرات اآلتيــة تغييــراً أساســياً :
1 .التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.
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2 .التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.
3 .التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق.
4 .زيادة رأس مال الصندوق
ســيقوم مديــر الصنــدوق بتقديــم نســخة محدثــة مــن شــروط وأحــكام الصنــدوق إلــى هيئــة الســوق الماليــة وأميــن الحفــظ خــال
( )10أيــام مــن إجــراء أي تغيــر عليهــا.
ويجب على مدير الصندوق نشر النسخة المحدثة من الشروط واألحكام على موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق
المالية السعودية (تداول) خالل ( )10أيام من إجراء أي تحديث عليها بما في ذلك التحديث السنوي ألداء الصندوق.
ويلتــزم مديــر الصنــدوق باإلعــان علــى موقعــه اإللكترونــي والموقــع اإللكترونــي للســوق الماليــة الســعودية (تــداول) عــن
تفاصيــل أي تغييــرات جوهريــة فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق وذلــك قبــل ( )10مــن تاريــخ ســريان التغييــر.

 .26النظام المطبق
تخضع هذه الشروط واألحكام وتُ فسر وفقاً لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية والسعودية.
ســوف يســعى مديــر الصنــدوق وكل مســتثمر إلــى الحــل الــودي ألي نــزاع ينشــأ عــن أو فيمــا يتعلــق بهــذه الشــروط واألحــكام،
والمســائل الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام .وفــي حالــة وجــود نــزاع لــم يتــم التوصــل لحــل ودي بشــأنه خــال  30يــوم مــن
تاريــخ اإلخطــار بــه ،فإنــه يجــوز ألي طــرف إحالــة هــذا النــزاع إلــى هيئــة الســوق الماليــة ولجــان الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة
لتســويته.

 .27إقرار من مالك الوحدات
لقــد قمت/قمنــا باالطــاع علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق الخاصــة بالصنــدوق والموافقــة علــى خصائــص الوحــدات التــي
اشتركت/اشــتركنا فيهــا.
االســــم:
التوقيع:
التـــــاريخ:

/

/

هـ (الموافق

/

/

م).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّ م.
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ملحق ( )1ملخص اإلفصاح المالي
إن هــذا الصنــدوق تــم تأسيســه حديثــا ،لذلــك تــم ذكــر الرســوم والمصاريــف المتوقــع أن يدفعهــا الصنــدوق ويتحملهــا حاملــو الوحــدات،
وســيتم تحديــث هــذا الملحــق باألرقــام الفعليــة للمصاريــف والرســوم التــي تــم دفعهــا بعــد صــدور القوائــم الماليــة المدققــة للصنــدوق.

رسوم االشتراك

تخصم رسوم االشتراك من إجمالي مبلغ االشتراك وبعد تخصيص الوحدات ،وبقيمة
 %١من إجمالي مبلغ االشتراك .وسيقوم مدير الصندوق بالتنازل/حسم كامل رسوم
االشتراك لبائعي االصول العقارية (االشتراك العيني) الواردة بياناتهم في المادة «»8
من هذه الشروط واألحكام.

رسوم اإلدارة

تحتسب رسوم اإلدارة على أساس  %٠.٧٥سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق،
وتحسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع سنوي لمدير الصندوق.

رسوم التعامل
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يحصل مدير الصندوق على نسبة  %1من سعر البيع الخاص بكل أصل عقاري يتم بيعه
من قبل الصندوق أو أي من الشركاء الحاليين في شركة وابل العربية لالستثمار وذلك
مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء التقصي الالزم والتفاوض على شروط الشراء أو البيع
وإتمام العملية .وتكون رسوم التعامل مستحقة السداد بعد إتمام عملية الشراء أو
البيع الخاصة بكل أصل عقاري .ولن يتحصل مدير الصندوق على رسوم تعامل فيما
يتعلق بعملية شراء األصول العقارية المبدئية للصندوق.

تكاليف التعامل

يتحمل الصندوق جميع مصاريف وتكاليف التعامل /التعامالت مثل البيع والشراء
واالستحواذ على أصول والتكاليف االستشارية والقانونية التابعة .علماً بأن تلك
(سواء
المصاريف وتكاليف التعامل/التعامالت لن تتجاوز ما نسبته  %1من سعر الصفقة
ً
كانت شراء أم بيع ألصل عقاري من قبل الصندوق) ،علماً بأنه لن يطبق على عملية شراء
األصول المبدئية للصندوق أي تكاليف تعامل.

رسوم الحفظ

رسوم سنوية تعادل  %٠.٠٢٥من صافي قيمة أصول الصندوق ،وتدفع بشكل سنوي.

أتعاب المحاسب القانوني

يدفع الصندوق للمحاسب القانوني أتعابا سنوية بقيمة  50,000ريال سعودي والتي قد
تتغير من وقت آلخر بحيث يتم اإلفصاح عن ذلك التغيير في التقارير المقدمة لمالكي
الوحدات وفقاً للمادة « »21من هذه الشروط واألحكام .

أتعاب المستشار الشرعي

يدفع الصندوق للمستشار الشرعي أتعابا سنوية بقيمة  37,500ريال سنوياً.

مصاريف التمويل

يتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل واألتعاب والنفقات والمصاريف المتعلقة
بترتيب وهيكلة التمويل الخاص بالصندوق (إن وجد) والتي يتم سدادها للجهة الممولة
و بحسب السعر السائد بالسوق ،علماً بأنه لن يتجاوز تمويل الصندوق ما نسبته ()%50
من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

رسوم الترتيب

باإلضافة إلى مصاريف التمويل ،يتحمل الصندوق رسوم ترتيب تعادل  %1من صافي
قيمة التمويل الذي سيحصل عليه الصندوق والتي يتم سدادها لمدير الصندوق وذلك
مقابل قيامه بترتيب تمويالت للصندوق الستخدامها لتغطية تكاليف االستحواذ
والتطوير وتشغيل الصندوق وسداد أي توزيعات على مالكي الوحدات.

تــم االتفــاق مبدئيــاً مــع مديــر األمــاك علــى األتعــاب التاليــة والتــي يتــم ذكرهــا فــي
االتفاقيــة النهائيــة إلدارة وتشــغيل األصــول العقاريــة:
 .1يتحصــل مديــر األمــاك علــى أتعــاب ســنوية تعــادل  %3مــن إجمالــي االيــرادات الــذي
تــم تحصيلــه بالفعــل مــن األصــول العقاريــة و يتــم ســدادها نهايــة كل نصــف ســنة.
أتعاب مدير األمالك

باإلضافــة إلــى األتعــاب ،يقــوم الصنــدوق بالســداد لمديــر األمــاك ،نهايــة كل نصــف
ســنة ،كافــة التكاليــف و المصروفــات و النفقــات (بمــا فــي ذلــك مصاريــف الصيانــة
و مصاريــف اســتهالك المــاء و الكهربــاء و التأميــن علــى المجمعــات) التــي يتكبدهــا
فعليــاً مديــر األمــاك فــي مــا يتعلــق بتقديــم و توفيــر خدمــات إدارة األمــاك بالقــدر
الــذي ال يتجــاوز مــا نســبته  %17مــن إجمالــي االيــرادات الــذي تــم تحصيلــه بالفعــل مــن
األصــول العقاريــة ،و يتحمــل مديــر األمــاك وحــده مســؤولية التكاليــف والمصروفــات
ســواء قــام بتحملهــا شــخصياً (أي
والنفقــات فــي مــا يتجــاوز نســبة  %17آنفــة الذكــر
ً
باســمه الشــخصي) او قــام بتحميلهــا للصنــدوق.

أتعاب التطوير

فــي حــال اســتثمار الصنــدوق بمشــاريع التطويــر العقــاري ،ســيتحصل المطــور علــى أتعابــه
نظيــر قيامــه باإلشــراف  /بالعمــل علــى تطويــر المشــروع علــى شــكل نســبة مئويــة مــن
تكاليــف انشــاء المشــروع ،وبحســب الســعر الســائد بالســوق وبحــد أعلــى  %7مــن تكاليــف
انشــاء المشــروع.

أتعاب المثمنين العقاريين
المستقلين

يتحمــل الصنــدوق كافــة تكاليــف المثمنيــن العقاريــن وبحســب الســعر الســائد بالســوق،
وفــي جميــع االحــوال لــن يتــم خصــم إال المصاريــف والرســوم الفعليــة.

أتعاب مقدمي الخدمات
الهندسية الفنية واالستشارية

يتحمــل الصنــدوق المصاريــف الفعليــة المتعلقــة بالخدمــات الفنيــة والهندســية (إن وجــدت)
التــي قــد يحتاجهــا مديــر الصنــدوق للتأكــد مــن أعمــال مديــر األمالك/المطــور /أو أي مــن
المتعاقديــن وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر :التأكــد مــن ســير عمــل المشــروع ،جــودة تنفيــذ
االعمــال ،المطالبــات .... ،الــخ .وفــي جميــع األحــوال لــن يتــم خصــم اال الرســوم والمصاريــف
الفعليــة و بحســب الســعر الســائد بالســوق.

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

يتحمــل الصنــدوق كافــة تكاليــف الســفر واإلقامــة الفعليــة التــي يتكبدهــا كل عضــو مــن
األعضــاء فــي ســبيل حضــور االجتماعــات ،ويتحمــل أيضــاً الصنــدوق مكافــأة حضــور التــي
تقتصــر علــى أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلين وبواقــع  5,000ريــال ســعودي
لالجتمــاع الواحــد بحــد أقصــى وال يزيــد مجمــوع هــذه التكاليــف (لألعضــاء جميعــاً )
والمكافــآت (لألعضــاء المســتقلين) عــن  100,000ريــال ســنوياً  .،ولــن يتقاضــى أعضــاء
المجلــس مــن موظفــي مديــر الصنــدوق أي بــدالت او مكافــآت نظيــر عضويتهــم فــي
مجلــس إدارة الصنــدوق.
ويتحمل مدير الصندوق مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين.
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ســوف يتحمــل الصنــدوق رســوم مقابــل الخدمــات المقدمة من الســوق المالية الســعودية
(تــداول) ،وتكــون الرســوم على النحــو التالي:
 .1رسوم التسجيل:
• خدمــة إنشــاء ســجل مالكــي الوحــدات :مبلــغ  50,000ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى 2
ريــال ســعودي لــكل مســتثمر وبحــد اقصــى مبلــغ  500,000ريــال ســعودي.
رسوم اإلدراج والتسجيل

• رســم ســنوي لخدمــة إدارة ســجل مالكــي الوحــدات :مبلــغ  400,000ريــال ســعودي
ســنويا ،وقــد تتغيــر هــذه الرســوم مــن وقــت آلخــر بحســب قيمــة رأس مــال الصنــدوق.
 .2رسوم اإلدراج:
• خدمة اإلدراج األولي لوحدات الصندوق :مبلغ  50,000ريال سعودي
• رســم ســنوي لخدمــة إدراج وحــدات الصنــدوق :مبلــغ %٠.٠٣ :مــن القيمــة الســوقية
للصنــدوق ،بحــد أدنــى  50,000ريــال ســعودي وحــد أعلــى قــدره  300,000ريــال ســعودي.

الرسوم الرقابية التي يتم
سدادها لهيئة السوق المالية

دفــع مبلــغ مقطــوع وقــدره  7,500ريــال ســعودي ســنوياً .وستقســم الرســوم تناســبياً علــى
عــدد أيــام الســنة ،ويتــم دفــع الرســوم المســتحقة كل  12شــهر.

رسوم نشر المعلومات على
موقع تداول

دفــع مبلــغ مقطــوع وقــدره  5,000ريــال ســعودي ســنوياً لقــاء نشــر المعلومــات علــى
موقــع تــداول .وستقســم الرســوم تناســبياً علــى عــدد أيــام الســنة ،ويتــم دفــع الرســوم
المســتحقة كل  12شــهر.

مصاريف أخرى

مــع عــدم اإلخــال بالرســوم واألتعــاب والتكاليــف المذكــور صراحــة فــي هــذه الشــروط
واألحــكام ،يتحمــل الصـــندوق كافـــة الرســـوم والمصاريــف والنفقــات الخاصــة بأنشــطة
واســتثمارات الصنــدوق ،كمــا يتحمــل المصاريــف والرســوم الناتجـــة عـــن التعـــامالت
والخدمــات المقدمــة مــن الغيــر أو مــن االطــراف ذوي العالقــة مثــل الخدمــات القانونيــة
واالستشــارية األخــرى والمستشــارين العقارييــن ذات العالقــــة وأيـــة خـــدمات مهنيـــة
أو فنيــة او تقنيــة أخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك المصـــاريف المتعلقـــة برســوم التحويــل مــا بيــن
الحســابات البنكيــة أو االســتثمارية ،إضافــة إلــى أيــة ضرائــب أو رســوم (إن وجــدت) أو أيــة
مصاريــف نثريــة أخــرى (والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،مصاريــف وتكاليــف
تأســيس الصنــدوق ،والمصاريــف المتعلقــة بطباعــة وتوزيــع التقاريــر الســنوية للصنــدوق
وأيــة مصاريــف أو أتعــاب أخــرى مســتحقه ألشــخاص يتعاملــون مــع الصنــدوق فيمــا يتعلــق
بخدمــات اإلدارة والتشــغيل ،ومصاريــف اجتماعــات مالكــي الوحــدات) .ومـــن المتوقـــع أال
تزيـــد هـــذه التكـــاليف عـــن  %٠.٥مـــن إجمـــالي قيمـــة أصــول الصنــدوق ســنوياً  ،وفــي جميــع
االحــوال لــن يتــم خصــم إال المصاريــف والرســوم الفعليــة.

الزكاة

ال يتولــى مديــر الصنــدوق إخــراج زكاة الوحــدات االســتثمارية عــن المســتثمرين وتقــع علــى
مالــك الوحــدة مســؤولية إخــراج زكاة مــا يملــك مــن وحــدات اســتثمارية .وفــي حــال تغيــر
االنظمــة والتشــريعات الخاصــة بــزكاة صناديــق االســتثمار ســيتم ابــاغ المســتثمرين بهــا.

الرسوم الحكومية/الضرائب

إن الرســوم المذكــورة والعمــوالت والمصروفــات المســتحقة لشــركة ســويكورب أو
األطــراف األخــرى ال تشــمل الرســوم الحكومية/الضرائــب ،وســيتحمل الصنــدوق الرســوم
الحكومية/الضرائــب بشــكل منفصــل وفقــا للتشــريعات واللوائــح التنفيذيــة ذات العالقــة،
ومنهــا علــى ســبيل المثــال ضريبــة القيمــة المضافــة.

يقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أخرى غير التي تم ذكرها أعاله.
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ملحق ( )2المعايير الشرعية
1 .1المعايير الشرعية ألجور مدير الصندوق

	•يجــوز لمديــر الصنــدوق أن يتقاضــى أجــوراً مــن المســتثمر لقــاء اشــتراكه؛ ألنهــا عــوض عــن منافــع متقومــة شــرعاً ســواء أكان هــذا
األجــر مبلغــاً مقطوعــاً أم نســبة مخصومــة مــن قيمــة الوحــدة المشــتراة شــريطة أن تكــون هــذه األجــور منصوصــاً عليهــا فــي
شــروط وأحــكام الصنــدوق.
	•يجــوز لمديــر الصنــدوق اقتطــاع حوافــز لــأداء ،وهــي رســوم إضافيــة يشــترطها مديــر الصنــدوق علــى المســتثمر فــي حــال زيــادة
مســتوى األربــاح عــن حــد معيــن متفــق عليــه؛ ألنهــا جــزء مــن األجــرة مآلهــا إلــى العلــم وال تــؤدي إلــى المنازعــة ،شــريطة أن تكــون
ـددة ومعلومـ ًـة للمســتثمر فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق.
النســبة محـ ً

2 .2المعايير الشرعية إلدارة الصندوق وتسويقه

	•يجــب علــى مديــر الصنــدوق بــذل جهــده وطاقتــه فــي اســتثمار أمــوال الصنــدوق علــى الوجــه األمثــل واألفضــل لمصلحــة
المســتثمرين.
	•يجــب علــى مديــر الصنــدوق اســتثمار أمــوال الصنــدوق فــي الغــرض الــذي أنشــئ الصنــدوق مــن أجلــه وال يجــوز لــه االســتثمار
فيمــا لــم ينــص عليــه فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق إال بعــد إخطــار المســتثمرين.
	•يجــوز أن ينــص مديــر الصنــدوق علــى نســبة الربــح المتوقعــة مــن االشــتراك فــي الصنــدوق بنــاء علــى دراســة الســوق ،شــريطة أن
يكــون ذلــك علــى ســبيل التقريــب والتوقــع.

	•يجب على مدير الصندوق اإلفصاح التام عن جميع المصاريف المحملة على الصندوق.
	•يجــب أن تكــون جميــع الوثائــق المتعامــل بهــا فــي الصنــدوق مــن عقــود وغيرهــا مــن النمــاذج ال تخالــف األحــكام والضوابــط
والمعاييــر الشــرعية.
	•يجــب أن تعــرض جميــع االتفاقيــات المتعلقــة بالصنــدوق علــى المستشــار الشــرعي لمراجعتهــا واعتمادهــا قبــل المضــي قدمــا
فــي توقيعهــا مــع أطــراف أخــرى.
	•ال يجــوز لمديــر الصنــدوق الدخــول فــي أي عقــد يترتــب عليــه دفــع أو اســتحقاق فوائــد ربويــة ،ولــه اتخــاذ اإلجــراءات القضائيــة
للحصــول علــى مســتحقاته.
3 .3المعايير الشرعية لتأجير أصول الصندوق وبيعها

	•يستثمر الصندوق أمواله في مشاريع عقارية مباحة شرعاً وليس لديها ارتباط بالفائدة الربوية.
	•ال يجــوز للصنــدوق أن يحتســب أي فوائــد ربويــة فــي حــال تأخــر أي طــرف عــن ســداد التزاماتــه ،ولــه اتخــاذ اإلجــراءات القضائيــة
المناســبة للحصــول علــى مســتحقاته.
	•يجوز لمدير الصندوق تأجير العقارات شرط أال يؤجرها لمن يزاول نشاطاً محرماً شرعاً ؛ كالتأجير على البنوك الربوية.
	•ال يجوز أن يستثمر مدير الصندوق في العقارات التي تتركز أنشطة المستأجرين فيها على األنشطة المحرمة التالية:
-

القمار.بيع وإنتاج الكحول.إنتاج التبغ.صنع األسلحة.الدعارة.-المخدرات.
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 -التأمين التجاري ومؤسسات التمويل الربوي.- -أي أنشطة غير متوافقة أخرى يحددها المستشار الشرعي.

	•يمكــن لمديــر الصنــدوق أن يســتثمر فــي العقــارات المؤجــرة إلــى شــركات أو أشــخاص ال يتوافقــون مــع المعاييــر المبينــة أعــاه
بمــا فيهــم البنــوك ،شــركات التأميــن ،القمــار ،الكحــول  ....إلــخ علــى أن يكــون اإليجــار المتحصــل مــن هــذه الجهــات يمثــل مــا نســبته
 %5أو أقــل مــن مجمــوع اإليجــارات المتحصلــة مــن العقــار مــع مراعــاة الشــروط التاليــة:
-
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اإليراد المتحصل من هذه الجهات يتم التصدق به إلى الجهات الخيرية بعد أخذ موافقة المستشار الشرعي.إذا كان مديــر الصنــدوق يســتطيع اســتبدال المســتأجر ذو النشــاط الغيــر المتوافــق مــع مســتأجر نشــاطه متوافــق مــعالضوابــط واألحــكام الشــرعية دون إلحــاق ضــرر بالصنــدوق مــن الناحيــة الماليــة والقانونيــة فعليــه المضــي قدمــا فــي
اســتبدال المســتأجر بعــد إعطائــه إنــذار كتابــي مدتــه  3شــهور.
إذا كان اإلجــراء المذكــور أعــاه سيســبب أضــرار ماليــة أو قانونيــة علــى الصنــدوق ففــي هــذه الحالــة يتــرك هــذا المســتأجرإلــى أن تنتهــي مــدة اإليجــارة وال يتــم تجديــد العقــد.
إذا اســتثمر مديــر الصنــدوق فــي عقــار ال يوجــد بــه مســتأجرين أو كان كل المســتأجرين نشــاطهم متوافــق مــع األحــكاموالضوابــط الشــرعية فــا يجــوز لمديــر الصنــدوق تأجيــر العقــار لمســتأجر نشــاطه غيــر متوافــق مــع األحــكام والضوابــط
الشــرعية حتــى ولــو كان المدخــول مــن هــذا المســتأجر أقــل مــن  %5مــن مجمــوع اإليجــارات المتحصلــة.

ملحق ( )3آلية االشتراك في الصندوق
يتعيــن علــى المســتثمر الراغــب فــي االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق خــال فتــرة الطــرح االولــي إتبــاع خطــوات االشــتراك التاليــة
والتقييــد بجميــع المتطلبــات الالزمــة لالشــتراك:
•االشتراك
بإمكان الراغبين باالشتراك في صندوق سويكورب وابل ريت الحصول على نسخة من الشروط واألحكام من خالل زيارة الموقع
االلكتروني لمدير الصندوق – شركة سويكورب  www.swicorp.comأو مدير الطرح – شركة البالد المالية 			
		
 www.albilad-capital.comأو الجهات المستلمة لطلبات االشتراك – بنك البالد www.bankalbilad.com
ومصرف الراجحي  www.alrajhibank.com.saو البنك األهلي التجاري  www.alahli.comو البنك السعودي الفرنسي
 www.alfransi.com.saوشركة الجزيرة لألسواق المالية www.aljaziracapital.com.sa
•تحويل مبلغ االشتراك
يتــم تحويــل كامــل مبلــغ االشــتراك بحــد أدنــى  500ريــال ســعودي وبحــد أقصــى  59,000,000ريــال ســعودي ،علــى أن تكــون الزيــادة عــن
الحــد األدنــى لإلشــتراك مــن مضاعفــات مبلــغ  100ريــال (أي علــى ســبيل المثــال مبلــغ  600ريــال ســعودي أو  700ريــال ســعودي أو
 800ريــال ســعودي إلــخ ،)...باإلضافــة إلــى رســوم االشــتراك بنســبة  %١مــن مبلــغ االشــتراك خــال فتــرة الطــرح.
وعلــى ســبيل المثــال :إذا أراد المســتثمر االشــتراك بالحــد األدنــى بقيمــة  500ريــال ســعودي فإنــه يتوجــب عليــه تحويــل مبلــغ قيمتــه
 ٥.٥ريــال ســعودي عبــارة عــن  500ريــال قيمــة االشــتراك مضافــاً لــه  ٥ريــاالت رســوم االشــتراك.
وفــي حــال كان لــدى المســتثمر حســاب جــاري لــدى بنــك البــاد أو مصــرف الراجحــي أو البنــك األهلــي التجــاري أو البنــك الســعودي
الفرنســي أو شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة (حســب الحالــة) أو حســاباً اســتثمارياً لــدى البــاد الماليــة فإنــه بإمكانــه اإلشــتراك مــن
خــال الخصــم مــن حســابه الجــاري  /االســتثماري وذلــك بزيــارة أحــد فــروع بنــك البــاد أو مصــرف الراجحــي أو البنــك األهلــي التجــاري
أو البنــك الســعودي الفرنســي أو شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة (حســب الحالــة) أو أحــد مراكــز خدمــات البــاد الماليــة أو مــن خــال

القنــوات اإللكترونيــة لبنــك البــاد أو مصــرف الراجحــي أو البنــك األهلــي التجــاري أو البنــك الســعودي الفرنســي أو شــركة الجزيــرة
لألســواق الماليــة أو البــاد الماليــة ،وذلــك بعــد تقديــم المســتندات المطلوبــة والموافقــة علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق.
•االشتراك في الصندوق عن طريق مدير الصندوق
يمكــن االشــتراك فــي الصنــدوق إلكترونيــاً و ذلــك مــن خــال زيــارة الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق – شــركة ســويكورب
 www.swicorp.comأو مــن خــال زيــارة مقــر الشــركة .ويتعيــن علــى الراغــب باالشــتراك القيــام باآلتــي:
 .1تعبئة نموذج طلب اإليداع واالشتراك حسب فئة المستثمر (أفراد – أفراد قصر -الشركات/المؤسسات السعودية).
 .2اإلقرار بالموافقة على شروط وأحكام الصندوق.
 .3إرفاق المستندات التالية حسب فئة المستثمر:
	•المستندات المطلوبة لألفراد:
	-صــورة مــن الهويــة الوطنيــة للســعوديين أو لمواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو صــورة مــن هويــة مقيــم للمقيميــن
ســارية المفعــول.
ـامال قيمــة االشــتراك ورســوم
	-صــورة الحوالــة البنكيــة صــادرة مــن حســاب بنكــي باســم المســتثمر ،موضــح فيهــا المبلــغ شـ ً
االشــتراك.
	•المستندات المطلوبة لألفراد القاصرين:
	-صــورة مــن الهويــة الوطنيــة للســعوديين أو لمواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو صــورة مــن هويــة مقيــم للمقيميــن
ســارية المفعــول للقاصريــن لمــن أعمارهــم مــن  15ســنة هجريــة إلــى  18ســنة هجريــة أو دفتــر العائلــة لمــن أعمارهــم دون 15
ســنة هجريــة.
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	-صــورة مــن الهويــة الوطنيــة للســعوديين أو لمواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو صــورة مــن هويــة مقيــم للمقيميــن
ســارية المفعــول لولــي األمــر ســارية المفعــول.
	-في حال كان الولي غير والد القاصر فيتم إرفاق صك الوالية.
ـامال قيمــة االشــتراك ورســوم
	-صــورة الحوالــة البنكيــة صــادرة مــن حســاب بنكــي باســم المســتثمر ،موضــح فيهــا المبلــغ شـ ً
االشــتراك.
	-يجــب تنفيــذ حوالــة بنكيــة مســتقلة لــكل فــرد قاصــر مــن نفــس الحســاب البنكــي لولــي القاصــر فــي حــال عــدم وجــود حســاب
بنكــي للقاصــر.
	•المستندات المطلوبة للشركات:
	-صورة من السجل التجاري مع ختم الشركة.
	-صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي مع ختم الشركة.
	-صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة ،وموقعة من المفوض.
ـامال قيمــة االشــتراك ورســوم
	-صــورة الحوالــة البنكيــة صــادرة مــن حســاب بنكــي باســم المســتثمر ،موضــح فيهــا المبلــغ شـ ً
االشــتراك.
	•المستندات المطلوبة للصناديق االستثمارية:
	-صورة من السجل التجاري لمدير الصندوق مع ختم الشركة.
	-صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي لمدير الصندوق مع ختم الشركة.
	-صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير الصندوق.
	-صورة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.
	-صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة ،وموقعة من المفوض.
ـامال قيمــة االشــتراك ورســوم
	-صــورة الحوالــة البنكيــة صــادرة مــن حســاب بنكــي باســم المســتثمر ،موضــح فيهــا المبلــغ شـ ً
االشــتراك.
•مالحظات هامة
 تعتبــر الموافقــة االلكترونيــة علــى شــروط واحــكام الصنــدوق إقــراراً مــن المســتثمر بقراءتهــا والموافقــة علــى مــا ورد فيهــا وتعامــلمعاملــة التوقيع.
 يجــب علــى الراغــب فــي االشــتراك فــي الصنــدوق إرفــاق مــا يثبــت بــأن لديــه محفظــة نشــطة لــدى أي مــن الشــركات المرخــص لهــامــن هيئــة الســوق الماليــة حتــى يتــم إيــداع الوحــدات التــي ســيتم تخصيصيهــا للعميــل.
 يجــب علــى الراغــب فــي االشــتراك فــي الصنــدوق التأكــد مــن صحــة البيانــات المســجلة والوثائــق التــي يتــم تقديمهــا ،وال يتحمــلمديــر الصنــدوق أو مديــر الطــرج أوالجهــة المســتلمة لطلبــات االشــتراك مــا قــد ينتــج عــن أي أخطــاء.
ـاء) مــن يــوم العمــل
 لــن يتــم قبــول أي طلــب اشــتراك أو تحويــل بنكــي بعــد إنتهــاء ســاعات العمــل لمديــر الصنــدوق (الســاعة  12مسـ ًاألخيــر أليــام الطرح.
 لــن يســتطيع الراغــب فــي االشــتراك فــي تعديــل البيانــات الــواردة فــي نمــوذج االشــتراك بعــد تعبئتــه وإنمــا يمكنــه إلغــاء االشــتراكوالتقــدم بطلــب جديــد ،كمــا ال يمكــن إلغــاء االشــتراك بعــد الموافقــة عليــه.
 ســيتم رفض/عــدم قبــول أي اشــتراك ناتــج عــن أي مبلــغ يتــم تحويلــه مــن حســاب غيــر الحســاب المســجل لــدى مديــر الصنــدوق فــينمــوذج االشــتراك فــي الصنــدوق ،ويجــب أن يكــون الحســاب البنكــي باســم الشــخص الراغــب فــي االشــتراك فــي الصنــدوق.
 فــي حــال تحويــل مبلــغ االشــتراك ،ســيعتد فقــط بالوقــت التــي تــم اســتالم مبلــغ االشــتراك فعليــاً فــي الحســاب المخصــصلالشــتراكات حســب تأكيــد البنــك المســتلم.
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 يجــب علــى الراغــب فــي االشــتراك فــي الصنــدوق مراعــاة تطابــق قيمــة طلــب االشــتراك مــع الحــواالت البنكيــة المنفــذة ،وســيتمرفــض طلــب االشــتراك فــي حــال وجــود أي اختــاف بالزيــادة أو النقــص.
 ســيتم رفض/عــدم قبــول أي مبلــغ يتــم تحويلــه مــن غيــر الحســاب المســجل علــى نمــوذج االشــتراك عنــد االشــتراك فــي الصنــدوق،ويجــب أن يكــون الحســاب البنكــي باســم الشــخص الراغــب فــي االشــتراك فــي الصنــدوق.
في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل معنا عبر رقم الهاتف  920033077أو خالل البريد االلكتروني
wabelreit@swicorp.com
•تأكيد استالم االشتراك
 .1ســيقوم مديــر الصنــدوق بإرســال تأكيــد اســتالم طلــب االشــتراك فــي الصنــدوق للمشــترك عبــر البريــد االلكترونــي أو مــن خــال
رســالة نصيــة الــى رقــم الجــوال المســجل مــن خــال خاصيــة طلــب االشــتراك اإللكترونــي.
 .2ال يعني إستالم طلب االشتراك تأكيداً لقبوله.
•قبول طلب االشتراك
فــي حــال اســتيفاء طلــب االشــتراك لكامــل المتطلبــات وعــدم وجــود أي مالحظــات علــى مســتندات االشــتراك ســيتم اشــعار
المســتثمر بقبــول طلــب االشــتراك.
•رفض طلب االشتراك
لمديــر الصنــدوق الحــق فــي رفــض طلــب اشــتراك أي شــخص يكــون غيــر مؤهــل لالســتثمار فــي الصنــدوق أو فــي حــال عــدم إتمــام
جميــع الخطــوات أعــاه قبــل نهايــة فتــرة الطــرح أو تقديــم معلومــات غيــر صحيحــة أو بســبب وجــود فائــض باالشــتراكات أو عــدم
تغطيــة رأســمال الصنــدوق المســتهدف أو قيــام العميــل بتكــرار تقديــم طلــب االشــتراك أو كان االشــتراك مخالفــا ًلهــذه الشــروط و
األحــكام أو الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري أو التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة أو الئحــة األشــخاص
المرخــص لهــم أو أي لوائــح أو أنظمــة أخــرى مطبقــة ،و ســيتم إرجــاع قيمــة االشــتراك إلــى حســاب المشــترك الــذي تــم تســجيله مــن
خــال خاصيــة طلــب االشــتراك اإللكترونــي.
•اشعار التخصيص
بعــد إقفــال فتــرة الطــرح ســيقوم مديــر الصنــدوق بإشــعار المشــتركين مــن خــال رســالة نصيــة الــى رقــم الجــوال المســجل مــن خــال
خاصيــة طلــب االشــتراك اإللكترونــي بالعــدد النهائــي للوحــدات التــي تــم تخصيصهــا لــكل منهــم وإعــادة مبالــغ اإلشــتراك الفائضــة (إن
وجــدت) إلــى المشــتركين دون حســم خــال  10أيــام عمــل مــن انتهــاء فتــرة الطــرح األولــي أو أي تمديــد لهــا .ويتــم اشــعار هيئــة الســوق
الماليــة وإعــان نتائــج الطــرح النهائيــة وتخصيــص الوحــدات مــن خــال الموقــع االلكترونــي لمديــر الصنــدوق– شــركة ســويكورب
 www.swicorp.comخــال  10أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح األولــي أو أي تمديــد لهــا.
•رد الفائض من مبالغ االشتراك إن وجدت
يتــم إيــداع مبلــغ الفائــض مضافــاً إليــه رســوم االشــتراك إلــى نفــس الحســاب الــذي تــم خصــم  /تحويــل مبلــغ اإلشــتراك منــه عنــد
االشــتراك بعــد  10أيــام عمــل مــن تاريــخ اإلعــان النهائــي عــن حالــة تخصيــص الوحــدات .وســيتم خصــم أي رســوم مصرفيــة أو رســوم
صــرف عمليــة يتــم تكبدهــا.
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ملحق ( )4إقرارات مدير الصندوق
 .1يقــر مديــر الصنــدوق أن شــروط وأحــكام صنــدوق ســويكورب وابــل ريــت قــد تــم إعدادهــا وفقــاً لالئحــة صناديــق االســتثمار
العقــاري ،والتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة ،الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية.
 .2يقــر مديــر الصنــدوق ،بعــد أن أجــرى كافــة التحريــات المعقولــة ،وحســب علمــه واعتقــاده ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن
أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي هــذه الوثيقــة إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة .وال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة الســعودية
والســوق الماليــة الســعودية أيــة مســؤولية عــن محتــوى هــذه الشــروط واألحــكام.
 .3يقــر مديــر الصنــدوق بخلــو األصــول العقاريــة مــن أي مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد تتســبب فــي عــدم االســتفادة مــن األصــول
العقاريــة أو تشــغيلها ،وكذلــك علــى ســامة األصــول العقاريــة فنيــاً وخلــوه مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو
قــد تتســبب فــي عــدم االســتفادة مــن األصــول العقاريــة أو تشــغيلها ،أو قــد تتســبب بدورهــا فــي إجــراء إصالحــات وتغييــرات رئيســية
مكلفــة.
 .4فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي المــادة ١٤.٧والمــادة 20مــن هــذه الشــروط واألحــكام ،يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم وجــود
تضــارب مصالــح مباشــرة/غير مباشــرة بيــن:
 .1مدير الصندوق.
 .2مدير األمالك.
 .3بائعي األصول العقارية.
 .4مستأجري األصول العقارية التي تشكل عوائدها  %10أو أكثر من عوائد اإليجار السنوية للصندوق.
ُ .5يقــر مديــر الصنــدوق بــأن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق :لــم يتــم إخضاعهــم ألي دعــاوى إفــاس أو إعســار أو إجــراءات
إفــاس أو تصفيــة ،ولــم يســبق لهــم ارتــكاب أي أعمــال احتياليــة أو ُمخلّ ــة بالشــرف أو تنطــوي علــى الغــش ،ولــم يســبق لهــم ارتــكاب
تؤهلهــم ليكونــوا
أي مخالفــة تنطــوي علــى احتيــال أو تصـ ّـرف ُمخــل بالنزاهــة واألمانــة ،ويتمتعــون بالمهــارات والخبــرات الالزمــة التــي ّ
ـاء بمجلــس إدارة الصنــدوق.
أعضـ ً
 .6يقــر مديــر الصنــدوق بــأن األعضــاء المســتقلين مطابقيــن لتعريــف العضــو المســتقل الــوارد فــي الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري
وكذلــك ســينطبق ذلــك علــى أي عضــو مســتقل يعينــه مديــر الصنــدوق طيلــة عمــر الصنــدوق.
مهمــة ألعضــاء مجلــس إدارة مديــر الصنــدوق «شــركة
 .7يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه ال توجــد أي أنشــطة عمــل أو مصلحــة أخــرى
ّ
ســويكورب» يحتمــل تعارضــه مــع مصالــح الصنــدوق.
 .8يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ال توجــد حــاالت لتضــارب فــي المصالــح والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى مديــر الصنــدوق فــي القيــام
بواجباتــه تجــاه الصنــدوق.
 .9يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ال توجــد أي رســوم أخــرى غيــر التــي تــم ذكرهــا فــي جــدول الرســوم واألتعــاب المذكــور فــي الفقــرة ٩.١
مــن هــذه الشــروط واألحــكام.
 .10يقــر مديــر الصنــدوق أنــه لــن يتــم إدراج الصنــدوق إال عنــد إتمــام عمليــة نقــل ملكيــة العقــار لصالــح الصنــدوق ،وفــي حــال عــدم
إكمــال ذلــك خــال الفتــرة المعلنــة فــي المــادة 8مــن هــذه الشــروط واألحــكام ،ســيتم إرجــاع كامــل مبالــغ االشــتراك للمســتثمرين.
 .11فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي المــادة ٢٠.٣مــن هــذه الشــروط واألحــكام ،يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ال يوجــد ألي عضــو مــن
أعضــاء مجلــس اإلدارة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الصنــدوق .وســوف ُيلــزم مديــر
الصنــدوق أعضــاء مجلــس اإلدارة بإبــاغ المجلــس عــن مصالحهــم الشــخصية المباشــرة أو غيــر المباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي
تتــم لحســاب الصنــدوق علــى أن ُيســجل فــي محضــر االجتمــاع .وســوف يضمــن مديــر الصنــدوق بــأال يشــترك العضــو ذي المصلحــة
فــي أي تصويــت علــى القــرارات الصــادرة فــي هــذا الشــأن.
 .12يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه قــد تــم االفصــاح عــن جميــع العقــود واالتفاقيــات التــي لهــا عالقــة بالصنــدوق والتــي قــد تؤثــر
علــى قــرارات المســتثمرين فــي االشــتراك فــي الصنــدوق وأنــه ال توجــد عقــود واتفاقيــات غيــر التــي تــم ذكرهــا فــي هــذه الشــروط
واألحــكام.
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 .13يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه يحــق لمالكــي الوحــدات التصويــت علــى المســائل التــي تُ طـ َـرح عليهــم فــي اجتماعــات مالكــي الوحــدات.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم الحصــول علــى موافقــة أغلبيــة مالكــي الوحــدات الذيــن يملكــون مــا نســبته أكثــر مــن  %50مــن قيمــة
الوحــدات ،فيمــا يتعلــق بإجــراء أي تغييــر أساســي علــى الصنــدوق ،والــذي يشــمل مــا يلــي:
 .1التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.
 .2التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.
 .3التغيير الذي قد يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق.
 .4أي زيادة في رأسمال الصندوق.
 .14يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ســيتخذ جميــع الخطــوات الالزمــة لمصلحــة مالكــي الوحــدات وذلــك حســب علمــه واعتقــاده مــع الحــرص
الواجــب والمعقــول وســيعمل مديــر الصنــدوق والمــدراء والمســؤولين والموظفيــن والــوكالء والمستشــارين التابعيــن لــه ،والشــركات
التابعــة وأميــن الحفــظ والمستشــار الشــرعي ومجلــس إدارة الصنــدوق ،علــى بــذل الحــرص والجهــد المعقــول والتصــرف بحســن نيــة،
فــي ســبيل تحقيــق مصالــح مالكــي الوحــدات ،إال أنــه قــد يتعــرض الصنــدوق إلــى خســارة بــأي شــكل مــن األشــكال بســبب القيــام بــأي
تصـ ّـرف غيــر متعمــد يصــدر عــن أي مــن األطــراف المذكــورة فيمــا يتعلــق بقيامهــم بــإدارة شــؤون الصنــدوق .فعندهــا ال يتحمــل هــؤالء
ً
ويثبــت حســن النيــة فــي حــال عــدم وجــود أي تصــرف
األطــراف مسـ
ـؤولية عــن تلــك الخســارة بشــرط أن يكــون قــد تصـ ّـرف بحســن ّنيــة ُ
ـبق بالنتائــج الســلبية للقيــام بذلــك التصــرف وبشــكل ُيعتقــد أنــه يخــدم مصالــح الصنــدوق
ـ
مس
ـم
ـ
عل
ـى
ـ
عل
ـدل
ـ
ت
ـات
ـ
مراس
أو قــرار أو
ٍ
ٍ
المتعمــد.
بالشــكل األمثــل وأن يكــون التصـ ّـرف ال ينطــوي علــى اإلهمــال الفــادح أو االحتيــال أو ســوء التصـ ّـرف
ّ
 .15يقــر مديــر الصنــدق بأنــه تــم اإلفصــاح عــن جميــع الشــروط واألحــكام والمعلومــات التــي يمكــن أن تؤثــر علــى قــرار اشــتراك
المســتثمرين فــي الصنــدوق.
 .16يقــر مديــر الصنــدوق بــأن جميــع التعامــات مــع األطــراف ذات عالقــة قــد تمــت بشــكل نظامــي وقانونــي وعلــى أســس تجاريــة
مالئمــة وعادلــة.
 .17يقــر مديــر الصنــدوق  -بحســب علمــه– بــإن بائعــي األصــول العقاريــة المبدئيــة ومســتأجري األصــول العقاريــة التــي تشــكل
عوائدهــا  %10أو أكثــر مــن عوائــد اإليجــار الســنوية للصنــدوق ليســوا عرضــة لقــرارات حجــز أو تحفــظ علــى ممتلــكات أو حســابات مــن
قبــل أي جهــة تنظيميــة أو حكوميــة.
 .١٨يقــر مديــر الصنــدوق ،بعــد أن أجــرى كافــة التحريــات المعقولــة ،وحســب علمــه واعتقــاده ،أنــه ال توجــد منازعــات قائمــة حاليــاً ،
تقيــد بائعــي األصــول العقاريــة المبدئيــة ومديــر الصنــدوق مــن القيــام بإتمــام عمليــة بيــع وشــراء األصــول
والتــي مــن شــأنها أن ّ
العقاريــة المبدئيــة وفقــاً لشــروط وأحــكام اتفاقيــات البيــع المبرمــة بينهــم ووفقــاً لشــروط وأحــكام الصنــدوق واألنظمــة المرعيــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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ملحق ( )٥المصاريف التي يتم تحميلها على الصندوق على أساس مبلغ االشتراك االفتراضي
وبافتراض حجم الصندوق  1,180مليون ريال سعودي
حجم الصندوق
مبلغ االشتراك االفتراضي

 1,000,000ريال

أتعاب اإلدارة %٠.٧٥

 7,500ريال

رسوم الحفظ %٠.٠٢٥

 250ريال

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  100,000ريال حد اقصى

 81ريال

مكافآت الهيئة الشرعية  37,500ريال

 30ريال

رسوم اإلدراج والتسجيل تداول

 645ريال

الرسوم الرقابية  7,500ريال
رسوم اخرى %٠.٠١٧
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 1,180,000,000ريال

 6ريال
 170ريال

إجمالي الرسوم والمصاريف السنوية المتكررة

 8,682ريال

إجالي العائد السنوي على إفتراض %٨.٥

 85,000ريال

صافي العائد السنوي على إفتراض %٧.٥

 75,000ريال

ملحق ( )٦معلومات حول عقود اإليجار الحالية
•المكان مول – حفر الباطن
تفاصيل عقود المعارض المؤجرة  -محدثة حتى 2017/06/30م
قائمة المستأجرين الرئيسيين*
المستأجر

تاريخ بداية
العقد

مدة العقد
(سنوات)

القيمة اإليجارية
(سنوي – ر.س).

المستأجر 1

2014/08/04

20

2,475,000
تزداد القيمة اإليجارية في
السنة الرابعة والخامسة
بنسبة  %43لتصبح
(،)3,539,250
ثم تزداد بنسبة  %11من
السنة السادسة وحتى
العاشرة لتصبح (،)3,928,567.5
ثم تزداد بنسبة  %5كل خمس
سنوات الحقة.
وعلى كل األحوال ،تكون
القيمة اإليجارية كما هو
موضح أعاله أو ما نسبته %3
من المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى.

المستأجر 2

2016/01/01

10

1,235,000
تزداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %10كل ثالث سنوات

أحكام التجديد والفسخ

التجديد:

بموجب التوقيع على ملحق عقد إيجار.

الفسخ:
يحق للمستأجر فسخ العقد بعد مضي 15
سنة.

التجديد:
قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
الفسخ:

	•إذا تأخــر المســتأجر عــن دفــع القيمــة اإليجاريــة
مــدة خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ االســتحقاق
علــى أن يقــوم المؤجر بإرســال إخطار للمســتأجر
لمعالجــة التقصيــر خــال ســتين يومــاً وفــي حال
عــدم معالجتــه يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر
مدتــه ثالثيــن يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة
يحــق للمؤجــر فســخ العقــد.
	•إذا أغلــق المســتأجر أو تغيــب عــن العيــن
المؤجــرة لمــدة خمســة عشــر يومــاً بــدون
ســبب مقبــول علــى أن يقــوم المؤجــر بإرســال
إخطــار للمســتأجر لمعالجــة التقصيــر خــال
ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه يقــوم
المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر مدتــه ثالثيــن يومــاً
وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر فســخ
العقــد.
	•إذا أخـ ّـل المســتأجر ببنــود العقــد والتزاماتــه فيــه
ولــم يقــم بــأي ســبب مــن األســباب بالوفــاء
بتلــك االلتزامــات خــال خمســة عشــر يومــاً مــن
تاريــخ إخطــاره كتابيــاً علــى أن يقــوم المؤجــر
بإرســال إخطــار للمســتأجر لمعالجــة التقصيــر
خــال ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه
يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر مدتــه ثالثيــن
يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر
فســخ العقــد.
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تفاصيل عقود المعارض المؤجرة  -محدثة حتى 2017/06/30م
قائمة المستأجرين الرئيسيين*
المستأجر

تاريخ بداية
العقد

مدة العقد
(سنوات)

القيمة اإليجارية
(سنوي – ر.س).

المستأجر 3

2016/01/01

10

1,204,000
تزداد القيمة اإليجارية %15
من السنة السادسة وحتى
العاشرة لتكون:
1,384,600

المستأجر 4

2016/01/01

10

666,750
تزداد القيمة اإليجارية %15
من السنة السادسة وحتى
العاشرة لتكون:
767,91٢.٥

المستأجر 5

2016/01/01

10

1,341,200
تزداد القيمة اإليجارية %15
من السنة السادسة وحتى
العاشرة لتكون:
1,542,380

المستأجر 6

2016/03/01

10

624,800
تزداد القيمة اإليجارية %15
من السنة السادسة وحتى
العاشرة لتكون:
718,520

المستأجر 7

2016/02/١٠

3

1,016,600

المستأجر 8

2016/01/01

10

385,000
تزداد القيمة اإليجارية %15
من السنة السادسة وحتى
العاشرة لتكون:
442,750
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أحكام التجديد والفسخ

التجديد:
يجدد العقد لخمس سنوات عند نهايته إال
إذا أخطر أحد الطرفين اآلخر قبل نهاية العقد
بستة أشهر بعدم رغبته بالتجديد.
الفسخ:
ينتهي العقد بسبب القوة القاهرة على أي
من الطرفين ،أو عدم قدرة المستأجر على
تشغيل أعماله لسبعة أيام أو أكثر دون التزام
بدفع اإليجار المتبقي أو التعويضات ألي من
الطرفين.

تفاصيل عقود المعارض المؤجرة  -محدثة حتى 2017/06/30م
قائمة المستأجرين الرئيسيين*
المستأجر

تاريخ بداية
العقد

مدة العقد
(سنوات)

المستأجر 9

2016/01/01

5

المستأجر 10

2016/01/01

10

المستأجر 11

2016/01/01

10

القيمة اإليجارية
(سنوي – ر.س).
1,218,600
تزداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %5للسنة الرابعة والخامسة
لتكون:
1,279,530

652,500
تزداد القيمة اإليجارية %15
من السنة السادسة وحتى
العاشرة لتكون:
750,375

220,500
تزداد القيمة اإليجارية %15
من السنة السادسة وحتى
العاشرة لتكون:
253,575

أحكام التجديد والفسخ
التجديد:
في حال رغبة الطرفين بتجديد العقد يتم
تحرير عقد إيجار جديد.
الفسخ:

	•فــي حــال رغبــة المســتأجر إنهــاء العقــد قبــل
انتهــاء مدتــه فعليــه إخطــار المؤجــر خطيــاً قبــل
ســتة أشــهر مــن تاريــخ إغــاق العيــن المؤجــرة
وأن يدفــع باقــي قيمــة العقــد.
	•فــي حــال تأخــر المســتأجر عــن دفــع أي دفعــة
مــن الدفعــات الماليــة فــي ميعــاد االســتحقاق
وتصبــح عندهــا جميــع الدفعــات مســتحقة
األداء.
	•فــي حــال قــام المســتأجر بإغــاق العيــن
المؤجــرة أو التغيــب عنهــا لمــدة عشــرة أيــام
بــدون عــذر مقبــول.
أخــل المســتأجر ببنــود العقــد
ّ
	•فــي حــال
والتزاماتــه فيــه وبعــد إنــذاره كتابيــاً بتصحيــح
المخالفــة خــال عشــرة أيــام وعــدم اســتجابته
فيحــق للمؤجــر فســخ العقــد والرجــوع علــى
المســتأجر بكامــل قيمتــه.

التجديد:
يجدد العقد لخمس سنوات بنفس الشروط
إال في حال أخطر أحد األطراف بعدم رغبته
خطيا قبل  6أشهر من انتهاء العقد.
التجديد
ً
الفسخ:
إذا فسخ المستأجر العقد قبل نهايته فإنه
ملزم بدفع القيمة اإليجارية المتبقية.
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اعتمادا على مدة العقد
عدد المستأجرين
ً
(تنويهات :هذه القائمة ال تشمل المستأجرين الرئيسيين أعاله)
مدة العقد
(سنوات)

إجمالي اإليجار
السنوي (ر.س).

عدد العقود

مجمل أحكام الفسخ والتجديد

سنة واحدة

2,897,000

27

ثالث سنوات

15,547,552

79

خمس سنوات

4,488,850

20

التجديد:
في حال رغبة الطرفين بتجديد العقد يتم تحرير عقد إيجار جديد.
الفسخ:

ست سنوات

225.720

1

سبع سنوات

276.000

1

9

عشر سنوات

2,719,575
عشر سنوات

3

	•فــي حــال رغبــة المســتأجر إنهــاء العقــد قبــل انتهــاء مدتــه فعليــه إخطــار المؤجــر
خطيــاً قبــل ســتة أشــهر مــن تاريــخ إغــاق العيــن المؤجــرة وأن يدفــع باقــي قيمــة
العقــد.
	•فــي حــال تأخــر المســتأجر عــن دفــع أي دفعــة مــن الدفعــات الماليــة فــي ميعــاد
االســتحقاق وتصبــح عندهــا جميــع الدفعــات مســتحقة األداء.
	•فــي حــال قــام المســتأجر بإغــاق العيــن المؤجــرة أو التغيــب عنهــا لمــدة عشــرة
أيــام بــدون عــذر مقبــول.
أخــل المســتأجر ببنــود العقــد والتزاماتــه فيــه وبعــد إنــذاره كتابيــاً
ّ
	•فــي حــال
بتصحيــح المخالفــة خــال عشــرة أيــام وعــدم اســتجابته فيحــق للمؤجــر فســخ
العقــد والرجــوع علــى المســتأجر بكامــل قيمتــه.

التجديد:
إذا رغــب المســتأجر بالتجديــد فعليــه إخطــار المؤجــر قبــل نهايــة العقــد بثالثــة
أشــهر ويحــرر عقــد جديــد.
الفسخ:

	•يمكــن للمســتأجر ،بعــد إتمــام ســنة مــن العقــد ،أن ينهــي العقــد فــي أي وقــت
شــاء ،علــى أن يشــعر المؤجــر كتابيــاً قبــل االنهــاء بتســعين يومــاً.
	•فــي حــال تأخــر المســتأجر عــن دفــع أي دفعــة مــن الدفعــات الماليــة فــي ميعــاد
االســتحقاق وتصبــح عندهــا جميــع الدفعــات مســتحقة األداء.
	•فــي حــال قــام المســتأجر بإغــاق العيــن المؤجــرة أو التغيــب عنهــا لمــدة عشــرة
أيــام بــدون عــذر مقبــول.

* إن مصطلــح المســتأجرين الرئيســيين يعتمــد علــى هــؤالء المســتأجرين التــي تشــكل العوائــد اإليجاريــة مــن معارضهــم مــا نســبته  %28مــن إجمالــي العوائــد اإليجاريــة الســنوية لألصــول
لكامــل األصــول العقاريــة المبدئيــة بحيــث يقــوم بعــض هــؤالء المســتأجرين الرئيســيين باســتئجار وحــدات عقاريــة فــي أكثــر مــن أصــل عقــاري.
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•المكان مول – تبوك
تفاصيل عقود المعارض المؤجرة  -محدثة حتى 2017/06/30م
قائمة المستأجرين الرئيسيين*
المستأجر

تاريخ بداية
العقد

مدة العقد
(سنوات)

القيمة اإليجارية
(سنوي – ر.س).

المستأجر 1

2016/04/01

20

3,255,000
تزداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %5كل خمس سنوات .وفي
كل األحوال ال تقل القيمة
اإليجارية عن  %٢.٥من
مجموع مبيعات المستأجر

المستأجر 2

2016/05/01

10

1,310,400
تزداد القيمة اإليجارية السنوية
بنسبة  %10كل ثالث سنوات

أحكام التجديد والفسخ
التجديد:
للمستأجر حق التجديد إذا أخطر المؤجر قبلها
بـ  60يوم على أال تزيد مدة التجديد عن مدة
سريان حق المؤجر في تأجير العين.
الفسخ:
يحق للمستأجر فسخ العقد بعد مضي 12
سنة.
التجديد:
قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
الفسخ:

	•إذا تأخــر المســتأجر عــن دفــع القيمــة اإليجاريــة
مــدة خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ االســتحقاق
علــى أن يقــوم المؤجر بإرســال إخطار للمســتأجر
لمعالجــة التقصيــر خــال ســتين يومــاً وفــي حال
عــدم معالجتــه يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر
مدتــه ثالثيــن يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة
يحــق للمؤجــر فســخ العقــد.
	•إذا أغلــق المســتأجر أو تغيــب عــن العيــن
المؤجــرة لمــدة خمســة عشــر يومــاً بــدون
ســبب مقبــول علــى أن يقــوم المؤجــر بإرســال
إخطــار للمســتأجر لمعالجــة التقصيــر خــال
ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه يقــوم
المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر مدتــه ثالثيــن يومــاً
وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر فســخ
العقــد.
	•إذا أخـ ّـل المســتأجر ببنــود العقــد والتزاماتــه فيــه
ولــم يقــم بــأي ســبب مــن األســباب بالوفــاء
بتلــك االلتزامــات خــال خمســة عشــر يومــاً مــن
تاريــخ إخطــاره كتابيــاً علــى أن يقــوم المؤجــر
بإرســال إخطــار للمســتأجر لمعالجــة التقصيــر
خــال ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه
يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر مدتــه ثالثيــن
يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر
فســخ العقــد.
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تفاصيل عقود المعارض المؤجرة  -محدثة حتى 2017/06/30م
قائمة المستأجرين الرئيسيين*
المستأجر

تاريخ بداية
العقد

مدة العقد
(سنوات)

القيمة اإليجارية
(سنوي – ر.س).

المستأجر 3

2016/12/01

10

568,000
تزداد القيمة اإليجارية السنوية
بنسبة  %15من السنة
السادسة وحتى العاشرة
لتكون:
653,200

أحكام التجديد والفسخ
التجديد:
في حال رغبة الطرفين بتجديد العقد يتم
تحرير عقد إيجار جديد.
الفسخ:

	•فــي حــال رغبــة المســتأجر إنهــاء العقــد قبــل
انتهــاء مدتــه فعليــه إخطــار المؤجــر خطيــاً قبــل
ســتة أشــهر مــن تاريــخ إغــاق العيــن المؤجــرة
وأن يدفــع باقــي القيمــة اإليجاريــة للســنة التــي
يتــم اإلخــاء بهــا.
	•فــي حــال تأخــر المســتأجر عــن دفــع أي دفعــة
مــن الدفعــات الماليــة فــي ميعــاد االســتحقاق
وتصبــح عندهــا جميــع الدفعــات مســتحقة
األداء.
	•فــي حــال قــام المســتأجر بإغــاق العيــن
المؤجــرة أو التغيــب عنهــا لمــدة عشــرة أيــام
بــدون عــذر مقبــول.
أخــل المســتأجر ببنــود العقــد
ّ
	•فــي حــال
والتزاماتــه فيــه وبعــد إنــذاره كتابيــاً بتصحيــح
المخالفــة خــال عشــرة أيــام وعــدم اســتجابته
فيحــق للمؤجــر فســخ العقــد والرجــوع علــى
المســتأجر بكامــل قيمتــه.

اعتمادا على مدة العقد
عدد المستأجرين
ً
(تنويهات :هذه القائمة ال تشمل المستأجرين الرئيسيين أعاله)
مدة العقد
(سنوات)

إجمالي اإليجار
السنوي (ر.س).

عدد العقود

مجمل أحكام الفسخ والتجديد

سنة واحدة

1,298,000

12

يحق للمؤجر فسخ العقد إذا

ثالث سنوات

4,901,080

25

خمس سنوات

3,097,450

15

عشر سنوات

2,046,250

5

	•امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع الدفعات المالية في وقتها.
	•أغلق المستأجر العين لعشرة أيام بدون عذر.
	•أخل المستأجر بأي بند من بنود العقد.

التجديد:
قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
الفسخ:
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	•إذا تأخــر المســتأجر عــن دفــع القيمــة اإليجاريــة مــدة خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ
االســتحقاق علــى أن يقــوم المؤجــر بإرســال إخطــار للمســتأجر لمعالجــة التقصيــر
خــال ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر
مدتــه ثالثيــن يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر فســخ العقــد.
	•إذا أغلــق المســتأجر أو تغيــب عــن العيــن المؤجــرة لمــدة خمســة عشــر يومــاً
بــدون ســبب مقبــول علــى أن يقــوم المؤجــر بإرســال إخطــار للمســتأجر لمعالجــة
التقصيــر خــال ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار
أخيــر مدتــه ثالثيــن يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر فســخ العقــد.
أخــل المســتأجر ببنــود العقــد والتزاماتــه فيــه ولــم يقــم بــأي ســبب مــن
ّ
	•إذا
األســباب بالوفــاء بتلــك االلتزامــات خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره
كتابيــاً علــى أن يقــوم المؤجــر بإرســال إخطــار للمســتأجر لمعالجــة التقصيــر خــال
ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر مدتــه
ثالثيــن يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر فســخ العقــد.

اعتمادا على مدة العقد
عدد المستأجرين
ً
(تنويهات :هذه القائمة ال تشمل المستأجرين الرئيسيين أعاله)
مدة العقد
(سنوات)

إجمالي اإليجار
السنوي (ر.س).

عدد العقود

مجمل أحكام الفسخ والتجديد
التجديد:
لم تذكر االتفاقية أي أحكام للتجديد.
الفسخ:

1

عشر سنوات

2,046,250

عشر سنوات

1

	•يحــق للمؤجــر فســخ العقــد دون أي تعويــض للمســتأجر ومــع االحتفــاظ بكامــل
حقــوق المؤجــر فــي قيمــة االيجــار المحــددة والتعويــض عــن األضــرار عنــد
المقتضــى فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:
 .1إذا قــام المســتأجر بتقبيــل العيــن أو تأجيرهــا جزئيــاً أو كليــاً مــن الباطــن علــى
الغيــر دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن المؤجــر علــى ذلــك.
 .2إذا اســتعمل المســتأجر أو ســمح باســتعمال العيــن محــل العقــد بطريقــة
مقلقــة للراحــة أو مزعجــة لآلخريــن أو ضــارة بســامة المبنــى أو الصحــة العامــة
أو أعــراض منافيــة لــآداب العامــة أو غيــر نظاميــة.
 .3فــي حــال إغــاق العيــن المؤجــرة ألكثــر مــن  15يــوم مســتمر أو  30يومــاً
متقطعــة خــال العــام بــدون أســباب موجبــة يبقلهــا المؤجــر ،ويلتــزم المســتأجر
فــي حــال الفســخ يدفــع ســنة إيجاريــة إضافيــة مقدمــاً غيــر الســنة اإليجاريــة
الجاريــة المســتحقة.
	•فــي حــال رغبــة أحــد الطرفيــن إنهــاء العقــد يجــب أن يبلــغ الطــرف اآلخــر خطيــاً
قبــل ســتة أشــهر مــن تاريــخ إغــاق العيــن المؤجــرة وأن يدفــع لــه إيجــار ســنة
إيجاريــة إضافيــة مقدمــاً غيــر الســنة اإليجاريــة الجاريــة المســتحقة.
	•إذا ثبــت أن الطــرف الثانــي اســتعمل العيــن المؤجــرة أو ســمح باســتعمالها
بطريقــة مقلقــة للراحــة أو مزعجــة لآلخريــن أو ضــارة بســامة المبنــى أو الصحــة
العامــة أو أغــراض منافيــة لــآداب العامــة أو غيــر نظاميــة.
	•فــي حــال إغــاق العيــن المؤجــرة لفتــرة تتجــاوز  15يومــاً مســتمرة أو  30يومــاً
متقطعــة خــال العــام ،بــدون أســباب مقبولــة للمؤجــر ،ويعتبــر العقــد مفســوخاً
ويلتــزم المســتأجر أن يدفــع لــه إيجــار ســنة إيجاريــة إضافيــة مقدمــاً غيــر الســنة
اإليجاريــة الجاريــة المســتحقة.
	•فــي حــال أخـ ّـل المســتأجر ببنــود والتزامــات العقــد ومالحقه وبعد ثالثــة إخطارات
خطيــة فيحــق للمؤجــر فســخ العقــد وإلــزام المســتأجر أن يدفــع لــه إيجــار ســنة
إيجاريــة إضافيــة مقدمــاً غيــر الســنة اإليجاريــة الجاريــة المســتحقة.

	•إذا رغــب المســتأجر التجديــد فعليــه إخطــار المؤجــر قبــل نهايــة العقــد بثالثــة
أشــهر.
	•يمكــن للمســتأجر ،بعــد إتمــام ســنة مــن العقــد ،أن ينهــي العقــد فــي أي وقــت
شــاء ،علــى أن يشــعر المؤجــر كتابيــاً قبــل االنهــاء بتســعين يومــاً.
	•يحق للمؤجر فسخ العقد إذا

 امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع الدفعات المالية في وقتها. أغلق المستأجر العين لعشرة أيام بدون عذر. -أخل المستأجر بأي بند من بنود العقد
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اعتمادا على مدة العقد
عدد المستأجرين
ً
(تنويهات :هذه القائمة ال تشمل المستأجرين الرئيسيين أعاله)
مدة العقد
(سنوات)

إجمالي اإليجار
السنوي (ر.س).

عشر سنوات

عدد العقود

مجمل أحكام الفسخ والتجديد

1

التجديد:

في حال رغبة الطرفين بتجديد العقد يتم تحرير عقد إيجار جديد.

الفسخ:

خمس عشرة
سنة

325,000

1

يجوز للمستأجر فسخ العقد إذا:
	•ألغــت الجهــات الحكوميــة أي مــن التراخيــص الضروريــة لعمــل المســتأجر دون أن
يتســبب المســتأجر فــي ذلــك اإللغــاء وال يلتــزم المســتأجر بدفــع المــدة المتبقيــة
مــن العقــد.
	•إذا قصــر المؤجــر فــي تأميــن قــدرة كهرائيــة  600امبيــر ( 2كيبــل) حتــى حــدود
العيــن المؤجــرة وكذلــك خــط مــاء وصــرف صحــي.
	•إذا ثبت قصور في ملكية المؤجر للعقار.
	•إذا اصبــح مشــروع المســتأجر غيــر مجــدي وأصبــح مــن غيــر الممكــن ألي ســبب
االســتمرار فــي تشــغيل المشــروع وتصبــح فــي هــذه الحالــة جميــع المنشــآت
الثابتــة ملــكاً للمؤجــر.

* إن مصطلــح المســتأجرين الرئيســيين يعتمــد علــى هــؤالء المســتأجرين التــي تشــكل العوائــد اإليجاريــة مــن معارضهــم مــا نســبته  %28مــن إجمالــي العوائــد اإليجاريــة الســنوية لألصــول
لكامــل األصــول العقاريــة المبدئيــة بحيــث يقــوم بعــض هــؤالء المســتأجرين الرئيســيين باســتئجار وحــدات عقاريــة فــي أكثــر مــن أصــل عقــاري.
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•المكان مول – الدوادمي
تفاصيل عقود المعارض المؤجرة  -محدثة حتى 2017/06/30م
قائمة المستأجرين الرئيسيين*
المستأجر

تاريخ بداية
العقد

مدة العقد
(سنوات)

القيمة اإليجارية
(سنوي – ر.س).

المستأجر 1

2014/03/30

20

2,324,625
تزداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %25من السنة السادسة
وحتى العاشرة ،ثم تزداد
بنسبة  %5كل خمس سنوات.
وفي كل األحوال ال تقل
القيمة اإليجارية عن  %٢.٥من
إجمالي المبيعات السنوية.

المستأجر 2

2015/10/01

5

900,000
تزداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %5للسنة الرابعة والخامسة
لتكون:
945,000

المستأجر 3

2015/10/01

5

225,600
زداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %5للسنة الرابعة والخامسة
لتكون:
236,880

أحكام التجديد والفسخ
التجديد:

بموجب التوقيع على ملحق عقد إيجار.

الفسخ:
يحق للمستأجر فسخ العقد بعد مضي 15
سنة.
التجديد:
فــي حــال رغبــة الطرفيــن بتجديــد العقــد يتــم
تحريــر عقــد إيجــار جديــد.
الفسخ:

	•فــي حــال رغبــة المســتأجر إنهــاء العقــد قبــل
انتهــاء مدتــه فعليــه إخطــار المؤجــر خطيــاً قبــل
ســتة أشــهر مــن تاريــخ إغــاق العيــن المؤجــرة
وأن يدفــع باقــي قيمــة العقــد.
	•فــي حــال تأخــر المســتأجر عــن دفــع أي دفعــة
مــن الدفعــات الماليــة فــي ميعــاد االســتحقاق
وتصبــح عندهــا جميــع الدفعــات مســتحقة
األداء.
	•فــي حــال قــام المســتأجر بإغــاق العيــن
المؤجــرة أو التغيــب عنهــا لمــدة عشــرة أيــام
بــدون عــذر مقبــول.
أخــل المســتأجر ببنــود العقــد
ّ
	•فــي حــال
والتزاماتــه فيــه وبعــد إنــذاره كتابيــاً بتصحيــح
المخالفــة خــال عشــرة أيــام وعــدم اســتجابته
فيحــق للمؤجــر فســخ العقــد والرجــوع علــى
المســتأجر بكامــل قيمتــه.
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تفاصيل عقود المعارض المؤجرة  -محدثة حتى 2017/06/30م
قائمة المستأجرين الرئيسيين*
المستأجر

تاريخ بداية
العقد

مدة العقد
(سنوات)

القيمة اإليجارية
(سنوي – ر.س).

المستأجر 4

2015/10/01

10

637,650
تزداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %15من السنة السادسة
وحتى العاشرة لتكون:
733,297.5

المستأجر 5

2015/10/01

10

1,165,460
تزداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %15من السنة السادسة
وحتى العاشرة لتكون:
1,340,279

المستأجر 6

2015/10/01

10

968,850
تزداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %15من السنة السادسة
وحتى العاشرة لتكون:
1,114,177.5

المستأجر 7

2015/10/01

10

436,050
تزداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %15من السنة السادسة
وحتى العاشرة لتكون:
501,457.5
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أحكام التجديد والفسخ

التجديد:
لم تذكر االتفاقيات أي أحكام للتجديد.
الفسخ

	•يحــق للمســتأجر فســخ العقــد بعــد  5ســنوات
األولــى .فــي حــال تأخــر المســتأجر عــن دفــع
القيمــة اإليجاريــة وبعــد توجيــه إنــذار خطــي مــن
المؤجــر يحــق للمؤجــر فســخ العقــد ومطالبــة
المســتأجر بإخــاء العيــن مــع التــزام المســتأجر
بدفــع القيمــة اإليجاريــة كاملــة حتــى تاريــخ
تســليم العيــن المؤجــرة.
	•فــي حــال إغــاق العيــن المؤجــرة لفتــرة تتجــاوز
 30يــوم عمــل متواصلــة.
أخــل المســتأجر ببنــود العقــد
ّ
	•فــي حــال
والتزاماتــه فيــه وبعــد إنــذاره كتابيــاً بتصحيــح
المخالفــة وعــدم اســتجابته.
	•يحــق للمؤجــر إنهــاء العقــد فــي حــال إعــان
المســتأجر تصفيتــه أو إفالســه أو وضعــه تحــت
الوصايــة أو الحراســة القضائيــة.

اعتمادا على مدة العقد
عدد المستأجرين
ً
(تنويهات :هذه القائمة ال تشمل المستأجرين الرئيسيين أعاله)
مدة العقد
(سنوات)

إجمالي اإليجار
السنوي (ر.س).

عدد العقود

مجمل أحكام الفسخ والتجديد

سنة واحدة

1,971,000

20

ثالث سنوات

8,610,080

52

التجديد:
في حال رغبة الطرفين بتجديد العقد يتم تحرير عقد إيجار جديد.
الفسخ:

خمس سنوات

3,280,675

18

عشر سنوات

2,416,350

9

	•فــي حــال رغبــة المســتأجر إنهــاء العقــد قبــل انتهــاء مدتــه فعليــه إخطــار المؤجــر
خطيــاً قبــل ســتة أشــهر مــن تاريــخ إغــاق العيــن المؤجــرة وأن يدفــع باقــي قيمــة
العقــد.
	•فــي حــال تأخــر المســتأجر عــن دفــع أي دفعــة مــن الدفعــات الماليــة فــي ميعــاد
االســتحقاق وتصبــح عندهــا جميــع الدفعــات مســتحقة األداء.
	•فــي حــال قــام المســتأجر بإغــاق العيــن المؤجــرة أو التغيــب عنهــا لمــدة عشــرة
أيــام بــدون عــذر مقبــول.
أخــل المســتأجر ببنــود العقــد والتزاماتــه فيــه وبعــد إنــذاره كتابيــاً
ّ
	•فــي حــال
بتصحيــح المخالفــة خــال عشــرة أيــام وعــدم اســتجابته فيحــق للمؤجــر فســخ
العقــد والرجــوع علــى المســتأجر بكامــل قيمتــه.

التجديد:
قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
الفسخ:

	•فــي حــال رغبــة المســتأجر إنهــاء العقــد قبــل انتهــاء مدتــه فعليــه إخطــار المؤجــر
خطيــاً ويقــوم المؤجــر بمنحــه مــدة ســتة أشــهر مدفوعــة اإليجــار يتــم فيهــا
تســليم الموقــع.
	•فــي حــال أخـ ّـل المســتأجر ببنــود العقــد والتزاماتــه فيــه وبعــد إنــذاره ثالثــة إنذارات
كتابيــة مــدة كل إنــذار ثالثيــن يومــاً بتصحيــح المخالفــة وفــي حــال عــدم اســتجابته
فيحــق للمؤجــر فســخ العقــد والرجــوع علــى المســتأجر بكامــل قيمته.
	•فــي حــال تــم إيقــاف العمــل فــي المجمــع مــن قبــل جهــة خاصــة أو حكوميــة
وكان المتســبب فــي ذلــك هــو المؤجــر ويتــم إيقــاف القيمــة اإليجاريــة والمــدة
الزمنيــة للعقــد كمــا يحــق للمســتأجر اســتعادة القيمــة اإليجاريــة المدفوعــة
مقدمــاً والتــي لــم يســتفد المســتأجر منهــا.
	•إذا تأخــر المســتأجر عــن دفــع القيمــة اإليجاريــة مــدة خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ
االســتحقاق علــى أن يقــوم المؤجــر بإرســال إخطــار للمســتأجر لمعالجــة التقصيــر
خــال ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر
مدتــه ثالثيــن يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر فســخ العقــد.
	•إذا أغلــق المســتأجر أو تغيــب عــن العيــن المؤجــرة لمــدة خمســة عشــر يومــاً
بــدون ســبب مقبــول علــى أن يقــوم المؤجــر بإرســال إخطــار للمســتأجر لمعالجــة
التقصيــر خــال ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار
أخيــر مدتــه ثالثيــن يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر فســخ العقــد.
أخــل المســتأجر ببنــود العقــد والتزاماتــه فيــه ولــم يقــم بــأي ســبب مــن
ّ
	•إذا
األســباب بالوفــاء بتلــك االلتزامــات خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره
كتابيــاً علــى أن يقــوم المؤجــر بإرســال إخطــار للمســتأجر لمعالجــة التقصيــر خــال
ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر مدتــه
ثالثيــن يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر فســخ العقــد.

* إن مصطلــح المســتأجرين الرئيســيين يعتمــد علــى هــؤالء المســتأجرين التــي تشــكل العوائــد اإليجاريــة مــن معارضهــم مــا نســبته  %28مــن إجمالــي العوائــد اإليجاريــة الســنوية لألصــول
لكامــل األصــول العقاريــة المبدئيــة بحيــث يقــوم بعــض هــؤالء المســتأجرين الرئيســيين باســتئجار وحــدات عقاريــة فــي أكثــر مــن أصــل عقــاري.
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•المكان مول – الرياض
تفاصيل عقود المعارض المؤجرة  -محدثة حتى 2017/06/30م
قائمة المستأجرين الرئيسيين*
المستأجر

تاريخ بداية
العقد

مدة العقد
(سنوات)

القيمة اإليجارية
(سنوي – ر.س).

المستأجر 1

2016/09/01

20

2,280,000
سنويا
تزداد القيمة اإليجارية
ً
بنسبة  .%5وفي كل األحوال
ال تقل القيمة اإليجارية عن
 %٢.٥من إجمالي المبيعات

المستأجر 2

2016/10/01

10

1,269,050
تزداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %10كل ثالث سنوات

أحكام التجديد والفسخ
التجديد:

بموجب التوقيع على ملحق عقد إيجار.

الفسخ:
يحق للمستأجر فسخ العقد بعد مضي 15
سنة.
التجديد:
قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
الفسخ:
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	•إذا تأخــر المســتأجر عــن دفــع القيمــة اإليجاريــة
مــدة خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ االســتحقاق
علــى أن يقــوم المؤجر بإرســال إخطار للمســتأجر
لمعالجــة التقصيــر خــال ســتين يومــاً وفــي حال
عــدم معالجتــه يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر
مدتــه ثالثيــن يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة
يحــق للمؤجــر فســخ العقــد.
	•إذا أغلــق المســتأجر أو تغيــب عــن العيــن
المؤجــرة لمــدة خمســة عشــر يومــاً بــدون
ســبب مقبــول علــى أن يقــوم المؤجــر بإرســال
إخطــار للمســتأجر لمعالجــة التقصيــر خــال
ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه يقــوم
المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر مدتــه ثالثيــن يومــاً
وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر فســخ
العقــد.
	•إذا أخـ ّـل المســتأجر ببنــود العقــد والتزاماتــه فيــه
ولــم يقــم بــأي ســبب مــن األســباب بالوفــاء
بتلــك االلتزامــات خــال خمســة عشــر يومــاً مــن
تاريــخ إخطــاره كتابيــاً علــى أن يقــوم المؤجــر
بإرســال إخطــار للمســتأجر لمعالجــة التقصيــر
خــال ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه
يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر مدتــه ثالثيــن
يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر
فســخ العقــد.

تفاصيل عقود المعارض المؤجرة  -محدثة حتى 2017/06/30م
قائمة المستأجرين الرئيسيين*
المستأجر

تاريخ بداية
العقد

مدة العقد
(سنوات)

القيمة اإليجارية
(سنوي – ر.س).

المستأجر 3

2016/12/01

10

2,610,000
تزداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %15من السنة السادسة
وحتى العاشرة لتكون:
3,001,500

المستأجر 4

2016/12/01

10

930,050
تزداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %15من السنة السادسة
وحتى العاشرة لتكون:
1,069,557.5

المستأجر 5

2016/12/01

10

585,000
تزداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %15من السنة السادسة
وحتى العاشرة لتكون:
672,750

المستأجر 6

2016/12/01

10

1,016,500
تزداد القيمة اإليجارية بنسبة
 %15من السنة السادسة
وحتى العاشرة لتكون:
1,168,975

أحكام التجديد والفسخ

التجديد:
لم تذكر االتفاقيات أي أحكام للتجديد.
الفسخ:

	•يحــق للمســتأجر فســخ العقــد بعــد  5ســنوات
األولــى.
	•فــي حــال تأخــر المســتأجر عــن دفــع القيمــة
اإليجاريــة وبعــد توجيــه إنــذار خطــي مــن
المؤجــر يحــق للمؤجــر فســخ العقــد ومطالبــة
المســتأجر بإخــاء العيــن مــع التــزام المســتأجر
بدفــع القيمــة اإليجاريــة كاملــة حتــى تاريــخ
تســليم العيــن المؤجــرة.
	•فــي حــال إغــاق العيــن المؤجــرة لفتــرة تتجــاوز
 30يــوم عمــل متواصلــة.
أخــل المســتأجر ببنــود العقــد
ّ
	•فــي حــال
والتزاماتــه فيــه وبعــد إنــذاره كتابيــاً بتصحيــح
المخالفــة وعــدم اســتجابته.
	•يحــق للمؤجــر إنهــاء العقــد فــي حــال إعــان
المســتأجر تصفيتــه أو إفالســه أو وضعــه تحــت
الوصايــة أو الحراســة القضائيــة.

اعتمادا على مدة العقد
عدد المستأجرين
ً
(تنويهات :هذه القائمة ال تشمل المستأجرين الرئيسيين أعاله)
مدة العقد
(سنوات)

إجمالي اإليجار
السنوي (ر.س).

عدد العقود

مجمل أحكام الفسخ والتجديد

سنة واحدة

880,000

5

التجديد:
في حال رغبة الطرفين بتجديد العقد يتم تحرير عقد إيجار جديد.
الفسخ:

ثالث سنوات

1,652,220

12

	•فــي حــال رغبــة المســتأجر إنهــاء العقــد قبــل انتهــاء مدتــه فعليــه إخطــار المؤجــر
خطيــاً قبــل ســتة أشــهر مــن تاريــخ إغــاق العيــن المؤجــرة وأن يدفــع باقــي قيمــة
العقــد.
	•فــي حــال تأخــر المســتأجر عــن دفــع أي دفعــة مــن الدفعــات الماليــة فــي ميعــاد
االســتحقاق وتصبــح عندهــا جميــع الدفعــات مســتحقة األداء.
	•فــي حــال قــام المســتأجر بإغــاق العيــن المؤجــرة أو التغيــب عنهــا لمــدة عشــرة
أيــام بــدون عــذر مقبــول.
أخــل المســتأجر ببنــود العقــد والتزاماتــه فيــه وبعــد إنــذاره كتابيــاً
ّ
	•فــي حــال
بتصحيــح المخالفــة خــال عشــرة أيــام وعــدم اســتجابته فيحــق للمؤجــر فســخ
العقــد والرجــوع علــى المســتأجر بكامــل قيمتــه.
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اعتمادا على مدة العقد
عدد المستأجرين
ً
(تنويهات :هذه القائمة ال تشمل المستأجرين الرئيسيين أعاله)
مدة العقد
(سنوات)

إجمالي اإليجار
السنوي (ر.س).

عدد العقود

مجمل أحكام الفسخ والتجديد
التجديد:
في حال رغبة الطرفين بتجديد العقد يتم تحرير عقد إيجار جديد.
الفسخ:

1

خمس سنوات

3,324,904

خمس سنوات
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	•يحق للمستأجر فسخ العقد بعد مضي ثالث سنوات.
	•فــي حــال رغبــة المســتأجر إنهــاء العقــد قبــل انتهــاء مدتــه فعليــه إخطــار المؤجــر
خطيــاً قبــل ســتة أشــهر مــن تاريــخ إغــاق العيــن المؤجــرة وأن يدفــع باقــي قيمــة
العقــد.
	•فــي حــال تأخــر المســتأجر عــن دفــع أي دفعــة مــن الدفعــات الماليــة فــي ميعــاد
االســتحقاق وتصبــح عندهــا جميــع الدفعــات مســتحقة األداء.
	•فــي حــال قــام المســتأجر بإغــاق العيــن المؤجــرة أو التغيــب عنهــا لمــدة عشــرة
أيــام بــدون عــذر مقبــول.
أخــل المســتأجر ببنــود العقــد والتزاماتــه فيــه وبعــد إنــذاره كتابيــاً
ّ
	•فــي حــال
بتصحيــح المخالفــة خــال عشــرة أيــام وعــدم اســتجابته فيحــق للمؤجــر فســخ
العقــد والرجــوع علــى المســتأجر بكامــل قيمتــه.

التجديد:
قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
الفسخ:

13

	•إذا تأخــر المســتأجر عــن دفــع القيمــة اإليجاريــة مــدة خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ
االســتحقاق علــى أن يقــوم المؤجــر بإرســال إخطــار للمســتأجر لمعالجــة التقصيــر
خــال ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر
مدتــه ثالثيــن يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر فســخ العقــد.
	•إذا أغلــق المســتأجر أو تغيــب عــن العيــن المؤجــرة لمــدة خمســة عشــر يومــاً
بــدون ســبب مقبــول علــى أن يقــوم المؤجــر بإرســال إخطــار للمســتأجر لمعالجــة
التقصيــر خــال ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار
أخيــر مدتــه ثالثيــن يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر فســخ العقــد.
أخــل المســتأجر ببنــود العقــد والتزاماتــه فيــه ولــم يقــم بــأي ســبب مــن
ّ
	•إذا
األســباب بالوفــاء بتلــك االلتزامــات خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره
كتابيــاً علــى أن يقــوم المؤجــر بإرســال إخطــار للمســتأجر لمعالجــة التقصيــر خــال
ســتين يومــاً وفــي حــال عــدم معالجتــه يقــوم المؤجــر بإرســال إنــذار أخيــر مدتــه
ثالثيــن يومــاً وفــي حــال عــدم المعالجــة يحــق للمؤجــر فســخ العقــد.

اعتمادا على مدة العقد
عدد المستأجرين
ً
(تنويهات :هذه القائمة ال تشمل المستأجرين الرئيسيين أعاله)
مدة العقد
(سنوات)

إجمالي اإليجار
السنوي (ر.س).

عدد العقود

عشر سنوات

3,289,550

10

مجمل أحكام الفسخ والتجديد
التجديد:
قابلــة للتجديــد باتفــاق الطرفيــن علــى أن يقــوم المســتأجر بإخطــار المؤجــر
كتابيــاً برغبتــه فــي تجديــد العقــد قبــل ثالثــة أشــهر مــن انتهائــه علــى األقــل.
الفسخ:

	•يحــق للمســتأجر فســخ العقــد بعــد مضــي ســنة واحــدة علــى أن يشــعر المؤجــر
كتابيــاً قبــل تســعين يومــاً مــن رغبتــه فــي إنهائــه.
	•فــي حــال تأخــر المســتأجر عــن دفــع القيمــة اإليجاريــة لمــدة أقصاهــا عشــرين يــوم
عمــل مــن تاريــخ االســتحقاق بعــد توجيــه خطــاب مــن المؤجــر يطالبــه بالســداد.
	•فــي حــال قــام المســتأجر بإيقــاف العمــل لمــدة تزيــد علــى خمســة عشــر يومــاً
متصلــة أو ثالثــون يومــاً منفصلــة بــدون عــذر وبــدون موافقــة المؤجــر الكتابيــة.
أخل المستأجر ببنود العقد والتزاماته فيه.
	•في حال ّ
	•يحــق للمســتأجر الفســخ فــي حــال رفضــت الجهــات المختصــة اســتخراج أو تجديــد
الرخــص ذات العالقــة.
	•يحــق للمســتأجر الفســخ فــي حــال لــم يقــم المؤجــر بتوفيــر الكهربــاء للعيــن
المؤجــرة.
	•يحــق للمســتأجر الفســخ فــي حــال رفضــت شــركة االتصــاالت توصيــل الهاتــف
للعيــن المؤجــرة.
	•يحــق للمســتأجر الفســخ فــي حــال فــي حــال رفضــت الجهــات الحكوميــة والجهات
المعنيــة بتوفيــر خدمــات تشــغيل العيــن المؤجرة.
	•يحــق للمســتأجر الفســخ فــي حــال فــي حــال وجــود مانــع جبــري أو حكومــي يحــول
دون االســتمرار فــي مزاولة النشــاط.
	•يحــق للمســتأجر الفســخ فــي حــال أصيبــت العيــن المؤجــرة بتلــف أو ضــرر يمنــع أو
يقلــل االســتفادة مــن العيــن المؤجــرة لمــدة تزيــد علــى شــهرين متصليــن بســبب
ال يرجــع للمســتأجر.
	•في حال القوة القاهرة.
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اعتمادا على مدة العقد
عدد المستأجرين
ً
(تنويهات :هذه القائمة ال تشمل المستأجرين الرئيسيين أعاله)
مدة العقد
(سنوات)

إجمالي اإليجار
السنوي (ر.س).

عدد العقود

عشر سنوات

3,289,550

1

مجمل أحكام الفسخ والتجديد
التجديد:
لم تذكر االتفاقية أي أحكام للتجديد.
الفسخ:

	•يحــق للمؤجــر فســخ العقــد دون أي تعويــض للمســتأجر ومــع االحتفــاظ بكامــل
حقــوق المؤجــر فــي قيمــة االيجــار المحــددة والتعويــض عــن األضــرار عنــد
المقتضــى فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:
 .1إذا قــام المســتأجر بتقبيــل العيــن أو تأجيرهــا جزئيــاً أو كليــاً مــن الباطــن علــى
الغيــر دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن المؤجــر علــى ذلــك.
 .2إذا اســتعمل المســتأجر أو ســمح باســتعمال العيــن محــل العقــد بطريقــة
مقلقــة للراحــة أو مزعجــة لآلخريــن أو ضــارة بســامة المبنــى أو الصحــة العامــة
أو أعــراض منافيــة لــآداب العامــة أو غيــر نظاميــة.
 .3فــي حــال إغــاق العيــن المؤجــرة ألكثــر مــن  15يــوم مســتمر أو  30يومــاً
متقطعــة خــال العــام بــدون أســباب موجبــة يبقلهــا المؤجــر ،ويلتــزم المســتأجر
فــي حــال الفســخ يدفــع ســنة إيجاريــة إضافيــة مقدمــاً غيــر الســنة اإليجاريــة
الجاريــة المســتحقة.
	•فــي حــال رغبــة أحــد الطرفيــن إنهــاء العقــد يجــب أن يبلــغ الطــرف اآلخــر خطيــاً
قبــل ســتة أشــهر مــن تاريــخ إغــاق العيــن المؤجــرة وأن يدفــع لــه إيجــار ســنة
إيجاريــة إضافيــة مقدمــاً غيــر الســنة اإليجاريــة الجاريــة المســتحقة.
	•إذا ثبــت أن الطــرف الثانــي اســتعمل العيــن المؤجــرة أو ســمح باســتعمالها
بطريقــة مقلقــة للراحــة أو مزعجــة لآلخريــن أو ضــارة بســامة المبنــى أو الصحــة
العامــة أو أغــراض منافيــة لــآداب العامــة أو غيــر نظاميــة.
	•فــي حــال إغــاق العيــن المؤجــرة لفتــرة تتجــاوز  15يومــاً مســتمرة أو  30يومــاً
متقطعــة خــال العــام ،بــدون أســباب مقبولــة للمؤجــر ،ويعتبــر العقــد مفســوخاً
ويلتــزم المســتأجر أن يدفــع لــه إيجــار ســنة إيجاريــة إضافيــة مقدمــاً غيــر الســنة
اإليجاريــة الجاريــة المســتحقة.
	•فــي حــال أخـ ّـل المســتأجر ببنــود والتزامــات العقــد ومالحقه وبعد ثالثــة إخطارات
خطيــة فيحــق للمؤجــر فســخ العقــد وإلــزام المســتأجر أن يدفــع لــه إيجــار ســنة
إيجاريــة إضافيــة مقدمــاً غيــر الســنة اإليجاريــة الجاريــة المســتحقة.

* إن مصطلــح المســتأجرين الرئيســيين يعتمــد علــى هــؤالء المســتأجرين التــي تشــكل العوائــد اإليجاريــة مــن معارضهــم مــا نســبته  %28مــن إجمالــي العوائــد اإليجاريــة الســنوية لألصــول
لكامــل األصــول العقاريــة المبدئيــة بحيــث يقــوم بعــض هــؤالء المســتأجرين الرئيســيين باســتئجار وحــدات عقاريــة فــي أكثــر مــن أصــل عقــاري.
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