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Mulkia - Alajlan Riviera Fund 

 الصندوق  مدير 

 لالستثمار ةُملكي   شركة

 الحفظ أمين

 شركة نمو المالية
 

 واملسوق  املطور 

 (ييراڤشركة محمد ومصعب عبدهللا العجالن االستثمارية )العجالن ري
سعودي ريال72,000,000الطرح عند الصندوق  مال رأس

 وحدة7,200,000 الصندوق  وحدات عدد
 MLK-1938-08-01-05-21 :الشرعي االعتماد رقم

 

 
 

 م14/07/2021هذه الشروط واألحكام بتاريخ  اصدار  تم

 م14/07/2021تم تحديث هذه الشروط واألحكام بتاريخ 

 م05/2021/ 25وطرح وحداته بتاريخ  االستثماري هيئة السوق املالية بتأسيس هذا الصندوق ت موافقة تم

وك وفقا للقرار املساحي والصك تهااومساح الصكوك بيانات على التعديل تعكس التي( ييراڤالعجالن ري –)صندوق ُملكّية " وأحكام"شروط  من املعدلة النسخة هي هذه

 .م27/06/2021 بتاريخ املالية السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا حسباملحدثة والتعديل على الفقرات ذات العالقة بذلك 
 

 املك ومنفردين مجتمعين الصندوق  إدارة مجلس وأعضاء الصندوق  مدير  ويتحمل. عليها املوافقة وتمت الصندوق  إدارة مجلس قبل من الصندوق  وأحكام شروط روجعت"

 الشروط يف الواردة املعلومات واكتمال بصحة الصندوق  ومدير  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء ويؤكد ويقر . واألحكام الشروط في الواردة املعلومات واكتمال دقة عن املسؤولية

 ".مضللة غير  واألحكام الشروط في الواردة والبيانات املعلومات أن ويؤكدون  يقرون كذلك واألحكام،

د يتعلق ي أّي تأكيهيئة السوق املالية على طرح وحدات صندوق االستثمار العقاري. ال تتحمل الهيئة أّي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق، وال تعط وافقت"

أو عن االعتماد على أّي جزء منها. وال تعطي  بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أّي خسارة تنتج عما ورد في شروط وأحكام الصندوق 

 املعلومات صحة أكيدت أو  فيه باالستثمار  توصيتها الصندوق  وحدات طرح على موافقتها تعني وال  عدمه، من الصندوق  في االستثمار  جدوى  بشأن توصية أّي  املالية السوق  هيئة

   ."يمثله من أو  للمستثمر  يعود الصندوق  في االستثمار  قرار  أن وتؤكد واألحكام، الشروط في الواردة

  إعدادها تم قد ييراڤالعجالن ري –كما يؤكد مدير الصندوق أن شروط وأحكام صندوق ُملكّية 
 
 اليةامل السوق  هيئة عن الصادرة العقاري  االستثمار  صناديق لالئحة وفقا

 .السعودية

 االستثمار  ندوق لص املعينة الشرعية الرقابة لجنة ِقبل من املجازة الشرعية املعايير  مع متوافق عقاري  استثمار  صندوق  أنه على ييراڤالعجالن ري –ُملكّية  صندوق  اعتماد تم"

    ".العقاري 

 

 عمر بن عبدالكريم العثيم غدير بنت فهد القنيعه

 

 

 

 مسؤول املطابقة وااللتزام

 األموال ومكافحة غسل

 املكلف الرئيس التنفيذي

 

 قبل االشتراك في  هذهفي االشتراك في وحدات الصندوق قراءة  الراغبينيتوجب على املستثمرين "
 
 تاما

 
الشروط واألحكام واملستندات األخرى ذات العالقة بالصندوق بعناية وفهمها فهما

 ."له مرخص مالي مستشار  من املشورة بأخذ ننصح ذلك فهم تعذر  حال وفيالصندوق. 
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      كحكا األو شروطال – ييراڤريالعجالن  –صندوق ُملكي ة 

 

 إشعار هام
 

 

يتوجب على املستثمرين قراءة شروط وأحكام الصندوق بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري. إذا كان لديك أي شكوك أو بحاجة إلى مزيد من 

مستشار مالي مستقل. التوضيحات حول مدى مالءمة الصندوق أو عن أي جزء من الشروط واألحكام، فإنه يجب عليك الحصول على املشورة من 

 .ستثمارال يجب على املستثمرين الذين قرروا االستثمار في هذا الصندوق أن يكونوا على استعداد لتحمل كافة املخاطر واملسؤوليات املرتبطة بقرار ا

 

مار العقاري بلوائح صناديق االستثملتزم و  عقارية. / وحدات سكنية االستثمار في انشاء وتطوير مجمعاتيهدف الى  العجالن ريڤييرا –صندوق ُملكّية 

 الصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية.

ل و يتحمل مدير الصندوق مسؤولية املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام، والذي يؤكد مدير الصندوق حسب علمه )بعد أن بذل القدر املعق

ن مجلس التنفيذية الصادرة م أي إفادة غير صحيحة أو مضللة وال تغفل أية أمور تشترط اللوائحمن العناية املهنية للتأكد من ذلك( أنها ال تتضمن 

 تضمينها فيها.هيئة السوق املالية 

 للمستثمرين الذين يرغبون في االستثمار قليل املخاطر،  (،عاليةإلى  متوسطةمخاطر الصندوق بـ )يصنف مستوى املخاطر في 
ً
لذا فقد ال يكون مناسبا

الصندوق. وبالتالي، قد ال يسترد املستثمر املبلغ األصلي الذي تم  املخاطر التي قد يتعرض لهايمكن أن تهبط بسبب  وحدات الصندوق إذ أن أسعار 

ى االطالع على املخاطر، يرجباستشارة مستشار مالي مستقل قبل اتخاذ قرار االستثمار. وملزيد من التفاصيل حول  على املستثمريجب استثماره. لذا 

 ( من الشروط واألحكام.7الفقرة )

إن مدير الصندوق لم يفوض أي شخص بإعطاء أية معلومات أو تقديم أية إفادة بخصوص طرح الوحدات سوى تلك الواردة في هذه الشروط 

ات محكام. وفي حال حصول ذلك، يجب عدم االعتماد على تلك املعلومات أو اإلفادات باعتبارها أعطيت أو قدمت من مدير الصندوق. كما أن املعلو واأل 

 خالف ذلك. يتم النص على، مالم إعداد الشروط واألحكامالواردة في هذه الشروط واألحكام هي معلومات مقدمة في تاريخ 

 بأن هذالتجارية والجهات الحكومية والخيرية واملؤسسات والشركاتاألفراد  وطرح الوحدات موجهان إلى ط واألحكامالشرو إن توزيع هذه 
ً
ه ، علما

 أو دعوة إلى أي  الشروط واألحكام
ً
 أو دعوة من قبل أي شخص في أي دولة يحظر فيها النظام مثل هذا العرض أو الدعوة، وال عرضا

ً
ال تشكل عرضا

ى بحوزته أن يتعرف عل الشروط واألحكامم تقديم مثل هذا العرض أو الدعوة إليه. ويتطلب مدير الصندوق من كل من تقع هذه شخص يحظر النظا

 هذه القيود ويلتزم بها.

نصيحة فيما يتعلق بأي أمور ضريبية أو قانونية أو استثمارية أو أية مسائل أخرى،  الشروط واألحكاميجب على املستثمرين املحتملين عدم اعتبار هذه 

ها وبشأن ب وُينصح املستثمرون املحتملون باستشارة مستشاريهم املهنيين والقانونيين والشرعيين املستقلين بشأن شراء الوحدات وامتالكها أو التصرف

لصرف األجنبي التي قد تواجههم بهذا الشأن والنتائج التي قد تترتب على هذا الشراء أو االمتالك او البيع املتطلبات النظامية التي تنطبق عليهم وقيود ا

 أو التصرف من حيث الدخل والضريبة والزكاة.
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 دليل الصندوق

 

 لالستثمارُملكّية شركة 
 اململكة العربية السعودية، الرياض

 التحلية(طريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع 

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

 920003028هاتف: 

 +966( 11) 293 2799فاكس: 

 www.mulkia.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 info@mulkia.com.saالبريد اإللكتروني: 
 

 مدير الصندوق 

 

 العجالن ريڤييرا() االستثمارية لعجالنا محمد ومصعب عبدهللا شركة

 اململكة العربية السعودية، الرياض

 11652الرمز البريدي  87910ص.ب. 

 920033158هاتف: 

 +966( 11) 487 3598فاكس: 

 www.alajlaninvest.comاملوقع اإللكتروني: 

 info@alajlanco.saالبريد اإللكتروني: 

 واملسوق  املطور 

 

 

 

 شركة نمو املالية
 ة العربية السعودية، الرياضاململك

 الطابق األول  –مبنى الشركة التعليمية املتطورة 

 11653الرياض  92350 ص.ب.املروج حي  –العليا العام طريق 

 + 966 11 494 2444 هاتف رقم :

 + 966 11 494 4266فاكس رقم : 

 www.nomwcapital.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 custody@nomwcapital.com.saالبريد االلكتروني : 

  أمين الحفظ

 

 املحاسبون املتحدون شركة الدكتور عبد القادر بانقا وشركاه  
 اململكة العربية السعودية، الرياض

 12274الرياض  8246ص.ب. 

  2974 456 11 966+ هاتف

 0587 405 11 966+ فاكس

 www.rsm-alliedaccountants.com املوقع اإللكتروني:

 malnader@rsm-alliedaccountants.comالبريد اإللكتروني: 

 املحاسب القانوني

 

 شركة فالي للتقييم العقاري 
 اململكة العربية السعودية، الرياض

  12611الرياض  8991ص.ب. 

 920009518: رقم الهاتف

 اململكة العربية السعودية

 .www.valie.sa املوقع اإللكتروني:

 Info@Valie.Saالبريد اإللكتروني: 

عقارات مثمنو 

 دوق نالص

mailto:malnader@rsm-alliedaccountants.com
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 دليل الصندوق

 

 

 استناد للتقييم العقاري 
 حي الياسمين -مدينة الرياض 

 طريق أنس بن مالك

 4040رقم املبنى  - 25مركز سكوير 

 الدور األول  – 2مكتب رقم 

 12236. ب.ص

 11473الرياض 

  920019905: رقم الهاتف

 اململكة العربية السعودية

 info@estnad.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 

 مكتب االختيار لالستشارات الهندسية
 األندلسحي  -الرياض ، اململكة العربية السعودية

 شارع ابن الطالء

 13212الرياض  7703. ب.ص

  0112090022: رقم الهاتف

 info@alekhtiar.comالبريد اإللكتروني: 

 

 الهندس ي املكتب

   

 

 دار املراجعة الشرعية
  املنامة، مملكة البحرين

 13212الرياض  21051. ب.ص

 اململكة العربية السعودية

 21499 جدة 40469. ب.ص

 0122293424: رقم الهاتف

 www.shariyah.comاإللكتروني:  املوقع

 

 اللجنة الشرعية

 

 هيئة السوق املالية "الهيئة"
 اململكة العربية السعودية، الرياض

 املركز الرئيس ي، طريق امللك فهد

 11311الرمز البريدي  220022ص.ب. 

 1111-245-800هاتف: 

 www.cma.org.saاملوقع اإللكتروني: 

 info@cma.org.saالبريد اإللكتروني: 

 الهيئة املنظمة

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@estnad.com
mailto:info@estnad.com
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 ملخص الصندوق 
 اسم الصندوق  العجالن ريڤييرا –ُملكّية صندوق 

 مدير الصندوق  لالستثمارُملكّية شركة 

 عملة الصندوق  الريال السعودي

 نوع الصندوق  مغلق

 طبيعة الصندوق  مقفل عامعقاري 

 فترة الصندوق   ة واحدةسنلقابلة للتمديد  سنة ونصفمدة الصندوق هي 

 سعر الوحدة عند الطرح ريال سعودي 10

 مستوى املخاطر متوسط إلى عالي

قع في تيهدف الصندوق إلى تقديم فرصة استثمارية للمستثمرين فيه عبر االستثمار في التطوير اإلنشائي ألرض تجارية سكنية 

حي قرطبة، في سبيل إنشاء وحدات سكنية، تتضمن شقق سكنية راقية، ومن ثم سيتم العمل على بيع الشقق  –مدينة الرياض 

 السكنية وتحقيق عوائد رأسمالية للمستثمرين فيه.

 أهداف الصندوق 

  (االشتراكفترة الطرح ) .يوم عمل 60بحيث تكون فترة الطرح ملدة  م2021/ 10/  24تاريخ وحتى م 2021/ 08/ 01تاريخ من يبدأ االشتراك في الصندوق 

 الحد األدنى لالشتراك املبدئي ريال سعودي 50,000

 التقييم  فترة ديسمبر من كل عام ميالدي. 31يونيو و 30بتاريخ  ةواملحدد، كل ستة أشهر

 رسوم االشتراك وتعفى االشتراكات العينية من الرسوم. الصندوق  في النقدي االشتراك مبلغ عن مستقل بشكل –من قيمة االشتراك  % 2

 من  1.5%
ً
حتسب-أصول الصندوق  صافيسنويا

ُ
 أتعاب اإلدارة أشهر ثالثةوتدفع كل  ت

  ريال 30,000
ً
حتسب-سعودي سنويا

ُ
 رسوم حفظ  أشهر ستةوتدفع كل  ت

 .الصندوق  لصالح خاص غرض ذات شركة تأسيس عند واحدة مرة الحفظ ألمين تدفعسعودي،  يالر  15,000
رسوم تأسيس شركة ذات 

 (SPV)غرض خاص 

 ريال سعودي سنو  30,000
ً
حتسب وتدفع بشكل نصف سنو  –يا

ُ
 السنوية نصف القوائم اصدار بعد سعودي ريال 10,000) ي ت

 (.السنوية القوائم اصدار بعد سعودي ريال 20,000و
 أتعاب مراقب الحسابات

 لكل عضو 12,000عن كل اجتماع وبحد أعلى  مستقل سعودي لكل عضوريال  3,000مبلغ 
ً
 عن أربعة اجتماعات مستقل سنويا

ستحق –
ُ
دفع بعد االجتماع مباشرة ت

ُ
 عن كل اجتماع وت

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  7,500مبلغ 
ً
حتسب بشكل نصف سنوي  –ريال سعودي سنويا

ُ
دفع قبل نهاية السنة املالية ت

ُ
 رسوم رقابية يةلصالح هيئة السوق املال وت

  مرة واحدةتحتسب في كل يوم تقويم وتدفع  –ريال سعودي  5,000مبلغ 
ً
 رسوم النشر السوق املالية السعودية )تداول( لصالحسنويا

 وبعد ينللمقاول املسددة الدفعات على بناء دورية بدفعاتدفع يتكاليف البناء والتطوير(  شامل) –ريال سعودي  32,600,000

 .املقاولين مبالغ كامل استحقاق

 أتعاب التطوير

حتسب  –ريال سعودي 20,000وبحد أعلى  حسب األسعار السائدة في السوق 
ُ
دفع عند تقديم الخدمةت

ُ
 أتعاب املثمن العقاري  وت

 ريال سعودي  10,000
ً
 الهندس ي املكتبأتعاب  وذلك لغاية االنتهاء من مرحلة التطوير واتمام البناء – شهريا

 أتعاب التسويق تدفع للمسوق بعد تحصيل كامل قيمة بيع الوحدة العقارية املباعة –بحد أقص ى من قيمة املبيعات  2.5%

حتسب للمستثمر نقديعملية تداول من إجمالي قيمة أي  %2 ىحت
ُ
أمر يذ عند تنفلصالح مدير الصندوق وتدفع على البائع  ت

 التداول.
 الوحداتتداول رسوم 

حتسب وتدفع عند اإلفراغ ملصلحة الوسيط العقاري  %2.5كحد أقص ى 
ُ
 سعي شراء عقارات من قيمة شراء العقار ت

  صافيمن  %1كنسبة قصوى 
ً
حتسب وتدفع عند الحصول على الخدمة –أصول الصندوق سنويا

ُ
 املصروفات واألتعاب األخرى  ت

 اإلدارةرئيس مجلس  العجالن عبدهللا بن محمداألستاذ/ 

  عضو مجلس اإلدارة العثيم عبدالكريم بن عمراألستاذ / مجلس إدارة الصندوق 

 عضو مجلس اإلدارة املستقل بن يوسف النعيم عبدالعزيزاألستاذ/ 

 عضو مجلس اإلدارة املستقل علي السحيباني بن خالداألستاذ/ 
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 قائمة املصطلحات

 يقصد بالكلمات واملصطلحات الواردة بهذه الشروط واألحكام املعاني املوضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غير ذلك:

 في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصنبرنامج استثماري عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشتركين 
ً
دوق فيه باملشاركة جماعيا

 مقابل رسوم محددة
 صندوق استثمار عقاري 

 الصندوق   ييراڤالعجالن ري –ُملكّية صندوق 

 مدير الصندوق  لالستثمار  ُملكّيةشركة 

 لنظام السوق املالية باململكة العربية 
ً
 الهيئة السعودية.هيئة السوق املالية واملؤسسة وفقا

 عن تنفيذ الجوانب الفنية 
ً
)شركة محمد ومصعب عبدهللا العجالن االستثمارية( وهو شخص يختاره مدير الصندوق يكون مسؤوال

 املتعلقة بالتطوير والتحسين للعقارات املستهدفة من الصندوق.
 املطور العقاري، املطور 

 الحفظ أمين املالية نمو شركة

الصندوق لتثمين أصول الصندوق العقارية تتوافر فيه الدراية والخبرة الالزمتان لتقديم خدمات التثمين شخص يختاره مدير 

 العقاري.
 املثمن

 عن تنفيذ الجوانب املتعلقة 
ً
)شركة محمد ومصعب عبدهللا العجالن االستثمارية( وهو شخص يختاره مدير الصندوق يكون مسؤوال

 .الصندوق  لعقارات بالتسويق
 املسوق 

 لعدد 
ً
الوحدة االستثمارية التي تمنح املستثمر حق املشاركة في ملكية أصول الصندوق واالنتفاع من عوائده على أساٍس نسبي وفقا

 الوحدات االستثمارية التي يمتلكها.
 الوحدة

 الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق ويشار لهم مجتمعين بـ "املشتركين" أو "مالكي الوحدات"
)مالك  املشترك

 الوحدات(

 أليام العمل الرسمية في الهيئةيوم 
ً
 عمليوم يوم /  .عمل في اململكة العربية السعودية طبقا

 يوم تقويمي أي يوم، سواء كان يوم عمل أم ال.

 االغالق/ االقفال تاريخ .للوحدة االسمية بالقيمة الصندوق  في االشتراكات الستالم تاريخ اخر وهو الطرح، فترة اغالق تاريخ وهو

العقد بين مدير الصندوق واملشتركين والذي يحتوي على شروط وأحكام ويلتزم من خالله مدير الصندوق بإدارة استثمارات املشتركين، 

 وعموالت ومبالغ أخرى كما هو منصوص عليها في ملخص اإلفصاح 
ً
 ملالي.اويتقاض ى في مقابل تأدية األعمال وخدمات اإلدارة أتعابا

 الشروط واألحكام

 مجلس إدارة الصندوق  مجلس يعّين مدير الصندوق أعضاءه ملراقبة أعمال مدير الصندوق.

 العامين خالل التنفيذيين كبار من يكون  أن .2

 .له تابع أي في أو الصندوق  مدير لدى املاضيين

 من أي مع األولى الدرجة من قرابة صلة له يكون  أن .3

 التنفيذيين كبار من أي مع أو اإلدارة مجلس أعضاء

 .له تابع أي في أو الصندوق  مدير لدى

  يكون  أن .4
ً
 مدير لدى سيطرة لحصص مالكا

 .ناملاضيي العامين خالل له تابع أي في أو الصندوق 

 امةالت باالستقاللية يتمتع مستقل صندوق  إدارة مجلس عضو

 :الحصر ال املثال سبيل على االستقاللية، ينافي ومما

  يكون  أن .1
ً
 يأ أو له، تابع أو الصندوق  مدير لدى موظفا

 أو الصندوق، حفظ أمين أو الباطن من صندوق  مدير

 مدير مع تعاقدية عالقة أو جوهري  عمل لديه

 أمين أو الباطن من صندوق  مدير أي أو الصندوق 

 .الصندوق  ذلك حفظ

 العضو املستقل

 مجلس إدارة الصندوق.  أعضاء .6

 أصول  صافي من( %5) ملكيته تتجاوز  وحدات مالك أي .7

 .العقاري  االستثمار صندوق 

 السابق األشخاص من أي على مسيطر أو تابع شخص أي .8

 أي دىل املوظفين أو التنفيذيين املديرين من أي أو ذكرهم

  .أعاله األطراف من

 .الصندوق  مدير .1

 .الحفظ أمين .2

 .املطور / العقاري /املشغل التطوير شركة .3

 .وعقاراته الصندوق  مثمن .4

 .للصندوق  القانوني املحاسب .5

 طرف ذو عالقة

 اململكة اململكة العربية السعودية.
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هو النموذج الذي يقوم املكتتب باستكماله ويبدي بموجبه رغبته في شراء عدد محدد من الوحدات في الصندوق، ويوافق على شروط 

 االكتتابوأحكام الصندوق، ويتم توفير هذا النموذج من قبل مدير الصندوق خالل فترة 
 نموذج طلب االشتراك

حتسبة.
ُ
 منها كافة االلتزامات والنفقات والرسوم امل

ً
 صافي قيمة األصول  قيمة أصول الصندوق بنهاية كل فترة تقييم )ستة أشهر( مطروحا

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

 تاريخ التقييم ديسمبر من كل عام ميالدي. 31يونيو و 30يقوم مدير الصندوق بتقييم أصول الصندوق واملحدد بتاريخ هو التاريخ الذي 

 ستون ( 60هي فترة طرح وحدات الصندوق على املستثمرين الراغبين في االشتراك في الصندوق عند تأسيس الصندوق واملحددة بواقع )

 .عمل يوم
 فترة الطرح 

 الطرح فترة انتهاء بعدتقديم طلبات بيع وشراء الوحدات  منالوحدات  مالك تمكنالتي و  الصندوق  مدير من مةمقد خدمةوهي 

 .مدتهالصندوق واثناء  وانطالق
 الوحدات تداول 

 تاريخ التشغيل هو تاريخ بدء عمليات الصندوق.

 ويتم لعمالءاقواعد أموال  فيالشروط املنصوص عليها  ويستوفي الحفظ أمين قبل من يفتح الصندوق باسم  محليحساب لدى بنك 

 .الصندوق  ودخل تكاليف واستالم دفع خالله من
 الصندوق  حساب

 وف الصندوق  به ينتهي الذي التاريخ العقاري، االستثمار صناديق والئحة واألحكام، الشروط هذه في ورد أينما به يقصد
ً
 أو للمدة قا

  الصندوق  وأحكام شروط في املحدد الحدث
ً
 .عليهم الوحدات مالكي مستحقات وتوزيع األصول  بيع مرحلة متضمنة

 الصندوق  إنهاء

في هذه الشروط واألحكام، والئحة صناديق االستثمار العقاري، فترة أقصاها ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ  تأينما ورد بها يقصد

 ألحكام 
ً
 .العقاري صناديق االسثمار  الئحةإنهاء الصندوق، ويتوجب خاللها تصفية أصول الصندوق بالكامل وفقا

 الصندوق  تصفية
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 ونوعه اسم الصندوق (1
، مقفل صندوق استثمار عقاري وهو  ،ريڤييرا العجالن –ُملكّية صندوق 

ً
 عاما

ً
ديق اتم إنشاؤه في اململكة العربية السعودية بموجب الئحة صنومطروح طرحا

 .االستثمار العقاري 

 

 عنوان مدير الصندوق  (2
هو: اململكة العربية السعودية، الرياض. طريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع التحلية(. مبنى أكناز التجاري  لالستثمارُملكّية لشركة عنوان املكتب الرئيس ي 

البريد  www.mulkia.com.sa+ املوقع اإللكتروني: 966( 11) 293 2799فاكس:  920003028. هاتف: 11573الرمز البريدي  52775(. ص.ب. 3(، مكتب )184)

  info@mulkia.com.saاإللكتروني: 

 

 الصندوق مدة (3
 من يوم العمل التالي لتاريخ إقفال فترة االشتراك، قابلة للتمديد لسنة واحدة،  1.5سنة ونصف ميالدية )هي مدة الصندوق 

ً
تخذ وذلك بناًء على قرار يسنة(، بداية

 . من مجلس إدارة الصندوق ويتم إشعار هيئة السوق املالية بذلك
 الصندوقأهداف  (4

أنواع .أ: 6ي الفقرة )كما هو موضح فسكنية وأراض  تجارية  ألراض  التطوير اإلنشائي يهدف الصندوق إلى تقديم فرصة استثمارية للمستثمرين فيه عبر االستثمار في 

ثم  سبيل إنشاء وحدات سكنية، تتضمن شقق سكنية راقية، ومن في ،قرطبةحي  –مدينة الرياض في  ( والواقعةاألصول العقارية التي سوف يستثمر فيها الصندوق 

 سيتم العمل على بيع الشقق السكنية وتحقيق عوائد رأسمالية للمستثمرين فيه.

 

 االستثمارية وأهدافه الصندوق لغرض وصف (5
ل وحدات سكنية في سبيل بنائها على شك حي قرطبة، –سكنية تقع في مدينة الرياض وأراض ض تجارية اتتلخص األهداف االستثمارية للصندوق في االستثمار في أر 

في سبيل تحقيق عوائد رأسمالية عبر بيع األصول العقارية في نهاية الصندوق، وسوف ينطلق الصندوق ثم وذلك ( 24  ييراڤالعجالن ريعلى تسميتها )واملتفق راقية 

( شركة ذات غرض خاص مملوكة "SPV")تحت اسم )وضحة في هذه الشروط واألحكام، ثم نقل ملكيتها لصالح الصندوق يبدأ أنشطته في االستحواذ على األرض امل

أربعة آالف وثالثمائة وعشرة ) 4,310.15للصندوق بسعر( ببيع األرض شركة محمد ومصعب عبدهللا العجالن االستثماريةألمين الحفظ( وقد التزم مالك األرض )

للمتر املربع، وبعد االستحواذ على األرض سيقوم املطور بالعمل على تطوير األرض التجارية السكنية بحسب الخطة املعتمدة من ( وخمسة عشر هللةريال سعودي 

وفي  األصول العقارية التي سوف يستثمر فيها الصندوق(. )أنواع .أ(6)التفصيل العودة للفقرة مجلس إدارة الصندوق، وذلك تحت رقابة مدير الصندوق؛ وملزيد من 

ملستثمرين في ى انهاية مدة الصندوق، سيعمل مدير الصندوق على التخارج من العقار بالبيع بأفضل الشروط التجارية في حينه، وتوزيع كامل أصول الصندوق عل

 . االلتزاماتالصندوق بعد خصم كافة 

ثم البدء في  على الصندوق، ومن االلتزاماتر الصندوق بإيداع كافة املتحصالت من البيع في حسابات الصندوق، ثم خصم كافة وعند تحقيق املبيعات سيقوم مدي

وزيعات للت قرارعلى مالك الوحدات وفق ملكية مالكي الوحدات، ويختص مجلس إدارة الصندوق باعتماد أي  رأسماليةتوزيع أي مبالغ نقدية متوفرة كتوزيعات 

األسعار وبيع العقار وإنهاء الصندوق، من مدير الصندوق لالعتماد من مجلس إدارة  د نسبة ومبلغ التوزيع. وفي جميع األحوال سيتم رفع توصية اعتمادلتحدي

 الصندوق.
 

 أهدافه لتحقيق الصندوق سيتبعها التي الستراتيجياتل ملخص (6
ندوق، كما السكنية محل أنشطة الصو التجارية  يض االوحدات عبر االستثمار في التطوير اإلنشائي لألر الهدف الرئيس ي للصندوق هو تحقيق نمو رأسمالي ملالكي 

ص استراتيجيات خسيعمل مدير الصندوق بالتعاون مع املطور على االستغالل األمثل للمساحات املبنية، وبأفضل الشروط التجارية للبيع. وإضافة ملا سبق تتل

 الصندوق بما يلي:

 األصول العقارية التي سوف يستثمر فيها الصندوق: أصل عقاري محدد في مدينة الرياض وذلك كما يلي:أنواع  – (أ

 :قرطبة مشروع حي يض اأر 

 209/1القطعة رقم  و 207/1القطعة رقم  و 205/1القطعة رقم  و 203/1رقم القطعة و  201/1( القطعة رقم 575 سكنية )بلك يض اأر  .1

رقم مربع، وحدودها بحسب ما ورد في الصك  متر 3,409.29اإلجمالية في الرياض، ومساحتها  قرطبةفي حي  /ج1822من املخطط رقم 

:  ،ه 12/11/1442بتاريخ  911018001230
ً
: شارع عرض  25م بطول  10عرض مشاة  ممرشماال

ً
: شارع  25م بطول  20م، جنوبا

ً
م، شرقا

:  136.34م بطول  20عرض 
ً
 210/1وقطعة رقم  208/1وقطعة رقم  206/1وقطعة رقم  204/1وقطعة رقم  202/1قطعة رقم م، غربا

 .(ه 06/07/1442تاريخ و  317806001834رقم )اململوكة بالصك الصادر من كتابة العدل بشمال الرياض ب .م 136.41ل بطو 
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من  210/1 القطعة رقمو  208/1 القطعة رقمو  206/1القطعة رقم و  204/1 القطعة رقمو  202/1رقم ( القطعة 575 تجارية )بلك يض اأر  .2

رقم مربع، وحدودها بحسب ما ورد في الصك  متر 4,776.04اإلجمالية في الرياض، ومساحتها  قرطبةفي حي  /ج1822املخطط رقم 

:  ،ه 13/11/1442وتاريخ  211018001235
ً
: شارع عرض  35م بطول  10عرض مشاة  ممرشماال

ً
:  35م بطول  20م، جنوبا

ً
قطعة م، شرقا

: شارع عرض  136.41بطول  209/1 رقم وقطعة 207/1 رقم وقطعة 205/1 رقم وقطعة 203/1وقطعة رقم  201/1رقم 
ً
م  30م، غربا

 (.ه 06/07/1442بتاريخ  717806001833رقم )اململوكة بالصك الصادر من كتابة العدل بشمال الرياض  .م 136.51بطول 
 

 مربع.  متر 8,185.33 للصكينجمالية اإل ساحة امل -
 

شركة مع املطور ( 24ريڤييرا العجالن واملتفق على تسميتها )الصندوق بناء وحدات سكنية )شقق( على كامل األرض خالل عمر الصندوق يستهدف و 

 .(ييراڤمحمد ومصعب عبدهللا العجالن االستثمارية )العجالن ري

  مربع متر 8,185.33إجمالية وقد وقع مدير الصندوق اتفاقية لشراء األرض لصالح الصندوق بمساحة 
ً
الحالي لألرض  ، مع املالكالعقارات لصكوك وفقا

للمتر. وذلك بقيمة إجمالية مقدارها  ريال 4,310.15البيع هو ( وذلك على أن يكون سعر العجالن االستثمارية شركة محمد ومصعب عبدهللاوهو )

وضريبة )سيدفع للمطور "طرف ذو عالقة" حيث أنه سبق ودفع السعي عند شراء األرض(  %2.5، باإلضافة إلى السعي بنسبة سعوديريال  35,280,000

 ريالسبعة وثالثون مليون وتسعمائة وستة وعشرون ألف )سعودي ريال  37,926,000بحيث ستبلغ القيمة اإلجمالية  %5التصرفات العقارية بنسبة 

محمد ومصعب عبدهللا العجالن مقابل أرض املشروع. وقد وقعت شركة سعودي  ريال (4,633.4113)املربع ( بحيث تصبح تكلفة املتر سعودي

يع األرض لصالح الصندوق بعد موافقة الهيئة على الطرح، كما التزمت بب تمالتز و  عقد استحواذ على العقار لغرض تأسيس صندوق عقاري االستثمارية 

 وإنما تدفع من قيمة األرض ل %10من قيمة األرض مقابل وحدات في الصندوق كاشتراك عيني، وعليه فإن  %10بالدخول بنسبة 
ً
ن تدفع للبائع نقدا

 (.ثالثة مليون وسبعمائة واثنان وتسعون ألف وستمائة ريال سعودي) سعودي ريال 3,792,600على شكل وحدات في الصندوق بقيمة 

  وتجدر اإلشارة إلى أهمية ترشيح املطور حيث وقع مدير الصندوق مع املطور اتفاقيات لالستثمار
ً
ركة محمد ش ملا عرفت بهوالتطوير والتسويق نظرا

اءة في تنفيذ املشاريع الخبرة والكفبتنفيذ املشاريع املميزة وباملواصفات املطلوبة كما أن لديهم  (ييراڤومصعب عبدهللا العجالن االستثمارية )العجالن ري

  12السكنية على مدى 
ً
 .عاما

 

 بأن ص
ً
)وهي املالك الحالي( وقد التزمت بحفظ األرض لديها ثم نقل ملكية محمد ومصعب عبدهللا العجالن االستثمارية  شركة املذكور مسجل باسمك العقار علما

 صندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة وإقفال طرح الصندوق بنجاح.لل التابعة (SPV)الشركة ذات الغرض الخاص  هذا األصل العقاري لصالح
 

 سياسات تركز االستثمار (ب

 قرطبةعة في حي الواق يض ااألر  يفي هذه الشروط واألحكام فقط، وه ةاملذكور  ةالعقاري األصول إلى االستثمار في  العجالن ريڤييرا –ُملكّية صندوق يهدف 

ستهدف في مدينة الرياض، اململكة العربية السعودية، حيث تتنوع املساحات املبنية للوحدات السكنية كما تتنوع أسعار البيع، وسيكون العميل امل

لن يستثمر و للوحدات السكنية الناتجة عن التطوير في الصندوق هم األفراد الراغبين بالتملك وكذلك الشركات املحلية والجهات الحكومية أو غيرها. 

 الصندوق في أي أصول عقارية أخرى.
 

 جدول يوضح مجاالت االستثمار التي سوف يستثمر فيها الصندوق: (ج

  ستثمار الصندوق:امجاالت 

 نسبة االستثمار نوع االستثمار

 %100 سكني –إنشائي  –عقاري  تطوير

 

  لتاليكا وهي راقية سكنية وحدات وبناء العقاري االنشائي تطويرال مجال فياملوضحة في هذه الشروط واألحكام  األراض يسيستثمر في  الصندوق: 

 القيمة البند

  2م 8,185.33 مساحة األرض

 م 21,100 إجمالي مسطحات البناء

 مبان  5 عدد املباني السكنية

 يالڤ 13 للڤعدد ال

 وحدات 109 عدد الوحدات السكنيةإجمالي 
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 خطة سير أعمال الصندوق  (د

ر يسيعمل مدير الصندوق بالتعاون مع املطور على تحقيق هدف الصندوق خالل مدته وقد وضع املطور ومدير الصندوق افتراضات إنجاز أعمال التطو 

 
ً
 :للتالياإلنشائي والبيع الخاصة بالصندوق وفقا

 خالل أول وثاني شهر للصندوق سيتم شراء األرض واعداد تصاميم التطوير. -

 ثالث شهر للصندوق سيتم استخراج التراخيص وتعميد املقاول الرئيس ي.من ثاني الى  -

 من ثالث شهر الى الشهر الخامس عشر من عمر الصندوق سيتم تنفيذ اعمال التطوير. -

 في الشهر الثاني عشر سيتم استخراج رخصة إتمام البناء. -

 مر الصندوق.من الشهر الثاني عشر سيتم بدء البيع وحتى الشهر الثامن عشر من ع -

 الصندوق. وإنهاءإتمام بيع العقارات في الشهر الثامن عشر  -

 

 كما يوضح ذلك الجدول التالي:

 السنة الثانية السنة األولى  

 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اإلجراء / الشهر

                                     شراء األرض

                                     إعداد تصاميم التطوير

                                     استخراج التراخيص

                                     ول الرئيسياتعميد المق

                                     تنفيذ أعمال التطوير

                                     استخراج رخصة إتمام البناء

                                     البدء في البيع

                                     إتمام بيع العقارات

                                     إنهاء الصندوق

 

 ولتوضيح إجراءات سير األعمال يمكن االطالع على الجدول التالي:

 التوضيح االجراء

تأسيس صندوق، حيث سيتم افراغ الصك باسم الشركة ذات ستحواذ على عقار لغرض اال عقد إتمام عملية الشراء بناًء على  شراء األرض

 ألمين الحفظ وسداد قيمة األرض من متحصالت الطرح من حساب الصندوق.الغرض الخاص التابعة 

 اعداد تصاميم هندسية حسب نظام البناء بما يحقق االستخدام األمثل للمساحات وبما يتوافق مع الرؤية العامة للمشروع. تصاميم التطوير

بشكل نظامي بالتنسيق مع الجهات املختصة مثل األمانة، البلدية، شركة  استخراج التراخيص الالزمة لتنفيذ االعمال في املشروع استخراج التراخيص

 املياه الوطنية، شركة الكهرباء، الدفاع املدني، وغيرها.

 توقيع العقد مع املقاول الرئيس ي وتنفيذ الدفعة املقدمة حسب بنود العقد. تعميد املقاول الرئيس ي

وإدارة ومتابعة كافة االعمال االنشائية والكهربائية وااللكتروميكانيكية وغيرها انتهاًء بأعمال التشطيب يشمل هذا االجراء تنفيذ  تنفيذ اعمال التطوير

 واتمام اعمال التطوير.

استخراج رخصة إتمام 

 البناء

 بعد إتمام البناء وتحقيق اشتراطات البلدية واألمانة والجهات املختصة يتم الحصول على شهادة إتمام البناء.

 بدء أنشطة التسويق والبيع. بيعبدء ال

 االنتهاء من بيع الوحدات السكنية وافراغها للمشتري النهائي واستالم قيمة الوحدات العقارية. إتمام بيع العقارات

 سداد كافة التزامات الصندوق ومن ثم توزيع صافي أصول الصندوق على مالك وحدات الصندوق حسب نسبة امللكية. الصندوق  إنهاء

 

 تمويل على الحصول صالحيات  (ه

من  %50ويل نسبة التم لصالح أنشطة الصندوق، بحيث ال تتعدى متوافق مع الضوابط واملعايير الشرعية يجوز للصندوق الحصول على تمويل بنكي

ق، و القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة، على أن يتم اعتماد أي قرار يخص التمويل من قبل مجلس إدارة الصند

ام. ويختص شروط واألحكوسيتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل بما في ذلك أتعاب ترتيب التمويل الخاصة بمدير الصندوق واملوضحة في هذه ال

 مجلس إدارة الصندوق باعتماد أي عقود تمويل أو تسهيالت بنكية لصالح الصندوق.
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 استثمار النقد املتوفر في الصندوق  (و

 ومرخصة حيجوز للصندوق القيام باستثمار املبالغ النقدية املتوفرة وذلك في وديعة مرابحة لدى البنوك املحلية، أو صناديق املرابحة املطروحة طر 
ً
 عاما

ً
ا

ملتوفر في من النقد ا من هيئة السوق املالية، وسيعمل مدير الصندوق على اختيار وديعة املرابحة أو صناديق املرابحة املناسبة في سبيل االستفادة

 يجب أن يكون تصنيفها "منخفض املخاطر" وفق التالي: والتي -وجدإن –الصندوق 

 .-إن وجد–األداء السابق لالستثمار  .1

 نسبة الربح املتوقعة. .2

 املدة املتاحة لالسترداد أو كسر وديعة املرابحة، وذلك لضمان تغطية احتياجات الصندوق في الوقت املحدد. .3

 ة ورسوم االشتراك ورسوم حسن األداء في حال صناديق املرابحة.رسوم اإلدار  .4

 أي رسوم أخرى أو تكاليف يتحملها ذلك االستثمار. .5

ت عبر االستثمار في ودائع مرابحا وذلك-وجدتإن –إال أن مدير الصندوق قد يستثمر ذلك النقد املتوفر في بنك محدد فقط وذلك كجزء من اتفاقية التمويل 

 ومالكي الوحدات في الصندوق. للصندوق -تحققتإن –وفي جميع األحوال ستعود أرباح هذه االستثمارات  ى البنك املمول.قصيرة األجل لد

 

 آلية اتخاذ القرار االستثماري  (ز

لتطوير خطة ابعد االستحواذ على األصل العقاري املذكور وإفراغه لصالح شركة ذات غرض خاص مملوكة ألمين الحفظ، سيعمل مدير الصندوق في تنفيذ 

د، وبعد عتماوالهادفة إلى تطوير األرض وإنشاء وحدات سكنية، وذلك بالرفع إلى مجلس إدارة الصندوق بعقود املقاوالت، وغيرها من العقود األساسية لال 

فقة لى العقود املعتمدة بعد موااالعتماد يتولى املطور دور اإلشراف على تنفيذ هذه العقود تحت رقابة مدير الصندوق، ويتولى مدير الصندوق الصرف ع

 إلى إنهاء املبنى وجاهزيته للبيع. وسيتم الرفع ملجلس إدارة الصندوق لالعتماد بجميع األطراف التي ينوي ا
ً
صندوق التعاقد معها لاالستشاري الهندس ي، وصوال

 املقاولين املنفذين ألعمال البناء، وغيرهم. املكتب املصمم، وكاالت الدعاية واالعالن، املسوقين العقاريين،-مثل االستشاري الهندس ي

ن قبل مجلس مسيسعى مطور الصندوق إلى بيع الوحدات السكنية بعد اكتمال البناء، بأفضل الشروط التجارية في حينه، بعد أن يتم اعتماد أي قرار للبيع 

 إدارة الصندوق.

من ثم االلتزامات على الصندوق، و  ةع في حسابات الصندوق، ثم خصم كافمن البيبإيداع كافة املتحصالت وعند تحقيق املبيعات سيقوم مدير الصندوق 

تحديد نسبة لالبدء في توزيع أي مبالغ نقدية متوفرة كتوزيعات رأسمالية على مالك الوحدات، وسيختص مجلس إدارة الصندوق باعتماد أي قرار للتوزيعات 

 ومبلغ التوزيع.

 بأن هذه وسوف يعمل مدير الصندوق على تحقيق 
ً
أهداف الصندوق املوضحة في هذه الشروط واألحكام وفق اعتماد مجلس إدارة الصندوق، علما

جوهري  راالستراتيجية قابلة للتعديل بحسب تقدير مدير الصندوق ملصلحة الصندوق، وكذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الصندوق، وفي حال كان هناك تغيي

 دير الصندوق أخذ موافقة مالكي الوحدات وفق اجتماع مالكي الوحدات، ومن ثم أخذ موافقة هيئة السوق املالية.في أهداف الصندوق فسوف يتوجب على م

 

 سياسة التخارج من األصول العقارية (ح

 ألهداف الصندوق فإن
ً
 و التجارية  يض اسيعمل على تطوير األر الصندوق  مدير تحقيقا

ً
زة للبيع، اهسكنية جم بنائها كمبان ووحدات إلى إتما السكنية وصوال

ة مجلس الحصول على موافقكما سيتم . وبما يحقق مصلحة املستثمرين ومن ثم التخارج من األصل العقاري عبر بيعه بأفضل الشروط التجارية في حينه

 الصندوق. إنهاءومن ثم بيع األصول العقارية للصندوق  في سبيل تنفيذ اإلجراءإدارة الصندوق على هذا 

د البيع عبر البريد أو البري لقراررين من تاريخ اعتماد مجلس إدارة الصندوق خالل شه إتمام بيع عقارات الصندوق ي الوحدات عن ملالك اإلفصاحوسيتم 

 جلس.امل قرارعلى أن يتم ذكر ذلك في ، أو الوسائل اإللكترونية اإللكتروني

 

 آلية استرجاع أموال املستثمرين (ط

 أخرى، ثم خصم جميع الرسوم واملصاريف إيراداتجميع األصول األخرى وتحصيل أي  بيعرات، وكذلك يع العقاببيقوم مدير الصندوق  ،إنهاء الصندوق  قبل

ندوق. بحسب نسبة ملكيته في وحدات الصصول الصندوق على مالكي الوحدات كل البدء بتوزيع صافي أ ، ومن ثمأخرى على الصندوق  التزاماتاملستحقة وأي 

 سيتم تحويل مبالغ التوزيعات إلى حسابات مالكي الوحدات املقيدة لدى مدير الصندوق.بحيث 

ييم املعتمد، ألسعار التق كما يتيح الصندوق ملالك الوحدات التخارج العيني من الصندوق عبر نقل ملكية أصل عقاري أو أكثر ملالك وحدات أو أكثر وذلك وفقا

بنظام تملك غير السعوديين  االلتزامو عقاري آخر. مع تم التخارج العيني مباشرة أو إلى صندوق استثماري أ وبحيث يعكس آخر سعر وحدة معتمد. سواء

 للعقار واستثماره.
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      كحكا األو شروطال – ييراڤريالعجالن  –صندوق ُملكي ة 

 

 املسؤولية (ي

وق دسيتخذ مدير الصندوق جميع الخطوات الالزمة ملصلحة مالكي الوحدات وذلك حسب علمه واعتقاده مع الحرص الواجب واملعقول وسيعمل مدير الصن

ون له، والشركات التابعة وأمين الحفظ ومجلس إدارة الصندوق، على بذل الحرص والجهد املعقول واملدراء واملسؤولين واملوظفون واملستشارون التابع

صرف غير ت ل من األشكال بسبب القيام بأيوالتصرف بحسن نية، في سبيل تحقيق مصالح مالكي الوحدات، إال أنه قد يتعرض الصندوق إلى خسارة بأي شك

األطراف مسؤولية عن تلك الخسارة بشرط فعندها ال يتحمل هؤالء بقيامهم بإدارة شؤون الصندوق. املذكورة فيما يتعلق  األطرافمتعمد يصدر عن أي من 

مراسالت تدل على علم مسبق بالنتائج السلبية للقيام بذلك أو  قرارتصرف أو حسن النية في حال عدم وجود أي  ويثبت- ةف بحسن نيأن يكون قد تصر 

 ال ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتيال أو سوء التصرف املتعمد. فبالشكل األمثل وأن يكون التصر  يعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق  وبشكل-التصرف

 
 الصندوق في االستثمار مخاطر (7

يمكنهم تحمل و ينطوي االستثمار في الصندوق على "مستوى متوسط إلى عالي املخاطر" وهو مناسب فقط للمستثمرين الذين يدركون مخاطر االستثمار بشكل تام 

       االستثماري.  قرارهمهذا البند بعناية عند اتخاذ  الواردة في االعتباراتتلك املخاطر، ويجب على املستثمرين املحتملين تقييم 

 

 مخاطر طبيعة االستثمار: .1

 االستثمار في الصندوق يتطلب 
ً
كون هناك أي ي املستثمر ولناملال  رأسبما نصت عليه هذه الشروط واألحكام، مع عدم وجود ضمانات لتحقيق عوائد على التزاما

 في الوقت املناسب أو في أي وقت على اإلطالق. وقد ال تكون هناك إمكانية لبيع أصوله استثماراتهضمانات بأن الصندوق سوف يتمكن من تحقيق عوائد إيجابية على 

م بيعها في القيمة العادلة لها أو أن يت ما تقرر التصرف فيها بالبيع قد ال تكون هناك إمكانية لبيعها بسعر يعتقد مدير الصندوق أنه يمثل فيه، وإذاأو التصرف 

 بعدم التالي سيتأثر مالكي الوحدات سلوب تمكن من تحقيق أي عائد على أصوله،وبناء على ما سبق، فإن الصندوق قد ال يصندوق، اإلطار الزمني الذي يطلبه ال
ً
با

 .استثماراتهم تحقيق أي عوائد على

 :مخاطر السيولة وتداول الوحدات .2

 عن طريق عمالء مدير الصندوق، فإن تداول وحدات الصندوق سيكون محدودوق استثمار عام مقفل بما أن الصندوق هو صند
ً
 ا

ً
ذات  ولن يكون هناك سوقا

 الصندوق بأنه عالي السيولة وبالتالي قد تتأثر سيولة الوحدات وأسعار تداولها على نحو سلبيينبغي النظر إلى االستثمار في سيولة عالية لتلك الوحدات، وعليه ال 

 .تمالكي الوحدا استثماراتمما يؤثر بشكل مباشر على قيمة 

 مخاطر سيولة األصول األساسية:  .3

الصندوق بيع أصل عقاري بسعر محدد والحصول على عائد في  يصعب علىتعد األصول العقارية من األصول غير السائلة مقارنة مع غيرها من األصول وبالتالي قد 

 خصم في ايصعب على الصندوق بيع أصوله العقارية دون التعرض إلى  إرادته، وقدأي وقت حسب 
ً
 السوق وبصفة خاصة تلك تراجعفي أوقات  لسعر )خصوصا

قيمة  ذا األمر إلى تخفيضوقد يؤدي ه قصيرة، من أصوله خالل فترة زمنيةأٍي كأصول عقارية كبيرة( خاصة إذا اضطر الصندوق إلى بيع  بيعهااألصول التي يتم 

 على أداء الصندوق والعائد ملالكي الوحدات. 
ً
 الوحدات والتأثير سلبا

 مان بتحقيق عوائد على االستثمار:مخاطر عدم وجود ض .4

فمن املمكن أن  ،ليس هناك ضمان بأن الصندوق سوف ينجح في تحقيق عوائد للمستثمرين في الصندوق وطبيعة املعامالت املوصوفة في هذه الشروط واألحكام

، ولن يكون هناك أي ضمان بوجود عوائد سوف املال املستثمر في هذا الصندوق  رأسبعض أو كل تنخفض قيمة الوحدات أو من املحتمل أن يفقد املستثمرون 

ق بما يضمن الصندو  لعقاراتاملستهدفة، وال يوجد أي مشتري حالي تتحقق من الصندوق، مثل عدم التمكن من البيع سواء باألسعار املستهدفة أو أقل من األسعار 

 تحقيق عوائد.

العلني ثم إنهاء الصندوق، وسوف يقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مالكي الوحدات في  املزادفي  العقارات ارج ببيعالتخوعليه قد يلجأ الصندوق إلى 

عوائد أثر العلني إلى ت مزادفي العقار العلني، وقد تؤدي مخاطر بيع  املزاد إجراءاتقبل البدء في  قرار صندوق عادي"الصندوق على ذلك التغيير األساس ي من خالل "

 
ً
 .ملالكي الوحدات سلبا

 مخاطر تغير ظروف السوق:  .5

لظروف ، والتي من املمكن أن تتأثر باالعقاراتعلى ظروف العرض والطلب الخاصة بقطاع  تطرأالتي  التغيراتسوف يعتمد األداء املستقبلي بشكل كبير على 

فاع معدالت الرهن، توالسياسية واإلقليمية واملحلية، واملنافسة املتزايدة والتي تؤدي إلى انخفاض في قيمة العقارات، والتوفر املحدود لألموال والرهن وار  االقتصادية

فاض سعر الوحدة الصندوق وبالتالي انخأصول من املبيعات أو صافي قيمة تأثير سلبي كبير على أداء الصندوق نتيجة النخفاض الدخل  التغيراتلذا فإنه يكون لهذه 

 والعائد على استثمار مالكي الوحدات.

 



 

 

 

 

 

 

 

 من  14 صفحة 
38 

13170-37ترخيص هيئة السوق املالية رقم    -شركة مساهمة مقفلة لالستثمار لكي ةمُ شركة 

 

      كحكا األو شروطال – ييراڤريالعجالن  –صندوق ُملكي ة 

 

 طر االعتماد على موظفين رئيسيين:مخا .6

تثمار اآلخرين لتطوير وتنفيذ سياسات االس األفرادمحدود من التعاقد معها لصالح الصندوق، وعدد  التي يتم واألطرافت مدير الصندوق يعتمد الصندوق على قدرا

قد و  الجهات في الصندوق فسيقوم مدير الصندوق بإيجاد جهة بنفس الكفاءة أو أفضل للقيام بعمله، أي من هذه استمرارالخاصة بالصندوق. وفي حال تعذر 

 دات.العوائد على استثمار مالكي الوحانخفاض لوحدة وبالتالي ى سعر البا على أداء الصندوق وعلأي من الجهات املقدمة للخدمات للتأثير س استمراريؤدي تعذر 

 املخاطر القانونية والتنظيمية والضرائبية:  .7

تطرأ  لصندوق وقدإن املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام تستند إلى األنظمة القائمة وقت إصدار الشروط واألحكام التي يخضع لها الصندوق ومدير ا

بحال من  رانونية وضريبية وزكوية وتنظيمية خالل مدة الصندوق، كما أن أي تغير في األنظمة األخرى قد ينتج عنه اتخاذ بعض اإلجراءات التي قد تؤثتغييرات ق

 على أداء الصندوق وعلى سعر الوحدات والعائد على استث
ً
 .مار مالكي الوحداتاألحوال على أداء الصندوق أو تعرض الصندوق إلى تحمل خسائر مما يؤثر سلبا

 مخاطر تضارب املصالح: .8

تضارب  ، وإن أيقد ينشأ تضارب مصالح بين مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة ومصالح مالكي الوحدات في الصندوق أثناء القيام بإدارة الصندوق 

 
ً
على أداء الصندوق، وبالتالي انخفاض سعر الوحدات والعائد على استثمار في املصالح يحد من قدرة مدير الصندوق على أداء مهامه بشكل موضوعي يؤثر سلبا

 مالكي الوحدات.

 مخاطر التقلبات السياسية واملخاطر االقتصادية: .9

سياسية التي قد لروف ابالنظر إلى أن الصندوق يركز استثماراته في اململكة، فإنه من املتوقع أن يكون أداء الصندوق على صلة وثيقة باألوضاع االقتصادية والظ

لصندوق أكثر ون أداء اتطرأ على املنطقة والتي قد ينتج عنها انعكاسات سلبية على السوق العقاري وعلى أسعار األصول العقارية في اململكة، ومن املحتمل أن يك

، وقد يؤثر هذا التذبذب على أرباح الصندوق 
ً
 جغرافيا

ً
 من تذبذب أداء الصناديق األكثر تنوعا

ً
 وأدائه وعلى العوائد املتوقعة على استثمار مالكي الوحداتتذبذبا

 .بشكل سلبي

 مخاطر تطبيق الزكاة والرسوم:  .10

 إلجراءاتامحل استثمار الصندوق، مما قد ينتج عنه اتخاذ بعض  العقاراتالبيضاء بشكل غير مباشر على  األراض يمن املحتمل أن يؤثر تطبيق نظام الرسوم على 

داء الصندوق أو تعرض الصندوق إلى تحمل خسائر، كما أنه في حال إنشاء شركة تابعة ألمين الحفظ لصالح الصندوق وذلك لغرض الحصول التي قد تؤثر على أ

 على  مما يؤثررباح الصندوق و/أو تقييم أصوله وبالتالي يؤثر ذلك على أ على تمويل فإنها قد تكون عرضة إلى تحمل أعباء زكوية،
ً
بالتالي سعر و  أداء الصندوق سلبا

 الوحدات. الوحدة والعوائد املتوقعة على استثمار مالكي

 مخاطر االستثمارات العقارية:  .11

ندوق يمكن الص استثماراتإن قيمة يخضع االستثمار في وحدات الصندوق لبعض املخاطر املرتبطة بملكية األصول العقارية ومجال العقارات على وجه العموم، 

، عدم سيولة االستثمار، املخاطر ذات الصلة باألوضاع االقتصادية املحلية، الكوارث من العوامل مثل انخفاض قيمة العقاراتبعدد أن تتأثر بشكل سلبي 

وامل من شأنها أن كل هذه العاألراض ي، وزيادة املنافسة، في أنظمة تقسيم  التغييرات، العقاراتاملفروضة على  الضرائبالطبيعية، ارتفاع تكاليف التمويل، زيادة 

 مالكي الوحدات في الصندوق.   استثماراتالصندوق وعوائده وعلى  استثماراتتؤثر سلبا على 

 مخاطر التطوير العقاري:  .12

 شروع عقاري جديد، ومخاطر بناء وتسويق مإن الصندوق قد يواجه مخاطر التطوير، كما أن قطاع التطوير العقاري في اململكة قد يواجه العديد من املخاطر

 تشمل دون حصر ما يلي:

 التأخير في االنتهاء من األعمال في الوقت املناسب.  -

 تجاوز التكاليف املحددة.  -

 عدم القدرة على تحقيق املبيعات املستهدفة في الوقت املناسب.  -

 قاوالت. القوة القاهرة الناتجة عن عوامل خارج سيطرة الصندوق واملتعلقة بشكل خاص بقطاع امل -

 االعتماد على املطور. -

صكوك  وفرز  األراض يأيضا على مخاطر أخرى، من بينها الحصول على املوافقات والتصاريح الحكومية الالزمة لتقسيم إن البدء في مشروعات جديدة، ينطوي 

سعر  ير العقاري وأي تعثر أو تأخير يؤثر سلبا علىمن مخاطر التطو األخرى املطلوبة، التي قد تزيد ، وغيرها من املوافقات والتصاريح الحكومية الوحدات السكنية

 الصندوق في حال إفالس أو تعثر املطور ألي سبب استثماراتمالكي الوحدات، كما أن االعتماد على املطور قد يؤثر بشكل جوهري على  استثماراتوعلى  الوحدات

 فية لتعيين مطور أخر وبالتالي يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق.مما يؤثر على تأخير تسليم اعمال املشروع واخذ خطوات إضا
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 ر الزيادة في تكاليف البناء:مخاط .13

ي الباطن، الخالفات مع مقاول إن تكاليف بناء مشروع عقاري قد تتجاوز التوقعات املحددة ألسباب مختلفة من بينها على سبيل املثال ال الحصر التأخير بسبب

ائده استثمارات الصندوق وعو إلى تأثر  والذي يؤدي، واملشاكل والظروف غير املتوقعة الزيادة في تكاليف مواد البناء واملعدات والعمالة، وسوء األحوال، الجوية

 بشكل سلبي.

 مخاطر التمويل: .14

ومن املتوقع أن يكون ألي على الدخل الذي يجنيه الصندوق أو أن يؤدي إلى خسارة رأس املال، أصول الصندوق وأن يؤثر هذا سلبا  من املحتمل أن يتم تمويل

أصول الصندوق حيث أن االستدانة قد تسبب تغييرات في قيمة أصول الصندوق أو قد تعرضه  تسهيالت ممنوحة للصندوق أثر جوهري على انخفاض في قيمة

ي نفس الوقت العائدات لكنه فللتمويل يخلق فرصة للزيادة في  ،  إن اللجوء سداد واستمرار احتساب الفوائد البنكيةلخسارة مبلغ استثماري في حال التأخر في ال

ول مكن رهن أصينطوي على درجة عالية من الخطر املالي وقد يؤدي إلى تعرض الصندوق إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع تكلفة التمويل، عالوة على ذلك، فإنه ي

مقرض وذلك فقط ملصلحة الصندوق، ويمكن أن يقوم ذلك املقرض باملطالبة باألصول فور حدوث أي تخلف عن السداد من قبل الشركة ذات الصندوق إلى 

 .االستثمار ملالكي الوحداتويؤدي ذلك إلى تأثر سعر الوحدات سلبا وبالتالي انخفاض عوائد  الغرض الخاص أو الصندوق ذاته

 ا املنافسون:اإلجراءات التي يتخذهمخاطر  .15

وقد يمتلك بعضهم عقارات مشابهة للعقارات التي يمتلكها الصندوق في نفس  ،ومطورين عقاريين آخرين في مدينة الرياض عقاراتيتنافس الصندوق مع مالك 

التي يمتلكها الصندوق بقيمة تساوي أو أقل من تقييم الصندوق  العقاراتالصندوق ببيع أصول مماثلة لهذه  النطاق الذي تقع فيه العقارات وإذا قام منافسو

وينتج  مناسبة أو قد ال ينجح في البيع على اإلطالق، لألصول القابلة للمقارنة، فإن الصندوق قد ال ينجح في بيع الوحدات السكنية بأسعار مناسبة أو وفق شروط

 ى التخارجالة قد يلجأ الصندوق إلوفي مثل هذه الحلصيانة العقار وحارسته لحين إمكانية البيع،  ذلك بزيادة تكاليف الصندوق من خالل تكبد مصاريف إضافية

 .توكذلك العوائد على استثمار مالكي الوحداتأثر سعر الوحدة سلبا  ، وهذا النوع من املخاطر قد يؤدي إلى الصندوق املزاد العلني ثم إنهاء في  العقاراتببيع 

 استثمارات الصندوق بشروط جيدة: التخارج من مخاطر عدم القدرة على .16

بناًء على شروط مالئمة ومناسبة تعتمد على عوامل خارج سيطرته بما في ذلك املنافسة من قبل بائعين آخرين وتوافر  العقاراتإن قدرة الصندوق على التصرف في 

دفق على الشروط التي يفضلها فإن وضعه املالي ونتائج العمليات والت بناءً حلول تمويل تجذب املشترين املحتملين، وفي حال لم يتمكن الصندوق من بيع أصوله 

  قدرته على توزيع األرباحالنقدي و 
ً
 .ملالكي الوحدات تتأثر سلبا

 االلتزام واملخاطر االئتمانية: مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن .17

األعمال معهم كما يمكن أن يتحمل الصندوق خطر تسوية التخلف عن السداد،  بمزاولةالذين يقوم الصندوق  لألطرافقد يتعرض الصندوق ملخاطر ائتمانية 

 كما أن الصندوق قد يتعرض في ظروف معينة إلى مخاطر تخلفاملقدمة بحسب العقود،  التعاقدية مقابل الدفعات بالتزاماتهماملقاولين بالوفاء  مالتزامثل عدم 

د معه بوفائه من قبل طرف ثالث متعاقاألراض ي، املطور، البنوك املقرضة، واملقاولين، يؤدي أي إخالل تعاقدية بما في ذلك مالكي  بالتزامات االلتزامالطرف اآلخر عن 

 التعاقدية وسداد مبالغ مستحقة للصندوق إلى انخفاض الدخل املستهدف للصندوق وبالتالي العوائد ملالكي الوحدات. بالتزاماته

 مخاطر الخسائر غير املؤمنة: .18

التي من  بعض القيود مراعاة، مع الزلزاليصف أو الفيضانات أو النشاط من املمكن التأمين ضد خسائر معينة مثل تلك التي تنتج عن األعمال اإلرهابية أو العوا

غطية التأمينية الت في الحصول على االستمرارتتجاوز عائدات التأمين، وربما يصبح غير قادر على ، لذا فإن الصندوق قد يتكبد خسائر مادية بينها قيود وثائق التأمين

ن املحتمل أو أكثر، فإنه م العقاراتخسارة غير مؤمن عليها أو خسارة تتجاوز حدوده التأمينية فيما يتعلق بملكية أحد  تجاريا، فإذا واجه الصندوق بأسعار معقولة 

ا ذفضال عن العائدات املستقبلية املستهدفة من هذه املمتلكات، وبالتأكيد فإن أي خسارة من هستثمر في املمتلكات املتضررة، املال امل رأسأن يخسر الصندوق 

 على حالة الصندوق املالية ونتائج عملياته والتدفقات النقدية الناتجة عنه.نوع من املرجح أن تؤثر سلبا ال

 مخاطر تقييم العقارات: .19

صندوق هي لغرض لالعقاريين بهدف تقييم األصول العقارية اململوكة للصندوق، وتكون هذه التقييمات التي يقوم بها مدير ا يقوم مدير الصندوق بتكليف املقيمين

 
ً
 تقدير قيمة العقارات، وتقييم أصول الصندوق، وال تمثل مقياسا

ً
ائي من القيمة لتحقق النهللقيمة التي يمكن الحصول عليها عند بيع ذلك العقار حيث أن ا دقيقا

طرة تصادية، وغيرها من الظروف األخرى الخارجة عن سيللعقار يعتمد إلى حد كبير على املفاوضات بين البائع واملشتري والتي قد تتأثر بالظروف االقالسوقية 

أصوله، فإن القيمة املحققة قد تكون أقل من  بيعالصندوق ومدير الصندوق، ومن بين تلك الظروف دون الحصر، ظروف السوق بشكل عام إذا قرر الصندوق 

ماثلة التي يمكن في القيمة، وتقل العمليات امل لتقديراتيد فيها عدم اليقين بالنسبة ت التقلبات االقتصادية، والتي يز يم املقدرة لهذه األصول، وفي فتراقيمة التقي

ار الوحدات وفي حال حدوث ذلك ستتأثر أسع السوقية النهائية لذلك العقار،مقابلها قياس القيمة فإن الفارق يزيد ما بين القيمة املقدرة ألصل عقاري معين والقيمة 

 .سلبا
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 مخاطر نزع امللكية: .20

العامة( ومن  فقواملرارق إن من حق بعض الجهات الحكومية في اململكة االستحواذ اإلجباري على عقار لتحقيق املنفعة العامة على سبيل املثال ال الحصر، )بناء الط

محددة  على العقار بعد فترة إخطار غيراإلجباري وفي حال نزع امللكية يتم االستحواذ الشراء لعقار ما عادة ما يساوي القيمة السوقية، الناحية العملية، يكون سعر 

ة باملقارنة كافينظاما، وذلك ألن اعتمادها يقوم بموجب نظام خاص وعلى الرغم من احتمالية دفع التعويض، فهناك خطر يتمثل في أن تكون قيمة التعويض غير 

الكو متحقق خطر نزع امللكية، فقد تنخفض قيمة التوزيعات ملالكي الوحدات، يخسر  مع حجم االستثمار أو الربح الفائت أو الزيادة في قيمة االستثمار، وفي حال

 املال املستثمر.    رأسالوحدات جزء من 

 املخاطر األخرى:      

 طر املوافقات الحكومية والبلدية:مخا .21

 ها، وكذلكبالوفاء  قد ال ينجح الصندوق في تحقيق أهدافه االستثمارية في حال رفض إصدار أي اعتماد أو موافقة بلدية مطلوبة أو تم منحها بشروط قد ال يمكن

التالي قد يؤدي أو بيعها، وب عقارتهير قد ال يتمكن الصندوق من استكمال استثماره أو عملية تطو الحاالت،  أو املوافقات، وفي مثل هذه التراخيصالتأخر في إصدار 

 .املال املستثمر رأسذلك إلى خسارة مالكي الوحدات جزء من 

 ع الغير:مخاطر التقاض ي م .22

عات قضائية مع الغير وسوف يتحمل الصندوق أتعاب الدفاع ضد مطالبات الغير ومبالغ التسويات أو االنخراط في نزاإن أنشطة أصول الصندوق معرضة ألخطار 

 حكام، األمر الذي من شأنه أن يقلل من صافي األصول، ويخفض من توزيعات مالكي الوحدات.األ 

 ة والتعويض:مخاطر تحديد املسؤولي .23

ومسؤوليه وموظفيه ووكالئه والشركات التابعة له، وأعضاء مجلس  ومدراءهتحدد شروط وأحكام الصندوق الظروف التي يتحمل فيها مدير الصندوق ومساهميه 

 إجراءات ضده في حاالتالصندوق املسؤولية تجاه الصندوق ومالكي الوحدات، ونتيجة لذلك فإن حق مالكي الوحدات في الرجوع ملدير الصندوق واتخاذ إدارة 

 محدودمعينة يكون 
ً
تصرف  صدر عنه التصرف قد ، بشرط أن يكون الشخص الذيغير منصوص عليهاالباملقارنة مع الحاالت التي يكون فيها مثل تلك الشروط  ا

املتعمد وهذه  رفبحسن نية وبشكل يعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق بالشكل األمثل وأن يكون التصرف ال ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتيال أو سوء التص

 بالتعويض تؤثر بشكل جوهري على عوائد مالكي الوحدات. االلتزامات

 مخاطر البيانات املستقبلية: .24

الحاالت يمكن  ضهذه الشروط واألحكام قد تحتوي على بيانات مستقبلية تتعلق بأحداث مستقبلية أو باألداء املستقبلي للصندوق أو أصوله املستهدفة وفي بعإن 

أو ف"، "من املفترض"، "سو "، "نعتقد"، "يواصل"، "نقدر"، "ننتظر"، "ننوي"، "ربما"، "خطط"، "مشاريع"، نتوقعبيانات املستقبلية بمصطلحات مثل "تعريف ال

عوامل على وجه التحديد في عدد من البالنظر عكس هذه املصطلحات أو غيرها من املصطلحات املشابهة. هذه البيانات هي مجرد توقعات عند تقييم هذه البيانات 

تجعل األحداث والنتائج الفعلية تختلف على نحو جوهري عن  املختلفة، من بينها املخاطر الواردة في هذه الشروط واألحكام، حيث أن هذه العوامل من املمكن أن

 .يؤثر على عوائد مالكي الوحداتأي من البيانات املستقبلية الواردة في هذه الشروط واألحكام وهذا االختالف قد يكون بشكل سلبي 

 طر التركيز على القطاع العقاري:مخا .25

القتصادي ا سوف يستثمر الصندوق في قطاع محدد في السوق العقاري وهو )السكني( وبسبب هذا التركيز فإن ذلك قد يؤدي إلى تعريض الصندوق لخطر الركود

ي على الوضع لبي جوهر وذلك بشكل أكبر مما لو شملت أصول الصندوق االستثمارية على أصول عديدة في قطاعات أخرى، ونتيجة لذلك، يكون لهذا الركود تأثير س

 . الحصول على العوائد الرأسمالية املتوقعةاملالي للصندوق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية وقدرته على 

 طر التركيز على املوقع الجغرافي:مخا .26

عقار محدد في مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية وباعتبار أن أصول الصندوق متركزة في منطقة  بشراءالعقارية وذلك  استثماراتهينوي الصندوق بدء 

 تنو عقارات أكثر لو شمل الصندوق على  واحدة في مدينة الرياض، فقد يتعرض هذا الصندوق إلى مخاطر تدني األوضاع االقتصادية بشكل أكبر عن ما 
ً
في مناطق  عا

ركود في النشاط االقتصادي في مدينة الرياض أ يكون له تأثير سلبي جوهري على الحالة املالية للصندوق ونتائج عملياته،  أينتيجة لذلك، متنوعة، و  جغرافية

 وتدفقاته النقدية، والقدرة على القيام بتوزيعات ملالكي الوحدات.

 وزيادتهما:أو ضريبة التصرفات العقارية VAT مخاطر تطبيق ضريبة القيمة املضافة  .27

ن الهيئة العامة عسوف تخضع أنشطة الصندوق لألنظمة الضريبية املعمول بها في اململكة العربية السعودية، ومن ضمنها نظام ضريبة القيمة املضافة، الصادر 

ضع لضريبة فيذية للنظام أن بيع العقارات يخضريبة التصرفات العقارية حيث حددت الالئحة التن ، وكذلكللزكاة والدخل بالنسبة التي تحددها الجهات التنظيمية

سلبي على  سوف يكون له أثرلنسبة مستقبال، وعليه  فإن ذلك وال يوجد ضمان لعدم زيادة هذه االتصرفات العقارية بالنسبة التي تحددها الجهات التنظيمية، 

 عقار ينوي الصندوق بيعه.ألي أصل أو  السوقيةصندوق، وكذلك أثر سلبي على القيمة لالالعوائد الرأسمالية

 



 

 

 

 

 

 

 

 من  17 صفحة 
38 

13170-37ترخيص هيئة السوق املالية رقم    -شركة مساهمة مقفلة لالستثمار لكي ةمُ شركة 

 

      كحكا األو شروطال – ييراڤريالعجالن  –صندوق ُملكي ة 

 

 مخاطر القوة القاهرة: .28

، ظ تطرأقد 
ً
الشغب  أو أعمال الحرائقمثل الجائحة الصحية أو الكوارث الطبيعية أو روف أو حوادث خارجة عن السيطرة بحيث ال يمكن دفعها أو التنبؤ بها مطلقا

 أنشطة الصندوق وعلى العائد ملالكي الوحدات.مباشر على يرها يكون لها تأثير سلبي أو غ اإلضراباتأو الحروب أو 

 مخاطر استثمار السيولة النقدية: .29

  ليس هناك ضمان لتحقيق ربحية من خالل استثمار السيولة والنقد املتوفر في
 
ر على وديعة منخفضة املخاطر، مما يؤث بأن تصنيفهاودائع املرابحة علما

 وائد ملالكي الوحدات بشكل سلبي.الع

مربحا أو أن املستثمر لن يتكبد خسارة، وبالتالي يجب على كل مالك وحدة محتمل أن يأخذ العوامل أعاله سيكون ال يتضمن االستثمار في الصندوق أي ضمان بأن االستثمار 

رة مادية ناتجة عن شراء وحدات في الصندوق مالم الوحدات كامل املسؤولية وحدهم في حال وقوع أي خسا وحدة في الصندوق، ويتحمل مالكو  أي شراءبعين االعتبار قبل 

 ل أو سوء تصرف من مدير الصندوق تكن ناجمة عن احتيال أو إهما
 
 ة صناديق االستثمار العقاري. و لالئح وفقا

 
  ال يتضمن ما سبق شرحا

 
ة اطر ومفصال لكافة عوامل املخ كامال

 هم.ن املحتملين بالسعي للحصول على املشورة املستقلة من مستشارين ماليين مرخص لنوص ي وبشدة املستثمريالتي ينطوي عليها االستثمار في وحدات الصندوق، لذا فإننا 
 
 

 شتراك اال (8
مليون  اثنان وسبعون ريال ) 72,000,000سيتم االشتراك في الصندوق عبر اشتراكات نقدية أو عينية خالل فترة الطرح بهدف تغطية حجم الصندوق وهو  (أ

عند التأسيس، وسيبدأ استقبال طلبات االشتراك في  ريال للوحدة 10وحدة بسعر  7,200,000وعددها باالشتراك في الوحدات املطروحة  ريال( وذلك

 ويحق ملدير الصندوق إنهاء فترة االشتراك .وم عملي 60ملدة تكون فترة الطرح  م، بحيث24/10/2021م وحتى 01/08/2021تاريخ بداية من الصندوق 

 في حال جمع املبلغ املستهدف من الطرح أو جمع الحد األدنى النطالق الصندوق.
ً
 مبكرا

 

على أن ينطلق الصندوق بالحد األدنى ويتم تغطية باقي التكاليف عن طريق  ريال سعودي( 50,400,000)الحد األدنى النطالق أنشطة الصندوق هو  (ب

 .الحصول على تمويل

 

، وسوف فقط نملالك العقارات الحاليي االشتراك العينيو لجميع العمالء، فقط االشتراك العيني: خالل فترة االشتراك سيتم اتاحة فرصة االشتراك النقدي  (ج

 بحد أدنى
ً
لة سيتم سداد املبلغ ، وفي هذه الحامن اجمالي قيمة االستحواذ على العقارات %10ما يعادل  يتاح االشتراك ملالك العقارات الحاليين عينيا

 
ً
 .املتبقي من قيمة العقار نقدا

 

 .واستثماره يتعهد مدير الصندوق بااللتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار (د

 

الحد األدنى املستهدف في حال عدم تغطية كامل رأس املال املطلوب ف، )خمسون ألف ريال سعودي(  50,000مستثمر هو لكل الحد األدنى لالشتراك 

وفي ل  تمويالحصول على على أن ينطلق الصندوق بالحد األدنى ويتم تغطية باقي التكاليف عن طريق  سعودي  ريال 50,400,000الصندوق هو النطالق 

خالل فترة االشتراك املوضحة أعاله، يلتزم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االشتراك املستلمة، وأي عوائد  تغطية الحد األدنى النطالق الصندوق حال عدم 

الهيئة بإشعار كتابي موقع منه يؤكد فيه . وكذلك يلتزم بتزويد الطرحأيام عمل من تاريخ انتهاء  10ناتجة عن استثمارها دون حسم إلى املستثمرين خالل 

 في حال جمع املبلغ املستهدف من  10عدم اكتمال الطرح خالل 
ً
أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح، ويحق ملدير الصندوق إنهاء فترة االشتراك مبكرا

 الطرح أو جمع الحد األدنى النطالق الصندوق.

 

ات السعودية، والجهات الحكومية، والجمعي" متاح للمواطنين السعوديين، والشركات واملؤسسات  ييراڤريالعجالن  –ملكية إن االستثمار في "صندوق  (ه

 إلى كل من يحق له االستثمار في السوق 
ً
ملالية السعودية ا غير الربحية واألوقاف، ومواطني دول مجلس التعاون، واملقيمين إقامة نظامية في اململكة، إضافة

ويستهدف الطرح العام للصندوق املستثمرين بحيث يكون الحد بحسب أنظمة هيئة السوق املالية وبما ال يخل بنظام تملك غير السعوديين للعقار، 

ستكون نسبة االشتراكات  .من الوحدات في حال االشتراك العيني ريال سعودي أو ما يعادله 50,000األدنى املطلوب دفعه من كل مطروح عليه ال يقل عن 

العجالن  شركة محمد ومصعب عبدهللاالصندوق لصالح مالكها وهم )من قيمة االستحواذ على العقارات املستهدفة من  %10العينية في الصندوق 

ثالثة مليون وسبعمائة واثنان وتسعون ألف وستمائة ) سعودي ريال 3,792,600قيمة وبمن اجمالي أصول الصندوق  %5.3تقريبا  وتشكل (االستثمارية

 (.ريال سعودي
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 :طرح الصندوق تفاصيل استخدام متحصالت  (و

استخدام متحصالت  املبلغ بيان

 االشتراكات العينية

استخدام متحصالت 

 االشتراكات النقدية

 34,133,400 3,792,600 37,926,000 كامل تكاليف شراء األرض

 15,000 0 15,000 سداد رسوم تأسيس شركة ذات غرض خاص

 32,600,000 0 32,600,000 سداد تكاليف البناء والتطوير

 1,459,000 0 1,459,000  أخرى )سيولة نقدية(رسوم إدارية و/أو مصاريف 

 68,207,400 3,792,600 72,000,000 اجمالي حجم الصندوق 

 * سيتم خصم واحتساب املبالغ الفعلية فقط ولن يتم خصم أي مبالغ أخرى.

 

 والعموالت وأتعاب اإلدارة الخدماتالرسوم ومقابل  (9
 كما يلي:يتضمن الجدول التالي بيان للرسوم واملصاريف  (أ

 الوصف ، تدفع من قبلالقيمة، طريقة االحتساب والدفع

ة عند مرة واحد تدفع ملدير الصندوق  ،النقدي بشكل مستقل عن مبلغ االشتراك في الصندوق  شتراكمن قيمة اال  2%

 .وتعفى االشتراكات العينية من الرسوموتفرض على االشتراكات النقدية في الصندوق. االشتراك 
 االشتراكرسوم 

 من  1.5%
ً
حتسب وتدفع ملدير الصندوق كل ثالثة أشهر-أصول الصندوق  صافيسنويا

ُ
 أتعاب إدارة .ت

 ريال سعودي  30,000
ً
حتسب وتدفع كل -سنويا

ُ
 رسوم حفظ أشهر  ستةت

30,000  
ً
حتسب وتدفع بشكل نصف سنوي  –ريال سعودي سنويا

ُ
ريال سعودي بعد اصدار القوائم نصف  10,000) ت

 ريال سعودي بعد اصدار القوائم السنوية(. 20,000السنوية و
 أتعاب املحاسب القانوني

 لكل عضو مستقل 12,000ريال سعودي لكل عضو مستقل عن كل اجتماع وبحد أعلى  3,000مبلغ 
ً
عن أربعة  سنويا

دفع بعد االجتماع مباشرة –اجتماعات 
ُ
ستحق عن كل اجتماع وت

ُ
 ت

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة

 الصندوق املستقلين

  7,500مبلغ 
ً
دفع قبل نهاية السنة املالية –ريال سعودي سنويا

ُ
حتسب بشكل نصف سنوي وت

ُ
ق لصالح هيئة السو  ت

 املالية
 رسوم رقابية

  مرة واحدةتحتسب في كل يوم تقويم وتدفع  –ريال سعودي  5,000مبلغ 
ً
 رسوم النشر   السوق املالية السعودية )تداول( لصالحسنويا

بدفعات دورية بناء على الدفعات املسددة للمقاولين دفع يشامل تكاليف البناء والتطوير( )سعودي ريال  32,600,000

 وبعد استحقاق كامل مبالغ املقاولين.
 تكاليف التطوير 

 أتعاب التسويق املباعة.تدفع للمسوق بعد تحصيل كامل قيمة بيع الوحدة العقارية  –بحد أقص ى من قيمة املبيعات  2.5%

دفع عند تقديم الخدمة –ريال سعودي 20,000وبحد أعلى حسب األسعار السائدة في السوق 
ُ
حتسب وت

ُ
 أتعاب املقيمين العقاريين  ت

 ريال سعودي  10,000
ً
 أتعاب املكتب الهندس ي وذلك لغاية االنتهاء من مرحلة التطوير واتمام البناء – شهريا

 التمويل تكاليف السائدة في السوق حسب األسعار 

حتسب على البائع وتدفع لصالح مدير الصندوق عند تنفيذ أمر  %2حتى 
ُ
من إجمالي قيمة التداول النقدي للمستثمر ت

 التداول.
 رسوم تداول الوحدات

 تدفع مره واحدة ألمين الحفظ عند تأسيس الشركة لصالح الصندوق. ريال، 15,000مبلغ 
رسوم تأسيس شركة ذات غرض 

  (SPV)خاص 

15,000  
ً
. –ريال سنويا

ً
 رسوم الهيئة الشرعية تدفع مرة واحدة سنويا

  صافيمن  %1وى كنسبة قص
ً
حتسب وتدفع عند الحصول على الخدمة –أصول الصندوق سنويا

ُ
 املصروفات واألتعاب األخرى  ت

 كما سيتحمل الصندوق جميع النفقات واملصاريف .دوق ألشخاص آخرين يتعاملون مع الصناملصروفات واألتعاب األخرى هي املصاريف املستحقة  (ب

، هالخاصة بأنشطة واستثمارات الصندوق، وكذلك كافة الرسوم الناتجة عن التعامالت مع األطراف التي تقدم خدماتها للصندوق غير ما ذكر أعال 

لصندوق، مثل: أتعاب االستشارات الهندسية ومصاريف الدراسات واالستشارات الالزمة علما بأنه ال توجد حاليا أي تعامالت لهذه األطراف مع ا

 بنكيويل في حال حاجة الصندوق لتم)والتي تحسب على الصندوق  لعمليات الصندوق، االتعاب القانونية، تكاليف التأمين، عمولة التمويل البنكي

من مبلغ التمويل  %1 بنوك وجلب عروض التمويل املختلفة مقابل حصوله على نسبة فإن مدير الصندوق سيقوم بإعداد ومتابعة الطلبات مع ال
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، أو إعالنات تخص أنشطة الصندوق إن وجدت، الرسوم الحكومية املفروضة على الصندوق (، .للصندوق الذي يتم إتاحته من أحد البنوك 

تحميل الصندوق أي مصاريف أو أتعاب أخرى اال بعد موافقة مجلس  وأنشطته إن وجدت، وتكاليف اجتماعات مالكي الوحدات، علما بأنه لن يتم

 أصول الصندوق.صافي من  %1إدارة الصندوق، ومن املتوقع أن ال يتجاوز املصروفات األخرى نسبة 

فرض من الجهات الرسمية في اململكة العربية السعودية نتيجة ألداء الصندوق اللتزاماته بمقتض ى ه (ج
ُ
ه ذيتحمل الصندوق جميع الرسوم التي قد ت

 ألفضل عروض التسويق التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.
ً
  الشروط واألحكام. كما يتحمل الصندوق كافة املصاريف التسويقية ملنتجاته وفقا

 تطبيق ضريبة القيمة املضافة أو ضريبة التصرفات العقارية: *

 سيتم تطبيق الضرائب بالنسبة التي تحددها الجهات التنظيمية املعنية على كل ما ينطبق عليه من املشتريات والرسوم واملصاريف، تضاف على

ى جميع العقود علاملضافة جميع السلع والخدمات التي يتم شرائها من قبل الصندوق وسيتم تطبيقها حسب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة 

وم واملصاريف حيث ما ينطبق مثل رسوم االشتراك، أتعاب اإلدارة، رسوم الحفظ، أتعاب ترتيب التمويل، أتعاب املقيم العقاري، تكاليف والرس

مار وكل ما تنطبق عليه الئحة صناديق االستثوكل ما تنطبق عليه ضريبة التصرفات العقارية التطوير، أتعاب املقاولين، واملصاريف األخرى 

 العقاري.

 :ررةاملتك التكاليف نسبة على ويشتمل الواحدة الوحدة مستوى  وعلى الصندوق  مستوى  على اإلجمالية القيمة إلى الصندوق  تكاليف نسبة يوضحافتراض ي  جدول  (د

 التكاليف 

 لفترة سنة لفترة ستة أشهر

 الوحدةعلى مستوى  على مستوى حجم الصندوق  على مستوى الوحدة  على مستوى حجم الصندوق 

 ريال للوحدة 10 ريال  72,000,000                   ريال للوحدة 10 ريال  72,000,000              

 ريال النسبة ريال ريال النسبة ريال

 0.1500 %1.50  1,080,000                          0.0750 %0.75  540,000                          رسوم اإلدارة

 0.0042 %0.04  30,000                                0.0021 %0.02  15,000                            أمين الحفظ رسوم

 0.0042 %0.04  30,000                                0.0014 %0.01  10,000                            اتعاب املحاسب القانوني

 0.0139 %0.14  100,000                              0.0069 %0.07  50,000                            االستشاري الهندس ي 

 0.0017 %0.02  12,000                                0.0008 %0.01  6,000                               اتعاب املقيميين العقاريين

 0.0021 %0.02  15,000                                0.0010 %0.01  7,500                               رسوم الهيئة الشرعية

مكافآت أعضاء مجلس 

 إدارة الصندوق املستقلين
                              6,000  0.01% 0.0008                                12,000  0.02% 0.0017 

 0.0010 %0.01  7,500                                   0.0010 %0.01  7,500                               رقابيةرسوم 

 0.0007 %0.01  5,000                                   0.0007 %0.01  5,000                               رسوم النشر

 0.1794 %1.79  1,291,500                          0.0899 %0.90  647,000                          املجموع

 :ملتكررةا غير  التكاليف نسبة على ويشتمل الواحدة الوحدة مستوى  وعلى الصندوق  مستوى  على اإلجمالية القيمة إلى الصندوق  تكاليف نسبة يوضح افتراض ي جدول  (ه

 التكاليف 
 ريال للوحدة 10 على مستوى الوحدة ريال  72,000,000               على مستوى حجم الصندوق 

 ريال النسبة ريال

 أصول الصندوق )متحصالت الطرح( صافيتكاليف تحسب من 

رسوم تأسيس شركة ذات غرض 

 (SPVخاص )

                                                               

15,000  0.02% 0.002 

 4.53 %45.28 32,600,000 تكاليف التطوير

 5.27 %52.68 37,926,000 كامل تكاليف شراء األرض

 0.20 %2.03  1,459,000 املصروفات األخرى املتوقعة

 10.00 %100.00  72,000,000 املجموع

 تكاليف تحسب من متحصالت عمليات البيع

     83,810,357 1متحصالت عمليات البيع*

 0.29 %2.91  2,095,259 2أتعاب التسويق *

 .كيوبس وايت شركة طريق عن عملها تم والتي الجدوى  دراسة حسب املتوقعة. متحصالت عمليات البيع  1*

 .البيع متحصالت من %2.5=  التسويق أتعاب.  2*
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 مجميع الرسوم والتكاليف املذكورة أعاله هي الرسوم املفروضة واملحسوبة على الصندوق خالل مدة الصندوق. وهذه األرقام تقديرية وسيتم خصإن 

( 9)فقرة  قرةفاملصروفات الفعلية فقط والتي سوف تذكر بشكل تفصيلي في التقرير السنوي للصندوق، كما يقر مدير الصندوق أن الرسوم املذكورة في هذه ال

 هي جميع الرسوم املتوقعة على الصندوق عند انطالقه.

( وينوي مدير الصندوق إعفاء مالك العقارات
ً
 ، من رسوم االشتراك عند انطالق الصندوق.)وهم املشتركين في الصندوق عينيا

 

 تقييم أصول الصندوق (10
بتثمين أصول الصندوق العقارية  ،ديسمبر من كل عام ميالدي 31يونيو و 30بتاريخ خالل فترة التقييم  م مدير الصندوق، وبشكل نصف سنوي يقو  -أ

( مثمنين يتمتعان بالخبرة واالستقاللية والنزاهة واملعرفة باألصول املراد تثمينها وبأساسيات التثمين والقطاع العقاري وكذلك 2) من قبل عدد إثنين

 وهي القيمة التي تستخدم الحتساب قيمة العقارات اململوكة السوقيةنين هو مناطق ومواقع عقارات الصندوق. ويكون متوسط تقديرات املثم

 صافي قيمة أصول الصندوق السوقية كما يلي:

إجمالي املصاريف والنفقات وااللتزامات + األرصدة النقدية وشبه  –قيمة العقارات اململوكة السوقية  [صافي قيمة أصول الصندوق السوقية = 

 ]النقدية 

)مرتين سنويا(  ،ديسمبر من كل عام ميالدي 31يونيو و 30تاريخ ببشكل نصف سنوي  من مقيم معتمد بالحصول على تثمين الصندوق  يقوم مدير -ب

 .قبل شراء أي أصل للصندوق أو بيعهو خالل التقارير الدورية و 

 قيمة أصول الصندوق يقوم مدير الصندوق باحتساب صافي قيمة أصول الصندوق السوقية للوحدة من خالل قسمة صافي  -ج

 السوقية على عدد الوحدات املصدرة في تاريخ التقييم.

 الفترة النظامية في لوائح هيئة السوق املاليةللصندوق من خالل إرسال إشعار خالل مالكي الوحدات بسعر الوحدة  يقوم مدير الصندوق بإشعار -د

( بحيث يتضمن www.mulkia.com.saشعار على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق )من تاريخ كل تقييم لكافة حاملي الوحدات باإلضافة إلى وضع اإل 

 اإلشعار بحد أدنى ما يلي:

 صافي قيمة أصول الصندوق الدفترية وصافي قيمة أصول الصندوق الدفترية للوحدة .1

 صافي قيمة أصول الصندوق السوقية وصافي قيمة أصول الصندوق السوقية للوحدة .2

 ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو التسعير:االجراءات التي  .3

 .وجدتسيقوم مدير الصندوق بتوثيق األخطاء إن  •

سيقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء التقويم  •

 .او التسعير دون تأخير

أو أكثر من سعر الوحدة،  % 0.5يئة فورا عن أي خطأ في التقويم او التسعير يشكل ما نسبته سيقوم مدير الصندوق بإبالغ اله •

 ص.واالفصاح عنها في تقارير الصندوق الخا

 .سيقوم مدير الصندوق بتقديم ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير ضمن تقاريره للهيئة •
 

مستقلين بإعداد تقارير تقييم لعقارات الصندوق وهما شركة فالي للتقييم العقاري قام مدير الصندوق قبل انطالق الصندوق بتكليف مقيمين  -ه

 ( كما يلي:2( واستناد للتقييم العقاري )مثمن1مثمن)

 طريقة التقييم تاريخ مثمن

 التقييم

 اسم

 العقار

 اجمالي

 املساحة

 تر للم التقييم

 الواحد املربع

 متوسط  رالعقا قيمة تقييم

 التقييم

 

 للتقييم فالي

 العقاري 
 السوق  أسلوب م24/06/2021

 طريقة-

 املقارنات

ارض 

 قرطبة

8,185.33 

  2م
ريال  4,150

 سعودي

33,969,119.50 

 ريال

للمتر  

 املربع
 ريال 4,154.22

 استناد

 للتقييم

 العقاري 

السوق  أسلوب م24/06/2021

 طريقة-

 املقارنات

ارض 

 قرطبة

8,185.33 

 2م
4,158.44 

 سعودي ريال

34,038,215.50 

 ريال

متوسط  

قيمة 

 العقار

34,003,667.50 

 ريال

 كما ستكون  .دوق وقد عين مدير الصندوق كل من )شركة فالي للتقييم العقاري( و )استناد للتقييم العقاري( للقيام بأعمال التقييم بعد انطالق أعمال الصن

( وسيلتزم أمين الحفظ بفصل أصول الصندوق SPVجميع أصول الصندوق محفوظة لدى أمين الحفظ لصالح الصندوق باسم الشركة ذات الغرض الخاص )

 عن أصوله.
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 تداول وحدات الصندوق (11
 

 :  وشرائها الصندوق  وحدات بيع قبول  أيام -أ

املعلن عنه في تقارير الصندوق الدورية بناء على آخر تقييم ألصول الصندوق استرشاديا عند تداول وحدات الصندوق بحيث يجوز للبائع  الوحدة سعر يكون 

.الصندوق  تشغيل بدء تاريخ بعد عمل يوم أي في الشراء أو البيع أوامر ويتم قبول االتفاق على سعر بيع آخر لتنفيذ الصفقة  واملشتري للوحدات  

: يمكن التداول في وحدات الصندوق بعد انتهاء فترة االشتراك، وسيحتفظ بعد انتهاء فترة االشتراك هاتداولءات تسليم أوامر بيع الوحدات و إجرا -ب

في بيع أو  الراغبينالصندوق املستثمرين وحدات الصندوق حيث سيطلع مدير  مدير الصندوق بسجل يحتوي على طلبات الراغبين في بيع وشراء

فترة ما  باستثناء الوحدات في أيام العمل الرسمية للصندوق  وشراء، وسيتم قبول طلبات بيع والشراءوحدات الصندوق بسجل أوامر البيع  شراء

، ملكية الوحدات بين املشتري والبائع وتحديث سجل مالكي الوحدات، وسوف ن مدير الصندوق هو املخول بنقل، وسيكو انهاء الصندوق بعد إعالن 

 بأن نقل الوحدات إلى يذ التداول بحسب السعر املتفق عليه بينهما دون تدخل من مدير الصندوق في سعر التداول يتم تنف
ً
ثمرين جدد مست، علما

 . االشتراكيخضع لنفس شروط أهلية املستثمرين التي تنطبق على املستثمرين عند انطالق فترة 

 :أخرين مستثمرين الى الوحدات لنقل املنظمة األحكام -ج

:التالية الحاالت في إال أخرين مالكين إلى الوحدات ملكية نقل يمكن ال أنه مراعاة يجب  

 .حاليين وحدات ملالكي امللكية نقل كان إذا .1

 .مؤهلين مستثمرين إلىكان نقل امللكية  إذا .2

 ريال سعودي. ألف خمسون كان الحد األدنى واجب الدفع عن تلك الوحدات ال يقل عن  إذا .3

  الوحدات تناقل تنظيم عملية تتم
ً
:للتالي وفقا  

لى ع املصادقة يتم وبعدهاأو جزء منها في الصندوق  وحداتهممن قبل مالكي الوحدات الراغبين في بيع كامل  الوحداتبيع  عرض نموذجتوقيع  .1

 قبل مسؤول العالقة.  من والتوقيعصحة البيانات 

 عليها  الخاصة الهويةصورة اثبات  لىالحصول ع .2
ً
 باألصل من قبل مسؤول العالقة. مطابقتها ويتمبالبائع موقعا

 بها التالي: موضحا الداخلييتم إدراج عدد الوحدات والسعر املطلوب للوحدات املطلوب بيعها ضمن سجل الوحدات املتاحة للتداول  .3

 عدد الوحدات املعروضة. -أ

 .العرض ووقتتاريخ  -ب

 السعر املطلوب. -ج
 

 .الصندوق  مدير لدىمسؤولي العالقة  علىالسجل  تعميم يتم .4

 على الحصول  يف األولى األولوية األسبقية ذات لألوامر تكون  بحيث الزمنية األسبقية على بناء والشراء البيع طلبات تنفيذ في األولوية اعطاء يتم .5

 .كميتها كامل

 لىعالراغبين في شراء الوحدات املعروضة يتم التوقيع  مريناملستثقبل  منأو  الحاليينعند وجود أفضل سعر للشراء من قبل مالكي الوحدات  .6

 لكية مع إرفاق صورة الهوية موقعا عليها بعد مطابقتها باألصل من قبل مسؤول العالقة.امل عننموذج تنازل 

 .تنفيذها وتاريخبناء على العمليات املنفذة  دورية بصورة والبيع الشراء بحركة الوحدات تداول  سجل تحديث يتم .7

شركة ُملكّية - الصندوق للوحدات املباعة وتدفع ملدير  البائعمن سعر الشراء يتم دفعها من قبل  %2بنسبة  داخلي تداول رسوم  احتسابيتم  .8

 لالستثمار. 

 أمين الحفظ. لدى الوحدات مالكي سجلتحديث  يتم .9
 

لصندوق من مالك الوحدات الجديد شرط ملوافقته على أي نقل على كل مالك وحدات جديد أن يلتزم بهذه الشروط واألحكام كافة، وقد يطلب مدير ا

 ألحكام هذه الشروط واألحكام أن يقر بتحمل كل أو بعض االلتزامات املالية املترتبة على نقل وحداته، وذلك عن طريق إبرا
ً
مه اتفاقية تعهد للوحدات وفقا

 الطلب من أي مالك وحدات جديد توفير وتقديم ويجوز  ،االلتزام و / أو اتفاقية استبدال بالشكل املرض ي للصندوق 
ً
ستندات اململدير الصندوق أيضا

" اعرف عميلك". وإجراءات االرهاب وتمويلقواعد مكافحة غسل األموال  بحسب الالزمةعلومات املو   

 يعتبرها ضرورية )بما فيها على سبيل املثال ال الحصر، تسليم أي شهادات أو مستندات أخرى 
ً
 وشروطا

ً
و منقول قبل أي ناقل أ منللصندوق أن يفرض قيودا

ب ألي بلد ألي نظام أو مطل إليه( بغية التأكد من أنه لم يتم شراء وحدات في الصندوق أو تملكها على أساس االنتفاع بها أو حيازتها من قبل أي شخص انتهاكا
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 بموجب أي نظام لالشتراك في هذه الوحدات أو من قبل أي شخص قد يتسبب أو يحتمل أن يتسبب برأ
ً
 يأو سلطة حكومية أو من قبل شخص ليس مؤهال

 مدير الصندوق بضرر مادي أو ضريبي للصندوق.

 :الوحدات ملكية إثبات -د

 .فيه املثبتة الوحدات ملكية على القاطع الدليل هو الصندوق  ومدير حفظال أمين لدى املوجود الوحدات مالكي سجل إن

 خاص بعمليات التداول:  بيان -ه

 لوحداتا ملكيةمع أمين الحفظ بهدف نقل  بالتعاون  وذلكقصارى جهده لتسهيل عمليات تداول وحدات الصندوق  ببذل الصندوق  مدير سيقوم

 .الوحدات مالكي طلب على بناء بها املكتتب
 

 أصول الصندوق (12
 

( مثمنين يتمتعان بالخبرة واالستقاللية والنزاهة 2) يقوم مدير الصندوق، قبل شراء أي أصل للصندوق أو بيعه، بالحصول على تثمين من عدد إثنين (أ

ندوق محفوظة جميع أصول الص ثم تكون  واملعرفة باألصول املراد تثمينها وبأساسيات التثمين والقطاع العقاري وكذلك املنطقة واملوقع محل العقار.

 يلتزم أمين الحفظ بفصل أصول الصندوق عن أصوله.، و لدى أمين الحفظ لصالح الصندوق 

وليس ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ  (،أصول صندوق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة (ب

ندوق لصأو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير ا

حدود ملكيته، أو كان مسموحا  وذلك فيأو املوزع مالكا لوحدات الصندوق، من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة 

 .وأحكام الصندوق في شروط  وأفصح عنهابهذه املطالبات بموجب أحكام هذه الالئحة، 

 
 

 إدارة الصندوقمجلس  (13
 تكوين املجلس .1

 

بواقع عضوين مستقلين وعضو يمثل املطور )شركة محمد ومصعب عبدهللا هم من قبل مدير الصندوق يتم تعيينيتكون مجلس إدارة الصندوق من أربعة أعضاء، 

"( وعضو يمثل مدير الصندوق )شركة ُملكّية لالستثمار(، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس ييراڤ"العجالن ري االستثماريةالعجالن 

. ويحق ملدير الصندوق تغيير أعضاء مجلس اإلدارة خالل فترة الصندوق، بعد إنهائهحتى  تشغيل الصندوق دأ من تاريخ فترة عضوية مجلس اإلدارة تب املجلس.

ف ويتولى مجلس إدارة الصندوق املعين من قبل مدير الصندوق االشرا الحصول على موافقة هيئة السوق املالية، ويتم إعالم مالك الوحدات بأية تغييرات في املجلس.

 أنشطة الصندوق ومراقبة اعمال الصندوق وللعمل لصالح الصندوق ومالكي الوحدات.على 

 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة كما يلي:

 

 م االسم املنصب املؤهالت/الخبرات
حاصل على درجة املاجستير في التمويل واملحاسبة من جامعة جاكسونفيل في الواليات املتحدة األمريكية، ودرجة 

في التمويل واالستثمار من جامعة امللك سعود.  يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة محمد ومصعب  البكالوريوس

 م وله خبرة واسعة في إدارة املشاريع واإلدارة املالية.2008عبدهللا العجالن االستثمارية منذ عام 
 

 رئيس املجلس
بن عبدهللا  / محمداألستاذ

 العجالن
1. 

عشر سنوات في مجاالت االستثمار املختلفة وتحديًدا االستثمارات العقارية واالستثمار في تمويل لديه خبرة تمتد ألكثر من 

حل النزاعات التجارية والعقارية وقضايا التحكيم. عمل في مجاالت استثمار رأس املال الجريء واستثمارات امللكية الخاصة. 

في السعودية. يشغل منصب عضو مجلس إدارة في  CFAية ( وعضو في جمعCFAحاصل على شهادة املحلل املالي املعتمد )

شركات مساهمة مقفلة وذات مسؤولية محدودة، كما عمل في لجنة الفرص بمجموعة عقال للمستثمرين األفراد ثم عضًوا 

شامبين  –في مجلس اإلدارة في نفس املجموعة. حاصل على درجة املاجستير في املالية واالستثمار من جامعة إلينوي أوريانا 

في الواليات املتحدة االمريكية وعمل كرئيس لنادي الطلبة السعوديين فيها أثناء دراسة املاجستير. كما تم ترشيحه كمعيد 

املكلف يذي الرئيس التنفويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لالستثمار و  ومحاضر في جامعة القصيم بعد تخرجه منها.

  لشركة ملكية لالستثمار.
 

عضو مجلس 

 االدارة

عمر بن عبدالكريم األستاذ/ 

 العثيم
2. 
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حاصل على درجة البكالوريوس في العمارة وعلوم البناء من جامعة امللك سعود، له خبرة كبيرة في مجال إدارة املشاريع وألكثر 

اريع الحياة الكاملة للمشسنوات من الخبرة في التخطيط والضوابط املطبقة في مجال إدارة املشروع خالل دورة ني ثمامن 

 . Worley Parsonsفي  التنفيذ –يشغل حاليا منصب مدير التحكم اإلقليمي  من البداية إلى اإلغالق.
 

 عضو مستقل
بن يوسف  / عبدالعزيزاألستاذ

 النعيم
3. 

ته املناصب خالل مسير سنة في مجال إدارة وتشغيل املراكز التجارية، شغل األستاذ خالد العديد من  20يمتلك خبرة تزيد عن 

املهنية منها، منصب املدير العام لشركة هامات العقارية وهي أحد أكبر الشركات الرائدة واملتخصصة في إدارة وتشغيل املراكز 

التجارية في اململكة العربية. ومدير املراكز التجارية، ومدير إدارة التأجير في شركة محمد الحبيب العقارية، ومدير التأجير 

ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي التجاري لشركة عقارات  تسويق في املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةوال

 .التجزئة

السحيباني حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد واإلدارة من جامعة امللك سعود، وحاصل على درجة املاجستير في 

 كة املتحدة.إدارة االعمال من جامعة ديمونتفورت من اململ

 

 .4 خالد بن علي السحيبانياألستاذ/ عضو مستقل

 مكافآت وتعويضات املجلس .2

  12,000سعودي لكل عضو مستقل عن كل اجتماع وبحد أقص ى مبلغ  ريال 3,000بواقع تكون مكافآت أعضاء املجلس 
ً
 .مستقل لكل عضو ريال سنويا

 

 مسؤوليات وصالحيات املجلس .3

 مجلس إدارة الصندوق، على سبيل املثال ال الحصر، اآلتي:تشمل مسؤوليات أعضاء 

 لشروط الصندوق  (1
ً
 لشرعيةا الرقابة لجنة وقرارات وأحكامهالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 .وق للصند

 فيها.املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون  (2
ً
 الصندوق طرفا

 املوافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها. (3

 اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في املصالح يفصح عنه مدير الصندوق. (4

 املوافقة على تعيين املحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق. (5

6)  
ً
مع مسؤول املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب االجتماع ما ال يقل عن )مرتين( سنويا

 لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.

 لح.التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية ملالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب املصا (7

 العمل بأمانة ملصلحة الصندوق ومالكي الوحدات مع واجب اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص املعقول. (8

 

 عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في صناديق استثمار أخرى  .4

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

 م االسم الصناديق املدير املنصب

 رئيس مجلس اإلدارة
 ُملكّية شركة

  لالستثمار
 .1 بن عبدهللا العجالن محمد/ األستاذ ال يوجد

 مجلس اإلدارةعضو 
 ُملكّية شركة

  لالستثمار

 ُملكّيةالخاص للطروحات األولية/ صندوق  ُملكّيةصندوق 

/ الخاص لفرص األسهم ُملكّيةصندوق / لصناديق الريت

 – ُملكّيةصندوق / 2الخاص للطروحات األولية  ُملكّيةصندوق 

 النرجس العقاري 

 .2 عمر بن عبدالكريم العثيم األستاذ/

 عضو مستقل
 ُملكّية شركة

  لالستثمار
 .3 عبدالعزيز بن يوسف النعيماألستاذ/  ال يوجد

 عضو مستقل
 ُملكّية شركة

 لالستثمار
 .4 خالد بن علي السحيبانياألستاذ/ عقارات الخليج ريت – ُملكّيةصندوق 

 

 يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس ادارة الصندوق تنطبق عليهم متطلبات التأهيل التالية: -أ

 .عسارسا او خاضعا ألي دعاوى إفالس او إأال يكون مفل .1
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 واألمانة.لم يسبق له ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال او تصرف مخل بالنزاهة  .2

 والخبرات الالزمة.أن يمتلك املهارات  .3

مدير الصندوق بأن اعضاء املجلس مستقلين ينطبق عليهم تعريف عضو مجلس ادارة صندوق مستقل الوارد في قائمة املصطلحات املستخدمة في  يقر -ب

 .وقواعدهالوائح هيئة السوق املالية 
 

 مدير الصندوق (14
وعنوان مكتبها الرئيس ي هو: اململكة العربية السعودية، الرياض. طريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع  لالستثمار ُملكّية شركةمدير الصندوق هو  (أ

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

 info@mulkia.com.saبريد اإللكتروني: ال www.mulkia.com.saاإللكتروني: 

 لنظام السوق املالية  لالستثمار ُملكّية شركة (ب
ً
شركة مرخصة وتعمل تحت إشراف هيئة السوق املالية )"الهيئة"( في اململكة العربية السعودية وفقا

هـ املوافق 2/1/1435( وتاريخ 13170-37يص رقم )م. بموجب الترخ2003يوليو  31هـ املوافق 6/2/1424بتاريخ  30الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 م.5/11/2013

أنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة صناديق االستثمار، وإدارة محافظ العمالء والترتيب لالستثمار  ُملكّية شركةتقدم وتمارس  (ج

 وتقديم املشورة والحفظ في أعمال األوراق املالية. 

 :وواجباته ومسؤولياتهمهام مدير الصندوق  (د

 .إدارة الصندوق  .1

 .عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق  .2

 .طرح وحدات الصندوق  .3

 .التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق، واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة .4

 عن التزام أحكام الئحة  .5
ً
أدى مسؤولياته وواجباته بشكل يق االستثمار ذات العالقة سواًء صناديعد مدير الصندوق مسؤوال

 
ً
مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام هذه الالئحة والئحة األشخاص املرخص لهم، ويعد مدير الصندوق مسؤوال

 .تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد

ع مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها، يض .6

 .وتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل

حق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك غير ما لم تحدد الهيئة خالف ذلك، بما ال يخالف اللوائح التنفيذية ذات العالقة ي .7

مكتمل ألي شخص يرغب االشتراك في الصندوق ويتم إرجاع قيمة االشتراك إلى حساب العميل خالل خمسة أيام عمل من 

 تاريخ استالم مدير الصندوق لقيمة االشتراك في حساب الصندوق 
 

 :األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله (ه

ر للهيئة عزل مديعلى جميع أحكام وحاالت عزل مدير الصندوق أو استبداله. و  املادة السادسة عشرة من الئحة صناديق االستثمار العقاري تحتوي 

، وذلك في حالة وقوع أي من الحاالت التال واتخاذ أيالصندوق 
ً
 لتعيين مدير صندوق بديل أو اتخاذ أي تدبير أخر تراه مناسبا

ً
 :ةياجراء تراه مناسبا

 .توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون اشعار الهيئة بذلك بموجب أحكام الئحة األشخاص املرخص لهم .1

 .إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة .2

 .اإلدارةتقديم طلب الى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط  .3

 بشكل تراه الهيئة –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4
ً
 .النظام ولوائحه التنفيذية بالتزام-جوهريا

وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص أخر مسجل لدى مدير  .5

 .االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظةالصندوق قادر على إدارة أصول صندوق 

 .صدور قرار خاص من مالكي وحدات الصندوق املغلق يطلبون فيه من الهيئة عزل مدير الصندوق  .6

 .ذات أهمية جوهرية أنها-معقولةبناًء على أسس  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .7

و مصلحة أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة أو ملدير الصندوق يحتمل تعارضها مع مصالح باستثناء ما تم االفصاح عنه ال يوجد هنالك أي نشاط أ (و

الحصول على عن ذلك ملجلس إدارة الصندوق و  باإلفصاح وأعضاء املجلسمن ذلك فسيقوم مدير الصندوق  ظهور اي الصندوق وفي حال

 .املوافقات الالزمة
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 :بيان حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن (ز

مدير  أي ومصاريفالصندوق أتعاب  ويدفع مديريحق ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن 

ء واس وشروط وأحكام الصندوق  ولوائحه التنفيذيةالصندوق مسؤوال عن االلتزام بنظام السوق املالية  ويظل مديرمن الباطن من موارده الخاصة 

  .فيها بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية وواجباته الواردةأأدى مسؤولياته 

يكلف بموجب عقد  ويجب أنيجب أن يكون مدير الصندوق من الباطن شخصا مرخص له بممارسة نشاط اإلدارة من قبل هيئة السوق املالية 

 .مكتوب

 :الصندوق  وتابعيه فياستثمار مدير الصندوق  (ح

دوق كل أي استثمار له أو لتابعيه في الصن باإلفصاح عنفي الصندوق كمستثمرين، وسيقوم مدير الصندوق  وتابعيه املشاركةق يحق ملدير الصندو 

 :التاليةمدير الصندوق بااللتزام باملتطلبات  الحالة يتعهدوفي هذه  الوحدات،ستة أشهر من خالل التقارير الدورية املرسلة ملالكي 

دات بالوح والحقوق املتصلةبها أفضل من الشروط  والحقوق املتصلةالوحدات  وتابعيه فيأال تكون شروط اشتراك مدير الصندوق  .1

 .الفئةاململوكة ملالكي الوحدات اآلخرين من ذات 

 .يملكونهاالتصويت املرتبطة بالوحدات التي  وتابعيه حقوق أال يمارس مدير الصندوق  .2

 

 
 أمين الحفظ (15

 لنظام املالية  نمو شركة أمين الحفظ هو  (أ
ً
وهي شركة مرخصة وتعمل تحت إشراف هيئة السوق املالية )"الهيئة"( في اململكة العربية السعودية وفقا

وتاريخ ( 37-13172م. بموجب الترخيص رقم )2003يوليو  31هـ املوافق 6/2/1424بتاريخ  30السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 م.26/11/2013

 الطابق األول، طريق العليا –اململكة العربية السعودية، الرياض، مبنى الشركة التعليمية املتطورة هو:  املالية نمو لشركة عنوان املكتب الرئيس ي 

وقع اإللكتروني: +، امل 966 11 494 4266+، فاكس رقم :  966 11 494 2444، هاتف رقم : 11653الرياض  92350حي املروج، ص.ب.  –العام 

www.nomwcapital.com.sa : البريد االلكتروني ،custody@nomwcapital.com.sa 

 

 ، على سبيل املثال ال الحصر، ما يلي:وواجباته ومسؤولياته أمين الحفظومهام يتضمن دور  (ب

العقود الجوهرية، محاضرة اجتماعات مجلس إدارة حفظ املستندات والوثائق املتعلقة بالصندوق )صكوك امللكية، قرارات االستثمار، جميع  (1

 الصندوق، تقارير التثمين، الشروط واألحكام(.

تأسيس شركة ذات غرض خاص يكون كيانها القانوني ذات مسؤولية محدودة، باالسم الذي يقترحه مدير الصندوق وتوافق عليه هيئة السوق  (2

 ض تسجيل ملكية أصول الصندوق العقارية بشكل قانوني لشركة الغرض الخاص.املالية السعودية ووزارة التجارة والصناعة وذلك بغر 

فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار عقاري يعمل أمين حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق االستثمار  (3

 العقاري ذي العالقة.

 للشركة ذات الغرض الخاص، نيابة عن أمين تعيين ممثل له )املدير العام( فور اعتماد اتفاقية خدمات  (4
ً
 عاما

ً
الحفظ ليتصرف بصفته مديرا

 الحفظ.

حيازة األصول من خالل الشركة ذات الغرض الخاص. واالحتفاظ بسند ملكية األصول وغيره من املستندات الثبوتية الخاصة باألصول في  (5

 مكان آمن.

 تغيير على ملكية األصول.االحتفاظ بسجالت تفصيلية ودقيقة بخصوص ما يطرأ من  (6

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفصل األصول عن أي أصول أخرى تخص أمين الحفظ ومنها على سبيل املثل ال الحصر، النص في جميع السجالت  (7

 اللتزامات أمين الحفظة بموجب الئحة 
ً
 األشخاصذات العالقة إلى أن ملكية األصول تعود لصندوق االستثمار أو مدير الصناديق طبقا

 املرخص لهم.

موافاة مدير الصندوق بنسخة من أي مستندات متعلقة باألصول اململوكة لصندوق االستثمار فور تسلمه من الغير، دون التزام بمراجعة أو  (8

 فحص كفاية ودقة واكتمال تلك املستندات.
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مدير الصندوق، والتقيد بتلك التعليمات،  التصرف في األصول و/أو حصص الشركة ذات الغرض الخاص عند صدور تعليمات خطية من (9

 وعدم اتخاذ أي إجراء متعلق باألصول إال بموافقة مدير الصناديق الخطية على ذلك.

 من عقد تأسيس الشركة ذات  (10
ً
 من مستندات ملكية األصول، صورا

ً
 مما يأتي فور طلبه: صورا

ً
تسليم مدير الصندوق أو أي شخص يعينه، أيا

 من أي وثائق تسلمها أمين الحفظ بموجب تسجيل ملكية  الغرض الخاص، وسجلها
ً
التجاري وأي قرارات تصدر بشأنها من وقت ألخر، صورا

 األصول باسم الشركة ذات الغرض الخاص.

 مسؤوليات أمين الحفظ: (11

 ألحكام هذه الالئحة، سواء أدى  عنأمين الحفظ مسؤوال  يعد
ً
 بموجب أحكام هبشكل مباشر أم كلف به مسؤولياتهالتزاماته وفقا

ً
ذه ا طرفا ثالثا

تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب  مسؤوال الحفظ أمين ويعدالالئحة أو الئحة األشخاص املرخص لهم. 

 احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره املتعمد.

  األصول:فصل  (12

له، ويكون الحساب لصالح  محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل أمين حفظالحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك  على أمين يجب-1

 . العالقةصندوق االستثمار ذي 

من هذه املادة، ويجب ( 12)النقدية العائدة لصندوق االستثمار في الحساب املشار إليه في الفقرة  غى أمين الحفظ إيداع جميع املبالعل يجب-2

ومصاريف إدارة صندوق االستثمار وعملياته وفقا ألحكام هذه  االستثماراتاملستخدمة لتمويل أن يخصم من ذلك الحساب املبالغ  ليهع

 أمين حفظ من قبل مديرُعّين بموجبه  ، والعقد الذيتلقاها من مدير الصندوق تي الالصندوق  سخة املحدثة من شروط وأحكامالالئحة والن

 .الصندوق 

 

ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه للعمل بصفة أمين  يجوز  الباطن:بيان حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من   (ج

يجوز  اكم حفظ من الباطن ألي صندوق استثمار يتولى حفظ أصوله. ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أمين الحفظ من الباطن من موارده.

 ملدير الصندوق ت
ً
مرخصا

ً
عيين أمين حفظ مستقل أو أكثر بموجب اتفاقية تقديم خدمات حفظ مستقلة بشرط أن يكون أمين الحفظ شخصا

 من هيئة السوق املالية لتقديم خدمات الحفظ.

 :األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدالهبيان  (د

   :أوال: العزل من قبل الهيئة

 في حال وقوع أي من الحاالت األتيةللهيئة الحق في عزل أمين الحفظ 
ً
 :املعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

 .توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون اشعار الهيئة بذلك بموجب أحكام الئحة األشخاص املرخص لهم .1

 .قبل الهيئةإلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من  .2

 تقديم طلب الى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ .3

 –إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .4
ً
 .بالتزام النظام ولوائحه التنفيذية -بشكل تراه الهيئة جوهريا

 .ةأنها ذات أهمية جوهري -بناًء على أسس معقولة –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .5

 لتعليمات الهيئة .6
ً
 ملا هو مبين أعاله، فسيقوم مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ بديل وفقا

ً
 .إذا مارست الهيئة أي من صالحياتها وفقا

 

 :ثانيا: العزل من قبل مدير الصندوق 

وسيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ملدير الصندوق الحق في عزل أمين الحفظ إذا رأى أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات.  

 .ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي

يوم من العزل. ويجب على أمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل  30سيقوم مدير الصندوق في حال عزل أمين الحفظ بتعيين بديل خالل 

ان ذلك حيثما ك-بديل. ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ ال

إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة، وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه  –ضروريا ومناسبا 

 االلكتروني فورا عند قيامه بتعيين أمين حفظ بديل.

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 من  27 صفحة 
38 

13170-37ترخيص هيئة السوق املالية رقم    -شركة مساهمة مقفلة لالستثمار لكي ةمُ شركة 

 

      كحكا األو شروطال – ييراڤريالعجالن  –صندوق ُملكي ة 

 

 المطور (16
 (ييراڤشركة محمد ومصعب عبدهللا العجالن االستثمارية )العجالن ري :، وعنوانهاسم املطور  .أ

+، 966( 11) 487 3598، فاكس: 920033158، هاتف: 11652الرمز البريدي  87910اململكة العربية السعودية، الرياض، ص.ب.  عنوان املطور/

 info@alajlanco.sa: ي، البريد اإللكترونwww.alajlaninvest.com: اإللكترونياملوقع 

على دفعات مجدولة بعد  ، تدفع)شامل تكاليف البناء والتطوير( ريال 32,600,000بـمبلغ محدد تم االتفاق على أتعاب التطوير  تكاليف التطوير/

 تقديم املستخلصات املالية للمقاولين
 

 ر عين الصندوق شركة محمد ومصعب عبدهللا العجالن االستثمارية، كمطور للصندوق وذلك وفق اتفاقية التطوير املوقعة، وعليه تتلخص مهام مطو  .ب

 وفقا ملا يلي:ومسؤولياته الصندوق وواجباته 

 يتولى املطور مهام تطوير املشروع واملتمثلة في إدارة املشروع واإلشراف على جميع مراحله. .1

 ريال )تسليم مفتاح(. 32,600,000طور مسؤول مسؤولية تامة عن تكاليف تطوير املشروع بما ال يتعدى مبلغ امل .2

 اإلشراف على جميع املقاولين أو األطراف األخرى التي تم التعاقد معها في سبيل تحقيق أهداف املشروع. .3

 مهامه اإلشرافية والرقابية على الوجه األكمل.التعاون مع االستشاري الهندس ي املعين من قبل مدير الصندوق ألداء  .4

 تقديم خطة زمنية، وميزانية تقديرية للمشروع. .5

 سنوية( عن سير العمل في املشروع. –نصف سنوية  –تقديم التقارير الدورية )شهرية  .6

 مراجعة الدوائر الحكومية أو الجهات ذات العالقة واستصدار أي موافقات أو تراخيص مطلوبة. .7

 ستخلصات الشهرية والرفع لالستشاري الهندس ي العتمادها.إعداد امل .8

ذه االتفاقية هتحمل كامل املسؤولية نتيجة األضرار التي تقع في املوقع أو املشروع أو األشخاص املوجودين فيها نتيجة أي خرق ملواد أو شروط أو بنود  .9

 ي ضرر ينشأ بسبب عدم التزام الطرف الثاني بمهامه.ومالحقها أو أي خطأ يحدث منه أو من األيدي العاملة التابعة له، أو أ

من مستندات  ءتجهيز األجندة وكتابة محاضر االجتماعات التي تتم بين املطور ومدير الصندوق، أو لالستشاريين أو املقاولين .. الخ واالحتفاظ بها كجز .10

 املشروع األساسية.

 ة وشركة املياه والكهرباء وشركات االتصاالت وخالفه.االستالم والتسليم ومتابعة تسليم أعمال املشروع لألمان .11

 عة البلديات فيما يخص تطوير املشروع.مراج .12

 إضافة إلى كل ما يدخل عرفا ضمن مهام املطور. .13

 :املطور  اختيار  معايير  .ج

 الخبرة والسمعة السابقة في تنفيذ مشاريع مشابهة وفي نفس مجال العمل. .1

 املشاريع.الكفاءة املالية في تنفيذ وإنجاز  .2

 النجاح في تسليم املشاريع السابقة. .3

 االلتزام بمدة التنفيذ لكامل املشاريع واالعمال املوكلة إليه. .4
 

 :الصندوق  وتابعيه فياستثمار املطور العقاري  .د

 %5.27من اجمالي قيمة االستحواذ على العقارات وتشكل تقريبا  %10عن طريق االشتراك العيني بما يعادل الصندوق خالل فترة الطرح االستثمار في املطور في  التزم

 يله حق االستثمار العين كوكذل (.ثالثة مليون وسبعمائة واثنان وتسعون ألف وستمائة ريال سعودي) سعودي ريال 3,792,600قيمة وبمن اجمالي أصول الصندوق 

  النقدي.أو  اإلضافي

وق كل ستة أشهر ابعيه في الصندأي استثمار له أو لت باإلفصاح عنفي الصندوق كمستثمرين، وسيقوم مدير الصندوق  وتابعيه املشاركةيحق للمطور العقاري كما 

 :التاليةمدير الصندوق بااللتزام باملتطلبات  الحالة يتعهدوفي هذه  الوحدات،خالل التقارير الدورية املرسلة ملالكي  من

كة ملالكي بالوحدات اململو  املتصلةبها أفضل من الشروط و الحقوق  املتصلةأال تكون شروط اشتراك املطور العقاري و تابعيه في الوحدات و الحقوق  .1

 .الفئةالوحدات اآلخرين من ذات 

 يملكونها.التصويت املرتبطة بالوحدات التي  وتابعيه حقوق أال يمارس املطور العقاري  .2
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 المكتب الهندسي  (17

 مكتب االختيار لإلستشارات الهندسية :الهندس ي املكتب اسم (أ

 13212الرياض  7703ص.ب.  ،شارع ابن الطالء ،األندلس حي-اململكة العربية السعودية، الرياض  :عنوانه

 .info@alekhtiar.comالبريد اإللكتروني: ،  0112090022رقم الهاتف: 

ريال شهريا وذلك لغاية االنتهاء من  10,000كما تم االتفاق بناًء على العقد املوقع مع املكتب الهندس ي، على اتعاب اعمال املكتب الهندس ي بواقع 

ذلك تكون شهرا( وب 12كما تم االتفاق على أن مدة التطوير سنة ) املالية للتطوير واتمام البناء.ستخلصات املمرحلة التطوير بالكامل وتسليم 

ريال ملدة سنة، على أن يتم انهاء العقد في حال انتهاء التطوير بمدة أقل من سنة أو تجديد العقد بنفس القيمة  120,000قيمة العقد هي 

 الشهرية في حال الحاجة لذلك. 

 بيان أهم مهام املكتب الهندس ي وواجباته ومسؤولياته: (ب

 من املطور.االشراف على تنفيذ خطة عمل املشروع واملقدمة  .1

 مراجعة اعمال ومهام املطور العقاري والتأكد من سيرها وفق الخطة والجدول الزمني املعتمدة في عقود التطوير. .2

 اعتماد جميع مستخلصات األعمال والتوصية بها لغايات الدفع، ومقارنة املنجز على أرض الواقع مع الوارد في املستخلصات املالية. .3

 العقود واعطاء الرأي الهندس ي أو االشرافي ذو العالقة.املساهمة في مراجعة  .4

 عمل زيارات ميدانية أسبوعية للمشروع ملعرفة نسبة اإلنجاز وسير العمل. .5

 تزويد مدير الصندوق بتقرير شهري عن أداء املشروع.

 المحاسب القانوني (18
 وعنوانه: ،وشركاهبانقا ر املحاسبون املتحدون شركة الدكتور عبد القاداملحاسب القانوني للصندوق هو: 

 اململكة العربية السعودية، الرياض

 12274الرياض  8246ص.ب. 

  2974 456 11 966+ هاتف

 0587 405 11 966+ فاكس

 www.rsm-alliedaccountants.com املوقع اإللكتروني:

 malnader@rsm-alliedaccountants.comالبريد اإللكتروني: 

 

 القانوني، على سبيل املثال ال الحصر، ما يلي:يتضمن دور املحاسب 

  ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
ً
التحقق من إعداد القوائم املالية ومراجعتها وفقا

 الصندوق.وأحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام 

 :تقديم بيان حول ما إذا كان املحاسب القانوني يرى 

 ملعايير املحاسب الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  .أ
ً
أن القوائم املالية أعدت وروجعت وفقا

 الصندوق.وأحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام 

أن القوائم املالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق  .ب

 الفترة املحاسبية لتلك القوائماالستثمار عن 

 أن القوائم املالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز املالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة. .ت

  يحق ملدير الصندوق تغيير املحاسب القانوني بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ويحق ملجلس إدارة الصندوق الطلب من مدير

 القانوني في أي من الحاالت التالية:الصندوق تغيير املحاسب 

 وجود إدعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأديه مهامه. .أ

  .ب
ً
 إذا لم يعد املحاسب القانوني مستقال

 لتقديرها املطلق تغيير املحاسب القانوني .ت
ً
بموافقة  يحدد مدير الصندوق أتعاب املحاسب القانوني إذا طلبت الهيئة وفقا

 مجلس إدارة الصندوق.

ند السوق املالية ع بناًء على موافقة مجلس إدارة الصندوق يحق ملدير الصندوق تغيير املحاسب القانوني من وقت آلخر، وعليه يتم إشعار مالكي الوحدات وهيئة

  التغيير.
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      كحكا األو شروطال – ييراڤريالعجالن  –صندوق ُملكي ة 

 

 القوائم المالية (19
يئة السعودية الهيلتزم مدير الصندوق بإعداد القوائم املالية للصندوق بشكل نصف سنوي )أولية( وبشكل سنوي )مدققة( وفق املعايير املحاسبية الصادرة عن 

 بأن السنة املالية للصندوق تبدأ من 
ً
نة األولى من عمل الصندوق حيث تبدأ ديسمبر من كل سنة ميالدية، باستثناء الس 31يناير حتى  1للمحاسبين القانونيين، علما

م وبذلك فإن أول قوائم مالية 2021ديسمبر من عام  31في تنتهي فإن السنة األولى س 2021وفي حال انطالق الصندوق خالل سنة عند انطالق أنشطة الصندوق، 

بار أول سنة من عمل الصندوق قد تكون سنة طويلة. ويتم تدقيق م وذلك باعت2021سنوية مدققة سوف تعد عن الفترة املمتدة حتى آخر يوم عمل في شهر ديسمبر 

ويتم صندوق دارة الالقوائم املالية السنوية بواسطة املحاسب القانوني الخاص بالصندوق. وسوف يتم اعتماد القوائم املالية الخاصة بالصندوق من قبل مجلس إ

 من نهاية املدة التي تشملها القوائم املالية األولية  25اعتمادها، خالل مدة ال تتجاوز اتاحتها لهيئة السوق املالية واعالنها ملالكي الوحدات فور 
ً
من نهاية  يوما 40ويوما

 ة والنصف سنويةرير السنوياملدة التي تشملها القوائم املالية املدققة، وسوف يتم ارسال نسخة الكترونية عبر البريد االلكتروني من هذه القوائم املالية، والتقا

 لجميع مالكي الوحدات في الصندوق كما سيتم اإلعالن عنها على املوقع االلكتروني للشركة.

  ويلتزم مدير الصندوق بتوفير تلك التقارير لجميع مالك الوحدات دون مقابل عند الطلب.
 

 رفع التقارير لمالكي الوحدات (20
 أو عبر البريد وبشكل  (أ

ً
 ، تتضمن ما يلي:أشهر( 6) سته، كل نصف سنوي سيقدم مدير الصندوق تقارير ملالك الوحدات إلكترونيا

 صافي قيمة أصول الصندوق وصافي قيمة أصول الصندوق للوحدة. (ب

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها كل مالك وحدات وصافي قيمتها. (ج

 حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة الحقة )إن وجدت( آلخر تقرير تم تقديمه ملالك الوحدات.سجل بصفقات كل مالك وحدات على  (د

 خالل ) (ه
ً
 من تاريخ نهاية السنة املالية 40سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالك الوحدات بالقوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق مجانا

ً
( يوما

 من تاريخ نهاية الفترة األولية املعد عنها 25بتزويد مالك الوحدات بالقوائم املالية األولية املفحوصة خالل )للصندوق، كما سيقوم مدير الصندوق 
ً
( يوما

 بالتواصل مع إدارة صناديق االستثمار )
ً
( أو 920003028تلك القوائم. كما يستطيع مالك الوحدات الحصول على صورة منها عن طريق طلبها هاتفيا

( أو زيارة املركز الرئيس ي ملدير الصندوق. كما سيتم إصدار أول قوائم مالية مراجعة CRM@mulkia.com.saعلى البريد اإللكتروني ) عبر إرسال الطلب

 ديسمبر من كل عام ميالدي. 31. وتنتهي الفترة املالية لحسابات الصندوق في م2021للصندوق في نهاية عام 

علومات الصحيحة لعناوين املراسلة وتحديهها باستمرار وفي حال عدم تزويدهم هذه العناوين الصحيحة على مالك الوحدات تزويد مدير الصندوق بامل (و

ندوق صفإنهم يوافقون بموجب هذا البند على حماية مدير الصندوق من أي متطلبات مستقبلية وإعفائه والتنازل عن حقوقهم أو مطالبتهم ضد مدير ال

عن تزويدهم بالبيانات واإلشعارات او أية معلومات أخرى تتعلق باالستثمار أو التي قد تنشأ عن عدم املقدرة على والناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر 

 التأكد من صحة املعلومات او تصحيح أي أخطاء فيها.

تثمار تثمر باالشتراك واالسإن أي معلومات او سجالت او إشعارات يتم تقديمها من قبل مدير الصندوق ليس املقصود منها توصية ألي مشترك أو مس (ز

 في الصندوق، ويكون املستثمر مسؤول مسئولية تامة عن اتخاذ قرار االستثمار.

 سوف تتضمن التقارير الدورية التي سيتم تزويد مالكي الوحدات البنود التالية: (ح

ه والجهة املستفيدة من تلك كل بند من بنود املصروفات على حد والذي يوضحسيتم االفصاح الكامل عن جميع مصروفات الصندوق  .1

 تطرأ على سير عمل املشروع متوفر حال رغبة مالك وأي تغييراتاملفصل للمكتب الهندس ي عن نسب اإلنجاز  وكذلك التقريراملصروفات، 

 .دون أي مقابل وأن يقدمالوحدات االطالع عليه 

 أو العقارات محل استثمار الصندوق.سيتضمن التقرير رسوم االستحواذ أو البيع أو التأجير املتعلقة بالعقار  .2

 .املشروعتطرأ على سير عمل  وأي تغييراتخطة سير عمل املشروع مع تقرير موجز للمكتب الهندس ي عن نسب اإلنجاز  .3

 أي تقويم خاطئ ألي من أصول الصندوق أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ. .4
 

 سياسة التوزيعات  (21
الصندوق بإيداع كافة املتحصالت من البيع في حسابات الصندوق، ثم خصم كافة االلتزامات على الصندوق، ومن ثم البدء في عند تحقيق املبيعات سيقوم مدير 

وزيعات رار للتتوزيع أي مبالغ نقدية متوفرة كتوزيعات رأسمالية على مالك الوحدات وفق ملكية مالكي الوحدات، ويختص مجلس إدارة الصندوق باعتماد أي ق

س إدارة لنسبة ومبلغ التوزيع. وفي جميع األحوال سيتم رفع توصية اعتماد األسعار وبيع العقار وإنهاء الصندوق، من مدير الصندوق لالعتماد من مجلتحديد 

 الصندوق.
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 تعارض المصالح (22
 

 ألحوالاكل  وفي، االستثماري  الصندوق  حيال وواجباته مهامهأداء  على يؤثرقد  مصالح تضاربأي  الحاضر الوقت في الصندوق  مدير لدى يوجدال  (أ

، ي الصندوق فاملشتركين  ذات العالقة ومصالح مصالح مدير الصندوق أو األطراف للمصالح قد ينشأ بين تجنب أي تضارب إلى مدير الصندوق  يسعى

 الحمستثمرين على مص دم تغلبوع، األطراف ذات العالقة مدير الصندوق أو بالصندوق فوق مصالحاملشتركين  وذلك بالعمل على وضع مصالح

 ة الصندوق إدار  باإلفصاح عنه إلى مجلس مصالح محتمل فإن مدير الصندوق ملتزم  وجود أي تضارب الصندوق وفي حال مستثمرين آخرين في نفس

 . التخاذ القرار حياله

العجالن، هو أحد مالك شركة محمد ومصعب عبدهللا يود مدير الصندوق أن يوضح أن رئيس مجلس إدارة الصندوق األستاذ/ محمد بن عبدهللا  (ب

 ملشاريع الصندوق  العجالن االستثمارية ورئيسها التنفيذي، والتي تم االتفاق على تعيينها مطورا
ً
 . ومسوقا

مله في سياق ع يجوز ملدير الصندوق أن يعمل مديرا لصناديق أخرى لها نفس أهداف الصندوق. ومن هنا، فقد ينتج أن يكون لدى مدير الصندوق  (ج

حاالت تضارب في املسؤولية أو املصالح بين الصندوق والصناديق األخرى. وفي هذه الحالة، سوف يسعى مدير الصندوق لحل هذا التضارب في 

 املصالح على أسس عادلة ومنصفة لجميع الصناديق ذات العالقة.

 .دون أية رسوملصندوق في معالجة تضارب املصالح عند الطلب يمكن ملالكي الوحدات االطالع على اإلجراءات املعتمدة لدى مدير ا (د

 

 مالكي الوحدات جتماعا (23
بمبادرة منه، على أن ال يتعارض موضوع الدعوة مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته  الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يجوز ملدير الصندوق  (أ

 .بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري 

 .من أمين الحفظ كتابيأيام عمل من استالم طلب  10 خاللعلى مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات  يجب (ب

مالكي الوحدات الذين  مالك أو أكثر منأيام من استالم طلب خطي من  10يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات في غضون  (ج

 .وحدات الصندوق قيمة األقل من على  %25 أو منفردينمجتمعين  يملكون 

ق املالية و يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بالس (د

أيام وال تزيد عن  10فظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن وأمين الح لجميع مالكي الوحداتأو إلكتروني خالل إرسال إخطار خطي السعودية "تداول"، ومن 

 من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال املقتَرح. كم 21
ً
ن على مدير ا يتعييوما

 .أي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق املاليةالصندوق، في نفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق ب

 ها،يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ في االعتبار املوضوعات التي يرغب مالكي الوحدات في إدراج (ه

وق إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، على األقل من قيمة وحدات الصند %10ويحق ملالكي الوحدات الذين يملكون 

 الئحة صناديق االستثمار العقاري. أحكام شريطة أن ال يتداخل املوضوع املقترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب

(، على أن يعلن ذلك 23إليها في الفقرة )د( من هذه املادة )يجوز ملدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فترة اإلعالن املشار  (و

ن الحفظ يفي موقعه اإللكتروني وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأم

 قبل ا 21أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد على  10قبل 
ً
 الجتماع.يوما

دير مفي حال موافقة مالكي الوحدات على أي من القرارات املقترحة في اجتماع مالكي الوحدات، واستلزم ذلك تعديل شروط وأحكام الصندوق، فعلى  (ز

 للقرار املوافق عليه.
ً
 الصندوق تعديل هذه الشروط واألحكام وفقا

 إال إذا حضره عدد من  (ح
ً
على األقل من قيمة وحدات الصندوق ما لم  %25مالكي الوحدات يملكون مجتمعين ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

 تحدد شروط وأحكام الصندوق نسبة أعلى.

الجتماع ثان من خالل اإلعالن الدعوة الصندوق  مديرعلى فيجب ، (23من هذه املادة ) ( أعالهحفي حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة ) (ط

لكتروني وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بالسوق املالية السعودية "تداول" ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين على موقعه اإل

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون  5الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

 
ً
 قانونيا

ً
 كانت نسبة الوحدات املمثلة في  .أي عدد من الوحدات الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل املمثلين، نصابا

ً
 أيا

ً
ويعد االجتماع الثاني صحيحا

 االجتماع.

 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. (ي

 اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في  (ك
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 نفعتها إليه.م ال يجوز ملالك الوحدات الكبير التصويت في اجتماع مالكي الوحدات على القرار الذي يتعلق باالستحواذ على أصول عقارية تعود ملكيتها أو (ل

 للضوابط التي تضعها الهيئة.يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واملشاركة في مداوالتها والتصوي (م
ً
 ت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا

 بموافقة مالكي الوحدات   (ن
ً
)حيثما ينطبق( من مجموع الوحدات الحاضر  %75أو أكثر من  %50الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من يكون القرار نافذا

 أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء أكان حضورهم 
ً
 شخصيا

 

 قائمة بحقوق مالكي الوحدات (24
الحصول على ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند الطلب للشخص املعني فقط، كما سيقوم مدير الصندوق بسياسة لتقويم  (أ

 وتسعير وحدات الصندوق ويفصح عنها في الشروط واألحكام.

 حديثة من الشروط واألحكام.الحصول على نسخة  (ب

 الحصول على القوائم املالية للصندوق بدون مقابل. (ج
كما يحق ملالكي الوحدات التصويت ، لتي يعلن ويدعو لها مدير الصندوق يحق ملالكي الوحدات حضور كافة اجتماعات مالكي الوحدات وا (د

قبل مدير الصندوق، وال يوجد ألي فئة من حاملي الوحدات  في اجتماعات مالكي الوحدات، ويعامل جميع مالكي الوحدات باملساواة من

 أية استراتيجيات أو أهداف استثمارية تختلف عن استراتيجيات وأهداف االستثمار لفئات أخرى في نفس الصندوق.
 

 مسؤولية مالكي الوحدات (25
ن تعرض الصندوق لكل أو إحدى هذه املخاطر قد تعرض حيث أن استثمارات هذا الصندوق تخضع للمخاطر املذكورة ضمن نشرة الشروط واألحكام، وا

ون لوحدات ال يكالصندوق للخسارة الكلية أو الجزئية وبالتالي تعرض مالك الوحدات لخسارة كامل أو جزء من قيمة استثماره في هذا الصندوق إال أن مالك ا

 .مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق إال بمقدار استثماره في الصندوق 

 

 إقرارات مدير الصندوق (26
 لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة قد أعد" ييراڤالعجالن ري –ُملكّية صندوق "شروط وأحكام  بأن الصندوق  مدير يقر .1

ً
ت وفقا

 السوق املالية السعودية.

توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في  ق، بعد أن أجرى التحريات املعقولة كافة، وبحسب علمه واعتقاده، أنه المدير الصندو  يقر .2

لشروط اهذه الوثيقة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية أي مسؤولية عن محتوى 

 واألحكام.

  يقر مدير الصندوق بخلو العقار من أي مخالفات نظامية تمنع أو قد تتسبب .3
ً
في عدم االستفادة من العقار أو تشغيله، وكذلك على سالمة العقار فنيا

حات ال وخلوه من أي خلل أو عيوب هندسية رئيسة قد تنمع أو قد تتسبب في عدم االستفادة من املبنى أو تشغيله، أو قد تتسبب بدورها في إجراء إص

 وتغييرات رئيسة مكلفة.

 بين أي من اآلتي: –غير ما هو مفصح عنه  –كذلك يقر مدير الصندوق بعدم وجود تعارض مصالح مباشر/ غير مباشر  .4

 .مدير الصندوق 

 .مدير / مديري العقارات املرتبطة بالصندوق 

 .مالك/ مالك العقارات املرتبطة بالصندوق 

  ئد اإليجار السنوية للصندوق.( أو أكثر من عوا%10أصول عقارية تشكل عوائدها ) مستأجر/ مستأجري 

  .املقَيم املعتمد 

 .املطور 

 .املكتب الهندس ي 

يقر مدير الصندوق بقيامه بالعناية الالزمة للتأكد من عدم وجود تعارض مصالح مباشر/ غير مباشر بين بائع العقارات للصندوق واملقيمين  .5

 املعتمدين.

لم يخضعوا ألي دعاوى إفالس أو إعسار أو إجراءات إفالس أو تصفية، ولم يسبق لهم  يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق  .6

 ةارتكاب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشرف أو تنطوي على الغش، ولم يسبق لهم ارتكاب أي مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاه

 هلهم ليكونوا أعضاء بمجلس إدارة الصندوق.واألمانة، ويتمتعون باملهارات والخبرات الالزمة التي تؤ 
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يقر مدير الصندوق بأن األعضاء املستقلين ينطبق عليهم تعريف "عضو مجلس إدارة صندوق مستقل" الوارد في قائمة املصطلحات املستخدمة في  .7

 الصندوق. لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها، وسينطبق ذلك على أي عضو مستقل يعينه مدير الصندوق خالل مدة

 يحتمل" ييراڤالعجالن ري –ُملكّية صندوق  مدير "يقر مدير الصندوق بأنه ال توجد أي نشاطات عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة  .8

 .الصندوق  مصالح مع تعارضها

 لواجباته تجاه الصندوق.يقر مدير الصندوق بأنه ال توجد حاالت لتعارض في املصالح من شأنها أن تؤثر في أداء مدير الصندوق  .9

 " من هذه الشروط واألحكام.9"يقر مدير الصندوق بأنه ال توجد أي رسوم أخرى غير الرسوم املذكورة في جدول الرسوم واألتعاب املذكورة في الفقرة  .10

ي األعمال والعقود التي تتم لحساب يقر مدير الصندوق بأنه ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ف .11

 الصندوق.

أفصح عن جميع العقود واالتفاقيات التي لها عالقة بالصندوق والتي قد تؤثر في قرارات املستثمرين في االشتراك أو يقر مدير الصندوق بأنه قد  .12

 شروط واألحكام.التداول في الصندوق في الشروط واألحكام، وأنه ال توجد عقود واتفاقيات غير ما ذكر في ال

 ميقر مدير الصندوق بأنه يحق ملالكي الوحدات التصويت على املسائل التي تطرح عليهم في اجتماعات مالكي الوحدات. وباإلضافة إلى ذلك، يت .13

الوحدات  ( )حيثما ينطبق( من مجموع%75( أو أكثر من )%50الحصول على موافقة أغلبية مالكي الوحدات الذين يملكون ما نسبته أكثر من )

 الحاضر مالكها، فيما يتعلق بإجراء أي تغيير أساس ي على الصندوق، ويشمل التغيير األساس ي ما يلي:

 .التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته 

 .التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق املغلق 

 .التغيير الذي يكون له تأثير في درجة املخاطر للصندوق 

 .االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق 

  مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق املغلق.أي تغيير يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد 

  الصندوق املغلق.التغيير الذي يزيد بشكل جوهري إجمالي املدفوعات التي تسدد من أصول 

 .التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق املغلق 

 .زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق املغلق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما 

 .أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق 

الالزمة ملصلحة مالكي الوحدات وذلك بحسب علمه واعتقاده مع الحرص الواجب واملعقول، يقر مدير الصندوق بأنه سيتخذ جميع الخطوات  .14

لشرعي اوسيعمل مدير الصندوق واملديرون واملسؤوولين واملوظفين والوكالء واملستشارين التابعين له، والشركات التابعة وأمين الحفظ واملستشار 

عقول والتصرف بحسن نية، في سبيل تحقيق مصالح مالكي الوحدات، إال أنه قد يتعرض ومجلس إدارة الصندوق، على بذل الحرص والجهد امل

 نالصندوق لخسارة بأي شكل من األشكال بسبب القيام بأي تصرف غير معتمد يصدر عن أي من األطراف املذكورة فيما يتعلق بقيامهم بإدارة شؤو 

ويثبت حسن النية في حال عدم  –الخسارة بشرط أن يكون قد تصرف بحسن نية األطراف مسؤولية عن تلك الصندوق، فعندها ال يتحمل هؤالء 

كل وبشكل يعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق بالش -وجود أي تصرف أو قرار أو مراسالت تدل عل ى علم مسبق بانتائج السلبية للقيام بذلك التصرف

 ال أو سوء التصرف املتعمد.األمثل، وأن يكون التصرف ال ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتي

15.  
ً
 لغرض طلب مدير الصندوق وصالحا

ً
 يقر مدير الصندوق أنه قد بين للمقَيم املعتمد أن نطاق العمل على تقارير التقييم يجب أن يكون مالئما

 وتضمين القيمة اإليجارية السوقية إذا كانت مختلفة عن القيمة اإليجارية 
ً
 عاما

ً
 التعاقدية في عقود إيجار العقارات.لالستخدام بغرض طرحه طرحا

 أخرىمعلومات  (27
 مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب (أ

علومات ستبقى ه املقد يلزم تقديم وثائق أخرى إضافة إلى طلب االشتراك لغرض االلتزام بأنظمة مكافحة غسل األموال والتحقق من هوية املستثمر، علما بأن هذ

طلب وثائق أو أي معلومات أخرى من املستثمر عند اللزوم، وفي هذه الحالة، سيؤدي عدم تقديم املستثمر للوثائق أو املعلومات  سرية، ويحق ملدير الصندوق 

.
ً
 املطلوبة إلى عدم قبول اشتراكه أو إنهاء اشتراكه إلزاميا

 صحة املعلومات (ب

 بأي تغيير في العناو  الصحيحةكترونية يكون املشتركون مسئولين عن تزويد مدير الصندوق بعناوينهم البريدية واإلل
ً
ين. وفي حال في كافة األوقات وتبليغه فورا

ثماراتهم في تعدم تزويد املشتركين ملدير الصندوق بالعنوان الصحيح أو الطلب من مدير الصندوق عدم إرسال البريد بما في ذلك االشعارات املتعلقة باس

لى حماية مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية والتنازل عن حقوقهم أو مطالباتهم ضد مدير الصندوق الصندوق فإن املشتركين يوافقون بموجب هذا ع
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يدهم بالبيانات واالشعارات أو أية معلومات أخرى تتعلق باالستثمار أو تلك التي تنشأ عن عدم القدرة على والناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عدم تزو 

 ملعلومات أو تصحيح أية أخطاء أو أخطاء مزعومة في أي كشف.الرد أو التأكد من صحة ا

 إخالء الطرف (ت

ترك أو مش إن أية معلومات أو سجالت أو اشعارات يقدمها مدير الصندوق ليس املقصود منها تقديم أية نصيحة أو أي تقييم ويجب أال تعتبر كتوصية ألي

مدير الصندوق أي نصيحة للمشترك تتعلق بالصندوق أو باالستثمار. ويكون كل مستثمر مسئوال مستثمر بأن يستثمر أو يشتري وحدات في الصندوق. وال يقدم 

ل على املشورة من و عن القيام بتحرياته املستقلة وتقييمه ملالءة الصندوق واالستثمار فيه. كما يوص ي مدير الصندوق كافة املستثمرين املحتملين العمل للحص

 مستشاري مالي مستقل مرخص له.

 طلبات المعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديقمت (28
 

 

 ينطبق ال

 إفصاحات الصندوق (29
 أو عبر البريد وبشكل  ملالك الوحداتو الدورية والقوائم املالية لهيئة السوق املالية  تقاريرالسيقدم مدير الصندوق 

ً
 .أشهر( 6كل ) ،نصف سنوي إلكترونيا

 لجنة الرقابة الشرعية للصندوق (30
" لتقوم بمهام الرقابة الشرعية على أنشطة الصندوق. سيقوم مدير الصندوق واللجنة الشرعية بمراجعة دار املراجعة الشرعيةعين مدير الصندوق "قد 

ق )إن وجدت( و االستثمارات، وعملية شراء أو بيع األرض، وتنفيذ جميع االتفاقات املتعلقة بالصندوق، بيع وزكاة و/أو دفع الضرائب املفروضة على الصند

 لضمان التوافق مع أحكام اللجنة الشرعية، وهذه املراجعات ستتم 
ً
م تأو قبل اتخاذ مدير الصندوق أي قرار فيما يتعلق باألمور املشار اليها أعاله،  مرة سنويا

ة مع الضوابط واإلجراءات الشرعية، دار املراجعة الشرعيتعيين شركة دار املراجعة الشرعية كمستشار شرعي لإلشراف وتقديم املشورة بشأن توافق الصندوق 

ابة الرقمرخصة من قبل مصرف البحرين املركزي من أجل توفير خدمات التدقيق الشرعي، والهيكلة، واملراجعة واالعتماد )الفتوى(، وخدمات اإلشراف و 

  :الشرعية، تتكون من األعضاء التالية اسمائهم

 

 الشيخ محمد أحمد 

 

  :املستشار الشرعي للمراجع الشرعي ومؤهالتهمأعضاء 

سنوات في مجال االستشارات الشرعية واألكاديمية الخاصة بالتمويل واملصرفية اإلسالمية  10الشيخ / محمد أحمد: الشيخ محمد أحمد لديه خبرة تفوق 

حمد واء في البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة األوراق املالية. الشيخ مواملتعلقة بـإعادة تصميم املنتجات التقليدية، وإعادة هيكلة الصناديق اإلستثمارية س

 .حسن العلوممن جامعة أحاصل على الشهادة العالية من جامعة دار العلوم املدارة من قبل املفتي تقي عثماني، باإلضافة إلى الشهادة العاملية في الفقة وأصوله 

 .راجعة الشرعية لشركة ُملكّية لالستثماراملستشار الشرعي املعين من قبل دار امل -

 .املستشار الشرعي املعين من قبل دار املراجعة الشرعية لشركة ميفك كابيتال -

 .املستشار الشرعي املعين من قبل دار املراجعة الشرعية لشركة الخبير املالية -

 .املاليةاملستشار الشرعي املعين من قبل دار املراجعة الشرعية لشركة وساطة  -

 :أدوار ومسؤوليات املستشار الشرعي (ب

  الرقابة الشرعية  .1

 .إجراء التدقيق الشرعي السنوي على عمليات واتفاقيات الصندوق ونشرة الشروط واألحكام واعتمادها .2

 .الشرعية واملعايير وابطالضإبالغ مجلس اإلدارة بمدى توافق عمليات الصندوق واستثماراته مع  .3

. )خمسة عشر ألفريال سعودي  15,000 يدفع الصندوق أتعاب الرقابة الشرعية بقيمةوسوف 
ً
 ريال سعودي( سنويا

 ومن املتوقع أن يحوز الصندوق على موافقة اللجنة الشرعية وفقا للمعايير الشرعية التالية:

 املعايير الشرعية ألجور مدير الصندوق  .أ

 من 
ً
 أم  يجوز ملدير الصندوق أن يتقاض ى أجورا

ً
 مقطوعا

ً
 سواء أكان هذا األجر مبلغا

ً
املستثمر لقاء اشتراكه؛ ألنها عوض عن منافع متقومة شرعا

 عليها في شروط وأحكام الصندوق.
ً
 نسبة مخصومة من قيمة الوحدة املشتراة شريطة أن تكون هذه األجور منصوصا

 مدير الصندوق على املستثمر في حال زيادة مستوى األرباح عن حد معين  يجوز ملدير الصندوق اقتطاع حوافز لألداء، وهي رسوم إضافية يشترطها

 للمستثمر في شروط و 
ً
 ومعلومة

ً
حكام أمتفق عليه؛ ألنها جزء من األجرة مآلها إلى العلم وال تؤدي إلى املنازعة، شريطة أن تكون النسبة محددة

 الصندوق.
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 املعايير الشرعية إلدارة الصندوق وتسويقه .ب

 ى مدير الصندوق بذل جهده وطاقته في استثمار أموال الصندوق على الوجه األمثل واألفضل ملصلحة املستثمرين.يجب عل 

  يجب على مدير الصندوق استثمار أموال الصندوق في الغرض الذي أنش ئ الصندوق من أجله وال يجوز له االستثمار فيما لم ينص عليه في شروط

 املستثمرين.وأحكام الصندوق إال بعد إخطار 

 يب ر يجوز أن ينص مدير الصندوق على نسبة الربح املتوقعة من االشتراك في الصندوق بناء على دراسة السوق، شريطة أن يكون ذلك على سبيل التق

 والتوقع.

  .يجب على مدير الصندوق اإلفصاح التام عن جميع املصاريف املحملة على الصندوق 

 ل بها في الصندوق من عقود وغيرها من النماذج ال تخالف األحكام والضوابط واملعايير الشرعية.يجب أن تكون جميع الوثائق املتعام 

 .يجب أن تعرض جميع االتفاقيات املتعلقة بالصندوق على الهيئة الشرعية ملراجعتها واعتمادها قبل املض ي قدما في توقيعها مع أطراف أخرى 

  تب عليه دفع أو استحقاق فوائد ربوية، وله اتخاذ اإلجراءات القضائية للحصول على مستحقاته.ال يجوز ملدير الصندوق الدخول في أي عقد يتر 

 

 املعايير الشرعية لتأجير أصول الصندوق وبيعها: .ت

 .وليس لديها ارتباط بالفائدة الربوية 
ً
 يستثمر الصندوق أمواله في مشاريع عقارية مباحة شرعا

 ربوية في حال تأخر أي طرف عن سداد التزاماته، وله اتخاذ اإلجراءات القضائية املناسبة للحصول على  ال يجوز للصندوق أن يحتسب أي فوائد

 مستحقاته.

 .؛ كالتأجير على البنوك الربوية
ً
 شرعا

ً
 محرما

ً
 يجوز ملدير الصندوق تأجير العقارات شرط أال يؤجرها ملن يزاول نشاطا

  التي تتركز أنشطة املستأجرين فيها على األنشطة املحرمة التالية:ال يجوز أن يستثمر مدير الصندوق في العقارات 

 .القمار 

 .بيع وإنتاج الكحول 

 .إنتاج التبغ 

 .صنع األسلحة 

 .الدعارة 

 .املخدرات 

 .التأمين التجاري و مؤسسات التمويل الربوي 

 .أي أنشطة غير متوافقة أخرى تحددها الهيئة الشرعية 

 

 العقارات املؤجرة إلى شركات أو أشخاص ال يتوافقون مع املعايير املبينة أعاله بما فيهم البنوك، شركات التأمين،  يمكن ملدير الصندوق أن يستثمر في

أو أقل من مجموع اإليجارات املتحصلة من العقار مع  %5القمار، الكحول .... إلخ على أن يكون اإليجار املتحصل من هذه الجهات يمثل ما نسبته 

 لية:مراعاة الشروط التا

 .اإليراد املتحصل من هذه الجهات يتم التصدق به إلى الجهات الخيرية بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعية 

  إذا كان مدير الصندوق يستطيع استبدال املستأجر ذو النشاط الغير املتوافق مع مستأجر نشاطه متوافق مع الضوابط واألحكام الشرعية

 شهور. 3الية والقانونية فعليه املض ي قدما في استبدال املستأجر بعد إعطائه إنذار كتابي مدته دون إلحاق ضرر بالصندوق من الناحية امل

 رة وال اإذا كان اإلجراء املذكور أعاله سيسبب أضرار مالية أو قانونية على الصندوق ففي هذه الحالة يترك هذا املستأجر إلى أن تنتهي مدة اإلج

 يتم تجديد العقد.

 

 

 ق مدير الصندوق في عقار ال يوجد به مستأجرين أو كان كل املستأجرين نشاطهم متوافق مع األحكام والضوابط الشرعية فال يجوز ملدير الصندو إذا استثمر 

ت من مجموع اإليجارا %5تأجير العقار ملستأجر نشاطه غير متوافق مع األحكام والضوابط الشرعية حتى ولو كان املدخول من هذا املستأجر أقل من 

املتحصلة.
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 خصائص الوحدات (31
 األخرى.يتكون الصندوق من فئة واحدة تمثل كل وحدة حصة نسبية في الصندوق متماثلة مع الحصص 

 الصندوق تعديل شروط وأحكام (32

 .عادي ندوق ص قرار خالل من املقترح األساس ي التغيير على املعني الصندوق  في الوحدات مالكي موافقة على الحصول  الصندوق  مدير على يجب (أ
مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق املعني على التغيير األساس ي املقترح  على يجب أعاله،)أ(  الفقرة من استثناءً  (ب

 ( من الفقرة )د( أدناه، من خالل قرار خاص للصندوق.9الوارد في الفقرة الفرعية )

 للفق –يجب على مدير الصندوق  (ج
ً
غيير على موافقة الهيئة على الت الحصول -رتين )أ( و )ب( أعاله، بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات وفقا

 األساس ي املقترح للصندوق.

 يقصد بمصطلح "التغيير األساس ي" أي من الحاالت اآلتية: (د

 التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته. .1

 حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق املغلق.التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على  .2

 التغيير الذي يكون له تأثير في درجة املخاطر للصندوق. .3

 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق. .4

 دي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق املغلق.أي تغيير يؤ  .5

وعات من أصول الصندوق املغلق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي تغيير يؤدي إلى زيادة املدف .6

 أو أي تابع ألي منهما.

 من املدفوعات تسدد من أصول الصندوق املغلق. .7
ً
 جديدا

ً
 أي تغيير يقدم نوعا

 أي تغيير يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق املغلق. .8

 التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق املغلق. .9

 زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق املغلق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما. .10

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .11

 إجراء أي تغيير أساس ي. قبل الشرعية واللجنة الصندوق يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة  (ه

يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه اإللكتروني وأي موقع آخر متاح للجمهور  (و

 أيام من سريان التغيير. 10بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة قبل 

 للمادة الخامسة والعشرين من الئحة صناديق يجب بيان تفاصيل التغييرات 
ً
األساسية في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 .االستثمار العقاري 
 

 إنهاء الصندوق وتصفيته (33
 سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق في أي من الحاالت التالية: (أ

 عند انتهاء مدة الصندوق أو نهاية مدة تمديد الصندوق. .1

 جميع العائدات من عمليات البيع ملالكي الوحدات. وإتمام توزيعالعقارية، في حال بيع كافة أصول الصندوق  .2

في حال أي تغيير لألنظمة أو اللوائح أو املتطلبات النظامية األخرى أو تغييرات جوهرية لظروف السوق العقارية في اململكة العربية  .3

 سببا كافيا إلنهاء الصندوق.السعودية، واعتبر مدير الصندوق ذلك 

 كانت مسبباته. .4
ً
 إذا صدر قرار من هيئة السوق املالية بإنهاء الصندوق أيا

تتطلب كل حالة من الحاالت السابقة الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. وسيتم إخطار مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية  .5

 من تاريخ وقوع حالة اإلنهاء 30في غضون 
ً
 .يوما

 مدة التصفية املتوقعة للصندوق: (ب

في جميع األحوال سيتم إشعار هيئة السوق و .بعد إنهاء الصندوق  أشهر كحد أقص ى 6الصندوق عن  تصفيةيتوقع أال تزيد املدة الالزمة إلجراءات 

 الصندوق. تصفيةاملالية، قبل البدء في عملية 

 



 

 

 

 

 

 

 

 من  36 صفحة 
38 

13170-37ترخيص هيئة السوق املالية رقم    -شركة مساهمة مقفلة لالستثمار لكي ةمُ شركة 

 

      كحكا األو شروطال – ييراڤريالعجالن  –صندوق ُملكي ة 

 

 

  (ج
ً
في حال استحالة أو صعوبة التصرف بأصول الصندوق بالبيع أو في حال رأى مدير يجوز توزيع أصول الصندوق على مالكي الوحدات عينيا

 الصندوق أن هذا التوزيع العيني يصب في مصلحة مالكي الوحدات.

لجميع  نيالعي االسترداد العيني: في جميع حاالت إنهاء الصندوق سيكون ملدير الصندوق الحق في العمل على عرض أصول الصندوق أو جزء منها للتخارج

كون آلية التفضيل وبحيث ت مالكي الوحدات في الصندوق كل بحسب نسبة ملكيته في الصندوق، مع االلتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

 للجميع لتقديم العروض والطلباتالعقارية بين طلبات االسترداد العيني هي للعرض األعلى لسعر الوحدة 
ً
لك فحص ودراسة ويتم بعد ذ وبتاريخ يحدد مسبقا

يتم طلب سلذات الوحدة العقارية وفي حال تساوي العروض املقدمة  .بقبول طلباتهملكل وحدة عقارية ثم ابالغ أصحاب العروض األعلى  العروض املقدمة

راف املتساوية عروضهم ملدة أسبوعين ين وترسية البيع على العرض األعلى، وفي حال عدم الحصول على عرض أعلى من أحد األطعروض أعلى من املزايد

 هو العرض املقبول 
ً
 واملقدم أوال

ً
 .فسيتم إعتبار العرض األسبق تاريخا

 
 .الصندوق  أصول  من تخصم أتعاب أي الصندوق  مدير يتقاض ى ال الصندوق، مدة انتهاء حال في (د

 

 واألربعون من الئحة صناديق االستثمار العقاري، وهي كالتالي:ما ورد في املادة الثالثة ومدير الصندوق الصندوق وينطبق على يتوافق  (ه

 يجب على مدير الصندوق تحديد أحكام إنهاء الصندوق في شروط وأحكام الصندوق. (أ)

 يجب على مدير الصندوق إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة الصندوق. (ب)

 ألحكام املادة السادسة  يجوز ملدير الصندوق  (ج)
ً
تمديد مدة الصندوق وذلك إلتمام مرحلة بيع األصول أو ألي ظرف آخر، وفقا

 والعشرين من الئحة صناديق االستثمار العقاري.

، ويجب لغرض إنهاء الصندوق، يجب على مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات (د)

 على موافقة مجلس إدارة الصندوق على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن. عليه الحصول 

 بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن ) (ه)
ً
( 21يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه، ودون اإلخالل بشروط
ً
 وأحكام الصندوق. يوما

 للفقرة )د( من هذه املادة. (و)
ً
 يجب على مدير الصندوق االلتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق املوافق عليها وفقا

 بانتهاء الصندوق خالل ) (ز)
ً
 10يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

ً
( أيام من انتهاء مدة الصندوق وفقا

 ( من الئحة صناديق االستثمار العقاري.12في الفقرة )د( من امللحق )للمتطلبات الواردة 

إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور  (ح)

 خالل )
ً
 ب إنهاء الصندوق.يوج( أيام من وقوع الحدث الذي 5حصول ذلك الحدث وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

م مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خالل مدته، فيجب على مدير الصندوق تصفية  (ط) في حال انتهاء مدة الصندوق ولم ُيت 

 ( أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق.6األصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خالل مدة ال تتجاوز )

دير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على خطة وإجراءات تصفية لغرض تصفية الصندوق، يجب على م (ي)

 الصندوق قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن.

 للفقرة )ي( من هذه املادة. (ك)
ً
 يجب على مدير الصندوق االلتزام بخطةوإجراءات تصفية الصندوق املوافق عليها وفقا

 بانتهاء تصفية الصندوق خالل )يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومال (ل)
ً
( أيام من انتهاء تصفية الصندوق 10كي الوحدات كتابيا

 للمتطلبات الواردة في الفقرة )د( من امللحق )
ً
 ( من الئحة صناديق االستثمار العقاري.12وفقا

 تصفيته.يجب على مدير الصندوق أن يعامل باملساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو  (م)

 أو تصفيته دون تأخير وبما ال يتعارضيجب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق  (ن)

 مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق.

ابط متاح للجمهور بحسب الضو يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني، واملوقع اإللكتروني للسوق أو أي موقع آخر  (س)

 التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق(، عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته.

 ملتطلبات امللحق ) (ع)
ً
( من الئحة صناديق االستثمار 13يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقا

 من تا70العقاري خالل مدة ال تزيد عن )
ً
 القوائم املالية النهائية املراجعة ( يوما

ً
ريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمنا

 للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
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للهيئة عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق، على أن يعين  (ف)

 ي نفس االجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات على عزل مدير الصندوق.املصفي البديل ف

عن أعمال التصفية، يجب على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل على نقل مسؤوليات التصفية إلى في حال عزل مدير الصندوق  (ص)

 ذي العالقة والتي تمكنه من إتمام أعمالاملصفي املعين وأن ينقل إليه جميع املستندات املرتبطة بصندوق االستثمار العقاري 

 من صدور قرار الهيئة بعزل مدير الصندوق وتعيين مصٍف بديل.20التصفية خالل )
ً
 ( يوما

 في حال صدور قرار الهيئة بعزل مدير الصندوق وتعيين مصفي بديل  (ق)
ً
يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات كتابيا

 .بموجب الفقرة )ف( من هذه املادة

 بشكل فوري ودون أي تأخير بأي أحداث أو  (ر)
ً
في جميع األحوال، يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 مستجدات جوهرية خالل فترة تصفية الصندوق.

 
 

  

 النظام المطبق  (34
 

العقاري ونظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ومدير الصندوق وهذه الشروط واألحكام لالئحة صناديق االستثمار  يخضع الصندوق 

لجنة الفصل ) إلى جهة قضائية مختصةالشروط واألحكام  األطراف في هذه وتحال أية خالفات أو منازعات بين، ذات العالقة املطبقة في اململكة العربية السعودية

 . تحل محلها رسمية أخرى  أو أي سلطات( املاليةلهيئة السوق  األوراق املالية في منازعات

 

 

 إجراءات الشكاوى
 

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

 

 مسؤول املطابقة وااللتزام

 لالستثمار ُملكّيةشركة 
 اململكة العربية السعودية، الرياض

 التحلية(طريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع 

 (3(، مكتب )184مبنى أكناز التجاري )

 11573الرمز البريدي  52775ص.ب. 

 920003028هاتف: 

 +966( 11) 293 2799فاكس: 

 www.mulkia.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 Complaints@mulkia.com.saالبريد اإللكتروني: 

 

 متاحة في حال طلبها منه بأي وقت.يتوفر لدى مدير الصندوق إجراءات خاصة بمعالجة الشكاوى وهي 
 

إدارة شكاوى -( أيام عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق املالية 7في حالة تعذر الوصول إلى تسوية للشكوى أو لم يتم الرد خالل سبعة )

( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، 90مض ي مدة ) املستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية بعد

 .إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة
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 التوكيل
 له بكامل صالحية

ً
 مفوضا

ً
 عنه وتقديم التفويض والحق في تمثيله والتوقيع نيا إن املستثمر يعين بموجب التوقيع على هذه الشروط واألحكام مدير الصندوق وكيال

ً
بة

ن التزامات اء أي مأية مستندات يعتبرها مدير الصندوق ضرورية لالستحواذ على أصول الصندوق وتحويلها وبيعها أو الستثمار أي مبلغ نقدي لدى الصندوق أو أد

كما يوافق  .كما أن أي وثيقة يتعين توقيعها بموجب هذا التوكيل يمكن توقيعها من قبل مسئول مفّوض تابع ملدير الصندوق  .مدير الصندوق املتعلقة بالصندوق 

زمة ستندات الال املستثمر بموجب هذا التوكيل على أن يقوم مدير الصندوق أو يؤمن القيام بأية تصرفات أو إجراءات أخرى وأن يوقع أو يؤمن توقيع جميع امل

 اقعة ضمن اختصاصه من أجل إنفاذ هذه الشروط واالحكام وبخاصة هذا البند.والو 

 تم إعداد هذه الشروط واألحكام باللغة العربية. وفي حال ترجمتها ألي لغة أخرى فإن النص باللغة العربية هو الذي يسود.

 ق على ما ورد فيها. وحصلت على نسخة منها.بتوقيع هذا املستند، أصرح بأنني قرأت وفهمت ما ورد في الشروط واألحكام، وأواف

 

 املستثمر مدير الصندوق 

 االسم  االسم لالستثمارُملكّية شركة           

 بواسطة  بواسطة 

 املنصب  املنصب 

 التوقيع  التوقيع 

 التاريخ  التاريخ 

 

 عمر بن عبدالكريم العثيم غدير بنت فهد القنيعه

 

 

 

 املكلف الرئيس التنفيذي األموال ومكافحة غسل وااللتزاممسؤول املطابقة 


