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ن صندوق أو عن أي جزء مالمزيد من التوضيحات حول مدى مالءمة  إلىإذا كان لديك أي شكوك أو بحاجة  .ي بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثمار  وأحكام الصندوق  المستثمرين قراءة شروط على جبتو ي
ر والمسؤوليات على استعداد لتحمل كافة المخاط اأن يكونو ي هذا الصندوق المستثمرين الذين قرروا االستثمار ف على يجب عليك الحصول على المشورة من مستشار مالي مستقل. يجبفإنه ، واألحكام الشروط

 .قرار االستثماربالمرتبطة 
( ه19/06/1427) وتاريخ( 2006-193-1) رقم القرار بموجب المالية السوق  هيئةمجلس  عن الصادرة العقاري  االستثمار صناديق الئحةالتي تنص عليها  لألحكامتم إعداد هذه الشروط واألحكام طبقًا 

 هـ.2/6/1424 وتاريخ( 30)م/ الملكي بالمرسوم الصادر المالية السوق  نظام على بناءً ( م15/07/2006) الموافق
 إفادة أي تضمنت ال أنها( ذلك من للتأكد هنيةالم العناية من المعقول القدر بذل أن)بعد  علمه حسب الصندوق  مدير يؤكد يتوال واألحكام، الشروطمدير الصندوق مسؤولية المعلومات الواردة في هذه  يتحمل
 فيها. تضمينهاالمالية التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق  اللوائح تشترط أمور أية تغفل وال مضللة أو صحيحة غير

 ه21/09/1436م الموافق 08/07/2015 بتاريخالمالية  هيئة السوق  مجلس من قبلالمدر للدخل  العقاري  ُملكّيةصندوق وعلى طرح  لشروط واألحكامتمت الموافقة على هذه ا
( من هذه الشروط 1الشرعية الموضحة في الملحق رقم ) الهيئة معاييرومتوافق مع المدرة للدخل  العقارية األصول في يستثمرشبه مقفل  عامصندوق استثمار عقاري  هو العقاري المدر للدخل ُملكّيةصندوق 

رأس المال  فينمو دخل دوري مع  عائدتحقيق  إلىويهدف الصندوق   الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.ام أحكواألحكام مع االلتزام ب
 مقبولد تأجيري والتي يمكن الحصول من خاللها على عائ العربية السعودية في المملكة لسعوديينلغير ا بما ال يخالف نظام تملك العقار مؤجرة أو قابلة للتأجيرعقارات يقوم الصندوق باالستحواذ على بحيث 
 .األصول قيمة في طبيعية وزيادة

يمكن  و العوائد النقديةأ وحدات الصندوق أن أسعار (، لذا فقد ال يكون مناسبًا للمستثمرين الذين يرغبون في االستثمار قليل المخاطر، إذ إلى مرتفعة مخاطر متوسطةيصنف مستوى المخاطر في الصندوق بـ )
قرار االستثمار. ولمزيد  ذالصندوق. وبالتالي، قد ال يسترد المستثمر المبلغ األصلي الذي تم استثماره. لذا ننصح المستثمر باستشارة مستشار مالي مستقل قبل اتخا المخاطر التي قد يتعرض لهاأن تهبط بسبب 

 من الشروط واألحكام. الصندوق  في االستثمار مخاطر( زاطر، يرجى االطالع على الفقرة )من التفاصيل حول المخ
. وفي حال حصول ذلك، يجب عدم االعتماد على تلك إن مدير الصندوق لم يفوض أي شخص بإعطاء أية معلومات أو تقديم أية إفادة بخصوص طرح الوحدات سوى تلك الواردة في هذه الشروط واألحكام

الف خ يتم النص على، مالم إعداد الشروط واألحكامتاريخ  ومات أو اإلفادات باعتبارها أعطيت أو قدمت من مدير الصندوق. كما أن المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام هي معلومات مقدمة فيالمعل
 ذلك.
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خص ال تشكل عرضًا أو دعوة من قبل أي ش الشروط واألحكام، علمًا بأن هذه التجارية والجهات الحكومية والخيرية الشركاتوالمؤسسات و األفراد  إلىوطرح الوحدات موجهان  الشروط واألحكامإن توزيع هذه 
لشروط ادوق من كل من تقع هذه النظام تقديم مثل هذا العرض أو الدعوة إليه. ويتطلب مدير الصن يحظرأي شخص  إلىأو دعوة  ل هذا العرض أو الدعوة، وال عرضاً في أي دولة يحظر فيها النظام مث

 بحوزته أن يتعرف على هذه القيود ويلتزم بها. واألحكام
ستشارة حتملون بانصح المستثمرون المنصيحة فيما يتعلق بأي أمور ضريبية أو قانونية أو شرعية أو استثمارية أو أية مسائل أخرى، وي   الشروط واألحكاميجب على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار هذه 

اجههم بهذا الشأن والنتائج طبق عليهم وقيود الصرف األجنبي التي قد تو مستشاريهم المهنيين والقانونيين والشرعيين المستقلين بشأن شراء الوحدات وامتالكها أو التصرف بها وبشأن المتطلبات النظامية التي تن
 ف من حيث الدخل والضريبة والزكاة.التي قد تترتب على هذا الشراء أو االمتالك او البيع أو التصر 
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 لالستثمار ُملكّيةشركة 

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

  (3(، مكتب )184مبنى أكناز التجاري )
 11573الرمز البريدي  52775ص.ب. 
 920003028هاتف: 
 +966( 11) 293 2799فاكس: 

 www.mulkia.com.saالموقع اإللكتروني: 
 info@mulkia.com.saالبريد اإللكتروني: 

 

 
 

 يونغو ست إرن
 الرياض السعودية، العربية المملكة
 14الفيصلية، الطابق  برج- فهد الملكطريق 
 11461 البريدي الرمز 2732.ب. ص

 9449 215 11 966+: هاتف

 4730 273 11 966+ :فاكس
 www.ey.comالموقع اإللكتروني: 
 riyadh@sa.ey.comالبريد اإللكتروني: 

 

 البالد الماليةشركة 
 المملكة العربية السعودية، الرياض

 تقاطع طريق الملك فهد مع طريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع التحلية(
 الطابق األول سمارت،برج 

 +966 (11) 203 9888هاتف: 
 +966( 11) 203 9899فاكس: 

 www.albilad-capital.comالموقع اإللكتروني: 
 capital.com-clientservices@albiladالبريد اإللكتروني: 



 

 

 

 

 

 

 

13170-37 41 من  5 صفحة 

 

– 

 

 
 البنك السعودي الفرنسي

 المملكة العربية السعودية، الرياض
  طريق المعذر

  11554الرياض  56006ص.ب. 
  9999 289 11 966+ هاتف
  2311 404 11 966+ فاكس

 www.alfransi.com.saلموقع اإللكتروني: ا
 ccc@alfransi.com.saالبريد اإللكتروني: 

 

 هيئة السوق المالية "الهيئة"
 المملكة العربية السعودية، الرياض
 المركز الرئيسي، طريق الملك فهد

 11311الرمز البريدي  220022ص.ب. 
 1111-245-800هاتف: 

 www.cma.org.saالموقع اإللكتروني: 
 info@cma.org.saالبريد اإللكتروني: 
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 العقاري المدر للدخل  ُملكّيةصندوق 
 لالستثمار ُملكّيةشركة 

 الريال السعودي
 عام شبه مقفل

 ال سعوديري 10
 إلى مرتفع المخاطر متوسط

 ر في مشاريع عقارية م درة للدخلثمامن خالل االسترأس المال في تحقيق عائد دخل دوري مع نمو 
بعد الحصول على موافقة هيئة  م12/7/2016د الطرح الى تمدي تم- م31/05/2016م وحتى تاريخ 01/09/2015من تاريخ يبدأ االشتراك األولي في الصندوق 

 السوق المالية
 ريال سعودي 10,000
 ريال سعودي 5,000
 ريال سعودي 10,000

 نهاية شهري يونيو وديسمبر من كل سنة مالية() أشهر ستةكل  
 شتراك خصم من مبلغ االت   – األولي أو أي اشتراك إضافي شتراكمن قيمة اال %1.50حتى 

 بشكل نصف سنوي من صافي قيمة أصول الصندوق. تدفع –سنويًا  1%
  تدفع بشكل ربعي نهاية كل ربع سنة. –أصول الصندوق  ةصافي قيمسنويًا من  %0.25كحد أقصى 

  ريال نهاية شهر ديسمبر( 25,000وريال نهاية شهر يونيو  15,000) ستة أشهر كلوتدفع  حتسبت   –ريال سعودي سنويًا  40,000مبلغ 

  مباشرة االجتماعدفع بعد وت  عن كل اجتماع  ستحقت   – مستقل سنويًا لكل عضو 30,000ى وبحد أعل اجتماععن كل مستقل لكل عضو سعودي ريال  5,000مبلغ 

   ت حتسب بشكل نصف سنوي وتدفع بداية العام الميالدي –ريال سعودي سنوياً  33,000مبلغ 
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  وت دفع قبل نهاية السنة المالية نهاية شهري يونيو وديسمبر سنوي ت حتسب بشكل نصف  –ريال سعودي سنويًا  7,500مبلغ 

 تدفع عند المطالبة وتحتسب بشكل نصف سنوي  –ريال سنويًا  5,000مبلغ 
وق ومعدل عائد تأجيري سنوي عن جميع أصول الصندوق مقداره من فرق األداء بين صافي العائد التأجيري المحصل لكافة األصول العقارية المملوكة من قبل الصند 15%
 ت حتسب نهاية كل سنة مالية وتدفع بشكل سنوي  – 7%

 

 الخدمة على وت دفع عند الحصول حسب األسعار السائدة في السوق 
 وقد يكون الوسيط العقاري طرف ذو عالقة. غ لمصلحة الوسيط العقاري د اإلفرا من قيمة شراء العقار ت حتسب وتدفع عن %2.5كحد أقصى 

 أو عند المطالبة وتدفع بشكل نصف سنوي كنسبة من مبلغ اإليجارات  ستلم ت حتسب( من قيمة اإليجار النقدي الم%10( و )%5)نسبة تتراوح بين 
 الخدمة على الحصولوت دفع عند  في السوق  حسب األسعار السائدة

 الخدمة على الحصولوت دفع عند  حسب األسعار السائدة في السوق 
 أمر التداول الداخليعملية تداول داخلي ت حتسب وتدفع عند تنفيذ من إجمالي قيمة أي  0.25%

 
 الشرعية الهيئة عضو صالح بن فهد الشلهوب /الشيخ الدكتور

 الشرعية الهيئة عضو الشيخ / محمد أحمد سلطان
 اإلدارة مجلس رئيس الحديثي محمد بن سلطان/ األستاذ
 اإلدارة مجلس عضو المزيني سليمان بن أحمد/ األستاذ
 المستقل اإلدارة مجلس عضو ن محمد السعدون ناصر ب/ الدكتور
 المستقل اإلدارة مجلس عضو النعيم عبد هللابن  زعبد العزي/ األستاذ
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 عقاري  صندوق استثمار فيه بالمشاركة جماعيًا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة للمشتركينرصة إتاحة الف إلىمشترك يهدف  عقاري  برنامج استثماري 
 الصندوق  المدر للدخل العقاري  ُملكّيةصندوق 
 مدير الصندوق  سؤواًل عن إدارة أصول الصندوق وحفظها.، وهو شخص مرخص له بممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم، يكون ملالستثمار ُملكّيةشركة 

 الهيئة .نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعوديةل والمؤسسة وفقاً هيئة السوق المالية 
 المشغل العقاري، المشغل ات المملوكة للصندوق.العقار وتشغيل الطرف الثالث المسؤول عن عمليات إدارة 

 المطور العقاري، المطور .لتحقيق أغراض الصندوق  ق يكون مسؤواًل عن تنفيذ الجوانب الفنيةمدير الصندو  يرشحهشخص 
 المثمن ن لتقديم خدمات التثمين العقاري.يافر فيه الدراية والخبرة الالزمتأصول الصندوق العقارية تتو  لتقويمشخص يختاره مدير الصندوق 

 الوحدة .زء منها، وتعامل كل وحدة على أنها تمّثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق حصة أي مالك في أي صندوق يتكون من وحدات أو ج
 )مالك الوحدات( المشترك " أو "مالكي الوحدات"ويشار لهم مجتمعين بـ "المشتركين تمّثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق، الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق 

 العمل يوم العربية السعودية. ملكةفي الم للبنوك العمل الرسمييوم 
 يوم تقويمي .أي يوم، سواء كان يوم عمل أم ال

ت ومبالغ أخرى كما ال، ويتقاضى في مقابل تأدية األعمال وخدمات اإلدارة أتعابًا وعمو ندوق بإدارة استثمارات المشتركينيلتزم من خالله مدير الصو  وأحكام شروط  العقد بين مدير الصندوق والمشتركين والذي يحتوي على 
 .هو منصوص عليها في ملخص اإلفصاح المالي

 الشروط واألحكام

 مجلس إدارة الصندوق  .هيئة السوق المالية لمراقبة أعمال مدير الصندوق مجلس الصادرة عن  العقاري  مجلس يعّين مدير الصندوق أعضاءه بموجب الئحة صناديق االستثمار
 أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو تابع بعمل عالقة جوهرية بذيعضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ الصندوق كما أنه ليس  والموظفًا ليس  وق إدارة الصندعضو من أعضاء مجلس 

 .له أو أمين حفظ ذلك الصندوق 
 العضو المستقل

في أصول من صا %5، أي مالك وحدات لتجاوز ملكيته لموظفين لدى أي من األطراف أعاله، أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من المديرين التنفيذيين أو ايمدير الصندوق، أمين الحفظ، المطور، المثمن، المحاسب القانون
 .، أي شخص تابع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق ذكرهمصندوق االستثمار العقاري 

 طرف ذو عالقة

 ةالمملك .المملكة العربية السعودية
قبل مدير  نباستكماله ويبدي بموجبه رغبته في شراء عدد محدد من الوحدات في الصندوق، ويوافق على شروط وأحكام الصندوق، ويتم توفير هذا النموذج م الذي يرغب في االستثمار المشتركهو النموذج الذي يقوم 
 األولي أو اإلضافي الطرحالصندوق خالل فترة 

 نموذج طلب االشتراك
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 صافي قيمة األصول .مطروحًا منها كافة النفقات والرسوم الم حتسبةيم )ستة أشهر( و ة أصول الصندوق بنهاية كل فترة تققيم
 القيمة الدفترية كافة المصاريف المتعلقة بعملية االستحواذ.قيمة عقارات محفظة الصندوق بالتكلفة عند الشراء مضافًا إليها 

 صافي قيمة الوحدة على عدد الوحدات القائمة وقت التقويم. صافي قيمة أصول الصندوق مقسوماً 
 العائد التأجيري  هو المبلغ النقدي لعوائد التأجير للعقارات المكونة لمحفظة الصندوق لفترة سنة.

 صافي العائد التأجيري  مويلية مستحقة.ت وأية أقساطهو المتحصالت النقدية لعوائد تأجير عقارات محفظة الصندوق مطروحًا منها كافة مصاريف ونفقات الصندوق 
صدار صافي قيمة الوحدات والقيمة االسترشادية على أساسه والمحدد بتاريخ و هو التاريخ الذي يقوم مدير الصندوق بتق  يموتاريخ التق من كل عام ميالدي. ديسمبر 31ويونيو  30يم أصول الصندوق وا 

 الموافقةتاريخ  .السوق المالية على طرح وحدات الصندوق طرحًا عاماً  هيئةمجلس ت علن فيه موافقة هو التاريخ الذي 
 فترة الطرح األولي .عند تأسيس الصندوق هي فترة طرح وحدات الصندوق طرحًا أوليًا على المستثمرين الراغبين في االشتراك في الصندوق 

 اإلضافي فترة الطرح عند زيادة رأس مال الصندوق. ًا إضافياً هي فترة طرح وحدات الصندوق طرح
 التشغيلتاريخ  .تاريخ بدء عمليات الصندوق هو 

 الطرح األولي هي أول عملية طرح وحدات الصندوق على المستثمرين عند تأسيس الصندوق وبعد ترخيص الصندوق من هيئة السوق المالية.
 الطرح االضافي ي رأس مال الصندوق والوحدات المصدرة.هي أي عملية طرح وحدات الصندوق تلي عملية الطرح األولي وينتج عنها زيادة ف

 المدن الرئيسية نسمة حسب البيانات الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 1,000,000تشمل عاصمة المملكة والمدن ذات الكثافة السكانية التي تزيد عن 
 المدن الثانوية حسب البيانات الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات نسمة 1,000,000و 300,000تشمل المدن التي يتراوح عدد سكانها بين 

 ساب أموال العميلح الستثماري لدى مدير الصندوق بغرض إيداع أموال المشترك لتنفيذ أي عمليات استثمارية من خالله. المشترك )مالك الوحدات(حساب ي فتح من قبل مدير الصندوق لدى بنك محلي يكون مربوطًا بحساب 
ويجوز تسديد  عليها،ق محددة بمعرفة البائع مضافًا إليه نسبة مئوية من الربح متفعقد بيع سلعة معينة موجودة أو تحت التشغيل وبمواصفات محددة ويتفق المشتري مع البائع على أن يدفع المشتري قيمة تكلفتها الفعلية وال

 .قيمة الشراء على أقساط
 المرابحات

 االستثمارات المالية  المرابحات وغيرها من االستثمارات التي تصنف أنها أوراق مالية.األسهم، االستثمارية،  )الصناديقاالستثمارات في أصول مالية غير حقيقية وتكون عبارة عن أوراق مالية مثل  وهي
بعدها ملكية المشروع للدولة، يحصل من خاللها المشارك على التكاليف التي تحملها باإلضافة إلى تحقيق أرباح من خالل العوائد  مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل بعض المشاريع الحكومية لفترة محددة تعود

 والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع.
BOT 

 رسوم األراضي البيضاء .ةفي المملكة العربية السعودي الرسوم الحكومية المفروضة على األراضي البيضاء داخل النطاق العمراني
 العوامل الديموغرافية ، وغير ذلك.والوفيات ،سكان، والتغيرات المكانية و/أو الزمانية التي يتعرضون لها بسبب الوالدة، والهجرة، والشيخوخةالحجم وهيكلية وتوزيع العوامل المؤثرة في 
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 .األجلمتوسط  عام شبه مقفل صندوق استثمار عقاري وهو ، العقاري الُمِدّر للدخلُملكّية صندوق 
  

الرمز  52775(. ص.ب. 3(، مكتب )184هو: المملكة العربية السعودية، الرياض. طريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع التحلية(. مبنى أكناز التجاري ) لالستثمار ُملكّيةلشركة عنوان المكتب الرئيسي   1.ب
-37ترخيص هيئة السوق المالية رقم  – info@mulkia.com.saالبريد اإللكتروني:  www.mulkia.com.sa+ الموقع اإللكتروني: 966( 11) 293 2799فاكس:  920003028. هاتف: 11573البريدي 
13170 

ق االستثمار العامة ونشرات الشروط واالحكام الخاصة بها ومعلومات عن البيانات المالية واألداء. ويمكن زيارة موقع كتروني لشركة السوق المالية السعودية )"تداول"( معلومات عن صناديكما يتضمن الموقع اإلل  2.ب
 www.tadawul.com.sa)تداول( عبر الرابط 

  

تصفية محفظة  تمي ثم ومن والهيئة. الوحدات مالكياشعار و  الصندوق  إدارة مجلس عضاءأ  موافقة بعدوذلك  بغرض التخارج قابلة للتمديد سنتان إضافيتان تبدأ من تاريخ تشغيل الصندوق وهي مدة الصندوق خمس سنوات
 .الصندوق 

  

خالل فترة عمل الصندوق نقدًا على حملة وحدات الصندوق  العوائد التأجيريةصافي من بحد أدنى  %80 نسبته ما وتوزيع تأجيريةتحقيق عوائد على عقارات مؤجرة أو قابلة للتأجير بغرض  االستحواذيهدف الصندوق إلى 
مع رأس المال إن وجدت العوائد  تلك وتوزع الصندوق أو عند تصفيته تشغيلباإلضافة إلى تحقيق عوائد رأسمالية على استثمارات الصندوق العقارية في حال بيع هذه االستثمارات بشكل كلي أو جزئي خالل  ،بحد أقصىسنويًا 

 ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق تلك األهداف على المدى المتوسط. .عند التصفية
  

 .ة )و(المحددة في استراتيجية االستثمار الفقر  تالقطاعافي العربية السعودية في المملكة وذات مواقع استراتيجية  تأجيري مالئممؤجرة او قابلة للتأجير أو حصة من عقارات ذات عائد االستحواذ على عقارات  1.ه
بر من كل مشهري يونيو وديس نهايةبحيث تستحق التوزيعات  أشهر ستة كلالوحدات نقدًا  مالكيمن تأجير عقارات محفظة الصندوق على  المتحصلة ةالتأجيريصافي العوائد  منأدنى  بحد %80توزيع ما نسبته  2.ه

ير والتحسين على أصول عقارية وكذلك تمويل عملية التطو  االستحواذاتتمويل جزء من  في ةالتأجيريصافي العوائد  مناستخدام الجزء غير الموزع  تم. وسيسنة كل من وفبراير أغسطسسنة مالية وتوزع نهاية شهري 
يعتبر كل  توزيعات األرباح في حال امتالكه للوحدات يوم التقويم، حيث اتالوحد مالك ويستحق. الرأسمالية العوائد مع الصندوق  مدة نهاية في مسبقاً  هتوزيع يتم لم الذي الجزء ويوزع ،على األصول العقارية المملوكة

 ه.رة الماضية المنتهية بيوم التقويم السابق لبيع وحداته تعتبر مستحقة ليوم تقويم هو يوم أحقية األرباح. وبالتالي في حال قام مالك الوحدات ببيع وحداته بعد يوم التقويم، فإن توزيعات األرباح للفت

http://www.tadawul.com.sa/
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 .تحقيق عوائد رأسمالية عند البيع الجزئي أو الكلي لعقارات الصندوق و  التأجيريةرفع العوائد  تحسين وتطوير والمحافظة على عقارات محفظة الصندوق بهدف 3.ه
العقاريين. وسيكون  رينى كل مشروع من خالل استخدام موارده الداخلية أو موارد خارجية مثل المهندسين االستشاريين والمعماريين والمحامين والمساحين والمستشاسيقوم مدير الصندوق بعمل دراسة جدوى لتقييم جدو  4.ه

 متوفرة عند الطلب.تقارير التثمين ودراسة الجدوى ستكون  قرار االستثمار معتمدًا على هذه المعطيات كما

  

 كما سنويًا. %7 يساوي أو يزيد عنعائد تأجيري  يستهدف العقارات ذات بحيث فعلي أو متوقع مالئمعائد وذات  مؤجرة أو قابلة للتأجير أصول عقاريةستتركز نشاطات الصندوق االستثمارية في االستحواذ على  1.و
بحيث يكون الصك  بشكل كلي من خالل تملك كامل األصل العقاري أو بشكل جزئي من خالل تملك حصة مشاعة في أصل عقاري  2األصول العقارية والموضحة في الفقرة و. على يجوز للصندوق االستحواذ

بحيث تكون هذه  أو حصص في شركات تمتلك األصل أو مجموعة من األصول أو من خالل تملك أسهم 3من ضمنهم الشركة ذات الغرض الخاص المشار إليها في الفقرة ع. العائد للعقار يتضمن أكثر من مالك
بشرط أن يكون هدف تلك الشركات متوائم مع أهداف واستراتيجية الصندوق من خالل التركيز على األصول العقارية و  3لشركة ذات الغرض الخاص المشار إليها في الفقرة ع.لاألسهم أو الحصص تعود ملكيتها 

 على أيضًا يجوز للصندوق االستحواذ .من صافي العائد التأجيري لألصول العقارية المملوكة لها سنوياً  %80ل وأن تكون سياسة توزيع األرباح على المساهمين في تلك الشركات ال تقل عما نسبته الم درة للدخ
، الصندوق  أصول إجمالي قيمة من %20 من أكثر ي شكل حجم االستثمار في هذه الفئة من العقارات على أاّل  على وهرياً ج تطويراً تلك العقارات  تحتاج قد وبالتاليتطويرها أو  إنشائها مراحل مختلف في عقارات

اء أعمال التطوير بعد انته المتوقع العائد لمث عوامل عدة على بناءً  كما يتم اتخاذ قرارات االستحواذ ،االستحواذوبشرط أن تكون لدى العقار الرخص والتصاريح الالزمة للبدء في عمليات اإلنشاء والتطوير قبل 
 وسط إلى الطويلالمت المدى على الرأسمالية والعوائد القصير المدى على ةالتأجيري العوائد تحقيق من خالل الصندوق  أهداف مع موائمتها ومدى الصندوق، محفظة تنويع على العقارات هذه مثل تأثير ،المطلوبة

 واستثمار (الدمامالرياض، جدة، مثل: ) الكثيفة السكانيةالتجمعات المدن الرئيسية وذات على  من إجمالي استثمارات محفظة الصندوق  %70وبنسبة ال تقل عن  المملكة مع التركيز لداخ االستحواذ عملية ستتركز 2.و
 .(، الجبيل، بريدة، اإلحساءالخرججازان، مثل: ) ملحوظاً التي تشهد نموًا ذات الكثافة السكانية العالية و  الثانوية المدنالنسبة المتبقية في 

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار
 %100 %70 في المدن الرئيسية مدرة للدخل أصول عقارية
 %30 %0 في المدن الثانوية مدرة للدخل أصول عقارية

 %10 %0 نقد
 %30 %0 صناديق مرابحة أو مرابحات

 %20 %0 رأصول عقارية تحت التحسين أو التطوي
 %10 %0 أسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق األسهم السعودية
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 %10 %0 تمتلك أصول مدرة للدخلفي شركات  (%50)أكثر من  أغلبية حصص
  %10 %0 صناديق عقارية م دّرة للدخل

 م مع حجم أصول الصندوق، وتتضمن القطاعات المستهدفة بشكل رئيسي ما يلي:ءع بشكل تدريجي يتواالصندوق إلى تنويع محفظته االستثمارية على عدة قطاعات ويتم رفع درجة التنوي سيسعى 1-2-و
 المجمعات السكنية الم غلقة وشبة المغلقة واألبراج السكنية –القطاع السكني  (أ
 المجمعات التجارية المختلطة –القطاع التجاري )التجزئة(  (ب
 عات المطاعم والمقاهيمجم –القطاع التجاري )الغذاء والمشروبات(  (ت
 المستودعات المواقف الخاصة والمجمعات الخاصة بالعمالة –القطاع التجاري )الخدمات اللوجستية(  (ث
 مجمعات المدارس والكليات والجامعات –القطاع التجاري )التعليمي(  (ج
 راتالمجمعات الطبية والمستشفيات والمستوصفات والمختب –القطاع التجاري )الرعاية الصحية(  (ح
 األبراج والمجمعات المكتبية –القطاع التجاري )المكتبي(  (خ
 مجمعات األندية –القطاع التجاري )الرياضي(  (د
 الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات –القطاع السياحي )دور اإليواء(  (ذ
 المنتجعات الترفيهية –القطاع السياحي )الترفيهي(  (ر
 المصانع والمعامل –القطاع الصناعي  (ز

 :التالية المعاييرمحفظة الصندوق  إلى عقاري  أصل إضافةيؤخذ باالعتبار عند  2-2-و
 ( سنة قادمة.20أال يقل العمر االفتراضي لألصل العقاري عند اإلضافة عن ) (أ
 سنوات( 7إلى  3على المدى المتوسط )من  وذات طلب حالي أو مستقبلي مالئم وي توقع ارتفاع قيمة األصل سكانيًا وعمرانياً  مأهولةمنطقة أن يكون موقع العقار في  (ب
 أن يكون العقار سليم من الناحية اإلنشائية. (ت
 أن يكون العقار حاصل على التراخيص النظامية الالزمة للغرض المنشأ من أجلة. (ث

 ما يلي:محفظة الصندوق العقارية  هيكلة عند باالعتبار يؤخذ 3-2-و
 مليون ريال سعودي أيهما أعلى. 500من حجم الصندوق أو ما قيمته  %50 هوقت اتخاذ قرار االستحواذ على ما نسبتأال يزيد حجم أي عقار في محفظة الصندوق  (أ
 طبيعة وفئات المستأجرين للوحدات العقارية المكونة للعقار المخطط االستحواذ عليه.  (ب
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 الستحواذ عليه.ة للعقار المخطط اطبيعة وشروط عقود التأجير السارية للوحدات العقارية المكون (ت
 التوزيع الجغرافي لمحفظة األصول العقارية المملوكة للصندوق قبل وبعد إضافة العقار المخطط االستحواذ عليه.  (ث

 :يفي حال وجود عدد من العقارات في محفظة الصندوق يمكن االستفادة من تنويع قاعدة المستأجرين عن طريق ما يل 4-2-و
 .سنوات( 5إلى  2)من  متوسطة األمدسنوات( بنسبة أعلى من عقود التأجير  5)أكثر من  د التأجير في العقارات المستهدفة بحيث تشمل عقود التأجير طويلة األمدعقو  السعي لتحقيق التوازن في (أ
 .حكوميةالمستأجرين األفراد والمؤسسات التجارية وغير الربحية والجهات الأن تشمل قاعدة المستأجرين خليطًا متنوعًا من السعي  (ب
 .قطاعات وأنشطة متنوعة )تجاري، سكني، صناعي، مستودعات، مكتبي وفندقي(التي تعمل في  والمؤسسات التجارية أن تشمل قاعدة المستأجرين خليطًا متنوعًا من الشركاتالسعي  (ت
بشكل  عام في ذاك  ليواالقتصاد المحلقطاع العقاري ل ومحفزات والنظرة المستقبليةق غير العقارية على ظروف سيعتمد تنويع المحفظة من ناحية أنواع وأحجام ومواقع العقارات المستهدفة وحجم استثمارات الصندو  (ث

 .القابلة لالستثمار في محفظة الصندوق الوقت وحجم األموال 
 صندوق.إدارة نشاطات ال ية االستحواذ على العقارات وخاللعمل أثناء من هذه الشروط واألحكام( وذلك 1)وفقًا للملحق رقم  بمعايير الهيئة الشرعيةيلتزم مدير الصندوق  (ج

 ارية:قدرة على تسييل جزء من أو كامل محفظة الصندوق العقعند تحديد العقارات المستهدفة، سيتم النظر بشكل رئيسي إلى النقاط التالية على كونها ترفع من جاذبية العقار استثماريًا وتزيد من ال 5-2-و
 أو أن يكون العقار قاباًل للتأجير خالل فترة ال تزيد عن ستة أشهر من تاريخ االستحواذ عليه وبعوائد مالئمة. .مالية قوية ئةيتمتعون بسمعة ممتازة ومال لمستأجرينت المستهدفة مؤجرًة بالفعل أن تكون العقارا (أ
 .يكون تصميم العقار وتوزيع وحداته مالئمًا وعصريًا وقاباًل للتطوير والتحسينأن  (ب
 ، و/أو أن يكون العقد م شتماًل على زيادة سنوية أو دورية في قيمة اإليجار.األمد طويلة ةبعقود  تأجيري مستأجري العقار مرتبطين جزء من أن يكون  (ت
أو مديونية ألي شخص آخر )سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا( وال أن يصبح  التزامأو مصادقة على أي  اً ضمان غير محدود أو تحمل التزاميلتزم مدير الصندوق بعدم االستحواذ على أية أصول أخرى تتضمن أي  (ث

 وال يجوز لمدير الصندوق استخدام أصول الصندوق لتقديم قروض أو تسهيالت ائتمانية للغير. الصندوق بشكل مباشر أو مشروط مسؤواًل عن أي التزام أو مديونية من هذا القبيل.
 :على المراحل التاليةاالستثماري اتخاذ القرار تتضمن آلية  6-2-و

 الواجب لعناصرا المدر للدخل لتحديد أهم العقارية على األصول والطلب العرض خصائص أهمبشكل عام في المملكة وتحديد  العقار قطاع عن األساسية البياناتويتم خالل هذه المرحلة جمع : األولي المسح مرحلة
 احها.األصول وأهم محفزات نج تلك في تواجدها
ائمة مرتبة وفقًا لمعايير المستهدفة وا عداد ق ويتم خالل هذه المرحلة البحث عن وتحديد أهم العقارات المستهدفة ووضع التصورات األولية للنماذج المالية لالستثمار المتوقع والعوائد: المستهدفة المشاريع تحديد مرحلة

 اختيار العقارات.
الممول،  االستثمارية )مثل: مالك العقار، كبار المستأجرين، البنك بالفرص العالقة ذات األخرى  األطراف مع األولية والمناقشات االجتماعات إبرام ويتم خالل هذه المرحلة البحث :ريةاالستثما للعملية الترتيب مرحلة

 .المطور، الم شغل(
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 .العالقة ذوي  األطراف مع والعقود مذكرات التفاهمإدارة الصندوق للحصول على الموافقة على االستحواذ وا عداد االتفاقيات و عرض الفرص االستثمارية على مجلس  ويتم خالل هذه المرحلة :الموافقة مرحلة
ارية ونقل م لكية األصول االستثماألخرى المتعلقة بالفرص  االتفاقيات النهائية مع األطرافوتوقيع  من قبل مجلس إدارة الصندوق التي تتم الموافقة عليها تثمين العقارات  ويتم خالل هذه المرحلة االستحواذ: مرحلة

 العقارية لشركة الغرض الخاص التي يتم تأسيسها من قبل أمين الحفظ بغرض حفظ أصول الصندوق.
ها هي نفس حسينها ورفع العائد المتوقع عليها واإلجراءات والقرارات التي ستتم خاللوسيتم خالل هذه المرحلة إجراء عمليات تطوير العقارات التي يتم االستحواذ عليها بغرض ت)إن وجدت(  مرحلة التحسين والتطوير:

 اإلجراءات المتبعة في مرحلة االستحواذ الموضحة أعاله.
 اعتماد تم التي المشاريع يف والتقدم اإلنجاز ونسب الصندوق  اداء عنالربع سنوية وا عداد التقارير  التي تم اعتمادها االستثماريةبمتابعة سير العمل في تنفيذ العمليات  ويتم خالل هذه المرحلة :الدوري  التقييم مرحلة
 إلى مجلس إدارة الصندوق. تنفيذها

 
 نسبةعن  مال الصندوق بما ال يزيدالحصول على سيولة الستخدامها في عمليات االستحواذ على العقارات وتسيير أعمنه غرض والمن المتوقع أن يقوم مدير الصندوق بالحصول على تمويل لحساب الصندوق  3.و

 .الشرعية لمعايير الهيئةوفقًا و  بعد أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق  ومدته ال تتجاوز مدة الصندوق  صافي أصول الصندوق من  50%
هات سعودية أو خليجية خاضعة إلشراف البنوك المركزية في السعودية ودول الخليج مباشرة والمصدرة من ج األجل قصيرة إسالمية مرابحات في توفرها حال في الصندوق  سيولة معظم استثمار الصندوق  لمدير 4.و

ناديق استثمار السيولة بشكل غير مباشر من خالل ص أو( والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتماني. Aبعملة الريال السعودي، ويتم اختيار تلك الجهات المصدرة بناء على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئة )
تلك  نما بياالختيار  ، ويتم)صناديق مرابحة( والمطروحة طرحًا عامًا والمرخصة من قبل مجلس هيئة السوق المالية الشرعية معايير الهيئة مع ومتوافقة المخاطر منخفضةبالريال السعودي  استثمارية في أسواق النقد
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مع إمكانية احتفاظ مدير الصندوق بمعظم سيولة الصندوق أو جزء منها على شكل نقدية للتمكن من سداد أية مصاريف. كما يمكن للصندوق  يف،المصار الصناديق وفقًا لمؤشرات األداء للصندوق وحجمه ومعدل 
 إذا السعودية المدرجة في سوق األسهم العقارية الشركات أسهم وكذلك مطروحة وحداتها طرحًا عامًا ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية أخرى  للدخل م درَّة عقارية صناديق فيه مال رأس من ثانوياً  جزءاً أن يستثمر 

  .قيمة أصول الصندوق  إجماليمن  %10ي شكل حجم االستثمار في هذه الفئة على أكثر من  أاّل على  وفقًا لتقدير مدير الصندوق  لذلك مواتية الظروف أن تحديد تم ما
 الصندوق ستكون وفق معايير الهيئة الشرعية. ما ورد في لوائح هيئة السوق المالية وأي تحديثات عليها. كما أن جميع استثمارات يلتزم الصندوق بالقيود على االستثمار وفقًا ل 5.و

  

 لي:ما ي، ، على سبيل المثال ال الحصرالرئيسة (، ومن المخاطرمتوسط إلى مرتفع المخاطريصنف االستثمار في الصندوق بأنه ) 1.ز

لصندوق سواء كانت اء األداء المستقبلي لال يوجد تاريخ تشغيلي أو نتائج سابقة للصندوق وال ينبغي للمستثمر االعتماد على نتائج سابقة لصناديق عقارية مدرة للدخل أخرى الستقر  : 
ولم يقم بأي عمليات  عقارية تاريخ إصدار هذه الشروط واألحكام، لم يقم الصندوق بتنفيذ أي استثمارات عقارية أو غيرها كما ال يملك الصندوق أي أصولمرتبطة بأحد األطراف المشاركة في هذا الصندوق أم لم تكن. حتى 

 .تمويلتشغيلية أو حصل على 

 ميو لتق للدخل الُمدر العقاري  ُملكّية صندوق رصة للمستثمرين الراغبين باالستثمار في سوف لن تسنح الف : 
 أن كما بها، القيام يعتزم يالت العقارية وغير العقارية االستثمارات تحديد أو على باالستحواذ بعد يقم ولم عقارية أصول   أي يملك ال الصندوق  إن. الصندوق  بها يقوم أن قبل وفردي مستقل   بشكل العقارية الصندوق  استثمارات
 .منفرد بشكل   استحواذ عملية كل يمو تق على المستثمر قدرة من سيح د مما حصولها قبل بها سيقوم التي العقارية االستحواذات عن بمعلومات   المستثمر بتزويد يقوم لن الصندوق 

ثر قدرة الصندوق على القيام بتوزيعات دورية كنتيجة للتأخر في العثور على استثمارات  عقارية م الئمة، خصوصًا بأن مدير الصندوق قد تتأ : 
تطوير عقارات إذا ما قمنا ب –في تحديد، واالستحواذ على، وتطوير  إن التأخر قد يعتمد على طرف ثالث للبحث عن عقارات م الئمة والذي قد يكون يسعى في الوقت ذاته إلى تحديد عقارات مالئمة لالستثمار ألطراف أخرى.

 ثر سلبًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.ؤ عقارات محفظة الصندوق سوف يكون له على األغلب تأثيٌر سلبي على مقدرة الصندوق على القيام بتوزيعات دورية مما قد ي –مدرة للدخل 
شات استتركز عقارات محفظة الصندوق داخل المملكة العربية السعودية وقد يكون تركيزها في منطقة واحدة وبالتالي سوف تتأثر باألوضاع واالنكم ،بناء على استراتيجية الصندوق   : 

رين أن التركُّز العالي لعقارات محفظة الصندوق في منطقة جغرافية معينة، أو كون نسبة كبيرة من المستأج كما الوحدة،ندوق وسعر ثر سلبًا على استثمارات الصؤ والدورات االقتصادية التي تتأثر بها المنطقة بشكل  عام مما قد ي
 وقد. لصندوق االقطاعات مما قد يؤثر سلبيًا على سعر الوحدة في ك القطاع أو يعملون في قطاع  واحد أو قطاعات متشابهة ومترابطة، من شأنه أن يضخم تأثيرات االنكماشات الحاصلة في تلك المنطقة الجغرافية أو في ذل

 تشمل العوامل المؤثرة على األوضاع االقتصادية في المملكة العربية السعودية ما يلي:
 .االقتصادية القطاعات لمختلف واإلنتاجية المالي األداء 1.4
 .االقتصادي التباطؤ 2.4
 .األعمال حجم وتقليص الموظفين تسريح 3.4
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 .األعمال مواقع تغيير 4.4
 .الديموغرافية العوامل تغّير 5.4
 .المنزل من األعمال إلنجاز الحديثة االتصال وسائل واستعمال كفاءة في الزيادة 6.4
 )اإلنترنت(. اإللكترونية الشبكة عبر التسوق  في والثقة على اإلقبال زيادة 7.4
 .التحتية البنية جودة مستوى  8.4
 .عقارال على الطلب تقّلص أو العقاري  التضّخم 9.4
 .العقارات واستئجار بتأجير أو بتملك تتعلق جديدة تشريعات إقرار 10.4

 عليها بالطل لزيادة يؤدي قد مما والتنفيذ، التصميم في العالمي والمستوى  العالية الجودة ذات العقارات من الكثير يعرض ال الراهن الوقت في السعودي العقاري  السوق  إن  
لمقبلة لتشييد المزيد وزيادة المعروض ا الفترة خالل يتوجه أن السعودي العقاري  السوق  من ي توّقع. الفعلية قيمتها مع يتناسب ال بشكل   عليها االستحواذ أسعار وزيادة استثمارية ألغراض عليها لالستحواذ تسعى التي األطراف ِقبل من

نمو قيمة استثمارات  بي على معدل التوزيعات الدورية وعلىا قد يؤدي إلى تباطؤ نمو العائد االستثماري على العقارات ذات الجودة العالية والتي يستهدفها الصندوق، وبالتالي قد يكون له أثٌر سلمن العقارات ذات الجودة العالية، مم
 المشتركين في الصندوق مما قد يؤثر سلبيًا على سعر الوحدة في الصندوق.

الدورية للمساهمين من نشاط الصندوق التشغيلي أن يقوم بتوزيع جزء من النقدية المتوفرة في  التأجيرية العوائد دفع من تمكنه مقد يعمد مدير الصندوق وفي حال عد  
 ى سعر الوحدة في الصندوق.الصندوق حال استحقاق العوائد كجزء من االلتزام على الصندوق مما قد يؤثر سلبيًا عل

ل العقاري و/أو أي من األطراف الخارجية على المحافظة على أو استقطاب الموظفين الر    دى ئيسيين أو فقدان الموظفين الرئيسيين العاملين لإن عدم قدرة مدير الصندوق و/أو المستشار/الم شغِّ
كين مما قد يؤثر سلبيًا على يمة استثمار المشتر وق على تنفيذ االستراتيجية االستثمارية مما قد يؤثر بدوره على قدرة الصندوق على القيام بتوزيعات دورية وفقًا للمستهدف وكذلك على قأي منهم قد يؤثر على قدرة مدير الصند

 سعر الوحدة في الصندوق.
دوق نتشغيلية للصندوق بالتغيرات االقتصادية والتشريعية والتي قد يكون لها أثر سلبي على قطاع العقار بشكل  عام، مما قد يحد من ربحية الصتتأثر النتائج ال : 

 بالتغيرات االقتصادية والتشريعية ما يلي: أو يعوق الصندوق من تحقيق النمو في قيمة استثماراته العقارية. تشمل المخاطر المرتبطة
 .عام بشكل   المحلية الظروف أو االقتصادية الظروف في غيراتالت 1.8
 .العقارات على والطلب العرض في التغير 2.8
 .النقدي المعروض وقّلة الربحالسائدة وخصوصًا الفترات التي تتسم بارتفاع نسبة  الربحفي نسبة  التغّير 3.8
 .الحضري  سيموالتق والبيئية والعقارية الضريبية والتشريعات القوانين في التغير 4.8
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 ثر سلبًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.ؤ د ياألسباب وغيرها قد تمنع الصندوق من أن يكون ذو ربحية أو من تحقيق النمو في أو المحافظة على قيمة استثمارات الصندوق العقارية مما ق هذه 
ل العقاري للصندوق قد يكون غير قادر على تحصيل األموال المستحقة للصندوق بموجب عقود  إذا ما أعلن أي من المستأجرين ألحدى وحدات   عقارات محفظة الصندوق إفالسه، فإن الم شغِّ

ثر سلبًا على استثمارات ؤ مما قد ي لمتوفرة للقيام بالتوزيعات الدورية على حملة الوحداتلمبالغ االتأجير الم برمة مع ذلك المستأجر، األمر الذي قد يؤدي إلى تقليل التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات الصندوق الرئيسية وبالتالي ا
 الصندوق وسعر الوحدة.

ل المستأجر من    غير  إكمال عقد التأجير بشكل  قانوني أوعندما تصبح أي من الوحدات العقارية شاغرة لفترات طويلة كنتيجة النتهاء عقد التأجير دون تجديده، أو تنصُّ
شكل  كبير على ب ت الدورية للمستثمرين. عالوة على ذلك، ولكون قيمة عقار ما تعتمدقانوني، أو إعالن المستأجر إفالسه، أو غير ذلك من األسباب، فإن الصندوق قد يعاني من انخفاض  في العوائد، وبالتالي انخفاض التوزيعا

مما  مكن تحقيقها للمستثمرينتناقص، وبالتالي قد تتناقص العوائد التي يلذلك العقار، فإن القيمة التي يمكن تحصيلها من بيع تلك العقارات التي ظلت غير مستأجرة بشكل  جزئي أو كلي لفترات طويلة نسبيًا قد ت العقود التأجيرية
 ثر سلبًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.ؤ قد ي

ية أو الهندسية أو إن األطراف البائعة للعقارات عادة ما تقّدم ضمانات محدودة أو ال تقوم بتقديم أي ضمانات تتعلق بمدى جودة العقار من النواحي المعمار   
ا فشلت دراسات الفحص النافي الجهالة التي قد يقوم بها الصندوق ق بيل االستحواذ على عقار معين في إظهار أي أمور قد يكون مدى مالءمته لالستخدام في غرض معّين. وبالتالي فإن الصندوق يملك إجراءات محدودة إذا م

صورة إيجارات،  ائد التي كان متوقعًا تحصيلها من هذه العقارات فيإلى خسارته للعو  من شأنها خفض قيمة العقار. في مثل هذه الحاالت، فإن الصندوق قد يخسر كل أو جزءًا كبيرًا من استثماره في مثل هذه العقارات باإلضافة
 وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس سلبًا على قيمة استثمار المشتركين والتوزيعات الدورية لهم كذلك على سعر الوحدة في الصندوق.

دون تجديدها أو  التأجيرية عقودهم النتهاء م ستأجرال العقار المستأجرون  يغادر عندما أنه العادة جرت لقد 
ية للقيام بأعمال صيانة أجرين بشكل  عام دفع مبالغ دور على الرغم مع أنه ي توقع من المستألي سبب آخر، فإن مالك العقار سيقوم بإنفاق مبالغ، قد تكون جوهرية، إلجراء تحسينات على العقار لزيادة جاذبيته للمستأجرين الجدد. و 
بيًا ر سلن أية مبالغ تم تحصيلها من المستأجرين القدامى مقابل أعمال الصيانة مما قد يؤثالعقار الذي يشغلونه، فقد يؤول المطاف بالصندوق إلى كونه مسؤواًل عن القيام بإصالحات جوهرية للعقار الذي تّم إخالؤه حديثًا تزيد ع

 على قيمة استثمارات المشتركين وسعر الوحدة في الصندوق.
 إرادة ارجخ تقع التي العوامل من وغيرها والطلب والعرض الربحيتأثر القطاع العقاري بعدة عوامل، منها العوامل االقتصادية وتوفر مصادر التمويل ونسبة   

 مشتري  عن البحث عملية تستغرق س الوقت من كم يقّدر أن يستطيع ال فإنه وبالتالي بوضعها، يقوم التي بالشروط أو بالسعر عقاراته من أي بيع من يتمكن أن احتمالية مدى ي قدَّر أن يستطيع ال الصندوق  فإن وبالتالي الصندوق،
 للقيام الالزمة األموال توّفر منيض أن للصندوق  يمكن وال بيعه، قبل للبيع المعروض العقار على والتحسينات اإلصالحات بعض تكلفة بتحّمل يقوم أن لصندوق ا على يتحّتم قد ذلك، على عالوةً . البيع صفقة إنهاء وحتى محتمل
 يمكن الذي الّدين مقدار أو عّينةم زمنية لفترة العقار ي باع أالّ  مثل البيع، بعملية تتعلق داتتقيي على بنودها ضمن تحتوي  قد الصندوق  عليها يستحوذ قد التي العقارات بعض شراء عقود إن. والتحسينات اإلصالحات هذه بمثل
 الصندوق  في المشتركين تثماراتاس قيمة على سلبي بشكل   ينعكس قد مما األمثل، الوجه على االستثمارية استراتيجيته تطبيق على الصندوق  قدرة من سيقلل العقار بيع عملية في تأخير أي إن. تلك البيع عملية طريق عن سداده

 .للصندوق  الوحدة سعر على وبالتالي للمشتركين الدورية التوزيعات/أو و
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لة مستقباًل. قد تكون أقل من النسبة السوقية العادعبر الزمن، أو أن الزيادة في إيجاراتها  التأجيرية عوائدهاإن بعض العقارات المملوكة من قبل الصندوق قد ال تشهد ارتفاعات في   
 يقل ع مثل تلك العقارات، وأنه في حال إذا تمكن الصندوق من بيعها، فإنها قد ت باع بسعر  ولهذه األسباب أو غيرها، فإن قيمة العقار ألي مشتر  محتمل قد ال تتزايد مع مرور الوقت، مما قد يح دُّ من قدرة مدير الصندوق على بي

ما قد يؤثر في العائد الرأسمالي للصندوق وبالتالي تناقصًا في قيمة االستثمار كك ل معن سعر الشراء األصلي، مما يعني تناقصًا في األموال التي ي مكن للصندوق استخدامها في القيام باالستحواذ على عقارات أخرى وتناقصًا 
 سلبيًا على سعر الوحدة في الصندوق.

اغرًا بشكل  ن محفظة الصندوق شإن شراء الصندوق ألي عقارات ينطوي عليه مخاطر تشغيلية بشكل  عام، والتي قد تؤثر بشكل  سلبي على أداء الصندوق. إذا كان عقاٌر ما ضم  
لة من المستأجرين غير كافية لتغطية التكاليف التشغي مثال ال لية لذلك العقار، فسيضطر الصندوق لتغطية التكاليف التشغيلية لذلك العقار. تشمل التكاليف التشغيلية للعقارات على سبيل الجزئي أو إذا كانت اإليجارات الم حصَّ

وق وق يعتقد أن معظم العقود التي سيتم بموجبها تأجير عقارات محفظة الصندير الصندالحصر على تكاليف المنافع العامة، رسوم اإلدارة، التأمين على العقار، اإلصالحات والصيانة، والتكاليف اإلدارية. على الرغم من أن مد
لصندوق إلى دفع هذه االتي سيتم توقيعها مستقباًل حال انتهاء مدة العقود الحالية قد ال يتم صياغتها على نفس النحو، وبالتالي فقد يضطر  التأجيرية العقود أن إالّ  مصاريف،ست لزم المستأجرين على دفع جزء أو كل  من هذه ال

ة ألي سبب لسبب  أو آلخر عن دفع هذه المصاريف، أ ارتفعت قيمة التكاليف التشغيليالتكاليف. إذا كان الصندوق غير قادر  على توقيع عقود ت لزم المستأجر على دفع المصاريف التشغيلية للعقار، أو إذا تخّلف المستأجرون 
ثر على ؤ د يرية حسب المستهدف مما قر الصندوق لدفع هذه المصاريف، مما سيكون له أثٌر سلبي على الموارد المتاحة مستقباًل لالستحواذ على العقارات أو القيام بتوزيعات دو خارج عن إرادة مدير الصندوق فسوف يضط

 استثمارات الصندوق وسعر الوحدة في الصندوق.
 التي لماديةا األضرار إن. العقارات على يقع قدمخاطر الضرر المادي المباشر الذي  لتقليل العقارية المملوكة للصندوق  األصول جميع على تأمينالبسوف يقوم الصندوق   

 كاهل على يقع سوف بناءال تأهيل إعادة تكاليف من جزءاً  أن يعني مما الصندوق، يتحملهاس التي الخسائر م جمل التأمين وثيقة بنود تغطي ال قد حيث التأمين طريق عن الم ستلمة المبالغ قيمتها تفوق  قد العقار على تقع قد
 من أنواعاً  هنالك أن امك. سلباً  تتأثر سوف للمشتركين الدورية التوزيعات أن يعني مما المتضررة، العقاراتب في اإليجارات تحصيل عدم عن المترتبة الخسارة كل أو جزء عن الصندوق  تعويض عدم إلى باإلضافة الصندوق،
 األعمال أو الحروب نع الناجمة تلك واألضرار الخسائر هذه تشمل. ومشروط محدود بشكل   تأمينها ي مكن أو اقتصادياً  م جد   غير تأمينها يكون  التي أو تأمينها يمكن ال والتي الكوارثية الطبيعة ذات المادية واألضرار الخسائر
 على تأمينية تغطية وأ مالئمة، تأمينية تغطية الصندوق  عقارات لدى يكون  ال قد الحاالت، هذه مثل في. واسع نطاق   على تقع قد التي المدمرة األحداث من وغيرها البيئية الكوارث أو واألعاصير ناتوالفيضا الزالزل أو اإلرهابية
 قد مما تأجيره عبر هاتحقيق ي توّقع كان التي واألرباح العقار ذلك في استثماره مبلغ الصندوق  يفقد فقد الصندوق، محفظة عقارات من ثرأك أو عقار تدّمر أو على أضرار إيقاع إلى يؤدي كارثي حدث   حصول حال في. اإلطالق

 .الصندوق  في الوحدة سعر وعلى الصندوق  استثمارات على سلبياً  يؤثر
ليها الصندوق جزءًا من مخطط عقاري أو جزءًا من مجمع  تجاري على سبيل المثال، وبالتالي فقد ينطوي عقد شراء مثل هذه العقارات تكون بعض العقارات التي سيستحوذ ع قد  

لقيود قد ترفع المذكور وغير ذلك. إن امتثال الصندوق بمثل هذه الشروط واغلوا العقار على شروط وقيود قد تحد من قدرة الصندوق على تشغيل مثل هذه العقارات أو القيام بتحسينات أو ت قيد نوع المستأجرين الذين ي مكن أن يش
 .ثر سلبًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدةؤ من تكاليف العقار التشغيلية وبالتالي ت قلل من األموال المتوفرة لدى الصندوق للقيام بالتوزيعات الدورية مما قد ي
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طًا بمسائل بقد يتم استخدام بعض متحّصالت عملية الطرح في االستحواذ على عقارات ِبنيَّة تحسينها وتطويرها، وبالتالي فإن أداء الصندوق سيكون مرت  
تثمارات الصندوق وسعر ثر سلبًا على اسؤ ي إمكانية التأخر في مواعيد االنتهاء من أعمال التحسين والتطوير مما قد يمتعلقة بالتخطيط وا عادة التخطيط العقاري، وااللتزامات البيئية والمجتمعية أثناء التطوير والتحسين ما يعن

 الوحدة.
كيانات  ن، والصناديق العقارية الم درَّة للدخل األخرى، وأييتوقع الصندوق أن يدخل في منافسة مع األفراد، والشركات، والحسابات االستثمارية للمؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمي  

لدخل للديها موارد أكبر من موارد الصندوق، كما أن بعض الصناديق العقارية الم درَّة أخرى منخرطة في أنشطة السوق العقارية سواء كانت أشخاصًا حقيقيين أم اعتباريين. إن العديد من هذه الكيانات المذكورة آنفًا قد يكون 
وف ينج م و/أو في حجم األموال المتوفرة لالستحواذ على االستثمارات العقارية الم الئمة س األخرى قد تتمتع بانخفاض تكاليف رأس المال وكفاءًة تشغيلية  أعلى. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي ازدياد في عدد هذه الكيانات المتنافسة

إن ربحية الصندوق قد تِقل التي يعتزم القيام بها فة لالستحواذ مما يعني زيادة األسعار التي ت دفع مقابلها. إن قيام الصندوق بدفع مبالغ أعلى للعقارات واالستثمارات العقارية األخرى عنه زيادٌة في الطلب على العقارات المتوفر 
 وبالتالي فقد يقل العائد على االستثمار مما قد يؤثر سلبيًا على سعر الوحدة في الصندوق.

اب المستأجرين. محفظة الصندوق في اجتذسيكون هنالك العديد من العقارات األخرى التي تقع في نفس المناطق التي توجد فيها عقارات محفظة الصندوق والتي سوف تتنافس مع عقارات   
داء الصندوق سلبًا أ ى تأجير عقاراته وعلى المبالغ التي يمكنه تحصيلها كإيجارات لهذه العقارات مما قد يؤدي النخفاض التدفقات النقدية للصندوق. قد يتأثرإن عدد هذه العقارات الم ناِفسة سيكون له أثٌر على مقدرة الصندوق عل

طر الصندوق إلى القيام بتحسينات أو تطويرات رأسمالية على العقارات التي يملكها للمحافظة على في حال إذا ما ب نيت عقارات جديدة أو تم تحسين وتطوير عقارات قائمة في نفس مواقع عقارات الصندوق، األمر الذي قد ي ض
 .أو خلق ميزة  تنافسية، وبالتالي سيؤثر على التوزيعات الدورية التي يقوم بها الصندوق مما قد يؤثر سلبيًا على سعر الوحدة في الصندوق 

لمتعلقة ا إن الممتلكات العقارية والعمليات المتعلقة بها من تشييد وتأجير وغير ذلك خاضعة لقوانين وتشريعات المملكة العربية السعودية مثل تلك  
لخاصة وغير ذلك. قد تفرض مثل هذه القوانين والتشريعات التزامات متفاوتة على المستأجرين و/أو م اّلك بالبيئة وحمايتها وتشريعات الصحة والسالمة العامة ومدى مالءمة العقار لالستخدام من قبل األفراد ذوي االحتياجات ا

ت إلى عد االمتثال للقوانين ا ما كانت األفعال التي أدّ تلك الجهات بغض النظر عن السبب أو إذالعقار و/أو المشّغلين العقاريين فيما يتعّلق بتكاليف تقّصي العقارات من ِقبل الهيئات الحكومية ومعالجة المالحظات التي قد تبديها 
 ثر سلبًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.ؤ قانونيًة أم ال، وقد تكون مثل هذه االلتزامات جوهرية في حجمها ونوعها مما قد ي

الراهنة قد  ميةالعال االقتصادية الظروف أن إال ،مه في عمليات االستحواذ على العقارات وتسيير أعمال الصندوق استخدا بغرض تمويل على للحصول يسعى قد الصندوق  مديرأن  حيث  
لبي على أداء الصندوق وبالتالي سيكون لها أثٌر س آلخر أو لسبب   التأجيرية العوائد انخفاض حال في الصندوق  عوائد صافيبشكل  عام قد يكون لها تأثيٌر سلبي على  التمويل تكاليفأن  كما التمويل، تكاليف الرتفاع تؤدي
 .المالي ووضعه لتشغيليةا الصندوق نتائج  علىسلبية  تأثيراتهذه األسباب قد تؤدي إلى  جميعفي قيمة أصول الصندوق العقارية.  انخفاضالتمويل قد يؤدي لتقليص صافي قيمة األصول في حال حدوث  استخدامأن  كماككل، 

دُّ من قدرته على القيام بتوزيعات دورية وعلى قيمة االستثمار ككل وعلى سياسات الصن   تشغيلية وقدرة دوق القد يقوم بعض الدائنين بوضع قيود على الصندوق تح 
إمكانية رهن العقار أكثر من مرة، أو نوع وبنود عقود التأمين على العقار المرهون، أو حتى تغيير أحد األطراف األخرى المشاركة أخرى. إن اتفاقيات اإلقراض قد تشمل بنودًا تتعلق بمدى  تمويالتالصندوق على الحصول على 

ل العقاري. إن مثل هذه التقييدات وغيرها قد تحد من قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه االستثمارية والتشغي توزيعات الدورية مما ي قد تؤثر سلبًا على قيمة الوحدات االستثمارية ومقدار اللية، وبالتالفي عمل الصندوق مثل الم شغِّ
 ثر سلبًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.ؤ قد ي
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رية. يل التدفقات النقدية وبالتالي قدرة الصندوق على القيام بالتوزيعات الدو إلى تقل ؤدييس الربحفإن االرتفاعات في معدالت  ،متغير ربحذات  تمويالتفي حال إذا ما قام الصندوق بالحصول على   
يق أعلى عائد  ممكن على مثل هذه مواتيًا لتحق فقد يتعّين عليه تسييل واحد أو أكثر من استثماراته العقارية في وقت  قد ال يكون  ،الربحخالل فترات ارتفاع معدالت  متغيرةربح  نسبةذو  تمويلباإلضافة إلى ذلك، وعند قيام الصندوق بسداد 

 ثر سلبًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.ؤ االستثمارات مما قد ي
. اطرالمخ بند في والواردة العقاري  طاعالقلها  تعرضيالتي  العامة مخاطرال نفس علىعلى حصص في شركات أو عقارات مملوكة لجهات أخرى  االستحواذ ينطوي  

 .المستثمر المال رأس على عائد أي تحقيق من سيتمكن الصندوق  بأن ضمانة أية إعطاء يمكن وال. الصندوق  قبل من المملوكة الحصص إلى أثرها يمتد وبالتالي
ثمار بها إلى نفس المخاطر الواردة في فقرة المخاطر الرئيسة لالستثمار أو بعض منها أو مخاطر خاصة بالصندوق نفسه، مما قد تتعرض الصناديق األخرى التي يستهدف الصندوق االست  

 يؤثر سلبًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.
تيجة تتمثل في التوسع في انشاء المشاريع العقارية المدرة للدخل ن والتيار فرض رسوم على األراضي البيضاء، يتحمل مالكي الوحدات اآلثار السلبية المترتبة على قر قد   

 .مما يؤثر على عوائد الصندوق بشكل سلبي يجاراتاإل قيمةتطوير األراضي البيضاء، وبالتالي انخفاض 
إن أي ف ندوق الشرعية تجعل االستثمار فقط محدودًا بفئة معينة من االستثمارات دون غيرها. مما يحد من توزيع أصول الصندوق بشكل أوسع وبالتاليطبيعة استثمارات الص إن 

لى ستثمارات مع المعايير الشرعية وقد ينتج عن ذلك تغيير وضع بعض االستثمارات من متوافقة إأن مدير الصندوق يقوم بمراجعة توافق اال وبما. الصندوق تذبذب في أسعار تلك الفئة المحدودة من االستثمارات قد يؤثر سلبًا على أداء 
 الصندوق.غير متوافقة مع المعايير الشرعية، وبالتالي تنشأ احتمالية التخلص من تلك االستثمارات بأسعار غير مناسبة، مما يؤثر سلبًا على أداء 

مثل التقلب في  وق سلبًا نتيجة مخاطر السوق علم المشترك أن االستثمار في أسواق األسهم بشكل عام يعتبر من االستثمارات ذات المخاطر المرتفعة وبالتالي قد تتعرض استثمارات الصندأن ييجب   
 التالي يتأثر سعر وحدة الصندوق بهذا الهبوط أو التذبذب سلبًا.أسعار األسهم إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها واحتمال خسارة جزء من رأس المال. وب

مع مصالح الصندوق. إن أي تضارب في  مدير الصندوق مجموعة من األنشطة التي تتضمن استثمارات مالية وخدمات استشارية. وقد تنشأ هناك حاالت تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق  يزاول 
 د من قدرة مدير الصندوق على أداء مهامه بشكل موضوعي مما قد يؤثر سلبًا على استثمارات الصندوق وأدائه.المصالح يح

لى الصندوق في ها بينهما. وتنطبق هذه المخاطر عق عليهي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي من الجهات المتعاقد معها في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع مدير الصندوق وفقا للشروط المتف 
بل الجهات التي يتعامل معها الصندوق يؤثر سلبًا على استثماراته وأدائه.حالة إيداع أموال )بصفة ودائع أو ما في حكمها( لدى طرف ثالث، أو من خالل االستثمار في عمليات المرابحة المختلفة. إن أي إخفاق من ق

ندوق المستثمرة سلبًا على أصول الصفي حالة انخفاض التصنيف االئتماني ألي من المرابحات التي يستثمر بها الصندوق، قد يضطر مدير الصندوق إلى التخلص منها، مما قد يؤثر   
 في مرابحات أو صناديق مرابحة والذي بدوره سيؤثر سلبًا على سعر الوحدة.
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ن تحقيق إن طبيعة استثمار المشترك في الصندوق تكون بالمشاركة، أي أ .دوق ال يعد إيداعًا لدى بنك محليوبشكل عام فإن استثمار المشترك في الصنر في الصندوق ال يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة. االستثما 2.ز
عليه فإن مدير الصندوق ال يقدم أي ضمانات بأن الصندوق سوف يحقق أهدافه االستثمارية. ولـن تكون هناك أي ضمانات  الصندوق. وبناءً تحمل الخسائر ستكون حسب نسبة مشاركة كل مشترك في  األرباح أو

 أو عـند إنـــــــهاء الصندوق. بيع وحداتهماألصلـية المستثمرة عنـد  لغهمامببحصول المشتـركين عـلى 
 في األخرىوصناديق االستثمار العقاري  المشاريع العقارية تحققها التي العوائد إن لب ،له ضمانًا وال الصندوق  نجاح على مؤشراً  ليس المملكة في ألخرىاوصناديق االستثمار العقاري  المشاريع العقاريةأداء  إن 3.ز

 أي هناك ليسكما أنه . والمقاولين التصميمو البيئية لوالعوام توقيتوال السكانية الخصائص ،الحصر ال لالمثا لسبي على منها خاصة لبعوام يتأثر مشروع كل أن إذ ،كبيرة جةربد تتفاوت أن يمكن المملكة
أو نجاح المشاريع إن  .المملكة في نفذتمماثلة  أو صناديق استثمار عقاري  عقارية مشاريع حققتها التي لتلك مماثلة نتائج أو النتائج نفس سيحقق المشروع بأن الصندوق مدير جانب من إفادة أو تأكيد أو ضمان
 .المماثلة ليس مؤشرًا على أية عوائد في المستقبلناديق الص

 .إال في الحاالت التي تكون فيها الخسارة ناتجة عن إهمال أو تقصير من مدير الصندوق  الوحدات المسؤولية كاملة عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق  ويتحمل مالك 4.ز
صناديق الو ندوق بين الص ناديق أخرى لها نفس أهداف الصندوق. ومن هنا، فقد ينتج أن يكون لدى مدير الصندوق في سياق عمله حاالت تضارب في المسؤولية أو المصالحيجوز لمدير الصندوق أن يعمل مديرا لص 5.ز

 .ذات العالقة خرى. وفي هذه الحالة، سوف يسعى مدير الصندوق لحل هذا التضارب في المصالح على أسس عادلة ومنصفة لجميع الصناديقاأل
  

 األولي الطرح فترة
ويبدأ تشغيل الصندوق بتاريخ  .بعد الحصول على موافقة هيئة السوق الماليةم12/7/2016تم تمديد الطرح الى  وقد م31/05/2016م إلى 01/09/2015من تاريخ يبدأ االشتراك األولي في الصندوق  1.ط

مليون ريال  20بمبلغ د اشعار هيئة السوق المالية، إنهاء فترة الطرح بشكل مبكر وبدء تشغيل الصندوق في حال تم جمع الحد األدنى لرأس مال الصندوق والمحدد يجوز لمدير الصندوق، بع كما م...20.../.../
 .بالغ المدفوعة خالل عشرة أيام عملوفي حال لم يتم تغطية المبلغ المستهدف بعد فترة التمديد تعاد مبالغ االشتراكات إلى أصحابها دون أي حسم من المسعودي 

 االحتفاظويشترط على المستثمر . سعودي خمسة االالف ريال ريال سعودي( فقط مبلغ 5,000حد األدنى لالشتراك اإلضافي هو )ال، ريال سعوديعشرة أالف ( فقط مبلغ 10,000)الحد األدنى لالشتراك المبدئي هو  2.ط
  ل سعودي كحد أدنى للرصيد ويحق لمدير الصندوق تصفية حساب المشترك في حال عدم االحتفاظ بالحد األدنى من الرصيد.ريا عشرة االففقط مبلغ  (10,000)بمبلغ 

 ط عشرة رياالت سعودية.( فق10وتم تحديد قيمة الوحدة عند الطرح األولي بمبلغ ) .مليون ريال 500وبحد أقصى  مليون ريال سعودي 20يبلغ  الحد األدنى لرأس مال الصندوق عند الطرح األولي 3.ط
 ضافيفترة الطرح اإل

 يجوز لمدير الصندوق زيادة رأس مال الصندوق من خالل طرح وحدات إضافية خالل فترة عمل الصندوق وذلك وفقًا لما يلي: 4.ط
 ضافي.جمالي محفظة الصندوق قبل أي طرح إعلى األقل من إ %80أن يكون وزن االستثمار في األصول العقارية ي شكل  (أ
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 الذي يعتزم إجراء الطرح اإلضافي بعده. التقويمتاريخ  من اً ن يومًا تقويمي( ثالثي30ن يشعر مدير الصندوق هيئة السوق المالية برغبته في إجراء طرح إضافي قبل )أ (ب
 شروط واألحكام.أن يكون لدى مدير الصندوق عروض مبدئية لعقارات متوائمة مع استراتيجية الصندوق الموضحة في البند )و( من هذه ال (ت
 يم.و تقكل من تاريخ  اً ن يومًا تقويمي( ستي60) طرح إضافي تبلغ ضافي بحد أقصى مرتين سنويًا وخالل فترةأن تكون عملية الطرح اإل  (ث
 عشر شهرًا من تاريخ التشغيل. ( اثني12بعد مضي ) ضافيطرح إعملية أول أن تكون   (ج
 مليون ريال. 150ل والحد األقصى مليون ريا 50الحد األدنى لحجم الطرح اإلضافي  (ح
طرح اإلضافي لصندوق بإطالع المستثمرين الراغبين في االشتراك بالقيمة الوحدة عند الطرح اإلضافي تحدد حسب متوسط تقويم مثمنين عقاريين والموضح في الفقرة )ك( من الشروط واألحكام هذه. وسيقوم مدير ا (خ

 على آخر تقرير صادر عن الصندوق.
 ك الوحدات.لتخارج مع م اّل ل تستخدم سوف لن عملية الطرح اإلضافيال التي سيتم جمعها من خالل األمو أن  (د

، ويعطي مدير ق ي بعده كٌل حسب نسبه ملكيته في وحدات الصندو تكون أولوية االشتراك في أي طرح إضافي للمشتركين في الصندوق )مالك الوحدات( كما في آخر تاريخ تقويم الذي يعتزم إجراء الطرح اإلضاف 5.ط
لطرح الشراء أو البيع خالل فترة ا( عشرة أيام عمل من تاريخ بداية فترة الطرح اإلضافي وذلك كمهلة لممارسة حق األولوية في االشتراك بالوحدات اإلضافية مع حظر عمليات 10الصندوق مالك الوحدات فترة بواقع )

 حكام.( من هذه الشروط واألطخالل هذه الفترة فيحق لمدير الصندوق طرح الوحدات المتبقية على مستثمرين محتملين جدد وفقًا لحيثيات البند ) اإلضافي وفي حال عدم االشتراك بكامل الوحدات الجديدة
 تعليمات االشتراك

ندما يستلم مدير ع طلبات االشتراك في الصندوق . ويكون الموعد النهائي لتقديم م( بعشرة أياموالتي تبدأ بعد اإلعالن عن قيمة الوحدة )يوم التقوي خالل فترة الطرح يمكن استالم طلبات االشتراك خالل أي يوم عمل 6.ط
 لرياض. وذلك حسب توقيت المملكة العربية السعودية، مدينة ا آخر يوم عمل خالل فترة الطرح( ظهرًا في 12:30الصندوق الطلب والمبالغ المتعلقة بشراء الوحدات المطلوبة في الصندوق قبل الساعة )

 .من خالله تنفيذ عمليات االشتراك لدى مدير الصندوق لكي يتم استثمارياً  المستثمر الذي يرغب االشتراك في الصندوق أن يفتح حساباً على  7.ط
دوق لدى البنك إلى مدير الصندوق مصحوبًا بما يثبت االيداع في حساب الصن المشتركين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق استيفاء وتسليم نموذج طلب االشتراك والتوقيع على الشروط واألحكام وتسليمهاعلى  8.ط

 ي قيمة المبلغ بالريال السعودي.المعتمد. إذا تم الدفع بعملة غير الريال السعودي فسيتم تحويل المبلغ المستلم إلى الريال السعودي ويتم تنفيذ االشتراك على أساس صاف
. وفي حال رغبة المستثمر أن يدفع قيمة اشتراكه بطريقة أخرى عدا )حساب أموال العميل( االشتراك من خالل الخصم المباشر من حساب المستثمر لدى مدير الصندوق ورسوم غ استيفاء مبل يجوز لمدير الصندوق  9.ط

عة من قبل واستالم نموذج طلب االشتراك والشروط واألحكام الموق الفعلي لمبلغ االشتراك الخصم من الحساب، كشيك شخصي، أو شيك مصرفي، أو حوالة بنكية، فسيتم اعتبار طلب االشتراك مكتماًل عند التحصيل
 .المستثمر

تراك يساوي أو الشمع التأكد بأن صافي مبلغ االشتراك بعد خصم رسوم ايخصص للمستثمر عدد من الوحدات تحسب بقسمة قيمة االشتراك مطروحًا منه رسوم االشتراك المستحقة على قيمة الوحدة عند الطرح.  10.ط
 أكثر من عشرة آالف ريال.
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، ةوسيلة إلكترونيبلصندوق وأمين الحفظ، بصيغة رقمية أو ورقية أو ال يحصل المستثمر على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، بل يتم قيد جميع الوحدات االستثمارية في سجل الوحدات الذي يحتفظ به مدير ا 11.ط
 .بعد انتهاء فترة الطرح وقبل تاريخ تشغيل الصندوق  ندوق إشعارًا يبين تفاصيل الوحدات التي اشتراها المستثمرويستلم كل مشترك من مدير الص

شتراك مبلغ اال عدم استيفاءومعتمد، أو  موقع اشتراك شتراك في حال فشل المشترك في استيفاء المتطلبات حسب الشروط واألحكام، أو عدم تمكنه من تقديم طلبظ مدير الصندوق بالحق في رفض أي ايحتف 12.ط
 .مخالفة قوانين ولوائح هيئة السوق المالية إلىالمطلوب. كما يجوز لمدير الصندوق رفض قبول أي طلب اشتراك إذا كان قبوله من شأنه أن يؤدي 

لمستغل من مبلغ االشتراك إلى المشترك باإلضافة إلى رسم االشتراك الذي استلمه مدير الصندوق ، يقوم مدير الصندوق بإعادة الجزء غير الألسباب الموضحة أعالهطلب االشتراك كليًا أو جزئيًا إذا تم رفض  13.ط
 إلصدار الوحدات للمشترك بالنسبة والتناسب لما تم قبوله أو رفضه. وذلك بموجب شيك يرسل بالبريد أو عبر تحويل بنكي.

ت العينية أن تكون االشتراكات عينية أو نقدية أو كالهما، وتكون االشتراكا لصندوق في االشتراك في الصندوق كمستثمرين فيجوز لمدير الصندوق نظرًا إلمكانية وجود رغبة لدى مالك األصول التي قد يستهدفها ا 14.ط
ساوية في الحقوق. ويتحدد عدد الوحدات العينية من خالل قسمة قيمة وستكون كافة الوحدات سواًء عينية أم نقدية مت ق عليه إلى وحدات في الصندو  االستحواذمن خالل تحويل كامل أو جزء من قيمة األصل المخطط 

ر وحدات شتركين عن أي أصل عقاري يتم االستحواذ علية من خالل إصدااألصل المحددة بناًء على متوسط تقييم مثمنين عقاريين على سعر الطرح للوحدة. وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح في التقارير الدورية للم
 .يمته سواًء بشكل كلي أو جزئيمقابل ق

  

 :يتضمن الجدول التالي بيان للرسوم والمصاريف كما يلي 1.ي
 الوصف ، طريقة االحتساب والدفعالقيمة

 كرسوم اشترا شتراك خصم من مبلغ االت   – األولي أو أي اشتراك إضافي شتراكمن قيمة اال %1.50حتى 
 أتعاب إدارة كل ستة أشهروتدفع  حتسبت   – الدفترية أصول الصندوق  صافي قيمةسنويًا من  1%

 رسوم حفظ ثالثة شهوركل وتدفع  حتسبت   –أصول الصندوق  صافي قيمةسنويًا من  %0.25كحد أقصى 
 أتعاب مراقب الحسابات وتدفع بشكل نصف سنوي  ت حتسب –ريال سعودي سنويًا  40,000مبلغ 
ت ستحق عن كل اجتماع وت دفع بعد االجتماع  –مستقل سنويًا لكل عضو  30,000عن كل اجتماع وبحد أعلى  مستقل ريال سعودي لكل عضو 5,000مبلغ 
 مباشرة

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 الشرعية  الهيئةمكافآت  .الميالدي وتدفع بداية العام بشكل نصف سنوي  ت حتسب –سنوياً  ريال سعودي 33,000مبلغ 
 رسوم رقابية ت حتسب بشكل نصف سنوي وت دفع قبل نهاية السنة المالية –ريال سعودي سنويًا  7,500مبلغ 
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 رسوم النشر )موقع تداول( تدفع عند المطالبة وتحتسب بشكل نصف سنوي. –ريال سنويًا  5,000مبلغ 
ل عن جميع أصو  عائد تأجيري سنوي ومعدل  صول العقارية المملوكة من قبل الصندوق لكافة األالمحصل  تأجيري العائد ال فرق األداء بين صافيمن  15%

 حافز أداء  وتدفع بشكل سنوي  نهاية كل سنة مالية ت حتسب – %7مقداره  الصندوق 

 أتعاب المثمن العقاري  حسب األسعار السائدة في السوق وت دفع عند تقديم الخدمة
 سعي شراء عقارات د اإلفراغ لمصلحة الوسيط العقاري ت حتسب وتدفع عنمن قيمة شراء العقار  %2.5كحد أقصى 

 أتعاب إدارة العقارات وتشغيلها وتدفع بشكل نصف سنوي أو عند المطالبة ت حتسب –( من قيمة اإليجار النقدي المستلم %10( و )%5نسبة تتراوح بين )
 عموالت تسويق العقارات )التأجير( تسب عند تأجير العقار وتدفع مرة واحدة عند توقيع عقد التأجير.تح –( من قيمة اإليجار السنوي %10( و )%5نسبة تتراوح بين )

 مصاريف صيانة العقارات حسب األسعار السائدة في السوق 
 مصاريف تطوير وتحسين العقارات حسب األسعار السائدة في السوق 
 مصاريف التمويل حسب األسعار السائدة في السوق 

 رسوم التداول الداخلي ن أي قيمة أي عملية تداول داخلي.م 0.25%
  

 .واألحكام في هذه الشروطعلى تفاصيل تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي المدرج  االطالعالمستحقة ألشخاص آخرين يتعاملون مع الصندوق. كما يمكن  هي المصاريف المصروفات واألتعاب األخرى  2.ي
 علية والخاصة بالصندوق فقط.وسيتم خصم المصروفات الف

تسويقية ذه الشروط واألحكام. كما يتحمل الصندوق كافة المصاريف اليتحمل الصندوق جميع الرسوم التي قد ت فرض من الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية نتيجة ألداء الصندوق اللتزاماته بمقتضى ه 3.ي
 ينوي الصندوق تقديم وال .في هذه الشروط واألحكامعلى تفاصيل تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي المدرج  االطالعكما يمكن  تمدها مجلس إدارة الصندوق.لمنتجاته وفقًا ألفضل عروض التسويق التي يع

 أي حسم على المصاريف أو تنازل عنها.
  

يتمتعان بالخبرة واالستقاللية والنزاهة والمعرفة باألصول المراد تثمينها وبأساسيات التثمين والقطاع العقاري  مثمنين( 2) صول على تثمين من عدد إثنينيقوم مدير الصندوق، قبل شراء أي أصل للصندوق أو بيعه، بالح 1.ك
 .العقاروكذلك المنطقة والموقع محل 
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 مثمنين( 2) ثنينعدد إ قبل من مرتين سنوياً  أصول الصندوق العقارية تثمين، بهري يونيو وديسمبر من كل سنة()نهاية ش في آخر يوم عمل من كل نصف سنة ميالدية ، وبشكل نصف سنوي يقوم مدير الصندوق  2.ك
مة العقارات المملوكة السوقية ات المثمنين هو قيويكون متوسط تقدير  .مناطق ومواقع عقارات الصندوق يتمتعان بالخبرة واالستقاللية والنزاهة والمعرفة باألصول المراد تثمينها وبأساسيات التثمين والقطاع العقاري وكذلك 

 ( من هذه الشروط واألحكام.ك( من البند )4ك.كما في الفقرة ) صافي قيمة أصول الصندوق السوقيةوهي القيمة التي تستخدم الحتساب 
 باإلضافة إلى وضع اإلشعار على لكافة حاملي الوحدات يمو يوم عمل من تاريخ كل تقخمسة عشر ( 15خالل فترة )إرسال إشعار للصندوق من خالل  الوحدة بسعر الوحدات مالكي يقوم مدير الصندوق بإشعار 3.ك

 بحيث يتضمن اإلشعار بحد أدنى ما يلي: (www.tadawul.com.saالموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية السعودية "تداول" )و ( www.mulkia.com.saالموقع اإللكتروني لمدير الصندوق)
 للوحدة أصول الصندوق الدفترية وصافي قيمة ي قيمة أصول الصندوق الدفتريةصاف (أ
 للوحدة أصول الصندوق السوقية وصافي قيمة صافي قيمة أصول الصندوق السوقية (ب
 للوحدةأصول الصندوق  وصافي قيمةصافي قيمة أصول الصندوق  (ت
  باحتساب صافي قيمة أصول الصندوق الدفترية وفقًا للمعادلة التالية: ل تقويم( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ك15خالل فترة )يقوم مدير الصندوق  4.ك

 [إجمالي المصاريف والنفقات + األرصدة النقدية + القيمة السوقية لالستثمارات المالية –صافي قيمة أصول الصندوق الدفترية = ]قيمة العقارات المملوكة بالتكلفة 
يتم تقويمها حسب تاريخ  ةي، فاالستثمارات في الصناديق االستثمار الصندوق )كل ستة أشهر( تقويموبما يتوافق مع طبيعة  لالستثمارات المالية بتقويم كل استثمار حسب طبيعتهويراعى في احتساب القيمة السوقية  

واالستثمار في المرابحات بطريقة مباشرة يتم  ،ديسمبر من كل عام 31يونيو و 30بنهاية تداول يومي  هم في السوق حسب سعر اإلغالق للسألسهم يتم تقويمها اآخر تقويم لها معلن، والقيمة السوقية لالستثمارات المباشرة في 
 تقويمها حسب مبدأ االستحقاق.

 يم.و وحدات المصدرة في تاريخ التقصافي قيمة أصول الصندوق الدفترية للوحدة من خالل قسمة صافي قيمة أصول الصندوق الدفترية على عدد ال باحتسابكما يقوم مدير الصندوق  
  ( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ كل تقويم باحتساب صافي قيمة أصول الصندوق السوقية وفقًا للمعادلة التالية:15خالل فترة )يقوم مدير الصندوق  5.ك

 [+ األرصدة النقدية + القيمة السوقية لالستثمارات المالية إجمالي المصاريف والنفقات –صافي قيمة أصول الصندوق السوقية = ]قيمة العقارات المملوكة السوقية 
 يم.و صافي قيمة أصول الصندوق السوقية للوحدة من خالل قسمة صافي قيمة أصول الصندوق السوقية على عدد الوحدات المصدرة في تاريخ التق باحتسابكما يقوم مدير الصندوق  
  

الطلب لالطالع عليها وائم العرض و يمكن ألي مشترك في الصندوق نقل ملكية وحداته في الصندوق حيث سيتاح تقديم طلبات الشراء أو البيع خالل أيام العمل، وسوف يتم إتاحة ق)االشتراك( بعد انتهاء فترة الطرح  1.ل
 وال يتم قبول طلب بيع أو شراء وحدات بعد اإلعالن عن تصفية الصندوق.

 .ل اإللكترونيةأو أمين الحفظ أو من خالل الوسائ ير نماذج للراغبين في تنفيذ أوامر بيع أو شراء الوحدات، وذلك بعد استكمالهم إلجراءات فتح الحساب وذلك من خالل مكاتب مدير الصندوق يقوم مدير الصندوق بتوف 2.ل
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وحدات الداخلي للصندوق )سجل طلبات الشراء وعروض البيع( ويقوم بتحديثه باستمرار، وعند تطابق أوامر الشراء مع بتسجيل كافة أوامر البيع والشراء في سجل خاص بتداول الأو أمين الحفظ يقوم مدير الصندوق  3.ل
 ند تنفيذها.أوامر البيع ضمن قائمة أفضل عروض البيع وأوامر الشراء، يتم تنفيذ العملية وبناًء على ذلك يتم تحديث سجل مالكي الوحدات بالعمليات ع

لصندوق وبالريال السعودي وفي حال عدم توافر أو عدم دم بأمر شراء وحدات من خالل التداول الداخلي أن يودع قيمة تلك الوحدات مضافًا إليها رسوم التداول في حساب أموال العميل لدى مدير ايجب على من يتق 4.ل
بالتوقيع على  يقمولم  دوق يكن مشتركًا في الصن الشروط، كما ينبغي علىه توقيع الشروط واألحكام إذا لممر تداول غير مستوفي كفاية الرصيد لتنفيذ أمر الشراء فيحق لمدير الصندوق إلغاء األمر أو تأجيله باعتباره أ

 الشروط واألحكام من قبل.
 ي.ع عند تنفيذ أمر التداول الداخلفمن إجمالي قيمة أي عملية تداول داخلي ت حتسب وتد %0.25يتحمل كاًل من بائع الوحدات ومشتريها رسوم تداول بواقع ما نسبته  5.ل
 يقوم مدير الصندوق وأمين الحفظ باتخاذ جميع اإلجراءات التي يمكن أن تسهل عملية تداول الوحدات ونقل ملكيتها. 6.ل

  

 ينقضي الصندوق وتتم تصفيته وفقًا لمقتضيات الئحة صناديق االستثمار العقاري. 1.م
أو  ،النظم أو اللوائحي أو أن هناك تغييرًا ف ،ال يكفي لتبرير تشغيل الصندوق  قيمة األصول التي يديرها الصندوق أو معدل العائد المتوقعإذا رأى أن إنهاء الصندوق بدون أية عقوبة يحتفظ مدير الصندوق بحقه في  2.م

يلتزم مدير و  أو ألي أسباب أخرى يرتئيها مدير الصندوق، ،وقعا سيؤدي إلى اعتبار وجود الصندوق غير نظاميلتصفية الصندوق، أو أن هناك حدثا مت مناسباً  يمكن أن يعتبرها مدير الصندوق سبباً  ظروفلوجود 
 هيئة السوق المالية.الحصول على موافقة وذلك بعد  على األقل بقرار مدير الصندوق بتصفية الصندوق  تقويمياً ( يومًا 60) نستي قبل خطياً  الصندوق بإشعار مالكي الوحدات

على أساس تناسبي حسب نسبة عدد الوحدات  من إتمام عملية التصفية ( يوماً 30) ثالثون صافي حصيلة التصفية خالل  وسيتم توزيعتصفية أصول الصندوق.  خالل ثالثة شهورحال إنهاء الصندوق سيتم في  في 3.م
 .قرره مدير الصندوق إجمالي عدد الوحدات القائمة في حينه حسبما ي إلىاالستثمارية التي يملكها المستثمر 

 في أي من الحاالت اآلتية: لـهيئة السوق الـمالية صالحية تعـيين مدير بـديل أو مصّف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبًا وذلك 4.م
 توقف مدير الصندوق عن تقديم أعمال األوراق المالية دون إشعار الهيئة بذلك وفقًا لالئحة األشخاص المرخص لهم. (أ
 ئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه كمدير صندوق وفقًا لالئحة األشخاص المرخص لهم.تقديم طلب للهي (ب
 عدم توافر البديل المناسب بشكل فوري. وفاة مدير المحفظة االستثمارية للصندوق أو عجزة أو عدم وجود أي شخص مسجل آخر لدى مدير الصندوق قادر على إدارة الصندوق، أو في حالة (ت
قدرة  يشكل من حيث العدد و/أو الخطورة تهديدًا على ة أن مدير الصندوق أو صندوق االستثمار قد أحدث مخالفة جوهرية لالئحة صناديق االستثمار العقاري أو النظام أو لوائحه التنفيذية، بماإذا قررت الهيئ (ث

 مدير الصندوق على االستمرار في تأدية واجباته تجاه المستثمرين.
 أنها ذات أهمية جوهرية. –بناًء على أسس معقولة  –أي حالة ترى الهيئة  (ج

 ( يومان من حصولها.2( أعاله خالل فترة ال تتجاوز )5م.يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة بأي من الحاالت الموضحة في الفقرة ) 5.م
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دارتها بما يحقق مصالح مالكي يحق ألي مصف يتم تعيينه، بعد موافقة الهيئة ومجلس إدارة الصندوق، أن يعين مدير صندوق جديد وأ 6.م ن يتخذ أي خطوة أخرى يراها ضرورية للمحافظة على أصول الصندوق وا 
 الوحدات.

 وأي مصاريف أخرى يتحملها نيابة عن صندوق االستثمار من أصول الصندوق، ويجب أن تكون تلك األتعاب والمصاريف معقولة. المصفيتدفع أتعاب  7.م
بل مال أو التقصير المتعمد من قأي خسارة أو انخفاض في قيمة أصول الصندوق سواًء تجاه مدير الصندوق أو مالكي الوحدات، إال إذا كانت الخسارة أو االنخفاض نتيجة اإله ال يتحمل المصفي أي مسؤولية عن 8.م

 المصفي.
  

 تكوين المجلس 1.ن
مدير الصندوق ويحق ل. حتى التصفية صندوق ال. فترة عضوية مجلس اإلدارة تبدأ من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية إلطالق يعينهم مدير الصندوق  أربعة أعضاء، من بينهم عضوين مستقلينمن  الصندوق يتكون مجلس إدارة 

 .إدارة الصندوق  في مجلس، ويتم إعالم مالك الوحدات بأية تغييرات على موافقة هيئة السوق المالية تغيير أعضاء مجلس اإلدارة خالل فترة الصندوق، بعد الحصول
 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة كما يلي:

  

 

 

جالس إدارة عدد من عضو فاعل في مالخطط االستراتيجية وخطط تنفيذ األعمال. تقلد مناصب قيادية في عدد من الشركات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية، لديه خبرة في إعادة هيكلة الشركات ورسم وتنفيذ 
)ساسكو(. يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب في شركة م لكّية لالستثمار إضافة  الشركات في قطاعات اقتصادية متنوعة ومن ضمنها العمل كعضو مجلس إدارة منتدب للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

ة من الصفقات األصول. إضافة إلى إبرام مجموعديه خبرة في إدارة المحافظ االستثمارية الخاصة في األسواق المحلية والعالمية ورسم السياسات والخطط االستثمارية واستراتيجية توزيع . ل2013منذ عام  إلى كونه أحد مؤسسيها
على درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال، بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وعدد من العقارية والمشاركة واإلشراف على عدد من مشاريع التطوير العقاري المتميزة في المملكة.  حاصل 

 الدورات المتنوعة في مجاالت اإلدارة واالستثمار.

 .1 األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي المجلس رئيس

دارة المخاطر عامًا من الخبرة في مجال المالية والمحاس 14عن  وما يرب . حاصل على درجة الماجستير في 2013منذ عام  لالستثمار ُملكّية. ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي في شركة واالستراتيجيةبة واالستثمار وا 
كالوريوس في االقتصاد و اإلدارة تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود، حاصل على العديد من ودرجة الب ودرجة الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة الفيصل اإلدارة المالية من جامعة فريدريك تايلور، كاليفورنيا

دارة المشاريع حيث حصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين  واالستشاراتالزماالت المهنية في تخصصي المحاسبة و المراجعة  كما حصل   CMAإلداريين وزمالة المعهد األمريكي للمحاسبين ا  SOCPAالمالية وا 
 االختباراتكافة  اجتاز كما PMPوزمالة المعهد األمريكي إلدارة المشاريع   CGAPوكذلك على زمالة المعهد األمريكي للمراجعين الداخلين في المنظمات الحكومية    CIAعلى زمالة المعهد األمريكي للمراجعين الداخليين 

 .CME3و  CME2و   CME1التي تنظمها هيئة السوق المالية 

 .2 األستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني  عضو

م وكذلك الماجستير من نفس 2011، كلية ادارة األعمال، حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في المحاسبة المالية من جامعة موناش األسترالية في عام 2011منذ عام  أستاذ المحاسبة المساعد بجامعة الملك سعود
م. لدية عدة وظائف أكاديمية ومهنية حيث أنه رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعودي وعضو مجلس 2001م وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام 2007ة في عام الجامع

 لسعودية للمحاسبين القانونيين وفي القطاع الخاص هو عضو لجنة المراجعة في شركة رنا لالستثمار وايضا في شركة عبد الطيف العيسىادارة في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وعضو لجنة معايير المراجعة في الهيئة ا
 .ةالقابضة، شارك بأبحاث في العديد من المؤتمرات العلمية العالمية في الواليات المتحدة ونيوزلندا واستراليا والمملكة العربية السعودي

 .3 الدكتور/ ناصر بن محمد السعدون  لمستق عضو
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إدارة في شركة المجموعة  مجلس وعضو، وهو كذلك شريك 2007شركة عبد العزيز النعيم( منذ عام ) الخاص المحاسبيمحاسب قانوني مرخص من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ويزاول المهنة حاليًا من خالل مكتبه 
 لديهم. 1992في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض في العام  ودرجة البكالوريوسم 2004في الواليات المتحدة في عام  أوريغنمن جامعة  (MBA)درجة الماجستير في إدارة األعمال على  لالعقارية. حاصالوطنية 

ن عمله في القطاع الحكومي والخاص. وخالل مسيرته العملية تقلد عدة مناصب في صندوق التنمية الصناعية السعودي خبرات واسعة في مجاالت عديدة تشمل المحاسبة والمراجعة والتمويل واالستثمار. حيث أكتسب خبرته م
 م.2011م وحتى ديسمبر 2008والصندوق السعودي للتنمية. كما عمل سابقًا كعضو مجلس إدارة صندوق مستقل في الشركة الخليجية لالستثمار من ديسمبر 

 .4 بن عبد هللا النعيم زبد العزياألستاذ/ ع مستقل عضو

 وتعويضات المجلس مكافآت
 ريال سعودي لكل عضو مستقل سنويًا. 30,000ريال سعودي لكل عضو مستقل عن كل اجتماع وبحد أقصى مبلغ  5,000تكون مكافآت أعضاء المجلس بواقع 

 مسؤوليات وصالحيات المجلس 2.ن

 ى سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، عل
 .، وأحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري وقرارات الهيئة الشرعية التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا لشروط الصندوق وأحكامه (1
 الصندوق طرفًا فيها.الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون  (2
 الموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها. (3
 اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق. (4
 الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق. (5
 ظمة المتبعة.بجميع اللوائح واألن مع مسؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق عن )مرتين( سنويًا  لاالجتماع ما ال يق (6
 لح.التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب المصا (7
 العمل بأمانة لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات مع واجب اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول. (8
 عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في صناديق استثمار أخرى 3.ن

 الجدول التالي يوضح عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صناديق االستثمار األخرى كما يلي:
  

 اإلدارة مجلس رئيس
 ُملكّية شركة

  لالستثمار

 ةُملكيّ  صندوق / لألسهم السعودية ُملكّية صندوق 
  لطروحات األولية/ل

 .1 األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي
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 عضو
 ُملكّية شركة

  لالستثمار

 ةُملكيّ  صندوق / لألسهم السعودية ُملكّية صندوق 
  لطروحات األولية/ل

 .2 بن سليمان المزينياألستاذ/ أحمد 

 مستقل عضو
 ُملكّية شركة

  لالستثمار

 ةُملكيّ  صندوق / لألسهم السعودية ُملكّية صندوق 
 لطروحات األوليةل

 .3 محمد السعدون بن ناصر / الدكتور

 مستقل عضو
 ُملكّية شركة

  لالستثمار

 ةُملكيّ  صندوق / لألسهم السعودية ُملكّية صندوق 
  لطروحات األولية/ل

 .4 بن عبد هللا النعيم زذ/ عبد العزياألستا

 

ص.ب. (. 3(، مكتب )184. مبنى أكناز التجاري )طريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع التحلية(الرئيسي هو: المملكة العربية السعودية، الرياض.  مكتبهاوعنوان  لالستثمار ُملكّية شركةمدير الصندوق هو  1.س
 info@mulkia.com.saالبريد اإللكتروني:  www.mulkia.com.sa+ الموقع اإللكتروني: 966( 11) 293 2799فاكس:  920003028. هاتف: 11573ي الرمز البريد 52775

 31هـ الموافق 6/2/1424بتاريخ  30الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ليةلنظام السوق المافي المملكة العربية السعودية وفقًا  )"الهيئة"( هيئة السوق المالية وتعمل تحت إشرافشركة مرخصة  لالستثمار ُملكّية شركة 2.س
 .م5/11/2013هـ الموافق 2/1/1435( وتاريخ 13170-37)بموجب الترخيص رقم  م.2003يوليو 

دارة  لالستثمار ُملكّية شركةتقدم وتمارس  3.س دارة صناديق االستثمار، وا   محافظ العمالء والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال األوراق المالية. أنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية، وا 
صندوق سوف يقوم مدير ال، فإن مدير الصندوق ال يعتقد بوجود أي تضارب مصالح محتمل بين مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق وبين مدير الصندوق. و لشروط واألحكامحتى إعداد هذه ا 4.س

سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي تضارب جوهري من طرفه يحتمل أن يؤثر على  الصندوق. كماح عن أي عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارته أو له يحتمل تعارضها مع مصالح باإلفصا
 تأدية التزاماته تجاه الصندوق. 

 د أي تضارب مصالح من شانه التأثير على مدير الصندوق في أداء وجباته وتنفيذها فإن مدير الصندوق ال يعتقد بوجو  شروط واألحكامحتى إعداد هذه ال 5.س
بما في ذلك حفظ  ةوهي المهام المتعلقة باألمور اإلشرافية واإلدارية والمحاسبية والكتابية بغرض إدارة الصندوق بطريقة فعال سيقوم مدير الصندوق بكافة المهام المتعلقة بالصندوق دون تكليف ألي طرف آخر بتأديتها 6.س

دخال طلبات االشتراك ومطابقة معلومات الحساب واألرصدة ومعالجة ومتابعة استفسارات المشتركين وتقديم كشوفات   الحساب.الدفاتر والسجالت وا 
لصندوق ، وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار له في االصناديق العقاريةمع االلتزام بالئحة  يمكن لمدير الصندوق بناًء على تقديره الخاص أن يستثمر في وحدات الصندوق، متى رأى ذلك مناسباً  7.س

راك سب بنود االشتح. ويعامل استثمار مدير الصندوق في الصندوق على أنه اشتراك في وحدات هذا الصندوق معاملة مماثلة الستثمارات المشتركين في الصندوق وبفي ملخص اإلفصاح المالي نهاية كل سنة مالية
 في هذه الشروط واألحكام.
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بتاريخ  30الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ لنظام السوق الماليةفي المملكة العربية السعودية وفقًا  )"الهيئة"( هيئة السوق المالية وتعمل تحت إشرافوهي شركة مرخصة البالد المالية  شركةالحفظ هو  أمين 1.ع
دارة صناديق االستثمار، . م5/11/2013هـ الموافق 2/1/1435( وتاريخ 37-08100)بموجب الترخيص رقم  م.2003و يولي 31هـ الموافق 6/2/1424 في ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية، وا 

دارة محافظ العمالء والترتيب وتقديم المشورة و   الحفظ في أعمال األوراق المالية.وا 
 140ص.ب.  .برج سمارت، الطابق األول – تقاطع طريق الملك فهد مع طريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع التحلية( – المملكة العربية السعودية، الرياضهو:  ركة البالد الماليةلشعنوان المكتب الرئيسي  1.ع

 clientservices@albilad-capital.comالبريد اإللكتروني:  www.albilad-capital.comالموقع اإللكتروني:  +966( 11) 203 9899فاكس:  +966( 11) 203 9888هاتف: ، 11411الرمز البريدي 
وافقة لى مهيئة السوق المالية لتقديم خدمات الحفظ بعد الحصول عيجوز لمدير الصندوق تعيين أمين حفظ مستقل أو أكثر بموجب اتفاقية تقديم خدمات حفظ مستقلة بشرط أن يكون أمين الحفظ شخصًا مرخصًا من  2.ع

 الهيئة.
 يتضمن دور أمين الحفظ، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: 3.ع

 (.، الشروط واألحكامتقارير التثمين ،االستثمار، جميع العقود الجوهرية، محاضرة اجتماعات مجلس إدارة الصندوق  ، قراراتالملكية )صكوكالمستندات والوثائق المتعلقة بالصندوق  حفظ (1
رض تسجيل ملكية وذلك بغ ، باالسم الذي يقترحه مدير الصندوق وتوافق عليه هيئة السوق المالية السعودية ووزارة التجارة والصناعةض خاص يكون كيانها القانوني ذات مسؤولية محدودةشركة ذات غر تأسيس  (2

 .أصول الصندوق العقارية بشكل قانوني لشركة الغرض الخاص
 ليتصرف بصفته مديرًا عامًا للشركة ذات الغرض الخاص، نيابة عن أمين الحفظ. اد اتفاقية خدمات الحفظاعتمتعيين ممثل له )المدير العام( فور  (3
 .ملكية األصول وغيره من المستندات الثبوتية الخاصة باألصول في مكان آمن االحتفاظ بسندو  حيازة األصول من خالل الشركة ذات الغرض الخاص. (4
 بخصوص ما يطرأ من تغيير على ملكية األصول.االحتفاظ بسجالت تفصيلية ودقيقة  (5
أو  مارلصندوق االستثعالقة إلى أن ملكية األصول تعود اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفصل األصول عن أي أصول أخرى تخص أمين الحفظ ومنها على سبيل المثل ال الحصر، النص في جميع السجالت ذات ال (6

 فظة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.مدير الصناديق طبقًا اللتزامات أمين الح
 .فور تسلمه من الغير، دون التزام بمراجعة أو فحص كفاية ودقة واكتمال تلك المستندات المملوكة لصندوق االستثمار باألصول ةمتعلق اتبنسخة من أي مستند الصندوق موافاة مدير  (7
، والتقيد بتلك التعليمات، وعدم اتخاذ أي إجراء متعلق باألصول إال بموافقة مدير الصناديق الصندوق تعليمات خطية من مدير  التصرف في األصول و/أو حصص الشركة ذات الغرض الخاص عند صدور (8

 الخطية على ذلك.
شأنها من وقت قرارات تصدر ب رض الخاص، وسجلها التجاري وأيصورًا من عقد تأسيس الشركة ذات الغ، ملكية األصول اتصورًا من مستند أيًا مما يأتي فور طلبه: يعينه،أو أي شخص  الصندوق تسليم مدير  (9

 .صورًا من أي وثائق تسلمها أمين الحفظ بموجب تسجيل ملكية األصول باسم الشركة ذات الغرض الخاص، ألخر
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 أو للمشغل مطورللة الرسوم المستحقو  نطاق عمل والتزامات كل طرف دير الصندوق يتم فيها تحديدمع م ومشغل لكل مطور ةعلى اتفاقية منفصل ومشغلين مستقلين بناءً تعيين مطورين ب يقوم مدير الصندوق سوف  1.ف
 .حسب الحاجة والمشغلين او كالهما علما بأنه لمدير الصندوق ان يتعاقد مع عدد غير محدود من المطورين إيرادات العقاراتاو نسبة من  مبلغ ثابتعلى أساس 

 ما يلي:المشغلين، على سبيل المثال ال الحصر، على ين و وتتلخص أهم مهام المطور  2.ف
 تطوير وتحسين العقارات. (أ
 البحث عن الفرص العقارية لصالح الصندوق. (ب
 إدارة وتشغيل العقارات بما يشمل أعمال الصيانة الدورية. (ت
 تسويق وتأجير العقارات ومتابعة عمليات التحصيل. (ث

 

 : وعنوانهيونغ و  ستإرنالحسابات هو  مراجع
 14 الطابق الفيصلية، برج – فهد الملكطريق  –العربية السعودية، الرياض  المملكة

 11461 البريدي الرمز 2732.ب. ص
  4730 273 11 966+:  فاكس 9449 215 11 966+: هاتف

 riyadh@sa.ey.comالبريد اإللكتروني:  www.ey.comالموقع اإللكتروني: 

 .(SOCPA) القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة قبل من لها مرخص باتحسا مراجعة شركة وهي
  

 (.SOCPAوفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ) من قبل المحاسب القانوني للصندوق  مراجعتهاندوق و سيقوم مدير الصندوق بإعداد القوائم المالية للص 1.ق
كما  ،للصندوق  الماليةنهاية السنة تاريخ يومًا من  (40)مجانًا خالل  العقاري  ستثمارمن الئحة صناديق اال (24)سب المادة بالقوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق ح مالك الوحداتير الصندوق بتزويد سيقوم مد 2.ق

 الحصول على صورة منها عن طريق مالك الوحدات. كما يستطيع نهاية الفترة األولية المعد عنها تلك القوائميومًا من تاريخ ( 25)حوصة خالل المف األوليةالمالية بالقوائم  مالك الوحداتسيقوم مدير الصندوق بتزويد 
كما سيتم إصدار  زيارة المركز الرئيسي لمدير الصندوق.أو  (IF@mulkia.com.sa) البريد اإللكتروني ( أو عبر إرسال الطلب على310تحويلة  920003028طلبها هاتفيًا بالتواصل مع إدارة صناديق االستثمار )

 ديسمبر من كل عام ميالدي. 31م. وتنتهي الفترة المالية لحسابات الصندوق في 2016أول قوائم مالية مراجعة للصندوق في نهاية عام 
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 قد للمصالح تضارب أي تجنب إلى الصندوق مدير يسعى لاألحوا كل وفي ،االستثماري الصندوق لحيا وواجباته مهامه أداء على ريؤث قد مصالح تضاربأي  الحاضر الوقت في الصندوق مدير لدى يوجد ال 1.ر
 وعدم ،العالقة ذات األطراف أو الصندوق مدير مصالح فوق بالصندوق المشتركين مصالح وضع على لبالعم وذلك ،الصندوق في المشتركين ومصالح العالقة ذات أواألطراف الصندوق مدير مصالح بين ينشأ

 .حياله قرار التخاذ الصندوق إدارة مجلس إلى عنه باإلفصاح ملتزم الصندوق مدير فإن لمحتم مصالح تضارب أي وجود لحا وفي ،الصندوق نفس في آخرين مستثمرين مصالح على مستثمرين مصالح تغليب
  عقارات إلى الوسيط العقاري الذي يوفر الفرص المالئمة ألهداف واستراتيجية الصندوق، فقد يكون الوسيط العقاري طرف ذو عالقة. ومع ذلك، وبسبب طبيعة عمل الصندوق والتي تقتضي دفع سعي شراء

 .ودون أي مقابل في معالجة تضارب المصالح عند الطلب لدى مدير الصندوق  على اإلجراءات المعتمدة االطالعيمكن لمالكي الوحدات  2.ر
  

 ، تتضمن ما يلي:كحد أقصى أشهر( 6) ةست، كل نصف سنوي بشكل و  لمالك الوحدات إلكترونيًا أو عبر البريدسيقدم مدير الصندوق تقارير  1.ش
 الصندوق للوحدة.أصول  صافي قيمةالصندوق و صافي قيمة أصول  (أ
 .وصافي قيمتها كل مالك وحداتعدد وحدات الصندوق التي يملكها  (ب
 ك الوحدات.اللمآلخر تقرير تم تقديمه  )إن وجدت( الحق ربحعلى حدة، بما في ذلك أي  مالك وحداتات كل سجل بصفق (ت

ة مدير الصندوق من على حماي صحيحة فإنهم يوافقون بموجب هذا البندعلى مالك الوحدات تزويد مدير الصندوق بالمعلومات الصحيحة لعناوين المراسلة وتحديثها باستمرار وفي حال عدم تزويدهم هذه العناوين ال 2.ش
مار أو التي قد تنشأ رات او أية معلومات أخرى تتعلق باالستثمستقبلية وا عفائه والتنازل عن حقوقهم أو مطالبتهم ضد مدير الصندوق والناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن تزويدهم بالبيانات واإلشعا تأي متطلبا

 علومات او تصحيح أي أخطاء فيها.عن عدم المقدرة على التأكد من صحة الم
 

، وفي حال عزم مدير الصندوق االستحواذ على عقار مملوك من أحد عالقة أي طرف ذيعلى عقارات مملوكة من  الستحواذحالية  اتفاقياتال يوجد عقارات مملوكة حاليًا للصندوق وال يوجد لدى مدير الصندوق أي  1.ت
ك الصندوق راف ذوي العالقة وفي حال تملباإلفصاح عن ذلك في التقارير الدورية للصندوق متضمنًا أي عموالت )سعي( أو عموالت لها عالقة بالعقار محل االستثمار سيتم دفعها لألط العالقة سيقوم ذوي األطراف 

الصندوق  محل استثمار للعقارمع اإلفصاح عن سعر أخر عملية تداول  جهة ألي مرهون  غير االستثمار محل العقار يكون  أن علىعن مساحة وسعر العقار محل االستثمار  في التقارير ألي عقار فسيتم اإلفصاح
 .الشراء لتاريخ السابقةخالل الستة األشهر 

يل صك الرهم باسم أمين الحفظ إال إذا ما طلبت الجهة الممولة تسج ، وي سّجلللصندوق  تمويل على الحصول حال في تمويلية جهة أي لصالح االستحواذ مرحلة خالل االستثمار محل العقار رهن الصندوق  لمدير يحق 2.ت
 الصك باسمها.
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م إرسال ملخص وسيتعلى التعديالت صندوق مجلس إدارة ال موافقةبعد  هيئة السوق المالية العتمادها إلىالمعدلة  الشروط واألحكام، سيتم إرسال نسخة أصلية من واألحكامفي حال وجود أي تعديل على هذه الشروط  1.ث
 على األقل من تاريخ سريانها.تقويميًا ( يومًا 60) ستون مالكي الوحدات قبل  إلى المعتمدة بالتعديالت

البريد أو الوسائل  عبر بتلك الشروط واألحكام مالك الوحداتتزويد جميع وسيقوم مدير الصندوق ب المحدثةالفعلية ومعلومات أداء الصندوق والنفقات يتم تحديث الشروط واألحكام سنويًا لتظهر الرسوم واألتعاب  2.ث
 .يوم اعتماد التحديث( في يوم العمل الذي يلي www.mulkia.com.sa( وكذلك موقع مدير الصندوق )www.tadawul.com.sa" )تداولعلى موقع شركة السوق المالية السعودية "نشرها  إلىباإلضافة  اإللكترونية

  

 السوق لهيئة المالية األوراق منازعات في لالفص لجنة) مختصة قضائية جهة إلى الشروط واألحكام هذه في األطراف بين منازعات أو اختالفات أية لوتحا ،السعودية العربية المملكة في المرعية لألنظمة الصندوق يخضع
 . محلها لتح أخرى رسمية سلطات أي أو( المالية

سالمية وعضو ام للمصارف والمؤسسات المالية اإلتعيين دار المراجعة الشرعية كمستشار شرعي للصندوق. وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية، وعضو في المجلس العب قام مدير الصندوق لقد 
ة شرعية للصندوق لشيخين التالية أسماءهم كلجنمؤسسات المالية اإلسالمية. ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي لتقديم خدمات االستشارات الشرعية. وقد قام المستشار الشرعي بتعيين افي منظمة المحاسبة والمراجعة لل

 الشرعية. الهيئة ام بمعاييرالشرعية للصندوق والمستندات الخاصة بالصندوق والتأكد من االلتز  الهيئة من أجل مراجعة معايير
 الشرعية: الهيئةأسماء أعضاء 

مويل والت لفقهاار بما يتمتع من علم غزير في سنوات من الخبرة كمستشار شرعي وأكاديمي في الصناعة المصرفية اإلسالمية. الشيخ محمد يقود فريق عمل إدارة االستشارات الشرعية في الد 10
لول القطاع المصرفي والتأمين مع ضمان سرعة إجراء عملية الموافقة وتخصيص ح إلى خبرته، كما تمتد االستثماراإلسالمي. تكمن خبرته في إعادة تصميم المنتجات التقليدية، وهيكلة صناديق 

ر من جامعة أحسن العلوم بباكستان. وشهادة البكالوريوس في العلوم اإلسالمية من جامعة دا أصول الفقهو على شهادة الماجستير العالمية في الفقه  حاصلفريدة وعملية وظيفية في إدارة الفتوى. 
 العلوم بباكستان تحت إشراف العالم الشهير مفتي محمد تقي عثماني

 .1 سلطانالأحمد بن / محمد  الشيخ الشرعية الهيئة عضو

امعة إدنبرة بالمملكة المتحدة والماجستير من جامعة اإلمام في المملكة العربية السعودية، يشغل حاليًا وظيفة أستاذ ج منفي التمويل اإلسالمي  الدكتوراهحاصل على شهادة 
لقطاع المصرفي االملك فهد للبترول والمعادن، كتب العديد من البحوث والمقاالت تتعلق ب والتطبيقية بجامعةالدراسات المساندة  والعربية بكليةمساعد بقسم الدراسات اإلسالمية 

 اإلسالمي نشرت في صحف عديدة أبرزها صحيفة االقتصادية.
 .2 الدكتور / صالح بن فهد الشلهوب الشيخ الشرعية الهيئة عضو

 ريال سعودي سنويًا مقابل استشارتهم. 33,000كافة أعضاء الهيئة الشرعية مبلغ ويتقاضى 
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 .الشرعية في التأكد من مطابقة أنشطة الصندوق ألحكام الشريعة اإلسالمية الهيئةالتي تستخدمها  معاييرواليير المعا الشروط واألحكاممن هذه  (1يوضح الملحق رقم )

ق المالية السعودية، وتحتوي على إفصاح كامل وصحيح بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة الصادرة عن هيئة السو  العقاري  إن شروط وأحكام الصندوق ووثائق الصندوق األخرى موافقة ألحكام الئحة صناديق االستثمار
 .العقاري  ستثمار( في الئحة صناديق اال1متوافقة مع الملحق )ومرقمة أبجديًا بالصندوق. كما أن بنود الشروط واألحكام الموضحة أعاله 

. دير الصندوق ر مع مسؤول المطابقة وااللتزام لدى مالسياسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق التصويت الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالية التي تشكل جزءًا من أصوله وذلك بعد التشاو  يوافق مجلس إدارة الصندوق على
 ا.وسيتم تزويد مالكي الوحدات بهذه السياسات عند طلبه .مسؤول المطابقة وااللتزام لديهشاور مع ويقرر مدير الصندوق طبقًا لتقديره المطلق ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد الت

 التالي:يمكن مراسلة مدير الصندوق في حال وجود أي شكوى على العنوان 

 مسؤول المطابقة وااللتزام
 لالستثمار ُملكّيةشركة 

 المملكة العربية السعودية، الرياض
 ريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع التحلية(ط

 (3(، مكتب )184مبنى أكناز التجاري )
 11573الرمز البريدي  52775ص.ب. 
 920003028هاتف: 
 +966( 11) 293 2799فاكس: 

 www.mulkia.com.saالموقع اإللكتروني: 
 Complaints@mulkia.com.saاإللكتروني:  البريد

 .بأي وقت منهإجراءات خاصة بمعالجة الشكاوى وهي متاحة في حال طلبها  يتوفر لدى مدير الصندوق 
ي منازعات صل فإدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الف-( أيام عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية 7في حالة تعذر الوصول إلى تسوية للشكوى أو لم يتم الرد خالل سبعة )

 ( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.90األوراق المالية بعد مضي مدة )
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على  ستحواذلالالصندوق ضرورية  يعتبرها مدير وتقديم أية مستندات نيابًة عنه توقيعالبكامل صالحية التفويض والحق في تمثيله و  له فوضاً م مدير الصندوق وكيالً  الشروط واألحكامالتوقيع على هذه  إن المستثمر يعين بموجب
 ضيمكن توقيعها من قبل مسئول مفوّ  هذا التوكيلي وثيقة يتعين توقيعها بموجب أكما أن  .أصول الصندوق وتحويلها وبيعها أو الستثمار أي مبلغ نقدي لدى الصندوق أو أداء أي من التزامات مدير الصندوق المتعلقة بالصندوق 

تصاصه من أجل اخأو يؤمن القيام بأية تصرفات أو إجراءات أخرى وأن يوقع أو يؤمن توقيع جميع المستندات الالزمة والواقعة ضمن  م مدير الصندوق على أن يقو  هذا التوكيل يوافق المستثمر بموجبكما  .تابع لمدير الصندوق 
 إنفاذ هذه الشروط واالحكام وبخاصة هذا البند.

 تم إعداد هذه الشروط واألحكام باللغة العربية. وفي حال ترجمتها ألي لغة أخرى فإن النص باللغة العربية هو الذي يسود.
 .ورد فيها. وحصلت على نسخة منهابتوقيع هذا المستند، أصرح بأنني قرأت وفهمت ما ورد في الشروط واألحكام، وأوافق على ما 
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 .الصندوق  وأحكام وطشر  في عليها منصوصاً  األجور هذه تكون  أن شريطة المشتراة الوحدة قيمة من مخصومة نسبة أم مقطوعاً  مبلغاً  األجر هذا أكان سواء شرعاً  متقومه منافع عن عوض ألنها ،اشتراكه لقاء المستثمر من أجوراً  يتقاضى أن ندوق الص لمدير يجوز (1
 .الصندوق  وأحكام شروط في للمستثمرين ومعلومة محددة النسبة تكون  أن شريطة ،معلوم دوري  موعد في الصندوق  أصول من محددة بنسبة األجور هذه تحدد أن ويجوز دورية، بصفة دارةلإل أجورا   يقتطع أن الصندوق  لمدير يجوز (2
 .الصندوق  وأحكام شروط في للمستثمرين ومعلومة محددة النسبة تكون  أن شريطة، معلوم دوري  موعد في الصندوق  ولأص من محددة بنسبة األجور هذه تحدد أن ويجوز دورية، بصفة للحفظ أجورا   يقتطع أن الصندوق  لمدير يجوز (3

 يجب على مدير الصندوق بذل جهده وطاقته في استثمار أموال الصندوق على الوجه األمثل، واألفضل لمصلحة المستثمرين. (1
 م الصندوق إال بعد إخطار المستثمرين.لى مدير الصندوق استثمار أموال الصندوق في الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله وال يجوز له االستثمار فيما لم ينص عليه في شروط وأحكايجب ع (2
 يجب على مدير الصندوق اإلفصاح عن كافة المصاريف المحملة على الصندوق. (3
 في الصندوق بناء على دراسة السوق، شريطة أن يكون ذلك على سبيل التقريب والتوقع. االشتراكلى نسبة الربح المتوقعة من يجوز أن ينص مدير الصندوق ع (4
 .االسالمية الشريعة احكام فال تخاليجب أن تكون جميع الوثائق المتعامل بها في الصندوق من عقود وغيرها من النماذج  (5
 مستحقاته.دفع أو استحقاق فوائد ربوية، وله اتخاذ اإلجراءات القضائية للحصول على  عليهي عقد يترتب ال يجوز لمدير الصندوق الدخول في أ (6

 في شراء وتشغيل مشاريع عقارية مباحة شرعًا وليس لديها ارتباط بالفائدة الربوية. أموالهيستثمر الصندوق  (1
 عن سداد التزاماته، وله اتخاذ اإلجراءات القضائية المناسبة للحصول على مستحقاته. طرفوق أن يحتسب أي فوائد ربوية في حال تأخر أي ال يجوز للصند (2
 كالتأجير على البنوك الربوية. ،ا لمن يزاول نشاطًا محرمًا شرعاً يجوز لمدير الصندوق تأجير العقارات قبل بيعها، بشرط أال يؤجره (3
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 مليون لاير سعودي   100 التي يتم تحميلها على الصندوق على أساس مبلغ االشتراك االفتراضي وبافتراض حجم الصندوق المصاريف

 ريال سعودي 1،000،000
% ريال سعودي سنوياً  10,000

% ياً ريال سعودي سنو  2,500

 ريال سعودي سنوياً  400
 ريال سعودي سنوياً  600
  ريال سعودي سنوياً  330

 ريال سعودي سنوياً  75
 وياً ريال سعودي سن 50

 ريال سعودي سنوياً  2,000
 ريال سعودي سنوياً  5,000
 ريال سعودي سنوياً  5,000

 
 سعودي سنوياً  ريال 25,955 
  ريال سعودي  1,071,450 

%  8ال يتم تحميلها على الصندوق ويتحملها المشترك مباشرة –ريال سعودي 15,000

 وحتى فترة عام كامل. منذ االشتراك  %10ارتفع بنسبة المثال يفترض أن سعر الوحدة مالحظة: 
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XX,XXX 1%  حسب التقويم في نهاية يونيو وسبتمبر من كل عام( أشهر ستةكل حتسب وتدفع ت   –أصول الصندوق  صافي قيمةسنويًا من( 
XX,XXX  بناء على آخر تقويم متاح. ثالثة شهوركل حتسب وتدفع ت   –أصول الصندوق  صافي قيمةسنويًا من  %0.25كحد أقصى 
XX,XXX  نهاية شهر ديسمبر( ريال 25,000وريال نهاية شهر يونيو  15,000) وتدفع بشكل نصف سنوي  ستحقت   –ريال سعودي سنويًا  40,000مبلغ حتى 
XX,XXX  مباشرة االجتماعدفع بعد وت  عن كل اجتماع  ستحقت   –مستقل  سنويًا لكل عضو 30,000اجتماع وبحد أعلى عن كل  مستقل سعودي لكل عضوريال  5,000مبلغ 
XX,XXX  ت حتسب بشكل نصف سنوي وتدفع بداية العام الميالدي –ريال سعودي سنوياً  33,000مبلغ  

XX,XXX  العام نهايةوتدفع بشكل نصف سنوي ت حتسب  –ريال سعودي سنويًا  7,500مبلغ 
 تدفع عند المطالبة وتحتسب بشكل نصف سنوي. – ريال سنوياً  5,000مبلغ  

XX,XXX 15% لكافة األصول العقارية المملوكة من قبل الصندوق ومعدل عائد تأجيري سنوي عن جميع أصول الصندوق  من فرق األداء بين صافي العائد التأجيري المحصل
 ت حتسب نهاية كل سنة مالية وتدفع بشكل سنوي  – %7مقداره 

XX,XXX  وت دفع عند الحصول على الخدمةحتسب ت   – حسب األسعار السائدة في السوق 
XX,XXX ( من قيمة اإليجار النقدي المستلم ت حتسب%10( و )%5نسبة تتراوح بين ) أو عند المطالبة وتدفع بشكل نصف سنوي  كنسبة من مبلغ االيجارات 
XX,XXX  وت دفع عند الحصول على الخدمةحتسب ت   – حسب األسعار السائدة في السوق 
XX,XXX  وت دفع عند الحصول على الخدمةحتسب ت   – حسب األسعار السائدة في السوق 
XX,XXX  وقد يكون الوسيط العقاري طرف ذو عالقة. من قيمة العقار ت حتسب وتدفع عند اإلفراغ لصالح الوسيط العقاري. %2.5كحد أقصى 

  
 المصاريف الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.تحديث ملخص اإلفصاح المالي ب: ال يوجد أداء سابق للصندوق. المصاريف الواردة أعاله تقريبية، وسيتم الحظةم
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%

 إن األداء السابق للصندوق ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقباًل. (1
 مستقباًل. الوحدات أن أداء الصندوق سيتكرر أو سيكون مماثاًل ألدائه السابق الصندوق ال يضمن لمالكيإن  (2

 


