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 الشروط واألحكام

 م04/03/2019بتاريخ  الشروط واألحكامنشرة  نسخة

 ريت شعاعصندوق 

SHUAA REIT FUND 

ومدرج في  املعايير املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمارُمقفل متوافق مع  عام متداول )صندوق استثمار عقاري 

 (السوق املالية السعودي

 SLA-879-01-01-05-18: ةالشرعي شهادةرقم ال

 

 مدير الصندوق 

بموجب السجل مسجلة و الشركات السعودي،  نظام، هي شركة مساهمة مقفلة، تأسست بموجب السعودية العربية شعاع كابيتالشركة 

، وفقا 07056-37، ومرخصة من قبل هيئة السوق املالية السعودية كشخص مرخص له بموجب الترخيص رقم  1010243538التجاري 

 .السوق املاليةاألشخاص املرخص لهم الصادرة عن هيئة  لالئحة

 

 أمين الحفظ

 (سعوديريال ) 591,500,000:  حجم الصندوق 

 وحدة 59,150,000: عدد الوحدات املطروحة

 )عشرة ريال سعودي( ريـال سعودي 10: سعر الوحدة

 (ريال سعودي) 305,150,000: )نقدا( للجمهور  الطرح املستهدف حجم

 (ريال سعودي) 286,350,000 :الطرح املستهدف )العيني(حجم 

  (ريال سعودي) 591,500,000: الطرح مبلغإجمالي 

 %51,59 من حجم الصندوق: للجمهور  الوحدات املطروحةنسبة 

 

 على أواالعتماد املستند هذا في ورد عما تنتج خسارة أي أو مسؤولية أي من نفسها الهيئة ،وتخلي  اكتماله أو املستند هذا بدقة  يتعلق تأكيد أي املالية السوق  هيئة تعطي ال 

 حال وفي .محل الطرح بالوحدات املتعلقة املعلومات صحة مدى تحري  املستند هذا بموجب الصندوق املطروحة وحدات في االشتراك في الراغبين على ويجب . منه جزء أي

 مرخص له. مالي بمشورة مستشار األخذ املستند،يجب عليهم محتويات هذا فهم تعذر

 املعقولة، وحسب علمه واعتقاده، أنه ال  یاتبعد أن أجرى کافة التحر  یقرهذه الشروط واألحکام. و  فيالکاملة عن دقة املعلومات الواردة  یةالصندوق املسؤول یرمد یتحمل

 یةالسعود یةوالسوق املال یةالسعود یةالسوق املال یئةمضللة. وال تتحمل ه يهاجعل أي إفادة واردة ف یإل یقةهذه الوث في ینهاعدم تضم یؤديأن  یمکنتوجد أي وقائع أخرى 

صراحة عن أي خسارة قد تقع بسبب  یتهمامسؤولانیخلیأي إقرارات أو ضمانات تتعلق بدقتها أو اکتمالها؛ و  یقدمانعن محتوى هذه الشروط واألحکام، وال  ةیمسؤول یةأ

 أي جزء من هذه الشروط واألحکام. علىاالعتماد 

 مارية املعروضة بموجب هذه الوثيقة واالستعانة بمستشار خاص في شؤون الزكاة والضريبة يجب على املستثمرين املحتملين إجراء ما يلزم من دراسة للتحقق من الفرص االستث

مرين املحتملين اعتبار اآلراء بخصوص ما قد يترتب عليهم من زكاة أو ضرائب نتيجة المتالك وحدات في الصندوق أو تداولها أو التصرف بها بأي شكل آخر. وال يجوز للمستث

 .قبل مدير الصندوق في هذه الشروط واألحكام بمثابة توصيات لالستثمار في الصندوق والتقديرات املقدمة من 

  االستثمار تم اعتماد صندوق شعاع ريت على انه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازه من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق  
 مراجعة كافة الوثائق واملستندات املتعلقة بالصندوق بشكل دقيق قبل اتخاذ القرار باالستثمار.و  الشروط واألحكامقراءة ضرورة  ويتعين على كافة املستثمرين 

  الصندوق  في املستثمر استثماريعد  
 
 .بها وقبوله الصندوق  وأحكام شروط على بإطالعه منه إقرارا

 

 الجارودي صائب محمد بن عمر   عساف اسماعيل لينا

 الرئيس التنفيـذي  و تمويل االرهاب االلتزام و مكافحة غسل االموالاملطابقة و مدير 

 

م 25/02/2019بتاريخ  3/5/1398/19بموجب قرارها الصادر رقم ص/ املوافقة على طرح وحدات صندوق شعاع ريت من ِقبل هيئة السوق املالية تم  
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 إشعار هام

 

 الصندوق عملية طرح الوحدات في و "( الصندوق ريت )" شعاعتحتوي هذه الشروط واألحكام على معلومات تفصيلية تتعلق بصندوق 

فقط بناء  على املعلومات الواردة في هذه  لالشتراك . وعند تقديم طلب لالشتراك في الوحدات، ُيعاَمل املستثمر على أنه قد تقدم)"الوحدات"(

"( مدير الصندوق )" السعودية العربية شعاع كابيتالالشروط واألحكام، والتي تتوفر نسخ منها على املوقع اإللكتروني لشركة 

(shuaacapital.com.sawww."( أو املوقع اإللكتروني لهيئة السوق املالية ،)الهيئة( )"www.cma.org.sa أو املوقع اإللكتروني للسوق املالية ،)

 (.www.tadawul.com.sa"( )تداول السعودية )"

يجب على املستثمرين املحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام كاملة قبل شراء الوحدات في الصندوق حيث ينطوي االستثمار في الصندوق على 

،املخاطر، وهو األمر الذي قد ال يناسب جميع املستثمرين. عدد من 
 
االستعداد لتحمل املخاطر املرتبطة  أن يكون للمستثمرينيجب  إضافة

( من هذه الشروط واألحكام. وُيَعد شراء مالكي الوحدات ألي من وحدات الصندوق ومار في الصندوق، والوارد وصفها في الفقرة )بأي استث

 منهم 
 
 حكام وقبولهم لها. األ شروط و بقرائتهم لهذه الإقرارا

 ألحكام الئحة صناديق االستثمارهذه الشروط واألحكام من قبل  تم إعداد
 
  مدير الصندوق وفقا

 
العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة عمال

"( وأحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري م( )"15/07/2006هـ )املوافق 19/06/1427املؤرخ في  2006-193–1بأحكام القرار رقم 

هـ 23/1/1438املؤرخ في  2016-130-6املتداولة الصادرة عن الهيئة بموجب القرار رقم  ةالتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري

التعليمات الخاصة بصناديق )"م 22/10/2018ه املوافق 13/02/1440وتاريخ  2018-115-2واملعدلة بقراره رقم  م( 24/10/2016)املوافق 

 "(املتداولة ةاالستثمار العقاري

 ملتطلبات التسجيل وقبول إدراج الوحدات هذه تحتوي 
 
السوق في وفقا لقواعد االدراج الشروط واألحكام على املعلومات التي تم تقديمها امتثاال

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاريو  املالية السعودية
 
 .املتداولة ةوفقا

 ويؤكدون الشروط واألحكام، هذه املسؤولية الكاملة عن دقة وصحة املعلومات الواردة في لس إدارة الصندوق ومجيتحمل مدير الصندوق 

، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي حقائق أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها مواعتقاده محسب علمه

كافة التحريات املعقولة ومجلس إدارة الصندوق أجرى مدير الصندوق ولقد ادة واردة فيها مضللة. في هذه الشروط واألحكام إلى جعل أي إف

 في هذه الشروط واألحكام ، إال أن بعض املعلومات املعينة الواردةللتأكد من دقة املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام بتاريخ إصدارها

الصندوق ليس لديهم إدارة في حين أن مدير الصندوق ومجلس ومصادر خارجية. صول عليها من تم الحقد  واملرتبطة بسوق وقطاع العقار

حيث تمت مناقشة ودراسة جميع املعلومات التي تم استقصاؤها من الناحية الفعلية،سبب لالعتقاد بأن أي من هذه املعلومات غير دقيقة 

هذه بشكل مفصل وبذل العناية الالزمة لضمان اكتمالها وشموليتها إال أن مدير الصندوق ال يضمن دقة واكتمال  املستشارين الخارجيينمن 

   .التي تم تزويدها له عن طريق املستشارين الخارجيين املعلومات

هذه الشروط واألحكام أو  أي مسؤولية عن محتويات هذه الشروط واألحكام، وال تقدم أي ضمانات بصحة هيئة السوق املاليةال تتحمل 

اكتمالها. وال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن أي خسارة مالية تنشأ عن تطبيق أي حكم من أحكام هذه الشروط واألحكام أو بسبب االعتماد 

 عليه. 

 . لالشتراك في الصندوق ال يجب النظر إلى هذه الشروط واألحكام على أنها توصية من جانب مدير الصندوق 
 
لى ذلك، فإن املعلومات ع إضافة

الشروط واألحكام هي ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع املالي أو هذه الواردة في 

قرار استثماري، يتحمل  وقبل اتخاذ أيلذا، االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الذين يعتزمون االستثمار في الوحدات املطروحة. 

ص من ِقبل هيئة السوق املالية فيما 
َ
جميع من يتلقى هذه الشروط واألحكام مسؤولية الحصول على مشورة مستقلة من مستشار مالي ُمرخ

في هذه مدى مالئمة كل من الفرصة االستثمارية واملعلومات الواردة لتحديد يتعلق بعملية الطرح، ويجب أن يعتمد على دراسته الخاصة 

الشروط واألحكام باألهداف الفردية للمستثمر ووضعه املالي واحتياجاته، بما في ذلك مزايا االستثمار في الصندوق ومخاطره. وقد يكون 

 لبعض املستثمرين دون غيرهم، وال يجب أن يعتمد املستثمرون املحتملون على قرار
 
 أو عدمالغير باالستثمار  االستثمار في الصندوق مالئما

 االستثمار في الصندوق 
 
 .فيهالستثمار لكأساس للمض ي قدما

http://www.tadawul.com.sa/
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االشتراك في الوحدات متاح فقط للفئات اآلتية: )أ( األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية أو جنسية إحدى الدول األعضاء 

انات االعتبارية القائمة في اململكة العربية السعودية في مجلس التعاون الخليجي؛ )ب( املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من الكي

نظمة ودول مجلس التعاون األخرى؛ )ج( األجانب املقيمين في اململكة العربية السعودية؛ )د( املستثمرون األجانب املؤهلون بموجب القواعد امل

وتاريخ  2015-42-1جلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية الصادرة عن م

. السوق املالية السعوديةفي  أوراق مالية مدرجةم(؛ )هـ( املستثمرون اآلخرون الذين تجيز لهم الهيئة امتالك 4/5/2015هـ )املوافق 15/7/1436

تنظيمية ذات صلة بعملية الطرح وبيع الوحدات، كما يتعين ويتعين على جميع مستلمي هذه الشروط واألحكام االطالع على أي قيود قانونية أو 

 عليهم مراعاة تلك القيود.

 بتطورا
 
، يمكن لقيمة الوحدات أن تتأثر سلبا

 
ت تبقى املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام بتاريخ إصدارها عرضة للتغيير. وتحديدا

سياسية أو خالفها، والتي ال يملك مدير الصندوق سيطرة عليها )ملزيد من مستقبلية، كالتضخم والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو 

( من هذه الشروط واألحكام(. وال ُيقصد من هذه الشروط واألحكام أو أي معلومات شفهية أو خطية والتفاصيل، يرجى مراجعة الفقرة )

فسر أو ُيعتمد عليها بأي شكل
ُ
من األشكال على أنها ضمان أو تأكيد ألرباح أو نتائج أو أحداث  بخصوص الوحدات املطروحة، وال ينبغي لها أن ت

 مستقبلية.

علومات بظروف هذه امل صحةقد تتأثر و . تاريخفي هذا المدير الصندوق  فرة لدىاملتو  علوماتاملقد تم إعداد هذه الشروط واألحكام بناء  على 

،وفي مثل هذه املعلومات بعد هذا التاريخ بصحةك أي تأكيدات أو تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق لليس هنافإنه  ، وبالتاليالتشغيل املستقبلية

واملوقع اإللكتروني ملدير  (تداول السعودية ) حال طرأت اي تغييرات مستقبلية سيتم اخطار مالكي الوحدات عبر االعالن في السوق املالية

 الصندوق.

ل " املصطلحاتبعض 
ّ
شك

ُ
ر إليها على أنها ت

َ
ل أو قد ُينظ

ّ
شك

ُ
 هذه یدتحد یمکنو مستقبلية".  افتراضاتالواردة في هذه الشروط واألحكام ت

" ، "يعتقد" يقدرطط"، "يخمثل " العبارات التي تعبر عن املسقتبلخالل استخدام الكلمات االفتراضات بصفة عامة من خالل استخدام کلمات 

القابلة  العباراتأو غيرها من االختالفات في هذه املصطلحات أو  نفيها، "سوف"، "يجب"، "متوقع"، "سيكون" أو "قد" " ،يتنبأ، "يتوقع" ، "

 لألداء  ملدير الصندوق جهات النظر الحالية و العبارات املستقبلية هذه تعكس و للمقارنة. 
 
بخصوص األحداث املستقبلية، لكنها ال تشكل ضمانا

للصندوق بشكل كبير عن أي  فعليةالتي قد تؤدي إلى اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات ال املخاطر يد من عواملاملستقبلي. وهناك العد

 
 
. وبعض هذه املخاطر مبّينة بالتفصيل في أقسام أخرى من هذه الشروط واألحكام )ملزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى نتائج  مستقبلية

كانت خاطئة أساسية أو حاالت عدم اليقين أو ثبت أن أي افتراضات  هذه املخاطر تواألحكام(. وفي حال تحُقق ( من هذه الشروطوالفقرة )

كما هو متوقع أو كان  هذه الشروط واألحكامفي  قد تختلف النتائج الفعلية للصندوق بشكل كبير عن تلك النتائج الواردةف، أو غير دقيقة

 .منتظرا  أو كان مقدرا أو مخططا له أو يعتقد
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 دليل الصندوق 

 

  مدير الصندوق 

 

 السعودية  العربية شعاع كابيتالشركة 

 برج حمد، الدور السابع والعشرون

 شارع امللك فهد

 8181ص ب: 

 11482الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 466 6990: تلفون 

 +966 11 466 6993فاكس: 

 scsa@shuaa.comالبريد االلكتروني: 

http://www.shuaacapital.com.sa 

 

 

 

و وكيل  أمين الحفظ

 الطرح

 

 شركة البالد لالستثمار

 ، الطابق األول  سمارتبرج 

 طريق التحلية

 12313الرياض  140ص ب: 

 اململكة العربية السعودية

www.albilad-capital.com 

 

 

 املدير اإلداري للصندوق 

 

 

 السعودية  العربية شعاع كابيتالشركة 

 برج حمد، الدور السابع والعشرون

 شارع امللك فهد

 8181ص ب: 

 11482الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 466 6990: تلفون 

 +966 11 466 6993فاكس: 

http://www.shuaacapital.com.sa 

scsa@shuaa.com 

  

 

 املدير اإلداري الفرعي

 

 

  ايبكس فند سيرفيزيس )دبي( ليمتد

 ، الدور األول 101املكتب 

 (5غيت فيليج، بناية رقم )

 مركز دبي املالي العالمي، دبي 506534ص.ب. 

 اإلمارات العربية املتحدة

 +971 4 428 9221هاتف: 

 +971 5 5182 3406فاكس: 

ices.comwww.apexfundserv  

 

mailto:scsa@shuaa.com
http://www.apexfundservices.com/
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  املستلمة بنوكال

 رياضبنك ال 

 حي املربع –شارع امللك عبدالعزيز 

 الرياض

 011 291 5101فاكس:  –  920002470هاتف: 

 11416الرياض  22622ص.ب: 

www.riyadbank.com 

 

 

 مصرف الراجحي 

 شارع العليا

 11411الرياض 

 العربية السعوديةاململكة 

 11 462 4311+ فاكس: 966 11 462 9929هاتف: 

966+ 

www.alrajhibank.com.sa  

 

   

 البنك األهلي التجاري  

 املربع –شارع املعذر 

 12624الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 920007778 فاكس: 1000 2000 9 966 +هاتف: 

  www.alahli.com 

 

 

 

 

 

 

 املحاسب القانوني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العظم و السديري محاسبون  –كرو هوروث 

 قانونيون و استشاريون 

  املقر الرئيس ي -مدينة الرياض 

 10504ص.ب. 

 11443الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +966112175000 الهاتف:رقم 

 +966112175000رقم الفاكس: 

www.crowe.com/sa 

 
 

  

http://www.riyadbank.com/
http://www.alrajhibank.com.sa/
http://www.alahli.com/
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 املستشار القانوني

 

 

 محمد إبراهيم العمار لالستشارات القانونية مكتب

 )بالتعاون مع كينج آند سبالدينج إل إل بي(

 20مركز اململكة، الطابق 

 طريق امللك فهد

 11434الرياض  14702ص.ب. 

 العربية السعوديةاململكة 

 +966 11 466 9400هاتف: 

www.kslaw.com 

 

 

 

 

 املستشار الفني

 

 شركة وايت كيوبز العقارية

 فرع الرياض ، اململكة العربية السعودية

 11461، الرياض  2955ص ب: املربع: 

 00966112542126الهاتف: 

Mobile: +966 50 643 7765 

www.white-cubes.com 

 

 

 

 معد دراسة الجدوى 

 

 شركة فاليو سترات

 فرع الرياض، اململكة العربية السعودية

 (00966112935127هاتف: )

 الدور السادس البرج الجنوبي مؤسسة امللك فيصل

 مجمع الفيصلية، الرياض، اململكة العربية السعودية

valustrat.com 

 

 

 

 املستشار الشرعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار املراجعة الشرعية

 872بنايــة رقم 

 42و 41مكتب رقم 

  436، السيف 3618طريق 

 البحرين

  +973 1721 5898هاتف: 

www.shariyah.com 

 
 

 

 

 

http://www.kslaw.com/
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  ن و العقاري قيمون امل

  1 عقاري  مقيم

 شركة وايت كيوبز العقارية

 فرع الرياض ، اململكة العربية السعودية

 11461، الرياض  2955ص ب: املربع: 

 00966112542126الهاتف: 

Mobile: +966 50 643 7765 

www.white-cubes.com 

 

 شركة فاليو سترات 2 عقاري مقيم 

 فرع الرياض، اململكة العربية السعودية

 (00966112935127هاتف: )

 Riyadh@valuestrat.comالبريد اإللكتروني: 

 الدور السادس البرج الجنوبي مؤسسة امللك فيصل

 مجمع الفيصلية، الرياض، اململكة العربية السعودية

valustrat.com 

 

 هيئة السوق املالية السعودية الجهة التنظيمية

 مقر هيئة السوق املالية

 طريق امللك فهد

 87171ص.ب 

 11642الرياض 

 800 245 1111هاتف:  

www.cma.org.sa 

 

 

 شركة السوق املالية السعودية  منصة التداول 

  6897العليا  –طريق امللك فهد 

  15وحده رقم : 

  3388الرياض  -12211ص. ب 

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 218 9999هاتف:  

 +966 11 218 9133فاكس: 

www.tadawul.com.sa 

 

 

  

  

mailto:Riyadh@valuestrat.com
http://www.cma.org.sa/
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   التعريفات

يعني صندوق "شعاع ريت"، وهو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومدرج في السوق املالية السعودي  

ويديره مدير  املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة للصندوق "تداول" و متوافق مع 

الصندوق، تم انشائه بموجب االنظمة و اللوائح املعممة من قبل هيئة السوق املالية، و يخضع بموجبه ألنظمة 

 اململكة العربية السعودية

 الصندوق 

يعني شركة شعاع كابيتال العربية السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية مسجلة في السجل 

؛ وهي شخص مرخص له خاضع لتنظيم هيئة 1010243538السعودية تحت رقم التجاري باململكة العربية 

 07056-37السوق املالية بموجب الترخيص رقم 

 مدير الصندوق 

 املحاسب القانوني العظم و السديري محاسبون قانونيون و استشاريون  –يعني شركة كرو هوروث 

عني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من ِقبل هيئة السوق املالية بقرار رقم 
ُ
-21بتاريخ  2005-83-1ت

وتاريخ 2017-85-3واملعدلة بقرار مجلس السوق املالية رقم م(  2005-6-28هـ )املوافق  5-1426

 م ، وحسب تعديبالتها من وقت آلخر18/09/2017ه املوافق 27/12/1438

 شخاص املرخص لهمالئحة األ

 يوم عمل يعني أي يوم تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل في الرياض باململكة العربية السعودية

فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا الى الدولة أو الى احدى الهيئات العامة املحلية، مساهمة منه في تغطية 

 ريبةالنفقات العامة، دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الض

 ضريبة أو ضرائب

وهو تاريخ آخر يوم من فترة الطرح األولي  ( في هذه الشروط واألحكام؛6 – زيعني التاريخ املحدد في الفقرة )

 ويمكن أن يكون تاريخ اإلقفال آخر يوم من الطرح األولي بعد التمديد.

 تاريخ اإلقفال 

 أو الهيئة هيئة السوق املالية تعني هيئة السوق املالية السعودية  

 أمين الحفظ  وهو شركة البالد لالستثمار

ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة األولى لتأسيس الصندوق والتي  31يناير وتنتهي في  1يقصد بها الفترة من 

 2018ديسمبر  31تبدأ السنة املالية لها من تاريخ اإلقفال وتنتهي بتاريخ 

 السنة املالية 

 من تا 99تعني 
 
 لتقدير مدير الصندوق عقب الحصول على  لفترة مماثلة ريخ اإلدراج، قابلة للتجديدعاما

 
وفقا

 موافقة هيئة السوق املالية

 مدة الصندوق 

 إجمالي الدخل التأجيري  يعني املبلغ الذي يعادل إجمالي الدخل الناتج عن تأجير عقارات الصندوق قبل أي خصومات

 تاريخ اإلدراج  السوق املالية السعوديةيعني تاريخ إدراج الوحدات في 

طرح به الوحدات خالل فترة الطرح، والذي يبلغ  
ُ
 سعر الطرح ريال سعودي )عشرة ريال سعودي(  10يعني السعر الذي ت

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة 
 
تعني الفترة التي يتم خاللها طرح الوحدات وفقا

 من أيام 10ار العقارية املتداولة، ومدتها بصناديق االستثم
 
وتستمر حتى  م25/03/2019 عمل، تبدأ اعتبارا

 فترة الطرح
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 م07/04/2019

( من الشروط واألحكام والتي سيتم االستحواذ عليها من قبل 2-1()1()هتعني األصول املوصوفة في الفقرة )

 بشروط اتفاقيات الشراء
 
 ذات الصلة الصندوق عقب تاريخ اإلقفال عمال

 األصول األولية

الحد األدنى ملبلغ االستثمار في  ريال سعودي 500يعني 

 الصندوق 

الحد األقص ى ملبلغ االستثمار في    ريال سعودي 29,000,000هو 

 الصندوق"

يتم احتساب صافي قيمة األصول عن طريق خصم املطلوبات اإلجمالية للصندوق، بما في ذلك أي التزامات 

 مالية والرسوم والنفقات املستحقة على الصندوق خالل فترة االحتساب من إجمالي أصول الصندوق. 

 صافي قيمة األصول 

 لهذه الشروط وحدات لل الطرح العام األولييعني 
 
 األوليالطرح  واألحكاموفقا

 يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين 
 
موع الوحدات جممن  % 50نسبة ملكيتهم أكثر من  تمثليعين قرارا

 أم وكالة أم بواسطة وسائل  مالكها في الحاضر
 
اجتماع مالكي الوحدات سواء  أكان حضورهم شخصيا

  الحديثة.التقنية

 عادي صندوق قرار 

( أو أكثر من الوحدات؛ %5الذي ال يخضع ألي من اآلتي: )أ( أي مالك وحدات يمتلك ) يعني مالك الوحدات

 و)ب( مدير الصندوق وشركاته التابعة؛ )ج( أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 مالك الوحدات من الجمهور 

واملؤرخ في  2006-193-1تعني الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق املالية بقرار رقم 

 م(، وذلك حسب تعديالته من وقت آلخر2006-7-15هـ )املوافق 19-6-1427

 الئحة صناديق االستثمار العقارية 

 
 
تعني التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الصادرة من ِقبل هيئة السوق املالية وفقا

 2018-115-2واملعدلة بقراره رقم  م(24/10/2016هـ )املوافق  23/1/1438بتاريخ  2016-130-6لقرارها رقم 

 م22/10/2018ه املوافق 13/02/1440وتاريخ 

التعليمات الخاصة بصناديق 

 االستثمار العقارية املتداولة

 البنوك املستلمة يقصد بهم أي من بنك الرياض أو مصرف الراجحي أو البنك األهلي التجاري  

 مما يلي:
 
)أ( مدير الصندوق؛ )ب( أمين الحفظ؛ )ج( مطور معين من جانب مدير الصندوق فيما  يعني أيا

يتعلق بالصندوق؛ )د( أي شركة تقييم يستعين بها الصندوق لتقييم أصول الصندوق؛ )هـ( املحاسب 

القانوني للصندوق؛ )و( كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق؛ )ز( أي مالك للوحدات يمتلك أكثر من 

 لها؛  5%
 
من وحدات الصندوق؛ )ح( أي شخص أو كيان يتحكم في أي من األطراف املذكورة أو يكون تابعا

 )ط( أي من املدراء التنفيذيين أو أي من موظفي األطراف املذكورة

 الطرف ذو العالقة 

 الريال السعودي  هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

 التالي: يقصد بهم

 .املطلق القابضةشركة  -

 الخريف بن ابراهيم شركة ابناء عبدهللا -

 البائعون 
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 بن عبدالعزيز بن محمد بن نفجانخالد  -

 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدهللا العجالن -

 وداد بنت عبدالعزيز بن عبداملحسن التويجري  -

 املستشار الشرعي  تعني دار املراجعة الشرعية املعين كاملستشار الشرعي للصندوق 

تعني الضوابط الشرعية الخاصة بالصندوق واملعتمدة من جانب املستشار الشرعي، والتي بناء  عليها يحدد 

 امللحق )ب(الصندوق صالحية االستثمارات، على النحو الوارد في 

 الضوابط الشرعية 

 العقارات، ويشمل ذلك تستوفي املتطلبات النظاميةوالتي  ة لالستخدامز العقارات املطورة الجاهتعني 

بيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية والضيافة الو املكتبية  راعية، وز السكنية، والتجارية، والصناعية، وال

 والرعاية الصحية والتعليم

 
ً
 انشائيا

ً
 عقارات مطورة تطويرا

 شركة ذات غرض خاص  تعني شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست من جانب أمين الحفظ لتحتفظ بملكية أصول الصندوق 

 مبلغ االشتراك  في الصندوق  شتراكيعني املبلغ الذي يشترك به مالك الوحدات عند اال 

 تداول  تعني شركة السوق املالية السعودية

 للجمهور  الطرح املستهدف حجم ريال سعودي  305,150,000هو:  

)
ً
 )نقدا

 الطرح املستهدف )العيني(  حجم ريال سعودي  286,350,000هو: 

الي أصول الصندوق عبارة عن مجموع القيمة السوقية لجميع األصول العقارية، واملبالغ متكون قيمة إج

النقدية، واألرباح املستحقة من استثمارات الصندوق، وكذلك جميع املستحقات والقيمة السوقية لجميع 

 منها جميع  الحالية ألي أصول أخرى مملوكة للصندوق االستثمارات غير العقارية اضافة الى القيمة 
 
مطروحا

 الرسوم واملصاريف واألتعاب.

صول القيمة اإلجمالية أل 

ي أصول لأو إجما الصندوق 

 الصندوق 

ا( و مبلغ الطرح املستهدف )العيني(  إجمالي مبلغ الطرح  يعني الجمع بين مبلغ الطرح املستهدف )نقد 

 الوحدة  تعني إحدى وحدات الصندوق التي تمنح مالكها حق شائع وحصة نسبية في أصول الصندوق 

 مالك الوحدات  يعني املستثمر الذي يقوم باالستثمار في واحدة أو أكثر من الوحدات عن طريق تملكها

الصندوق هو قيمة استرشادية لكل وحدة ويحتسب بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد وحدات 

 الحالية؛ 

 صافي قيمة األصول للوحدة 

 سعر الوحدة  يعني سعر السوق للوحدة الواحدة كما يتم إعالنه من ِقبل السوق املالية السعودية )تداول( 

مخصصة لإلستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني تعني كل أرض فضاء 

 ملكة العربية السعودية. للم

 األراض ي البيضاء 

 التقييمايوم  ( من هذه الشروط واألحكام. 4( )كيعني اليوم املوضح في الفقرة )
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املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة مع  ةمتوافقاستثمار في مرابحات بنكية 

 وتكون فترتها أقل من سنة. للصندوق 

 األجل مرابحة قصيرة

يتمثل هدفه الوحيد في االستثمار في االوراق املالية قصيرة األجل وصفقات سوق النقد وفقا  صندوق استثمار

.لالئحة صناديق االستثمار  

 لنقدصناديق اسواق ا

والجهات الحكومية وشبه الحكومية أو اي جهة أخرى يحق لها الصكوك املصدرة من الشركات املساهمة 

 .ون متوافقة مع الضوابط الشرعية اصدار اي نوع من أدوات الدين على أن تك

 أدوات دين

 حق الشفعة  األولوية لشخص معين في الشراء على غيره من املشترينهو حق يعطي 

وهي العناية الالزمة املبذولة من قبل مدير الصندوق للتأكد من صحة وسالمة جميع املعلومات املتعلقة 

 والتعامالت الخاصة بالصندوق.بأصل معين أو مشروع أو أي من العمليات 

 الدراسة النافية للجهالة

تعني حق اإلستغالل واالنتفاع والتصرف في األصل العقاري ويعتبر صك امللكية الصادر من كتابات العدل قي 

 اململكة العربية السعودية هو املستند الرسمي إلثبات امللكية الحرة للعقار.

 امللكية الحرة

محرر وفق شكل معين يحدده القانون يتعهد بمقتضاه شخص يسمى املحرر )املستأجر( السند ألمر هو صك 

بدفع مبلغ من النقود )اإليجارات( في تاريخ معين وفي مكان محدد إلذن أو ألمر شخص يسمى املستفيد 

 )الصندوق(.

 سندات ألمر
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   ملخص الصندوق 

املعايير اسم الصندوق هو "صندوق شعاع ريت"، وهو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع 

، وتم إنشاؤه بموجب األنظمــة واللوائح  املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمار

 .وقواعد اإلدراج في السوق املالية تداول  املعمول بها في اململكة ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق املالية

 اسم الصندوق ونوعه

شركة شعاع كابيتال العربية السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية مسجلة في السجل التجاري 

؛ وهي شخص مرخص له خاضع لتنظيم هيئة السوق 1010243538باململكة العربية السعودية تحت رقم 

 ؛07056-37 املالية بموجب الترخيص رقم

 مدير الصندوق 

،ارات مطاالستثمار في عق يتمثل الهدف االستثماري للصندوق في
 
 إنشائيا

 
 دوري لقابلة لتحقيق دخ ورة تطويرا

 على مالكي الوحدات، وذلك 90نسبة ، وتوزع ي جير أوت
 
بشكل نصف سنوي % من صافي أرباح الصندوق نقدا

مدة الصندوق بشكل أدنى ويمكن ملدير الصندوق زيادة مرات بنهاية شهر ديسمبر و يونيو من كل سنة خالل 

 . التوزيع لتكون بشكل ربع سنوي إن أمكن

 األهداف االستثمارية

% من القيمة اإلجمالية ألصول 25يحق للصندوق االستثمار في عقارات خارج اململكة بقيمة ال تزيد عن 

 الصندوق بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

رات خارج اململكة االستثمار في عقا

 العربية السعودية

 للجمهور  الطرح املستهدف حجم ريال سعودي  305,150,000

 )نقدا(

 الطرح املستهدف )العيني( حجم ريال سعودي  286,350,000

 إجمالي مبلغ الطرح ريال سعودي 591,500,000

 سعر الوحدة ريال سعودي 10

 الحد األدنى لالستثمار ريال سعودي 500

 الحد األعلى لالستثمار ريال سعودي 29,000,000

املستهدف السنوي العائد الصافي  6.94%

 للصندوق 

 

6.80% 

العائد الصافي السنوي املستهدف  

للمستثمرين من الجمهور بعد دفع 

 رسوم اإلشتراك

% أو 5للمساهمين الذين تشكل مساهماتهم العينية  من تاريخ بدء التداول في وحدات الصندوق  سنة كاملة

 أكثر وقت الطرح العام.

املساهمات  علیفترة الحظر 

 ینیةالع

ال يسمح باالشتراك في الوحدات إال للجهات التالية: )أ( األشخاص الطبيعيين من الجنسية السعودية أو جنسية 

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى؛ )ب( املؤسسات، والشركات، وصناديق االستثمار والكيانات القانونية 

الخليجي األخرى؛ )ج( األجانب املقيمين في األخرى القائمة في اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون 

املستثمرون املسموح لهم 

 االستثمار في الصندوق 
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القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية  اململكة العربية السعودية؛ )د( ا

هـ 15/7/1436وتاريخ  2015-42-1املدرجة والصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

هـ املوافق 22/4/1439وتاريخ  2018-3-1م، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 4/5/2015املوافق 

بامتالك األوراق املالية  يةسوق املالالو )هـ( املستثمرين اآلخرين الذين قد تسمح لهم هيئة  م.9/1/2018

 تداول. املالية سوق الاملدرجة في 

في الصندوق  ألغراض  شتراكعن اال  الناتجةيعتزم مدير الصندوق استخدام مبالغ املتحصالت النقدية 

من هذه  6-كما هو موضح في الفقرة ب  االستحواذ على األصول االولية و تغطية تكاليف االستحواذ و الهيكلة

 الشروط واألحكام.

 استخدام املتحصالت

 عملة الصندوق  الريال السعودي.

 لتقدير مدير الصندوق  99تكون مدة الصندوق 
 
 من تاريخ إدراج الوحدات في تداول، قابلة للتجديد وفقا

 
عاما

 عقب الحصول على موافقة هيئة السوق املالية.

 مدة الصندوق 

٪ من صافي األرباح السنوية للصندوق، 90يلتزم مدير الصندوق بتوزيع أرباح نقدية على املستثمرين ال تقل عن 

ستثناء األرباح الناتجة عن بيع األصول العقارية وغيرها من االستثمارات، والتي يمكن إعادة استثمارها في با

على أن ال تتجاوز فترة اتخاذ  أصول جديدة حسب ما يقرره مدير الصندوق بما يخدم مصالح مالكي الوحدات

باح بشكل نصف سنوي بنهاية شهر ديسمبر . ويتم توزيع األر يوما من تاريخ بيع األصل 90القرار في هذا الشأن 

و يونيو من كل سنة خالل مدة الصندوق بشكل أدنى ويمكن ملدير الصندوق زيادة مرات التوزيع لتكون بشكل 

 ربع سنوي إن أمكن.

 سياسة توزيع األرباح

اإلسالمية. يجوز ملدير الصندوق، نيابة عن الصندوق، الحصول على تمويل متوافق مع ضوابط الشريعة 

٪ من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب 50ويجب أال تتعدى نسبة التمويل املتحصل عليه عن 

 آخر قوائم مالية مدققة للصندوق.

 التمويل

شؤونه بطريقة تتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية املعتمدة و يقوم الصندوق باالستثمار وتنفيذ تعامالته 

 رعي.من املستشار الش

 التوافق مع الشريعة اإلسالمية

 منها جميع التزامات الصندوق في يوم 
 
 قييمالتيعادل صافي قيمة أصول الصندوق قيمة جميع األصول مخصوما

ذي الصلة. ويتم إجراء تثمين ألصول الصندوق مرتين في السنة )مرة كل ستة أشهر( من قبل مثمنين اثنين 

 الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين. سعوديين مستقلين ومعتمدين من قبل

 وعدد مرات إجرائه التقييم

يدفع مع املستثمرين تم تقسيم رسوم اإلدارة الى شقين بحيث  سعيا من مدير الصندوق لتوحيد مصالحه

% 5مبلغ يعادل و  % من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق 0.4الصندوق ملدير الصندوق مبلغا سنويا مقداره 

ب املدفوعة تحت حساب أتعا املبالغتشمل ال على أساس نصف سنوي و من إجمالي الدخل التأجيري للصندوق 

 .وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل اإلدارة ضريبة القيمة املضافة

لقيمة اإلجمالية ألصول من ا *%0.8شكل مجموع قيمة النسب املذكورة أعاله ما نسبته حاليا تمالحظة: 

الصندوق حسب آخر تقييم للصندوق وقد تتغير هذه النسبة وفقا لإلنخفاض أو الزيادة في كل من قيمة 

 اإليجارات و/أو قيمة األصول اإلجمالية.

 

 أتعاب اإلدارة
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له.  مخصصلا راكالشتا مبالغ نم% 2نسبة  دوق لصنمستثمر متقدم لالشتراك بالصندوق ملدير ا لک فعدی

)مالك  وال تنطبق هذه الرسوم على املستثمرين العينيينوتدفع هذه الرسوم عند االشتراك في الصندوق. 

  األصول األولية(

 رسوم االشتراك

% من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق، و تدفع هذه االتعاب 0.025مبلغا سنويا مقداره يدفع الصندوق 

ضريبة القيمة املضافة وكافة  الحفظاملدفوعة تحت حساب أتعاب  املبالغتشمل ال و  بشكل ربع سنوي.

 الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل

 أتعاب الحفظ

يستحق مدير الصندوق هذا املبلغ مقابل تأسيس الصندوق وهيكلة رأسماله وكذلك مقابل تحمله لجميع 

دير الصندوق مره واحدة وهي جزء من رأسمال وتدفع من الصندوق ملوهيكلة الصندوق  املصاريف التأسيسية

 ريال سعودي. 4,482,500الصندوق وتبلغ الرسوم مبلغ قدره 

 رسوم هيكلة رأس املال

. وتدفع هذا الصندوق  % من قيمة التمويل الذي يحصل عليه1.5ما يعادل ملدير الصندوق  يدفع الصندوق 

رسوم هيكلة املدفوعة تحت حساب  املبالغتشمل ال و  األتعاب عند إتمام اية صفقة تمويل يبرمها الصندوق.

 ضريبة القيمة املضافة وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل التمويل

 رسوم هيكلة التمويل

وذلك كي  املستحوذ عليها األولية % من قيمة األصول 2.5بقيمة  سعي رسوم ملدير الصندوق  يدفع الصندوق 

وفي حال استحواذ  مدير الصندوق للوسطاء العقاريين بحسب العقود املوقعه معهميتم دفعها من قبل 

الصندوق على اصول عقارية مستقبلية سيتم دفع نفس النسبة في حال وجود وسطاء عقاريين وفي حال لم 

وال يوجد اي تعارض مصالح بين الوسطاء العقاريين لألصول األولية مع األطراف ذوي  يوجد ال يتم دفعها

وكافة  ضريبة القيمة املضافة رسوم السعياملدفوعة تحت حساب  املبالغتشمل ال و  ، .العالقة في الصندوق 

 الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل 

 رسوم السعي

% من سعر شراء كل أصل عقاري يستحوذ عليه الصندوق 1يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوم بقيمة 

تابع للصندوق، وذلك لقاء قيام مدير الصندوق بإجراء  % من سعر بيع كل أصل عقاري 2ورسوم بقيمة 

السداد بعد  ستحقةوتکون االتعاب م یةوالشراء و إتمام العمل یعشروط الب علیالتقص ي الالزم والتفاوض 

تشمل ال و  األصول األولية للصندوق. علیالخاصة بکل أصل عقاري وال تطبق  یعالشراء أو الب یةإتمام عمل

ضريبة القيمة املضافة وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها  رسوم الصفقاتاملدفوعة تحت حساب  املبالغ

 في املستقبل

 رسوم الصفقات

ريال  15,000دوالر امريكي ) 4,000ما يعادل للمدير اإلداري الفرعي )شركة أيبكس( الصندوق  مدير يدفع

يدفع  حسب اآلتي: للمدير اإلداري الفرعي املتكررة الرسوم ويدفع الصندوق  كرسوم اعداد مرة واحدة سعودي(

 مهامه وهي مقابل للمدير اإلداري الفرعي ريال سعودي( شهريا 9,563دوالر امريكي ) 2,550الصندوق ما يعادل 

ما  . كما يدفع الصندوق تسجيل جميع العمليات الحسابية الخاصة بالصندوق احتساب صافي قيمة االصول و 

اعداد القوائم  مقابل مهام للمدير اإلداري الفرعي ريال سعودي( سنويا 35,625دوالر امريكي )  9,500يعادل 

% سنويا عن بدل 3.5عشر شهرا من الطرح، يترتب زيادة املبالغ بنسبة  13. وبعد مرور املالية املدققة للصندوق 

ضريبة القيمة املضافة وكافة  ر اإلداري الفرعيأتعاب املدياملدفوعة تحت حساب  املبالغتشمل ال و  تضخم.

 الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل

  أتعاب املدير اإلداري الفرعي

ريال سعودي. ويتم احتساب كافة دفعات  35,000مقداره  امبلغ سنويا يدفع الصندوق إلى املحاسب القانوني

التي بحيث تشمل ضريبة القيمة املضافة والضريبة املقتطعة وكافة الضرائب األخرى  أتعاب املحاسب القانوني

 يتم تطبيقها في املستقبل

 أتعاب املحاسب القانوني
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ريال سعودي، و تدفع هذه االتعاب  7,500ثابتة مقدارها  رقابيةيدفع الصندوق لهيئة السوق املالية مبلغ رسوم 

ضريبة القيمة املضافة وكافة الضرائب اآلخرى  الرسوم الرقابيةاملدفوعة تحت حساب  املبالغتشمل ال و  سنويا.

 التي يتم تطبيقها في املستقبل،.

)تدفع لهيئة السوق  رسوم رقابية

 (املالية

ريال سعودي، وتحسب هذه الرسوم  5,000يدفع الصندق إلى تداول مبلغا سنويا ثابتا كرسوم نشر مقدارها 

ضريبة القيمة املضافة  رسوم النشراملدفوعة تحت حساب  املبالغتشمل ال و  وتدفع عند الطلب.كل يوم تقييم 

 وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل، 

 رسوم النشر )تدفع إلى تداول(

 سوف يدفع الصندوق رسوم اإلدارج التالية إلى تداول:

 50,000 ريال سعودي رسوم إدراج أولي 

 0.03 % ريال  50,000سنويا من القيمة السوقية للصندوق )على أن ال تقل تلك الرسوم عن

 ريال سعودي كحد اقص ى سنويا(. 300,000سعودي وال تزيد عن 

ضريبة القيمة املضافة وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم  رسوم اإلدراجاملدفوعة تحت حساب  املبالغتشمل ال و 

 تطبيقها في املستقبل

 اإلدراج )تدفع إلى تداول(رسوم 

 سوف يدفع الصندوق رسوم التسجيل السنوية التالية إلى تداول:

 50000  500،000بحد أقص ى  اتوحد مالك ريال سعودي عن كل 2ريال سعودي ، باإلضافة إلى 

 ريال سعودي ، مقابل إنشاء سجل ملالكي الوحدات؛ و

 400،000  الوحدات. قد تخضع هذه الرسوم للتغيير بناء  ريال سعودي مقابل إدارة سجل مالكي

 على إجمالي حجم طرح الصندوق.

ضريبة القيمة املضافة وكافة الضرائب اآلخرى التي  رسوم التسجيلاملدفوعة تحت حساب  املبالغتشمل ال و 

 يتم تطبيقها في املستقبل

 رسوم تسجيل )تدفع إلى تداول(

 على أساس تجاري ومن كافةاملدفوعة ملديري العقارات تتم مناقشتها  األتعابسوف يتأكد الصندوق من أن 

 املستهدفمن األصول األساسية للصندوق. ومن  ألتعابجوانبها وبشكل ينسجم مع أسعار السوق. وتدفع هذه ا

ألصول ٪ من إجمالي مبلغ اإليجار السنوي 5السنوية املتعلقة باألصول األولية  مالكإدارة األ  أتعابأال تتجاوز 

بحيث تشمل ضريبة القيمة املضافة والضريبة  أتعاب ادارة األمالكويتم احتساب كافة دفعات . الصندوق 

علما أنه يوجد حاليا عقد إدارة ممتلكات واحد التي يتم تطبيقها في املستقبل، املقتطعة وكافة الضرائب األخرى 

% من 2.5العقد تساوي ما نسبته  ويخص مستودعات الخريف وقيمة هذا يتحمل أتعابه الصندوق  فقط

أما باقي األصول فيتم تحمل مصاريف إدارة  مجموع إيجارات املستودعات تستحق ملدير األمالك بعد التحصيل

 األمالك من قبل املستأجرين حسب عقود االيجار املبرمة معهم.

 األمالكإدارة  أتعاب

العقاري في املستقبل، سواء كانت في عقارات مملوكة من التطوير بنشاطات  باإلستثمار في حالة قيام الصندوق 

٪ من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق، فسوف يتأكد الصندوق بأن 25عن  وبنسبة ال تزيد،  قبله أم لم تكن

ينسجم مع أسعار م التفاوض بشأنها على أساس تطوير يتكبدها الصندوق ويدفعها للمطورين سيت أتعابأي 

 تطوير فيما يتعلق باألصول األولية. أتعابشك، لم يتكبد الصندوق أي السوق. ولتجنب ال

 التطويرأتعاب 

قد يترتب على الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر أتعاب ورسوم أخرى منها على سبيل الذكر ال الحصر 

تكاليف الخدمات ورسوم التأمين على العقار الذي يستحوذ عليه الصندوق وأتعاب املحاميين والزكاة )في حال 

لخاصة ملالكي الوحدات( وأتعاب تطبيقها على صناديق اإلستثمار العقاري املتداولة واليشمل ذلك الزكاة ا

البلديات واألتعاب الحكومية وأتعاب التثمين وأتعاب االستشاري الهندس ي وأتعاب املساحين واملهندسين 

 مصاريف أخرى 
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املعماريين ومهندسين الديكورات الداخلية. وفي جميع األحوال لن يتم خصم إال الرسوم واملصاريف الفعلية 

ل على موافقة مجلس إدارة الصندوق. ومن املتوقع أال تتجاوز مثل املتعلقة بالصندوق ومشاريعه بعد الحصو 

% من اجمالي قيمة أصول الصندوق سنويا، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة. 1هذه املصاريف ما نسبته 

ا ونشرها على موقع مدير الصندوق على شبكة اإلنترنت.  ويجب تحديث هذه النسبة دوري 

كل مالك وحدات على قيمة استثماره في الصندوق، وال يمكن الرجوع على مالك الوحدات  تقتصر مسؤولية

 فيما يتعلق بأي من أصوله األخرى.

 مسـؤولية مالكي الوحدات

مستوى املخاطرة متوسط الى مرتفع. وهناك بعض املخاطر املتعلقة باالستثمار في الصندوق. وتتضمن الفقرة 

أمثلة على هذه املخاطر، ويجب على املستثمر املحتمل أن يدرسها بعناية قبل  ( من هذه الشروط واألحكامو)

 اتخاذ قرار االستثمار في الوحدات املطروحة.

 مستوى املخاطرة وعوامل الخطر

يخضع الصندوق إلى أنظمة اململكة العربية السعودية واللوائح الصادرة من ِقبل هيئة السوق املالية. ويجب 

في استثماراته بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. سوف يسعى كل من مدير  أن يلتزم الصندوق 

الصندوق وكل مستثمر إلى حل أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام وأي مشاكل قد تحصل 

ته من قبل أي طرف في هذا االطار بطريقة ودية، في حالة عدم إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية ، يجوز إحال

 إلى لجنة تسوية منازعات األوراق املالية التابعة لهيئة السوق املالية.

 النظام املطبق وحل الخالفات

 الجدول الزمني املتوقع الخطوات املدة الزمنية املتوقعة

 یةاتفاق یعاألصول األولية وتوق علیإتمام االستحواذ  يوم تقويمي بعد تاريخ اإلقفال 60

 إفراغ الصکوك للصندوق  يروالشراء والتأج یعالب

بدء وحدات الصندوق في التداول بالسوق املالية  م2019من  األول الربع 

 السعودية

 فيم وتنتهي  م25/03/2019 فيعمل تبدأ  أيام 10

 م07/04/2019

 فترة الطرح

 یقومجمع املبلغ املطلوب س یتمحال لم  في

 20فترة االشتراك ملدة  یدالصندوق بتمد یرمد

 .یةالسوق املال یئةعمل بعد  موافقة ه ميو 

 تمديد فترة الطرح 

 اإلعالن عن تخصيص الوحدات يوم عمل بعد تاريخ االقفال 15خالل 

 إعادة املبالغ الفائضة أيام عمل من إعالن تخصيص الوحدات 5بعد 

 يناألقل مرت علی - یعالصندوق توز  یرمد یستهدف

 - یالديشهر يونيو وديسمبر من کل عام م یةنها في

ال تقل عن ٪  یناملستثمر  علی یةسنو  یةأرباح نقد

 ربح الصندوق السنوي. فيمن صا 90

 توزيع األرباح
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مالشروط واألحكا  

مقفل متوافق مع ضوابط  عام ريت، وهو صندوق استثمار عقاري متداول  شعاعالشروط واألحكام الخاصة بصندوق  على هذا املستند يحتوي 

، وهي شخص مرخص له من ِقبل هيئة السوق املالية بإدارة الصندوق  السعودية العربية شعاع كابيتالشركة الشريعة اإلسالمية. وتقوم 

كل هذه الشروط واألحكام العالقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، والتي تأسس  ؛07056-37بموجب ترخيص رقم 
ّ
وتش

 الصندوق بمقتضاها.

إدراج وحدات الصندوق في السوق املالية ، سوف يتم إلى الصندوق نقل ملكية األصول األولية وبعد ، موافقة هيئة السوق املاليةرهنا ب

 .تداول وستكون العملة الرئيسية للصندوق هي الريال السعودي السعودية

 اسم الصندوق ونوعه -أ

 العربية السعودية مقفل مؤسس في اململكة عام وهو صندوق استثمار عقاري متداول  ريت". شعاع"صندوق اسم الصندوق هو 

 املتداولة.  ةبموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري

 ه على شبكة االنترنتوموقع عنوان املقر الرئيس ي ملدير الصندوق  -ب

 السعودية لعربيةا شعاع كابيتالشركة  العنوان: 

 لسابع والعشرون، الدور احمدبرج   

 امللك فهدشارع 

  11482الرياض  8181صندوق بريد 

 الرياض 

 اململكة العربية السعودية

      www.shuaacapital.com.sa  املوقع اإللكتروني: 

 

 مدة الصندوق  -ج

 تبدأ من تاريخ إدراج الوحدات في  99تكون مدة الصندوق 
 
مدة "( وإتاحتها للتداول )"تاريخ اإلدراج)" املالية السعوديةالسوق عاما

 لتقدير مدير الصندوق  لفترة مماثلة "(. وتكون مدة الصندوق قابلة للتجديدالصندوق 
 
الحصول على موافقة هيئة السوق  بعدوفقا

 املالية.

 وصف غرض الصندوق واهدافه االستثمارية  -د

،ارات مطاالستثمار في عق يتمثل الهدف االستثماري للصندوق في
 
 إنشائيا

 
، وتوزع ي جير أوت دوري لقابلة لتحقيق دخ ورة تطويرا

 على مالكي الوحدات، وذلك 90نسبة 
 
بشكل نصف سنوي بنهاية شهر ديسمبر و يونيو من كل % من صافي أرباح الصندوق نقدا

تشتمل وال  .ع لتكون بشكل ربع سنوي إن أمكنسنة خالل مدة الصندوق بشكل أدنى ويمكن ملدير الصندوق زيادة مرات التوزي

 مالکي علی يمكن توزيعها الناتجة عن بيع األصول العقارية األساسية واالستثمارات األخرى، والتي األرباح املوزعة تلك األرباح

يوم من بيع  90ويتم اتخاذ القرار خالل فترة  قائمة أصول أصول جديدة أو تجديد  االستحواذ علىإعادة استثمارها في  أو داتحولا

في اململكة العربية  النقدق اسو أ، أو االستثمار في عمليات مرابحة قصيرة األجل بالريال السعودي، وصناديق اي من أصول الصندوق 

السعودية وأدوات الدين، وشركات عقارية مدرجة أو صناديق استثمار عقاري أخرى وصناديق استثمار متوافقة مع الشريعة 

في أصول عقارية مطورة تطويرا % من القيمة االجمالية ألصول الصندوق 75على أن ال تقل استثمارات الصندوق عن اإلسالمية. 

 ق دخل تأجيري ودوري.انشائيا قابل لتحقي

في اململكة العربية السعودية الواقعة  محفظة متنوعة من األصول العقارية املدرة للدخلاالحتفاظ بيسعى الصندوق بشكل عام إلى 
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 ، والتي(مع مراعاة القيود الخاصة بذلك والواردة في اللوائح النظامية السارية املفعول وفي هذه الشروط واألحكام) في الخارج أو

السكنية، والتجارية، والصناعية، في القطاعات عقارات و  اتتشمل على سبيل املثال ال الحصر، عقارات متعددة االستخدام

وتشمل القطاعات املستهدفة  .بيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية والضيافة والرعاية الصحية والتعليمالو املكتبية  راعية، وز وال

 والسكني. اللوجستي التجاري واملكتبي ولألصول األولية كل من القطاع 

 

ينتهز الفرص إال أنه قد  والجاهزة لالستخدام،في األصول العقارية املطورة بشكل رئيس ي  الصندوق سوف يستثمر  أنوحيث 

 في مشاريع التطوير العقاري لالستثمار  
 
% من القيمة  25بنسبة ال تتجاوز  عقارية قائمة فعال(تجديد أصول )بما في ذلك أيضا

( ال 1، شريطة أن )وذلك بهدف زيادة قيمة وحدات املستثمريناإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة، 

 75تقل استثمارات الصندوق عن 
 
 انشائيا

 
 قابلة لتحقيق % من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق في أصول عقارية مطورة تطويرا

 ( أال يستثمر الصندوق في أراض بيضاء. 2؛ و)دخل تأجيري ودوري  

 ملخص استراتيجيات الصندوق  -ه

عن طريق: )أ( ممكن وذلك إلى أعلى حد سوف يسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه االستثمارية وزيادة قيمة وحدات املستثمرين 

، الى مالكي الوحدات % من صافي أرباحه السنوية90يقل عن  إعادة استثمار الدخل في أصول استثمارية عقارية؛ بعد توزيع ما ال

 90حيث سيقرر  مدير الصندوق خالل فترة وغيرها من االستثمارات باستثناء األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول العقارية 

)ب( إعادة استغالل العقارات غير املستغلة و ؛ يوم اما أن يستثمرها في أصول عقارية مدرة للدخل أو توزيعها على املستثمرين

 بالطرق املثلى بشكل أفضل. 

تأخذ بعين االعتبار طبيعة القطاع العقاري والطلب جرى فحصها وتخطيطها بعناية و وينوي الصندوق تبني معايير لالستثمار 

 االستثمار والعرض والعوامل الجغرافية والسياسية والتقلبات الدورية ملختلف فئات القطاع العقاري 
 
 . وينوي الصندوق أيضا

 راعية، وز السكنية، والتجارية، والصناعية، والعقارات مستخدمة في القطاعات و  اتمتعددة االستخدامعقارات في بشكل رئيس ي 

  .بيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية والضيافة والرعاية الصحية والتعليمالو املكتبية 

 

 التي سوف يستثمر فيها الصندوق وصف ألنواع األصول العقارية  -1

  للقطاعات التي تقع من ضمنها األصول األولية وصف عام 1-1

التي تراعي  اتالعقار  باالستثمار فييقوم مدير الصندوق ، سمن هذه الشروط واألحكاماستنادا إلى الفقرة )هـ( 

 راعية، وز والتجارية، والصناعية، والالسكنية، ، ومنها استراتيجية استثمار الخاصة بالصندوق طوال مدة الصندوق 

القطاعات املستهدفة أن علما  بيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية والضيافة والرعاية الصحية والتعليمالو املكتبية 

  والسكني. اللوجستيكل من القطاع التجاري واملكتبي وا تشمل لألصول األولية

عقارية تتكون من عقارات متنوعة وذلك من خالل تبني استراتيجيات ومن املستهدف أن يتم االحتفاظ باستثمارات 

 مختلفة بما في ذلك تلك الواردة فيما يلي والتي تشكل نقطة التركيز الرئيسية للصندوق:

 و االستحواذ على عقارات ُمِدرة للدخل؛ -

 ؛لك العقارات وتجديدهاترميم تاالستحواذ على عقارات ُمِدرة للدخل وغير مستغلة بالطرق املثلى ومن ثم  -

 األوليةوصف األصول  1-2

. بموجب اتفاقية بيع وشراء لهذا الغرض أدناهفي هذه الفقرة األولية املوصوفة األصول يعتزم الصندوق االستحواذ على 

حسب ما يراه مدير الصندوق ومجلس ادارة الصندوق أنه في عقارات إضافية في املستقبل على الصندوق  يستحوذوقد 

 مصلحة الصندوق. 
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( خمسمائة واثنان وسبعون مليون وسبعمائة ألف ريالريال سعودي ) 572,700,000سيكون سعر شراء األصول االولية 

 وتفاصيلها كالتالي:

 

نوع  األصل

 امللكية

حالة 

 العقار

 مبلغ االستحواذ املوقع

 )ريال سعودي(

)ريال  االيجار الصافي

 *سعودي(

نسبة مبلغ 

 االستحواذ

من حجم 

 الصندوق 

 ملكية إيليت مول 

 حره

 %34,06 16,000,000 201,500,000 الرياض مطور 

 ملكية مركز الندى التجاري 

 حره

 %11.83 6,050,000 70,000,000 الرياض مطور 

مستودعات 

 الخريف

 ملكية

 حره

 %21.97 11,255,400 130,000,000 الرياض مطور 

 ملكية مبنى يورو السكني

 حره

 %3.24 1,650,000 19,200,000 الرياض مطور 

مفروشات املطلق 

 رومز

 ملكية

 حره

 %17.24 8,000,000 102,000,000 الرياض مطور 

مفروشات املطلق 

 العليا

 ملكية

 حره

 %8.45 4,075,000 50,000,000 الرياض مطور 

 %96.8 47,030,400 572,700,000 اإلجمالي

 %2.42 14,317,500 **(وساطة)أتعاب  اإلستحواذرسوم 

 %0.75 4,482,500 أتعاب هيكلة رأس املال***

 %100 591,500,000 إجمالي حجم الصندوق 

 *تم احتساب االيجار الصافي بعد خصم جميع املصاريف املباشرة للعقار )مصاريف الصيانه وادارة االمالك(

 والذين ساهمو في عملية االستحواذ بحسب العقود املوقعه معهم. عن مدير الصندوق  العقاريين املستقلين** تدفع للوسطاء 

 .وتحمله لجميع املصاريف التأسيسية *** تدفع ملدير الصندوق كأتعاب هيكلة لرأس املال
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 ملخص محفظة الصندوق    1-3

 :تفاصيل العوائد املستهدفة لحاملي الوحدات -أ

 2202 2021 2020 2019 العقارإسم 

 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 إيليت مول 

 6,050,000 6,050,000 6,050,000 6,050,000 مركز الندى التجاري 

 11,255,400 11,255,400 11,255,400 11,255,400 مستودعات الخريف

 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 مبنى يورو السكني

 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 مفروشات املطلق رومز

 4,075,000 4,075,000 4,075,000 4,075,000 مفروشات املطلق العليا

 47,030,400 47,030,400 47,030,400 47,030,400 املجموع

     

 6,006,490 6,006,490 6,006,490 6,006,490 الدورية رسوم ومصاريف الصندوق 

من حجم  الدورية نسبة الرسوم واملصاريف

 الصندوق )%(

1% 1% 1% 1% 

*نسبة الرسوم واملصاريف األخرى من حجم 

الصندوق التي قد تطرأ على الصندوق بشكل 

 استثنائي سنويا

1% 1% 1% 1% 

صافي العوائد بعد خصم جميع رسوم ومصاريف 

 الدورية الصندوق 

41,023,910 41,023,910 41,023,910 41,023,910 

نسبة العائد االجمالي قبل خصم مصاريف 

 )%( الدورية الصندوق 

7,95% 7,95% 7,95% 7,95% 

نسبة العائد الصافي بعد خصم مصاريف **

 )%( الدورية الصندوق 

6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 

العائد الصافي السنوي املستهدف  ***

للمستثمرين من الجمهور بعد دفع رسوم 

 اإلشتراك

6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 

% من 1ومن املتوقع أال تتجاوز مثل هذه املصاريف ما نسبته  ل على موافقة مجلس إدارة الصندوق لن يتم خصم إال الرسوم واملصاريف الفعلية املتعلقة بالصندوق ومشاريعه بعد الحصو * 

 إن وجدت وهي مصاريف استثنائية وليست متكررة. اجمالي قيمة أصول الصندوق سنويا

 صافي العوائد على حجم الصندوق  والحصول على الناتج وهو صافي العوائد املذكور في الجدول أعاله ومن ثم تقسيم *تم خصم رسوم ومصاريف الصندوق من مجموع صافي االيجارات*

 )يشمل رسوم الوساطة وأتعاب الهيكلة( مليون ريال سعودي 591.5والبالغ 
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موضح في ن الجمهور كما هو تدفع من قبل املستثمرين من الجمهور ويستثنى منها مالك األصول األولية ويتم رسملة رسوم االشتراك ضمن االستثمار األولي للمستثمرين م** رسوم االشتراك *

 مثال الرسوم في امللحق )ح(

 عدد / قيمة الوصف

 6 إجمالي عدد العقارات املراد اإلستحواذ عليها

 6 عدد العقارات املراد اإلستحواذ على ملكيتها بشكل تام

 0 عدد العقارات املراد اإلستحواذ على منفعتها

 6 العقارات املطورة تطوير كامل

 0 العقارات قيد اإلنشاء

 %100 نسبة العقارات املدرة للدخل من مجموع األصول 

 %0 نسبة العقارات قيد اإلنشاء من مجموع األصول 

 572,700,000 التكلفة اإلجمالية لشراء العقارات )ريال سعودي(

 305,150,000 املبالغ املطلوب جمعها من الجمهور )ريال سعودي(

 591,500,000 إجمالي حجم الصندوق )ريال سعودي(

 اململكة العربية السعودية )الرياض( التوزيع الجغرافي ألصول الصندوق 

مجموع االيجارات الصافية لكامل أصول الصندوق املستهدفة 

 ( )ريال سعودي(2019-2018شهر )سنة  12خالل 

47,030,400 

م 2019-م2018صافي الدخل بعد خصم جميع املصاريف لعام 

 )ريال سعودي(

41,023,910 

-م2018د خصم جميع املصاريف لعام نسبة صافي الدخل بع

 )ريال سعودي( م2019

6,94% 

 %100 نسبة املساحة املؤجرة

 %0 نسبة عقد املنفعة من إجمالي حجم الصندوق 

 %0 نسبة العقارات خارج اململكة
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 ملخص األصول العقارية: األصول املزمع اإلستحواذ عليها: -ب

 إيليت مول العقار األول:  موقع:

 

 ومعارض تجارية مطاعموهو عبارة عن مجمع 

في حي  ويحتوي على بعض املساحات املكتبية

بن مساعد عبدالعزيز شارع األمير على  السليمانية 

بن جلوي )الضباب( بالقرب من تقاطعه مع شارع 

مدينة  وسط )التحلية( مير محمد بن عبدالعزيزاال 

ويتكون املجمع من دور أرض ي وميزان  ،الرياض

تجارية العارض امل وحدة من  15عدد  تحتوي على

ودور ثاني وملحق طاعم بمساحات مختلفة املو 

ية مكتب وحدة 15عدد  مساحاتيحتوي على 

موقف سيارة  240 أكثر من باإلضافة الى متنوعة

 .تخدم املجمع

األصل معلومات  

 إسم العقار .إيليت مول 

 نوع العقار معارض تجارية ومكاتب.مطاعم و 

 املوقع .حي السليمانية، شارع األمير بن مساعد بن جلوي )الضباب(  –الرياض 

 مساحة االرض متر مربع. 9,600

 مساحة البناء متر مربع. 21,929

 املالك .خالد بن عبدالعزيز بن نفجان

إتمام البناء شهادة تاريخ ه15/08/1439  

 رقم الصك وتاريخه هـ29/08/1434وتاريخ   210115033104

وسيكون االفتتاح الرسمي لها  من قبل املستأجر الرئيس ي تم تأجير املحالت التجارية 

  م.2019نهاية الربع األول من في 

 تاريخ تشغيل األصل

 عمر البناء .أقل من سنة

 عدد األدوار + ملحق. أول قبو + أرض ي + ميزانين +دور 

عارض امل وحدة من  15عدد  من دور أرض ي وميزان تحتوي علىيتكون املجمع 

مساحات عدد ودور ثاني وملحق يحتوي على واملطاعم بمساحات مختلفة تجارية ال

 .موقف سيارة تخدم املجمع 240 أكثر من باإلضافة الى ية متنوعةمكتب وحدة 15

 مكونات العقار
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 قيمة شراء األصل ريال سعودي. 201,500,000

التأجيرية العقود  

 عقود االيجار الحالية . ينعقد

وامليزان بقيمة إيجارية تبلغ  ولى : عقد رئيس ي يشمل الدور األرض ياملشاريع األ شركة 

 مليون ريال سنويا. 12

: عقد رئيس ي يشمل الدور األول واملالحق عدنان بن حمد بن حمود الخميس السيد

 ريال سنويا.ماليين  4قيمة إيجارية تبلغ بالعلوية والقبو 

أمين حفظ وتكون الدفعات االيجارية مستحقة للصندوق عند نقل ملكية العقار الى 

 .حيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي  الصندوق 

 نالرئيسيين املستأجر 

مالك العقار يعتبر من كبار املساهمين في شركة املشاريع األولى وهي أحد 

بن حمد بن حمود الخميس فهو  للمستأجر السيد عدنان، أما بالنسبة املستأجرين

مستقل وال توجد له عالقة بملكية االصل أو شركة املشاريع األولى )املستأجر اآلخر( 

 أو مديرالصندوق.

 عالقة املستأجرين باملالك

 املساحة التأجيرية )متر مربع( عند اضافة املساحات الخارجية القابلة للتأجير 13,672وتكون املساحة   11,142 

 )ريال سعودي( السنوي اإليجار    16,000,000

 سعر املتر التأجيري )ريال سعودي( 1,436

 مدة العقود خمس سنوات تبدأ بعد نقل ملكية األصل الى الصندوق. 

 التأجير بالباطن يسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن بعد موافقة مدير الصندوق. 

 نسبة إشغال األصل )%( 100%

على تأمين العقار وكل بند ذو طبيعة قابلة للتأمين قائم  ؤجرللم املستأجريتعهد 

ضد املخاطر عقد االيجار عليه، بما في ذلك كافة ثوابت وتركيبات املبنى، خالل مدة 

االيجار وكافة عقد املؤمن ضدها، ويتم الحفاظ على ذلك التأمين وفقا ملتطلبات 

تكلفة إعادة املبنى إلى حالته املتطلبات التشريعية. تمتد التغطية لتشمل كامل 

  األصلية بما في ذلك تكاليف التصاريح والهدم وتكاليف إعادة اإلنشاء

 التأمين

بحيث تعادل قيمة كل  (.سنوات 3.5) سنوية نصف  شخصية ألمر سندات سبع

حسب ما هو متفق عليه في عقود االيجار وتغطي هذه السندات  شهور  6سند ايجار 

 االيجارية لفترة االيجار وهي خمس سنوات% من القيمة 70

 ضمانات

 سبب ألي الطرفين من أي قبل من العقود إنهاء حال وفي لإلنهاء قابل غير ملزم عقد

 يحق كما. عقد االيجار بموجب االيجار من املتبقي بدفع ملزم املستأجر فإن كان

% 15بنسبة القيمة االيجارية زيادة ل تخضع للمستأجر تجديد العقد لفترة مماثلة

 عن الفترة السابقة.

 العقود إنهاء
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 املطبق  النظام .السعودية العربية اململكة في السارية والقوانين األنظمة

 األمالك إدارة عقد

تتم أدارة األمالك من قبل املستاجرين بحسب عقود وكالة الخدمات املوقعه معهم.

  

 مدير األمالك 

 تفاصيل العقد إدارة األمالك. املستأجر هو املسؤول عنبما أن ال ينطبق 

 القادمة سنوات الثالث خالل التأجيري  العائد

 العام 2019 2020 2021

إجمالي اإليجار  16,000,000 16,000,000 16,000,000

 )ريال سعودي(

صافي الدخل  16,000,000 16,000,000 16,000,000

التشغيلي )ريال 

 سعودي(

العائد  7,94% 7,94% 7,94%

 التشغيلي )%(

 م26/11/2018كما في تاريخ  املقيمين املعتمدين تقارير  بحسب سعار السائدة في السوق لأل  وفقالتقييم االيجاري لألصل متوسط ا

 )في سبيل املقارنة مع االسعار االيجارية للعقود املوقعة(

 (white cubesاملقيم وايت كيوبز) ريال سعودي 17,443,089

 (ValuStratاملقيم فاليوسترات ) ريال سعودي 15,800,000

 املتوسط ريال سعودي 16,621,544

 العائد التأجيري خالل الثالث سنوات املاضية

سيتم دفع  و  .تتخلل معظمها فترات سماح للمستأجرين الثانويين ال ينطبق وذلك كون فترة تشغيل األصل العقاري أقل من سنة

 .تسجيل صك امللكية بإسم شخص تابع ألمين الحفظايجار السنة األولى من قبل املستأجرين الرئيسين عند 
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 مركز الندى التجاري العقار الثاني :  موقع:

 

الندى ويقع وهو عبارة عن مجمع تجاري مكتبي في حي 

بن عفان على تقاطع شارع الثمامة مع شارع عثمان 

. ويتكون شمال مدينة الرياض بجوار جامعة اإلمام

معارض  10املجمع من دور أرض ي وميزان تحتوي على 

مكتب باإلضافة  24تجارية ودور ثاني وملحق يحتوي على 

 .عموقف سيارة تخدم املجم 90الى 

 معلومات األصل

 إسم العقار .مركز الندى التجاري 

العقارنوع  معارض تجارية ومكاتب.  

 املوقع .حي الندى، تقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق الثمامة –الرياض 

 مساحة االرض متر مربع. 4,685

 مساحة البناء متر مربع. 9,742

 املالك .وداد بنت عبدالعزيز عبداملحسن التويجري 

 رقم الصك وتاريخه هـ16/07/1436وتاريخ   710113062035 

إتمام البناء شهادة تاريخ ه26/10/1439  

 تاريخ تشغيل األصل م10/07/2018املوافق  ه26/10/1439

 عمر البناء سنتين.

 عدد األدوار + ملحق. أول قبو + أرض ي + ميزانين +دور 

معارض تجارية ودور ثاني  10يتكون املجمع من دور أرض ي وميزان تحتوي على 

 عموقف سيارة تخدم املجم 90مكتب باإلضافة الى  24وملحق يحتوي على 

 مكونات العقار

 قيمة شراء األصل ريال سعودي. 70,000,000

 التأجيرية العقود



 112من  29صفحة 

 عقود االيجار الحالية عقد رئيس ي واحد.

 .أيار العقاريةشركة 

وتكون الدفعات االيجارية مستحقة للصندوق عند نقل ملكية العقار الى أمين 

 حيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي. حفظ الصندوق 

 املستأجر الرئيس ي

 عالقة املستأجرين باملالك ال يوجد

 املساحة التأجيرية )متر مربع( 7,664

 )ريال سعودي( لسنوي ااإليجار    6,050,000

 سعر املتر التأجيري )ريال سعودي( 789

 مدة العقود خمس سنوات تبدأ بعد نقل ملكية األصل الى الصندوق.

 التأجير بالباطن يسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن.

 نسبة إشغال األصل )%( 100%

على تأمين العقار وكل بند ذو طبيعة قابلة للتأمين قائم  ؤجرللم املستأجريتعهد 

ضد عقد االيجار عليه، بما في ذلك كافة ثوابت وتركيبات املبنى، خالل مدة 

عقد املخاطر املؤمن ضدها، ويتم الحفاظ على ذلك التأمين وفقا ملتطلبات 

االيجار وكافة املتطلبات التشريعية. تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة 

املبنى إلى حالته األصلية بما في ذلك تكاليف التصاريح والهدم وتكاليف إعادة 

 اإلنشاء

 التأمين

بحيث تعادل قيمة  (.سنوات 3.5) سنوية نصف  شخصية ألمر سندات سبع

شهور حسب ما هو متفق عليه في عقود االيجار وتغطي هذه  6كل سند ايجار 

 % من القيمة االيجارية لفترة االيجار وهي خمس سنوات70السندات 

 ضمانات

 ألي الطرفين من أي قبل من العقود إنهاء حال وفي لإلنهاء قابل غير ملزم عقد

 عقد االيجار بموجب االيجار من املتبقي بدفع ملزم املستأجر فإن كان سبب

للمستأجر تجديد العقد لفترة مماثلة تخضع لزيادة القيمة االيجارية  يحق كما

 % عن الفترة السابقة.15بنسبة 

 العقود إنهاء

 املطبق  النظام األنظمة والقوانين السارية في اململكة العربية السعودية.

 األمالك إدارة عقد

 مدير األمالك  تتم أدارة األمالك من قبل املستأجر بحسب عقد وكالة الخدمات املوقعه معه.

 تفاصيل العقد ال يوجد بما ان املستاجر هو املسؤول عن ادارة و صيانة املبنى.

 القادمة سنوات الثالث خالل التأجيري  العائد
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 العام 2019 2020 2021

 إجمالي اإليجار )ريال سعودي( 6,050,000  6,050,000  6,050,000

 صافي الدخل التشغيلي )ريال سعودي(  6,050,000  6,050,000  6,050,000

 العائد التشغيلي )%( 8,64% 8,64% 8,64%

)في  م26/11/2018كما في تاريخ  املقيمين املعتمدين تقرير  متوسط التقييم االيجاري لألصل وفقا لألسعار السائدة في السوق بحسب

 سبيل املقارنة مع االسعار االيجارية للعقود املوقعة(

 (white cubesاملقيم وايت كيوبز) ريال سعودي 7,327,094

 (ValuStratاملقيم فاليوسترات ) ريال سعودي 6,097,300

 املتوسط ريال سعودي 6,712,197

 املاضيةالعائد التأجيري خالل الثالث سنوات 

ال ينطبق وذلك كون فترة تشغيل األصل العقاري أقل من سنة تتخلل معظمها فترات سماح للمستأجرين الثانويين. و سيتم دفع 

 ايجار السنة األولى من قبل املستأجرين الرئيسين عند تسجيل صك امللكية بإسم شخص تابع ألمين الحفظ.

 

 

 

: مستودعات الخريفثالثالعقار ال موقع:                                                            

 

 املنطقة في الخرج طريق على تقع نموذجية مستودعات

 على وتحتوي  الرياض مدينة جنوب طيبة حي في  الصناعية

 متر 85,000 تبلغ أرض مساحة على موزعه مستودع 64

 .مربع

يتم استخدام هذه املستودعات من قبل املستأجرين 

لتخزين العديد من املنتجات بما فيها املواد الغذائية 

واألثاث واملواد البتروكيميائية واملواد األولية ومنتجات 

قطاع التجزئة كاإلكسسوارات والكماليات واألجهزة 

 الكهربائية.

 معلومات األصل
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 إسم العقار مستودعات الخريف.

 نوع العقار مستودعات.

 املوقع طريق الخرج، حي طيبة. –الرياض 

 مساحة االرض متر مربع. 85,000

 مساحة البناء متر مربع. 63,355

 املالك شركة أبناء عبدهللا ابراهيم الخريف.

 رقم الصك وتاريخه هـ20/03/1432وتاريخ  510113042402

إتمام البناء شهادة تاريخ ه15/01/1439  

 تاريخ تشغيل األصل م06/10/2017املوافق  ه15/01/1439

 عمر البناء سنة واحدة.

 عدد األدوار دور واحد مستودعات. 

 مكونات البناء .مربع متر 85,000 تبلغ أرض مساحة على موزعه مستودع 64

 قيمة شراء األصل ريال سعودي. 130,000,000

التأجيرية العقود  

 عقود االيجار الحالية عقدين.

مستأجر  (ذات مسؤولية محدودة)شركة الخريف لالستثمار شركة 

سنوية  بقيمة ايجارية متر مربع و 23,090ملستودعات بمساحة اجمالية تبلغ 

 ريال سعودي 4,271,650 تبلغ

مستأجر  .( )شركة مساهمة مقفلة(LSCشركة املخازن والخدمات املساندة )

سنوية  بقيمة ايجارية و متر مربع 39,310ملستودعات بمساحة إجمالية تبلغ 

 ريال سعودي. 7,272,350 تبلغ

وتكون الدفعات االيجارية مستحقة للصندوق عند نقل ملكية العقار الى 

 .حيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي  أمين حفظ الصندوق 

 نالرئيسي يناملستأجر 

 مالك العقار يعتبر من كبار املساهمين في شركة الخريف لالستثمار

، أما بالنسبة الى املستأجر االثاني وهي أحد املستأجرين )املستأجر األول(

)شركة املخازن والخدمات املساندة( فهو طرف مستقل ليست له عالقة 

بمالك األصل أو مدير الصندوق أو شركة الخريف لإلستثمار )املستأجر 

 األول(

 عالقة املستأجرين باملالك
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 املساحة التأجيرية )متر مربع( 62,400

 )ريال سعودي( لسنوي ااإليجار   11,544,000

 سعر املتر التأجيري )ريال سعودي( 185

شركة الخريف لالستثمار )شركة ذات مسؤولية محدودة(: خمس سنوات  -

 م.29/07/2018ملزمة بدأت من تاريخ 

شركة املخازن والخدمات املساندة: خمس سنوات ملزمة بدأت من تاريخ -

 م.1/07/2017

للصندوق عند انتقال الصك الى ملكية امين الحفظ املعين تستحق العوائد 

 .حيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي  من قبل الصندوق 

 مدة العقود

 التأجير بالباطن يسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن بما ال يخل ببنود العقد مع املالك. 

 نسبة إشغال األصل )%( 100%

بحسب العقود املوقعه وتشمل  أجرالتأمين على العقار من قبل املستسيتم 

 ..التغطية املطلوبة جميع األضرار الهيكلية واالنشائية

 التأمين

 ضمانات ال يوجد

 العقود إنهاء .عقد ملزم غير قابل لإلنهاء

 املطبق  النظام األنظمة والقوانين السارية في اململكة العربية السعودية.

 األمالك إدارة عقد

 مدير األمالك  العقارية.شركة دار االدارة 

( تحصيل االيجار 1مدير األمالك مسؤول عن اإلدارة الكاملة للعقار وتشمل )

( تأجير، تجديد، وتنفيذ، وفرض عقود االيجار الحالية بالنيابة عن املالك 2)

قابلة للتجديد ويتم سنوات  3( إدارة العقار ومتابعته. تبلغ مدة العقد 3)

يتم اخطار مدير ادارة االمالك بغير ذلك من قبل مدير تجديدها تلقائيا مالم 

% من قيمة االيجارات 2.5الصندوق. ويحق ملدير االمالك لقاء اتعابه نسبة 

 الكلية تستحق بعد التحصيل.

 تفاصيل العقد

 القادمة سنوات الثالث خالل التأجيري  العائد

 العام 2019 2020 2021

 إجمالي اإليجار )ريال سعودي( 11,544,000 11,544,000 11,544,000

 صافي الدخل التشغيلي )ريال سعودي( 11,255,400 11,255,400 11,255,400
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 العائد التشغيلي )%( 8.65% 8.65% 8.65%

)في  م26/11/2018كما في تاريخ  املقيمين املعتمدين تقرير  متوسط التقييم االيجاري لألصل وفقا لألسعار السائدة في السوق بحسب

 سبيل املقارنة مع االسعار االيجارية للعقود املوقعة(

 (white cubesاملقيم وايت كيوبز) ريال سعودي 10,920,000

 (ValuStratاملقيم فاليوسترات ) ريال سعودي 10,420,000

 املتوسط ريال سعودي 10,670,000

 العائد التأجيري خالل الثالث سنوات املاضية

 العام *2016 2017 **2018

 اإليجار الينطبق  9,672,000 11,544,000

 حسب العقود املوقعة *لم يتم تشغيل األصل     **    

 

: مبنى يورو السكنيرابعالعقار ال موقع:                                              

 

 من بالقرب الرياض مدينة وسط في يقع سكني مبنى

 حي في العروبة طريق تقاطع مع عبدالعزيز امللك طريق

 شقة 28 على ويحتوي  الرياض بمدينة السليمانية

 املرافق الى باالضافة  كامل بشكل مؤثثة سكنية

 يتكون . وكافيه رياض ي بنادي املتمثلة للسكان املخصصة

 الى باالضافة وملحق وثاني أول  ودور  أرض ي دور  من املبنى

 .السكان لخدمة سيارة موقف 28

 معلومات األصل

 إسم العقار مبنى يورو السكني.

 نوع العقار سكني.

 املوقع ، حي السليمانية.شارع املسعودي –الرياض 

 مساحة االرض متر مربع. 900
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 مساحة البناء متر مربع. 2,091

 املالك عبدالعزيز ابراهيم العجالن.

 رقم الصك وتاريخه هـ23/11/1434وتاريخ  910107029430

إتمام البناء شهادة تاريخ ه29/11/1436  

 تاريخ تشغيل األصل م26/08/2015 املوافق ه29/11/1436

 عمر البناء سنوات. 3

 عدد األدوار أرض ي + +دور أول + دور ثاني + ملحق.

 املخصصة املرافق الى باالضافة كامل بشكل مؤثثة سكنية شقة 28 على يحتوي 

 أول  ودور  أرض ي دور  من املبنى يتكون . وكافيه رياض ي بنادي املتمثلة للسكان

 .السكان لخدمة سيارة موقف 28 الى باالضافة وملحق وثاني

 مكونات العقار

 قيمة شراء األصل ريال سعودي. 19,200,000

التأجيرية العقود  

 عقود االيجار الحالية عقد رئيس ي واحد.

 عبدالعزيز بن ابراهيم العجالن.

للصندوق عند نقل ملكية العقار الى أمين وتكون الدفعات االيجارية مستحقة 

 .حيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي  حفظ الصندوق 

 املستأجر الرئيس ي

 عالقة املستأجرين باملالك املالك هو نفسه املستأجر.

 املساحة التأجيرية )متر مربع( 1,650

 )ريال سعودي( لسنوي ااإليجار    1,650,000

 سعودي(سعر املتر التأجيري )ريال  1000

 مدة العقود خمس سنوات تبدأ بعد نقل ملكية األصل الى الصندوق.

 التأجير بالباطن يسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن.

 نسبة إشغال األصل )%( 100%

على تأمين العقار وكل بند ذو طبيعة قابلة للتأمين  ؤجرللم املستأجريتعهد 

عقد االيجار قائم عليه، بما في ذلك كافة ثوابت وتركيبات املبنى، خالل مدة 

عقد ضد املخاطر املؤمن ضدها، ويتم الحفاظ على ذلك التأمين وفقا ملتطلبات 

ادة االيجار وكافة املتطلبات التشريعية. تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إع

املبنى إلى حالته األصلية بما في ذلك تكاليف التصاريح والهدم وتكاليف إعادة 

 التأمين
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 اإلنشاء

بحيث تعادل قيمة  سنوات(. 3.5سبع سندات ألمر شخصية نصف سنوية )

شهور حسب ما هو متفق عليه في عقود االيجار وتغطي هذه  6كل سند ايجار 

 ة االيجار وهي خمس سنوات% من القيمة االيجارية لفتر 70السندات 

 ضمانات

 ألي الطرفين من أي قبل من العقود إنهاء حال وفي لإلنهاء قابل غير ملزم عقد

. عقد االيجار بموجب االيجار من املتبقي بدفع ملزم املستأجر فإن كان سبب

% 15للمستأجر تجديد العقد لفترة مماثلة وبزيادة االيجار بنسبة  يحق كما

 السابقة.عن الفترة 

 العقود إنهاء

 املطبق  النظام األنظمة والقوانين السارية في اململكة العربية السعودية.

 األمالك إدارة عقد

 مدير األمالك  تتم أدارة األمالك من قبل املستأجر بحسب عقد وكالة الخدمات املوقعه معه.

 تفاصيل العقد .املبنى صيانة و ادارة عن املسؤول هو املستاجر ان بما يوجد ال

 القادمة سنوات الثالث خالل التأجيري  العائد

 العام 2019 2020 2021

 إجمالي اإليجار )ريال سعودي(  1,650,000  1,650,000  1,650,000

 صافي الدخل التشغيلي )ريال سعودي(  1,650,000  1,650,000  1,650,000

 العائد التشغيلي )%( 8,6% 8,6% 8,6%

)في م 26/11/2018كما في املقيمين املعتمدين  تقرير  التقييم االيجاري لألصل وفقا لألسعار السائدة في السوق بحسبمتوسط 

 سبيل املقارنة مع االسعار االيجارية للعقود املوقعة(

 (white cubesاملقيم وايت كيوبز) ريال سعودي1,802,000

 (ValuStratاملقيم فاليوسترات ) ريال سعودي1,876,000

 املتوسط ريال سعودي 1,839,000

 العائد التأجيري خالل الثالث سنوات املاضية

 العام 2016 2017 2018

 اإليجار 1,820,000 1,904,000 1,900,000
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:  مفروشات املطلق روومزخامسالالعقار  موقع:                       

 

 التجارية العالمة مسمى تحت املطلق مفروشات معرض

 شارع على ويقع القابضة املطلق لشركة والتابع روومز

 حي في الشمالي الدائري  طريق تقاطع مع عبدالعزيز امللك

 ودور  قبو من املبنى ويتكون  الرياض مدينة في املروج

 لخدمة موقف 120 تتسع موقف وعدد اول  ودور  ارض ي

 .الزوار

 معلومات األصل

العقارإسم  مفروشات املطلق )روومز(.  

 نوع العقار تجاري.

 املوقع طريق امللك عبدالعزيز، حي املروج. –الرياض 

 مساحة االرض متر مربع. 8,144

 مساحة البناء متر مربع. 7,752

 املالك شركة املطلق القابضة.

 رقم الصك وتاريخه هـ4/4/1437وتاريخ 510117033824

إتمام البناء شهادة تاريخ ه23/07/1431  

 تاريخ تشغيل األصل م05/07/2010املوافق  ه23/07/1431

 عمر البناء سنوات. 8

 عدد األدوار أرض ي + +دور أول + ملحق.
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 موقف 120 تتسع موقف وعدد اول  ودور  ارض ي ودور  قبو من املبنى يتكون 

 يتم استخدام املبنى كمعرض لألثاث )روومز من املطلق( . الزوار لخدمة

 مكونات املبنى

 قيمة شراء األصل ريال سعودي. 102,000,000

التأجيرية العقود    

 عقود االيجار الحالية عقد رئيس ي واحد.

 شركة املطلق القابضة.

وتكون الدفعات االيجارية مستحقة للصندوق عند نقل ملكية العقار الى أمين 

 .حيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي  حفظ الصندوق 

 املستأجر الرئيس ي

 عالقة املستأجرين باملالك هو نفسه املستأجر.املالك 

 املساحة التأجيرية )متر مربع( 7,221

 )ريال سعودي( سنوي الاإليجار   % كل خمسة سنوات.3ويزيد بنسبة  8,000,000

 سعر املتر التأجيري )ريال سعودي( 1,107

 مدة العقود خمسة عشر سنة تبدأ بعد نقل ملكية األصل الى الصندوق.

 التأجير بالباطن للمستأجر بالتأجير من الباطن بعد موافقة مدير الصندوق. يسمح

 نسبة إشغال األصل )%( 100%

على تأمين العقار وكل بند ذو طبيعة قابلة للتأمين  ؤجرللم املستأجريتعهد 

عقد االيجار قائم عليه، بما في ذلك كافة ثوابت وتركيبات املبنى، خالل مدة 

عقد ضد املخاطر املؤمن ضدها، ويتم الحفاظ على ذلك التأمين وفقا ملتطلبات 

االيجار وكافة املتطلبات التشريعية. تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة إعادة 

املبنى إلى حالته األصلية بما في ذلك تكاليف التصاريح والهدم وتكاليف إعادة 

 اإلنشاء

 التأمين

 طوال بالبيع الصندوق  مدير رغبة عند العقار ءشرا في الشفعة حق للمستأجر

 . االيجار عقد مدة

 حق الشفعة

وتكون أول خمس سنوات  عقد ملزم غير قابل لإلنهاء للخمس سنوات االولى.

 منها ملزمة غير قابلة لإلنهاء.

 العقود إنهاء

 الضمانات  ال يوجد

 املطبق  النظام األنظمة والقوانين السارية في اململكة العربية السعودية.

 األمالك إدارة عقد
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 مدير األمالك  تتم أدارة األمالك من قبل املستأجر بحسب عقد وكالة الخدمات املوقعه معه.

 تفاصيل العقد .املبنى صيانة و ادارة عن املسؤول هو املستاجر ان بما يوجد ال

 القادمة سنوات الثالث خالل التأجيري  العائد

 العام 2019 2020 2021

 إجمالي اإليجار )ريال سعودي(  8,000,000  8,000,000  8,000,000

 صافي الدخل التشغيلي )ريال سعودي(  8,000,000  8,000,000  8,000,000

 العائد التشغيلي )%( 7,8% 7,8% 7,8%

)في  م26/11/2018كما في  املقيمين املعتمدين تقرير  متوسط التقييم االيجاري لألصل وفقا لألسعار السائدة في السوق بحسب

 سبيل املقارنة مع االسعار االيجارية للعقود املوقعة(

 (white cubesاملقيم وايت كيوبز) ريال سعودي 7,700,000

 (ValuStratاملقيم فاليوسترات ) ريال سعودي 8,050,000 

 املتوسط ريال سعودي 7,875,000

 الثالث سنوات املاضيةالعائد التأجيري خالل 

 ال ينطبق وذلك كون املستأجر  هو املالك للمبنى الذي يمارس نشاطه من خالله.

 

 

 

: معرض مفروشات املطلق العلياسادسالعقار ال موقع:                      

 

 التجارية العالمة مسمى تحت املطلق مفروشات معرض

 طريق على ويقع القابضة املطلق لشركة املفروشات جنة

 بمدينة الورود حي في اململكة برج من املقابلة الجهة في العليا

 موقف 66 وعدد وأول  أرض ي دورين من ويتكون  الرياض

 .املعرض لخدمة
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 معلومات األصل

 إسم العقار مفروشات املطلق )جنة املفروشات(.

 نوع العقار تجاري.

 املوقع طريق العليا، حي الورود. –الرياض 

 مساحة االرض متر مربع. 4,144

 مساحة البناء متر مربع. 4,960

 املالك شركة املطلق القابضة.

 رقم الصك وتاريخه هـ15/09/1439وتاريخ  410111050263

اليوجد شهادة اتمام بناء وذلك كون املبنى أنش ئ في فترة لم تكن شهادات 

والتصاريح الحكومية علما أن رخص التشغيل  اتمام البناء قد اعتمدت بعد

  املطلوبة لتشغيل األصل موجودة وسارية املفعول.

بعد موافقة الهيئة على  شهر 12 الـ مدة خالل لألصل بناء إتمام شهادة بإستخراج الصندوق  مدير يتعهد*

 الوحدات مالكي وأمام الصندوق  أمام املسؤول هو الصندوق  مدير فسيكون  ذلك من يتمكن لم حال وفي الصندوق 

تم تحديد مقدار الضرر عبر افتراض أسوأ وأقص ى إحتمال وهو وقد  استخراجها عدم بسبب ضرر  وقع حال في

تسييل األصل بقيمة األرض فقط وذلك في حال عدم القدرة على إعادة تأجير العقار املذكور عند خروج املستأجر 

حسب تقدير مدير في هذه الحالة األقص ى ويكون مقدار الضرر  الحالي بسبب عدم وجود شهادة إتمام البناء،

قيمة االستحواذ و بناءا على الفرق بين متوسط قيمة األرض املقدرة من قبل اثنين من املقيمين املعتمدين الصندوق 

 مليون ريال. 11.5يعادل وهو ما على األصل من قبل الصندوق 

 

إتمام البناء شهادة تاريخ  

 تاريخ تشغيل األصل ه02/01/1409

 عمر البناء سنة. 30

 عدد األدوار دور أول  أرض ي +

ويستخدم  املعرض لخدمة موقف 66 وعدد وأول  أرض ي دورين من تكون ي

 كمعرض املطلق لألثاث.

 مكونات البناء

 قيمة شراء األصل ريال سعودي. 50,000,000

التأجيرية العقود    

 عقود االيجار الحالية عقد رئيس ي واحد.

 القابضة.شركة املطلق 

وتكون الدفعات االيجارية مستحقة للصندوق عند نقل ملكية العقار الى 

 .حيث يتم دفعها بشكل نصف سنوي  أمين حفظ الصندوق 

 املستأجر الرئيس ي
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 عالقة املستأجرين باملالك املالك هو نفسه املستأجر.

 املساحة التأجيرية )متر مربع( 4,960

 )ريال سعودي( سنوي الاإليجار   سنوات.% كل خمس 7ويزيد بنسة  4,075,000

 سعر املتر التأجيري )ريال سعودي( 821

وتكون أول  خمسة عشر سنة تبدأ بعد نقل ملكية األصل الى الصندوق.

 خمس سنوات منها ملزمة غير قابلة لإلنهاء.

 مدة العقود

 بالباطنالتأجير  يسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن بعد موافقة مدير الصندوق.

 نسبة إشغال األصل )%( 100%

على تأمين العقار وكل بند ذو طبيعة قابلة للتأمين  ؤجرللم املستأجريتعهد 

عقد االيجار قائم عليه، بما في ذلك كافة ثوابت وتركيبات املبنى، خالل مدة 

ضد املخاطر املؤمن ضدها، ويتم الحفاظ على ذلك التأمين وفقا ملتطلبات 

وكافة املتطلبات التشريعية. تمتد التغطية لتشمل كامل تكلفة االيجار عقد 

إعادة املبنى إلى حالته األصلية بما في ذلك تكاليف التصاريح والهدم وتكاليف 

 إعادة اإلنشاء

 التأمين

 بالبيع الصندوق  مدير رغبة عند العقار شراء في الشفعة حق للمستأجر

 .االيجار مدة طوال

 حق الشفعة

 العقود إنهاء للخمس سنوات االولى.عقد ملزم غير قابل لإلنهاء 

 الضمانات  ال يوجد

 املطبق  النظام األنظمة والقوانين السارية في اململكة العربية السعودية.

 األمالك إدارة عقد

تتم أدارة األمالك من قبل املستأجر بحسب عقد وكالة الخدمات املوقعه 

 معه.

 مدير األمالك 

 تفاصيل العقد .املبنى صيانة و ادارة عن املسؤول هو املستاجر ان بما يوجد ال

 القادمة سنوات الثالث خالل التأجيري  العائد

 العام 2019 2020 2021

 إجمالي اإليجار )ريال سعودي(  4,075,000  4,075,000  4,075,000

 )ريال سعودي(صافي الدخل التشغيلي   4,075,000  4,075,000  4,075,000

 العائد التشغيلي )%( 8,15% 8,15% 8,15%
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)في م 26/11/2018كما في املقيمين املعتمدين  تقرير  متوسط التقييم االيجاري لألصل وفقا لألسعار السائدة في السوق بحسب

 سبيل املقارنة مع االسعار االيجارية للعقود املوقعة(

 (white cubesاملقيم وايت كيوبز) ريال سعودي 4,216,000

 (ValuStratاملقيم فاليوسترات ) ريال سعودي 4,121,760

 املتوسط ريال سعودي 4,168,880

 العائد التأجيري خالل الثالث سنوات املاضية

 ال ينطبق وذلك كون املستأجر  هو املالك للمبنى الذي يمارس نشاطه من خالله.

  

 جدول يوضح تركيز نسب االيجارات 

)ريال  قيمة االيجار  ستأجرإسم امل

 سعودي(

النسبة من مجموع عوائد 

 الصندوق 

 *%25,3 12,000,000 شركة املشاريع األولى

 %8.4 4,000,000 بن حمد بن حمود الخميسالسيد عدنان 

 %9 4,271,650 شركة الخريف لالستثمار

 %15,4 7,272,350 شركة املخازن والخدمات املساندة

 %12,8 6,050,000 العقاريةشركة أيار 

 %3.5 1,650,000 السيد عبدالعزيز ابراهيم العجالن

 *%25,5 12,075,000 شركة املطلق القابضة

 %100 47,319,000 املجموع

يعتزم مدير الصندوق بالقيام بعدة استحواذات ألصول جديدة عبر االقتراض أو رفع رأسمال الصندوق خالل السنة األولى من بعد الطرح وهذه *

وسيتم  التأكد من عدم تجاوز الصندوق لنسب %  25اإلستحواذات ستزيد من تنوع أصول الصندوق واملستأجرين بحيث سيكون تركيز االيجارات أقل من 

 حددة من قبل هيئة السوق املالية طوال فترة الصندوق.امللتركيز ا

ذات غرض خاص )شركة ذات مسؤولية محدودة تم انشائها  کةرش لخال نم األصول األولية على واذستحاال دوق لصنا زمیعت

 دوق لصنا مصلحة في هأن دوق لصنا ریدم يراه حسبما من قبل امين حفض الصندوق تحت مسمى شعاع ريت واحد املحدودة(

 .داتحولا مالکيو

من أي مخالفات نظامية تمنع أو قد تتسبب في عدم االستفادة من العقارات أو  األوليةيقر مدير الصندوق بخلو األصول 

 وخلوها من أي خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد تمنع أو قد تتسبب في عدم 
 
تشغيلها، ويقر كذلك بسالمة العقارات فنيا

 رئيسية مكلفة. االستفادة من العقارات أو تشغيلها، أو قد تتسبب بدورها في إجراء إصالحات وتغييرات
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 سياسات تركز االستثمار -2

 سوف ينفذ الصندوق استثماراته طبقا لحدود تركز االستثمارات التالية:

 نسبة التخصيص نوع االستثمار

 اتعقارات متعددة االستخدامفي دخل مدرة للاستثمارات 

السكنية، والتجارية، عقارات مستخدمة في القطاعات و 

بيع بالتجزئة والخدمات الو املكتبية  راعية، وز والصناعية، وال

 . اللوجستية والضيافة والرعاية الصحية والتعليم

 القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق % من 100 إلى% 75ال تقل عن 

 .حسب آخر قوائم مالية مدققة

  أنشطة التطوير العقاري استثمارات 

  السعودية  النقداستثمارات في صناديق اسواق

 الدين أدواتصناديق  وفي

  االستثمار في شركات عقارية مدرجة في السوق 

 املالية السعودية.

  االخرى صناديق االستثمار العقارية في االستثمار

وفي صناديق  املالية السعودية في السوق املتداولة 

املرخصة من  الخاصة والعامة العقارية االستثمار 

ضوابط املتوافقة مع قبل هيئة السوق املالية و 

 لشرعيةالهيئة ا

  خارج اململكة العربية السعودية في عقار ستثماراال 

حسب آخر  القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق % من 25ال تزيد عن 

 .قوائم مالية مدققة

يجب أال و  استثمارات مرابحة قصير ة األجل بالريال السعودي

صدر 
ُ
تقل درجة التصنيف لكل طرف ذي عالقة باملرابحة وامل

والصادر عن وكالة  A-3   الصندوق عنالذي يتعامل معه 

، و ال يقل عن تصنيف ستاندرد أند بورز للتصنيف االئتماني

P-3  تصنيف  موديز للتصنيف االئتماني أوصادر عن وكالة 

F3 .لدى أي من وكالة فيتش للتصنيف اإلئتماني 

حسب  القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ٪ من 25 بحد أقص ى استثمار

القيمة ٪ من 100يادتها إلى ، ولكن يمكن ز آخر قوائم مالية مدققة

الصندوق أصوله األساسية  باعفي حالة  اإلجمالية ألصول الصندوق 

 استثماراتواستثمر العائدات النقدية على أساس قصير األجل في 

بديلة أو توزيعها على  أصول العائدات في تلك استثمار إلى حين مرابحة 

وتكون فترة اتخاذ القرار اما بالتوزيع أو اعادة االستثمار  حداتمالكي الو 

 .يوما 90

 لن يستثمر الصندوق في اي اراض ي بيضاء األراض ي البيضاء

 

 ستهدفةاملو التاريخية البيانات التأجيرية  -3

)عن السنوات املالية الثالث املاضية( وتلك  صول األوليةلأل التاريخية فيما يلي جدول يحتوي ملخص عن العوائد اإليجارية 

 .لصندوق ا من قبل ابعد االستحواذ عليه ملستهدفةا

 *2023 – 2021 *2020 *2019 2018 2017 2016 إسم العقار

 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق إيليت مول 
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 6,050,000 6,050,000 6,050,000 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق مركز الندى التجاري 

 11,255,400 11,255,400 11,255,400 11,255,400 9,672,000 ال ينطبق مستودعات الخريف

 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,960,000 1,904,000 1,820,000 مبنى يورو السكني

 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق مفروشات املطلق رومز

 4,075,000 4,075,000 4,075,000 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق مفروشات املطلق العليا

 بعد اإلستحواذ حسب العقود املوقعة القيمة االيجارية الصافية*

 وسياسات مدير الصندوق في هذا الشأن الحصول على تمويلحقوق  -4

الشريعة اإلسالمية. وال تتعدى نسبة  ضوابطيجوز ملدير الصندوق، نيابة عن الصندوق، الحصول على تمويل متوافق مع 

 آلخر بيانات مالية مدققة القيمة اإلجمالية الصول الصندوق ٪ من 50التمويل املتحصل عليه عن 
 
أصول رهن . ويجوز ، وفقا

 للتمويل ممولة اليةؤسسة ممن قبل م عبر اصدار صكوك رهن الصندوق 
 
بحسب تعليمات وتعاميم  للصندوق وذلك ضمانا

 شروط أي تمويل على أساس عدم الرجوع على مالكي وحدات الصندوق  سوف تستند و  النافذه وقت التمويل مؤسسة النقد

 صندوق.. وال تتجاوز املسؤولية القصوى لكل مالك وحدات أمام الصندوق قيمة استثماره في البخصوص هذا التمويل

 وسائل وكيفية استثمار النقد املتوافر في الصندوق  -5

، على أن ال يتجاوز مثل هذا بشكل مؤقتفي عمليات مرابحة لدى الصندوق املبالغ النقدية املتوفرة  استثماريجوز للصندوق 

، ولكن يمكن زيادتها حسب آخر قوائم مالية مدققة القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ٪ من 25بحد أقص ى االستثمار نسبة 

في حال باع الصندوق أصوله األساسية واستثمر العائدات النقدية على  القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ٪ من 100إلى 

أساس قصير األجل في استثمارات مرابحة إلى حين استثمار تلك العائدات في أصول بديلة أو يتم توزيعها على مالكي 

  يوم من بيع العقارات 90رة اتخاذ القرار فيما يخص ذلك على أن ال تتعدى فتالوحدات.

صناديق استثمار  فيأي بنك خاضع ملراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي، أو لدى تلك االستثمارات املؤقتة  تنفيذويمكن 

مرخص  مدير صندوق استثمار آخر  أيلدى أو  وسيتم اعفائها من الرسوم  مدير الصندوق يديرها  عامة متوافقة مع الشريعة

صدر الذي يتعامل 
ُ
 للشك، يجب أال تقل درجة التصنيف لكل طرف ذي عالقة باملرابحة وامل

 
من هيئة السوق املالية، وتجنبا

صادر عن وكالة  P-3، و ال يقل عن تصنيف ستاندرد أند بورز للتصنيف االئتمانيوالصادر عن وكالة  A-3   معه الصندوق عن

 لدى أي من وكالة فيتش للتصنيف اإلئتماني.  F3 تصنيف  لتصنيف االئتماني أوموديز ل

 
 
أسهم  السعودية وفي أدوات الدين وفي النقد ات الصندوق في صناديق أسواق ال تتعدى نسبة استثمار يجب أ، إلى ذلك إضافة

املرخصة من قبل هيئة السوق املالية  العقارية وفي صناديق االستثمار املالية السعودي، مدرجة في السوق شركات عقارية 

، وذلك بحسب آخر قوائم مالية القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق  % من25نسبة  ضوابط الهيئة الشرعيةاملتوافقة مع و 

 .مدققة

 متحصالت الطرحكيفية استخدام  -6

 األصول لغرض االستحواذ على  ريال سعودي 591,500,000 متحصالت الطرح العام و مقدارهالصندوق  سيستخدم مدير

  : ، و كما هو ملخص في الجدول ادناهيالعلى النحو الت االولية و تغطية تكاليف االستحواذ و الهيكلة

 يتم  ريال سعودي 286,350,000 (1)
 
  .األصول األولية يتخصيصه من متحصالت الطرح العام لتدفع لبائعنقدا

 األصول االولية  يلبائع عن طريق إصدار وحدات في الصندوق مقابل املساهمة العينية ريال سعودي 286,350,000 (2)
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، ويتم استخدام  وأتعاب الوساطة وهي تكاليف هيكلة رأسمال الصندوق صاريف املريال سعودي لتغطية  18,800,000  (3)

 أي رصيد متبقي لسداد مصاريف الرأسمال العامل

 %48،41 املساهمة العينية

 %51،59 النقديةاملساهمة 
  

 ريال سعودي 591,500,000 إجمالي مبلغ الطرح

 ريال سعودي 305,150,000 الطرح املستهدف )نقدا( حجم

 ريال سعودي 286,350,000 (عينياالطرح املستهدف )حجم 
  

 ريال سعودي 572،700،000 االستحواذ على األصول األولية

مصاريف هيكلة رأس املال و أتعاب 

 الوساطة.

 ريال سعودي 18،800،000

 

 نسب االشتراكات مقابل املساهمات النقدية والعينية -7

ريال سعودي )عشرة ريال سعودي(  10ملالكي الوحدات من الجمهور بسعر طرح أولي يبلغ  وحدة 59,150,000 يطرح الصندوق 

ريال  305,150,000)حيث سيتم تخصيص مبلغ مقداره  ريال سعودي 591,500,000 الطرح املستهدفحجم للوحدة الواحدة. ويبلغ 

 12وستطبق فترة حضر ملدة  شكل مساهمات عينيةعلى  ريال سعودي 286,350,000مساهمات نقدية ومبلغ على شكل  (سعودي

على توزيع مبلغ الطرح املستهدف ومن  ،% أو أكثر وقت الطرح5شهر من تاريخ اإلدراج على املالك العينيين الذين يملكون 

 :النحو التالي في يوم اإلدراج

 مالكي الوحدات
عدد 

 الوحدات

 قيمة الوحدات

 )ريال سعودي(

النسبة من 

حجم إجمالي 

 الصندوق 

طريقة 

 االشتراك

000075,10, بن محمد بن نفجانخالد بن عبدالعزيز   ,000750,100  عيني 17,0329% 

000,00035,  500,0003, وداد بنت عبدالعزيز بن عبداملحسن التويجري   عيني 5.9171% 

 عيني %10.9890 65,000,000 6,500,000 *شركة أبناء عبدهللا ابراهيم الخريف

 عيني %1.6229 9,600,000 960,000 العجالنبن عبدهللا عبدالعزيز بن ابراهيم 

000,00076, 7,600,000 **شركة املطلق القابضة  عيني 12,8486% 

000515,30, مالكي الوحدات من الجمهور   ,000150,305  نقدي 51.59% 

150,00059, اإلجمالي  ,500,000591  
100% 

نقدي / 

 عيني

 *بيان ملالك الشركة ) ملحق ط(

 ** بيان ملالك الشركة )ملحق ط(.

 

 اإلدارة النشطة -8

 

مستشارين واستشاريين خارجيين إلجراء تقييم للقطاعات األكثر على و ذو خبرة الصندوق على فريق استثمار مدير  يعتمد

مجال جاذبية في سوق االستثمار العقاري. وسوف تتم إدارة أصول الصندوق من ِقبل فريق ذي خبرة ومتخصص في 

وق، وقد االستثمارات العقارية. وباإلضافة إلى ذلك، يعتزم مدير الصندوق تعيين مدراء متمرسين إلدارة استثمارات الصند

 مستأجرين للعقارات التابعة للصندوق.  مالكيكون مدراء األ 
 
 أيضا
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 عملية اتخاذ القرار االستثماري  -9

، فإن مدير الصندوق سوف يتبنى عملية استثمارية من أجل تحديد وراء فرص جديدة في السوق العقاري وفي سبيل السعي 

 فريق االستثمار التابع ملدير الصندوق. يضعهاالتي الداخلية  اتالسياسالفرص وتنفيذ التعامالت بشكل فّعال بما يتماش ى مع 

 يقوم مدير الصندوق بتقييم أي فرصة استثمارية جديدة باتباع االجراءات التالية:

، تتفق مع العملية األصول األوليةيقوم مدير الصندوق بإجراء دراسة شاملة نافية للجهالة لكل استثمار  محتمل، بما في ذلك 

 ملبينة أدناه:ا

 تحديد الصفقة

سوف يحدد مدير الصندوق فرص االستثمار العقاري املتاحة للصندوق من خالل شبكة عالقات العمل الخاصة به وشراكات 

املشاريع املشتركة. وتضم هذه الشبكة )على سبيل املثال وليس الحصر( الشركات التابعة ومتخصص ي القطاع العقاري 

فحص جميع  ويتمين العقاريين واملستشارين املوثوقين واألفراد من ذوي الثروات واملكاتب العائلية. وشركات الوساطة واملطور 

 ألهداف الصندوق االستثمارية 
 
الفرص االستثمارية التي تم تحديدها بدقة ومن ثم اختيارها للخضوع ملزيد من اإلجراءات وفقا

 وسياساته.

 االستثمار الداخليةاملراجعة املبدئية واملوافقة على مذكرة 

بمجرد تحديد أحد الفرص االستثمارية املحتملة، يقوم فريق اإلستثمار التابع ملدير الصندوق بإجراء مراجعة مبدئية للفرصة 

املحتملة من أجل فهم املخاطر والعوامل املؤثرة في قيمة الصفقة لتحديد مدى مالءمتها وتوافقها مع الصندوق. وتستلزم 

ية إجراء تحليل شامل ألساسيات االستثمار املحتمل وظروف وتوقعات السوق والبيئة التنظيمية واملنافسة املراجعة املبدئ

ومحركات النمو من أجل مساعدة فريق اإلستثمار التابع ملدير الصندوق على وضع خطة عمل ونموذج مالي، وبعد ذلك يقوم 

 بناء  على معايير االستثمار.الفريق بمزيد من التفاوض مع البائع من أجل تأمين الصفقة 

وبناء  على النتائج اإليجابية من املراجعة املبدئية وقرار متابعة فرصة االستثمار املعنية، يعد فريق اإلستثمار مذكرة حول 

ة الفرصة املعينة للموافقة عليها من قبل مدير الصندوق. وتشير املذكرة إلى مبررات واستراتيجية االستثمار، ودراسة تحليلي

للسوق، واستراتيجية التخارج من االستثمار إضافة للمخاطر وسبل التخفيف من أثرها، والعوائد املستهدفة ومتطلبات رأس 

املال وميزانية للدراسات املختلفة. وتتيح املوافقة املبدئية على املذكرة الفرصة لفريق اإلستثمار لتأمين الصفقة بناء على 

 املعايير املعتمدة لالستثمار.

 التفاوض بشأن الصفقة

املفاوضات مع البائع من أجل االتفاق على الشروط واألحكام الرئيسية املحددة  في هذه املرحلةيواصل ممثلو مدير الصندوق 

 للمعايير املعتمدة لالستثمار. وسوف تتضمن شروط وأحكام الصفقة عناصر تجارية )على سبيل 
 
للصفقة ذات الصلة وفقا

واتفاقيات اإلدارة( والتفاصيل التعاقدية )على سبيل املثال والتعهدات  وشروط الدفع واتفاقيات اإليجار  املثال التسعير 

كل أساس االتفاقيات املتعلقة بالصفقة.
ّ
 والضمانات( التي سوف تش

اقية مدير الصندوق والبائع إلى اتفاق بخصوص الشروط واألحكام الرئيسية للصفقة، يبرم الطرفان اتف يتوصلوعندما 

 مبدئية ملزمة تتكون من قائمة من الشروط 
 
على النحو الذي يحدده مدير الصندوق. وسوف يخضع  الواجب تحقبقها مسبقا

 إتمام الصفقة لتلبية الشروط 
 
من خالل عملية تقص ي شاملة نافية للجهالة يقوم بها مدير الصندوق  الواجب تحقبقها مسبقا

 لالتفاقية املبدئية.أو من ينوب عنه خالل الفترة الحصرية )
 
 إن وجدت( وفقا

بل الهيئة السعودية للمقيمين ويحصل  مدير الصندوق على تقييمين من قبل مقيمين اثنين مستقلين معتمدين من ق 
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املعتمدين ألي نوع من األصول يتم اقتراح االستحواذ عليها من جانب الصندوق بغرض التعرف على القيمة السوقية العادلة 

ر التقييم املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين، ويقوم مدير الصندوق بالتفاوض مع البائع وفقا ملعايي

مستدال بقيم التقريرين مستهدفا عدم تجاوز سعر الشراء ألي عملية استحواذ القيمة األكبر ألي من التقييمين املستقلين بما 

 .يتناسب مع غرض االستثمار وطبيعة األصل

 ص ي النافي للجهالة واملوافقة النهائيةالتق

 الهامة العناصر من والتثبت التحقق أجل من للجهالة نافي شامل تقص ي بعملية الصندوق  ملدير التابع اإلستثمار فريق يقوم

 تعيين إلى باإلضافة املحتمل، لالستثمار مفصل تقييم على للجهالة النافية التقص ي عملية تنطوي  وسوف. العمل خطة في

 :اآلتية الجوانب( الحصر وليس املثال سبيل على) عام بشكل تتضمن وسوف والخبراء املتخصصين احد

 و والتمويل؛ املالي التحليل

 و والهيكلة؛ القانونية النواحي

 و الضريبية؛ املشورة

 و السوق؛ بحوث

 و التقييم،

 و البيئية؛ املسائل

 و والفنية؛ الهندسية املراجعة

 .والتخطيط التنظيمية األمور 

 فريق يقدم املبدئي، لالتفاق وفقا املسبقة الشروط واستيفاء للجهالة النافية التقص ي لعملية اإليجابية النتائج وبعد

 نتائج لكامل ملخص االستثمار مذكرة وستوفر. الصندوق  مدير من النهائية املوافقة على للحصول  استثمار مذكرة اإلستثمار

  للجهالة، النافية التقص ي عملية
 
 رأس ومتطلبات النهائية الخطوات عن فضال بالصفقة، قدما املض ي حول  توصية إلى إضافة

 .الصفقة وإغالق إتمام اإلستثمار لفريق النهائية املوافقة وتتيح. الصفقة إلتمام املال

 إغالق الصفقة

يتولى فريق اإلستثمار إتمام صفقة االستثمار من خالل تحرير االتفاقيات املتعلقة بالصفقة  خالل مرحلة إغالق الصفقة،

 
 
)على سبيل املثال، اتفاقيات البيع والشراء( وتنفيذ الصفقة والهياكل املالية واستغالل رأس املال املطلوب من الصندوق وفقا

 سهيالت بنكية )إن وجدت(.بناء  على ت تمويالتالللشروط واألحكام املتفق عليها وسحب 

 إدارة األصول 

الغرض من مرحلة إدارة األصول هو استخالص قيمة إضافية من جميع االستثمارات التي قام بها الصندوق خالل فترة 

 باملديرين العقاريين ذوي الصلة وغيرهم من مديري األصول 
 
االحتفاظ باالستثمار. وسوف يكون مدير الصندوق، مدعوما

 عن اإلدارة املستمرة ومراقبة املخاطر املتعلقة باملحفظة االستثمارية للصندوق مقابل املستقلين )
 
حيثما ينطبق(، مسئوال

خطة العمل، باإلضافة إلى وضع استراتيجيات إضافة القيمة من أجل تعظيم العائدات ملالكي الوحدات. ومن خالل برنامج 

 .شامل وجاد لإلشراف على االستثمارات

 الستثماراتالتخارج من ا



 112من  47صفحة 

يكون أمام مدير الصندوق مسارات محتملة محددة ومقيمة للتخارج من االستثمارات وذلك من أجل تعظيم قيمة التصرف 

. وتضع عملية التقييم في االعتبار حالة 
 
 لظروف السوق السائدة واستراتيجية التخارج املحددة مسبقا

 
في االستثمار وفقا

الستثمار وإمكانية تسويق األصول واستحقاق دورة األصول وأي عمليات تصرف مثمرة تؤدي السوق العقارية الحالية، وبيئة ا

 إلى ارتفاع أداء الصندوق.

وبعد تحديد فرصة تخارج الستثمار معين، قد يتم التخارج عن والتصرف بأصول الصندوق في أي وقت خالل مدة الصندوق 

 صندوق في حال ارتأى مدير الصندوق أن ذلك يعزز العوائد لل

خدمات استشارية من الغير، عند االستعانة بملدير الصندوق اللجوء إلى كجزء من عملية اتخاذ القرارات االستثمارية، يمكن 

 . ملثل تلك الخدماتالحاجة، 

فسيتم تطبيق  من االستثمارات املسموح للصندوق االستثمار بها وأما بالنسبة لإلستثمارات األخرى كصناديق النقد وغيرها

 أفضل املمارسات املتعارف عليها والسياسات املطبقة لدى مدير الصندوق من أجل اتخاذ القرار األمثل لصالح املستثمرين

 والتي تشمل اآلتي:

 تحديد الهدف األساس ي لالستثمار   

 

الصندوق أو الدخول في يتم تحديد هدف االستثمار والذي قد يكون قصير األجل مثل استثمار السيولة املتوفرة لدى 

استثمارات طويلة األجل كالدخول في صناديق استثمارية تتوافق مع االستثمارات املسموحة للصندوق وتتوافق مع اهدافه 

 االستراتيجية.

 

 تجميع املعلومات الالزمة التخاذ القرار  

 

ف الصندوق وتحديد األمثل منها عبر قياس اداء دراسة جميع الخيارات االستثمارية املتوفرة والتي تتوافق مع استراتييجية وهد

 هذه االستثمارات التاريخية وسابقة أعمال القائمين على هذه االستثمارات.

   

 تقييم العوائد املتوقعة للفرص االستثمارية املقترحة.

 

املتوقع  في هذه االستثمارات ومدى مالءمتها مع العائد لهمن دخو  على الصندوق  يتم تقييم األثر االيجابي الذي سينعكس

 واملطلوب من املستثمرين.

 

  الفرصة االستثمارية املناسبة لألهداف املحددةاختيار 

 

اختيار اإلستثمار وتحديد أطر معينه آللية الدخول والتخارج وعمل التقص ي الالزم والفحص النافي للجهالة قبل االستثمار في 

 الفرصة املطروحة. 

 

 األشخاص املسجلين املشاركين في عملية اتخاذ قرارات االستثمار في الصندوق 

 ة السعوديةشعاع كابيتال العربي، الرئيس التنفيذي  / عمر الجارودي -

 شعاع كابيتال العربية السعودية، الرئيس التنفيذي للعمليات باسل برقاوي /  -

 شعاع كابيتال العربية السعوديةفيصل الزقدي / مسؤول ادارة االصول العقارية،  -

 

 هيكل امللكية -10



 112من  48صفحة 

باسم شركة أو  قام الصندوق بتعيين أمين الحفظ لالحتفاظ بملكية أصول الصندوق. وسوف يتم تسجيل ملكية األصول 

أكثر ذات غرض خاص يتم تأسيسها من ِقبل أمين الحفظ ألجل الفصل بين ملكية األصول اململوكة من ِقبل الصندوق وتلك 

 اململوكة من قبل أمين الحفظ.

وقد يحصل الصندوق على تمويل من مؤسسة مالية أو أكثر. وفي هذه الحالة، يمكن رهن أصول الصندوق لصالح الجهة 

 بموجب شروط وأحكام وثائق التمويل.  املمولة

 نظمةااللتزام باأل  -11

يجب أن يلتزم الصندوق واستثماراته في جميع األوقات باللوائح واألنظمة التي تحكم ملكية العقارات في اململكة، بما في ذلك 

 نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. 

 مخاطر االستثمار في الصندوق  -و

ي الصندوق على مخاطر عديدة وهو مناسب فقط للمستثمرين الذين يدركون مخاطر ذلك االستثمار بشكل تام ينطوي االستثمار ف

ويمكنهم تحمل تلك املخاطر، ويجب على املستثمرين املحتملين تقييم االعتبارات الواردة فيما يلي، وغيرها من االعتبارات بعناية عند 

، أو قد يعتبرها مدير اتخاذ قرارهم. وقد تكون هناك مخاطر أخرى و 
 
أمور غير مؤكدة ليست معروفة لدى مدير الصندوق حاليا

 فيما قد يكون لها تأثير سلبي على منظورات الصندوق وعمله. وال يمكن تقديم أي ضمان بأن الصندوق 
 
الصندوق غير هامة حاليا

 على رأس 
 
 مالهم.سيتمكن من تحقيق هدف االستثمار أو بأن املستثمرين سيتلقون عائدا

 

االستثمار في الصندوق ال يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة، وبالتالي يجب على كل مستثمر محتمل أخذ العوامل أدناه بعين 

االعتبار قبل شراء وحدات في الصندوق. ويتحمل املستثمرون وحدهم كامل املسؤولية عن أي خسارة مادية ناتجة عن االستثمار 

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري في الصندوق ما لم تكن 
 
 نتيجة الحتيال أو إهمال أو سوء تصرف من جانب مدير الصندوق وفقا

 وسيتم اضافة مستوى الخطر حسب تقدير مدير الصندوق بين قوسين بجانب كل من املخاطر أدناه.

  

 املرتبطة بالصندوق  املخاطر عوامل  -1

 

هناك ضمان بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق عوائد ملستثمريه أو أن ليس :  مخاطر عدم وجود ضمان لعوائد االستثمار 

العوائد ستكون متناسبة مع مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة املعامالت املبينة في هذه الشروط واألحكام. ومن املمكن 

مكن تقديم ضمان بأن أن تقل قيمة الوحدات أو أن يخسر املستثمرون بعض أو جميع رأس املال الذي استثمروه. وال ي

العوائد املستهدفة للصندوق سيتم تحقيقها. وجميع األرقام واإلحصائيات التي وردت واملبينة في هذه الشروط واألحكام هي 

ألغراض التوضيح فقط وال تمثل توقعات للربح. وال يمكن توقع العوائد الفعلية وقد تختلف عن اإلحصائيات الواردة في هذه 

 .الشروط واألحكام

 

قد يواجه الصندوق بعض الصعوبات عند نقل ملكية االصول الى : مخاطر نقل ملكية أصول الصندوق الى أمين الحفظ

 الصندوق وهو ما قد يؤدي الى تأخير االدراج والتداول لوحدات الصندوق.

 

الصندوق مثل تركيز قد يترتب على الصندوق بعض املخاطر التي تتعلق بأصول املخاطر الخاصة بأصول الصندوق: 

خاطر التي قد تنشأ بسب عدم وامل االيجارات على مستأجر واحد واإلنهاء املبكر للعقود اإليجارية التي ال يوجد لها ضمانات

وجود شهادة إتمام بناء ألحد أصول الصندوق ومخاطر عدم الحصول على املوافقات البلدية والحكومية املطلوبة لتشغيل أي 

 . من األصول مستقبال

  

قد يترتب على الصندوق مخاطر خاصة بأحد  :مخاطر عدم وجود شهادة اتمام بناء للعقار الخاص بمفروشات املطلق
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أصولة املتمثلة بمفروشات املطلق في حي الورود بسبب عدم وجود شهادة اتمام بناء لهذا األصل وهو ما قد يؤثر على إمكانية 

وقد تم تحديد مقدار الضرر عبر افتراض أسوأ وأقص ى إحتمال وهو  املستأجر الحاليإعادة تأجير املعرض في حال خروج 

تسييل األصل بقيمة األرض فقط وذلك في حال عدم القدرة على إعادة تأجير العقار املذكور عند خروج املستأجر الحالي 

ب تقدير مدير الصندوق بناءا على بسبب عدم وجود شهادة إتمام البناء، ويكون مقدار الضرر األقص ى في هذه الحالة حس

الفرق بين متوسط قيمة األرض املقدرة من قبل اثنين من املقيمين املعتمدين وقيمة االستحواذ على األصل من قبل الصندوق 

 مليون ريال. 11.5وهو ما يعادل 

 

 

قد و الصندوق  ال يوجد ضمانات ايجارية لبعض أصول مخاطر عدم وجود ضمانات ايجارية لبعض أصول الصندوق : 

نقص في ايرادات  وبذلك ينتج عنه  التزام املستأجرين بالدفعات االيجاريةاالنهاء املبكر للعقود في حال عدم  على ذلكيترتب 

  الصندوق والتي بدورها ستؤثر سلبا على نسبة توزيع األرباح للمستثمرين.  

   

: ال يمتلك الصندوق تاريخ تشغيلي يمكن للمستثمرين املحتملين من خالله  للصندوق  التشغيلي املحدود السجلمخاطر 

الحكم على أداء الصندوق ونجاحاته. وعلى الرغم من أن "مدير الصندوق" يمتلك خبرة واسعة في إدارة الصناديق )بما في ذلك 

يعة املخاطر املرتبطة بها قد تختلف بشكل ( إال أن طبيعة االستثمارات املستقبلية في الصندوق وكذلك طباألصول األوليةإدارة 

جوهري عن االستثمارات واالستراتيجيات التي اضطلع بها "مدير الصندوق" في السابق. كما أنه ليس بالضرورة أن تكون النتائج 

ة على األداء املستقبلي، إلى حد  ما.
ّ
 السابقة التي حققها مدير الصندوق دال

 

 

يعتزم الصندوق التقدم بطلب لكي يتم قبول الوحدات للتداول في السوق املالية السعودية )تداول(.  : مخاطر سيولة السوق 

وال ينبغي النظر إلى قبول هذا الطلب كضمان او إشارة إلى أنه سوف تكون هناك سوق سائلة للوحدات أو أنها سوف تتطور، 

قد فقبول. وفي حال عدم نشوء سوق ذات سيولة عالية، أو إنها في حال لم تتطور سوف تستمر إلى أجل غير مسمى عقب ال

قد يكون للتعامالت فهذه السوق،  افتتاحتتأثر أسعار  تداول الوحدات على نحو سلبي. وباإلضافة إلى ذلك، في حال عدم 

 أو التعامالت املقررة على الوحدات تأثير سلبي كبير على 
 
إنه سيكون من وبالتالي فلوحدات، ل يالسوقسعر الالصغيرة نسبيا

 لحجم ومستوى  املطلوب تسييلها واملتعلقةالعمليات أو العمليات الصعب تنفيذ 
 
بعدد كبير من الوحدات بسعر ثابت نظرا

الوحدات وجود سيولة محدودة في هذه  مالكيقد تعني األعداد املحدودة من الوحدات و / أو و السيولة في السوق القائم.  

ا على: ) ( السعر الذي يمكن 2( قدرة املستثمر على تحقيق بعض أو كل استثماراته. و/أو )1الوحدات والتي قد تؤثر سلب 

( السعر الذي تتداول به هذه الوحدات في السوق الثانوية. 3؛ و / أو )مثل هذا االستحقاقفيه على أن يؤثر للمستثمر 

ا على باإلضاف سوق  إيجادة إلى ذلك، قد يتم إصدار نسبة كبيرة من الوحدات لعدد محدود من املستثمرين ، مما قد يؤثر سلب 

 نشطة وسائلة للوحدات.

 

 على السعر السوقي للوحدات  : السوق وتقلبات  مخاطر التغيرات في األسعار 
 
هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر سلبا

العامة في أسواق األسهم املحلية والعاملية واألسواق العقارية والظروف االقتصادية السائدة ومعدالت ومن بينها الحركة 

الفائدة وتكاليف التمويل واتجاهات املستثمرين والظروف االقتصادية العامة. وقد تتعرض سوق الوحدات للتقلبات، وقد 

سوقية للوحدات. وبناء  عليه، فإن شراء هذه الوحدات مالئم يؤدي عدم وجود السيولة إلى حدوث تأثير سلبي على القيمة ال

 فقط للمستثمرين الذين يمكنهم تحمل املخاطر املرتبطة بهذه االستثمارات.

 

: يمكن أن تؤثر التغيرات في الظروف االقتصادية، بما في ذلك أسعار  مخاطر التغيرات في الظروف االقتصادية العامة

نافسة والتطورات التكنولوجية واألحداث واالتجاهات السياسية والدبلوماسية واألنظمة وامل التوظيفالفائدة وظروف 

 على أعمال الصندوق 
 
 وسلبيا

 
 جوهريا

 
قد تؤدي الزيادات في أسعار فعلى وجه الخصوص ، و . وأدائه املستقبليالضريبية، تأثيرا

 بیةذلجاا رتتأث دقكما في تكلفة املال وتكلفة الفرص. عوائد أعلى للتعويض عن الزيادات إلى أن يطلب املستثمرون الفائدة 

 رسع علی سلبا رثؤي دقمما  داتحولا علی بلطلا وى مست سوف ينخفض بالتالي، وکنتیجة رکاستثما داتحولل نةرلمقاا
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قد توثر زيادات في أسعار الفائدة في أسواق الديون البالتالي فإن التمويل و يجوز للصندوق أن يستخدم و . وق لسا في داتحولا

ا على كما على تكلفة تمويل الصندوق.  التي قد تؤثر بدورها على  رؤوس األموالأسعار  قد تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة أيض 

 التقييمات في قطاع العقارات بشكل عام.

 

الوحدات بسعر أقل من القيمة التي تم طرحها، وقد ال يستطيع قد يتم تداول  : مخاطر التداول بسعر أقل من سعر الطرح

مالكو الوحدات استرداد كامل قيمة استثمارهم. وقد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من قيمتها لعدة أسباب من بينها ظروف 

ق وزيادة العرض السوق غير املواتية وضعف توقعات املستثمرين حول جدوى االستراتيجية والسياسة االستثمارية للصندو 

 .وانخفاض تقييم األصول األساسية للصندوق  على الطلب من الوحدات

 

 للوائح ذات الصلة  على الصندوق  ينبغياخذنا باالعتبار أنه  إذا : مخاطر التوزيعات
 
% على األقل من صافي 90وزيع يأن وفقا

حيث أن الصندوق  على نفس املستوى بأن املبالغ املوزعة سوف تظل على مالكي الوحدات، فال يوجد ضمان السنوية أرباحه 

التي تشمل النفقات الرأسمالية في حال الحاجة إلى أعمال تجديد واسعة النطاق( أو قد يكون عرضة للزيادة في التكاليف )

 على سبيل املثال في حال عدم تحصيل مبالغ الدخل من االيجارات(.انخفاض في االيرادات )

 

أي توزيعات على اإلطالق من جانب تقديم الصندوق من تقييد حرية أيضا  فقد يتم، متواليةافة إلى جعل التوزيعات باإلض

الصندوق في  ملمولي يحقو أو غير ذلك،  )حيث يجب دفع الفائدة للبنك قبل توزيع االرباح( تمويلال التفاقياتوفقا  ،مولينامل

تمويل( أن يكون لهم الحق في السيطرة على التدفقات النقدية الظروف معينة )مثل متابعة حدوث تقصير بموجب أي ترتيبات 

توقف قد يؤدي و هذه التدفقات النقدية لسداد املبالغ األصلية املستحقة بموجب ترتيبات التمويل.  واستخدامللصندوق 

سوق األسهم إلى مالكي الوحدات إلى انخفاض قيمة وسعر تداول الوحدات في  زيعات املقدمةالتوزيعات أو انخفاض مبلغ التو 

 تداول.السعودية، 

 

 

نسبة ما يعادل الصندوق رسوم إدارية إلى مدير الصندوق  يدفع:  لصندوق اخل دبالنسبة لاإلدارة  أتعابزيادة في مخاطر ال

لفترة معينة من ثابتة لصندوق العائدة ليجار اإل إيرادات  التي تكون فيهافي الحاالت الصندوق، القيمة اإلجمالية ألصول من 

من وقت آلخر، وبالتالي قد ينتج عنها انخفاض أو زيادة في لصندوق جمالية ألصول االقيمة اإل من املتوقع أن تتغير و الوقت. 

أتعاب ستزداد ف، اإلجمالية ألصول الصندوق القيمة في حالة حدوث زيادة في واإلدارة املدفوعة إلى مدير الصندوق.  أتعاب

 على العوائد الدورية لوحدات الصندوق.للصندوق الثابت السنوي كنسبة مئوية من الدخل  اإلدارة
 
 مما قد يؤثر سلبا

 

قد يترتب على الصندوق دفع رسوم ترتيب تمويل عند عملية اعادة التمويل  املخاطر الخاصة برسوم ترتيب التمويل :

% كما هو 1.5لتي انتهت فترتها التمويلية ولم يتمكن مدير الصندوق من بيع األصول لسدادها و تبلغ هذه الرسوم للقروض ا

( ويتم دفع هذه الرسوم عند حصول مدير الصندوق على إعادة تمويل من نفس البنك 1موضح في جدول الرسوم فقرة )ي _ 

 املمول أو أي بنك أخر.

   

قد تؤدي عمليات البيع الالحقة من جانب مالكي الوحدات لعدد كبير من  :الصندوق  لوحداتالكبيرة بيع المخاطر عمليات 

الوحدات إلى تخفيض سعر الوحدة إلى درجة كبيرة. وقد تؤدي أي عمليات بيع لعدد كبير من الوحدات في السوق العامة أو 

 على السعر السوقي للوحدات. التصور بأن هذه املبيعات سوف تحدث إلى التأثير بشكل سلبي وكبير

 

قد ال يعكس سعر السوق املتداول للوحدات قيمة االستثمارات  :الستثمارات الصندوق  قيمة األساسيةالمخاطر انعكاس 

األساسية للصندوق. كما تتعرض أسواق املال لتقلبات كبيرة في األسعار وحجم التعامالت من وقت آلخر، فقد يؤدي هذا 

ى الظروف االقتصادية والسياسية وغيرها، إلى التأثير السلبي والكبير على السعر السوقي للوحدات. وبصفته األمر، باإلضافة إل

من العوامل، والتي يقع العديد منها خارج سيطرة الصندوق كبير صندوق تداول عام، قد يتأثر سعر الوحدة الواحدة بعدد 

ملياته بحيث يؤثر بعضها على االستثمار العقاري أو أسواق يتعلق بالصندوق وعهذه العوامل  وبعضأو مدير الصندوق 
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قيمة األصول العقارية للصندوق مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر،  يتم تحديد: حساب صافي قيمة األصول  تكرار مخاطر 

 يجوز أنالتقييمات. وبناء  على ذلك، مواعيد بين  الواقعة ومع ذلك، قد تتغير قيمة االستثمارات األساسية للصندوق في الفترة

القيمة الحالية الستثمارات الصندوق  هذا السعر للوحدات إلى املعلومات التاريخية وقد ال يعكس يسعر السوقاليستند 

قد حالة، فوفي مثل هذه الالتقييم التالي.  إلى حين موعدالرسوم والنفقات  كافةال يتم تعديل فإنه األساسية. عالوة على ذلك، 

يجوز لهم التصرف في الوحدات بطريقة وبالتالي مالكو الوحدات قيمة األصول املحدثة للصندوق خالل هذه الفترة،  عرفال ي

ا على   وعوائد االستثمار.إيرادات قد تؤثر سلب 

 

قد تؤدي متطلبات التوزيع وقيود التمويل بموجب  : لحصول على تمويل لعمليات االستحواذ املستقبليةقيود امخاطر 

إلى الحد من مرونة والقيود التنظيمية على اإلصدارات الجديدة لألسهم اللوائح املنظمة لصناديق االستثمار العقاري املتداولة 

األقل من صافي % على 90االستحواذ. ومن املفتَرض أن يقوم الصندوق بتوزيع عمليات الصندوق وقدرته على النمو من خالل 

على مالكي الوحدات. وباإلضافة إلى ذلك ومن أجل الحفاظ على وضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري السنوية أرباحه 

% من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق، وذلك حسب آخر 50متداول، فيجب أال تتجاوز نسب التمويل للصندوق نسبة 

أو تحقيق النمو من  استثماراته العقاريةك الصندوق قدرة محدودة على تحسين قوائم مالية مدققة. وكنتيجة لذلك، يمتل

وفي حال اعتزام الصندوق زيادة إجمالي مبلغ الطرح فإنه قد يحتاج إلى طرح وحدات إضافية.  عقاراتخالل االستحواذ على 

لصندوق استثمار عقاري الطرح إجمالي مبلغ زيادة إن عملية و طبقا للوائح هيئة السوق املالية وقانون الشركات السعودي، 

ا على و للوقت استهالك أنها عملية  يثبتوقد اآلن لم يتم اختبارها حتى هي عملية    للوحدات. يسعر السوقالقد تؤثر سلب 

 

 ملبادئ الشريعة اإلسالمية حسبما يحدده : الشرعيةمخاطر القيود 
 
 ستشارامليجب أن تتم استثمارات الصندوق وفقا

وإلى حد ما على نشاطات الصندوق وتنوع استثماراته. ولاللتزام الصندوق هذه املبادئ على هيكل استثمارات تنطبق و . الشرعي

بتلك املبادئ، قد يضطر الصندوق عن التخلي عن االستثمار أو جزء منه، أو جزء من دخله إذا كان االستثمار أو هيكل 

الصندوق يدرس ال مية. وباإلضافة إلى ذلك، عند االلتزام باملبادئ الشرعية قد االستثمار مخالف ملبادئ الشريعة اإلسال 

الشريعة  ضوابطفرص استثمارية إذا قررت هيئة الرقابة الشرعية وجود أي استثمار مقترح غير ملتزم بامكانية استغالل 

روف معينة، أثر سلبي على األداء املالي اإلسالمية وبالتالي ال يمكن للصندوق النظر فيه. وقد يكون لهذه العوامل، في ظل ظ

  للصندوق أو استثماراته، مقارنة مع النتائج املادية التي يمكن تحقيقها لو لم يكن الصندوق مقيد بضوابط شرعية.

 

)بما في ذلك  للصندوق  شرعية الصندوق أو أي استثماراتمدى ، ال يمكن أن يكون هناك أي تأكيد على وعالوة على ما تقدم

. في هذا الشأن تعهدأي  دوق لصنا ریدمأو  دوق لصنا دمیق الوتمويله( واملستأجرين الذين يشغلون أي أصول تابعة للصندوق. 

. أمر طبيعي، فإن االختالفات في الرأي ليست  شرعيةتذكير مالكي الوحدات أنه كما هو الحال مع أي وجهات نظر وينبغي 

دات الحصول على مشورة شرعية مستقلة خاصة بهم فيما يتعلق بشرعية الصندوق ولذلك، يجب على مالكي الوح

  املقترحة. واالستثمارات

 

يعتمد أداء الصندوق املستقبلي بشكل كبير على التغيرات في أوضاع العرض والطلب في  : السوق  ظروففي مخاطر التغييرات 

القطاع العقاري ذات الصلة، والتي قد تتأثر باألوضاع االقتصادية والسياسية اإلقليمية واملحلية، وزيادة التنافس الذي ينتج 

اري أو زيادة أسعار الرهن العقاري، والتغيرات في عنه انخفاض قيمة العقارات واحتمال محدودية توفر أموال الرهن العق

وقد ثؤثر مثل هذه التغيرات في ظروف السوق على قيمة االستثمارات الرئيسية للصندوق وعلى عائدات  العرض والطلب.

 املستثمرين.

 

تم يبعض االستثمارات على بعض التوقعات التي  في الدخول فيقد يستند قرار الصندوق  : التوقعات الخاطئةمخاطر 

مدير الصندوق فيما يتعلق بأي التي يعتمد عليها لتوقعات غير الصحيحة وتترك امن قبل مدير الصندوق. طرحها و  تحضيرها

 الكي الوحدات.ملعوائد على الالسوق املذكورة أعاله تأثير سلبي على أداء الصندوق و ظروف من 
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: بصفة عامة، لن يكون للمستثمرين أي حق أو صالحية للمشاركة في إدارة  الصندوق  في إدارة مخاطر عدم املشاركة

مجلس إدارة بالصندوق مسؤوليات إدارة وستناط كافة الصندوق أو للتأثير على أي من قرارات الصندوق االستثمارية. 

 الصندوق ومدير الصندوق.

 

يعتمد نجاح تطوير الصندوق بشكل رئيس ي على نجاح فريق إدارته. وقد تؤثر  : الرئيسيين االعتماد على املوظفينمخاطر 

خسارة خدمات أي من أعضاء فريق إدارة الصندوق بشكل عام )سواء كان ذلك بسبب االستقالة أو خالفه( أو عدم إمكانية 

ا عدم وجود فريق إداري ناجح لن وإ جذب وتعيين موظفين إضافيين على عمل الصندوق ومنظومته. لصندوق قد يؤثر سلب 

على التفاوض من أجل مصلحة الصندوق والتي قد تؤثر على قدرته و  لديهصول األ و  العقاراتعلى إدارة الصندوق على قدرة 

 على عائدات الصندوق وقيمة وحداته.

 

تضارب مصالح مختلفة بسبب حقيقة أن مدير الصندوق حاالت الصندوق  يواجهقد  : لمصالحلاملحتمل تضارب المخاطر 

والشركات التابعة له ومديريه وموظفيه وشركائه، قد يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في مجموعة واسعة من العقارات 

مدير  إلى الحد الذي تتعارض فيه مصالحو واألنشطة التجارية األخرى املشابهة لألنشطة التي يقوم بها الصندوق. لذلك، 

قد يؤثر ذلك على قدرة مدير الصندوق فالصندوق والشركات التابعة له ومديريه وموظفيه وشركائه مع مصالح الصندوق، 

 عائدات ملالكي الوحدات.على اللصندوق. و لاالستثمارات األساسية على إدارة الصندوق بشكل موضوعي وقد يؤثر على 

 

اإلداري  األطراف التي يعينها الصندوق )بما في ذلك مدير الصندوق واملديرمن ليس مطلوبا  : املوظفين تكريسمخاطر 

للقيام  عدد من املوظفينمعين  مسؤولفيه يكرس  فإلى الحد الذي لذلك، و للصندوق.  مواردهم( تكريس جميع للصندوق 

 على قدرة الصندوق على تحقيق هدفه االستثماري  فإن ذلك سوف، الصندوق  غير أعمالأخرى ومصالح أعمال ب
 
يؤثر سلبا

 وقد يؤثر على التوزيعات على مالكي الوحدات.

 

 ذات الصلة بأصول الصندوق  املخاطر عوامل  -2

 

لقد وقع اختيار مدير الصندوق على بعض، وليس كافة، استثمارات الصندوق  : فر االستثمارات املناسبةخاطر عدم تو م

يتسنى للمستثمرين في الصندوق فرصة لتقييم املعطيات االقتصادية واملالية وكذلك  مبتاريخ هذه الشروط واألحكام، ول

 في هذهدير الصندوق كما هو مبين املعلومات األخرى ذات الصلة والخاصة باالستثمارات املستقبلية، وانما تقتصر املراجعة مل

 على تحديد االستثمارات املستقبلية التي 
 
 بأن مدير الصندوق سيكون قادرا

 
الشروط واألحكام. وال يمكن أن يكون هناك ضمانا

منافسة شديدة في مجال تحديد وهيكلة  كما أن هناكتحقق األهداف االستثمارية للصندوق خاصة في بيئة السوق الحالية. 

ستثمارات املناسبة للصندوق، وينطوي ذلك على درجة عالية من الغموض. وبناء  عليه، فإن عدم قدرة الصندوق على اال 

تحديد االستثمارات التي تناسبه يمكن أن تؤثر بشكل كبير على إمكانية تحقيق الصندوق للعوائد املرجوة وبالتالي انخفاض 

 العائد للمستثمرين.

 

 امالستخدا دةلمتعدا يةرلعقاا تلقطاعاا في راتستثماا وق لصندا راتستثماا تشملأن  يمكن : ري لعقاا لسوق ا مخاطر

يعتمد أداء االستثمارات في هذا القطاع بشكل كبير على سوف و . لسكنيةااملرافق و مثل العقارات التجارية العقارات الخدمية 

مل االقتصادية والسياسية واألمنية واإلقليمية ، والتي ستتأثر بشكل كبير بالعوالطلب والعرضالتغيرات في مستويات ا

إيرادات  تحقيقزيادة املنافسة التي تطرحها العقارات األخرى املشابهة. وتعتمد قدرة الصندوق على إضافة إلى تأثرها ب واملحلية

التنافس بفعالية  ىعلاإليجار والحفاظ على القيمة العقارية للعقارات إلى حد كبير على قدرة ممتلكات الصندوق العقارية من 

 صافيالعقارات املماثلة من اجتذاب املستأجرين بشكل أفضل من الصندوق، فقد ينخفض  تمكنتإذا و مع ممتلكات مماثلة. 

إن االنخفاض في صافي إيرادات اإليجار و . املستأجرين قبل من الطلب النخفاض نتيجة املستقبل في الصندوق  من اإليجار دخل

 تداول.سوق توزيعات العائد ملالكي الوحدات وقد يتسبب في انخفاض قيمة وسعر تداول الوحدات في ريما يؤدي إلى انخفاض 
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للمخاطر عقارات الصندوق سوف تخضع االستثمارات  : عمومامخاطر تقلب قيمة العقارات وغير من العقارات االخرى 

املتعلقة بملكية العقارات و/أو تأجيرها و/أو تطوير عملياتها و/أو إعادة تطويرها. وتشمل هذه املخاطر، على سبيل املثال 

وليس الحصر، تلك املخاطر املرتبطة باملناخ االقتصادي املحلي العام واألوضاع العقارية املحلية والتغيرات في العرض والطلب 

ملتنافسة في منطقة ما )كنتيجة لإلفراط في البناء على سبيل املثال( والنقص في إمدادات الطاقة ومختلف املتعلق بالعقارات ا

املخاطر غير املؤمن عليها أو غير القابلة للتأمين والكوارث الطبيعية واللوائح الحكومية )على سبيل املثال، مراقبة اإليجارات( 

تقدم خدمات بيع في معدالت العوائد وتوافر صناديق الرهن العقاري التي قد والتغيرات في الضرائب العقارية والتغيرات 

العقارات الصعبة أو غير العملية أو إعادة تمويلها وااللتزامات البيئية وااللتزامات املحتملة املرتبطة بالتصرف في األصول 

لصندوق. وال يوجد هناك أي ضمان على وجود والهجمات اإلرهابية والحروب وغيرها من العوامل التي تقع خارج سيطرة مدير ا

 لن تكون سائلة. وقد تنتج عدم السيولة من عدم وجود 
 
سوق جاهزة إلعادة بيع االستثمارات وذلك ألن االستثمارات عموما

مفروضة سوق قائمة لالستثمارات، باإلضافة إلى القيود التعاقدية القانونية املفروضة على إعادة بيعها )بما في ذلك أي قيود 

 لالستحواذ على االستثمارات ذات الصلة(.على عمليات التصرف في االستثمارات من جانب املمولين 
 
 الذين قدموا تمويال

 

 على املدفوعات 
 
 سلبيا

 
باإلضافة إلى ذلك، قد يكون للتغيرات السلبية في تشغيل أي عقارات أو في الوضع املالي ألي مستأجر تأثيرا

. وقد يتعرض أي مستأجر، من وقت الوحدات مالكيقيمة األرباح املوزعة على اها الصندوق، وبالتالي على اإليجارية التي يتلق

آلخر، للركود وهو األمر الذي قد يضعف وضعه املالي ويؤدي إلى تخلفه عن سداد املستحقات اإليجارية عند استحقاقها. وفي 

قوانين اإلفالس أو اإلعسار املعمول بها، وهو األمر الذي قد  أي وقت، يجوز ألي مستأجر أن يسعى للحصول على حماية ضد

يؤدي إلى رفض عقد اإليجار أو إنهائه أو أي نتائج سلبية أخرى، وبالتالي انخفاض التدفق النقدي القابل للتوزيع الخاص 

قبل، وإذا فعلوا ذلك بالصندوق. وال يمكن تقديم ضمان بأن املستأجرين لن يرفعوا دعاوى للحماية من اإلفالس في املست

.
 
 يستمر اإليجار ساريا

 

، أو مكان جغرافي معين قد يستثمر الصندوق في أصول مركزة في قطاع محدد : القطاع العقاري اإلستثمار في تركيز مخاطر 

املرافق لقطاع العقاري املكتبي و/أو قطاع كاوالعقارات املتعددة الخدمات القطاع العقاري التجاري في على سبيل املثال 

ز الصندوق استثماراته في قطاع واحد أو اللوجستية
ّ
، فقد يؤدي ذلك األمر إلى تعريض مكان جغرافي معين. وفي حال رك

املعني وذلك بشكل يفوق ما إذا اشتملت محفظة الصندوق  أو املكان الصندوق لخطر الركود االقتصادي في القطاع

أخرى. وكنتيجة لذلك، قد يكون لهذا الركود تأثير سلبي جوهري على الوضع  االستثمارية على أصول في قطاع آخر أو قطاعات

 املالي للصندوق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية وقدرته على تقديم توزيعات أرباح للمستثمرين.

 

، للمثاا لسبی علی) لعامةا للمصلحة رورةلضا دعن راتلعقاا درةمصا میةولحکا تاطللسل نیمک : راتلعقاا ملکیة زعن طر مخا

 للقيمة ومن خالل الخبرة العملية في هذا املجال، ف(. یعةرلسا طرق لا ءنشاإألغراض 
 
عادة ما يكون سعر الشراء مساويا

غير محددة في القانون وهي فترة ، شعاراال  منبعد فترة  العقارعلى  االستحواذ، يتم مصادرة العقاراتفي حالة والسوقية. 

 من أن مستوى الرغم من أنه قد يتم دفع التعويضعلى و ا لقانون محدد. وفق  اال أنها تطبق الحالي 
 
، إال أن هناك خطرا

 باملقارنة ال
 
وفي حال الربح/زيادة االستثمار.  خسارةمع و  استثمرها فيها الصندوق االستثمارات التي مع تعويض لن يكون كافيا

 داتحوال داول ت قیمة ضتنخف دق، و داتحولا مالکي علی حبارألا تیعاوز ت ضتنخف دقف، هعالأ ورةکذلمطر المخااحدثت 

 .فيها رلمستثما للمارأس ا نم زءجأو  كامل داتحولا صاحب قد يخسر ، و سوق تداول  في

 

اإليرادات التي يتم  مبالغمن خالل استغالل قد يستحوذ الصندوق على استثمارات  : مخاطر االعتماد على الدخل التأجيري 

. وال يوجد ضمان بأن املساحات الشاغرة سوف يتم األصول العقارية الرئيسية للصندوق الحصول عليها من مستأجري 

تأجيرها أو أن اإليجارات املنتهية سوف يتم تجديدها أو أنه سوف تكون هناك زيادة في اإليجارات بمرور الوقت. وفي حال تعرض 

في أعماله أو أي نوع آخر من أنواع األزمات املالية، فقد يصبح عندها غير قادر على سداد املستحقات  أحد املستأجرين لركود

األصول العقارية الرئيسية اإليجارية في الوقت املناسب أو تجديد عقد إيجاره. وقد يشغل بعض املستأجرين أجزاء كبيرة من 

مركزة في تلك األصول، فقد يتأثر الوضع املالي للصندوق ونتائج عملياته ذات الصلة، وبالتالي، طاملا كانت استثمارات الصندوق 
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 بشكل كبير بأي ظروف سلبية تؤثر على هؤالء 
 
وتدفقاته النقدية وقدرته على تقديم توزيعات أرباح للمستثمرين سلبا

 املستأجرين الرئيسيين.

 

َعد األ  : مخاطر سيولة األصول األساسية
ُ
. وبالتالي، بصفتها نوع من األصول، ت

 
صول العقارية من األصول غير السائلة نسبيا

قد يصعب أو يستحيل على الصندوق أن يبيع أصل عقاري معين بالسعر املرغوب في أي وقت معين. وتتكون محفظة الصندوق 

 في أوقات تراجع السوق ، ف، ولهذامن أصول عقاريةبشكل أساس ي 
 
قد يصعب على الصندوق بيع أصوله العقارية )خصوصا

عقارية كبيرة(، وقد يتعرض السعر لخصم كبير خاصة إذا اضطر الصندوق  أصوالتعتبر وبصفة خاصة تلك األصول التي 

بالغ نقدية للقيام على التصرف في أي من أصوله خالل فترة زمنية قصيرة ألي سبب كان بما في ذلك الحاجة املاسة مل

 على أداء الصندوق.
 
 باستثمارات اضافية. وقد يؤدي هذا األمر إلى تخفيض قيمة الوحدات والتأثير سلبا

 

أن مشاريع التطوير لن تشكل نسبة كبيرة من محفظة الصندوق االستثمارية، إال أن مشاريع التطوير  رغم : مخاطر التطوير 

يدة. إن مخاطر االشتراك في بناء وتسويق مشروع عقاري جديد تشمل، دون حصر، ما العقاري في اململكة تواجه مخاطر عد

( عدم القدرة على تحقيق عقود 3( تجاوز التكاليف املحددة، و)2( التأخير في االنتهاء من األعمال في الوقت املناسب، و)1يلي: )

قع خارج سيطرة الصندوق والتي تتعلق بقطاع التشييد ( القوة القاهرة الناتجة عن عوامل ت4إيجار باملستويات املستهدفة، و)

)بما في ذلك األحوال الجوية والظروف البيئية السيئة ونقص مواد البناء في السوق( وهو األمر الذي يعوق االنتهاء من مشاريع 

 على مخاطر أخرى، من بينها الحصول على املوافقات وا
 
لتصاريح الحكومية التطوير. إن البدء في مشروع جديد ينطوي أيضا

يترك إن اإلنجاز الناجح لتلك املشاريع سوف و الالزمة لتقسيم األراض ي واإلشغال، وغيرها من املوافقات والتصاريح الحكومية. 

على قيمة الوحدات وأي فشل في ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض التوزيعات للمستثمرين وصافي قيمة  اا وكبير تأثيرا مباشر 

 أصول الصندوق.

 

  وإن هذا التمويل قدأصول الصندوق لتمويل  تمويالتن يحصل الصندوق على من املحتمل أ : مخاطر التمويل
 
يؤثر هذا سلبا

الصندوق، أو أن يؤدي إلى خسارة رأس املال األصلي. وعندما يستخدم الصندوق التمويل، سوف  يحققهعلى الدخل الذي 

تتعاظم الزيادات واالنخفاضات في قيمة محفظة الصندوق. فعلى سبيل املثال، قد يسبب التمويل تغيرات عشوائية في قيمة 

لتمويل يخلق فرصة للزيادة في العائدات ولكنه في أصول الصندوق أو قد تعرضه لخسارة تفوق مبلغ استثماره. إن استخدام ا

نفس الوقت ينطوي على درجة عالية من الخطر املالي وقد يؤدي إلى تعريض الصندوق واستثماراته إلى عوامل أخرى مثل 

لصالح الصندوق  ممول ارتفاع تكلفة التمويل والركود االقتصادي. عالوة على ذلك، فإنه يمكن رهن أصول الصندوق إلى 

باملطالبة باألصول فور حدوث أي تخلف عن السداد )حسبما هو مشروط في وثائق املمول فقط، ويمكن أن يقوم ذلك 

 التمويل( من جانب أي شركة ذات غرض خاص أو من جانب مدير الصندوق أو الصندوق ذاته.

 

يتنافس الصندوق مع مالك ومشغلين ومطورين عقاريين آخرين في اململكة العربية  : في السوق إجراءات املنافسين مخاطر 

السعودية، وقد يمتلك بعضهم عقارات مشابهة للعقارات التي يمتلكها الصندوق في نفس النطاق الذي تقع فيه العقارات. 

ق بقيمة أقل من تقويم الصندوق التي يمتلكها الصندو مشابهة لتلك عقارات وإذا قام منافسو الصندوق بتأجير أو بيع 

بأسعار مناسبة أو وفق شروط  عقاراتهتأجير  يكون الصندوق قادرا على لألصول القابلة للمقارنة، فإن الصندوق قد ال 

العقارات  صيانةمناسبة أو قد ال ينجح في ذلك على اإلطالق. وبالتالي، قد يتكبد الصندوق تكاليف ومصاريف إضافية ألغراض 

وقد يتعّرض لخسارة الدخل املحتمل كنتيجة لعدم شغل العقارات األساسية. وبناء  عليه، قد يتأثر الدخل املتوقع جرة غير املؤ 

.
 
 ملالكي الوحدات سلبا

 

قد ُيطلب من الرئيسية للصندوق، ف العقاراتفيما يتعلق بالتصرف في  : لصندوق تابعة لبيع عقارات معينة مخاطر 

البيانات املطلوبة في حالة بيع ارات التي تكون مشابهة لتلك األعمال والشؤون املالية لتلك العقالصندوق تقديم بيانات عن 

ا العقارات عموما تلك البيانات أو فيه  في حال كانتبالقدر مشتري العقارات من الصندوق تعويض ، وقد يكون مطلوب 

الكي ملالعوائد  تخفضطارئة، والتي قد مالية يبات التزامات قد ينتج عن هذه الترتو . عن العقارات املباعة غير دقيقةاملعلومات 

للصندوق على  التي يخضع لهاالوحدات أو في نهاية املطاف يجب أن تمول من قبل الصندوق. إضافة إلى ذلك، تنص الوثائق 
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 ممساهميههم و م ومدرائهم وشركائهم وموظفيموظفيههم ، بما فيأن الصندوق سيعوض مدير الصندوق والشركات التابعة له

أنشطتهم نيابة عن الصندوق.  ناشئة عنوغيرهم من الوكالء، لبعض املطالبات والخسائر واألضرار والنفقات الئهم وأعضا

 هذه بشكل جوهري على عائدات مالكي الوحدات.املالية يمكن أن تؤثر التزامات التعويض و 

 

سوف يقوم الصندوق ببيع عقاراته وغيرها من  : بشروط جيده بيع عقارات وأصول الصندوق مخاطر عدم القدرة على 

مناسب وفي مصلحة املستثمرين. وتعتمد قدرة الصندوق على التصرف  البيعأصوله األخرى عندما يرى مدير الصندوق أن هذا 

مويل تجذب في العقارات بشروط مواتية على عوامل خارج سيطرته مثل املنافسة من جانب بائعين آخرين وتوافر حلول ت

املشترين املحتملين. وفي حال لم يتمكن الصندوق من بيع أصوله بالشروط التي يفضلها أو في التوقيت الذي الذي يراه مدير 

الصندوق مناسبا للتصرف في األصول فإن وضعه املالي ونتائج العمليات والتدفق النقدي وقدرته على توزيع األرباح على مالكي 

.الوحدات قد تتأثر سلب
 
 ا

 

مدير الصندوق  يجوز أن يقوم : للصندوق  التمويل املتوافق مع الشريعة واستقطابالقدرة على هيكلة عدم مخاطر 

. االستحواذ على عقارات واستثمارات عقارية وتطويرها وذلك ألغراض مبلغ معين من التمويل املتوافق مع الشريعة باستقطاب

الشروط بتمويل الالزم الستثماراته الالحصول على  في نألحیاا ضبع في بةوصعأو الشركات التابعة له الصندوق  دیجوقد 

وفي هذه الحالة، قد يتعين تخفيض أو تأخير بعض االستثمارات ، مما يؤثر . لةومقبأنها شروط تمويلة  دوق لصنا ریدم التي يرى 

 على نتائج الصندوق.

 

قد تتأثر نتائج الصندوق بشكل سلبي إذا كان هناك عدد  : جاريةمخاطر عدم قدرة املستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم االي

كبير من املستأجرين غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم االيجارية. وباإلضافة إلى ذلك، ففي حال لجوء مستأجر ما إلى أنظمة 

ذلك نقصان في التدفق النقدي اإلفالس أو اإلعسار أو أية أنظمة مماثلة، فيجوز له إنهاء عقد اإليجار الخاص وينتج عن 

للصندوق. وفي حال وجود عدد كبير من حاالت اإلخالل بااللتزامات و/ أو حاالت اإلفالس من املستأجرين، فإن التدفق النقدي 

.
 
 الخاص بالصندوق وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات ملالكي الوحدات قد تتأثر سلبا

 

سوف يستمد الصندوق معظم دخله من مبالغ اإليجار التي  : احتمالية عدم التأجير أو عدم تجديد عقود اإليجار  مخاطر 

يسددها مستأجرو العقارات. وبناء عليه، فإن الوضع املالي للصندوق ونتائج العمليات والتدفق النقدي وكذلك قدرة 

 في حالة لم يتمكن الصندوق من إعادة تأجير العقارات  الصندوق على تنفيذ توزيعات للمستثمرين قد تتأثر جميعها
 
سلبا

بشكل فوري أو تجديد عقود اإليجار أو في حال كانت القيمة االيجارية عند التجديد أو إعادة التأجير أقل بكثير من املستهدف. 

سوف يتم استبداله. وقد  وعند انتهاء أي عقد إيجار، ال يوجد أي ضمان على أن العقد سوف يتم تجديده أو أن املستأجر

تكون شروط أي عقد إيجار الحق أقل فائدة للصندوق من عقد اإليجار الحالي. وفي حال التقصير من جانب أي مستأجر، قد 

 عند تنفيذ الحقوق وقد يتم تكبد تكاليف باهظة لحماية استثمارات الصندوق. وعالوة على 
 
 أو قيودا

 
يواجه املؤجر تأخيرا

لصندوق على تأجير املساحة االيجارية وكذلك القيمة االيجارية التي يتقاضاها تتأثران ليس فقط بالطلب ذلك، فإن قدرة ا

 بعدد العقارات األخرى التي تنافس عقارات الصندوق في اجتذاب املستأجرين.
 
 من جانب املستأجرين ولكن أيضا

 

بتأمين للمسؤولية التجارية، وتأمين على امللكية،  الصندوق، على نفقته، يوفرسوف  : عليها مخاطر الخسائر غير املؤمن

وغيرها من أنواع التأمين التي تغطي جميع املمتلكات التي يملكها ويديرها الصندوق، وذلك بالنوع والحدود التي يعتقد أنها 

طبيق ممارسات الصناعة كافية ومناسبة بالنظر إلى املخاطر النسبية التي تنطبق على العقار، وبتكلفة التغطية املناسبة، مع ت

 التأمين ضد خسائر معينة، مثل تلك التي تنتج عن األعمال اإلرهابية أو العواصف أو الفيضانات 
 
الجيدة. ومن املمكن أيضا

أو الحوادث الزلزالية، مع مراعاة بعض القيود، من بينها الخصومات الكبيرة أو السداد التشاركي وقيود وثائق التأمين. لذا، 

دوق قد يتكبد خسائر مادية تتجاوز عائدات التأمين، وربما يصبح غير قادر على االستمرار في الحصول على التغطية فإن الصن

. فإذا واجه الصندوق خسارة غير مؤمن عليها أو خسارة تتجاوز حدوده التأمينية فيما يتعلق 
 
التأمينية بأسعار معقولة تجاريا

 عن  بملكية إحدى العقارات أو أكثر، فإنه من
 
املحتمل أن يخسر الصندوق رأس املال املستثمر في املمتلكات املتضررة، فضال

 على 
 
العائدات املستقبلية املستهدفة من هذه املمتلكات. وبالتأكيد فإن أي خسارة من هذا القبيل من املرجح أن تؤثر سلبا
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من ثم قدرة الصندوق على تقديم توزيعات وضع الصندوق املالي ونتائج عملياته، والتدفقات النقدية الناتجة عنه، و 

 للمستثمرين.

 

بل الهيئة  : تالعقاراعدم دقة تثمين مخاطر   عن التقييمات التي يجريها اثنين من املقّيمين املستقلين املعتمدين من ق 
 
فضال

ديسمبر من كل سنة ميالدية، سوف يستخدم مدير الصندوق  31يونيو و 30السعودية للمقيمين املعتمدين، كما هو بتاريخ 

عمليات التقييم التي يقوم بها مدير الصندوق  عمليات تقييم داخلية في العديد من الحاالت بالنسبة للصندوق. وستكون 

 للقيمة التي يمكن الحصول عليها عند بيع ذلك العقار، حيث يعتمد 
 
 دقيقا

 
لغرض تقدير قيمة عقار ما فقط، وليست مقياسا

على الظروف  األمر على التفاوض بين املشتري والبائع، حيث إن التحقق النهائي من القيمة السوقية للعقار يعتمد إلى حد كبير

االقتصادية، وغيرها من الظروف األخرى الخارجة عن سيطرة الصندوق ومدير الصندوق، ومن بين تلك الظروف دون حصر، 

 
 
ظروف السوق بشكل عام. وعالوة على ذلك، فإن التقييمات ال تّعبر بالضرورة عن السعر الذي يمكن بيع العقار مقابله، علما

صندوق يمكن تحديدها فقط عن طريق التفاوض بين املشتري والبائع. وإذا قرر الصندوق تصفية بأن أسعار البيع ملمتلكات ال

أصوله، فإن القيمة املحققة قد تكون أكثر من أو أقل من قيمة التقييم املقدرة لهذه األصول. وفي فترات التقلبات االقتصادية، 

العمليات املماثلة التي يمكن في مقابلها قياس القيمة، فإن الفارق  والتي يزيد فيها عدم اليقين بالنسبة لتقديرات القيمة، وتقل

يزيد ما بين القيمة املقدرة ألصل عقاري معين والقيمة السوقية النهائية لذلك األصل. وعالوة على ذلك، فإن عدم اليقين 

 على دقة تقديرات
 
قيمة العقار وعلى املفاوضات بين  النسبي بشأن التدفقات النقدية في السوق املتعثرة يمكن أن يؤثر سلبا

 املشتري والبائع وبالتالي على العوائد النهائية ملالكي الوحدات.

 

قد تكون بعض الخسائر ذات الطبيعة الكارثية، مثل  : جمة عن كوارث معينةاالنخسائر التوفر التأمين ضد عدم مخاطر 

بأسعار ولكن عليها ، إما غير قابلة للتأمين أو قابلة للتأمين املشابهةحداث أخرى األ الحروب أو الزالزل أو األعاصير أو اإلرهاب أو 

على أي استثمارات ذات صلة. تؤدي إلى تأثير سلبي أن  امن شأنهوالتي تأمينية مناسبة  تغطيةلالحتفاظ بوذلك مرتفعة  تأمين

بعض شركات التأمين إن ، بل كلفة للتأمين ضدهاأصبحت الخسائر املتعلقة باإلرهاب أكثر صعوبة وأكثر تفقد ، وبشكل عام

كل املخاطر. وفي بعض الحاالت، تقدم شركات تتضمن كافة التي  بواليصها التأمينية في ترفض التأمين ضد األعمال االرهابية

كاليف التأمين تغطية محدودة بدرجة كبيرة ضد األعمال اإلرهابية مقابل أقساط إضافية، مما قد يزيد إلى حد كبير الت

األعمال ضد لهذه األسباب فقد الي يتم التأمين على االستثمارات االستثمار. و الخاصة باإلجمالية للتأمين ضد الحوادث 

الصندوق كل من  يخسرفي حالة حدوث خسارة كبيرة غير مشمولة بالتأمين، فقد وبعض املخاطر األخرى. ضد أو  يةاإلرهاب

بشكل عام، لن يكون لدى الصندوق أي و األرباح املتوقعة من االستثمارات املتأثرة. الصندوق وكذلك رأس املال املستثمر في 

 .أصالتأمين  توفير  أو ما إذا كان سيتم التأمينية التي يتم توفيرها سيطرة على نوع ومستوى التغطية 

 

 

اتجة عن مطالبات بيئية ناشئة عن أمور مخفية قد يتعرض الصندوق ملخاطر تكبد خسارة كبيرة ن : مخاطر االلتزامات البيئية

أو غير معروفة أو عن مسائل تتعلق بالسالمة البيئية أو الصحية أو املهنية، أو مشاكل تتعلق بعدم كفاية االحتياطيات أو 

الناجمة عدم مالئمة التأمين أو عدم كفاية عائدات التأمين مقابل املشاكل التي سبق تحديدها من قبل، فضال عن املخاطر 

عن قضايا السالمة املهنية ومشاكلها. وبموجب مختلف القوانين واللوائح املعمول بها، قد يكون مالك العقارات مسؤوال عن 

تكاليف التخلص من وإزالة أو معالجة بعض املواد الخطرة أو السامة املوجودة على هذه العقارات أو في داخلها. وقد يتم فرض 

شتركة ومنفردة والتي من شأنها أن تؤدي إلى الزام طرف بأن يدفع أكثر من حصته أو حتى كامل قوانين ولوائح مسؤولية م

حصته في املسؤولية املالية املترتبة على هذه املخاطر. ويمكن أيضا فرض مثل هذا االلتزام دون األخذ باالعتبار فيما إذا كان 

خطرة أو السامة. وإن تكلفة أي تصحيح مطلوب ومسؤولية مالك املالك على علم بوجود أو تسبب في وجود مثل هذه املواد ال

العقار عن ذلك بالنسبة ألي عقار هي بشكل عام ليست مسؤولية محدودة طبقا لتلك القوانين واللوائح وقد تتجاوز تلك 

تلوث الناجم عن هذه التكلفة قيمة املمتلكات و/أو األصول اإلجمالية للمالك. وإن وجود مثل هذه املواد ، أو عدم معالجة ال

ا على قدرة الصندوق على بيع أو تأجير أو تحقيق الدخل من أي عقار أو الدخول في  املواد على النحو املالئم، قد يؤثر سلب 

، وهذا ما قد يترك أثرا سلبيا على عوائد الصندوق من هذه تمويلللترتيبات تمويل باستخدام هذه املمتلكات كضمان 

املمتلكات. وقد تتجاوز املطالبات البيئية املتعلقة بعقار معين قيمة ذلك العقار، وفي ظل ظروف معينة، قد يضطر الصندوق 
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 إلى استخدام األصول األخرى للصندوق لتلبية تلك االلتزامات.

 

قد يستثمر  : األسهم املدرجة وغيرها من صناديق العقار األخرى  وفي معامالت املرابحةوفي االستثمار في املرابحة  مخاطر 

معامالت مرابحة بالريال السعودي وفي صناديق عقارية متوافقة مع الشريعة االسالمية أو في صناديق عقارية الصندوق في 

)باستثناء عمليات املرابحة( مع مثل هذه االستثمارات حيث أنها ليست ودائع بنكية وقد تنخفض قيمة  متداولة في السوق. 

 مالكي الوحدات.األرباح على تأثير على توزيعات  لتلك العمليات، قد يكون ، وبالتاليمن العوائد ضمان حد أدنى

 

 ضريبة على قطع األراض ي غير  : مخاطر تأثير السياسات الحكومية على السوق العقاري السعودي
 
فرضت الحكومة مؤخرا

الضريبة، واملعروفة باسم "ضريبة األراض ي البيضاء"، هذه تطويرها في املناطق الحضرية في اململكة. وتوفر  يتماملطورة والتي 

ا للمطورين اآلخرين لتطوير قطع األراض ي غير املطورة ولكن ذلك قد يؤدي إلى زيادة املنافسة في سوق العقارات. كما أن  حافز 

بين والضرائب على خدمات الكهرباء واملياه والتغييرات في ضريبة املغتر لالحالية الحكومية أي خفض مستقبلي للمساعدات 

تحويالت املغتربين وإدخال أي رسوم جديدة على العمالة الوافدة ومرافقيهم قد يقلل من الدخل املتاح وقد يقلل الطلب على 

عقارات الصندوق. عالوة على ذلك ، فإن أي زيادة في اإليجار من قبل الحكومة السعودية سيكون له تأثير سلبي على إيرادات 

 الي، على التوزيعات النقدية والقيمة السوقية لوحدات الصندوق.العقارات، وبالت

 

 األخرى: املخاطر عوامل  -3

 

 بين مالكي الوحدات ومدير الصندوق. وهذا الترتيب التعاقدي :  مخاطر الوضع القانوني
 
 تعاقديا

 
إن الصندوق يمثل ترتيبا

قانونية الخاصة ولذا فإن درجة تأييد أية هيئة تحكمه وتشرف عليه هيئة السوق املالية. ليس لدى الصندوق شخصيته ال

 
 
حكومية سعودية أو محكمة سعودية لهذا الفرق بين الوضع القانوني للصندوق والوضع القانوني ملدير الصندوق يعتبر أمرا

 غير واضح وغير مختبر وذلك حسب علمنا.

 

واألحكام تستند على التشريعات القائمة واملعلنة. فقد  إن املعلومات الواردة في هذه الشروط : املخاطر القانونية والتنظيمية

تطرأ تغيرات قانونية وتنظيمية في اململكة أو غيرها خالل مدة الصندوق، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصندوق، 

د يتعين اللجوء إلى محاكم أو استثماراته. وقد تكون قدرة الصندوق على اللجوء للطرق القانونية في حال النزاعات محدودة، وق

َعد عملية تنفيذ عقود اإليجارات والعقود األخرى من خالل النظام 
ُ
 وراء سبل االنتصاف. وت

 
اململكة العربية السعودية سعيا

أثرا سلبيا على الصندوق وعلى توزيعات األرباح على مالكي ذلك وإن قد يترك  القضائي في اململكة عملية طويلة وصعبة التنبؤ

 . حداتالو 

 

ضريبية متنوعة، بعضها ينطبق على زكوية و ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر  : ضريبةالزكوية والخاطر امل

االستثمار في الصندوق نفسه والبعض اآلخر ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معين وقد ال تكون. ويؤدي 

 عن التوزيعات  الضرائبالزكوات و تكبد الصندوق ملثل هذه 
 
إلى تخفيض املبالغ النقدية املتاحة لعمليات الصندوق فضال

الضرائب التي يتكبدها املستثمرون بالضرورة إلى تخفيض العوائد املرتبطة الزكوات و املحتملة للمستثمرين. وسوف تؤدي 

الزكوات الضريبيين بشأن وين و الزكباالستثمار في الصندوق. ويجب على املستثمرين املحتملين التشاور مع مستشاريهم 

  الضرائب املترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها.و 
 
ضرائب مفروضة على الصناديق زكوات أو/و وال توجد حاليا

الضريبية املحلية بالحق في الزكوية و الخاضعة لهيئة السوق املالية داخل اململكة العربية السعودية، وتحتفظ السلطات 

 أو الصندوق سواء بشكل مباشر أو بأثر رجعي. ضريبة على جميع مالكي الوحداتلزكاة والاتقدير 

 

كما بتاريخ هذه الشروط واألحكام، ال يخضع االستثمار في الصندوق لضريبة دخل أو ضريبة  : مخاطر ضريبة القيمة املضافة

املضافة في اململكة القيمة ة وقد تم تطبيق ضريب. استقطاع أو ضريبة على األرباح الرأسمالية أو أي ضريبة أخرى ذات صلة

 في اململكة، فإنه ليس من املتوقع 2018يناير   في شهر
 
م. وبموجب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة الصادرة مؤخرا
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ا یتعلق بتأثير أن يخضع االستثمار في الصندوق لضريبة القيمة املضافة، إال أنه ينبغي علی املستثمرین طلب املشورة فیم

الضريبية املحلية بالحق في تقدير الزكوية و وتحتفظ السلطات  ضریبة القیمة املضافة فیما یتعلق باستثمارهم في الصندوق 

 أو الصندوق سواء بشكل مباشر أو بأثر رجعي. ضريبة على جميع مالكي الوحداتالزكاة وال

عدل الدفعات ومن املتوقع أن يخضع الصندوق لضريبة القيمة املضافة ف
ُ
يما يتعلق بأنشطته وأعماله الخاصة، وبالتالي ت

رسوم جميع الوبهذا الخصوص، تخضع املستحقة ملدير الصندوق بحيث تأخذ ضريبة القيمة املضافة بعين اإلعتبار. 

تخضع أي بينما والتي سيتحملها الصندوق، الدفعة  ة% من قيم5لصندوق لضريبة القيمة املضافة بنسبة دير ااملستحقة مل

والتي سيتحملها  % من سعر البيع ذات العالقة5عملية بيع ألي من األصول العقارية للصندوق لضريبة القيمة املضافة بنسبة 

 .املشتري 

 

بموجب اللوائح الضريبية في اململكة العربية السعودية، فإن الدفعة املحولة من شخص مقيم  : االقتطاع الضريبيمخاطر 

، يجب أن تخضع توزيعات وبناء على ذلكئب أم ال( إلى شخص غير مقيم يجب أن تخضع للضريبة. )سواء كان دافع ضرا

األرباح التي يوزعها صندوق استثماري، بما في ذلك صناديق االستثمار العقاري املتداولة في السوق، على مستثمر غير مقيم، 

ناديق إلى ضرائب على الدفعات التي يدفعها الصندوق إلى ٪. وفي ظل النظام الحالي، ال تخضع الص5إلى اقتطاع ضريبي بنسبة 

مالكي الوحدات. وليس هناك توجيهات رسمية حاليا من هيئة الزكاة والدخل تؤكد أن هذه املعاملة هي إجراء صحيح، وبالتالي 

ر في فإن أي ضريبة مستقطعة قد تفرض على أرباح الصندوق سوف تخفض بالضرورة العوائد الناتجة عن االستثما

الصندوق. ومن هنا، فإن يجب على املستثمرين املحتملين استشارة مستشاريهم الضريبيين فيما يتعلق باآلثار الضريبية 

 لالستثمار في الصناديق وتملك الوحدات فيها وبيعها.

 

قد ال ينجح الصندوق في تحقيق أهدافه االستثمارية في حال ُرِفَض إصدار أي اعتماد  : مخاطر املوافقات الحكومية والبلدية

. وفي مثل هذه الحالة، قد ال يستطع الصندوق استكمال أو معقولة أو موافقة بلدية مطلوبة أو تم منحها بشروط غير مقبولة

العائدات املتوقعة من  مة الوحدات حيث أن، والذي قد يترك أثرا سلبيا على قياستثمار أو عملية تطوير مشروع عقاري 

 .الوحدات لن يتم تحقيقها في الوقت املطلوب

 

إن أنشطة الصندوق تعرضه ألخطار االنخراط في نزاعات قضائية مع الغير. وسوف يتحمل  : مخاطر التقاض ي مع الغير 

الذي من شأنه أن يقلل من أصول الصندوق أتعاب الدفاع ضد مطالبات الغير ومبالغ التسويات أو األحكام، األمر ذالصندوق 

يحق ملدير الصندوق واآلخرين الحصول على تعويض من الصندوق  واألموال النقدية املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات.

 فيما يتعلق بمسائل التقاض ي على أن يخضع ذلك إلى قيود معينة.

 

ندوق الظروف التي يتحمل فيها مدير الصندوق ومديروه تحدد شروط وأحكام الص : مخاطر تحديد املسؤولية والتعويض

أعضاء ومنسوبوه وأمين الحفظ وكل مدير عقار لديه واملستشار الشرعي و  لوه وموظفوه ووكالءه والشركات التابعة لهؤو ومس

يكون  مجلس إدارة الصندوق املسؤولية تجاه الصندوق. ونتيجة لذلك، فإن حق املستثمرين في التصرف في حاالت معينة

 باملقارنة مع الحاالت التي تكون فيها مثل تلك الشروط غير منصوص عليها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الشروط واألحكام 
 
محدودا

عن بعض املطالبات والخسائر واألضرار واملصاريف الناشئة عن هذه األطراف تنص على أن الصندوق سوف يعّوض 

ورغم ذلك، . لوحداتعوائد اأثرا سلبيا على االلتزامات بالتعويض  أن تترك هذهمن املمكن تصرفاتهم نيابة عن الصندوق. و 

 .يجب أن ال تتجاوز مسؤولية املستثمر تجاه الصندوق املبلغ الذي استثمره في الصندوق 

 

ا بالتطورات السياسية أو الدبلوماسية، وعدم  : املخاطر السيادية والسياسية قد تتأثر قيمة الصندوق واستثماراته سلب 

 االستقرار االجتماعي، والتغيرات في السياسات الحكومية وغيرها من التطورات السياسية واالقتصادية.

 

 بااللتزام باملتطلبات التنظيمية، يجوز للصندوق إجراء توزيعات عينية لعقارات أو لحصص  : مخاطر التوزيعات العينية
 
رهنا

في شركات أخرى في حال تصفية الصندوق. وفي حال التوزيع العيني، قد يستلم مالكو الوحدات حصص في أي أصل أو شركة، 

يمكن ملالكي الوحدات أن يمتلكوا بشكل جماعي في أي  ونتيجة لذلك، والتي يصعب بيعها أو التصرف بها وتحويلها إلى نقد. 
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شركة العقارات أو األسهم املوزعة عينيا. وقد يؤدي التوزيع العيني ألي أصول إلى فرض تكاليف وأعباء إدارية ال يمكن 

 للمستثمرين تحملها إذا وزع الصندوق أرباحا نقدية فقط.

 

حكام قد تحتوي على بيانات مستقبلية تتعلق بأحداث مستقبلية أو باألداء إن هذه الشروط واأل  : مخاطر البيانات املستقبلية

، “يواصل“، “نعتقد“، “نتوقع“املستقبلي للصندوق. وفي بعض الحاالت، يمكن تعريف البيانات املستقبلية بمصطلحات مثل: 

قّدر“
ُ
أو عكس هذه املصطلحات أو  "،"يستهدف ، "مشاريع"، "من املفترض"، "سوف"،“خطط“، “ربما“، “ننوي “، “ننتظر“، “ن

غيرها من املصطلحات املشابهة. وهذه البيانات تشير ملجرد توقعات فقط في حين أن األحداث أو النتائج الفعلية قد تختلف 

على نحو جوهري. ويجب على املستثمرين عند تقييم هذه البيانات النظر على وجه التحديد في عدد من العوامل املختلفة. 

العوامل من املمكن أن تجعل األحداث أو النتائج الفعلية تختلف على نحو جوهري عن أي من البيانات  حيث أن هذه

املستقبلية. وال يتحمل مدير الصندوق أي مسئولية عن تحديث أي من البيانات املستقبلية بعد تاريخ هذه الشروط واألحكام 

 . ييرات في التوقعاتمن أجل مطابقة هذه البيانات مع النتائج الفعلية أو التغ
 

 لكافة عوامل املخاطر في االستثمار في وحدات الصندوق. 
 
 أو مستنفذا

 
 وافيا

 
 وملخصا

 
إن املخاطر املذكورة آنفا ليست تفسيرا

 وُينصح بشدة أن يعمل كافة املستثمرين املحتملين على طلب مشورة مستقلة من مستشاريهم املختصين. 
 

ا أو أن املستثمرين لن يتكبدوا أي خسارة. لذلك، يجب ال يشمل االستثمار في  الصندوق أي ضمان بأن االستثمار سيكون مربح 

الوحدات ي ستثمار في الصندوق. ويتحمل مالكعلى كل مستثمر محتمل أخذ العوامل املذكورة أعاله في االعتبار قبل اال 

تثمارهم في الصندوق ما لم تكن هذه الخسائر ناتجة عن املسؤولية الكاملة في حالة تكبدهم أي خسائر مادية ناتجة عن اس

 احتيال مدير الصندوق أو إهماله الجسيم أو سوء سلوكه.

 

  االشتراك -ز

 العام الطرح األولي -1

ريال سعودي )عشرة ريال سعودي( للوحدة الواحدة. ويبلغ  10لجمهور بسعر طرح أولي يبلغ ل وحدة 30,515,000 يطرح الصندوق 

شكل على  (ريال سعودي 305,150,000)مبلغ مقداره  تخصيصحيث سيتم  ريال سعودي 591,500,000 املستهدفالطرح حجم 

 .شكل مساهمات عينيةعلى  ريال سعودي 286,350,000مساهمات نقدية ومبلغ 

 

 في الصندوق  مدير الصندوق  استثمار  -2

أو بعد تاريخ اإلدراج، بشرط أال تتجاوز هذه املشاركة  فترة الطرح األولي في االشتراك في الصندوق  وتابعيه ملدير الصندوق  يحق

ملدة سنة من تاريخ اإلدراج  وستطبق فترة حظر  حسب آخر قوائم مالية مدققة القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ٪ من 25

 يحقو . % من حجم الصندوق 5بة في الطرح األولي وتجاوز مجموع استثماره نس أو أي من تابعيه اذا اشترك مدير الصندوق 

بإستثناء موظفي مدير الصندوق الذين  والصناديق واملحافظ الخاصة تحت إدارتهملوظفي ومديري ووكالء مدير الصندوق 

الحصول على وحدات في الصندوق والتصرف فيها من وقت و  الصندوق االشتراك في  لديهم عضوية مجلس إدارة الصندوق 

ير الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار له في الصندوق في نهاية كل سنة مالية في ملخص اإلفصاح أن يقوم مد كما يجبآلخر، 

 املالي.

 نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثمارهالتقيد ب -3

 .نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثمارهيضمن مدير الصندوق أن تتوافق ملكية الوحدات وأصول الصندوق مع 

 لالشتراكالحد األدنى  -4
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ريال سعودي للوحدة  10وحدة على األقل بسعر اشتراك يبلغ  50يتعين على املستثمرين خالل فترة الطرح االشتراك في 

 . "(الحد األدني ملبلغ االستثمار") سعوديريال  500 وبإجمالي مبلغ اشتراك ال يقل عن

 الحد األعلى لالشتراك  -5

ريال سعودي  10وحدة( بسعر اشتراك يبلغ  ألفوحدة ) 2,900,000 الطرح هوالحد األعلى لالشتراك النقدي خالل فترة 

ل سعودي. وال ينطبق هذا الحد األعلى لالشتراك على املستثمرين (  ريا29,000,000)للوحدة وبإجمالي مبلغ اشتراك ال يزيد عن 

 .لغ االستثمار"(ملباألعلى )"الحد  الذين يتلقون وحدات عينية من املشاركة بأصل أولي في الصندوق 

 الطرح األولي واجراءات اإلشتراك -6

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار 
 
يتم طرح الوحدات من خالل طرح عام وفقا

 من م عملايأ 10العقارية املتداولة، خالل فترة الطرح التي تستمر ملدة 
 
وتستمر حتى  م25/03/2019، تبدأ اعتبارا

 20ملدة  الطرح، يحق ملدير الصندوق تمديد فترة إجمالي مبلغ الطرح"(. وفي حال عدم تغطية تاريخ اإلقفال)" م07/04/2019

 م عمل وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية.يو 

( من هذه الشروط زواستيفاء املتطلبات الواردة في امللحق )ولالشتراك في الطرح، يجب على كل مشترك اتباع آلية اإلشتراك 

بالصيغة الواردة في امللحق االلكتروني  شتراكال واألحكام. ويتعين على املستثمرين االشتراك في الوحدات واستكمال نموذج ا

 عبر القنوات املتاحة للجهات املستلمة.( )هـ

استثمارية نشطه لدى أي من األشخاص املرخص لهم بموجب  يجب على كل مشترك في الصندوق أن يكون لديه محفظة

الئحة األشخاص املرخص لهم، حيث أن الوحدات التي يكتتب بها في الصندوق سيتم إدراجها مباشرة في املحفظة اإلستثمارية 

 الخاصة باملشترك.

حساب بنكي لدى أحد املشترك  لبنوك املستلمة، فيجب أن يكون لدىوحيث أن االشتراك في الصندوق يكون فقط عن طريق ا

ورهنا بتوفر كال الحسابين فإنه بإمكان أي البنوك املستلمة ومحفظة استثمارية نشطة لدى أي من األشخاص املرخص لهم، 

من خالل القنوات اإللكترونية ألحد البنوك املستلمة بعد املوافقة على الشروط واألحكام أو من مستثمر  عندئذ االشتراك 

 البنك بعد تقديم نسخة موقعة من الشروط واألحكام.خالل فروع 

هوية يقوم املستثمر بقراءة الشروط واألحكام وتوقيعها وتعبئة نموذج اإلشتراك وتوقيعه وإرفاق صورة من مستند اثبات ال

ي أي يوم عمل خالل حد البنوك املستلمة. ويمكن للعميل االشتراك فأل عن طريق املوقع اإللكتروني  ابعد التوقيع عليها و تسليمه

ويمكن للمستثمر اضافة التابعين والقصر عبر اختيار االيقونة الخاصة بدفتر العائلة في الطلب  .للصندوق  الطرحفترة 

 االلكتروني ومن ثم اضافة االسماء في الجدول املرفق في نموذج االشتراك.

بالكامل سيتم إعادة مبالغ االشتراك دون أي حسم. ما لم يتم أخذ موافقة هيئة  استقطابهوفي حال عدم تغطية املبلغ املراد 

بالحق في رفض أي اشتراك في حال فشل املشترك باستيفاء  البنك املستلمالسوق املالية على تمديد فترة الطرح، ويحتفظ 

ستكمال البيانات املطلوبة في نموذج املتطلبات حسب الشروط واألحكام خالل فترة الطرح أو في حال عدم قيامه بتعبئة وا

طلب االشتراك والتوقيع عليه خالل فترة الطرح. كما سيتم رفض اشتراك أي مستثمر في حال عدم إضافة مبلغ ورسوم 

اإلشتراك املطلوبة في حساب االشتراكات خالل فترة الطرح، وسيتم إعادة جميع املبالغ املرفوضة دون خصم أي مصاريف 

 ل بعد إعالن التخصيص ما عدا أي رسوم مصرفية يتم تكبدها.أيام عم 5خالل 

 

 واسترداد األموالطرح الصندوق إلغاء  -7

 مبالغ االشتراك للمستثمرين في الحاالت اآلتية )ما لم تقرر هيئة السوق املالية خالف ذلك(: و إعادةيتم إلغاء الطرح 

 ؛ ريال سعودي ]305,150,000[ )نقدا( وهو  للجمهور  الطرح املستهدف حجمعدم تمكن الصندوق من استقطاب  -أ
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 مالك وحدة؛ 200إذا كان عدد مالكي الوحدات من الجمهور أقل من  -ب

 ٪ من الوحدات من ِقبل مالكي الوحدات من الجمهور؛ و30إذا تم االشتراك في أقل من  -ج

 ، أواألوليةفي حال لم يتم نقل ملكية األصول  -د

ويقرر الصندوق ذلك في فترة  الطرح بعد الحصول على موافقة هيئة السوق املاليةفي حال رغب مدير الصندوق في الغاء  -ه

 يوم عمل بعد الحصول على موافقة الهيئة. 30ال تتجاوز 

 في حال لم تتم الصفقة مع احد املالك العينيين -و

وضح في نموذج االشتراك في وفي حال إلغاء الطرح، يتم رد جميع مبالغ االشتراك املستلمة للحساب االستثماري للمستثمر وامل

 منها أي رسوم مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم صرف العملة(. 5غضون 
 
 أيام عمل من تاريخ اإللغاء )مخصوما

 االشتراك العيني -8

األصول مقابل حصصهم في خالل فترة الطرح وذلك في الصندوق بالحصول على الوحدات  األوليةسيقوم بائعو األصول 

 28,635,000 األوليةاألصول  بائعون وسوف يستلم  ريال سعودي ]286,350,000[ العينية . ويتوقع أن تساوي االشتراكات األولية

 :مقسمة على النحو التالي من إجمالي الوحدات( (% 48,41)حواليوحدة )

*مالكي الوحدات  عدد الوحدات 
النسبة من إجمالي 

 حجم الصندوق 

%17,0329 10,075,000 نفجان خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن  

%5.9171  3,500,000 وداد بنت عبدالعزيز بن عبداملحسن التويجري   

%10.9890 6,500,000 شركة أبناء عبدهللا ابراهيم الخريف  

%1.6229 960,000 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدهللا العجالن  

%12,8486 7,600,000 شركة املطلق القابضة  

  28,635,000 اإلجمالي

( أو اكثر من وحدات %5* اليجوز الي شخص او مجموعة أشخاص تظهر شروط وأحكام الصندوق عند التأسيس انهم يملكون مانسبته )

 الصندوق التصرف في الوحدات التي تم االشتراك بها، خالل السنة األولى لبدء تداول وحدات الصندوق املعني.

 الوحدات للمستثمرين تخصيص -9

ايام عمل من تاريخ اإلقفال بقبول أو رفض  5البنوك املستلمة الذين يعينهم مدير الصندوق، كل مستثمر في غضون يخطر 

طلب االشتراك. وفي حال تم قبول طلب االشتراك، يتم إرسال تأكيد للمشتركين يتضمن مبلغ االشتراك املوافق عليه، والذي 

 يمكن أن يتغير عقب التخصيص النهائي للوحدات. و
 
في حال تم رفض مبلغ االشتراك الخاص بمستثمر ما، أو تم تقليله تبعا

ايام عمل من تاريخ اإلخطار للمستثمر  5للتخصيص النهائي، يتم رد الجزء غير املقبول من مبلغ االشتراك للمستثمر في غضون 

 منه أي رسوم مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم صرف
 
 عملة(. أو اإلعالن عن التخصيص )مخصوما

  للبائعين مقابلبغض النظر عن الوحدات املخصصة 
 
األصول األولية، يتم تخصيص الوحدات عقب تاريخ اإلقفال وفقا

 لآللية اآلتية:

،  ريال سعودي 305,150,000املستثمرين أقل من املقدمة من كافة االشتراك النقدية طلبات  في حال كان إجمالي مبالغ  -أ

على  اشتراك أو أي رسوم أخرى  احتساب اي رسومكافة مبالغ االشتراك للمستثمرين )دون فسيتم عندها إعادة 

 عمل من تاريخ اإلقفال؛ يوم 15 ( في غضون ثمريناملست
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 الطرح املستهدف )نقدا( حجم تساوي املستثمرين املقدمة من كافة االشتراك النقدية طلبات في حال كان إجمالي مبالغ  -ب

 للمستثمرين بالنسبة الى مبالغ اشتراكاتهم.ص الوحدات يتخص، فسيتم  ريال سعودي 305,150,000

 حجم الطرح املستهدف )نقدا( تتجاوز املستثمرين املقدمة من كافة االشتراك النقدية طلبات في حال كان إجمالي مبالغ  -ج

 فسيتم تخصيص الوحدات على النحو اآلتي:، ريال سعودي 305,150,000

 لكل مستثمر.وحدة [ 50]يتم تخصيص عدد  .أ

في حال وجود فائض وحدات غير مخصص، فسيتم تخصيص ما تبقى من الوحدات املطروحة على أساس تناسبي،  .ب

 مع األخذ في االعتبار إجمالي مبالغ االشتراك لكل مستثمر.

 

د األدنى الحمبلغ تخصيص عدد وحدات أقل من  فيجوز عندئذ[ مستثمر، 610,300عدد املشتركين أكثر من ] كانفي حال   -د

( 50)لتالي ال يضمن مدير الصندوق تخصيص الحد األدنى لالشتراك والبالغ لالستثمار  بشكل متساوي لجميع املشتركين وبا

 .وحدة

 

 لهذه الشروط واألحكام 
 
ملدير الصندوق الحق في أن يرفض اشتراك أي مستثمر في الصندوق في حال كان هذا االشتراك مخالفا

أو أي لوائح أخرى يتم  االستثمار العقاري أو التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولةالئحة صناديق أو 

 تطبيقها من وقت آلخر من جانب هيئة السوق املالية أو أي جهة تنظيمية أخرى. 

 يتخذ مدير الصندوق كافة اإلجراءات املعقولة التي قد تكون ضرورية لتضمن في جميع األوقات:

 من مالكي الوحدات من الجمهور ال يقل عن أن  .أ
 
 ؛ و200يضم الصندوق عددا

 % على األقل من مالكي الوحدات من الجمهور.30أن يكون ما نسبته  .ب

 املستثمرون املؤهلون  -10

)أ( األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية أو جنسية إحدى ُيتاح االشتراك في الوحدات فقط للفئات اآلتية: 

الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي؛ )ب( املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من الكيانات االعتبارية 

في اململكة العربية السعودية؛ )د( القائمة في اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون األخرى؛ )ج( األجانب املقيمين 

املستثمرون األجانب املؤهلون بموجب القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية الصادرة 

 م(؛ )هـ( املستثمرون4/5/2015هـ )املوافق 15/7/1436وتاريخ  2015-42-1عن مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم 

درجة في  األوراق املاليةاآلخرون الذين تجيز لهم الهيئة امتالك 
ُ
. ويتعين على جميع مستلمي هذه السوق املالية السعوديةامل

الشروط واألحكام االطالع على أي قيود قانونية أو تنظيمية ذات صلة بعملية الطرح وبيع الوحدات، كما يتعين عليهم مراعاة 

حسب االنظمة املعمول بها في  صندوق بااللتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثمارهويتعهد مدير ال تلك القيود.

 اململكة العربية السعودية.

 حساب الصندوق  -11

 )أو أكثر( لدى 
 
 مصرفيا

 
باسم الصندوق ويتم إيداع كافة عائدات  أو بنوك مستلمةبنك سوف يفتح مدير الصندوق حسابا

يتم ساالشتراك من املستثمرين وإيرادات الصندوق في هذا الحساب، وقد يقوم مدير الصندوق بفتح حساب تشغيل إضافي و 

 املصاريف املستحقة عن تشغيل وإدارة الصندوق من هذا الحساب.كافة سحب 

 



 112من  63صفحة 

 الجدول الزمني -12

 املتخذة واملدة الزمنية املقترحة من فترة الطرح لحين توزيع األرباح ملالكي الوحدات:فيما يلي جدول زمني يوضح الخطوات 

 

 املدة الزمنية املتوقعة الخطوات

  

 الخطوات املدة الزمنية املتوقعة

 یةاتفاق یعاألصول األولية وتوق علیإتمام االستحواذ 

 إفراغ الصکوك للصندوق  يروالشراء والتأج یعالب

 بعد تاريخ اإلقفال يوم تقويمي 60

بدء وحدات الصندوق في التداول بالسوق املالية 

 السعودية

 م2019من  األول الربع ا

 م07/04/2019 فيوتنتهي   م25/03/2019 فيعمل تبدأ  أيام 10 فترة الطرح

فترة  یدالصندوق بتمد یرمد یقومجمع املبلغ املطلوب س یتمحال لم  في تمديد فترة الطرح

 .یةالسوق املال یئةعمل بعد  موافقة ه يوم 20االشتراك ملدة 

 يوم عمل بعد تاريخ االقفال 15خالل  اإلعالن عن تخصيص الوحدات

 عمل من إعالن تخصيص الوحدات أيام 5بعد  إعادة املبالغ الفائضة

شهر يونيو  یةنها في يناألقل مرت علی - یعالصندوق توز  یرمد یستهدف توزيع األرباح

ال تقل  یناملستثمر  علی یةسنو  یةأرباح نقد - یالديوديسمبر من کل عام م

 ربح الصندوق السنوي. فيمن صا 90عن ٪ 

 الصندوق  رأسمالزيادة  -13

 :حجم الصندوق كيفية زيادة     10-1

في حال قرر مدير الصندوق أن الصندوق بحاجة لتمويل إضافي من خالل مشاركات مالكي الوحدات، قد يزيد 

وموافقة مالكي الوحدات على ذلك من خالل  والسوق املالية تداول  عند موافقة هيئة السوق املالية حجمهالصندوق 

 االشتراكات النقدية أو العينية )او كالهما( على النحو التالي: 

حدات إضافية في طرح و  على يقوم مدير الصندوق بتقديم طلب للحصول على موافقة هيئة السوق املالية (1

 .(عينية )أو كالهماالنقدية أو من خالل االشتراكات الالصندوق 

 أن يحصل مدير الصندوق  يجب على( أعاله، 1بعد الحصول على موافقة هيئة سوق املال املشار إليها في ) (2

اشتراكات على طرح وحدات إضافية مقابل  -من خالل قرار صندوق عادي  – على موافقة مالكي الوحدات

 .نقدية أو عينية )أو كليهما(
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فترة  قل، يجب أال تمن خالل مساهمات نقدية أو نقدية عينية طرح وحدات إضافية في الصندوق  في حال (3

على زيادة  يةسوق املالال( أشهر بعد موافقة هيئة 6( أيام، ويجب أن يتم الطرح خالل فترة )5) عن الطرح

 .الصندوق  حجم

 تخصيص الوحدات املطروحة ملالكي تم جمع قيمة الوحدات املراد طرحهافي حالة  (4
 
وحدات ، يتم أوال

، وبعد ذلك يتم تخصيص الوحدات املتبقية الصندوق املسجلين في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات أوال

ا شتراكعن عملية اال  فائضةويتم رد أي مبالغ  إن وجدت ة الجمهور لعام  إن وجد إلى مالكي الوحدات نقد 

. ويتم تحويل هذه الشروط واألحكامكما هو محدد في  فترة الطرحمن انتهاء  يوم عمل 15خالل فترة ال تتجاوز 

( 60عينية إلى الصندوق، وإدراج الوحدات الجديدة في السوق خالل فترة ال تتجاوز ) ساهماتملكية أي م

ا  اليجوز التصرف في الوحدات التي تم تخصيصها على املشتركين   تاريخ موافقة مالكي الوحدات قبليوم 

 12دة وذلك مل ( أو اكثر عن طريق عملية زيادة اجمالي قيمة أصول الصندوق %5بشكل عييني بما نسبته )

 للتعليمات الخاصة بصناديق العقارية املتداولة شهر من تاريخ اإلدراج
 
 وفقا

العينية، سيتم تخصيص الوحدات اإلضافية على  االشتراكاتالصندوق من خالل قبول  حجمفي حالة زيادة  (5

بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات على النحو  ساهموا بمقدمات عينيةالفور للمساهمين الذي 

( ستين 60) خالل فترة ال تتجاوز املذكور أعاله، مع مراعاة نقل ملكية أي مساهمات عينية إلى الصندوق 

ا قبل موافقة مالكي الوحدات واليجوز التصرف في الوحدات التي تم تخصيصها على املشتركين بشكل  يوم 

شهر من  12دوق وذلك ملدة ( أو اكثر عن طريق عملية زيادة اجمالي قيمة أصول الصن%5عييني بما نسبته )

 للتعليمات الخاصة بصناديق العقارية املتداولة
 
 .تاريخ اإلدراج وفقا

عدم جمع الحد األدنى املطلوب جمعه واملوضح في شروط في حالة عدم ( و3مع مراعاة ما ورد في الفقرة )  (6

جميع املبالغ إلى مالكي  إعادةو  حجم الصندوق ، سيقوم مدير الصندوق بإلغاء زيادة وأحكام الصندوق 

 .الطرح( أيام من انتهاء فترة 5الوحدات خالل فترة )

 معيار إصدار الوحدات:    10-2

، يقوم مدير الصندوق بطرح وحدات في الصندوق في حال ارتأى وجود قيمة مضافة إجمالي مبلغ الطرحعند أي زيادة 

مدير الصندوق العوامل اآلتية بعين االعتبار عند أو مكملة تكون من مصلحة مالكي الوحدات القائمين. ويأخذ 

:
 
 إصدار وحدات في الصندوق مستقبال

 صافي قيمة أصول الصندوق كما تم تحديده بموجب أخر تثمين ألصول الصندوق؛ -

 سعر السوق لوحدات الصندوق ومعدالته املتوسطة التاريخية؛  -

 القيمة املضافة و/أو املكملة الناتجة عن إصدار الوحدات؛  -

 الظروف السوقية واالقتصادية وحالة قطاع االستثمار العقاري ومستويات السيولة النقدية. -

 :الصندوق  حجمعملية زيادة     10-3

 الصندوق: حجميتخذ مدير الصندوق اإلجراءات التالية لزيادة 

 ( من هذه الشروط واألحكام؛3()رالدعوة الجتماع مالكي الوحدات كما هو محدد في الفقرة )  (1

ومعيار إصدار  الصندوق  حجماستعراض جدول أعمال االجتماع وتقديم شرح حول مبررات زيادة  (2

 الوحدات والخطوات العملية الواجب اتخاذها؛ 

 .السوق املالية بعد الحصول على املوافقة من هيئة الصندوق  حجمإصدار ونشر قرار املوافقة على زيادة  (3
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 تداول وحدات الصندوق  -ح

عند إدراج الصندوق في السوق، يمكن تداول الوحدات بنفس الطريقة التي يتم بها تداول وحدات صناديق االستثمار العقاري 

تداول. لذلك، ويجوز ملالكي الوحدات واملستثمرين التداول خالل ساعات التداول -األخرى املتداولة في سوق األسهم السعودية 

تداول ومن خالل شركات الوساطة املرخصة لها. كما يجوز لألطراف ذات الصلة التداول  العادية التي املحددة من قبل شركة

)أ( من الئحة صناديق  16ويكون التداول في وحدات الصندوق حر وال يخضع للحظر الوارد في املادة بوحداتها خالل فترة الصندوق. 

 األوليةصندوق. وبالرغم مما تقدم، يحظر على بائعي األصول االستثمار العقاري على تداول "األطراف ذوي العالقة" في وحدات ال

 من تاريخ البدء بتداول وحدات  سنةالتصرف بالبيع بأي من الوحدات التي يملكونها في الصندوق عند بدء التداول، وذلك ملدة 
 
اعتبارا

 الصندوق.

 .هذه الشروط واألحكام وقبلهايعتبر الحصول على الوحدات من تداول بمثابة إقرار من املشتري بأنه قد قرأ 

 ألسعار السوق السائدة. وسيكون مالك الوحدة 
 
يترتب على املتاجرة بالوحدات تحمل رسوم تداول أو عموالت يتم دفعها وفقا

 عن رسوم أو عموالت تداول 
 

 .مسؤوال

  حسبما وقت أي في إدراجها إلغاء أو الصندوق  يجوز للهيئة تعليق تداول وحدات
 
 :التالية الحاالت من أي في تراه مناسبا

  ذلك رأت إذا (أ)
 
 منتظمة. سوق  على للمحافظة أو املستثمرين لحماية ضروريا

  الهيئة تراه إخفاقا الحفظ أمين أو الصندوق  مدير أخفق إذا (ب)
 
 .التنفيذية ولوائحه املالية السوق  االلتزام بنظام في جوهريا

 .املتداولة العقارية بصناديق االستثمار الخاصة التعليمات في املذكورة السيولة متطلبات تستوف لم إذا (ج)

 .السوق  في الصندوق  املستمر لوحدات التداول  تسوغ ال أصوله أو الصندوق  عمليات مستوى  أن رأت إذا (د)

  الهيئة من الصندوق  مدير طلب (ه)
 
  الصندوق  وحدات تداول  تعليق كتابيا

 
 أو الطلب قبول  وللهيئة إدراجها أو إلغاء مؤقتا

  حسبما تراه وقيود بشروط قبوله أو رفضه
 
 .مناسبا

 إنهاء الصندوق  -ط

 ""(يتم إنهاء الصندوق في أي من الحاالت التالية )كل منها يعتبر "حدث إنهاء

 عند انتهاء مدة الصندوق؛ (أ

توزيع جميع جميع أصوله أو بيعها، و  فيالصندوق  تصرفبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق واملستشار الشرعي على  (ب

 على مالكي الوحدات؛عائدات البيع 

في حال أي تغيير لألنظمة أو اللوائح أو املتطلبات النظامية األخرى أو تغييرات جوهرية لظروف السوق في اململكة واعتبر  (ت

 إلنهاء الصندوق 
 
 مبررا

 
 أو ؛مدير الصندوق ذلك سببا

 لقرار الهيئة أو بموجب أنظمتها.  (ث
 
 إذا كان املطلوب إنهاء صندوق وفقا

ا من وقوع حدث اإلنهاء 30في غضون  والسوق املالية السعودية تداول  مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية يتم إشعارو  وفي  .يوم 

بخصوص  والسوق املالية السعودية تداول  جميع األحوال يتم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية

 انهاء الصندوق.

الصندوق لسبب آخر غير وقوع حدث اإلنهاء، فيجب الحصول على موافقة مسبقة من مالكي الوحدات ومجلس إذا كان تقرر إنهاء 

 .الصندوق واملستشار الشرعي وهيئة السوق املالية

، موافقة هيئة السوق املالية، فإنه يجب على مدير الصندوق، في غضون الحاجةإذا تم إنهاء الصندوق، بعد إشعار خطي، وعند 

( اإلعالن عن جدول 2( أن يطلب من تداول شطب الوحدات ومطالبة هيئة السوق املالية بإلغاء الصندوق، و )1عمل، )يوم  15

زمني لتصفية الصندوق على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وبدء إجراءات التصفية. ويقوم مدير الصندوق بتعيين مصف  يتولى 

التصفية على مالكي الوحدات. ولتجنب الشك، يجوز ملدير الصندوق التصرف  تصفية الصندوق أصول الصندوق وتوزيع مبلغ
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كمصفي، ويمكن توزيع أصول الصندوق على مالكي الوحدات العينية في حال عدم إمكانية التصرف في أصول الصندوق أو رأي 

 مدير الصندوق أن توزيع األصول في مصلحة مالكي الوحدات.

 الرسوم واألتعاب والعموالت -ي

تثناء رسوم االشتراك التي يدفعها مالكي الوحدات عند اشتراكهم في الطرح العام األولي، يتحمل الصندوق ويدفع من أصوله باس

ويعد مدير الصندوق مسؤول مسؤولية كاملة عن احتساب  جميع الرسوم واألتعاب والعموالت واملصاريف املوضحة في هذه الفقرة.

 جدول أدناه.رسوم أخرى غير التي تم ذكرها في ال

 األتعاب والرسوم  -1

 أتعاب ورسوم الصندوق 

 املبلغ/ ريال األتعاب/الرسم 

سعودي أو نسبة 

 مئوية

 تكرار الدفع مصدر الدفعة طريقة االحتساب

 أتعاب اإلدارة أ(

 

% من حجم 0.4

% من 5األصول و 

إجمالي الدخل 

 التأجيري.

سعيا من مدير الصندوق لتوحيد مصالحه مع 

املستثمرين تم تقسيم رسوم اإلدارة الى شقين بحيث 

يدفع الصندوق ملدير الصندوق مبلغا سنويا مقداره 

مبلغ و  % من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق 0.4

% من إجمالي الدخل التأجيري للصندوق على 5يعادل 

دفوعة تحت امل املبالغتشمل ال أساس نصف سنوي و 

وكافة  ب اإلدارة ضريبة القيمة املضافةحساب أتعا

 .الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل

شكل مجموع قيمة النسب املذكورة حاليا تمالحظة: 

من القيمة اإلجمالية ألصول  *%0.8أعاله ما نسبته 

الصندوق حسب آخر تقييم للصندوق وقد تتغير هذه 

النسبة وفقا لإلنخفاض أو الزيادة في كل من قيمة 

 اإليجارات و/أو قيمة األصول اإلجمالية.

 

نصف تدفع على أساس  الصندوق 

 سنوي 

والتشمل % من مبالغ االشتراك املخصصة  2 %2 رسوم االشتراك ب(

 العينيين املستثمرين

عند االشتراك في   املستثمر

 الصندوق 

ال و  % من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق.0.025 %0.025 أتعاب الحفظ ج(

 الحفظب املدفوعة تحت حساب أتعا املبالغتشمل 

وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم  ضريبة القيمة املضافة

 .تطبيقها في املستقبل

تدفع على أساس ربع  الصندوق 

 سنوي 

أتعاب هيكلة  

رأسمال 

 الصندوق 

ريال  4,482,500

 سعودي

يستحق مدير الصندوق هذا املبلغ مقابل تأسيس 

الصندوق وهيكلة رأسماله وكذلك مقابل تحمله لجميع 

املصاريف التأسيسية والتي قد تزيد عن هذا املبلغ 

مره واحدة بعد استالم  الصندوق 

 متحصالت االكتتاب
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وتدفع من الصندوق ملدير الصندوق مره واحدة وهي 

 .الصندوق جزء من رأسمال 

رسوم هيكلة  د( 

 التمويل 

 يعادل  1.5%
 
٪ من 1.5يدفع الصندوق ملدير الصندوق مبلغا

أي مبلغ تمويل يحصل عليه الصندوق. ويجب دفع هذا 

الرسوم عند اتمام أي صفقة تمويل يبرمها الصندوق. 

رسوم هيكلة املدفوعة تحت حساب  املبالغتشمل ال و 

وكافة الضرائب اآلخرى  ضريبة القيمة املضافة التمويل

  .التي يتم تطبيقها في املستقبل

عند اتمام أي عملية  الصندوق 

 تمويل يبرمها الصندوق 

عن  % من قيمة األصول تدفع للوسطاء العقاريين2.5 %2.5 السعيرسوم  ه(

املدفوعة تحت  املبالغتشمل ال و  طريق مدير الصندوق 

وكافة  ضريبة القيمة املضافة سعيرسوم الحساب 

  .الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل

تدفع بعد استالم  الصندوق 

لقاء  شتراكمتحصالت اال 

، وتدفع أتعاب السعي

ملدير الصندوق الذي 

بدوره سيوزعها على 

الوسطاء العقاريين 

بحسب العقود املوقعه 

تدفع في حال و  معهم

وجود وسطاء ألي 

استحواذات مستقبلية 

 للصندوق 

رسوم  و(

 الصفقات

 % لالستحواذ1

 % للبيع 2

% من 1يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوم بقيمة 

سعر شراء كل أصل عقاري يستحوذ عليه الصندوق 

% من سعر بيع كل أصل عقاري تابع 2ورسوم بقيمة 

للصندوق، وذلك لقاء قيام مدير الصندوق بإجراء 

والشراء و  یعشروط الب علیالتقص ي الالزم والتفاوض 

وتکون االتعاب مستحقة السداد بعد  یةإتمام العمل

الخاصة بکل أصل عقاري  یعالشراء أو الب یةإتمام عمل

تشمل ال و  األصول األولية للصندوق. علیوال تطبق 

ضريبة  فقاتصرسوم الاملدفوعة تحت حساب  املبالغ

وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم  القيمة املضافة

  .تطبيقها في املستقبل

عند بيع أو شراء أي  الصندوق 

 أصل بعد اإلدراج

أتعاب املدير  ز( 

 اإلداري الفرعي

للمدير اإلداري الفرعي )شركة الصندوق  مدير يدفع 

ريال  15,000دوالر امريكي ) 4,000ما يعادل أيبكس( 

ويدفع الصندوق  كرسوم اعداد مرة واحدة سعودي(

الرسوم املتكررة للمدير اإلداري الفرعي حسب اآلتي: 

 9,563دوالر امريكي ) 2,550يدفع الصندوق ما يعادل 

 مقابل للمدير اإلداري الفرعي ريال سعودي( شهريا

تسجيل احتساب صافي قيمة االصول و  مهامه وهي

. كما جميع العمليات الحسابية الخاصة بالصندوق 

دوالر امريكي )  9,500يدفع الصندوق ما يعادل 

 سنوي  شهري/ تدفع الصندوق 
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للمدير اإلداري الفرعي  ريال سعودي( سنويا 35,625

. مقابل مهام اعداد القوائم املالية املدققة للصندوق 

عشر شهرا من الطرح، يترتب زيادة  13بعد مرور و 

تشمل ال و  % سنويا عن بدل تضخم.3.5املبالغ بنسبة 

أتعاب املدير اإلداري املدفوعة تحت حساب  املبالغ

ضريبة القيمة املضافة وكافة الضرائب اآلخرى  الفرعي

 التي يتم تطبيقها في املستقبل

 أتعاب املحاسب ح(

 القانوني

ريال  35,000

 سعودي

ويتم احتساب إجمالي كافة دفعات أتعاب املحاسب 

القانوني بحيث تشمل ضريبة القيمة املضافة، 

التي يتم والضريبة املستقطعة وكافة الضرائب األخرى 

  .تطبيقها في املستقبل

 تدفع سنويا الصندوق 

 رقابيةرسوم  ط(

)تدفع إلى هيئة 

 السوق املالية(

ريال  7,500

 سعودي 

تشمل ال و  مبلغ ثابت مبلغ ثابت ويدفع مرة واحدة.

ضريبة رسوم رقابية املدفوعة تحت حساب  املبالغ

وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم  القيمة املضافة

 تطبيقها في املستقبل، حسب الحال.

 

تدفع عند نهاية كل سنة  الصندوق 

 إلى هيئة السوق املالية

رسوم النشر  ي(

)تدفع إلى 

 تداول(

ريال  5,000

 سعودي

مبلغ ثابت، ويتم احتساب إجمالي كافة دفعات رسوم 

النشر بحيث تشمل ضريبة القيمة املضافة، والضريبة 

التي يتم تطبيقها في املستقطعة وكافة الضرائب األخرى 

 .املستقبل

 تدفع عند الطلب الصندوق 

رسوم اإلدراج  ك(

)تدفع إلى 

 تداول(

ريال  50,000

سعودي، رسوم 

 إدراج أولي 

% من القيمة 0.30

السوقية 

للصندوق على أال 

 50,000تقل عن 

ريال سعودي وان 

ال تزيد عن 

 ريال. 300,000

 مبلغ ثابت ويدفع مرة واحدة.

ويتم احتساب إجمالي كافة دفعات رسوم االدراج بحيث 

تشمل ضريبة القيمة املضافة، والضريبة املستقطعة 

 التي يتم تطبيقها في املستقبلوكافة الضرائب األخرى 

 

 مبلغ يدفع سنويا 

تدفع مرة واحدة قبل  الصندوق 

 إدراج وحدات الصندوق 

 

 

 

 تدفع سنويا

 سجيلترسوم ا ل(

وحدات 

 الصندوق 

)تدفع إلى 

 تداول(

ريال  50,000

سعودي، مقابل 

اعداد سجل ملالك 

الوحدات، 

 2باالضافة الى 

ريال عن كل 

مستثمر  على أال 

يزيد ذلك عن 

 مبلغ ثابت ويدفع مرة واحدة.

ويتم احتساب إجمالي كافة دفعات رسوم التسجيل 

ل ضريبة القيمة املضافة، والضريبة بحيث تشم

التي يتم تطبيقها في املستقطعة وكافة الضرائب األخرى 

 املستقبل

 

 تدفع مرة واحدة الصندوق 
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 ريال.  500,000

ريال  400,000

رسم ادارة سجل 

 مالكي الوحدات

 

 مبلغ يدفع سنويا لتداول 

 

 

 تدفع سنويا

سيعمل الصندوق الصندوق على التفاوض على األتعاب املدفوعة ملديري األمالك على أساس تجاري  أتعاب إدارة األمالك م(

ع هذه األتعاب من األصول التابعة 
َ
دف

ُ
بحت ومستقل وبما يتماش ى مع أسعار السوق السائدة. وت

% من 5فيما يتعلق باألصول األولية  األمالكللصندوق. ومن املتوقع أال تزيد األتعاب السنوية إلدارة 

إجمالي مبالغ إيجار األصول األولية. ويتم احتساب إجمالي جميع مدفوعات أتعاب إدارة األمالك بحيث 

 تشمل ضريبة القيمة املضافة، إن وجدت.

 

 يمكن إيجاز أتعاب إدارة األمالك من األصول األساسية على النحو التالي:

 .مستودعات الخريفلعقار  % من إجمالي اإليجار2.5

 

 .يتم إدارتها من قبل املستأجر فإنه باألصول األولية األخرى وفيما يتعلق 

٪ من القيمة 25في حال قيام الصندوق بأنشطة تطوير عقاري في املستقبل، والتي ال تتجاوز قيمتها  أتعاب التطوير ن(

اإلجمالية ألصول الصندوق. سيضمن الصندوق أن أي أتعاب تطوير يتكبدها الصندوق وتدفع 

للمطورين ستكون على أساس تجاري بحت ومستقل بما يتفق مع أسعار السوق السائدة. ولتجنب 

تطوير فيما يتعلق باألصول األولية. وتشمل جميع املبالغ  أتعابم يتكبد الصندوق أي الشك، ل

املدفوعة تحت حساب أتعاب التطوير ضريبة القيمة املضافة، والضريبة املستقطعة وكافة الضرائب 

 االخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل، حسب الحال.

عن كل  ريال سعودي 5،000غ في مجلس إدارة الصندوق مبلاألعضاء املستقلين يتقاض ى كل من  مصاريف أعضاء مجلس االدارة س(

. ولن يتلقى األعضاء غير املستقلين في مجلس إدارة  سعودي ريال 20،000اجتماع وبحد أقص ى 
 
سنويا

الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي  ومع ذلك سوف يتحملالصندوق أي أجور. 

ن األعضاء بشكل معقول في سبيل حضور االجتماعات، والتي ٌيتوقع أال تتجاوز يتكبدها كل عضو م

 وقدر 
 
  ريال سعودي 5،000ه جميعها مبلغا

 
 .العضاء مجلس ادارة الصندوق  سنويا

قد يترتب على الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر أتعاب ورسوم أخرى منها على سبيل الذكر ال  مصاريف أخرى  ع(

دارة التشغيل وتكاليف الخدمات ورسوم التأمين على العقار الذي يستحوذ عليه الحصر تكاليف ا

الصندوق وأتعاب املحاميين والزكاة )في حال تطبيقها على صناديق اإلستثمار العقاري املتداولة 

واليشمل ذلك الزكاة الخاصة ملالكي الوحدات( وأتعاب البلديات واألتعاب الحكومية وأتعاب التثمين 

االستشاري الهندس ي وأتعاب املساحين واملهندسين املعماريين ومهندسين الديكورات الداخلية.  وأتعاب

وفي جميع األحوال لن يتم خصم إال الرسوم واملصاريف الفعلية املتعلقة بالصندوق ومشاريعه بعد 

سبته الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. ومن املتوقع أال تتجاوز مثل هذه املصاريف ما ن

% من اجمالي قيمة أصول الصندوق سنويا، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة. ويجب تحديث 1

ا ونشرها على موقع مدير الصندوق على شبكة اإلنترنت.  هذه النسبة دوري 

 

( من هذه الشروط 1-ييقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أخرى غير التي تم ذكرها في جدول الرسوم واألتعاب المذكور في )* 

 .واألحكام
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 مثال الحتساب الرسوم املتكررة -2

 يرد في امللحق )ح( مثال الحتساب الرسوم واألتعاب املتكررة على الصندوق.

 املسؤولية -3

يقر مدير الصندوق أنه سيتخذ جميع الخطوات الالزمة ملصلحة مالكي الوحدات وذلك حسب علمه واعتقاده مع الحرص 

الواجب واملعقول وسيعمل مدير الصندوق واملدراء واملسؤولين واملوظفين والوكالء واملستشارين التابعين له والشركات 

ة الصندوق، على بذل الحرص والجهد املعقول والتصرف بحسن نية ، التابعه وأمين الحفظ واملستشار الشرعي ومجلس إدار 

في سبيل تحقيق مصالح مالكي الوحدات، إال انه قد يتعرض الصندوق الى خساره بأي شكل من األشكال بسبب القيام بأي 

ا اليتحمل هؤالء تصرف غير متعمد يصدر عن اي من األطراف املذكوره فيما يتعلق بقيامهم بإدارة شؤؤون الصندوق. فعنده

ويثبت حسن النية في حال عدم وجود اي تصرف  –االطراف مسوولية عن تلك الخسارة بشرط أن يكون ان تصرف بحسن نية 

وبشكل يعتقد انه يخدم مصالح الصندوق  -او قرار او مراسالت تدل على علم مسبق بالنتائج السلبية للقيام بذلك التصرف

 الينطوي على االهمال الفادح أو االحتيال او سوء التصرف املتعمد. بالشكل األمثل وان يكون التصرف

وال ينطبق ذلك على اي ضرائب او رسوم قد تفرض  1-ويتعهد مدير الصندوق بأن يتحمل أي رسم لم يتم ذكره في الجدول ي

 مستقبال من قبل اي من الجهات والسلطات التشريعية.

 ضريبة القيمة املضافة -4

مدير الصندوق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ، فإن االستثمار في هذا الصندوق ال يخضع لضريبة دخل بناء  على مباحثات 

أو ضريبة استقطاع أو ضريبة على األرباح الرأسمالية أو أي ضريبة أخرى ذات صلة، وذلك حتى تاريخ صدور هذه الشروط 

 بأنه تم تطبيق ضريبة القيمة املضافة في امل
 
 من ينايرواألحكام، علما

 
وعليه، لم يقم مدير الصندوق  2018ملكة اعتبارا

يجب التنويه إلى أن الهيئة العامة  - .باحتساب ضريبة القيمة املضافة على قيمة االستحواذ على األصول العقارية املبدئية

ه في حال تم خضوع بشكل عام فإن .للزكاة والدخل من املمكن أن ترى في وقت الحق إعادة إخضاع هذه العملية للضريبة

املدفوعة قابلة لالسترداد نقدا من الهيئة  عمليات االستحواذ على األصول العقارية لضريبة القيمة املضافة، فإن الضريبة

العامة للزكاة والدخل، أو خصمها من خالل اإلقرارات الضريبية الالحقة في حال ارتأت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب 

يمة املضافة على عمليات االستحواذ املذكورة الخاصة بالصندوق، فإن ذلك قد يؤثر سلبا على التوزيعات تطبيق ضريبة الق

النقدية للصندوق في حال تم دفع الضريبة املذكورة من املوارد الخاصة بالصندوق، مع العلم أنه يمكن للصندوق الحصول 

ة رأس مال الصندوق بما يعادل قيمة الضريبة املطبقة املذكورة، على تمويل بنكي متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، أو زياد

سلبية كبيرة على التوزيعات النقدية للصندوق ما لم يذكر خالف ذلك يشار إلى جميع الرسوم  بحيث ال يترتب على ذلك تأثيرات

تحقاق ضريبة القيمة املضافة واملصاريف في هذه الشروط واألحكام دون احتساب ضريبة القيمة املضافة، وبالتالي في حال اس

 للصندوق، يلتزم مدير الصندوق 
 
على أي خدمة أو سلعة مقدمة من الغير لصالح للصندوق أو مدير الصندوق بصفته مديرا

بأخذ املستحقات الضريبية بعين االعتبار حيث يتم زيادة املقابل املدفوع من الصندوق ملزود الخدمة ذات العالقة بقيمة 

وبناء  على ذلك، يجدر على املستثمرين األخذ بعين اإلعتبار كيفية  .لقيمة املضافة املستحقة على الصندوق تعادل ضريبة ا

 تطبيق ضريبة القيمة املضافة على املبالغ املستحقة للصندوق أو تلك املستحقة على الصندوق.

الحصرية طبقا ضريبة القيمة املضافة يشار إليها على أساس  في هذه الشروط واألحكاماملذكورة الرسوم واملصاريف  إن كافة

في حال استحقاق ضريبة القيمة املضافة على (، ما لم تتم االشارة الى خالف ذلك. وبالتالي، ف1.1()1للجدول الوارد في )ك( )

 لل)الذي يتصرف من الغير لصالح للصندوق أو مدير الصندوق أو خدمات سلع تقديم أي 
 
فسوف ، (صندوق بصفته مديرا

الصندوق بقيمة تعادل  املستحق الدفع منزيادة  وبعين االعتبار كضريبة  املبالغ املستحقةمن أخذ مدير الصندوق  يتأمد

 ضريبة القيمة املضافة املستحقة  على الصندوق.

شخص )بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، ألي هذه الشروط واألحكام، يحق توحي به الذي  الحدباإلضافة إلى ذلك، وإلى 

الطرف املستحق( استرداد أو الحصول على تعويض عن الخسارة أو التكلفة أو النفقات أو املصروفات املدفوعة فيما يتعلق 
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 .بالصندوق، ويجب أوال خفض دفعة التعويضات أو األرباح بمبلغ يساوي مبلغ الضريبة املستحقة على الدفعة ذات الصلة

 ملخص اإلفصاح املالي -5

املتوقع أن يتكلفها ويتكبدها الصندوق في ملخص اإلفصاح املالي الوارد في  التي من تم تحديد الرسوم واألتعاب والنفقات

 ( من هذه الشروط واألحكام.بامللحق )

 أصول الصندوق  -ك

 تسجيل أصول الصندوق  -1

شركة ذات مسؤولية  –تحت مسمى شعاع ريت واحد  ةض خاصاغر أذات  كةسوف تسجل أصول الصندوق باسم شر 

 .أمين الحفظ لتسجيل األصول األساسية للصندوق باسمهاتم تأسيسها من قبل ي محدودة

 ملقيم املعتمداتعيين  -2

 يوسترات لتقييم أصول الصندوق.لو شركة فا وايت كيوبز العقارية تعيين شركةتم 

 

 كيفية تثمين أصول الصندوق  -3

 إلى تثمين ُمَعد من ِقبل مثمنين عقاريين مستقلين ومرخصين من الهيئة ايقوم مدير الصندوق بتثمين أصول 
 
لصندوق استنادا

أو تعيين مثمن جديد للصندوق دون أي إشعار مثمن معين  السعودية للمقيمين املعتمدين. ويحق ملدير الصندوق تغيير 

 بعين االعتبار مسؤوليته االئتمانية تجاه مالكي مسبق ملالكي الوحدات. ويتم التعيين املذك
 
ور من ِقبل مدير الصندوق آخذا

 الوحدات.

يتم احتساب صافي قيمة األصول للوحدة الواحدة عن طريق خصم املطلوبات اإلجمالية للصندوق، بما في ذلك أي التزامات 

إجمالي أصول الصندوق. ويتم تقسيم الناتج  مالية والرسوم والنفقات املستحقة على الصندوق خالل فترة االحتساب من

 على عدد وحدات الصندوق لنفس الفترة. ويكون الناتج هو القيمة االسترشادية لوحدات الصندوق القائمة.

األصول العقارية، والنقدية، واألرباح املتراكمة، والذمم الحصص و تكون قيمة إجمالي أصول الصندوق هي مجموع كافة 

ملوكة للصندوق. ويقوم مدير الصندوق بممارسة حكمه املاملدينة األخرى والقيمة السوقية لجميع االستثمارات غير العقارية 

ندوق. وألغراض طلباته، شريطة أن يتصرف بحسن نية ملصلحة الصتاملعقول في تحديد القيم التي تخص أصول الصندوق وم

من ،أو أكثر  مثمنين اثنينمدير الصندوق متوسط عمليات التثمين التي أجراها  يعتمدتحديد قيمة األصول العقارية، 

 املثمنين املستقلين املرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين. 

اثنين من املثمنين املعتمدين من الهيئة تقييما لكل أصول من أصول الصندوق وذلك من خالل تعيين مدير الصندوق أجرى 

 السعودية للمقيمين املعتمدين.
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 ويمكن تلخيص التثمين الذي نفذه املثمنون املعينون على النحو التالي: 

شركة وايت  العقار

 كيوبز العقارية

شركة  تاريخ التقييم

 فاليوسترات

تاريخ 

 التقييم

متوسط 

 التقييم

سعر 

 االستحواذ

 الفرق بين

سعر 

االستحواذ 

ومتوسط 

 التقييم

26/11/2018 205,000,000 م26/11/2018 206,000,000 إيليت مول 

 م

205,500,000 201,500,000 2% 

26/11/2018 71,180,000 م26/11/2018 76,000,000 مركز الندى

 م

73,590,000 70,000,000 7% 

مستودعات 

 الخريف

26/11/2018 133,000,000 م26/11/2018 145,600,000

 م

139,300,000 130,000,000 7% 

مبنى يورو 

 السكني

26/11/2018 19,400,000 م26/11/2018 19,421,986

 م

19,410,993 19,200,000 1% 

مفروشات 

املطلق 

 روومز

26/11/2018 106,700,000 م26/11/2018 110,000,000

 م

108,350,000 102,000,000 6% 

مفروشات 

 املطلق العليا

26/11/2018 54,300,000 م26/11/2018 53,000,000

 م

53,650,000 50,000,000 7% 

 %4.7 572,700,000 599,800,993  589,580,000  610,021,986 املجموع

 

 وتوقيته التقييماعدد مرات  -4

)ويشار إلى حسب الضرورة  وفي أي وقت آخر  (كل ستة أشهرمرة يقوم مدير الصندوق بإعالن صافي قيمة األصول للوحدة )

أصول الصندوق وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة  قييمت"(. ويجوز ملدير الصندوق تأجيل تقييماليوم مثل ذلك اليوم بـ "

وسيتم االلتزام بكل ما ورد في التعميم الصادر من  ( من الئحة صناديق االستثمار العقاري 22السوق املالية طبقا للمادة )

ه بحيث يتم نشر جميع التقارير الخاصة بالتقييم 21/4/1439ه واملقرر في 22/04/1437وتاريخ  1/6/3/16الهيئة رقم  ت /

 على املوقع االلكتروني ملدير الصندوق والسوق املالية تداول بما تقتضيه ضوابط التعميم.

 كيفية اإلعالن عن صافي قيمة أصول  -5

يوم عمل من يوم التثمين ذي العالقة. ويتم  30ل أصول الصندوق خالوحدات يقوم مدير الصندوق بإعالن صافي قيمة 

واملوقع  للسوق املالية السعوديةإخطار مالكي الوحدات بالتثمين من خالل تقارير دورية متاحة على املوقع اإللكتروني 

 اإللكتروني ملدير الصندوق.

 مجلس إدارة الصندوق  -ل

تصرفات محددة للصندوق وللعمل كوكيل لصالح الصندوق ومالكي يقوم مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة للصندوق ملراقبة 

 الوحدات. ويعمل مجلس إدارة الصندوق مع مدير الصندوق لضمان نجاح الصندوق.
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 الصندوق  تشكيل مجلس إدارة -1

أعضاء يعينهم مدير الصندوق منهم اثنين مستقلين. ويتم إخطار مالكي الوحدات بأي  5يتألف مجلس إدارة الصندوق من 

تعديل في تشكيل مجلس إدارة الصندوق باإلعالن عنه على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية 

 السعودية )تداول(. 

 

 أسماؤهم:ويتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية 

 نبذة مجلس االدارة املنصب االسم

شركة  - الرئيس التنفيذي  عمر محمد صائب الجارودي

شعاع كابيتال العربية 

 السعودية

يشغل السيد/ عمر بن محمد صائب الجارودي  االدارة جلسمرئيس 

منصب الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال 

العربية السعودية. إضافة الى كونه عضو مجلس 

إدارة في العديد من الشركات الكبرى، منها شركة 

الخليج للتمويل، وشركة الباني للتطوير العقاري، 

 .شركة أوبليجاتو للفنادق املحدودة، والكثير غيرهم

متع السيد/ عمر الجارودي بخبرة واسعة ومتنوعة  تي

 في مجاالت االستثمارات التجارية  33تتجاوز 
 
عاما

هذه الفترة خبرة واسعة واملصرفية. اكتسب خالل 

وشاملة حول منطقة الشرق األوسط وأوروبا في 

مجاالت االستثمار املصرفي، وامللكية الخاصة، وإدارة 

األصول، والوساطة املالية املحلية واإلقليمية، 

 .والتوزيع

إنلقت مسيرة السيد/ عمر الجارودي املهنية في عام 

من خالل عمله لدى "البنك السعودي  1984

نس ي"، حيث استهل عمله في مجال الخدمات الفر 

 إلى االستثمار 
 
املصرفية التجارية، ثم انتقل الحقا

، ساهم الجارودي في تأسيس 1995املصرفي. وفي عام 

البنك االستثماري "لبنان إنفست"؛ املؤسسة 

مع "بنك عوده  2000املصرفية التي تم دمجها في عام 

 إلى "شعاع كاب
 
يتال" في عام ش.م.ل"، ثم انضم الحقا

2007. 

السيد/ عمر الجارودي حاصل على درجة املاجستير 

في االقتصاد من جامعة "سيراكيوز" في نيويورك، 

وعلى شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من 

"الجامعة األميركية في بيروت"، كما وأنه حائز على 

 (CME1)الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية 

 الرئيس التنفيذي للعمليات محمد صبحي برقاوي باسل 

شركة شعاع كابيتال  -

 العربية السعودية

يشغل السيد باسل محمد برقاوي منصب الرئيس  عضو تنفيذي

التنفيذي للعمليات في شركة شعاع كابيتال العربية 

 السعودية

برقاوي مسيرته املهنية في "سيتي باسل بدأ السيد/ 

سنوات، تبعتهم  9بانك" حيث قض ى هناك  برايڤت

سنتان في مصرف "كريديت سويس". لذلك فهو 

يمتلك سجل حافل متنوع من الخبرة في مجال 
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اإلستثمار يشمل معامالت اإلستثمار في األسهم 

الخاصة والعقارات )قيم املعامالت املجّمعة الكلي 

مليار دوالر(، وأسواق رأس املال، وإدارة  5.2يزيد عن 

حافظ، واإلستثمارات السائلة.امل  

إنضم السيد/ باسل برقاوي إلى شركة شعاع كابيتال 

، بصفته رئيس عالقات 2017العربية السعودية عام 

املستثمرين والشركات، مع التركيز الرئيس ي في إدارة 

، وتطوير العالقات مع املستثمرين والبنوك على التوالي

شعاع  ات فيتم منحه منصب املدير التنفيذي للعمليو 

.2018 كابيتال السعودية عام  

السيد/ باسل برقاوي حاصل على شهادة 

البكالوريوس في العلوم املصرفية والتمويل من جامعة 

سنترال فلوريدا في أورالندو، الواليات املتحدة. كما 

وأنه حائز على الشهادة العامة للتعامل في األوراق 

 (.CME-1املالية )

الرئيس التنفيذي لشركة   املطلقمحمد عبدهللا عبدهللا

ذا فاكتوري وعضو مجلس 

االدارة لشركة املطلق 

 القابضة.

 عبدهللا محمد املطلق منصب الرئيسيشغل السيد/  عضو غير مستقل

والذي يعمل التنفيذي ملصنع "ذي فاكتوري" لألثاث، 

وذلك من خالل في السوق املحلي واالقليمي والعالمي  

مجلس التعاون الخليجي  إلى جميع دول  التصدير

.واألردن والعراق وكندا والصين .  

عالوة على ذلك، فإن السيد/ عبد هللا املطلق هو 

، وكان القابضة عضو في مجلس إدارة شركة املطلق

قد تولى عدة مناصب قيادية كبرى في شركة املطلق 

القابضة من بينها مدير التسويق، واملدير اإلقليمي، 

ت والعالمة التجاريةوأيضا مدير االتصاال  .  

السيد/ عبد هللا املطلق حاصل على درجة 

البكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص فرعى في 

( في ANUالتسويق( من الجامعة الوطنية األمريكية )

 1997سنة  ڤـر،دن

فيصل بن سلطان بن محمد بن 

 سلطان

شركة  -نائب املدير العام 

 الصالحية الطبية

يد/ فيصل بن سلطان منصب نائب املدير يشغل الس عضو مستقل

العام في شركة الصالحية للتجارة )الصالحية الطبية( 

في الرياض، وتولى قبل ذلك عدة مناصب عليا ضمن 

الشركة، أهمها منصب املدير املالي، ونائب املدير 

 التنفيذي.

 2004بدأ السيد فيصل بن سلطان عمله املنهي سنة 

الرياض، حيث عمل في  في البنك األهلى التجاري في

 قسم الخزينة، إنضم بعد ذلك إلى شركة "نورث

حيث عمل  2007كابيتال" األمريكية في عام  ساوند

 هناك كـ مسؤول في مجال التداول.

السيد/ فيصل حاصل على شهادة البكالوريوس في 

اإلدارة املالية والتسويق )تخصص مزدوج( من جامعة 

الواليات املتحدة األمريكية. مع  –سالف ريجينا 
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 مؤهالت األعضاء -2

 يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

 

 غير خاضعين ألي إجراءات إفالس أو تصفية. -أ

 

 لم يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشرف أو تنطوي على الغش. -ب

 

 الصندوق.يتمتعون باملهارات والخبرات الالزمة التي تأهلهم ليكونوا أعضاء  بمجلس إدارة  -ج

 

لتعريف العضو املستقل الوارد في  (أمن أعضاء مجلس ادارة الصندوق مطابق )عضو مستقل أن كل ويقر مدير الصندوق 

تعليمات صناديق اللمتطلبات الواردة ل مطابق( ب، و )لية وقواعدهاقائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املا

 فيما يتعلق بالعضو املستقل في مجلس االدارة. االستثمار العقار 

 

 بدالت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الصندوق  -3

 20،000عن كل اجتماع وبحد أقص ى  ريال سعودي 5،000غ في مجلس إدارة الصندوق مبلاألعضاء املستقلين يتقاض ى كل من 

. ولن يتلقى األعضاء غير املستقلين في مجلس إدارة الصندوق أي أجور.  سعودي ريال
 
الصندوق  ومع ذلك سوف يتحملسنويا

كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من األعضاء بشكل معقول في سبيل حضور االجتماعات، والتي 

 وقدر 
 
  وديريال سع 5،000ه ٌيتوقع أال تتجاوز جميعها مبلغا

 
 .العضاء مجلس ادارة الصندوق  سنويا

 

 املسؤوليات -4

 عن اآلتي
 
 :يكون مجلس إدارة الصندوق مسؤوال

 

 للشروط واألحكام هذه والئحة  (أ)
 
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسئولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

والقرارات الهيئة الشرعية  العقارية املتداولةصناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار 

 ؛للصندوق 

اإلشارة بإنه كان من ضمن قائمة أسماء الطالب 

 األوائل املتفوقين على مستوى الجامعة.

 

 اسري شركة رئيس نائب املحيميد عبدالعزيز  يزيد

 للمحاماه املحيميد

 الشرعية واالستشارات

 والقانوينة

يشغل السيد/ يزيد بن عبد العزيز املحيميد منصب  عضو مستقل

نائب رئيس شركة ياسر املحيميد للمحاماه 

إدارة باالضافة الى  واالستشارات الشرعية والقانوينة

املتنوعة كبيع  الخاصة عمال العقاريةاأل وتطوير 

األراض ي الخام، وبناء وإستئجار املجمعات والساحات 

العامة والتي استطاعت استقطاب عدد من أهم 

 املستأجرين الرئيسين في اململكة مثل "مكتبة جرير".

السيد/ يزيد املحيميد حاصل على دبلوم في برنامج 

املبيعات والتسويق من املعهد اإلداري في الرياض عام 

2000. 
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 فيها، ويشمل ذلك على سبيل املثال  (ب)
 
املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

 ال الحصر: املوافقة على عقود التطوير، وعقد الحفظ وعقد التسويق، والتثمين؛

 وط واألحكام وأي تعديالت عليها؛املوافقة على هذه الشر  (ج)

طبقا لهذه الشروط واألحكام  مدير الصندوق  تضارب في املصالح يفصح عنهاالشراف على وعند اللزوم املصادقة على أي   (د)

 ؛وكافة اللوائح املرعية

 املوافقة على تعيين املحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق؛  (ه)

 مع مسؤول املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل االجتماع ما ال يقل عن )مرت (و)
 
ين( سنويا

 األموال وتمويل اإلرهاب لديه للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة؛

 التأكد من إلتزام مدير الصندوق باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية إلى مالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب املصالح؛  (ز)

تجاه الصندوق وحاملي الوحدات، بما في ذلك إظهار الوالء والرعاية باخالص  ومسوؤلياتهم جباتهموأداء واالعمل بأمانة   (ح)

  لصندوق.والعناية املعقولة تجاه مالكي الوحدات في ا

ويقدم مدير الصندوق كافة املعلومات الضرورية املتعلقة بأمور الصندوق إلى جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

وال يكون أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق مسؤولين تجاه أي من  ملساعدتهم على تنفيذ الواجبات املنوطة بهم.

يف أو مصاريف أو التزامات أخرى يتعرض لها مالك الوحدات أو أصول مالكي الوحدات عن أي أضرار أو خسائر أو تكال

 عن سوء تصرف متعمد أو سوء نية أو إهمال مقصود من جانبهم.
 
 الصندوق، ما لم يكن ذلك ناتجا

 الصناديق األخرى املدارة من ِقبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق  -5

 

 صندوق شعاع السعودي الفندقي - عمر محمد صائب الجارودي

 1صندوق جدة سنترو  -

 1صندوق الدمام ريحان  -

 صندوق شعاع وادي الهدا -

 صندوق شعاع الفندقي -

 1صندوق كيان للتطوير العقاري  -

 ال يوجد - بقية أعضاء املجلس

 

 

 اجتماعات مجلس إدارة الصندوق  -6

السنة املالية.   خاللبحد أدنى  مرتين بدعوة من رئيس املجلس، ومن املتوقع أن تكون  امجلس إدارة الصندوق اجتماع يعقد

، ويتوجب عليه الدعوة لالجتماع كلما طلب منه 
 
 ملجلس إدارة صندوق كلما رأى ذلك ضروريا

 
 عاجال

 
وقد يعقد الرئيس اجتماعا

 ( من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.2ذلك مدير الصندوق أو أي اثنين )

 إال إذا حضره أغلبي
 
 ة أعضائه.وال يكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق صحيحا

 قرارات املجلس بأغلبية أصوات األعضاء. وفي حال تساوي األصوات، يكون لرئيس املجلس صوت ترجيحي. روتصد



 112من  77صفحة 

يجوز ملجلس إدارة الصندوق املوافقة على القرارات بشكل مستعجل من خالل التمرير، عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني، 

 مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع الحق للتوثيق الرسمي.على أن يتم عرض أي قرار من هذا القبيل على 

ويمكن عقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والتصويت ومشاركة أعضاء املجلس في مداوالتها والتصويت على قراراتها عن 

 .االلكترونية الوسائل طريق

اقشات، بما في ذلك عمليات التصويت التي يقوم مجلس إدارة الصندوق بتوثيق اجتماعاته، وإعداد محاضر املداوالت واملن

 تتم، واالحتفاظ بهذه املحاضر ُمنظمة وُمدارة وفق األصول لسهولة الرجوع إليها. 

وال يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق التصويت على أي قرار له مصلحة فيه، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. ويجب 

 ارة الصندوق.اإلفصاح عن مثل هذه املصلحة إلى مجلس إد

 مدير الصندوق  -م

 اسم مدير الصندوق وعنوانه (1

 

 السعودية العربية شركة شعاع كابيتالاالسم: 

 برج حمد، الدور السابع والعشرونالعنوان:    

 شارع امللك فهد               

  11482الرياض  8181صندوق بريد        

 الرياض                            

 اململكة العربية السعودية                           

 www.shuaacapital.com.sa املوقع اإللكتروني:                            

 

 بصفته شخصا مرخصا له مدير الصندوق  (2

 

تأسست في اململكة العربية السعودية مقفلة  ةمساهموهي شركة  السعودية العربية شركة شعاع كابيتالتتولى إدارة الصندوق 

"شخص مرخص له" بموجب الترخيص بصفتها ُمرخصة من ِقبل الهيئة و  1010243538رقم تجاري بموجب سجل ُمسجلة و 

ملحافظ االستثمارية وا( إدارة صناديق االستثمار 3( تقديم خدمات املشورة )2( الترتيب )1)ملزاولة أنشطة  07069-37  رقم

 . ( أنشطة الحفظ4) الخاصة

 

متوافقة مع الشريعة اإلسالمية للعمالء من أصحاب املؤسسات  يةيقدم مدير الصندوق خدمات إدارة ومشورة استثمار 

 مجموعة واسعة من األهداف االستثمارية. ترمي إلى تحقيقواألفراد من أصحاب الثروات عبر مجموعة من فئات األصول التي 

 

 خدمات مدير الصندوق  (3

 

 لالئحة األشخاص املرخص لهم والصادرة 
 
يعّين مدير الصندوق مدير محفظة استثمارية مسجل لدى هيئة السوق املالية وفقا

 من هيئة السوق املالية وذلك لإلشراف على إدارة الصندوق. 

 في ذلك، دون حصر، ما يلي: سوف ُيقدم مدير الصندوق الخدمات اإلدارية التالية وخدمات أخرى للصندوق بما

 تحديد الفرص االستثمارية وتنفيذ عمليات بيع وشراء أصول الصندوق؛ -أ

 

 وضع إجراءات اتخاذ القرارات التي ينبغي إتباعها عند تنفيذ أعمال ومشاريع الصندوق؛ -ب

http://www.shuaacapital.com.sa/
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 الصندوق؛إطالع هيئة السوق املالية السعودية حول أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال  -ج

 

 االلتزام بجميع األنظمة واللوائح السارية في اململكة العربية السعودية املتعلقة بعمل الصندوق؛ -د

 

 للشروط واألحكام؛ -ه
 
 إدارة أصول الصندوق بشكل يحقق مصلحة املستثمرين وفقا

 

 ضمان قانونية وسريان جميع العقود املبرمة لصالح الصندوق؛ -و

 

 وضحة في هذه الشروط واألحكام؛تنفيذ استراتيجيات الصندوق امل -ز

 

 الترتيب والتفاوض وتنفيذ وثائق تسهيالت الدين املتوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية نيابة عن الصندوق؛ -ح

 

للصندوق والحصول على موافقته على أن هذه الشروط واألحكام متوافقة مع ضوابط الشريعة املستشار الشرعي تعيين  -ط

 اإلسالمية؛

 

 أداء األطراف التي يتعاقد معها الصندوق من الغير؛ اإلشراف على -ي

 

 ترتيب تصفية الصندوق عند انتهائه؛ -ك

 

تزويد مجلس إدارة الصندوق بجميع املعلومات الالزمة املتعلقة بالصندوق لتمكين أعضاء املجلس من أداء مسؤولياتهم  -ل

 بشكل كامل؛

 

وهذه ولوائح الوق املالية )تداول( ئة السوق املالية التشاور مع مجلس إدارة الصندوق لضمان االمتثال للوائح هي -م

 الشروط واألحكام.

 

 عزل و/أو استبدال مدير الصندوق  (4

  إجراء أي واتخاذ الصندوق  مدير عزل  للهيئة
 
 الحاالت من أي وقوع حال في بديل للصندوق، وذلك مدير لتعيين تراه مناسبا

 :اآلتية

 .لهم املرخص الئحة األشخاص بذلك بموجب الهيئة إشعار دون  اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف (أ)

 .قبل الهيئة من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق  مدير ترخيص الغاء (ب)

 اإلدارة. نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق  مدير من الهيئة إلى طلب تقديم (ج)

 .التنفيذية بالتزام نظام السوق املالية ولوائحه -جوهريا  الهيئة تراه بشكل -أخل  قد الصندوق  مدير أن الهيئة إذا رأت (د)

 مسجل آخر شخص وجود عدم أو استقالته مع عجزه أو الصندوق  أصول  يدير الذي االستثمارية املحفظة مدير وفاة (ه)

 أصول الصندوق. إدارة على قادر الصندوق  مدير لدى

بشكل  إخاللهمدير الصندوق بسبب  عزل  الهيئة فيه من يطلبون  الصندوق  وحدات مالكي من خاص قرار صدور  (و)

التنفيذية، ويكون للهيئة سلطة التحقق بالوسائل  جوهري بشروط وأحكام الصندوق و/أو نظام السوق املالية ولوائحه

 .اإلخاللالتي تراها مناسبة من تحقق شرط 

 .جوهرية أهمية ذات أنها معقولة أسس على بناء   الهيئة ترى  أخرى  حالة أي (ز)

 حدوثها. من يومي عمل خالل )ه( أعاله الفقرة في ذكرها الوارد الحاالت من بأي الهيئة إشعار الصندوق  مدير على يجب

  الهيئة مارست إذا
 
  صالحياتها من أيا

 
على  املساعدة أجل من كامل بشكل التعاون  مدير الصندوق  على ، فيتعينهذاللبند  وفقا
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 مدير يوم عمل األولى من تعيين (60الستين ) خالل وذلك البديل الصندوق  مدير للمسؤوليات إلىالسلس  النقل تسهيل

 الصندوق البديل. 

 أو البديل الصندوق  مدير تعيين بمجرد الصندوق  تخص استثمارية أي قرارات اتخاذ عن يتوقف أن فيجب مدير، إذا ُعزل 

 .الهيئة تحدده وقت سابق أي في

 

 في املصالح التضاربات الجوهرية (5

 

حتى تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام، فإنه ال يوجد معامالت تنطوي على تضارب مصالح جوهري بين مصالح الصندوق 

ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي أطراف أخرى. وقد قام مدير الصندوق بتحديد حاالت التضارب املحتملة في 

 ( من هذه الشروط واألحكام. صفي الفقرة )هذه موضحة و املصالح بين مدير الصندوق والصندوق 

لن يكون ملدير الصندوق أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبات ضدها، إال للحد الذي يملك فيه وحدات بالصندوق. 

 وال يكون لدائني مدير الصندوق أي مصلحة في أي أصول بالصندوق.

هذا التضارب بشكل  عن فصاحاإل مدير الصندوق يتعين على صندوق، في حالة وجود تضارب جوهري بين مدير الصندوق وال

كامل دون أي تأخير إلى مجلس إدارة الصندوق، ويعمل مع مجلس إدارة الصندوق لحل هذا التضارب عن طريق ممارسة 

 مصالح الصندوق وحاملي الوحدات ككل.في العناية الواجبة وحسن النية والنظر 

 

 التفويض للغير (6

 عن إدارة الصندوق، ويكون مسؤوال عن تعيين أي طرف )بما في ذلك تابعيه( للقيام بأي من 
 
يكون مدير الصندوق مسؤوال

 مسؤولياته املذكورة. ويجوز ملدير الصندوق تعيين الغير لتوفير الخدمات من أجل تعزيز أداء الصندوق. 

 

 في الصندوق  مدير الصندوق  استثمار  (7

أو بعد تاريخ اإلدراج، بشرط أال تتجاوز هذه املشاركة  فترة الطرح األولي في االشتراك في الصندوق  وتابعيه ملدير الصندوق  يحق

حسب آخر قوائم مالية مدققة وستطبق فترة حظر  ملدة سنة من تاريخ اإلدراج  القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ٪ من 25

 يحقو . .% من حجم الصندوق 5اذا اشترك مدير الصندوق أو أي من تابعيه في الطرح األولي وتجاوز مجموع استثماره نسبة 

موظفي مدير الصندوق الذين  بإستثناء والصناديق واملحافظ الخاصة تحت إدارتهملوظفي ومديري ووكالء مدير الصندوق 

الحصول على وحدات في الصندوق والتصرف فيها من وقت و  الصندوق االشتراك في  لديهم عضوية مجلس إدارة الصندوق 

أن يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار له في الصندوق في نهاية كل سنة مالية في ملخص اإلفصاح  كما يجبآلخر، 

 املالي.
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 تنظيمي ملدير الصندوق الهيكل ال  (8

  مسجلين ومرخصين من هيئة السوق املالية. أشخاص 9من عمه له افي ادارة االصول واالدارات الد يتكون فريق العمل 

 

 نبذه عن الشركة: (9

  

بموجب ،السوق املاليةرخصة من قبل هيئة شركة شعاع كابيتال العربية السعودية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة م 

، للقيام بأعمال اإلستثمارات املالية التي تشمل على التعهد بالتغطية والنشاطات املالية األخرى 56070-37ترخيص رقم 

وهي الذراع  واملحافظ وأعمال الوساطة املاليةالخاصة بالشركات، وأعمال اإلستشارات اإلستثمارية، وإدارة األصول 

 ملكة العربية السعودية.اإلستثماري لشركة شعاع كابيتال في امل
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 أمين الحفظ -ن

 اسم أمين الحفظ وعنوانه ورقم ترخيصه (1

 لالستثمار  البالدشركة  االسم: 

 االول ، الطابق سمارتبرج  العنوان: 

 مع شارع التحلية طريق امللك فهد، تقاطع 

 140ص.ب:

 اململكة العربية السعودية 

   capital.com-http://www.albilad  املوقع اإللكتروني: 

 

وسيقوم أمين  (.8100-37) أمين الحفظ من هيئة السوق املالية كـ "شخص مرخص له" بموجب الترخيص رقمتم ترخيص 

ْوْن "
ُ
ك
َ
شركة ذات غرض الحفظ بتأسيس واحدة أو أكثر من الشركات السعودية ذات املسؤولية املحدودة )كل واحدة منها ت

ملكية أصول الصندوق. وسوف تحافظ مثل هذه الهيكلة على الكفاءة الضريبية واالمتثال النظامي كما حتفظ ب"( لتخاص

ونية للمستثمرين. ولن يكون ألمين الحفظ أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبات ستوفر أقص ى قدر من الحماية القان

ومع  لصندوق.لضدها، إال للحد الذي يملك فيه وحدات بالصندوق. وال يكون لدائني أمين الحفظ أي مصلحة في أي أصول 

مع  تمويلأي ترتيبات  في حال دخول الصندوق فيللصندوق  مول مالصندوق لصالح طرف ثالث أصول  رهن، يجوز ذلك

 ممولين من أطراف ثالثة. 

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته (2

 يتم تسجيل أصول الصندوق العقارية باسم شركة )أو أكثر( ذات غرض خاص تابعة ألمين الحفظ. 

سيقوم أمين الحفظ باتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لفصل األصول الخاصة بالصندوق عن أي أصول أخرى بشكل 

 مستقل، بما فيها األصول الخاصة بأمين الحفظ. 

 التعاقدية. التزاماته تأدية تؤيد التي املستندات من وغيرها الضرورية السجالت يحتفظ أمين الحفظ بكافة

 قبل الهيئةعزل أمين الحفظ من  (3

 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في الصندوق، وذلك مدير املعين من أمين الحفظ عزل  للهيئة

 .لهم املرخص الئحة األشخاص بذلك بموجب الهيئة إشعار دون  الحفظ نشاط ممارسة عن أمين الحفظ توقف (أ)

 .الهيئةقبل  من تعليقه أو سحبه أو الحفظ نشاط ممارسة في أمين الحفظ ترخيص الغاء (ب)

 .الحفظ نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء أمين الحفظ من الهيئة إلى طلب تقديم (ج)

 .التنفيذية بالتزام نظام السوق املالية ولوائحه -جوهريا  الهيئة تراه بشكل -أخل  قد أمين الحفظ أن الهيئة رأت إذا (د)

 .جوهرية أهمية ذات أنها معقولة أسس على بناء   الهيئة ترى  أخرى  حالة أي (ه)

  الهيئة مارست إذا (و)
 
  صالحياتها من أيا

 
  مدير الصندوق  على فيتعين ،لهذا البند وفقها

 
تعيين أمين حفظ بديل وفقا

على  أجل املساعدة من كامل بشكل لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون 

 األولى من (60خالل الستين ) وذلك البديل أمين الحفظ السلس للمسؤوليات إلى النقل تسهيل
 
أمين الحفظ  تعيين يوما

 البديل.

 

  

http://www.albilad-capital.com/
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 عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق  (4

 كتابي إشعار بموجب الحفظ أمين شرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق املسبقة، عزل  الصندوق  ملدير يجوز 

 .الوحدات مالكي مصلحة الحفظ في أمين عزل  أن معقول  رأى بشكل إذا

 من30خالل ثالثين ) له بديل تعيين الحفظ أمين عزل  إذا الصندوق  مدير على يجب
 
 اإلشعار الحفظ تسلم أمين ( يوما

  الصادر الكتابي
 
 النقل الصندوق لتسهيل مدير مع كامل بشكل التعاون  املعزول أمين الحفظ على . ويجبلهذا البند وفقا

 البديل.  فظالح أمين إلى السلس للمسؤوليات

 .الصندوق عن تعيين أمين الحفظ البديل بالنشر على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وموقع السوق اإللكتروني مدير يعلن

 مدراء االمالك -س

 تفاصيل مدراء األمالك (1

 اسم العقار اسم مدير األمالك عنوان مدير األمالك

الرياض ، املعذر 

الشمالي طريق 

 397120التخصص ي 

بموجب سجل تجاري  دار اإلدارة العقاريةشركة 

 1010506728رقم 

 مستودعات الخريف

الستأجر هو مدير األمالك بموجب عقد وكالة  الينطبق

 الخدمات بينه وبين املالك. 

 باقي العقارات

 

 مهام مدراء األمالك (2

 عن الشؤون اإلدارية للعقارات، بما في ذلك وضع قواعد  أمالكدير الصندوق تعيين مدير مل حقي
 
لكل عقار ليكون مسؤوال

وسياسات اإلدارة، ومتابعة دائمة للعقار وشؤون املستأجرين فيها، ومتابعة تحصيل اإليجارات، ومتابعة الصيانة الدورية 

من وقت آلخر بناء  على  األمالكير مدير واستغالل العقار على نحو فعال لتحقيق أفضل العوائد. ويحق ملدير الصندوق تغي

 موافقة مجلس إدارة الصندوق واشعار مالكي الوحداتيتم تعيين مدير األمالك بعد الحصول على  أدائه. ولتجنب الشك،

 بذلك. 

 استثمار مدراء األمالك في الصندوق  (3

ملستودعات الخريف يملك أحد العقارات  يعتبر مدير األمالك مستثمرا عينيا في الصندوق نظرا لكون مدير األمالك املعين

 % من حجم الصندوق.1.6يبلغ حجم االستثمار العيني املراد االستحواذ عليها من قبل الصندوق وهو مبنى يورو السكني و 

 املحاسب القانوني -ع

 العظم و السديري محاسبون قانونيون و استشاريون  –كرو هوروث   االسم:

  الرئيس ياملقر  -مدينة الرياض   العنوان:

 10504ص.ب.  

 11443الرياض  

 اململكة العربية السعودية 

 +966112175000 رقم الهاتف: 

 +966112175000الفاكس:  رقم

    ch@crowehorwath.com.saالبريد االلكتروني
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مجلس إدارة الصندوق. يجوز ملدير الصندوق أن يقوم بتغيير املحاسب القانوني الخاص بالصندوق من وقت آلخر بناء  على موافقة 

 ويتم إشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية عند التغيير.

 
 
 ، على سبيل املثال ال الحصر، عن:سيكون مدقق الحسابات مسؤوال

 مراجعة القوائم املالية املرحلية )نصف السنوية( للصندوق؛ -

 تدقيق القوائم املالية السنوية للصندوق. -

 القوائم املالية  -ف

ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة األولى لتأسيس  31يناير وتنتهي في  1"( من السنة املاليةالسنة املالية للصندوق )"تبدأ 

 . 2018ديسمبر  31الصندوق والتي تبدأ السنة املالية لها من تاريخ اإلقفال وتنتهي بتاريخ 

بشكل نصف سنوي )بيانات غير مدققة( وبشكل سنوي )بيانات يتم إعداد البيانات املالية للصندوق بواسطة مدير الصندوق وذلك 

 ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 
وأي تعديالت عليها من وقت آلخر. ويتم تدقيق البيانات املالية السنوية  مدققة( وفقا

من ِقبل مجلس إدارة الصندوق ويتم من ِقبل املحاسب القانوني للصندوق. وتتم مراجعة البيانات املالية الخاصة بالصندوق 

على األكثر من نهاية الفترة  ايوم 30خالل بدون رسوم توفيرها لهيئة السوق املالية بمجرد اعتمادها ويتم توفيرها ملالكي الوحدات 

وذلك عن طريق نشرها على  من نهاية الفترة التي تغطيها البيانات املالية املدققة،أشهر  3و التي تغطيها البيانات املالية غير املدققة 

 املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وموقع السوق املالية السعودية )تداول(.

 تضارب املصالح -ص

حتى تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام، فإنه ال يوجد معامالت تنطوي على تضارب مصالح جوهري بين مصالح الصندوق ومصالح 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي أطراف أخرى. 

ومديريه ومسؤوليه قد ينشأ أو يقع تضارب في املصالح من وقت آلخر بين الصندوق من جهة ومدير الصندوق أو الشركات التابعة له 

وموظفيه ووكالئه من جهة أخرى، وغيره من الصناديق التي يقومون برعايتها أو إدارتها. وإذا كان لدى مدير الصندوق تضارب 

جوهري في املصالح مع الصندوق، فعليه أن يفصح عن ذلك بشكل كامل ملجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن. وسوف يحاول 

إدارة الصندوق حل أي تضارب في املصالح عن طريق توخي الحكمة وحسن النية وأخذ مصالح املستثمرين  مدير الصندوق ومجلس

 واألطراف املتضررة ككل بعين االعتبار.

، فقد حدد مدير الصندوق نقاط تضارب املصالح املحتملة التالية:
 
 وبداية

 السعودية العربية شركة شعاع كابيتال تديرهااستثمارات مشابهة  -أ

، وكذلك تدير امن املتوقع أن تستمر في إدارتهالتي و  ةالخاص محفظة عقاراتها السعودية العربية شركة شعاع كابيتالير تد

شركة استثمارات ذات أهداف مماثلة بشكل أو بآخر ألهداف الصندوق، ومن بينها صناديق استثمارية أخرى يمكن أن تديرها 

أو إحدى شركاتها التابعة فيها السعودية  العربية شركة شعاع كابيتال، أو التي قد تمتلك السعودية العربية شعاع كابيتال

 حصة من رأس املال. 

 

 بالقيود املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، فإنه يجوز لشركة 
 
 شركة شعاع كابيتالباإلضافة إلى ذلك، فإنه رهنا

ستقبل القيام برعاية صناديق أو استثمارات أخرى أو القيام بدور مدير والشركات التابعة لها في امل السعودية العربية

الصندوق أو مدير االستثمار أو الشريك العام في صناديق استثمارية خاصة أو استثمارات جماعية أخرى، ويجوز أن يستثمر 

ذا النشاط اآلخر بنجاح واحد منها أو أكثر في مشاريع مشابهة لتلك املوجودة في محفظة الصندوق، شريطة أال يضر ه

 الصندوق.
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 تضارب املصالح فيما يتعلق باملعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له -ب

قد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير الصندوق أو الشركات التابعة له أو مع غيرها من الكيانات األخرى التي تمتلك فيها 

  السعودية العربية شركة شعاع كابيتال
 
م بعض الشركات التابعة حقوقا َقّدِ

ُ
 مباشرة أو غير مباشرة. فعلى سبيل املثال، قد ت

خدمات معينة للصندوق مثل الخدمات اإلدارية. وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح  السعودية العربية شركة شعاع كابيتالل

والصناديق ملجلس إدارة الصندوق عن جميع املعامالت التي تتم ما بين الصندوق ومدير الصندوق والشركات التابعة له 

 مباشرة أو غير  السعودية ربيةالع شركة شعاع كابيتالوالكيانات التي تمتلك فيها األخرى التي يديرها مدير الصندوق 
 
حقوقا

مباشرة. ومع ذلك فإن مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق سوف يبذالن الجهود املعقولة بحسن نية ليتم إعداد شروط 

من جهة )بما فيها الصناديق االخرى التي يديرها مدير الصندوق( االتفاقيات بين مدير الصندوق والشركات التابعة له 

 من جهة أخرى على أساس تجاري بحت ومستقل وأن تتماش ى مع الشروط القياسية للسوق.والصندوق 

 

 مجلس إدارة الصندوق  -ج

 من تاريخ الشروط واألحكام هذه، يكون مجلس اإلدارة 
 
يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته. واعتبارا

ويكون على أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية تجاه املستثمرين في مكون من أعضاء معينين من ِقبل مدير الصندوق. 

الصندوق، وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري، باإلضافة إلى بذل أقص ى جهد ممكن لحل تضارب املصالح بحسن 

.النية، كما يرونه منا
 
 سبا

 

 

 املعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة -د

الصندوق، من وقت آلخر، بالدخول في تعامالت مع األطراف ذوي العالقة والشركات التابعة لتوفير خدمات يمكن أن يقوم 

للصندوق. ويتعين أن يتم اإلفصاح عن تلك التعامالت إلى مجلس إدارة الصندوق وأن تتم بناء  على شروط السوق السائدة. 

لتابعة، بما في ذلك أي صندوق أو صندوق استثمار آخر تم وفي حال رغب أحد األطراف ذوي العالقة أو إحدى الشركات ا

تأسيسه من ِقبل مدير الصندوق في الدخول في صفقة مع الصندوق أو مدير الصندوق، فإنه يلزم عليه الحصول على موافقة 

 ما من الطرف ذي العالقة أو إحدى الشركات التابع
 
ة أو باعه من مجلس إدارة الصندوق. وفي حال اشترى الصندوق عقارا

 مع تثمينات مستقلة.
 
 إليه، يجب أن يكون سعر الشراء املدفوع أو املتحصل عليه من ِقبل الصندوق متوافقا

 

 لكافة مواطن تضارب املصالح املحتملة التي ينطوي عليها االستثمار في 
 
 وتلخيصا

 
 وشامال

 
 كامال

 
ال يتضمن الوارد أعاله تفسيرا

نصح بشدة أن  يعمل كافة املستثمرين املحتملين على طلب مشورة مستقلة من مستشاريهم املختصين. وحدات الصندوق. ويُ

 رفع التقارير ملالكي الوحدات -ق

 إلى هيئة السوق والنشر على موقع الصندوق وموقع تداول على االنترنت يقدم مدير الصندوق، عبر الوسائل اإللكترونية
 
، تقاريرا

 علومات على الفور ودون أي تأخير:املالية ومالكي الوحدات ويفصح عن امل

 

األولية عند الحصول على  باألصول ( يتم نشر تقارير التقييم املتعلقة 1الصندوق بموجب: ) الخاص بأصول تقارير التقييم  .1

في ( يتم نشر تقارير التقييم الصادرة خالل فترة الصندوق 2موافقة هيئة سوق املال على إدراج الوحدات في الصندوق و )

 يوم عمل من تاريخ إصدار تقرير التقييم. 15 غضون 

 

 والتزاماتهأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه، وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر على أصول الصندوق  .2

عي ملدير أو في وضعه املالي أو في املسار العام ألعماله أو أي تغيير يكون له تأثير في وضع الصندوق ويؤدي النسحاب طو 

 
 
الصندوق من منصب مدير الصندوق، ويمكن بدرجة معقولة أن يؤدي إلى تغير في سعر الوحدة املدرجة أو أن يؤثر تأثيرا

 في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته املتعلقة بأدوات الدين؛
 
 ملحوظا
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% من إجمالي قيمة أصول 10أو يزيد على أي معاملة لشراء أحد أصول الصندوق أو بيعه أو تأجيره أو رهنه بسعر يعادل  .3

 ألحدث بيانات مالية مرحلية مراجعة أو بيانات سنوية مدققة أيهما أحدث؛
 
 الصندوق وفقا

 

 ألحدث بيانات مالية مرحلية مراجعة أو بيانات 10أي خسائر تعادل أو تزيد على  .4
 
% من صافي قيمة أصول الصندوق وفقا

 سنوية مدققة أيهما أحدث؛ 

 

 يرات في تشكيل لجان مجلس إدارة الصندوق أو الصندوق )إن وجدت(؛أي تغي .5

 

% من 5أي نزاع بما في ذلك أي دعاوي قضائية أو دعاوى تحكيم أو وساطة حيث تكون القيمة املتضمنة تعادل أو تزيد على  .6

 ألحدث بيانات مالية مرحلية مراجعة أو بيانات سنوية مدققة أيه
 
 ما أحدث؛صافي قيمة أصول الصندوق وفقا

 

 ألحدث بيانات مالية مرحلية مراجعة أو 10أي زيادة أو انخفاض في صافي قيمة أصول الصندوق تعادل أو تزيد على  .7
 
% وفقا

 بيانات سنوية مدققة أيهما أحدث؛

  

 ألحدث بيانات سنوية مدققة؛10أي زيادة أو انخفاض في إجمالي فوائد الصندوق تعادل أو تزيد على  .8
 
 % وفقا

  

املة بين الصندوق وبين طرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبة كل من الصندوق والطرف ذي العالقة في أي أي مع .9

 له إذا كانت هذه املعاملة أو الترتيب تساوي أو تزيد على 
 
 1مشروع أو أصل أو يقدم تمويال

 
٪ من إجمالي إيرادات الصندوق وفقا

 آلخر قوائم مالية سنوية مدققة؛

  

 ألحدث بيانات سنوية 5في أنشطة الصندوق األساسية يعادل أو يزيد على  أي تعطل .10
 
% من إجمالي إيرادات الصندوق وفقا

 مدققة؛

  

 أي تغيير للمحاسب القانوني للصندوق؛ .11

 

 أي تعيين ألمين حفظ بديل للصندوق؛ .12

 

الدرجة األولى أو االستئناف، والذي إصدار أي حكم أو قرار أو أمر أو إعالن من جانب أي محكمة أو هيئة تحكيم، سواء في  .13

 على استغالل الصندوق ألي جزء من أصوله بقيمة إجمالية تتجاوز 
 
 ألحدث 5قد يؤثر سلبا

 
% من صافي قيمة األصول وفقا

 بيانات مالية مرحلية مراجعة أو بيانات سنوية مدققة أيهما أحدث؛

 

 .الصندوق  حجمفي أي تغيير مقترح  .14

 

 التقارير الربع سنوية 

 سعر الوحدة في نهاية ربع السنة املالية؛ -

 الدخل التأجيري للوحدة الواحدة؛ -

 نسبة الرسوم واملصاريف؛ -

 أداء سعر الوحدة الواحدة؛ -

 قائمة بأسماء العقارات التابعة للصندوق ونسبتها من املحفظة الكلية للصندوق؛ -

 نسبة االقتراض من صافي قيمة أصول الصندوق. -

 

 التقارير النصف السنوية
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 إضافة إلى ما ورد أعاله، يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن املعلومات التالية مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر:

 

 أي تغييرات على الشروط واألحكام؛  -

 أي تغييرات أساسية أو جوهرية أو هامة تؤثر على عمليات الصندوق؛ -

 بيان بالتوزيعات يبين املبالغ املوزعة إلى مالكي الوحدات. -

 

 التقارير السنوية

 يتولى مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية وتقديمها إلى مالكي الوحدات تتضمن املعلومات اآلتية:

 األصول األساسية التي يستثمر فيها الصندوق؛ (1

 

 األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها؛ (2

 

 األصول التي يمتلكها الصندوق؛توضيح للعقارات املستأجرة وغير املستأجرة فيما يتعلق بإجمالي  (3

 

توضيح مقارن يغطي أداء الصندوق على مدار السنوات املالية الثالث السابقة )أو منذ نشأة الصندوق( يفسر ما  (4

 يلي:

 

 صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية؛ -

 صافي قيمة األصول لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية؛ -

 لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية؛ أعلى وأدنى صافي قيمة أصول  -

صدرة في نهاية كل سنة مالية؛ -
ُ
 عدد الوحدات امل

 توزيع الدخل لكل وحدة؛ -

 .نسبة املصروفات التي تحملها الصندوق  -

 

 ِسجل أداء يبين ما يلي: (5

 

 إجمالي العائد ملدة سنة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ نشأة الصندوق(؛ -

 م من األعوام العشرة املاضية )أو منذ نشأة الصندوق(؛إجمالي العائد السنوي لكل عا -

 .على مدار العامتحملها الصندوق ألطراف خارجية  واألتعاب التي مقابل الخدمات والعموالتجدول يبين  -

وباإلضافة إلى ذلك، يفصح السجل عن أي ظروف تدعو مدير الصندوق للتنازل عن  واجمالي نسبة املصروفات

 .أي أتعاب أو تخفيضها

 

 على أداء الصندوق؛ وأثرتخالل الفترة ذات الصلة  جوهريةفي حال حدوث تغييرات  (6

 

التقرير السنوي ملجلس إدارة الصندوق والذي يشمل، على سبيل املثال وليس الحصر، املوضوعات التي ناقشها  (7

 وتحقيقه ألهدافه؛ مجلس اإلدارة وكذلك القرارات التي أصدرها، بما في ذلك املسائل املتعلقة بأداء الصندوق 

 

بيان بالعموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ذات الصلة يذكر بوضوح غرض العموالت  (8

 وكيفية استغاللها.

 



 112من  87صفحة 

  .على الشروط واألحكام عديالتأي ت (9

 

 املالي فصاحملخص اإل 

( على موقعه اإللكتروني وعلى موقع تداول اإللكتروني. ويجب أن ملخص إفصاح مالييقوم مدير الصندوق بنشر بيان ربع سنوي )

يتضمن البيان، على سبيل املثال ال الحصر، سعر الوحدة في نهاية الربع، وإيرادات اإليجار على سعر الوحدة، والنسبة املئوية 

ت في محفظة الصندوق والنسب املئوية إلجمالي الرسوم واملصاريف، وأداء سعر الوحدة، قائمة باألسماء والنسب املئوية للعقارا

 لصافي أصول الصندوق. للتمويالت

 

 اجتماعات مالكي الوحدات -ر

 يجوز ملدير الصندوق، بناء  على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات. (1

 

 مين الحفظ.أيام من استالم طلب خطي من أ 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون  (2

 

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى املوقع  (3

اإللكتروني الخاص بالسوق املالية السعودية )تداول(، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين 

 من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن  21وال تزيد عن أيام  10الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 
 
يوما

قتَرح. كما يتعين على مدير الصندوق، في نفس وقت 
ُ
واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال امل

 ار إلى هيئة السوق املالية.إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخط

 

أيام من استالم طلب خطي من أحد  10يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات في غضون  (4

 أو الذين يمتلكون مجتمعين 
 
 % على األقل من وحدات الصندوق. 25مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفردا

 

% على األقل 25اع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين يتكون النصاب الالزم لعقد اجتم (5

 من قيمة وحدات الصندوق.

 

( أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن 5في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة ) (6

السوق املالية السعودية )تداول( ومن خالل إرسال إخطار على موقعه اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني الخاص ب

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني. وخالل  5خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

كل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة شخص
ّ
ية االجتماع الثاني، ُيش

.
 
 قانونيا

 
 أو من خالل ممثلين، نصابا

 

يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات بما يتماش ى مع نموذج التوكيل املبين في امللحق  (7

 (.د)

 

 في اجتماع مالكي الوحدات.  (8
 
 واحدا

 
 تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات صوتا

 

 يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحد (9
 
ات ومداوالتها والتصويت على القرارات باستخدام الطرق التقنية الحديثة وفقا

 للشروط التي تحددها هيئة السوق املالية. 

 

 بموافقة مالكي الوحدات الذين يمتلكون  (10
 
 رهنا

 
% من إجمالي وحدات الصندوق 50يكون قرار مالكي الوحدات نافذا

 من خالل وكيل أو عبر الوسائل التقنية الحديثة. والحاضرين في االجتماع سواء بصفة شخصية أو 
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 حقوق مالكي الوحدات -ش

 يحق ملالكي الوحدات ممارسة كافة حقوقهم املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، بما في ذلك:

 

 حضور اجتماعات مالكي الوحدات والتصويت بشأن املسائل املطروحة على مالكي الوحدات خالل االجتماع؛  (1

 

% من قيمة  50من خالل الحصول على موافقة أغلبية مالكي الوحدات الذين يملكون ما نسبته أكثر من  التصويت (2

 الوحدات، فيما يتعلق بإجراء أي تغيير أساس ي على الصندوق، والذي يشمل ما يلي:

 

 كل تغيير جوهري على طبيعة عمل الصندوق أو أغراضه االستثمارية؛ 

 

 ي جوهري على مالكي الوحدات أو حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛أي تغيير قد يكون له تأثير سلب 

 

 على طبيعة مخاطر الصندوق؛ 
 
 كل تغيير يترك أثرا

 

  مساهمات عينية ل و سواء من خالل اصدار الحقوق أو قب، الصندوق  حجمفي كل زيادة. 

 

 ؛الصندوق  حجملغايات زيادة  وحدات مقابل مساهمات عينية و/أو نقدية االشتراك في إصدار (3

 

 لهذه الشروط واألحكام؛ (4
 
 قبول التوزيعات وفقا

 

 قبول التقارير الدورية والتحديثات بما يتماش ى مع هذه الشروط واألحكام.  (5

 

 وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الفقرة، ال يتمتع مالكو الوحدات بأي حقوق إدارية فيما يتعلق بإدارة الصندوق. 

 

 الصندوق  معلومات أخرى عن -ت

 

 متطلبات اعرف عميلك (1

 

ا مرخصا من هيئة السوق املالية  ، فإنه يتعين على مدير الصندوق االلتزام بمتطلبات اعرف عميلك CMAبصفته شخص 

(KYC فيما يتعلق بقبول مالكي الوحدات ) في الصندوق. والتزاما بلوائح هيئة السوق املالية السارية املفعول، االستثمار

 لغرض تلبيةبمعلومات ووثائق معينة، حسب طلب مدير الصندوق،  البنك املستلميجب على كل مالك وحدات تزويد 

 عن كافة إجراءات ومتطلبات اعرف عميلك ) البنك املستلممتطلبات اعرف عميلك. وسيكون 
 
ل فترة ( خالKYCمسؤوال

إجراءات  تطبيق كافة  الشخص املرخص له من هيئة سوق املال يتعين على  طرح الوحدات وحتى تاريخ إقفال الطرح، في حين

 ( التي تبدأ في تاريخ إدراج الصندوق في السوق.KYCومتطلبات اعرف عميلك )

 

 املدير اإلداري  (2

 

 عن تجهيز طلبات السعودية  العربية شركة شعاع كابيتالتقوم 
 
بدور املدير اإلداري للصندوق. ويكون املدير اإلداري مسؤوال

ملالكي االشتراك والوثائق املتعلقة بالتحقق من مبدأ "اعرف عميلك"، وتحديث سجل مالكي الوحدات وإعداد االخطارات 
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 عن احتساب صافي قالوحدات خالل فترة الطرح
 
 أيضا

 
 يمة األصول لكل وحدة..  ويكون املدير اإلداري مسؤوال

يعتزم املدير اإلداري تعيين شركة ايبكس فند سيرفيزيس )دبي( ليمتد كمدير إداري فرعي لغايات توفير خدمات محاسبية 

 ومساندة معينة وأعمال إدارية أخرى.

وافق على أنه املدير اإلداري الفرعي هو شركة مرخصة من ِقبل سلطة دبي للخدمات املالية. ويقر كل مستثمر بموجبه وي

يمكن مشاركة املدير اإلداري الفرعي ببعض املعلومات السرية والتي قد تنقل خارج اململكة العربية السعودية. ويحتفظ 

  مدير الصندوق واملدير اإلداري بالحق في تغيير املدير اإلداري الفرعي للصندوق.

 

 املستشار الشرعي  (3

 

 شرعية( )دار املراجعة القام مدير الصندوق بتعيين 
 
 شرعيا

 
يعين املستشار "(. و الشرعياملستشار للصندوق )"مستشارا

بمراقبة األعمال التجارية، والعمليات ن اسيقومفي الشريعة اإلسالمية والذين  خبيرْين تتألف منهيئة الشرعي 

 واالستثمارات والتمويل املتعلق بالصندوق لضمان االمتثال ملبادئ الشريعة اإلسالمية.

 مدير الصندوق بمهام الرقابة الشرعية على استثمارات الصندوق والتي تتضمن:يقوم 

  

 تحقيق التزام الصندوق بالضوابط الشرعية عن طريق املراجعة الدورية؛ -

 

 مراجعة االتفاقيات والعقود املتعلقة بمعامالت الصندوق؛ -

 

مدى مطابقتها للضوابط الشرعية  متابعة عمليات الصندوق ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية والنظر في -

 ؛املستشار الشرعيوتوجيهات 

 

 الشرعي في حال وجود أي مخالفات شرعية محتملة؛ وللمستشار رفع األمر  -

 

 الشرعي؛املستشار إعداد ومتابعة مبالغ التظهير الالزمة ملبالغ التطهير املعتمدة من قبل  -

 

مهام اإلشراف على التزام أنشطة الصندوق بضوابط االستثمار الشرعية وتقديم  الشرعياملستشار تولى يوس

 تتألف هيئة املستشار الشرعي من األعضاء التاليين: االستشارات ذات الصلة. وقد 

 

  الشيخ اسماعيل ابراهيم ديساي : 

اسالمية و مؤسسات تعليمية في انحاء الشيخ اسماعيل ابراهيم ديساي حاليا يشغل منصب مستشار شرعي لعدة مؤسسات مالية 

  .العالم ، وعدد من البنوك اإلسالمية واملؤسسات االستثمارية

طور الشيخ إسماعيل العديد من معايير التدقيق الشرعي ومعايير الحوكمة وإدارة املخاطر للمؤسسات املالية اإلسالمية، وأصدر 

 .على التمويل اإلسالمي واالقتصاد مع التركيز بشكل خاص عدة آراء فقهية متخصصة )فتاوى(

حضر الشيخ إسماعيل و طرح مواضيع عدة في املؤتمرات الدولية، وشارك في إنشاء أول النماذج املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

 التمويل املنظم , وتداول العمالت. للقروض ,و

 

 التاريخ املنهي:

 )البحرين(دار املراجعة الشرعية  املستشار الشرعي لشركة -

 للتمويل اإلسالمي ) اإلمارات العربية املتحدة ( معهد إيثيكا املستشار الشرعي لشركة -
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 بيغاسوس للزراعة )اإلمارات العربية املتحدة( املستشار الشرعي لشركة -

 استشاريو إنفينيتي ) الهند( املستشار الشرعي لشركة -

 (RSA)بنك اتش بي زد اإلسالمي املستشار الشرعي لشركة  -

 (RSA)املبرور لالستثمار  ملستشار الشرعي لشركةا -

 (RSA)ميتال املالية  املستشار الشرعي لشركة -

 )كندا( زيرو للرهن العقاري  املستشار الشرعي لشركة -

 الحجاز للخدمات املالية )أستراليا( املستشار الشرعي لشركة -

 (RSA) ليندكور  املستشار الشرعي لشركة -

  قتصاد اإلسالمي املتقدم )باكستان( مركز اال املستشار الشرعي لشركة -

 عضو( 7000املؤسس واملدير التنفيذي ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية الروسية ) -

 

 التحصيل العلمي:

o درجة املاجستير في التمويل اإلسالمي والتأهيل املصرفي . حاصل على شهادة 

o ماجستير في الالهوت اإلسالمي. حاصل على شهادة 

o ومؤهالت أكاديمية فخرية أخرى  حاصل على شهادة. 

 فراز آدم الشيخ:  
. www.darulfiqh.comعلى املوقع اإللكتروني  عيعمل في مجال التمويل اإلسالمي على مدى السنوات الخمس املاضية كمفتي مستقل ومستشار شر الشيخ فراز آدم 

 رية الشرعية للمستهلكين والعمالء.الخدمات االستشا قدمم بمراجعة عدد من العقود، كما اخالل هذا الوقت،  قو 

. 

 التاريخ املنهي:

 2011  مدير ومؤسس  الوقت الحاضرإلىwww.darulfiqh.com 

 2017  املستشار الشرعي لدار املراجعة الشرعية الوقت الحاضرإلى 

 2013-2014 نائب املدير التنفيذي ملعهد املحمودية. 

 2013-2016 ليسترالعلوم  محاضر في الفقه والعربية في دار. 

 2013-2015 يحةصمترجم ملطبوعات الن حرر وم. 

 2013-2016 في ميق ليستر معلم القرآن الكريم. 

 2013  مدرس مقرر أكاديمية القرآن الكريم الوقت الحاضرإلى. 

 2015  البحوث اإلسالمية(ليستر )معهد الفقه و  دار اإلفتاءفي إلى الوقت الحاضر رئيس. 

 2016  إدارة الفتوى في مؤسسة الزكاة الوطنيةعضوفي  إلى الوقت الحاضر. 

 2016 إلى الوقت الحاضر عضو لجنة الزكاة في مؤسسة الزكاة الوطنية. 

 

 التحصيل العلمي:

 2011  العاملية. من دار العلوم, ليستر. درجةحصل على 

 2012  ( اإلفتاءألحكام الشرعية ) مي مع التخصص فيماجستير اآلداب في علم الالهوت اإلسال 

http://www.darulfiqh.com/
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 2012 املحمودية، ديربان، جنوب أفريقيا ءفتااإل  من دار ماجستير في التمويل اإلسالمي. 

 .معهد ماركفيلد للتعليم العاليمن  في التمويل اإلسالمي، واألعمال املصرفية واإلدارة الفنون حتى اآلن ماجستير  2015 

 

هذه الشروط واألحكام وقد تمت املوافقة على هيكل الصندوق وطرح الوحدات خالل  الشرعياملستشار  استعرض

 تأسيس الصندوق. وسيقوم الصندوق باالمتثال ملبادئ الشريعة اإلسالمية املعتمدة.

 

مية، يقوم في حال كانت عائدات االستثمار أو غيرها من املبالغ التي تلقاها الصندوق ال تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسال 

 لإلجراءات التي 
 
من وقت آلخر.  الشرعياملستشار حددها يالصندوق باتخاذ الترتيبات الالزمة "لتطهير" هذه املبالغ وفقا

 بتحديد نسبة التطهير ذات الصلة.  املستشار الشرعيقوم يو 

 

 مزودو الخدمات اآلخرون (4

 

اريين إضافيين ومزودي خدمات آخرين خارجيين فيما يجوز ملدير الصندوق من وقت آلخر االستعانة بمستشارين واستش

يتعلق بأحد األصول أو أكثر، بما في ذلك، على سبيل املثال وليس الحصر، املطورين ومديري املنشآت ومديري املشاريع 

رجي واملقاولين واملهندسين املعماريين واملصممين واملستشارين القانونيين وغيرهم. وسوف تتم االستعانة بأي طرف خا

 بموجب اتفاقية يتم التفاوض بشأنها على أساس تجاري بحت ومستقل.

 

  الهامةالعقود  (5

 

بموجب اتفاقية حفظ ألصول الصندوق من شركة البالد لالستثمار قام الصندوق بتعيين اتفاقية أمين الحفظ:  -

 خالل شركات ذات غرض خاص.

 

العظم و السديري محاسبون قانونيون و  –هوروث كرو )قام الصندوق بتعيين  اتفاقية املحاسب القانوني: -

ملراجعة القوائم املالية للصندوق بشكل نصف سنوي )بيانات غير مدققة( وبشكل سنوي )بيانات  (استشاريون 

 ملعايير
 
 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. مدققة( وفقا

 

قام الصندوق بتعيين مكتب محمد العمار لالستشارات القانونية )بالتعاون مع  اتفاقية االستشارات القانونية: -

 
 
مدير ، إذا ما ارتأي كينج آند سبالدينج إل إل بي( لتقديم االستشارات القانونية للصندوق بصفة غير حصرية وفقا

ات الصادرة من هيئة ، واللوائح والتعليمالصندوق  حجمفيما يتعلق بزيادة لالستشارة القانونية الصندوق حاجة 

يتفاوض  السوق املالية، والحصول على تمويالت بنكية والفحص النافي للجهالة عند شراء أصول عقارية جديدة.

 مدير الصندوق مع املستشار القانوني بشأن املشورة القانونية. 

 

مستودعات الخريف وذلك لقاء قام الصندوق بتعيين مجموعة دار االدارة العقارية إلدارة ادارة األمالك: اتفاقية  -

 .% من اجمالي العوائد اإليجارية للمستودعات2.5أتعاب تبلغ 

 

شركة وايت كيوبز العقارية و فاليوسترات كجهات مستقلة لتقديم  قام الصندوق بتعيين: اتفاقيات التثمين -

   .خدمات التثمين لالصول العقارية

 

 

 إجراءات الشكاوى  (6

إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق خالل مدة الصندوق، على مالك الوحدات 
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 6990هاتف رقم: على السعودية  العربية شركة شعاع كابيتالومكافحة غسل األموال في  االلتزاماملعني االتصال بقسم 

 ComplaintsSCSA@shuaa.com ي البريد اإللكترون؛ +966 11 466

سياسة إدارة شكاوى موثقة وتستخدمها مع عمالئها الحاليين. ويعتزم مدير السعودية  العربية شركة شعاع كابيتالتتبنى 

الصندوق استخدام هذه السياسة وتطبيقها على مالكي وحدات في هذا الصندوق. وعلى املستثمرين ومالكي الوحدات 

شركة موال في املحتملين الراغبين في الحصول على نسخة من هذه السياسة االتصال بقسم االمتثال ومكافحة غسل األ 

  البريد اإللكتروني؛ +966 11 466 6990هاتف رقم: على  السعودية العربية شعاع كابيتال

ComplianceSCSA@shuaa.com أو من خالل زيارة املوقع اإللكتروني  www.shuaacapital.com.sa . 

 

 تعديالت على الشروط واألحكامالإجراء  -ث

سيتم اإللتزام بالبند سادسا وسابعا من التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة عند اجراء اي تغيير اساس ي 

 والذي يقصد به أي من الحاالت اآلتية:

 التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛ (أ)

 وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛ التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي (ب)

 التغيير الذي قد يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق؛ (ج)

 من  (ح)
 
 ألحكام الفقرة )ل( من البند ثالثا

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

 ديق االستثمار العقارية املتداولةالتعليمات الخاصة بصنا

 

 إقرارات مدير الصندوق  -خ

 .يقدم مدير الصندوق اإلقرارات الواردة في امللحق )أ( من هذه الشروط واألحكام

 النظام املطبق وتسوية النزاعات -ذ

 من الناحية القانونية بين مدير الصندوق وكل مالك للوحدات.
 
 ملزما

 
شكل هذه الشروط واألحكام عقدا

ُ
ويعتبر االشتراك في  ت

 الوحدات وشراؤها موافقة ضمنية على هذه الشروط واألحكام.

 

 لألنظمة واللوائح املعمول بها في اململكة.
 
فسر وفقا

ُ
 وتخضع هذه الشروط واألحكام وت

 

، وباملسائل وسوف يسعى مدير الصندوق وكل مستثمر إلى الحل الودي ألي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام

الواردة في هذه الشروط واألحكام. وفي حال وجود نزاع لم يتم التوصل لحل ودي بشأنه، فيجوز ألي طرف إحالة هذا النزاع إلى هيئة 

  هيئة السوق املالية.التابعة لالفصل في منازعات األوراق املالية 

mailto:ComplaintsSCSA@shuaa.com
mailto:ComplaintsSCSA@shuaa.com
mailto:ComplianceSCSA@shuaa.com
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 امللحق )أ( اقرارات مدير الصندوق 

 لالئحة صناديق االستثماري العقاري، والتعليمات الخاصة  شعاعيقر مدير الصندوق أن شروط وأحكام صندوق  (1)
 
ريت قد تم إعدادها وفقا

 .بالصناديق العقارية املتداولة، والصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية

عتقاده، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم يقر مدير الصندوق، بعد أن أجرى كافة التحريات املعقولة، وحسب علمه وا (2)

تضمينها في هذه الوثيقة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل هيئة السوق املالية السعودية والسوق املالية السعودية أية 

 .مسؤولية عن محتوى هذه الشروط واألحكام

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

 وخلّوه من أي خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد تمنع أو قد تتسبب في عدم االستفادة من املبنى أو تشغيله، أو قد تتسبب 
 
العقار فنيا

 .بدورها في إجراء إصالحات وتغييرات رئيسية مكلفة

 :غير مباشرة بيناو  اإلفصاحات املذكورة في هذه الشروط واألحكام، يقر مدير الصندوق بعدم وجود تضارب مصالح مباشرة مع مراعاة (4)

 مدير الصندوق  (أ)

 .املرتبطة بالصندوق  مالكمدير/مدراء األ  (ب)

 .بعد نقل ملكيتها للصندوق  األوليةمالك العقارات املرتبطين بالصندوق وهم مستأجرين األصول  (ج)

 % أو أكثر من إجمالي الدخل الـتأجيري للصندوق.10عقار تابع للصندوق التي تشكل عوائدها نسبة مستأجرين ل (د)

 املقيم املعتمد (ذ)

 

يقر مدير الصندوق بقيامه بالعناية الالزمة للتأكد من عدم وجود تضارب مصالح مباشر أو غير مباشر  بين بائع العقارات للصندوق  (5)

 واملقيمين املعتمدين.

الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق: لم يتم إخضاعهم ألي دعاوى إفالس أو إعسار أو إجراءات إفالس أو تصفية، ُيقر مدير  (6)

ة بالشرف أو تنطوي على الغش، ولم يسبق لهم ارتكاب أي مخالفة تنطوي على احتيال 
ّ
ولم يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو ُمخل

 .ألمانة، ويتمتعون باملهارات والخبرات الالزمة التي تؤّهلهم ليكونوا أعضاء  بمجلس إدارة الصندوق أو تصّرف ُمخل بالنزاهة وا

يقر مدير الصندوق بأن العضوين املستقلين، مطابقان لتعريف العضو املستقل الوارد في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة  (7)

 .أي عضو مستقل يعينه مدير الصندوق طيلة عمر الصندوق  السوق املالية وقواعدها، وكذلك سينطبق ذلك على

شعاع كابيتال يقر مدير الصندوق بأنه ال توجد أي أنشطة عمل أو مصلحة أخرى مهّمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق "شركة  (8)

 ." يحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق العربية السعودية

 .ي املصالح والتي من شأنها أن تؤثر على مدير الصندوق في القيام بواجباته تجاه الصندوق يقر مدير الصندوق أنه ال توجد حاالت لتضارب ف (9)

هذه الشروط من  (1)يوم واألتعاب املذكور في الفقرة يقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أخرى غير التي تم ذكرها في جدول الرس (10)

 .واألحكام

إال عند إتمام عملية نقل ملكية العقار لصالح الصندوق، وفي حال عدم استكمال ذلك يقر مدير الصندوق أنه لن يتم إدراج الصندوق  (11)

 .يوم عمل من تاريخ اإلقفال، سيتم إرجاع كامل مبالغ االشتراك للمستثمرين 60خالل فترة 

ي األعمال والعقود التي يقر مدير الصندوق أنه ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ف (12)

تتم لحساب الصندوق. وسوف ُيلزم مدير الصندوق أعضاء مجلس اإلدارة بإبالغ املجلس عن مصالحهم الشخصية املباشرة أو غير املباشرة 

و في األعمال والعقود التي تتم لحساب الصندوق على أن ُيسجل في محضر االجتماع. وسوف يضمن مدير الصندوق بأن ال يشترك العض

 .ذي املصلحة في أي تصويت على القرارات الصادرة في هذا الشأن

لصندوق والتي قد تؤثر بالعمليات املستمرة لالتي لها عالقة  الهامة يقر مدير الصندوق بأنه قد تم االفصاح عن جميع العقود واالتفاقيات (13)

 .على قرارات املستثمرين في االشتراك في الصندوق 

طَرح التي املسائل على التصويت الوحدات ملالكي يحق يقر مدير الصندوق بأنه (14)
ُ
 ذلك، إلى وباإلضافة. الوحدات مالكي اجتماعات في عليهم ت

 على أساس ي تغيير أي بإجراء يتعلق فيما ،-من خالل قرار صندوق عادي  -في الصندوق  الوحدات مالكي موافقة على الحصول  يتم

 ::يلي ما يشمل والذي الصندوق،

 املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛التغيير  (أ)

 التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛ (ت)
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 التغيير الذي قد يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق؛ (خ)

 من زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو  (د)
 
 ألحكام الفقرة )ل( من البند ثالثا

 
كليهما وفقا

 .التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة

يقر مدير الصندوق أنه سيتخذ جميع الخطوات الالزمة ملصلحة مالكي الوحدات وذلك حسب علمه واعتقاده مع الحرص الواجب  (15)

ؤولين واملوظفين والوكالء واملستشارين التابعين له، والشركات التابعة وأمين الحفظ واملعقول وسيعمل مدير الصندوق واملدراء واملس

واملستشار الشرعي ومجلس إدارة الصندوق، على بذل الحرص والجهد املعقول والتصرف بحسن نية، في سبيل تحقيق مصالح مالكي 

ب القيام بأي تصّرف غير متعمد يصدر عن أي من األطراف الوحدات، إال أنه قد يتعرض الصندوق إلى خسارة بأي شكل من األشكال بسب

 عن تلك الخسارة بشرط أن يكون قد 
 
املذكورة فيما يتعلق بقيامهم بإدارة شؤون الصندوق. فعندها ال يتحمل هؤالء األطراف مسؤولية

مسبق  بالنتائج السلبية للقيام -م  تصّرف بحسن نّية ويثُبت حسن النية في حال عدم وجود أي تصرف أو قرار أو مراسالت تدل على عل

بالشكل األمثل وأن يكون التصّرف ال ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتيال -بذلك التصرف وبشكل ُيعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق 

 .أو سوء التصّرف املتعّمد

 ولن وعادلة مالئمة تجارية أسس وعلى انونيوق نظامي بشكل تمت قد عالقة ذات األطراف مع التعامالت جميع بأن الصندوق  مدير يقر (16)

  تؤثر
 
 .ومالكه الصندوق  أداء على األشكال من شكل بأي سلبيا

ألي من األطراف في الصندوق  غير نقدي نقدي أو منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوضيلم يقر مدير الصندوق بأنه  (17)

 أو خارجه غير ما تم ذكره في الشروط واألحكام.

 في املستثمرين قرارات على تؤثر قد والتي بالصندوق  عالقة لها التي واالتفاقيات العقود جميع عن االفصاح تم قد يقر مدير الصندوق بأنه (18)

 تم ذكرها في هذه الشروط واألحكام.الصندوق وأنه ال توجد عقود واتفاقيات غير  التي  في االشتراك

االشتراك في الصندوق أنه تم اإلفصاح عن جميع الشروط واألحكام واملعلومات التي يمكن أن تؤثر على قرار يقر مدير الصندوق ب (19)

 .فيه واملستثمرين

 .تى ممتلكات أو حساباليسوا عرضة لقرارات حجز أو تحفظ علللعقارات  واملستأجرين الحاليين ن املالكيقر مدير الصندوق بأ (20)
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 ملخص اإلفصاح املالي-( بامللحق )

الشريعة اإلسالمية تم  ضوابطهو صندوق استثماري عقاري متوافق مع ، ريت شعاعصندوق  الصندوق اسم ونوع 

سوق الهيئة  ويخضع النظمة ولوائحولوائح اململكة العربية السعودية  أنظمةتأسيسه بموجب 

 .يةاملال

 

سعيا من مدير الصندوق لتوحيد مصالحه مع املستثمرين تم تقسيم رسوم اإلدارة الى شقين  أتعاب اإلدارة

% من القيمة اإلجمالية ألصول 0.4يدفع الصندوق ملدير الصندوق مبلغا سنويا مقداره بحيث 

ال % من إجمالي الدخل التأجيري للصندوق على أساس نصف سنوي و 5مبلغ يعادل و  الصندوق 

وكافة الضرائب  ب اإلدارة ضريبة القيمة املضافةاملدفوعة تحت حساب أتعا املبالغتشمل 

 .اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل

من القيمة اإلجمالية  *%0.8مالحظة: حاليا تشكل مجموع قيمة النسب املذكورة أعاله ما نسبته 

سبة وفقا لإلنخفاض أو الزيادة ألصول الصندوق حسب آخر تقييم للصندوق وقد تتغير هذه الن

 في كل من قيمة اإليجارات و/أو قيمة األصول اإلجمالية.

 

 راكالشتا مبالغ نم %2نسبة  دوق لصنا مستثمر متقدم لالشتراك بالصندوق ملدير لک فعدی رسوم االشتراك

 تدفع هذه الرسوم عند االشتراك في الصندوق.و . مخصص لهلا

القيمة اإلجمالية ألصول من % 0.025ألمين الحفظ مبلغا سنويا مقداره  يدفع الصندوق  أتعاب الحفظ

 ت أتعاب الحفظويتم احتساب كافة دفعا .و تدفع هذه االتعاب بشكل ربع سنوي الصندوق، 

التي يتم بحيث تشمل ضريبة القيمة املضافة والضريبة املقتطعة وكافة الضرائب األخرى 

 تطبيقها في املستقبل

% من أي مبلغ تمويل يحصل عليه الصندوق. 1.5ملدير الصندوق مبلغا يساوي يدفع الصندوق  تمويلالهيكلة  رسوم

ويتم احتساب كافة رسوم الهيكلة هذه عند اتمام أي معاملة تمويل يبرمها الصندوق. تدفع و 

بحيث تشمل ضريبة القيمة املضافة والضريبة املقتطعة وكافة  تمويلت رسوم هيلكة الدفعا

 التي يتم تطبيقها في املستقبلاألخرى الضرائب 

األولية املستحوذ  % من قيمة األصول 2.5بقيمة  سعي رسوم ملدير الصندوق  يدفع الصندوق  رسوم السعي

وذلك كي يتم دفعها من قبل مدير الصندوق للوسطاء العقاريين بحسب العقود املوقعه  .عليها

معهم.وفي حال استحواذ الصندوق على اصول عقارية مستقبلية سيتم دفع نفس النسبة في حال 

وجود وسطاء عقاريين وفي حال لم يوجد ال يتم دفعها وال يوجد اي تعارض مصالح بين الوسطاء 

املدفوعة تحت  املبالغتشمل ال و ول األولية مع األطراف ذوي العالقة في الصندوق. العقاريين لألص

وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في  ضريبة القيمة املضافة رسوم السعيحساب 

 املستقبل

% من سعر شراء كل أصل عقاري يستحوذ عليه 1يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوم بقيمة  رسوم الصفقات

تابع للصندوق، وذلك لقاء قيام مدير  كل أصل عقاري  بيع% من سعر 2ورسوم بقيمة  لصندوق ا

وتکون  یةوالشراء و إتمام العمل یعشروط الب علیالالزم والتفاوض  بإجراء التقص يالصندوق 

تطبق ال الخاصة بکل أصل عقاري و  یعالشراء أو الب یةعمل إتمام االتعاب مستحقة السداد بعد

بحيث تشمل ضريبة  ت رسوم الصفقاتويتم احتساب كافة دفعا .للصندوق األولية األصول  علی

  التي يتم تطبيقها في املستقبلالقيمة املضافة والضريبة املقتطعة وكافة الضرائب األخرى 
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وكذلك مقابل يستحق مدير الصندوق هذا املبلغ مقابل تأسيس الصندوق وهيكلة رأسماله  رسوم هيكلة رأسمال الصندوق 

تحمله لجميع املصاريف التأسيسية والتي قد تزيد عن هذا املبلغ وتدفع من الصندوق ملدير 

ريال  4,482,500الصندوق مره واحدة وهي جزء من رأسمال الصندوق وتبلغ الرسوم مبلغ قدره 

 سعودي.

دوالر امريكي  4,000ما يعادل للمدير اإلداري الفرعي )شركة أيبكس( الصندوق  مدير يدفع أتعاب املدير اإلداري الفرعي

ويدفع الصندوق الرسوم املتكررة للمدير  كرسوم اعداد مرة واحدة ريال سعودي( 15,000)

ريال سعودي(  9,563دوالر امريكي ) 2,550يدفع الصندوق ما يعادل اإلداري الفرعي حسب اآلتي: 

تسجيل جميع احتساب صافي قيمة االصول و  مهامه وهي مقابل للمدير اإلداري الفرعي شهريا

دوالر امريكي )  9,500. كما يدفع الصندوق ما يعادل العمليات الحسابية الخاصة بالصندوق 

للمدير اإلداري الفرعي مقابل مهام اعداد القوائم املالية املدققة  ريال سعودي( سنويا 35,625

% سنويا عن بدل 3.5الطرح، يترتب زيادة املبالغ بنسبة  عشر شهرا من 13. وبعد مرور للصندوق 

ضريبة القيمة  أتعاب املدير اإلداري الفرعياملدفوعة تحت حساب  املبالغتشمل ال و  تضخم.

 املضافة وكافة الضرائب اآلخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل

ريال سعودي. ويتم احتساب كافة  35,000مقداره  امبلغيدفع الصندوق إلى املحاسب القانوني  أتعاب املحاسب القانوني

بحيث تشمل ضريبة القيمة املضافة والضريبة املقتطعة وكافة  أتعاب املحاسب القانونيدفعات 

 التي يتم تطبيقها في املستقبلالضرائب األخرى 

هيئة السوق رسوم رقابية )تدفع ل

 املالية(

 ريال سعودي سنويا.  7,500يدفع الصندوق إلى هيئة السوق املالية رسوما رقابية مقدارها 

ريال سعودي، ويتم حسابها  5,000إلى تداول رسوم نشر سنوية ثابتة مقدارها  يدفع الصندوق  رسوم النشر )تدفع إلى تداول(

بحيث تشمل  نشررسوم الفي كل يوم تقييم وتدفع عند الطلب. ويتم احتساب كافة دفعات 

 التي يتم تطبيقها في املستقبلضريبة القيمة املضافة والضريبة املقتطعة وكافة الضرائب األخرى 

 :إلى تداول  الصندوق رسوم اإلدراج التالية يدفع رسوم اإلدراج )تدفع إلى تداول(

 ريال سعودي رسوم إدراج أولية؛ و  50,000

 من القيمة السوقية للصندوق % 0.03
 
ريال سعودي وبحد أقص ى  50,000)بحد أدنى  سنويا

 (.ريال سعودي 300,000

بحيث تشمل ضريبة القيمة املضافة والضريبة  اإلدراجويتم احتساب كافة دفعات رسوم 

املقتطعة وكافة الضرائب األخرى التي يتم تطبيقها في املستقبل، في حال تطبيق ضرائب من هذا 

 القبيل.

 

 :الصندوق رسوم التسجيل التالية إلى تداول يدفع  تداول(رسوم التسجيل )تدفع إلى 

 500،000ريال سعودي عن مالك وحدات بحد أقص ى  2ريال سعودي ، باإلضافة إلى   50,000 

 ريال سعودي، مقابل إنشاء سجل ملالكي الوحدات ؛ و

ريال سعودي مقابل إدارة سجل مالكي الوحدات. وقد تخضع هذه الرسوم للتغيير  400,000

 .بناء  على إجمالي حجم الصندوق 

بحيث تشمل ضريبة القيمة املضافة والضريبة  التسجيلويتم احتساب كافة دفعات رسوم 

 التي يتم تطبيقها في املستقبل.املقتطعة وكافة الضرائب األخرى 
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على أساس تجاري املدفوعة ملديري العقارات تتم مناقشتها  األتعابسوف يتأكد الصندوق من أن  االمالكأتعاب ادارة 

من األصول األساسية  ألتعابجوانبها وبشكل ينسجم مع أسعار السوق. وتدفع هذه ا ومن كافة

٪ 5السنوية املتعلقة باألصول األولية  مالكإدارة األ  أتعابأال تتجاوز  املستهدفللصندوق. ومن 

 أتعاب ادارة األمالكويتم احتساب كافة دفعات ألصول األولية. من إجمالي مبلغ اإليجار السنوي ل

التي يتم بحيث تشمل ضريبة القيمة املضافة والضريبة املقتطعة وكافة الضرائب األخرى 

تطبيقها في املستقبل، حسب الحال علما أنه يوجد حاليا عقد إدارة ممتلكات واحد فقط ويخص 

% من مجموع إيجارات املستودعات 2.5تساوي ما نسبته مستودعات الخريف وقيمة هذا العقد 

 تستحق ملدير األمالك بعد التحصيل

٪ من 25ال تتجاوز قيمتها والتي  ،في املستقبلتطوير عقاري في حال قيام الصندوق بأنشطة  أتعاب التطوير

الصندوق أن سيضمن  ، وذلك حسب آخر قوائم مالية مدققة،إجمالي قيمة أصول الصندوق 

بحت ومستقل على أساس تجاري ستكون تطوير يتكبدها الصندوق وتدفع للمطورين  تعابأأي 

تطوير فيما  أتعاب. ولتجنب الشك، لم يتكبد الصندوق أي السائدة بما يتفق مع أسعار السوق 

بحيث تشمل ضريبة القيمة  التطويرويتم احتساب كافة دفعات أتعاب  .األولية صول أل يتعلق با

 التي يتم تطبيقها في املستقبلاملقتطعة وكافة الضرائب األخرى  املضافة والضريبة

 الذكر سبيل على منها أخرى  ورسوم أتعاب مباشر غير أو مباشر بشكل الصندوق  على يترتب قد مصاريف أخرى 

 وأتعاب الصندوق  عليه يستحوذ الذي العقار على التأمين ورسوم الخدمات  تكاليف الحصر ال

 الزكاة ذلك واليشمل املتداولة العقاري  اإلستثمار صناديق على تطبيقها حال في) والزكاة املحاميين

 وأتعاب التثمين وأتعاب الحكومية واألتعاب البلديات وأتعاب( الوحدات ملالكي الخاصة

. الداخلية الديكورات ومهندسين املعماريين واملهندسين املساحين وأتعاب الهندس ي االستشاري 

 ومشاريعه بالصندوق  املتعلقة الفعلية واملصاريف الرسوم إال خصم يتم لن األحوال جميع وفي

 ما املصاريف هذه مثل تتجاوز  أال املتوقع ومن. الصندوق  إدارة مجلس موافقة على الحصول  بعد

 .مدققة مالية قوائم آخر بحسب وذلك سنويا، الصندوق  أصول  قيمة اجمالي من %1نسبته 

ا   .نشرها على موقع مدير الصندوق على شبكة اإلنترنتو ويجب تحديث هذه النسبة دوري 
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 الضوابط الشرعية-( جامللحق )

 املعايير والضوابط الشرعية

 

 املعايير الشرعية ألجور مدير الصندوق  .أ

 

  سواء أكان 
 
 من املستثمر لقاء اشتراكه؛ ألنها عوض عن منافع متقومة شرعا

 
يجوز ملدير الصندوق أن يتقاض ى أجورا

 عليها في هذا 
 
 أم نسبة مخصومة من قيمة الوحدة املشتراة شريطة أن تكون هذه األجور منصوصا

 
 مقطوعا

 
األجر مبلغا

 شروط وأحكام الصندوق.

  يجوز ملدير الصندوق اقتطاع حوافز لألداء، وهي رسوم إضافية يشترطها مدير الصندوق على املستثمر في حال زيادة

عليه؛ ألنها جزء من األجرة مآلها إلى العلم وال تؤدي إلى املنازعة، شريطة أن تكون مستوى األرباح عن حد معين متفق 

 للمستثمر في شروط وأحكام الصندوق.
 
 ومعلومة

 
 النسبة محددة

 

 املعايير الشرعية إلدارة الصندوق وتسويقه .ب

 

  واألفضل ملصلحة يجب على مدير الصندوق بذل جهده وطاقته في استثمار أموال الصندوق على الوجه األمثل

 املستثمرين.

  يجب على مدير الصندوق استثمار أموال الصندوق في الغرض الذي أنش ئ الصندوق من أجله وال يجوز له االستثمار

 فيما لم ينص عليه في شروط وأحكام الصندوق إال بعد إخطار املستثمرين.

 الصندوق بناء على دراسة السوق، شريطة أن  يجوز أن ينص مدير الصندوق على نسبة الربح املتوقعة من االشتراك في

 يكون ذلك على سبيل التقريب والتوقع.

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

  والضوابط حكام األ يجب أن تكون جميع الوثائق املتعامل بها في الصندوق من عقود وغيرها من النماذج ال تخالف

 يير الشرعية.واملعا

  يجب أن تعرض جميع االتفاقيات املتعلقة بالصندوق على الهيئة الشرعية ملراجعتها واعتمادها قبل املض ي قدما في

 توقيعها مع أطراف أخرى.

  ال يجوز ملدير الصندوق الدخول في أي عقد يترتب عليه دفع أو استحقاق فوائد ربوية، وله اتخاذ اإلجراءات القضائية

 مستحقاته. للحصول على

 

 وبيعها: أصول الصندوق  لتأجير املعايير الشرعية  .ت

 

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

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

 اسبة للحصول على مستحقاته.املن

 .؛ كالتأجير على البنوك الربوية
 
 شرعا

 
 محرما

 
 يجوز ملدير الصندوق تأجير العقارات شرط أال يؤجرها ملن يزاول نشاطا

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

 القمار. -

 وإنتاج الكحول.بيع  -

 إنتاج التبغ. -

 صنع األسلحة. -
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 الدعارة. -

 املخدرات. -

 التأمين التجاري و مؤسسات التمويل الربوي. -

 أي أنشطة غير متوافقة أخرى تحددها الهيئة الشرعية. -

 

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

فيهم البنوك، شركات التأمين، القمار، الكحول .... إلخ على أن يكون اإليجار املتحصل من هذه الجهات يمثل ما نسبته 

 % أو أقل من مجموع اإليجارات املتحصلة من العقار مع مراعاة الشروط التالية:5

o ذ موافقة الهيئة الشرعية.اإليراد املتحصل من هذه الجهات يتم التصدق به إلى الجهات الخيرية بعد أخ 

o  إذا كان مدير الصندوق يستطيع استبدال املستأجر ذو النشاط الغير املتوافق مع مستأجر نشاطه متوافق

مع الضوابط واألحكام الشرعية دون إلحاق ضرر بالصندوق من الناحية املالية والقانونية فعليه املض ي قدما 

 شهور. 3بي مدته في استبدال املستأجر بعد إعطائه إنذار كتا

o  إذا كان اإلجراء املذكور أعاله سيسبب أضرار مالية أو قانونية على الصندوق ففي هذه الحالة يترك هذا

 املستأجر إلى أن تنتهي مدة اإلجارة وال يتم تجديد العقد.

o  األحكام إذا استثمر مدير الصندوق في عقار ال يوجد به مستأجرين أو كان كل املستأجرين نشاطهم متوافق مع

والضوابط الشرعية فال يجوز ملدير الصندوق تأجير العقار ملستأجر نشاطه غير متوافق مع األحكام 

 % من مجموع اإليجارات املتحصلة.5والضوابط الشرعية حتى ولو كان املدخول من هذا املستأجر أقل من 
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 نموذج توكيل-( دامللحق )

 تعيين الوكيل

 

]•[ "([، كاملالك املسجل والقانوني لـ مالك الوحدات)"]•[ ، ]بصفتي املمثل الشرعي لـ ]•[الجنسية، حامل بطاقة هوية رقم ]•[ ، ]•[أوكل أنا، 

، ليقوم ]مقامي/مقام مالك الوحدات[ ]•[الجنسية ، حامل بطاقة هوية رقم ]•[ ، ]•["(، الصندوق ريت )" شعاعفي صندوق ]•[ وحدة بقيمة 

 ]عني/عنه[ بخص
 
وص الوحدات في الصندوق، ويكون له سلطة الحضور والتصويت في جميع اجتماعات مالكي الوحدات من تاريخه ووكيال

حتى يتقرر غير ذلك أو ]أصدر/يصدر مالك الوحدات تعليمات بخالفه[ أو أن أفقد صفتي كمالك وحدات في الصندوق/أن يفقد مالك 

 الوحدات صفته كمالك وحدات في الصندوق.

 

 عل
ً
 ، وذلك عند دخوله حيز التنفيذ.]•[، تم توقيع هذا الصك بتاريخ ى ذلكوإشهادا

 

 االسم:

 التوقيع: _________________________
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 نموذج االشتراك-( هـامللحق )
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 خطاب إقرار-( وامللحق )

 

 ريت شعاعصندوق 

قرأ وفهم ووافق على الشروط واألحكام املوقع أدناه، ، يقر املوقع أدناه ويوافق بأنه م2018في هذا اليوم ______ من شهر _________ في عام 

عند استالمه من مدير وبأنه، الشروط واألحكام، ات السرية املحددة بهذه ريت.  ويقر املوقع أدناه ويقبل بالتزام شعاعالخاصة بصندوق 

، سيكون دوق لخطاب اإلقرار هذا ونموذج االشتراك من ِقبل املوقع أدناهالصندوق نسخة موقعة من الشروط واألحكام وقبول مدير الصن

ا بالشروط واألحكام.  ملتزم 

            

   

 

 املستثمرون األفراد:

 

ــالرئيس ي اسم املستثمر ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ:ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ        ـــ

 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــالتوقيع: ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ         ـــ

 

ــ العنوان:  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ـ

       

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــالبريد اإللكتروني: ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ الجوال:  ـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  ـــ

   

             

 

 املستثمرون من الشخصيات االعتبارية: 

 

 

ــــ)املفوضون( املفوض  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــبالتوقيع:ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

        

 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاالسم: ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ        ــ

  

ــ الصفة: ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ـ

 

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــختم الشركة: ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ        ـ

  

ــ العنوان:  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ        ــ

  

ــــ البريد اإللكتروني:  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــالجوال: ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
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 ، تم قبول/املوافقة على خطاب اإلقرار هذا بواسطة مدير الصندوق بالتاريخ املذكور أعاله. وإشهاًدا على ما تقدم

 

 مدير الصندوق 

 

 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاالسم: ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــالتوقيع: ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ      ــ
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 آلية ومتطلبات اإلشتراك –( زامللحق )

 

 يحدد هذا الجدول املتطلبات العامة لالشتراك في الصندوق، باإلضافة إلى متطلبات االشتراك من البنوك املستلمة.

 

 يتوجب على املستثمر الذي يرغب باالشتراك في الوحدات املطروحة: 

 

 لدى احدى الجهات املستلمة وأن  -
 
 لديها؛ وأن يكون عميال

 
 نشطا

 
 جاريا

 
 يمتلك حسابا

 امتالك محفظة استثمارية نشطة )فعالة( لدى السوق )تداول( يشرف عليها أحد األشخاص املرخص لهم؛ و -

نموذج طلب االشتراك املتوفر على املواقع اإللكترونية ملدير الصندوق  -أو املوافقة )حسب ما ينطبق( على  -استكمال وتوقيع  -

)al.com.sawww.shuaacapit( ( ووكيل الطرح.wwwcapital.com-albilad والجهات املستلمة، البنك األهلي التجاري )

(www.alahli.com( مصرف الراجحي ،)www.alrajhibank.com( وبنك الرياض ،)www.riyadbank.com ،) أو املوافقة  -وتوقيع

 مستند شروط وأحكام الصندوق وتقديمهما مع أي مستندات مطلوبة إلى أي من الجهات املستلمة؛ و -)حسب ما ينطبق( على 

سداد مبلغ االشتراك ورسوم االشتراك صافية من كافة االستقطاعات والتكاليف والرسوم البنكية ورسوم تحويل العمالت، قبل تاريخ  -

 اإلغالق. 

 

 لدى أي من فروع الجهات املستلمة في اململكة، أو
 
 طريق: عن القنوات البديلة خالل من يمكن االشتراك بالحضور شخصيا

 

 اإللكترونية للجهات املستلمة: ملواقعا

 

 (؛ www.alahli.comالبنك األهلي: ) -

 

 (؛ www.alrajhibank.comمصرف الراجحي ) -

 

 (؛www.riyadbank.comبنك الرياض ) -

 

 بأي من الجهات املستلمة: الخاصة اآللي الصرف أو أجهزة -

 

 الهاتف املصرفي الخاص بأي من الجهات املستلمة: أو -

 

 +(؛  966) 920001000البنك األهلي:  -

 

 +(؛  966) 920003344مصرف الراجحي  -

 

 .920002470 (966+)بنك الرياض  -

 

  للمستثمر يسبق لم حال في أنه اإلشارة وتجدر
 
أو في  املستلمة التي تم تقديم طلب االشتراك لديها الجهة طريق عن اكتتاب في االشتراك حديثا

لديها،  باسم املستثمر نشط جاري  حساب وجود عدم اكتتاب عن طريق الجهة املذكورة أوفي حالحال طرأ تغيير على بيانات املستثمر منذ آخر 

 االشتراك وتقديم أي مستندات تطلبها الجهة املستلمة. معاملة إلتمام الشخص ي الحضور  يستدعي ضرورة فإن ذلك

 

http://albilad-capital.com/
http://albilad-capital.com/
http://www.alahli.com/
http://www.alahli.com/
http://www.alrajhibank.com/
http://www.riyadbank.com/
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راك وتوقيعه وتوقيع مستند شروط وأحكام الصندوق في حال االشتراك من خالل فروع الجهات املستلمة، يجب استكمال نموذج طلب االشت

وختمهما بختم الشركة أو الهيئة االعتبارية مقدمة الطلب )في حال كان مقدم الطلب شركة أو هيئة اعتبارية( وتقديمهما مع صور موقعة من 

الطلب شركة أو هيئة اعتبارية(، وذلك باإلضافة الوثائق التالية ومختومة بختم الشركة أو الهيئة االعتبارية مقدمة الطلب )في حال كان مقدم 

، على أن تكون كافة املستندات الصادرة خارج اململكة العربية السعودية مصدقة من سفارة اململكة ألي مستندات أخرى تطلبها الجهة املستلمة

 :العربية السعودية في بلد اإلصدار

 

 لألفراد:

 

 الطلب؛ يمقدم -للمقيمين، للمستثمرين واز السفر واإلقامة جأو بطاقة الهوية للسعوديين أو الخليجيين  -

 

 في حال االشتراك نيابة عن القّصر أو التابعين:

 

سنة هجرية،  18سنة هجرية إلى  15ملن أعمارهم من  املقيمينجواز السفر واإلقامة للقصر أو بطاقة الهوية للسعوديين أو الخليجيين  -

 سنة هجرية أو التابعين؛ 15للقصر ممن أعمارهم دون  )أو ما يعادله كإثبات هوية لغير السعوديين( أو دفتر العائلة

 

 لولي الشرعي مقدم الطلب.ل للمقيمين،جواز السفر واإلقامة أو بطاقة الهوية للسعوديين أو الخليجيين  -

 

 في حال االشتراك من خالل محفظة استثمارية مملوكة من مستثمر فرد:

 

ن جهاز اإلدارة املختص لدى مدير املحفظة مقدم الطلب يوضح نية االشتراك بوحدات الصندوق ويحدد هوية الشخص خطاب م -

 املفوض لديه بتقديم الطلب؛

 

 بطاقة الهوية للسعوديين أو الخليجيين وجواز السفر واإلقامة للمقيمين، للمفوضين بالتوقيع لدى مدير املحفظة؛ -

 

 للمؤسسات:

 

 ك عن شركة أو هيئة اعتبارية:في حال االشترا

 

خطاب من جهاز اإلدارة املختص لدى املؤسسة املستثمرة يوضح نية االشتراك بوحدات الصندوق ويحدد هوية الشخص املفوض  -

 لديها بتقديم الطلب؛

 

 بطاقة الهوية للسعوديين أو الخليجيين وجواز السفر واإلقامة للمقيمين، للمفوضين بالتوقيع؛ -

 

 االشتراك عن صندوق استثماري:في حال 

 

 خطاب من مدير الصندوق يوضح نية االشتراك بوحدات الصندوق ويحدد هوية الشخص املفوض لديه بتقديم الطلب؛ -

 

 بطاقة الهوية للسعوديين أو الخليجيين وجواز السفر واإلقامة للمقيمين، للمفوضين بالتوقيع لدى مدير الصندوق؛ -

 

 حفظة استثمارية مملوكة من مؤسسة:في حال االشتراك من خالل م
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خطاب من جهاز اإلدارة املختص لدى مدير املحفظة مقدم الطلب يوضح نية االشتراك بوحدات الصندوق ويحدد هوية الشخص  -

 املفوض لديه بتقديم الطلب؛

 

 دير املحفظة؛بطاقة الهوية للسعوديين أو الخليجيين وجواز السفر واإلقامة للمقيمين، للمفوضين بالتوقيع لدى م -

 

 في حال االشتراك من خالل القنوات البديلة لدى الجهات املستلمة، يجب على املستثمر:

 

الخاصة بإحدى الجهات املستلمة، أن يستكمل نموذج طلب  اآللي الصرف إذا رغب باالشتراك عن طريق املوقع اإللكتروني أو أجهزة -

 املبينة على املوقع أو الصراف اآللي؛ اإلرشاداتاالشتراك بوحدات الصندوق وأن يوافق عليه وعلى الشروط واألحكام وفق 

 

لب االشتراك إذا رغب باالشتراك عن طريق عن طريق الهاتف املصرفي الخاص بإحدى الجهات املستلمة، أن يستكمل نموذج ط -

على الرقم  بالضغط واألحكامالتي يعطيها الهاتف املصرفي، وأن يقبل الشروط  اإلرشاداتبوحدات الصندوق وأن يوافق عليه وفق 

 الذي سوف يطلبه الهاتف املصرفي.

 

طلب االشتراك لديها، وفي حال  تدفع مبالغ االشتراك ورسوم االشتراك بالخصم من حساب املستثمر البنكي لدى الجهة املستلمة التي تم تقديم

االشتراك نيابة عن القصر أو التابعين، يتم الخصم من نفس الحساب البنكي لولي القاصر أو املتبوع في حال عدم وجود حساب بنكي للقاصر 

 أو التابع.

 

اإلشراك كامل املتطلبات أو وجود أي ( أيام عمل من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم استيفاء طلب 3يتم مراجعة طلب اإلشراك خالل ثالثة )

مالحظات، يتم إشعار املستثمر عبر البريد اإللكتروني أو من خالل رسالة نصية إلى رقم الجوال املسجل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى 

  .( من إشعار املستثمر1الستكمال املتطلبات خالل يوم عمل واحد )

 

ظف املفوض لدى الجهة التي استلمت الطلب بتسليم مقدم الطلب مستند "تأكيد االشتراك" مال طلب االشتراك، يقوم املو كستفي حال ا

 )عبر البريد اإللكتروني أ
 
، أو الكترونيا

 
 في حال استالم طلب االشتراك ورقيا

 
و من بالصيغة املدرجة ضمن نموذج طلب االشتراك، وذلك ورقيا

 االشتراكبشكل إلكتروني. وال يعني استالم طلب  االشتراكيلة الكترونية أخرى( في حال خالل رسالة نصية إلى رقم الجوال املسجل أو بأي وس

 بقبوله. إقراراوتسليم تأكيد االشتراك ملقدم الطلب 

 

 منه باالشتراك 
 
 مؤكدا

 
 للبنود السابقة التزاما

 
ي فيعتبر توقيع وتسليم املستثمر نموذج طلب االشتراك ومستند شروط وأحكام الصندوق وفقا

وحدات في الصندوق بحدود ما ورد في طلب االشتراك وهذا خاضع فقط ملوافقة مدير الصندوق وتخصيص الوحدات وفق بنود هذه الشروط 

 واألحكام.
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 إقراارات مدير الصندوق 
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 إقرارات املستشار القانوني 
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 الحتساب الرسوم  افتراض ي مثال –امللحق )ح( 

 

ريال سعودي ملدة عشر سنوات "مدة  1,000الجدول التالي يوضح مثال افتراض ي وتوضيحي الستثمار عميل من الجمهور مبلغ 

وبإفتراض أن الصندوق مليون ريال ولم تتغير طول مدة اإلستثمار،  591.5اإلستثمار"، وبإفتراض أن رأسمال الصندوق في تلك الفترة هو 

% من 49مليون ريال )تشكل  570قدره  دوق سيقوم بالحصول على تمويلوعلى إفتراض أن الصنصافي عوائد الصندوق، من  %100سيوزع 

، وعمل استحواذات على عقارات مدرة للدخل خالل السنة األولى من طرح الصندوق  حجم أصول الصندوق بعد اإلنتهاء من االستحواذات(

 كررة وغير املتكررة التي سيتحملها مالك الوحدات طوال مدة اإلستثمار.فإن الجدول التالي يوضح جميع الرسوم املت

 

)ريال(*مقدار املبلغ املستثمر  العائد االجمالي )ريال( العائد للوحدة )ريال(   

 0.795 79.5 1000 

 الرسوم املتكررة

املبلغ الذي يتحملة مالك 

الوحدات ملدة عام )ريال 

سعودي( للسنة الثانية 

العاشرةوحتى السنة   

املبلغ الذي يتحملة مالك 

الوحدات ملدة عام )ريال 

 سعودي( للسنة األولى

 نوع الرسوم مقدار الرسوم

0.2 0.2 0.025%  رسوم الحفظ 

 أتعاب املحاسب القانوني 35,000 0.0591 0.0591

رسوم التسجيل واالدراج والرسوم الرقابية ورسوم  800,000 1.352 1.352

 النشر

 رسوم املدير الفرعي 140,000 0.236 0.236

)التقييم، املستشار الشرعي، الرسوم األخرى  157.500 0.266 0.266

ت أعضاء مجلس ، مكافآاملستشار القانوني

( اإلدارة  

% من قيمة األصول، 0.4 7.994 7.994  

اجمالي االيجارات% من 5  

 رسوم اإلدارة

 إجمالي الرسوم 10.1 10.1

1%  نسبة الرسوم الدورية من حجم اصول الصندوق  

الرسوم واملصاريف األخرى من حجم الصندوق التي قد تطرأ على الصندوق بشكل  10 10

 استثنائي سنويا

1% الصندوق نسبة الرسوم واملصاريف األخرى من حجم الصندوق التي قد تطرأ على  

 بشكل استثنائي سنويا

واملصاريف األخرى من حجم الصندوق التي قد مجموع الرسوم الدورية والرسوم  20.1 20.1

 تطرأ على الصندوق بشكل استثنائي سنويا

2% واملصاريف األخرى من حجم الصندوق التي نسبة مجموع الرسوم الدورية والرسوم  

سنوياقد تطرأ على الصندوق بشكل استثنائي   

 صافي الربح للمبلغ املستثمر بعد خصم جميع الرسوم املتكررة 69.4 69.4

6.94%  6.94%  صافي العائد على املبلغ املستثمر بعد خصم جميع الرسوم املتكررة 
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 الرسوم غير املتكررة 

املبلغ الذي يتحملة مالك 

الوحدات ملدة عام )ريال 

للسنة الثانية  سعودي(

لعاشرةوحتى السنة ا  

املبلغ الذي يتحملة 

مالك الوحدات ملدة 

 عام )ريال سعودي(

 للسنة األولى

 نوع الرسوم مقدار الرسوم

من مبلغ االشتراك %2 20 ال يوجد  رسوم اإلشتراك 

% من قيمة الشراء1 9.63 ال يوجد  رسوم الصفقات )شراء أصل( 

% من قيمة البيع2 ال يوجد ال يوجد  رسوم الصفقات )بيع أصل( 

% من قيمة التمويل1.5 14.45 ال يوجد  رسوم هيكلة التمويل 

% من قيمة األصل2.5 24.09 ال يوجد  رسوم السعي 

% من املبلغ اإلفتراض ي املستثمر6.49 64.9 ال يوجد   إجمالي الرسوم غير املتكررة 
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 امللحق )ط( 

 مالك شركة املطلق القابضة

 نسبة امللكية املساهمإسم  الرقم

 %60 شركة محمد عبدهللا املطلق القابضة 1

 %10 شركة ثامر محمد املطلق القابضة 2

 %10 شركة عبدهللا محمد املطلق القابضة 3

 %10 شركة فهد محمد املطلق القابضة 4

 %10 شركة فيصل محمد املطلق القابضة 5

 

 

 

 مالك شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف

 نسبة امللكية إسم املساهم الرقم

 %17.1530 حمد عبدهللا الخريف 1

 %17.1527 سعد عبدهللا الخريف 2

 %17.1527 محمد عبدهللا الخريف 3

 %8.5763 جواهر عبدهللا الخريف 4

 %8.5763 سارة عبدهللا الخريف 5

 %1.7795 منيرة عبدهللا املبارك 6

 %2.7681 بندر ابراهيم الخريف 7

 %2.7681 عبدهللا ابراهيم الخريف 8

 %2.7681 فهد ابراهيم الخريف 9

 %1.3841 ابتسام ابراهيم الخريف 10

 %1.3841 سارة ابراهيم الخريف 11

 %1.3841 نجود ابراهيم الخريف 12

 %2.1441 فوزيه محمد زيد سليمان 13

 %3.7522 عبدهللا عبدالرحمن الخريف 14

 %3.7522 الخريفعبدالعزيز عبدالرحمن  15

 %3.7522 ابراهيم عبدالرحمن الخريف 16

 %1.8761 سيما عبدالرحمن الخريف 17

 %1.8761 ريما عبدالرحمن الخريف 18

 

 

 الجارودي صائب محمد بن عمر   لينا اسماعيل عساف

 الرئيس التنفيـذي و تمويل االرهاب  مديراملطابقة وااللتزام و مكافحة غسل االموال

 


