
 

 

 

  

 مدير المطابقة و االلتزام الرئيس التنفيذي

 موضي فهد القرناس منيرة حجاب الدوسري

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

 مدير الصندوق: شركة ُملكيّة لالستثمار

MULKIA-GULF REAL ESTATE REIT FUND 

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

 سعودي لاير (681,086,520) :المستهدف الصندوق مال رأس سعودي لاير  (600,000,000) :الطرح عند الصندوق مال رأس

 سعودي لاير (971,336,521) :المستهدف الصندوق حجم سعودي لاير (751,000,000) :الحالي الصندوق حجم

 وحدة  (68,108,652) :الزيادة بعد الصندوق وحدات عدد وحدة (60,000,000) الحالية الصندوق وحدات عدد

 وحدة  (8,108,652) :المطروحة  االضافية الوحدات عدد 

  
 

 وحدة (8,108,652) :عينية اشتراكات مقابل المطروحة االضافية الوحدات عدد

 (نطبقي )ال :نقدية اشتراكات مقابل المطروحة االضافية الوحدات عدد

 للوحدة سعودي لاير 10 اإلضافية: للوحدات االسمية القيمة

 سعودي لاير 81,086,520 اإلسمية: بالقيمة اإلضافية الوحدات قيمة إجمالي

 سعودي لاير 9.94 :للوحدة المستهدف الطرح سعر

 لاير 80,600,000 :المستهدف الطرح بسعر اإلضافية الوحدات قيمة إجمالي

 سعودي

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

 
 م09/08/2017تم إصدار الشروط واألحكام بتاريخ 

 م05/02/2020 بتاريخ واألحكام للشروط تحديث آخر
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 لماليةا السوق هيئة إلى المرسل خطابنا حسب التالية التغييرات تعكس التي ريت الخليج عقارات ملكية صندوق وأحكام شروط من المعدلة النسخة هي هذه

والموافقة ، م20/01/2020 الموافقهـ 25/05/1441 بتاريخ هيئة السوق المالية وخطاب موافقة ،م23/12/2019 الموافقهـ 26/04/1441 بتاريخ

 الموافقهـ 06/04/1441 بتاريخة سبق إدراجها  من السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ ئالمشروطة على طلب إدراج أوراق مالية جديدة من ف

  :م03/12/2019

 

"( اإلضافية)"الوحدات  إضافية( وحدة 8,108,652من خالل إصدار ) إضافية وحدات طرح طريق عن الصندوق  أصول قيمة إجمالي زيادة  .1
( ريال 81,086,520بقيمة إجمالية للوحدات المصدرة بمبلغ ) ريال سعودي للوحدة الواحدة 10سمية الإصدار الوحدات بالقيمة ا يتموسوف 
على  ناء  بتحديد سعر الوحدة   تمل فترة الطرح لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق الشتراك في الصندوق خالسعر اب. ولكن فيما يتعلق سعودي

( ريال سعودي للوحدة 9.94والبالغ ) 2019يونيو  30حسب القوائم المالية الصادرة في تاريخ  الصندوق للوحدة بالقيمة العادلةصافي قيمة أصول 
وسيتم تسجيل الفرق كخصم إصدار ضمن قسم ( ريال سعودي، 80,600,000راك بمبلغ )بقيمة إجمالية لالشتالواحدة )"سعر الطرح المستهدف"( 

  لصالحلالشتراك العيني إضافية ( وحدة 8,108,652ومن المزمع إصدار ) .صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في الميزانية العمومية
 أصول يمةق إجماليجديد الذي يعتزم الصندوق االستحواذ عليه فيما يتعلق بزيادة مالك العقار ال وهو نخالد بن عبدالعزيز بن نفجاالدكتور/ 
 . الصندوق 

 

 يتوجب على المستثمرين قراءة شروط وأحكام الصندوق بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق، ونلفت االنتباه أن االستثمار في
وقد ال يناسب جميع المستثمرين. ويجب على المستثمرين أن يكون لديهم االستعداد لتحمل المخاطر المرتبطة الصندوق ينطوي على بعض المخاطر، 

 الحصول على فإنه يتوجب على المستثمرحال عدم الوضوح وفي هذه الشروط واألحكام.  من 8الفقرة  بأي استثمار في الصندوق، والوارد ذكرها في
 وذلك لبيان التالي:   مرخص له ماليمشورة مالية من مستشار 

  االستثمارية المستثمر أهداف لتحقيق الصندوق  في االستثمار مالئمة مدى أ(
  الصندوق  في باالستثمار المرتبطة للمخاطر كنتيجة المال لرأس محتملة خسائر أية لتحمل المستثمر ةقابلي مدى ب(

 .مار في الصندوق والمخاطر الناجمة عنه ستتم على مسؤوليتهم الخاصةبموجب هذا التنبيه نؤكد على المستثمرين أن قرار االستث

بطلب قدم ت، وسوف يعامل على أنه قد يعد شراء المستثمر ألي من وحدات الصندوق إقرارا  منه باطالعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله لها
"مدير والتي تتوفر نسخ منها على الموقع اإللكتروني لشركة ُملكّية لالستثمار )فقط،  بناء  على المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكاماالستثمار 

كما أن مدير  (.www.tadawul.com.sa(. أو الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )"تداول"( )www.mulkia.com.saالصندوق"( )
ص بإعطاء أية معلومات أو تقديم أية إفادة بخصوص طرح الوحدات سوى تلك الواردة في هذه الشروط واألحكام. وفي الصندوق لم يفوض أي شخ

 حال حصول ذلك، يجب عدم االعتماد على تلك المعلومات أو اإلفادات باعتبارها أعطيت أو قدمت من مدير الصندوق.

باعتباره شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في السجل التجاري بالمملكة العربية السعودية مدير الصندوق، بواسطة تم إعداد هذه الشروط واألحكام 
لألحكام طبقا   ،(13170-37(، وشخص مرخص له من جانب هيئة السوق المالية السعودية بموجب الترخيص رقم )1010407245تحت رقم )

 وتاريخ( 2006-193-1) رقم القرار بموجب المالية السوق  هيئةمجلس  عن الصادرة العقاري  االستثمار صناديق الئحةالتي تنص عليها 
المتداولة الصادرة عن الهيئة بموجب القرار  لخاصة بصناديق االستثمار العقاري وأحكام التعليمات ا ،(م15/07/2006) الموافق( ه19/06/1427)

هـ 13/02/1440وتاريخ  2018 -115 -2والمعدلة بقرار رقم  م(24/10/2016ه )الموافق 23/1/1438المؤرخ في  2016-130-6رقم 
  المتداولة"(. لخاصة بصناديق االستثمار العقاري )"التعليمات ا م 22/10/2018الموافق 

http://www.tadawul.com.sa/
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 المعقول رالقد بذل أن)بعد  علمه حسب الصندوق  مدير يؤكد يتوال واألحكام، الشروطمدير الصندوق مسؤولية المعلومات الواردة في هذه  يتحمل
ادرة من مجلس التنفيذية الص اللوائح تشترط أمور أية تغفل وال مضللة أو صحيحة غير إفادة أي تتضمن ال أنها( ذلك من للتأكد المهنية العناية من

  فيها. تضمينهاالمالية هيئة السوق 

مدير غير مرتبطة ب اؤه من مصادر خارجيةيفتم است ي العقار  بالقطاعن جزءا  مهما  من المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام والمرتبطة إ
 العقارات الواردة في شهادات إتمام البناء أو عقود اإليجارأو مساحات  ،الصندوق، مثل قيمة األصول العقارية حسب تقييم المثمن العقاري المستقل

قدم ، فإنه لم يقم بالتحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل، وال يللدقةتفتقر  هذه المعلوماتومع أن مدير الصندوق ال يملك أي سبب لالعتقاد بأن 
 مدير الصندوق والمستشارين أي ضمان بدقة أو اكتمال هذه المعلومات.

إلى  فةاتم إعداد التوقعات الواردة في هذه الشروط واألحكام بناء  على افتراضات معتمدة على معلومات مدير الصندوق وفقا لخبرته بالسوق، باإلض
عهدات تمعلومات السوق المتوافرة للجمهور. وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فليس هناك أي تأكيدات أو 

 أو ضمانات فيما يتعلق بدقة أي من التوقعات أو اكتمالها.

أية  فيما يتعلق بأي أمور ضريبية أو قانونية أو شرعية أو استثمارية أو يجب على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار هذه الشروط واألحكام نصيحة
بشأن شراء الوحدات  المرخص لهم مسائل أخرى، وُينصح المستثمرون المحتملون باستشارة مستشاريهم المهنيين والقانونيين والشرعيين المستقلين

د تترتب عليهم وقيود الصرف األجنبي التي قد تواجههم بهذا الشأن والنتائج التي ق وامتالكها أو التصرف بها وبشأن المتطلبات النظامية التي تنطبق
مدى أن يعتمد على دراسته الخاصة ل على المستثمر ويجب ،على هذا الشراء أو االمتالك او البيع أو التصرف من حيث الدخل والضريبة والزكاة

ي هذه الشروط واألحكام فيما يتعلق باألهداف الفردية للمستثمر ووضعه المالي واحتياجاته، مالئمة كل من الفرصة االستثمارية والمعلومات الواردة ف
ال يجب و بما في ذلك مزايا االستثمار في الصندوق والمخاطر المتعلقة به. وقد يكون االستثمار في الصندوق مالئم ا لبعض المستثمرين دون غيرهم، 

طرف آخر فيما يتعلق باالستثمار أو عدمه كأساس لدراستهم الخاصة للفرصة االستثمارية ولظروف أن يعتمد المستثمرون المحتملون على قرار 
  هؤالء المستثمرين.

ة إجمالي قيمأو عند زيادة  ال يجب النظر إلى هذه الشروط واألحكام على أنها توصية من جانب مدير الصندوق للمشاركة في الطرح األولي

. كما أن المعلومات الواردة في الشروط واألحكام هي ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها دون .اإلضافيةحدات طرح الومن خالل  أصول الصندوق
ي الوحدات فاألخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الذين يودون االستثمار 

 .المطروحة

و )ب(  يومواطني مجلس التعاون الخليج الوحدات متاح فقط للفئات اآلتية: )أ( األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعوديةاالشتراك في 
المؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من الكيانات )ج( في المملكة العربية السعودية  الذين لديهم إقامة نظاميةاألشخاص الطبيعيون 

ويتعين على جميع مستلمي هذه الشروط واألحكام االطالع على أي قيود قانونية أو  االعتبارية القائمة في المملكة العربية السعودية. واألشخاص 
، رهللعقار واستثما غير السعوديين تنظيمية ذات صلة بعملية الطرح األولى وبيع الوحدات، كما يتعين عليهم مراعاة تلك القيود بما في ذلك نظام تملك

ا  ضعلما  بأن هذه الشروط واألحكام ال تشكل عرضا  أو دعوة من قبل أي شخص في أي دولة يحظر فيها النظام مثل هذا العرض أو الدعوة، وال عر 
ته ز أو دعوة إلى أي شخص يحظر النظام تقديم مثل هذا العرض أو الدعوة إليه. ويتطلب مدير الصندوق من كل من تقع هذه الشروط واألحكام بحو 

 أن يتعرف على هذه القيود ويلتزم بها.

مستقبلية،  تتبقى المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام بتاريخ إصدارها عرضة للتغيير. وتحديدا ، يمكن لقيمة الوحدات أن تتأثر سلبا  بتطورا
مزيد خالفها، والتي ال يملك مدير الصندوق سيطرة عليها )لكالتضخم والتغير في معدالت الفوائد والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أو 

( من هذه الشروط واألحكام(. وال ُيقصد من هذه الشروط واألحكام أو أي معلومات شفهية أو خطية بخصوص 8من التفاصيل، يرجى مراجعة الفقرة )
 على أنها ضمان أو تأكيد ألرباح أو نتائج أو أحداث مستقبلية. الوحدات المطروحة، وال ينبغي لها أن تفسر أو ُيعتمد عليها بأي شكل من األشكال

ضات بصفة ابعض البيانات الواردة في هذه الشروط واألحكام ُتشّكل أو قد ينظر إليها على أنها تشكل "افتراضات مستقبلية". ويمكن تحديد هذه االفتر 
در" أو "يعتقد" أو "يتوقع" أو "يتنبأ" أو "ربما" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "من عامة من خالل استخدام كلمات تدل على المستقبل مثل "يخطط" أو "يقّ 

دير مالمتوقع" أو "من المفترض" أو صيغة النفي من هذه الكلمات أو مشتقاتها أو أي مصطلحات مشابهة. وتعكس هذه االفتراضات اآلراء الحالية ل
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 د ضمانا  لألداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج أوالصندوق فيما يتعلق باألحداث المستقبلية ولكنها ال ُتع
صريح  لاألداء أو اإلنجازات الحقيقية للصندوق بشكل كبير عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية قد تعّبر عنها هذه االفتراضات سواء  بشك

ي قد تحدث هذا التأثير مبّينة بالتفصيل في أقسام أخرى من هذه الشروط واألحكام )لمزيد من التفاصيل، أو ضمني. وبعض هذه المخاطر والعوامل الت
( من هذه الشروط واألحكام(. وفي حال تحُقق هذه المخاطر أو الشكوك أو ثبوت خطأ أو عدم دقة أي من االفتراضات 8ُيرجى الرجوع إلى الفقرة )

 ية للصندوق بشكل كبير عن تلك النتائج الواردة في هذه الشروط واألحكام على أنها متوقعة أو مقدرة أو مخططة.المتضمنة، قد تختلف النتائج الفعل
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 لالستثمار ُملكّيةشركة 

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

  (3مكتب )(، 184مبنى أكناز التجاري )
 11573الرمز البريدي  52775ص.ب. 

 920003028هاتف: 
 +966( 11) 293 2799فاكس: 

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

 

 
 

   هوشركا لقادر بانقاا كة الدكتور عبدشر  المتحدون  المحاسبون 
 الرياض السعودية، العربية المملكة

 12274الرياض  8246ص.ب. 
  2974 456 11 966+ هاتف
 0587 405 11 966+ فاكس
 www.rsm-alliedaccountants.com :اإللكتروني الموقع
 malnader@rsm-alliedaccountants.comاإللكتروني:  البريد

 

 البالد الماليةشركة 
 الرياضالمملكة العربية السعودية، 

 11411الرياض  140 .ب.ص طريق الملك فهد
 + 966 9200 3636هاتف رقم : 
 + 966 11 290 6299فاكس رقم : 

 www.albilad-capital.comالموقع اإللكتروني: 
 custody@albilad-capital.comالبريد االلكتروني : 

 

 

  

 المتكاملة مالك والمرافقإدارة األ 
 المملكة العربية السعودية، الرياض

 الماس بالزا -شارع التحلية 
 11596الرياض  67008 .ص.ب

 +966 920002792 هاتف
 info@edarah.saالبريد اإللكتروني: 

 

 العربية السعودية، الرياض  المملكة
  فهدطريق الملك 

 11455, الرياض  20438ص.ب 
  2256000 11 966+هاتف:

www.aljaziracapital.com.sa 

 المملكة العربية السعودية، الرياض
  طريق المعذر

  11554الرياض  56006ص.ب. 
 +966-11-289-9999هاتف: 

www.alfransi.com.sa 

mailto:info@edarah.sa
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 إدارة االمالك والمرافق المتكاملة
 السعودية، الرياضالمملكة العربية 

 الماس بالزا -شارع التحلية 
 11596الرياض  67008 .ص.ب

 +966 920002792 هاتف
 info@edarah.saالبريد اإللكتروني: 

 21سنشري 
 المملكة العربية السعودية، الرياض

 طريق أنس ابن مالك، حي الملقا
 00966 11 4000360الهاتف: 

 mail@century21saudi.comالبريد اإللكتروني: 

 فاليو إكسبرت
 المملكة العربية السعودية، الرياض

 طريق أنس ابن مالك، حي الملقا
 00966 11 4011292الهاتف: 

 cominfo@valuexperts.البريد اإللكتروني: 

 

 شركة نجوم السالم
 المملكة العربية السعودية، الرياض

  الريان، حي الدائري الشرقيطريق 
 920004468الهاتف: 

  nag@ang.com.saالبريد اإللكتروني: 

 الشركة السعودية لتقييم وتثمين األصول
 السعودية، الرياضالمملكة العربية 

  حي العليا، عمارة الميزان
 966920002011الهاتف: 

 tathmen@tathmen.netالبريد اإللكتروني: 

 

mailto:info@edarah.sa
mailto:mail@century21saudi.com
mailto:info@valuexperts.com
mailto:nag@ang.com.sa
mailto:tathmen@tathmen.net
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 استناد للتقييم العقاري
 حي الياسمين -مدينة الرياض 

 طريق أنس بن مالك
 4040المبنى رقم  - 25مركز سكوير 

 الدور األول – 2مكتب رقم 
 12236ص.ب. 
 11473الرياض 

  920019905رقم الهاتف: 
 المملكة العربية السعودية

 estnad.cominfo@  البريد اإللكتروني:

 

 وايت كيوبس 

 المملكة العربية السعودية، الرياض

  2955ص.ب: 

 00966 11 8101765الهاتف: 

 mnt@whitecubesre.com  البريد اإللكترني:

 

 القانوني المستشار

 مع بالتعاون ( القانونية لالستشارات العمار ابراهيم محمد مكتب

 )بي إل إل سبالدينج آند كينج

 20 الطابق المملكة، مركز

 فهد الملك طريق

  14702: ب.ص

 11434 : الرياض

  00966114669400:  الهاتف رقم

 السعودية العربية المملكة

 www.kslaw.com ي: اإللكترون الموقع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@estnad.com
mailto:mnt@whitecubesre.com


  

 

13170-37 75 من  8 صفحة 

 

هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل  MULKIA-GULF REAL ESTATE REIT FUND " ريت عقارات الخليج –ُملكّية صندوق  "
 ، وتم إنشاؤه بموجب األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية.ضوابط الشرعيةالمتوافق مع 

 .13170-37وهي شركة مساهمة مغلقة وهي شخص مرخص له من قبل الهيئة بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم  لالستثمار ُملكّيةشركة 
 الريال السعودي

 الشرعية.ضوابط المتوافق مع  مقفل متداول عام
دير المطلق لمدير للتق ويكون ذلك التمديد خاضعلمدة مماثلة ويمكن تمديد مدة الصندوق تبدأ من تاريخ إقفال فترة الطرح، عاما   تسعة وتسعون ( 99)

 .على موافقة مجلس إدارة الصندوق وموافقة هيئة السوق الماليةالصندوق بعد الحصول 

 ريال سعودي 10

 الشروط واألحكام( من هذه 8الفقرة  )يرجى قراءة فقرة المخاطر المذكورة في إلى مرتفع المخاطر متوسط
دوري على  وتوزيع دخل جدة في المملكة العربية السعوديةاالستثمار في أصول عقارية ُمِدرة للدخل متواتوفير دخل دوري للمستثمرين من خالل 

 .صافي أرباح الصندوق من  %90الوحدات بما ال يقل عن  مالكي
 ال يوجد

 31يوما  من نهاية السنة المالية التي تنتهي في  90خالل  واحدة سنويا  وبحد أدنى مرة من صافي أرباح الصندوق  ٪90سيقوم الصندوق بتوزيع 
 .ديسمبر

 .أيام عمل 5لمدة  م17/09/2017تاريخ  يوم األحد وحتى م11/09/2017 تاريخب اإلثنين يوم منيبدأ االشتراك األولي في الصندوق 

 ريال سعودي 600,000,000الحد األدنى المطلوب جمعه: 
 ريال سعودي  386,500,000سيكون اشتراك الصندوق بحد عيني قيمته االشتراك العيني: 
 ريال سعودي 213,500,000بقيمة االشتراك النقدي: 

 ريال سعودي 10,000وحدة أي ما يعادل  1000

 ريال سعودي 25,000,000وحدة أي ما يعادل  2,500,000

 :مع مراعاة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، فإن االشتراك في الوحدات متاح فقط للفئات اآلتية
 ومواطني مجلس التعاون الخليجي .األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية .أ

 ب. األشخاص الطبيعيون ممن يحملون إقامة نظامية في المملكة العربية السعودية 
 المؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من الكيانات القانونية واألشخاص االعتبارية القائمة في المملكة العربية السعودية. .ج

من إجمالي  %50على أال تتعدى نسبة التمويل عن  ضوابط الشرعيةاليجوز لمدير الصندوق، نيابة عن الصندوق، الحصول على تمويل متوافق مع 
 .وذلك بحسب اخر قوائم مالية مدققة قيمة أصول الصندوق 

 ميالدي.ديسمبر من عام  31يناير وتنتهي في  1السنة المالية للصندوق والتي تبدأ من 
 ديسمبر من كل سنة مالية( 31يونيو و 30كما في ) أشهر ستةكل  

 .10 النهائي بعد انتهاء الية التخصيص والمشار إليها في الفقرة شتراكمن قيمة اال 2.0%
 وتدفع كل ستة أشهر.ُتحتسب  –بعد خصم المصروفاتسنويا  من إجمالي قيمة أصول الصندوق  1%

 31يونيو،  30في وتحسب وتدفع بشكل تناسبي على عدد األيام في نهاية كل ستة أشهر  أصول الصندوق  قيمةسنويا  من  %0.04كحد أقصى 
 ديسمبر.

 

 .12يرجى اإلطالع على الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة الواردة في الفقرة 
 عند اإلدراج، يجوز تداول وحدات الصندوق بنفس طريقة تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(. وبالتالي، يجوز

وساطة شركات اللمالكي الوحدات والمستثمرين التداول خالل ساعات التداول العادية المعلن عنها من قبل هيئة السوق المالية مباشرة من خالل 
 المرخصة.

أن تنقل ملكية العقارالمراد االستحواذ عليه، أو  لىع الوحدات، كمال موافقة بعد را  فو  كين بشكل عينيالمشتر  على افيةضاإل الوحدات تخصيص يتم
وال   ، الوحدات مالك موافقة تاريخ من يوما   ( 60تزيد عن ) ال مدة خالل السوق  في اإلضافية الوحدات إدراج يتم وأن الصندوق  لمصلحةمنفعته 

 قيمة إجمالي  زيادة عملية طريق عن أكثر ( أو %5المشتركين بشكل عيني بما نسبته ) على التي تم تخصيصها الوحداتيجوز التصرف في 
( أشهر من 6خالل مدة  التزيد عن ستة )تبدأ فترة الطرح لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق  .تداولها لبدء األولى السنة خالل الصندوق  أصول

 تاريخ موافقة الهيئة على عملية زيادة قيمة أصول الصندوق.

فترة الطرح لزيادة إجمالي 
قيمة أصول الصندوق 
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 ( ريال سعودي عن طريق مساهمات عينية.80,600,000)
الحد األدنى المطلوب 

لزيادة إجمالي جمعه 
قيمة أصول الصندوق 

 الشرعية الهيئة عضو صالح بن فهد الشلهوب /الشيخ الدكتور
 الشرعية الهيئة عضو خالد بن عبدهللا بن علي المزيني/ الدكتورالشيخ 
 اإلدارة مجلس رئيس الحديثي محمد بن سلطان/ األستاذ
 المستقل اإلدارة مجلس عضو ناصر بن محمد السعدون / الدكتور

 المستقل اإلدارة مجلس عضو األستاذ/ بدر بن خالد القحطاني
 المستقل اإلدارة مجلس عضو الصايغ عليالمهندس/ فيصل بن 

 المستقل اإلدارة مجلس عضو األمير بن سليمان  ناألستاذ/ عبدالرحم
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 المحتويات فهرس
 74 ............................................................................................... المقيمين( اقرارات 11ملحق رقم )

 

 
 

 

 الصندوق  ريت عقارات الخليج –ُملكّية صندوق 

، وهو شخص مرخص له بممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم، يكون مسؤوال  عن لالستثمار ُملكّيةشركة 
 مدير الصندوق  إدارة أصول الصندوق.

 الصندوق إلى مدة مماثلة وفقا  للتقدير المطلق لمدير مدةاقفال فترة الطرح، ويمكن تمديد  تاريخ من تبدأ عاما  ( تسعة وتسعون 99)
 مدة الصندوق  موافقة مجلس إدارة الصندوق وموافقة هيئة السوق المالية. ىالصندوق بعد الحصول عل

  اإلدارةمجلس  .ه لمراقبة أعمال مدير الصندوق ءيعّين مدير الصندوق أعضاو  إدارة الصندوق  مجلس

 الهيئة .المملكة العربية السعوديةفي هيئة السوق المالية 

 عملة الصندوق  العملة التي يتم بناء عليها تقويم سعر وحدات الصندوق وهي الريال سعودي.

 الالئحة .ةالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة من قبل هيئة السوق المالي

 .ةالمتداولة الصادرة من قبل هيئة السوق المالي ةالتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري
تعليمات صناديق االستثمار 

 المتداولة ةالعقاري
 العمل يوم العربية السعودية. في المملكةوالسوق المالية  العمل الرسمي للبنوكيوم 

 المملكة المملكة العربية السعودية.

 دارةاإل أتعاب .راالستثماالرسوم التي يتقاضاها مدير الصندوق لقاء إدارة صندوق 

 رسوم اإلشتراك .%2 درهاق مبلغ االشتراك النهائي بعد انتهاء آلية التخصيص العامةرسوم يتقاضاها مدير الصندوق وتحسب كنسبة مئوية من 

لناتجة عن بيع اباستثناء األرباح الرأسمالية يقصد به إجمالي عوائد الصندوق بعد خصم إجمالي المصروفات التي تحملها الصندوق، 
األصول العقارية واالستثمارات األخرى والتي قد يعاد استثمارها بهدف االستحواذ على أصول إضافية أو صيانة وتجديد أصول الصندوق 

 القائمة.
 صافي األرباح 

في أصول حصة أي مالك في أي صندوق يتكون من وحدات أو جزء منها، وتعامل كل وحدة على أنها تمّثل حصة مشاعة في صا
 الوحدة الصندوق.

 رأس مال الصندوق  يعني إجمالي مبالغ اشتراكات مالكي الوحدات في الصندوق.

 الى باإلضافة الصندوق  في المستثمرين من المجمعة المبالغ  ويعني كذلك إجمالي قيمة أصول الصندوق بما فيها األصول العقارية
 .الصندوق  على قائمة قروض أي

)حجم  األصولإجمالي قيمة 
 الصندوق(

 قيمة الوحدة صافي قيمة أصول الصندوق مقسوما  على عدد الوحدات القائمة وقت التقويم.

جات مدى توافق المنت لمراجعة أعمال الصندوق واعتمادها والتأكد منمجموعة من علماء الشريعة تم تعيينهم من قبل مدير الصندوق 
 الهيئة الشرعية االستثمارية مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

أو  "ويشار لهم مجتمعين بـ "المشتركين تمّثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق، الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق 
 )مالك الوحدات( المشترك "مالكي الوحدات".
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، تثمين العقاري ن لتقديم خدمات اليأصول الصندوق العقارية تتوافر فيه الدراية والخبرة الالزمت لتقويمشخص يختاره مدير الصندوق 
 المثمن ومرخص معتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )تقييم(.

مضاف ديسمبر(  31يونيو،  30حسب تقييم المثمن بنهاية كل فترة تقويم )بما فيها األصول العقارية قيمة أصول الصندوق إجمالي 
 .اإللتزامات القائمة على الصندوق مطروحا  منها كافة لها أي إيرادات مستحقة و 

 صافي قيمة األصول

ات المشتركين، ستثمار يلتزم من خالله مدير الصندوق بإدارة او وأحكام  شروط  العقد بين مدير الصندوق والمشتركين والذي يحتوي على 
خدمات الرسوم ومقابل ال ويتقاضى في مقابل تأدية األعمال وخدمات اإلدارة أتعابا  وعموالت ومبالغ أخرى كما هو منصوص عليها في

 .12والعموالت وأتعاب اإلدارة الواردة في الفقرة 
 الشروط واألحكام

وتدفع عند اإلفراغ لصالح الوسيط العقاري. وقد يكون الوسيط العقاري العقار ُتحتسب االستحواذ على من قيمة  %2.5كحد أقصى 
 طرف ذو عالقة.

 عقارات شراء سعي

 السوق  السوق المالية السعودية

ة او أي أعضاء مجلس اإلدار  -6المحاسب القانوني  -5المثمن  -4مدير العقارات  -3أمين الحفظ  -2مدير الصندوق  -1كال من: 
من صافي أصول  %5أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته  -7األطراف السابقة ذكرها  منو الموظفين لدى أي التنفيذيين أمن المديرين 

 أي شخص مسيطر أو تابع على أي من األشخاص السابق ذكرهم. -8الصندوق 

 طرف ذو عالقة

عن مدير الصندوق حسب ما ورد في الئحة المصطلحات الصادرة عن  التامة يتمتع باالستقالليةعضو مجلس إدارة صندوق مستقل 
 هيئة السوق المالية.

العضو المستقل في مجلس إدارة 
 الصندوق 

 قاراتعفي السوق، ويتمثل هدفه االستثماري الرئيس في االستثمار في  تداول وحداتهصندوق استثمار عقاري مطروح طرحا  عاما  تُ 
لكي الوحدات ما صافي أرباح الصندوق نقدا  على نم محددةع نسبة وزّ ، وتتأجيري دوري و  ة لتحقيق دخلقابل ا  إنشائيا ،ر مطورة تطوي

 في هذا الصندوق خالل فترة عمله، وذلك بشكل سنوي بحد أدنى.

صندوق االستثمار العقاري 
 المتداول

 عقارات مطورة تطويرًا إنشائياً  راعية، وغيرها.ز والتجارية، والصناعية، والالسكنية،  ك العقاراتلويشمل ذ ،ة لالستخدامز المطورة الجاه العقارات

  الكبير.الوحدات  مالك-1يكون من اآلتي بيانهم: أالكل من يملك وحدة في صندوق االستثمار العقاري المتداول على 
 الصندوق وتابعيه.  مدير-2
 مجلس إدارة الصندوق. أعضاء-3

 مالكي الوحدات من الجمهور
 
 
 
 

 مالك الوحدات الكبير  أو أكثـر مـن وحـدات صـندوق االستثمار العقاري المتداول. % 5شخص يملـك مـا نسـبته 

وتم استخدامه في هذه الشروط واألحكام لتسمية المشاريع  هو جزء من مخطط معتمد معلوم المساحة يحده من جهاته األربع شوارع.
 القائمه عليه.

 بلوك

 القاصر سنة هجرية. 18هو أي شخص دون 

 الولي .سنة ويدخل في حكمه رب األسرة 18ن الولي هو من يكون بيده القرار والتصرف عن القاصر دو 

 الوصي الوصي هو من يكون بيده القرار والتصرف عن الشخص القاصر وتكتسب بصك وصية صادر من المحكمة المختصة.

عليها نظام األوراق التجارية يتضمن تعهدا من محرره بدفع مبلغ نقدي معين بعد مدة مكتوب وفقا لبيانات محددة نص سند تنفيذي هو 
وهو أداة ضمان للوفاء بالمبلغ الوارد بها كما يعتبر السند ألمر سندا  تنفيذيا  ويمكن تقديمه  معينة أو في تاريخ معين ألمر المستفيد.

 هـ. 13/8/1433وتاريخ  53ملكي رقم م/لمحكمة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ال

 سند ألمر

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

 حق الشفعة هو حق يعطي للشريك األولوية في شراء العقار قبل أن يعرض على اآلخرين.
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1  

 مقفل متداول وهو صندوق استثمار عقاري  MULKIA-GULF REAL ESTATE REIT FUND، ريت الخليجعقارات  –ُملكّية صندوق 
 .الشرعية الضوابطمتوافق مع 
2  

هو: المملكة العربية السعودية، الرياض. طريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع  لالستثمار ُملكّيةلشركة عنوان المكتب الرئيسي   2.1
( 11) 2799293فاكس: 920003028. هاتف: 11573الرمز البريدي  52775(. ص.ب. 3(، مكتب )184التحلية(. مبنى أكناز التجاري )

-37ترخيص هيئة السوق المالية رقم  – info@mulkia.com.saالبريد اإللكتروني:  www.mulkia.com.sa+ الموقع اإللكتروني: 966
13170. 

كتروني لشركة السوق المالية السعودية )"تداول"( معلومات عن صناديق االستثمار العامة ونشرات الشروط واالحكام كما يتضمن الموقع اإلل  2.2
 www.tadawul.com.saالخاصة بها ومعلومات عن البيانات المالية واألداء. ويمكن زيارة موقع )تداول( عبر الرابط 

3  

دير المطلق للتقوفقا  إلى مدة مماثلة مدة الصندوق فال فترة الطرح، ويمكن تمديد اق تاريخ منتبدأ عاما   تسعة وتسعون ( 99)مدة الصندوق 
 وموافقة هيئة السوق المالية. موافقة مجلس إدارة الصندوق  ىالحصول عللمدير الصندوق بعد 

4  

 يخبتار من قبل مجلس هيئة السوق المالية  " عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكّية  "وعلى طرح  لشروط واألحكامتمت الموافقة على هذه ا
 . م25/04/2019. تم التحديث بتاريخ ه17/11/1438م الموافق 09/08/2017

5  

من  %25سبة بما ال يتجاوز ن أو قيد اإلنشاء ،قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري  مطورة تطويرا  إنشائيا  االستحواذ على عقارات يهدف الصندوق إلى 
 وبحد أدنى مرة واحدة الل فترة عمل الصندوق خ أرباح الصندوق صافي  بحد أدنى من %90 ما نسبته، وتوزيع  ،القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق 

 .ديسمبر 31السنة المالية التي تنتهي في يوما  من نهاية  90خالل  سنويا  
6  

 حقيقمطورة تطويرا  إنشائيا ، قابلة لتعقارات  قوائم مالية مدققة في آلخروفقا   بحد أدنى من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق  %75استثمار  6.1
 دخل دوري وتأجيري.

يوما  من نهاية  90خالل  ومرة واحدة سنويا  بحد أدنىالوحدات نقدا   مالكيأرباح الصندوق على  صافي منأدنى  بحد %90توزيع ما نسبته  6.2
  .ديسمبر 31السنة المالية التي تنتهي في 

التطوير العقاري، سواء من  في القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققةمن  %25نسبة ال تتجاوز االستثمار ب 6.3
ن خالل االستثمار م تحقيق عوائد رأسمالية عند البيع الجزئي أوو التأجيرية رفع العوائد  بهدف إعادة تطوير العقارات المملوكة للصندوق  خالل

 وذلك وفقا  لرؤية مدير الصندوق وإرادته المطلقة. ،لصندوق ل في التطوير العقاري في عقارات غير مملوكة
ي ف لتجاري والصناعي والسكني، ويمكن أن يستثمر في فترات الحقةالقطاع ابفي العقارات يستهدف الصندوق االستثمار في بداية إطالقه  6.4

 تسهم في رفع العوائد المحققة للصندوق، او زيادة الكفاءة المالية، أو تخفيض المخاطرحقق عوائد دورية غيرها من القطاعات التي ت
 الشرعية.  ضوابطالمع  ةمارات الصندوق متوافقستكون جميع استث 6.5
 ستتركز استثمارات الصندوق في المملكة العربية السعودية. 6.6
من القيمة اإلجمالية  %10 زال يتجاو بما المتوافقة مع الضوابط الشرعية العقارية المتداولة االستثمارية يستثمر الصندوق في الصناديق  قد 6.7

 .ئم مالية مدققةقواخر آوذلك بحسب  ألصول الصندوق 
7  

 مذكورة في ةأصول عقاري ةعدد من العقارات المدرة للدخل والتي تندرج تحت أربععلى االستحواذ  "عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكّية " يستهدف
بنجاح، وفي حال عدم اكتمال الطرح بجمع المبالغ المطلوبة فإن مدير الصندوق سيقوم  اكتمال الطرحيوما  من  60خالل وذلك  7.1الفقرة 

  .من هذه الشروط واألحكام 9باإلجراءات التي تم اإلشارة إليها في الفقرة 

http://www.tadawul.com.sa/
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 قرياالستفادة من العقار أو تشغيله، و و قد تتسبب في عدم أمن أي مخالفات نظامية تمنع  7.1ات المستهدفة في الفقرة بخلو العقار  ويقر مدير الصندوق 
تسبب بدورها في تشغيله، أو قد ت و قد تتسبب في عدم االستفادة من المبنى أوأو عيوب هندسية رئيسية قد تمنع أسالمة العقار فنيا  وخلوه من أي خلل ب
  .جراء اصالحات وتغييرات رئيسية مكلفةإ

 
 أصول الصندوق: 7.1

 
 السكني )مدينة الرياض( مبنى الياسمين 7.1.1

مدير الصندوق  وسيقوم ،%100 العقار( )تأجيرونسبة اإلشغال  ،الرياض مدينة شمال ويقع المساحات متعددة شقة 41 من العقار هذا يتألف
 العقاري "ُملكّية  صندوق  وحدات مالك إشعارتاريخ  منيوما   60 خالل الشركة ذات الغرض الخاص إلى ملكيته ونقلالمبنى  على باالستحواذ

 التفاصيل سبح المراعي شركة إلى حاليا   مؤجر المبنى وهذا. للدخل المدر العقاري  ُملكّية صندوق وسداد قيمة االستحواذ نقدا  لصالح  ،"للدخل المدر
 .أدناه

         
 معلومات عن العقار  

 مبنى سكني النوع
 حي الياسمين شمال مدينة الرياض الموقع

 متر مربع 2,309 األرضمساحة 
 متر مربع 5,303 مساحة البناء
 أدوار 3.5 عدد األدوار

 ( متر مربع تقريبا  152-97تتراوح مساحاتها ) شقة 41 المكونات
 سنوات 4 عمر المبنى

 ريال سعودي 18,677,220  إجمالي قيمة االستحواذ
 عقد اإليجار تفاصيل

 شركة المراعي المستأجر
 موظفينسكن  االستخدام

 هـ 9/2/1437الموافق  م 21/11/2015 تاريخ بدء العقد
  سنوات 5 مدة العقد

 هـ 6/4/1442م الموافق  21/11/2020 تاريخ انتهاء العقد
اريخ من ت النتهاء العقد المدة المتبقية

 الشروط واألحكام
 وثالثة وعشرين يوما . أشهر وثالثثالث سنوات 

 ريال سعودي 7,250,000 إجمالي قيمة العقد
 %7.8/ريال سعودي 1,450,000 /العائد السنوي  اإليجار السنوي 

 
 قيمة اإليجار السنة سنوات 3خر آ اإليجار السنوي 

 لاير سعودي 1,450,000 م 2016

 لاير سعودي 1,450,000 م 2015

 لاير سعودي 1,450,000 م 2014
 

  .سنوي  نصف دفعتين بشكل طريقة دفع اإليجار
 ال يوجد التزام المستأجرضمانات 

أشهر من  3يحق للمستأجر إلغاء العقد بموجب إخطار خطي يقدم للمؤجر قبل  شروط إلغاء العقد
الي من خ أن يقوم بتسليم العقار كما كان على نهاية السنة التعاقدية السارية.

  .العيوب وصيانتها إن وجدت على حسابه الخاص
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 مدير يقر ذلك عدا ما، %14ويملك فيه  الصندوق " والذي يديره مدير للدخل المدر العقاري العقار هو صندوق "ُملكّية  مالك: إفصاح
 :مباشر غير أو مباشر بشكل التالية األطراف بين مصالح تضارب وجود بعدم الصندوق 

 .مدير الصندوق  .1
 .مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق  مدير/ .2
 .المرتبطة بالصندوق مالك العقارات  مالك/ .3
 يجار السنوية للصندوق.أو أكثر من عوائد اإل %10مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  مستأجر/ .4

 
 )مدينة الرياض( الصناعيالتجاري مجمع التقنية  7.1.2

 تأجير)، ونسبة اإلشغال مراكز صيانة سيارات ومعرضي سيارات ومركز بيع قطع غيار ويقع جنوب شرق مدينة الرياض 5يتكون هذا المجمع من 
من تاريخ  يوما   60خالل  الشركة ذات الغرض الخاص إلى العقاري ونقل ملكيته صلالستحواذ على األبا وسيقوم مدير الصندوق  ،%100 العقار(

 ر.وحدات بقيمة االستحواذ لصالح مالك العقا ر، وسيقوم مدير الصندوق بسداد قيمة األصل على شكل إصداإقفال الطرح بنجاح

 معلومات عن العقار
 تجاري  مجمع صناعي النوع

 جنوب شرق مدينة الرياض –حي الفيصلية  الموقع
 متر مربع 45,749 مساحة األرض

 متر مربع 36,554 مساحة البناء
 1 عدد األدوار

 ومركز بيع لقطع الغيار سيارات معرضيسيارات و  مراكز صيانة 5  المكونات
 سنوات 7 عمر المجمع

ريال  1,215,000سعي والبالغة:غير شاملة لقيمة ال ،ريال سعودي 121,500,000 إجمالي قيمة االستحواذ
 سعودي.

/ العائد إجمالي قيمة اإليجارات
 السنوي 

 %8.2/ ريال سعودي 10,029,000

 (6)بلوك  تفاصيل عقد اإليجار
 متر مربع 14,713 مساحة األرض

 متر مربع 12,150 مساحة البناء
اللطيف العيسى  وهي إحدى شركات مجموعة عبد للسيارات شركة عبد اللطيف العيسى المستأجر

 القابضة المالكة لشركة عقار ومعمار الدولية للعقارات.
 مركز صيانة سيارات وجميع األنشطة المتعلقة بها االستخدام

 ه2/4/1438 الموافق م1/1/2017 تاريخ بدء العقد
 )ملزمة(سنوات  5 مدة العقد

 هـ 26/5/1443م الموافق  31/12/2021 تاريخ نهاية العقد
المدة المتبقية النتهاء العقد من 

 تاريخ الشروط واألحكام
 أشهروخمسة أربع سنوات 

 سعودي ريال 10,000,000 إجمالي قيمة العقد
 سعودي ريال 2,000,000 اإليجار السنوي 
 اإليجارقيمة  السنة سنوات 3اخر  اإليجار السنوي 

 لاير 3,348,843 م 2016

 سعودي

لاير  3,189,375 م 2015

 سعودي

لاير  3,037,500 م 2014

  سعودي
 الميالدي للتقويم سنوي، وفقا نصف دفعتين بشكل طريقة دفع اإليجار
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و أ ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر لبنود العقد إلغاء العقد لمستأجرل يحقال  شروط إلغاء العقد
 أي منها وهي كالتالي:

 عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر. -1
 إذا خالف المستأجر أي من شروط العقد ولم يزل المخالفة. -2
 إذا تم استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار. -3
 العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار. ثبت استخدامإذا  -4
 إذا أفلس المستأجر. -5

 /أ(7)بلوك  تفاصيل عقد اإليجار
 متر مربع 4,865 مساحة األرض

 متر مربع 1,850 مساحة البناء
للسيارات وهي إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى  شركة عبد اللطيف العيسى المستأجر

 القابضة المالكة لشركة عقار ومعمار الدولية للعقارات.
 مركز مطالبات وصيانة سيارات وجميع األنشطة المتعلقة بها االستخدام

 ه2/4/1438 الموافق م 1/1/2017 تاريخ بدء العقد
 سنوات )ملزمة( 5 مدة العقد

 هـ 26/5/1443م الموافق  31/12/2021 العقدريخ نهاية تا
المدة المتبقية النتهاء العقد من 

 تاريخ الشروط واألحكام
 أشهر وخمسةأربع سنوات 

 سعودي ريال 3,000,000 إجمالي قيمة العقد
 سعودي ريال 600,000 اإليجار السنوي 
 قيمة اإليجار السنة سنوات 3خر آ اإليجار السنوي 

 لاير سعودي 559,625 م 2016

 لاير سعودي 508,750 م 2015

  لاير سعودي 508,750 م 2014
 الميالدي للتقويم سنوي، وفقا نصف دفعتين بشكل طريقة دفع اإليجار
و أ ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر لبنود العقد إلغاء العقد لمستأجرل يحقال  شروط إلغاء العقد

 أي منها وهي كالتالي:
 عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر. -1
 إذا خالف المستأجر أي من شروط العقد ولم يزل المخالفة. -2
 إذا تم استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار. -3
 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار. -4
 المستأجر.إذا أفلس  -5

 /ب(7)بلوك  تفاصيل عقد اإليجار
 متر مربع 4,865 مساحة األرض

 متر مربع 1,835 مساحة البناء
 شركة العيسى العالمية للسيارات المستأجر
 مركز بيع قطع غيار سيارات وجميع األنشطة المتعلقة بها االستخدام

 ه2/4/1438الموافق  م 1/1/2017 تاريخ بدء العقد
 سنوات )ملزمة( 5 العقدمدة 

 هـ 26/5/1443م الموافق  31/12/2021 تاريخ نهاية العقد
المدة المتبقية النتهاء العقد من 

 تاريخ الشروط واألحكام
 أربع سنوات وخمسة أشهر

 سعودي ريال 2,000,000 إجمالي قيمة العقد
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 سعودي ريال 400,000 اإليجار السنوي 
 قيمة اإليجار السنة سنوات 3اخر  اإليجار السنوي 

 لاير سعودي 450,000 م 2016

 لاير سعودي 450,000 م 2015

  لاير سعودي 450,000 م 2014
 الميالدي للتقويم سنوي، وفقا نصف دفعتين بشكل طريقة دفع اإليجار
و أ ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر لبنود العقد إلغاء العقد لمستأجرل يحقال  شروط إلغاء العقد

 أي منها وهي كالتالي:
 عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر. -1
 إذا خالف المستأجر أي من شروط العقد ولم يزل المخالفة. -2
 إذا تم استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار. -3
 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار. -4
 إذا أفلس المستأجر. -5

 (9)بلوك  تفاصيل عقد اإليجار
 متر مربع 6,098 مساحة األرض

 متر مربع 4,750 مساحة البناء
 شركة العيسى العالمية للسيارات المستأجر
 سيارات وجميع األنشطة المتعلقة بها صيانةمركز  االستخدام

 ه  2/4/1438الموافق  م 1/1/2017 تاريخ بدء العقد
 سنوات )ملزمة( 5 مدة العقد

 هـ 26/5/1443م الموافق  31/12/2021 تاريخ نهاية العقد
المدة المتبقية النتهاء العقد من 

 تاريخ الشروط واألحكام
 أشهر خمسةأربع سنوات و 

 سعودي ريال 4,772,500 العقدإجمالي قيمة 
 سعودي ريال 954,500 اإليجار السنوي 
 قيمة اإليجار السنة سنوات 3اخر  اإليجار السنوي 

لاير  1,047,375 م 2016

 سعودي

 لاير سعودي 997,500 م 2015

  لاير سعودي  950,000 م 2014
 الميالدي للتقويم سنوي، وفقا نصف دفعتين بشكل طريقة دفع اإليجار
و أ ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر لبنود العقد إلغاء العقد لمستأجرل يحقال  شروط إلغاء العقد

 أي منها وهي كالتالي:
 عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر. -1
 إذا خالف المستأجر أي من شروط العقد ولم يزل المخالفة. -2
 استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار.إذا تم  -3
 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار. -4
 إذا أفلس المستأجر. -5

 (10)بلوك  تفاصيل عقد اإليجار
 متر مربع 6,730 مساحة األرض

 متر مربع 5,233 مساحة البناء
 يوسف ناغي للسيارات مؤسسة محمد المستأجر
 صيانة سيارات وبيع قطع غيار االستخدام

 هـ 11/02/1434م الموافق 24/12/2012 تاريخ بدء العقد
 سنوات )ملزمة( 5 مدة العقد
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 هـ 10/2/1439م الموافق  30/10/2017 تاريخ نهاية العقد
المدة المتبقية النتهاء العقد من 

 تاريخ الشروط واألحكام
وفي حال لم يتم التجديد سيقوم مدير الصندوق  العقد،المتوقع أن يتم تجديد  )من أشهر ثالثة

 جديد(باالستعانة بخدمات مدير عقارات للبحث عن مستاجر 
 سعودي ريال 5,450,000 إجمالي قيمة العقد

 ريال سعودي )آلخر سنة قبل تجديد العقد( 1,200,000 اإليجار السنوي 
 قيمة اإليجار السنة سنوات 3اخر  اإليجار السنوي 

لاير  1,150,000 م 2016

 سعودي

لاير  1,100,000 م 2015

 سعودي

لاير  1,000,000 م 2014

  سعودي
 الهجري  للتقويم سنوي، وفقا دفعتين بشكل طريقة دفع اإليجار
و أ ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر لبنود العقد إلغاء العقد لمستأجرل يحقال  شروط إلغاء العقد

 أي منها وهي كالتالي:
 عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر. -1
 إذا خالف المستأجر أي من شروط العقد ولم يزل المخالفة. -2
 إذا تم استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار. -3
 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار. -4

 (11)بلوك  تفاصيل عقد اإليجار
 متر مربع 7,341 مساحة األرض

 متر مربع 5,800 مساحة البناء
 المحدودة الشركة المتحدة للسيارات المستأجر
 األنشطة المتعلقة بهامركز صيانة السيارات وبيع قطع الغيار وجميع  االستخدام

 ه  18/8/1432الموافق  م 8/7/2012 تاريخ بدء العقد
 )ملزمة(وخمس شهور سنوات  10 مدة العقد

 هـ 7/6/1444م الموافق  31/12/2022 تاريخ نهاية العقد
المدة المتبقية النتهاء العقد من 

 تاريخ الشروط واألحكام
 أشهر وخمسةسنوات  خمس

 سعودي ريال 7,830,000 إجمالي قيمة العقد
ريال لباقي  1,595,000)و م(2018حتى نهاية عام ريال سعودي في  1,450,000) اإليجار السنوي 

 السنوات(
 قيمة اإليجار السنة سنوات 3اخر  اإليجار السنوي 

لاير  1,403,600 م 2016

 سعودي

لاير  1,339,800 م 2015

 سعودي

لاير  1,276,000 م 2014

  سعودي
 الميالدي للتقويم سنوي، وفقا نصف دفعتين بشكل طريقة دفع اإليجار



  

 

13170-37 75 من  19 صفحة 

 

و أ ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر لبنود العقد إلغاء العقد لمستأجرل يحقال  شروط إلغاء العقد
 أي منها وهي كالتالي:

 عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر. -1
 المستأجر أي من شروط العقد ولم يزل المخالفة.إذا خالف  -2
 إذا تم استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار. -3
 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار. -4
 إذا أفلس المستأجر. -5

 (24 قطعة) تفاصيل عقد اإليجار
 مربعمتر  6,000 مساحة األرض

 متر مربع 3,000 مساحة البناء
 شركة العيسى العالمية للسيارات المستأجر
 واألنشطة المتعلقة بها سيارات معرض االستخدام

 ه2/4/1438الموافق  م 1/1/2017 تاريخ بدء العقد
 سنوات )ملزمة( 5 مدة العقد

 هـ 26/5/1443م الموافق  31/12/2021 تاريخ نهاية العقد
المتبقية النتهاء العقد من المدة 

 تاريخ الشروط واألحكام
 أشهر وخمسةأربع سنوات 

 سعودي ريال 8,350,000 إجمالي قيمة العقد
 ريال سعودي  1,670,000 اإليجار السنوي 
 سنوات 3اخر  اإليجار السنوي 

 

 

 

 

 قيمة اإليجار السنة

لاير  1,815,000 م 2016

 سعودي

لاير  1,650,000 م 2015

 سعودي

لاير  1,500,000 م 2014

  سعودي
 الميالدي للتقويم سنوي، وفقا نصف دفعتين بشكل طريقة دفع اإليجار
و أ ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر لبنود العقد إلغاء العقد لمستأجرل يحقال  شروط إلغاء العقد

 أي منها وهي كالتالي:
 وعدم دفع المستأجر. عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار -1
 إذا خالف المستأجر أي من شروط العقد ولم يزل المخالفة. -2
 إذا تم استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار. -3
 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار. -4
 إذا أفلس المستأجر. -5

 (25 قطعة) تفاصيل عقد اإليجار
 متر مربع 6,000 مساحة األرض

 متر مربع 3,000 مساحة البناء
 مؤسسة محمد يوسف ناغي للسيارات المستأجر
 صالة عرض ومكاتب وبيع قطع غيار االستخدام

 هـ 11/02/1434م الموافق 24/12/2012 تاريخ بدء العقد
 سنوات )ملزمة( 5 مدة العقد

 هـ 10/2/1439م الموافق  30/10/2017 تاريخ نهاية العقد
المدة المتبقية النتهاء العقد من 

 تاريخ الشروط واألحكام
وفي حال لم يتم التجديد سيقوم مدير الصندوق  العقد،المتوقع أن يتم تجديد  )من أشهر ثالثة

 جديد(باالستعانة بخدمات مدير عقارات للبحث عن مستاجر 
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 سعودي ريال 7,844,500 إجمالي قيمة العقد
 ريال سعودي )آلخر سنة قبل تجديد العقد(1,754,500 اإليجار السنوي 
 سنوات 3اخر  اإليجار السنوي 

 

 

 

 

 قيمة اإليجار السنة

لاير  1,595,000 م 2016

 سعودي

لاير  1,595,000 م 2015

 سعودي

لاير  1,450,000 م 2014

  سعودي
 الهجري  للتقويم سنوي، وفقا نصف دفعتين بشكل طريقة دفع اإليجار
و أ ويحق للمالك إلغاء العقد عند مخالفة المستأجر لبنود العقد إلغاء العقد لمستأجرل يحقال  شروط إلغاء العقد

 أي منها وهي كالتالي:
 عند فوات المدة المحددة لدفع اإليجار وعدم دفع المستأجر. -1
 إذا خالف المستأجر أي من شروط العقد ولم يزل المخالفة. -2
 استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار.إذا تم  -3
 إذا ثبت استخدام العقار من قبل المستأجر بطريقة مخالفة لغرض االستئجار. -4

  
 حدىإ وهي ، فيه التصرف حق للعقارات الدولية ومعمار عقار ولشركة القابضة العيسى عبداللطيف مجموعة شركة المجمع هذا يمتلك : إفصاح

ويمتلك حصة  %5بنسبة  لالستثمار ُملكّية شركة مساهمي أحد هو العيسى زياد/ واألستاذ القابضة، العيسى عبداللطيف لمجموعة التابعة الشركات
 أنه كما %10ويمتلك حصة غير مباشرة في شركة "عقار ومعمار بنسبة  ،. %10نسبة بمباشرة في شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة 

 حدىإ هي اراتللسي العيسى عبداللطيف وشركة المجمع هذا في رئيسي مستأجر وهي للسيارات العيسى عبداللطيف شركة في إدارة مجلس عضو
 .في  نهاية هذه الشروط واألحكام 4للمزيد من التفاصيل الرجاء االطالع على الملحق رقم  القابضة العيسى عبداللطيف لمجموعة التابعة الشركات

 تضارب مصالح بين األطراف التالية بشكل مباشر أو غير مباشر: يوجد الأعاله  ذكر ما عدا
 .مدير الصندوق  .1
 .مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق  مدير/ .2
 .مالك العقارات المرتبطة بالصندوق  مالك/ .3
 .أو أكثر من عوائد االيجار السنوية للصندوق  %10مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  مستأجر/ .4
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 (مدينة جدة) ريدينار التجامبنى  7.1.3
وسيقوم مدير الصندوق  ،  %100، ونسبة اإلشغال ) تأجير العقار (  يتألف هذا المبنى من مكاتب وصاالت تأجيريه ويقع في مدينة جدة

الصندوق بسداد قيمة األصل نقدا  ، وسيقوم مدير يوما   60خالل  الشركة ذات الغرض الخاصإلى  باالستحواذ على األصل العقاري ونقل ملكيته
 من قيمة االشتراكات النقدية في الصندوق.

  
 معلومات عن العقار

 مبنى تجاري )مكاتب ومعارض( النوع
 حي الزهراء، مدينة جدة الموقع

 متر مربع 4,761 مساحة األرض
 متر مربع 14,900 مساحة البناء
 أدوار 4 عدد األدوار

 ريال سعودي. 3,111,762، غير شاملة لقيمة السعي والبالغة:ريال سعودي 124,470,490 إجمالي قيمة االستحواذ
 عقد اإليجار تفاصيل

 با العقاريةشركة ص المستأجر
 مكاتب ومعارض تجارية االستخدام

العقار فراغ إ طريق عن وذلك عليه ريت الخليج عقاراتملكية  صندوق  استحواذبدء العقد عند تاريخ  تاريخ بدء العقد
 باسم الشركة ذات الغرض الخاص المؤسسة لحفظ أصول الصندوق 

 سنوات )ملزمة( 7 مدة العقد
 سنوات من تاريخ إفراغ العقار باسم الشركة ذات الغرض الخاص 7 تاريخ انتهاء العقد

المدة المتبقية النتهاء العقد من تاريخ 
 الشروط واألحكام

 سنوات من تاريخ إفراغ العقار باسم الشركة ذات الغرض الخاص 7

 69,703,480 إجمالي قيمة العقد
 %8/ ريال سعودي 9,957,640 / العائداإليجار السنوي 
 سنوات 3اخر  اإليجار السنوي 

 

 

 

 

 قيمة اإليجار السنة

 سعودي لاير 9,957,640 م 2016

 سعودي لاير 9,940,720 م 2015

  سعودي لاير 9,600,095 م 2014

 الميالدي للتقويم سنوي، وفقا بشكل تدفع طريقة دفع اإليجار
والمستأجر هي شركة صبا العقارية المحدودة والتي يمتلك فيها مالك العقار نسبة ، الشيخآل عبدهللا  كعبدالمل السيد: المبنى: يمتلك هذا إفصاح

 صبا العقارية المحدودة: تجدون في الجدول أدناه بيان بمالك شركة 60%
 م المالك النسبة

 1 عبد الملك عبدهللا آل الشيخ 60%
 2 خالد بن يوسف السلوم 40%

 

 أعاله يقر مدير الصندوق بعدم وجود تضارب مصالح بين األطراف التالية بشكل مباشر أو غير مباشر: ذكر ما عدا
 .مدير الصندوق  .1
 .مدير/مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق  .2
 .مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق  .3
 .أو أكثر من عوائد االيجار السنوية للصندوق  %10مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  .4
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 (الدمام مدينة)ويست أفينيو  مشروع 7.1.4
 على ستحواذباإلمدير الصندوق  وسيقوم، %100 (العقار )تأجيرونسبة اإلشغال  ،الدمام مدينة في ويقع معارضو  أسواق من العقار هذا يتألف

 شكل على األصل قيمة من %86مدير الصندوق بسداد  وسيقوم .يوما   60 خاللذات الغرض الخاص  الشركة إلى تهملكي ونقل العقاري  األصل
 في النقدية االشتراكات من نقدي بشكل األصل قيمة من %14االستحواذ لصالح مالك العقار، وسداد  بقيمة)بشكل عيني( وحدات  رإصدا

 .الصندوق 
 

 معلومات عن العقار
 تتضمن المعارض شركة ساكو وشركة الشايع للتجزئة. ومعارض( أسواقمبنى تجاري ) النوع

 الدمام، مدينة الفيصليةحي  الموقع
 متر مربع 57,000 مساحة األرض

 متر مربع 56,000 مساحة البناء
 واحد دور عدد األدوار
 .سعودي ريال 3,090,000:والبالغة السعي لقيمة شاملة غير ،ريال سعودي 309,000,000 االستحواذ إجمالي قيمة

 عقد اإليجار تفاصيل  
 )هي الشركة المالكة للمشروع( الخليج عقارات شركة المستأجر
 معارض تجارية ومطاعم ومدينة ترفيهية االستخدام

فراغ إ طريق عن وذلك عليه ريت الخليج عقارات ملكية صندوق  استحواذد نعبدء العقد  تاريخ تاريخ بدء العقد
 المؤسسة لحفظ أصول الصندوق  العقار باسم الشركة ذات الغرض الخاص

 ملزمة(سنوات  خمس) ةسن 20 مدة العقد
 ريال سعودي 123,500,000 إجمالي قيمة العقد

 ريال سعودي 24,720,000 اإليجار السنوي 
 للتقويم الميالدي سنوي، وفقا بشكل تدفع اإليجارطريقة دفع 

هذا المجمع شركة عقارات الخليج والتي يملكها شركة بيت االستثمار الخليجي، وشركة سعد للتجارة والمقاوالت، وشركة مجموعة  يمتلك: إفصاح
ستثمر الواحد ملكية الم تتجاوز المن المستثمرين  عبداللطيف العيسى المحدودة، وشركة آل سعيدان للعقارات، والشركة األولى لالستثمار وعدد

يمتلك األستاذ/ زياد بن عبد اللطيف العيسى حصة غير مباشرة  وبالكامل،  العقار باستئجار قومهي التي سوف ت ومن رأس المال  %5منهم 
 على االطالع يرجىمالك الشركة  حولولمزيد من التفاصيل  %1.2 بقيمة مباشرة ونسبة القابضة العيسىعن طريق شركة عبد اللطيف  فيها

مدير الصندوق، حيث يمتلك في رأسمال مدير  –، وهو أحد مساهمي شركة "ُملكّية لالستثمار" واألحكام الشروط هذه نهاية في 5 رقم ملحق
 . %5الصندوق نسبة 

 
 :مباشر غير أو مباشر بشكل التالية األطراف بين مصالح تضارب وجود بعدم الصندوق  مدير يقرما ذكر أعاله فإنه  عدا

 .مدير الصندوق  .1
 .مدير/مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق  .2
 .مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق  .3
 .أو أكثر من عوائد االيجار السنوية للصندوق  %10مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  .4
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 : لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق  المستهدف العقار
 

 مول إيليت اسم العقار
معلومات مالك/مالك 

 العقار
 خالد بن عبدالعزيز بن نفجان.

 مطاعم ومعارض تجارية ومكاتب. نوع العقار
 الرياض/  السعودية العربية المملكة الدولة/المدينة
 السليمانية  / شارع األمير مساعد بن جلوي )الضباب(.  حي الحي/الشارع

 كروكي الموقع

 
 هـ 29/08/1434 وتاريخ 210115033104 الملكية صك رقم
 هـ 13/01/1436 وتاريخ   544/1436 البناء رخصة رقم
 هـ 15/08/1439 وتاريخ 1439/3047 البناء إتمام شهادة رقم

 متر مربع. 9,600 مساحة األرض
مساحة البناء )حسب 

 رخصة البناء(
 متر مربع. 21,929

 قبو + أرضي + ميزانين +دور أول + ملحق. عدد األدوار
وحدة من  المعارض التجارية والمطاعم بمساحات  15تحتوي على عدد  ينيتكون المجمع من دور أرضي وميزان أنواع الوحدات وأعدادها

 240وحدة مكتبية متنوعة باإلضافة الى أكثر من  15مختلفة ودور ثاني وملحق يحتوي على مساحات عدد 
 موقف سيارة تخدم المجمع.

 %100 نسبة إشغال العقار
المتبقي و  في الصندوق  حصص عينية ريال مقابل 80,600,000مبلغ ريال سعودي، منها  216,612,500 تكلفة شراء العقار

 5,037,500 البالغة السعي قيمةبما في ذلك  التمويل المتاح للصندوق من خالل يتم دفعه ا  و نقديتم سداده 
 .وضريبة القيمة المضافة والرسوم الغير متكررة األخرى  ذو عالقة. ليسوهو طرف  للوسيطتدفع  ريال

اإليجار نبذة عن عقود 
 الحالية

 

 تفاصيل عقود اإليجار والتشغيل 
أهم المستأجرين 

 والمشغلين
 ستأجرالم وهيمالك العقار يعتبر من كبار المساهمين في شركة المشاريع األولى  -شركة المشاريع األولى

 الرئيسي
 عقد واحد عدد العقود

 لضريبة القيمة المضافة، غير شامل سعودي ريال 16,000,000 اإليجار مبلغ إجمالي
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 سعودي ريال 16,000,000 اإليجار مبلغ صافي
 .دفعة واحدة عند توقيع عقد اإليجار ما عدا السنة األولى تدفع دفعة كل ستة أشهر – دفعتين دفعات اإليجار تكرار

)ثمانية  8,000,000)سندات ألمر( ؛ كل منها بمبلغ  7يتعين على المستأجر ، عند اإلفراغ ، تسليم المؤجر  اإليجار ضمان
أول ثالث سنوات ونصف من مدة عقد لتغطي أشهر  6ماليين( ريال سعودي ، تمثل قيمة اإليجار عن فترة 

 اإليجار.
 شركة المشاريع األولى – المستأجر العقار إدارة عن المسؤول

 .الدورية الصيانة العقار بصيانة التأجير عقد على بناء   المستأجر يلتزم العقار صيانة
 للمؤجر وفقا  لسلطته التقديرية فسخ العقد دون أي تعويض للمستأجر ومع اإلحتفاظ بكامل حقوق  يحق العقد فسخ أحكام

 :التالية الحاالت من مكان أي في الحال بحسب األضرار عن التعويض في و العقد مدة كامل في المؤجر
 مالية مستحقات أي أو األجرة لدفع المحددة المدة عن يوما   30 من أكثر الثاني الطرف تأخر  عند .1

 .المؤجر يقبله مانع عذر هناك يكن لم ما المستأجر على مترتبة أخرى 
 المحددة المدة خالل يصححها أو المخالفة يزيل لم و العقد، شروط من أيا   المستأجر خالف إذا .2

 .المخالفة إلستدراك المؤجر قبل من خطيا  
 ستؤجرإ الذي للغرض مخالفة بطريقة باستعماله سمح أو المأجور إستعمل المستأجر أن ثبت إذا .3

 تعليماتال و للنظم بمخالفة أو للغير األضرار تسبيب أو للضرر تعرضه بطريقه أو أجله من
 .الحكومية

 .المؤجر من صريح كتابي إذن بغير العقد عن تنازل المستأجر أن ثبت إذا .4
 .هبالزامات الوفاء على قادر غير وأصبح تصفيته أعلن أو أعسر او الثاني الطرف أفلس إذا .5

 
ة أشهر مع إشعار قبل ست لمؤجرمن ا ةيالكتاب بالموافقة إال العقد يمدد أو يجدد وال خمس سنوات ملزمة للطرفين مدة العقود

 في حال الرغبة في التمديد
متوسط المدة المتبقية 

 النتهاء العقد
 تبدأ بتاريخ انتقال ملكية العقار للصندوق ، خمس سنوات

المحتملة  ضد المخاطرتأمين شامل على العقار بعد نقل ملكية العقار للصندوق  بالتأمين الصندوق مدير  سيقوم على العقار  التأمين
 والهدم صاريحالت تكاليف ذلك في بما األصلية حالته إلى المبنى إعادة تكلفة كامل لتشمل التغطية دتمت حيث

مع العلم بأن تكلفة التأمين على عقارات  .واإليجارات العامة المسؤولية تأمين وكذلك اإلنشاء إعادة وتكاليف
لى وسيقوم مدير الصندوق بالحصول ع وتكون وفقا  لألسعار السائدة في السوق  الصندوق تحمل على الصندوق 

إلفصاح ، كما سيتم اعلى أفضل العروض والشروطعروض من شركات التأمين ومن ثم التأمين على العقار بناء  
 .عنها في التقارير المالية القادمة

 

 : إفصاح
 

 قيمة تقييم العقار )ريال سعودي(
 ريال سعودي 188,000,000 التقييم األول

 مكتب إستناد للتقييم العقاري  المقيم
 رسملة الدخل أسلوب التقييم
 سعوديريال  206,450,000 التقييم الثاني

 وايت كيوبس المقيم
 رسملة الدخل أسلوب التقييم

 ريال سعودي 197,225,000 متوسط التقاييم
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 :  المستهدف للعقار األداء التشغيلي
 األداء التشغيلي المستهدف األداء التشغيلي الحالي

 2022 2021 2020 2019 البند
 إجمالي إيرادات التأجير

 المضافة""غير شامل لضريبة القيمة 
 16,000,000 ال ينطبق

 ريال سعودي
16,000,000 

 ريال سعودي
16,000,000 

 ريال سعودي

 16,000,000 ينطبق ال صافي دخل التأجير
 ريال سعودي

16,000,000 
 ريال سعودي

16,000,000 
 ريال سعودي

 %100 %100 %100 ال ينطبق نسبة األشغال للجزء التجاري 
 %100 %100 %100 ال ينطبق نسبة األشغال للجزء المكتبي

 16,000,000 ال ينطبق صافي دخل التأجير 
 ريال سعودي

16,000,000 
 ريال سعودي

16,000,000 
 ريال سعودي

 %7.39 %7.39 %7.39 ال ينطبق نسبة إجمالي العائد السنوي للعقار
 %39.7 %39.7 %39.7 ال ينطبق نسبة صافي العائد السنوي للعقار

 قيمة اإليجار السنة الثالث السابقةاإليجار للسنوات 
 ال ينطبق  2017

 ال ينطبق 2018 
2019 *  8,896,312  

 

 .تقريبا   %50 اإلشغال نسبة *
 

 والمستهدفة لكل عقار/منفعة الحاليةعوائد اإليجارات صافي 
 *2023 – 2021 *2020 *2019 2018 إسم العقار

 شاغر شاغر شاغر شاغر مبنى الياسمين السكني

 9,160,000 9,160,000 8,419,500 10,029,000 مجمع التقنية التجاري 

 9,957,640 9,957,640 9,957,640 9,957,640 مبنى دينار التجاري 

 24,720,000 24,720,000 24,720,000 24,720,000 مجمع ويست أفينيو

 10,937,500 10,937,500 10,937,500 10,937,500 مجمع فلل فيفيندا

 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 مطعم برجر كنج خميس مشيط

 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ال ينطبق مطعم برجر كنج حي الشراع  بجدة

 610,000 610,000 610,000 610,000 مطعم برجر كنج حي أبحر بجدة

 16,000,000 16,000,000 ينطبق ال ينطبق ال مول إيليت

 االيجارية حسب العقود الموقعة*القيمة 
 
 
 

 :المستهدفة السنوية العقارات عوائد
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لسعر  نسبة إجمالي العائد السنوي للعقارات إسم العقار
 االستحواذ

 لسعر االستحواذ نسبة صافي  العائد السنوي للعقارات

 2019  2020 2021 2019 2020 2021 

 شاغر  شاغر  شاغر شاغر  شاغر  شاغر  *مبنى الياسمين السكني

 %7.54 %7.54 %6.93 %7.54 %7.54 %6.93 مجمع التقنية التجاري 

 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 مبنى دينار التجاري 

 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 مجمع ويست أفينيو

 %8.70 %8.70 %8.70 %8.70 %8.70 %8.70 مجمع فلل فيفيندا

مطعم برجر كنج خميس 
 %8.80 %8.80 %8.80 %8.80 %8.80 %8.80 مشيط

مطعم برجر كنج حي 
 %8.30 %8.30 ال ينطبق %8.30 %8.30 ال ينطبق الشراع  بجدة

مطعم برجر كنج حي أبحر 
 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00  %8.00 بجدة

 %7.39 %7.39 ال ينطبق %7.39 %7.39 ال ينطبق   مول إيليت

 .المبنى من المستأجر جو خر  نتيجة شاغرا المبنى* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العقار على واالستحواذ الطرح متحصالت استخدام
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 القيمة النسبة البند
 201,500,000   سعر شراء العقار )غير شامل ضريبة القيمة المضافة(

 عيني نقدي   تفاصيل االستحواذ
 %40 %60   نسب االستحواذ 

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

    سعي شراء العقار  وضريبة القيمة المضافة

   10,075,000 العقار شراء سعر من %5 ضريبة القيمة المضافة

   5,037,500  العقار شراء سعر من %2.5 سعي شراء العقار 

   15,112,500 %7.5 المضافة القيمة وضريبة  العقار شراء سعي إجمالي

 متكررة الرسوم الغير
 

   2,015,000 عليه المستحوذ العقار قيمة من %1  الصندوق  لمدير تدفع أتعاب تعامل

 أو النقدية االشتراكات قيمة من %1  الصندوق  لمدير تدفع أتعاب هيكلة رأس المال
 العينية

806,000   

   416,501 )*( المسحوب مويلالت مبلغ من %1 الصندوق لمدير الصندوق  دفعت أتعاب هيكلة التمويل 

   3,237,501 إجمالي الرسوم الغير متكررة 

   18,350,001 إجمالي الرسوم

   139,250,001 إجمالي المبلغ المسحوب 

 . لاير سعودي 971,835بمبلغ (  %0.7)بنسبة تم دفع جزء من المبلغ سابقا )*( 
  

 :اإليجارات إجمالي من مستأجر لكل اإليجار نسب يوضح جدول

 اسم المستأجر العقار
إجمالي الدخل لعام 

2020 
النسبة من 
 إجمالي الدخل

%33.50  24,720,000 شركة عقارات الخليج  ويست أفنيو مول   

%3.52 2,600,000 شركة عبداللطيف العيسى للسيارات مجمع التقنية  –أ  7و بلك  6بلك   

مجمع  – 24وقطعة  9ب وبلك  7بلك 
 التقنية

%4.10  3,024,500 العالمية للسياراتشركة العيسى   

%14.82  10,937,500 شركة فرص العقارية مجمع فلل فيفيندا  

%1.95  1,435,500 الشركة المتحدة للسيارات  مجمع التقنية  -11بلك   

%1.63 1,200,000 شركة محمد يوسف ناغي  مجمع التقنية -10بلك   

%1.22  900,000 الشركة التموينية للمشاريع  مجمع التقنية  – 25قطعة   

%13.5 9,957,640 شركة صبا العقارية مبنى دينار بجدة  

مطاعم برجر كنج خميس مشيط وجدة حي 
 أبحر وحي والشراع 

%4.08 3,010,000 شركة العليان الغذائية   

%21.68 16,000,000 شركة المشاريع األولى  إيليت مول   

 - شاغر شاغر  الياسمين *مبنى 

%100  73,785,140 اإلجمالي    

 قام المستأجر بإخالء العقار -العقار شاغر * 
 

 
 :الصندوق  أصول قيمة إجمالي زيادة وبعد قبل للصندوق  المالية الهيكلة



  

 

13170-37 75 من  28 صفحة 

 

 الصندوق  أصول قيمة إجمالي زيادة بعد القيمة الصندوق  أصول قيمة إجمالي زيادة قبل الوصف
 وحدة 68,108,652 وحدة 60,000,000  الصندوق  وحدات عدد
 سعودي ريال 681,086,520  سعودي ريال 600,000,000  الصندوق  مال رأس

 سعودي ريال 290,250,001 سعودي ريال 151,000,000 المستخدم التمويل
 سعودي ريال 970,850,001 سعودي ريال 751,000,000 الصندوق  حجم

 ريال سعودي 73,785,140 ريال سعودي 57,044,640  الصندوق  إيرادات إجمالي
 ريال سعودي 72,535,140 ريال سعودي 55,794,640 * صافي إيردات الصندوق 

العقد لم يبدأ بعد ألن حيث أن و  سعودي ريال 1,250,000 والبالغمبلغ إيجار مطعم الشراع بجدة  يمثللفرق بين اإليجار اإلجمالي واإليجار الصافي ا *
 النهائية ومن ثم يتم تسليمه للمستأجر ويبدأ العقد بعد أربعة أشهر من االستالم. المشروع في مراحله

 إجمالي إيرادات الصندوق تعني قيمة اإليجارات اإلجمالية حسب العقود الموقعة مع المستأجرين.
ف على العقار مثل رسوم اإلدارة والصيانة صافي إيرادات الصندوق تعني قيمة اإليجارات حسب العقود الموقعة مطروحا  منها قيمة أي مصروفات تصر 

 ثناء فترة التطوير.أوخالفه، وكذلك مطروحا منها نسب الشواغر أو العقارات التي لم تبدأ عقودها بعد كالعقارات تحت التطوير التي تم توقيع عقود تأجير لها 
 

 نسب عوائد الصندوق إلى رأس المال
2019 2020 2021 2022 

 المستهدف الحالي

 681,086,520 681,086,520 681,086,520 600,000,000 رأس مال الصندوق

 290,250,001 290,250,001 290,250,001 151,000,000 التمويل المستخدم

 971,336,521 971,336,521 971,336,521 751,000,000 إجمالي  حجم  الصندوق

 73,785,140 73,785,140 73,785,140 57,044,640 إجمالي إيرادات العقارات بالصندوق

 73,785,140 73,785,140 72,535,140 55,794,640 صافي دخل العقارات بالصندوق

 نسبة عائد اإليجارات من رأس مال الصندوق

 %10.83 %10.83 %10.83 %9.51 نسبة إجمالي إيرادات العقارات بالصندوق

 %10.83 %10.83 %10.65 %9.30 نسبة صافي دخل العقارات

المتكررة نسبة إجمالي مصروفات الصندوق 
 المستهدفة 

1.76% 1.78% 1.78% 1.78% 

 %1.92 %1.92 %1.92 %1.88 التمويلنسبة مصروفات 

)تتضمن  نسبة المصروفات الغير متكررة
مول وضريبة القيمة  ايليتسعي شراء عقار 

 المضافة الخاصة بشراء نفس العقار(

0.00% 2.69% 0.00% 0.00% 

 الصندوق المستهدف عائدصافي 
5.65% 4.26% 7.13% 7.13% 

 
 مصروفات الصندوق 

 تكاليف الصندوق المتكررة
 .ُتحتسب وتدفع كل ستة أشهر – بعد خصم المصروفات سنويا  من إجمالي قيمة أصول الصندوق  %1 أتعاب إدارة الصندوق 
أعضاء مجلس اإلدارة و خالفه كما هو موضح في بند الرسوم  كرسوم الحفظ والمحاسب القانوني وأتعاب %0.25 المصروفات األخرى 

 ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة.
 تكاليف الصندوق الغير متكررة 

من إجمالي  %1 أعلى بحدهيكلة رأس المال أو أي طرف آخر يقوم بعملية ترتيب  الصندوق أتعاب لمدير الصندوق  يدفع أتعاب هيكلة رأس المال
 اشتراك أخرى سواء نقدية )عن طريق مبالغ أيأو عند جمع  فترات الطرح المستقبليةأي مبالغ اشتراك يتم جمعها خالل 

 .مال رأس جمع عملية أي إقفال بعد واحدة مرة فورا   المال رأس هيكلة أتعاب وتدفعإصدار حقوق أولوية( أو عينية. 
 بموجب المسحوب المبلغ إجمالي من % 1 أعلى بحدتمويل  هيكلةأتعاب أو طرف آخر الصندوق لمدير الصندوق  يدفع أتعاب هيكلة التمويل

 .بنكية تسهيالت أي
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 .الصندوق  عمر طوال عقاري  أصل أي على استحواذ أو بيع قيمة من بحد أعلى %1 الصندوق  لمدير الصندوق  يدفع أتعاب تعامل
العقار ُتحتسب وتدفع عند اإلفراغ لصالح الوسيط العقاري. وقد يكون الوسيط على  االستحواذ من قيمة %2.5كحد أقصى  سعي شراء عقارات

 العقاري طرف ذو عالقة.
 

  * تم احتساب  صافي دخل العقارات بناء  على نسب اإلشغال 
 %98,3تمثل  2020وفي عام  %97,8تمثل نسبة  2019وهي في عام  االيجاراتنسبة اإلشغال = قيمة إيجارات العقارات المؤجرة على إجمالي 

على فرضية االستحواذ على عقار إيليت مول، وفي حال تم استالم المستأجر لمطعم برجر كنج حي الشراع وتأجير مبنى الياسمين فستصبح نسبة 
 .%100اإلشغال 

 

ولكن يجوز  الصندوق، عن نيابة الحصول على تمويل عند إطالق الصندوق  الصندوق ال يعتزم مدير : تمويل على الحصول صالحيات 7.2
عن  عليه المتحصل نسبة التمويل تتعدى . والبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق  الشرعية الضوابط مع متوافق تمويل على لحصولله ا
 التمويل بترتيب خاصة عتباراتا على  التمويلمبلغ  . ويعتمدوذلك حسب أخر قوائم مالية مدققة الصندوق  أصول قيمة إجمالي من 50%

 الوحدات مالكي على بالرجوع حق وجود عدم أساس على مبنية تمويل أي شروط تكون  السائدة. وسوف السوق  وظروف عليه؛ المتحصل
 .الصندوق  في

يحق لمدير الصندوق رهن العقار محل االستثمار خالل مرحلة االستحواذ لصالح أي جهة تمويلية في حال الحصول على تمويل  7.3
 .باسم أمين الحفظ إال إذا ما طلبت الجهة الممولة تسجيل الصك باسمها نالرهللصندوق، وُيسّجل صك 

 تسهيالت على للحصول البنوك مع بالتفاوض الصندوق  مديرمن الممكن أن يقوم  السعودية، المالية السوق  في الصندوق  إدراج بعد 7.4
 المستقبل. في تتم قد عقارية أصول على استحواذ عمليات إلتمام النقد الالزم لتوفيرعند الحاجة  متوافقة مع الضوابط الشرعية ائتمانية

االحتفاظ بالسيولة على شكل نقد متاح إلى أن يتم استثماره  لصندوق لمدير ا يجوز: الصندوق  في المتوافر النقد استثمار وكيفية سائلو  7.5
 في وذلك المتوفرة النقدية بالمبالغ مؤقتة باستثماراتفي األصول العقارية المستهدفة أو توزيعه على مالكي الوحدات، ويجوز له القيام 

 استثمار على أن يتم ،الحال هو حسبما األصول من أصل في االستثمار قبل أو المستثمرين على التوزيع قبل وذلك المرابحة، عمليات
أدوات أسواق النقد مباشرة والمصدرة من جهات سعودية وخليجية وخاضعة إلشراف البنوك المركزية في السعودية ودول في  متاحالنقد ال

ئة التصنيف االئتماني بحد أدنى ف الخليج بعملة الريال السعودي، ويتم اختيار تلك الجهات المصدرة ألدوات أسواق النقد بناء على
(Baa1) أو ما يعادلها  والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتماني(BBB+)  لدى أي من وكالة فيتش للتصنيف االئتماني وستاندرد

لمطروحة طرحا  ااستثمار السيولة بشكل غير مباشر من خالل صناديق المرابحة بالريال السعودي ويمكن . أند بورز للتصنيف االئتماني
عاما  والمرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير آخر وتتم عملية اختيار الصناديق من 

و/أو السيولة وحجم الصندوق المستهدف إضافة إلى إمكانية االستثمار في  ،خالل قياس األداء التاريخي للصندوق مقارنة بالمخاطر
خصص استثمار النقد الفائض في صناديق استثمار عقارية متداولة أخرى مطروحة يومن الممكن أن ، من جهة في نفس الوقت أكثر

 .طرحا  عاما  والمرخصة من هيئة السوق المالية متوافقة مع الضوابط الشرعية
 االستثمار العقارية المتداولة.اديق وص عليها في التعليمات الخاصة بصنالمنص االستثماريلتزم مدير الصندوق بقيود  7.6

 إجمالي قيمة أصول الصندوق زيادة  وبعدملكية المستثمرين في الصندوق قبل  7.7
 
 
 
 
 
 
 

عن طريق طرح وحدات إضافية حسب تعريف مصطلحات  زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق ملكية المستثمرين في الصندوق قبل 

م2019/ 10/ 31كما في تاريخ ( تداول)هيئة السوق المالية و السوق المالية  

 عدد الوحدات 
من رأس مال  النسبة

 الصندوق 
 طريقة االشتراك
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  : فأكثر %5كبار المالك من يملكون  (أ

%44.17 26,500,000  شركة عقارات الخليج  عيني 

%20.25 12,150,000 شركة مجموعة عبداللطيف العيسى المحدودة  عيني 

: مدير الصندوق وتابعيه( ب   

%2.50 1,500,000 (مدير الصندوق) ملكية لالستثمار شركة  نقدي 

  0 0 تابعي مدير الصندوق

%66.92 40,150,000 إجمالي غير الجمهور   

%33.08 19,850,000 إجمالي الجمهور  نقدي 

%100 60,000,000 اإلجمالي    / 

 

حسب تعريف  طريق طرح وحدات إضافيةزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن  بعد في الصندوق ملكية المستثمرين 

م2019/ 11/ 21كما في تاريخ (تداول)مصطلحات هيئة السوق المالية و السوق المالية  

من رأس مال  النسبة عدد الوحدات 

 الصندوق
 عيني/ نقدي

  : فأكثر %5كبار المالك من يملكون ( أ

%38.91 26,500,000 شركة عقارات الخليج  عيني 

%17.84 12,150,000 عبداللطيف العيسى المحدودةشركة مجموعة   عيني 

%11.91 8,108,652 * (مالك العقار الجديد)خالد بن عبدالعزيز بن نفجان   عيني 

: مدير الصندوق وتابعيه( ب   

%1.32 900,000 (مدير الصندوق) شركة ملكية لالستثمار  نقدي 

  0 0 تابعي مدير الصندوق

%69.97 47,658,652 إجمالي غير الجمهور  عيني ونقدي 

%30.03 20,450,000 إجمالي الجمهور  نقدي 

%100 68,108,652 اإلجمالي    / 

لمدة سنة واحدة من تاريخ إدراج الوحدات  خالد بن عبدالعزيز بن نفجانالدكتور/ تمتد فترة الحظر على بيع الوحدات المطبقة على *  

 المصدرة له. ضافيةاإل
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 فإن االستثمار في هذا الصندوق ينطوي  ولذلك(، متوسط إلى مرتفع المخاطريصنف االستثمار في الصندوق بأنه ) مقدمة للمخاطر: 8.1
لذلك فإن و مخاطر عديدة وهو مناسب فقط للمستثمرين الذين يدركون مخاطر االستثمار بشكل تام ويمكنهم تحمل تلك المخاطر، على 
ءة هذه قراويجب على المستثمرين المحتملين  ،حسب علمه واعتقادهب ملخص المخاطرقد حصر المخاطر الواردة في الصندوق مدير 

مكن أن يو  أغفل عنها،، وال يضمن مدير الصندوق عدم ظهور مخاطر أخرى مستقبال  قبل شراء الوحدات في الصندوق  بعنايةالمخاطر 
توجد مخاطر أخرى ال يعلمها مدير الصندوق أو عوامل يعتقد مدير الصندوق أنها ليست ذات أهمية حاليا  بينما قد تصبح مهمة مستقبال  

 بتغير ظروف السوق وبالتالي لم يذكرها في هذه الفقرة. 
ن وال عائد إيجابي على استثمارات المستثمري كما ال يضمن مدير الصندوق بأنه سيتمكن من تحقيق أهداف الصندوق وال يضمن تحقيق

وال يضمن بأن سعر الوحدة لن يتراجع دون قيمة  ،عند تصفية الصندوق  استرداد قيمة أقل من استثماراتهمعدم  لمستثمرينليضمن 
كن تلك ت لم ويتحمل كل مستثمر المسؤولية الكاملة عن أي خسائر مالية ناتجة عن االستثمار في الصندوق ما االستثمار المبدئي،

الخسارة بسبب الغش أو اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف من مدير الصندوق وفقا  لما تنص عليه الئحة صناديق االستثمار العقاري 
 .لةوتعليمات صناديق االستثمار العقارية المتداو 

وهو  ،يتناول هذا القسم العوامل األكثر خطورة التي قد تؤثر على العمل والعمليات التشغيلية والوضع المالي للصندوق : ملخص المخاطر 8.2
ال يصف جميع المخاطر وحاالت عدم اليقين التي تنطبق على الصندوق أو على القطاع أو ملكية وحدات الصندوق. وفي حالة وقوع 
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 ،أخرى لم يتم تحديدها بعد أو التي نراها غير جوهرية في الوقت الراهن تالية أو ظهور مخاطر وحاالت عدم يقينأي من المخاطر ال
 .الحالةوقد تنخفض قيمة وحدات الصندوق في تلك ، حينها قد يتأثر الصندوق سلبا  

 من هذه المخاطر التي يعلمها مدير الصندوق على سبيل المثال وليس للحصر:

ال يوجد تاريخ تشغيلي أو نتائج سابقة للصندوق وال ينبغي للمستثمر االعتماد على نتائج  : 8.2.1
أخرى الستقراء األداء المستقبلي للصندوق سواء كانت مرتبطة بأحد األطراف أو صناديق ريت سابقة لصناديق عقارية مدرة للدخل 

تاريخ إصدار هذه الشروط واألحكام، لم يقم الصندوق بتنفيذ أي استثمارات عقارية أو غيرها المشاركة في هذا الصندوق أم لم تكن. حتى 
لذا فإن هذا األمر قد يؤثر سلبا  على  .تمويلولم يقم بأي عمليات تشغيلية أو حصل على  عقارية كما ال يملك الصندوق أي أصول

. وتوزيعاته استثمارات الصندوق وعوائده
ال يضمن مدير الصندوق بأنه سيتمكن من تحقيق العوائد لمستثمريه وجميع األرقام التي وردت  8.2.2

ية للصندوق قد . العوائد الفعلعلى العقود الحالية العوائد المتوقعة مستقبال  بناء  والمبينة في هذه الشروط واألحكام هي ألغراض توضيح 
ولن يكون  .في حال عدم التزام المستأجر بشروط العقد أو تغير قيمة العقود مستقبال   واألحكام تختلف عن األرقام الواردة في هذه الشروط

 هناك أي ضمان بتحقيق هذه العوائد.
يس هنالك أي ضمان بأن الصندوق سوف يحقق أهدافه االستثمارية وهو ما قد يحدث نتيجة للعديد من ل 8.2.3

يدركون  للمستثمرين الذين نطاق سيطرة مدير الصندوق. وستكون االستثمارات في الصندوق مناسبة فقط العوامل، بعضها يقع خارج
  ر.عليها ذلك االستثما المخاطر التي ينطوي 

 االستثمارات العقارية في المملكة تتأثر بالظروف االقتصادية المحلية، ولذلك فإن المؤشرات 8.2.4
ين نحو إقبال المستثمر قتصادي وعرض النقد وأسعار الفائدة المحلية وغيرها من العوامل ستؤثر على االقتصادية العامة مثل النمو اال

.هوتوزيعات مما قد يؤثر على عوائد الصندوق  االستثمارات العقارية وبالتالي تنعكس على توجه السوق العقارية مستقبال  
سوف لن تسنح  : 8.2.5

 مستقل   بشكل لعقاريةا الصندوق  استثمارات يمو لتق "عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكّية "الفرصة للمستثمرين الراغبين باالستثمار في 
 أن كما ،األصول العقارية على باالستحواذ بعد يقم ولم عقارية أصول   أي يملك ال الصندوق  إن. الصندوق  بها يقوم أن قبل وفردي

 قدرة من يُحدس مما حصولها قبلمستقبال   بها سيقوم التي العقارية االستحواذات عن بمعلومات   المستثمر بتزويد يقوم لن الصندوق 
 .منفرد بشكل   استحواذ عملية كل يمو تق على المستثمر

قد تتأثر قدرة الصندوق على القيام بتوزيعات دورية  : 8.2.6
كنتيجة للتأخر في العثور على استثمارات  عقارية ُمالئمة، خصوصا  بأن مدير الصندوق قد يعتمد على طرف ثالث للبحث عن عقارات 

مة لالستثمار ألطراف أخرى. إن التأخر في تحديد، واالستحواذ ُمالئمة والذي قد يكون يسعى في الوقت ذاته إلى تحديد عقارات مالئ
عقارات محفظة الصندوق سوف يكون له على األغلب تأثيٌر سلبي على  –إذا ما قمنا بتطوير عقارات مدرة للدخل  –على، وتطوير 

 .وتوزيعاته الصندوق  عوائدو ثر سلبا  على استثمارات الصندوق ؤ مقدرة الصندوق على القيام بتوزيعات دورية مما قد ي
ستتركز عقارات محفظة الصندوق داخل المملكة العربية  ،بناء على استراتيجية الصندوق   : 8.2.7

ها بواحدة وبالتالي سوف تتأثر باألوضاع واالنكماشات والدورات االقتصادية التي تتأثر  مدينةفي مستقبال  السعودية وقد يكون تركيزها 
ز العالي لعقارات محفظة الصندوق في  كما الوحدة،ثر سلبا  على استثمارات الصندوق وسعر ؤ المنطقة بشكل  عام مما قد ي أن التركُّ

منطقة جغرافية معينة، أو كون نسبة كبيرة من المستأجرين يعملون في قطاع  واحد أو قطاعات متشابهة ومترابطة، من شأنه أن يضخم 
 ندوق عوائد الصشات الحاصلة في تلك المنطقة الجغرافية أو في ذلك القطاع أو القطاعات مما قد يؤثر سلبيا  على تأثيرات االنكما

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

 من الكثير يعرض ال الراهن الوقت في السعودي العقاري  السوق  إن  8.2.8
 تسعى لتيا األطراف ِقبل من عليها الطلب لزيادة يؤدي قد مما والتنفيذ، التصميم في العالمي والمستوى  العالية الجودة ذات العقارات

 العقاري  لسوق ا من ُيتوّقع. الفعلية قيمتها مع يتناسب ال بشكل   عليها االستحواذ أسعار وزيادة استثمارية ألغراض عليها لالستحواذ
المقبلة لتشييد المزيد وزيادة المعروض من العقارات ذات الجودة العالية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ نمو  الفترة خالل يتوجه أن السعودي

العائد االستثماري على العقارات ذات الجودة العالية والتي يستهدفها الصندوق، وبالتالي قد يكون له أثٌر سلبي على معدل التوزيعات 
 .وتوزيعاته عوائد الصندوق ركين في الصندوق مما قد يؤثر سلبيا  على الدورية وعلى نمو قيمة استثمارات المشت

 التأجيرية العوائد دفع من تمكنه مقد يعمد مدير الصندوق وفي حال عد  8.2.9
الدورية للمساهمين من نشاط الصندوق التشغيلي أن يقوم بتوزيع جزء من النقدية المتوفرة في الصندوق حال استحقاق العوائد كجزء من 

 .وتوزيعاته عوائد الصندوق االلتزام على الصندوق مما قد يؤثر سلبيا  على 
ل العقاري و/أو أي من األطراف الخارجية على   8.2.10 إن عدم قدرة مدير الصندوق و/أو المستشار/الُمشغِّ

المحافظة على أو استقطاب الموظفين الرئيسيين أو فقدان الموظفين الرئيسيين العاملين لدى أي منهم قد يؤثر على قدرة مدير الصندوق 
مة ثر بدوره على قدرة الصندوق على القيام بتوزيعات دورية وفقا  للمستهدف وكذلك على قيعلى تنفيذ االستراتيجية االستثمارية مما قد يؤ 
 .وعوائده الصندوق  توزيعاتاستثمار المشتركين مما قد يؤثر سلبيا  على 

ة يتتأثر النتائج التشغيلية للصندوق بالتغيرات االقتصادية والتشريع : 8.2.11
والتي قد يكون لها أثر سلبي على قطاع العقار بشكل  عام، مما قد يحد من ربحية الصندوق أو يعوق الصندوق من تحقيق النمو في 

 قيمة استثماراته العقارية. تشمل المخاطر المرتبطة بالتغيرات االقتصادية والتشريعية ما يلي:
 .عام بشكل   المحلية الظروف أو االقتصادية الظروف في التغيرات (أ

 .العقارات على والطلب العرض في التغير (ب
 .النقدي المعروض وقّلة الربحالسائدة وخصوصا  الفترات التي تتسم بارتفاع نسبة  الربحفي نسبة  التغّير (ت
 .الحضري  والتقسيم والبيئية والعقارية الضريبية والتشريعات القوانين في التغير (ث

األسباب وغيرها قد تمنع الصندوق من أن يكون ذو ربحية أو من تحقيق النمو أو المحافظة على قيمة استثمارات الصندوق العقارية  هذه
 .وتوزيعاته وعوائدهثر سلبا  على استثمارات الصندوق ؤ مما قد ي

ات بالوفاء بالدفع يلتزمقد ال يلتزم المستأجر بالتزاماته التعاقدية وقد ال   8.2.12
ا هاإليجارية المستحقة، مما يؤثر سلبا  على التدفقات النقدية للصندوق، وبالتالي سيؤثر على العوائد الدورية التي سيقوم الصندوق بتوزيع

ل العقاري للصندوق إذا ما أعلن أي من المستأجرين ألحدى و على مالكي الوحدات. و  حدات عقارات محفظة الصندوق إفالسه، فإن الُمشغِّ
قد يكون غير قادر على تحصيل األموال المستحقة للصندوق بموجب عقود التأجير الُمبرمة مع ذلك المستأجر، األمر الذي قد يؤدي 

 ى حملة الوحداتلغ المتوفرة للقيام بالتوزيعات الدورية علإلى تقليل التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات الصندوق الرئيسية وبالتالي المبا
 .وتوزيعاته هعوائدو ثر سلبا  على استثمارات الصندوق ؤ مما قد ي

عندما تصبح أي من الوحدات العقارية شاغرة لفترات طويلة كنتيجة النتهاء   8.2.13
ل المستأجر من إكمال عقد التأجير بشكل  قانوني أو غير قانوني، أو إعالن المستأجر إفالسه، أو  عقد التأجير دون تجديده، أو تنصُّ

ني من انخفاض  في العوائد، وبالتالي انخفاض التوزيعات غير ذلك من األسباب، فإن الصندوق قد يعاإلغاء أو عدم تجديد العقد أو 
ة التي يمكن لذلك العقار، فإن القيم بشكل  كبير على العقود التأجيرية الدورية للمستثمرين. عالوة على ذلك، ولكون قيمة عقار ما تعتمد

قد تتناقص العوائد  ة نسبيا  قد تتناقص، وبالتاليتحصيلها من بيع تلك العقارات التي ظلت غير مستأجرة بشكل  جزئي أو كلي لفترات طويل
 .وتوزيعاته عوائدهثر سلبا  على استثمارات الصندوق و ؤ مما قد ي التي يمكن تحقيقها للمستثمرين

إن األطراف البائعة للعقارات عادة ما تقّدم ضمانات محدودة أو ال   8.2.14
تقوم بتقديم أي ضمانات تتعلق بمدى جودة العقار من النواحي المعمارية أو الهندسية أو مدى مالءمته لالستخدام في غرض معّين. 

واذ هالة التي قد يقوم بها الصندوق ُقبيل االستحوبالتالي فإن الصندوق يملك إجراءات محدودة إذا ما فشلت دراسات الفحص النافي الج
على عقار معين في إظهار أي أمور قد يكون من شأنها خفض قيمة العقار. في مثل هذه الحاالت، فإن الصندوق قد يخسر كل أو 

رات في صورة ن هذه العقاجزءا  كبيرا  من استثماره في مثل هذه العقارات باإلضافة إلى خسارته للعوائد التي كان متوقعا  تحصيلها م
 .الصندوق  عوائدإيجارات، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس سلبا  على قيمة استثمار المشتركين والتوزيعات الدورية لهم كذلك على 
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 يغادر عندما أنه العادة جرت لقد 8.2.15
دون تجديدها أو ألي سبب آخر، فإن مالك العقار سيقوم بإنفاق مبالغ، قد تكون  التأجيرية عقودهم النتهاء ُمستأجرال العقار المستأجرون 

 جوهرية، إلجراء تحسينات على العقار لزيادة جاذبيته للمستأجرين الجدد. وعلى الرغم مع أنه ُيتوقع من المستأجرين بشكل  عام دفع مبالغ
لمطاف بالصندوق إلى كونه مسؤوال  عن القيام بإصالحات جوهرية للعقار دورية للقيام بأعمال صيانة العقار الذي يشغلونه، فقد يؤول ا

الذي تّم إخالؤه حديثا  تزيد عن أية مبالغ تم تحصيلها من المستأجرين القدامى مقابل أعمال الصيانة مما قد يؤثر سلبيا  على قيمة 
 .وتوزيعاته وعوائد الصندوق استثمارات المشتركين 

االستثمارات العقارية تعتبر استثمارات غير سائلة نسبيا  مقارنة  باستثمارات   8.2.16
األسهم واألصول االستثمارية األخرى، وهذا األمر قد يؤثر على إمكانية قيام مدير الصندوق ببيع أصول الصندوق العقارية خالل مدة 

 يستطيع ال ق الصندو مدير  فإنقطاع العقاري أو الظروف االقتصادية الكلية، وبالتالي زمنية قصيرة، وقد يتأخر البيع بسبب ظروف ال
ر أن  الوقت من كم ّدريق أن يستطيع القد و  بوضعها، يقوم التي بالشروط أو بالسعر عقاراته من أي بيع من يتمكن أن احتمالية مدى ُيقدَّ

 الصندوق  يهاعل يستحوذ قد التي العقارات بعض شراء عقود إن. البيع صفقة إنهاء وحتى محتمل مشتري  عن البحث عملية ستستغرق 
 عن سداده يمكن لذيا الّدين مقدار أو معّينة زمنية لفترة العقار ُيباع أاّل  مثل البيع، بعملية تتعلق تقييدات على بنودها ضمن تحتوي  قد

 الوجه على ثماريةاالست استراتيجيته تطبيق على الصندوق  قدرة من سيقلل العقار بيع عملية في تأخير أي إن. تلك البيع عملية طريق
 على بالتاليو  للمشتركين الدورية التوزيعات/أو و الصندوق  في المشتركين استثمارات قيمة على سلبي بشكل   ينعكس قد مما األمثل،

 وتوزيعاته. عوائد الصندوق 
 عوائدهاإن بعض العقارات المملوكة من قبل الصندوق قد ال تشهد ارتفاعات في   8.2.17

عبر الزمن، أو أن الزيادة في إيجاراتها قد تكون أقل من النسبة السوقية العادلة مستقبال . ولهذه األسباب أو غيرها، فإن قيمة  التأجيرية
قد يُحدُّ من قدرة مدير الصندوق على بيع مثل تلك العقارات، وأنه في حال العقار ألي مشتر  محتمل قد ال تتزايد مع مرور الوقت، مما 

إذا تمكن الصندوق من بيعها، فإنها قد ُتباع بسعر  يقل عن سعر الشراء األصلي، مما يعني تناقصا  في األموال التي ُيمكن للصندوق 
ُكل الرأسمالي للصندوق وبالتالي تناقصا  في قيمة االستثمار كاستخدامها في القيام باالستحواذ على عقارات أخرى وتناقصا  في العائد 

 وتوزيعاته. عوائد الصندوق مما قد يؤثر سلبيا  على 
إن شراء الصندوق ألي عقارات ينطوي عليه مخاطر تشغيلية بشكل  عام، والتي قد   8.2.18

لة تؤثر بشكل  سلبي على أداء الصندوق. إذا كان عق اٌر ما ضمن محفظة الصندوق شاغرا  بشكل  جزئي أو إذا كانت اإليجارات الُمحصَّ
من المستأجرين غير كافية لتغطية التكاليف التشغيلية لذلك العقار، فسيضطر الصندوق لتغطية التكاليف التشغيلية لذلك العقار. تشمل 

كاليف المنافع العامة، رسوم اإلدارة، التأمين على العقار، اإلصالحات التكاليف التشغيلية للعقارات على سبيل المثال ال الحصر على ت
والصيانة، والتكاليف اإلدارية. على الرغم من أن مدير الصندوق يعتقد أن معظم العقود التي سيتم بموجبها تأجير عقارات محفظة 

 العقود نأ إاّل  ،مالم تتعارض مع الضوابط والمعايير الشرعية مصاريفالصندوق سُتلزم المستأجرين على دفع جزء أو كل  من هذه ال
التي سيتم توقيعها مستقبال  حال انتهاء مدة العقود الحالية قد ال يتم صياغتها على نفس النحو، وبالتالي فقد يضطر الصندوق  التأجيرية

خّلف ستأجر على دفع المصاريف التشغيلية للعقار، أو إذا تإلى دفع هذه التكاليف. إذا كان الصندوق غير قادر  على توقيع عقود ُتلزم الم
ارتفعت قيمة التكاليف التشغيلية ألي سبب خارج عن إرادة مدير الصندوق او أو آلخر عن دفع هذه المصاريف،  المستأجرون لسبب  

ارات أو القيام لالستحواذ على العق فسوف يضطر الصندوق لدفع هذه المصاريف، مما سيكون له أثٌر سلبي على الموارد المتاحة مستقبال  
 .وتوزيعاته وعوائدهعلى استثمارات الصندوق سلبيا  ثر ؤ بتوزيعات دورية حسب المستهدف مما قد ي

 العقارية المملوكة األصول جميع على التكافلي تأمينالسوف يقوم الصندوق ب  8.2.19
 قيمتها تفوق  دق العقار على تقع قد التي المادية األضرار إن. العقارات على يقع قدمخاطر الضرر المادي المباشر الذي  لتقليل للصندوق 

 جزءا   أن عنيي مما الصندوق، سيتحملها التي الخسائر ُمجمل التأمين وثيقة بنود تغطي ال قد حيث التأمين طريق عن الُمستلمة المبالغ
 لمترتبةا الخسارة كل أو جزء عن الصندوق  تعويض عدم إلى باإلضافة الصندوق، كاهل على يقع سوف البناء تأهيل إعادة تكاليف من
 أنواعا   هنالك أن اكم. سلبا   تتأثر سوف للمشتركين الدورية التوزيعات أن يعني مما المتضررة، العقاراتب في اإليجارات تحصيل عدم عن
 تأمينها ُيمكن وأ اقتصاديا   ُمجد   غير تأمينها يكون  التي أو تأمينها يمكن ال والتي الكوارثية الطبيعة ذات المادية واألضرار الخسائر من

 األعاصيرو  والفيضانات الزالزل أو اإلرهابية األعمال أو الحروب عن الناجمة تلك واألضرار الخسائر هذه تشمل. ومشروط محدود بشكل  
 لصندوق ا عقارات لدى يكون  ال قد الحاالت، هذه مثل في. واسع نطاق   على تقع قد التي المدمرة األحداث من وغيرها البيئية الكوارث أو

 أو ارعق تدّمر أو على أضرار إيقاع إلى يؤدي كارثي حدث   حصول حال في. اإلطالق على تأمينية تغطية أو مالئمة، تأمينية تغطية
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 مما تأجيره عبر هاتحقيق ُيتوّقع كان التي واألرباح العقار ذلك في استثماره مبلغ الصندوق  يفقد فقد الصندوق، محفظة عقارات من أكثر
 .وتوزيعاته عوائده وعلى الصندوق  استثمارات على سلبيا   يؤثر قد

تكون بعض العقارات التي سيستحوذ عليها الصندوق جزءا  من مخطط عقاري  قد  8.2.20
أو جزءا  من مجمع  تجاري على سبيل المثال، وبالتالي فقد ينطوي عقد شراء مثل هذه العقارات على شروط وقيود قد تحد من قدرة 

ر ذلك. رين الذين ُيمكن أن يشغلوا العقار المذكور وغيالصندوق على تشغيل مثل هذه العقارات أو القيام بتحسينات أو ُتقيد نوع المستأج
إن امتثال الصندوق بمثل هذه الشروط والقيود قد ترفع من تكاليف العقار التشغيلية وبالتالي ُتقلل من األموال المتوفرة لدى الصندوق 

 .تهوتوزيعا هوعوائدثر سلبا  على استثمارات الصندوق ؤ للقيام بالتوزيعات الدورية مما قد ي
قد يتم استخدام بعض متحّصالت عملية الطرح في االستحواذ   8.2.21

على عقارات ِبنيَّة تحسينها وتطويرها، وبالتالي فإن أداء الصندوق سيكون مرتبطا  بمسائل متعلقة بالتخطيط وإعادة التخطيط العقاري، 
مما قد  ي مواعيد االنتهاء من أعمال التحسين والتطويروااللتزامات البيئية والمجتمعية أثناء التطوير والتحسين ما يعني إمكانية التأخر ف

 .وتوزيعاته وعوائدهثر سلبا  على استثمارات الصندوق ؤ ي
: يتوقع الصندوق أن يدخل في منافسة مع األفراد، والشركات، والحسابات االستثمارية للمؤسسات  8.2.22

 ءالمالية كالبنوك وشركات التأمين، والصناديق العقارية الُمدرَّة للدخل األخرى، وأي كيانات أخرى منخرطة في أنشطة السوق العقارية سوا
يد من هذه الكيانات المذكورة آنفا  قد يكون لديها موارد أكبر من موارد الصندوق، كما أن كانت أشخاصا  حقيقيين أم اعتباريين. إن العد

 يبعض الصناديق العقارية الُمدرَّة للدخل األخرى قد تتمتع بانخفاض تكاليف رأس المال وكفاءة  تشغيلية  أعلى. باإلضافة إلى ذلك، فإن أ
حجم األموال المتوفرة لالستحواذ على االستثمارات العقارية الُمالئمة سوف ينُجم عنه ازدياد في عدد هذه الكيانات المتنافسة و/أو في 

قارات عزيادةٌ في الطلب على العقارات المتوفرة لالستحواذ مما يعني زيادة األسعار التي ُتدفع مقابلها. إن قيام الصندوق بدفع مبالغ أعلى لل
لبيا  ام بها فإن ربحية الصندوق قد تِقل وبالتالي فقد يقل العائد على االستثمار مما قد يؤثر سواالستثمارات العقارية األخرى التي يعتزم القي

 .وتوزيعاته عوائد الصندوق على 
سيكون هنالك العديد من العقارات األخرى التي تقع في نفس المناطق التي توجد فيها عقارات   8.2.23

محفظة الصندوق والتي سوف تتنافس مع عقارات محفظة الصندوق في اجتذاب المستأجرين. إن عدد هذه العقارات الُمناِفسة سيكون له 
ات التي يمكنه تحصيلها كإيجارات لهذه العقارات مما قد يؤدي النخفاض التدفقأثٌر على مقدرة الصندوق على تأجير عقاراته وعلى المبالغ 

النقدية للصندوق. قد يتأثر أداء الصندوق سلبا  في حال إذا ما ُبنيت عقارات جديدة أو تم تحسين وتطوير عقارات قائمة في نفس مواقع 
ت أو تطويرات رأسمالية على العقارات التي يملكها للمحافظة عقارات الصندوق، األمر الذي قد ُيضطر الصندوق إلى القيام بتحسينا

 وائد الصندوق ععلى أو خلق ميزة  تنافسية، وبالتالي سيؤثر على التوزيعات الدورية التي يقوم بها الصندوق مما قد يؤثر سلبيا  على 
 .وتوزيعاته

لعقارية والعمليات المتعلقة بها من تشييد إن الممتلكات ا  8.2.24
وتأجير وغير ذلك خاضعة لقوانين وتشريعات المملكة العربية السعودية مثل تلك المتعلقة بالبيئة وحمايتها وتشريعات الصحة والسالمة 

 هذه القوانين والتشريعات العامة ومدى مالءمة العقار لالستخدام من قبل األفراد ذوي االحتياجات الخاصة وغير ذلك. قد تفرض مثل
 تالتزامات متفاوتة على المستأجرين و/أو ُماّلك العقار و/أو المشّغلين العقاريين فيما يتعّلق بتكاليف تقّصي العقارات من ِقبل الهيئا

تثال إلى عد االم الحكومية ومعالجة المالحظات التي قد تبديها تلك الجهات بغض النظر عن السبب أو إذا ما كانت األفعال التي أّدت
وسعر  ى استثمارات الصندوق ثر سلبا  علؤ للقوانين قانونية  أم ال، وقد تكون مثل هذه االلتزامات جوهرية في حجمها ونوعها مما قد ي

 ت، كما ان صدور تشريعات جديدة تحظر تأجير العقارات على فئة معينة من المستأجرين قد يحتم على المستأجرين إخالء العقاراالوحدة
ما م المستأجرة من الصندوق وبالتالي يواجه الصندوق مخاطر البحث عن مستأجرين جدد وقد يكون ذلك مقابل تخفيض قيمة اإليجار.

 .وتوزيعاته قد يؤثر سلبا  على عوائد الصندوق 
اذ استخدامه في عمليات االستحو  بغرض تمويل على للحصول يسعى قد الصندوق  مديرأن  حيث  8.2.25

 تكاليفأن  ماك التمويل، تكاليف الرتفاع تؤديالراهنة قد  العالمية االقتصادية الظروف أن إال ،على العقارات وتسيير أعمال الصندوق 
وبالتالي  آلخر وأ لسبب   التأجيرية العوائد انخفاض حال في الصندوق  عوائد صافيبشكل  عام قد يكون لها تأثيٌر سلبي على  التمويل

 نخفاضاالتمويل قد يؤدي لتقليص صافي قيمة األصول في حال حدوث  استخدامأن  كماسيكون لها أثٌر سلبي على أداء الصندوق ككل، 
مما  المالي وضعهو  التشغيلية الصندوق نتائج  علىسلبية  تأثيراتهذه األسباب قد تؤدي إلى  جميعفي قيمة أصول الصندوق العقارية. 

 وتوزيعاته. يؤثر على عوائد الصندوق  قد
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نسبة مرابحة ذات  تمويالتفي حال إذا ما قام الصندوق بالحصول على   8.2.26
إلى تقليل التدفقات النقدية وبالتالي قدرة الصندوق على القيام بالتوزيعات الدورية.  ؤدييس الربحفإن االرتفاعات في معدالت  ،متغيرة

ن عليه تسييل فقد يتعيّ  ،الربحخالل فترات ارتفاع معدالت  متغيرةربح  نسبةذو  تمويلباإلضافة إلى ذلك، وعند قيام الصندوق بسداد 
ثر سلبا  ؤ مواتيا  لتحقيق أعلى عائد  ممكن على مثل هذه االستثمارات مما قد ي واحد أو أكثر من استثماراته العقارية في وقت  قد ال يكون 

 .وتوزيعاته وعوائدهعلى استثمارات الصندوق 
على حصص في شركات أو عقارات مملوكة  االستحواذ ينطوي  8.2.27

 الحصص ىإل أثرها يمتد وبالتالي. المخاطر بند في والواردة العقاري  القطاعلها  تعرضيالتي  العامة مخاطرال نفس علىلجهات أخرى 
ما قد م المستثمر المال رأس على عائد أي تحقيق من سيتمكن الصندوق  بأن ضمانة أية إعطاء يمكن وال. الصندوق  قبل من المملوكة

 .وتوزيعاته يؤثر سلبا  على عوائد الصندوق 
تتعرض الصناديق األخرى التي يستهدف الصندوق االستثمار بها إلى نفس المخاطر   8.2.28

الواردة في فقرة المخاطر الرئيسة لالستثمار أو بعض منها أو مخاطر خاصة بالصندوق نفسه، مما قد يؤثر سلبا  على استثمارات 
 .وتوزيعاته وعوائدهالصندوق 

قد يتحمل مالكي الوحدات اآلثار السلبية المترتبة على قرار فرض رسوم على   8.2.29
تتمثل في التوسع في انشاء المشاريع العقارية المدرة للدخل نتيجة تطوير األراضي البيضاء، وبالتالي انخفاض  والتياألراضي البيضاء، 

 .بشكل سلبيوتوزيعاته  مما يؤثر على عوائد الصندوق  يجاراتاإل قيمة
طبيعة استثمارات الصندوق الشرعية تجعل االستثمار فقط محدودا  بفئة  إن 8.2.30

معينة من االستثمارات دون غيرها. مما يحد من توزيع أصول الصندوق بشكل أوسع وبالتالي فإن أي تذبذب في أسعار تلك الفئة 
ضوابط القوم بمراجعة توافق االستثمارات مع يأن مدير الصندوق  وبما. الصندوق المحدودة من االستثمارات قد يؤثر سلبا  على أداء 

وبالتالي تنشأ  ،الضوابط الشرعيةإلى غير متوافقة مع  الشرعية وقد ينتج عن ذلك تغيير وضع بعض االستثمارات من متوافقة الشرعية
 .وتوزيعاته عوائد الصندوق احتمالية التخلص من تلك االستثمارات بأسعار غير مناسبة، مما يؤثر سلبا  على 

مدير الصندوق مجموعة من األنشطة التي تتضمن استثمارات مالية وخدمات استشارية. وقد تنشأ  يزاول 8.2.31
هناك حاالت تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق مع مصالح الصندوق. إن أي تضارب في المصالح يحد من قدرة مدير الصندوق 

 .وتوزيعاته وعوائدهدوق على أداء مهامه بشكل موضوعي مما قد يؤثر سلبا  على استثمارات الصن
هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي من الجهات المتعاقد معها في الوفاء بالتزاماته  8.2.32

التعاقدية مع مدير الصندوق وفقا للشروط المتفق عليها بينهما. وتنطبق هذه المخاطر على الصندوق في حالة إيداع أموال )بصفة ودائع 
أو ما في حكمها( لدى طرف ثالث، أو من خالل االستثمار في عمليات المرابحة المختلفة. إن أي إخفاق  توافقة مع الضوابط الشرعيةم

 .وتوزيعاته وعوائدهمن قبل الجهات التي يتعامل معها الصندوق يؤثر سلبا  على استثماراته 
في حالة انخفاض التصنيف االئتماني ألي من المرابحات التي يستثمر بها   8.2.33

الصندوق، قد يضطر مدير الصندوق إلى التخلص منها، مما قد يؤثر سلبا  على أصول الصندوق المستثمرة في مرابحات أو صناديق 
 .وتوزيعاته عوائد الصندوق مرابحة والذي بدوره سيؤثر سلبا  على 

 
وبشكل عام فإن استثمار المشترك في الصندوق ال يعد إيداعا  لدى بنك االستثمار في الصندوق ال يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة.  8.3

اركة تحمل الخسائر ستكون حسب نسبة مش إن طبيعة استثمار المشترك في الصندوق تكون بالمشاركة، أي أن تحقيق األرباح أو .محلي
عليه فإن مدير الصندوق ال يقدم أي ضمانات بأن الصندوق سوف يحقق أهدافه االستثمارية. ولـن تكون  وبناء   الصندوق.كل مشترك في 

 أو عـند إنـــــــهاء الصندوق. بيع وحداتهماألصلـية المستثمرة عنـد  مبالغهمهناك أي ضمانات بحصول المشتـركين عـلى 
 إن لب ،له ضمانا  وال الصندوق  نجاح على مؤشرا   ليس المملكة في األخرىلعقاري وصناديق االستثمار ا المشاريع العقاريةأداء  إن 8.4

 كل أن إذ ،كبيرة جةربد تتفاوت أن يمكن المملكة في األخرىوصناديق االستثمار العقاري  المشاريع العقارية تحققها التي العوائد
. والمقاولين التصميمو البيئية لوالعوام والتوقيت السكانية الخصائص ،الحصر ال لالمثا لسبي على منها خاصة لبعوام يتأثر مشروع
 التي لتلك مماثلة نتائج أو النتائج نفس سيحقق المشروع بأن الصندوق مدير جانب من إفادة أو تأكيد أو ضمان أي هناك ليسكما أنه 

المماثلة ليس مؤشرا  على أو الصناديق نجاح المشاريع إن  .المملكة في نفذتمماثلة  أو صناديق استثمار عقاري عقارية  مشاريع حققتها
 .أية عوائد في المستقبل
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يها إال في الحاالت التي تكون ف الوحدات المسؤولية كاملة عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق  ويتحمل مالك 8.5
 .الخسارة ناتجة عن إهمال أو تقصير من مدير الصندوق 

لصناديق أخرى لها نفس أهداف الصندوق. ومن هنا، فقد ينتج أن يكون لدى مدير الصندوق في  الصندوق أن يعمل مديرا  يجوز لمدير  8.6
 خرى. وفي هذه الحالة، سوف يسعى مدير الصندوق األصناديق والسياق عمله حاالت تضارب في المسؤولية أو المصالح بين الصندوق 

 .عادلة ومنصفة لجميع الصناديق ذات العالقةلحل هذا التضارب في المصالح على أسس 
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 الطرح فترة
 الصندوق  وحدات إدراج العقارات على االستحواذ األولي الطرح فترة إقفال االولي الطرح فترة بداية

 اإلثنينعمل تبدأ من  أيام خمسة
 ه1438ذو الحجة  20
 م2017سبتمبر  11

 ه1438ذو الحجة  26 األحد
 م2017سبتمبر  17

االستحواذ على العقارات ونقل  سيتم
 الشركة إلىملكية األصول العقارية 

 يوم 60 خاللذات الغرض الخاص 
 .الطرح إقفال منعمل 

وحدات الصندوق خالل  راجإد سيتم
 األصول ملكية نقل منيوم عمل  60

 .الصندوق  إلى العقارية

  :اإلضافية الوحدات طرح فترة
 منفعته أو عليه، االستحواذ العقارالمراد ملكية تنقل أن على الوحدات، مالك موافقة بعد  فورا   عيني بشكل المشتركين على اإلضافية الوحدات تخصيص سيتم

وال يجوز التصرف في   ، الوحدات مالك موافقة تاريخ من يوما   ( 60تزيد عن ) ال مدة خالل السوق  في اإلضافية الوحدات إدراج يتم وأن الصندوق  لمصلحة
 األولى السنة خالل الصندوق  أصول قيمة  زيادةإجمالي عملية طريق عن أكثر ( أو %5بشكل عيني بما نسبته ) المشتركين على تخصيصها تم التي الوحدات

تاريخ موافقة الهيئة على عملية زيادة قيمة  ( أشهر من6تبدأ فترة الطرح لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق خالل مدة  التزيد عن مدة ستة ) .تداولها لبدء
 أصول الصندوق.

 
جانب ألملكة العربية السعودية والمقيمين إقامة نظامية داخل المشتراك في الصندوق للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وااليبدأ ا (أ

/ 26/12تاريخ  في وينتهيم  11/09/2017 الموافقهـ  20/12/1438 تاريخيخل بنظام تملك العقار لغير السعوديين في  البما  المقيمينغير 
 عمل يوم 23 دةلم الطرح قفالإيجوز أن يمدد مدير الصندوق تاريخ و  ،أيام عمل 5 االولي الطرح مدةو  م( 2017/ 17/09 الموافق ـه 1438

 :االشتراك حاالت لبعض تفصيل أدناه الفقرة في. الماليةهيئة السوق  موافقة وأخذدارة الصندوق إوذلك بعد أخذ موافقة مجلس 
 .الوصي أو الولي طريق عن االشتراك هجرية سنة 18 سن دون  هم لمن االشتراك يجوز -
 .الوصي أو الولي هوية مع للقاصر، اإلقامة أو الوطنية الهوية من صورة على الحصول هجرية سنة 18 دون  الذي للقاصر -
 للولي الوطنية الهوية وبطاقة القاصر فيه المضاف األسرة سجل إرفاق يجب هجرية سنة 15 من وأقل الجنسية سعودي العميل كان إذا -

 .الوصي أو
 .المختصة المحكمة من الصادرة الوصاية صك من صورة إرفاق يجب الوصاية تحت سنة 18 سن دون  ممن العميل كان إذا -
 ألشخاصا أحد لدى استثمارية محفظة األهلية فاقد للعميل يكون  أن بشرط الوصي أو الولي بواسطة االكتتاب األهلية لفاقد يجوز كما -

  .لهم المرخص
 تقدم أن بشرط لصالحها أوالدها بأسماء االشتراك سعودي غير زوج من قصر أوالد لها التي األرملة أوللمرأة السعودية المطلقة  يجوز -

  .قصر ألوالد أمومتها ومايثبت أرملة أو مطلقة بأنها مايثبت
 .عميل كل ومتطلبات االشتراك آلية 6 رقم ملحق بالتفصيل أنظر (ب
ونموذج االشتراك من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لشركة ُملكّية لالستثمار  كاماألحو  الشروط نسخة على الحصول المستثمر بإمكان (ت

www.mulkia.com.sa  2او من خالل زيارة مقر شركة ُملكّية لالستثمار الموضح في الفقرة. 
يجب على كل مشترك في الصندوق أن يكون لديه محفظة استثمارية نشطه لدى أحد األشخاص المرخص لهم حيث أن الوحدات التي يكتتب بها  (ث

 .(العميل) المشتركتثمارية الخاصة بسالا ةمحفظالالخليج ريت سيتم إدراجها مباشرة في  عقارات - ُملكّيةفي صندوق 
 وتسليمهن اعليه لتوقيعا بعد الهوية اثبات مستند من صورة وإرفاق وتوقيعه االشتراك نموذج وتعبئة وتوقيعها واألحكام الشروط بقراءةالمستثمر  يقوم (ج

شتراك في أي اال للعميلويمكن  reit@mulkia.com.saااللكترونيالبريد صورة ضوئية من الوثائق عبر  إرسالطريق  عن أو مقر الشركة في
 شتراك للصندوق.الل فترة االيوم عمل خ

مالم يتم أخذ موافقة هيئة السوق المالية على تمديد  .شتراك دون أي حسماال غمبال ةدسيتم إعا بالكامل هد تجميعالمرا المبلغوفي حال عدم تغطية  (ح
فترة  اللخ استيفاء المتطلبات حسب الشروط واألحكامب المشتركويحتفظ مدير الصندوق بالحق في رفض أي اشتراك في حال فشل  فترة الطرح،

يتم رفض . كما سخالل فترة الطرح عليه والتوقيع االشتراك طلب موذجن في المطلوبة البيانات واستكمال بتعبئة قيامه عدم حال في أوالطرح 

http://www.mulkia.com.sa/
mailto:الالكترونيreit@mulkia.com.sa
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الغ وسيتم إعادة جميع المب ،الطرحفي حساب االشتراكات خالل فترة  ةالمطلوباالشتراك  ورسوماشتراك أي مستثمر في حال عدم إضافة مبلغ 
 يتم تكبدها. مصرفيةما عدا أي رسوم  التخصيص إعالنيوم عمل بعد  15المرفوضة دون خصم أي مصاريف خالل 

 
  .أالف ريال سعودي عشرة( مبلغ 10,000)( عشرة رياالت، بما يعادل 10( ألف وحدة وقيمة كل وحدة )1000)الحد األدنى لالشتراك المبدئي هو  9.1
 .فقط النقدي االشتراك على الشرط هذا وسينطبق ،سعودي ريال( خمسة وعشرون مليون 25,000,000فترة الطرح هو ) خالللالشتراك  األقصىالحد  9.2
ريال سعودي لالستثمارات  581,064,472 نحومنها  سيخصص ريال سعودي مليون  ئةام ست (600,000,000)عند الطرح يبلغ  المستهدف الصندوق  حجم 9.3

 :التالي النحو على موزعةالعقارية 
عبداللطيف العيسى القابضة  مجموعة لشركةعبارة عن مساهمات عينيه  ريالمئة ألف  وخمسمليون  عشرون  واحدمائة و  (121,500,000) (أ

( مليون 1,215,000من قيمة العقار والبالغة ) %1باإلضافة لقيمة السعي بنسبة  الرياض جنوب في التقنية مجمع على الصندوق  استحواذ مقابل
 لها. لمعرفة مالك المجموعة والشركات التابعة 4لرجاء االطالع على الملحق اومئتين وخمسة عشر ألف ريال سعودي. 

ريال عبارة عن اشتراكات نقدية مقابل االستحواذ على  وتسعين ئةام وأربع ألف وسبعين ئةاوأربع م مليون  عشرون  أربعةو  مائة( 124,470,490) (ب
 وستين واثنين مائة وسبع ألف عشر وأحد ومائة ماليين ثالثة( 3,111,762) والبالغة %2.5بنسبة  السعيباإلضافة لقيمة  جدة في تجاري مبنى 

 .سعودي ريال
 عبارة عن اشتراكات نقدية مقابل االستحواذ على مبنى ريالوعشرين  ومئتين ألف وسبعون  وسبعة ئةام وستعشر مليونا   ثمانية( 18,677,220) (ت

 في شمال الرياض.  سكنيال الياسمين
 سبةنعبارة عن اشتراكات عينية لشركة عقارات الخليج مقابل استحواذ الصندوق على  ريال مليون  وستين وخمسة مائتين( 265,000,000) - (ث

 لىع االطالع الرجاءيملكها مجموعة من المستثمرين  ةلوشركة عقارات الخليج هي شركة مساهمة مقف .أفينيو ويست مشروعمن قيمة  86%
 .الشركة مالك لمعرفة 5 رقم الملحق

من  %14 نسبة لالستحواذ على ريال سعودي عبارة عن اشتراكات نقدية سيستخدمها مدير الصندوق  مليون  وأربعين أربعة( 44,000,000) -
ماليين وتسعين  ثالثة( 3,090,000من قيمة العقار كامل العقار والبالغة ) %1باإلضافة لقيمة السعي بنسبة  الرياض أفينيو ويستقيمة مشروع 

 .سعودي ريال ألف
ريال سعودي عبارة عن اشتراكات نقدية  وثمانية وعشرين مائة وخمسعشر مليون وتسع مائة وخمسة وثالثون ألف  ثمانية( 18,935,528) (ج

 سيستخدمها مدير الصندوق لالستحواذ على عقارات قائمة أو قيد التطوير في المستقبل.
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بنك ساب لدى بفتح ح ،االشتراك بالصندوق وأموال المشتركينيقوم مدير الصندوق بصفته الجهة الوحيدة المخولة باستالم طلبات س 10.1
يتم إدارة و ويتوجب عليه إيداع مبالغ االشتراك في هذا الحساب عقارات الخليج ريت  –باسم حساب االشتراك في صندوق ُملكّية  محلي

 هذا الحساب والتصرف فيه من قبل أمين الحفظ المعين وبما يتفق مع األنظمة المتعلقة.
 ( أيام عمل واإلفصاح عنها في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق 10نتائج الطرح إلى الهيئة خالل )تقديم بم مدير الصندوق سيقو  10.2

 . والموقع اإللكتروني للسوق 
الحد عن  يقل (بما فيها االشتراك العيني)جميع المستثمرين  من التي تم جمعهاإجمالي مبالغ االشتراك  انتهاء فترة الطرح وكان بعد 10.3

دون أي يتم استرداد كافة مبالغ االشتراك للمستثمرين )سريال سعودي،  600,000,000األدنى للمبلغ المطلوب تجميعه والذي يبلغ 
 .بعد موافقة هيئة السوق المالية مالم يتم تمديد فترة الطرح من تاريخ اإلقفال عمل يوم 15 في غضون  (ماعدا الرسوم المصرفية حسم

عادل أو يزيد عن ي)بما فيها االشتراك العيني(  التي تم جمعها من جميع المستثمرينجمالي مبالغ االشتراك الطرح وكان إ بعد انتهاء فترة 10.4
المطلوب لرأس مال الصندوق والبالغ فسيتم قبول الحد األدنى  ،ريال 600,000,000والذي يبلغ جمعه للصندوق األدنى المطلوب الحد 

 حسب خطوات التخصيص التالية:وحدة للمستثمرين  60,000,000يبلغ عددها  ريال سعودي وتخصيص وحدات 600,000,000
 جدول زمني يوضح مواعيد االشتراك والتخصيص: .1

 المدة الزمنية اإلجراء
 عملأيام  5 االولي فترة االشتراك

 يوم عمل 23 تمديد فترة االشتراك )في حال عدم تغطية الصندوق(
 أيام عمل من تاريخ إنتهاء الطرح 10 بنتائج الطرح للهيئة إصدار بيان

 أيام عمل من تاريخ إنتهاء الطرح 10 اإلعالن عن تخصيص الوحدات للمشتركين 
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)نقل ملكية األصول العقارية  االستحواذ على العقارات
 للصندوق(

و/ أو تاريخ موافقة  يوم عمل من تاريخ إنتهاء الطرح 60
 ينطبق مالك الوحدات حيثما

 يوم عمل بعد إعالن التخصيص 15 واالشتراكات المرفوضة الفائض رد
 

 .9 الفقرة في ذكر لماالعينية ومدير الصندوق وذلك وفقا  لالشتراكات أولوية االشتراك في الصندوق  ستكون  .2
وجود اشتراكات وفي حال  ،مدير الصندوق  اشتراك تخصيص بعد %33.1نسبتها  البالغة النقدية االشتراكات تخصيص سيتم .3

فإن مدير  %30ألطراف تابعة لمدير الصندوق ستؤدي إلى انخفاض النسبة المخصصة للجمهور عن الحد األدنى نظاميا  والبالغ 
 للجمهور كحد أدنى. %30الصندوق سيقوم بتخصيص نسبة 

وحدة  1000دنى لكل مستثمر وهو مشترك، فسيتم تخصيص الحد األ 19,850 أو يساوي  في حال كان عدد المشتركين أقل من .4
وتوزيع المبالغ اإلضافية بعد تخصيص الحد األدنى على أساس تناسبي لكل مشترك نسبة إلى قيمة ريال  10,000تعادل قيمتها 

 اشتراكه المبدئي.
جميع المشتركين على الحد مشترك فإن مدير الصندوق ال يضمن حصول  19,850في حال كان عدد المشتركين أعلى من  .5

 .ينمشتركلجميع ال بالتساوي األدنى وسيتم تخصيص جميع المبالغ في هذه الحالة 
 مليون ريال. 25لن يتجاوز تخصيص أي مشترك في أي حال قيمة الحد األقصى لالشتراك والبالغة  .6
بقبول طلب االشتراك أو رفضه،  االشتراكاستالم طلب من تاريخ  عملأيام  5سيخطر مدير الصندوق كل مستثمر في غضون  .7

شتراكات النقدية الفائضة دون أي حسم وذلك بعد خصم قيمة الوحدات المخصصة ورسوم كليا  أو جزئيا ، وسيتم إرجاع االسواء 
 .من تاريخ إخطار المستثمر بعدد الوحدات المخصصة أيام عمل 15اإلشتراك بها خالل 

ذلك و  حق الشفعة، وبناء  عليه سيتم بيع أي عقار مملوك للصندوق بحسب استراتيجية االستثمار في الصندوق يتنازل المستثمرون بالصندوق عن 
 بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
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 1الجدول الزمني الذي يوضح التواريخ المتوقعة للطرح (أ)
 2معلومات عن اإلشتراك تشمل تاريخ بداية االشتراك ونهايته (ب)

إجمالي قيمة   ( لاير سعودي. ويعتزم الصندوق زيادة 600,000,000) األولي الصندوق عند الطرحرأس مال يبلغ 

 المدة الزمنية المتوقعة اإلجراء 

الحصول على موافقة هيئة السوق المالية 

ة زيادعلى والحصول على موافقة مالكي الوحدات 

عن طريق طرح  الصندوقإجمالي قيمة أصول 

 وحدات إضافية 

 الموافقهـ 25/05/1441 بتاريخ بتاريخ: موافقة هيئة السوق المالية

 م20/01/2020

 م04/02/2020هـ الموافق 10/06/1441 بتاريخ موافقة مالكي الوحدات: 

 ال ينطبق  أصول الصندوقفترة الطرح لزيادة إجمالي قيمة 

الطرح لزيادة إجمالي قيمة أصول  فترة تمديد

إجمالي قيمة  تغطية عدم حال في(الصندوق 

 )أصول الصندوق المستهدف

 ال ينطبق 

 ال ينطبق قبول أو رفض طلب اإلشتراك

 قبل مدير الصندوقتخصيص الوحدات من 
 مالك موافقة بعد فورا   المشتركين بشكل عيني على اإلضافية الوحدات تخصيص سيتم

   الوحدات

رد الفائض من مبلغ االشتراك ورسوم االشتراك 

 ذات العالقة للمستثمر
 ال ينطبق 

و إدراج ملكية األصول  ونقلعلى  اإلستحواذ

 وحدات الصندوق

 الصندوق تاريخ إقفال فترة طرح منكحد أقصى عمل  يوم (60)مدة  خالل

 حيثما ينطبق اريخ موافقة مالك الوحداتتأو و/ 

 ال ينطبق  اإللغاء و إسترداد األموال

                                                           

 /أ(11( المحتويات داخل صفحة الغالف فقرة )1ملحق )1 
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يتم "( وسوف اإلضافيةالوحدات )" إضافية( وحدة 8,108,652الصندوق من خالل إصدار ) أصول الصندوق

بقيمة إجمالية للوحدات المصدرة تبلغ  لاير سعودي للوحدة الواحدة 10سمية الإصدار الوحدات بالقيمة ا

ل فترة الطرح لزيادة الشتراك في الصندوق خالسعر ابولكن فيما يتعلق  .( لاير سعودي81,086,520)

صافي قيمة أصول وحدات الصندوق حسب القوائم بناًء على  تم تحديد سعر الوحدة  إجمالي قيمة أصول الصندوق 

 "(لمستهدفسعر الطرح ا( لاير سعودي للوحدة الواحدة )"9.94والبالغ ) 2019يونيو  30المالية الصادرة في تاريخ 

الفرق كخصم إصدار ضمن قسم صافي قيمة  وسيتم تسجيل( لاير سعودي، 80,600,000بقيمة إجمالية تبلغ )

 إضافية( وحدة 8,108,652ومن المزمع إصدار ) .الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في الميزانية العمومية

مالك العقار الجديد الذي يعتزم الصندوق االستحواذ  ن وهوخالد بن عبدالعزيز بن نفجاد.   لصالحلالشتراك العيني 
 . إجمالي قيمة أصول الصندوقعليه فيما يتعلق بزيادة 

 
وفقًا لإلجراءات المعمول بها وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة  ضافيةوسيتم طرح الوحدات اإل
ية والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقار إلى الئحة صناديق االستثمار العقاري إضافةالسوق المالية السعودية 

  .)تداول( وقواعد اإلدراج في السوق المالية السعودية المتداولة
 

 
 االشتراك العيني (1)

خالد بن عبدالعزيز بن نفجان ضمن   لدكتور/صالح ال ضافيةوحدة من الوحدات اإل( 8,108,652)سيتم طرح  
. وعلى وجه الخصوص، فإن الصندوق سوف يقوم بـاالستحواذ على عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق

قيمة اإلستحواذ  من %40يعادل  لاير سعودي، يُدفع  ما( 201,500,000)بسعر شراء يبلغ  (عقار إيليت مول)
صافي قيمة أصول يعادل اشتراك بسعر  إضافيةوحدة ( 8,108,652) االشتراك العيني في عددخالل  من

( لاير سعودي 9.94بسعر ) م، 2019يونيو  30وحدات الصندوق بناًء على آخر قوائم مالية صدرت في تاريخ 
لاير  120,900,000عليه والمتمثل في مبلغ وسيتم دفع المبلغ المتبقي من قيمة العقار المستحوذ   للوحدة 

 كالسعي وضريبة القيمة المضافة والتكاليف األخرى المترتبة على االستحواذ  ل الرسوم األخرىسعودي غير شام
 .من خالل التمويل المتاح للصندوق نقدا

 فترة الطرح لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق (2)
 حيث أن عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق تمت عن طريق طرح وحدات لالشتراك العيني وال يوجد

 بعد  فوراً  عيني بشكل المشتركين على اإلضافية الوحدات تخصيص سيتماشتراك نقد فال توجد فترة طرح و
  . الوحدات مالك موافقة

 3بيان تفصيلي عن معلومات عن مالك العقار الذين سيشتركون عينيا في الصندوق (ج)
 

 افية:عن طريق طرح وحدات اض الصندوق قيمة أصولفيما يلي جدول يبين فيه نسبة جميع المشتركين  بزيادة اجمالي 

 
 

الحد االدنى لعدد 
الوحدات 

 المطروحة

النسبة من 
إجمالي قيمة 

أصول 
الصندوق بعد 

 الزيادة

الحد األعلى لعدد 
الوحدات 

 المطروحة

نسبة من 
إجمالي قيمة 

أصول 
الصندوق بعد 

 الزيادة

النسبة من إجمالي 
عدد الوحدات 

 اإلضافية

لصالح عدد الوحدات 
الدكتور/ خالد عبدالعزيز 

االشتراك  – بن نفجان 
 العيني

(8,108,652) 11.91% (8,108,652) 11.91% 100% 

عدد الوحدات المطروحة 
االشتراك  –للجمهور 

 النقدي

 %0 ال ينطبق () ال ينطبق () ال ينطبق () ال ينطبق ()

إجمالي عدد الوحدات 
زيادة اجمالي قيمة ل

 أصول الصندوق 

(8,108,652) 11.91% (8,108,652) 11.91% 100% 

 ضافيةلمدة سنة واحدة من تاريخ إدراج الوحدات اإل خالد بن عبدالعزيز بن نفجانالدكتور/ تمتد فترة الحظر على بيع الوحدات المطبقة على 
 المصدرة له.

                                                           
 ملحق )1( المحتويات داخل صفحة الغالف فقرة )11/ج( 3
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 4أصول الصندوققيمة اشتراك مدير الصندوق في الصندوق خالل فترة الطرح لزيادة إجمالي قيمة  (د)
 

( لاير سعودي بما 15,000,000( وحدة أي ما يعادل )1,500,000امتلك  مدير الصندوق عند الطرح األولي )
وحدة أي ما يعادل  ( 900,000)يمتلك مدير الصندوق وبعد زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق س %2.5نسبته 

. وال يعتزم عند تأسيس الصندوقبناء على سعر الطرح االولى  %1.32بما نسبته لاير سعودي  ( 9,000,000)
 .إجمالي قيمة أصول الصندوقمدير الصندوق االشتراك في طرح الوحدات الجديد ضمن عملية زيادة 

 .5يتعهد مدير الصندوق بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره (ه)
 

 6والحد األعلى لالشتراك بالصندوقاألدنى  الحد (و)
 8,108,652خالد عبدالعزيز بن نفجان بـ الدكتور/ ال يوجد حد أدنى أو حد أعلى لالشتراك بالصندوق حيث سيشترك 

 .ضافيةإجمالي عدد الوحدات اإلمن  %100يشكل نسبة وحدة مما 
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 :يلي كما والمصاريف للرسوم بيان التالي الجدول يتضمن 12.1
 

 الوصف ، طريقة االحتساب والدفعالقيمة
 رسوم اشتراك شتراك مبلغ اال إلى تضاف – األولي أو أي اشتراك إضافي شتراكمن قيمة اال 2.0%

 أتعاب إدارة .ُتحتسب وتدفع كل ستة أشهر – بعد خصم المصروفات سنويا  من إجمالي قيمة أصول الصندوق  1%
 رسوم حفظ .تحسب وتدفع بصفة ربع سنوية الصندوق قيمة أصول سنويا  من  %0.04كحد أقصى 

 وبحد عن كل مستثمر ريال 2 إلى باإلضافة سعودي ريال 50,000 : مبلغالمالك سجل إنشاء خدمة
 ريال سعودي. 500,000مبلغ اقصى

ريال سعودي سنويا  وقد تتغير بناء على قيمة رأس مال  400,000: مبلغ خدمة إدارة سجل المالك
 الصندوق.

 .سعودي ريال 50,000مبلغ  :الصندوق  لوحدات األولي اإلدراج خدمة
 للصندوق سنويا ، السوقية من القيمة %0.03 بنسبةرسوم  الصندوق: وحدات إدراج استمرار خدمة

 ريال. 300,000ريال وحد أعلى قدره  50,000أدنى  بحد

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

 أتعاب مراقب الحسابات .ُتحتسب وتدفع بشكل نصف سنوي  –ريال سعودي سنويا   30,000مبلغ 
سنويا  لكل عضو  30,000عن كل اجتماع وبحد أعلى  مستقل ريال سعودي لكل عضو 5,000مبلغ 

 مجلس اإلدارةمكافآت أعضاء  على أساس سنوي.وُتدفع  تحسب بشكل تراكمي كل يوم تقويم –مستقل 

 الشرعية  الهيئةمكافآت  .وتدفع على أساس سنوي  تراكمي كل يوم تقويمُتحتسب بشكل  –سنويا   ريال سعودي 33,000مبلغ 
 رسوم رقابية وي.على أساس سنوُتدفع ُتحتسب بشكل تراكمي كل يوم تقويم  –ريال سعودي سنويا   7,500مبلغ 
 رسوم النشر )موقع تداول( تدفع عند المطالبة.تراكمي كل يوم تقويم و  ُتحتسب بشكل –ريال سنويا   5,000مبلغ 

 أتعاب المثمن العقاري  .حسب األسعار السائدة في السوق وُتدفع عند تقديم الخدمة
العقار ُتحتسب وتدفع عند اإلفراغ لصالح الوسيط العقاري. على  االستحواذ من قيمة %2.5كحد أقصى 

 سعي شراء عقارات طرف ذو عالقة.وقد يكون الوسيط العقاري 

                                                           
 ملحق )1( المحتويات داخل صفحة الغالف فقرة )11/د( 4
 ملحق )1( المحتويات داخل صفحة الغالف فقرة )11/هـ( 5
 ملحق )1( المحتويات داخل صفحة الغالف فقرة )11/و( 6
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ُتحتسب وتدفع بشكل نصف  –( من قيمة اإليجار النقدي المستلم %10( و )%5نسبة تتراوح بين )
 العقارات  مديرأتعاب  .الحالي الوقت في قال تنطب .سنوي أو عند المطالبة

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

 أعلى حدبهيكلة رأس المال أو أي طرف آخر يقوم بعملية ترتيب  لمدير الصندوق أتعاب الصندوق  يدفع
اشتراك  غمبال أيأو عند جمع  فترات الطرح المستقبليةمن إجمالي أي مبالغ اشتراك يتم جمعها خالل  1%

 مرة ا  فور  المال رأس هيكلة أتعاب وتدفعأخرى سواء نقدية )عن طريق إصدار حقوق أولوية( أو عينية. 
 .مال رأس جمع عملية أي إقفال بعد واحدة

 المال رأس هيكلة أتعاب

 المبلغ إجمالي من % 1 أعلى بحدتمويل  هيكلةأتعاب أو طرف آخر الصندوق لمدير الصندوق  يدفع
 التمويل هيكلة أتعاب .بنكية تسهيالت أي بموجب المسحوب

 طوال عقاري  أصل أي على استحواذ أو بيع قيمة من بحد أعلى %1 الصندوق  لمدير الصندوق  يدفع
 تعامل أتعاب .الصندوق  عمر

هذه جميع الرسوم المفروضة على الصندوق وال يوجد أي رسوم اخرى لم يتم تضمينها  بأن علمهعلى حد  مدير الصندوق وبناء   يقر 12.2
 في هذا الجدول.

واإلهالك واالنخفاض في  للتمويل شاملة  غير الصندوق  أصول قيمةمن  %1.25التكاليف السنوية  نسبة تتجاوز أال المتوقع من 12.3
 أو غير محدد من الجهة المستحقة مثل التقييم العقاري.وذلك باستثناء أي رسوم غير متكررة قيمة األصول العقارية 

سبيل  ، وعلىالمستحقة ألشخاص آخرين يتعاملون مع الصندوق  هي المصاريفو  المصروفات واألتعاب األخرى سيتحمل الصندوق  12.4
رسوم التأمين وأتعاب وسيط العقار وأتعاب المطور العقاري وأتعاب المحاميين وأتعاب البلديات واألتعاب الحكومية  المثال ال للحصر

ع لمدير ، مثل هذه الرسوم ال تدفوأتعاب االستشاري الهندسي وأتعاب المساحين والمهندسين المعماريين ومهندسين الديكورات الداخلية
 .صندوق بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الالمصروفات الفعلية على  بناء   هاوسيتم خصممسبق،  الصندوق وال يمكن تقديرها بشكل

 في هذه الشروط واألحكام.على تفاصيل تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي المدرج  االطالعكما يمكن 
ماته لعربية السعودية نتيجة ألداء الصندوق اللتزايتحمل الصندوق جميع الرسوم التي قد ُتفرض من الجهات الرسمية في المملكة اس 12.5

بمقتضى هذه الشروط واألحكام. كما يتحمل الصندوق كافة المصاريف التسويقية لمنتجاته وفقا  ألفضل عروض التسويق التي يعتمدها 
 .حكامي هذه الشروط واألفعلى تفاصيل تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي المدرج  االطالعكما يمكن  مجلس إدارة الصندوق.

 وال ينوي الصندوق تقديم أي حسم على المصاريف أو تنازل عنها.
جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذه الشروط واألحكام و/أو أي مستندات ذات الصلة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم  12.6

يتم النص على خالف ذلك. وفي حال ما تم فرضها على أي خدمة يتم تزويد الصندوق بها، فإن الصندوق سيدفع لمزود الخدمة 
أخرى( مجموعا  مساويا  للقيمة المسجلة لهذه الضريبة على فاتورة القيمة المضافة الخاصة بالخدمة )باإلضافة إلى أي رسوم أو مصاريف 

 .بدفع قيمة هذه الضريبة للصندوق )باإلضافة إلى أي رسوم أو مصاريف أخرى( وسيقوم العميلالمعنية. 
الهيئة العامة للزكاة والدخل التسجيل االختياري لصناديق االستثمار العقارية المتداولة "الريت" فقد يصبح الصندوق مستقبال   أقرتحيث  12.7

ل الصندوق لدى تسجيبالصندوق  مطالبا  بإخراج الزكاة بناء  على اآللية التي تعتمدها الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعليه قد يقوم مدير
إلجراءات الالزمة وا احتسابهالدراسة اآللية وكيفية متخصص يقوم مدير الصندوق بتعيين مستشار  وسوف، مة للزكاة والدخلالهيئة العا

 .لذلك
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وبحد أدنى مرة واحدة سنويا ،  لصندوق أرباح ا صافي من %90عن  تقل ال المستثمرين علىدورية  نقدية توزيع أرباح الصندوق  مدير يستهدف
 إضافية. أصول في استثمارها إعادة يتم والتي االستثمارات، من وغيرها األساسية العقارية األصول بيع عن الناتجة األرباح باستثناء

 األرباح عن باإلعالن الصندوق  يقوم أن المتوقع ومنيوم في بداية كل عام،  90سيقوم مدير الصندوق بدفع توزيعات األرباح الدورية خالل 
 ديسمبر من كل عام. 31وهو العالقة  ذي التثمين يوم من ( يوم40خالل ) توزيعها وتاريخ استحقاقها وتاريخ
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مدير  ، وفي حال قررقد يقوم مدير الصندوق بتوزيع أرباح إضافية نتيجة وجودة نقد زائد عن الحاجة ال ينوي مدير الصندوق استخدامه 
  .خالل العاموتاريخ دفع هذه التوزيعات سيعلن عن تاريخ استحقاق  ه التوزيعات فإنهالصندوق القيام بهذ
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عودية ن قبل مثمنان مستقالن مرخصان معتمدين من قبل الهيئة السم سنويا   مرتانتثمين أصول الصندوق العقارية  يتمسالتثمين:  طريقة 14.1
 المثمنان ثمينت لقيمة الحسابي المتوسط وسيستخدم ،لتحديد قيمة استرشادية لقيمة تلك األصولللمقيمين المعتمدين )تقييم( وذلك 

 العقارية. أصول الصندوق  القيمة االسترشادية لصافي قيمة لتحديد المستقالن
لناتج على م ايقسمنها، ثم ت طرح إجمالي التزاماتو  الصندوق  أصول إجمالي جمع حاصلبقيمة أصول الصندوق  يتم احتساب صافيس 

 لحساب صافي قيمة الوحدة الواحدة في الصندوق. ،عدد وحدات الصندوق 
 الصندوق  لأصو  تثمينبميالدية  سنةال من وديسمبر يونيو شهري  خاللمدير الصندوق، وبشكل نصف سنوي  يقومس موعد التثمين: 14.2

 والقطاع التثمين وبأساسيات تثمينها المراد باألصول والمعرفة والنزاهة واالستقاللية بالخبرة يتمتعان مثمنين( 2) إثنين عدد قبل من العقارية
 .الصندوق  عقارات ومواقع مناطق وكذلك العقاري 

 يونيو 30 في كما وق الصند أصول قيمة صافي لتحديد السابقة الفقرة في العقارية األصول تثمين لقيمة الحسابي المتوسط استخدام سيتم 14.3
 .سنة كل من ديسمبر 31و

تاريخ خالل الثالثون يوما  التالية للصندوق ا وحدة صافي قيمةباإلعالن عن قوم مدير الصندوق سي موعد اإلعالن عن تقييم الصندوق: 14.4
ديسمبر من كل عام، وسيتم اإلعالن عن سعر الوحدة في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وموقع  31يونيو، بعد  30التقييم بعد 

 .تداول – يةالسعود السوق المالية
 يحق لمدير الصندوق تأجيل تقييم الصندوق بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. 14.5
ال يعكس بالضرورة سعر تقييم األصول العقارية قيمة األصول العقارية في حال التصفية، إذ أن تثمين األصول العقارية تخضع للمعايير  14.6

هي مؤشر استرشادي لقيمة األصول العقارية وقد يتم بيع األصول العقارية بسعر أعلى أو الحسابية المستخدمة في التقييم لدى المثمن و 
 أقل حسب أفضل سعر طلب في السوق عند عرض األصول العقارية للبيع.

 سعر تداول وحدة الصندوق في السوق المالية يخضع للعرض والطلب، لذلك ليس بالضرورة أن يتساوى مع صافي قيمة وحدة الصندوق. 14.7
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 السكني الياسمين مبنى: 1عقار 

 صالحية التثمين تاريخ التثمين قيمة العقار المثمن
 ثالثة أشهر من تاريخ التقييم م 21/05/2017 19,654,445 21سنشري 

شركة إدارة األمالك والمرافق 

 المتكامل

 مالتقييثالثة أشهر من تاريخ  م 18/05/2017 17,700,000

 18,677,222 متوسط التقييم

 18,677,220 ذاالستحواقيمة 
 : مجمع التقنية )مدينة الرياض(2عقار

 صالحية التثمين تاريخ التثمين قيمة العقار المثمن
 ثالثة أشهر من تاريخ التقييم م 21/05/2017 121,213,079 21سنشري 

 ثالثة أشهر من تاريخ التقييم م 21/05/2017 123,800,000 شركة إدارة األمالك والمرافق
 122,506,540 متوسط التقييم
 121,500,000 قيمة االستحواذ

 : مبنى دينار التجاري )مدينة جدة(3عقار 

 صالحية التثمين تاريخ التثمين قيمة العقار المثمن
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 ثالثة أشهر من تاريخ التقييم م 24/04/2017 130,184,000 21سنشري 
 ثالثة أشهر من تاريخ التقييم م 17/04/2017 124,470,490 نجوم السالم

 127,327,245 متوسط التقييم
 124,470,490 قيمة االستحواذ

 : مشروع ويست أفينيو )مدينة الدمام(4عقار 

 صالحية التثمين تاريخ التثمين قيمة العقار المثمن
 تاريخ التقييمثالثة أشهر من  م 10/05/2017 309,937,500 فاليو اكسبرت

 ثالثة أشهر من تاريخ التقييم م 16/05/2017 309,067,500 تثمين

 309,502,500 متوسط التقييم

 309,000,000 قيمة االستحواذ

 : إيليت مول )مدينة الرياض(5عقار 
  التقييم صالحية  التقييم تاريخ العقار  قيمة المقيم

 ثالثة أشهر من تاريخ التقييم م 20/10/2019 ريال سعودي 188,000,000 مكتب إستناد للتقييم العقاري 

 ثالثة أشهر من تاريخ التقييم م 21/10/2019 ريال سعودي 206,450,000 وايت كيوبس 

 ريال سعودي 197,225,000 متوسط التقييم 

 ريال سعودي  201,500,000 قيمة االستحواذ
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وحدات الصندوق بنفس طريقة تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(.  عند اإلدراج، يجوز تداول 16.1
وبالتالي، يجوز لمالكي الوحدات والمستثمرين التداول خالل ساعات التداول العادية المعلن عنها من قبل هيئة السوق المالية مباشرة 

 من خالل شركات الوساطة المرخصة.
ت في الصندوق عن طريق السوق المالية السعودية )تداول( إقرارا من مشتري بأنه قد اطلع ووافق على هذه يعتبر شراء وحدا 16.2

 الشروط واألحكام.
 يكون التداول في وحدات الصندوق خاضع لرسوم تداول وعموالت يتم تسويتها حسبما هو سائد في السوق. ويكون المستثمر مسؤوال   16.3

 .عن رسوم وعموالت التداول
لمدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق المالية تعليق تداول وحدات الصندوق في أي وقت أو إلغاء إدراجها، بعد تقديم يجوز  16.4

 .األسباب المحددة لطلب التعليق أو اإللغاء
ق في أي و وفقا للتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري المتداولة، يجوز لهيئة السوق المالية تعليق تداول وحدات الصند 16.5

 .وقت أو إلغاء إدراجها حسبما تراه مناسبا  
 .للصندوق  األصول ملكية نقل بعد إال المالية السوق  في الصندوق  إدراج يتم لن بأنه الصندوق  مدير قري 16.6
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 ينقضي الصندوق بأي حالة من الحاالت اآلتية )ويشار إلى كل منها بـ "حالة إنهاء"(:
 مدة الصندوق؛ أوفي نهاية  17.1
 في حال التصرف بكافة أصول الصندوق وتم توزيع جميع العوائد من هذه التصرفات للمستثمرين؛ أو 17.2
في حال أي تغيير لألنظمة أو اللوائح أو المتطلبات النظامية األخرى أو تغييرات جوهرية لظروف السوق في المملكة واعتبر مدير  17.3

 الصندوق؛ أوالصندوق ذلك سببا  مبررا  إلنهاء 
في حال حدوث تغييرات جوهرية في ظروف السوق العقارية في المملكة العربية السعودية ورأى مدير الصندوق أن ذلك يؤثر على  17.4

 جدوى استمرارية الصندوق؛ أو 
 .لهيئة أو بموجب أنظمتهالصندوق وفقا الإذا كان المطلوب إنهاء  17.5

 مدير الصندوق يلتزم بالقيام بإجراءات التصفية التالية إلنهاء الصندوق:وفي حال تحقق أي من حاالت اإلنهاء أعاله فإن  17.6
 .من تاريخ وقوع حالة اإلنهاء يوما   30يتم إخطار مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية في غضون س 17.6.1
 .والبدء باإلجراءات إعالن جدول زمني على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق لتصفية أصول الصندوق  17.6.2
 و السوق المالية بإلغاء الصندوق، من السوق المالية السعودية بإلغاء إدراج الوحدات والطلب من هيئةالطلب  17.6.3
 سيتم البدء بتصفية أصول الصندوق خالل ستون يوما  على األقل من تاريخ إشعار مالكي الوحدات. 17.6.4
سداد الخصوم منها، على أساس سيتم إنهاء الصندوق وتوزيع حاصل تصفية أصول الصندوق على مالكي الوحدات بعد  17.6.5

 تناسبي، خالل ستة أشهر من تاريخ إشعار مالكي الوحدات.
والذي يتوجب عليه العمل على إنهاء الصندوق مع توزيع أصوله أتعابه،  وتحديديقوم مدير الصندوق بتعيين مصفي سو   17.6.6

 شكلب جوز توزيع أصول الصندوق على مالكي الوحدات. ولتجنب الشك، يمكن لمدير الصندوق القيام بمهام المصفي وي
 األصول العقارية للصندوق وذلكذات الغرض الخاص التي تملك  الشركةفي  أسهم كحصصعلى مالكي الوحدات  عيني

في حال استحالة التصرف في أصول موافقة هيئة السوق المالية مسبق ا  وأخذ عن طريق تحويلها لشركة مساهمة مقفلة
 الصندوق أن هذا األمر يصب في مصلحة مالكي الوحدات.الصندوق أو في حال رأى مدير 

فإن مدير الصندوق سيقوم بإعادة قيمة االشتراك إلى المشتركين دون  ،وفي حال لم يتم جمع رأس المال المطلوب خالل فترة الطرح 17.7
 يوما  من تاريخ نهاية الطرح. 15أي حسم خالل 

، فإن مدير الصندوق سيقوم بإنهاء الصندوق وتوزيع يوما   60خالل  المستهدفةوفي حال لم يتم االستحواذ على األصول العقارية  17.8
صافي أصول الصندوق على مالكي الوحدات بالتناسب بعد سداد أي مصاريف قائمة للجهات األخرى دون حسم أي مصاريف 

 لمدير الصندوق.
يوما   60خالل  ولم يتم اإلدراج في السوق الماليةوفي حال تم جمع الحد األدنى لرأس المال وتم االستحواذ على أصول الصندوق  17.9

سيدعو لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من أجل مناقشة وإقرار فإن مدير الصندوق  من نقل ملكية األصول العقارية إلى الصندوق،
على موافقة هيئة بعد الحصول  16.2أصوله حسب إجراءات التصفية المشار لها انفا  في البند  االستمرار بالصندوق أو تصفية

 .السوق المالية
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مستقلين يعينهم مدير الصندوق. فترة  أعضاء أربعةأعضاء، من بينهم  خمسةيتكون مجلس إدارة الصندوق من  :المجلس تكوين 18.1
عضوية مجلس اإلدارة تبدأ من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية إلطالق الصندوق حتى التصفية. ويحق لمدير الصندوق تغيير 

غييرات تأعضاء مجلس اإلدارة خالل فترة الصندوق، بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، ويتم إعالم مالك الوحدات بأية 
 في مجلس إدارة الصندوق.



  

 

13170-37 75 من  45 صفحة 

 

 
 
 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة كما يلي: 18.2
    

بكالوريوس في المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود ، ماجستير في إدارة األعمال 
(MBA ، من كلية لندن لألعمال ) قلد تالصندوق، و يشغل منصب العضو المنتدب لدى مدير

مناصب قيادية في عدد من الشركات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية ، لديه 
خبرة في إعادة هيكلة الشركات والتخطيط اإلستراتيجي إضافة إلى إدارة اإلستثمارات في األوراق 

ان في واللج المالية والملكية الخاصة واإلستثمار العقاري، شارك في عضوية مجالس اإلدارات
عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة منها: الشركة الكيميائية السعودية، شركة نهاز 
لالستثمار، شركة زوايا العقارية، مجموعة نجمة المدائن، شركة الشرق األوسط للبطاريات 

 )ميبكو(، شركة ُملكّية لالستثمار، شركة اتحاد مصانع األسالك )أسالك(.

األستاذ/ سلطان بن  المجلس رئيس
 .1 محمد الحديثي

، كلية ادارة األعمال، حاصل 2011منذ عام  أستاذ المحاسبة المساعد بجامعة الملك سعود
على درجة الدكتوراه في الفلسفة في المحاسبة المالية من جامعة موناش األسترالية في عام 

درجة البكالوريوس  م وحصل على2007م وكذلك الماجستير من نفس الجامعة في عام 2011
م. لدية عدة وظائف أكاديمية ومهنية 2001في المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام 

ة وعضو مجلس ادارة في الهيئة السعودي سم المحاسبة في جامعة الملك سعودحيث أنه رئيس ق
يين نللمقيمين المعتمدين وعضو لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانو 

وفي القطاع الخاص هو عضو لجنة المراجعة في شركة رنا لالستثمار وايضا في شركة عبد 
الطيف العيسى القابضة، شارك بأبحاث في العديد من المؤتمرات العلمية العالمية في الواليات 

 .المتحدة ونيوزلندا واستراليا والمملكة العربية السعودية

الدكتور/ ناصر بن محمد  مستقل عضو
 .2 السعدون 

خبير في هندسة البرمجيات والبحوث والبيانات، تطوير المنتجات، التسويق والمبيعات عمل 
كمستشار إداري للعديد من اإلدارات العليا وكبار المسؤولين في عدد من المؤسسات الحكومية 

جاوزت توالشركات الخاصة. لديه خبرات في تطوير االستراتيجيات والتخطيط. لديه خبرة عملية 
السبعة أعوام عمل خاللها في شركة مكنزي وشركاه لالستشارات وكذلك مستشار إداري في 
شركة هوك لالستشارات ويشغل حاليا  منصب الرئيس التنفيذي لشركة فاكتابيز المتخصصة في 
هندسة البرمجيات والبحوث والبيانات. حاصل على درجة البكالريوس في اإلدارة المالية من 

ملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة لندن إلدارة جامعة ال
األعمال وكذلك درجة الماجستير في إدارة األعمال تخصص أسهم خاصة من جامعة كولمبيا 

 إلدارة األعمال.

بدر بن خالد األستاذ/  مستقل عضو
 .3 القحطاني 

العديد من المجاالت وعلى وجه الخصوص االستثمار سنة خبرة في  21مهندس لديه أكثر من 
العقاري في داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، شغل العديد من المناصب ويشغل 
حاليا  منصب الرئيس التنفيذي لشركة عنان إسكان للتطوير المحدودة، أول شركة متخصصة 

 تعمل في مجال إنشاء سكن العمال.
ان االستشارية بوزارة الشؤون البلدية، حيث أسس صناعة سكن العمال يعمل كعضو في اللج

 مليون ريال.   400بمواصفات عالمية في المملكة العربية السعودية ويدير أصول بقيمة 
 نجح في تأسيس خمس شركات في أقل من ست سنوات. 

 خبير في اإلدارة المالية والتشغيل في في جميع مراحل التطوير العقاري.
منصب مدير إدارة تطوير األعمال بشركة تميلك العقارية. والمدير العام لشركة سناسكو شغل 

 العقارية. والعديد من المناصب بالعديد من الشركات األخرى.

 عضو مستقل
المهندس/ فيصل بن 

  علي الصايغ
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خبير في المالية واالستثمارات العقارية، تخرج من مدرسة األعمال واإلدارة بالجامعة األمريكية 
العقارات من مدرسة كوجود لألعمال  –بالشارقة، وحصل على درجة الماجستير في العلوم 

 بالجامعة األمريكية بواشنطن.
ارية ، االستثمارات العقيشغل حاليا  منصب المدير العام لشركة سوليدير السعودية في مجال 

التنفيذي بشركة دار المشروعات، كما شغل العديد من المناصب األخرى منها نائب الرئيس 
 ومدير مشارك ببنك اإلمارات دبي الوطني.

األستاذ/ عبدالرحمن بن  عضو مستقل
 سليمان األمير

 

 

 

 
 
 

 مكافآت وتعويضات المجلس  18.3
يدفع و ريال سعودي عن كل اجتماع  5,000باستثناء األعضاء المستقلين في مجلس إدارة الصندوق الذين سوف يتقاضى كل منهم مبلغ 

، لن يتلقى باقي أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي أجور. لكل عضوريال سعودي سنويا   30,000عند انتهاء كل اجتماع وبحد أقصى 
فة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من األعضاء بشكل معقول في سبيل حضور إال أنه سوف يتحمل الصندوق كا

 لكل عضو. ريال سعودي سنويا   30,000 االجتماعات والتي ٌيتوقع أال تتجاوز جميعها مبلغ
 مسؤوليات وصالحيات المجلس  18.4

 الحصر، اآلتي:تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال 
وأحكام الئحة  ،وقرارات الهيئة الشرعية التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا  لشروط الصندوق وأحكامه (1

 صناديق االستثمار العقاري.
 فيها.الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا   (2
 الموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها. (3
 اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق. (4
 الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق. (5
بقة وااللتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، عن )مرتين( سنويا  مع مسؤول المطا لاالجتماع ما ال يق (6

 للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.
 التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب المصالح. (7
 بأمانة لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات مع واجب اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول.العمل  (8

 اإلدارة مجلس أعضاء أهلية 18.5
 :يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 غير خاضعين ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛ و (أ
 أو تنطوي على الغش؛ ولم يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشرف  (ب
 .يتمتعون بالمهارات والخبرات الالزمة التي تأهلهم ليكونوا أعضاء  بمجلس إدارة الصندوق  (ت

وق سويقر مدير الصندوق بمطابقة كل من األعضاء المستقلين لتعريف "العضو المستقل" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة ال
 المالية وقواعدها.

 

 عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في صناديق استثمار أخرى  18.6
 الجدول التالي يوضح عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صناديق االستثمار األخرى كما يلي:

  

 مجلس رئيس
 اإلدارة

 ُملكّية شركة
  لالستثمار

لألسهم السعودية/  ُملكّية صندوق 
/ األولية لطروحاتل ُملكّية صندوق 
لتطوير المجمعات  ُملكّية صندوق 

 ُملكّيةالتجارية العقاري/صندوق 

 .1 األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي
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 ُملكّية صندوق / للدخل المدر العقاري 
 قطاع التعليم –للملكيات الخاصة 

 مستقل عضو
 ُملكّية شركة

  لالستثمار

/ لألسهم السعودية ُملكّية صندوق 
 لطروحات األولية/ل ُملكّية صندوق 
 العقاري المدر للدخل ُملكّيةصندوق 

 .2 محمد السعدون بن ناصر / الدكتور

 مستقل عضو
 ُملكّية شركة

  لالستثمار

لتطوير المجمعات  ُملكّية صندوق 
 ُملكّيةالتجارية العقاري/ صندوق 

 قطاع التعليم –للملكيات الخاصة 
 .3 بدر بن خالد القحطاني/ األستاذ
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 ال يوجد قيود على تداول الوحدات مفروضة على أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو مدير الصندوق أو أي طرف ذو عالقة بمدير الصندوق.
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مكتبها الرئيسي هو: المملكة العربية السعودية، الرياض. طريق األمير محمد بن عبد  وعنوان لالستثمار ُملكّية شركةالصندوق هو  مدير  20.1
 920003028. هاتف: 11573الرمز البريدي  52775(. ص.ب. 3(، مكتب )184العزيز )شارع التحلية(. مبنى أكناز التجاري )

  info@mulkia.com.saلكتروني: البريد اإل www.mulkia.com.sa+ الموقع اإللكتروني: 966( 11) 293 2799فاكس: 
 السوق  نظاملهيئة السوق المالية )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية وفقا   إشراف تحت وتعملشركة مرخصة  لالستثمار ُملكّية شركة 20.2

( 13170-37الترخيص رقم ) بموجب. م2003يوليو  31هـ الموافق 6/2/1424بتاريخ  30الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ المالية
 م.5/11/2013هـ الموافق 2/1/1435وتاريخ 

ظ العمالء فأنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة صناديق االستثمار، وإدارة محالالستثمار  ُملكّية شركةوتمارس  تقدم 20.3
 والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال األوراق المالية. 

 أعضاء ومصالح الصندوق  مصالح بين محتمل مصالح تضارب أي بوجود يعتقد ال الصندوق  مدير فإن واألحكام، الشروط هذه إعداد حتى 20.4
سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس و . الصندوق  مدير وبين الصندوق  إدارة مجلس

سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي تضارب جوهري من طرفه يحتمل أن  كما. الصندوق إدارته أو له يحتمل تعارضها مع مصالح 
  من هذه الشروط واألحكام. 24المصالح رقم ى تأدية التزاماته تجاه الصندوق خالفا  لما هو مذكور في فقرة تضارب يؤثر عل

 لصندوق اشانه التأثير على مدير  من جوهري فإن مدير الصندوق ال يعتقد بوجود أي تضارب مصالح  ،إعداد هذه الشروط واألحكام حتى 20.5
 .وتنفيذها وجباته أداء في

ية واإلدارية وهي المهام المتعلقة باألمور اإلشراف بتأديتهاسيقوم مدير الصندوق بكافة المهام المتعلقة بالصندوق دون تكليف ألي طرف آخر  20.6
والمحاسبية والكتابية بغرض إدارة الصندوق بطريقة فعالة بما في ذلك حفظ الدفاتر والسجالت وإدخال طلبات االشتراك ومطابقة معلومات 

 الحساب واألرصدة ومعالجة ومتابعة استفسارات المشتركين وتقديم كشوفات الحساب.
 /ق، متى رأىفي وحدات الصندو  يستثمرواال/الخاص أن يستثمر تقديرهم /بناء  على تقديرهأطراف ذو عالقة به،  أولمدير الصندوق  حقي 20.7

دوق باإلفصاح ، وسيقوم مدير الصنوتعليمات صناديق االستثمار العقارية المتداولة ذلك مناسبا  مع االلتزام بالئحة الصناديق العقارية رأو
 عن أي استثمار له في الصندوق نهاية كل سنة مالية في ملخص اإلفصاح المالي. 
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هيئة السوق المالية )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية  إشراف تحت وتعملوهي شركة مرخصة شركة البالد المالية الحفظ هو  أمين 21.1
الترخيص رقم  بموجب. م2003يوليو  31هـ الموافق 6/2/1424بتاريخ  30الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ المالية السوق  لنظاموفقا  

م. في ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة صناديق 5/11/2013هـ الموافق 2/1/1435( وتاريخ 08100-37)
 لترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال األوراق المالية.االستثمار، وإدارة محافظ العمالء وا

mailto:info@mulkia.com.sa
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د تقاطع طريق الملك فهد مع طريق األمير محم –هو: المملكة العربية السعودية، الرياض  المالية البالد لشركةالمكتب الرئيسي  عنوان 21.2
+ 966( 11) 203 9888هاتف:  ،11411الرمز البريدي  140برج سمارت، الطابق األول. ص.ب.  –بن عبد العزيز )شارع التحلية( 

البريد اإللكتروني:  www.albilad-capital.com+ الموقع اإللكتروني: 966( 11) 203 9899فاكس: 
clientservices@albilad-capital.com 

 شخصا   لحفظا أمين يكون  أن بشرط مستقلة حفظ خدمات تقديم اتفاقية بموجب أكثر أو مستقل حفظ أمين تعيين الصندوق  لمدير يجوز 21.3
 .الهيئة موافقة على الحصول بعد الحفظ خدمات لتقديم المالية السوق  هيئة من مرخصا  

 :يلي ما الحصر، ال المثال سبيل على الحفظ، أمين دور يتضمن 21.4
االستثمار، جميع العقود الجوهرية، محاضرة اجتماعات  الملكية، قرارات )صكوكحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بالصندوق  (1

 (.، الشروط واألحكامتقارير التثمين ،مجلس إدارة الصندوق 
، باالسم الذي يقترحه مدير الصندوق وتوافق عليه كيانها القانوني ذات مسؤولية محدودةشركة ذات غرض خاص يكون تأسيس  (2

وذلك بغرض تسجيل ملكية أصول الصندوق العقارية بشكل قانوني لشركة  هيئة السوق المالية السعودية ووزارة التجارة والصناعة
 .الغرض الخاص

ليتصرف بصفته مديرا  عاما  للشركة ذات الغرض الخاص، نيابة  خدمات الحفظاعتماد اتفاقية تعيين ممثل له )المدير العام( فور  (3
 عن أمين الحفظ.

ملكية األصول وغيره من المستندات الثبوتية الخاصة  واالحتفاظ بسند حيازة األصول من خالل الشركة ذات الغرض الخاص. (4
 .باألصول في مكان آمن

 رأ من تغيير على ملكية األصول.االحتفاظ بسجالت تفصيلية ودقيقة بخصوص ما يط (5
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفصل األصول عن أي أصول أخرى تخص أمين الحفظ ومنها على سبيل المثل ال الحصر، النص في  (6

أو مدير الصناديق طبقا  اللتزامات أمين الحفظة  لصندوق االستثمارجميع السجالت ذات العالقة إلى أن ملكية األصول تعود 
 ئحة األشخاص المرخص لهم.بموجب ال

ام فور تسلمه من الغير، دون التز  المملوكة لصندوق االستثمار باألصول ةمتعلق اتبنسخة من أي مستند الصندوق موافاة مدير  (7
 .بمراجعة أو فحص كفاية ودقة واكتمال تلك المستندات

ك ، والتقيد بتلالصندوق طية من مدير أو حصص الشركة ذات الغرض الخاص عند صدور تعليمات خ التصرف في األصول و/ (8
 التعليمات، وعدم اتخاذ أي إجراء متعلق باألصول إال بموافقة مدير الصناديق الخطية على ذلك.

أسيس صورا  من عقد ت، ملكية األصول اتصورا  من مستند أيا  مما يأتي فور طلبه: يعينه،أو أي شخص  الصندوق تسليم مدير  (9
صورا  من أي وثائق تسلمها أمين الحفظ ، وسجلها التجاري وأي قرارات تصدر بشأنها من وقت ألخرالشركة ذات الغرض الخاص، 

 .بموجب تسجيل ملكية األصول باسم الشركة ذات الغرض الخاص
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 ليست اراتالعق إدارة إن العلم مع ها،للتقوم بإدارة العقارات وتشغي "المتكاملة والمرافق األمالك إدارة شركة"تعيين بالصندوق  قام مدير  22.1
زامات كل تحديد نطاق عمل والت يتم أن على عقار لكل منفصل قاراتع مدير بتعيين الصندوق  مدير يقوم فقد الشركة هذه على محصورة

او كالهما علما بأنه لمدير الصندوق ان يتعاقد مع عدد  العقارات إيراداتاو نسبة من  ثابت مبلغالرسوم المستحقة على أساس و طرف 
 .حسب الحاجة والمشغلين غير محدود من المطورين

عقارات يقوم بإدارتها مدير األمالك حيث أن كل عقار من العقارات مؤجر على شخص واحد فبالتالي قيمة  توجد الالوقت الحالي  في 22.2
 . التشغيلية اإليجار صافي من المصاريف

 :يلي ما على الحصر، ال المثال سبيل على ،العقارات مديرأهم مهام  وتتلخص 22.3
 البحث عن الفرص العقارية لصالح الصندوق. (أ

 إدارة وتشغيل العقارات بما يشمل أعمال الصيانة الدورية. (ب
 تسويق وتأجير العقارات ومتابعة عمليات التحصيل. (ت
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 : وعنوانه القادر بانقا وشركاه المحاسبون المتحدون شركة الدكتور عبدالحسابات هو  مراجع
 الرياض السعودية، العربية المملكة

 12274الرياض  8246ص.ب. 
  2974 456 11 966+ هاتف
 0587 405 11 966+ فاكس
  alliedaccountants.com-www.rsm:اإللكتروني الموقع
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  الدولية محاسبيةلمراجعتها من قبل المحاسب القانوني للصندوق وفقا للمعايير او  للصندوق  المالية القوائم بإعداد الصندوق  مدير سيقوم 24.1
 .الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

وبشــكل ســنوي ) غيــر مدققــة مالية قوائم(الماليــة للصنــدوق بواســطة مديــر الصنــدوق وذلــك بشــكل نصــف ســنوي  القوائميتــم إعــداد  24.2
ــة الســنوية مــن قبــل المالي القوائم. ويتــم تدقيــق القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة الدولية لمحاسبيةوفقا للمعايير ا

الماليـة الخاصـة بالصنـدوق مـن قبـل مجلـس إدارة  القوائمحسـابات الصنـدوق. وتتـم مراجعـة واعتماد لوفقــا  )بيانــات مدققــة(مدقــق 
و يومـا  للقوائم الغيـر المدققـة  30 اللخـبمجـرد اعتمادهـا ويتـم توفيرهـا لمالكـي الوحـدات  المالية ق لهيئـة السـو  إتاحتهاالصنـدوق ويتـم 

مديـر الصنـدوق كترونـي لإلأشـهر مـن نهايـة الفتـرة التـي تغطيهـا البيانـات الماليـة المدققـة، وذلـك عـن طريـق نشـرها علـى الموقـع ا ثالثة
 .بـدون رسـوم علـى مالكـي الوحـدات“ تـداول”وموقـع السـوق الماليـة السـعودية 
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 ،الصندوق لحيا وواجباته مهامه أداء على يؤثر قد مصالح تضارب أي الحاضر الوقت في الصندوق مدير لدى يوجد ال 25.1
 :الفقرة هذه في عنه مفصح هو ما باستثناء

 وهي ، فيه التصرف حق للعقارات الدولية ومعمار عقار ولشركة القابضة العيسى عبداللطيف مجموعة شركة مجمع التقنية  يمتلك -1
 الستثمارل ُملكّية شركة مساهمي أحد هو العيسى زياد/ واألستاذ القابضة، العيسى عبداللطيف لمجموعة التابعة الشركات أحدى

ويمتلك حصة غير مباشرة في  ،. %10نسبة بويمتلك حصة مباشرة في شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة  %5بنسبة 
 يف رئيسي مستأجر وهي للسيارات العيسى عبداللطيف شركة في إدارة مجلس عضو أنه كما %10شركة "عقار ومعمار بنسبة 

لمزيد من ل القابضة العيسى عبداللطيف لمجموعة التابعة الشركات أحدى هي للسيارات العيسى عبداللطيف وشركة المجمع هذا
 .في  نهاية هذه الشروط واألحكام 4االطالع على الملحق رقم  التفاصيل الرجاء

شركة عقارات الخليج والتي يملكها شركة بيت االستثمار الخليجي، وشركة سعد للتجارة والمقاوالت،  مشروع ويست أفينيو يمتلك -2
 الوشركة مجموعة عبداللطيف العيسى المحدودة، وشركة آل سعيدان للعقارات، والشركة األولى لالستثمار وعدد من المستثمرين 

يمتلك األستاذ/ زياد  وبالكامل،  العقار باستئجار قومهي التي سوف ت ومن رأس المال  %5ملكية المستثمر الواحد منهم  تتجاوز
 %1.2 يمةبق مباشرة ونسبة القابضة العيسىبن عبد اللطيف العيسى حصة غير مباشرة فيها عن طريق شركة عبد اللطيف 

، وهو أحد مساهمي كامواألح الشروط هذه نهاية في 5 رقم ملحق على االطالع يرجىمالك الشركة  حولولمزيد من التفاصيل 
 . %5مدير الصندوق، حيث يمتلك في رأسمال مدير الصندوق نسبة  –شركة "ُملكّية لالستثمار" 

باإلفصاح لمجلس إدارة  الصندوق مدير سيقوم لاألحوا كل وفي، "مدير الصندوق "  وفقرة"، أصول الصندوق  " وفقرة 
مجلس  ونشره في تقرير الصندوق في حال نشأ أي تضارب مصالح مستقبال  ألخذ قرار حيال ذلك من مجلس إدارة الصندوق 

الصندوق السنوي وعن أي معامالت ينتج عنها تضارب مصالح محتمل كما سيقوم مدير الصندوق باالفصاح عنها في 
من ، وسيقوم مدير الصندوق بأخذ اإلجراءات التي تض والموقع االلكتروني للسوق الماليةلمدير الصندوق  ياإللكترونالموقع 

 مدير مصالح فوق بالصندوق المشتركين مصالح وضع على وسيعمل تحقيق مصلحة مالك الوحدات بالمقام األول،
 .الصندوق نفس في آخرين مستثمرين مصالح على مستثمرين مصالح تغليب وعدم ،العالقة ذات األطراف أو الصندوق

http://www.rsm-alliedaccountants.com/


  

 

13170-37 75 من  50 صفحة 

 

ومع ذلك، وبسبب طبيعة عمل الصندوق والتي تقتضي دفع سعي شراء عقارات إلى الوسيط العقاري الذي يوفر الفرص 
 يكون الوسيط العقاري طرف ذو عالقة.المالئمة ألهداف واستراتيجية الصندوق، فقد 

 15,000,000الصندوق عند الطرح األولي وذلك بقيمة مدير الصندوق االستثمار في الصندوق وذلك بتملك وحدات نقدية في  ينوي  25.2
 لصندوق ا إدارة. كما يحق له االستثمار في فترات طرح أخرى على أن يتم اإلفصاح عن ذلك من خالل تقرير مجلس سعودي ريال

 .السنوي 
 .الصندوق  في االستثمار وتابعيه الصندوق  مدير موظفي لجميع يحق كما 25.3
على اإلجراءات المعتمدة لدى مدير الصندوق في معالجة تضارب المصالح عند الطلب ودون أي  االطالعيمكن لمالكي الوحدات  25.4

 مقابل.
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يرفع مدير الصندوق تقارير إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات عن طريق الوسائل اإللكترونية ويفصح عن المعلومات التالية 
 :تأخير على الفور ودون أي

أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه، وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر على أصول الصندوق وخصومه أو  26.1
في وضعه المالي أو في المسار العام ألعماله أو أي تغيير يكون له تأثير في وضع الصندوق أو يؤدي النسحاب طوعي لمدير 

، ويمكن بدرجة معقولة أن يؤدي إلى تغير في سعر الوحدة المدرجة أو أن يؤثر تأثيرا  ملحوظا  الصندوق من منصب مدير الصندوق 
 في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين؛

دوق من إجمالي قيمة أصول الصن %10أي صفقة لشراء أحد أصول الصندوق أو بيعه أو تأجيره أو رهنه بسعر يساوي أو يزيد على  26.2
 وفقا آلخر قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث؛

آلخر قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة أو قوائم  من صافي قيمة أصول الصندوق وفقا   %10أي خسائر تساوي أو تزيد على  26.3
 مالية سنوية مدققة؛ و

 الصندوق أو لجانه )إن وجدت(؛أي تغييرات في تشكيل أعضاء مجلس إدارة  26.4
من  %5أي نزاع بما في ذلك أي دعاوي قضائية أو دعاوى تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على  26.5

 مدققة أيهما أحدث؛ صافي قيمة أصول الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة أو قوائم مالية سنوية
وفقا آلخر قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة أو  %10أو نقصان في صافي قيمة أصول الصندوق تعادل أو تزيد على أي زيادة  26.6

 قوائم مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث؛
 وفقا آلخر قوائم مالية مراجعة؛ %10أي زيادة أو نقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على  26.7
وبين طرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبة كل من الصندوق وطرف ذي العالقة في أي مشروع  أي صفقة بين الصندوق  26.8

آلخر قوائم  من إجمالي إيراد الصندوق وفقا   %1له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على  و يقدم تمويال  أأو أصل 
 مالية سنوية مدققة؛

من إجمالي إيرادات الصندوق وفقا آلخر قوائم مالية  %5رئيسة للصندوق يساوي أو يزيد على أي انقطاع في أي من النشاطات ال 26.9
 سنوية مدققة؛

 أي تغيير للمحاسب القانوني للصندوق؛ 26.10
 أي تعيين ألمين حفظ بديل للصندوق؛ 26.11
ئية أم االستئنافية، والذي إصدار أي حكم أو قرار أو أمر أو إعالن من جانب أي محكمة أو جهة قضائية، سواء في المرحلة االبتدا 26.12

آلخر قوائم  من صافي قيمة األصول وفقا   %5على استغالل الصندوق ألي جزء من أصوله تزيد قيمة اإلجمالية على  قد يؤثر سلبا  
 مالية نصف سنوية غير مدققة أو قوائم مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث؛

 ؛ق أي تغيير مقترح لرأس مال الصندو  26.13
 ؛سنويةالتقارير النصف  26.14
 أي تعديل في الشروط واألحكام؛ و 26.15
 أي تطور أو تغير جوهري يؤثر على عمليات الصندوق؛ و 26.16
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 .المبالغ الموزعة لمالكي الوحدات  26.17
 :ويتولى مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية وتقديمها إلى مالكي الوحدات تتضمن المعلومات اآلتية

 األصول التي يستثمر فيها الصندوق؛ (أ
 ستهدف الصندوق االستثمار فيها؛األصول التي ي (ب
 توضيح نسبة العقارات المؤجرة ونسبة العقارات غير المؤجرة إلى إجمالي العقارات التي يمتلكها الصندوق؛ (ت
 :جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات المالية الثالث األخيرة )أو منذ تأسيس الصندوق( يوضح (ث

 سنة مالية؛ صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل 1.ث
 صافي قيمة األصول لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية؛ 2.ث
 أعلى وأقل صافي قيمة أصول لكل وحدة عن كل سنة مالية؛ 3.ث
 عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية؛ 4.ث
 توزيع الدخل لكل وحدة؛ 5.ث
 .نسبة المصروفات التي تحملها الصندوق  6.ث

 :ِسجل أداء يبين ما يلي (ج
 نة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ التأسيس(؛إجمالي العائد لمدة س 1. ج
 إجمالي العائد السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية )أو منذ التأسيس(؛  2. ج
جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق ألطراف خارجية على مدار العام. ويجب أيضا   3. ج

إجمالي نسبة المصروفات، ويجب اإلفصاح عن إذا ما كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير اإلفصاح بشكل واضح عن 
 .الصندوق لإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

 في حال حدوث تغييرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق؛ (ح
الموضوعات التي تمت مناقشتها  تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي، على سبيل المثال وال الحصر، على (خ

 والقرارات الصادرة عن ذلك، بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيقه ألهدافه؛
بيان بالعموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ذات الصلة يذكر بوضوح غرض العموالت وكيفية  (د

 .استغاللها
بالمعلومات الصحيحة لعناوين المراسلة وتحديثها باستمرار وفي حال عدم تزويدهم هذه العناوين على مالك الوحدات تزويد مدير الصندوق 

د مستقبلية وإعفائه والتنازل عن حقوقهم أو مطالبتهم ض تالصحيحة فإنهم يوافقون بموجب هذا البند على حماية مدير الصندوق من أي متطلبا
شر عن تزويدهم بالبيانات واإلشعارات او أية معلومات أخرى تتعلق باالستثمار أو التي قد تنشأ مدير الصندوق والناشئة بشكل مباشر أو غير مبا

 عن عدم المقدرة على التأكد من صحة المعلومات او تصحيح أي أخطاء فيها.
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مالية مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق ال اعتمادمدير الصندوق بتعديل الشروط واألحكام وفقا  لتقديره بعد الحصول على  سيقوم 27.1
 اجراء اي تغيير عليها .  منعمل يوم 10 خاللاشعار مالكي الوحدات وأمين الحفظ بالتعديالت الهامة ب. الشرعية والهيئة
 %50من  ثرأك موافقةالحصول على  بشرط مالكي الوحدات أساسية فإنه ينبغي الحصول على موافقة التغييراتحال كانت هذه  وفي27.2

 :التالي على حصري  بشكل وليس يشمل والذي مقترح أساسي تغيير أي علىالوحدات  مالكي من
 أهداف الصندوق وطبيعته. في الجوهري  التغيير 
 بالصندوق  المتعلقة حقوقهم على او الوحدات مالكي على وجوهري  سلبي تأثير له يكون  تغيير أي. 
 تغيير يكون له تأثير في مخاطر الصندوق. أي 
 منل(  (   الفقرة ألحكام وفقا   كليهما أو عينية أو نقدية مساهمات قبول خالل من الصندوق  أصول قيمة ليجماإ زيادة 

 موقعه يف يعلن أن الصندوق  مدير على يجب كما. الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة التعليمات من ثالثا   البند
 عمل أيام 10 قبل وذلك الصندوق  وأحكام شروط في الجوهرية التغييرات تفاصيل للسوق  االلكتروني الموقع و االلكتروني

 .التغيير سريان تاريخ من
 



  

 

13170-37 75 من  52 صفحة 

 

28 

 
 جماليإ زيادة يجوزوفقا  للمادة الثالثة )أحكام عامة( من التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري المتداولة البند )ل(، 

 :اآلتية اآللية وفق كليهما أو نقدية، مساهمات قبول طريق عن أو عينية مساهمات قبول طريق عن الصندوق  أصول قيمة
 قبول طريق عن للصندوق  يةإضاف وحدات طرح على الهيئة موافقة على الحصول الصندوق  مدير على يجب . .1

 .كليهما أو نقدية، مساهمات قبول طريق عن أو عينية مساهمات
 مدير على يجب البند، هذا من  )ل (  الفقرة من( 1) الفرعية الفقرة في إليها المشار الهيئة موافقة على الحصول بعد  .2

 للصندوق  إضافية وحدات طرح على عادي صندوق  قرار خالل من الوحدات كمال موافقة على الحصول الصندوق 
 .كليهما أو نقدية، مساهمات قبول طريق عن أو عينية مساهمات قبول طريق عن

 طرح فترة تكون  وعينية، نقدية أو نقدية مساهمات قبول طريق عن الصندوق  أصول قيمة إجمالي زيادة كان حال في .3
  .الهيئة موافقة تاريخ من أشهر ( 6)على يدز ت ال مدة خالل ذلكو ( أيام بحد أدنى 5) الجديدة الوحدات

 الصندوق  وحدات لمالكي المطروحة الوحدات تخصيص يجب فإنه طرحها، المراد الوحدات قيمةجمع  تم حال في  .4
 ينالمشترك بقية على -وجدت إن -المتبقية الوحدات تخصيص ثم ومن أوال   الوحدات مالكي عاجتما انعقاد يوم في
 في  الموضحة الطرح فترة انتهاء من يوما   ( 15) على يدز ت ال مدة خالل وجد إن نقدا   ينالمشترك ميعلج ضالفائ ورد

 يتم وأن الصندوق  لمصلحة منفعته أو عليه االستحواذ المراد العقار ملكية لقتتن أن على الصندوق، وأحكام شروط
 في التصرف يجوز وال ، الطرح فترة انتهاء من يوما   (60)على يدز ت ال مدة خالل السوق  في الجديدة الوحدات إدراج

 يجمالإ زيادة عملية طريق عن( أو أكثر %5عيني بما نسبته ) لبشك ينالمشترك على التي تم تخصيصها الوحدات
 .تداولها لبدء األولى السنة خالل البند هذا من  )ل( للفقرة وفقا   الصندوق  أصول قيمة

 اإل الوحدات تخصيص تم عينية، مساهمات قبول طريق عنسوف يتم  الصندوق  أصول قيمة ليجماإ زيادة حيث أن .5
ريال  ( 80,600,000مالك عقار إيليت مول والمتمثلة في مبلغ )ل ( وحدة8,108,652عدد )ل نيعي لبشك ،  افيةض

 موافقة بعد فورا ( ريال سعودي،201,500,000) البالغةمن قيمة االستحواذ على العقار  %40سعودي، والتي تشكل 
ملكية العقار المراد  تنتقل أن على البند،  هذا من )ل ( الفقرة من ( 2) الفرعية الفقرة في إليها المشار الوحدات كمال

 يدز ت ال مدة خالل السوق  في  الجديدة الوحدات إدراج يتم وأن الصندوق  لمصلحة منفعته أو االستحواذ عليه أو 
 على تخصيصها  تم التي الوحدات في  رفالتص يجوز وال ، الوحدات  كمال موافقة تاريخ من يوما   ( 60)على

 للفقرة وفقا   الصندوق  أصول قيمة اليجمإ زيادة عملية طريق عن رأكث( أو %5بما نسبته ) عيني لبشك  ينالمشترك
 .تداولها لبدء األولى السنة خالل البند )ل( من هذا 

 المطلوب ىاألدن الحد عجم عدم حال وفي البند، ذاه من  )ل ( الفقرة من ( 3)الفرعي الفقرة في ورد ما مراعاة مع  .6
 دون ين المشترك أموال وإعادة الطرح إلغاء الصندوق  مدير على جب في الصندوق، وأحكام شروط في  والموضح جمعه

  .الطرح فترة انتهاء من أيام ( 5ى )عل يدز ت ال مدة خالل خصم أي
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 .يجوز لمدير الصندوق، بناء  على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات 29.1
 .استالم طلب خطي من أمين الحفظمن  عملأيام  10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون  29.2



  

 

13170-37 75 من  53 صفحة 

 

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاص به وعلى الموقع اإللكتروني  29.3
 الخاص بالسوق المالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال

يوما  من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه  21أيام وال تزيد عن  10تقل عن 
ووقته وجدول األعمال المقتَرح. كما يتعين على مدير الصندوق، في نفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي 

 .سخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق الماليةاجتماع، تقديم ن
أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات  10يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات في غضون  29.4

 .األقل من وحدات الصندوق  %25أو أكثر، الذي يمتلك منفردا  أو الذين يمتلكون مجتمعين أكثر من 
على األقل من قيمة  %25الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  يتكون النصاب 29.5

 .وحدات الصندوق 
( أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على 28.5في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة ) 29.6

اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية "تداول" ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي  موقعه اإللكتروني وعلى الموقع
أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد  5الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

 .لحاضرين بصفة شخصية أو من خالل الممثلين، نصابا  قانونيا  من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات ا
 .لتمثيله في اجتماع مالكي الوحداتيحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل  (أ

 .تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات صوتا  واحدا  في اجتماع مالكي الوحدات (ب
ق باستخدام وسائل اتصال تقنية وفقا  للضوابط التي تحددها هيئة السو  يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات (ت

 .المالية
من إجمالي وحدات الصندوق والحاضرين في  %50يكون قرار مالكي الوحدات نافذا رهنا  بموافقة مالكي الوحدات الذين يمتلكون  29.7

 ة.االجتماع سواء بصفة شخصية أو من خالل وكيل أو باستخدام وسائل اتصال تقني
30 

 :يحق لمالكي الوحدات ممارسة كافة حقوقهم المنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، بما في ذلك
حيث يجوز لكل مالك وحدات االدالء بصوت واحد في اجتماع  حضور اجتماعات مالكي الوحدات والتصويت على القرارات خاللها 30.1

 مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع
 :التصويت فيما يتعلق بأي تغيير أساسي للصندوق، بما في ذلك 30.2

 التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛ (أ
 أو حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي جوهري على مالكي الوحدات  (ب
 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق؛ (ت
 ؛زيادة رأس مال الصندوق  (ث

 االشتراك في اصدارات حقوق األولوية وقبول المساهمات العينية لغايات زيادة رأس مال الصندوق؛ 30.3
 قبول التوزيعات حسب هذه الشروط واألحكام؛  30.4
 .والتحديثات بما يتماشى مع هذه الشروط واألحكامقبول التقارير الدورية  30.5
على األقل من قيمة وحدات الصندوق الدعوة الجتماع مالكي  %25يحق لمالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين ومنفردين  30.6

 الوحدات
 ؛يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات 30.7
من الئحة الصناديق  8للة وذلك حسب المادة ضمعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مالحصول على لكل مالك وحدات حق ي 30.8

 العقارية المتداولة.
 بالصندوق.لق وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الفقرة، ال يتمتع مالكي الوحدات بأي حقوق إدارية فيما يتع

31  

 العالقةات ذ األخرى نظمـة واللـوائح األية و ذولوائحـه التنفي الماليةعان لنظـام السوق ضومـدير الصـندوق خاتداول مستثمار العقاري الاإلصندوق 
 االستثمارق صـنادي في اإلستثمارمـن أو عـن  ناشئ نزاعأي  فيبـالنظر  المختصهالقضـائية  الجهةالعربية السعودية. وأن  المملكة في المطبقة

 . المالية األوراق منازعات في الفصل لجنة هـي المتداولةالعقاريـة 
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تعيين دار المراجعة الشرعية كمستشار شرعي للصندوق. وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات التدقيق والمراجعة ب قام مدير الصندوق لقد 
منظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. الشرعية، وعضو في المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية وعضو في 

ة نومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي لتقديم خدمات االستشارات الشرعية. وقد قام المستشار الشرعي بتعيين الشيخين التالية أسماءهم كلج
 الشرعية. لهيئةا بالصندوق والتأكد من االلتزام بمعايير الشرعية للصندوق والمستندات الخاصة الهيئة شرعية للصندوق من أجل مراجعة معايير

 
 الشرعية: الهيئةأسماء أعضاء 

قسم الدراسات اإلسالمية والعربية، كلية الدراسات التطبيقية والمساندة،  -أستاذ مساعد 
اهتمامه البحثي م. يتركز 2008هـ/1428جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، منذ 

على مجاالت )الفقه اإلسالمي وأصوله وعلم السياسة الشرعية وفقه المعامالت المالية 
عددا   - بحمدهللا تعالى –المعاصرة(، واإلسهام في ربط هذه العلوم بالحياة، وقد أنجز 

من البحوث في هذه المجاالت، منها ما ُحّكم ونشر في مجالت محكمة ، ومنها ما 
مرات علمية دولية، ومنها ما نشر في مجالت ومواقع مختلفة، وهناك حكم في مؤت

الكثير من المقاالت المتخصصة نشرت في صحف ومواقع مختلفة وقد تمت استضافته 
 في عدد من البرامج واللقاءات التليفزيونية لعدة مرات.

 / خالد بن عبدهللا المزيني الدكتور الشيخ الشرعية الهيئة عضو

دة جامعة إدنبرة بالمملكة المتح منفي التمويل اإلسالمي  الدكتوراه حاصل على شهادة 
والماجستير من جامعة اإلمام في المملكة العربية السعودية، يشغل حاليا  وظيفة أستاذ 

 قية بجامعةوالتطبيالدراسات المساندة  والعربية بكليةمساعد بقسم الدراسات اإلسالمية 
الملك فهد للبترول والمعادن، كتب العديد من البحوث والمقاالت تتعلق بالقطاع 

 المصرفي اإلسالمي نشرت في صحف عديدة أبرزها صحيفة االقتصادية.

 الدكتور / صالح بن فهد الشلهوب الشيخ الشرعية الهيئة عضو

 
 مقابل استشارتهم.ريال سعودي سنويا   33,000كافة أعضاء الهيئة الشرعية مبلغ ويتقاضى 

الشرعية في التأكد من مطابقة أنشطة الصندوق  دار المراجعةالتي تستخدمها  الضوابط الشرعيةمن هذه الشروط واألحكام  (1يوضح الملحق رقم )
 .لشرعيةالضوابط ا
33 

 توقيعالثيله و بكامل صالحية التفويض والحق في تم له مفوضا   مدير الصندوق وكيال   التوقيع على هذه الشروط واألحكام إن المستثمر يعين بموجب
دي لدى على أصول الصندوق وتحويلها وبيعها أو الستثمار أي مبلغ نق لالستحواذوتقديم أية مستندات يعتبرها مدير الصندوق ضرورية  نيابة  عنه

ل يمكن توقيعها من قب هذا التوكيلة يتعين توقيعها بموجب أي وثيقكما أن  .الصندوق أو أداء أي من التزامات مدير الصندوق المتعلقة بالصندوق 
أو يؤمن القيام بأية تصرفات أو  م مدير الصندوق على أن يقو  هذا التوكيل يوافق المستثمر بموجبكما  .ض تابع لمدير الصندوق مسئول مفوّ 

ه من أجل إنفاذ هذه الشروط واالحكام وبخاصة هذا إجراءات أخرى وأن يوقع أو يؤمن توقيع جميع المستندات الالزمة والواقعة ضمن اختصاص
 البند.

 تم إعداد هذه الشروط واألحكام باللغة العربية. وفي حال ترجمتها ألي لغة أخرى فإن النص باللغة العربية هو الذي يسود.
 .ها. وحصلت على نسخة منهابتوقيع هذا المستند، أصرح بأنني قرأت وفهمت ما ورد في الشروط واألحكام، وأوافق على ما ورد في

 
 المستثمر الصندوق مدير                

 االسم  االسم لالستثمار ُملكيّة شركة

 بواسطة  بواسطة منيرة بنت حجاب الدوسري

 المنصب  المنصب الرئيس التنفيذي

 التوقيع  التوقيع 

 التاريخ  التاريخ 
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 القرناسفهد بنت موضي 

وتمويل  تزام ومكافحة غسل األمواللالمطابقة واال مدير

 اإلرهاب
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 نسبة مأ مقطوعا   مبلغا   األجر هذا أكان سواء شرعا   متقومه منافع عن عوض ألنها ،اشتراكه لقاء المستثمر من أجورا   يتقاضى أن الصندوق  لمدير يجوز (1
 .الصندوق  وأحكام شروط في عليها منصوصا   األجور هذه تكون  أن شريطة المشتراة  الوحدة قيمة من مخصومة

 أن ريطةش ،معلوم دوري  موعد في الصندوق  أصول من محددة بنسبة األجور هذه تحدد أن ويجوز دورية، بصفة لإلدارة أجوراَ  يقتطع أن الصندوق  لمدير يجوز (2
 .الصندوق  وأحكام شروط في للمستثمرين ومعلومة محددة النسبة تكون 

 أن شريطة ،معلوم دوري  موعد في الصندوق  أصول من محددة بنسبة األجور هذه تحدد أن ويجوز دورية، بصفة للحفظ أجوراَ  يقتطع أن الصندوق  لمدير يجوز (3
 .الصندوق  وأحكام شروط في للمستثمرين ومعلومة محددة النسبة تكون 

 يجب على مدير الصندوق بذل جهده وطاقته في استثمار أموال الصندوق على الوجه األمثل، واألفضل لمصلحة المستثمرين. (1
عليه في  لم ينصيجب على مدير الصندوق استثمار أموال الصندوق في الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله وال يجوز له االستثمار فيما  (2

 شروط وأحكام الصندوق إال بعد إخطار المستثمرين.
 يجب على مدير الصندوق اإلفصاح عن كافة المصاريف المحملة على الصندوق. (3
في الصندوق بناء على دراسة السوق، شريطة أن يكون ذلك على سبيل  االشتراكيجوز أن ينص مدير الصندوق على نسبة الربح المتوقعة من  (4

 التقريب والتوقع.
 .الضوابط الشرعية فال تخاليجب أن تكون جميع الوثائق المتعامل بها في الصندوق من عقود وغيرها من النماذج  (5
 ستحقاته.مة، وله اتخاذ اإلجراءات القضائية للحصول على دفع أو استحقاق فوائد ربوي عليهال يجوز لمدير الصندوق الدخول في أي عقد يترتب  (6

 في شراء وتشغيل مشاريع عقارية مباحة شرعا  وليس لديها ارتباط بالفائدة الربوية. أموالهيستثمر الصندوق  (1
عن سداد التزاماته، وله اتخاذ اإلجراءات القضائية المناسبة للحصول  طرفال يجوز للصندوق أن يحتسب أي فوائد ربوية في حال تأخر أي  (2

 على مستحقاته.
 كالتأجير على البنوك الربوية. ،ا لمن يزاول نشاطا  محرما  شرعا  يجوز لمدير الصندوق تأجير العقارات قبل بيعها، بشرط أال يؤجره (3
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302019 761,393,064 

 151,000,000 

 139,250,001 

 1,000,000 

 100,000 

 68,108,652 

 971,336,521 

 73,108,652 

 1,071,336,521 

 0.1468% 

 0.1368% 
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 41.03 30,000 41.03 30,000 44.05 30,000 30,000 الحسابات مراقب أتعاب

 586.16 428,535 586.16 428,535 570.46 388,535 %0.04 األصول إجمالي من الحفظ رسوم
 المالية السوق في السنوية اإلدراج رسوم

 410.35 300,000 410.35 300,000 440.47 300,000 300,000 السعودية

 547.13 400,000 547.13 400,000 587.30 400,000 400,000  المالك سجل إدارة

 10.26 7,500 10.26 7,500 11.01 7,500 7,500  رقابية رسوم

 6.84 5,000 6.84 5,000 7.34 5,000 5,000  تداول موقع النشر رسوم

 82.07 60,000 82.07 60,000 88.09 60,000 60,000 المستقلين اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

 45.14 33,000 45.14 33,000 48.45 33,000 33,000  الشرعية الهيئة مكافآت

 341.96 250,000 341.96 250,000 293.65 200,000 200,000 الصندوق عقارات على التأمين تكاليف

 376.15 275,000 376.15 275,000 403.77 275,000 275,000  العقاري التقييم أتعاب

 14,654.03 10,713,365 14,654.03 10,713,365 14,261.57 9,713,365 %1 األصول إجمالي من الصندوق إدارة أتعاب

 18,616.13 13,610,000 18,616.13 13,610,000 17,046.29 11,610,000 %4.00  التمويل مصاريف

 3,663.51 2,678,341 3,663.51 2,678,341 3,565.39 2,428,341 %0.25  متوقعة أخرى مصاريف

 39,381 28,790,741 39,381 28,790,741 37,368 25,450,741    المتكررة والمصروفات الرسوم إجمالي

 المتكررة والمصروفات الرسوم إجمالي نسبة

  الصندوق أصول قيمة إجمالي من

                    
-      

2.62% 
                     
-      

2.69% 
                     
-      

2.69% 
                     
-      

 )*( متكررة الغير والمصروفات الرسوم

    -                       20,000    -                       %2 االشتراك مبلغ من %2 االشتراك رسوم
                       
-    

                     
-    

                       
-    

 أو بيع قيمة من %1 أعلى بحد  تعامل أتعاب

 الصندوق لمدير عقاري أصل أي على استحواذ
1%                     -      

                     
-      

1,000,000 1,468.24 
                   
-      

                     
-      

      -                     %2.50  %2.5 العقار شراء سعي
                     
-      

2,500,000 3,670.61 
                   
-      

                     
-      

 لمدير تدفع %1 المال رأس هيكلة أتعاب

  الصندوق
1%                     -      

                     
-      

500,000 
         

734.1211  
                   
-      

                     
-      

 المسحوب المبلغ من %1 التمويل هيكلة أتعاب

 )*( الممول البنك أو الصندوق لمدير تدفع
1%                     -      

                     
-      

500,000 734.12 
                   
-      

                     
-      

      -                        متكررة الغير والمصروفات الرسوم إجمالي
                     
-      

4,500,000 6,607.09 
                   
-      

                     
-      

 الغير والمصروفات الرسوم إجمالي نسبة

  الصندوق أصول إجمالي من متكررة
                      
-    

                    -      
                     
-      

0.42% 
                     
-      

                   
-      

                     
-      

 والغير المتكررة والمصروفات الرسوم إجمالي

 متكررة
       25,450,741  57,368     33,290,741  45,987.85 28,790,741 39,380.76 

 المتكررة والمصروفات الرسوم إجمالي نسبة

 متكررة والغير
                      
-    

2.62% 
                     
-      

3.11%                        
-    

2.69%                        
-    
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عن من قيمة العقار  %50ريال سعودي على أساس عقد صافي اإليجار بتمويل  100,000,000)*( في السنة الثانية تم افتراض شراء عقار جديد بقيمة  
كحصص  مليون ريال سعودي سيتم االشتراك بقيمتها 50األخرى من قيمة العقار بمبلغ  %50والـ مليون ريال سعودي،  50طريق الحصول على قرض بمبلغ 

 .ريال سعودي 340,250,001ريال سعودي وإجمالي القرض  1,071,336,521وعليه تصبح إجمالي أصول الصندوق عينية لمالك العقار، 
 5مليون ريال سعودي أي ما يعادل  50مليون ريال سعودي، وكذلك يزيد رأس مال الصندوق بمبلغ  50وبالتالي في السنة الثانية يزيد مبلغ التمويل بقيمة 

   مليون وحدة.

 ر من الرسوم والمصروفات.موقد يتغير هذا المبلغ ويؤثر على أرباح الصندوق وكذلك حصة المستث %4تم افتراض معدل ربح القرض 
 ابتداء  من السنة الثالثة والسنوات التي تليها ال يوجد استحواذات جديدة تم االفتراض أنه  

 من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق  %1.25اشرة وال تحتسب من تكاليف الصندوق المتمثلة في ما نسبته رسوم التأمين والتقييم يتحملها الصندوق مب
 .من هذه األحكام والشروط "الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة" 12 الفقرةبناء  على ما جاء في 

 ي السنة الثانية.)**( الرسوم والمصروفات الغير متكررة تتعلق بشراء عقار جديد ف
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1,000,000     

 971,336,521   
 

 290,250,001   
 

10% 
   

 0.1030% 
   

 

   
   20,000 %2 من قيمة مبلغ االشتراك ( %2* )رسوم االشتراك 

   30.89 30,000 أتعاب مراقب الحسابات

   400.00 388,535 (%0.04)رسوم الحفظ من إجمالي األصول 

   308.85 300,000 رسوم اإلدراج السنوية في السوق المالية السعودية

   411.80 400,000 إدارة سجل المالك 

   7.72 7,500 رسوم رقابية 

   5.15 5,000 رسوم النشر موقع تداول 

   61.77 60,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

   33.97 33,000 مكافآت الهيئة الشرعية 

   257.38 250,000 تكاليف التأمين المتوقعة على عقارات الصندوق

   283.12 275,000 أتعاب التقييم العقاري 

   10,000 9,713,365 من إجمالي األصول ( %1)أتعاب إدارة الصندوق

   11,953 11,610,000 (%4)مصاريف التمويل 

من  %0.25بحد أقصى )مصاريف أخرى متوقعة 

 (إجمالي األصول
1,204,307 1,240 

  

   24,993 24,276,707 إجمالي الرسوم والمصروفات المتكررة 

   975,007 - العائدصافي مبلغ االستثمار قبل 

   100,000 -  %10العائد المحقق يعادل 

   1,075,007 - صافي االستثمار االفتراضي 

    %7.50 - صافي العائد المتوقع 
 * رسوم االشتراك تدفع منفصلة وغير متضمنة في مبلغ االستثمار

 

 

 

 



  

 

13170-37 75 من  61 صفحة 

 

 

 

 

4 
XX,XXX 1%  ُتحتسب وتدفع كل ستة أشهر –بعد خصم المصروفاتسنويا  من إجمالي قيمة أصول الصندوق. 
XX,XXX  سنويا  من قيمة أصول الصندوق  %0.04كحد أقصى. 

XX,XXX  ريال نهاية  10,000) وتدفع بشكل نصف سنوي  ستحقتُ  –ريال سعودي سنويا   30,000مبلغ حتى
 نهاية شهر ديسمبر( ريال 20,000وشهر يونيو 

XX,XXX 
 سنويا  لكل عضو 30,000اجتماع وبحد أعلى عن كل  مستقل سعودي لكل عضوريال  5,000مبلغ 

 مباشرة االجتماعدفع بعد وتُ عن كل اجتماع  ستحقتُ  –مستقل 
XX,XXX  ُتحتسب بشكل نصف سنوي وتدفع بداية العام الميالدي –ريال سعودي سنويا   33,000مبلغ  

XX,XXX  العام نهايةوتدفع بشكل نصف سنوي ُتحتسب  –ريال سعودي سنويا   7,500مبلغ 
 تدفع عند المطالبة وتحتسب بشكل نصف سنوي. – ريال سنويا   5,000مبلغ  

XX,XXX 
من فرق األداء بين صافي العائد التأجيري المحصل لكافة األصول العقارية المملوكة من قبل  15%

ُتحتسب نهاية كل سنة  – %7الصندوق ومعدل عائد تأجيري سنوي عن جميع أصول الصندوق مقداره 
 بشكل سنوي  مالية وتدفع

XX,XXX  وُتدفع عند الحصول على الخدمةحتسب تُ  – حسب األسعار السائدة في السوق 

XX,XXX ( من قيمة اإليجار النقدي المستلم ُتحتسب%10( و )%5نسبة تتراوح بين ) كنسبة من مبلغ االيجارات 
 أو عند المطالبة وتدفع بشكل نصف سنوي 

XX,XXX  وُتدفع عند الحصول على الخدمةحتسب تُ  – حسب األسعار السائدة في السوق 

XX,XXX  وُتدفع عند الحصول على الخدمةحتسب تُ  – حسب األسعار السائدة في السوق 

XX,XXX 
 العقار ُتحتسب وتدفع عند اإلفراغ لصالح الوسيط العقاري. االستحواذ على من قيمة %2.5كحد أقصى 

 وقد يكون الوسيط العقاري طرف ذو عالقة.

XX,XXX يتم تحديدها من قبل الجهة المنظمة  

XX,XXX  الجهة المنظمةيتم تحديدها من قبل 
 

ية في المصاريف الفعلتحديث ملخص اإلفصاح المالي ب: ال يوجد أداء سابق للصندوق. المصاريف الواردة أعاله تقريبية، وسيتم مالحظة
 التقرير السنوي للصندوق.
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 الملكية  نسبة المساهم  م

 %18.02 منيرة عبد هللا المشرف 1

 %7.00 ىإبراهيم عبد اللطيف العيس 2

 %7.00 ىعبد الرحمن عبد اللطيف العيس 3

 %7.00 ىخالد عبد اللطيف العيس 4

 %10.00 ىعبد المحسن عبد اللطيف العيس 5

 %10.00 ىنجيب عبد اللطيف العيس 6

 %10.00 ىزياد عبد اللطيف العيس 7

 %4.00 ىنعيمة عبد اللطيف العيس 8

 %4.00 عيسىالجوهرة عبد اللطيف ال 9

 %4.00 ىإبتسام عبد اللطيف العيس 10

 %18.97 مالك آخرين 11

  %100.00 اإلجمالي 12
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نسبة الملكية 

 م المساهم %

 القابضة العيسى العبداللطيف مجموعة شركة 90%

للعقارات الدولية ومعمار عقار  للسيارات العمومية الوطنية الشركة 10% 

 اإلجمالي 100%

 القابضة العيسى العبداللطيف مجموعة شركة 95%

للسيارات العمومية الوطنية الشركة  العالمية بنان شركة 5% 

 اإلجمالي 100%

 القابضة العيسى العبداللطيف مجموعة شركة 95%

العالمية بنان شركة  للسيارات العمومية الوطنية الشركة 5% 

 اإلجمالي 100%

 للسيارات العمومية الوطنية الشركة 95%

 القابضة العيسى العبداللطيف مجموعة شركة %5 شركة عبداللطيف العيسى للسيارات

 اإلجمالي 100%

 القابضة العيسى العبداللطيف مجموعة شركة 95%

 للسيارات العمومية الوطنية الشركة %5 شركة العيسى العالمية للسيارات

 اإلجمالي 100%
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 الملكية  نسبة المساهم م

 %26 شركة بيت االستثمار الخليجي 1

 %23 شركة سعد للتجارة والمقاوالت 2

 %12 القابضةشركة مجموعه عبداللطيف العيسى  3

 %8 شركة آل سعيدان للعقارات 4

 %6 الشركة االولى لالستثمار 5

 %4 شركة الخليج للتعمير )انوفست(  6

 %3 شركة الشايع المتحدة 7

 %3 االمير/عبدهللا بن محمد بن عبد العزيز آل سعود 8

 %2 شركة االستثمارات الوطنية 9

 %2 شركة أركان الكويت العقارية 10

 %12 مالك آخرين 11

 %100 اإلجمالي 12
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:الصندوق  في لالشتراك العامة الشروط  
 هوية سارية المفعول. .1
 توفر محفظة استثمارية نشطة لدى أحد األشخاص المرخص لهم. .2
م تتوفر رقم حساب بنكي أيبان مسجل باسم المستثمر الذي يرغب باالشتراك في الصندوق، على أن يقوم المستثمر بتحويل قيمة االشتراك منه وسي .3

 رد الفائض إليه بعد التخصيص.
ة من حوالة البنكية + صورة الهوية موقع+ صورة الكامال  تقديم مستندات االشتراك كاملة )الشروط واألحكام موقعة + نموذج االشتراك معبئا  وموقعا   .4

 المستثمر(
 

من خالل شركة ُملكّية لالستثمار: االشتراك في الصندوق لية آ  
 الحصول على الشروط واألحكام –الخطوة األولى 

  شركة ُملكّية لالستثمار –الراغبين باالشتراك الحصول على نسخة من الشروط واالحكام من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  بإمكان
 www.mulkia.com.sa من خالل زيارة مقر الشركة. أو 

 على الشروط وأحكام الصندوق وتوقيعها، واالحتفاظ بها لغرض تقديمها إلى مدير الصندوق في خطوة الحقة. على من يرغب باالشتراك في الصندوق االطالع
 التحويل البنكي –الخطوة الثانية 

ريال وحد أقصى  10,000كامل مبلغ االشتراك المراد االشتراك به بحد أدنى  تحويلب يقوم أن بعدمن خالل ُملكية لالستثمار  االشتراك للمستثمر يمكن
 من مبلغ االشتراك، خالل فترة الطرح وذلك على الحساب التالي: %2ريال، باإلضافة إلى رسوم االشتراك بنسبة  25,000,000

 اسم البنك: البنك السعودي الفرنسي
 اسم الحساب: شركة ُملكّية لالستثمار

 0230 5180 976 :ابالحس رقم
 SA56 5500 0000 0976 5180 0230 :اآليبان رقم

 10,000ريال عبارة عن  10,200ريال فإنه يتوجب عليه تحويل مبلغ قيمته  10,000أراد المستثمر االشتراك بالحد األدنى بقيمة  إذا: المثال سبيل وعلى
 ريال رسوم االشتراك. 200ريال قيمة االشتراك مضافا  له 

 لصندوق في خطوة الحقة.م المستثمر باالحتفاظ بإيصال الحوالة البنكية لتقديمها إلى مدير اوسيقو 
 

 تعبئة نموذج االشتراك –الخطوة الثالثة 

أو من خالل زيارة مقر الشركة، ويتوجب على   www.mulkia.com.sa زيارة الموقع اإللكتروني للشركةيحصل المستثمر على نموذج االشتراك من خالل  
 إلكترونيا  عند استخدام خاصية االشتراك اإللكتروني. إرسالهالمستثمر تعبئة نموذج االشتراك كامال ، وتوقيعه إما ورقيا  أو 

االشتراك ية رقي إلى مقر الشركة، او باستخدام خاصثم يقوم المستثمر بإرسال جميع المستندات المطلوبة والموضحة في الخطوة األولى والثانية والثالثة بشكل و 
 االلكتروني للشركة من خالل موقعها اإللكتروني.

ة في نموذج االشتراك دولن يتم قبول أي طلب اشتراك أو تحويل بنكي بعد انتهاء يوم العمل األخير أليام االكتتاب. ولن يستطيع المستثمر تعديل البيانات الوار 
 كيده. بعد ارساله أو تسليمه. ويمكن إلغاء االشتراك والتقدم بطلب جديد، كما ال يمكن إلغاء االشتراك بعد الموافقة عليه وتأ

 تروني.تحميلها عبر الموقع االلك وفي جميع الحاالت، يجب على المستثمرين بمختلف فئاتهم مراعاة تسليم واستكمال متطلبات االشتراك والوثائق أو
 

 تأكيد استالم االشتراك: –الخطوة الرابعة 

رسالة  الشتراك في الصندوق للعميل عبر البريد االلكتروني أو من خاللفي حال االشتراك بشكل الكتروني، سيقوم مدير الصندوق بإرسال تأكيد استالم طلب ا
 نصية الى رقم الجوال المسجل من خالل خاصية االشتراك اإللكتروني.

http://www.mulkia.com.sa/
http://www.mulkia.com.sa/
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كيد االشتراك تأ روفي حال االشتراك من خالل تقديم المستندات ورقيا  إلى مقر الشركة، فسيقوم الموظف المستلم لمستندات االشتراك بتزويد المستثمر بإشعا
 ورقيا .

 وال يعني استالم طلب االشتراك تأكيدا لقبوله.
 قبول طلب االشتراك: –الخطوة الخامسة 

عبر  عميليتم مراجعة طلب االشتراك خالل ثالثة أيام عمل، وفي حال عدم استيفاء طلب االشتراك كامل المتطلبات أو وجود أي مالحظات، يتم اشعار ال
من خالل رسالة نصية الى رقم الجوال المسجل من خالل خاصية االشتراك اإللكتروني الستكمال المتطلبات خالل يوم عمل من اشعار البريد االلكتروني أو 

 المشترك، وفي حال كان الطلب مكتمال  سيتم إشعار المستثمر بقبول طلب االشتراك.
 اشعار التخصيص: –الخطوة السادسة 

ات للمستثمرين وفقا  آللية التخصيص المحددة خالل عشرة أيام عمل، ويتم اشعار هيئة السوق المالية وإعالن نتائج بعد إقفال فترة الطرح وتخصيص الوحد
 الطرح النهائية وتخصيص الوحدات من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق.

فائض واالدراج: –الخطوة السابعة   رد ال

إن شاء هللا، يتم رد الفائض إلى المشتركين دون أي حسم وذلك بعد خصم قيمة الوحدات المخصصة  بعد إعالن التخصيص النهائي بخمسة عشر يوم عمل
، على أن يتم ادراج الوحدات المخصصة في المحافظ االستثمارية للمشتركين لدى شركة الوساطة المرخصة من خالل شركة السوق المالية كورسوم االشترا

 السعودية تداول. 
 

 الجهات المستلمة األخرى:االشتراك من خالل 
 : الفرنسي السعودي البنك خالل من

من خالل  اإلشتراكبوسيقوم المستثمر  ،ومحفظة استثمارية نشطة حساب بنكي لدى البنك السعودي الفرنسي يهاالشتراك شريطة أن يكون لد المستثمر بإمكان
 .واألحكام وطالشر  من موقعة نسخة متقدي بعد البنك فروع خالل من وأبعد الموافقة على الشروط واألحكام  الفرنسي السعودي للبنك ةالقنوات اإللكتروني

 
 :كابيتال الجزيرة شركة خالل من

من خالل  اإلشتراكبحساب بنكي لدى بنك الجزيرة ومحفظة استثمارية لدى الجزيرة كابيتال، وسيقوم المستثمر  لديهاالشتراك شريطة أن يكون  لمستثمرا بإمكان
 .واألحكام روطالش من موقعة نسخة تقديم بعد كابيتال الجزيرة فروع خالل من وأللجزيرة كابيتال بعد الموافقة على الشروط واألحكام  ةالقنوات اإللكتروني
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 يتم إرفاق المستندات التالية حسب فئة المستثمر:

 المستندات المطلوبة من جميع المستثمرين:

 طلب تقديم حال في، االشتراك ورسوم االشتراك قيمة شامال   المبلغ فيها موضح المستثمر، باسم بنكي حساب من صادرة البنكية الحوالة صورة -
 .لالستثمار ُملكّية خالل من االشتراك

 .واألحكام الشروط من موقعة نسخة -
 .كامل بشكل ومعبئا   موقعا   االشتراك نموذج -

 المستندات المطلوبة األفراد:
 المفعول سارية للمقيمين مقيم هوية من صورة أو للسعوديين الوطنية الهوية من صورة. 

لقاصرين ألفرادلالمطلوبة  المستندات  :ا
 .و محفظة للقاصرأفي حال عدم وجود حساب بنكي  القاصرمن نفس الحساب البنكي لولي لكل فرد قاصر حوالة بنكية مستقلة  تنفيذ -
 الوثائق التالية:  ارفاق -

 سنة هجرية أو دفتر العائلة لمن أعمارهم دون  18سنة هجرية الى  15السعوديين لمن أعمارهم من  لقاصرينل الوطنية الهوية من صورة
 .هجريةسنة  15

   سنة هجري. 18صورة من هوية مقيم للقاصرين المقيمين لمن أعمارهم دون 
 المفعول سارية األمر لولي قيمينللم مقيم هوية من صورة أو للسعوديين الوطنية الهوية من صورة. 

 :للشركاتالمطلوبة  المستندات
 من السجل التجاري مع ختم الشركة.  صورة 
 الشركة ختم مع األساسي والنظام التأسيس عقد من صورة. 
 المفوض من وموقعة الشركة، ختم مع بالتوقيع المفوض هوية من صورة. 

 المطلوبة للصناديق االستثمارية: المستندات
 من السجل التجاري لمدير الصندوق مع ختم الشركة   صورة 
 الشركة ختم مع الصندوق  لمدير األساسي والنظام التأسيس عقد من صورة 
 الصندوق  لمدير النشاط ممارسة ترخيص من صورة. 
 بالصندوق  الخاصة واألحكام الشروط من صورة. 
 الصندوق  طرح على المالية السوق  هيئة موافقة من صورة. 
 المفوض من وموقعة،  الشركة ختم مع بالتوقيع المفوض هوية من صورة. 

 
 المطلوبة للمحافظ االستثمارية: المستندات

 االستثمارية المحفظة صاحب هوية من صورة 
 من السجل التجاري لمدير المحفظة مع ختم الشركة   صورة 
 الشركة ختم مع المحفظة لمدير األساسي والنظام التأسيس عقد من صورة. 
 المحفظة لمدير النشاط ممارسة ترخيص من صورة. 
 االستثمارية المحفظة إدارة اتفاقية من صورة. 
 المفوض من وموقعة،  الشركة ختم مع بالتوقيع المفوض هوية من صورة. 
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 :هامة مالحظات
 أخطاء أي عن جينت قد ما لالستثمار ُملكّية شركة تتحمل وال تقديمها، يتم التي والوثائق المسجلة البيانات صحة من التأكد العميل على يجب. 
 على العميل مراعاة تطابق قيمة طلب االشتراك مع الحواالت البنكية المنفذة، وسيتم رفض طلب االشتراك في حال وجود أي اختالف  يجب

 بالزيادة أو النقص. 
 البنكي لحسابا يكون  أن ويجب الصندوق، في االشتراك عند لدينا المسجل الحساب غير حساب من تحويله يتم مبلغ أي قبول/عدم رفض سيتم 

 .العميل بإسم
 أو من خالل البريد االلكتروني  920003028حالة وجود أي استفسارات يرجى التواصل معنا عبر رقم الهاتف  في reit@mulkia.com.sa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reit@mulkia.com.sa
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 صندوق )ملكية عقارات الخليج ريت( متداول استثمار عقاري صندوق طرح يخص  ما في لصندوق )ملكية عقارات الخليج ريت(  الصندوق مدير بصفتنا

 وإجراء  ،الواجبة بالدراسة وبعد القيام معرفتنا، بحسب نؤكد،نحن شركة ملكية لالستثمار  ،)تداول( المالية السعودية  السوق في وحداته وإدراج وتسجيل

 األخرى واستوفى جميع المسائل إدراجها و الصندوق وحدات لتسجيل  المطلوبة الشروط قد استوفى جميع الصندوق أن الصندوق، على الالزمة التحريات

 للصندوق، مديرا   اصالحيته حدود وفي اعلمه بحسب أنه، وتؤكد شركة ملكية لالستثمار الخطاب.  ذاه تاريخ حتى ) الهيئة ( المالية السوق هيئة تطلبها التي

شركة ( أن  من التحقق من لتمكينها الهيئة طلبته لما المحددة وفقا   الزمنية الفترة وخالل الصيغة بحسب والتوضيحات المعلومات جميع  الهيئة إلى متقد قد

 .العقاري االستثمار والئحة صناديق المتداولة العقارية االستثمار بصناديق الخاصة والتعليمات المالية السوق نظامالتزما  قد والصندوق  )ملكية لالستثمار

 : يلي ما  ) شركة ملكية لالستثمار ( ؤكدت خاصة وبصفة

  االستثمار صناديق والئحة المتداولة العقارية بصناديق االستثمار الخاصة التعليمات تقتضيها والتي العالقة ذات الخدمات يعت جمقد قد هاأن 

 . والخبرة المطلوبة بالعناية العقاري،

  ولوائحه المالية السوق لنظام وفقا   مسئولياتهم يفهمون طبيعة ومدى  الصندوق إدارة مجلس أعضاء أن من للتحقق معقولة خطوات ت اتخذ قد اأنه 

 . التنفيذية

  بأن مهنية وخبرة كافية حرياتت إلى يستند معقول، رأي إلى تتوصل قد ا أنه : 

o صناديق والئحة المتداولة العقارية بصناديق االستثمار الخاصة بالتعليمات العالقة ذات المتطلبات جميع  استوفى قد الصندوق 

 ؛)واألحكام المتعلقة بالشروط ذلك األحكام في بما ( العقاري االستثمار

o وقواعدها، المالية السوق هيئة لوائح في التأهيل الواردة متطلبات عليهم تنطبق المرشحين الصندوق إدارة مجلس أعضاء جميع 

 قائمة المصطلحات في الوارد  لالمستق الصندوق إدارة مجلس عضو فتعري عليهم اإلدارة المستقلين ينطبق مجلس أعضاء وأن

 ية؛ذالتنفي ولوائحه وقواعدها المالية السوق هيئة لوائح في المستخدمة

o   األصول أن وكذلك تشغيلها، أو المباني من عدم االستفادة في تتسبب قد أو تمنع نظامية مخالفات أية من خالية العقارية األصول 

 تشغيلها، أو من المباني االستفادة عدم في تتسبب قد أو تمنع قد رئيسية هندسية عيوب أو خلل أي وخالية من فنيا   سليمة العقارية

 رئيسية مكلفة؛ وتغييرات اصالحات إجراء في بدورها تتسبب قد أو

o للصندوق؛ بالتزاماتهم الوفاء على قادرين سليمة، وأنهم العقارية صولألل المحتملين الرئيسيين للمستأجرين الرئيسية النشاطات 

o  قد الطرح لطلب دراستها عند بعين االعتبار تأخذها الهيئة أن على يجب لشركة ملكية لالستثمار لتي المعلومة المسائل  جميع 

 للهيئة. عنها أُفصح
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