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 Mulkia Real Estate Income Fund– Terms & Conditions    وأحكام شروط –صندوق مُلكيّة العقاري المدر للدخل 

  هامإشعار 
ن صندوق أو عن أ" جزء مالمز�د من التوض'حات حول مد. مالءمة  إلىإذا  ان لد'ك أ" ش وك أو (حاجة  ."(عنا'ة قبل اتخاذ أ" قرار استثمار  وأح ام الصندوق  المستثمر�ن قراءة شرو� على جبتو ی

ت على استعداد لتحمل  افة المخاط اأن ' ونو ي هذا الصندوق المستثمر�ن الذین قرروا االستثمار ف على یجب عل'ك الحصول على المشورة من مستشار مالي مستقل. یجبفإنه ، واألح ام الشرو� ا ر والمسؤول'
 .قرار االستثمار(المرت(طة 

) ه19/06/1427( وتار�خ) 2006-193-1( رقم القرار (موجب المال'ة السوق  هیئةمجلس  عن الصادرة العقار" االستثمار صنادیD الئحةالتي تنص علیها  لألح امتم إعداد هذه الشرو� واألح ام ط(قًا 
Dهـ.2/6/1424 وتار�خ) 30(م/ الملكي (المرسوم الصادر المال'ة السوق  نظام على بناءً ) م15/07/2006( المواف 
 إفادة أ" تضمنت ال أنها) ذلك من للتأكد هن'ةالم العنا'ة من المعقول القدر بذل أن((عد  علمه حسب الصندوق  مدیر یؤ د يتوال واألح ام، الشرو�مدیر الصندوق مسؤول'ة المعلومات الواردة في هذه  یتحمل

 فیها. تضمینهاالمال'ة التنفیذ'ة الصادرة من مجلس هیئة السوق  اللوائح تشتر� أمور أ'ة تغفل وال مضللة أو صح'حة غیر
 ه21/09/1436م الموافD 08/07/2015 بتار�خالمال'ة  هیئة السوق  مجلس من قبلالمدر للدخل  العقار�  ُملكّ�ةصندوق وعلى طرح  لشرو� واألح امتمت الموافقة على هذه ا

) من هذه الشرو� 1الشرع'ة الموضحة في الملحD رقم ( الهیئة معاییرومتوافD مع المدرة للدخل  العقار�ة األصول في 'ستثمرش(ه مقفل  عامصندوق استثمار عقار"  هو العقار� المدر للدخل ُملكّ�ةصندوق 
رأس المال  فينمو دخل دور" مع  عائدتحقیD  إلىو�هدف الصندوق   الئحة صنادیD االستثمار العقار" الصادرة عن مجلس هیئة السوق المال'ة في المملكة العر_'ة السعود'ة.ام أح واألح ام مع االلتزام (

 مقبولد تأجیر" والتي 'م ن الحصول من خاللها على عائ العر_'ة السعود'ة في المملكة لسعودیینلغیر ا (ما ال یخالف نظام تملك العقار مؤجرة أو قابلة للتأجیرعقارات 'قوم الصندوق (االستحواذ على (حیث 
  .األصول ق'مة في طب'ع'ة وز�ادة

'م ن  و العوائد النقد'ةأ وحدات الصندوق أن أسعار )، لذا فقد ال ' ون مناس(اً للمستثمر�ن الذین یرغبون في االستثمار قلیل المخاطر، إذ إلى مرتفعة مخاطر متوسطة'صنف مستو. المخاطر في الصندوق بـ (
قرار االستثمار. ولمز�د  ذالصندوق. و(التالي، قد ال 'سترد المستثمر المبلغ األصلي الذ" تم استثماره. لذا ننصح المستثمر (استشارة مستشار مالي مستقل قبل اتخا المخاطر التي قد یتعرض لهاأن ته(c (سبب 

  من الشرو� واألح ام. الصندوق  في االستثمار مخاطر) زاطر، یرجى االطالع على الفقرة (من التفاصیل حول المخ
. وفي حال حصول ذلك، یجب عدم االعتماد على تلك إن مدیر الصندوق لم 'فوض أ" شخص بإعطاء أ'ة معلومات أو تقد'م أ'ة إفادة بخصوص طرح الوحدات سو. تلك الواردة في هذه الشرو� واألح ام

الف خ یتم النص على، مالم إعداد الشرو� واألح امتار�خ  ومات أو اإلفادات (اعت(ارها أعطیت أو قدمت من مدیر الصندوق.  ما أن المعلومات الواردة في هذه الشرو� واألح ام هي معلومات مقدمة فيالمعل
  ذلك.



 

 

 

 

 

 

 

  13170-37رقم   الماليةترخيص هيئة السوق   - شركة مساهمة مقفلة ،لالستثمار لكيّةمُشركة  41 من  3 صفحة 

 

 Mulkia Real Estate Income Fund– Terms & Conditions    وأحكام شروط –صندوق مُلكيّة العقاري المدر للدخل 

  هامإشعار 
خص ال تش ل عرضًا أو دعوة من قبل أ" ش الشرو� واألح ام، علمًا (أن هذه التجار�ة والجهات الح وم'ة والخیر�ة الشر اتوالمؤسسات و األفراد  إلىوطرح الوحدات موجهان  الشرو� واألح امإن توز�ع هذه 

لشرو� ادوق من  ل من تقع هذه النظام تقد'م مثل هذا العرض أو الدعوة إل'ه. و�تطلب مدیر الصن 'حظرأ" شخص  إلىأو دعوة  ل هذا العرض أو الدعوة، وال عرضاً في أ" دولة 'حظر فیها النظام مث
  (حوزته أن یتعرف على هذه القیود و�لتزم بها. واألح ام

ستشارة حتملون (انصح المستثمرون المنص'حة ف'ما یتعلD (أ" أمور ضر�ب'ة أو قانون'ة أو شرع'ة أو استثمار�ة أو أ'ة مسائل أخر.، و�ُ  الشرو� واألح امیجب على المستثمر�ن المحتملین عدم اعت(ار هذه 
اجههم بهذا الشأن والنتائج طبD علیهم وقیود الصرف األجنبي التي قد تو مستشار�هم المهنیین والقانونیین والشرعیین المستقلین (شأن شراء الوحدات وامتالكها أو التصرف بها و(شأن المتطل(ات النظام'ة التي تن

  ف من حیث الدخل والضر�(ة والز اة.التي قد تترتب على هذا الشراء أو االمتالك او الب'ع أو التصر 
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 Mulkia Real Estate Income Fund– Terms & Conditions    وأحكام شروط –صندوق مُلكيّة العقاري المدر للدخل 

  دليل الصندوق

  

  لالستثمار ُملكّ�ةشر*ة 
  المملكة العر_'ة السعود'ة، الر�اض

 طر�D األمیر محمد بن عبد العز�ز (شارع التحل'ة)
   )3)، م تب (184مبنى أكناز التجار" (

 11573الرمز البر�د"  52775ص.ب. 
  920003028هاتف: 
  +966) 11( 293 2799فاكس: 

 www.mulkia.com.saالموقع اإللكتروني: 
 info@mulkia.com.saالبر�د اإللكتروني: 

 مدير الصندوقمدير الصندوقمدير الصندوقمدير الصندوق

  

  

    شر*ة الد*تور عبدالقادر 1انقا وشر*اه المتحدون  المحاسبون 
 الر�اض السعود'ة، العر_'ة المملكة

 12274الر�اض  8246ص.ب. 
  2974 456 11 966+ هاتف
  0587 405 11 966+ فاكس
  www.rsm-alliedaccountants.com :اإللكتروني الموقع
 malnader@rsm-alliedaccountants.comاإللكتروني:  البر�د

        المحاسب القانونيالمحاسب القانونيالمحاسب القانونيالمحاسب القانوني

  

  ال1الد المال�ةشر*ة 
  المملكة العر_'ة السعود'ة، الر�اض

  تقاطع طر�D الملك فهد مع طر�D األمیر محمد بن عبد العز�ز (شارع التحل'ة)
  الطابD األول ،سمارتبرج 

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

 www.albilad-capital.comالموقع اإللكتروني: 
 capital.com-clientservices@albiladالبر�د اإللكتروني: 

        أمين الحفظأمين الحفظأمين الحفظأمين الحفظ
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  دليل الصندوق

 

 البنك السعود� الفرنسي
  المملكة العر_'ة السعود'ة، الر�اض

   طر�D المعذر
   11554لر�اض ا 56006ص.ب. 

  9999 289 11 966+ هاتف
  2311 404 11 966+ فاكس

 www.alfransi.com.saلموقع اإللكتروني: ا
 ccc@alfransi.com.saالبر�د اإللكتروني: 

        البنك المستلمالبنك المستلمالبنك المستلمالبنك المستلم

 

 هیئة السوق المال�ة "الهیئة"
  المملكة العر_'ة السعود'ة، الر�اض
  المر ز الرئ'سي، طر�D الملك فهد

  11311الرمز البر�د"  220022ص.ب. 
  1111-245-800هاتف: 

 www.cma.org.saالموقع اإللكتروني: 
  info@cma.org.saالبر�د اإللكتروني: 

        الهيئة المنظمةالهيئة المنظمةالهيئة المنظمةالهيئة المنظمة
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 Mulkia Real Estate Income Fund– Terms & Conditions    وأحكام شروط –صندوق مُلكيّة العقاري المدر للدخل 

  الصندوق ملخص
  سم الصندوقا  العقار� المدر للدخل  ُملكّ�ةصندوق 

  مدير الصندوق   لالستثمار ُملكّ�ةشر*ة 

  عملة الصندوق  الر�ال السعود"

  طبيعة الصندوق  عام ش(ه مقفل

  سعر الوحدة عند الطرح  ر�ال سعود" 10

cمستوى المخاطر إلى مرتفع المخاطر متوس  

  أهداف الصندوق  ر في مشار�ع عقار�ة ُمدرة للدخلثمامن خالل االسترأس المال في تحقیD عائد دخل دور" مع نمو 

(عد الحصول على موافقة هیئة  م12/7/2016تمدید الطرح الى  تم- م31/05/2016م وحتى تار�خ 01/09/2015من تار�خ یبدأ االشتراك األولي في الصندوق 
 السوق المال'ة

  ا�ولي )االشتراك( الطرح فترة

  الحد ا�دنى لالشتراك المبدئي  ر�ال سعود" 10,000

  الحد ا�دنى لالشتراك اNضافي  ر�ال سعود" 5,000

  ستثمار المحتفظ به الحد ا�دنى لال  ر�ال سعود" 10,000

  يم والتق وقت  (نها'ة شهر" یونیو ود'سمبر من  ل سنة مال'ة) أشهر ستة ل  

  رسوم االشتراك شتراك خصم من مبلغ االتُ  – األولي أو أ" اشتراك إضافي شتراكمن ق'مة اال %1.50حتى 

  أتعاب اNدارة (ش ل نصف سنو" من صافي ق'مة أصول الصندوق. تدفع –سنو'ًا  1%

 رسوم حفظ  تدفع (ش ل ر_عي نها'ة  ل ر_ع سنة. –أصول الصندوق  صافي ق'مةسنو'ًا من  %0.25 حد أقصى 

 أتعاب مراقب الحسابات ر�ال نها'ة شهر د'سمبر) 20,000ور�ال نها'ة شهر یونیو  10,000( ستة أشهر  لوتدفع  حتسبتُ  –ر�ال سعود" سنو'ًا  30,000مبلغ 

 مكافآت أعضاء مجلس اNدارة م(اشرة االجتماعدفع (عد وتُ عن  ل اجتماع  ستحDتُ  – مستقل سنو'ًا لكل عضو 30,000و(حد أعلى  اجتماععن  ل مستقل كل عضو لسعود" ر�ال  5,000مبلغ 

  الشرعية الهيئةمكافآت  ُتحتسب (ش ل نصف سنو" وتدفع بدا'ة العام الم'الد" –ر�ال سعود" سنو'اً  33,000مبلغ 
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 Mulkia Real Estate Income Fund– Terms & Conditions    وأحكام شروط –صندوق مُلكيّة العقاري المدر للدخل 

  الصندوق ملخص
 رقابيةرسوم  وُتدفع قبل نها'ة السنة المال'ة نها'ة شهر" یونیو ود'سمبر ُتحتسب (ش ل نصف سنو" –ال سعود" سنو'ًا ر� 7,500مبلغ 

  موقع تداول)النشر (رسوم   تدفع عند المطال(ة وتحتسب (ش ل نصف سنو" –ر�ال سنو'ًا  5,000مبلغ 

صول العقار�ة المملو ة من قبل الصندوق ومعدل عائد تأجیر" سنو" عن جم'ع أصول الصندوق مقداره من فرق األداء بین صافي العائد التأجیر" المحصل لكافة األ 15%
 ُتحتسب نها'ة  ل سنة مال'ة وتدفع (ش ل سنو" – 7%

ــافز أداء  ــ  حــ

  أتعاب المثمن العقاري  الخدمة على وُتدفع عند الحصول حسب األسعار السائدة في السوق 

  سعي شراء عقارات وقد ' ون الوس'c العقار" طرف ذو عالقة. د اإلفراغ لمصلحة الوس'c العقار"راء العقار ُتحتسب وتدفع عنمن ق'مة ش %2.5 حد أقصى 

  ارات وتشغيلهاأتعاب إدارة العق  أو عند المطال(ة وتدفع (ش ل نصف سنو" نس(ة من مبلغ اإلیجارات  ستلم ُتحتسب) من ق'مة اإلیجار النقد" الم%10) و (%5(نس(ة تتراوح بین 

  مصاريف صيانة العقارات   الخدمة على الحصولوُتدفع عند  حسب األسعار السائدة في السوق 

  مصاريف تطوير وتحسين العقارات   الخدمة على الحصولوُتدفع عند  حسب األسعار السائدة في السوق 

  رسوم التداول الداخلي  لتداول الداخليأمر اعمل'ة تداول داخلي ُتحتسب وتدفع عند تنفیذ من إجمالي ق'مة أ"  0.25%

    

  الشرع�ة الهیئة عضو  صالح بن فهد الشلهوب /الشیخ الد تور
  الشرعية اللجنة

  الشرع�ة الهیئة عضو  الشیخ / محمد أحمد سلطان
  اإلدارة مجلس رئ�س  الحدیثي محمد بن سلطان/ األستاذ

  المستقل اإلدارة مجلس عضو  المز�ني سل'مان بن أحمد/ األستاذ  مجلس إدارة الصندوق
  المستقل اإلدارة مجلس عضو  ناصر بن محمد السعدون / الد تور
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  فهرس المحتويات
 8 ..............................................................................................................................................................................................................................المحتويات فهرس

 10 ........................................................................................................................................................................................................................... مصطلحاتال قائمة

 12 .................................................................................................................................................................................................................. ونوعه الصندوق اسم .أ

 12 ................................................................................................................................................................................................................. الصندوق مدير عنوان .ب

 12 ........................................................................................................................................................................................................................... .الصندوق مدة .ج

 12 .........................................................................................................................................................................................................................الصندوق أهداف .د
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 13 ................................................................................................................................................................. أهدافه لتحقيق الصندوق سيتبعها التي االستراتيجيات ملخص .و

 17 ....................................................................................................................................................................................................... الصندوق في االستثمار مخاطر .ز

 23.................................................................................................................................................................................................................................شتراك اال .ط

 25 .............................................................................................................................................................................. اإلدارة وأتعاب والعموالت الخدمات ومقابل الرسوم .ي

 26 ................................................................................................................................................................................................................. الصندوق أصول تثمين .ك

 27 ................................................................................................................................................................................................................ الصندوق وحدات تداول .ل

 28 ........................................................................................................................................................................................................................الصندوق انقضاء .م

 29 ........................................................................................................................................................................................................................... .اإلدارة مجلس .ن

 30 ........................................................................................................................................................................................................................... الصندوق مدير.س

 31 .............................................................................................................................................................................................................................. .الحفظ أمين .ع

 32................................................................................................................................................................................................................................... المطور .ف

 32 .................................................................................................................................................................................................................... القانوني المحاسب .ص

 33.......................................................................................................................................................................................................................... المالية القوائم .ق

 33 ........................................................................................................................................................................................................................ المصالح تضارب .ر

 33 ......................................................................................................................................................................................................... الوحدات لمالكي التقارير رفع.ش
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  فهرس المحتويات
 34 ........................................................................................................................................................................................................................... .المطبق النظام .خ

 34 ........................................................................................................................................................................................اإلسالمية للشريعة طابقةالم االستثمار صناديق

 35 ............................................................................................................................................................................................. العقاري االستثمار صناديق بالئحة االلتزام

 35 .................................................................................................................................................................................................................... التصويت حقوق سياسة
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 36 ......................................................................................................................................................................................................................................... التوكيل

 38 ......................................................................................................................................................................................................... الشرعية المعايير) 1( رقم ملحق

 39 ................................................................................................................................................................................................... الرسوم الحتساب مثال) 2( رقم ملحق
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  قائمة المصطلحات
 الموضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غير ذلك:الموضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غير ذلك:الموضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غير ذلك:الموضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غير ذلك:    المعانيالمعانيالمعانيالمعانيوا�حكام وا�حكام وا�حكام وا�حكام     الشروطالشروطالشروطالشروط    بهذهبهذهبهذهبهذهيقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة 

  عقار�  صندوق استثمار مج، و�دیره مدیر الصندوق مقابل رسوم محددةف'ه (المشار ة جماع'ًا في أر_اح البرنا للمشتر ینإتاحة الفرصة  إلىمشترك یهدف  عقار" برنامج استثمار"
  الصندوق  المدر للدخل العقار�  ُملكّ�ةصندوق 

  مدیر الصندوق  ، وهو شخص مرخص له (ممارسة أعمال اإلدارة (موجب الئحة األشخاص المرخص لهم، ' ون مسؤوًال عن إدارة أصول الصندوق وحفظها.لالستثمار ُملكّ�ةشر ة 
  الهیئة .نظام السوق المال'ة (المملكة العر_'ة السعود'ةل والمؤسسة وفقاً هیئة السوق المال'ة 

  المشغل العقار�، المشغل  ات المملو ة للصندوق.العقار وتشغیل الطرف الثالث المسؤول عن عمل'ات إدارة 
  المطور العقار�، المطور  .الصندوق لتحقیD أغراض مدیر الصندوق ' ون مسؤوًال عن تنفیذ الجوانب الفن'ة یرشحهشخص 

  المثمن  ن لتقد'م خدمات التثمین العقار".یافر ف'ه الدرا'ة والخبرة الالزمتأصول الصندوق العقار�ة تتو  لتقو'مشخص یختاره مدیر الصندوق 
  الوحدة .صافي أصول الصندوق حصة أ" مالك في أ" صندوق یتكون من وحدات أو جزء منها، وتعامل  ل وحدة على أنها تمّثل حصة مشاعة في

  (مالك الوحدات) المشترك " أو "مالكي الوحدات"و'شار لهم مجتمعین بـ "المشتر ین تمّثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق، الشخص الذ" 'ملك وحدات في الصندوق
  العمل یوم العر_'ة السعود'ة. في المملكة للبنوك العمل الرسميیوم 

  یوم تقو�مي .یوم عمل أم الأ" یوم، سواء  ان 
.  ما ، و�تقاضى في مقابل تأد'ة األعمال وخدمات اإلدارة أتعا(ًا وعموالت وم(الغ أخر ندوق بإدارة استثمارات المشتر ین�لتزم من خالله مدیر الصو  وأح ام شرو�ٍ العقد بین مدیر الصندوق والمشتر ین والذ" 'حتو" على 

  .الماليهو منصوص علیها في ملخص اإلفصاح 
  الشروG واألح*ام

  مجلس إدارة الصندوق  .هیئة السوق المال'ة لمراق(ة أعمال مدیر الصندوقمجلس الصادرة عن  العقار" مجلس 'عّین مدیر الصندوق أعضاءه (موجب الئحة صنادیD االستثمار
ع (عمل عالقة جوهر�ة بذ"و تا(ع له أو أمین حف� الصندوق  ما أنه ل'س عضو مجلس إدارة لد. مدیر الصندوق أ والموظفًا ل'س  إدارة الصندوقعضو من أعضاء مجلس   أو عالقة تعاقد'ة مع مدیر الصندوق أو تا(

 .له أو أمین حف� ذلك الصندوق
  العضو المستقل

في أصول من صا %5، أ" مالك وحدات لتجاوز ملكیته لموظفین لد. أ" من األطراف أعالهأو ا، أعضاء مجلس اإلدارة أو أ" من المدیر�ن التنفیذیین مدیر الصندوق، أمین الحف�، المطور، المثمن، المحاسب القانوني
  .، أ" شخص تا(ع أو مس'طر على أ" من األشخاص السابD ذ رهمصندوق االستثمار العقار"

  طرف ذو عالقة

  المملكة .المملكة العر_'ة السعود'ة
ر  ن(استكماله و�بد" (موج(ه رغبته في شراء عدد محدد من الوحدات في الصندوق، و�وافD على شرو� وأح ام الصندوق، و�تم توفیر هذا النموذج م مارالذ" یرغب في االستث المشتركهو النموذج الذ" 'قوم  قبل مدی

  األولي أو اإلضافي الطرحالصندوق خالل فترة 
  نموذج طلب االشتراك
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  قائمة المصطلحات
  صافي ق�مة األصول  .حًا منها  افة النفقات والرسوم الُمحتس(ةمطرو 'م (ستة أشهر) و ق'مة أصول الصندوق بنها'ة  ل فترة تق

  الق�مة الدفترNة   افة المصار�ف المتعلقة (عمل'ة االستحواذ.ق'مة عقارات محفظة الصندوق (التكلفة عند الشراء مضافًا إلیها 
  وحدةصافي ق�مة ال  صافي ق'مة أصول الصندوق مقسومًا على عدد الوحدات القائمة وقت التقو'م.

  العائد التأجیر�   هو المبلغ النقد" لعوائد التأجیر للعقارات الم ونة لمحفظة الصندوق لفترة سنة.
  صافي العائد التأجیر�   تمو�ل'ة مستحقة. وأ'ة أقسا�هو المتحصالت النقد'ة لعوائد تأجیر عقارات محفظة الصندوق مطروحًا منها  افة مصار�ف ونفقات الصندوق 

  �موتارNخ التق  من  ل عام م'الد". د'سمبر 31ویونیو  30'م أصول الصندوق وٕاصدار صافي ق'مة الوحدات والق'مة االسترشاد'ة على أساسه والمحدد بتار�خ و " 'قوم مدیر الصندوق بتقهو التار�خ الذ
  الموافقةارNخ ت  .هیئة السوق المال'ة على طرح وحدات الصندوق طرحًا عاماً مجلس ُتعلن ف'ه موافقة هو التار�خ الذ" 

  فترة الطرح األولي  .عند تأس'س الصندوقهي فترة طرح وحدات الصندوق طرحًا أول'ًا على المستثمر�ن الراغبین في االشتراك في الصندوق 
 اإلضافي فترة الطرح  عند ز�ادة رأس مال الصندوق. ًا إضاف'اً هي فترة طرح وحدات الصندوق طرح

  التشغیلارNخ ت  .تار�خ بدء عمل'ات الصندوقهو 
  الطرح األولي  هي أول عمل'ة طرح وحدات الصندوق على المستثمر�ن عند تأس'س الصندوق و(عد ترخ'ص الصندوق من هیئة السوق المال'ة.

  الطرح االضافي  هي أ" عمل'ة طرح وحدات الصندوق تلي عمل'ة الطرح األولي و�نتج عنها ز�ادة في رأس مال الصندوق والوحدات المصدرة.
  المدن الرئ�س�ة  نسمة حسب الب'انات الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 1,000,000تشمل عاصمة المملكة والمدن ذات الكثافة الس ان'ة التي تز�د عن 

  المدن الثانو�ة  ة والمعلوماتحسب الب'انات الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العام نسمة 1,000,000و 300,000تشمل المدن التي یتراوح عدد س انها بین 
  حساب أموال العمیل  الستثمار" لد. مدیر الصندوق (غرض إیداع أموال المشترك لتنفیذ أ" عمل'ات استثمار�ة من خالله. المشترك (مالك الوحدات)حساب ُ'فتح من قبل مدیر الصندوق لد. بنك محلي ' ون مر_وطًا (حساب 

و�جوز تسدید  علیها،لر_ح متفD س(ة مئو'ة من االتشغیل و(مواصفات محددة و�تفD المشتر" مع ال(ائع على أن یدفع المشتر" ق'مة تكلفتها الفعل'ة والمحددة (معرفة ال(ائع مضافًا إل'ه نعقد ب'ع سلعة معینة موجودة أو تحت 
  .ق'مة الشراء على أقسا�

  المرا1حات

  االستثمارات المال�ة   المرا(حات وغیرها من االستثمارات التي تصنف أنها أوراق مال'ة.األسهم، االستثمار�ة،  (الصنادیDن أوراق مال'ة مثل وهي االستثمارات في أصول مال'ة غیر حق'ق'ة وتكون ع(ارة ع
ل العوائد على التكالیف التي تحملها (اإلضافة إلى تحقیD أر_اح من خال مشار ة القطاع الخاص في تنفیذ وتشغیل (عض المشار�ع الح وم'ة لفترة محددة تعود (عدها ملك'ة المشروع للدولة، 'حصل من خاللها المشارك

  والرسوم التي یدفعها مستخدمو هذا المشروع.
BOT 

 رسوم األراضي الب�ضاء  .في المملكة العر_'ة السعود'ة الرسوم الح وم'ة المفروضة على األراضي الب'ضاء داخل النطاق العمراني
  العوامل الد�موغراف�ة ، وغیر ذلك.والوف'ات ،س ان، والتغیرات الم ان'ة و/أو الزمان'ة التي یتعرضون لها (سبب الوالدة، والهجرة، والشیخوخةال ل'ة وتوز�ع حجم وه'العوامل المؤثرة في 
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 اسم الصندوق ونوعه  .أ

  .األجلمتوسc  عام ش(ه مقفل صندوق استثمار عقار"وهو ، العقار� الُمِدّر للدخلُملكّ�ة صندوق 
 عنوان مدير الصندوق  .ب

الرمز  52775). ص.ب. 3)، م تب (184هو: المملكة العر_'ة السعود'ة، الر�اض. طر�D األمیر محمد بن عبد العز�ز (شارع التحل'ة). مبنى أكناز التجار" ( لالستثمار ُملكّ�ةلشر*ة عنوان الم تب الرئ'سي   1.ب
-37ترخ'ص هیئة السوق المال'ة رقم  – info@mulkia.com.saالبر�د اإللكتروني:  www.mulkia.com.sa+ الموقع اإللكتروني: 966) 11( 293 2799فاكس:  920003028. هاتف: 11573البر�د" 
13170  

ا ومعلومات عن الب'انات المال'ة واألداء. و'م ن ز�ارة موقع كتروني لشر ة السوق المال'ة السعود'ة ("تداول") معلومات عن صنادیD االستثمار العامة ونشرات الشرو� واالح ام الخاصة به ما یتضمن الموقع اإلل  2.ب
 c)(تداول) عبر الراwww.tadawul.com.sa 

 مدة الصندوق  .ج

تصف'ة محفظة  تمی ثم ومن والهیئة. الوحدات مالكياشعار و  الصندوق  إدارة مجلس عضاءأ  موافقة (عدوذلك  (غرض التخارج قابلة للتمدید سنتان إضافیتان تبدأ من تار�خ تشغیل الصندوق وهي مدة الصندوق خمس سنوات
 .الصندوق 
 أهداف الصندوق  .د

خالل فترة عمل الصندوق على حملة وحدات الصندوق  نقداً  العوائد التأجیر�ةصافي من (حد أدنى  %80 ما نسبته وتوز�ع تأجیر�ةتحقیD عوائد على عقارات مؤجرة أو قابلة للتأجیر (غرض  االستحواذیهدف الصندوق إلى 
مع رأس المال إن وجدت العوائد  تلك وتوزع الصندوق أو عند تصفیته تشغیل(اإلضافة إلى تحقیD عوائد رأسمال'ة على استثمارات الصندوق العقار�ة في حال ب'ع هذه االستثمارات (ش ل  لي أو جزئي خالل  ،(حد أقصىسنو'اً 

 و'سعى مدیر الصندوق إلى تحقیD تلك األهداف على المد. المتوسc. .عند التصف'ة
 وصف لغرض الصندوق وأهدافه االستثمارية  .ه

  .قرة (و)استراتیج'ة االستثمار الفالمحددة في  تالقطاعافي العر_'ة السعود'ة وذات مواقع استراتیج'ة في المملكة  تأجیر" مالئممؤجرة او قابلة للتأجیر أو حصة من عقارات ذات عائد االستحواذ على عقارات  1.ه
مبر من  ل شهر" یونیو ود'س نها'ة(حیث تستحD التوز�عات  أشهر ستة  لالوحدات نقدًا  مالكيمن تأجیر عقارات محفظة الصندوق على  المتحصلة ةالتأجیر�صافي العوائد  منأدنى  (حد %80توز�ع ما نسبته  2.ه

�ر والتحسین على أصول عقار�ة و ذلك تمو�ل عمل'ة التطو  االستحواذاتتمو�ل جزء من  في ةالتأجیر�صافي العوائد  مناستخدام الجزء غیر الموزع  تم. وسیسنة  ل نم وفبرایر أغسطسسنة مال'ة وتوزع نها'ة شهر" 
'عتبر  ل  توز�عات األر_اح في حال امتالكه للوحدات یوم التقو'م، حیث اتالوحد مالك و'ستحD. الرأسمال'ة العوائد مع الصندوق  مدة نها'ة في مس(قاً  توز�عه یتم لم الذ" الجزء و�وزع ،على األصول العقار�ة المملو ة

 عتبر مستحقة له.ت ض'ة المنته'ة بیوم التقو'م السابD لب'ع وحداتهیوم تقو'م هو یوم أحق'ة األر_اح. و(التالي في حال قام مالك الوحدات بب'ع وحداته (عد یوم التقو'م، فإن توز�عات األر_اح للفترة الما
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  .تحقیD عوائد رأسمال'ة عند الب'ع الجزئي أو الكلي لعقارات الصندوق و  التأجیر�ةرفع العوائد  تحسین وتطو�ر والمحافظة على عقارات محفظة الصندوق بهدف 3.ه
خارج'ة مثل المهندسین االستشار�ین والمعمار�ین والمحامین والمساحین والمستشار�ن العقار�ین. وس' ون  س'قوم مدیر الصندوق (عمل دراسة جدو. لتقی'م جدو.  ل مشروع من خالل استخدام موارده الداخل'ة أو موارد 4.ه

  متوفرة عند الطلب.تقار�ر التثمین ودراسة الجدو. ستكون  قرار االستثمار معتمدًا على هذه المعط'ات  ما

 ملخص االستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه  .و

  ما سنو'ًا. %7 'ساو" أو یز�د عنعائد تأجیر"  'ستهدف العقارات ذات (حیث فعلي أو متوقع مالئمعائد وذات  مؤجرة أو قابلة للتأجیر أصول عقار�ةنشاطات الصندوق االستثمار�ة في االستحواذ على ستتر ز  1.و
(حیث ' ون الصك  خالل تملك  امل األصل العقار" أو (ش ل جزئي من خالل تملك حصة مشاعة في أصل عقار"(ش ل  لي من  2األصول العقار�ة والموضحة في الفقرة و. على یجوز للصندوق االستحواذ

یث تكون هذه (ح أو من خالل تملك أسهم أو حصص في شر ات تمتلك األصل أو مجموعة من األصول 3من ضمنهم الشر ة ذات الغرض الخاص المشار إلیها في الفقرة ع. العائد للعقار یتضمن أكثر من مالك
(شر� أن ' ون هدف تلك الشر ات متوائم مع أهداف واستراتیج'ة الصندوق من خالل التر یز على األصول العقار�ة و  3لشر ة ذات الغرض الخاص المشار إلیها في الفقرة ع.لاألسهم أو الحصص تعود ملكیتها 

 على أ'ضًا یجوز للصندوق االستحواذ .من صافي العائد التأجیر" لألصول العقار�ة المملو ة لها سنو'اً  %80الشر ات ال تقل عما نسبته  الُمدرة للدخل وأن تكون س'اسة توز�ع األر_اح على المساهمین في تلك
، الصندوق  أصول إجمالي ق'مة من %20 من أكثر العقارات على ُ'ش ل حجم االستثمار في هذه الفئة من أّال  على جوهر�اً  تطو�راً تلك العقارات  تحتاج قد و(التاليتطو�رها أو  إنشائها مراحل مختلف في عقارات

اء أعمال التطو�ر (عد انته المتوقع العائد مثل عوامل عدة على بناءً   ما یتم اتخاذ قرارات االستحواذ ،االستحواذو(شر� أن تكون لد. العقار الرخص والتصار�ح الالزمة للبدء في عمل'ات اإلنشاء والتطو�ر قبل 
  وسc إلى الطو�لالمت المد. على الرأسمال'ة والعوائد القصیر المد. على ةالتأجیر� العوائد تحقیD من خالل الصندوق  أهداف مع موائمتها ومد. الصندوق، محفظة تنو'ع على العقارات هذه مثل تأثیر ،المطلو(ة

 واستثمار )الدمامالر�اض، جدة، مثل: ( الكث'فة الس ان'ةالتجمعات المدن الرئ'س'ة وذات على  استثمارات محفظة الصندوق  من إجمالي %70و_نس(ة ال تقل عن  المملكة مع التر یز داخل االستحواذ عمل'ة ستتر ز 2.و
 .)، الجبیل، بر�دة، اإلحساءالخرججازان، مثل: ( ملحوظاً التي تشهد نموًا ذات الكثافة الس ان'ة العال'ة و  الثانو'ة المدنالنس(ة المت(ق'ة في 

  الحد األعلى  الحد األدنى  رنوع االستثما
  %100  %70  في المدن الرئ'س'ة مدرة للدخل أصول عقار�ة
  %30  %0  في المدن الثانو'ة مدرة للدخل أصول عقار�ة

  %10  %0  نقد
  %30  %0 صنادیD مرا(حة أو مرا(حات

  %20  %0  أصول عقار�ة تحت التحسین أو التطو�ر
  %10  %0  هم السعود'ةأسهم الشر ات العقار�ة المدرجة في سوق األس
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  %10  %0  تمتلك أصول مدرة للدخلفي شر ات  )%50(أكثر من  أغلب'ة حصص
    %10  %0  صنادیD عقار�ة ُمدّرة للدخل

  ما یلي: قطاعات المستهدفة (ش ل رئ'سيم مع حجم أصول الصندوق، وتتضمن الءالصندوق إلى تنو'ع محفظته االستثمار�ة على عدة قطاعات و�تم رفع درجة التنو'ع (ش ل تدر�جي یتوا س'سعى 1-2-و
  المجمعات الس ن'ة الُمغلقة وش(ة المغلقة واألبراج الس ن'ة –القطاع الس ني   )أ

  المجمعات التجار�ة المختلطة –القطاع التجار" (التجزئة)   )ب
  مجمعات المطاعم والمقاهي –القطاع التجار" (الغذاء والمشرو(ات)   )ت
  المستودعات المواقف الخاصة والمجمعات الخاصة (العمالة –ست'ة) القطاع التجار" (الخدمات اللوج  )ث
  مجمعات المدارس والكل'ات والجامعات –القطاع التجار" (التعل'مي)   )ج
  المجمعات الطب'ة والمستشف'ات والمستوصفات والمختبرات –القطاع التجار" (الرعا'ة الصح'ة)   )ح
  لم تب'ةاألبراج والمجمعات ا –القطاع التجار" (الم تبي)   )خ
  مجمعات األند'ة –القطاع التجار" (الر�اضي)   )د
  الفنادق والشقD الفندق'ة والمنتجعات –القطاع الس'احي (دور اإلیواء)   )ذ
  المنتجعات الترفیه'ة –القطاع الس'احي (الترفیهي)   )ر
  المصانع والمعامل –القطاع الصناعي   )ز

  :التال�ة المعاییرصندوق محفظة ال إلى عقار�  أصل إضافةیؤخذ 1االعت1ار عند  2-2-و
  ) سنة قادمة.20أال 'قل العمر االفتراضي لألصل العقار" عند اإلضافة عن (  )أ

  سنوات) 7إلى  3وذات طلب حالي أو مستقبلي مالئم وُ�توقع ارتفاع ق'مة األصل على المد. المتوسc (من  س ان'ًا وعمران'اً  مأهولةمنطقة أن ' ون موقع العقار في   )ب
  ار سل'م من الناح'ة اإلنشائ'ة.أن ' ون العق  )ت
  أن ' ون العقار حاصل على التراخ'ص النظام'ة الالزمة للغرض المنشأ من أجلة.  )ث

  ما یلي:محفظة الصندوق العقارNة  ه�*لة عند 1االعت1ار یؤخذ 3-2-و
  ملیون ر�ال سعود" أیهما أعلى. 500صندوق أو ما ق'مته من حجم ال %50 هأال یز�د حجم أ" عقار في محفظة الصندوق وقت اتخاذ قرار االستحواذ على ما نسبت  )أ

  طب'عة وفئات المستأجر�ن للوحدات العقار�ة الم ونة للعقار المخطc االستحواذ عل'ه.   )ب
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  ة للعقار المخطc االستحواذ عل'ه.طب'عة وشرو� عقود التأجیر السار�ة للوحدات العقار�ة الم ون  )ت
  ار�ة المملو ة للصندوق قبل و(عد إضافة العقار المخطc االستحواذ عل'ه. التوز�ع الجغرافي لمحفظة األصول العق  )ث

  :يفي حال وجود عدد من العقارات في محفظة الصندوق �م*ن االستفادة من تنو�ع قاعدة المستأجرNن عن طرN^ ما یل 4-2-و
  .سنوات) 5إلى  2(من  متوسطة األمدسنوات) بنس(ة أعلى من عقود التأجیر  5(أكثر من  جیر طو�لة األمدعقود التأجیر في العقارات المستهدفة (حیث تشمل عقود التأ السعي لتحقیD التوازن في  )أ

  .المستأجر�ن األفراد والمؤسسات التجار�ة وغیر الر_ح'ة والجهات الح وم'ةأن تشمل قاعدة المستأجر�ن خل'طًا متنوعًا من السعي   )ب
  .قطاعات وأنشطة متنوعة (تجار"، س ني، صناعي، مستودعات، م تبي وفندقي)التي تعمل في  والمؤسسات التجار�ة عًا من الشر اتأن تشمل قاعدة المستأجر�ن خل'طًا متنو السعي   )ت
(ش ٍل عام في ذاك  ليواالقتصاد المحلقطاع العقار" ل ومحفزات والنظرة المستقبل'ةس'عتمد تنو'ع المحفظة من ناح'ة أنواع وأحجام ومواقع العقارات المستهدفة وحجم استثمارات الصندوق غیر العقار�ة على ظروف   )ث

  .القابلة لالستثمار في محفظة الصندوق الوقت وحجم األموال 
  ق.صندو إدارة نشاطات ال عمل'ة االستحواذ على العقارات وخالل أثناء من هذه الشرو� واألح ام) وذلك 1(وفقًا للملحD رقم  (معاییر الهیئة الشرع'ةیلتزم مدیر الصندوق   )ج

  ارNة:قدرة على تسییل جزء من أو *امل محفظة الصندوق العقعند تحدید العقارات المستهدفة، سیتم النظر 1ش*ل رئ�سي إلى النقاG التال�ة على *ونها ترفع من جاذب�ة العقار استثمارNًا وتزNد من ال 5-2-و
  أو أن ' ون العقار قا(ًال للتأجیر خالل فترة ال تز�د عن ستة أشهر من تار�خ االستحواذ عل'ه و(عوائد مالئمة. .مال'ة قو'ة ئةمتازة ومالیتمتعون (سمعة م لمستأجر�نأن تكون العقارات المستهدفة مؤجرًة (الفعل   )أ

  .' ون تصم'م العقار وتوز�ع وحداته مالئمًا وعصر�ًا وقا(ًال للتطو�ر والتحسینأن   )ب
  ، و/أو أن ' ون العقد ُمشتمًال على ز�ادة سنو'ة أو دور�ة في ق'مة اإلیجار.األمد طو�لة ةر�(عقوٍد تأجی مستأجر" العقار مرت(طین جزء من أن ' ون   )ت
ال أن 'ص(ح ًا) و أو مدیون'ة أل" شخص آخر (سواء  ان طب'ع'ًا أو اعت(ار� التزامأو مصادقة على أ"  اً ضمان غیر محدود أو تحمل التزامیلتزم مدیر الصندوق (عدم االستحواذ على أ'ة أصول أخر. تتضمن أ"   )ث

  وال یجوز لمدیر الصندوق استخدام أصول الصندوق لتقد'م قروض أو تسه'الت ائتمان'ة للغیر. الصندوق (ش ل م(اشر أو مشرو� مسؤوًال عن أ" التزام أو مدیون'ة من هذا القبیل.
  :على المراحل التال�ةاتخاذ القرار االستثمار� تتضمن آل�ة  6-2-و

 الواجب لعناصرا المدر للدخل لتحدید أهم العقار�ة على األصول والطلب العرض خصائص أهم(ش ل عام في المملكة وتحدید  العقار قطاع عن األساس'ة الب'اناتو�تم خالل هذه المرحلة جمع : األولي المسح مرحلة
  األصول وأهم محفزات نجاحها. تلك في تواجدها
داد قائمة مرت(ة وفقًا لمعاییر ٕاعه المرحلة ال(حث عن وتحدید أهم العقارات المستهدفة ووضع التصورات األول'ة للنماذج المال'ة لالستثمار المتوقع والعوائد المستهدفة و و�تم خالل هذ: المستهدفة المشارNع تحدید مرحلة

  اخت'ار العقارات.
الممول،  االستثمار�ة (مثل: مالك العقار،  (ار المستأجر�ن، البنك (الفرص العالقة ذات األخر. األطراف مع األول'ة المناقشاتو  االجتماعات إبرام و�تم خالل هذه المرحلة ال(حث :االستثمارNة للعمل�ة الترتیب مرحلة

  .المطور، الُمشغل)
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  .العالقة ذو" األطراف مع والعقود مذ رات التفاهمداد االتفاق'ات و عرض الفرص االستثمار�ة على مجلس إدارة الصندوق للحصول على الموافقة على االستحواذ وٕاع و�تم خالل هذه المرحلة :الموافقة مرحلة
صول ار�ة ونقل ُملك'ة األاالستثماالتفاق'ات النهائ'ة مع األطراف األخر. المتعلقة (الفرص وتوق'ع  من قبل مجلس إدارة الصندوق التي تتم الموافقة علیها تثمین العقارات  و�تم خالل هذه المرحلة االستحواذ: مرحلة

  العقار�ة لشر ة الغرض الخاص التي یتم تأس'سها من قبل أمین الحف� (غرض حف� أصول الصندوق.
لتي ستتم خاللها هي نفس ات اوالقرار  وسیتم خالل هذه المرحلة إجراء عمل'ات تطو�ر العقارات التي یتم االستحواذ علیها (غرض تحسینها ورفع العائد المتوقع علیها واإلجراءات(إن وجدت)  مرحلة التحسین والتطوNر:

  اإلجراءات المت(عة في مرحلة االستحواذ الموضحة أعاله.
 اعتماد تم التي المشار�ع يف والتقدم اإلنجاز ونسب الصندوق  اداء عنوٕاعداد التقار�ر الر_ع سنو'ة  التي تم اعتمادها االستثمار�ة(متا(عة سیر العمل في تنفیذ العمل'ات  و�تم خالل هذه المرحلة :الدور�  التقی�م مرحلة
  إلى مجلس إدارة الصندوق. تنفیذها

  
 س(ةنالحصول على سیولة الستخدامها في عمل'ات االستحواذ على العقارات وتسییر أعمال الصندوق (ما ال یز�د عن منه غرض والمن المتوقع أن 'قوم مدیر الصندوق (الحصول على تمو�ل لحساب الصندوق  3.و

 .الشرع'ة لمعاییر الهیئةوفقًا و  (عد أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق  ومدته ال تتجاوز مدة الصندوق  صندوق صافي أصول المن  50%
ودول الخلیج  ي السعود'ةم(اشرة والمصدرة من جهات سعود'ة أو خلیج'ة خاضعة إلشراف البنوك المر ز�ة ف األجل قصیرة إسالم'ة مرا(حات في توفرها حال في الصندوق  سیولة معظم استثمار الصندوق  لمدیر 4.و

استثمار السیولة (ش ل غیر م(اشر من خالل صنادیD  أو) والصادر عن و الة مودیز للتصنیف االئتماني. A(عملة الر�ال السعود"، و�تم اخت'ار تلك الجهات المصدرة بناء على التصنیف االئتماني (حد أدنى فئة (
تلك  نما بیاالخت'ار  ، و�تم(صنادیD مرا(حة) والمطروحة طرحًا عاماً والمرخصة من قبل مجلس هیئة السوق المال'ة الشرع'ة معاییر الهیئة مع ومتوافقة المخاطر ضةمنخف(الر�ال السعود"  استثمار�ة في أسواق النقد
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دوق أو جزء منها على ش ل نقد'ة للتم ن من سداد أ'ة مصار�ف.  ما 'م ن للصندوق مع إم ان'ة احتفا� مدیر الصندوق (معظم سیولة الصن المصار�ف،الصنادیD وفقًا لمؤشرات األداء للصندوق وحجمه ومعدل 
 إذا السعود'ة المدرجة في سوق األسهم العقار�ة الشر ات أسهم و ذلك مطروحة وحداتها طرحًا عامًا ومرخصة من قبل هیئة السوق المال'ة أخر. للدخل ُمدرَّة عقار�ة صنادیD فيه مال رأس من ثانو'اً  جزءاً أن 'ستثمر 

   .ق'مة أصول الصندوق  إجماليمن  %10ُ'ش ل حجم االستثمار في هذه الفئة على أكثر من  أّال على  وفقًا لتقدیر مدیر الصندوق  لذلك موات'ة الظروف أن تحدید تم ما
  الصندوق ستكون وفD معاییر الهیئة الشرع'ة. ا.  ما أن جم'ع استثمارات یلتزم الصندوق (القیود على االستثمار وفقًا لما ورد في لوائح هیئة السوق المال'ة وأ" تحدیثات علیه 5.و
 الصندوق في االستثمار مخاطر  .ز

  ما یلي:، ، على سبیل المثال ال الحصرالرئ'سة )، ومن المخاطرمتوسc إلى مرتفع المخاطر'صنف االستثمار في الصندوق (أنه ( 1.ز

ي للصندوق سواء  انت لیلي أو نتائج سا(قة للصندوق وال ین(غي للمستثمر االعتماد على نتائج سا(قة لصنادیD عقار�ة مدرة للدخل أخر. الستقراء األداء المستقبال یوجد تار�خ تشغ :تشغيلي تاريخ وجود عدم مخاطر )1
ولم 'قم (أ" عمل'ات  عقار�ة فیذ أ" استثمارات عقار�ة أو غیرها  ما ال 'ملك الصندوق أ" أصولمرت(طة (أحد األطراف المشار ة في هذا الصندوق أم لم تكن. حتى تار�خ إصدار هذه الشرو� واألح ام، لم 'قم الصندوق بتن

  .تمو�لتشغیل'ة أو حصل على 

 م'و لتق للدخل الُمدر العقار�  ُملكّ�ة صندوق سوف لن تسنح الفرصة للمستثمر�ن الراغبین (االستثمار في  :حدة على كلًّا العقارية الصندوق استثمارات يموتق من المستثمر تمكين عدم مخاطر )2
 أن  ما بها، الق'ام 'عتزم يالت العقار�ة وغیر العقار�ة االستثمارات تحدید أو على (االستحواذ (عد 'قم ولم عقار�ة أصولٍ  أ" 'ملك ال الصندوق  إن. الصندوق  بها 'قوم أن قبل وفرد" مستقلٍ  (ش ل العقار�ة الصندوق  استثمارات
  .منفرد (ش لٍ  استحواذ عمل'ة  ل 'مو تق على المستثمر قدرة من س'ُحد مما حصولها قبل بها س'قوم التي العقار�ة االستحواذات عن (معلوماٍت  المستثمر دبتزو� 'قوم لن الصندوق 

تأخر في العثور على استثماراٍت عقار�ة ُمالئمة، خصوصاً (أن مدیر الصندوق قد تتأثر قدرة الصندوق على الق'ام بتوز�عات دور�ة  نتیجة لل :عليها االستحواذ أو المالئمة العقارات تحديد في التأخر مخاطر )3
و�ر عقارات تطإذا ما قمنا ب –إن التأخر في تحدید، واالستحواذ على، وتطو�ر  قد 'عتمد على طرف ثالث لل(حث عن عقارات ُمالئمة والذ" قد ' ون 'سعى في الوقت ذاته إلى تحدید عقارات مالئمة لالستثمار ألطراف أخر..

  ثر سل(ًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.ؤ عقارات محفظة الصندوق سوف ' ون له على األغلب تأثیٌر سلبي على مقدرة الصندوق على الق'ام بتوز�عات دور�ة مما قد ی –مدرة للدخل 
محفظة الصندوق داخل المملكة العر_'ة السعود'ة وقد ' ون تر یزها في منطقة واحدة و(التالي سوف تتأثر (األوضاع واالن ماشات  ستتر ز عقارات ،بناء على استراتیج'ة الصندوق   :جغرافيًا االستثمارات تركUز مخاطر )4

ن المستأجر�ن فظة الصندوق في منطقة جغراف'ة معینة، أو  ون نس(ة  بیرة مأن التر ُّز العالي لعقارات مح  ما الوحدة،ثر سل(ًا على استثمارات الصندوق وسعر ؤ والدورات االقتصاد'ة التي تتأثر بها المنطقة (ش ٍل عام مما قد ی
 وقد. وق لصنداك القطاع أو القطاعات مما قد یؤثر سلب'اً على سعر الوحدة في 'عملون في قطاٍع واحد أو قطاعات متشابهة ومترا(طة، من شأنه أن 'ضخم تأثیرات االن ماشات الحاصلة في تلك المنطقة الجغراف'ة أو في ذل

  تشمل العوامل المؤثرة على األوضاع االقتصاد'ة في المملكة العر_'ة السعود'ة ما یلي:
  .االقتصاد'ة القطاعات لمختلف واإلنتاج'ة المالي األداء 1.4
  .االقتصاد" الت(اطؤ 2.4
  .األعمال حجم وتقل'ص الموظفین تسر�ح 3.4
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  .األعمال مواقع تغییر 4.4
  .الد'موغراف'ة العوامل تغّیر 5.4
  .المنزل من األعمال إلنجاز الحدیثة االتصال وسائل واستعمال  فاءة في ةالز�اد 6.4
  (اإلنترنت). اإللكترون'ة الش( ة عبر التسوق  في والثقة على اإلق(ال ز�ادة 7.4
  .التحت'ة البن'ة جودة مستو. 8.4
  .العقار على الطلب تقّلص أو العقار" التضّخم 9.4

  .العقارات ستئجاروا بتأجیر أو بتملك تتعلD جدیدة تشر�عات إقرار 10.4
 علیها الطلب لز�ادة یؤد" قد مما والتنفیذ، التصم'م في العالمي والمستو. العال'ة الجودة ذات العقارات من الكثیر 'عرض ال الراهن الوقت في السعود" العقار" السوق  إن :العالية الجودة ذات العقارات قلة مخاطر )5

لمقبلة لتشیید المز�د وز�ادة المعروض ا الفترة خالل یتوجه أن السعود" العقار" السوق  من ُیتوّقع. الفعل'ة ق'متها مع یتناسب ال (ش لٍ  علیها االستحواذ أسعار وز�ادة استثمار�ة غراضأل علیها لالستحواذ تسعى التي األطراف ِقبل من
ت ارات ذات الجودة العال'ة والتي 'ستهدفها الصندوق، و(التالي قد ' ون له أثٌر سلبي على معدل التوز�عات الدور�ة وعلى نمو ق'مة استثمار من العقارات ذات الجودة العال'ة، مما قد یؤد" إلى ت(اطؤ نمو العائد االستثمار" على العقا

  المشتر ین في الصندوق مما قد یؤثر سلب'ًا على سعر الوحدة في الصندوق.

الدور�ة للمساهمین من نشا� الصندوق التشغیلي أن 'قوم بتوز�ع جزء من النقد'ة المتوفرة في  التأجیر�ة العوائد دفع من تم نه مفي حال عدقد 'عمد مدیر الصندوق و  :تشغيلية غير انشطة من التوزيعات مخاطر )6
  الصندوق حال استحقاق العوائد  جزء من االلتزام على الصندوق مما قد یؤثر سلب'ًا على سعر الوحدة في الصندوق.

ل العقار" و/أو أ" من األطراف الخارج'ة على المحافظة على أو استقطاب الموظفین الرئ'سإن  :الموظفين فقدان مخاطر )7 لد.  یین أو فقدان الموظفین الرئ'سیین العاملینعدم قدرة مدیر الصندوق و/أو المستشار/الُمشغِّ
لى دوره على قدرة الصندوق على الق'ام بتوز�عات دور�ة وفقاً للمستهدف و ذلك على ق'مة استثمار المشتر ین مما قد یؤثر سلب'اً عأ" منهم قد یؤثر على قدرة مدیر الصندوق على تنفیذ االستراتیج'ة االستثمار�ة مما قد یؤثر ب

  سعر الوحدة في الصندوق.
الصندوق  تي قد ' ون لها أثر سلبي على قطاع العقار (ش ٍل عام، مما قد 'حد من ر_ح'ةتتأثر النتائج التشغیل'ة للصندوق (التغیرات االقتصاد'ة والتشر�ع'ة وال :والتشريعية االقتصادية بالتغيرات التأثر مخاطر )8

  (التغیرات االقتصاد'ة والتشر�ع'ة ما یلي: أو 'عوق الصندوق من تحقیD النمو في ق'مة استثماراته العقار�ة. تشمل المخاطر المرت(طة
  .عام (ش لٍ  المحل'ة الظروف أو االقتصاد'ة الظروف في التغیرات 1.8
  .العقارات على والطلب العرض في التغیر 2.8
  .النقد" المعروض وقّلة الر_حالسائدة وخصوصًا الفترات التي تتسم (ارتفاع نس(ة  الر_حفي نس(ة  التغّیر 3.8
  .الحضر" والتقس'م والبیئ'ة والعقار�ة الضر�ب'ة والتشر�عات القوانین في التغیر 4.8
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  ثر سل(ًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.ؤ أن ' ون ذو ر_ح'ة أو من تحقیD النمو في أو المحافظة على ق'مة استثمارات الصندوق العقار�ة مما قد ی األس(اب وغیرها قد تمنع الصندوق من هذه  
ل العقار" :المستأجرين إفالس مخاطر )9 للصندوق قد ' ون غیر قادر على تحصیل األموال المستحقة للصندوق (موجب عقود  إذا ما أعلن أ" من المستأجر�ن ألحد. وحدات عقارات محفظة الصندوق إفالسه، فإن الُمشغِّ

ثر سل(اً على استثمارات ؤ مما قد ی لم(الغ المتوفرة للق'ام (التوز�عات الدور�ة على حملة الوحداتالتأجیر الُمبرمة مع ذلك المستأجر، األمر الذ" قد یؤد" إلى تقلیل التدفقات النقد'ة الناتجة عن عمل'ات الصندوق الرئ'س'ة و(التالي ا
  الصندوق وسعر الوحدة.

ل المستأجر من إكمال عقد ا :طويلة لفترات العقار إشغال عدم مخاطر )10 أو غیر  لتأجیر (ش ٍل قانونيعندما تص(ح أ" من الوحدات العقار�ة شاغرة لفترات طو�لة  نتیجة النتهاء عقد التأجیر دون تجدیده، أو تنصُّ
ش ٍل  بیر على ( ستثمر�ن. عالوة على ذلك، ولكون ق'مة عقار ما تعتمدالن المستأجر إفالسه، أو غیر ذلك من األس(اب، فإن الصندوق قد 'عاني من انخفاٍض في العوائد، و(التالي انخفاض التوز�عات الدور�ة للمقانوني، أو إع

مما  للمستثمر�ن الك العقارات التي ظلت غیر مستأجرة (ش ٍل جزئي أو  لي لفترات طو�لة نسب'اً قد تتناقص، و(التالي قد تتناقص العوائد التي 'م ن تحق'قهلذلك العقار، فإن الق'مة التي 'م ن تحصیلها من ب'ع ت العقود التأجیر�ة
  ثر سل(ًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.ؤ قد ی

لعقارات عادة ما تقّدم ضمانات محدودة أو ال تقوم بتقد'م أ" ضمانات تتعلD (مد. جودة العقار من النواحي المعمار�ة أو الهندس'ة أو إن األطراف ال(ائعة ل :العقار بيع عمليات في ضمانات وجود عدم مخاطر )11
ن الصندوق ُقبیل االستحواذ على عقار معین في إظهار أ" أمور قد ' و  'قوم بهامد. مالءمته لالستخدام في غرض معّین. و(التالي فإن الصندوق 'ملك إجراءات محدودة إذا ما فشلت دراسات الفحص النافي الجهالة التي قد 

ة إیجارات، إلى خسارته للعوائد التي  ان متوقعاً تحصیلها من هذه العقارات في صور  من شأنها خفض ق'مة العقار. في مثل هذه الحاالت، فإن الصندوق قد یخسر  ل أو جزءًا  بیرًا من استثماره في مثل هذه العقارات (اإلضافة
  و(التالي فإن ذلك سوف ینع س سل(ًا على ق'مة استثمار المشتر ین والتوز�عات الدور�ة لهم  ذلك على سعر الوحدة في الصندوق.

دون تجدیدها أو  التأجیر�ة عقودهم النتهاء ُمستأجرال العقار المستأجرون  'غادر عندما أنه العادة جرت لقد: المملوكة العقارات على جوهرية إضافات أو بإصالحات القيام على المقدرة عدم مخاطر )12
 أعمال ص'انةعلى الرغم مع أنه ُیتوقع من المستأجر�ن (ش ٍل عام دفع م(الغ دور�ة للق'ام (أل" سبب آخر، فإن مالك العقار س'قوم بإنفاق م(الغ، قد تكون جوهر�ة، إلجراء تحسینات على العقار لز�ادة جاذبیته للمستأجر�ن الجدد. و 
ر سلب'اً ن أ'ة م(الغ تم تحصیلها من المستأجر�ن القدامى مقابل أعمال الص'انة مما قد یؤثالعقار الذ" 'شغلونه، فقد یؤول المطاف (الصندوق إلى  ونه مسؤوًال عن الق'ام بإصالحات جوهر�ة للعقار الذ" تّم إخالؤه حدیثاً تز�د ع

  صندوق.على ق'مة استثمارات المشتر ین وسعر الوحدة في ال
 إرادة ارجخ تقع التي العوامل من وغیرها والطلب والعرض الر_حیتأثر القطاع العقار" (عدة عوامل، منها العوامل االقتصاد'ة وتوفر مصادر التمو�ل ونس(ة  :العقارات بيع على القدرة عدم أو في التأخر مخاطر )13

 مشتر" عن ال(حث عمل'ة تستغرق س الوقت من  م 'قّدر أن 'ستط'ع ال فإنه و(التالي بوضعها، 'قوم التي (الشرو� أو (السعر عقاراته من أ" ب'ع من یتم ن أن ال'ةاحتم مد. ُ'قدَّر أن 'ستط'ع ال الصندوق  فإن و(التالي الصندوق،
 للق'ام الالزمة األموال توّفر من'ض أن للصندوق  'م ن وال ب'عه، قبل للب'ع المعروض العقار على توالتحسینا اإلصالحات (عض تكلفة بتحّمل 'قوم أن الصندوق  على یتحّتم قد ذلك، على عالوةً . الب'ع صفقة إنهاء وحتى محتمل

 'م ن الذ" الّدین مقدار أو عّینةم زمن'ة لفترة العقار ُی(اع أّال  مثل الب'ع، (عمل'ة تتعلD تقییدات على بنودها ضمن تحتو" قد الصندوق  علیها 'ستحوذ قد التي العقارات (عض شراء عقود إن. والتحسینات اإلصالحات هذه (مثل
 الصندوق  في المشتر ین تثماراتاس ق'مة على سلبي (ش لٍ  ینع س قد مما األمثل، الوجه على االستثمار�ة استراتیجیته تطبیD على الصندوق  قدرة من س'قلل العقار ب'ع عمل'ة في تأخیر أ" إن. تلك الب'ع عمل'ة طر�D عن سداده

  .للصندوق  الوحدة سعر على و(التالي للمشتر ین الدور�ة التوز�عات/أو و
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. عبر الزمن، أو أن الز�ادة في إیجاراتها قد تكون أقل من النس(ة السوق'ة العادلة مستق(الً  التأجیر�ة عوائدهاإن (عض العقارات المملو ة من قبل الصندوق قد ال تشهد ارتفاعات في  :رأسمالية بخسارة العقار بيع مخاطر )14
 'قل ثل تلك العقارات، وأنه في حال إذا تم ن الصندوق من ب'عها، فإنها قد ُت(اع (سعٍر ذه األس(اب أو غیرها، فإن ق'مة العقار أل" مشتٍر محتمل قد ال تتزاید مع مرور الوقت، مما قد 'ُحدُّ من قدرة مدیر الصندوق على ب'ع موله

ة االستثمار  ُ ل مما قد یؤثر مالتي ُ'م ن للصندوق استخدامها في الق'ام (االستحواذ على عقارات أخر. وتناقصاً في العائد الرأسمالي للصندوق و(التالي تناقصاً في ق'عن سعر الشراء األصلي، مما 'عني تناقصاً في األموال 
  سلب'ًا على سعر الوحدة في الصندوق.

عل'ه مخاطر تشغیل'ة (ش ٍل عام، والتي قد تؤثر (ش ٍل سلبي على أداء الصندوق. إذا  ان عقاٌر ما ضمن محفظة الصندوق شاغراً (ش ٍل إن شراء الصندوق أل" عقارات ینطو"  :التشغيلية التكاليف ارتفاع مخاطر )15
لة من المستأجر�ن غیر  اف'ة لتغط'ة التكالیف التشغیل'ة لذلك العقار، فس'ضطر الصندوق لتغط'ة ال ارات على سبیل المثال ال شغیل'ة لذلك العقار. تشمل التكالیف التشغیل'ة للعقتكالیف التجزئي أو إذا  انت اإلیجارات الُمحصَّ
ات محفظة الصندوق ر یر الصندوق 'عتقد أن معظم العقود التي سیتم (موجبها تأجیر عقاالحصر على تكالیف المنافع العامة، رسوم اإلدارة، التأمین على العقار، اإلصالحات والص'انة، والتكالیف اإلدار�ة. على الرغم من أن مد

ه ذالتي سیتم توق'عها مستق(الً حال انتهاء مدة العقود الحال'ة قد ال یتم ص'اغتها على نفس النحو، و(التالي فقد 'ضطر الصندوق إلى دفع ه التأجیر�ة العقود أن إّال  مصار�ف،سُتلزم المستأجر�ن على دفع جزء أو  ٍل من هذه ال
لتشغیل'ة أل" سبب �ف، أ ارتفعت ق'مة التكالیف اادٍر على توق'ع عقود ُتلزم المستأجر على دفع المصار�ف التشغیل'ة للعقار، أو إذا تخّلف المستأجرون لسبٍب أو آلخر عن دفع هذه المصار التكالیف. إذا  ان الصندوق غیر ق

ثر على ؤ على الموارد المتاحة مستق(الً لالستحواذ على العقارات أو الق'ام بتوز�عات دور�ة حسب المستهدف مما قد ی خارج عن إرادة مدیر الصندوق فسوف 'ضطر الصندوق لدفع هذه المصار�ف، مما س' ون له أثٌر سلبي
  استثمارات الصندوق وسعر الوحدة في الصندوق.

 التي لماد'ةا األضرار إن. العقارات على 'قع قدمخاطر الضرر الماد" الم(اشر الذ"  لتقلیل العقار�ة المملو ة للصندوق  األصول جم'ع على تأمینالسوف 'قوم الصندوق ( :العقار على بالتأمين المتعلقة المخاطر )16
  اهل على 'قع سوف بناءال تأهیل إعادة تكالیف من جزءاً  أن 'عني مما الصندوق، سیتحملها التي الخسائر ُمجمل التأمین وث'قة بنود تغطي ال قد حیث التأمین طر�D عن الُمستلمة الم(الغ ق'متها تفوق  قد العقار على تقع قد

 من أنواعاً  هنالك أن ما . سل(اً  تتأثر سوف للمشتر ین الدور�ة التوز�عات أن 'عني مما المتضررة، العقارات( في اإلیجارات تحصیل عدم عن المترت(ة الخسارة  ل أو جزء عن الصندوق  تعو'ض عدم إلى (اإلضافة الصندوق،
 األعمال أو الحروب نع الناجمة تلك واألضرار الخسائر هذه تشمل. ومشرو� محدود (ش لٍ  تأمینها ُ'م ن أو اقتصاد'اً  ُمجدٍ  غیر تأمینها ' ون  التي أو تأمینها 'م ن ال والتي الكوارث'ة الطب'عة ذات الماد'ة واألضرار الخسائر
 على تأمین'ة تغط'ة وأ مالئمة، تأمین'ة تغط'ة الصندوق  عقارات لد. ' ون  ال قد الحاالت، هذه مثل في. واسع نطاقٍ  على تقع قد التي المدمرة األحداث من وغیرها البیئ'ة الكوارث أو واألعاصیر والف'ضانات الزالزل أو اإلرهاب'ة
 قد مما تأجیره عبر هاتحق'ق ُیتوّقع  ان التي واألر_اح العقار ذلك في ستثمارها مبلغ الصندوق  'فقد فقد الصندوق، محفظة عقارات من أكثر أو عقار تدّمر أو على أضرار إ'قاع إلى یؤد"  ارثي حدٍث  حصول حال في. اإلطالق

  .الصندوق  في الوحدة سعر وعلى الصندوق  استثمارات على سلب'اً  یؤثر
تجار" على سبیل المثال، و(التالي فقد ینطو" عقد شراء مثل هذه العقارات تكون (عض العقارات التي س'ستحوذ علیها الصندوق جزءاً من مخطc عقار" أو جزءًا من مجمٍع  قد :تقييدية تعاقدية شروط وجود مخاطر )17

القیود قد ترفع و  غلوا العقار المذ ور وغیر ذلك. إن امتثال الصندوق (مثل هذه الشرو�على شرو� وقیود قد تحد من قدرة الصندوق على تشغیل مثل هذه العقارات أو الق'ام بتحسینات أو ُتقید نوع المستأجر�ن الذین ُ'م ن أن 'ش
  .ثر سل(ًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدةؤ من تكالیف العقار التشغیل'ة و(التالي ُتقلل من األموال المتوفرة لد. الصندوق للق'ام (التوز�عات الدور�ة مما قد ی
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ة الطرح في االستحواذ على عقارات ِبن'َّة تحسینها وتطو�رها، و(التالي فإن أداء الصندوق س' ون مرت(طاً (مسائل قد یتم استخدام (عض متحّصالت عمل' :والتطوير اbنشاء أعمال من االنتهاء في التأخير مخاطر )18
تثمارات الصندوق وسعر ثر سل(اً على اسؤ ن والتطو�ر مما قد ید االنتهاء من أعمال التحسیمتعلقة (التخط'c وٕاعادة التخط'c العقار"، وااللتزامات البیئ'ة والمجتمع'ة أثناء التطو�ر والتحسین ما 'عني إم ان'ة التأخر في مواعی

  الوحدة.
'انات وأ"   D العقار�ة الُمدرَّة للدخل األخر.،یتوقع الصندوق أن یدخل في منافسة مع األفراد، والشر ات، والحسا(ات االستثمار�ة للمؤسسات المال'ة  البنوك وشر ات التأمین، والصنادی :الشرائية التنافسية مخاطر )19

لدیها موارد أكبر من موارد الصندوق،  ما أن (عض الصنادیD العقار�ة الُمدرَّة للدخل أخر. منخرطة في أنشطة السوق العقار�ة سواء  انت أشخاصاً حق'قیین أم اعت(ار�ین. إن العدید من هذه الك'انات المذ ورة آنفاً قد ' ون 
ار�ة الُمالئمة سوف ینُجم الستثمارات العقءةً تشغیل'ٍة أعلى. (اإلضافة إلى ذلك، فإن أ" ازد'اد في عدد هذه الك'انات المتنافسة و/أو في حجم األموال المتوفرة لالستحواذ على ااألخر. قد تتمتع (انخفاض تكالیف رأس المال و فا

ل ها. إن ق'ام الصندوق بدفع م(الغ أعلى للعقارات واالستثمارات العقار�ة األخر. التي 'عتزم الق'ام بها فإن ر_ح'ة الصندوق قد تقِ عنه ز�ادةٌ في الطلب على العقارات المتوفرة لالستحواذ مما 'عني ز�ادة األسعار التي ُتدفع مقابل
  و(التالي فقد 'قل العائد على االستثمار مما قد یؤثر سلب'ًا على سعر الوحدة في الصندوق.

المستأجر�ن.  بالعقارات األخر. التي تقع في نفس المناطD التي توجد فیها عقارات محفظة الصندوق والتي سوف تتنافس مع عقارات محفظة الصندوق في اجتذا س' ون هنالك العدید من :العقارات بين التنافس مخاطر )20
ندوق سل(اً جارات لهذه العقارات مما قد یؤد" النخفاض التدفقات النقد'ة للصندوق. قد یتأثر أداء الصإن عدد هذه العقارات الُمناِفسة س' ون له أثٌر على مقدرة الصندوق على تأجیر عقاراته وعلى الم(الغ التي 'م نه تحصیلها  إی

ها للمحافظة على على العقارات التي 'ملكالق'ام بتحسینات أو تطو�رات رأسمال'ة  في حال إذا ما ُبنیت عقارات جدیدة أو تم تحسین وتطو�ر عقارات قائمة في نفس مواقع عقارات الصندوق، األمر الذ" قد ُ'ضطر الصندوق إلى
  .أو خلD میزٍة تنافس'ة، و(التالي سیؤثر على التوز�عات الدور�ة التي 'قوم بها الصندوق مما قد یؤثر سلب'ًا على سعر الوحدة في الصندوق 

قة بها من تشیید وتأجیر وغیر ذلك خاضعة لقوانین وتشر�عات المملكة العر_'ة السعود'ة مثل تلك المتعلقة إن الممتلكات العقار�ة والعمل'ات المتعل :الحكومية والتشريعات للقوانين االمتثال تكاليف مخاطر )21
جر�ن و/أو ُمّالك التزامات متفاوتة على المستأ د تفرض مثل هذه القوانین والتشر�عات(البیئة وحمایتها وتشر�عات الصحة والسالمة العامة ومد. مالءمة العقار لالستخدام من قبل األفراد ذو" االحت'اجات الخاصة وغیر ذلك. ق

ن تثال للقوانیتلك الجهات (غض النظر عن السبب أو إذا ما  انت األفعال التي أّدت إلى عد االمالعقار و/أو المشّغلین العقار�ین ف'ما یتعّلD بتكالیف تقّصي العقارات من ِقبل الهیئات الح وم'ة ومعالجة المالحظات التي قد تبدیها 
 ثر سل(ًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.ؤ قانون'ًة أم ال، وقد تكون مثل هذه االلتزامات جوهر�ة في حجمها ونوعها مما قد ی

الراهنة قد  م'ةالعال االقتصاد'ة الظروف أن إال ،صندوق استخدامه في عمل'ات االستحواذ على العقارات وتسییر أعمال ال (غرض تمو�ل على للحصول 'سعى قد الصندوق  مدیرأن  حیث :بالتمويلالمتعلقة  المخاطر )22
لبي على أداء الصندوق و(التالي س' ون لها أثٌر س آلخر أو لسبٍب  التأجیر�ة العوائد انخفاض حال في الصندوق  عوائد صافي(ش ٍل عام قد ' ون لها تأثیٌر سلبي على  التمو�ل تكالیفأن   ما التمو�ل، تكالیف الرتفاع تؤد"
  .المالي ووضعه لتشغیل'ةا الصندوق نتائج  علىسلب'ة  تأثیراتهذه األس(اب قد تؤد" إلى  جم'عفي ق'مة أصول الصندوق العقار�ة.  انخفاضالتمو�ل قد یؤد" لتقل'ص صافي ق'مة األصول في حال حدوث  استخدامأن   ما   ل،

ضع قیود على الصندوق تُحدُّ من قدرته على الق'ام بتوز�عات دور�ة وعلى ق'مة االستثمار   ل وعلى س'اسات الصندوق التشغیل'ة وقدرة قد 'قوم (عض الدائنین بو  :مُقيِّدة تمويل اتفاقيات في الدخول مخاطر )23
ار ة لتأمین على العقار المرهون، أو حتى تغییر أحد األطراف األخر. المشأخر.. إن اتفاق'ات اإلقراض قد تشمل بنوداً تتعلD (مد. إم ان'ة رهن العقار أكثر من مرة، أو نوع و_نود عقود ا تمو'التالصندوق على الحصول على 

ل العقار". إن مثل هذه التقییدات وغیرها قد تحد من قدرة الصندوق على تحقیD أهدافه االستثمار�ة والتشغی ومقدار التوز�عات الدور�ة مما  وحدات االستثمار�ةل'ة، و(التالي قد تؤثر سل(اً على ق'مة الفي عمل الصندوق مثل الُمشغِّ
  ثر سل(ًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.ؤ قد ی
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ة. ي قدرة الصندوق على الق'ام (التوز إلى تقلیل التدفقات النقد'ة و(التال ؤد"یس الر_حفإن االرتفاعات في معدالت  ،متغیر ر_حذات  تمو'التفي حال إذا ما قام الصندوق (الحصول على  :الربح معدالت ارتفاع مخاطر )24 �عات الدور�
ثل هذه م فقد یتعّین عل'ه تسییل واحد أو أكثر من استثماراته العقار�ة في وقٍت قد ال ' ون موات'ًا لتحقیD أعلى عائٍد مم ن على ،الر_حخالل فترات ارتفاع معدالت  متغیرةر_ح  نس(ةذو  تمو�ل(اإلضافة إلى ذلك، وعند ق'ام الصندوق (سداد 

 ثر سل(ًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.ؤ االستثمارات مما قد ی
. اطرالمخ بند في والواردة العقار" القطاعلها  تعرضیالتي  العامة مخاطرال نفس علىعلى حصص في شر ات أو عقارات مملو ة لجهات أخر.  االستحواذ ینطو": عقاريأصل  في مشاعة حصص على االستحواذمخاطر   )25

 .المستثمر المال رأس على عائد أ" تحقیD من سیتم ن الصندوق (أن ضمانة أ'ة إعطاء 'م ن وال. الصندوق قبل من المملو ة الحصص إلى أثرها 'متد و(التالي
فقرة المخاطر الرئ'سة لالستثمار أو (عض منها أو مخاطر خاصة (الصندوق نفسه، مما قد  تتعرض الصنادیD األخر. التي 'ستهدف الصندوق االستثمار بها إلى نفس المخاطر الواردة في :أخرىاالستثمار في صناديق  مخاطر )26

 یؤثر سل(ًا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.
تیجة تتمثل في التوسع في انشاء المشار�ع العقار�ة المدرة للدخل ن لتيوایتحمل مالكي الوحدات اآلثار السلب'ة المترت(ة على قرار فرض رسوم على األراضي الب'ضاء، قد  :البيضاء ا�راضي على رسوم فرض تطبيق مخاطر )27

  .مما یؤثر على عوائد الصندوق (ش ل سلبي یجاراتاإل ق'مةتطو�ر األراضي الب'ضاء، و(التالي انخفاض 
ودًا (فئة معینة من االستثمارات دون غیرها. مما 'حد من توز�ع أصول الصندوق (ش ل أوسع و(التالي فإن أ" طب'عة استثمارات الصندوق الشرع'ة تجعل االستثمار فقc محد إنالمرتبطة بمعايير الهيئة الشرعية:  المخاطر )28

ن متوافقة إلى نتج عن ذلك تغییر وضع (عض االستثمارات مأن مدیر الصندوق 'قوم (مراجعة توافD االستثمارات مع المعاییر الشرع'ة وقد ی و(ما. الصندوقتذبذب في أسعار تلك الفئة المحدودة من االستثمارات قد یؤثر سل(ًا على أداء 
  الصندوق.غیر متوافقة مع المعاییر الشرع'ة، و(التالي تنشأ احتمال'ة التخلص من تلك االستثمارات (أسعار غیر مناس(ة، مما یؤثر سل(ًا على أداء 

ب في لألسهم (ش ل عام 'عتبر من االستثمارات ذات المخاطر المرتفعة و(التالي قد تتعرض استثمارات الصندوق سل(ًا نتیجة مخاطر السوق مثل التقأن 'علم المشترك أن االستثمار في أسواق ایجب  :ا�سهم في االستثمار مخاطر )29
  الهبو� أو التذبذب سل(ًا.أسعار األسهم إلى جانب إم ان'ة حدوث هبو� مفاجئ في ق'متها واحتمال خسارة جزء من رأس المال. و(التالي یتأثر سعر وحدة الصندوق بهذا 

مع مصالح الصندوق. إن أ" تضارب في  مدیر الصندوق مجموعة من األنشطة التي تتضمن استثمارات مال'ة وخدمات استشار�ة. وقد تنشأ هناك حاالت تتضارب فیها مصالح مدیر الصندوق یزاول: المصالحتضارب  مخاطر )30
  مه (ش ل موضوعي مما قد یؤثر سل(ًا على استثمارات الصندوق وأدائه.المصالح 'حد من قدرة مدیر الصندوق على أداء مها

لصندوق في ا D علیها بینهما. وتنطبD هذه المخاطر علىهي تلك التي تتعلD (احتمال أن یخفD أ" من الجهات المتعاقد معها في الوفاء (التزاماته التعاقد'ة مع مدیر الصندوق وفقا للشرو� المتفاالستثمار في مرابحات:  مخاطر )31
  بل الجهات التي یتعامل معها الصندوق یؤثر سل(ًا على استثماراته وأدائه.حالة إیداع أموال ((صفة ودائع أو ما في ح مها) لد. طرف ثالث، أو من خالل االستثمار في عمل'ات المرا(حة المختلفة. إن أ" إخفاق من ق

لصندوق المستثمرة االتصنیف االئتماني أل" من المرا(حات التي 'ستثمر بها الصندوق، قد 'ضطر مدیر الصندوق إلى التخلص منها، مما قد یؤثر سل(ًا على أصول  في حالة انخفاض مخاطر االعتماد على التصنيف االئتماني: )32
  في مرا(حات أو صنادیD مرا(حة والذ" بدوره سیؤثر سل(ًا على سعر الوحدة.
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ن تحقیD إن طب'عة استثمار المشترك في الصندوق تكون (المشار ة، أ" أ .دوق ال 'عد إیداعًا لد. بنك محليو(ش ل عام فإن استثمار المشترك في الصنعدم الخسارة. االستثمار في الصندوق ال 'عني ضمان الر_ح أو  2.ز
انات (أن الصندوق سوف 'حقD أهدافه االستثمار�ة. ولـن تكون هناك أ" ضمانات عل'ه فإن مدیر الصندوق ال 'قدم أ" ضم الصندوق. و_ناءً تحمل الخسائر ستكون حسب نس(ة مشار ة  ل مشترك في  األر_اح أو

  أو عـند إنـــــــهاء الصندوق. ب'ع وحداتهماألصلـ'ة المستثمرة عنـد  لغهمام((حصول المشتـر ین عـلى 
 في األخرىوصنادیD االستثمار العقار"  المشار�ع العقار�ة تحققها التي العوائد إن لب ،له ضمانًا وال الصندوق  نجاح على مؤشراً  لیس المملکة في األخرىوصنادیD االستثمار العقار"  المشار�ع العقار�ةأداء  إن 3.ز

 أي هناك لیس ما أنه . مقاولینوال التصمیمو البیئیة لوالعوام والتوقیت السکانیة الخصائص ،الحصر ال لالمثا لسبی على منها خاصة لبعوام یتأثر مشروع  ل أن إذ ، بیرة جةربد تتفاوت أن یمکن المملکة
أو نجاح المشار�ع إن  .المملکة في نفذتمماثلة  أو صنادیD استثمار عقار" عقاریة مشاریع حققتها التي لتلك مماثلة نتائج أو النتائج نفس سیحقق المشروع بأن الصندوق مدیر جانب من إفادة أو تأكید أو ضمان

 Dوائد في المستقبلالمماثلة ل'س مؤشرًا على أ'ة عالصنادی.  
 .إال في الحاالت التي تكون فیها الخسارة ناتجة عن إهمال أو تقصیر من مدیر الصندوق  الوحدات المسؤول'ة  املة عن أ" خسارة مال'ة قد تترتب على االستثمار في الصندوق  ویتحمل مالك 4.ز
صنادیD الو من هنا، فقد ینتج أن ' ون لد. مدیر الصندوق في س'اق عمله حاالت تضارب في المسؤول'ة أو المصالح بین الصندوق یجوز لمدیر الصندوق أن 'عمل مدیرا لصنادیD أخر. لها نفس أهداف الصندوق. و  5.ز

 .خر.. وفي هذه الحالة، سوف 'سعى مدیر الصندوق لحل هذا التضارب في المصالح على أسس عادلة ومنصفة لجم'ع الصنادیD ذات العالقةاأل
 شتراك اال  .ط

 األولي حالطر  فترة
و�بدأ تشغیل الصندوق بتار�خ  .(عد الحصول على موافقة هیئة السوق المال'ةم12/7/2016تم تمدید الطرح الى  وقد م31/05/2016م إلى 01/09/2015من تار�خ یبدأ االشتراك األولي في الصندوق  1.�

ملیون ر�ال  20ترة الطرح (ش ل م( ر و_دء تشغیل الصندوق في حال تم جمع الحد األدنى لرأس مال الصندوق والمحدد (مبلغ یجوز لمدیر الصندوق، (عد اشعار هیئة السوق المال'ة، إنهاء ف  ما م...20.../.../
 .شرة أ'ام عملوفي حال لم یتم تغط'ة المبلغ المستهدف (عد فترة التمدید تعاد م(الغ االشتراكات إلى أصحابها دون أ" حسم من الم(الغ المدفوعة خالل عسعود" 

 االحتفا�و'شتر� على المستثمر . سعود" خمسة االالف ر�ال ر�ال سعود") فقc مبلغ 5,000حد األدنى لالشتراك اإلضافي هو (ال، ر�ال سعود"عشرة أالف ) فقc مبلغ 10,000(لحد األدنى لالشتراك المبدئي هو ا 2.�
  الصندوق تصف'ة حساب المشترك في حال عدم االحتفا� (الحد األدنى من الرصید.ر�ال سعود"  حد أدنى للرصید و'حD لمدیر  عشرة االففقc مبلغ  )10,000((مبلغ 

 ) فقc عشرة ر�االت سعود'ة.10وتم تحدید ق'مة الوحدة عند الطرح األولي (مبلغ ( .ملیون ر�ال 500و(حد أقصى  ملیون ر�ال سعود" 20یبلغ  الحد األدنى لرأس مال الصندوق عند الطرح األولي 3.�
 ضافيفترة الطرح اإل

 یجوز لمدیر الصندوق ز�ادة رأس مال الصندوق من خالل طرح وحدات إضاف'ة خالل فترة عمل الصندوق وذلك وفقًا لما یلي: 4.�
  ضافي.جمالي محفظة الصندوق قبل أ" طرح إعلى األقل من إ %80أن ' ون وزن االستثمار في األصول العقار�ة ُ'ش ل   )أ
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  الذ" 'عتزم إجراء الطرح اإلضافي (عده. التقو'متار�خ  من اً ن یومًا تقو'م') ثالثی30ل'ة برغبته في إجراء طرح إضافي قبل (أن 'شعر مدیر الصندوق هیئة السوق الما  )ب
  أن ' ون لد. مدیر الصندوق عروض مبدئ'ة لعقارات متوائمة مع استراتیج'ة الصندوق الموضحة في البند (و) من هذه الشرو� واألح ام.  )ت
  'م.و تق ل من تار�خ  اً ن یومًا تقو'م') ستی60( طرح إضافي تبلغ ضافي (حد أقصى مرتین سنو'ًا وخالل فترةح اإلأن تكون عمل'ة الطر    )ث
 عشر شهرًا من تار�خ التشغیل. ) اثني12(عد مضي ( ضافيطرح إعمل'ة أول أن تكون    )ج
 ملیون ر�ال. 150ملیون ر�ال والحد األقصى  50الحد األدنى لحجم الطرح اإلضافي   )ح
الطرح اإلضافي ق بإطالع المستثمر�ن الراغبین في االشتراك (الوحدة عند الطرح اإلضافي تحدد حسب متوسc تقو'م مثمنین عقار�ین والموضح في الفقرة (ك) من الشرو� واألح ام هذه. وس'قوم مدیر الصندو  ق'مة  )خ

 على آخر تقر�ر صادر عن الصندوق.
  ك الوحدات.لتخارج مع ُمّال ل تستخدم سوف لن طرح اإلضافيعمل'ة الاألموال التي سیتم جمعها من خالل أن   )د

مدیر  ي (عده  ٌل حسب نس(ه ملكیته في وحدات الصندوق، و'عطيتكون أولو'ة االشتراك في أ" طرح إضافي للمشتر ین في الصندوق (مالك الوحدات)  ما في آخر تار�خ تقو'م الذ" 'عتزم إجراء الطرح اإلضاف 5.�
لطرح الشراء أو الب'ع خالل فترة ا) عشرة أ'ام عمل من تار�خ بدا'ة فترة الطرح اإلضافي وذلك  مهلة لممارسة حD األولو'ة في االشتراك (الوحدات اإلضاف'ة مع حظر عمل'ات 10فترة بواقع (الصندوق مالك الوحدات 

 ح ام.) من هذه الشرو� واألGطرح الوحدات المت(ق'ة على مستثمر�ن محتملین جدد وفقًا لحیث'ات البند ( اإلضافي وفي حال عدم االشتراك ( امل الوحدات الجدیدة خالل هذه الفترة ف'حD لمدیر الصندوق 
  تعل�مات االشتراك

ندما 'ستلم مدیر ع طل(ات االشتراك في الصندوق لتقد'م  . و' ون الموعد النهائيوالتي تبدأ (عد اإلعالن عن ق'مة الوحدة (یوم التقو'م) (عشرة أ'ام خالل فترة الطرح 'م ن استالم طل(ات االشتراك خالل أ" یوم عمل 6.�
 وذلك حسب توقیت المملكة العر_'ة السعود'ة، مدینة الر�اض.  آخر یوم عمل خالل فترة الطرح) ظهرًا في 12:30الصندوق الطلب والم(الغ المتعلقة (شراء الوحدات المطلو(ة في الصندوق قبل الساعة (

 .من خالله تنفیذ عمل'ات االشتراك لد. مدیر الصندوق لكي یتم استثمار�اً  شتراك في الصندوق أن 'فتح حسا(اً المستثمر الذ" یرغب االعلى  7.�
ساب الصندوق لد. البنك االیداع في حالصندوق مصحو(ًا (ما یثبت  المشتر ین الذین یرغبون في شراء وحدات الصندوق است'فاء وتسل'م نموذج طلب االشتراك والتوق'ع على الشرو� واألح ام وتسل'مها إلى مدیرعلى  8.�

 ي ق'مة المبلغ (الر�ال السعود".المعتمد. إذا تم الدفع (عملة غیر الر�ال السعود" فسیتم تحو�ل المبلغ المستلم إلى الر�ال السعود" و�تم تنفیذ االشتراك على أساس صاف
. وفي حال رغ(ة المستثمر أن یدفع ق'مة اشتراكه (طر�قة أخر. عدا (حساب أموال العمیل) اشر من حساب المستثمر لد. مدیر الصندوق االشتراك من خالل الخصم الم(ورسوم است'فاء مبلغ  یجوز لمدیر الصندوق  9.�

موقعة من قبل ج طلب االشتراك والشرو� واألح ام الواستالم نموذ الخصم من الحساب،  ش'ك شخصي، أو ش'ك مصرفي، أو حوالة بن 'ة، فسیتم اعت(ار طلب االشتراك م تمًال عند التحصیل الفعلي لمبلغ االشتراك
 .المستثمر

مع التأكد (أن صافي مبلغ االشتراك (عد خصم رسوم االشتراك 'ساو" أو یخصص للمستثمر عدد من الوحدات تحسب (قسمة ق'مة االشتراك مطروحًا منه رسوم االشتراك المستحقة على ق'مة الوحدة عند الطرح.  10.�
 ر�ال.أكثر من عشرة آالف 
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، ةوسیلة إلكترون'بلصندوق وأمین الحف�، (ص'غة رقم'ة أو ورق'ة أو ال 'حصل المستثمر على شهادة ملك'ة للوحدات االستثمار�ة، بل یتم قید جم'ع الوحدات االستثمار�ة في سجل الوحدات الذ" 'حتف� (ه مدیر ا 11.�
 .(عد انتهاء فترة الطرح وقبل تار�خ تشغیل الصندوق  تي اشتراها المستثمرو'ستلم  ل مشترك من مدیر الصندوق إشعارًا یبین تفاصیل الوحدات ال

ك لغ االومعتمد، أو عدم است'فاء مب موقع اشتراك شتراك في حال فشل المشترك في است'فاء المتطل(ات حسب الشرو� واألح ام، أو عدم تم نه من تقد'م طلب� مدیر الصندوق (الحD في رفض أ" ا'حتف 12.� شترا
 .مخالفة قوانین ولوائح هیئة السوق المال'ة إلى ما یجوز لمدیر الصندوق رفض قبول أ" طلب اشتراك إذا  ان قبوله من شأنه أن یؤد" المطلوب. 

ندوق (اإلضافة إلى رسم االشتراك الذ" استلمه مدیر الص ، 'قوم مدیر الصندوق بإعادة الجزء غیر المستغل من مبلغ االشتراك إلى المشتركلألس(اب الموضحة أعالهطلب االشتراك  ل'ًا أو جزئ'ًا إذا تم رفض  13.�
 إلصدار الوحدات للمشترك (النس(ة والتناسب لما تم قبوله أو رفضه. وذلك (موجب ش'ك یرسل (البر�د أو عبر تحو�ل بن ي.

ت العین'ة أن تكون االشتراكات عین'ة أو نقد'ة أو  الهما، وتكون االشتراكا  مر�ن فیجوز لمدیر الصندوق نظرًا إلم ان'ة وجود رغ(ة لد. مالك األصول التي قد 'ستهدفها الصندوق في االشتراك في الصندوق  مستث 14.�
 cسمة ق'مة العین'ة من خالل ق وستكون  افة الوحدات سواًء عین'ة أم نقد'ة متساو'ة في الحقوق. و�تحدد عدد الوحدات  ق عل'ه إلى وحدات في الصندو  االستحواذمن خالل تحو�ل  امل أو جزء من ق'مة األصل المخط

ر وحدات شتر ین عن أ" أصل عقار" یتم االستحواذ عل'ة من خالل إصدااألصل المحددة بناًء على متوسc تقی'م مثمنین عقار�ین على سعر الطرح للوحدة. وس'قوم مدیر الصندوق (اإلفصاح في التقار�ر الدور�ة للم
  .مقابل ق'مته سواًء (ش ل  لي أو جزئي

 م ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اbدارةالرسو  .ي

 :یتضمن الجدول التالي ب'ان للرسوم والمصار�ف  ما یلي 1."
  الوصف  ، طرNقة االحتساب والدفعالق�مة

  رسوم اشتراك  شتراك خصم من مبلغ االتُ  – األولي أو أ" اشتراك إضافي شتراكمن ق'مة اال %1.50حتى 

  أتعاب إدارة   ل ستة أشهروتدفع  حتسبتُ  – الدفتر�ة دوق أصول الصن صافي ق'مةسنو'اً من  1%
  رسوم حفe  ثالثة شهور ل وتدفع  حتسبتُ  –أصول الصندوق  صافي ق'مةسنو'اً من  %0.25 حد أقصى 

  أتعاب مراقب الحسا1ات  وتدفع (ش ل نصف سنو" ُتحتسب –ر�ال سعود" سنو'اً  30,000مبلغ 
ُتستحD عن  ل اجتماع وُتدفع (عد االجتماع  –مستقل سنو'اً لكل عضو  30,000عن  ل اجتماع و(حد أعلى  مستقل ر�ال سعود" لكل عضو 5,000مبلغ 
  م(اشرة

  م*افآت أعضاء مجلس اإلدارة

  الشرع�ة  الهیئةم*افآت   .الم'الد" وتدفع بدا'ة العام (ش ل نصف سنو" ُتحتسب –سنو'اً  ر�ال سعود" 33,000مبلغ 
  رسوم رقاب�ة  ُتحتسب (ش ل نصف سنو" وُتدفع قبل نها'ة السنة المال'ة –و'ًا ر�ال سعود" سن 7,500مبلغ 



 

 

 

 

 

 

 

  13170-37رقم   الماليةترخيص هيئة السوق   - شركة مساهمة مقفلة ،لالستثمار لكيّةمُشركة  41 من  26 صفحة 

 

 Mulkia Real Estate Income Fund– Terms & Conditions    وأحكام شروط –صندوق مُلكيّة العقاري المدر للدخل 

  رسوم النشر (موقع تداول)  تدفع عند المطال(ة وتحتسب (ش ل نصف سنو". –ر�ال سنو'اً  5,000مبلغ 
ول عن جم'ع أص عائد تأجیر" سنو"ومعدل  ق لكافة األصول العقار�ة المملو ة من قبل الصندو المحصل  تأجیر"العائد ال فرق األداء بین صافيمن  15%

  وتدفع (ش ل سنو" نها'ة  ل سنة مال'ة ُتحتسب – %7مقداره  الصندوق 
  حافز أداء 

  أتعاب المثمن العقار�   حسب األسعار السائدة في السوق وُتدفع عند تقد'م الخدمة
  سعي شراء عقارات  س'c العقار"د اإلفراغ لمصلحة الو من ق'مة شراء العقار ُتحتسب وتدفع عن %2.5 حد أقصى 

  أتعاب إدارة العقارات وتشغیلها  وتدفع (ش ل نصف سنو" أو عند المطال(ة ُتحتسب –) من ق'مة اإلیجار النقد" المستلم %10) و (%5نس(ة تتراوح بین (
  عموالت تسوN^ العقارات (التأجیر)  ة عند توق'ع عقد التأجیر.تحتسب عند تأجیر العقار وتدفع مرة واحد –) من ق'مة اإلیجار السنو" %10) و (%5نس(ة تتراوح بین (

  مصارNف ص�انة العقارات  حسب األسعار السائدة في السوق 
  مصارNف تطوNر وتحسین العقارات  حسب األسعار السائدة في السوق 
  مصارNف التموNل  حسب األسعار السائدة في السوق 

  م التداول الداخليرسو   من أ" ق'مة أ" عمل'ة تداول داخلي. 0.25%
    

 .واألح ام في هذه الشرو�على تفاصیل تلك المصار�ف في ملخص اإلفصاح المالي المدرج  االطالعالمستحقة ألشخاص آخر�ن یتعاملون مع الصندوق.  ما 'م ن  هي المصار�ف المصروفات واألتعاب األخر. 2."
.cوسیتم خصم المصروفات الفعل'ة والخاصة (الصندوق فق 

التسو'ق'ة  و� واألح ام.  ما یتحمل الصندوق  افة المصار�فلصندوق جم'ع الرسوم التي قد ُتفرض من الجهات الرسم'ة في المملكة العر_'ة السعود'ة نتیجة ألداء الصندوق اللتزاماته (مقتضى هذه الشر یتحمل ا 3."
 ینو" الصندوق تقد'م وال .في هذه الشرو� واألح امعلى تفاصیل تلك المصار�ف في ملخص اإلفصاح المالي المدرج  االطالع ما 'م ن  لمنتجاته وفقاً ألفضل عروض التسو�D التي 'عتمدها مجلس إدارة الصندوق.

 أ" حسم على المصار�ف أو تنازل عنها.
 تثمين أصول الصندوق .ك

یتمتعان (الخبرة واالستقالل'ة والنزاهة والمعرفة (األصول المراد تثمینها و(أساس'ات التثمین والقطاع العقار"  ینمثمن) 2( 'قوم مدیر الصندوق، قبل شراء أ" أصل للصندوق أو ب'عه، (الحصول على تثمین من عدد إثنین 1.ك
 .العقارو ذلك المنطقة والموقع محل 
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 مثمنین) 2( ثنینعدد إ قبل من مرتین سنو'اً  أصول الصندوق العقار�ة نتثمی، ب(نها'ة شهر" یونیو ود'سمبر من  ل سنة) في آخر یوم عمل من  ل نصف سنة م'الد'ة ، و(ش ل نصف سنو"'قوم مدیر الصندوق  2.ك
 ة السوق'ة ارات المملو و' ون متوسc تقدیرات المثمنین هو ق'مة العق .مناطD ومواقع عقارات الصندوق یتمتعان (الخبرة واالستقالل'ة والنزاهة والمعرفة (األصول المراد تثمینها و(أساس'ات التثمین والقطاع العقار" و ذلك 

 ) من هذه الشرو� واألح ام.ك) من البند (4ك. ما في الفقرة ( صافي ق'مة أصول الصندوق السوق'ةوهي الق'مة التي تستخدم الحتساب 
 (اإلضافة إلى وضع اإلشعار على لكافة حاملي الوحدات 'مو یوم عمل من تار�خ  ل تقخمسة عشر ) 15خالل فترة (إرسال إشعار للصندوق من خالل  الوحدة (سعر الوحدات مالكي 'قوم مدیر الصندوق بإشعار 3.ك

  (حیث یتضمن اإلشعار (حد أدنى ما یلي: )www.tadawul.com.saالموقع اإللكتروني لشر ة السوق المال'ة السعود'ة "تداول" (و ) www.mulkia.com.saالموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق(
  للوحدة أصول الصندوق الدفتر�ة ق'مةوصافي  صافي ق'مة أصول الصندوق الدفتر�ة  )أ

  للوحدة أصول الصندوق السوق'ة وصافي ق'مة صافي ق'مة أصول الصندوق السوق'ة  )ب
  للوحدةأصول الصندوق  وصافي ق'مةصافي ق'مة أصول الصندوق   )ت
  دوق الدفتر�ة وفقًا للمعادلة التال'ة:(احتساب صافي ق'مة أصول الصن ) خمسة عشر یوم عمل من تار�خ  ل تقو'م15خالل فترة ('قوم مدیر الصندوق  4.ك

  ]إجمالي المصار�ف والنفقات + األرصدة النقد'ة + الق'مة السوق'ة لالستثمارات المال'ة –صافي ق'مة أصول الصندوق الدفتر�ة = [ق'مة العقارات المملو ة (التكلفة 
یتم تقو'مها حسب تار�خ  ة�، فاالستثمارات في الصنادیD االستثمار الصندوق ( ل ستة أشهر) تقو'مو(ما یتوافD مع طب'عة  ار حسب طب'عتهو�راعى في احتساب الق'مة السوق'ة لالستثمارات المال'ة بتقو'م  ل استثم  

واالستثمار في المرا(حات (طر�قة م(اشرة یتم  ،د'سمبر من  ل عام 31نیو ویو  30بنها'ة تداول یومي  حسب سعر اإلغالق للسهم في السوق ألسهم یتم تقو'مها اآخر تقو'م لها معلن، والق'مة السوق'ة لالستثمارات الم(اشرة في 
  تقو'مها حسب مبدأ االستحقاق.

 'م.و صافي ق'مة أصول الصندوق الدفتر�ة للوحدة من خالل قسمة صافي ق'مة أصول الصندوق الدفتر�ة على عدد الوحدات المصدرة في تار�خ التق (احتساب ما 'قوم مدیر الصندوق   
  ) خمسة عشر یوم عمل من تار�خ  ل تقو'م (احتساب صافي ق'مة أصول الصندوق السوق'ة وفقًا للمعادلة التال'ة:15خالل فترة (وم مدیر الصندوق 'ق 5.ك

  ]لالستثمارات المال'ة إجمالي المصار�ف والنفقات + األرصدة النقد'ة + الق'مة السوق'ة –صافي ق'مة أصول الصندوق السوق'ة = [ق'مة العقارات المملو ة السوق'ة 
 'م.و صافي ق'مة أصول الصندوق السوق'ة للوحدة من خالل قسمة صافي ق'مة أصول الصندوق السوق'ة على عدد الوحدات المصدرة في تار�خ التق (احتساب ما 'قوم مدیر الصندوق   

 تداول وحدات الصندوق  .ل

علیها  عق نقل ملك'ة وحداته في الصندوق حیث سیتاح تقد'م طل(ات الشراء أو الب'ع خالل أ'ام العمل، وسوف یتم إتاحة قوائم العرض والطلب لالطال'م ن أل" مشترك في الصندو (عد انتهاء فترة الطرح (االشتراك)  1.ل
 وال یتم قبول طلب ب'ع أو شراء وحدات (عد اإلعالن عن تصف'ة الصندوق.

  .اإللكترون'ة أو أمین الحف� أو من خالل الوسائل ع أو شراء الوحدات، وذلك (عد استكمالهم إلجراءات فتح الحساب وذلك من خالل م اتب مدیر الصندوق 'قوم مدیر الصندوق بتوفیر نماذج للراغبین في تنفیذ أوامر ب' 2.ل
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راء مع شراء وعروض الب'ع) و'قوم بتحدیثه (استمرار، وعند تطابD أوامر الشبتسجیل  افة أوامر الب'ع والشراء في سجل خاص بتداول الوحدات الداخلي للصندوق (سجل طل(ات الأو أمین الحف� 'قوم مدیر الصندوق  3.ل
  ند تنفیذها.أوامر الب'ع ضمن قائمة أفضل عروض الب'ع وأوامر الشراء، یتم تنفیذ العمل'ة و_ناًء على ذلك یتم تحدیث سجل مالكي الوحدات (العمل'ات ع

وافر أو عدم ت الداخلي أن یودع ق'مة تلك الوحدات مضافًا إلیها رسوم التداول في حساب أموال العمیل لد. مدیر الصندوق و(الر�ال السعود" وفي حال عدمیجب على من یتقدم (أمر شراء وحدات من خالل التداول  4.ل
(التوق'ع على  'قمولم  دوق ' ن مشتر ًا في الصن غي علىه توق'ع الشرو� واألح ام إذا لمالشرو�،  ما ین( فا'ة الرصید لتنفیذ أمر الشراء ف'حD لمدیر الصندوق إلغاء األمر أو تأجیله (اعت(اره أمر تداول غیر مستوفي 

  الشرو� واألح ام من قبل.
  ي.فع عند تنفیذ أمر التداول الداخلمن إجمالي ق'مة أ" عمل'ة تداول داخلي ُتحتسب وتد %0.25یتحمل  ًال من (ائع الوحدات ومشتر�ها رسوم تداول بواقع ما نسبته  5.ل
  قوم مدیر الصندوق وأمین الحف� (اتخاذ جم'ع اإلجراءات التي 'م ن أن تسهل عمل'ة تداول الوحدات ونقل ملكیتها.' 6.ل

 انقضاء الصندوق  .م

 ینقضي الصندوق وتتم تصفیته وفقًا لمقتض'ات الئحة صنادیD االستثمار العقار". 1.م
أو  ،النظم أو اللوائح أو أن هناك تغییرًا في ،ال ' في لتبر�ر تشغیل الصندوق  ق'مة األصول التي یدیرها الصندوق أو معدل العائد المتوقع. أن إذا رأ'حتف� مدیر الصندوق (حقه في إنهاء الصندوق بدون أ'ة عقو(ة  2.م

�لتزم مدیر و  أو أل" أس(اب أخر. یرتئیها مدیر الصندوق، ،غیر نظاميلتصف'ة الصندوق، أو أن هناك حدثا متوقعا سیؤد" إلى اعت(ار وجود الصندوق  مناس(اً  'م ن أن 'عتبرها مدیر الصندوق سب(اً  ظروفلوجود 
 هیئة السوق المال'ة.الحصول على موافقة وذلك (عد  على األقل (قرار مدیر الصندوق بتصف'ة الصندوق  تقو'م'اً ) یومًا 60( نستی قبل خط'اً  الصندوق بإشعار مالكي الوحدات

على أساس تناسبي حسب نس(ة عدد الوحدات  من إتمام عمل'ة التصف'ة ) یوماً 30( ثالثون صافي حصیلة التصف'ة خالل  وسیتم توز�عتصف'ة أصول الصندوق.  ثة شهورخالل ثالفي حال إنهاء الصندوق سیتم في  3.م
 .إجمالي عدد الوحدات القائمة في حینه حس(ما 'قرره مدیر الصندوق  إلىاالستثمار�ة التي 'ملكها المستثمر 

 في أ� من الحاالت اآلت�ة: ـمال�ة صالح�ة تعـیین مدیر بـدیل أو مصّف أو اتخاذ أ� تدبیر تراه مناس1ًا وذلكلـهیئة السوق ال 4.م
 توقف مدیر الصندوق عن تقد'م أعمال األوراق المال'ة دون إشعار الهیئة بذلك وفقًا لالئحة األشخاص المرخص لهم.  )أ

 دیر صندوق وفقًا لالئحة األشخاص المرخص لهم.تقد'م طلب للهیئة من مدیر الصندوق إللغاء ترخ'صه  م  )ب
 عدم توافر البدیل المناسب (ش ل فور". وفاة مدیر المحفظة االستثمار�ة للصندوق أو عجزة أو عدم وجود أ" شخص مسجل آخر لد. مدیر الصندوق قادر على إدارة الصندوق، أو في حالة  )ت
دًا على قدرة یر قد أحدث مخالفة جوهر�ة لالئحة صنادیD االستثمار العقار" أو النظام أو لوائحه التنفیذ'ة، (ما 'ش ل من حیث العدد و/أو الخطورة تهدإذا قررت الهیئة أن مدیر الصندوق أو صندوق االستثما  )ث

 مدیر الصندوق على االستمرار في تأد'ة واج(اته تجاه المستثمر�ن.
  م'ة جوهر�ة.أنها ذات أه –بناًء على أسس معقولة  –أ" حالة تر. الهیئة   )ج

 ) یومان من حصولها.2) أعاله خالل فترة ال تتجاوز (5م.'قوم مدیر الصندوق بإشعار الهیئة (أ" من الحاالت الموضحة في الفقرة ( 5.م
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محافظة على أصول الصندوق وٕادارتها (ما 'حقD مصالح مالكي 'حD أل" مصف یتم تعیینه، (عد موافقة الهیئة ومجلس إدارة الصندوق، أن 'عین مدیر صندوق جدید وأن یتخذ أ" خطوة أخر. یراها ضرور�ة لل 6.م
 الوحدات.

 وأ" مصار�ف أخر. یتحملها ن'ا(ة عن صندوق االستثمار من أصول الصندوق، و�جب أن تكون تلك األتعاب والمصار�ف معقولة. المصفيتدفع أتعاب  7.م
صندوق سواًء تجاه مدیر الصندوق أو مالكي الوحدات، إال إذا  انت الخسارة أو االنخفاض نتیجة اإلهمال أو التقصیر المتعمد من قبل ال یتحمل المصفي أ" مسؤول'ة عن أ" خسارة أو انخفاض في ق'مة أصول ال 8.م

 المصفي.
 مجلس اbدارة  .ن

 تكوNن المجلس 1.ن
مدیر الصندوق و'حD ل. حتى التصف'ة صندوق اللس اإلدارة تبدأ من تار�خ موافقة هیئة السوق المال'ة إلطالق . فترة عضو'ة مجأر_عة أعضاء، من بینهم عضو�ن مستقلین 'عینهم مدیر الصندوق من  الصندوق یتكون مجلس إدارة 

 .إدارة الصندوق  ، و�تم إعالم مالك الوحدات (أ'ة تغییرات في مجلسعلى موافقة هیئة السوق المال'ة تغییر أعضاء مجلس اإلدارة خالل فترة الصندوق، (عد الحصول
  مجلس اإلدارة *ما یلي: أسماء أعضاء

 المنصبالمنصبالمنصبالمنصب الخبراتالخبراتالخبراتالخبرات////المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت
االساالساالساالس

 مممم
 مممم

دد من الخطc االستراتیج'ة وخطc تنفیذ األعمال. عضو فاعل في مجالس إدارة عتقلد مناصب ق'اد'ة في عدد من الشر ات العامة والخاصة في المملكة العر_'ة السعود'ة، لد'ه خبرة في إعادة ه' لة الشر ات ورسم وتنفیذ 
(ساس و). 'شغل منصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب في شر ة مُلكّ'ة لالستثمار   ات في قطاعات اقتصاد'ة متنوعة ومن ضمنها العمل  عضو مجلس إدارة منتدب للشر ة السعود'ة لخدمات الس'ارات والمعداتالشر 

�ة الخاصة في األسواق المحل'ة والعالم'ة ورسم الس'اسات والخطc االستثمار�ة واستراتیج'ة توز�ع األصول. إضافة إلى إبرام مجموعة . لد'ه خبرة في إدارة المحاف� االستثمار 2013منذ عام  إضافة إلى  ونه أحد مؤسسیها
 من  ل'ة لندن لألعمال، ( الور�وس في المحاس(ة من جامعة الملك رة األعمالمن الصفقات العقار�ة والمشار ة واإلشراف على عدد من مشار�ع التطو�ر العقار" المتمیزة في المملكة.  حاصل على درجة الماجستیر في إدا

 سعود، وعدد من الدورات المتنوعة في مجاالت اإلدارة واالستثمار.

 .1 األستاذ/ سلطان بن محمد الحدیثي المجلس رئ�س

منذ  لالستثمار لكّ�ةمُ . وشغلً  منصب الرئ'س التنفیذ" في شر ة هو الشر�ك المؤسس لتا'م أند  والیتي لالستشارات  راتیج'ةواالستعامًا من الخبرة في مجال المال'ة والمحاس(ة واالستثمار وٕادارة المخاطر  14عن  وما یر_
ة ودرجة ال( الور�وس في االقتصاد و اإلدار  عة الف'صلودرجة الماجستیر في اإلدارة العامة من جام حاصل على درجة الماجستیر في اإلدارة المال'ة من جامعة فر�در�ك تایلور،  ال'فورن'ا .2016حتى عام  2013عام 

المال'ة وٕادارة المشار�ع حیث حصل على الزمالة السعود'ة للمحاسبین القانونیین  واالستشاراتتخصص محاس(ة من جامعة الملك سعود، حاصل على العدید من الزماالت المهن'ة في تخصصي المحاس(ة و المراجعة 
SOCPA  ألمر� ي للمحاسبین اإلدار�ین وزمالة المعهد اCMA   ما حصل على زمالة المعهد األمر� ي للمراجعین الداخلیین CIA    و ذلك على زمالة المعهد األمر� ي للمراجعین الداخلین في المنظمات الح وم'ةCGAP  

 .CME3و  CME2و   CME1السوق المال'ة  التي تنظمها هیئة االخت(ارات افة  اجتاز  ما PMPوزمالة المعهد األمر� ي إلدارة المشار�ع 

 .2 األستاذ/ أحمد بن سل'مان المز�ني  مستقل عضو

ك الماجستیر من نفس م و ذل2011،  ل'ة ادارة األعمال، حاصل على درجة الد توراه في الفلسفة في المحاس(ة المال'ة من جامعة موناش األسترال'ة في عام 2011منذ عام  أستاذ المحاس(ة المساعد بجامعة الملك سعود
م. لد'ة عدة وظائف أكاد'م'ة ومهن'ة حیث أنه رئ'س قسم المحاس(ة في جامعة الملك سعود" وعضو مجلس 2001م وحصل على درجة ال( الور�وس في المحاس(ة من جامعة الملك سعود في عام 2007الجامعة في عام 

ف  اییر المراجعة في الهیئة السعود'ة للمحاسبین القانونیین وفي القطاع الخاص هو عضو لجنة المراجعة في شر ة رنا لالستثمار وا'ضا في شر ادارة في الهیئة السعود'ة للمق'مین المعتمدین وعضو لجنة مع ة عبد الطی
 .لعر_'ة السعود'ةالع'سى القا(ضة، شارك (أ(حاث في العدید من المؤتمرات العلم'ة العالم'ة في الوال'ات المتحدة ونیوزلندا واسترال'ا والمملكة ا

 .3 الد تور/ ناصر بن محمد السعدون مستقل عضو

 وتعو�ضات المجلس م*افآت
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 ر�ال سعود" لكل عضو مستقل سنو'ًا. 30,000ر�ال سعود" لكل عضو مستقل عن  ل اجتماع و(حد أقصى مبلغ  5,000تكون م افآت أعضاء المجلس بواقع 
 مسؤوليات وصالحيات المجلس 2.ن

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبیل المثال ال الحصر، اآلتي:تشمل مسؤول'ات 
 .، وأح ام الئحة صنادیD االستثمار العقار"وقرارات الهیئة الشرع'ة التأكد من ق'ام مدیر الصندوق (مسؤول'اته (ما 'حقD مصلحة مالكي الوحدات وفقًا لشرو� الصندوق وأح امه )1
 التقار�ر الجوهر�ة التي ' ون الصندوق طرفًا فیها.الموافقة على جم'ع العقود والقرارات و  )2
 الموافقة على شرو� الصندوق وأح امه وأ" تعدیل علیها. )3
 اتخاذ قرار (شأن أ" تعامل ینطو" على تضارب في المصالح 'فصح عنه مدیر الصندوق. )4
  الموافقة على تعیین المحاسب القانوني للصندوق الذ" یرشحه مدیر الصندوق. )5
 ت(عة.لتزام مدیر الصندوق بجم'ع اللوائح واألنظمة المعن (مرتین) سنو'ًا مع مسؤول المطا(قة وااللتزام لد. مدیر الصندوق ومسؤول التبل'غ عن غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب لد'ه، للتأكد من ا لما ال 'قاالجتماع  )6
 لوحدات وغیرهم من أصحاب المصالح.التأكد من التزام مدیر الصندوق (اإلفصاح عن المعلومات الجوهر�ة لمالكي ا )7
  العمل (أمانة لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات مع واجب اإلخالص واالهتمام و_ذل الحرص المعقول. )8
 عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في صناديق استثمار أخرى 3.ن

  لي:الجدول التالي یوضح عضو'ات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صنادیD االستثمار األخر.  ما ی
 مممم        االسماالسماالسماالسم        الصناديقالصناديقالصناديقالصناديق        المديرالمديرالمديرالمدير المنصبالمنصبالمنصبالمنصب

 اإلدارة مجلس رئ'س
 ُملكّ�ة شر ة

  لالستثمار

 لكّ�ةمُ  صندوق/ لألسهم السعود'ة ُملكّ�ة صندوق
  لطروحات األول'ة/ل

 .1 األستاذ/ سلطان بن محمد الحدیثي

 مستقل عضو
 ُملكّ�ة شر ة

  لالستثمار

 لكّ�ةمُ  صندوق/ لألسهم السعود'ة ُملكّ�ة صندوق
  لطروحات األول'ة/ل

 .2 األستاذ/ أحمد بن سل'مان المز�ني

 مستقل عضو
 ُملكّ�ة شر ة

  لالستثمار

 لكّ�ةمُ  صندوق/ لألسهم السعود'ة ُملكّ�ة صندوق
 لطروحات األول'ةل

 .3 محمد السعدونبن ناصر / الد تور

  مدير الصندوق  .س
ص.ب. ). 3)، م تب (184. مبنى أكناز التجار" (طر�D األمیر محمد بن عبد العز�ز (شارع التحل'ة)ئ'سي هو: المملكة العر_'ة السعود'ة، الر�اض. الر  م تبهاوعنوان  لالستثمار ُملكّ�ة شر*ةمدیر الصندوق هو  1.س

  info@mulkia.com.saالبر�د اإللكتروني:  www.mulkia.com.sa+ الموقع اإللكتروني: 966) 11( 293 2799فاكس:  920003028. هاتف: 11573الرمز البر�د"  52775
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 31هـ الموافD 6/2/1424بتار�خ  30الصادر (المرسوم الملكي رقم م/ لنظام السوق المال'ةفي المملكة العر_'ة السعود'ة وفقاً  ("الهیئة") هیئة السوق المال'ة وتعمل تحت إشرافشر ة مرخصة  لالستثمار ُملكّ�ة شر*ة 2.س
  .م5/11/2013هـ الموافD 2/1/1435وتار�خ ) 13170-37((موجب الترخ'ص رقم  م.2003یولیو 

  مال األوراق المال'ة. أنشطة التعامل (صفة أصیل، والتعهد (التغط'ة، وٕادارة صنادیD االستثمار، وٕادارة محاف� العمالء والترتیب وتقد'م المشورة والحف� في أع لالستثمار ُملكّ�ة شر*ةتقدم وتمارس  3.س
صندوق سوف 'قوم مدیر المدیر الصندوق ال 'عتقد بوجود أ" تضارب مصالح محتمل بین مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق و_ین مدیر الصندوق. و  ، فإنلشرو� واألح امحتى إعداد هذه ا 4.س

دوق (اإلفصاح عن أ" تضارب جوهر" من طرفه 'حتمل أن یؤثر على س'قوم مدیر الصن الصندوق.  ما(اإلفصاح عن أ" عمل أو مصلحة أخر. مهمة ألعضاء مجلس إدارته أو له 'حتمل تعارضها مع مصالح 
  تأد'ة التزاماته تجاه الصندوق. 

  فإن مدیر الصندوق ال 'عتقد بوجود أ" تضارب مصالح من شانه التأثیر على مدیر الصندوق في أداء وج(اته وتنفیذها  شرو� واألح امحتى إعداد هذه ال 5.س
� وهي المهام المتعلقة (األمور اإلشراف'ة واإلدار�ة والمحاسب'ة والكتاب'ة (غرض إدارة الصندوق (طر�قة فعالة (ما في ذلك حف المتعلقة (الصندوق دون تكلیف أل" طرف آخر بتأدیتها س'قوم مدیر الصندوق ( افة المهام 6.س

  الحساب.فسارات المشتر ین وتقد'م  شوفات الدفاتر والسجالت وٕادخال طل(ات االشتراك ومطا(قة معلومات الحساب واألرصدة ومعالجة ومتا(عة است
لصندوق ، وس'قوم مدیر الصندوق (اإلفصاح عن أ" استثمار له في امع االلتزام (الئحة الصنادیD العقار�ة 'م ن لمدیر الصندوق بناًء على تقدیره الخاص أن 'ستثمر في وحدات الصندوق، متى رأ. ذلك مناس(اً  7.س

سب بنود االشتراك ح. و'عامل استثمار مدیر الصندوق في الصندوق على أنه اشتراك في وحدات هذا الصندوق معاملة مماثلة الستثمارات المشتر ین في الصندوق و(صاح الماليفي ملخص اإلف نها'ة  ل سنة مال'ة
 في هذه الشرو� واألح ام.

 
 أمين الحفظ  .ع

بتار�خ  30الصادر (المرسوم الملكي رقم م/ لنظام السوق المال'ةفي المملكة العر_'ة السعود'ة وفقًا  ("الهیئة") هیئة السوق المال'ة وتعمل تحت إشرافوهي شر ة مرخصة ال1الد المال�ة  شر*ةالحف� هو  أمین 1.ع
6/2/1424 Dوتار�خ 37-08100((موجب الترخ'ص رقم  م.2003یولیو  31هـ المواف (2/1/1435 Dصفة أص. م5/11/2013هـ المواف) االستثمار، في ممارسة أنشطة التعامل Dیل، والتعهد (التغط'ة، وٕادارة صنادی

  الحف� في أعمال األوراق المال'ة.وٕادارة محاف� العمالء والترتیب وتقد'م المشورة و 
 140ص.ب.  .برج سمارت، الطابD األول – لعز�ز (شارع التحل'ة)تقاطع طر�D الملك فهد مع طر�D األمیر محمد بن عبد ا – المملكة العر_'ة السعود'ة، الر�اضهو:  لشر*ة ال1الد المال�ةعنوان الم تب الرئ'سي  1.ع

  clientservices@albilad-capital.comالبر�د اإللكتروني:  www.albilad-capital.comالموقع اإللكتروني:  +966) 11( 203 9899فاكس:  +966) 11( 203 9888هاتف: ، 11411الرمز البر�د" 
د الحصول على موافقة ت الحف� (عحف� مستقل أو أكثر (موجب اتفاق'ة تقد'م خدمات حف� مستقلة (شر� أن ' ون أمین الحف� شخصًا مرخصًا من هیئة السوق المال'ة لتقد'م خدمایجوز لمدیر الصندوق تعیین أمین  2.ع

  الهیئة.
  یتضمن دور أمین الحف�، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: 3.ع
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  ).، الشرو� واألح امتقار�ر التثمین ،االستثمار، جم'ع العقود الجوهر�ة، محاضرة اجتماعات مجلس إدارة الصندوق  ، قراراتالملك'ة (ص وكصندوق المستندات والوثائD المتعلقة (ال حف� )1
رض تسجیل ملك'ة وذلك (غ 'ة السعود'ة ووزارة التجارة والصناعة، (االسم الذ" 'قترحه مدیر الصندوق وتوافD عل'ه هیئة السوق المالشر ة ذات غرض خاص ' ون  'انها القانوني ذات مسؤول'ة محدودةتأس'س  )2

  .أصول الصندوق العقار�ة (ش ل قانوني لشر ة الغرض الخاص
  لیتصرف (صفته مدیرًا عامًا للشر ة ذات الغرض الخاص، ن'ا(ة عن أمین الحف�. اعتماد اتفاق'ة خدمات الحف�تعیین ممثل له (المدیر العام) فور  )3
  .ملك'ة األصول وغیره من المستندات الثبوت'ة الخاصة (األصول في م ان آمن االحتفا� (سندو  من خالل الشر ة ذات الغرض الخاص. ح'ازة األصول )4
  االحتفا� (سجالت تفصیل'ة ودق'قة بخصوص ما 'طرأ من تغییر على ملك'ة األصول. )5
أو  مارلصندوق االستث� ومنها على سبیل المثل ال الحصر، النص في جم'ع السجالت ذات العالقة إلى أن ملك'ة األصول تعود اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفصل األصول عن أ" أصول أخر. تخص أمین الحف )6

  مدیر الصنادیD ط(قًا اللتزامات أمین الحفظة (موجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
  .فور تسلمه من الغیر، دون التزام (مراجعة أو فحص  فا'ة ودقة واكتمال تلك المستندات االستثمار المملو ة لصندوق  (األصول ةمتعلق اتبنسخة من أ" مستند الصندوق موافاة مدیر  )7
صنادیD ل، والتقید بتلك التعل'مات، وعدم اتخاذ أ" إجراء متعلD (األصول إال (موافقة مدیر االصندوق التصرف في األصول و/أو حصص الشر ة ذات الغرض الخاص عند صدور تعل'مات خط'ة من مدیر  )8

  الخط'ة على ذلك.
شأنها من وقت قرارات تصدر ( صورًا من عقد تأس'س الشر ة ذات الغرض الخاص، وسجلها التجار" وأ"، ملك'ة األصول اتصورًا من مستند أ'ًا مما 'أتي فور طل(ه: 'عینه،أو أ" شخص  الصندوق تسل'م مدیر  )9

  .ل ملك'ة األصول (اسم الشر ة ذات الغرض الخاصصورًا من أ" وثائD تسلمها أمین الحف� (موجب تسجی، ألخر
  المطور .ف

 أو للمشغل مطورللة الرسوم المستحقو  نطاق عمل والتزامات  ل طرف مع مدیر الصندوق یتم فیها تحدید ومشغل لكل مطور ةعلى اتفاق'ة منفصل ومشغلین مستقلین بناءً تعیین مطور�ن ب 'قوم مدیر الصندوق سوف  1.ف
  .حسب الحاجة والمشغلین او  الهما علما (أنه لمدیر الصندوق ان یتعاقد مع عدد غیر محدود من المطور�ن إیرادات العقاراتو نس(ة من ا مبلغ ثابتعلى أساس 

  ما یلي:Nن والمشغلین، على سبیل المثال ال الحصر، على وتتلخص أهم مهام المطور  2.ف
  تطو�ر وتحسین العقارات.  )أ

  دوق.ال(حث عن الفرص العقار�ة لصالح الصن  )ب
  إدارة وتشغیل العقارات (ما 'شمل أعمال الص'انة الدور�ة.  )ت
  تسو�D وتأجیر العقارات ومتا(عة عمل'ات التحصیل.  )ث

  المحاسب القانوني  .ص
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  : وعنوانه شر*ة الد*تور عبدالقادر 1انقا وشر*اهالمحاسبون المتحدون الحسا(ات هو  مراجع
 الر�اض السعود'ة، العر_'ة المملكة

 12274اض الر� 8246ص.ب. 
  2974 456 11 966+ هاتف
  0587 405 11 966+ فاكس
  www.rsm-alliedaccountants.com :اإللكتروني الموقع

 القوائم المالية  .ق

 ).SOCPAمحاسبین القانونیین (وفقا للمعاییر الصادرة عن الهیئة السعود'ة لل من قبل المحاسب القانوني للصندوق  مراجعتهاندوق و س'قوم مدیر الصندوق بإعداد القوائم المال'ة للص 1.ق
 ما  ،للصندوق  المال'ةنها'ة السنة تار�خ یومًا من  )40(مجانًا خالل  العقار" ستثمارمن الئحة صنادیD اال )24(سب المادة (القوائم المال'ة السنو'ة المراجعة للصندوق ح مالك الوحداتس'قوم مدیر الصندوق بتزو�د  2.ق

 الحصول على صورة منها عن طر�D مالك الوحدات.  ما 'ستط'ع نها'ة الفترة األول'ة المعد عنها تلك القوائمیومًا من تار�خ ) 25(المفحوصة خالل  األول'ةالمال'ة (القوائم  الوحداتمالك س'قوم مدیر الصندوق بتزو�د 
 ما سیتم إصدار  ز�ارة المر ز الرئ'سي لمدیر الصندوق.أو  )IF@mulkia.com.sa( البر�د اإللكتروني على) أو عبر إرسال الطلب 310تحو�لة  920003028طلبها هاتف'اً (التواصل مع إدارة صنادیD االستثمار (

 د'سمبر من  ل عام م'الد". 31م. وتنتهي الفترة المال'ة لحسا(ات الصندوق في 2016أول قوائم مال'ة مراجعة للصندوق في نها'ة عام 
 

 تضارب المصالح  .ر

 قد للمصالح تضارب أي تجنب إلى الصندوق مدیر یسعى لاألحوا  ل وفي ،االستثماري الصندوق لحیا وواجباته مهامه أداء على یؤثر قد مصالح تضاربأ"  الحاضر الوقت في الصندوق مدیر لدى یوجد ال 1.ر
 وعدم ،العالقة ذات األطراف أو الصندوق مدیر مصالح فوق بالصندوق ر ینالمشت مصالح وضع على لبالعم وذلك ،الصندوق في المشتر ین ومصالح العالقة ذات أواألطراف الصندوق مدیر مصالح بین ینشأ

 .حیاله قرار التخاذ الصندوق إدارة مجلس إلى عنه باإلفصاح ملتزم الصندوق مدیر فإن لمحتم مصالح تضارب أي وجود لحا وفي ،الصندوق نفس في آخرین مستثمرین مصالح على مستثمرین مصالح تغلیب
  و عالقة.الوس'c العقار" طرف ذعمل الصندوق والتي تقتضي دفع سعي شراء عقارات إلى الوس'c العقار" الذ" یوفر الفرص المالئمة ألهداف واستراتیج'ة الصندوق، فقد ' ون  ومع ذلك، و(سبب طب'عة

 .ودون أ" مقابل لبفي معالجة تضارب المصالح عند الط لد. مدیر الصندوق  على اإلجراءات المعتمدة االطالع'م ن لمالكي الوحدات  2.ر
 رفع التقارير لمالكي الوحدات  .ش

 ، تتضمن ما یلي:*حد أقصى أشهر) 6( ةست،  ل نصف سنو� (ش ل و  لمالك الوحدات إلكترون'ًا أو عبر البر�دس'قدم مدیر الصندوق تقار�ر  1.ش
 الصندوق للوحدة.أصول  صافي ق'مةالصندوق و صافي ق'مة أصول   )أ

 .وصافي ق'متها  ل مالك وحداتعدد وحدات الصندوق التي 'ملكها   )ب
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 ك الوحدات.اللمآلخر تقر�ر تم تقد'مه  (إن وجدت) الحD ر_حعلى حدة، (ما في ذلك أ"  مالك وحداتسجل (صفقات  ل   )ت
وق من الصح'حة فإنهم یوافقون (موجب هذا البند على حما'ة مدیر الصندعلى مالك الوحدات تزو�د مدیر الصندوق (المعلومات الصح'حة لعناو�ن المراسلة وتحدیثها (استمرار وفي حال عدم تزو�دهم هذه العناو�ن  2.ش

 مار أو التي قد تنشأرات او أ'ة معلومات أخر. تتعلD (االستثمستقبل'ة وٕاعفائه والتنازل عن حقوقهم أو مطالبتهم ضد مدیر الصندوق والناشئة (ش ل م(اشر أو غیر م(اشر عن تزو�دهم (الب'انات واإلشعا تأ" متطل(ا
  عن عدم المقدرة على التأكد من صحة المعلومات او تصح'ح أ" أخطاء فیها.

  معلومات أخرى .ت
من أحد  ملوك، وفي حال عزم مدیر الصندوق االستحواذ على عقار معالقة أ" طرف ذ"على عقارات مملو ة من  الستحواذحال'ة  اتفاق'اتال یوجد عقارات مملو ة حال'اً للصندوق وال یوجد لد. مدیر الصندوق أ"  1.ت

ندوق یتم دفعها لألطراف ذو" العالقة وفي حال تملك الصالعالقة س'قوم (اإلفصاح عن ذلك في التقار�ر الدور�ة للصندوق متضمنًا أ" عموالت (سعي) أو عموالت لها عالقة (العقار محل االستثمار س ذو"األطراف 
الصندوق  محل استثمار للعقارمع اإلفصاح عن سعر أخر عمل'ة تداول  جهة أل" مرهون  غیر االستثمار محل العقار ' ون  أن علىمحل االستثمار عن مساحة وسعر العقار  في التقار�ر أل" عقار فسیتم اإلفصاح

  .الشراء لتار�خ السا(قةخالل الستة األشهر 
 ، وُ'سّجل صك الرهم (اسم أمین الحف� إال إذا ما طلبت الجهة الممولة تسجیلللصندوق  تمو�ل على الحصول حال في تمو�ل'ة جهة أ" لصالح االستحواذ مرحلة خالل االستثمار محل العقار رهن الصندوق  لمدیر 'حD 2.ت

 الصك (اسمها.
  

 تعديل شروط وأحكام الصندوق .ث

م إرسال ملخص وسیتعلى التعد'الت مجلس إدارة الصندوق  موافقة(عد  'ة العتمادهاهیئة السوق المال إلىالمعدلة  الشرو� واألح ام، سیتم إرسال نسخة أصل'ة من واألح امفي حال وجود أ" تعدیل على هذه الشرو�  1.ث
 على األقل من تار�خ سر�انها.تقو'م'ًا ) یومًا 60( ستون مالكي الوحدات قبل  إلى المعتمدة (التعد'الت

البر�د أو الوسائل  عبر بتلك الشرو� واألح ام مالك الوحداتوس'قوم مدیر الصندوق بتزو�د جم'ع  المحدثةالصندوق الفعل'ة ومعلومات أداء والنفقات یتم تحدیث الشرو� واألح ام سنو'ًا لتظهر الرسوم واألتعاب  2.ث
 .یوم اعتماد التحدیثل الذ" یلي ) في یوم العمwww.mulkia.com.sa) و ذلك موقع مدیر الصندوق (www.tadawul.com.sa" (تداولعلى موقع شر ة السوق المال'ة السعود'ة "نشرها  إلى(اإلضافة  اإللكترون'ة

 النظام المطبق  .خ

 السوق لهیئة المالیة األوراق منازعات في لالفص لجنة( مختصة قضائیة جهة إلى الشرو� واألح ام هذه في األطراف بین منازعات أو اختالفات أیة لوتحا ،السعودیة العربیة المملكة في المرعیة لألنظمة الصندوق یخضع
 . محلها لتح أخرى رسمیة اتسلط أي أو) المالیة

  صناديق االستثمار المطابقة للشريعة اbسالمية
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ة وعضو سالم'ام للمصارف والمؤسسات المال'ة اإلتعیین دار المراجعة الشرع'ة  مستشار شرعي للصندوق. وهي شر ة متخصصة في تقد'م خدمات التدقیD والمراجعة الشرع'ة، وعضو في المجلس العب قام مدیر الصندوق لقد 
صندوق د قام المستشار الشرعي بتعیین الشیخین التال'ة أسماءهم  لجنة شرع'ة للفي منظمة المحاس(ة والمراجعة للمؤسسات المال'ة اإلسالم'ة. ومرخص من قبل مصرف ال(حر�ن المر ز" لتقد'م خدمات االستشارات الشرع'ة. وق

  الشرع'ة. الهیئة دات الخاصة (الصندوق والتأكد من االلتزام (معاییرالشرع'ة للصندوق والمستن الهیئة من أجل مراجعة معاییر

  الشرع�ة: الهیئةأسماء أعضاء 
  م  االسماالسماالسماالسم  المنصبالمنصبالمنصبالمنصب  الخبراتالخبراتالخبراتالخبرات////المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت

والتمو�ل  لفقهار (ما یتمتع من علم غز�ر في اسنوات من الخبرة  مستشار شرعي وأكاد'مي في الصناعة المصرف'ة اإلسالم'ة. الشیخ محمد 'قود فر�D عمل إدارة االستشارات الشرع'ة في الد 10
 Dلول القطاع المصرفي والتأمین مع ضمان سرعة إجراء عمل'ة الموافقة وتخص'ص ح إلى خبرته،  ما تمتد االستثماراإلسالمي. تكمن خبرته في إعادة تصم'م المنتجات التقلید'ة، وه' لة صنادی

 من جامعة أحسن العلوم ب(اكستان. وشهادة ال( الور�وس في العلوم اإلسالم'ة من جامعة دار وأصول الفقهى شهادة الماجستیر العالم'ة في الفقه عل حاصلفر�دة وعمل'ة وظ'ف'ة في إدارة الفتو.. 
  العلوم ب(اكستان تحت إشراف العالم الشهیر مفتي محمد تقي عثماني

  .1  سلطانالأحمد بن / محمد  الشیخ  الشرع�ة الهیئة عضو

جامعة إدنبرة (المملكة المتحدة والماجستیر من جامعة اإلمام في المملكة العر_'ة السعود'ة، 'شغل حال'اً وظ'فة أستاذ  منفي التمو�ل اإلسالمي  الد توراهدة حاصل على شها
(القطاع المصرفي  تب العدید من ال(حوث والمقاالت تتعلDالملك فهد للبترول والمعادن،   والتطب'ق'ة بجامعةالدراسات المساندة  والعر_'ة ( ل'ةمساعد (قسم الدراسات اإلسالم'ة 

  اإلسالمي نشرت في صحف عدیدة أبرزها صح'فة االقتصاد'ة.
  .2  الد تور / صالح بن فهد الشلهوب الشیخ  الشرع�ة الهیئة عضو

  ر�ال سعود" سنو'ًا مقابل استشارتهم. 33,000 افة أعضاء الهیئة الشرع'ة مبلغ و�تقاضى 

Dالشرع'ة في التأكد من مطا(قة أنشطة الصندوق ألح ام الشر�عة اإلسالم'ة الهیئةالتي تستخدمها  معاییروالالمعاییر  الشرو� واألح اممن هذه  )1رقم ( یوضح الملح.  

  االلتزام بالئحة صناديق االستثمار العقاري
الصادرة عن هیئة السوق المال'ة السعود'ة، وتحتو" على إفصاح  امل وصح'ح بجم'ع الحقائD الجوهر�ة ذات العالقة  العقار" الستثمارإن شرو� وأح ام الصندوق ووثائD الصندوق األخر. موافقة ألح ام الئحة صنادیD ا

 .العقار" ستثمار) في الئحة صنادیD اال1متوافقة مع الملحD (ومرقمة أبجد'ًا (الصندوق.  ما أن بنود الشرو� واألح ام الموضحة أعاله 
  التصويتسياسة حقوق 

. ندوق زءًا من أصوله وذلك (عد التشاور مع مسؤول المطا(قة وااللتزام لد. مدیر الصیوافD مجلس إدارة الصندوق على الس'اسات العامة المتعلقة (ممارسة حقوق التصو�ت الممنوحة للصندوق (موجب األوراق المال'ة التي تش ل ج
  ا.وسیتم تزو�د مالكي الوحدات بهذه الس'اسات عند طلبه .مسؤول المطا(قة وااللتزام لد'هة أو عدم ممارسة أ" حقوق تصو�ت (عد التشاور مع و'قرر مدیر الصندوق ط(قًا لتقدیره المطلD ممارس

  إجراءات الشكاوى
  التالي:'م ن مراسلة مدیر الصندوق في حال وجود أ" ش و. على العنوان 
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  مسؤول المطا1قة وااللتزام
  ارلالستثم ُملكّ�ةشر*ة 

  المملكة العر_'ة السعود'ة، الر�اض
 طر�D األمیر محمد بن عبد العز�ز (شارع التحل'ة)

  )3)، م تب (184مبنى أكناز التجار" (
  11573الرمز البر�د"  52775ص.ب. 
  920003028هاتف: 
  +966) 11( 293 2799فاكس: 

 www.mulkia.com.saالموقع اإللكتروني: 
  Complaints@mulkia.com.saاإللكتروني:  البر�د

  .(أ" وقت منهیتوفر لد. مدیر الصندوق إجراءات خاصة (معالجة الش او. وهي متاحة في حال طلبها 

'حD للمشترك إیداع الش و. لد. لجنة الفصل في منازعات إدارة ش او. المستثمر�ن،  ما -) أ'ام عمل، 'حD للمشترك إیداع ش واه لد. هیئة السوق المال'ة 7في حالة تعذر الوصول إلى تسو'ة للش و. أو لم یتم الرد خالل س(عة (
 ) یوم تقو'مي من تار�خ إیداع الش و. لد. الهیئة، إال إذا اخطرت الهیئة مقدم الش و. بجواز إیداعها لد. اللجنة قبل انقضاء المدة.90األوراق المال'ة (عد مضي مدة (

 
  

  التوكيل
على  ستحواذلالالصندوق ضرور�ة  'عتبرها مدیر وتقد'م أ'ة مستندات ن'ا(ًة عنه توق'عال( امل صالح'ة التفو'ض والحD في تمثیله و  له مفوضاً  مدیر الصندوق و 'الً  الشرو� واألح امالتوق'ع على هذه  إن المستثمر 'عین (موجب

 ض'م ن توق'عها من قبل مسئول مفوّ  هذا التو یلأ" وث'قة یتعین توق'عها (موجب  ما أن  .ر الصندوق المتعلقة (الصندوق أصول الصندوق وتحو�لها و_'عها أو الستثمار أ" مبلغ نقد" لد. الصندوق أو أداء أ" من التزامات مدی
أجل  جم'ع المستندات الالزمة والواقعة ضمن اختصاصه من أو یؤمن الق'ام (أ'ة تصرفات أو إجراءات أخر. وأن یوقع أو یؤمن توق'ع م مدیر الصندوق على أن 'قو  هذا التو یل یوافD المستثمر (موجب ما  .تا(ع لمدیر الصندوق 

  إنفاذ هذه الشرو� واالح ام و_خاصة هذا البند.
  تم إعداد هذه الشروG واألح*ام 1اللغة العر�oة. وفي حال ترجمتها أل� لغة أخرq فإن النص 1اللغة العر�oة هو الذ� �سود.

  .رد في الشروG واألح*ام، وأواف^ على ما ورد فیها. وحصلت على نسخة منهابتوق�ع هذا المستند، أصرح 1أنني قرأت وفهمت ما و
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  المستثمر  الصندوق مدير

  االسم    االسم  لالستثمار مُلكيّة شركة

  بواسطة    بواسطة  

  المنصب    المنصب  

  التوقيع    التوقيع  

  التاريخ    التاريخ  
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 الشرعية الهيئة ) معايير1ملحق رقم (

  ية �جور مدير الصندوقية �جور مدير الصندوقية �جور مدير الصندوقية �جور مدير الصندوقالمعايير الشرعالمعايير الشرعالمعايير الشرعالمعايير الشرع

  .الصندوق وأح ام و�شر  في علیها منصوصاً  األجور هذه تكون أن شر�طة المشتراة الوحدة ق'مة من مخصومة نس(ة أم مقطوعاً  مبلغاً  األجر هذا أكان سواء شرعاً  متقومه منافع عن عوض ألنها ،اشتراكه لقاء المستثمر من أجوراً  یتقاضى أن الصندوق لمدیر یجوز )1
  .الصندوق وأح ام شرو� في للمستثمر�ن ومعلومة محددة النس(ة تكون أن شر�طة ،معلوم دور" موعد في الصندوق أصول من محددة بنس(ة األجور هذه تحدد أن و�جوز دور�ة، (صفة لإلدارة أجوراَ  'قتطع أن الصندوق لمدیر جوزی )2
  .الصندوق وأح ام شرو� في للمستثمر�ن ومعلومة محددة النس(ة تكون أن شر�طة، معلوم دور" موعد في الصندوق أصول من محددة بنس(ة األجور هذه تحدد أن و�جوز دور�ة، (صفة للحف� أجوراَ  'قتطع أن الصندوق لمدیر یجوز )3

        المعايير الشرعية Nدارة الصندوق وتسويقهالمعايير الشرعية Nدارة الصندوق وتسويقهالمعايير الشرعية Nدارة الصندوق وتسويقهالمعايير الشرعية Nدارة الصندوق وتسويقه

  ثل، واألفضل لمصلحة المستثمر�ن.یجب على مدیر الصندوق بذل جهده وطاقته في استثمار أموال الصندوق على الوجه األم )1
  وأح ام الصندوق إال (عد إخطار المستثمر�ن.یجب على مدیر الصندوق استثمار أموال الصندوق في الغرض الذ" أنشئ الصندوق من أجله وال یجوز له االستثمار ف'ما لم ینص عل'ه في شرو�  )2
  الصندوق. یجب على مدیر الصندوق اإلفصاح عن  افة المصار�ف المحملة على )3
  في الصندوق بناء على دراسة السوق، شر�طة أن ' ون ذلك على سبیل التقر�ب والتوقع. االشتراكیجوز أن ینص مدیر الصندوق على نس(ة الر_ح المتوقعة من  )4
  .ةاالسالم' الشر�عة اح ام فال تخالیجب أن تكون جم'ع الوثائD المتعامل بها في الصندوق من عقود وغیرها من النماذج  )5
  مستحقاته.دفع أو استحقاق فوائد ر_و'ة، وله اتخاذ اإلجراءات القضائ'ة للحصول على  عل'هال یجوز لمدیر الصندوق الدخول في أ" عقد یترتب  )6

        لبيع أصول الصندوق أو تأجيرهالبيع أصول الصندوق أو تأجيرهالبيع أصول الصندوق أو تأجيرهالبيع أصول الصندوق أو تأجيرهاالمعايير الشرعية المعايير الشرعية المعايير الشرعية المعايير الشرعية 

  ت(ا� (الفائدة الر_و'ة.في شراء وتشغیل مشار�ع عقار�ة م(احة شرعًا ول'س لدیها ار  أمواله'ستثمر الصندوق  )1
  عن سداد التزاماته، وله اتخاذ اإلجراءات القضائ'ة المناس(ة للحصول على مستحقاته. طرفال یجوز للصندوق أن 'حتسب أ" فوائد ر_و'ة في حال تأخر أ"  )2
  لتأجیر على البنوك الر_و'ة. ا ،ا لمن یزاول نشاطًا محرمًا شرعاً یجوز لمدیر الصندوق تأجیر العقارات قبل ب'عها، (شر� أال یؤجره )3
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  مثال الحتساب الرسوم) 2ملحق رقم (

  مليون لایر سعودي   100 التي يتم تحميلها على الصندوق على أساس مبلغ االشتراك االفتراضي وبافتراض حجم الصندوق المصاريف

  االفتراضي مبلغ االشتراك  ر�ال سعود" 1،000،000
  )%1( اب اNدارةأتع  ر�ال سعود" سنو'اً  10,000
  )%0.25كحد أقصى ( رسوم الحفظ  ر�ال سعود" سنو'اً  2,500

  )40,000( أتعاب مراقب الحسابات  ر�ال سعود" سنو'اً  400
  )60,000( مكافآت أعضاء مجلس اNدارة  ر�ال سعود" سنو'اً  600
  )33,000( الشرعية الهيئةمكافآت   ر�ال سعود" سنو'اً  330
  )7,500رقابية (رسوم   ر�ال سعود" سنو'اً  75
  )5,000رسوم النشر (موقع تداول) (  ر�ال سعود" سنو'اً  50

  )200,000(تقديري:  أتعاب المثمن العقاري  ر�ال سعود" سنو'اً  2,000
  )500,000مصاريف صيانة العقارات (تقديري:   ر�ال سعود" سنو'اً  5,000
  )500,000ات (تقديري: مصاريف تطوير وتحسين   العقار  ر�ال سعود" سنو'اً  5,000

    

  والمصاريف الرسوم إجمالي  رNال سعود� سنو�اً  25,955 

 صافي مبلغ االستثمار نهاية السنة  رNال سعود�  1,071,450 

  )%1.5(حتى  رسوم االشتراك 8ال یتم تحمیلها على الصندوق و�تحملها المشترك م(اشرة –ر�ال سعود" 15,000

  منذ االشتراك وحتى فترة عام  امل.  %10ارتفع بنس(ة الوحدة  المثال 'فترض أن سعرمالحظة: 
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القيمة الفعلية حتى 
  م31/12/2016

  ريال سعودي
 ملخص اbفصاح المالي) 3ملحق رقم (

  تعاب اNدارةأ  أشهر (حسب التقو'م في نها'ة یونیو وسبتمبر من  ل عام) ستة ل حتسب وتدفع تُ  –أصول الصندوق  صافي ق'مةسنو'ًا من  1% 74,006
  رسوم حفظ ثالثة شهور بناء على آخر تقو'م متاح. ل حتسب وتدفع تُ  –أصول الصندوق  صافي ق'مةسنو'ًا من  %0.25 حد أقصى  26,002
  أتعاب مراقب الحسابات  'سمبر)ر�ال نها'ة شهر د 20,000ر�ال نها'ة شهر یونیو و 10,000( وتدفع (ش ل نصف سنو" ستحDتُ  –ر�ال سعود" سنو'ًا  30,000مبلغ حتى  15,000
  مكافآت أعضاء مجلس اNدارة  م(اشرة االجتماعدفع (عد وتُ عن  ل اجتماع  ستحDتُ  –مستقل  سنو'ًا لكل عضو 30,000اجتماع و(حد أعلى عن  ل  مستقل سعود" لكل عضور�ال  5,000مبلغ  25,000
   الشرعية الهيئةمكافآت   " وتدفع بدا'ة العام الم'الد"ُتحتسب (ش ل نصف سنو  –ر�ال سعود" سنو'اً  33,000مبلغ  11,000
  رقابيةرسوم   العام نها'ةوتدفع (ش ل نصف سنو" ُتحتسب  –ر�ال سعود" سنو'ًا  7,500مبلغ  2,486
  رسوم النشر (موقع تداول)  تدفع عند المطال(ة وتحتسب (ش ل نصف سنو". –ر�ال سنو'ًا  5,000مبلغ  1,243

0 
ء بین صافي العائد التأجیر" المحصل لكافة األصول العقار�ة المملو ة من قبل الصندوق ومعدل عائد تأجیر" سنو" عن جم'ع أصول الصندوق من فرق األدا 15%

  ُتحتسب نها'ة  ل سنة مال'ة وتدفع (ش ل سنو" – %7مقداره 
ــافز أداء  ــ   حــ

  أتعاب المثمن العقاري  ول على الخدمةوُتدفع عند الحصحتسب تُ  – حسب األسعار السائدة في السوق 80,000
  أتعاب إدارة العقارات وتشغيلها  أو عند المطال(ة وتدفع (ش ل نصف سنو"  نس(ة من مبلغ االیجارات ) من ق'مة اإلیجار النقد" المستلم ُتحتسب%10) و (%5نس(ة تتراوح بین ( 0
  مصاريف صيانة العقارات  ى الخدمةوُتدفع عند الحصول علحتسب تُ  – حسب األسعار السائدة في السوق 0
  مصاريف تطوير وتحسين العقارات  وُتدفع عند الحصول على الخدمةحتسب تُ  – حسب األسعار السائدة في السوق 0
  العقارسعي شراء   وقد ' ون الوس'c العقار" طرف ذو عالقة. من ق'مة العقار ُتحتسب وتدفع عند اإلفراغ لصالح الوس'c العقار". %2.5 حد أقصى  0

74,006     

  المصار�ف الفعل'ة في التقر�ر السنو" للصندوق.تحدیث ملخص اإلفصاح المالي (: ال یوجد أداء سابD للصندوق. المصار�ف الواردة أعاله تقر�ب'ة، وسیتم مالحظة
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 أداء الصندوق) ملخص 4ملحق رقم (
  التاريخ  الوحدة قيمة  الوحدة قيمةالتغير في معدل   المؤشر اNسترشادي  معدل التغير في المؤشر اNسترشادي

  عند الطرح  رياالت سعودية 10  %0  ال ينطبق  ال ينطبق
  كما في ../.../.....م      ال ينطبق  ال ينطبق
  كما في ../.../.....م      ال ينطبق  ال ينطبق
  كما في ../.../.....م      ال ينطبق  ال ينطبق
  .مكما في ../.../....      ال ينطبق  ال ينطبق

  التاريخ  معدل التغير في سعر الوحدة  معدل التغير في المؤشر اNسترشادي
  من سنة    ال ينطبق
  من ثالث سنوات    ال ينطبق
  من خمس سنوات    ال ينطبق
  من عشرة سنوات    ال ينطبق
      ال ينطبق

  إن األداء الساب^ للصندوق ال یدل على ما س�*ون عل�ه أداء الصندوق مستق1ًال. )1
  مستق1ًال. ندوق ال �ضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق سیتكرر أو س�*ون مماثًال ألدائه الساب^الصإن  )2

 


