
�سندوق ا�ستثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

متت موافقة هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية على تاأ�سي�س ال�سندوق وطرح وحداته طرحًا عامًا 

يف تاريخ 1439/07/04هـ املوافق 2018/03/21م

حجم ال�سندوق:                                1,628,811,000 ريال �سعودي

�سعر الوحدة:                                      10 ريال �سعودي

 عدد الوحدات املطروحة للجمهور:    65,152,440 وحدة

 حجم الطرح للجمهور:                      651,524,400 ريال �سعودي

 عملة ال�سندوق:                                 الريال ال�سعودي

الرئي�س التنفيذيرئي�س املطابقة واللتزام 

وليد بن خالد فطايننواف بن زبن العتيبي
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�سدرت مبوجب لئحة �سناديق ال�ستثمار العقاري والتعليمات اخلا�سة ب�سناديق ال�ستثمار العقارية املتداولة ال�سادرة من قبل هيئة ال�سوق املالية 

يف اململكة العربية ال�سعودية ويتحمل مدير ال�سندوق امل�سوؤولية الكاملة عن دقة املعلومات الواردة يف هذه ال�سروط والأحكام، ويقر بعد اأن اأجرى كافة 

التحريات املعقولة وح�سب علمه واعتقاده باأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف هذه الوثيقة اإىل جعل اأي اإفادة واردة فيها 

م�سللة. ول تتحمل هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية وال�سوق املالية ال�سعـودية اأية م�سوؤولية عن حمتـوى هذه ال�سـروط والأحـكام، ول يقدمان اأي اإقرارًات 

اأو �سمانات تتعلق بدقتها  واكتمالها، ويخليان م�سوؤوليتهما �سراحة عن اأي خ�سارة قد تقع ب�سبب العتماد على اأي جزء من هذه ال�سروط والأحكام.

�سدرت هذه ال�سروط والأحكام بتاريخ 1439/07/04هـ املوافق 2018/03/21م، وقد مت اآخر حتديث بتاريخ 1439/07/22هـ املوافق 2018/04/08م

يجب على جميع امل�ستثمرين املحتملني قبل اتخاذ اأي قرار ا�ستثماري خا�س بال�سندوق قراءة ال�سروط والأحكام ويف حال عدم الو�سوح ينبغي التما�س 

م�سورة مالية من م�ست�سار مايل مرخ�س له من هيئة ال�سوق املالية وذلك لبيان التايل:

 اأ ( مدى مالئمة ال�ستثمار يف ال�سندوق لتحقيق  الأهداف ال�ستثمارية

ب( مدى قابلية امل�ستثمر املحتمل لتحمل اأي من املخاطر املرتبطة بال�ستثمار يف ال�سندوق.

وعلى ما �سبق يتحمل امل�ستثمر امل�سوؤولية الكاملة نتيجة قراره ال�ستثماري ب�ساأن ال�سندوق.

ال�سروط والأحكام

معلومات مهمة للم�ستثمرين

اجلهات امل�ستلمة
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�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

املركز الرئي�سي : �س.ب 23454 الريا�س 11426

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  +966112826666

www.sfc.sa :املوقع الإلكرتوين

�سركة بنيان ال�سعودية

طريق امللك فهد

�س.ب.: 9102

الريا�س، 11413

اململكة العربية ال�سعودية

www.saudibonyan.com.sa :املوقع الإلكرتوين

�سركة البالد لال�ستثمار

�سمارت تاأور - الطابق الأول

تقاطع �سارع التحلية مع طريق امللك فهد

�س.ب. 036

اململكة العربية ال�سعودية

www.albilad-capital.com :املوقع الإلكرتوين

مكتب �سلمان بن متعب ال�سديري للمحاماة

اأبراج التطوير - برج )1( - الطابق 7

طريق امللك فهد

�س.ب.: 17411

الريا�س، 11484

اململكة العربية ال�سعودية

www.lw.com :املوقع الإلكرتوين

Valustrat  فاليو�سرتات

الدور ال�ساد�س الربج اجلنوبي الفي�سلية 

طريق امللك فهد 

هاتف: +966112935127

www.valustrat.com :املوقع الإلكرتوين

 كي بي اإ م جي الفوزان و�سركاه

KPMG Al Fozan & Partners.
برج كي بي اإم جي - �سارع �سالح الدين الأيوبي

�س.ب. 92876  الريا�س 11663

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  +966118748500

فاك�س:  +966118748600

www.kpmg.com.sa :املوقع الإلكرتوين

مدير ال�سندوق 

ومدير الطرح

مدير الأمالك

اأمني احلفظ

امل�ست�سار القانوين

درا�سة اجلدوى 

املحا�سب القانوين
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 نايت فرانك ،

Night Frank 

طريق امللك عبدالعزيز - حي اليا�سمني

الريا�س - اململكة العربية ال�سعودية

www.knightfrank.com.sa :املوقع الإلكرتوين

Valustrat  فاليو�سرتات

الدور ال�ساد�س الربج اجلنوبي الفي�سلية 

طريق امللك فهد 

هاتف: +966112935127

www.valustrat.com :املوقع الإلكرتوين

ال�سركة ال�سعودية لتقييم وتثمني الأ�سول

اململكة العربية ال�سعودية، الريا�س

عمارة امليزان، حي العليا

هاتف:  +966920002011

tathmen@tathmen.net :الربيد الإلكرتوين

هيئة ال�سوق املالية

طريق امللك فهد 

�س.ب 87171 

الريا�س 11642

اململكة العربية ال�سعودية 

  www.cma.org.sa :املوقع الإلكرتوين

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

اأبراج التعاأونية، الربج ال�سمايل - طريق امللك فهد 

الريا�س

 �س.ب 60612 الريا�س 11555 

اململكة العربية ال�سعودية 

www.tadawul.com.sa :املوقع الإلكرتوين

املثمنون العقاريون

اجلهة املنظمة

من�سة التداول
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م�سرف الراجحي

�س.ب.28 - الريا�س 11411

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  +966112116000

www.alrajhi.com.sa :املوقع الإلكرتوين

contactcenter1@ alrajhibank.com.sa :الربيد الإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري

طريق امللك عبدالعزيز - �س.ب 3555 جدة 21481

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: +966126493333

فاك�س: +966126437426

www.alahli.com :املوقع الإلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد الإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي 

�سارع املعذر - �س ب 56006 - الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: +966114042222

هاتف:+966114042311

www.alfransi.com.sa :املوقع الإلكرتوين

communications@alfransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين

جمموعة �سامبا املالية

طريق امللك عبدالعزيز- �س.ب. 833 الريا�س 11421 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: +966114774770

فاك�س: +966114799402

www.samba.com :املوقع الإلكرتوين

customer@samba.com :الربيد الإلكرتوين

بنك الريا�س

طريق امللك عبدالعزيز - �س ب 22622 - الريا�س 11614

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: +966114013030

فاك�س: +966114042618

www.riyadbank.com :املوقع الإلكرتوين

customercare@riyadbank.com :الربيد الإلكرتوين

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

املركز الرئي�سي : �س.ب 23454 الريا�س 11426

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف:+966112826666

www.sfc.sa :املوقع الإلكرتوين

اجلهات امل�ستلمة
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خ�سائ�ص ال�سندوق

اإن�ساوؤه  اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، ومت  �سندوق بنيان ريت وهو �سندوق ا�ستثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع 

مبوجب الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية وتعليمات هيئة ال�سوق املالية.

8,100,000 )ثمان ماليني ومائة األف( وحدة بقيمة ع�سر ريالت لكل وحدة اأي ما يعادل 81,000,000 )واحد وثمانون 
مليون( ريال �سعودي.

ريال �سعودي.

يهدف ال�سـندوق اإىل  توزيـع 90% على الأقل من �سايف اأربـاحه ال�سنوية ب�سكل نقدي وذلك ب�سكل ن�سف �سنوي يف نهاية 

الربع الثاين ونهاية الربع الرابع  من كل �سنة ميالدية. 

متو�سطة اإىل عالية  املخاطر-  الرجاء قراءة ق�سم املخاطر من هذه ال�سروط والأحكام »املخاطر الرئي�سية لال�ستثمار

 يف ال�سندوق«.

�ستكون فرتة الطرح ملدة خم�سة ع�سر يوم عمل، و�ستبداأ من تاريخ 29-07-1439هـ املوافق 15-04-2018م اإىل 08-17-

1439هـ املوافق 03-05-2018م.

ال�سعودية  العربية  اململكة  موؤ�س�س يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  متوافق  مقفل  عام  متداول  عقاري  ا�ستثمار  �سندوق 

مبوجب لئحة �سناديق ال�ستثمار العقاري والتعليمات اخلا�سة ب�سناديق ال�ستثمار العقارية املتداولة. 

يبلغ حجم ال�سندوق 1,628,811,000ريال �سعودي )مليار و�ستمائة وثمانية وع�سرون مليون وثمامنائة واأحد ع�سر األف( 

مق�سمة على 162,881,100وحدة ا�ستثمارية )مائة واثنان و�ستون مليون وثمامنائة وواحد وثمانون األف ومائة( وبقيمة 

تبلغ 10 ريال )ع�سرة ريالت( للوحدة الواحدة. �سيقوم مدير ال�سندوق بطرح 65,152,440 وحدة )خم�سة و�ستون مليون 

اإجمايل  %40 من  ي�سكل  للوحدة مبا  �سعودي  ريال   10 ب�سعر  للجمهور  واأربعون(  واأربعمائة  األف  واثنان وخم�سون  ومائة 

وحدات ال�سندوق بحيث ي�ستهدف مدير ال�سندوق جمع مبلغ نقدي وقدرة 651,524,400 ريال �سعودي )�ستمائة وواحد 

وخم�سون مليون وخم�سمائة واأربعة وع�سرون األف واأربعمائة( خالل فرتة الطرح الأويل.

مدة ال�سندوق ت�سعة وت�سعون )99( عامًا ابتداء من تاريخ اإدراج وحدات ال�سندوق يف تداول وميكن متديد مدة ال�سندوق 

ملدة مماثلة بعد احل�سول على موافقة جمل�س اإدارة ال�سندوق وموافقة هيئة ال�سوق املالية.

يهدف ال�سندوق اإىل ال�ستثمار يف اأ�ســول عقاريــة داخل  وخارج اململكة العربية ال�سعودية وقابلــة لتحقيق دخل تاأجريي 

دوري ، وتوزيع ما ل يقل عن %90 من �سايف اأرباح ال�سندوق  ال�سنوية ب�سكل ن�سف �سنوي وذلك يف نهاية الربع الثاين و 

نهاية الربع الرابع من كل �سنة ميالدية  وي�ستثمر ال�سندوق ب�سكل ثـانوي اأ�سول ال�سندوق فـي م�سـاريع التطـوير العقارية 

�سريطة:

       1. األ تقـل اأ�سول ال�سـندوق امل�سـتثمرة فـي الأ�سول العقاريـة املطـورة التـي تولـد دخـل دوري عـن %75 مـن اإجمـايل 

             اأ�سول ال�سـندوق وفقًا لآخر قوائم مالية مدققة، و

       2. األ ي�سـتثمر ال�سـندوق اأ�سوله يف اأرا�سي بي�ساء.و

       3. األ تزيد ال�ستثمارات يف عقارات خارج اململكة عن %25 من القيمة الإجمالية لأ�سول ال�سندوق وذلك وفقًا لأخر 

             قوائم مالية مدققة.

100وحدة بقيمة ع�سر ريالت لكل وحدة اأي ما يعادل 1000)الف( ريال �سعودي.

ا�سم ال�سندوق

احلد الأعلى 

لال�سرتاك

العملة النقدية 

لل�سندوق

توزيعات نقدية

درجة املخاطرة 

لل�سندوق

فرتة طرح

ال�سندوق

نوع ال�سندوق

حجم ال�سندوق 

مدة ال�سندوق

الأهداف 

ال�ستثمارية 

لل�سندوق

احلد الأدنى 

لال�سرتاك
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)اأ(  الآتية:  للفئات  فقط  متاح  الوحدات  يف  ال�سرتاك  فاإن  وا�ستثماره،  للعقار  ال�سعوديني  غري  متلك  نظام  مراعاة  مع 

من  وغريها  ال�ستثمار  و�سناديق  وال�سركات  املوؤ�س�سات  و)ب(  ال�سعودية  اجلن�سية  يحملون  ممن  الطبيعيون  الأ�سخا�س 

الأ�سخا�س  قبل  من  بالكامل  واململوكة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  القائمة  العتبارية  والأ�سخا�س  القانونية  الكيانات 

الطبيعيون ممن يحملون اجلن�سية ال�سعودية.

يجوز لل�سندوق احل�سول على متويل متوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. ول تتعدى ن�سبة التمويل املتح�سل عليه عن 

ن�سبة%50 من اإجمايل قيمة اأ�سول ال�سندوق وذلك بح�سب اأخر قوائم مالية مدققة.

ل يوجد ر�سوم ا�سرتاك على امل�ستثمرين يف ال�سندوق

ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  الدورية.  التقارير  على  و احل�سول  الوحدات  مالكي  اجتماعات  الت�سويت يف  الوحدات  ملالكي  يحق 

املوافقة يف على اأي  »تغيري اأ�سا�سي« على ال�سندوق. وُتعترب اأيًا من احلالت الآتية »تغيري اأ�سا�سي«:

-  كل تغيري مهم يف اأهداف ال�سندوق؛ 

-  كل تغيري من �ساأنه اأن يوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على مالكي الوحدات اأو على حقوقهم يف ال�سندوق؛ 

-  كل تغيري يكون له تاأثري يف و�سع املخاطر لل�سندوق؛ و

-  كل زيادة يف راأ�س مال ال�سندوق.

من حجم ال�سندوق مره واحدة عند تاأ�سي�س ال�سندوق، كما تدفع اأتعاب هيكلة راأ�س املال فورًاً مرة واحدة بعد   1.5%
اإقفال اأي عملية جمع لراأ�س املال ويتم احت�سابها من قيمة ال�سل املباع اأو امل�سرتى يف ذلك الوقت فقط.  

جميع الر�سوم والذمم الدائنة واملدينة لل�سندوق �ستخ�سع لدفع �سريبة القيمة امل�سافة. عالأوة على ذلك، جميع املبالغ التي 

تكون م�ستحقة الدفع مبوجب هذه ال�سروط والحكام حيثما ينطبق.

%0.50 �سنويًا من اإجمايل قيمة الأ�سول بعد خ�سم جميع امل�ساريف 

يتم تداول وحـدات ال�سناديق العقارية املتداولة )ريت( بـنف�س الطريقـة التـي يـتم بهـا تداول اأ�سهم ال�سركات يف ال�سوق 

ال�سعودي )تداول(. وعليـه، فـاإنه ميكـن ملالكي الوحـدات بيـع و�سـراء الوحـدات خـالل �سـاعات التداول اليومية من خالل 

ال�سوق مبا�سرة.

- %0.025 �سنويًا من اإجمايل قيمة الأ�سول.

-  30,000 ريال �سعودي �سنويًا لأمني احلفظ مقابل �سهادة الزكاة والقوائم املالية.

- 60,000 ريال �سعودي لأمني احلفظ لتاأ�سي�س من�ساأة ذات غر�س )تدفع مرة واحدة(

مرتان يف العام بنهاية الن�سف الأول من كل �سنة ميالدية ونهاية الن�سف الثاين من كل �سنة ميالدية اأي مبا يتوافق مع 

تاريخ -30يونيو  و -31دي�سمرب من كل عام ميالدي.                                                                                               

10 ريال �سعودي.

امل�ستثمرون املوؤهلون

التمويل

ر�سوم ال�سرتاك

حقوق الت�سويت

اأتعاب هيكلة راأ�ص 

املال

�سريبة القيمة 

امل�سافة

ر�سوم الإدارة

التداول

ر�سوم اأمني احلفظ 

تثمني ال�سندوق

�سعر الوحدة عند 

ال�سرتاك
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اإقراراًت

اخلا�سة  والتعليمات  العقاري،  ال�ستثماري  �سناديق  لالئحة  وفقًا  اإعدادها  مت  قد  ريت  بنيان  �سندوق  واأحكام  �سروط  اأن  ال�سندوق  مدير  يقر   .1

بال�سناديق العقارية املتداولة، وال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية.

2. يقر مدير ال�سندوق، بعد اأن اأجرى كافة التحريات املعقولة، وح�سب علمه واعتقاده، اأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف 

هذه الوثيقة اإىل جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة . ول تتحمل هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية وال�سوق املالية ال�سعودية اأية م�سوؤولية عن حمتوى هذه 

ال�سروط والأحكام.

3. يقر مدير ال�سندوق بخلو العقار من اأي خمالفات نظامية متنع اأو قد تت�سبب يف عدم ال�ستفادة من العقار اأو ت�سغيله، وكذلك على �سالمة العقار 

اإجراء  تت�سبب بدورها يف  اأو قد  اأو ت�سغيله،  تت�سبب يف عدم ال�ستفادة من املبنى  اأو قد  اأو عيوب هند�سية رئي�سية قد متنع  اأي خلل  فنيًا وخلّوه من 

اإ�سالحات وتغيريات رئي�سية مكلفة.

4.  كما يقر مدير ال�سندوق اأنه مت الف�ساح عن ت�سارب امل�سالح يف هذه ال�سروط والحكام يف ق�سم ت�سارب امل�سالح وهي كتايل:

       -  ل يوجد اأي ت�سارب م�سالح مع مدير ال�سندوق.

       -  يوجد ت�سارب م�سالح بني مدير العقارات وال�سندوق حيث ان البائع لالأ�سول العقارية املرتبطة بال�سندوق هو مدير الأمالك.

       -  يوجد ت�سارب م�سالح بني مالك العقارات املرتبطة بال�سندوق وذلك حيث انهم مديرو الأمالك، وكذلك يحتوي جمل�س ال�سندوق على 

            احد املالك وهو ال�ستاذ �سليمان الرا�سد وعلى املدير املايل للمالك و�سركة اإدارة الأمالك ال�سيد عبد الاله حممد.

       -  ل يوجد م�ستاأجرين اأ�سول عقارية ت�سكل عوائدها %10 اأو اأكرث من عوائد اليجار ال�سنوية لل�سندوق.

5. يقر مدير ال�سندوق باأن جميع التعامالت مع الأطراف ذات العالقة قد متت ب�سكل نظامي وقانوين وعلى اأ�س�س جتارية مالئمة وعادلة ولن توؤثر  

�سلبيًا باأي �سكل من الأ�سكال على اأداء ال�سندوق ومالكه.

6. ُيقر مدير ال�سندوق باأن جميع اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق مل يتم اإخ�ساعهم لأي دعاأوى اإفال�س اأو اإع�سار اأو اإجراءات اإفال�س اأو ت�سفية، ومل  

ي�سبق لهم ارتكاب اأي اأعمال احتيالية اأو خُمّلة بال�سرف اأو تنطوي على الغ�س، ومل ي�سبق لهم ارتكاب اأي خمالفة تنطوي على احتيال اأو ت�سّرف خُمل 

بالنزاهة والأمانة، ويتمتعون باملهارات واخلربات الالزمة التي توؤّهلهم ليكونوا اأع�ساًء مبجل�س اإدارة ال�سندوق.

7. يقر مدير ال�سندوق باأن الع�سوين امل�ستقلني ، مطابقان لتعريف الع�سو امل�ستقل الوارد يف قائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق  

املالية وقواعدها، وكذلك �سينطبق ذلك على اأي ع�سو م�ستقل يعينه مدير ال�سندوق طيلة عمر ال�سندوق.

8. يقر مدير ال�سندوق باأنه ل توجد اأي اأن�سطة عمل اأو م�سلحة اأخرى مهّمة لأع�ساء جمل�س اإدارة مدير ال�سندوق »�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال« 

يحتمل تعاأر�سه مع م�سالح ال�سندوق.

9. يقر مدير ال�سندوق باأنه مل مينح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عائد نقدي اأو غري نقدي لأي من الأطراف يف ال�سندوق اأو 

خارجه غري ما مت ذكره يف ال�سروط والأحكام.

10.   يقر مدير ال�سندوق اأنه ل توجد حالت لت�سارب يف امل�سالح والتي من �ساأنها اأن توؤثر على مدير ال�سندوق يف القيام بواجباته جتاه ال�سندوق.

ال�سروط  )10( من هذه  الفقرة  الر�سوم والأتعاب املذكور يف  التي مت ذكرها يف جدول  اأخرى غري  اأي ر�سوم  اأنه ل توجد  11. يقر مدير ال�سندوق 

والأحكام.

12. يقر مدير ال�سندوق اأنه لن يتم اإدراج ال�سندوق اإل عند اإمتام عملية نقل ملكية العقار ل�سالح ال�سندوق، ويف حال عدم اإكمال ذلك خالل الفرتة 

املعلنة يف الفقرة )9( من هذه ال�سروط والأحكام، �سيتم اإرجاع كامل مبالغ ال�سرتاك للم�ستثمرين.

13. يقر مدير ال�سندوق اأنه ل يجوز ت�سويت اأي  ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة على م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم 

حل�ساب ال�سندوق

14. يقر مدير ال�سندوق باأنه قد مت الف�ساح عن جميع العقود والتفاقيات التي لها عالقة بال�سندوق والتي قد توؤثر على قرارات امل�ستثمرين يف 
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ال�سرتاك يف ال�سندوق واأنه ل توجد عقود واتفاقيات غري التي مت ذكرها يف هذه ال�سروط والأحكام.

15. يقر مدير ال�سندوق باأنه يحق ملالكي الوحدات الت�سويت على امل�سائل التي ُتطَرح عليهم يف اجتماعات مالكي الوحدات. وبالإ�سافة اإىل ذلك، يتم 

احل�سول على موافقة اأغلبية مالكي الوحدات الذين ميلكون ما ن�سبته اأكرث من %50 من قيمة الوحدات، فيما يتعلق باإجراء اأي تغيري اأ�سا�سي على 

ال�سندوق، والذي ي�سمل ما يلي :

       -  التغيري املهم يف اأهداف ال�سندوق ؛

       -  التغيري الذي قد يكون له تاأثري �سلبي وجوهري على مالكي الوحدات اأو على حقوقهم فيما يتعلق بال�سندوق؛

       -  التغيري الذي قد يكون له تاأثري يف و�سع املخاطر لل�سندوق؛

       -  اأي زيادة يف راأ�س مال ال�سندوق .

اأنه �سيتخذ جميع اخلطوات الالزمة مل�سلحة مالكي الوحدات وذلك ح�سب علمه واعتقاده مع احلر�س الواجب واملعقول   16. يقر مدير ال�سندوق 

ال�سرعي   وامل�ست�سار  احلفظ  واأمني  التابعة  وال�سركات  له،  التابعني  وامل�ست�سارين  والوكالء  واملوظفني  وامل�سوؤولني  واملدراء  ال�سندوق  مدير  و�سيعمل 

اأنه قد يتعر�س  اإل  اإدارة ال�سندوق، على بذل احلر�س واجلهد املعقول والت�سرف بح�سن نية، يف �سبيل حتقيق م�سالح مالكي الوحدات،  وجمل�س 

ال�سندوق اإىل خ�سارة باأي �سكل من الأ�سكال ب�سبب القيام باأي ت�سّرف غري متعمد ي�سدر عن اأي من الأطراف املذكورة فيما يتعلق بقيامهم باإدارة  

�سوؤون ال�سندوق. فعندها ل يتحمل هوؤلء الأطراف م�سوؤوليًة عن تلك اخل�سارة ب�سرط اأن يكون قد ت�سّرف بح�سن نّية ويثُبت ح�سن النية يف حال  عدم 

وجود اأي ت�سرف اأو قرار اأو مرا�سالت تدل على علٍم م�سبٍق بالنتائج ال�سلبية للقيام بذلك الت�سرف وب�سكل ُيعتقد اأنه يخدم م�سالح ال�سندوق بال�سكل 

الأمثل واأن يكون الت�سّرف ل ينطوي على الإهمال الفادح اأو الحتيال اأو �سوء الت�سّرف املتعّمد.

17. يقر مدير ال�سندوق باأنه مت الإف�ساح عن جميع ال�سروط والأحكام واملعلومات التي ميكن اأن توؤثر على قرار ال�سرتاك يف ال�سندوق  وامل�ستثمرين 

فيه.

18. يقر مدير ال�سندوق باأن املالك احلاليني وامل�ستاأجرين للعقارات لي�سوا عر�سة لقرارات حجز اأو حتفظ على ممتلكات اأو ح�سابات.

19. يقر مدير ال�سندوق اأن كل ما ورد من مالحظات يف تقرير نفي اجلهالة الفني والقانوين مت الإف�ساح به يف ال�سروط والأحكام.

20. يقر مدير ال�سندوق، اأنه ل توجد منازعات على العقار اأو دعاأوى ق�سائية اأو حتكيمية اأو اإجراءات ق�سائية اأو اإجراءات اإدارية اأو اإجراءات حتكيم  

اأو حتقيقات، �سواًء كانت معلقة اأو مت البت فيها اأو قيد النظر اأو حمتملة ومن �ساأنها �سواًء جمتمعة اأو منفردة اأن يكون لها تاأثري �سلبي وجوهري ومن 

�ساأنها اأن تقّيد بائعي الأ�سول العقارية املبدئية ومدير ال�سندوق من القيام باإمتام عملية بيع و�سراء الأ�سول العقارية املبدئية وفقًا ل�سروط واأحكام 

اتفاقيات البيع املربمة بينهم ووفقًا ل�سروط واأحكام ال�سندوق والأنظمة املرعية يف اململكة العربية ال�سعودية.

21. ُيِقّر مدير ال�سندوق ب�سالمة املالءة املالية واأن�سطة امل�ستاأجر الرئي�سي لالأ�سول العقارية.
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تعريفات

هو جمل�س اإدارة يتم تعيني اأع�ساءه من قبل مدير ال�سندوق، وفقًا لالئحة �سناديق ال�ستثمار العقاري؛ 

ملراقبة اأعمال مدير ال�سندوق و�سري اأعمال ال�سندوق.

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال.  

يوم العمل الر�سمي حني تكون البنوك والأ�سواق املالية مفتوحة للعمل يف اململكة.

اململكة العربية ال�سعودية.

املبلغ امل�سارك به من امل�ستثمرين يف ال�سندوق. 

الر�سوم التي يتقا�ساها مدير ال�سندوق لقاء اإدارة �سندوق ال�ستثمار.

تعني هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.

التي  اإجمايل امل�سروفات  التاأجريي بعد خ�سم  اإجمايل عوائد ال�سندوق مبا يف ذلك الدخل  يق�سد به 

حتملها ال�سندوق با�ستثناء الأرباح الراأ�سمالية الناجتة عن بيع الأ�سول العقارية والتي قد يعاد ا�ستثمارها 

بهدف ال�ستحواذ على اأ�سول اإ�سافية اأو�سيانة وجتديد اأ�سول ال�سندوق القائمة.

العملة التي يتم بناء عليها تقومي �سعر وحدات ال�سندوق وهي الريال �سعودي.

الوحدات  اإجمايل عدد  ال�سندوق على  اأ�سول  قيمة  بتق�سيم �سايف  التي حت�سب  و  ال�سندوق  قيمة وحدة 

القائمة.

تعني لئحة �سناديق ال�ستثمار العقاري ال�سادرة من قبل هيئة ال�سوق املالية بقرار رقم 2006-193-1

وتاريخ 1427/06/19هـ )املوافق 2006/07/15م(.

جمموعة من علماء ال�سريعة مت تعيينهم من قبل مدير ال�سندوق لتقدمي امل�سورة ب�ساأن مدى توافق 

املنتجات ال�ستثمارية مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

وفقًا  املالية  ال�سوق  هيئة  قبل  من  ال�سادرة  املتداولة  العقارية  ال�ستثمار  ب�سناديق  اخلا�سة  التعليمات 

لقرارها رقم 2016-130-6 املوؤرخ يف 1438/01/23 هـ )املوافق 2016/10/24 م(.

ل يوجد ر�سوم ا�سرتاك على امل�ستثمرين يف ال�سندوق

جمل�ص الإدارة

مدير ال�سندوق

يوم العمل

اململكة

راأ�ص املال

ر�سوم اإدارة ال�سندوق

هيئة ال�سوق املالية اأو الهيئة 

�سايف اأرباح ال�سندوق

عملة ال�سندوق

�سعر الوحدة

لئحة �سناديق ال�ستثمار العقاري

الهيئة ال�سرعية

التعليمات اخلا�سة ب�سناديق 

ال�ستثمار العقارية املتداولة

ر�سوم ال�سرتاك

م�سطلحات مرتادفة، وي�ستخدم كل منها لالإ�سارة اإىل ال�سخ�س الذي ميلك وحدات يف ال�سندوق.

يعني �سندوق بنيان ريت، وهو �سندوق ا�ستثمار عقاري متداول متوافق مع ال�سريعة يديره مدير ال�سندوق.

�سخ�س يختاره مدير ال�سندوق، لتثمني وتقييم اأ�سول ال�سندوق تتوافر فيه الدراية واخلربة الالزمتني 

لتقدمي خدمات التثمني العقاري ومرخ�س معتمد من قبل الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين )تقييم(.

اإجمايل قيمة الأ�سول خم�سومًا منها اإجمايل قيمة اخل�سوم بح�سب تقييم املثمنني العقاريني.

تعني ال�سوق املالية ال�سعودية.

امل�سرتك / مالك الوحدات

ال�سندوق

املثمن/ املقيم 

اإجمايل قيمة الأ�سول

تداول
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1. ا�سم ال�سندوق ونوعه 
�سندوق بنيان ريت )ال�سندوق( وهو �سندوق ا�ستثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية موؤ�س�س يف اململكة العربية 

ال�سعودية مبوجب لئحة �سناديق ال�ستثمار العقاري والتعليمات اخلا�سة ب�سناديق ال�ستثمار العقارية املتداولة. 

2. املقر الرئي�سي ملدير ال�سندوق:
�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال 

�س.ب 23454 

الريا�س 11426 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 966112826666+

www.sfc.sa  :املوقع الإلكرتوين

3. مدة ال�سندوق
مدة ال�سندوق ت�سعة وت�سعون )99( عامًا ابتداء من تاريخ اإدراج وحدات ال�سندوق يف تداول، وميكن متديد مدة ال�سندوق ملدة مماثلة بعد احل�سول 

على موافقة جمل�س اإدارة ال�سندوق وموافقة هيئة ال�سوق املالية.

4. حجم ال�سندوق
على   مق�سمة  األف(  ع�سر  واأحد  وثمامنائة  مليون  وع�سرون  وثمانية  و�ستمائة  )مليار  �سعودي  ريال    1,628,811,000 ال�سندوق  حجم  يبلغ 

162,881,100 وحدة ا�ستثمارية )مائة واثنان و�ستون مليون وثمامنائة وواحد وثمانون األف ومائة( وبقيمة تبلغ 10 ريال )ع�سرة ريالت( للوحدة 
الواحدة. �سيقوم مدير ال�سندوق بطرح  65,152,440  وحدة )خم�سة و�ستون مليون ومائة واثنان وخم�سون األف واأربعمائة واأربعون( للجمهور ب�سعر 

10 ريال �سعودي للوحدة مبا ي�سكل %40 من اإجمايل وحدات ال�سندوق بحيث ي�ستهدف مدير ال�سندوق جمع مبلغ نقدي وقدرة  651,524,400 
ريال �سعودي )�ستمائة وواحد وخم�سون مليون وخم�سمائة واأربعة وع�سرون األف واأربعمائة( خالل فرتة الطرح الأويل.

5. اأهداف ال�سندوق
ال�ستثمار يف عقارات مطورة تطويرًا ان�سائيًا، قابلة لتحقيق دخل دوري وتاأجريي، وتوزيع ما ل يقل عن ما ن�سبته %90 على الأقل من �سايف اأربـاحه 

ال�سنوية ب�سكل نقدي ب�سكل ن�سف �سنوي يف نهاية الربع الثاين ونهاية الربع الرابع.

6. و�سف غر�ص ال�سندوق واأهدافه ال�ستثمارية
بحد اأدنى من القيمة الإجمالية لأ�سول ال�سندوق وذلك بح�سب اآخر قوائم مالية مدققة يف عقارات مطورة   75% يهدف ال�سندوق اإىل ا�ستثمار 

تطويرًا اإن�سائيًا وذلك يف خمتلف القطاعات، قابلة لتحقيق دخٍل دورٍي وتاأجريي، وتوزيع ن�سبة %90 من �سايف اأرباح ال�سندوق ال�سنوية نقدًاً على 

مالكي الوحدات ب�سكل ن�سف �سنوي يف نهاية الربع الثاين ونهاية الربع الرابع من كل �سنة ميالدية. وقد ي�ستثمر ال�سندوق بن�سبة ل تتجاأوز 25% من 

القيمة الإجمالية لأ�سول ال�سندوق وذلك بح�سب اآخر قوائم مالية مدققة يف م�ساريع التطوير العقاري، ولن ي�ستثمر ال�سندوق يف الأرا�سي البي�ساء.

ي�سعى ال�سندوق لال�ستثمار يف اأ�سول عقارية مدرة للدخل �سواء كانت جتارية اأو �سكنية اأو فندقية اأو اأ�سول متعددة ال�ستخدام والتي تقع يف اململكة 

العربية ال�سعودية، مع رغبته يف ال�ستثمار يف عقارات خارج اململكة ولكن ب�سرط اأن ل تزيد هذه ال�ستثمارات عن %25 من القيمة الإجمالية لأ�سول 

ال�سندوق وذلك بح�سب اآخر قوائم مالية مدققة.

7. ملخ�ص لال�سرتاتيجيات التي �سيتبعها ال�سندوق لتحقيق اأهدافه
ي�ستهدف ال�سندوق تكوين حمفظة ا�ستثمارية مبدئية مكونة من 10 اأ�سول عقارية متنوعة من خالل متلك 9 اأ�سول عقارية وحق انتفاع واحد قابلــة 

لتحقيق دخل تاأجريي دوري والتي �ستدر عوائد على راأ�س املال امل�ستثمر مبا يتما�سى مع ا�سرتاتيجية ا�ستثمار ال�سندوق. وي�ستثمر ال�سندوق ب�سكل 

الأ�سول  ال�سندوق على خلو  بي�ساء. كما يقر مدير  اأرا�سي  اأ�سوله يف  ال�سـندوق  ي�سـتثمر  األ  العقارية �سريطة  التطـوير  فـي م�سـاريع  اأ�سوله  ثـانوي 

العقارية حمل ا�ستثمار ال�سندوق من اأي خمالفات نظامية متنع اأو قد تت�سبب يف عدم ال�ستفادة منها اأو ت�سغيلها، وكذلك على �سالمة الأ�سول العقارية 

فنيًا وخلوها من اأي خلل اأو عيوب هند�سية رئي�سية قد متنع اأو قد تت�سبب يف عدم ال�ستفادة منها اأو ت�سغيلها، اأو قد تت�سبب بدورها يف اجراء ا�سالحات 

وتغيريات رئي�سية مكلفة.

ال�سروط والأحكام
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ملخ�ص لأ�سول ال�سندوق و�سعر �سرائها 

�سيكون �سعر ال�سراء 1,604,740,000 ريال �سعودي )مليار و�ستمائة واأربعة مليون و�سبعمائة واأربعون األف( وتفا�سيلها كتايل:

•املبالغ امل�سروطة هي مبالغ متبقية لقيمة ثالثة اأ�سول، مت التفاق على ان يتم ت�سديد كامل املبلغ اذا حتقق �سرط ال�سغال وهي ن�سبه معينة لكل 
ا�سل عقاري حيث ان هذه الأ�سول لن يتم ت�سديد كامل مبالغها حتى يتم الو�سول اإىل ن�سبة ال�سغال امل�سروطة وال�سبب ان هذه الأ�سول تعترب اأ�سول 

جديدة ولي�س لها تاريخ ت�سغيلي وقد مت ان�سائها يف عام 2017 م وعليه �ستكون دفع قيمتها م�سروطة بارتفاع ن�سبة الت�سغيل ون�سب ال�سغال هي كتايل: 

1. الرا�سد مول- اأبها: �سيتم دفع املبلغ املتبقي وهو عبارة عن )148,800,000( ريال �سعودي خالل 18 �سهر من و�سول ن�سبة ال�سغال إىل 
)90% (

2. جممع الرا�سد �سرتب مول: �سيتم دفع املبلغ املتبقي وهو عبارة عن )8,960,000( ريال �سعودي خالل 18 �سهر من و�سول ن�سبة ال�سغال إىل 
)90% (

3. الرا�سد ريزيدن�سز: �سيتم دفع املبلغ املتبقي وهو عبارة عن )28,400,000( ريال �سعودي خالل 18�سهر من و�سول ن�سبة ال�سغال إىل)75% ( 
وذلك ملعدل 6 ا�سهر متتالية، ومت و�سعها كمعدل حيث ان قطاع ال�سيافة يتم ا�ستئجاره ب�سكل يومي اأي انه من املمكن ان ت�سل ن�سبة ال�سغال يف يوم 

معني اأو مو�سم معني اإىل %100 وممكن ان ت�سل يف بع�س اليام اإىل %20 ولذلك مت �سبطها مبعد 6 ا�سهر متتالية.

 .)ValuStrat( اأرقام العام 2018م تعترب م�ستقبلية ومت عملها من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

.)ValuStrat( مل يتم توقيع اأي عقود يف الوقت احلايل ولكن مت التو�سل لهذه الأرقام امل�ستقبلية عن طريق م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

هذا الرقم ي�سمل جميع اأرباح عام  2018 م ولكن ال�سندوق �سي�ستحق هذه الأرباح من تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق ونقل ملكية الأ�سول لل�سندوق. 

*
* *
* * *

ال�سل

القطاع ال�سكني

قطاع ال�سيافة

قطاع املراكز التجارية

الجمايل

اأتعاب هيكلة راأ�ص املال 

اجمايل حجم ال�سندوق 

جممع فلل الرفيعة 

كورتيارد ماريوت 

الرا�سد مول 

جممع فلل املعذر 

�سقق ماريوت ريزيدن�س 

ان

الرا�سد ميغا مول 

مبنى �سيتي ووك 

)2B(69 وحدةال�سكني

الرا�سد ريزيدن�سز 

الرا�سد مول 

جممع الرا�سد �سرتب 

مول

ملكية

ملكية

ملكية

مطور

مطور

مطور

الريا�س

جازان

جازان

ملكية

ملكية

ملكية

مطور

مطور

مطور

الريا�س

جازان

املدينة 

املنورة

ملكية

ملكية

منفعة

ملكية

مطور

مطور

مطور

مطور

دبي

املدينة 

املنورة

اأبها

الريا�س

14,920,330

6,309,944

15,646,293

-

-

-

190,000,000

90,000,000

206,000,000

537,239

3,998,153

32,824,933

-

-

-

5,500,000

55,500,000

505,500,000

10,247,473

7,078,426

34,583,966

**1,642,957

***127,789,714

- 273,000,000

42,600,000

223,200,000

13,440,000

24,071,000

1,628,811,000

28,400,000

148,800,000

8,960,000

186,160,000 1,604,740,000

11.66%

5.52%

12.65%

0.34%

3.41%

31.03%

16.76%

2.62%

13.70%

0.83%

98.5%

1.5%

100%

نوع امللكية
حالة

العقار
املوقع

املبلغ

)ريال �سعودي(

مبلغ م�سروط

)%40 من قيمة 

الأ�سول(

اليجار ال�سنوي 

ال�سايف لعام 2018 

)ريال �سعودي(*

الن�سبة 

من حجم 

ال�سندوق



14

مثال تو�سيحي وافرتا�سي:

يف حال انه ن�سبة ال�سغال ملجمع الرا�سد �سرتب مول يف مدينة الريا�س و�سلت لن�سبة ) %90 ( يف تاريخ 2020/1/1، معنى ذلك مدير ال�سندوق 

لديه 18 �سهر من هذا التاريخ ليدفع املبلغ املتبقي لبائع ال�سل ويكون املبلغ امل�سروط ثابت كما هو يف اتفاقية البيع ويكون طريقة ت�سديد هذه املبالغ 

اما عن طريق التمويل وذلك مبا يتما�سى مع لوائح وتعليمات هيئة ال�سوق املالية اأو عن طريق املبالغ املح�سلة من بيع احد اأ�سول ال�سندوق يف حال 

ان بيعها قد يكون يف م�سلحة امل�ستثمرين، حيث اأن ال�سندوق يحتوي على اأ�سول منوعة والذي ينوي مدير ال�سندوق الحتفاظ ببع�سها، ولكن يوجد 

اأ�سول ينوي مدير ال�سندوق بيعها يف امل�ستقبل يف حال ارتفع �سعرها. 

كما يحق ملدير ال�سندوق بيع جميع الأ�سول العقارية اململوكة لل�سندوق وذلك بعد اخذ املوافقات الالزمة وي�سمل ذلك جميع الأ�سول التي مل يتم دفع 

قيمتها كاماًل والتي مت و�سع مبلغ م�سروط ب�سداد قيمتها ويف حال بيع اأي من هذه الأ�سول امل�سروطة ف�سوف يكون ال�سندوق ملزمًا بدفع ما تبقى عليه 

من هذه الأ�سول لبائع ال�سل وذلك ح�سب املبلغ املتفق عليه يف اتفاقيات البيع. كما ل يحق لبائع ال�سل ا�ستئجار اأي من الأ�سول امل�سروطة ل بطريقة 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة وذلك تفاديًا لت�سارب امل�سالح امل�ستقبلية

ملخ�ص حمفظة ال�سندوق 

)اأ( تفا�سيل العوائد امل�ستهدفة حلاملي الوحدات:

2021 م2020 م2019 م2018 ما�سم العقار #
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جممع فلل الرفيعة 

جممع فلل املعذر 

جممع الرا�سد �سرتب مول

الرا�سد مول )جازان(

كورتيارد ماريوت 

�سقق ماريوت ريزيدن�س ان 

الرا�سد ميغا مول )املدينة(

الرا�سد ريزيدن�سز

الرا�سد مول )اأبها(

اإجمايل االيجارات 

م�صاريف ال�صندوق

ن�صبة ر�صوم وم�صاريف ال�صندوق )%( من حجم 

�صايف العوائد بعد خ�صم جميع م�صاريف 

ال�صندوق

ن�صبة العائد الإجمايل قبل خ�صم م�صاريف 

ال�صندوق )%(

ن�صبة العائد الإجمايل بعد خ�صم جميع م�صاريف 

ال�صندوق )%(

متو�صط العوائد على ال�صندوق لل�صنوات الربع 

القادمة

)2B( مبنى �سيتي ووك ال�سكني

69 وحدة

---

14,920,330

537,239

1,642,957

15,646,293

6,309,944

3,998,153

32,824,933

7,078,426

34,583,966

127,789,714

9,596,141

0.59%

118,193,573

7.85%

7.26%

7.77%

10,247,473

14,830,213

550,670

1,642,867

16,385,308

6,558,660

4,236,956

33,367,652

7,441,840

39,451,337

134,984,383

9,607,001

0.59%

125,377,382

8.29%

7.70%

10,518,879

14,737,844

564,437

1,832,776

16,643,401

7,340,264

4,280,744

33,923,806

7,825,895

40,686,766

138,979,474

9,618,578

0.59%

129,360,896

8.53%

7.94%

11,143,542

15,569,415

578,548

1,832,683

16,907,878

7,617,121

4,674,680

34,493,728

8,209,814

41,399,109

142,720,939

9,630,552

0.59%

133,090,386

8.76%

8.17%

11,437,964
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الو�صف

اإجمايل عدد العقارات وعقود املنفعة املراد ال�ستحواذ عليها

عدد العقارات املراد ال�ستحواذ على ملكيتها ب�سكل تام

عدد العقارات املراد ال�ستحواذ على منفعتها

العقارات املطورة تطوير كامل

عدد العقارات قيد الإن�ساء

ن�سبة العقارات املدرة للدخل من جمموع الأ�سول

ن�سبة العقارات قيد الإن�ساء من جمموع الأ�سول

التكلفة الجمالية ل�سراء العقارات)ريال �سعودي( 

التكلفة الجمالية ل�سراء العقارات من دون عقد املنفعة)ريال �سعودي( 

املبالغ املطلوب جمعها من اجلمهور 

اإجمايل حجم ال�سندوق )ريال �سعودي(

جمموع الإيجارات لكامل اأ�سول ال�سندوق امل�ستهدفة خالل 12 �سهر

)�سنة 2018( )ريال �سعودي(

�سايف الدخل بعد خ�سم جميع امل�ساريف لعام 2018م )ريال �سعودي(

ن�سبة �سايف الدخل بعد خ�سم جميع امل�ساريف لعام 2018م 

ن�سبة امل�ساحة املوؤجرة 

ن�سبة عقد املنفعة من اجمايل حجم ال�سندوق

ن�سبة العقارات خارج اململكة

التوزيع اجلغرايف لأ�سول ال�سندوق 

التكلفة الجمالية ل�سراء عقد املنفعة )ريال �سعودي(

10

9

1

10

0

100%

0%

1,604,740,000

1,381,540,000

651,524,400 ريال �سعودي

1,628,811,000

127,789,714 ريال �سعودي 

118,193,573 ريال �سعودي 

7.26%

82.6%

13.70%

16.76%

مع  �سعودي  ريال   )372,000,000( العقد   قيمة 

احلق ملدير ال�سندوق يف �سراء العقار خالل ال�سنوات 

مئة  وقدره  مببلغ  العقد  توقيع  من  الأوىل  اخلم�سة 

وع�سرة ماليني ريال �سعودي )110,000,000ريال 

�سعودي( ومدته 20 �سنة

اململكة العربية ال�سعودية )الريا�س، املدينة املنورة، 

اأبها، جازان( والإمارات العربية املتحدة )دبي(

عدد/قيمة
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معلومات ال�صل

ا�سم العقار

نوع العقار

املوقع 

م�ساحة الأر�س*

م�ساحة البناء

املالك 

تاريخ اإمتام البناء**

تاريخ ت�سغيل الأ�سل 

عمر البناء 

عدد الدوار

قيمة �سراء ال�سل

الرا�سد ميغا مول – املدينة املنورة 

جممع جتاري )مول(

املدينة املنورة طريق امللك عبداهلل -الدائري الثاين

جزء من اأر�س وتبلغ م�ساحة الأر�س64,000 م2

115,795 م2
�سركة �سندوق بنيان للعقارات )ذات م�سوؤولية حمدودة( اململوكة من قبل �سركة عبدالرحمن �سعد 

الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

مار�س 2008

يونيو 2008

9 �سنوات من تاريخ الت�سغيل 

4 طوابق

505,500,000 ريال �سعودي
يقع ال�سل املراد ال�ستحواذ عليه على اأر�س تبلغ م�ساحتها 64,000 م2 وهي ت�سمل على ا�سلني عقاريني: الرا�سد ميغا مول املدينة املنورة ، الرا�سد ريزيدن�سز.

ل يوجد �سهادة اإمتام بناء لالأ�سل العقاري ولكن يتعهد مدير ال�سندوق با�ستخراجها خالل الـ 12�سهر القادمة ويف حال مل يتمكن من ذلك ف�سيكون مدير ال�سندوق هو امل�سوؤول اأمام ال�سندوق واأمام مالكي الوحدات 

يف حال وقع اأي �سرر ب�سبب عدم ا�ستخراجها. 

*
* *

العقود التاأجريية يف تاريخ 30 نوفمرب 2017م

عقود الإيجار احلالية

امل�ستاأجرين الرئي�سيني

يوجد 240 عقد تاأجريي

عبداملح�سن  �سركة  كارفور،   – املتخ�س�سة  للمتاجر  ال�سعودية  ال�سركة   : الرئي�سيني  امل�ستاأجرين 

 ، املجوهرات  و  لل�ساعات  احلمي�سي  �سركة   ، �سركاه  و  العبدالكرمي  عبداملح�سن  �سركة   ، احلكري 

�سركة داما�س العربية ال�سعودية املحدودة ، ات�س اند ام )H & M( وباري�س غالريي و هوم �سينرت 

ويعترب املجمع اكرب جممع جتاري يف املدينة املنورة. كذلك يوجد العديد من املاركات املختلفة التي 

ت�سمل املالب�س واملواد الغذائية وامل�سروبات وغريها من اخلدمات

موقع املجمع:

)ب( ملخ�ص الأ�سول العقارية: الأ�سول املزمع ال�ستحواذ عليها:

قطاع املراكز التجارية:

العقار الأول: الرا�صد ميغا مول املدينة املنورة  )ملكية(

املجمع من  ويتكون  املنورة  املدينة  وهو عبارة عن جممع جتاري )مول( يف 

اأربعة اأدوار و ي�سم املول ما يزيد عن  250 متجرًاً من العالمات التجارية 

واملتاجر املتخ�س�سة يف مبيعات التجزئة، كذلك يوجد العديد من املاركات 

اخلدمات  من  وغريها  وامل�سروبات  الغذائية  واملواد  املالب�س  ذلك  يف  مبا 

وملعب  الطفل،  وم�سرح  تزلج،  و�سالة  فن،  )ديجي  ترفيهية  �سالت  مثل 

كرة قدم( بالإ�سافة اإىل العديد من املطاعم، كما ي�سم هايرب ماركت على 

م�ساحة 7825 مرتًا مربعًا، ومن امل�ستاأجرين :  ال�سركة ال�سعودية للمتاجر 

عبداملح�سن  �سركة   ، احلكري  عبداملح�سن  �سركة  كارفور،   – املتخ�س�سة 

�سركة   ، املجوهرات  و  لل�ساعات  احلمي�سي  �سركة   ، �سركاه  و  العبدالكرمي 

داما�س العربية ال�سعودية املحدودة ، �سركة ال�سايع الدولية للتجارة ، ويعترب 

املجمع اكرب جممع جتاري يف املدينة املنورة.
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اإنهاء العقود

النظام املطبق

اإلزامه بدفع قيمة عقد اليجار كاملة،  كما يجوز للطرفني عدم  اإنهاء العقد مع  يجوز للم�ستاأجر 

جتديد العقد على ان يتم اإخطار الطرف الآخر مبدة ل تقل عن �ستني يومًاً كما يجوز للمالك اإنهاء 

جميع العقود مع ا�سعار امل�ستاأجر  و ذلك يف حالة خمالفة امل�ستاأجر ل�سروط العقد

تتبع للتنظيم والقوانني ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية

تفا�صيل عقود اليجار كما يف 30 نوفمرب 2017م

عقود طويلة الجل كما يف 30 نوفمرب 2017م*

نوع العقد

اكرث من 10 �سنوات اكرث من 3 �سنوات )ريال �سعودي(التفا�سيل

مراكز )حمالت جتارية كبرية(

6,35928,397امل�ساحة التاأجريية )م2(

13%60%

1610

5.013.3

3.06.1

ن�سبة امل�ساحة التاأجريية )م2(

عدد العقود

متو�سط مدة العقد من بداية العقد 

حتى النهاية )�سنوات(

متو�سط املدة املتبقية لنتهاء العقد 

)�سنوات(

 11,224,5441032,195349

 9,854,035633,2043,075

 21,785,37912011,937

--

1,825

 6,347,00047

 49,210,95824047,637

50,496,608

99.4%

مطاعم

متاجر )حمالت(

خدمات اخرى )مثال �سراف، لوحات 

اإعالنية(

اإجمايل اليجارات احلالية  

ال�سندوق  مدير  ي�ستطيع  مبلغ  اعلى 

تاأجري  مت  حال  يف  عليه  احل�سول 

ال�سل بالكامل   

ن�سبة ا�سغال ال�سل

اليجار الفعلي

)ريال �سعودي(
امل�ساحة التاأجريية )م2(عدد العقود

�سعر املرت بالريال 

ال�سعودي

يف ما يتعلق بالعقود ق�سرية املدى فهي عقود مدتها �سنة ويتم جتديدها تلقائيًاً ما عدى عند رغبة امل�ستاأجر يف اخلروج  . *

عقد اإدارة الأمالك

مدير الأمالك

تفا�سيل العقود

�سركة بنيان ال�سعودية اململوكة ل�سركة عبدالرحمن �سعد الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

مدير الأمالك م�سوؤول عن الإدارة الكاملة للعقار و ت�سمل )ا( حت�سيل اليجار، )ب( تاأجري، جتديد، و 

تنفيذ و فر�س عقود اليجار احلالية بالنيابة عن املالك، )ج( اإدارة �سوؤون العقار اليومية وتكاليف اليجار 

التاأجري بالباطن
ل يحق للم�ستاأجر اأن يوؤجر اأو يتنازل جزئيًا اأو كليًا عن هذا العقد للغري كان ذلك بعو�س اأو بدون 

عو�س

مدة العقود
متو�سط مدة عقود التاأجري حوايل 3 �سنوات مع عقود اإيجار ترتاأوح بني �سنة واحدة حتى 20 �سنة 

تعاقدية 
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بالإ�سافة اإىل اإدارة العقار و�سيانته، )د( احلفاظ على نظام �سامل لالإدارة املالية يغطي جميع التفا�سيل 

املالية جلميع التدفقات النقدية و النفقات. و �سوف ي�ساعد مدير الأمالك اأي�سًاً املالك على تاأمني جميع 

الرتاخي�س الالزمة لت�سغيل العقار للغر�س املن�سود.

يلتزم ال�سندوق بدفع جميع امل�ساريف للمحافظة على العقار و ت�سغيله مبا يف ذلك املنافع و ال�سرائب 

اإدارة العقار مبا يف ذلك املدفوعات  و التاأمني و جميع التكاليف الخرى التي متكن مدير الأمالك من 

للتح�سينات املالية.

و تبلغ مدة العقد 10 �سنوات من تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق و يتم جتديدها  تلقائيًا ملدة 5 �سنوات مامل يبلغ 

اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل �سنة واحدة على القل من انتهاء العقد.

ان ال�سنوات اخلم�س الأوىل من العقد ملزمة لكال الطرفني، و بعد ذلك ميكن ملدير الأمالك اإنهاء العقد 

بفرتة ا�سعار مدتها 120 يومًا ب�سرط ان يعني املالك بدياًل.

مدير يحق ملدير الأمالك احل�سول على ر�سوم بن�سبة %5 من �سايف اليرادات مقابل خدماته.

عقد التاأمني

�سركة الوطنية للتاأمنيال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاأوين�سركة التاأمني 
ال�سركة اخلليجية العامة 

للتاأمني التعاأوين

نوع التغطية 

عائدات التاأجري  )ريال �سعودي(

اإجمايل اليجار

�سايف الدخل الت�سغيلي**

العائد الت�سغيلي

31,548,55332,884,855

51,871,896
33,367,652

6.60%

50,892,123
32,824,933

6.49%

33,686,576

52,876,022
33,923,806

6.71%

ا- املبنى

ب- نظام تكييف الهواء

ج- الدوات و املعدات

د- الدوات الكهربائية

ه- الثاث و الديكور

و- الكمبيوترات و 

الطابعات

ز- املخزون

ط- فقدان اليجار

ا- ارهاب

 ب- حرب

 ج- تخريب

ا- امل�سوؤولية العامة

العائد التاأجريي ال�صايف لل�صنوات الثالث املا�صية

العائد التاأجريي امل�صتهدف لل�صنوات الثالث القادمة*

العام

العام

2015

2018

2016

2019

2017

2020

 .)ValuStrat( اأرقام العام 2017 تعترب  فعلية حتى �سهر نوفمرب واأرقام �سهر دي�سمرب تعترب م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

 .)ValuStrat( تعترب الأرقام م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

ال�سل العقاري يحتوي على م�ساريف ت�سغيلية وهي على �سبيل املثال ل احل�سر: م�ساريف رواتب العمال، م�ساريف الفواتري من كهرباء ومياه، م�ساريف المن وم�ساريف ال�سيانة امل�ستمرة وكذلك ر�سوم الت�سغيل 

ور�سوم اإدارة الأمالك وعليه فاإن مثل هذه امل�ساريف حتت�سب على ال�سندوق حيث انه هو املالك لهذه الأ�سول. 

*

*
* *
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العقار الثاين: الرا�صد مول- اأبها )منفعة(

طريق  على  ويقع  اأبها  مدينة  يف  )مول(  جتاري  جممع  عن  عبارة  وهو 

من  متجرًا   200 عن  يزيد  ما  املول  ي�سم  دورين.  من  يتكون  فهد،  امللك 

العالمات التجارية واملتاجر املتخ�س�سة يف مبيعات التجزئة، مبا يف ذلك 

على  .ويحتوي  اخلدمات  من  وغريها  واملطاعم  الغذائية  واملواد  املالب�س 

العديد من ماركات الأزياء والعطور والتجميل وغريها بالإ�سافة اإىل اأكرث 

من 20 مطعم. كما ي�سم هايرب ماركت على م�ساحة 4694 مرتًا مربعًا. 

عبداهلل  �سركة  املتحدة،  بنده  العزيزية  �سركة  الرئي�سيني  امل�ستاأجرين 

�سركة كمال   ، للتجارة  الدولية  ال�سايع  �سركة   ، الرتفيه  و  لل�سياحة  العثيم 

عثمان جمجوم ، �سركة لند مارك العربية .

وفيما يتعلق بعقد حق النتفاع املوقع مع �سركة عبدالرحمن �سعد الرا�سد واأولده هو بقيمة وقدرها 372,000,000 ريال �سعودي )ثالثمائة واثنان 

و�سبعون مليون( ملدة 20 �سنة، يتم دفع مبلغ وقدرة 223,200,000 ريال �سعودي )مئتان وثالثة وع�سرون مليون ومئتان األف( مقابل حق النتفاع عند 

تاأ�سي�س ال�سندوق ومبلغ م�سروط وقدرة 148,800,000 ريال �سعودي )مائة وثمانية واأربعون مليون وثمامنائة األف( ولكن نظرًا اإىل عمر ال�سل حيث 

ان هذه ال�سل يعترب ا�سل عقاري جديد ولي�س له تاريخ ت�سغيلي وقد مت ان�سائه يف عام 2017م وعليه �ستكون دفع قيمة عقد النتفاع م�سروطة بارتفاع 

ن�سبة الت�سغيل اإىل %90 خالل 18 �سهر من تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق. كما لدى مدير ال�سندوق حق �سراء العقار خالل ال�سنوات اخلم�سة الأوىل من 

توقيع هذا العقد مببلغ وقدره 110,000,000 ريال �سعودي )مائة وع�سرة مليون(وذلك بعد ا�ستخراج �سك منف�سل لعني العقار. يقع املجمع التجاري 

على قطعة اأر�س كبرية م�ساحتها )220,182.75 م2( وهي مملوكة مبوجب �سك واحد.

معلومات ال�صل

ا�سم العقار

نوع العقار

املوقع 

م�ساحة الأر�س

م�ساحة البناء

املالك 

تاريخ اإمتام البناء*

تاريخ ت�سغيل الأ�سل 

عمر البناء 

عدد الدوار

قيمة �سراء املنفعة

تفا�سيل حق املنفعة

عقد م�سروط ل�ستكمال قيمة

حق النتفاع 

الرا�سد مول- اأبها

جممع جتاري )مول(

اأبها، طريق امللك فهد

89,524 م2
147,967 م2

�سركة �سندوق بنيان للعقارات )ذات م�سوؤولية حمدودة( اململوكة من قبل �سركة عبدالرحمن �سعد 

الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

�سبتمرب 2017

نوفمرب 2017

4 اأ�سهر  )من تاريخ الت�سغيل(
يتكون املجمع من دورين

223,200,000  ريال �سعودي

عقد املنفعة هو عقد ملدة 20 �سنة لالنتفاع من ال�سل العقاري كاماًل ومت �سرائها من مالك ال�سل 

مبا�سرة دون وجود م�ستاأجر لالأ�سل، وهو عبارة عن مركز جتاري)مول( متواجد يف مدينة ابها، 

حيث ان هذا العقد يعطي ال�سندوق جميع ال�سالحية يف ال�ستفادة من ال�سل ب�سكل مبا�سر.  

ال�سعودي  �سركة  قبل  من  تقييمه  بعد  وذلك  �سعودي  ريال   )372,000,000( النتفاع  عقد  �سعر 

الفرن�سي كابيتال ولكن نظرًا اإىل عمر ال�سل حيث ان هذه ال�سل يعترب ا�سل عقاري جديد ولي�س له 

تاريخ ت�سغيلي وقد مت ان�سائه يف عام 2017م وعليه �ستكون دفع قيمة حق النتفاع م�سروطة بارتفاع 

موقع املجمع:

معلومات العقار املراد �صراء حق النتفاع فيه جتدونها ادناه:
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ل يوجد �سهادة اإمتام بناء لالأ�سل العقاري ولكن يتعهد مدير ال�سندوق با�ستخراجها خالل الـ 12 �سهر القادمة ويف حال مل يتمكن من ذلك ف�سيكون مدير ال�سندوق هو امل�سوؤول اأمام ال�سندوق واأمام مالكي الوحدات 

يف حال وقع اأي �سرر ب�سبب عدم ا�ستخراجها. 

*

ن�سبة الت�سغيل حيث �سيتم دفع مبلغ وقدرة 148,800,000 ريال �سعودي خالل 18 �سهر من تاريخ 

و�سول  ن�سبة ال�سغال اإىل %90. ويف جميع الحوال فاإن النتفاع بالأ�سل يعود اإىل ال�سندوق من 

تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق

العقود التاأجريية يف تاريخ 30 نوفمرب 2017م

عقود الإيجار احلالية

امل�ستاأجرين الرئي�سيني

اإنهاء العقود

النظام املطبق

مدة العقود

التاأجري بالباطن

يوجد 193 عقد تاأجريي

و الرتفيه،  لل�سياحة  العثيم  ، �سركة عبداهلل  العزيزية بنده املتحدة  : �سركة  الرئي�سيني  امل�ستاأجرين 

�سركة ال�سايع الدولية للتجارة ، �سركة كمال عثمان جمجوم ، �سركة لند مارك العربية. كذلك يوجد 

العديد من املاركات  املختلفة التي ت�سمل املالب�س واملواد الغذائية وامل�سروبات وغريها من اخلدمات.

اإلزامه بدفع قيمة عقد اليجار كاملة،  كما يجوز للطرفني عدم  اإنهاء العقد مع  يجوز للم�ستاأجر 

جتديد العقد على ان يتم اإخطار الطرف الآخر مبدة ل تقل عن �ستني يومًاً كما يجوز للمالك اإنهاء 

جميع العقود مع ا�سعار امل�ستاأجر  و ذلك يف حالة خمالفة امل�ستاأجر ل�سروط العقد

تتبع للتنظيم والقوانني ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية

ل يحق للم�ستاأجر اأن يوؤجر اأو يتنازل جزئيًا اأو كليًا عن هذا العقد للغري كان ذلك بعو�س اأو بدون 

عو�س

متو�سط مدة عقود التاأجري حوايل 3 �سنوات مع عقود اإيجار ترتاأوح بني �سنة واحدة حتى 20 �سنة 

تعاقدية 

تفا�صيل عقود اليجار كما يف 30 نوفمرب 2017م

نوع العقد

10,598,110520,421519مراكز )حمالت جتارية كبرية(

8,805,558523,1682,780

22,060,396

827,458

110

2

15,902

1,425

--

-

1,387

581

2,990,00024

45,281,52219355,722

55,877,747

77.6%

مطاعم

متاجر )حمالت(

مكاتب

خدمات اخرى )مثال �سراف، لوحات 

اإعالنية(

اإجمايل اليجارات احلالية 

اعلى مبلغ ي�ستطيع مدير ال�سندوق 

احل�سول عليه يف حال مت تاأجري ال�سل 

بالكامل   

ن�سبة ا�سغال ال�سل

اليجار الفعلي

)ريال �سعودي(
امل�ساحة التاأجريية )م2(عدد العقود

�سعر املرت بالريال 

ال�سعودي

عقود طويلة الجل كما يف 30 نوفمرب 2017م*

اكرث من 10 �سنوات اكرث من 3 �سنوات )ريال �سعودي(التفا�سيل

16,49113,174امل�ساحة التاأجريية )م2(

31%25%

386

ن�سبة امل�ساحة التاأجريية )م2(

عدد العقود
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5.315.5

5.314.7

متو�سط مدة العقد من بداية العقد 

حتى النهاية )�سنوات(

متو�سط املدة املتبقية لنتهاء العقد 

)�سنوات(

يف ما يتعلق بالعقود ق�سرية املدى فهي  عقود مدتها �سنة ويتم جتديدها تلقائيًاً ما عدى عند رغبة امل�ستاأجر يف اخلروج  . *
عقد اإدارة الأمالك

مدير الأمالك

تفا�سيل العقود

�سركة بنيان ال�سعودية اململوكة ل�سركة عبدالرحمن �سعد الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

مدير الأمالك م�سوؤول عن الإدارة الكاملة للعقار و ت�سمل )ا( حت�سيل اليجار، )ب( تاأجري، جتديد، و 

تنفيذ و فر�س عقود اليجار احلالية بالنيابة عن املالك، )ج( اإدارة �سوؤون العقار اليومية وتكاليف اليجار 

بالإ�سافة اإىل اإدارة العقار و�سيانته، )د( احلفاظ على نظام �سامل لالإدارة املالية يغطي جميع التفا�سيل 

املالية جلميع التدفقات النقدية و النفقات. و �سوف ي�ساعد مدير الأمالك اأي�سًاً املالك على تاأمني جميع 

الرتاخي�س الالزمة لت�سغيل العقار للغر�س املن�سود.

يلتزم ال�سندوق بدفع جميع امل�ساريف للمحافظة على العقار و ت�سغيله مبا يف ذلك املنافع و ال�سرائب 

اإدارة العقار مبا يف ذلك املدفوعات  و التاأمني و جميع التكاليف الخرى التي متكن مدير الأمالك من 

للتح�سينات املالية.

و تبلغ مدة العقد 10 �سنوات من تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق و يتم جتديدها  تلقائيًا ملدة 5 �سنوات مامل يبلغ 

اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل �سنة واحدة على القل من انتهاء العقد.

ان ال�سنوات اخلم�س الأوىل من العقد ملزمة لكال الطرفني، و بعد ذلك ميكن ملدير الأمالك اإنهاء العقد 

بفرتة ا�سعار مدتها 120 يومًا ب�سرط ان يعني املالك بدياًل.

يحق ملدير الأمالك احل�سول على ر�سوم بن�سبة د من �سايف اليرادات مقابل خدماته.

عقد التاأمني

�سركة الوطنية للتاأمنيال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاأوين�سركة التاأمني 
ال�سركة اخلليجية العامة 

للتاأمني التعاأوين

نوع التغطية 

عائدات التاأجري  )ريال �سعودي(

اإجمايل اليجار

�سايف الدخل الت�سغيلي**

ن�سبة العائد الت�سغيلي

NANA

56,544,116
39,451,337

10.61%

51,054,313
34,583,966

9.30%

4,293,500

58,219,977
40,686,766

10.94%

ا- املبنى

ب- نظام تكييف الهواء

ج- الدوات و املعدات

د- الدوات الكهربائية

ه- الثاث و الديكور

و- الكمبيوترات و 

الطابعات

ز- املخزون

ط- فقدان اليجار

ا- ارهاب

 ب- حرب

 ج- تخريب

ا- امل�سوؤولية العامة

العائد التاأجريي ال�صايف لل�صنوات الثالث املا�صية

العائد التاأجريي امل�صتهدف لل�صنوات الثالث القادمة*

العام

العام

2015

2018

2016

2019

من �صهر نوفمرب2017 *

2020

 .)ValuStrat(  اأرقام العام 2017 تعترب  فعلية حتى �سهر نوفمرب واأرقام �سهر دي�سمرب تعترب متوقعه م�ستقبلية  ومت عملها من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى

 .)ValuStrat( تعترب الأرقام م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل 

وم�ساريــف  المــن  م�ساريــف  وميــاه،  كهربــاء  مــن  الفواتــري  م�ساريــف  العمــال،  رواتــب  م�ساريــف  احل�ســر:  ل  املثــال  �ســبيل  علــى  وهــي  ت�ســغيلية  م�ساريــف  علــى  يحتــوي  العقــاري  ل�ســل 

الأ�ســول.  لهــذه  املالــك  هــو  انــه  حيــث  ال�سنــدوق  علــى  حتت�ســب  امل�ساريــف  هــذه  مثــل  فــاإن  وعليــه  الأمــالك  اإدارة  ور�ســوم  الت�ســغيل  ر�ســوم  وكذلــك  امل�ســتمرة  ال�سيانــة 

*

*
* *
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معلومات ال�صل

ا�سم العقار

نوع العقار

املوقع 

م�ساحة الأر�س*

م�ساحة البناء**

املالك 

تاريخ اإمتام البناء

تاريخ ت�سغيل الأ�سل 

عمر البناء 

عدد الدوار

قيمة �سراء ال�سل

الرا�سد مول- جازان

جممع جتاري )مول(

جازان، حي الرو�سة ، طريق امللك فهد

جزء من اأر�س و تبلغ م�ساحة الأر�س 40,000 م2

50,000 م2
�سركة �سندوق بنيان للعقارات )ذات م�سوؤولية حمدودة( اململوكة من قبل �سركة عبدالرحمن �سعد 

الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

يونيو 2010

اغ�سط�س 2010

7 �سنوات من تاريخ الت�سغيل

3 طوابق
206,000,000 ريال �سعودي

يقع ال�سل املراد ال�ستحواذ عليه على اأر�س تبلغ م�ساحتها 40,000 م2 وهي ت�سمل على 3 اأ�سول عقارية: الرا�سد مول- جازان، �سقق ماريوت ريزيدن�س ان، كورتيارد ماريوت.

ل يوجد �سهادة اإمتام بناء لالأ�سل العقاري ولكن يتعهد مدير ال�سندوق با�ستخراجها خالل الـ 12 �سهر القادمة ويف حال مل يتمكن من ذلك ف�سيكون مدير ال�سندوق هو امل�سوؤول اأمام ال�سندوق واأمام مالكي الوحدات 

يف حال وقع اأي �سرر ب�سبب عدم ا�ستخراجها. 

*
* *

العقود التاأجريية يف تاريخ 30 نوفمرب 2017م

عقود الإيجار احلالية

امل�ستاأجرين الرئي�سيني

مدة العقود

التاأجري بالباطن

يوجد 207 عقد تاأجريي

و  لل�سياحة  احلكري  عبداملح�سن  �سركة  املتحدة،  بنده  العزيزية  �سركة   : الرئي�سيني  امل�ستاأجرين 

التنمية، ال�سركة العربية للعود، �سركة كمال عثمان جمجوم، �سركة دار ال�سيافة للخدمات الغذائية، 

املختلفة  املاركات  العديد من  يوجد  )H & M(. كذلك  ام  اند  ات�س  املتحدة،  ال�سرق  اأطعمة  �سركة 

وت�سمل املالب�س واملواد الغذائية وامل�سروبات وغريها من اخلدمات

ل يحق للم�ستاأجر اأن يوؤجر اأو يتنازل جزئيًا اأو كليًا عن هذا العقد للغري كان ذلك بعو�س اأو بدون 

عو�س

متو�سط مدة عقود التاأجري حوايل 3 �سنوات مع عقود اإيجار ترتاأوح بني �سنة واحدة حتى 20 �سنة 

تعاقدية 

موقع املجمع: العقار الثالث: الرا�صد مول جازان )ملكية(

)اأر�سي،  ثالثة طوابق  يتكون من  عبارة عن جممع جتاري )مول(  وهو 

الرا�سد مول يف مدينة جازان على طريق امللك فهد  ، وثاين(. يقع  اأول 

بجوار فندق ماريوت و�سقق ريزيدن�س اإن، ي�سم املول ما يزيد عن  200 

متجرًا من العالمات التجارية واملتاجر املتخ�س�سة يف مبيعات التجزئة 

كما يحتوي على العديد من ماركات الأزياء والعطور واأكرث من 30 مطعم، 

كما ي�سم هايرب ماركت على م�ساحة 4387 مرتًا مربعًا و مدينة ترفيهية، 

�سركة  املتحدة،  بنده  العزيزية  �سركة  الرئي�سيني:  امل�ستاأجرين  ومن 

عبداملح�سن احلكري لل�سياحة و التنمية ، ال�سركة العربية للعود ، �سركة 

�سركة   ، الغذائية  للخدمات  ال�سيافة  دار  �سركة   ، عثمان جمجوم  كمال 

اأطعمة ال�سرق املتحدة.
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تفا�صيل عقود اليجار كما يف 30 نوفمرب 2017م يف الرا�صد مول جازان

عقود طويلة الجل كما يف 30 نوفمرب 2017م*

نوع العقد

اكرث من 10 �سنوات اكرث من 3 �سنوات )ريال �سعودي(التفا�سيل

مراكز )حمالت جتارية كبرية(

4,28814,522امل�ساحة التاأجريية )م2(

15%51%

168

5.913.7

4.17.1 

ن�سبة امل�ساحة التاأجريية )م2(

عدد العقود

متو�سط مدة العقد من بداية العقد 

حتى النهاية )�سنوات(

متو�سط املدة املتبقية لنتهاء العقد 

)�سنوات(

5,918,096516,287363

4,132,417571,4142,923

16,832,73512410,444

--

-

1,612

1,647,00021

28,530,24820728,145

29,011,335

98.9%

مطاعم

متاجر )حمالت(

خدمات اخرى )مثال �سراف، لوحات 

اإعالنية(

اإجمايل اليجارات احلالية  

ال�سندوق  مدير  ي�ستطيع  مبلغ  اعلى 

تاأجري  مت  حال  يف  عليه  احل�سول 

ال�سل بالكامل   

ن�سبة ا�سغال ال�سل

اليجار الفعلي

)ريال �سعودي(
امل�ساحة التاأجريية )م2(عدد العقود

�سعر املرت بالريال 

ال�سعودي

يف ما يتعلق بالعقود ق�سرية املدى فهي  عقود مدتها �سنة ويتم جتديدها تلقائيًاً ما عدى عند رغبة امل�ستاأجر يف اخلروج . *

عقد اإدارة الأمالك

مدير الأمالك

تفا�سيل العقود

�سركة بنيان ال�سعودية اململوكة ل�سركة عبدالرحمن �سعد الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

مدير الأمالك م�سوؤول عن الإدارة الكاملة للعقار و ت�سمل )ا( حت�سيل اليجار، )ب( تاأجري، جتديد، 

و تنفيذ و فر�س عقود اليجار احلالية بالنيابة عن املالك، )ج( اإدارة �سوؤون العقار اليومية وتكاليف 

اإدارة العقار و�سيانته، )د( احلفاظ على نظام �سامل لالإدارة املالية يغطي  اليجار بالإ�سافة اإىل 

اأي�سًاً  الأمالك  ي�ساعد مدير  و �سوف  النفقات.  و  النقدية  التدفقات  املالية جلميع  التفا�سيل  جميع 

املالك على تاأمني جميع الرتاخي�س الالزمة لت�سغيل العقار للغر�س املن�سود.يلتزم ال�سندوق بدفع 

جميع امل�ساريف للمحافظة على العقار و ت�سغيله مبا يف ذلك املنافع و ال�سرائب و التاأمني و جميع 

للتح�سينات  املدفوعات  ذلك  يف  مبا  العقار  اإدارة  من  الأمالك  مدير  متكن  التي  الخرى  التكاليف 

املالية.

اإنهاء العقود

النظام املطبق

للطرفني عدم  كاملة،  كما يجوز  اليجار  قيمة عقد  بدفع  اإلزامه  مع  العقد  اإنهاء  للم�ستاأجر  يجوز 

جتديد العقد على ان يتم اإخطار الطرف الآخر مبدة ل تقل عن �ستني يومًاً كما يجوز للمالك اإنهاء 

جميع العقود مع ا�سعار امل�ستاأجر  و ذلك يف حالة خمالفة امل�ستاأجر ل�سروط العقد

تتبع للتنظيم والقوانني ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية
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عقد التاأمني

�سركة الوطنية للتاأمنيال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاأوين�سركة التاأمني 
ال�سركة اخلليجية العامة 

للتاأمني التعاأوين

نوع التغطية 

عائدات التاأجري  )ريال �سعودي(

اإجمايل اليجار

�سايف الدخل الت�سغيلي**

العائد الت�سغيلي

15,640,45514,964,361

29,532,713
16,385,308

7.95%

28,455,168
15,646,293

7.60%

16,725,453

30,111,515
16,643,401

8.08%

ا- املبنى

ب- نظام تكييف الهواء

ج- الدوات و املعدات

د- الدوات الكهربائية

ه- الثاث و الديكور

و- الكمبيوترات و 

الطابعات

ز- املخزون

ط- فقدان اليجار

ا- ارهاب

 ب- حرب

 ج- تخريب

ا- امل�سوؤولية العامة

العائد التاأجريي ال�صايف لل�صنوات الثالث املا�صية

العائد التاأجريي امل�صتهدف لل�صنوات الثالث القادمة*

العام

العام

2015

2018

2016

2019

2017

2020

 .)ValuStrat( اأرقام العام 2017 تعترب  فعلية حتى �سهر نوفمرب واأرقام �سهر دي�سمرب تعترب م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

 .)ValuStrat( تعترب الأرقام م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

ال�سل العقاري يحتوي على م�ساريف ت�سغيلية وهي على �سبيل املثال ل احل�سر: م�ساريف رواتب العمال، م�ساريف الفواتري من كهرباء ومياه، م�ساريف المن وم�ساريف ال�سيانة امل�ستمرة وكذلك ر�سوم الت�سغيل 

ور�سوم اإدارة الأمالك وعليه فاإن مثل هذه امل�ساريف حتت�سب على ال�سندوق حيث انه هو املالك لهذه الأ�سول

*

*
* *

و تبلغ مدة العقد 10 �سنوات من تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق و يتم جتديدها  تلقائيًا ملدة 5 �سنوات مامل 

يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل �سنة واحدة على القل من انتهاء العقد.

ان ال�سنوات اخلم�س الأوىل من العقد ملزمة لكال الطرفني، و بعد ذلك ميكن ملدير الأمالك اإنهاء 

. العقد بفرتة ا�سعار مدتها 120 يومًاً ب�سرط ان يعني املالك بدياًلً

مدير يحق ملدير الأمالك احل�سول على ر�سوم بن�سبة %5 من �سايف اليرادات مقابل خدماته.
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معلومات ال�صل

ا�سم العقار

نوع العقار

املوقع 

م�ساحة الأر�س

م�ساحة البناء

املالك 

تاريخ اإمتام البناء*

تاريخ ت�سغيل الأ�سل** 

عمر البناء 

عدد الوحدات 

عدد الدوار

ن�سبة الإ�سغال للم�ساحة التاأجريية

قيمة �سراء ال�سل

عقد م�سروط ل�ستكمال قيمة ال�سل 

جممع الرا�سد �سرتب مول

جممع جتاري

الريا�س، حي الرنج�س، �سارع عثمان بن عفان

5,100 م2
4,398 م2

�سركة �سندوق بنيان للعقارات )ذات م�سوؤولية حمدودة( اململوكة من قبل �سركة عبدالرحمن �سعد 

الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

اكتوبر 2017

ل يوجد حتى الن

مت ان�ساءه يف تاريخ 1438/9/18هـ اي ان عمر الأ�سل هو 10 اأ�سهر 

7 معر�س جتارية 

1

**0%
13,440,000 ريال �سعودي

مت تقييم ال�سل ب�سعر 22,400,000 ريال �سعودي ولكن نظرًا اإىل عمر ال�سل حيث ان هذه ال�سل 

يعترب ا�سل عقاري جديد ولي�س له تاريخ ت�سغيلي وقد مت ان�سائه يف عام 2017م وعليه �ستكون دفع 

�سعودي  ريال   8,960,000 وقدرة  مبلغ  دفع  �سيتم  حيث  الت�سغيل  ن�سبة  بارتفاع  م�سروطة  قيمته 

خالل 18 �سهر من تاريخ و�سول ن�سبة ال�سغال اإىل %90. ويف جميع الحوال فاإن ال�سل يعترب 

مملوكًا بالكامل لل�سندوق وجميع عوائده تعود اإىل ال�سندوق من تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق 

يوجد �سهادة اإمتام بناء �سادرة بتاريخ 1438/9/18هـ ورقم 4311/1438.

 مل يتم توقيع اأي عقود يف الوقت احلايل ول ي�سمن مدير ال�سندوق تاأجري العقار مل�ستاأجر اأو اأكرث، 

*
* *

العقار الرابع: جممع الرا�صد �صرتب مول )ملكية(

الريا�س يف حي الرنج�س يقع على  وهو عبارة عن جممع جتاري يف مدينة 

طريق عثمان بن عفان مقابل �سكن معهد الإدارة و يتكون املبنى من �سبعة 

معاأر�س كبرية مع ميزانني لكل منها، فيها �سراف اآيل يف املواقف .

العقود التاأجريية لعام 2018م

عقود الإيجار احلالية

امل�ستاأجرين احلاليني

قيمة الإيجار ال�سنوية 

مدة العقود

التاأجري بالباطن 

ل يوجد اأي عقود تاأجري يف الوقت احلايل

موقع املجمع:
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اإنهاء العقود

النظام املطبق

عقد اإدارة الأمالك

مدير الأمالك

تفا�سيل العقود

�سركة بنيان ال�سعودية اململوكة ل�سركة عبدالرحمن �سعد الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

مدير الأمالك م�سوؤول عن الإدارة الكاملة للعقار و ت�سمل )ا( حت�سيل اليجار، )ب( تاأجري، جتديد، و 

تنفيذ و فر�س عقود اليجار احلالية بالنيابة عن املالك، )ج( اإدارة �سوؤون العقار اليومية وتكاليف اليجار 

بالإ�سافة اإىل اإدارة العقار و�سيانته، )د( احلفاظ على نظام �سامل لالإدارة املالية يغطي جميع التفا�سيل 

املالية جلميع التدفقات النقدية و النفقات. و �سوف ي�ساعد مدير الأمالك اأي�سًاً املالك على تاأمني جميع 

الرتاخي�س الالزمة لت�سغيل العقار للغر�س املن�سود.

يلتزم ال�سندوق بدفع جميع امل�ساريف للمحافظة على العقار و ت�سغيله مبا يف ذلك املنافع و ال�سرائب 

اإدارة العقار مبا يف ذلك املدفوعات  و التاأمني و جميع التكاليف الخرى التي متكن مدير الأمالك من 

للتح�سينات املالية.

و تبلغ مدة العقد 10 �سنوات من تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق و يتم جتديدها  تلقائيًاً ملدة 5 �سنوات مامل يبلغ 

اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل �سنة واحدة على القل من انتهاء العقد.

ان ال�سنوات اخلم�س الأوىل من العقد ملزمة لكال الطرفني، و بعد ذلك ميكن ملدير الأمالك اإنهاء العقد 

بفرتة ا�سعار مدتها 120 يومًا ب�سرط ان يعني املالك بدياًل.

يحق ملدير الأمالك احل�سول على ر�سوم بن�سبة %5 من �سايف اليرادات مقابل خدماته.

عقد التاأمني

�سركة الوطنية للتاأمنيال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاأوين�سركة التاأمني 
ال�سركة اخلليجية العامة 

للتاأمني التعاأوين

نوع التغطية 

ا- املبني

ب- فقدان اليجار

ا- ارهاب

 ب- حرب

 ج- تخريب

ا- امل�سوؤولية العامة

عائدات التاأجري  )ريال �سعودي(

اإجمايل اليجار

�سايف الدخل الت�سغيلي**

العائد الت�سغيلي

NANA

1,900,000
1,642,867

7.33%

1,900,000
1,642,957

7.33%

NA

2,100,000
1,832,776

8.18%

العائد التاأجريي ال�صايف لل�صنوات الثالث املا�صية

العائد التاأجريي امل�صتهدف لل�صنوات الثالث القادمة*

العام

العام

2015

2018

2016

2019

2017

2020

 .)ValuStrat( تعترب الأرقام م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

ال�سل العقاري يحتوي على م�ساريف ت�سغيلية وهي على �سبيل املثال ل احل�سر: م�ساريف رواتب العمال، م�ساريف الفواتري من كهرباء ومياه، م�ساريف المن وم�ساريف ال�سيانة امل�ستمرة وكذلك ر�سوم الت�سغيل 

ور�سوم اإدارة الأمالك وعليه فاإن مثل هذه امل�ساريف حتت�سب على ال�سندوق حيث انه هو املالك لهذه الأ�سول.  

*
* *
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قطاع الفندقة:

العقار الأول: فندق كورتيارد ماريوت )اأربع جنوم( )ملكية(

وهو عبارة عن فندق اأربعة جنوم يقع يف و�سط مدينة جازان وبالقرب من 

املجمعات التجارية وكورني�س جازان. كورتيارد ماريوت يرتبط مببنى الرا�سد 

مول. يحتوي على 129 غرفة، ونادي �سحي فيه م�سبح داخلي ومركز لياقة 

والعديد من اخلدمات  وكذلك يوجد قاعات اجتماعات تكفي لأكرث من 170 

�سخ�س وهذا النوع من الأ�سول التي حتتوي على م�سغل وتعتمد ب�سكل كامل 

على ن�سبة ال�سغال اليومية ولي�س على م�ستاأجر لالأ�سل ب�سكل عام.

معلومات ال�صل

ا�سم العقار

نوع العقار

املوقع 

م�ساحة الأر�س*

م�ساحة البناء**

املالك 

تاريخ اإمتام البناء*

تاريخ ت�سغيل الأ�سل 

عمر البناء 

عدد الوحدات 

عدد الدوار

ن�سبة الإ�سغال للم�ساحة التاأجريية***

قيمة �سراء ال�سل

كورتيارد ماريوت

فندق اأربعة جنوم

جازان ، حي الرو�سة، طريق امللك فهد

جزء من اأر�س وتبلغ م�ساحة الأر�س  40,000 م2

50,000 م2
�سركة �سندوق بنيان للعقارات )ذات م�سوؤولية حمدودة( اململوكة من قبل �سركة عبدالرحمن �سعد 

الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

اكتوبر 2013

نوفمرب 2013

4  �سنوات

129  وحدة تاأجريية 

6

39%
90,000,000 ريال �سعودي

يقع ال�سل املراد ال�ستحواذ عليه على اأر�س تبلغ م�ساحتها 40,000 م2 وهي ت�سمل على 3 اأ�سول عقارية: الرا�سد مول- جازان، �سقق ماريوت ريزيدن�س ان، كورتيارد ماريوت.

ل يوجد �سهادة اإمتام بناء لالأ�سل العقاري ولكن يتعهد مدير ال�سندوق با�ستخراجها خالل الـ 12 �سهر القادمة ويف حال مل يتمكن من ذلك ف�سيكون مدير ال�سندوق هو امل�سوؤول اأمام ال�سندوق واأمام مالكي الوحدات 

يف حال وقع اأي �سرر ب�سبب عدم ا�ستخراجها. 

يف�سح مدير ال�سندوق باأن هذا الرقم مبني على درا�سة قامت بها م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل )ValuStrat( ول ي�سمن مدير ال�سندوق دقة هذا الرقم وهذا الرقم حتى تاريخ 30 نوفمرب 2017م.

*
* *

* * *

عقود الت�صغيل 

عقود الت�سغيل احلالية

امل�سغل احلايل 

�سركة  لوكجري هوتيلز انرتنا�سونال ماجنمنت كومباين 

 )Luxury Hotels International Management Company B.V(
وهي �سركة تابعة ل�سركة ماريوت الدولية

امل�سغل من  يقوم  ت�سغيل  الفندق مبوجب عقد  وعمليات  اإدارة  امل�سوؤول عن  هو  للفندق  امل�سغل  اإن 

خالله بت�سغيل ال�سل وهي ت�سمل التوظيف والإ�سراف على جميع العاملني وت�سعري اخلدمات التي 

وامل�سروفات، واحلفاظ  الإيرادات  ملراقبة  والإجراءات  ال�سيا�سات  وو�سع جميع  الفندق،  يقدمها 

على احل�سابات امل�سرفية للفندق، والتاأمني على جميع املخزونات والأ�سول ، واملحافظة على جميع 

ال�سجالت املحا�سبية، والإ�سراف على جميع الإ�سالحات وال�سيانة، وتوفري خدمات اإدارة املخاطر 

موقع املجمع:
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الت�سغيل بالباطن

مدة العقود

اإنهاء العقود

النظام املطبق*

ل يجوز لأي من الطرفني اعادة �سياغة اأو بيع هذه التفاقية دون موافقة م�سبقة من الطرف الآخر، 

اإل يف ظروف معينة جدًا ومت تو�سيحها يف العقد 

مدة العقد هي 20 �سنة بداأت من 29 اأغ�سط�س 2010، وبعد انتهاء املدة يتم جتديد املدة تلقائيًا 

ملدتني كل مده 5 �سنوات ما مل يقم املالك اأو امل�سغل باإخطار كتابي بعدم رغبته بالتجديد قبل 300 

يومًا على الأقل من انتهاء املدة الأولية اأو مدة التجديد

لكل من الطرفني احلق يف اإنهاء العقد  بناء على �سبب وا�سح يقدم للطرف الخر

تخ�سع التفاقية لقوانني اململكة املتحدة ويتم الف�سل يف اأي نزاع ين�ساأ عن طريق التحاكم يف مركز 

لندن للتحكيم الدويل الواقع يف مركز دبي املايل

املتعلقة مبنع اخل�سارة والتاأمني، وتوفري اخلدمات والأغذية وامل�سروبات، وجميع تراخي�س الت�سغيل 

و والت�ساريح النظامية، وامل�سوؤول عن عقود الإيجار والرتاخي�س للمحالت التجارية داخل الفندق، 

وامل�سوؤول عن جميع الأن�سطة الأخرى الالزمة لت�سغيل واإدارة الفندق

يتم الرجوع اإىل قوانني اململكة املتحدة ويتم الف�سل يف اأي نزاع ين�ساأ عن طريق التحاكم يف مركز لندن للتحكيم الدويل الواقع يف مركز دبي املايل وذلك ح�سب املعمول به يف ال�سوق وذلك يف ما يخ�س ال�سركات العاملية  *

عقد اإدارة الأمالك

مدير الأمالك

تفا�سيل العقود

�سركة بنيان ال�سعودية اململوكة ل�سركة عبدالرحمن �سعد الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

تاأجري،  )ب(  اليجار،  حت�سيل  )ا(  ت�سمل  و  للعقار  الكاملة  الإدارة  عن  م�سوؤول  الأمالك  مدير 

جتديد، و تنفيذ و فر�س عقود اليجار احلالية بالنيابة عن املالك، )ج( اإدارة �سوؤون العقار اليومية 

لالإدارة  �سامل  نظام  على  احلفاظ  )د(  و�سيانته،  العقار  اإدارة  اإىل  بالإ�سافة  اليجار  وتكاليف 

ي�ساعد مدير  و �سوف  النفقات.  و  النقدية  التدفقات  املالية جلميع  التفا�سيل  املالية يغطي جميع 

الأمالك اأي�سًاً املالك على تاأمني جميع الرتاخي�س الالزمة لت�سغيل العقار للغر�س املن�سود.

و  املنافع  ذلك  يف  مبا  ت�سغيله  و  العقار  على  للمحافظة  امل�ساريف  جميع  بدفع  ال�سندوق  يلتزم 

ال�سرائب و التاأمني و جميع التكاليف الخرى التي متكن مدير الأمالك من اإدارة العقار مبا يف 

ذلك املدفوعات للتح�سينات املالية.

و تبلغ مدة العقد 10 �سنوات من تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق و يتم جتديدها  تلقائيًا ملدة 5 �سنوات 

كاملة مامل يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل �سنة واحدة على القل من انتهاء العقد.

ان ال�سنوات اخلم�س الأوىل من العقد ملزمة لكال الطرفني، و بعد ذلك ميكن ملدير الأمالك اإنهاء 

العقد بفرتة ا�سعار مدتها 120 يومًا ب�سرط ان يعني املالك بدياًل.

يحق ملدير الأمالك احل�سول على ر�سوم بن�سبة %1 من �سايف الإيرادات. 

عقد التاأمني

�سركة الوطنية للتاأمنيال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاأوين�سركة التاأمني 
ال�سركة اخلليجية العامة 

للتاأمني التعاأوين

نوع التغطية 

ا- املبنى

ب- نظام تكييف الهواء

ج- الدوات و املعدات

د- الدوات الكهربائية

ه- الثاث و الديكور

و- الكمبيوترات و 

الطابعات

ز- املخزون

ح- فقدان الربح - حمدد

ا- ارهاب

 ب- حرب

 ج- تخريب

ا- امل�سوؤولية العامة
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اإجمايل اليجار

اإجمايل اليجار

�سايف الدخل الت�سغيلي**

عائدات التاأجري )ريال �سعودي(**

العائد الت�سغيلي

ن�سبة العائد الت�سغيلي***

26,559,315

23,440,635

6,558,660

5,257,228

7.29%

5.84%

25,142,457

31,038,085

6,309,944

10,360,439

7.01%

11.51%

28,731,110

20,483,438

7,340,264

4,667,210

8.16%

5.19%

العائد التاأجريي امل�صتهدف لل�صنوات الثالث القادمة*

العائد التاأجريي ال�صايف لل�صنوات الثالث املا�صية

العام

العام

2018

2015

2019

2016

2020

*2017

 .)ValuStrat( تعترب الأرقام م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

ال�سل العقاري يحتوي على م�ساريف ت�سغيلية وهي على �سبيل املثال ل احل�سر: م�ساريف رواتب العمال، م�ساريف الفواتري من كهرباء ومياه، م�ساريف المن وم�ساريف ال�سيانة امل�ستمرة وكذلك ر�سوم الت�سغيل 

ور�سوم اإدارة الأمالك وعليه فاإن مثل هذه امل�ساريف حتت�سب على ال�سندوق حيث انه هو املالك لهذه الأ�سول.  

 .)ValuStrat( اأرقام العام 2017 تعترب  فعلية حتى �سهر نوفمرب واأرقام �سهر دي�سمرب تعترب م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

وم�ساريــف  المــن  م�ساريــف  وميــاه،  كهربــاء  مــن  الفواتــري  م�ساريــف  العمــال،  رواتــب  م�ساريــف  احل�ســر:  ل  املثــال  �ســبيل  علــى  وهــي  ت�ســغيلية  م�ساريــف  علــى  يحتــوي  العقــاري  ال�ســل 

الأمــالك. اإدارة  ور�ســوم  الت�ســغيل  ر�ســوم  وكذلــك  امل�ســتمرة  ال�سيانــة 

ن�سبة اإ�سغال الفندق  تاأثرت كثريًا وذلك ب�سبب الو�سع ال�سيا�سي يف جنوب اململكة العربية ال�سعودية

*
* *

*
* *

***
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العقار الثاين: �صقق ماريوت ريزيدن�س ان 

)�صقق فندقية اأربع جنوم( )ملكية(

وهو عبارة عن �سقق فندقية اأربعة جنوم تقع يف و�سط مدينة جازان وبالقرب 

من املجمعات التجارية وكورني�س جازان. ترتبط مببنى الرا�سد مول. حتتوي 

من  والعديد  لياقة  ومركز  داخلي  م�سبح  فيه  �سحي  ونادي  �سقة،   79 على 

180 م�ستفيد مع  اخلدمات وكذلك يوجد قاعة اجتماعات تكفي لأكرث من 

م�سغل  على  حتتوي  التي  الأ�سول  من  النوع  وهذا  بها  خا�سة  مواقف  وجود 

وتعتمد ب�سكل كامل على ن�سبة ال�سغال اليومية ولي�س على م�ستاأجر لالأ�سل 

ب�سكل عام.

معلومات ال�صل

ا�سم العقار

نوع العقار

املوقع 

م�ساحة الأر�س*

م�ساحة البناء*

املالك 

تاريخ اإمتام البناء**

تاريخ ت�سغيل الأ�سل 

عمر البناء 

عدد الوحدات 

عدد الدوار

ن�سبة الإ�سغال للم�ساحة التاأجريية***

قيمة �سراء ال�سل

�سقق ماريوت ريزيدن�س ان

�سقق فندقية اأربعة جنوم

جازان ، حي الرو�سة، طريق امللك فهد

جزء من اأر�س وتبلغ م�ساحة الأر�س  40,000 م2

50,000 م2
�سركة �سندوق بنيان للعقارات )ذات م�سوؤولية حمدودة( اململوكة من قبل �سركة عبدالرحمن �سعد 

الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

اكتوبر 2014

نوفمرب 2014

3 �سنوات

79 �سقة فندقية

6

60%
55,500,000 ريال �سعودي

يقع ال�سل املراد ال�ستحواذ عليه على اأر�س تبلغ م�ساحتها 40,000 م2 وهي ت�سمل على 3 اأ�سول عقارية: الرا�سد مول- جازان، �سقق ماريوت ريزيدن�س ان، كورتيارد ماريوت.

ل يوجد �سهادة اإمتام بناء لالأ�سل العقاري ولكن يتعهد مدير ال�سندوق با�ستخراجها خالل الـ 12 �سهر القادمة ويف حال مل يتمكن من ذلك ف�سيكون مدير ال�سندوق هو امل�سوؤول اأمام ال�سندوق واأمام مالكي الوحدات 

يف حال وقع اأي �سرر ب�سبب عدم ا�ستخراجها. 

يف�سح  مدير ال�سندوق باأن هذا الرقم مبني على درا�سة قامت بها م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل )ValuStrat( ول ي�سمن مدير ال�سندوق دقة هذا الرقم. 

*
* *

* * *

عقود الت�صغيل 

عقود الت�سغيل احلالية

امل�سغل احلايل 

�سركة لوكجري هوتيلز انرتنا�سونال ماجنمنت كومباين 

)Luxury Hotels International Management Company B.V(
وهي �سركة تابعة ل�سركة ماريوت الدولية

اإن امل�سغل للفندق هو امل�سوؤول عن اإدارة وعمليات الفندق مبوجب عقد ت�سغيل يقوم امل�سغل من خالله 

بت�سغيل ال�سل للمالك وهي ت�سمل التوظيف والإ�سراف على جميع العاملني وت�سعري اخلدمات التي 

واحلفاظ  وامل�سروفات،  الإيرادات  ملراقبة  والإجراءات  ال�سيا�سات  وو�سع جميع  الفندق،  يقدمها 

على احل�سابات امل�سرفية للفندق، والتاأمني على جميع املخزونات والأ�سول ، واملحافظة على جميع 

ال�سجالت املحا�سبية، والإ�سراف على جميع الإ�سالحات وال�سيانة، وتوفري خدمات اإدارة املخاطر 

موقع املجمع:
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الت�سغيل بالباطن

مدة العقود

اإنهاء العقود

النظام املطبق*

ل يجوز لأي من الطرفني اعادة �سياغة اأو بيع هذه التفاقية دون موافقة م�سبقة من الطرف الآخر، 

اإل يف ظروف معينة جدًا ومت تو�سيحها يف العقد 

مدة العقد هي 20 �سنة بداأت من 29 اأغ�سط�س 2010، وبعد انتهاء املدة يتم جتديد املدة تلقائيًا 

ملدتني، كل مده 5 �سنوات ما مل يقم املالك اأو امل�سغل باإخطار كتابي بعدم رغبته بالتجديد قبل 300 

يومًا على الأقل من انتهاء املدة الأولية اأو مدة التجديد

لكل من الطرفني احلق يف اإنهاء العقد  بناء على �سبب وا�سح يقدم للطرف الخر

تخ�سع التفاقية لقوانني اململكة املتحدة ويتم الف�سل يف اأي نزاع ين�ساأ عن طريق التحاكم يف مركز 

لندن للتحكيم الدويل الواقع يف مركز دبي املايل

تراخي�س  وجميع  وامل�سروبات،  والأغذية  اخلدمات  وتوفري  والتاأمني،  اخل�سارة  مبنع  املتعلقة 

التجارية  للمحالت  والرتاخي�س  الإيجار  عقود  عن  وامل�سوؤول  النظامية،  والت�ساريح  و  الت�سغيل 

داخل الفندق، وامل�سوؤول عن جميع الأن�سطة الأخرى الالزمة لت�سغيل واإدارة الفندق

يتم الرجوع اإىل قوانني اململكة املتحدة ويتم الف�سل يف اأي نزاع ين�ساأ عن طريق التحاكم يف مركز لندن للتحكيم الدويل الواقع يف مركز دبي املايل وذلك ح�سب املعمول به يف ال�سوق وذلك يف ما يخ�س ال�سركات العاملية  *

عقد اإدارة الأمالك

مدير الأمالك

تفا�سيل العقود

�سركة بنيان ال�سعودية اململوكة ل�سركة عبدالرحمن �سعد الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

مدير الأمالك م�سوؤول عن الإدارة الكاملة للعقار و ت�سمل )ا( حت�سيل اليجار، )ب( تاأجري، جتديد، 

و تنفيذ و فر�س عقود اليجار احلالية بالنيابة عن املالك، )ج( اإدارة �سوؤون العقار اليومية وتكاليف 

اليجار بالإ�سافة اإىل اإدارة العقار و�سيانته، )د( احلفاظ على نظام �سامل لالإدارة املالية يغطي 

اأي�سًاً  جميع التفا�سيل املالية جلميع التدفقات النقدية و النفقات. و �سوف ي�ساعد مدير الأمالك 

املالك على تاأمني جميع الرتاخي�س الالزمة لت�سغيل العقار للغر�س املن�سود.

و  املنافع  ذلك  يف  مبا  ت�سغيله  و  العقار  على  للمحافظة  امل�ساريف  جميع  بدفع  ال�سندوق  يلتزم 

ال�سرائب و التاأمني و جميع التكاليف الخرى التي متكن مدير الأمالك من اإدارة العقار مبا يف ذلك 

املدفوعات للتح�سينات املالية.

5 �سنوات  10 �سنوات من تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق و يتم جتديدها  تلقائيًا ملدة  و تبلغ مدة العقد 

كاملة مامل يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل �سنة واحدة على القل من انتهاء العقد.

ان ال�سنوات اخلم�س الأوىل من العقد ملزمة لكال الطرفني، و بعد ذلك ميكن ملدير الأمالك اإنهاء 

العقد بفرتة ا�سعار مدتها 120 يومًا ب�سرط ان يعني املالك بدياًل.

يحق ملدير الأمالك احل�سول على ر�سوم بن�سبة %1 من �سايف الإيرادات .

عقد التاأمني

�سركة الوطنية للتاأمنيال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاأوين�سركة التاأمني 
ال�سركة اخلليجية العامة 

للتاأمني التعاأوين

نوع التغطية 

ا- املبنى

ب- نظام تكييف الهواء

ج- الدوات و املعدات

د- الدوات الكهربائية

ه- الثاث و الديكور

و- الكمبيوترات و 

الطابعات

ز- املخزون

ح- فقدان الربح - حمدد

ا- ارهاب

 ب- حرب

 ج- تخريب

ا- امل�سوؤولية العامة
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اإجمايل اليجار

اإجمايل اليجار

�سايف الدخل الت�سغيلي**

�سايف الدخل الت�سغيلي**

العائد الت�سغيلي

ن�سبة العائد الت�سغيلي

13,178,195

11,815,089

4,236,956

4,562,946

7.63%

8.22%

12,565,777

10,220,835

3,998,153

3,591,794

7.20%

6.47%

13,374,171

12,282,208.21

4,280,744

4,135,454

7.71%

7.45%

العائد التاأجريي امل�صتهدف لل�صنوات الثالث القادمة* )ريال �صعودي(

العائد التاأجريي ال�صايف لل�صنوات الثالث املا�صية )ريال �صعودي(

العام

العام

2018

2015

2019

2016

2020

*2017

 .)ValuStrat( تعترب الأرقام م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

ل�سل العقاري يحتوي على م�ساريف ت�سغيلية وهي على �سبيل املثال ل احل�سر: م�ساريف رواتب العمال، م�ساريف الفواتري من كهرباء ومياه، م�ساريف المن وم�ساريف ال�سيانة امل�ستمرة وكذلك ر�سوم الت�سغيل 

ور�سوم اإدارة الأمالك وعليه فاإن مثل هذه امل�ساريف حتت�سب على ال�سندوق حيث انه هو املالك لهذه الأ�سول. 

 .)ValuStrat( اأرقام اأرقام العام 2017 تعترب  فعلية حتى �سهر نوفمرب واأرقام �سهر دي�سمرب تعترب م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

ال�سل العقاري يحتوي على م�ساريف ت�سغيلية وهي على �سبيل املثال ل احل�سر: م�ساريف رواتب العمال، م�ساريف الفواتري من كهرباء ومياه، م�ساريف المن وم�ساريف ال�سيانة امل�ستمرة وكذلك ر�سوم الت�سغيل 

ور�سوم اإدارة الأمالك.

*
* *

*
* *
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العقار الثالث: الرا�صد ريزيدن�صز )�صقق فندقية خم�س جنوم( 

)ملكية(

وهو عبارة عن �سقق فندقية خم�سة جنوم يف املدينة املنورة وترتبط مببنى 

كما  امل�ساحات.  خمتلفة  فندقية  �سقة   66 على  وحتتوي  مول،  ميغا  الرا�سد 

و خدمة  للمطار  التو�سيل  مثل خدمات  على خدمات عديدة  الفندق  ي�سمل 

العمال وهذا النوع من الأ�سول التي حتتوي على م�سغل وتعتمد ب�سكل كامل 

على ن�سبة ال�سغال اليومية ولي�س على م�ستاأجر لالأ�سل ب�سكل عام.

معلومات ال�صل

ا�سم العقار

نوع العقار

املوقع 

م�ساحة الأر�س*

م�ساحة البناء*

املالك 

تاريخ اإمتام البناء**

تاريخ ت�سغيل الأ�سل 

عمر البناء 

عدد الوحدات 

عدد الدوار

ن�سبة الإ�سغال للم�ساحة التاأجريية***

قيمة �سراء ال�سل

عقد م�سروط ل�ستكمال قيمة ال�سل

الرا�سد ريزيدن�سز

�سقق فندقية خم�سة جنوم

املدينة املنورة ، طريق امللك عبداهلل -الدائري الثاين

جزء من اأر�س وتبلغ م�ساحة الأر�س  64,000 م2

25,316 م2
�سركة �سندوق بنيان للعقارات )ذات م�سوؤولية حمدودة( اململوكة من قبل �سركة عبدالرحمن �سعد 

الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

يوليو 2017

اغ�سط�س 2017

اقل من �سنة

66 �سقة فندقية

3

50%
42,600,000 ريال �سعودي

هذه  ان  حيث  ال�سل  عمر  اإىل  نظرًا  ولكن  �سعودي  ريال   71,000,000 ب�سعر  ال�سل  تقييم  مت 

وعليه  2017م  عام  ان�سائه يف  وقد مت  ت�سغيلي  تاريخ  له  ولي�س  ا�سل عقاري جديد  يعترب  ال�سل 

 28,400,000 وقدرة  مبلغ  دفع  �سيتم  الت�سغيل حيث  ن�سبة  بارتفاع  م�سروطة  قيمته  دفع  �ستكون 

ا�سهر   6 ملعدل  وذلك   75% اإىل  ال�سغال  ن�سبة  و�سول  تاريخ  من  �سهر   18 خالل  �سعودي  ريال 

متتالية. ويف جميع الحوال فاإن ال�سل يعترب مملوكًا بالكامل لل�سندوق وجميع عوائده تعود اإىل 

ال�سندوق من تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق

يقع ال�سل املراد ال�ستحواذ عليه على اأر�س تبلغ م�ساحتها 64,000 م2 وهي ت�سمل على ا�سلني عقاريني: الرا�سد ميغا مول املدينة املنورة ، الرا�سد ريزيدن�سز.

ل يوجد �سهادة اإمتام بناء لالأ�سل العقاري ولكن يتعهد مدير ال�سندوق با�ستخراجها خالل الـ 12 �سهر القادمة ويف حال مل يتمكن من ذلك ف�سيكون مدير ال�سندوق هو امل�سوؤول اأمام ال�سندوق واأمام مالكي الوحدات 

يف حال وقع اأي �سرر ب�سبب عدم ا�ستخراجها. 

يف�سح مدير ال�سندوق باأن هذا الرقم مبني على درا�سة قامت بها م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل )ValuStrat( ول ي�سمن مدير ال�سندوق دقة هذا الرقم.

*
* *

* * *

عقود الت�صغيل 

عقود الت�سغيل احلالية

عقد الت�سغيل

�سركة بنيان ال�سعودية اململوكة ل�سركة عبدالرحمن �سعد الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

اإن امل�سغل للفندق هو امل�سوؤول عن اإدارة وعمليات الفندق مبوجب عقد ت�سغيل يقوم امل�سغل من خالله 

بت�سغيل ال�سل للمالك وهي ت�سمل التوظيف والإ�سراف على جميع العاملني وت�سعري اخلدمات التي 

موقع املجمع:
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التاأجري بالباطن

مدة العقد

اإنهاء العقود

النظام املطبق

غري م�سموح

مدة التفاق 10 �سنوات بداأت يف 24 اأغ�سط�س 2017، وتعترب ال�سنوات اخلم�س الأوىل ملزمة لكل 

من املالك وامل�سغل. يف ال�سنوات اخلم�س التالية، يكون للم�سغل خيار اإنهاء العقد مع ا�سعار املالك 

قبل تاريخ النتهاء ب120 يومًا ولكن مع �سرط وجود م�سغل بديل يتم تعيينه من قبل املالك. بعد 

انتهاء مدة العقد، يتم جتديد العقد تلقائيًا ملدة خم�س �سنوات متتالية كاملة  مع القدرة على اإنهاء 

العقد ولكن ب�سرط اإ�سعار م�سبق قبل انتهاء املدة ب�سنة

لكل من الطرفني احلق يف اإنهاء العقد  بناء على �سبب وا�سح يقدم للطرف الخر

تتبع للتنظيم والقوانني ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية

واحلفاظ  وامل�سروفات،  الإيرادات  ملراقبة  والإجراءات  ال�سيا�سات  جميع  وو�سع  الفندق،  يقدمها 

على احل�سابات امل�سرفية للفندق، والتاأمني على جميع املخزونات والأ�سول ، واملحافظة على جميع 

ال�سجالت املحا�سبية، والإ�سراف على جميع الإ�سالحات وال�سيانة، وتوفري خدمات اإدارة املخاطر 

املتعلقة مبنع اخل�سارة والتاأمني، وتوفري اخلدمات والأغذية وامل�سروبات، وجميع تراخي�س الت�سغيل 

و والت�ساريح النظامية، وامل�سوؤول عن عقود الإيجار والرتاخي�س للمحالت التجارية داخل الفندق، 

وامل�سوؤول عن جميع الأن�سطة الأخرى الالزمة لت�سغيل واإدارة الفندق

عقد اإدارة الأمالك

عقود الت�صغيل واإدارة الأمالك 

مدير الأمالك

عقد الت�سغيل  

تفا�سيل العقود

عقد اإدارة الأمالك

�سركة بنيان ال�سعودية اململوكة ل�سركة عبدالرحمن �سعد الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

من �سايف اليرادات مقابل خدماتها يف   5% يحق ل�سركة بنيان ال�سعودية احل�سول على ر�سوم بن�سبة 

عقدي الت�سغيل واإدارة الأمالك وذلك ملجموع العقدين.   

مدير الأمالك م�سوؤول عن الإدارة الكاملة للعقار و ت�سمل )ا( حت�سيل اليجار، )ب( تاأجري، جتديد، و 

تنفيذ و فر�س عقود اليجار احلالية بالنيابة عن املالك، )ج( اإدارة �سوؤون العقار اليومية وتكاليف اليجار 

بالإ�سافة اإىل اإدارة العقار و�سيانته، )د( احلفاظ على نظام �سامل لالإدارة املالية يغطي جميع التفا�سيل 

املالية جلميع التدفقات النقدية و النفقات. و �سوف ي�ساعد مدير الأمالك اأي�سًاً املالك على تاأمني جميع 

الرتاخي�س الالزمة لت�سغيل العقار للغر�س املن�سود.

يلتزم ال�سندوق بدفع جميع امل�ساريف للمحافظة على العقار و ت�سغيله مبا يف ذلك املنافع و ال�سرائب 

اإدارة العقار مبا يف ذلك املدفوعات  و التاأمني و جميع التكاليف الخرى التي متكن مدير الأمالك من 

للتح�سينات املالية.

و تبلغ مدة العقد 10 �سنوات من تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق و يتم جتديدها  تلقائيًا ملدة 5 �سنوات مامل يبلغ 

اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل �سنة واحدة على القل من انتهاء العقد.

ان ال�سنوات اخلم�س الأوىل من العقد ملزمة لكال الطرفني، و بعد ذلك ميكن ملدير الأمالك اإنهاء العقد 

بفرتة ا�سعار مدتها 120 يومًا ب�سرط ان يعني املالك بدياًل.

عقد التاأمني

�سركة الوطنية للتاأمنيال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاأوين�سركة التاأمني 
ال�سركة اخلليجية العامة 

للتاأمني التعاأوين

نوع التغطية 

ا- املبنى

ب- الثاث، الرتكيبات و التجهيزات

ج- فقدان الربح

ا- ارهاب

 ب- حرب

 ج- تخريب

ا- امل�سوؤولية العامة
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عائدات التاأجري  )ريال �سعودي(

اإجمايل اليجار

�سايف الدخل الت�سغيلي**

العائد الت�سغيلي

NANA

14,603,960
7,441,840
10.48%

13,900,990
7,078,426

9.97%

1,420,187

15,346,535
7,825,895
11.02%

العائد التاأجريي ال�صايف لل�صنوات الثالث املا�صية*

العائد التاأجريي امل�صتهدف لل�صنوات الثالث القادمة*

العام

العام

2015

2018

2016

2019

من �صهر اغ�صط�س 2017

2020

)ValuStrat( اأرقام العام 2017 تعترب  فعلية حتى �سهر نوفمرب واأرقام �سهر دي�سمرب تعترب م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

 .)ValuStrat(   تعترب الأرقام م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

ال�سل العقاري يحتوي على م�ساريف ت�سغيلية وهي على �سبيل املثال ل احل�سر: م�ساريف رواتب العمال، م�ساريف الفواتري من كهرباء ومياه، م�ساريف المن وم�ساريف ال�سيانة امل�ستمرة وكذلك ر�سوم الت�سغيل 

ور�سوم اإدارة الأمالك وعليه فاإن مثل هذه امل�ساريف حتت�سب على ال�سندوق حيث انه هو املالك لهذه الأ�سول. 

*

*
* *
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القطاع ال�سكني:

العقار الأول: مبنى �صيتي ووك ال�صكني – دبي )ملكية(

وهو عبارة عن مبنى �سيتي ووك ال�سكني )2B(      وحدة تطل على برج خليفة 

وتتكون من وحدات �سكنية من غرفة اإىل 4 غرف مع العديد من اخلدمات 

ذات اخلم�س جنوم مثل امل�سبح و مركز لياقة و اماكن ال�سرتخاء و خدمة 

المن على مدار ال�ساعة ومواقف �سيارات لكل وحدة �سكنية.

معلومات ال�صل

العقود التاأجريية

ا�سم العقار

عقود الإيجار احلالية

امل�ستاأجرين احلاليني

التاأجري بالباطن

النظام املطبق

اإنهاء العقود

قيمة الإيجار ال�سنوية لعام 2018

مدة العقود

نوع العقار

املوقع 

م�ساحة الأر�س

م�ساحة البناء

املالك 

تاريخ اإمتام البناء*

تاريخ ت�سغيل الأ�سل 

عمر البناء 

عدد الوحدات 

عدد الدوار

انواع الوحدات 

ن�سبة الإ�سغال للم�ساحة التاأجريية

قيمة �سراء ال�سل

مبنى �سيتي ووك ال�سكني )2B(      وحدة

يوجد 44 وحدات �سكنية مت ا�ستئجارها من قبل 44 م�ستاأجرين )اأفراد( مبوجب 44 عقد تاأجريي 

يوجد 40 عقد مت توقيعها مع افراد و4 عقود مت توقيعها مع �سركات ملوظفيها 

غري م�سموح

دائرة الأرا�سي والأمالك حكومة دبي 

يجوز للم�ستاأجر اإنهاء عقد الإيجار  مع اإلزامه بدفع قيمة �سهرين، ويجوز للموؤجر ف�سخ العقد وذلك 

ح�سب النظمة والقوانني املعمول بها يف حكومة دبي.

7,892,671 درهم اإماراتي مبا يعادل 8,057,173 ريال �سعودي*
جميع العقود هي عقود �سنوية قابلة للتجديد بناء على اتفاق متبادل بني املالك وامل�ستاأجر ومت الف�ساح 

عن جميع العقود يف ملحق رقم 2 من هذه ال�سروط والحكام 

جممع �سكني

الو�سل، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

12,085 م2
149,162 م2

ول�سليمان   99% بن�سبة  الرا�سد  �سعد  لعبدالرحمن  اململوكة  العقاري   للتطوير  اأرتار  �سركة 

عبدالرحمن الرا�سد بن�سبة 1%.

فرباير 2017

�سبتمرب 2017 

مت النتهاء من البناء يف 2017

69 �سقة �سكنية 

8
�سقق �سكنية

%64 )مت تاأجريها خالل ال�سهرين املا�سيني فقط(

273,000,000 ريال �سعودي

يوجد �سهادة اإمتام بناء �سادرة من بلدية دبي. 

هذه الأرقام �سوف تنعك�س يف دخل ال�سندوق للعام 2018 

*

* *

موقع املجمع:

69

69
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عقد اإدارة الأمالك

مدير الأمالك

تفا�سيل العقود

)م�ساهمة  واأولده  الرا�سد  �سعد  عبدالرحمن  ل�سركة  اململوكة  ال�سعودية  بنيان  �سركة 

دبي  حكومة  من  مرخ�سة  اأمالك  اإدارة  �سركة  مع  تعاقده  طريق  عن  وذلك  مقفلة( 

ولي�س  التعاقد  قيمة هذا  دفع  امل�سوؤولة عن  ال�سعودية هي  بنيان  �سركة  اأن  نو�سح  وكما 

ال�سندوق.  

مدير الأمالك م�سوؤول عن الإدارة الكاملة للعقار وامل�سوؤول اأمام ال�سندوق حتى يف حال 

توقيعه مع �سركة للقيام مبهامه من الباطن و ت�سمل )ا( حت�سيل اليجار، )ب( تاأجري، 

اإدارة �سوؤون  جتديد، و تنفيذ و فر�س عقود اليجار احلالية بالنيابة عن املالك، )ج( 

احلفاظ  )د(  و�سيانته،  العقار  اإدارة  اإىل  بالإ�سافة  اليجار  وتكاليف  اليومية  العقار 

على نظام �سامل لالإدارة املالية يغطي جميع التفا�سيل املالية جلميع التدفقات النقدية 

الرتاخي�س  تاأمني جميع  املالك على  اأي�سًاً  الأمالك  ي�ساعد مدير  �سوف  و  النفقات.  و 

الالزمة لت�سغيل العقار للغر�س املن�سود.

ذلك  يف  مبا  ت�سغيله  و  العقار  على  للمحافظة  امل�ساريف  جميع  بدفع  ال�سندوق  يلتزم 

التكاليف الخرى التي متكن مدير الأمالك من  التاأمني و جميع  املنافع و ال�سرائب و 

اإدارة العقار مبا يف ذلك املدفوعات للتح�سينات املالية.

و تبلغ مدة العقد 10 �سنوات من تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق و يتم جتديدها  تلقائيًا ملدة 

5 �سنوات مامل يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل �سنة واحدة على القل من 
انتهاء العقد.

ملدير  ميكن  ذلك  بعد  و  الطرفني،  لكال  ملزمة  العقد  من  الأوىل  اخلم�س  ال�سنوات  ان 

الأمالك اإنهاء العقد بفرتة ا�سعار مدتها 120 يومًا ب�سرط ان يعني املالك بدياًل.

مقابل  اليرادات  �سايف  من   5% بن�سبة  ر�سوم  على  احل�سول  الأمالك  ملدير  يحق 

خدماته.

عقد التاأمني

رويال اأند �سن األين�ص للتاأمني *�سركة التاأمني 

نوع التغطية 

عائدات التاأجري  )ريال �سعودي(

اإجمايل اليجار

�سايف الدخل الت�سغيلي**

العائد الت�سغيلي

NANA

14,575,506
10,518,879

3.85%

14,220,006
10,247,473

3.75%

NA

15,304,282
11,143,542

4.08%

ا- املبنى و حمتويات املنطقة امل�سرتكة

ب- امل�سوؤولية القانونية

ج- حادث �سخ�سي

ه- تعطل املكائن

العائد التاأجريي ال�صايف لل�صنوات الثالث املا�صية*

العائد التاأجريي امل�صتهدف لل�صنوات الثالث القادمة**

العام

العام

2015

2018

2016

2019

2017

2020

ال�سل يعترب جديد ومت ان�سائه يف عام 2017م ول يوجد له تاريخ ت�سغيلي 

عقود التاأمني يف المارات العربية املتحدة مت توقيعه مع �سركة اأرتار للتطوير العقاري وتنتقل تلقائيًاً للمالك يف حال البيع، وعليه فاإن التاأمني �سوف يغطي الأ�سول بعد انتقال ملكيتها لل�سندوق 

 .)ValuStrat(  تعترب الأرقام م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

ال�سل العقاري يحتوي على م�ساريف ت�سغيلية وهي على �سبيل املثال ل احل�سر: م�ساريف رواتب العمال، م�ساريف الفواتري من كهرباء ومياه، م�ساريف المن وم�ساريف ال�سيانة امل�ستمرة وكذلك ر�سوم الت�سغيل 

ور�سوم اإدارة الأمالك وعليه فاإن مثل هذه امل�ساريف حتت�سب على ال�سندوق حيث انه هو املالك لهذه الأ�سول. 

*

*

*
* *
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العقار الثاين: جممع فلل الرفيعة )ملكية(

وهو جممع �سكني واقع يف مدينة الريا�س يف حي الرفيعة بالقرب من احلي 

102 وحدة �سكنية تختلف بامل�ساحات  الدبلوما�سي يف الريا�س ويتكون من 

وترتاأوح من فلل حتتوي على اربع 4 غرف اإىل فلل حتتوي على غرفة واحدة، 

تن�س  ملعب  م�سبح،   ، ال�سحي  النادي  مثل  اخلدمات  بع�س  اإىل  بالإ�سافة 

وملعب كرة قدم وملعب �سكوات�س وملعب كرة �سلة، �سالون جتميل و�ساحات 

األعاب خارجية.

معلومات ال�صل

عقود التاأجري

ا�سم العقار

عقود الإيجار احلالية

امل�ستاأجرين احلاليني

قيمة الإيجار ال�سنوية لعام 2018

مدة العقود

نوع العقار

املوقع 

م�ساحة الأر�س

م�ساحة البناء

املالك 

تاريخ اإمتام البناء*

تاريخ ت�سغيل الأ�سل 

عمر البناء 

عدد الوحدات 

عدد الدوار

انواع الوحدات 

ن�سبة الإ�سغال للم�ساحة التاأجريية

قيمة �سراء ال�سل

جممع فلل الرفيعة

مت ا�ستئجار جميع الوحدات ال�سكنية وعددها 102 وحدة �سكنية من قبل مدينة امللك فهد الطبية 

م�ست�سفى حكومي 

19,500,000 ريال �سعودي

مدة العقد الأولية كانت ملدة 3 �سنوات من 1436/09/20هـ اإىل 1439/09/20هـ ومت جتديدها 

ملدة مماثلة تنتهي يف تاريخ 1442/09/20هـ وهذا العقد يتم جتديده تلقائيًاً ملدة مماثلة بعد نهاية 

مدته مامل يبلغ اأحد الطرفني بعدم رغبة يف التمديد وذلك قبل )180( يوم من نهاية العقد. 

جممع �سكني

الريا�س، حي الرفيعة، �سارع ابن ال�سريازي

61,390.81 م2
20,572 م2

�سركة �سندوق بنيان للعقارات )ذات م�سوؤولية حمدودة( اململوكة من قبل �سركة عبدالرحمن �سعد 

الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

يونيو 2015

يوليو 2015

�سنتني من تاريخ ت�سغيل الأ�سل

102 وحدة �سكنية

2
فلل �سكنية

 100%

190,000,000 ريال �سعودي

ل يوجد �سهادة اإمتام بناء لالأ�سل العقاري ولكن يتعهد مدير ال�سندوق با�ستخراجها خالل الـ12 �سهر القادمة ويف حال مل يتمكن من ذلك ف�سيكون مدير ال�سندوق هو امل�سوؤول اأمام ال�سندوق واأمام مالكي الوحدات 

يف حال وقع اأي �سرر ب�سبب عدم ا�ستخراجها. 

*

موقع املجمع:

التاأجري بالباطن

اإنهاء العقود

غري م�سموح

ل يجوز اإنهاء عقد الإيجار اإل اإذا كانت الأ�سول غري �ساحلة لال�ستعمال
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حتت تنظيم والقوانني ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعوديةالنظام املطبق

عقد اإدارة الأمالك

مدير الأمالك

تفا�سيل العقود

�سركة بنيان ال�سعودية اململوكة ل�سركة عبدالرحمن �سعد الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

تاأجري،  )ب(  اليجار،  حت�سيل  )ا(  ت�سمل  و  للعقار  الكاملة  الإدارة  عن  م�سوؤول  الأمالك  مدير 

جتديد، و تنفيذ و فر�س عقود اليجار احلالية بالنيابة عن املالك، )ج( اإدارة �سوؤون العقار اليومية 

وتكاليف اليجار بالإ�سافة اإىل اإدارة العقار و�سيانته، )د( احلفاظ على نظام �سامل لالإدارة املالية 

يغطي جميع التفا�سيل املالية جلميع التدفقات النقدية و النفقات. و �سوف ي�ساعد مدير الأمالك 

اأي�سًاً املالك على تاأمني جميع الرتاخي�س الالزمة لت�سغيل العقار للغر�س املن�سود.

يلتزم ال�سندوق بدفع جميع امل�ساريف للمحافظة على العقار و ت�سغيله مبا يف ذلك املنافع

و ال�سرائب و التاأمني و جميع التكاليف الخرى التي متكن مدير الأمالك من اإدارة العقار مبا يف 

ذلك املدفوعات للتح�سينات املالية.

و تبلغ مدة العقد 10 �سنوات من بداية عمر ال�سندوق و يتم جتديدها تلقائيًا ملدة 5 �سنوات مامل 

يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل �سنة واحدة على القل من انتهاء العقد.

ان ال�سنوات اخلم�س الأوىل من العقد ملزمة لكال الطرفني، و بعد ذلك ميكن ملدير الأمالك اإنهاء 

العقد بفرتة ا�سعار مدتها 120 يومًا ب�سرط ان يعني املالك بدياًل.

يحق ملدير الأمالك احل�سول على ر�سوم بن�سبة %5 من �سايف اليرادات مقابل خدماته.

عقد التاأمني

�سركة الوطنية للتاأمنيال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاأوين�سركة التاأمني 
ال�سركة اخلليجية العامة 

للتاأمني التعاأوين

نوع التغطية 

عائدات التاأجري  )ريال �سعودي(

اإجمايل اليجار

�سايف الدخل الت�سغيلي**

العائد الت�سغيلي

**6,691,54916,069,023

19,500,000
14,830,213

7.81%

19,500,000
14,920,330

7.85%

15,983,249

19,500,000
14,737,844

7.76%

ا- املبنى

ب- نظام تكييف الهواء

ج- الدوات و املعدات

د- الدوات الكهربائية

ه- الثاث و الديكور

و- الكمبيوترات و 

الطابعات

ز- املخزون

ط- فقدان اليجار

ا- ارهاب

 ب- حرب

 ج- تخريب

ا- امل�سوؤولية العامة

العائد التاأجريي ال�صايف لل�صنوات الثالث املا�صية

العائد التاأجريي امل�صتهدف لل�صنوات الثالث القادمة*

العام

العام

2015

2018

2016

2019

*2017

2020

 .)ValuStrat(  اأرقام العام 2017 تعترب  فعلية حتى �سهر نوفمرب واأرقام �سهر دي�سمرب تعترب م�ستقبلية ومت عملها من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

يف عام 2015 بداأ عقد التاأجري يف يوليو )الدخل ملدة ن�سف العام( فقط .

 .)ValuStrat(   تعترب الأرقام م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

ال�سل العقاري يحتوي على م�ساريف ت�سغيلية وهي على �سبيل املثال ل احل�سر: م�ساريف رواتب العمال، م�ساريف الفواتري من كهرباء ومياه، م�ساريف المن وم�ساريف ال�سيانة امل�ستمرة وكذلك ر�سوم الت�سغيل 

ور�سوم اإدارة الأمالك وعليه فاإن مثل هذه امل�ساريف حتت�سب على ال�سندوق حيث انه هو املالك لهذه الأ�سول. 

*
* *

*
* *
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العقار الثالث: جممع فلل املعذر )ملكية(

املعذر  حي  يف  الريا�س  مدينة  )كمباأوند(يف  �سكني  جممع  عن  عبارة  وهو 

�سكنية  فلل   7 من  يتكون  التخ�س�سي  في�سل  امللك  م�ست�سفى  من  بالقرب 

بالإ�سافة اإىل بع�س اخلدمات مثل م�سبح داخلي م�سرتك.

معلومات ال�صل

العقود التاأجريية

ا�سم العقار

عقود الإيجار احلالية

امل�ستاأجرين احلاليني

قيمة الإيجار ال�سنوية لعام 2018

مدة العقود

نوع العقار

املوقع 

م�ساحة الأر�س

م�ساحة البناء

املالك 

تاريخ اإمتام البناء*

تاريخ ت�سغيل الأ�سل 

عمر البناء 

عدد الوحدات 

عدد الدوار

انواع الوحدات 

ن�سبة الإ�سغال للم�ساحة التاأجريية

قيمة �سراء ال�سل

جممع فلل املعذر

يوجد 7 وحدات �سكنية مت ا�ستئجارها من قبل 4 م�ستاأجرين  ومت الف�ساح عنها يف ملحق رقم 1 من 

هذه ال�سروط والحكام كالتايل:

•  3 ا�سخا�س )افراد( مبوجب عقود �سنوية
•  4 عقود مت ا�ستئجارها من قبل املركز التخ�س�سي الطبي مبوجب عقود �سنوية

اأربعة عقود وقد خ�س�ست هذه  الطبي مبوجب  التخ�س�سي  املركز  4 وحدات �سكنية موؤجرة على 
افراد  لثالثة  على  تاأجريها  �سكنية مت  وحدات  و3  اإىل موظفيها  الوحدات  امل�ستاأجرة هذه  ال�سركة 

لال�ستخدام ال�سكني مبوجب 3 عقود تاأجري 

635,000  ريال �سعودي
جميع العقود هي عقود �سنوية قابلة للتجديد بناء على اتفاق متبادل بني املالك وامل�ستاأجر وملزيد من 

التفا�سيل يرجى الرجوع اإىل ملحق رقم 1 من هذه ال�سروط والحكام

جممع �سكني

الريا�س، حي املعذر ، �سارع اأبي املظفر املبارك

1,923.6 م2
1,906 م2

�سركة �سندوق بنيان للعقارات )ذات م�سوؤولية حمدودة( اململوكة من قبل �سركة عبدالرحمن �سعد 

الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

�سبتمرب 1999

�سبتمرب 2006**

18 �سنة 

7 وحدة �سكنية

2
فلل �سكنية

 100%
5,500,000 ريال �سعودي

هــو  ال�سنــدوق  مديــر  ف�ســيكون  ذلــك  مــن  يتمكــن  مل  حــال  ويف  القادمــة  �ســهر   12 الـــ  خــالل  با�ســتخراجها  ال�سنــدوق  مديــر  يتعهــد  ولكــن  العقــاري  لالأ�ســل  بنــاء  اإمتــام  �ســهادة  يوجــد  ل 

 . ا�ســتخراجها.  عــدم  ب�ســبب  �ســرر  اأي  وقــع  حــال  يف  الوحــدات  مالكــي  واأمــام  ال�سنــدوق  اأمــام  امل�ســوؤول 

مت �سراء ال�سل من قبل املالك احلايل يف �سبتمرب 2006م وعليه ل يعلم املالك هل مت ت�سغيل ال�سل من قبل ام ل وعليه مت و�سع تاريخ �سراء ال�سل وهو �سبتمرب 2006م.

*

* *

موقع املجمع:
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التاأجري بالباطن

اإنهاء العقود

النظام املطبق

غري م�سموح

يجوز للم�ستاأجر اإنهاء عقد الإيجار  مع اإلزامه بدفع قيمة عقد اليجار كاملة، ويجوز للموؤجر ف�سخ 

العقد يف حال تاأخر امل�ستاأجر عن ال�سداد ملدة 30 يومًا من تاريخ ال�ستحقاق اأو التاأجري من الباطن 

دون موافقة املوؤجر.

تتبع للتنظيم والقوانني ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية

عقد اإدارة الأمالك

مدير الأمالك

تفا�سيل العقود

�سركة بنيان ال�سعودية اململوكة ل�سركة عبدالرحمن �سعد الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

مدير الأمالك م�سوؤول عن الإدارة الكاملة للعقار و ت�سمل )ا( حت�سيل اليجار، )ب( تاأجري، جتديد، 

و تنفيذ و متابعة عقود اليجار احلالية بالنيابة عن املالك، )ج( اإدارة �سوؤون العقار اليومية وتكاليف 

املالية يغطي  �سامل لالإدارة  العقار و�سيانته، )د( احلفاظ على نظام  اإدارة  اإىل  بالإ�سافة  اليجار 

اأي�سًاًً  الأمالك  مدير  ي�ساعد  �سوف  و  النفقات.  و  النقدية  التدفقات  املالية جلميع  التفا�سيل  جميع 

املالك على تاأمني جميع الرتاخي�س الالزمة لت�سغيل العقار للغر�س املن�سود.

يلتزم ال�سندوق بدفع جميع امل�ساريف للمحافظة على العقار و ت�سغيله مبا يف ذلك املنافع و ال�سرائب 

و التاأمني و جميع التكاليف الخرى التي متكن مدير الأمالك من اإدارة العقار مبا يف ذلك املدفوعات 

للتح�سينات املالية.

و تبلغ مدة العقد 10 �سنوات من تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق و يتم جتديدها  تلقائيًا ملدة 5 �سنوات مامل 

يبلغ اي طرف عن نيته بعدم التجديد قبل �سنة واحدة على القل من انتهاء العقد.

ان ال�سنوات اخلم�س الأوىل من العقد ملزمة لكال الطرفني، و بعد ذلك ميكن ملدير الأمالك اإنهاء 

العقد بفرتة ا�سعار مدتها 120 يومًا ب�سرط ان يعني املالك بدياًل.

يحق ملدير الأمالك احل�سول على ر�سوم بن�سبة %5 من �سايف اليرادات مقابل خدماته.

عقد التاأمني

�سركة الوطنية للتاأمنيال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاأوين�سركة التاأمني 
ال�سركة اخلليجية العامة 

للتاأمني التعاأوين

نوع التغطية 

عائدات التاأجري  )ريال �سعودي(

اإجمايل اليجار

�سايف الدخل الت�سغيلي**

العائد الت�سغيلي

493,089532,146

667,147
550,670
10.01%

650,875
537,239
9.77%

555,886

683,826
564,437
10.26%

ا- املبنى

ب- املكيفات

ج- الدوات و املعدات

د- الثاث و الديكور

ه- فقدان اليجار

ا- ارهاب

 ب- حرب

 ج- تخريب

ا- امل�سوؤولية العامة

العائد التاأجريي ال�صايف لل�صنوات الثالث املا�صية

العائد التاأجريي امل�صتهدف لل�صنوات الثالث القادمة*

العام

العام

2015

2018

2016

2019

*2017

2020

 .)ValuStrat( اأرقام العام 2017 تعترب  فعلية حتى �سهر نوفمرب واأرقام �سهر دي�سمرب تعترب م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

 .)ValuStrat( تعترب الأرقام م�ستقبلية ومت عملها  من قبل م�ست�سار  درا�سة اجلدوى امل�ستقل

ال�سل العقاري يحتوي على م�ساريف ت�سغيلية وهي على �سبيل املثال ل احل�سر: م�ساريف رواتب العمال، م�ساريف الفواتري من كهرباء ومياه، م�ساريف المن وم�ساريف ال�سيانة امل�ستمرة وكذلك ر�سوم الت�سغيل 

ور�سوم اإدارة الأمالك وعليه فاإن مثل هذه امل�ساريف حتت�سب على ال�سندوق حيث انه هو املالك لهذه الأ�سول. 

*

*
* *
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)ج( �سيا�سات تركيز ال�ستثمار

يهدف ال�سندوق اإىل ال�ستثمار يف اأ�سول عقارية داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية قابلــة لتحقيق دخل تاأجريي دوري وعوائد على راأ�س املال 

امل�ستثمر. ول ينوي ال�سندوق الرتكز يف قطاع معني بل �سيكون يف جميع القطاعات واملناطق اجلغرافية يف اململكة كما اأنه �سيتم اختيار املناطق/املدن 

التي تتميز ب�سمات ا�ستثمارية اإيجابية ومنو يف اأن�سطة الأعمال وتدفق يف ال�ستثمارات ب�سكل اإيجابي، و منو يف العر�س و الطلب و كذلك لديها بنية 

حتتية جيدة وذلك بعد عمل درا�سة جدوى �ساملة لهذه العقارات اما يتم عملها داخليًا من قبل مدير ال�سندوق اأو ال�ستعانة مب�ست�سار خارجي يقوم 

بعمل الدرا�سات الالزمة وذلك ح�سب تقدير مدير ال�سندوق والأخذ بالعتبار التقارير ال�سادرة يف هذا ال�ساأن من مثمنني اثنني م�ستقلني على الأقل، 

على اأن يكونوا معتمدين من قبل الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين.

اأن ال�ستثمارات املبدئية لل�سندوق الواردة يف هذه ال�سروط والأحكام، تقع %81.74 منها يف مناطق خمتلفة من اململكة العربية ال�سعودية بالإ�سافة 

اإىل عقار واحد فقط متواجد يف مدينة دبي يف المارات العربية املتحدة والتي ل يتجاأوز قيمته عن %16.76من القيمة الجمالية لأ�سول ال�سندوق 

وذلك بح�سب اآخر قوائم مالية مدققة.

)د( اآلية اتخاذ القرار ال�ستثماري ملدير ال�سندوق

اتخاذ القرارات اخلا�سة باأعمال ال�سندوق

جميع القرارات املتعلقة بال�سندوق واأي قرارات اأخرى تعترب موؤثرة باأي حال على مالكي الوحدات وعلى قيمة الوحدات يجب اأن يتم عر�سها على 

جمل�س اإدارة ال�سندوق. وهذه القرارات حتتوي و ل تقت�سر على التايل:

1.  املوافقة على الأهداف املبدئية لل�سندوق واملجال ال�ستثماري امل�ستهدف.

2.  املوافقة على تعيني مقدمي اخلدمات الأ�سا�سية لل�سندوق مثل )اأمني احلفظ، املطور العقاري، املثمنني العقاريني، امل�سوق العقاري، 
     الهيئة ال�سرعية، مدير الأمالك، املحا�سب القانوين(

3.  املوافقة على اأي عقود جديدة تدخل �سمن عمليات ال�سندوق العادية.

4.  املوافقة على ال�سروط والأحكام اخلا�سة بال�سندوق .

5.  متابعة �سري العمل ون�سبة الإجناز واعتماد الدفعات املالية.

6.  اأي عملية من املمكن اأن توؤثر على اأداء ال�سندوق اأو قيمة وحداته.

و�سف خطوات اتخاذ القرارات ال�ستثمارية

درا�صة ال�صواق العقارية:

يتم العتماد على ق�سم اإدارة ال�سناديق العقارية لدى مدير ال�سندوق وامل�ست�سارين اخلارجيني لإجراء تقييم دوري للقطاعات الأكرث جاذبية يف �سوق 

ال�ستثمار العقاري. و�سيقوم مدير ال�سندوق باملتابعة امل�ستمرة لالأمناط والدورات يف ال�سوق ال�ستثماري العقاري، بالإ�سافة اإىل اأ�سا�سيات ال�سوق 

وخ�سائ�س القطاع لال�ستفادة من الفر�س املتاحة يف ال�سوق العقاري واحلفاظ على اأهداف ال�سندوق على املدى الطويل.

ا�سم العقار

احلد الأدنى من القيمة الإجمالية 

لل�سندوق وفقًا لآخر قوائم مالية 

مدققة

احلد الأعلى من القيمة الإجمالية 

لل�سندوق وفقًا لآخر قوائم مالية 

مدققة

%100%75اأ�سول عقارية مدرة للدخل يف اململكة العربية ال�سعودية

العربية  اململكة  خارج  للدخل  مدرة  عقارية  اأ�سول 

ال�سعودية 
0%25%

%025عقود منفعة
%025عقارات حتت التطوير
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عمليات ال�صتحواذ:

يتم اتخاذ القرار بال�ستثمار يف العقارات ل�سالح ال�سندوق على النحو التايل:

1.  يتم تقييم العقار املر�سح لال�ستحواذ مبدئيًا من قبل اإدارة ال�سناديق العقارية للتحقق من جدواه وذلك بالنظر اإىل ال�سل العقاري من حيث 
املوقع والدخل واجلودة وكذلك جودة امل�ستاأجرين لالأ�سل اأو ميكنه ال�ستعانة مب�ست�سار خارجي والذي يتوافق مع و�سف لأنواع الأ�سول العقارية التي 

�سوف ي�ستثمر فيها ال�سندوق. 

2.  تعر�س نتائج التقييم املبدئي على جمل�س اإدارة ال�سندوق للح�سول على موافقته مبتابعة ال�سعي لتملك العقار

3.  يقوم مدير ال�سندوق بتعيني مثمنني م�ستقلني لتقييم العقار للو�سول للقيمة ال�سوقية للعقار.

4.  يقوم مدير ال�سندوق بتعيني مقّيم فني لتقييم العقار فنيًا وهند�سيًا وذلك للتاأكد من �سالحية ال�سل الفنية وخلوه من امل�ساكل الهند�سية و الفنية 
مما ميكن ال�سندوق ال�ستفادة من ال�سل مبثالية والتي تعود على مالكي الوحدات.

5.  يف حال مت التاأكد من جدوى العقار وحتقيقه لأهداف ال�سندوق يتم تقدمي عر�س بال�سراء للمالك ومن ثم احل�سول على موافقة جمل�س اإدارة 
ال�سندوق وهيئة ال�سوق املالية.

6.  يتم متلك العقار ل�سالح ال�سندوق وت�سجيل ملكيته با�سم ال�سركة ا خلا�سة التي مت تاأ�سي�سها من قبل اأمني احلفظ.

)هـ( �سالحية ال�سندوق يف التمويل

ل يوجد اأي قرو�س اأو متويل عند اإن�ساء/بدء عمل ال�سندوق، كما يحق لل�سندوق اأن يلجاأ للح�سول على متويل يف احلالت التي يقرها جمل�س اإدارة 

ال�سندوق واللجنة ال�سرعية لل�سندوق حيث األ يتجاأوز متويل ال�سندوق ما ن�سبته )%50( من القيمة الإجمالية لأ�سول ال�سندوق وذلك بح�سب اآخر 

قوائم مالية مدققة.

)و( و�سائل و كيفية ا�ستثمار النقد املتوفر يف ال�سندوق

القيمة  من   25% اأق�سى  )وبحد  احلاجة  دعت  ما  متى  امل�ستخدمة  وغري  املتاحة  ال�سيولة  با�ستثمار  اخلا�س  لتقديره  ووفقًا  ال�سندوق  ملدير  يحق 

الإجمالية لأ�سول ال�سندوق وفقًا لآخر قوائم مالية مدققة( يف واحدة اأو اكرث من ال�ستثمارات املذكورة باجلدول اأدناه على اأن تكون متوافقة مع 

اأحكام ال�سريعة ال�سالمية:

)ز(  �سيا�سة التوزيعات النقدية

�سيقوم مدير ال�سندوق بتوزيع ما ل يقل عن ما ن�سبته %90 ب�سكل ن�سف �سنوي يف نهاية الربع الثاين ونهاية الربع الرابع من كل �سنة ميالدية من 

�سايف اأرباح ال�سندوق ال�سنوية، وقد يقوم اأي�سًاً مدير ال�سندوق بتوزيع اأي مبالغ نقدية اإ�سافية يف ال�سندوق على �سكل توزيعات نقدية.

ا�سم العقار

احلد الأدنى من القيمة الإجمالية 

لل�سندوق وفقًا لآخر قوائم مالية 

مدققة

احلد الأعلى من القيمة الإجمالية 

لل�سندوق وفقًا لآخر قوائم مالية 

مدققة

�سيولة نقدية

%25�سفر %

و  عامًا  طرحًا  املطروحة  النقد  اأ�سواق  �سناديق 

املرخ�سة من قبل الهيئة. مبا فيها ال�سناديق املدارة 

من قبل مدير ال�سندوق

بالريال  الأجل  ق�سرية  والودائع  املرابحة  �سفقات 

ال�سعودي لدى امل�سارف املرخ�سة من قبل موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي والعاملة يف اململكة العربية ال�سعودية.
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8. املخاطر الرئي�سية لال�ستثمار يف ال�سندوق
مقدمة للمخاطر

ينطوي ال�ستثمار يف ال�سندوق على خماطر عديدة وهو منا�سب فقط للم�ستثمرين الذين يدركون خماطر ال�ستثمار ب�سكل تام وميكنهم حتمل تلك 

املخاطر، ويجب على امل�ستثمرين املحتملني تقييمها بعناية عند اتخاذ قرارهم. وقد تكون هناك خماطر اأخرى واأمور غري موؤكدة لي�ست معروفة لدى 

مدير ال�سندوق حاليًا، اأو قد يعتربها مدير ال�سندوق غري هامة حاليًا بينما قد يكون لها تاأثري �سلبي على ال�سندوق وعمله. ول ميكن تقدمي اأي �سمان 

باأن ال�سندوق �سيتمكن من حتقيق هدف ال�ستثمار اأو باأن امل�ستثمرين �سيتلقون عائدًا على راأ�س مالهم.

ل ينطوي ال�ستثمار يف ال�سندوق على اأي �سمانة باأن ال�ستثمار فيه �سيكون مربحًا اأو اأن امل�ستثمر لن يتكبد اأي خ�سائر. لذا، فاإنه يتوجب على كل 

م�ستثمر حمتمل اأن ياأخذ يف العتبار كل من عوامل املخاطر املذكورة اأدناه قبل �سراء وحدات يف ال�سندوق. ويتحمل كل م�ستثمر امل�سوؤولية الكاملة عن 

اأي خ�سائر مالية ناجتة عن ال�ستثمار يف ال�سندوق ما مل تكن تلك اخل�سارة ب�سبب الغ�س اأو الإهمال اجل�سيم اأو �سوء الت�سرف من مدير ال�سندوق 

وفقا ملا تن�س عليه لئحة �سناديق ال�ستثمار العقاري وتعليمات �سناديق ال�ستثمار العقارية املتداولة.

ملخ�ص املخاطر

يتناأول هذا الق�سم العوامل الأكرث خطورة التي قد توؤثر على العمل والعمليات الت�سغيلية والو�سع املايل لل�سندوق. وهو ل ي�سف جميع املخاطر التي 

تنطبق على ال�سندوق اأو على القطاع ب�سكل عام اأو مالكي الوحدات يف �سندوق. ويف حالة وقوع اأي من املخاطر التالية اأو ظهور خماطر جديدة مل 

يتم حتديدها بعد، حينها قد يتاأثر ال�سندوق �سلبًا، وقد تنخف�س قيمة وحدات ال�سندوق يف تلك احلالة، وعليه فاإن ال�ستثمار يف ال�سندوق ل يعني 

�سمان الربح اأو عدم اخل�سارة.

املخاطر املتعلقة بال�سندوق:

عدم وجود �سمان ربحية ال�ستثمار يف ال�سندوق    

لي�س هناك �سمان باأن ال�سندوق �سيتمكن من حتقيق عوائد مل�ستثمريه اأو اأن العوائد �ستكون متنا�سبة مع خماطر ال�ستثمار يف ال�سندوق وطبيعة 

املعامالت الواردة يف هذه ال�سروط والأحكام. ومن املمكن اأن تقل قيمة الوحدات اأو اأن يخ�سر امل�ستثمرون بع�س اأو جميع راأ�س املال امل�ستثمر. ول ميكن 

تقدمي �سمان باأن العوائد املتوقعة اأو امل�ستهدفة لل�سندوق �سيتم حتقيقها، وجميع الأرقام والإح�سائيات التي وردت واملبينة يف هذه ال�سروط والأحكام 

هي لأغرا�س التو�سيح فقط. ول ميكن توقع العوائد الفعلية والتي قد تختلف عن  الإح�سائيات الواردة يف هذه ال�سروط والأحكام والتي من املمكن اأن 

توؤثر �سلبيًا على ربحية وقيمة الوحدات ال�ستثمارية. 

خماطر عدم وجود تاريخ ت�سغيلي لل�سندوق

ل ميتلك ال�سندوق تاريخًا ت�سغيليًا ميكن للم�ستثمرين املحتملني من خالله احلكم على اأداء ال�سندوق وجناحه. حيث ميتلك مدير ال�سندوق خربة 

حمدودة يف اإدارة �سناديق ال�ستثمار العقاري املتداولة حلداثة ت�سريعها يف اململكة. كما اأن طبيعة ال�ستثمارات امل�ستقبلية يف ال�سندوق وكذلك طبيعة 

املخاطر املرتبطة بها قد تختلف ب�سكل جوهري عن ال�ستثمارات وال�سرتاتيجيات التي قام بها مدير ال�سندوق يف ال�سابق. كما اأنه لي�س بال�سرورة اأن 

تكون النتائج ال�سابقة التي حققها مدير ال�سندوق داّلة على الأداء امل�ستقبلي لهذا ال�سندوق. لذا تعد حداثة املنتج من املخاطر وذلك ل�سعوبة التنبوؤ 

مبدى التغيري يف قيمة الوحدات اأو يف العائدات التي من املفرت�س توزيعها ويف حال حدوث اأي امور ل يعلم مدير ال�سندوق عنها اأو ل ميكن تنبوؤها 

ف�سوف يتعر�س مالكو الوحدات اإىل انخفا�س يف قيمة وحداتهم اأو من املمكن اإىل خ�سارة ا�ستثماراتهم يف ال�سندوق.

خماطر عدم الوفاء بالأنظمة ذات العالقة 

قد ي�سبح ال�سندوق غري موؤهل ليكون �سندوق ا�ستثمار عقاري متداول مبوجب التعليمات املنظمة ل�سناديق ال�ستثمار العقاري املتداولة، وهو الأمر 

الذي يرتتب عليه اآثار �سلبية على �سيولة تداول وحداتهم مبا قد يوؤثر على قيمة ا�ستثمارهم تاأثريًا �سلبيًا. وينبغي على امل�ستثمرين مالحظة اأنه ل يوجد 

�سمان باأن ال�سندوق، بعد تاأ�سي�سه ك�سندوق ا�ستثمار عقاري متداول �سوف يظل �سندوق ا�ستثمار عقاري متداول اأو �سوف ي�ستمر يف و�سعه ك�سندوق 

املتطلبات  من  باأي  الوفاء  عن  ال�سندوق  تخلف  حال  ويف  التنظيمية.  باملتطلبات  الوفاء  عدم  ب�سبب  وذلك  )تداول(  ال�سعودية  ال�سوق  يف  متداول 

التنظيمية الالزمة، يجوز لهيئة ال�سوق املالية تعليق تداول الوحدات اأو اإلغاء اإدراج ال�سندوق. و�سوف يوؤدي عدم القدرة على تداول وحدات ال�سندوق 

يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(اإىل نتائج �سلبية على �سعر الوحدات و�سيولتها.
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خماطر عدم توافر �سيولة يف ال�سوق

لتداول  اأنه �سوف تكون هناك �سيولة  اإىل  اإىل ذلك  النظر  ينبغي  ال�سعودية )تداول(. ول  املالية  ال�سوق  للتداول يف  اإدراج وحداته  ال�سندوق  يعتزم 

الوحدات. ويف حال عدم وجود �سوق تداول ذو �سيولة اأو املحافظة على قدر كايف من ال�سيولة والتي تتيح ملالكي الوحدات تداول وحداتهم بناء على 

يكون  �سوف  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  �سلبي.  نحو  على  تداولها  واأ�سعار  الوحدات  قيمة  تتاأثر  �سوف  ذلك  ويف حال عدم حتقق  والطلب،  العر�س  وفرة 

للتداولت القليلة ن�سبيًا تاأثري �سلبيًا على القيمة ال�سوقية للوحدات، وقد يكون من ال�سعب تنفيذ العمليات وخ�سو�سًا املتعلقة بعدد كبري من الوحدات. 

وبالإ�سافة اإىل ذلك، �سوف يتم اإ�سدار ن�سبة كبرية من الوحدات اإىل عدد حمدود من امل�ستثمرين، وهو الأمر الذي قد يوؤثر �سلبًا على وجود �سيولة 

ن�سطة للوحدات. وعلى الرغم من اأن الوحدات �سوف تكون قابلة للتداول، قد تكون �سيولة ال�سوق بالن�سبة لوحدات �سناديق ال�ستثمار العقاري القابلة 

للتداول اأقل من �سيولة �سوق اأ�سهم ال�سركات املدرجة وعليه ف�سوف تاأثري قيمة الوحدات وم�ستوى تداولها ب�سكل كبري .

خماطر التغريات يف الأ�سعار

هناك العديد من العوامل التي قد توؤثر �سلبًا على ال�سعر ال�سوقي للوحدات ومن بينها احلركة العامة يف اأ�سواق الأ�سهم املحلية والعاملية والأ�سواق 

العقارية والظروف القت�سادية ال�سائدة واملتوقعة ومعدلت الفائدة وتكاليف التمويل وتوجهات امل�ستثمرين والظروف القت�سادية العامة. وقد تتعر�س 

�سوق الوحدات للتقلبات، وقد يوؤدي عدم وجود ال�سيولة اإىل حدوث تاأثري �سلبي على القيمة ال�سوقية للوحدات. وبناء عليه، فاإن �سراء هذه الوحدات 

مالئم فقط للم�ستثمرين الذين ميكنهم حتمل املخاطر املرتبطة بهذه ال�ستثمارات.

خماطر التغري يف ن�سب الفائدة والظروف القت�سادية العامة

اإن التغريات يف الظروف القت�سادية، مبا يف ذلك ن�سب الفائدة ومعدلت الت�سخم، وظروف العمل، واملناف�سة، والقوانني ال�سريبية من �ساأنها اأن توؤثر 

ب�سكل �سلبي على اأعمال وفر�س ال�سندوق. وعلى وجه اخل�سو�س، قد تت�سبب الزيادة يف ن�سب الفائدة مبطالبات من امل�ستثمرين لعائد اأعلى وذلك 

للتعوي�س عن الزيادة يف التكلفة النقدية وتكلفة الفر�سة البديلة. ونتيجة لذلك، قد تنخف�س جاذبية الوحدات كفر�سة ا�ستثمارية فيقل الطلب عليها 

مما يوؤثر �سلبًا على القيمة ال�سوقية للوحدات. وحيث اأنه يجوز لل�سندوق اللجوء اإىل التمويل، فاإن اأي زيادة يف ن�سب الفائدة يف اأ�سواق الدين من �ساأنها 

اأن توؤثر على �سروط التمويل لل�سندوق. واإن التغريات يف اأ�سعار الفائدة قد توؤثر اأي�سًاً على التقييمات يف القطاع العقاري ب�سكل عام.

خماطر التداول ب�سعر اأقل من �سعر الطرح الأويل

قد يتم تداول الوحدات ب�سعر اأقل من �سعر الطرح الأويل يف وقت ال�سرتاك، وقد ل ي�ستطيع مالكو الوحدات ا�سرتداد كامل قيمة ا�ستثمارهم. وقد 

يتم تداول الوحدات ب�سعر اأقل من قيمتها لعدة اأ�سباب من بينها ظروف ال�سوق غري املواتية و�سعف توقعات امل�ستثمرين حول جدوى ال�سرتاتيجية 

وال�سيا�سة ال�ستثمارية لل�سندوق وزيادة العر�س على الطلب من الوحدات. وكذلك قد توؤدي عمليات البيع من جانب مالكي الوحدات لعدد كبري من 

الوحدات اإىل تخفي�س ال�سعر ال�سوقي للوحدة اإىل درجة كبرية. وقد توؤدي اأي عمليات بيع لعدد كبري من الوحدات يف ال�سوق العامة اأو الت�سور باأن 

هذه املبيعات �سوف حتدث اإىل التاأثري ب�سكل �سلبي وكبري على قيمة و�سعر تداول الوحدات. وبناء عليه، فاإن �سراء الوحدات مالئم فقط للم�ستثمرين 

الذين ميكنهم حتمل املخاطر املرتبطة بهذه ال�ستثمارات ل �سيمًا واأن ذلك قد يوؤدي اإىل �سعوبة تخارج امل�ستثمر من ال�سندوق اأو تخارجه بقيمة اأقل 

من القيمة ال�سوقية لأ�سول ال�سندوق.

خماطر التقلب يف التوزيعات

على الرغم من اأنه يتوجب على ال�سندوق مبوجب التعليمات اخلا�سة ب�سناديق ال�ستثمار العقارية املتداولة توزيع ما ن�سبته %90 على الأقل من 

�سايف دخلها ملالكي الوحدات ب�سكل �سنوي، اإل اأنه ل يوجد �سمانات ب�ساأن مبالغ التوزيعات امل�ستقبلية، وقد يكون ال�سندوق غري قادر على القيام باأي 

توزيع ب�سبب اأحداث غري متوقعة توؤدي اإىل زيادة يف التكاليف )مبا يف ذلك النفقات الراأ�س مالية يف حال القيام باأعمال جتديد وا�سعة النطاق ومكلفة 

ب�سكل عاجل( اأو انخفا�س يف الإيرادات )كما يف حال انخفا�س م�ستويات حت�سيل اإيرادات الإيجار(. واإن عدم قدرة ال�سندوق على القيام بتوزيعات 

�سنوية ملالكي الوحدات �سوف يت�سبب يف انخفا�س قيمة و�سعر تداول وحدات ال�سندوق.
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العتماد على املوظفني الرئي�سيني ملدير ال�سندوق 

�سيعتمد ال�سندوق على خدمات الإدارة وال�ست�سارات التي يقدمها موظفي مدير ال�سندوق. وقد يكون من ال�سعب ا�ستبدال بع�س املوظفني الرئي�سيني، 

وخا�سة يف الإدارة العليا ملدير ال�سندوق. ويف حالة ترك اأحد هوؤلء املوظفني العمل ومل يكن مدير ال�سندوق قادرًا على اإيجاد بديل منا�سب، فاإن اأداء 

اأعمال ال�سندوق قد تتاأثر ب�سكل �سلبي. اإن عدم وجود فريق ناجح لإدارة ال�سندوق قد ينعك�س �سلبًا على القدرة على تنمية عقارات واأ�سول ال�سندوق 

والقدرة على التفاأو�س ملا فيه من م�سلحة ال�سندوق مما قد ينعك�س على عائدات ال�سندوق وقيمة وحداته ال�ستثمارية.

خماطر طبيعة ال�ستثمار

ال�ستثمار يف ال�سندوق يتطلب التزامًا كما هو مو�سح يف هذه ال�سروط والأحكام، مع عدم وجود �سمانات لتحقيق عوائد على راأ�س املال امل�ستثمر. 

لن يكون هناك اأي �سمان باأن ال�سندوق �سوف يتمكن من حتقيق عوائد اإيجابية على ا�ستثماراته يف الوقت املنا�سب اأو اأي وقت على الإطالق. وقد ل 

تكون هناك اإمكانية لبيع اأ�سوله اأو الت�سرف فيها، واإذا ما تقرر الت�سرف فيها بالبيع قد ل تكون هناك اإمكانية لبيعها ب�سعر يعتقد مدير ال�سندوق 

اأنه ميثل القيمة العادلة لها اأو اأن يتم بيعها يف الإطار الزمني الذي يطلبه ال�سندوق. وبناء على ما �سبق، فاإن ال�سندوق قد ل يتمكن اأبدًا من حتقيق 

اأي عائد على اأ�سوله.

خماطر ت�سارب حمتمل يف امل�سالح 

قد  واملنت�سبني  واملدراء  منهما  كل  ومدراء  له،  التابعة  وال�سركات  ال�سندوق  مدير  لأن  نظرا  امل�سالح  لت�سارب  خمتلفة  حلالت  ال�سندوق  يخ�سع 

يكونون م�ساركني يف اأن�سطة عقارية وغريها من الأن�سطة جتارية بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. وقد تن�ساأ هناك حالت تت�سارب فيها م�سالح 

احد الطراف مع م�سالح ال�سندوق. اإن اأي ت�سارب يف امل�سالح يحد من قدرة مدير ال�سندوق على اأداء مهامه �سوف يوؤثر �سلبًا على ا�ستثمارات 

ال�سندوق وعوائده وتوزيعاته.

خماطر تخلف الطرف الآخر عن اللتزام واملخاطر الئتمانية 

�سوف يتعر�س ال�سندوق ملخاطر ائتمانية تتعلق بالأطراف الذين يقوم ال�سندوق مبزاأولة اأعماله معهم كما ميكن اأن يتحمل ال�سندوق خطر ت�سوية 

التخلف عن ال�سداد. عالأوة على اأن ال�سندوق قد يتعر�س يف ظروف معينة ملخاطر تخلف الطرف الآخر عن اللتزام مبا يف ذلك مالك الأرا�سي و/

اأو مديرو العقارات و/اأو امل�ستاأجرون و/اأو البنوك املمولة و/اأو املقاأولون. وقد يوؤدي اإخالل اأي طرف خارجي متعاقد معه عن الوفاء باللتزامات اأو 

�سداد اأي م�ستحقات تعاقدية اإىل ال�سندوق اإىل انخفا�س دخل ال�سندوق وبالتايل التاأثري ال�سلبي على عوائد مالكي الوحدات.

خماطر عدم امل�ساأواة يف احل�سول على املعلومات

اأي�سًاً املالك احلقيقني  للعقار كم�ساهمات عينية حيث متثل هذه املجموعة  %60 من وحداته ملجموعة املالك احلاليني  �سي�سدر ال�سندوق حتى 

لل�سركات البائعة و�سركة مدير الأمالك. وبالتايل تن�ساأ خماطر ح�سول جمموعة املالك احلاليني للعقار اأو مدير الأمالك على معلومات جوهرية 

والتي قد ل يكون لدى مدير ال�سندوق علم بها اأو قد ل يدرك انها جوهرية. بالإ�سافة اإىل ذلك قد يكون لديهم القدرة على تف�سري املعلومات يف الوقت 

املنا�سب والتي قد ل يكون ملدير ال�سندوق وامل�ستثمرين الأخرين القدرة على ذلك ولذلك فاإن هذا قد يوؤثر على بع�س مالكي الوحدات يف ال�سندوق. 

عوامل املخاطر ذات ال�سلة باأ�سول ال�سندوق:

خماطر ال�ستحواذ على الأ�سول العقارية املبدئية 

يتوقع ال�سندوق اإمتام ال�ستحواذ على الأ�سول العقارية املبدئية يف غ�سون 90 يومًاً من تاريخ اقفال فرتة الطرح. وعلى الرغم من الإلزامية القانونية 

لتفاقيات ال�سراء، اإل اأنه يف حال عدم التزام اأي من طريف اتفاقيات ال�سراء بتنفيذ التزاماتهم مبوجبها، فقد ل تتم عملية ال�ستحواذ يف غ�سون 90 

يومًاً من تاريخ الإقفال اأو يف اأي وقت على الإطالق، ويف حال عدم ح�سول ذلك �سيقوم مدير ال�سندوق باإغالق ال�سندوق والقيام بالإجراءات التي 

مّت الإ�سارة اإليها يف فقرة رقم )13( ق�سم انق�ساء ال�سندوق من هذه ال�سروط والأحكام.

خماطر ال�ستثمارات العقارية

�سيخ�سع ال�سندوق لظروف القطاع العقاري العامة يف اململكة العربية ال�سعودية، والتي تتاأثر يف حد ذاتها بالعديد من العوامل، من بينها على �سبيل 

املثال ل احل�سر، منو القت�ساد الكلي وال�ستقرار ال�سيا�سي واأ�سعار الفائدة والعر�س والطلب وتوافر التمويل وتوجهات امل�ستثمرين وال�سيولة والبيئة 

القانونية والتنظيمية وغريها من الظروف يف اململكة. والتي �سوف توؤثر على اأ�سعار العقار مما ينعك�س على �سعر وحدات ال�سندوق
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خماطر النخفا�ص يف قيمة العقار

ت�سهد قيمة العقارات تقّلبات وتغريات. وقد يوؤدي التغري يف موؤ�سرات القت�ساد ال�سعودي اإىل انخفا�س القيمة ال�سوقية ل�ستثمارات ال�سندوق  مما 

قد يقود بدوره اإىل تقّل�س عوائد ال�سندوق اأو ت�سفية ال�سندوق دون جناح يف تنفيذ ا�سرتاتيجيته ال�ستثمارية ويدفع ذلك مدير ال�سندوق اإىل تغيري 

ا�سرتاتيجيته ال�ستثمارية وقد ي�سطر ال�سندوق اإىل التخّل�س من ا�ستثماراته بخ�سارة. بالإ�سافة اإىل ذلك تتعر�س ال�ستثمارات يف العقارات التجارية 

وال�سكنية للمخاطر التي توؤثر يف القطاع العقاري التجاري وال�سكني ب�سكل عام مبا يف ذلك التغريات املو�سمية ورغبة امل�سرتين يف �سراء عقار معني 

والتغريات يف الظروف القت�سادية والثقة يف الأعمال التجارية. لذلك قد يكون لعامل واحد اأو اأكرث من هذه العوامل تاأثريًا �سلبيًا يف نتائج عمليات 

ال�سندوق اأو و�سعه املايل اأو اأ�سعار وحداته اأو جميعها.

خماطر النخفا�ص يف قيمة العقار 

بالإ�سافة اإىل تقومي اأ�سول ال�سندوق الذي يجريه اثنان من املثمنني امل�ستقلني قد ي�ستخدم مدير ال�سندوق عمليات تقومي داخلية لأغرا�س خمتلفة. 

وقد ل تكون عمليات التقومي التي يقوم بها مدير ال�سندوق لغر�س تقدير قيمة اأي اأ�سل من اأ�سوله مقيا�سا دقيقا للقيمة التي ميكن احل�سول عليها 

عند بيع ذلك الأ�سل اإذ قد يعتمد ذلك على التفاأو�س بني امل�سرتي والبائع ذلك اأن التحقق النهائي من قيمة الأ�سول يعتمد اإىل حد كبري على الظروف 

القت�سادية  وغريها من الظروف الأخرى اخلارجة عن �سيطرة ال�سندوق ومدير ال�سندوق ومن بني تلك الظروف دون ح�سر  ظروف ال�سوق ب�سكل 

عام. بالإ�سافة اإىل ذلك  فاإن التقييمات ل تعرّب بال�سرورة عن ال�سعر الذي ميكن بيع الأ�سل مقابله. واإذا قرر ال�سندوق ت�سفية اأ�سوله  فاإن القيمة 

بالن�سبة  اليقني  التي يزيد فيها عدم  التقلبات القت�سادية  اأقل منها. ويف فرتات  اأو  التقومي املقدرة لهذه الأ�سول  اأكرث من قيمة  املحققة قد تكون 

اإىل تقديرات القيمة وتقل العمليات املماثلة التي ميكن يف مقابلها قيا�س القيمة  فاإن الفارق يزيد ما بني القيمة املقدرة لأ�سل عقاري معني والقيمة 

ال�سوقية النهائية لذلك الأ�سل. وعالأوة على ذلك فاإن عدم اليقني الن�سبي ب�ساأن التدفقات النقدية يف ال�سوق املتعرثة ميكن اأن يوؤثر �سلبا يف دقة 

تقديرات قيمة اأ�سول ال�سندوق ويف املفاأو�سات بني امل�سرتي والبائع  وبالتايل يف اأداء ال�سندوق و�سعر الوحدة.

خماطر توفر ال�ستثمارات املنا�سبة

تكون بع�س من ا�ستثمارات ال�سندوق، كما بتاريخه، منتقاة من قبل مدير ال�سندوق وبالتايل لن تكون هنالك فر�سة ملالكي الوحدات بتقييم العوامل 

باأن مدير ال�سندوق �سيتمكن، عقب ال�ستحواذ على  اأو غريها فيما يتعلق بال�ستثمارات امل�ستقبلية. ول ميكن تقدمي �سمان  اأو املالية  القت�سادية 

على  احل�سول  على  ال�سندوق  مدير  قدرة  وعدم  بال�سندوق.  اخلا�سة  ال�ستثمار  اأهداف  مع  تتما�سى  ا�ستثمارات  حتديد  من  العقارية،  الأ�سول 

ا�ستثمارات منا�سبة يف امل�ستقبل قد يوؤثر �سلبًا على النمو املرغوب يف القيمة ال�سوقية للوحدات.

خماطر عدم قدرة امل�ستاأجرين على الوفاء بالتزاماتهم الإيجارية

اإن الأ�سول العقارية موؤجرة من قبل عدة م�ستاأجرين. وبالتايل يكون ال�سندوق معر�سًا للمخاطر ب�سكل كبري يف حال اإخالل اأحد امل�ستاأجرين عن 

الوفاء بالتزاماته. ففي تخلف اأحد امل�ستاأجرين عن �سداد الدفعات امل�ستحقة عن عقار واحد اأو اأكرث من الأ�سول العقارية، قد يحد ذلك من قدرة 

مدير ال�سندوق على اإعادة تاأجري العقار اأو تاأجريها ب�سروط مر�سية. وهذا من �ساأنه اأن يقلل من اإيرادات الإيجار من العقار. وعالأوة على ذلك، 

قد ي�سطر ال�سندوق لعمل جتديدات كبرية للعقارات بغر�س جذب م�ستاأجرين جدد يف امل�ستقبل على اأف�سل �سروط ممكنة، مما قد يوؤثر موؤقتًا على 

العوائد التي يتم توزيعها على امل�ستثمرين .

خماطر وجود م�ستاأجر وحيد لبع�ص الأ�سول العقارية

�سي�ستحوذ ال�سندوق يف املرحلة البتدائية من عمر ال�سندوق على اأ�سول عقارية ذات م�ستاأجر وحيد. ويت�سم هذا النوع من الأ�سول العقارية على 

كونه جمهز اأو معاد جتهيزه من قبل امل�ستاأجر بطريقة تخدم م�ساحله مبا يف ذلك على �سبيل املثال القيام ببع�س التغيريات على الديكورات الداخلية 

لالأ�سل العقاري بال�سكل الذي يعك�س هوية وحاجة امل�ستاأجر. وبالتايل، فاإنه يف حال قرر امل�ستاأجر عدم التجديد اأو اإنهاء عقد الإيجار ذي العالقة، 

فقد يجد مدير ال�سندوق �سعوبة يف اإعادة تاأجري العقار على م�سـتاأجر جديد يقوم با�ستئجار كامل الأ�سل العقاري مما ي�سطر مدير ال�سندوق البحث 

عن م�ستاأجرين يقومون با�ستئجار وحدات عقارية مفرقة من الأ�سل العقاري وذلك بعد القيام بالتعديالت املطلوبة على الأ�سل العقاري. وبالتايل، 

فاإن اأي تاأخري يف اإيجاد م�ستاأجر اأو م�ستاأجرين بديلني والقيام باأي تعديالت داخلية على الأ�سل العقاري قد يكبد ال�سندوق نفقات راأ�سمالية كبرية 

اأو التزامات اأو م�سوؤوليات اأخرى، والذي قد يكون له تاأثري جوهري �سلبي على اأعمال ال�سندوق والو�سع املايل والتدفقات النقدية ونتائج الت�سغيل.
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خماطر عدم اإ�سغال العقار لفرتات طويلة

ل امل�ستاأجر من اإكمال عقد التاأجري  عندما ت�سبح اأي من الوحدات العقارية �ساغرة لفرتات طويلة كنتيجة لنتهاء عقد التاأجري دون جتديده، اأو تن�سُّ

فاإن ال�سندوق قد يعاين من  الأ�سباب،  اأو غري ذلك من  العقد  اأو عدم جتديد  اإلغاء  اأو  اإفال�سه،  امل�ستاأجر  اإعالن  اأو  اأو غري قانوين،  ب�سكٍل قانوين 

العقود  على  كبري  ب�سكٍل  تعتمد  ما  عقار  قيمة  ولكون  ذلك،  على  عالأوة  للم�ستثمرين.  الدورية  التوزيعات  انخفا�س  وبالتايل  العوائد،  يف  انخفا�ٍس 

التاأجريية لذلك العقار، فاإن القيمة التي ميكن حت�سيلها من بيع تلك العقارات التي ظلت غري م�ستاأجرة ب�سكٍل جزئي اأو كلي لفرتات طويلة ن�سبيًا قد 

تتناق�س، وبالتايل قد تتناق�س العوائد التي ميكن حتقيقها للم�ستثمرين مما قد يوؤثر �سلبًا على ا�ستثمارات ال�سندوق وعوائده وتوزيعاته.

خماطر ال�ستثمار خارج اململكة العربية ال�سعودية 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  والتقلبات  العملة  �سرف  �سعر  مثل  املخاطر  من  العديد  على  ال�سعودية(  العربية  اململكة  )خارج  الدويل  ال�ستثمار  ينطوي 

وارتفاع التكاليف على امل�ستثمر وخماطر اأمن املعلومات. و�سي�سعى مدير ال�سندوق للدخول يف ا�ستثمارات تابعة ملتطلبات تنظيمية ورقابية واإ�سرافية 

مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها اململكة العربية ال�سعودية. كما لي�س لدى مدير ال�سندوق املعرفة الكافية بهذه النظمة والقوانني و كذلك ميكن 

يف امل�ستقبل ان تفر�س قوانني خارجية جديدة ويف حال حدوث اأي مما ذكر اأعاله فاإنه قد يوؤثر ذلك على اأرباح ال�سندوق و/اأو تقييم اأ�سوله مما قد 

يوؤثر �سلبا على �سعر وحداته.

املخاطر املتعلقة بعقود املنفعة

ينوي ال�سندوق ال�ستحواذ على اأ�سل عقاري من خالل نقل منفعته اإىل ال�سندوق. وهذه العقود ل تعني نقل ملكية ال�سل اإىل ال�سندوق بل نقل حق 

النتفاع منه وقد تن�ساأ منازعات اأو خالفات حول امللكية اأو حول العقد ب�سل عام ويف حال حدوثها ف�سوف يوؤثر جوهريًا على قيمة الأ�سول العقارية، 

وبالتايل على قيمة الوحدات يف ال�سندوق.

املخاطر ال�سيا�سية يف ما يتعلق بالأ�سول الواقعة جنوب اململكة

تتعر�س اململكة العربية ال�سعودية لظروف �سيا�سية خ�سو�سًا يف املنطقة اجلنوبية منها حيث ان هذه الظروف لها تاأثري كبري على اأ�سول ال�سندوق 

وعوائده، يف حال ا�ستمرت هذه الظروف اأو زادت فاإن ذلك بالتاأكيد �سيوؤثر على اأ�سول ال�سندوق وعلى مالكي الوحدات يف ال�سندوق ب�سكل مبا�سر 

وعلى قيمة الأ�سول اأي�سًاًً.  

خماطر احتمالية عدم القدرة على اإ�سدار بع�ص �سهادات اإمتام البناء:

عدم وجود �سهادات امتام بناء لبع�س الأ�سول العقارية اأو عدم القدرة على اإ�سدارها قد يعر�س ال�سندوق اإىل خطر عد ال�ستفادة من ال�سل اأو عدم 

القدرة على تاأجريه اأو بيعة وبالتايل يف حال وقوع ذلك �سيتاأثر ال�سندوق ب�سكل �سلبي وينعك�س ذلك على عملياته وقدرة على توزيع اأرباح للم�ساهمني 

يف حال وقع اي من املخاطر املذكورة اعاله والتي �سوف ت�سبب يف خ�سارة مالكي الوحدات وال�سندوق ولكن يتعهد مدير ال�سندوق با�ستخراجها خالل 

الـ 12 �سهر القادمة ويف حال مل يتمكن من ذلك ف�سيكون مدير ال�سندوق هو امل�سوؤول اأمام ال�سندوق واأمام مالكي الوحدات يف حال وقع اأي �سرر 

ب�سبب ذلك.

خماطر تخلف الطرف الآخر عن اللتزام واملخاطر الئتمانية

�سوف يتعر�س ال�سندوق ملخاطر ائتمانية تتعلق بالأطراف الذين يقوم ال�سندوق مبزاأولة الأعمال معهم كما ميكن اأن يتحمل ال�سندوق خطر ت�سوية 

التخلف عن ال�سداد. كما اأن ال�سندوق قد يتعر�س، يف ظروف معينة، اإىل خماطر تخلف الطرف الآخر عن اللتزام مبا يف ذلك مالك الأرا�سي و/اأو 

مديري العقارات و/اأو البنوك املمولة و/اأو املقاأولني. وقد يوؤدي اإخالل اأي طرف خارجي متعاقد معه عن �سداد اأي م�ستحقات تعاقدية اإىل ال�سندوق 

اإىل انخفا�س دخل ال�سندوق وبالتايل التاأثري يف النهاية على عوائد مالكي الوحدات.

خماطر التقلبات يف قيمة العقار واملخاطر العقارية

�سوف تخ�سع ال�ستثمارات للمخاطر املتعلقة مبلكية العقارات و/اأو تاأجريها و/اأو تطوير عملياتها و/اأو اإعادة تطويرها. وت�سمل هذه املخاطر، على 

�سبيل املثال ولي�س احل�سر، تلك املخاطر املرتبطة بالقت�ساد العام والأو�ساع العقارية خ�سو�سًا يف م�ستويات العر�س والطلب املتعلق بالعقارات. 

وحيث �سهد ال�سوق العقاري تقلبات كثرية يف ال�سابق، فهنالك احتمال اأن يقوم ال�سندوق بال�ستحواذ على عقارات قد تتدهور قيمتها لحقًا وعليه 
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�سوف تتاأثر القيمة ال�سوقية ل�ستثمارات ال�سندوق. ول يوجد هناك اأي �سمان على وجود �سوق جاهزة لإعادة بيع ال�ستثمارات وذلك لأن ال�ستثمارات 

العقارية ب�سكل عام تعترب من ال�ستثمار الغري �سائلة.

بالإ�سافة اإىل ذلك، قد يكون للتغريات ال�سلبية يف ت�سغيل اأي عقارات اأو يف الو�سع املايل لأي م�ستاأجر تاأثريًا �سلبيًا على املدفوعات الإيجارية التي 

يتلقاها ال�سندوق، وبالتايل على قدرة ال�سندوق على تقدمي توزيعات اأرباح للم�ستثمرين. وقد يتعر�س اأي م�ستاأجر، من وقت لآخر، للركود وهو الأمر 

الذي قد ي�سعف و�سعه املايل ويوؤدي اإىل تخلفه عن �سداد امل�ستحقات الإيجارية عند ا�ستحقاقها. ويف اأي وقت، يجوز لأي م�ستاأجر اأن ي�سعى للح�سول 

على حماية �سد قوانني الإفال�س اأو الإع�سار املعمول بها، وهو الأمر الذي قد يوؤدي اإىل رف�س عقد الإيجار اأو اإنهائه اأو اأي نتائج �سلبية اأخرى، وبالتايل 

الإفال�س يف  للحماية من  امل�ستاأجرين لن يرفعوا دعاأوى  باأن  بال�سندوق. ول ميكن تقدمي �سمان  للتوزيع اخلا�س  القابل  النقدي  التدفق  انخفا�س 

امل�ستقبل، واإذا فعلوا ذلك اأن ي�ستمر الإيجار �ساريًا.

خماطر نزع امللكية

اأنه من حق بع�س اجلهات احلكومية يف اململكة نزع ملكية العقار للم�سلحة العامة )على �سبيل املثال ل احل�سر، بناء الطرق واملرافق العامة(. ومن 

اأن تكون قيمة التعوي�س للعقار املنزوعة ملكيته م�ساأو للقيمة ال�سوقية ولكن هذا الأمر غري م�سمون حيث قد تقل قيمة  الناحية النظرية، يفرت�س 

التعوي�س عن القيمة ال�سوقية للعقار وقت نزع امللكية اأو القيمة املدفوعة عند ال�سراء. ويف حال نزع امللكية يتم ال�ستحواذ الإجباري على العقار بعد 

فرتة اخطار غري حمددة نظاميًا، وذلك لأن حتديدها يعتمد على نظام خا�س. وعلى الرغم من احتمالية دفع التعوي�س، فهناك خطر يتمثل يف اأن 

يكون قيمة التعوي�س غري كافية باملقارنة مع حجم ال�ستثمار اأو الربح الفائت اأو الزيادة يف قيمة ال�ستثمار. ويف حال حتقق خطر نزع امللكية، قد 

تنخف�س قيمة التوزيعات ملالكي الوحدات، وقيمة و�سعر التداول للوحدات وقد يخ�سر مالكي الوحدات كل اأو جزء من راأ�س املال امل�ستثمر.

خماطر ال�سركات امل�سغلة اأو ال�سركات املخت�سة باإدارة الأمالك

وتاأجري  لت�سغيل  ويعتمد على خرباتهم  اأ�سا�س ح�سري  العقارية على  الأ�سول  واإدارة  بت�سغيل  �سركات خمت�سة  اأو  �سركة  ال�سندوق  ي�ستخدم  �سوف 

العقارات. و تعتمد عوائد العقارات املطورة ب�سكل كبري على قدرة امل�سغل اأو مدير الأمالك على التاأجري وحت�سيل الإيجارات واإقامة عالقات جيدة مع 

امل�ستاأجرين. كما اأن امل�سغل قد يقوم بال�ستعانة بعدد من املتعهدين لغر�س تقدمي خدمات مثل الأمن والنظافة وال�سيانة واخلدمات الأخرى. وعليه 

فاإن اأي تق�سري اأو خلل يف م�ستوى اخلدمة املقدمة من امل�سغل اأو من املتعهدين لأي �سبب من الأ�سباب اأو اإخفاق امل�سغل يف اإدارة املتعهدين بالكفاءة 

املطلوبة �سيكون من �ساأنه التاأثري املبا�سر وب�سكل �سلبي يف اأداء ال�سندوق وو�سعه املايل وبالتايل �سعر الوحدة.

خماطر �سوق العقارات التجارية

ُمعر�ساً  ال�سندوق  ي�سبح  قد  الناجتة عنها،  الدخل  ال�سندوق على م�سادر  اعتمد  واإذا  اأ�سول عقارية جتارية فقط،  على  ال�سندوق  ي�ستحوذ  قد 

الظروف  وتوؤثر  بالو�سع القت�سادي ب�سفة عامة. هذا  وتتاأثر  الدورية  التجارية بطبيعتها  العقارات  وتتميز �سوق  ال�سوق.  لأي ركود يحدث يف هذه 

القت�سادية املتدهورة �سلبًا على قيمة الأ�سول العقارية التجارية و�سيولتها. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن الظروف القت�سادية ال�سلبية كان لها، و�سيظل 

لها، تاأثري �سلبي جوهري على م�ستوى العوائد الإيجارية والتح�سيل الفعال لها وقدرة امل�ستاأجرين على �سداد مدفوعات تتدفق يف نهاية الأمر اإىل 

ال�سندوق. وكذلك قد يكون لالنخفا�س يف اأداء اأ�سواق العقارات التجارية تاأثري �سلبي على م�ستويات الإيجار وعوائده واأعداد العقارات غري امل�ستغلة، 

ونتيجة لذلك قد يكون لهذا الأمر تاأثري �سلبي جوهري على عمل ال�سندوق وو�سعه املايل.

خماطر ال�سوق العقاري ال�سكني

التغريات يف م�ستويات  ب�سكل كبري على  يعتمد  ال�سكني  العقاري  القطاع  ال�ستثمارات يف  اأداء  واإن  ال�سكني.  العقاري  القطاع  ال�سندوق يف  ي�ستثمر 

العر�س والطلب، والتي تتاأثر ب�سكل كبري بالعوامل القت�سادية ، والعوامل الإقليمية واملحلية، مبا يف ذلك زيادة يف املناف�سة التي تفر�سها العقارات 

ال�سكنية الأخرى.  اإن قدرة ال�سندوق على ال�ستفادة من دخل تاأجريي اإ�سافة اإىل احلفاظ على قيمة العقار يعتمد اإىل حد كبري على قدرة العقار 

التابع لل�سندوق املناف�سة مع عقارات اأخرى مماثلة. ويف حال كان با�ستطاعة عقارات اأخرى مماثلة اجتذاب م�ستاأجرين اأف�سل من هوؤلء امل�ستاأجرين 

.اإن  لل�سندوق  التابعة  العقارات  على  الطلب  لنخفا�س  نتيجة  لل�سندوق  التاأجريي  الدخل  بانخفا�س  ذلك  ينتج  قد  لل�سندوق،  التابعة  للعقارات 

النخفا�س يف �سايف الدخل التاأجريي قد يقلل من التوزيعات ملالكي الوحدات وقد يت�سبب يف انخفا�س قيمة و�سعر الوحدات.
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خماطر قطاع الفندقة

�سوف يتاأثر اأداء ال�سندوق بالعوامل التي توؤثر على قطاع الفندقة ب�سكل عام. وقد تت�سمن هذه العوامل عوامل متعلقة مب�ستويات الطلب ومن بينها اأي 

انكما�س اقت�سادي اأو اأي تف�سي لالأمرا�س اأو الأوبئة اأو قيود احلجر ال�سحي اأو القيود املرتبطة بال�سحة العامة اأو اأي اأنظمة اأو لوائح  )مبا يف ذلك 

تلك املتعلقة بال�سرائب والر�سوم( اأو التعطل يف خدمات النقل واملوا�سالت املحلية اأو الوطنية اأو الدولية اأو التقييد اأو احلظر اأو اأي حالة م�سابهة، 

اأو عوامل تتعلق مب�ستويات العر�س ومن بينها زيادة املعرو�س من الفنادق اإما ب�سكل عام اأو يف قطاع اأو مكان معني اأو يف فئة معينة. ويت�سم قطاع 

الفندقة بنمط دوري. وقد يكون لالقت�ساد الكلي وغريه من العوامل تاأثري �سلبي على العمل وعلى الإنفاق ال�سخ�سي وهو ما يوؤدي اإىل انخفا�س معدلت 

الإ�سغال واأ�سعار الغرف ويوؤثر على القيمة الإجمالية للعقارات يف قطاع الفندقة. وبالتايل، قد يحتاج ال�سندوق اإىل التخارج من الأ�سول مقابل مبلغ 

اأقل من تكلفة ال�ستحواذ، مما يوؤدي اإىل خ�سارة راأ�س مالية وقد ل يتمكن من حتقيق العوائد امل�ستهدفة.

خماطر ال�سيولة املنخف�سة لالأ�سول العقارية  

تعد الأ�سول العقارية من الأ�سول غري ال�سائلة ن�سبيًا. وبالتايل، قد ي�سعب اأو ي�ستحيل على ال�سندوق اأن يبيع اأ�سل عقاري معني بال�سعر املرغوب يف اأي 

وقت معني. وقد ي�سعب على ال�سندوق بيع اأ�سوله العقارية )خ�سو�سًا يف اأوقات تراجع ال�سوق وب�سفة خا�سة تلك الأ�سول التي يتم ت�سنيفها كاأ�سول 

عقارية كبرية( وقد يتعر�س ال�سعر املقرتح خل�سم كبري خا�سة اإذا مت اإجبار ال�سندوق على الت�سرف يف اأي من اأ�سوله خالل فرتة زمنية ق�سرية. 

وقد يوؤدي هذا الأمر اإىل تخفي�س قيمة الوحدات والتاأثري �سلبا على اأداء ال�سندوق. وكذلك يف حال مل يتمكن ال�سندوق من الت�سرف يف اأ�سوله بناًء 

على ال�سروط التي يف�سلها اأو يف التوقيت الذي يقوم فيه مدير ال�سندوق بالت�سرف يف الأ�سول فاإن و�سعه املايل ونتائج العمليات والتدفق النقدي 

وقدرته على توزيع الأرباح على مالكي الوحدات قد تتاأثر �سلبًا.

خماطر التطوير العقاري

علما باأن ال�سندوق ل ينوي الدخول يف اأي م�سروع عقاري تطويري يف الوقت احلايل ، ولكن يف حال الدخول يف امل�ساريع التطويرية يف امل�ستقبل فقد 

يتعر�س ال�سندوق اإىل خماطر اإ�سافية. اإن خماطر ال�سرتاك يف بناء وت�سويق م�سروع عقاري جديد ت�سمل، دون ح�سر، ما يلي:

)1(التاأخري يف النتهاء من الأعمال يف الوقت املنا�سب؛ )2( جتاأوز التكاليف املحددة؛ )3( عدم القدرة على حتقيق عقود اإيجار بامل�ستويات املتوقعة؛ 

)4( والقوة القاهرة الناجتة عن عوامل خارج �سيطرة ال�سندوق واملتعلقة ب�سكل خا�س بقطاع املقاأولت )مبا يف ذلك ظروف جوية وبيئية حتول دون 

ا�ستكمال اأعمال التطوير والبناء اإ�سافة اإىل عدم توافر مواد بناء اأولية يف ال�سوق(. وهو الأمر الذي يعوق النتهاء من م�ساريع التطوير. اإن البدء يف 

م�سروع جديد ينطوي اأي�سًاً على خماطر اأخرى، من بينها احل�سول على املوافقات والت�ساريح احلكومية الالزمة لتق�سيم الأرا�سي والإ�سغال، وغريها 

اإن جناح  من املوافقات والت�ساريح احلكومية الأخرى املطلوبة، وتكاليف التطوير العقاري املت�سلة بامل�ساريع التي مل تتم متابعتها حتى الكتمال. 

امل�ساريع التطويرية �سوف يكون له تاأثري مبا�سر وكبري على قيمة الوحدات وكذلك اأي ف�سل اأو تعرث فيها �سيوؤدي اإىل تخفي�س التوزيعات للم�ستثمرين 

و�سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق وخ�سارة مالكي الوحدات .

خماطر التمويل

من املحتمل اأن يتم متويل ال�سندوق مبا ي�سل اإىل %50 من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق ح�سب اآخر قوائم مالية مدققة، واأن يوؤثر هذا �سلبًا على 

الدخل الذي يجنيه ال�سندوق، اأو اأن يوؤدي اإىل خ�سارة راأ�س املال الأ�سلي وبالتايل القيمة ال�سوقية للوحدات. وتتعاظم الزيادات والنخفا�سًات يف 

قيمة اأ�سول ال�سندوق العقارية عندما يلجاأ ال�سندوق للتمويل. فعلى �سبيل املثال، قد ي�سبب التمويل تغريات ع�سوائية يف �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق 

اأو قد تعر�سه خل�سارة تفوق مبلغ ا�ستثماره. اإن ا�ستخدام التمويل يخلق فر�سة للزيادة يف العائدات ولكنه يف نف�س الوقت ينطوي على درجة عالية 

من اخلطر املايل وقد يوؤدي اإىل تعري�س ال�سندوق وا�ستثماراته اإىل عوامل اأخرى مثل ارتفاع تكلفة التمويل والركود القت�سادي. عالأوة على ذلك، 

فاإنه ميكن رهن اأ�سول ال�سندوق اإىل ممول ل�سالح ال�سندوق فقط، وميكن اأن يقوم ذلك املمول باملطالبة بالأ�سول فور حدوث اأي تخلف عن ال�سداد 

)ح�سبما هُو م�سروط يف وثائق التمويل( من جانب ال�سركة ذات الغر�س اخلا�س اأو من جانب مدير ال�سندوق اأو ال�سندوق ذاته وعليه يف حال عدم 

ال�سداد �سيتاأثر بذلك ال�سندوق ومالكي الوحدات فيه.

خماطر الإجراءات التي يتخذها املناف�سون

يتناف�س ال�سندوق مع مالك وم�سغلني ومطورين عقاريني اآخرين يف اململكة العربية ال�سعودية، وقد ميتلك بع�سهم عقارات م�سابهة للعقارات التي 

ميتلكها ال�سندوق يف نف�س النطاق الذي تقع فيه العقارات. واإذا قام مناف�سو ال�سندوق بتاأجري اأماكن �سكنية و/اأو جتارية مماثلة للعقارات التي 
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ميتلكها ال�سندوق اأو بيع اأ�سول مماثلة لهذه للعقارات التي ميتلكها ال�سندوق بقيمة اأقل من تقومي ال�سندوق لالأ�سول القابلة للمقارنة، فاإن ال�سندوق 

قد ل ينجح يف تاأجري امل�ساحة التجارية وال�سكنية باأ�سعار اأو �سروط منا�سبة اأو قد ل ينجح يف ذلك على الإطالق. وبالتايل، قد يتكبد ال�سندوق تكاليف 

وم�ساريف اإ�سافية لأغرا�س الحتفاظ بالعقارات وقد يتعّر�س خل�سارة الدخل املحتمل كنتيجة لعدم تاأجري اأو ا�ستغالل العقارات الأ�سا�سية. وبناًء 

عليه، قد يتاأثر الدخل اأو العائد املتوقع ملالكي الوحدات �سلبا.

خماطر احتمالية عدم القدرة على جتديد عقد الإيجار اأو اإعادة تاأجري امل�ساحة امل�ستاأجرة عند انتهاء مدة العقد

العمليات  ونتائج  لل�سندوق  املايل  الو�سع  فاإن  وبناًء عليه  العقارات  ي�سددها م�ستاأجر  التي  الإيجار  ال�سندوق معظم دخله من مبالغ  ي�ستمد  �سوف 

تاأجري  اإعادة  من  ال�سندوق  يتمكن  حالة مل  �سلبًا يف  تتاأثر جميعها  قد  للم�ستثمرين  توزيعات  تنفيذ  على  ال�سندوق  قدرة  وكذلك  النقدي  والتدفق 

العقارات ب�سكل فوري اأو جتديد عقود الإيجار اأو يف حال كانت القيمة الإيجارية عند التجديد اأو اإعادة التاأجري اأقل بكثري من املتوقع. ويف حال واجه 

اأحد امل�ستاأجرين ركودًا يف اأعماله اأو واجه اأي �سائقة مالية من نوع اآخر فاإنه من املمكن األ ي�سبح قادرًا على �سداد القيمة الإيجارية يف موعدها اأو 

حتى جتديد عقده. عالأوة على ذلك، فاإن قدرة ال�سندوق على تاأجري امل�ساحة الإيجارية وكذلك القيمة الإيجارية التي يتقا�ساها تتاأثران لي�س فقط 

بالطلب من قبل امل�ستاأجرين ولكن اأي�سًا بعدد العقارات الأخرى التي تناف�س عقارات ال�سندوق يف اجتذاب امل�ستاأجرين ولذا يف حال عدم جتديد 

عقود التاأجري �سوف يوؤثر ذلك ب�سكل مبا�سر على التوزيعات ال�سنوية وعلى �سعر وحدات ال�سندوق ب�سكل مبا�سر.

املخاطر القانونية والتنظيمية وال�سريبية

القائمة واملعلنة. وقد تطراأ تغريات قانونية و�سريبية وزكوية وتنظيمية يف  الت�سريعات  اإىل  ال�سروط والأحكام ت�ستند  الواردة يف هذه  اإن املعلومات 

اململكة اأو غريها خالل مدة ال�سندوق وميكن اأن يكون لها تاأثري �سلبي يف ال�سندوق واأدائه اأو ا�ستثماراته. وقد تكون قدرة ال�سندوق على اللجوء 

للطرق القانونية يف حال وجود نزاعات حمدودة. وقد توؤدي عملية تنفيذ عقود الإيجارات والعقود الأخرى من خالل النظام الق�سائي اإىل تاأخري 

الت�سرف فيما يتعلق بتطبيق  اإىل ذلك تتمتع الإدارات واجلهات احلكومية يف اململكة بقدر من ال�سالحية وحرية  ونتائج غري متوقعة. وبالإ�سافة 

الت�سريعات القائمة. وقد توؤدي اأي تغيريات يف الت�سريعات القائمة اأو تاأخر الإدارات احلكومية يف تطبيق هذه الت�سريعات اإىل التاأثري �سلب ا يف اأداء 

ال�سندوق و�سعر الوحدة. وحتتفظ ال�سلطات ال�سريبية املحلية باحلق يف تقدير �سريبة اأو زكاة على جميع مالكي الوحدات اأو على ال�سندوق. كذلك 

قد ت�سرتط حكومة اململكة العربية ال�سعودية توظيف ن�سبة معينة من املواطنني ال�سعوديني يف القطاع العقاري وقطاعات التجزئة باململكة. ومن غري 

اأو الن�سب التي تفوق الن�سب احلالية؛  الوا�سح يف هذه املرحلة اإىل اأي مدى �سوف يطلب من ال�سندوق وا�ستثماراته اللتزام مبثل هذه ال�سيا�سات 

وذلك لأن ال�سعودة قد تتطلب توظيف موظفني اإ�سافيني اأو تقدمي تدريب اإ�سايف  وهذه التكاليف الأخرى قد تت�سبب يف ارتفاع تكاليف الت�سغيل عما هو 

متوقع بالأ�سا�س وهو ما �سوف يتم اقتطاعه من �سايف دخل ال�سندوق وبالتايل �سوف تنخف�س الأرباح ال�سافية املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات.

خماطر �سريبة الدخل و�سريبة القيمة امل�سافة

ينطوي ال�ستثمار يف ال�سندوق على خماطر �سريبية متنوعة بع�سها ينطبق على ال�ستثمار يف ال�سندوق نف�سه والبع�س الآخر ينطبق على ظروف 

معينة قد تكون ذات �سلة مب�ستثمر معني. ويوؤدي تكبد ال�سندوق ملثل هذه ال�سرائب اإىل تخفي�س املبالغ النقدية املتاحة لعمليات ال�سندوق ف�ساًلً 

عن التوزيعات املحتملة ملالكي الوحدات. و�سوف توؤدي ال�سرائب التي يتكبدها مالكو الوحدات بال�سرورة اإىل تخفي�س العوائد املرتبطة بال�ستثمار يف 

ال�سندوق وانخفا�س يف �سعر الوحدة. ويجب على امل�ستثمرين املحتملني الت�ساأور مع م�ست�ساريهم ال�سريبيني ب�ساأن ال�سرائب املرتتبة على ال�ستثمار 

يف الوحدات ومتلكها وبيعها. 

خماطر املوافقات احلكومية والبلدية

 قد ل ينجح ال�سندوق يف حتقيق اأهدافه ال�ستثمارية اإذا رِف�َس اإ�سدار اأي اعتماد اأو موافقة اأو ترخي�س من اجلهات املعنية مثل البلديات والأمانات 

اأو مت منحها ب�سروط غري مقبولة. ويف مثل هذه احلالة قد ل ي�ستطيع ال�سندوق حتقيق العائد املتوقع من قبل مدير ال�سندوق اأو مالك الوحدات.

التنظيمات احلكومية اجلديدة وامل�ستقبلية

ت�سهد اململكة العربية ال�سعودية يف الآونة الخرية الكثري من التطورات يف التنظيمات احلكومية من ر�سوم  حكومية ا�سافية اأو زيادة ن�سبة ال�سعودة 

يف بع�س القطاعات وكذلك ح�سر بع�س الأعمال على ال�سعوديني فقط وكذلك تنظيمات وزارة التجارة والعمل اجلديدة اأو التنظيمات التي ممكن ان 

ت�سدر يف الآونة القريبة اأو يف امل�ستقبل يف تنظيم هذه املجالت وخ�سو�سًا التي تطراأ على قطاع التجزئة حيث ان ال�سندوق يحتوي على ما يقارب 

)%60( من اأ�سوله يف هذا القطاع، حيث ان هذه التنظيمات قد تكون �سبب يف خ�سارة الكثري من امل�ستاأجرين اأو يف انخفا�س اليجارات ال�سنوية 
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وكذلك ل ميكن ملدير ال�سندوق التنبوؤ باأي تنظيم قد يطراأ على قطاع التجزئة اأو الفندقة وحتى القطاع ال�سكني حيث ان وترية التغيري والتطوير 

ا�سبحت من المور التي قد حتدث يف اي وقت ولذك فاإنه ل ي�ستطيع ال�سندوق حتقيق العائد املتوقع من قبل مدير ال�سندوق اأو مالك الوحدات وذلك 

قد يوؤثر على �سعر الوحدة اأو خ�سارة جزء من مبلغ ال�ستثمار.

خماطر التقا�سي مع الغري

اأتعاب الدفاع �سد مطالبات الغري  اأن�سطة ال�سندوق قد تعر�سه لأخطار النخراط يف نزاعات ق�سائية مع الغري. و�سوف يتحمل ال�سندوق  طبيعة 

ومبالغ الت�سويات اأو الأحكام التي قد ت�سدر �سده الأمر الذي من �ساأنه اأن يقلل من اأ�سول ال�سندوق والأموال النقدية املتاحة للتوزيع على مالكي 

الوحدات وبالتايل التاأثري ال�سلبي يف اأداء ال�سندوق و�سعر الوحدة.

خماطر التوزيعات العينية

قد ي�سطر ال�سندوق اإىل اإجراء توزيعات عينية لعقارات اأو حل�س�س اأو اأ�سهم يف �سركات اأخرى مثل ال�سركة ذات الغر�س اخلا�س يف �سياق حل اأو 

ت�سفية ال�سندوق. ويف حالة التوزيع العيني قد ي�ستلم مالكو الوحدات ح�س�س يف �سركة اأو عقارات ُيحتمل اأن ي�سعب الت�سرف فيها وت�سييلها وقد 

ين�سئ التوزيع العيني لأية اأ�سول تكاليف واأعباء اإدارية مل يكن امل�ستثمرون ليتحملوها لو اأن ال�سندوق اأجرى التوزيعات نقدًا . وقد ت�سبب التوزيعات 

العينية انخفا�سًا كبري يف اأداء ال�سندوق.

خماطر اخل�سائر غري املوؤمنة

�سوف يحتفظ ال�سندوق بتاأمني للم�سوؤولية التجارية، وتاأمني على امللكية، وغريها من اأنواع التاأمني التي تغطي جميع املمتلكات التي ميلكها ويديرها 

ال�سندوق، وذلك بالنوع واحلدود التي يعتقد اأنها كافية ومنا�سبة بالنظر اإىل املخاطر الن�سبية التي تنطبق على العقار، وبتكلفة التغطية املنا�سبة، 

مع تطبيق اف�سل املمار�سات املهنية. لذا فاإن ال�سندوق قد يتكبد خ�سائر مادية تتجاأوز عائدات التاأمني، ورمبا ي�سبح غري قادر على ال�ستمرار يف 

احل�سول على التغطية التاأمينية باأ�سعار معقولة جتاريًا. فاإذا واجه ال�سندوق خ�سارة غري موؤمن عليها اأو خ�سارة تتجاأوز حدوده التاأمينية فيما يتعلق 

اأو اأكرث، فاإنه من املحتمل اأن يخ�سر ال�سندوق راأ�س املال امل�ستثمر يف املمتلكات املت�سررة، ف�ساًل عن العائدات امل�ستقبلية  مبلكية اإحدى العقارات 

املتوقعة من هذه املمتلكات. وبالتاأكيد فاإن اأي خ�سارة من هذا القبيل من املرجح اأن توؤثر �سلبًا على حالة ال�سندوق املالية ونتائج عملياته، والتدفقات 

النقدية الناجتة عنه، ومن ثم قدرة ال�سندوق على تقدمي توزيعات مالية ملالكي الوحدات.

خماطر تثمني العقارات

الهيئة  ومرخ�سني من  م�ستقلني  اثنني  مثمنني  قبل  الأ�سول من  ثمني هذه  يتم طلب  لل�سندوق،  ال�ستثمارية  املحفظة  قيمة عقارات  تقدير  لغايات 

ال�سعودية للمقيمني املعتمدين. وتكون عمليات التقييم التي يقوم بها مدير ال�سندوق هي فقط لغر�س تقدير قيمة العقارات فقط، ولي�ست مقيا�سًا 

دقيقًا للقيمة التي ميكن احل�سول عليها عند بيع ذلك العقار حيث اأن التحقق النهائي من القيمة ال�سوقية للعقار يعتمد اإىل حد كبري على املفاأو�سات 

بني البائع وامل�سرتي والتي قد تتاأثر بالظروف القت�سادية، وغريها من الظروف الأخرى اخلارجة عن �سيطرة ال�سندوق ومدير ال�سندوق، ومن بني 

تلك الظروف دون ح�سر، ظروف ال�سوق ب�سكل عام. اإذا قرر ال�سندوق ت�سفية اأ�سوله، فاإن القيمة املحققة قد تكون اأكرث من اأو اأقل من قيمة التقييم 

املقدرة لهذه الأ�سول مما يوؤثر على العائد ملالكي الوحدات.

خماطر ال�ستثمار يف �سناديق املرابحة 

يجوز لل�سندوق ال�ستثمار يف تعامالت مرابحة بالريال ال�سعودي مع البنوك ال�سعودية املحلية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة اأو غريها من ال�سناديق 

ال�ستثمارية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة. وقد تنخف�س قيمة هذه الأنواع من ال�ستثمارات كونها لي�ست ودائع بنكية. وبالإ�سافة، هناك خماطر اإخالل 

الغري فيما يخ�س تعامالت املرابحة النا�سئة عن الأن�سطة التجارية التي تنطوي على التعامل يف الأدوات املالية الغري �سائلة، التي ل يتم املقا�سة اأو 

الدفعات فيها عند �سركة مقا�سة خا�سعة لرقابة اأو �سوق مايل مما قد يوؤثر �سلبا على التوزيعات النقدية والقيمة ال�سوقية للوحدات.

خماطر تاأثري ال�سيا�سات احلكومية على ال�سوق العقاري ال�سعودي

وتوفر هذه  البي�ساء«.  الأرا�سي  »ر�سوم  با�سم  واملعروفة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  البي�ساء يف  الأرا�سي  ر�سوم على  موؤخرًا فر�س  قامت احلكومة 

الر�سوم حافزا للمطورين الآخرين لتطوير الأرا�سي غري امل�ستغلة، ولكن من املمكن اأن توؤدي اأي�سًاً اإىل زيادة يف م�ستويات املناف�سة يف �سوق القطاع 

العقاري. اإن اأي تخفي�س يف امل�ستقبل للدعم عن الكهرباء واملياه يف اململكة، والتغريات يف �سريبة العمالة الوافدة وال�سرائب على التحويالت املالية 
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التابعة  العقارات  على  الطلب  م�ستويات  من  تقلل  وقد  املتاح  الدخل  من  يقلل  قد  وعائالتهم  الوافدة  العمالة  على  �سرائب جديدة  اأي  وفر�س  لهم 

لل�سندوق. وعالأوة على ذلك، قد يكون لأي زيادة حلدود اأو قيم الإيجارات من قبل احلكومة تاأثري �سلبي على اإيرادات العقارات وبالتايل التوزيعات 

النقدية والقيمة ال�سوقية لوحدات ال�سندوق.

خماطر اإلغاء اإدراج / تعليق الوحدات

هناك خماطر باأن تقوم هيئة ال�سوق املالية باإلغاء اإدراج ال�سندوق اأو تعليق تداوله يف اأي وقت اإذا راأت الهيئة اأن ذلك �سروري حلماية امل�ستثمرين اأو 

احلفاظ على تنظيم ال�سوق اأو اإذا راأت اأن مدير ال�سندوق اأو اأمني احلفظ اأخفق ب�سكل جوهري. كما يجوز للهيئة اإلغاء الإدراج اأو تعليقه اإذا اأخفق 

ال�سندوق يف الوفاء مبعايري ال�سيولة كما هو مبني من جانب هيئة ال�سوق املالية مبوجب التعليمات اخلا�سة ب�سناديق ال�ستثمار العقارية املتداولة: 

%30 على الأقل من اإجمايل  50 مالك وحدات على الأقل من اجلمهور؛ )ب(  »يجب اأن تتمتع وحدات ال�سندوق ب�سيولة كافية وفقًا للتايل: )اأ( 

وحدات ال�سندوق مملوكة ملالكي الوحدات من اجلمهور«. واملرجح يف هذه احلالة �سيكون خارج نطاق �سيطرة مدير ال�سندوق.

خماطر اإبرام عقود اإيجار طويلة الأجل

�سيربم ال�سندوق عقود اإيجار طويلة الأجل مع امل�ستاأجرين. وقد تت�سمن هذه العقود زيادات يف قيمة الإيجار وقد ل تت�سمن ذلك، عند حدوث اأي 

زيادة يف تكاليف الت�سغيل اأو معدلت الت�سخم اأو تغري اأ�سعار �سرف العمالت اأو زيادة اأ�سعار العقارات مع ثبات دفعات اليجار يوؤدي اإىل انخفا�س 

التفاأو�س على عقد الإيجار ليعك�س التغريات  اإعادة  العائد على اليجار. وعالأوًة على ذلك، ونظرًا ملدة الإيجار، قد ل يكون ال�سندوق قادرًا على 

اأي�سًاً يف انخفا�س ال�سعر  ال�سابقة اإىل حني انتهاء مدته. مما يت�سبب يف انخفا�س عوائد ال�سندوق عن العوائد املتوفرة يف ال�سوق وقد يوؤثر ذلك 

الأ�سلي لالأ�سول و�سعر وحدات ال�سندوق.

خماطر اإنهاء ال�سندوق

يف حال مت اإنهاء ال�سندوق؛ يتعني على مدير ال�سندوق بدء اإجراءات الت�سفية. وقد يوؤدي ذلك اإىل بيع ا�ستثمارات ال�سناديق يف اأوقات لي�ست مثالية، 

اأو ب�سعر قد ل يعك�س القيمة ال�سوقية العادلة، اأو بطريقة قد ل تكون هي الأف�سل لبيعها. وجميع هذه الأمور ذات تاأثريات �سلبية جوهرية على عائدات 

ال�سناديق وكذا ال�سعر النهائي الذي يتلقاه مالك الوحدة.

عوامل املخاطر الأخرى:

ز ال�ستثمارات جغرافياً خماط ر ترُكّ

 بناء على ا�سرتاتيجية ال�سندوق، �سترتكز اأغلب عقارات حمفظة ال�سندوق داخل اململكة العربية ال�سعودية وبالتايل �سوف تتاأثر بالأو�ساع والنكما�سات 

ز العايل لعقارات  والدورات القت�سادية التي تتاأثر بها املنطقة ب�سكٍل عام مما قد يوؤثر �سلبًا على ا�ستثمارات ال�سندوق و�سعر الوحدة، كما اأن الرتكُّ

حمفظة ال�سندوق يف منطقة جغرافية معينة، اأو كون ن�سبة كبرية من امل�ستاأجرين يعملون يف قطاٍع واحد اأو قطاعات مت�سابهة ومرتابطة، من �ساأنه اأن 

ي�سخم تاأثريات النكما�سات احلا�سلة يف تلك املنطقة اجلغرافية اأو يف ذلك القطاع اأو القطاعات مما قد يوؤثر �سلبيًا على عوائد ال�سندوق وتوزيعاته. 

وقد ت�سمل العوامل املوؤثرة على الأو�ساع القت�سادية يف اململكة العربية ال�سعودية ما يلي:

  •  الأداء املايل والإنتاجية ملختلف القطاعات القت�سادية.
  •  التباطوؤ القت�سادي.

  •  ت�سريح املوظفني وتقلي�س حجم الأعمال.
  •  تغيري مواقع الأعمال.

  •  تغرّي العوامل الدميوغرافية.
  •  م�ستوى جودة البنية التحتية.

  •  الت�سّخم العقاري اأو تقّل�س الطلب على العقار.
  •  اإقرار ت�سريعات جديدة تتعلق بتملك اأو بتاأجري وا�ستئجار العقارات
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خماطر الو�سع القانوين

اإن ال�سندوق ميثل ترتيبًا تعاقديًا بني مالكي الوحدات ومدير ال�سندوق. وهذا الرتتيب التعاقدي حتكمه وت�سرف عليه هيئة ال�سوق املالية. لي�س لدى 

ال�سندوق �سخ�سيته القانونية اأو العتبارية اخلا�سة ولذا فقد ل يجد ال�سندوق تاأييدًا من اجلهات امل�سرعة الر�سمية ال�سعودية اأو املحاكم ال�سعودية 

لعدم و�سوح كيان ال�سندوق القانوين مما قد يعر�س ال�سندوق خل�سائر تنعك�س ب�سكل مبا�سر على ال�سعر ال�سوقي لوحدات ال�سندوق. 

خماطر �سعر �سرف العملة

عملة ال�سندوق الرئي�سية هي الريال ال�سعودي ولكن قد تتعامل ال�ستثمارات املدارة يف ال�سندوق يف جمموعة متنوعة من العمالت الأخرى، مثل 

الدرهم الإماراتي، واأي تغيري يف معدلت �سرف هذه العمالت قد يوؤثر عك�سيا على قيمة و�سعر وحدات ال�سندوق .

خماطر حتديد امل�سوؤولية والتعوي�ص

حتدد �سروط واأحكام ال�سندوق الظروف التي يتحمل فيها مدير ال�سندوق وم�ساهميه ومدراءه وم�سوؤوليه وموظفيه ووكالءه وال�سركات التابعة له، 

واأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق امل�سوؤولية جتاه ال�سندوق ومالكي الوحدات. ونتيجة لذلك، فاإن حق مالكي الوحدات يف الرجوع على مدير ال�سندوق 

واتخاذ اإجراءات �سده يف حالت معينة يكون حمدودًا باملقارنة مع احلالت التي تكون فيها مثل تلك ال�سروط غري من�سو�س عليها. بالإ�سافة اإىل 

اأمني احلفظ،  اأن يكون ال�سندوق م�سوؤوًل عن بع�س املطالبات واخل�سائر والأ�سرار وامل�ساريف اخلا�سة مبدير ال�سندوق،  ذلك، فاإنه من املمكن 

اإدارة  جمل�س  واأع�ساء  ال�سرعية  الهيئة  واأع�ساء  لهم  التابعة  وال�سركات  ووكالئهم  وموظفيهم  وم�سوؤوليهم  ومدراءهم  العقار  ومديرو  واملطورون، 

ال�سندوق عن بع�س املطالبات واخل�سائر والأ�سرار وامل�ساريف النا�سئة عن ت�سرفاتهم نيابة عن ال�سندوق ب�سرط اأن يكون ال�سخ�س الذي �سدر 

عنه الت�سرف قد ت�سرف بح�سن نية وب�سكل ُيعتقد اأنه يخدم م�سالح ال�سندوق بال�سكل الأمثل واأن يكون الت�سرف ل ينطوي على الإهمال الفادح اأو 

الحتيال اأو �سوء الت�سرف املتعمد. وهذه اللتزامات بالتعوي�س من املمكن اأن توؤثر ب�سكل جوهري على عوائد مالكي الوحدات.

القوة القاهرة

لن يكون مدير ال�سندوق م�سوؤوًل جتاه مالكي الوحدات لأي خ�سارة موؤقتة اأو دائمة ل�ستثماراتهم �سواء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ب�سبب اأي قوة 

اأو  الكوارث الطبيعية  اأو  اأو الع�سيان املدين  اأو ال�سطرابات املدنية  اأو احلروب  قاهرة، مبا فيها على �سبيل الذكر ل احل�سر القرارات احلكومية 

احل�سار القت�سادي اأو املقاطعة التجارية اأو القرارات الت�سريعية لالأ�سواق اأو تعليق التداول اأو عدم التمكن من التوا�سل مع ال�سوق لأي �سبب كان اأو 

تعطل لنظام احلا�سب الآيل اأو اأي �سبب ل يخ�سع ل�سيطرة مدير ال�سندوق اأو ال�سناديق التي ي�ستثمر فيها.  يف حال وقوع اأي من اأحداث الظروف 

القاهرة ف�سيتم تاأجيل اأي التزام على ال�سندوق مبوجب هذه ال�سروط والأحكام وفقًا ملا يقت�سيه حدث القوة القاهرة. �سيقوم مدير ال�سندوق باإعالن 

حدث القوة القاهرة و�سيكون ملزم جلميع امل�ستثمرين يف ال�سندوق ويف حال وقوعها ف�سوف يوؤثر ذلك على ال�سندوق ومالكي الوحدات . 

البيانات امل�ستقبلية

اأ( اإن هذه ال�سروط والأحكام قد حتتوي على بيانات م�ستقبلية تتعلق باأحداث م�ستقبلية اأو بالأداء امل�ستقبلي لل�سندوق اأو اأ�سوله املتوقعة. ويف بع�س 

احلالت، ميكن تعريف البيانات امل�ستقبلية مب�سطلحات مثل: »نتوقع«، »نعتقد«، »يوا�سل«، »نقّدر«، »ننتظر«، »ننوي«، »رمبا«، »خطط«،  »م�ساريع«،  

»من املفرت�س«، »�سوف«، اأو عك�س هذه امل�سطلحات اأو غريها من امل�سطلحات امل�سابهة. هذه البيانات هي جمرد توقعات فقط يف حني اأن الأحداث اأو 

النتائج الفعلية قد تختلف على نحو جوهري. يجب على امل�ستثمرين املحتملني عند تقييم هذه البيانات النظر على وجه التحديد يف عدد من العوامل 

املختلفة، من بينها املخاطر الواردة يف الفقرة )8( من هذه ال�سروط والأحكام. حيث اأن هذه العوامل من املمكن اأن جتعل الأحداث اأو النتائج الفعلية 

تختلف على نحو جوهري عن اأي من البيانات امل�ستقبلية الواردة يف هذه ال�سروط والأحكام. ل يت�سمن ما �سبق �سرحًا �ساماًل وكاماًل وموجزًا لكافة 

عوامل املخاطر التي ينطوي عليها ا�ستثمار الوحدات يف ال�سندوق. لذا فاإننا نو�سي وب�سدة كافة امل�ستثمرين املحتملني ال�سعي للح�سول على امل�سورة 

امل�ستقلة من م�ست�ساريهم املهنيني.

اإن املخاطر املذكورة اآنفًا لي�ست تف�سريًا وملخ�سًا وافيًا اأو م�ستنفذًا لكافة عوامل املخاطر يف ال�ستثمار يف وحدات ال�سندوق. وُين�سح ب�سدة اأن يعمل 

كافة امل�ستثمرين املحتملني على طلب م�سورة م�ستقلة من م�ست�ساريهم املخت�سني.

امل�ستثمر لن يتكبد خ�سارة، وبالتايل يجب على كل م�ستثمر  اأن  اأو  باأن ال�ستثمار �سيكون مربحًا  اأي �سمان  ب( ل يت�سمن ال�ستثمار يف ال�سندوق 

حمتمل اأخذ العوامل اأدناه بعني العتبار قبل �سراء وحدات يف ال�سندوق. ويتحمل امل�ستثمرون وحدهم كامل امل�سوؤولية عن اأي خ�سارة مادية ناجتة 

عن ال�ستثمار يف ال�سندوق ما مل تكن نتيجة لحتيال اأو اإهمال اأو �سوء ت�سرف من جانب مدير ال�سندوق وفقا لالئحة �سناديق ال�ستثمار العقاري.
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9. ال�سرتاك
فرتة ال�سرتاك

�سيقوم مدير ال�سندوق بطرح 65,152,440 وحدة )خم�سة و�ستون مليون ومائة واثنان وخم�سون األف واأربعمائة واأربعون( ب�سعر 10 ريال �سعودي 

�سعودي  ريال   651,524,400 وقدرة  نقدي  مبلغ  ال�سندوق جمع  ي�ستهدف مدير  بحيث  ال�سندوق  اإجمايل وحدات  %40 من  ي�سكل  للوحدة مبا 

)�ستمائة وواحد وخم�سون مليون وخم�سمائة واأربعة وع�سرون األف واأربعمائة( خالل فرتة الطرح الأويل. ومتتد فرتة الطرح الأويل لفرتة 15 يوم عمل 

اعتبارا من تاريخ : 1439/07/29هـ املوافق 2018/04/15م وت�ستمر حتى تاريخ : 1439/08/17هـ املوافق 2018/05/03م.

وفيما يلي جدوًل زمنياً يو�سح املدد الزمنية املتوقعة من تاريخ بداية طرح الوحدات وحتى بدء تداول الوحدات:

1. الطرح العام للجمهور:

)اأ( ال�سرتاك يف ال�سندوق من خالل �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال:

1. ال�سروط العامة لال�سرتاك يف ال�سندوق ح�سب الفئة:
اأ. الأفراد:

ي�سمل الأ�سخا�س الطبيعيون ممن يحملون اجلن�سية ال�سعودية فقط وذلك بح�سب نظام متلك العقار لغري ال�سعوديني. امل�ستندات املطلوبة لالأفراد:

  •  هوية �سارية املفعول.
  •  توفر حمفظة ا�ستثمارية ن�سطة لدى اأحد ال�سخا�س املرخ�س لهم.

  •  توفر رقم ح�ساب بنكي )ايبان( م�سجل با�سم امل�سرتك الذي يرغب بال�سرتاك يف ال�سندوق على ان يقوم امل�سرتك بتحويل قيمة ال�سرتاك منه 
         وا�سرتداد الفائ�س اإليه بعد التخ�سي�س.

 وموقعًا كاماًل + �سورة احلوالة البنكية +�سورة الهوية موقعة 
ً
  •  تقدمي م�ستندات ال�سرتاك كاملة )ال�سروط و الحكام + منوذج ال�سرتاك معباأ

         من امل�ستثمر(.

ال�سرتاطات املطلوبة لالأفراد الق�سر و فاقدي الأهلية:

  •  يجوز ال�سرتاك ملن هم دون �سن ١٨ �سنة هجرية ال�سرتاك عن طريق الويل اأو الو�سي.
  •  للقا�سر الذي دون ١٨ �سنة هجرية احل�سول على �سورة من الهوية الوطنية للقا�سر، مع هوية الويل اأو الو�سي.

  •  اإذا كان العميل �سعودي اجلن�سية و اأقل من ١٥ �سنة هجرية يجب اإرفاق �سجل الأ�سرة امل�ساف فيه القا�سر وبطاقة الهوية الوطنية للويل اأو 
         الو�سي.

  •  اإذا كان العميل ممن دون �سن ١٨ �سنة هجرية حتت الو�ساية يجب ارفاق �سورة من �سك الو�ساية ال�سادرة من املحكمة املخت�سة.
  •  يجوز لفاقد الأهلية الكتتاب بوا�سطة الويل اأو الو�سي ب�سرط اأن يكون للعميل فاقد الأهلية حمفظة ا�ستثمارية لدى اأحد ال�سخا�س املرخ�س لهم.

املدة الزمنية املتوقعةالإجراء

تاريخ بداية الطرح

تاريخ نهاية الطرح

مدة  فرتة الطرح

اأمني  خالل  )من  لل�سندوق  املنفعة  عقود  ونقل  العقارية  الأ�سول  �سكوك  اإفراغ 

احلفظ( وذلك بعد جمع احلد الأدنى من املقابل النقدي لإكمال عملية ال�ستحواذ 

على الأ�سول العقارية. و بدء تداول وحدات ال�سندوق بال�سوق املالية ال�سعودية

رد الفائ�س بعد ال�سرتاك يف ال�سندوق و تخ�سي�س الوحدات

رد اأموال امل�سرتكني يف حال عدم جمع احلد الأدنى املطلوب

04/15 من عام 2018

05/03 من عام 2018

15 يوم عمل

90 يوم تقومي من تاريخ اإقفال الطرح

اأيام  التخ�سي�س 

ورد  الطرح(  نهاية  بعد  عمل  اأيام   10(

الفائ�س )5 اأيام عمل بعد التخ�سي�س(

5 اأيام عمل من انتهاء فرتة الطرح الأويل.
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ب. الكيانات:

ي�سمل املوؤ�س�سات و ال�سركات و �سناديق ال�ستثمار و اجلهات احلكومية وغريها من الكيانات العتبارية القائمة يف اململكة العربية ال�سعودية و اململوكة 

بالكامل من قبل الأ�سخا�س الطبيعيون ممن يحملون اجلن�سية ال�سعودية.

امل�ستندات املطلوبة لل�سركات:

  •  �سورة من ال�سجل التجاري مع ختم ال�سركة.
  •  �سورة من عقد التاأ�سي�س و النظام ال�سا�سي مع ختم ال�سركة.

  •  �سورة من هوية املفو�س بالتوقيع مع ختم ال�سركة وموقعة من املفو�س.
  •  قائمة مبالك ال�سركة تو�سح اأن ال�سركة مملوكة بالكامل من قبل اأ�سخا�س طبيعيون ممن يحملون اجلن�سية ال�سعودية.

  •  اإقرار يفيد باأن جميع مالك ال�سركة امل�سرتكة �سعوديون، وتعهد باللتزام بهذا ال�سرط طيلة فرتة ال�سرتاك يف �سندوق بنيان ريت.
امل�ستندات املطلوبة لل�سناديق ال�ستثمارية:

  •  �سورة من ال�سجل التجاري ملدير ال�سندوق مع ختم ال�سركة.
  •  �سورة من عقد التاأ�سي�س و النظام ال�سا�سي ملدير ال�سندوق مع ختم ال�سركة.

  •  �سورة من ترخي�س ممار�سة الن�ساط ملدير ال�سندوق .
  •  �سورة من ال�سروط و الحكام اخلا�سة بال�سندوق.

  •  �سورة من موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح ال�سندوق.
  •  �سورة من هوية املفو�س بالتوقيع مع ختم ال�سركة و توقيع من املفو�س.

  •  مبا ل يخل بنظام متلك غري ال�سعوديون للعقار، اإقرار  من مدير ال�سندوق  باأن جميع مالكي وحدات ال�سندوق امل�سرتك �سعوديون، و تعهد 
         باللتزام ب�سريان هذا ال�سرط طيلة فرتة ا�سرتاك ال�سندوق املعني يف �سندوق بنيان ريت.

امل�ستندات املطلوبة للمحافظ ال�ستثمارية:

  • �سورة هوية �ساحب املحفظة ال�ستثمارية.
  • �سورة من ال�سجل التجاري ملدير املحفظة مع ختم ال�سركة.

  • �سورة من عقد التاأ�سي�س و النظام ال�سا�سي ملدي املحفظة مع ختم ال�سركة.
  • �سورة من ترخي�س ممار�سة الن�ساط ملدير املحفظة.

  • �سورة من اتفاقية اإدارة املحفظة ال�ستثمارية.
  • �سورة من هوية املفو�س اإليهم بالتوقيع مع ختم ال�سركة وموقعة من املفو�س.

2.  اآلية ال�سرتاك:

اخلطوة الأوىل - احل�سول على ال�سروط والأحكام 

ي�سرتط على امل�سرتكني الراغبني بال�سرتاك باحل�سول على ن�سخة ال�سروط والأحكام من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين ملدير ال�سندوق اأو املوقع 

الإلكرتوين لهيئة �سوق املال اأو املوقع الإلكرتوين لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اأو من خالل زيارة مقر �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال.

اخلطوة الثانية - تعبئة منوذج ال�سرتاك 

 يقوم امل�سرتك بتعبئة منوذج ال�سرتاك كامال من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين لأحد اجلهات امل�ستلمة . يكتفى بتعبئة منوذج ا�سرتاك واحد لكل 

م�سرتك رئي�سي لنف�سه ولأفراد عائلته املقيدين يف �سجل الأ�سرة اإذا كان اأفراد العائلة �سي�سرتكون بنف�س عدد الوحدات التي يتقدم بطلبها امل�سرتك 

الرئي�سي. ويرتتب على ذلك ما يلي :

  • يتم ت�سجيل جميع الوحدات املخ�س�سة للم�سرتك الرئي�سي وامل�ستثمرين التابعني با�سم امل�سرتك الرئي�سي .
  • تعاد املبالغ الفائ�سة عن الوحدات غري املخ�س�سة اإىل امل�سرتك الرئي�سي وامل�سرتكني التابعني .
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  • يح�سل امل�سرتك الرئي�سي على كامل اأرباح الوحدات املوزعة عن الوحدات املخ�س�سة للم�سرتك الرئي�سي وللم�سرتكني التابعني )يف حال عدم 
        بيع الوحدات اأو نقل ملكيتها(.

اخلطوة الثالثة - املوافقة على ال�سروط والأحكام 

يتم املوافقة اإلكرتونيًا على ال�سروط والأحكام حيث يعترب اإقرارًا بقراءتها واملوافقة على ما ورد فيها .

اخلطوة الرابعة  - حتويل مبلغ ال�سرتاك

�سوف يتم ار�سال رقم ح�ساب بنكي ))ايبان(( موؤقت خا�س بكل م�سرتك من قبل مدير ال�سندوق ا�سرتك الكرتونيا ثم يقوم امل�سرتك بتحويل كامل 

مبلغ ال�سرتاك املراد ال�سرتاك، حيث اأن اآخر موعد للتحويل هو قبل نهاية فرتة الطرح كحد اأق�سى يف ال�ساعة 5 م�ساءً .

اخلطوة اخلام�سة - تاأكيد ا�ستالم طلب ال�سرتاك 

�سيقوم مدير ال�سندوق باإر�سال تاأكيد طلب ال�سرتاك يف ال�سندوق للعميل عرب ر�سالة ن�سية اإىل رقم اجلوال اأو عرب الربيد الإلكرتوين .

اخلطوة ال�ساد�سة - قبول طلب ال�سرتاك 

اأي  اأو وجود  ا�ستيفاء طلب ال�سرتاك كامل  ا�ستالم طلب ال�سرتاك. ويف حال عدم  تاريخ  اأيام عمل من  يتم مراجعة طلب ال�سرتاك خالل ثالثة 

مالحظات، يتم اإ�سعار العميل من خالل ر�سالة ن�سية اأو الربيد الإلكرتوين ل�ستكمال الطلبات خالل يوم عمل واحد من اإ�سعار امل�سرتك. ويف حال كان 

الطلب مكتمال �سيتم اإ�سعار العميل بقبول طلب ال�سرتاك. يحق ملدير ال�سندوق قبول طلب ال�سرتاك اأو رف�سه. ويف حال مت رف�س مبلغ ال�سرتاك 

الإقفال  تاريخ  من  عمل  اأيام  خم�س   )5( غ�سون  يف  للم�سرتك  ال�ستثمارية  للمحفظة  العالقة  ذات  ال�سرتاك  مبلغ  رد  يتم  ما،  مب�سرتك  اخلا�س 

)خم�سوما منه اأي ر�سوم م�سرفية اأو حوالت م�سرفية اأو ر�سوم �سرف عملة يتم تكبدها( .

اخلطوة ال�سابعة - ا�سعار التخ�سي�ص 

 بعد اإقفال فرتة الطرح وقبول ال�سرتاكات، �سيتم تخ�سي�س الوحدات للم�سرتكني وفقا لآلية التخ�سي�س املحددة يف املادة الفرعية رقم )4( من هذا 

البند، �سيتم ا�سعار هيئة ال�سوق املالية اإعالن نتائج الطرح النهائي وتخ�سي�س الوحدات من خالل املوقع الإلكرتوين ملدير ال�سندوق. وذلك خالل 

ع�سرة اأيام عمل من تاريخ القفال .

اخلطوة الثامنة - رد الفائ�ص والإدراج 

بعد اإعالن التخ�سي�س النهائي �سيتم رد الفائ�س للم�سرتكني دون اأي ح�سم وذلك بعد خ�سم قيمة الوحدات املخ�س�سة، على اأن يتم اإدراج الوحدات 

املخ�س�سة يف املحافظ ال�ستثمارية للم�سرتكني لدى اأحد الأ�سخا�س املرخ�س لهم. وذلك خالل )5( ع�سرة اأيام عمل من تاريخ الإقفال.

)ب( ال�سرتاك يف ال�سندوق من خالل اجلهات امل�ستلمة الأخرى :

ال�سرتاك يكون متاح فقط لالأفراد - الأ�سخا�س الطبيعيون ممن يحملون اجلن�سية ال�سعودية فقط وذلك ح�سب بنظام متلك العقار لغري ال�سعوديني- 

من خالل القنوات اللكرتونية فقط للجهات التالية: 

1. من خالل البنك ال�سعودي الفرن�سي
باإمكان امل�ستثمر ال�سرتاك �سريطة اأن يكون لديه ح�ساب بنكي لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي وحمفظة ا�ستثمارية ن�سطة لدى اأي �سخ�س مرخ�س 

ال�سروط  املوافقة على  بعد  الفرن�سي  ال�سعودي  للبنك  الإلكرتونية  القنوات  بال�سرتاك من خالل  امل�ستثمر  و�سيقوم  املالية.  ال�سوق  له من قبل هيئة 

والأحكام.

  • وجود ح�ساب جاري با�سم املكتتب الرئي�سي لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي) يف حال وجود ح�ساب يجب فتح ح�ساب جاري لدى البنك ال�سعودي 
        الفرن�سي(.

  • وجود حمفظة ا�ستثمارية با�سم املكتتب الرئي�سي لدى اأي من الأ�سخا�س املرخ�سني لدى هيئة ال�سوق املالية.
. )www.alfransi.com.sa( الطالع على ال�سروط واأحكام ال�سندوق واملوافقة عليها من خالل املوقع الإلكرتوين للجهة امل�ستلمة •  

  • تقدمي طلب ا�سرتاك )اكتتاب( يف ال�سندوق )اعتبارا من بداية فرتة ال�سرتاك(، وذلك عن طريق املوقع الإلكرتوين للبنك 
       )www.alfransi.com.sa( من خالل �سفحة ال�سرتاك )الكتتاب( يف »�سندوق بنيان ريت« وتعبئة منوذج ال�سرتاك )الكتتاب( يف 

        ال�سندوق خالل فرتة الطرح يومياً. 
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  • ل ي�سرتط اإرفاق الهوية الوطنية لالأفراد اأو دفرت العائلة اإذا كان ال�سرتاك )الكتتاب( ي�سمل التابعني. ولن ي�ستطيع العميل تعديل البيانات 
        الواردة يف منوذج ال�سرتاك بعد تعبئته اإمنا ميكنه اإلغاء ال�سرتاك وذلك بالتوا�سل مع اجلهة امل�ستلمة قبل نهاية فرتة الطرح كحد اأق�سى يف 

        ال�ساعة 5 م�ساءً.

2. من خالل م�سرف الراجحي
باإمكان امل�ستثمر ال�سرتاك �سريطة اأن يكون لديه ح�ساب بنكي لدى م�سرف الراجحي وحمفظة ا�ستثمارية ن�سطة لدى اأي �سخ�س مرخ�س له من قبل 

هيئة ال�سوق املالية. و�سيقوم امل�ستثمر بال�سرتاك من خالل القنوات الإلكرتونية مل�سرف الراجحي  بعد املوافقة على ال�سروط والأحكام .

  • وجود ح�ساب جاري با�سم املكتتب الرئي�سي لدى م�سرف الراجحي ) يف حال وجود ح�ساب يجب فتح ح�ساب جاري لدى م�سرف الراجحي(.
  • وجود حمفظة ا�ستثمارية با�سم املكتتب الرئي�سي لدى اأي من الأ�سخا�س املرخ�سني لدى هيئة ال�سوق املالية.

. )www.alrajhibank.com.sa( الطالع على ال�سروط واأحكام ال�سندوق واملوافقة عليها من خالل املوقع الإلكرتوين للجهة امل�ستلمة •  
  • تقدمي طلب ا�سرتاك )اكتتاب( يف ال�سندوق )اعتبارا من بداية فرتة ال�سرتاك(، وذلك عن طريق املوقع الإلكرتوين للبنك

       )www.alrajhibank.com.sa( من خالل  �سفحة ال�سرتاك )الكتتاب( يف »�سندوق بنيان ريت« وتعبئة منوذج ال�سرتاك )الكتتاب( يف 
       ال�سندوق خالل فرتة الطرح يومياً. 

  • ل ي�سرتط اإرفاق الهوية الوطنية لالأفراد اأو دفرت العائلة اإذا كان ال�سرتاك )الكتتاب( ي�سمل التابعني. ولن ي�ستطيع العميل تعديل البيانات 
        الواردة يف منوذج ال�سرتاك بعد تعبئته اإمنا ميكنه اإلغاء ال�سرتاك وذلك بالتوا�سل مع اجلهة امل�ستلمة قبل نهاية فرتة الطرح كحد اأق�سى يف 

        ال�ساعة 5 م�ساءً.

3. من خالل البنك الأهلي التجاري
باإمكان امل�ستثمر ال�سرتاك �سريطة اأن يكون لديه ح�ساب بنكي لدى البنك الأهلي التجاري وحمفظة ا�ستثمارية ن�سطة لدى اأي �سخ�س مرخ�س له 

من قبل هيئة ال�سوق املالية. و�سيقوم امل�ستثمر بال�سرتاك من خالل القنوات الإلكرتونية للبنك الأهلي التجاري بعد املوافقة على ال�سروط والأحكام .

  • وجود ح�ساب جاري با�سم املكتتب الرئي�سي لدى البنك الأهلي التجاري ) يف حال وجود ح�ساب يجب فتح ح�ساب جاري لدى البنك الأهلي 
       التجاري(.

  • وجود حمفظة ا�ستثمارية با�سم املكتتب الرئي�سي لدى اأي من الأ�سخا�س املرخ�سني لدى هيئة ال�سوق املالية.
. )www.alahli.com( الطالع على ال�سروط واأحكام ال�سندوق واملوافقة عليها من خالل املوقع الإلكرتوين للجهة امل�ستلمة •  
  • تقدمي طلب ا�سرتاك )اكتتاب( يف ال�سندوق )اعتبارا من بداية فرتة ال�سرتاك(، وذلك عن طريق املوقع الإلكرتوين للبنك 

       )www.alahli.com( من خالل �سفحة ال�سرتاك )الكتتاب( يف »�سندوق بنيان ريت« وتعبئة منوذج ال�سرتاك )الكتتاب( يف ال�سندوق 

        خالل فرتة الطرح يومياً. 

  • ل ي�سرتط اإرفاق الهوية الوطنية لالأفراد اأو دفرت العائلة اإذا كان ال�سرتاك )الكتتاب( ي�سمل التابعني. ولن ي�ستطيع العميل تعديل البيانات 
        الواردة يف منوذج ال�سرتاك بعد تعبئته اإمنا ميكنه اإلغاء ال�سرتاك وذلك بالتوا�سل مع اجلهة امل�ستلمة قبل نهاية فرتة الطرح كحد اأق�سى يف 

        ال�ساعة 5 م�ساءً.

4.  من خالل بنك الريا�ص
باإمكان امل�ستثمر ال�سرتاك �سريطة اأن يكون لديه ح�ساب بنكي لدى بنك الريا�س وحمفظة ا�ستثمارية ن�سطة لدى اأي �سخ�س مرخ�س له من قبل هيئة 

ال�سوق املالية. و�سيقوم امل�ستثمر بال�سرتاك من خالل القنوات الإلكرتونية لبنك الريا�س بعد املوافقة على ال�سروط والأحكام .

  • وجود ح�ساب جاري با�سم املكتتب الرئي�سي لدى بنك الريا�س ) يف حال وجود ح�ساب يجب فتح ح�ساب جاري لدى بنك الريا�س(
  • وجود حمفظة ا�ستثمارية با�سم املكتتب الرئي�سي لدى اأي من الأ�سخا�س املرخ�سني لدى هيئة ال�سوق املالية.

. )www.riyadbank.com( الطالع على ال�سروط واأحكام ال�سندوق واملوافقة عليها من خالل املوقع الإلكرتوين للجهة امل�ستلمة •  
  • تقدمي طلب ا�سرتاك )اكتتاب( يف ال�سندوق )اعتبارا من بداية فرتة ال�سرتاك(، وذلك عن طريق املوقع الإلكرتوين للبنك 

        )www.riyadbank.com( من خالل �سفحة ال�سرتاك )الكتتاب( يف »�سندوق بنيان ريت« وتعبئة منوذج ال�سرتاك )الكتتاب( يف ال�سندوق 
       خالل فرتة الطرح يومياً. 
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  • ل ي�سرتط اإرفاق الهوية الوطنية لالأفراد اأو دفرت العائلة اإذا كان ال�سرتاك )الكتتاب( ي�سمل التابعني. ولن ي�ستطيع العميل تعديل البيانات 
        الواردة يف منوذج ال�سرتاك بعد تعبئته اإمنا ميكنه اإلغاء ال�سرتاك وذلك بالتوا�سل مع اجلهة امل�ستلمة قبل نهاية فرتة الطرح كحد اأق�سى يف 

        ال�ساعة 5 م�ساءً.

5. من خالل بنك �سامبا 
باإمكان امل�ستثمر ال�سرتاك �سريطة اأن يكون لديه ح�ساب بنكي لدى بنك �سامبا وحمفظة ا�ستثمارية ن�سطة لدى اأي �سخ�س مرخ�س له من قبل هيئة 

ال�سوق املالية. و�سيقوم امل�ستثمر بال�سرتاك من خالل القنوات الإلكرتونية لبنك �سامبا بعد املوافقة على ال�سروط والأحكام .

  • وجود ح�ساب جاري با�سم املكتتب الرئي�سي لدى بنك �سامبا ) يف حال وجود ح�ساب يجب فتح ح�ساب جاري لدى بنك �سامبا(
  • وجود حمفظة ا�ستثمارية با�سم املكتتب الرئي�سي لدى اأي من الأ�سخا�س املرخ�سني لدى هيئة ال�سوق املالية.

. )www.samba.com( الطالع على ال�سروط واأحكام ال�سندوق واملوافقة عليها من خالل املوقع الإلكرتوين للجهة امل�ستلمة •  
  • تقدمي طلب ا�سرتاك )اكتتاب( يف ال�سندوق )اعتبارا من بداية فرتة ال�سرتاك(، وذلك عن طريق املوقع الإلكرتوين للبنك 

        )www.samba.com( من خالل �سفحة ال�سرتاك )الكتتاب( يف »�سندوق بنيان ريت« وتعبئة منوذج ال�سرتاك )الكتتاب( يف ال�سندوق 
        خالل فرتة الطرح يومياً. 

  • ل ي�سرتط اإرفاق الهوية الوطنية لالأفراد اأو دفرت العائلة اإذا كان ال�سرتاك )الكتتاب( ي�سمل التابعني. ولن ي�ستطيع العميل تعديل البيانات 
        الواردة يف منوذج ال�سرتاك بعد تعبئته اإمنا ميكنه اإلغاء ال�سرتاك وذلك بالتوا�سل مع اجلهة امل�ستلمة قبل نهاية فرتة الطرح كحد اأق�سى يف 

        ال�ساعة 5 م�ساءً.

مالحظات مهمة 

  • يجب على العميل التاأكد من �سحة البيانات امل�سجلة والوثائق التي يتم تقدميها. ول تتحمل �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال  ما قد ينتج عن 
        اأي اأخطاء.

  • يف حال مت ال�سرتاك من اأكرث من جهة م�ستلمة �سيتم قبول ال�سرتاك )اكتتاب( الذي مت تقدميه اأول.
)ت( احلد الأدنى لال�سرتاك 

احلد الأدنى لال�سرتاك خالل فرتة الطرح الأويل هو )100( وحدة على الأقل ب�سعر ا�سرتاك يبلغ 10 ريال �سعودي للوحدة. وباإجمايل مبلغ ا�سرتاك 

ل يقل عن )1000( ريال �سعودي. 

)ث( احلد الأعلى لال�سرتاك 

8,100,000 )ثمان ماليني ومائة األف( وحدة بقيمة ع�سر ريالت لكل وحدة اأي ما يعادل 81,000,000 )واحد وثمانون مليون( ريال �سعودي.

�سيتخذ مدير ال�سندوق كافة الإجراءات املعقولة خالل فرتة ال�سرتاك التي قد تكون �سرورية لت�سمن يف جميع الأوقات:

1. ان ي�سم ال�سندوق عددا من مالكي الوحدات من اجلمهور ل يقل عن )50( خم�سني .

2. ان يكون ما ن�سبته %30 من عدد وحدات ال�سندوق على الأقل ملالكي الوحدات من اجلمهور.  

2. ال�صرتاك العيني:
�سيقوم مدير ال�سندوق باإ�سدار 97,728,660 وحدة يف ال�سندوق )متثل ما ن�سبته %60 من وحدات ال�سندوق( لبائعي الأ�سول العقارية املبدئية 

باعتبارها م�ساهمة عينية وذلك يف مقابل �سداد جزء من قيمة الأ�سول العقارية املبدئية.

3. ا�صرتاك مدير ال�صندوق:
لن ي�ستثمر مدير ال�سندوق ول ال�سركات التابعة له يف ال�سندوق خالل فرتة الكتتاب اأو بعد اإدراج وحدات ال�سندوق. وتعني ال�سركات التابعة اأي 

�سخ�س اعتباري اآخر قد تكون حتت ال�سيطرة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة ملدير ال�سندوق. 
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4. اآلية التخ�صي�س: 
اأو رف�سه. ويف حال  تاأكيد ا�ستالم طلب ال�سرتاك بقبول طلب ال�سرتاك  تاريخ  اأيام عمل من  يخطر مدير ال�سندوق كل م�سرتك يف خالل ثالثة 

مت قبول ال�سرتاك، يتم اإر�سال تاأكيدات للم�سرتكني تت�سمن مبالغ ال�سرتاك يف حال مت رف�س مبلغ ال�سرتاك اخلا�س مب�سرتك ما ، يتم رد مبلغ 

ال�سرتاك ذات العالقة للمحفظة ال�ستثمارية للم�سرتك يف غ�سون خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ الإقفال )خم�سوما منه اأي ر�سوم م�سرفية اأو 

حوالت م�سرفية اأو ر�سوم عملة يتم تكبدها(. و�سيقوم مدير ال�سندوق بتقدمي بيان بنتائج الطرح للهيئة خالل ع�سرة اأيام عمل من تاريخ الإقفال. 

يتم  اأدناه.  املبني  النحو  على  والإدراج  الت�سجيل  متطلبات  با�ستكمال  ورهنا  العيني  بال�سرتاك  واخلا�سة   )2( ال�سابقة  الفرعية  املادة  مراعاة  مع 

تخ�سي�س الوحدات بعد تاريخ الإقفال وفقا للتايل: 

)اأ( يف حال كان اإجمايل مبالغ ال�سرتاك املتقدم لها جميع امل�سرتكني ) مبا فيها ال�سرتاك العيني( اأقل املبلغ جتميعه والذي يبلغ  1,628,811,000  

ريال �سعودي. يتم اإنهاء ال�سندوق ورد جميع مبالغ ال�سرتاك للم�سرتكني يف غ�سون خم�س  اأيام عمل من تاريخ الإلغاء )خم�سوما منها اأي ر�سوم 

م�سرفية اأو حوالت م�سرفية اأو ر�سوم �سرف العملة(.

يبلغ   املبلغ املطلوب جتميعه والذي  العيني ( يعادل  امل�سرتكني ) مبا فيها ال�سرتاك  لها جميع  املتقدم  اإجمايل مبالغ ال�سرتاك  يف حال كان  )ب( 

1,628,811,000  ريال �سعودي )ذلك بعد خ�سم اأي م�ساريف اأو ر�سوم مطبقة( . ف�سيتم تخ�سي�س الطرح كالآتي:

1. وفقا للمادة الفرعية ال�سابقة )2( ، �ستكون اأولوية ال�سرتاك يف �سندوق بنيان ريت ملالك الأ�سول العقارية املبدئية خالل فرتة ال�سرتاك الأويل 
وذلك ب�سورة عينية. علما ان ن�سبة ا�سرتاكهم يف ال�سندوق تبلغ %60 من اإجمايل وحدات ال�سندوق.

2. عند النتهاء من التخ�سي�س ملالك الأ�سول العقارية املبدئية ، �سيتم تخ�سي�س وحدات جلميع امل�سرتكني، كل م�سرتك ح�سب مبلغ ا�سرتاكه.
يبلغ    والذي  املطلوب جتميعه  املبلغ  يتجاأوز  العيني(  ال�سرتاك  فيها  امل�سرتكني )مبا  لها جميع  املتقدم  ال�سرتاك  مبالغ  اإجمايل  كان  )ج( يف حال 

1,628,811,000 ريال �سعودي )ذلك بعد خ�سم اأي م�ساريف اأو ر�سوم مطبقة(. ف�سيتم تخ�سي�س اإجمايل وحدات الطرح كالتايل : 

1. وفقا للمادة الفرعية ال�سابقة )2( ، �ستكون اأولوية ال�سرتاك يف �سندوق بنيان ريت ملالك الأ�سول العقارية املبدئية خالل فرتة ال�سرتاك الأويل 
وذلك ب�سورة عينية. علما ان ن�سبة ا�سرتاكهم يف ال�سندوق تبلغ %60 من اإجمايل وحدات ال�سندوق.

الطرح  املتبقية من  القيمة  الأخرى وتخ�سي�س  ال�سرتاكات  التعامل مع  �سيتم   ، املبدئية  العقارية  الأ�سول  التخ�سي�س ملالك  النتهاء من  2. عند 
كالتايل : 

)اأ(    اإذا كان عدد امل�سرتكني املتقدمني لال�سرتاك اأقل من  651,524 م�سرتك ، يتم تخ�سي�س عدد )100( وحدة لكل م�سرتك، ثم يتم تخ�سي�س 

فائ�س الوحدات املتبقية على اأ�سا�س تنا�سبي للم�سرتكني، ثم اإعادة الأموال الفائ�سة خالل )5( ايام عمل بحد اأق�سى من تاريخ القفال.

)ب( اإذا كان عدد امل�سرتكني املتقدمني لال�سرتاك ي�ساأوي  651,524 م�سرتك ، يتم تخ�سي�س عدد )100( وحدة لكل م�سرتك، ثم اإعادة الأموال 

الفائ�سة خالل )5( ايام عمل بحد اأق�سى من تاريخ القفال.

)ج(  اإذا كان عدد امل�سرتكني املتقدمني لال�سرتاك اأكرث  651,524 م�سرتك ، ف�سيتم تخ�سي�س عدد وحدات اأقل من احلد الأدنى لال�سرتاك وذلك 

بالت�ساأوي على جميع امل�سرتكني، ثم اإعادة الأموال الفائ�سة خالل )5( ايام عمل بحد اأق�سى من تاريخ القفال.

يتنازل امل�سرتكون بال�سندوق عن حق ال�سفعة، و بناء عليه �سيتم بيع اأي عقار مملوك لل�سندوق بح�سب ا�سرتاتيجية ال�ستثمار يف ال�سندوق.
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5. اإلغاء وا�صرتداد الأموال:  
يجوز اإلغاء الطرح الأويل ورد مبالغ ال�سرتاك للم�سرتك يف احلالت الآتية ) مامل تقرر الهيئة خالف ذلك( : 

    )اأ(  العجز عن جمع املبلغ املطلوب جتميعه والذي يبلغ 1,628,811,000 ريال �سعودي.

    )ب(  اإذا كان عدد مالكي الوحدات من اجلمهور اأقل من )50( خم�سني .

    )ج(  مت ال�سرتاك يف اأقل من %30 من الوحدات من قبل اجلمهور .

    )د(  يف حال عدم القدرة على نقل ملكية الأ�سول املبدئية ل�سالح ال�سندوق.

    )هـ(  ل�سبب اآخر يحدده مدير ال�سندوق بعد موافقة الهيئة

ويف حال اإلغاء الطرح الأويل ، يتم رد جميع مبالغ ال�سرتاك امل�ستلمة للح�ساب ال�ستثماري للم�سرتك يف غ�سون ع�سرة اأيام عمل من تاريخ الإلغاء 

)خم�سوما منها اأي ر�سوم م�سرفية اأو حوالت م�سرفية اأو ر�سوم �سرف عملة( . 

حجم ال�سندوق

على   مق�سمة  األف(  ع�سر  واأحد  وثمامنائة  مليون  وع�سرون  وثمانية  و�ستمائة  )مليار  �سعودي  ريال   1,628,811,000 ال�سندوق  حجم  يبلغ 

162,881,100 وحدة ا�ستثمارية )مائة واثنان و�ستون مليون وثمامنائة وواحد وثمانون األف ومائة( وبقيمة تبلغ 10 ريال )ع�سرة ريالت( للوحدة 
الواحدة. 

97,728,660 
65,152,440

977,286,600
651,524,400

60%
40%

الن�سبة من قيمة ال�سندوققيمة الوحدات )ريال(عدد الوحداتنوع ال�سرتاك

%162,881,1001,628,811,000100اجمايل حجم ال�سندوق 

ال�سرتاك العيني 

ال�سرتاك النقدي 

ال�سرتاك النقدي 

على   مق�سمة  األف(  ع�سر  واأحد  وثمامنائة  مليون  وع�سرون  وثمانية  و�ستمائة  )مليار  �سعودي  ريال   1,628,811,000 ال�سندوق  حجم  يبلغ 

162,881,100 وحدة ا�ستثمارية )مائة واثنان و�ستون مليون وثمامنائة وواحد وثمانون األف ومائة( وبقيمة تبلغ 10 ريال )ع�سرة ريالت( للوحدة 
الواحدة.

ال�سرتاك العيني: 

اأ�سماوؤهم بال�سرتاك يف ال�سندوق خالل فرتة الطرح الأويل ب�سكل عيني مقابل وحدات ت�سدر ل�ساحلهم  �سيقوم بائعي الأ�سول العقارية التالية 

كجزء من قيمة الأ�سول العقارية ت�ساأوي %60 من اجمايل حجم ال�سندوق.

جتدر الإ�سارة باأن �سركة �سندوق بنيان للعقارات )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( تعود ملكيتها اإىل �سركة عبدالرحمن الرا�سد و اأولده بح�سب التايل:

97,728,660

%100 �سركة عبدالرحمن �سعد الرا�سد واأولده )م�ساهمة مقفلة(

977,286,60060%

قيمة الوحدات )ريال(عدد الوحداتالبائع 
ن�سبة ملكية كل م�سرتك 

من ال�سندوق

�سركة �سندوق بنيان للعقارات 

)ذات م�سوؤولية حمدودة(

ن�سبة ملكيته يف �سركة �سندوق بنيان للعقارات )�ص.ذ.م.م(ال�سريك
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ا�ستخدام متح�سالت الطرح: 

1,604,740,000
24,071,000

املبلغ )ريال �سعودي(

1,628,811,000

البند

اإجمايل قيمة ال�سندوق

اإجمايل تكلفة �سراء العقار

اأتعاب هيكلة راأ�س املال

الرا�سد  الرحمن  اأن �سركة عبد  واأولده، حيث  الرا�سد  الرحمن  با�سم �سركة عبد  العينية  ال�سندوق بتخ�سي�س جميع ال�سرتاكات  ينوه مدير  كما 

واأولده متلك جميع الأ�سول عن طريق �سركة �سندوق بنيان للعقارات )ذات م�سوؤولية حمدودة( البائعة لالأ�سول العقارية، ولذلك �سوف تكون هيكلة 

تداول وحدات  تاريخ بدء  �سنة ميالدية من  العينية ملدة  الوحدات  و�ستكون هناك فرتة حظر على جميع  التخ�سي�س  اكتمال عملية  بعد  ال�سندوق 

ال�سندوق وفيما يخ�س ال�سرتاك العيني فهي كالتايل:

%60�سركة عبدالرحمن �سعد الرا�سد واأولده 977,286,600 97,728,660

مالكو وحدات ال�سندوق 
ن�سبة ملكية كل م�سرتك 

من ال�سندوق
قيمة الوحدات )ريال( عدد الوحدات
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10. الر�سوم ومقابل اخلدمات و العمولت و اأتعاب الإدارة 
يتحمل ال�سندوق جميع الر�سوم و امل�ساريف املذكورة اأدناه ويتحملها تبعًا لذلك مالكي الوحدات و هي كالتايل:

ر�سوم ال�سرتاك

ر�سوم الإدارة

اأتعاب هيكلة راأ�س املال

م�ساريف التعامل

ل يوجد  ر�سوم ال�سعي

على  وال�ستحواذ  وال�سراء  البيع  مثل  التعامل/التعامالت  م�ساريف  جميع  ال�سندوق  �سيتحمل 

اأ�سول والتكاليف ال�ست�سارية والقانونية التابعة لذلك. بالإ�سافة اإىل ما قد يتم �سداده من عمولت 

لل�سراء والبيع اأو اأي م�سروفات اأو تكاليف اأخرى مرتبطة بعمليات ال�سراء و البيع اأو اأي عمليات 

اأخرى مرتبطة باأعمال و ان�سطة ال�سندوق �سواًء لأطراف اأخرى ذات عالقات تعاقدية مب�ساريع 

ال�سندوق اأو اطراف ذوو عالقة اأو جهات حكومية اأو ر�سمية اأو ملقدمي اخلدمات. و�سيتم الإف�ساح 

ل  ان  على  �سنة  كل  نهاية  املايل يف  الإف�ساح  ملخ�س  امل�ساريف )يف حال وجدت( يف  تلك  عن 

تتجاأوز %1 من اجمايل قيمة اأ�سول ال�سندوق.

مبقدار  املال«(  راأ�س  هيكلة  )»اأتعاب  املال  راأ�س  هيكلة  اأتعاب  ال�سندوق  ملدير  ال�سندوق  يدفع 

%1.5 من اإجمايل مبالغ ال�سرتاك التي مت جمعها خالل فرتة الطرح الأويل �سواأ كانت ا�سرتاكات 
نقدية اأو ا�سرتاكات عينية اأو عند جمع اأي مبالغ ا�سرتاك اأخرى �سواء نقدية )عن طريق اإ�سدار 

حقوق ا لأولوية( اأو عينية وذلك لغر�س ال�سراء والبيع. وتدفع اأتعاب هيكلة راأ�س املال فورًا مرة 

امل�سرتى  اأو  املباع  ال�سل  قيمة  احت�سابها من  ويتم  املال  لراأ�س  اأي عملية جمع  اإقفال  بعد  واحدة 

يف ذلك الوقت فقط وذلك مقابل قيام مدير ال�سندوق باإجراء التق�سي الالزم والتفاأو�س على 

اأو البيع واإمتام العملية. وتكون اأتعاب التعامل م�ستحقة ال�سداد بعد اإمتام عملية  �سروط ال�سراء 

و�ستطبق على  ال�سندوق  و�سيتم خ�سمها من حجم  اأ�سل عقاري.  بكل  البيع اخلا�سة  اأو  ال�سراء 

الأ�سول املبدئية حمل ال�ستحواذ.

حتت�سب ر�سوم الإدارة على اأ�سا�س %0.50 �سنويًا من اإجمايل قيمة الأ�سول بعد خ�سم امل�ساريف 

و تخ�سم على اأ�سا�س ربع �سنوي

ل يوجد ر�سوم ا�سرتاك على امل�ستثمرين يف ال�سندوق

1. الر�سوم التي يدفعها مالكو الوحدات عند ال�سرتاك يف ال�سندوق

2. اأتعاب م�ستحقة ملدير ال�سندوق من اأ�سول ال�سندوق مقابل الإدارة

3. اأتعاب الو�سطاء

�سيح�سل املحا�سب القانوين على مبلغ مقطوع قدره 135,000 ريال �سعودي �سنويًا.اأتعاب املحا�سب القانوين

ر�سوم احلفظ

•  %0.025 �سنويًا من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق.
•  30,000 ريال �سعودي �سنويًا لأمني احلفظ مقابل �سهادة الزكاة والقوائم املالية.

•  60,000 ريال �سعودي لأمني احلفظ لتاأ�سي�س من�ساأة ذات غر�س )تدفع مرة واحدة(

4. مقابل اخلدمات املقدمة من اأمني احلفظ

5. مقابل اخلدمات املقدمة للمحا�سب القانوين
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م�ساريف التمويل

وهيكلة  برتتيب  املتعلقة  وامل�ساريف  والنفقات  والأتعاب  التمويل  تكاليف  كافة  ال�سندوق  يتحمل 

متويل  يتجاأوز  األ  على  بال�سوق،  ال�سائد  ال�سعر  وبح�سب  وجد،  اإن  بال�سندوق،  اخلا�س  التمويل 

قوائم  اآخر  بح�سب  وذلك  ال�سندوق  لأ�سول  الإجمالية  القيمة  ن�سبته )%50( من  ما  ال�سندوق 

مالية مدققة.

6. العمولت الناجتة عن القرو�ص املالية

اأتعاب مدير الأمالك

اأتعاب �سنوية تعادل %5 من �سايف الإيرادات للعقارات التي تدار من قبل مدير الأمالك حيث يكون 

م�سوؤول عن اإدارة العقار والت�سويق له و�سيانته والبحث عن م�ستاأجر بديل يف حال خروجه وحت�سيل 

اليجارات من امل�ستاأجرين، اأما يف حال العقارات التي لها م�سغل فيتقا�سى مدير الأمالك اتعاب 

اإدارة ال�سل و�سيانة  %1 من �سايف ايرادات هذه العقارات حيث ان امل�سغل �سيعمل على  تعادل 

وت�سغيله ومدير الأمالك يقوم بعملية حت�سيل املبالغ من امل�سغل. 

7. ر�سوم الت�سجيل و اخلدمات الإدارية الأخرى

اأتعاب التطوير

اأتعاب املثمنني العقاريني امل�ستقلني

اأتعاب مقدمي اخلدمات الهند�سية و 

ال�ست�سارية

مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلني

ر�سوم الإدراج و الت�سجيل

اأتعابه نظري قيامه  يف حال ا�ستثمار ال�سندوق مب�ساريع التطوير العقاري، �سيتح�سل املطور على 

بالأ�سراف / بالعمل على تطوير امل�سروع على �سكل ن�سبة مئوية من تكاليف ان�ساء امل�سروع، وبح�سب 

ال�سعر ال�سائد بال�سوق و بحد اأعلى %15 من تكاليف ان�ساء امل�سروع.

يتحمل ال�سندوق كافة تكاليف املثمنني العقارين وبح�سب ال�سعر ال�سائد بال�سوق، ويف جميع الحوال 

لن يتم خ�سم اإل امل�ساريف والر�سوم الفعلية يف امل�ستقبل. 

يحتاجها  قد  التي  الهند�سية  و  الفنية  باخلدمات  املتعلقة  الفعلية  امل�ساريف  ال�سندوق  يتحمل 

مدير ال�سندوق للتاأكد من اأعمال مدير الأمالك/املطور/ اأو اأي من املتعاقدين وعلى �سبيل املثال 

ل احل�سر: التاأكد من �سري عمل امل�سروع، جودة تنفيذ العمال، املطالبات، .... الخ. و يف جميع 

الأحوال لن يتم خ�سم ال الر�سوم و امل�ساريف الفعلية يف امل�ستقبل و بحد اأعلى %15 من تكاليف 

ان�ساء امل�سروع.

�سيتقا�سى اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق امل�ستقلني مبلغ 15,000 ريال �سعودي عن كل اجتماع، 

وبحد اأق�سى 120,000 ريال �سعودي �سنويًا يدفع يف نهاية كل �سنة، ولن يتلقى باقي اأع�ساء جمل�س 

اإدارة ال�سندوق اأي مكافاآت.

�سوف يتحمل ال�سندوق ر�سوم مقابل اخلدمات املقدمة من ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، وتكون 

الر�سوم على النحو التايل:

اأ. ر�سوم الت�سجيل :

•  خدمة اإن�ساء �سجل مالكي الوحدات : مبلغ 50,000 ريال �سعودي بالإ�سافة اإىل 2 ريال �سعودي 
    لكل م�ستثمر وبحداق�سى مبلغ 500,000 ريال �سعودي.

•  ر�سم �سنوي خلدمة اإدارة �سجل مالكي الوحدات: مبلغ 400,000 ريال �سعودي �سنوياً، وقد تتغري 
هذه الر�سوم من وقت لآخر بح�سب قيمة راأ�س مال ال�سندوق.

ب. ر�سوم الإدراج:

•  خدمة الإدراج الأويل لوحدات ال�سندوق: مبلغ 50,000 ريال �سعودي
•  ر�سم �سنوي خلدمة اإدراج وحدات ال�سندوق: مبلغ :% 0.03.من القيمة ال�سوقية لل�سندوق، 

    بحد اأدنى  50,000 ريال �سعودي وحد اأعلى قدره 300,000 ريال �سعودي.
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الر�سوم الرقابية التي يتم �سدادها لهيئة 

ال�سوق املالية

ر�سوم ن�سر املعلومات على موقع تداول

دفع مبلغ مقطوع وقدره 7,500 ريال �سعودي �سنويًا

دفع مبلغ مقطوع وقدره 5,000 ريال �سعودي �سنويًا لقاء ن�سر املعلومات على موقع تداول . و�ستق�سم 

الر�سوم تنا�سبيًا على عدد اأيام ال�سنة، ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة كل 12 �سهر.

م�ساريف اأخرى

يتحمل ال�سـندوق كافـة الر�سـوم وامل�ساريف والنفقات اخلا�سة باأن�سطة وا�ستثمارات ال�سندوق، كما 

يتحمل امل�ساريف والر�سوم الناجتـة عـن التعـامالت و اخلدمات املقدمة من الغري اأو من الطراف 

ذوو العالقة مثل اخلدمات القانونية وال�ست�سارية وامل�ست�سارين العقاريني وتكــاليف التــاأمني ذات 

بر�سوم  املتعلقـة  امل�سـاريف  ذلـك  فـي  مبـا  اأخـرى  تقنية  اأو  فنية  اأو  مهنيـة  خـدمات  واأيـة  العالقــة 

اأو  وجدت.  اإن  ر�سوم  اأو  �سرائب  لأية  اإ�سافة  ال�ستثمارية،  اأو  البنكية  احل�سابات  بني  ما  التحويل 

اأية م�ساريف نرثية اأخرى )والتي ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر، م�ساريف وتكاليف تاأ�سي�س 

ال�سندوق، امل�ساريف املتعلقة بطباعة وتوزيع التقارير ال�سنوية لل�سندوق و اية م�ساريف اأو اتعاب 

اأخرى م�ستحقه لأ�سخا�س يتعاملون مع ال�سندوق فيما يتعلق بخدمات الإدارة والت�سغيل، م�ساريف 

اجتماعات مالكي الوحدات(. واأل تزيـد هـذه التكـاليف عـن %1 )واحد باملئة( مـن اإجمـايل قيمـة 

اأ�سول ال�سندوق �سنويًا، ويف جميع الحوال لن يتم خ�سم اإل امل�ساريف والر�سوم الفعلية.

8. ر�سوم اأخرى يدفعها مالكو الوحدات اأو تخ�سم من اأ�سول ال�سندوق

الزكاة

�سريبة القيمة امل�سافة

ل يتوىل مدير ال�سندوق اإخراج زكاة الوحدات ال�ستثمارية عن امل�ستثمرين وتقع على مالك الوحدة 

م�سوؤولية اإخراج زكاة ما ميلك من وحدات ا�ستثمارية. ويف حال تغري النظمة والت�سريعات اخلا�سة 

بزكاة �سناديق ال�ستثمار �سيتم ابالغ امل�ستثمرين بها.

جميع الر�سوم وامل�ساريف املذكورة يف هذه ال�سروط والأحكام و/اأو اأي م�ستندات ذات �سلة التي 

اإذا كانت �سريبة القيمة  ت�سمل ال�سريبة امل�سافة مامل يتم الن�س على خالف ذلك. ويف حال ما 

امل�سافة مفرو�سة اأو قد يتم فر�سها على اأي خدمة يتم تزويد ال�سندوق بها، فاإن ال�سندوق  �سيدفع 

ملزود اخلدمة )بالإ�سافة اإىل اأي ر�سوم م�ساريف اخرى ( جمموعًا م�ساأويًا للقيمة امل�سجلة لهذه 

ال�سريبة على فاتورة القيمة امل�سافة اخلا�سة باخلدمة املعنية. ويف حال ما اإذا كانت �سريبة القيمة 

امل�سافة مفرو�سة اأو قد يتم فر�سها على اأي خدمة مقدمة من قبل ال�سندوق، فاإن العميل  �سيدفع 

لل�سندوق )بالإ�سافة اإىل اأي ر�سوم م�ساريف اخرى( جمموعًا م�ساأويًا لقيمة هذه ال�سريبة.

ل ينطبق

9. ر�سوم ال�سرتداد املبكر

اإن الر�سوم املذكورة والعمولت وامل�سروفات امل�ستحقة للفرن�سي كابيتال اأو الأطراف الأخرى ل ت�سمل �سريبة القيمة امل�سافة و�سيتم حتميل ال�سريبة 

ب�سكل منف�سل وفقا لالأ�سعار املن�سو�س عليها يف نظام �سريبة القيمة امل�سافة ولئحته التنفيذية. كما يقر مدير ال�سندوق على اأن الر�سوم املذكورة 

يف اجلدول اأعاله هي جميع الر�سوم املفرو�سة واملح�سوبة على ال�سندوق خالل مدة ال�سندوق دون ا�ستثناء، وُيعد مدير ال�سندوق م�سوؤول م�سوؤولية 

كاملة عن احت�ساب ر�سوم اأخرى غري التي مت ذكرها يف اجلدول اأعاله.
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نوع الر�سم

ر�سوم الإدارة

ر�سوم ال�سرتاك 

اأتعاب هيكلة راأ�ص املال

ر�سوم احلفظ

اأتعاب املحا�سب القانوين

م�ساريف التمويل

اأتعاب مدير الأمالك بدون

وجود م�سغل لالأ�سل 

العقاري

اأتعاب مدير الأمالك مع 

وجود م�سغل لالأ�سل 

العقاري

اأتعاب التطوير

اأتعاب املثمنني العقاريني 

امل�ستقلني

اأتعاب مقدمي اخلدمات 

الهند�سية و ال�ست�سارية

الن�سبة املفرو�سة
املبلغ املفرو�ص 

)ريال �سعودي(
تكرار دفع الر�سومطريقة احل�ساب

0.50%

1.5%

0,025%

-

-

-

5%

1%

0%

حت�سب ب�سكل يومي من اإجمايل قيمة الأ�سول ال�سندوق 

الن�سبة   X الأ�سول  قيمة  )�سايف  امل�ساريف  خ�سم  بعد 

املئوية(

اأو بيع  اأتعاب هيكلة راأ�س املال عند �سراء  حت�سب ر�سوم 

اأ�سل عقاري )اإجمايل �سعر ال�سراء اأو البيع اخلا�س بكل 

اأ�سل عقاري X الن�سبة املئوية(

حت�سب ب�سكل يومي من اإجمايل قيمة الأ�سول ال�سندوق

)اإجمايل قيمة الأ�سول X الن�سبة املئوية(

تنا�سبيا  الر�سوم  حت�سب ب�سكل يومي، من خالل تق�سيم 

على عدد اأيام ال�سنة

تدفع لأمني احلفظ لتاأ�سي�س من�ساأة ذات غر�س 

تنا�سبيا  الر�سوم  حت�سب ب�سكل يومي، من خالل تق�سيم 

على عدد اأيام ال�سنة

بالإ�سراف  يقوم  التي  للعقارات  الإيرادات  �سايف  من 

له  والت�سويق  العقار  اإدارة  عليها حيث يكون م�سوؤول عن 

خروجه  حال  يف  بديل  م�ستاأجر  عن  والبحث  و�سيانته 

وحت�سيل اليجارات من امل�ستاأجرين.

يقوم  التي  للعقارات  الت�سغيلي  الدخل  �سايف  من 

بالإ�سراف عليها فقط حيث ان امل�سغل �سيعمل على اإدارة 

بعملية  يقوم  الأمالك  ومدير  وت�سغيله  و�سيانة  ال�سل 

حت�سيل املبالغ من امل�سغل.

�سيتم الإف�ساح عن تلك امل�ساريف يف ملخ�س الإف�ساح املايل يف نهاية ال�سنة يف حال وجدت على األ يتجاأوز متويل ال�سندوق ما ن�سبته 

)%50( من القيمة الإجمالية لأ�سول ال�سندوق وذلك بح�سب اآخر قوائم مالية مدققة.

بح�سب ال�سعر ال�سائد بال�سوق و�سيتم الإف�ساح عن تلك امل�ساريف يف ملخ�س الإف�ساح املايل يف نهاية ال�سنة يف حال وجدت.

�سيتم الإف�ساح عن تلك امل�ساريف يف ملخ�س الإف�ساح املايل يف نهاية ال�سنة.

�سيتم الإف�ساح عن تلك امل�ساريف يف ملخ�س الإف�ساح املايل يف نهاية ال�سنة يف حال وجدت.

ل يوجد ر�سوم ا�سرتاك على امل�ستثمرين يف ال�سندوق

تدفع �سنويًا

تدفع مرة واحدة عند 

اأي عملية �سراء اأو بيع

تدفع �سنويًا

تدفع �سنويًا

تدفع مرة واحدة عند

ان�ساء ال�سندوق

تدفع �سنويًا

تدفع �سنويًا

تدفع �سنويًا

-

-

-

-

30,000

60,000

135,000

-

-

-

طريقة ح�ساب الر�سوم

الر�سوم ال�سنوية لإدارة 

�سجل

مالكي الوحدات

ر�سوم الت�سجيل عند 

التاأ�سي�ص

ر�سوم الإدراج

ر�سوم الإدراج عند التاأ�سي�ص

الر�سوم الرقابية التي يتم 

�سدادها لهيئة ال�سوق املالية

مكافاآت اأع�ساء جمل�ص

الإدارة  امل�ستقلني

0.03%

-

-

-

-

الر�سوم  تق�سيم  خالل  من  يومي،  ب�سكل  حت�سب 

تنا�سبيا على عدد اأيام ال�سنة

تدفع مقدما ويتحملها مالكي الوحدات

القيمة ال�سوقية لل�سندوق X الن�سبة املئوية

تدفع مقدما ويتحملها مالكي الوحدات

تنا�سبيا  الر�سوم  حت�سب ب�سكل يومي، من خالل تق�سيم 

على عدد اأيام ال�سنة

بحد اق�سى   120,000 ريال �سعودي ويتم دفعها كل 12�سهر و�سيتم الإف�ساح عن تلك امل�ساريف يف ملخ�س الإف�ساح املايل يف 

نهاية ال�سنة.

تدفع �سنويًا

تدفع مرة واحدة عند 

التاأ�سي�س

تدفع �سنويًا

تدفع مرة واحدة عند 

التاأ�سي�س

تدفع �سنويًا

400,000

500,000-50,000

بحد اأدنى 50,000 ريال 

�سعودي وحد اأعلى قدره 

300,000 ريال �سعودي

50,000

7,500
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ر�سوم ن�سر املعلومات على

موقع تداول

�سريبة القيمة امل�سافة

م�ساريف اأخرى

حت�سب ب�سكل يومي، من خالل تق�سيم الر�سوم تنا�سبيا -

على عدد اأيام ال�سنة

خ�سوعها  حال  يف  ال�سندوق  م�ساريف  جميع  على 

لل�سريبة امل�سافة 

�سيتم الإف�ساح عن تلك امل�ساريف يف ملخ�س الإف�ساح املايل يف نهاية ال�سنة ولكن بحد اعلى ل يتجاأوز ال %1 من

اجمايل اأ�سول ال�سندوق 

تدفع �سنويًا

عند انطباقها

5,000

5%

يقر مدير ال�سندوق على اأن الر�سوم املذكورة يف اجلدول اأعاله هي جميع الر�سوم املفرو�سة واملح�سوبة على ال�سندوق خالل مدة ال�سندوق دون 

ا�ستثناء، وُيعد مدير ال�سندوق م�سوؤول م�سوؤولية كاملة عن احت�ساب ر�سوم اأخرى غري التي مت ذكرها يف اجلدول اأعاله.

مثال افرتا�سي لكيفية احت�ساب الر�سوم

1000 ريال �سعودي، وان حجم ال�سندوق يبلغ )1,000,000,000( ريال �سعودي �سيكون العائد على الوحدة بعد  اأن ال�سرتاك مببلغ  بافرتا�س 

خ�سم جميع امل�ساريف كتايل:

ر�سوم تطبق على مالكي الوحداتنوع الر�سوم

املبلغ الذي يتحمله مالك 

الوحدات ل�ستثماره يف ال�سندوق 

ملدة عام )ريال �سعودي(

ر�سوم احلفظ

اأتعاب املحا�سب القانوين

ر�سوم الت�سجيل والإدراج

الر�سوم الرقابية 

ر�سوم الن�سر 

اإجمايل قيمة ال�ستثمار  بعد خ�سم امل�ساريف

اأتعاب الإدارة

اإجمايل الر�سوم و امل�ساريف ال�سنوية املتكررة

�سايف العائد الفرتا�سي لال�ستثمار ملدة عام عند 

افرتا�ص عاد بقدر 

�سايف قيمة ال�ستثمار الفرتا�سي ملدة عام

0.025%

135,000

700,000

7,500
5,000

0.50%

0.34

0.14

0.70

0.01
0.01

998.78

4.99
6.21

100

1,093.79

11. تثمني اأ�سول ال�سندوق    

كيفية تثمني اأ�سول ال�سندوق وعدد مرات التثمني وتوقيته

يقوم مدير ال�سندوق بتثمني اأ�سول ال�سندوق ا�ستنادًا اإىل تقييمات معدة من قبل مثمنني اثنني م�ستقلني ومرخ�سني من الهيئة ال�سعودية للمقيمني 

املعتمدين. ويحق ملدير ال�سندوق تغيري اأو تعيني اأي مثمن جديد ل�سندوق ال�ستثمار العقاري دون اأي اإ�سعار م�سبق ملالكي الوحدات. ويتم التعيني 

املذكور من قبل مدير ال�سندوق اآخذًا بعني العتبار م�سوؤولياته جتاه مالكي الوحدات بعد موافقة جمل�س اإدارة ال�سندوق.

كما يقر مدير ال�سندوق ان املثمنني امل�ستقلني مرخ�سني من الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين و معتمدين و فقا لنظام املقيمني املعتمدين وانه 

لن يتم التعامل مع اأي مقيم غري مرخ�س من قبل الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين. بالإ�سافة على احل�سول على اإقرار من املقيمني املعتمدين و 

ميثاق اداأب و �سلوك مهنة التقييم ال�سادر عنها. و مت تزويد املقيمني املخت�سني باأي معلومة تخت�س باأ�سول ال�سندوق العقارية املراد تقييمها مما 

ميكن القيم من اإغداد التقرير ب�سكل وا�سح و دقيق.

ويتم احت�ساب �سايف قيمة الأ�سول للوحدة الواحدة يف ال�سندوق )�سايف قيمة الأ�سول للوحدة( عن طريق خ�سم املطلوبات الإجمالية لل�سندوق، مبا 

يف ذلك اأي التزامات مالية والر�سوم وامل�ساريف امل�ستحقة على ال�سندوق خالل فرتة الحت�ساب، من اإجمايل اأ�سول ال�سندوق. ويتم تق�سيم الناجت 

على عدد وحدات ال�سندوق. ويكون الناجت هو القيمة ال�سرت�سادية لوحدات ال�سندوق. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن تقييم اأ�سول ال�سندوق قد ل يتنا�سب مع 
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امل�سرتيني املحتملني يف حال الت�سفية اأو البيع، اإذ اأن تثمني الأ�سول العقارية يخ�سع للمعايري احل�سابية امل�ستخدمة يف التقييم لدى املثمن وهي موؤ�سر 

ا�سرت�سادي لقيمة الأ�سول العقارية، وقد يتم بيع الأ�سول العقارية ب�سعر اأعلى اأو اأقل ح�سب اأف�سل  �سعر طلب يف ال�سوق عند عر�س الأ�سول العقارية 

للبيع. ولكن �سي�سعى مدير ال�سندوق اإىل بيع اي ا�سل من الأ�سول العقارية ب�سعر ل يقل عن متو�سط التثمني مبا يتنا�سب مع ظروف ال�سوق ال�سائدة 

ال�سندوق  ا�سرتاتيجيات  ينا�سب  اآخر  بديل  عقار  ل�سراء  ال�سندوق  مدير  و�سي�سعى  ال�سندوق..  امل�ستثمرين يف  يحقق م�سالح  العقار مبا  وظروف 

لتحقيق اأهدافه وذلك خالل  �ستة اأ�سهر من بيع العقار، بحيث ال تزيد قيمة العقار امل�سرتى عن �سعر التثمني الأعلى من املثمنني املرخ�سني. 

معايري التقييم هي كتايل

تتوفر  اأو مماثلة  باأ�سول مطابقة  تقييمه  يتم  الذي  ال�سل  مقارنة  للقيمة عن طريق  موؤ�سرات  ال�سلوب  يقدم هذه  ال�سوق: حيث  مقارنة  معيار   .1
اأو املماثلة التي متت  اأ�سعارها وفقا لهذا ال�سلوب. فاإن اخلطوة الأوىل تتمثل يف درا�سة ا�سعار املعامالت اخلا�سة بالأ�سول املطابقة  معلومات عن 

موؤخرا يف ال�سوق، و ان كانت املعامالت التي متت قليلة، من الف�سل اأي�سًاً درا�سة ا�سعار الأ�سول املطابقة اأو املماثلة املدرجة اأو املعرو�سة للبيع �سريكة 

ان تكون هذه املعلومات وا�سحة و جرى حتليلها مو�سوعياً.

2. معيار مقارنة التكلفة: حيث يقدم هذه ال�سلوب موؤ�سرات للقيمة با�ستخدام املبداأ القت�سادي و الذي مفاده ان امل�سرتي ل يدفع مقابل �سراء اأ�سل 
اكرث من تكلفة احل�سول على ا�سل له نف�س املنفعة �سواء عن طريق ال�سراء اأو الن�ساء و ي�ستند هذا ال�سلوب اإىل مبداأ ان ال�سعر الذي يدفعه امل�سرتي 

يف ال�سوق مقابل ال�سل مو�سوع التقييم لن يكون اكرث من تكلفة �سراء اأو ان�ساء ا�سل يعادله ما مل تكن هناك عوامل مثل التوقيت غري املنا�سب اأو عدم 

املالئمة اأو وجود خماطر اأو عوامل اخرى 

3. معيار مقارنة الدخل )الر�سملة(: 
- حيث يقدم هذه ال�سلوب موؤ�سرات للقيمة عن طريق حتويل التدفقات النقدية امل�ستقبلية اإىل قيمة راأ�سمالية حالية واحدة.

- يتناأول هذا ال�سلوب الدخل الذي يحققه ال�سل خالل عمره النتاجي )العمر الفرتا�سي( و تقدر القيمة من خالل عملية الر�سملة، و يق�سد 

بالر�سملة حتويل الدخل اإىل مبلغ راأ�سمال با�ستخدام معدل خ�سم منا�سب. و تتولد تدفقات الدخل مبوجب عقود اأو ترتيبات غري  تعاقدية مثل الربح 

املتوقع من ا�ستخدام اأو الحتفاظ بالأ�سل

- و تت�سمن الطرق التي تندرج حتت ا�سلوب الدخل، 1( ر�سملة بتطبيق معامل املخاطر اأو الر�سملة الكلي على فرتة دخل واحدة معتادة.

وتكون قيمة اإجمايل اأ�سول ال�سندوق عبارة عن جمموع كافة الأ�سول العقارية والنقدية، والأرباح امل�ستحقة، والذمم املدينة والقيمة ال�سوقية جلميع 

ال�ستثمارات غري العقارية اإ�سافة اإىل القيمة احلالية لأي اأ�سول اأخرى مملوكة لل�سندوق ولغر�س تثمني الأ�سول العقارية �سيقوم مدير ال�سندوق 

با�ستخدام متو�سط القيمة املتح�سل عليها من اثنني )اأو اأكرث( من املثمنني العقاريني امل�ستقلني واملرخ�سني من الهيئة ال�سعودية للقيمني املعتمدين.

وفيما يلي تثمني الأ�سول العقارية املبدئية:

�سركة تثمني

معيار التقييم تاريخ التقييمالتقييما�سم العقار

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(180,000,0002018/01/25جممع فلل الرفيعة - الريا�س

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(5,707,0002018/01/25جممع فلل املعذر - الريا�س 

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(23,294,0002018/01/25جممع الرا�سد �سرتب مول - الريا�س

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(192,468,2152018/01/25الرا�سد مول - جازان 

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(84,252,2152018/01/25كورتيارد ماريوت - جازان 

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(52,308,4592018/01/25�سقق ماريوت ريزيدن�س ان - جازان 

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(505,920,8542018/01/25الرا�سد ميغا مول - املدينة املنورة 

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(64,872,0582018/01/25الرا�سد ريزيدن�سز - املدينة املنورة

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(457,590,0002018/01/25الرا�سد مول - اأبها 
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�سركة فاليو�سرتات

معيار التقييم تاريخ التقييمالتقييما�سم العقار

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(190,000,0002017/12/10جممع فلل الرفيعة - الريا�س

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(5,400,0002017/12/10جممع فلل املعذر - الريا�س 

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(21,600,0002017/12/10جممع الرا�سد �سرتب مول - الريا�س

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(210,000,0002017/12/09الرا�سد مول - جازان 

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(92,000,0002017/12/09كورتيارد ماريوت - جازان 

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(57,000,0002017/12/09�سقق ماريوت ريزيدن�س ان - جازان 

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(496,000,0002017/12/10الرا�سد ميغا مول - املدينة املنورة 

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(71,000,0002017/12/10الرا�سد ريزيدن�سز - املدينة املنورة

الرا�سد مول - اأبها 

�سيتي ووك مبنى )2B(      وحدة 

482,000,000

273,293,700

2017/12/10

2017/12/20

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(

�سركة فاليو�سرتات

معيار التقييم تاريخ التقييمالتقييما�سم العقار

معيار ر�سملة الدخل )الر�سملة(265,964,8572017/12/31 �سيتي ووك مبنى )2B(      وحدة 
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ال�سل

متو�سط الأ�سول من قبل 

املقيمني املعتمدين

)ريال �سعودي(

عند  الأ�سول  �سراء  �سعر 

تاأ�سي�ص ال�سندوق

 )ريال �سعودي(

املبلغ امل�سروط

)%40 من قيمة الأ�سول(

ن�سبة الفرق بني �سعر �سراء 

الأ�سول ومتو�سط تقييم 

الأ�سول 

القطاع ال�سكني

قطاع ال�سيافة

قطاع املراكز التجارية

%2.70-185,000,000190,000,000جممع فلل الرفيعة 

88,126,10890,000,000-2.13%

201,234,108206,000,000-2.37%

5,553,5005,500,000-0.96-%

54,654,28555,500,000-1.55%

500,960,427505,500,000-0.91%

269,629,278.5273,000,000-1.25%

67,936,07342,600,00028,400,0004.51%

*469,795,000223,200,000148,800,00020.82%-

22,447,00013,440,0008,960,000-0.21%

كورتيارد ماريوت 

الرا�سد مول- جازان

جممع فلل املعذر

�سقق ماريوت ريزيدن�س ان 

الرا�سد ميغا مول- املدينة

مبنى �سيتي ووك ال�سكني 

)2B(      وحدة

الرا�سد ريزيدن�سز 

الرا�سد مول- اأبها

جممع الرا�سد �سرتب مول

هذا ال�سعر هو �سعر العقار كملكية تامة ولي�س عقد املنفعة ومت تقييم ال�سل من قبل مقيم م�ستقلني *
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عدد مرات التثمني وتوقيته:

�سيتم تقييم اأ�سول ال�سندوق مرتني �سنويًا على الأقل وبالتحديد يف 30 يونيو و 31 دي�سمرب من كل �سنة ميالدية من خالل مثمنني اثنني م�ستقلني 

معتمدين من قبل الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين وبح�سب ما تقت�سية  الأنظمة و اللوائح ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية و اجلهات الت�سريعية 

ذات العالقة. كما يجوز ملدير ال�سندوق تاأجيل التثمني بعد احل�سول على موافقة هيئة ال�سوق املالية على ذلك مبوجب املادة 22 من لئحة �سناديق 

ال�ستثمار العقاري. ويف حال كان هنالك اختالف بني التثمينات املقدمة يف تقارير التثمني، فيتم الأخذ مبتو�سط قيمة التثمينات املقدمة.

الإعالن عن �سايف قيمة الأ�سول لكل وحدة: 

�سيقوم مدير ال�سندوق بالإعالن عن �سايف قيمة الأ�سول لكل وحدة خالل 15 يوم من تاريخ اعتماد مدير ال�سندوق للتثمني. ويتم الإعالن عن ذلك 

من خالل املوقع الإلكرتوين لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول( واملوقع الإلكرتوين ملدير ال�سندوق. و�ستحتوي اأي�سًاً التقارير املقدمة ملالكي الوحدات 

على �سايف قيمة الأ�سول للوحدة يف ال�سندوق.

كما �سيقوم مدير ال�سندوق بن�سر تقارير التقييم اخلا�سة بال�سندوق يف موقعه الإلكرتوين و املوقع اللكرتوين لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول( ب�سكل 

دوري ح�سب ما تقت�سيه لوائح و اأنظمة هيئة ال�سوق املالية املعمول بها.

12. تداول وحدات ال�سندوق    
يتم تداول وحـدات ال�سناديق العقارية املتداولة )ريت( بـنف�س الطريقـة التـي يـتم بهـا تداول اأ�سهم ال�سركات يف ال�سوق ال�سعودي )تداول(. وبالتايل، 

ميكن ملالكي الوحدات التداول خالل �ساعات التداول العادية يف اأي يوم عمل من خالل ال�سوق املالية مبا�سرة.

وفقًا للتعليمات اخلا�سة ب�سناديق ال�ستثمار العقارية املتداولة ال�سادرة من قبل هيئة ال�سوق املالية، ُيعّد �سراء مالك الوحدات لأي وحدة من وحدات 

ال�سندوق من ال�سوق اإقرارًاً منه باطالعه على �سروط واأحكام ال�سندوق وقبوله بها.

يجوز ملدير ال�سندوق بعد موافقة هيئة ال�سوق املالية ان يعلق تداول وحدات ال�سندوق موؤقتًا اأو اأن يلغي اإدراجها، على اأن يقدم ال�سباب املحددة 

لطلب التعليق اأو الإلغاء.

يجوز للهيئة تعليق تداول وحدات ال�سندوق اأو اإلغاء اإدراجها يف اأي وقت ح�سبما تراه منا�سبًا، يف اأي من احلالت الآتية:

1( اإذا راأت ذلك �سروريًا حلماية امل�ستثمرين اأو للمحافظة على �سوق منتظم.

2( اإذا اأخفق مدير ال�سندوق اأو اأمني احلفظ اإخفاقًا تراه الهيئة جوهريًا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية.

3( اإذا مل ت�ستوف متطلبات ال�سيولة املحددة يف الفقرة الفرعية )2/اأ( والفقرة الفرعية )2/ب( من البند )رابعًا( من التعليمات اخلا�سة ب�سناديق 
ال�ستثمار العقارية املتداولة.

13. انق�ساء ال�سندوق    
يجوز اإنهاء �سندوق ال�ستثمار العقاري املتداول يف اأي من احلالت التالية:

)اأ( يف نهاية مدة ال�سندوق.

)ب( يف حال الت�سرف بكافة اأ�سوله ومت توزيع جميع العائدات من هذه الت�سرفات ملالكي الوحدات.

ال�سعودية  العربية  ال�سوق يف اململكة  اأو حدوث تغيريات جوهرية يف ظروف  القانونية الأخرى  ال�سروط  اأو  اللوائح  اأو  القوانني  اإجراء تغيري يف  )ج( 

واعتبار مدير ال�سندوق ذلك �سببًا مربرًا لإنهاء �سندوق ال�ستثمار العقاري املتداول، �سيتم بيع الأ�سول وتوزيع املتح�سالت على مالكي الوحدات بعد 

�سداد اخل�سوم منها.

)د( �سرورة اإنهاء �سندوق ال�ستثمار العقاري املتداول وفقًا لقرار ُت�سدره هيئة ال�سوق املالية اأو مبوجب لوائحها )ُي�سار اإىل كٍل منها با�سم »حالة 

الإنهاء«(.

)هـ( يف حال عدم اإمتام عملية �سراء العقار خالل 90 يومًاً بعد قيام مدير ال�سندوق بال�ستحواذ على العقار واإمتام فرتة الطرح بنجاح. �سيقوم  

مدير ال�سندوق باإغالق ال�سندوق والقيام بالإجراءات التي مّت الإ�سارة اإليها هذا البند.

)و( يف حال مّت جمع املبلغ ولكن مل يتّم ال�ستحواذ على الأ�سل اأو يف حال مّت ال�ستحواذ على الأ�سل ومل يتّم اإدراج الوحدات يف ال�سوق، فاإن مدير 

ال�سندوق �سيقوم باإغالق ال�سندوق والقيام بالإجراءات التي مّت الإ�سارة اإليها يف هذا البند.
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تتطلب كل حالة اإنهاء موافقة جمل�س اإدارة ال�سندوق وهيئة ال�سوق املالية. و�سيتم اإخطار مالكي الوحدات وهيئة ال�سوق املالية يف غ�سون ثالثني )30( 

يومًا من تاريخ وقوع حالة الإنهاء.

يف حالة اإنهاء ال�سندوق ب�سبب اأي مما ذكر اأعاله، �سيقوم مدير ال�سندوق بالبدء يف اإجراءات ت�سفية ال�سندوق فورًاً واإلغاء اإدراجه، دون الإخالل 

ب�سروط واأحكام ال�سندوق. و�سيقوم مدير ال�سندوق مبهام الت�سفية حيث �سيعمل على اإنهاء ال�سندوق مع توزيع اأ�سوله على مالكي الوحدات، مع 

الأخذ بعني العتبار حتقيق امل�سلحة ملالكي الوحدات.

14. جمل�ص اإدارة ال�سندوق    
اأ�سماء اأع�ساء جمل�ص الإدارة وموؤهالتهم.

يتكون جمل�س اإدارة ال�سندوق من خم�س اأع�ساء اثنان منهم م�ستقلني و�سيقوم مدير ال�سندوق باإ�سعار مالكي الوحدات عن اأي تغري يف جمل�س اإدارة 

ال�سندوق. وهم على النحو التايل:

1. ال�سيد/  �ساه جهان قدير مريزا CFA – رئي�ص اإدارة الأ�سول يف ال�سعودي الفرن�سي كابيتال )رئي�ص املجل�ص(:
ال�سناديق  اإدارة  اأي�سًاًً يف  وعمل  العاملية  و  املحلية  الأ�سواق  ودرا�سات  ابحاث  ال�ستثمار حيث عمل يف  �سنة يف جمال   15 اإىل  العملية  متتد خربته 

واملحافظ اخلا�سة املتعلقة باأ�سواق ال�سهم املحلية والعاملية وا�سواق النقد اأي�سًاًً. وعمل اأي�سًاًً يف تاأ�سي�س �سناديق امللكية اخلا�سة وال�سناديق العقارية 

ال�سعودي  يف  الأ�سول  لإدارة  رئي�سًا  جهان  �ساه  ال�سيد  اأ�سبح  كابيتال.  الفرن�سي  ال�سعودي  يف  ال�سناديق  هذه  على  والأ�سراف  الدولية  وال�سناديق 

الفرن�سي كابيتال عام 2015 وهو حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف التجارة والإدارة املالية من جامعة تورنتو يف كندا عام 2001 وحا�سل اأي�سًاًً 

على �سهادة حملل مايل معتمد.

2. ال�سيد/ �سليمان عبدالرحمن �سعد الرا�سد )ع�سو غري م�ستقل(:
ميتلك �سليمان اخلربة يف جمايل العقار والإدارة املالية، حيث بداأ م�سريته يف قطاع البنوك حيث �سغل من�سب مدير عالقات عامة يف البنك ال�سعودي 

الفرن�سي ثم ا�سبح املدير التنفيذي ل�سركة عبدالرحمن بن �سعد الرا�سد يف عام 2012 حتى تاريخه. حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف الإدارة 

املالية من جامعة الأمري �سلطان يف الريا�س.

3. ال�سيد/ حممد ال�سيد عبد الاله حممد )ع�سو غري م�ستقل(:
متتد خربته العملية اإىل 13 �سنة يف جمال املحا�سبة، حيث �سغل منا�سب عدة يف الإدارة املالية من عام 2004م، ا�سبح ال�سيد حممد املدير املايل 

ل�سركة عبدالرحمن بن �سعد الرا�سد من عام 2013م حتى تاريخه، حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة ال�سكندرية يف م�سر.

4. هاين اإبراهيم اأحمد عبيد )ع�سو م�ستقل(:
ال�سعودي  البنك  املحلية يف  ال�ستثمار  ل�سناديق  اأ�سبح هاين مدير  اململكة،  داخل  ال�ستثمار  و  البنوك  �سنة يف قطاع   15 اإىل  العملية  متتد خربته 

الفرن�سي عام 2004. ان�سم اإىل �سركة مورغان �ستانلي يف عام 2008 كنائب رئي�س اإدارة الرثوات اخلا�سة. حائز على �سهادة البكالوريو�س يف اإدارة 

التكنلوجيا من جامعة وينت وورث للتكنلوجيا يف بو�سطن، الوليات املتحدة . اأ�سبح هاين يف عام 2012 �سريك يف �سركة انف�ست كورب. هاين الآن 

هو ال�سريك املوؤ�س�س يف نيو كابيتال. 

5. في�سل حممد عبدالرحمن العمران )ع�سو م�ستقل(:
متتد خربته العملية اإىل 11 �سنة يف قطاع البنوك و ال�ستثمار داخل وخارج اململكة، بداأ في�سل العمران عمله الوظيفي كمحلل مايل يف البنك ال�سعودي 

الفرن�سي يف عام 2002 وبعدها انتقل اإىل بنك �ساب حيث عمل مدير عالقات عمالء ملدة عامني، ووا�سل م�سريته العملية حتى ا�سبح موؤ�س�س ل�سركة 

نيو كابيتال حتى الن والتي تعمل بني لندن ودبي وتخت�س بال�ستثمارات البديلة، حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود 

يف الريا�س.

جمموع املكافاآت التي �سيتم دفعها لأع�ساء جمل�ص الإدارة

املبلغ الذي يدفع لأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق امل�ستقلني ب�سورة �سنوية هو 15,000)خم�سة ع�سر األف( ريال �سعودي لكل ع�سو م�ستقل. ويتم 

احت�سابها ب�سورة تراكمية يف كل يوم تقومي وتخ�سم على اأ�سا�س �سنوي من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق. يقدر احلد الأق�سى ال�سنوي لإجمايل اأتعاب 
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وم�ساريف اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق امل�ستقلني مببلغ 120,000)مائة وع�سرون األف( ريال �سعودي على ال�سندوق. 

موؤهالت الأع�ساء

يقر مدير ال�سندوق باأن جميع اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق:

        1. غري خا�سعني لأي اإجراءات اإفال�س اأو ت�سفية؛ و

        2. مل ي�سبق لهم ارتكاب اأي اأعمال احتيالية اأو خملة بالعرف اأو تنطوي على الغ�س؛ و

        3. يتمتعون باملهارات واخلربات الالزمة التي تاأهلهم ليكونوا اأع�ساء مبجل�س اإدارة ال�سندوق.

ويقر مدير ال�سندوق مبطابقة كل من الع�سوين امل�ستقلني لتعريف الع�سو امل�ستقل الوارد يف قائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق 

املالية وقواعدها.

طبيعة اخلدمات املقدمة من اأع�ساء جمل�ص الإدارة

ت�سمل م�سوؤوليات جمل�س اإدارة ال�سندوق، على �سبيل املثال ل احل�سر، الآتي: 

اأ. التاأكد من قيام مدير ال�سندوق مب�سئولياته بالطريقة التي حتقق م�سلحة مالكي الوحدات وفقًا لهذه ال�سروط والأحكام ولئحة �سناديق ال�ستثمار 

العقاري والتعليمات اخلا�سة ب�سناديق ال�ستثمار العقارية املتداولة؛

ب. اعتماد العقود اجلوهرية والقرارات والتقارير املتعلقة بال�سندوق مبا يف ذلك، على �سبيل املثال ولي�س احل�سر، اتفاقيات التطوير واتفاقيات 

احلفظ واتفاقيات الت�سويق وتقارير التثمني؛

ج. اعتماد هذه ال�سروط والأحكام واأي تعديالت عليها؛

د. اعتماد اأي ت�سارب يف امل�سالح يتم الإف�ساح عنه من جانب مدير ال�سندوق؛

هـ. اعتماد تعيني مدقق ال�سندوق الذي ي�سميه مدير ال�سندوق؛

و. الجتماع مرتني على الأقل �سنويًا مع م�سئول اللتزام التابع ملدير ال�سندوق وم�سئول الإبالغ عن جرائم مكافحة غ�سل الأموال/مكافحة الإرهاب 

ل�سمان امتثال مدير ال�سندوق للقواعد واللوائح املعمول بها؛

ز. �سمان اإف�ساح مدير ال�سندوق عن كافة املعلومات اجلوهرية اإىل مالكي الوحدات وغريهم من املعنيني؛

ح. العمل بح�سن نية وبالعناية املعقولة لتحقيق م�سالح ال�سندوق ومالكي الوحدات.

ويقدم مدير ال�سندوق كافة املعلومات ال�سرورية املتعلقة باأمور ال�سندوق اإىل جميع اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق مل�ساعدتهم على تنفيذ الواجبات 

املنوطة بهم.

ل يقوم اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سندوق بالإ�سراف على اإدارة �سناديق اأخرى ما عدا ال�سيد/ �ساه جهان قدير مريزا وال�سيد هاين عبيد فاإنه ي�سرف 

ال�سفةمدير ال�سندوقا�سم ال�سندوقال�سم #
رئي�س املجل�سال�سعودي الفرن�سي كابيتالتعليم ريت 

ع�سو م�ستقلال�سعودي الفرن�سي كابيتال

ع�سو م�ستقلال�سعودي الفرن�سي كابيتال

ع�سو م�ستقلال�سعودي الفرن�سي كابيتال

ع�سو م�ستقلال�سعودي الفرن�سي كابيتال

ع�سو م�ستقلال�سعودي الفرن�سي كابيتال

ع�سو م�ستقلال�سعودي الفرن�سي كابيتال

ع�سو م�ستقلال�سعودي الفرن�سي كابيتال

ع�سو م�ستقلال�سعودي الفرن�سي كابيتال

ع�سو م�ستقلال�سعودي الفرن�سي كابيتال

ع�سو م�ستقلال�سعودي الفرن�سي كابيتال

1.البدر للمرابحة بالدولر الأمريكي

2. الأ�سواق املالية بالدولر الأمريكي

3. ال�سفاء للمتاجرة بالأ�سهم ال�سعودية

4. الق�سر العقاري للمتاجرة بالأ�سهم اخلليجية
5. الفر�سان للمتاجرة باأ�سهم الربازيل، رو�سيا، 

     الهند وال�سني

6. ال�سعودي الفرن�سي للدخل الثابت لالأ�سواق النا�سئة

7. ال�سعودي الفرن�سي للعقار

8. البدر للمرابحة بالريال ال�سعودي

9. الأ�سواق املالية بالريال ال�سعودي

10. ال�ستثمار بالأ�سهم ال�سعودية

�ساه جهان قدير مريزا

هاين عبيد

1

2
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اجتماعات جمل�ص اإدارة ال�سندوق

يقوم جمل�س اإدارة ال�سندوق بعقد اجتماعاته بدعوة من رئي�س املجل�س، بحيث تكون مرتني بحد اأدنى يف ال�سنة املالية. وقد يعقد الرئي�س اجتماع 

عاجل ملجل�س اإدارة ال�سندوق كلما راأى ذلك �سروري، ويتوجب عليه الدعوة لالجتماع كلما طلب منه ذلك من قبل مدير ال�سندوق اأو اأي اثنني من 

اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق، كما �سوف يقوم املجل�س بالجتماع ما ل يقل عن )مرتني( �سنويًا مع م�سوؤول املطابقة و اللتزام لدى مدير ال�سندوق 

وم�سوؤول التبليغ عن غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لديه للتاأكد من اإلتزام مدير ال�سندوق بجميع اللوائح و الأنظمة املتبعة.

ل يكون اجتماع جمل�س اإدارة ال�سندوق �سحيحًا اإل اإذا ح�سره 3 اأع�ساء على الأقل. وت�سدر قرارات املجل�س مبوافقة من اأغلبية الأع�ساء. ويف حال 

كانت الأ�سوات مت�ساأوية، يكون لرئي�س املجل�س �سوت مرجح. 

يجوز ملجل�س اإدارة ال�سندوق املوافقة على قرارات ب�سكل م�ستعجل من خالل التمرير، عرب الفاك�س اأو الربيد اللكرتوين، على اأن يتم عر�س اأي قرار 

من هذا القبيل اإىل جمل�س اإدارة ال�سندوق يف اأول اجتماع لحق للتوثيق الر�سمي. 

يقوم جمل�س اإدارة ال�سندوق بتوثيق اجتماعاته، واإعداد حما�سر املداأولت واملناق�سات، مبا يف ذلك عمليات الت�سويت التي تتم، واحلفاظ على هذه 

املحا�سر املنظمة ويحتفظ به ل�سهولة الرجوع اإليها ب�سكل �سحيح. 

ول يجوز لع�سو جمل�س اإدارة ال�سندوق باأن ي�سوت على اأي قرار له م�سلحة فيه، �سواء كانت مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. ويجب الإف�ساح عن مثل هذه 

امل�سلحة اإىل جمل�س اإدارة ال�سندوق.

15. مدير ال�سندوق
ا�سم مدير ال�سندوق وعنوانه

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال 

املركز الرئي�سي : �س.ب 23454 الريا�س 11426  - اململكة العربية ال�سعودية

www.sfc.sa :هاتف: 966112826666 +  املوقع الإلكرتوين

ع�سو م�ستقلال�سعودي الفرن�سي كابيتال

ع�سو م�ستقلال�سعودي الفرن�سي كابيتال

ع�سو م�ستقلال�سعودي الفرن�سي كابيتال

ع�سو م�ستقلال�سعودي الفرن�سي كابيتال

11. الدانة للمتاجرة بالأ�سهم اخلليجية

12.النقاء لالأ�سهم الآ�سيوية النامية.

13. ال�سعودي الفرن�سي لالأ�سهم ال�سعودية للدخل

14. ال�سعودي الفرن�سي للطروحات الأولية اخلليجي

ل يوجد

ل يوجد

حممد ال�سيد عبدالاله حممد

في�سل العمران

3

4
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ويبلغ عدد املوظفني امل�سجلني يف اإدارة الأ�سول 17 موظف

الهيكل التنظيمي لإدارة الأ�صول 

الهيكل التنظيمي ملدير ال�صندوق
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نبذة عن ال�صركة

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال هي الذراع ال�ستثماري للبنك ال�سعودي الفرن�سي، حيث تاأ�س�ست براأ�س مال يبلغ 500 مليون ريال �سعودي ك�سركة 

ذات م�سوؤولية حمدودة)حتولت اإىل �سركة م�ساهمة مقفلة يف 29 ربيع الأول 1438 هـ(، مرخ�سة من قبل هيئة ال�سوق املالية ملمار�سة نطاق وا�سع من 

الأن�سطة ال�ستثمارية التي ت�سمل ن�ساطات التعامل، والرتتيب، والإدارة، وتقدمي امل�سورة، واحلفظ لالأوراق املالية.

تت�سمن  والتي  املالية  اأن�سطة اخلدمات  كافة  تقدمي  ال�سعودية يف  العربية  باململكة  الرائدة  ال�سركات  اإحدى  كابيتال  الفرن�سي  ال�سعودي  �سركة  تعد 

يف  الرئي�سي  املركز  والعاملية.  املحلية  والو�ساطة  املالية،  املوؤ�س�سات  خدمات  وامل�سورة،  الأبحاث  الأ�سول،  اإدارة  ال�ستثمارية،  امل�سرفية  اخلدمات 

الريا�س كما اأن لديها �سبكة فروع موزعة يف جميع اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية.

ترخي�ص مدير ال�سندوق

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال هي �سركة مرخ�سة مبوجب لئحة الأ�سخا�س املرخ�س لهم وتخ�سع لإ�سراف ورقابة هيئة ال�سوق املالية مبوجب 

ترخي�س رقم )11153/37( وتاريخ 1432/02/26هـ املوافق 2011/01/30م

اأنواع الن�ساط الرئي�سية

اإدارة الأ�سول

تقدم احللول ال�ستثمارية لكل من الأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات. لديها جمموعة من املنتجات ت�سمل الأ�سهم والدخل الثابت واأ�سواق املال، وغريها 

مثل العقارات و�سناديق التحوط واملنتجات املركبة وامللكية اخلا�سة. يبلغ اإجمايل قائمة املنتجات حاليًا 54 منتج تغطي جميع فئات الأ�سول الرئي�سية 

وت�سمل جميع ال�سناديق العامة واخلا�سة ، با�ستثناء الطرح اخلا�س املغلق.

امل�سرفية ال�ستثمارية

العربية  اململكة  وال�ستحواذ يف  الدمج  وال�ست�سارات يف جمايل  والدين  الأ�سهم  اأ�سواق  فعال يف  ب�سكل  ال�ستثمارية  امل�سرفية  ت�سارك خدماتها يف 

ال�سعودية واملنطقة، وت�سمل هذه اخلدمات تقدمي امل�سورة يف كل ما يتعلق بطرح ال�سكوك وال�سندات والكتتابات العامة الأولية واإ�سدارات حقوق 

الأولوية والكتتابات اخلا�سة وا�ست�سارات الدمج وال�ستحواذ وا�ست�سارات اإعادة هيكلة راأ�س املال. كما تقدم اخلدمات ال�ست�سارية لل�سركات خارج 

اململكة والتي ترغب يف الإدراج املزدوج لأ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية.

الو�ساطة

ت�سمل خدمات الفرن�سي كابيتال يف جمال الو�ساطة كال من اأ�سواق الأ�سهم املحلية والإقليمية والعاملية اإ�سافة اإىل ت�سهيالت التداول بهام�س الإقرا�س 

التقليدية واملرابحة املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. ت�سمح من�سة التداول للعمالء بالتداول من خالل املوقع  على ال�سبكة الإلكرتونية والهواتف 

با�ستخدام  التداول  من�سات  على  ال�سفقات  بتنفيذ  لعمالئها  لل�سماح  الآمنة  ال�ستثمارية  القنوات  تعزيز  على  العمل  توا�سل  كما  الذكية.  والألواح 

اأ�ساليب خمتلفة.

اخلدمات املتخ�س�سة للموؤ�س�سات املالية 

التي  اأي�سًاً عن تطوير اخلدمات اجلديدة  اأنهم م�سوؤولون  املوؤ�س�سات، كما  العالقة مع هذه  واإدارة  التدا ول  وتنفذ عمليات  املالية  املوؤ�س�سات  تخدم 

تطلبها املوؤ�س�سات املالية يف ال�سوق كخدمات احلفظ لالأ�سهم والأمانة لل�سكوك. هذرا بالإ�سافة اإىل ت�سهيل و�سول املوؤ�س�سات املالية الأجنبية اإىل 

�سوق الأ�سهم ال�سعودي باعتبارها موؤ�س�سة مالية موؤهلة. وي�سم عمالء البنوك، ال�سناديق ال�ستثمارية، �سناديق التقاعد، �سناديق التحوط، �سركات 

التاأمني و�سركات الو�ساطة من اأنحاء العامل.

الأبحاث

يركز الفرن�سي كابيتال على �سوق الأ�سهم ال�سعودية حيث يقدم الأفكار ال�ستثمارية بناء على درا�سات التحليل الأ�سا�سي للعمالء. والقيام بتغطية 

الأ�سهم  مبيعات  يتجزاأ من جهد  ل  ًا  البحوث جزء  وت�سكل  ال�سوقية.  القيم  واأحجام  القطاعات  ومن خمتلف  الإجمالية،  ال�سوق  قيمة  ما ميثل من 

لديهم حيث يقوم بت�سليط ال�سوء على مفاتيح ال�ستثمار الأ�سا�سية والك�سف عن اأفكار منا�سبة لال�ستثمار. اإ�سافة اإىل ذلك، يقوم باإ�سدار تقارير 

ا�سرتاتيجية عن ال�سوق مل�ساعدة امل�ستثمرين على م�ستوى عايل على جتاأوز تقلبات ال�سوق. ت�سدر تقاريرنا باللغتني العربية والإجنليزية.
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العقار

الأ�سهم اخلا�سة

الأ�سهم

الدخل الثابت

اأ�سول متعددة

�سناديق التحوط

يتم اإدارة هذه الأ�سول من خالل املحافظ ال�ستثمارية اخلا�سة )DPMs( اأو من خالل ال�سناديق العامة)15 �سندوق( وال�سناديق اخلا�سة و الطرح 

اخلا�س املدارة من قبل مدير ال�سندوق.

خدمات موظفي مدير ال�سندوق

يعنّي مدير ال�سندوق مدير حمفظة ا�ستثمارية م�سجل لدى هيئة ال�سوق املالية وفقًا لالئحة الأ�سخا�س املرخ�س لهم وال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية 

وذلك لالإ�سراف على اإدارة اأ�سول ال�سندوق.

�سوف ُيقدم مدير ال�سندوق اخلدمات الإدارية التالية وخدمات اأخرى لل�سندوق مبا ي�سمل، دون ح�سر، ما يلي:

   - حتديد فر�س ا�ستثمارية وتنفيذ عمليات بيع و�سراء اأ�سول ال�سندوق؛
   - و�سع اإجراءات اتخاذ القرارات التي ينبغي اإتباعها عند تنفيذ الق�سايا الفنية والإدارية لأعمال وم�ساريع ال�سندوق؛

   - اإطالع هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية حول اأي وقائع جوهرية اأو تطورات قد توؤثر على اأعمال ال�سندوق؛
   - اللتزام بجميع الأنظمة واللوائح ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية املتعلقة بعمل ال�سندوق؛

   - اإدارة اأ�سول ال�سندوق ب�سكل يحقق م�سلحة مالكي الوحدات وفقا لل�سروط والأحكام؛
   - �سمان قانونية و�سريان جميع العقود املربمة ل�سالح ال�سندوق؛

   - تنفيذ ا�سرتاتيجية ال�سندوق املو�سحة يف هذه ال�سروط والأحكام؛
   - الرتتيب والتفاأو�س وتنفيذ وثائق ت�سهيالت املتوافقة مع �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية نيابة عن ال�سندوق؛

   - تعيني الهيئة ال�سرعية لل�سندوق واحل�سول على موافقتهم اأن هذه ال�سروط والأحكام متوافقة مع �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية؛
   - الإ�سراف على اأداء الأطراف املتعاقد معهم ال�سندوق من الغري؛

   - ترتيب ت�سفية ال�سندوق عند انتهائه؛
   - تزويد جمل�س اإدارة ال�سندوق بجميع املعلومات الالزمة املتعلقة بال�سندوق لتمكني اأع�ساء املجل�س اأداء م�سوؤولياتهم ب�سكل كامل؛ و

   - الت�ساأور مع جمل�س اإدارة ال�سندوق ل�سمان المتثال للوائح هيئة ال�سوق املالية وهذه ال�سروط والأحكام.
كما يتحمل مدير ال�سندوق امل�سئولية عن اأي خ�سائر يتكبدها ال�سندوق كنتيجة لإهمال مدير ال�سندوق اأو �سوء �سلوكه املتعمد.

تعاأر�ص م�سلحة اأو ن�ساط اأع�ساء جمل�ص الإدارة مع م�سالح ال�سندوق

حتى تاريخ اإعداد هذه ال�سروط والأحكام فاإنه ل يوجد معامالت تنطوي على ت�سارب م�سالح جوهرية بني م�سالح ال�سندوق وم�سالح اأع�ساء جمل�س 

اإدارة ال�سندوق اأو اأي اأطراف اأخرى. غري ان الع�ساء �سليمان �سعد عبدالرحمن الرا�سد و حممد ال�سيد عبد الاله حممد ميثالن ال�سركات البائعة 

لالأ�سول و�سركة مدير الأمالك يف ال�سندوق.

توزيع الأ�سول حتت الإدارة ح�سب فئات الأ�سول
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اإل للحد الذي ميلك فيه وحدات بال�سندوق. ول يكون لدائني مدير  اأو املطالبات �سد اأ�سول ال�سندوق،  لن يكون ملدير ال�سندوق اأي م�سلحة يف 

ال�سندوق اأي م�سلحة يف اأي اأ�سول لل�سندوق.

احتمالية وجود ت�سارب جوهري من �ساأنه التاأثري على مدير ال�سندوق يف اأداءه لواجباته جتاه ال�سندوق

با�ستثناء الت�سارب املف�سحة عنها يف ق�سم )ت�سارب امل�سالح( من هذه ال�سروط والحكام، ل يوجد ت�سارب م�سالح جوهري لدى مدير ال�سندوق ، 

�سواء داخلي اأو مع اأي طرف ثالث اآخر، يحتمل اأن يوؤثر على تاأدية التزامات مدير ال�سندوق جتاه ال�سندوق.

ويف حال وجد، �سيقوم مدير ال�سندوق باللتزام مبا يلي:

     1. الف�ساح عن اأي ت�سارب يف امل�سالح ملجل�س اإدارة ال�سندوق.

     2. الف�ساح عن ت�سارب امل�سالح يف �سروط ال�سندوق و اأحكامه و تقاريره الدورية.

     3. الف�ساح فورًاً عن اأي ت�سارب م�سالح قد ين�ساأ اأثناء عمل ال�سندوق.

التفوي�ص للغري

لن يقوم مدير ال�سندوق بتكليف طرف ثالث لإدارة ال�سندوق.

ا�سرتاك مدير ال�سندوق خالل فرتة الطرح:

لن ي�ستثمر مدير ال�سندوق ول ال�سركات التابعة له يف ال�سندوق خالل فرتة الكتتاب اأو بعد اإدراج وحدات ال�سندوق. وتعني ال�سركات التابعة اأي 

�سخ�س اعتباري اآخر قد تكون حتت ال�سيطرة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة ملدير ال�سندوق. 

16. �سيا�سة توزيع الأرباح
يوزع ال�سندوق ما ل يقل ن�سبته عن )%90( من �سايف اأرباح ال�سندوق ال�سنوية على مالك الوحدات ب�سكل ن�سف �سنوي يف نهاية الربع الثاين ونهاية 

الربع الرابع من كل �سنة ميالدية وي�ستثنى من ذلك الأرباح الراأ�سمالية غري املحققة والتي قد تنتج من ارتفاع قيمة العقارات. يعاد ا�ستثمار الأرباح 

اأ�سواق النقد يف اأ�سول اإ�سافية. ويف حال عدم وجود فر�س ا�ستثمار  الراأ�سمالية الناجتة عن بيع الأ�سول العقارية وا�ستثمارات �سفقات و�سناديق 

جديدة خالل �سنة من تاريخ ا�ستالم مبلغ بيع الأ�سول �سيوزع مدير ال�سندوق تلك املبالغ مع اأقرب توزيع لالأرباح.

17. اآلية زيادة راأ�ص مال ال�سندوق
يف حال قرر مدير ال�سندوق زيادة راأ�س مال ال�سندوق �ستكون اآلية زيادة راأ�س املال ح�سب ما تن�س عليه لوائح هيئة ال�سوق املالية وتعليماتها.

18. �سيا�سة اجتماعات مالكي الوحدات
1. يحق ملدير ال�سندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات مببادرة منه.

2. يقوم مدير ال�سندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 10 ايام من ت�سلم طلب كتابي من اأمني احلفظ.

3. تكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات باإعالن ذلك يف املوقع اللكرتوين ملدير ال�سندوق واملوقع اللكرتوين ل�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية، 
      وباإر�سال اإ�سعار كتابي اإىل جميع امل�ستثمرين واأمني احلفظ قبل ع�سرة اأيام على الأقل من تاريخ الجتماع ومبدة ل تزيد عن 21 يومًاً قبل تاريخ 

      الجتماع على اأن يتم تو�سيح تاريخ الجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقرتحة يف كل من ال�سعار والعالن.

4. يقوم مدير ال�سندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 10 ايام من ت�سلم طلب كتابي من مالك اأو اأكرث من مالكي الوحدات الذين 
     ميلكون جمتمعني اأو منفردين %25 على الأقل من قيمة وحدات ال�سندوق.

5. ل يكون اجتماع مالكي الوحدات �سحيحًا اإل اإذا ح�سره عدد من مالكي الوحدات ميلكون جمتمعني %25 على الأقل من قيمة وحدات ال�سندوق.

6. اإذا مل ُي�ستوف الن�ساب املو�سح يف الفقرة )5( اأعاله فاإن مدير ال�سندوق �سوف يدعو لجتماع ثاٍن باإعالن ذلك يف موقعه الإلكرتوين 
     واملوقع الإلكرتوين لل�سوق املالية ال�سعودية وباإر�سال اإ�سعار كتابي اإىل جميع مالكي الوحدات واأمني احلفظ قبل موعد الجتماع الثاين 

     مبدة ل تقل عن 5 ايام. وُيعد الجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كانت ن�سبة ملكية الوحدات املمثلة يف الجتماع.

7. يجوز لكل مالك وحدات تعيني وكيل له لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات.

8. يجوز لكل مالك وحدات الإدلء ب�سوت واحد يف اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة ميتلكها وقت الجتماع.

9. يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات وال�سرتاك يف مداأولتها والت�سويت على قراراتها بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة وفقًا لل�سوابط 
     التي ت�سعها الهيئة.
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10. يكون القرار نافذًا مبوافقة مالكي الوحدات الذين متثل ن�سبة ملكيتهم اأكرث من %50 من جمموع الوحدات احلا�سر مالكها يف اجتماع مالكي 
الوحدات �سواء كان ح�سورهم �سخ�سيًا اأم وكالة اأم بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة.

القرارات التي يدعى فيها اإىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات 

اأ. يجب على مدير ال�سندوق احل�سول على موافقة مالكي الوحدات على اأي تغيري اأ�سا�سي مقرتح لل�سندوق 

ب. يجب على مدير ال�سندوق اخذ موافقة مالكي الوحدات وفقا للفقرة )اأ( اعاله واخذ موافقة هيئة ال�سوق املالية يف الت�سويت باأي تغيري اأ�سا�سي 

لل�سندوق، مبا يف ذلك: 

      •  التغيري املهم يف اأهداف ال�سندوق اأو طبيعته.
      •  التغيري الذي قد يكون له تاأثري �سلبي وجوهري على مالكي الوحدات اأو على حقوقهم فيما يتعلق بال�سندوق.

      •  التغيري الذي يكون له تاأثري يف و�سع املخاطر لل�سندوق.
      •  زيادة راأ�سمال ال�سندوق.

اإجراءات الدعوة اإىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات:

1. تكون الدعوة لجتماع مالكي الوحدات بالإعالن عن ذلك يف املوقع الإلكرتوين ملدير ال�سندوق واملوقع الإلكرتوين لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، 
وباإر�سال اإ�سعار كتابي اإىل جميع مالكي الوحدات واأمني احلفظ قبل )10( اأيام على الأقل من الجتماع ومبدة ل تزيد عن )21( يومًاً قبل الجتماع، 

و�سيحدد الإعالن والإ�سعار تاريخ الجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقرتحة، و�سيتم اإر�سال ن�سخة من الإ�سعار اإىل هيئة ال�سوق املالية.

2. ل يكون اجتماع مالكي الوحدات �سحيحًا اإل اإذا ح�سره عدد من مالكي الوحدات ميلكون جمتمعني %25 على الأقل من قيمة وحدات ال�سندوق.

3. اإذا مل ي�ستوف الن�ساب املو�سح يف الفقرة )ب( اأعاله، فيجب على مدير ال�سندوق الدعوة لجتماع ثان بالإعالن عن ذلك يف املوقع الإلكرتوين 
ملدير ال�سندوق، وباإر�سال اإ�سعار كتابي اإىل جميع مالكي الوحدات واأمني احلفظ قبل )5( اأيام على الأقل، ويعد الجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كانت 

ن�سبة ملكية الوحدات املمثلة يف الجتماع.

طريقة ت�سويت مالكي الوحدات وحقوق الت�سويت يف اجتماعات مالكي الوحدات:

1. يجوز لكل مالك وحدات تعيني وكيل �سرعي للتمثيل يف اجتماع مالكي الوحدات.

2. يجوز لكل مالك وحدات الإدلء ب�سوت واحد يف اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة ميتلكها وقت الجتماع.

3. يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات وال�سرتاك يف مداأولتها والت�سويت على قراراتها بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة وفقًا لل�سوابط التي 
     ت�سعها هيئة ال�سوق املالية.

4. يكون القرار نافذًا مبوافقة مالكي وحدات ميثلون ن�سبة اأكرث من %50 من جمموع الوحدات احلا�سر مالكها يف اجتماع مالكي الوحدات �سواًء 
     �سخ�سيًا اأم بالوكالة اأم بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة.

19. حقوق مالكي الوحدات
يحق ملالكي الوحدات ممار�سة كافة حقوقهم املن�سو�س عليها يف هذه ال�سروط والأحكام، مبا يف ذلك: 

ج. ح�سور اجتماعات مالكي الوحدات والت�سويت على القرارات خاللها. 

د. الت�سويت فيما يتعلق باأي تغيري اأ�سا�سي لل�سندوق، مبا يف ذلك: 

      •  التغيري املهم يف اأهداف ال�سندوق اأو طبيعته.
      •  التغيري الذي قد يكون له تاأثري �سلبي وجوهري على مالكي الوحدات اأو على حقوقهم فيما يتعلق بال�سندوق.

      •  التغيري الذي يكون له تاأثري يف و�سع املخاطر لل�سندوق.
      •  زيادة راأ�سمال ال�سندوق.

هـ. ال�سرتاك يف ا�سدارات حقوق اأولوية وقبول امل�ساهمات العينية لغايات زيادة راأ�س مال ال�سندوق.

و. قبول التوزيعات ح�سب هذه ال�سروط والأحكام. 

ز. قبول التقارير الدورية والتحديثات مبا يتما�سى مع هذه ال�سروط والأحكام. 

وبا�ستثناء ما هو من�سو�س عليه �سراحة يف هذه الفقرة، ل يتمتع مالكي الوحدات باأي حقوق اإدارية فيما يتعلق بال�سندوق
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20. اأمني احلفظ
�سركة البالد لال�ستثمار

�سمارت تاأور - الطابق الأول - تقاطع �سارع التحلية مع طريق امللك فهد

�س.ب. 036

اململكة العربية ال�سعودية

www.albilad-capital.com :املوقع الإلكرتوين

�سيتم ت�سجيل �سكوك امللكية با�سم �سركة تابعة لأمني احلفظ »من�ساأة ذات غر�س خا�س« و�سوف حتافظ مثل هذه الهيكلة على الكفاءة ال�سريبية 

والمتثال النظامي كما �ستوفر اأق�سى قدر من احلماية القانونية ملالكي الوحدات. ول تكون اأ�سول ال�سندوق مرهونة لأي طرف، غري اأنه يجوز رهنها 

اأو حيازتها من قبل بنك �سعودي مبوجب �سروط اأية م�ستندات متويل، ويحق ملجل�س اإدارة ال�سندوق تغيري اأمني احلفظ بعد اأخذ موافقة الهيئة.

21. املطور
يف الوقت احلايل ل يوجد مطور ول يوجد م�ساريع حتت التطوير ويف حال ا�ستثمار ال�سندوق مب�ساريع م�ستقبلية تخ�س التطوير العقاري، �سيح�سل 

املطور على اأتعابه نظري قيامه بالأ�سراف / بالعمل على تطوير امل�سروع على �سكل ن�سبة مئوية من تكاليف ان�ساء امل�سروع، وبح�سب ال�سعر ال�سائد 

بال�سوق و بحد اأعلى %15 من تكاليف ان�ساء امل�سروع.

22. املحا�سب القانوين
.KPMG Al Fozan & Partners  كي بي اإ م جي الفوزان و�سركاه

برج كي بي اإم جي - �سارع �سالح الدين الأيوبي

�س.ب. 92876  الريا�س 11663

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 966118748500+

فاك�س: 966118748600+

www.kpmg.com.sa :املوقع الإلكرتوين

23. القوائم املالية
تبداأ ال�سنة املالية من 1 يناير حتى 31 دي�سمرب من كل عام، با�ستثناء ال�سنة الأوىل من تاأ�سي�س ال�سندوق، والتي �سوف تبداأ فيها ال�سنة املالية يف 

تاريخ انتهاء فرتة الطرح الأويل وتنتهي يف 31 دي�سمرب 2018م.

يتم اإعداد القوائم املالية لل�سندوق بوا�سطة مدير ال�سندوق وذلك ب�سكل ن�سف �سنوي  )بيانات غري مدققة( وعلى اأ�سا�س �سنوي )بيانات مدققة( 

وفق املعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. كما يتم تعديلها من وقت لآخر. ويتم تدقيق القوائم املالية ال�سنوية 

بوا�سطة املحا�سب القانوين اخلا�س بال�سندوق. وتتم مراجعة القوائم املالية اخلا�سة بال�سندوق من قبل جمل�س اإدارة ال�سندوق ويتم توفريها لهيئة 

ال�سوق املالية مبجرد اعتمادها ويتم توفريها ملالكي الوحدات خالل 25 يومًاً على الأكرث من نهاية الفرتة التي تغطيها  القوائم املالية غري املدققة و 

40 يومًاً من نهاية الفرتة التي تغطيها القوائم املالية املدققة، وذلك عن  طريق ن�سرها على املوقع الإلكرتوين ملدير ال�سندوق وموقع ال�سوق املالية 
ال�سعودية »تداول«.

24. مدير الأمالك 
�سركة بنيان ال�سعودية

طريق امللك فهد - �س.ب.: 9102  الريا�س، 11413

اململكة العربية ال�سعودية

www.saudibonyan.com.sa :املوقع الإلكرتوين

قام مدير ال�سندوق بتوقيع عقود اإدارة اأمالك ملدة ع�سر �سنوات ملزم )10( قابلة للتجديد ملدة خم�س �سنوات مع)�سركة بنيان ال�سعودية( للقيام 

مبهام اإدارة العقار وتتقا�سى ر�سوم تبلغ %5 من �سايف اليرادات. ولكن يف ما يتعلق بالفنادق امل�سغلة من قبل �سركة ماريوت وهما كورتيارد ماريوت 

و�سقق ماريوت ريزيدن�س ان الواقعان يف مدينة جازان يف اململكة العربية ال�سعودية فانه يتم احت�ساب %1 من �سايف اليرادات.
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25. ت�سارب امل�سالح 
مت مراجعة ق�سم ت�سارب امل�سالح من قبل امل�ست�سار القانوين لل�سندوق واإفادتنا بالتايل: 

قد ُي�سارك مدير ال�سندوق وال�سركات التابعة له ومديروه وم�سوؤولوه وموظفوه وعمالوؤه ومديريهم وم�سوؤولهم وموظفوهم ووكالئهم واأع�ساء جمل�س 

اأن توؤدي اإىل تعاأر�س يف امل�سالح مع ال�سندوق، واإذا  اإدارة ال�سندوق يف ا�ستثمارات مالية واأعمال مهنية اأخرى والتي قد يكون من �ساأنها اأحيانًا 

واجه مدير ال�سندوق اأو اأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق ت�ساربًا جوهريًا يف امل�سالح مع ال�سندوق، فاإن مدير ال�سندوق �سيف�سح عن ذلك 

اإف�ساحًا منا�سبًا يف اأقرب وقت ممكن، و�سي�سعى مدير ال�سندوق حلل اأي ت�سارب من هذا النوع عرب تطبيق الإجراءات املتبعة من مدير ال�سندوق 

باإن�ساف، مبا يف ذلك التزام اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق الذين لهم عالقة بالت�سارب بالمتناع عن الت�سويت على اأي م�ساألة ت�ستمل على ت�سارب 

يف امل�سالح. 

حدد مدير ال�سندوق نقاط ت�سارب امل�سالح التالية: 

ا�ستثمارات م�سابهة ُمدارة بوا�سطة �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال   

تدير �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال ح�سابها اخلا�س ومن املتوقع اأن ت�ستمر يف اإدارته، والتي قد متتلك �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال اأو اإحدى 

�سركاتها التابعة ح�سة من راأ�س املال.  

بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإنه رهنًا بالقيود املن�سو�س عليها يف هذه ال�سروط والأحكام، فاإنه يجوز ل�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال وال�سركات التابعة 

لها يف امل�ستقبل القيام برعاية �سناديق اأو ا�ستثمارات اأخرى اأو القيام بدور مدير ال�سندوق اأو مدير ال�ستثمار اأو ال�سريك العام يف �سناديق ا�ستثمارية 

خا�سة اأو ا�ستثمارات جماعية اأخرى، ويجوز اأن ي�ستثمر واحد منها اأو اأكرث يف م�ساريع م�سابهة لتلك املوجودة يف ا�ستثمارات ال�سندوق، �سريطة األ 

ي�سر هذا الن�ساط الآخر بنجاح ال�سندوق. 

ت�سارب امل�سالح فيما يتعلق باملعامالت مع مدير ال�سندوق وال�سركات التابعة له 

قد يدخل ال�سندوق يف معامالت مع مدير ال�سندوق اأو ال�سركات التابعة له اأو ال�سركات التي كانت تابعة له يف ال�سابق، اأو مع غريها من الكيانات 

الأخرى التي متتلك فيها �سركة ال�سعودي الفرن�سي حقوقًا مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، وعلى �سبيل املثال، فقد تقدمت �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال 

اأو بع�س ال�سركات التابعة لها خدمات معينة لل�سندوق مثل اخلدمات الإدارية. و�سيقوم مدير ال�سندوق بالإف�ساح ملجل�س اإدارة ال�سندوق عن جميع 

التابعة له والكيانات التي متتلك فيها �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال حقوقًا  املعامالت التي تتم ما بني ال�سندوق ومدير ال�سندوق وال�سركات 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

ومع ذلك، فاإن مدير ال�سندوق وجمل�س اإدارة ال�سندوق �سوف يبذلن اجلهود املعقولة بح�سن نية ليتم اإعداد �سروط التفاقيات بني مدير ال�سندوق 

وال�سركات التابعة له من جهة، وال�سندوق من جهة اأخرى على اأ�سا�س جتاري م�ستقل واأن تتما�سى مع ال�سروط القيا�سية لل�سوق. 

جمل�ص الإدارة 

�سي�سرف جمل�س اإدارة ال�سندوق على حل وت�سوية اأي ت�سارب يف امل�سالح لأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق؛ حيث قد ل يكون لأي من اأع�ساء 

جمل�س اإدارة ال�سندوق م�سالح مرتبطة مبجموعة كبرية من الأن�سطة العقارية وغريها من الأن�سطة التجارية. وقد تت�سارب هذه الأن�سطة من وقت 

لآخر مع م�سالح ال�سندوق. 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن �سليمان الرا�سد ميلك يف �سركة بنيان والتي تعترب مدير اأمالك ال�سندوق وكذلك يعترب من البائعني لأ�سول ال�سندوق وع�سو 

جمل�س اإدارة لل�سندوق غري م�ستقل.

ومن اجلدير بالذكر اأن ال�سيد حممد ال�سيد عبد الاله حممد هو املدير املايل ل�سركة عبدالرحمن �سعد الرا�سد واأولده، التي تعترب من بائعي اأ�سول 

ال�سندوق، و�سوف ي�سبح اأكرب مالك حل�ساب ال�سندوق ، وع�سو جمل�س اإدارة ال�سندوق غري م�ستقل. 

ويتحمل اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق واجبات ائتمانية جتاه امل�ستثمرين مبوجب امل�سوؤوليات املذكورة يف هذه ال�سروط والأحكام، و�سوف يبذلون 

جميع اجلهود حلل وت�سوية جميع حالت ت�سارب امل�سالح عن طريق تقديرهم لالأمور بح�سن نية.

 



81

26. الإف�ساح ملالكي الوحدات
يلتزم مدير ال�سندوق بالإف�ساح عن الآتي لهيئة ال�سوق املالية ومالكي الوحدات : 

•  اأي تطورات جوهرية تندرج يف اإطار ن�ساطه، ول تكون معرفتها متاحة لعامة النا�س، وقد توؤثر على اأ�سول  ال�سندوق اأو خ�سومه اأو و�سعه املايل 
اأو امل�سار العام لأعماله اأو اأي تغيري يكون له تاأثري يف و�سع ال�سندوق اأو يوؤدي لن�سحاب طوعي ملدير ال�سندوق من من�سب مدير ال�سندوق، وميكن 

بدرجة معقولة اأن يوؤدي اإىل تغيري يف �سعر الوحدة املدرجة اأو اأن يوؤثر تاأثريًا ملحوظًا يف قدرة ال�سندوق على الوفاء بالتزاماته املتعلقة باأدوات الدين.

•  اأي �سفقة ل�سراء اأحد اأ�سول ال�سندوق اأو بيعه اأو رهنه اأو تاأجريه ب�سعر ي�ساأوي اأو يزيد على %10من القيمة الإجمالية لأ�سول ال�سندوق وفقًا لآخر 
قوائم مالية اأولية ن�سف �سنوية غري مدققة اأو قوائم مالية �سنوية مدققة، اأيهما اأحدث.

•  اأي خ�سائر ت�ساأوي اأو تزيد على %10من �سايف اأ�سول ال�سندوق وفقًا لقوائم مالية ن�سف �سنوية غري مدققة اأو قوائم مالية �سنوية مدققة، اأيهما 
اأحدث.

•  اأي تغيري يف ت�سكيل اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق اأو يف جلان ال�سندوق )اإن وجدت(.
•  اأي نزاع، مبا يف ذلك اأي دعوى ق�سائية اأو حتكيم اأو و�ساطة اإذا كان مبلغ وفقًا اأو املطالبة ي�ساأوي اأو يزيد عن %5 من �سايف اأ�سول ال�سندوق وفقًا 

لآخر قوائم مالية ن�سف �سنوية غري مدققة اأو قوائم مالية �سنوية مدققة، اأيهما اأحدث.

•  الزيادة اأو النق�سان يف �سايف اأ�سول ال�سندوق مبا ي�ساأوي اأو يزيد على %10 وفقًا لآخر قوائم مالية مراجعة. 
•  اأي �سفقة بني ال�سندوق وطرف ذي عالقة اأو اأي ترتيب ي�ستثمر مبوجبه كل من ال�سندوق وطرف ذي عالقة يف اأي م�سروع اأو اأ�سل اأو يقدم متويال 

له اإذا كانت هذه ال�سفقة اأو الرتتيب م�ساأوية اأو تزيد على %1 من اإجمايل اإيرادات ال�سندوق وفقًا لآخر قوائم مالية �سنوية مدققة.

•  اأي انقطاع يف اأي من الن�ساطات الرئي�سية لل�سندوق ي�ساأوي اأو يزيد على %5  من اإجمايل اإيرادات ال�سندوق وفقًا لآخر قوائم مالية �سنوية مدققة.
•  اأي تغيري للمحا�سب القانوين لل�سندوق.

•  اأي تعيني لأمني حفظ بديل لل�سندوق.
ا�ستغالل  �سلبًا يف  يوؤثر  اأن  ال�ستئنافية، ميكن  اأم  البتدائية  املرحلة  �سواء يف  اأو جهة ق�سائية  اأمر من حمكمة  اأو  اإعالن  اأو  اأو قرار  �سدور حكم    •
ال�سندوق لأي جزء من اأ�سوله تزيد قيمته الإجمالية على %5 من �سايف اأ�سول ال�سندوق وفقًا لآخر قوائم مالية ن�سف �سنوية غري مدققة اأو قوائم 

مالية �سنوية مدققة، اأيهما احدث.

•  اأي تغيري مقرتح يف راأ�س مال ال�سندوق.
27. معلومات اأخرى

)اأ( عقود ال�سندوق الخرى 

تفا�سيل العقد الأطراف الخرىنوع العقد 

اتفاقية تعيني اأمني احلفظ امل�ستقلاتفاقية تعيني اأمني احلفظ امل�ستقل

احلفظ  اأمني  خدمة  بتقدمي  املالية  البالد  �سركة  تقوم 

اأو  اململكة  داخل  �سواء  الأ�سول  جميع  على  لل�سندوق 

 0,025% قدرها  ر�سوم  ذلك  على  ويرتتب  خارجها 

تلك  احت�ساب  ويتم  ال�سندوق  اأ�سول  قيمة  من  �سنويًا 

الر�سوم تراكميًا ب�سكل يومي وتخ�سم على اأ�سا�س ن�سف 

عمل  بدء  عند  الر�سوم  هذه  احت�ساب  و�سيتم  �سنوي. 

ال�سندوق و/اأو حتويل الأ�سول اإىل املن�ساأة ذات الغر�س 

اخلا�س.   و�سيتم اأي�سًاًً دفع ر�سوم قدرها 60,000 ريال 

�سعودي لأمني احلفظ لتاأ�سي�س من�ساأة ذات غر�س خا�س 

لأمني  �سنويًا  �سعودي  ريال   30,000 قدرها  ر�سوم  و 

وكذلك  املالية.  والقوائم  الزكاة  �سهادة  مقابل  احلفظ 

احلفظ  اأمني  طريق  عن  حكومية  ر�سوم  اأي  دفع  �سيتم 

وذلك من م�ساريف ال�سندوق
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28. اإجراءات معاجلة ال�سكاأوى
عند وجود اأي �سكاأوي تتعلق بال�سندوق ينبغي على مالك الوحدات �ساحب ال�سكوى اإر�سالها اإىل خدمة العمالء لدى مدير ال�سندوق ح�سب عنوان 

مدير ال�سندوق املو�سح يف هذه ال�سروط والأحكام. و�سيتيح مدير ال�سندوق الإجراءات الكاملة ملعاجلة ال�سكاأوي ملالكي الوحدات عند الطلب.

واإذا تعذر الو�سول اإىل ت�سوية اأو مل يتم الرد خالل )30( يوم عمل، يحق ملالك الوحدات اإيداع �سكواه لدى هيئة ال�سوق املالية - اإدارة حماية امل�ستثمر 

، كما يحق ملالك الوحدات اإيداع �سكواه لدى جلنة الف�سل يف منازعات الأوراق املالية بعد م�سي مدة )90( يومًاً تقومييًا من تاريخ اإيداع ال�سكوى لدى 

هيئة ال�سوق املالية ، اإل اإذا اأخطرت هيئة ال�سوق املالية مقدم ال�سكوى بجواز اإيداعها لدى اللجنة قبل انق�ساء املدة.

29. �سناديق ال�ستثمار املطابقة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية
لقد متت املوافقة على هذا ال�سندوق من قبل الهيئة ال�سرعية التابعة للبنك ال�سعودي الفرن�سي و التي تتكون من:

1. ال�سيخ عبد اهلل بن �سليمان املنيع:- 
ع�سو هيئة كبار العلماء، ع�سو املجل�س الأعلى لالأوقاف، رئي�س جمموعة الهيئات الرقابية للموؤ�س�سات املالية، ع�سو املجمع الفقهي الإ�سالمي مبنظمة 

الدول الإ�سالمية، رئي�س حمكمة متيز متقاعد.

2. الدكتور حممد علي القري:-   
بروف�سور يف القت�ساد الإ�سالمي، ع�سو املجل�س ال�سرعي لهيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف مملكة البحرين، ع�سو يف جمل�س 

ال�سريعة لالأ�سواق املالية الإ�سالمية العاملية، خبري يف املجمع الفقهي الإ�سالمي الدويل، ع�سو يف العديد من الهيئات ال�سرعية لعدة بنوك.

3. الدكتور عبد ال�ستار اأبو غدة:- 
الدويل  الإ�سالمي  الفقه  الإ�سالمية وماج�ستري يف احلقوق، ع�سو جممع  ال�سريعة  املقارن، ماج�ستري يف  الإ�سالمي  الفقه  الدكتوراه يف  حا�سل على 

وع�سو املجل�س ال�سرعي بهيئة املحا�سبة الإ�سالمية، ولن يتم حتميل اأتعاب الهيئة ال�سرعية على ال�سندوق.

ال�سوابط ال�سرعية ل�ستثمار ال�سندوق يف الأ�سول العقارية

ترى الهيئة ال�سرعية اأن ال�سل يف ال�ستثمار يف الأ�سول العقارية مباحًا و توؤكد الهيئة على مراعاة ال�سوابط التية:

1. اأن يتم �سراء العقارات و بيعها وفق �سيغة جمازة من الهيئة ال�سرعية.

2. اأن يتم العقار حمل ال�ستثمار معلوما علما نافيا للجهالة.

3. اأن يكون الثمن معلومًا.

4. األ يوقع مدير ال�سندوق اأي عقود ا�ستئجار على هذا الأ�سل العقاري اإل بعد متلكه.

5. ل يجوز ا�ستئجار العقار من مالكه بثمن موؤجل، ثم اإعادة تاأجريه على املالك بثمن حال اأقل من الثمن املوؤجل، ول يجوز ا�ستئجار العقار من مالكه 
بثمن حال، ثم اإعادة تاأجريه على املالك بثمن موؤجل اأكرث من احلال؛ �سدًا لذريعة العينة الإيجارية املحرمة.

ويف حالة ا�ستثمار ال�سندوق مبا�سرة يف اأ�سهم �سركات عقارية متداولة اأخرى يف ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« فتطبق عليها ال�سوابط ال�سرعية 

لالأ�سهم و املجازة من الهيئة ال�سرعية

اتفاقية اللتزام بني مدير ال�سندوق 

ومراجع احل�سابات القانوين.

العقود املوقعة بني مدير ال�سندوق 

واأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق 

امل�ستقلني.

كي بي اإ م جي الفوزان وال�سدحان 

اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلني 

ال�سيد/ هاين عبيد وال�سيد/ في�سل 

العمران

تقوم �سركة كي بي اإم جي الفوزان وال�سدحان مبراجعة 

قدرها  ر�سوم  ذلك  على  ويرتتب  ال�سندوق  ح�سابات 

ال�سندوق  اأ�سول  قيمة  �سايف  من  ريال   135,000
الدفرتية �سنويًا

اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  عقود  بتوقيع  ال�سندوق  قام 

في�سل  وال�سيد/  عبيد  ال�سيد/هاين  مع  ال�سندوق 

 15,000 قدره  �سنوي  مبلغ  مقابل  وذلك  العمران 

)خم�سة ع�سر الف( ريال �سعودي لكل ع�سو م�ستقل عن 

كل اجتماع بحد اعلى اربع اجتماعات �سنويا.
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30. تعديل �سروط واأحكام ال�سندوق
- يقوم مدير ال�سندوق بتعديل هذه ال�سروط والأحكام وفقا لتقديره بعد موافقة جمل�س اإدارة ال�سندوق وهيئة ال�سوق املالية �سريطة احل�سول على 
موافقة مالكي الوحدات يف حال كون التغيري اأ�سا�سيا وفقا للفقرة ال�ساد�سة من التعليمات اخلا�سة ب�سناديق ال�ستثمار العقارية املتداولة، ويعلن مدير 

ال�سندوق اأي تفا�سيل متعلقة بالتغيريات الأ�سا�سية يف ال�سروط والأحكام على موقعه الإلكرتوين وعلى موقع تداول قبل 20 يوم عمل من �سريان اأي 

تغيري.

- يعلن مدير ال�سندوق يف موقعه الإلكرتوين واملوقع الإلكرتوين لل�سوق تفا�سيل التغيريات اجلوهرية يف �سروط واأحكام ال�سندوق قبل 10 اأيام من 
اأيام من اإجراء اأي   10 �سريان التغيري  وعلى مدير ال�سندوق الإعالن عن ن�سخة من ال�سروط والأحكام يف موقعه اللكرتوين وموقع تداول خالل 

حتديث عليها مبا يف ذلك التحديث ال�سنوي لأداء ال�سندوق.

31. النظام املطبق وت�سوية النزاعات
ُت�سكل هذه ال�سروط والأحكام عقد ملزم قانونيا بني مدير ال�سندوق وكل مالك للوحدات. ويعترب ال�ستثمار يف ال�سندوق موافقة �سمنية على هذه 

ال�سروط والأحكام. وتخ�سع هذه ال�سروط والأحكام وتف�سر وفقًا لالأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة.

اأو فيما يتعلق بهذه ال�سروط والأحكام، وبامل�سائل الواردة يف هذه  و�سوف ي�سعى مدير ال�سندوق وكل م�ستثمر اإىل احلل الودي لأي نزاع ين�ساأ عن 

ال�سروط والأحكام. ويف حالة وجود نزاع مل يتم التو�سل حلل ودي ب�ساأنه، فاإنه يجوز لأي طرف اإحالة هذا النزاع اإىل هيئة الف�سل يف منازعات الأوراق 

املالية التي اأن�ساأتها هيئة ال�سوق املالية

32. اللتزام بالئحة �سناديق ال�ستثمار العقاري والتعليمات اخلا�سة ب�سناديق ال�ستثمار العقارية املتداولة
اإن ال�سروط والأحكام مطابقة لأحكام لئحة �سناديق ال�ستثمار العقاري والتعليمات اخلا�سة ب�سناديق ال�ستثمار العقارية املتداولة ال�سادرة عن 

اإف�ساح كامل و�سحيح بجميع احلقائق اجلوهرية ذات العالقة  هيئة ال�سوق املالية، ويقر مدير ال�سندوق باأن هذه ال�سروط والأحكام حتتوي على 

بال�سندوق.

لقد قمت/ قمنا بقراءة ال�سروط والأحكام اخلا�سة ب�سندوق بنيان ريت وفهم ما جاء فيها واملوافقة عليها ومّت احل�سول على ن�سخة منها.

توقيع العميل: .............................................

التاريخ:  .....................................................
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قيمة العقد* )ريال �سعودي(مدة العقدنهاية العقد بداية العقدتفا�سيل عقود اليجار

90,000.00�سنة واحدة 2017-07-102018-07-10

90,000.00�سنة واحدة 2017-12-142018-12-14

90,000.00�سنة واحدة 2018-03-012019-03-01

95,000.00�سنة واحدة 2017-08-192018-08-19

90,000.00 �سنة واحدة 2017-05-202018-05-20

90,000.00�سنة واحدة 2017-06-142018-06-14

90,000.00�سنة واحدة 1439/4/201440/4/19

امل�ستاأجر رقم 1

امل�ستاأجر رقم 2

امل�ستاأجر رقم 3

امل�ستاأجر رقم 4

امل�ستاأجر رقم 5

امل�ستاأجر رقم 6

امل�ستاأجر رقم 7

ملحق رقم 1 )تفا�سيل عقود ايجار جممع معذر ال�سكني(
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16.09.17

20.09.17

16.09.18

20.09.18

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

 127,500

125,460

16.09.17

16.09.17

16.09.18

16.09.18

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

 137,700

204,000

09.09.17

18.09.17

09.09.18

18.09.18

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

255,000

163,200

16.09.17

21.09.17

16.09.18

21.09.18

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

132,600

132,600

16.09.17

26.09.17

28.09.17

16.09.18

26.09.18

28.09.18

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

173,400

173,400

128,520

20.09.17

01.10.17

26.09.17

20.09.18

01.10.18

26.09.18

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

 130,968

185,640

143,820

16.09.17

21.09.17

15.10.17

16.09.18

21.09.18

15.10.18

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

125,460

127,500

144,330

امل�ستاأجر رقم 1

امل�ستاأجر رقم 8

امل�ستاأجر رقم 2

امل�ستاأجر رقم 9

امل�ستاأجر رقم 3

امل�ستاأجر رقم 10

امل�ستاأجر رقم 4

امل�ستاأجر رقم 11

امل�ستاأجر رقم 5

امل�ستاأجر رقم 12

امل�ستاأجر رقم 15

امل�ستاأجر رقم 6

امل�ستاأجر رقم 13

امل�ستاأجر رقم 16

امل�ستاأجر رقم 7

امل�ستاأجر رقم 14

امل�ستاأجر رقم 17

قيمة العقد* )ريال �سعودي(مدة العقدنهاية العقد بداية العقدتفا�سيل عقود اليجار

02.10.17

25.09.17

10.10.17

02.10.17

26.10.17

20.10.17

19.10.17

01.12.17

09.11.17

15.11.17

02.10.18

25.09.18

10.10.18

02.10.18

26.10.18

20.10.18

19.10.18

01.12.18

09.11.18

15.11.18

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

 179,010

 173,400

 257,415

 139,740

 238,680

 228,480

 204,000

 207,967 

 236,477

 248,370

امل�ستاأجر رقم 18

امل�ستاأجر رقم 19

امل�ستاأجر رقم 20

امل�ستاأجر رقم 21

امل�ستاأجر رقم 22

امل�ستاأجر رقم 23

امل�ستاأجر رقم 24

امل�ستاأجر رقم 25

امل�ستاأجر رقم 26

امل�ستاأجر رقم 27

ملحق رقم 2 )تفا�سيل عقود ايجار مبنى �سيتي ووك ال�سكني(
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14.12.17

08.12.17

01.12.17

30.11.17

11.12.17

15.12.17

06.12.17

05.12.17

12.11.17

05.12.17

01.12.17

14.12.17

10.11.17

20.12.17

01.12.17

17.12.17

20.12.17

14.12.18

08.12.18

01.12.18

30.11.18

11.12.18

05.12.18

06.12.18

05.12.18

12.11.18

05.12.18

01.12.18

14.12.18

10.11.18

20.12.18

01.12.18

17.12.18

20.12.18

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

�سنة واحدة 

214,200

167,280

238,680

188,700

168,300

168,504

 196,207

173,400

 188,700

239,700

204,000

179,071

233,580

172,584

169,861

 234,420

188,700

امل�ستاأجر رقم 33

امل�ستاأجر رقم 34

امل�ستاأجر رقم 35

امل�ستاأجر رقم 36

امل�ستاأجر رقم 37

امل�ستاأجر رقم 38

امل�ستاأجر رقم 28

امل�ستاأجر رقم 39

امل�ستاأجر رقم 29

امل�ستاأجر رقم 40

امل�ستاأجر رقم 30

امل�ستاأجر رقم 41

امل�ستاأجر رقم 31

امل�ستاأجر رقم 42

امل�ستاأجر رقم 32

امل�ستاأجر رقم 43

امل�ستاأجر رقم 44

تختلف ال�سعار وذلك لختالف امل�ساحات التاأجريية  *

الرئي�س التنفيذيرئي�س املطابقة واللتزام 

وليد بن خالد فطايننواف بن زبن العتيبي
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منوذج طلب ال�سرتاك

العمالء الأفراد )لل�سعوديني فقط(

ال�سركات/ال�سناديق ال�ستثمارية

معلومات ال�سرتاك

احل�ساب البنكي

احلوالت البنكية

ال�سم

ال�سم

عدد الوحدات

اأ�سم البنك

مبلغ احلوالة

توقيع العميل

العنوان

العنوان

ر�سوم ال�سرتاك

اأ�سم �ساحب احل�ساب

تاريخ احلوالة

رقم  احل�ساب ال�ستثماري

رقم  احل�ساب ال�ستثماري

مبلغ ال�سرتاك

رقم احل�ساب )اآيبان(

رقم مرجع احلوالة

تاريخ التوقيع

رقم املحفظة ال�ستثمارية

رقم املحفظة ال�ستثمارية

اإجمايل مبلغ ال�سرتاك

رقم الهوية الوطنية

رقم ال�سجل التجاري

مكان الإ�سدار

رقم الرتخي�ص

تاريخ الإ�سدار

تاريخ الإ�سدار

تاريخ النتهاء

تاريخ النتهاء

الربيد اللكرتوين

الربيد اللكرتوين

رقم اجلوال

رقم اجلوال

ال�سندوق الربيدي

ال�سندوق الربيدي

الرمز الربيدي

الرمز الربيدي

الفرع/املركزتاريخ ال�سرتاكرقم الطلب

اأنا/نحن نفو�س �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال بخ�سم املبلغ اأعاله من ح�سابي/ح�سابنا لديكم.

اذا كان احل�ساب املخ�سوم منه اأو ال�سندوق املراد ال�سرتاك فيه بعملة خمتلفة فاإنني/اإننا نقبل �سعر ال�سرف الذي يوفره البنك ل�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال للتحويل.

اأوؤكد/نوؤكد باأنني/باأننا قد قراأت/قراأنا وب�سفتي �سروط واأحكام �سندوق بنيان ريت وفهمت/فهمنا وقبلت/قبلنا ووافقت/وافقنا على اللتزام بهذه ال�سروط والأحكام.

لل�سركات وال�سناديق ال�ستثمارية: نوؤكد باأننا نلتزم بكافة الأنظمة واللوائح ذات العالقة التي حتكم وحتدد ملكية العقارات يف اململكة، مبا يف ذلك نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وال�ستثمار فيه.


