
ملخص تفاصيل تعديالت شروط وأحكام صندوق اإلنماء ريت الفندقي بتاريخ 2022/11/10م:

الصيغة المعدلةالصيغة السابقةالمادة

المادة 7 
)االشتراك(

المتقــــدم  االشــــتراك  مبالــــغ  إجمالــــي  كان  حــــال  فــــي 
لهــــا جميــــع المشــــتركين )بمــــا فيهــــا االشــــتراك العينــــي 
واشــــتراك مديــــر الصنــــدوق واشــــتراكات مجموعــــة اإلنمــــاء 
مــــن  أقــــل  المســــتهدف  التمويــــل  ومبلــــغ  وموظفيهــــا( 
ــغ )1,020,021,000)  ــه والــــذي يبلــ ــغ المطلــــوب جمعــ المبلــ
ريــــال ســــعودي بعــــد انتهــــاء فتــــرة الطــــرح وفتــــرة الطــــرح 
مبالــــغ  جميــــع  ورد  الصنــــدوق  إنهــــاء  يتــــم  الممــــددة، 
االشــتراك للمشــتركين فــي غضــون عشــرة )10( أيــام عمــل 

مــــن تاريــــخ إلغــــاء الطــــرح دون أي حســــم.

ــع  ــا جميــ ــدم لهــ ــتراك المتقــ ــغ االشــ ــي مبالــ ــال كان إجمالــ ــي حــ فــ
مديــــر  واشــــتراك  العينــــي  االشــــتراك  فيهــــا  )بمــــا  المشــــتركين 
الصنــــدوق واشــــتراكات موظفي مدير الصندوق( ومبلــــغ التمويــــل 
ــغ  ــذي يبلــ ــه والــ ــوب جمعــ ــغ المطلــ ــن المبلــ ــل مــ ــتهدف أقــ المســ
الطــــرح  فتــــرة  انتهــــاء  بعــــد  ســــعودي  ريــــال   (1,020,021,000(
وفتــــرة الطــــرح الممــــددة، يتــم إنهــــاء الصنــدوق ورد جميــع مبالــغ 
االشــــتراك للمشــــتركين فــــي غضــــون عشــــرة )10( أيــــام عمــــل مــــن 

تاريــــخ إلغــــاء الطــــرح دون أي حســــم.

المتقــــدم  االشــــتراك  مبالــــغ  إجمالــــي  كان  حــــال  فــــي 
لهــــا جميــــع المشــــتركين )بمــــا فيهــــا االشــــتراك العينــــي 
ــاء  ــتراكات مجموعــــة اإلنمــ ــتراك مديــر الصنــدوق واشــ واشــ
وموظفيهــــا( يعــــادل المبلــــغ المطلــــوب تجميعــــه والــــذي 
يبلــــغ )1,020,021,000( ريــــال ســــعودي، فســــيتم تخصيــــص 

ــا يلــــي: ــرح كمــ ــدات الطــ إجمالــــي وحــ

ــع  ــا جميــ ــدم لهــ ــتراك المتقــ ــغ االشــ ــي مبالــ ــال كان إجمالــ ــي حــ فــ
مديــر  واشــــتراك  العينــــي  االشــــتراك  فيهــــا  )بمــــا  المشــــتركين 
ــادل المبلــــغ  ــتراكات موظفــي مديــر الصنــدوق( يعــ الصنــدوق واشــ
المطلــوب تجميعــه والــذي يبلــغ )1,020,021,000( ريــال ســعودي، 

فســــيتم تخصيــــص إجمالــــي وحــــدات الطــــرح كمــــا يلــــي:

ــة  ــول العقاريــ ــاك األصــ ــص لمــ ــن التخصيــ ــاء مــ ــد االنتهــ عنــ
المســــتهدفة، واشــــتراك مديــــر الصنــــدوق )الــــذي يعــــادل 
ريــــال   )100,000,000( بمبلــــغ   وحــــدة   )10,000,000(
ســــعودي والتــــي تشــــكل )% 9.8( مــــن إجمالــي الوحــدات(، 
ســــيتم  وموظفيهــــا،  اإلنمــــاء  مجموعــــة  واشــــتراكات 
االليــــة  حســــب  المشــــتركين،  لجميــــع  وحــــدات  تخصيــــص 

التاليــــة:

العقاريــــة  األصــــول  لمــــاك  التخصيــــص  مــــن  االنتهــــاء  عنــــد 
يعــــادل  )الــــذي  الصنــــدوق  مديــــر  واشــــتراك  المســــتهدفة، 
ســــعودي  ريــــال   )100,000,000( بمبلــــغ   وحــــدة   )10,000,000(
واشــــتراكات  الوحــــدات(،  إجمالــــي  مــــن   )9.8  %( تشــــكل  والتــــي 
لجميــــع  وحــــدات  تخصيــــص  ســــيتم  الصنــدوق،  مديــر  موظفــي 

التاليــــة: االليــــة  حســــب  المشــــتركين، 

المتقــــدم  االشــــتراك  مبالــــغ  إجمالــــي  كان  حــــال  فــــي 
لهــــا جميــــع المشــــتركين )بمــــا فيهــــا االشــــتراك العينــــي 
يتجــــاوز  وموظفيهــــا(  اإلنمــــاء  مجموعــــة  واشــــتراكات 
ــي  ــص إجمالــ ــيتم تخصيــ ــه، فســ ــوب تجميعــ ــغ المطلــ المبلــ

وحــــدات الطــــرح كمــــا يلــــي

ــع  ــا جميــ ــدم لهــ ــتراك المتقــ ــغ االشــ ــي مبالــ ــال كان إجمالــ ــي حــ فــ
المشــــتركين )بمــــا فيهــــا االشــــتراك العينــــي واشــــتراكات موظفــي 
مديــر الصنــدوق( يتجــــاوز المبلــــغ المطلــــوب تجميعــــه، فســــيتم 

تخصيــــص إجمالــــي وحــــدات الطــــرح كمــــا يلــــي

ــة  ــول العقاريــ ــاك األصــ ــص لمــ ــن التخصيــ ــاء مــ ــد االنتهــ عنــ
واشــــتراكات  الصنــــدوق  مديــــر  واشــــتراك  المســــتهدفة، 
مــــع  التعامــــل  ســــيتم  وموظفيهــــا،  اإلنمــــاء  مجموعــــة 
مــــن  المتبقيــــة  القيمــــة  األخــــرى وتخصيــــص  االشــــتراكات 

الطــــرح بنــــاء علــــى األليــــة المذكــــورة للتخصيــــص

العقاريــــة  األصــــول  لمــــاك  التخصيــــص  مــــن  االنتهــــاء  عنــــد 
ــتراكات موظفــي  ــدوق واشــ ــر الصنــ ــتراك مديــ ــتهدفة، واشــ المســ
األخــــرى  االشــــتراكات  مــــع  التعامــــل  ســــيتم  الصنــدوق،  مديــر 
األليــــة  علــــى  بنــــاء  الطــــرح  مــــن  المتبقيــــة  القيمــــة  وتخصيــــص 

للتخصيــــص المذكــــورة 

الوحــــدات  مــــن   75 نســــبة %  تخصيــــص  الشــــركات: ســــيتم 
والمؤسســــات  للشــــركات  االكتتــــاب  فــــي  المطروحــــة 
تخصيــــص  وســــيكون  يماثلهــــا  ومــــا  التجاريــــة  والكيانــــات 
الوحــــدات للشــــركات بنــــاء علــــى عــــدة عوامــــل منهــــا مبلــــغ 
الماليــــة  المبالــــغ  وإجمالــــي  الشــــركة  ونــــوع  االشــــتراك 

اكتتــــاب األفــــراد. المكتتــــب بهــــا ونســــبة تغطيــــة 

األفــــراد: ســــيتم تخصيــــص نســــبة % 25 بحــــد أقصــــى مــــن 
الوحــــدات المطروحــــة فــــي االكتتــــاب للمكتتبيــــن االفــــراد 

وســــيتم تخصيــــص الوحــــدات 

كنســــبة مــــن المبلــــغ المكتتــــب بــــه مــــع تحديــــد حــــد أدنــــى 
ــن. ــع المكتتبيــ ــى جميــ ــه علــ ــم توزيعــ ــدات يتــ للوحــ

الشــــركات: ســــيتم تخصيــــص نســــبة % 60 مــن الوحــدات المطروحــة 
فــــي االكتتــــاب للشــــركات والمؤسســــات والكيانــــات التجاريــــة ومــــا 
يماثلهــــا وســــيكون تخصيــــص الوحــــدات للشــــركات بنــــاء علــــى عــــدة 
عوامــــل منهــــا مبلــــغ االشــــتراك ونــــوع الشــــركة وإجمالــــي المبالــغ 

الماليــــة المكتتــــب بهــــا ونســــبة تغطيــــة اكتتــــاب األفــراد.

األفــــراد: ســــيتم تخصيــــص نســــبة % 40 بحــــد أقصــــى مــــن الوحــــدات 
ــيتم تخصيــــص  ــراد وســ ــن االفــ ــاب للمكتتبيــ ــة فــــي االكتتــ المطروحــ

الوحــــدات 

كنســــبة مــــن المبلــــغ المكتتــــب بــــه مــــع تحديــد حــد أدنــــى للوحــدات 
يتــــم توزيعــــه علــى جميــــع المكتتبيــن.

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم وجــود أي تعديــات أخــرى غيــر مــا تــم اإلفصــاح عنــه وأن هــذه التعديــات ال تتعــارض مــع الئحــة 

االســتثمار العقــاري أو اللوائــح التنفيذيــة األخــرى ذات الصلــة.

صناديــق 
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أمين الحفظمدير الصندوق

ال تعطــي هيئــة الســوق الماليــة أي تأكيــد يتعلــق بدقــة هــذا المســتند أو اكتمالــه، وتخلــي الهيئــة نفســها مــن أي مســؤولية أو أي 
خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا المســتند أو االعتمــاد علــى أي جــزء منــه. ويجــب علــى الراغبيــن فــي االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق 
المطروحــة بموجــب هــذا المســتند تحــري مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة بالوحــدات محــل الطــرح. وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات 

هــذا المســتند، يجــب عليهــم األخــذ بمشــورة مستشــار مالــي مرخــص لــه.

ــر والضوابــط الشــرعية  ــداول متوافــق مــع المعايي ــه صنــدوق اســتثمار عقــاري مت تــم اعتمــاد صنــدوق اإلنمــاء ريــت الفندقــي علــى أن
ــداول. ــة لصنــدوق االســتثمار العقــاري المت ــة الرقابــة الشــرعية المعين المجــازة مــن ِقبــل لجن

ننصــح الراغبيــن فــي شــراء وحــدات صنــدوق اإلنمــاء ريــت الفندقــي بضــرورة قــراءة هــذه الشــروط واألحــكام والمســتندات األخــرى 
لصنــدوق اإلنمــاء ريــت الفندقــي بعنايــة وفهمهــا، وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذه الشــروط واألحــكام، ننصــح باألخــذ بمشــورة 
مستشــار مالــي مرخــص لــه. يعــد اســتثمار المســتثمر فــي صنــدوق اإلنمــاء ريــت الفندقــي إقــرارًا منــه باطالعــه علــى هــذه الشــروط 

واألحــكام وقبولــه بهــا.

1,020,021,000 ريال سعودي حجم الصندوق

102,002,100  وحدةعدد الوحدات اإلجمالي

51,140,100 وحدةعدد الوحدات المطروحة للجمهور

511,401,000 ريال سعوديإجمالي قيمة الوحدات المطروحة للجمهور

50,862,000 وحدةعدد الوحدات العينية المطروحة

508,620,000 ريال سعوديإجمالي قيمة الوحدات العينية المطروحة

0 %نسبة  اقتراض الصندوق

50 %نسبة الطرح النقدي من حجم الصندوق

50 %نسبة الوحدات العينية من حجم الصندوق

تاريخ صدور الشروط واألحكام 
تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على طرح 

وحدات صندوق اإلنماء ريت الفندقي
1444/3/2هـ الموافق 2022/9/28م

1444/3/2هـ الموافق 2022/9/28م
2022/11/10م(

)وتم اخر تعديل على هذه الشروط واألحكام بتاريخ
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إشعار هام

الفندقــي  ريــت  اإلنمــاء  بصنــدوق  تتعلــــق  تفصيليــــة  معلومــــات  علــــى  واألحــكام  الشــــروط  هــــذه  تحتــوي 

فــي  لالشــتراك  تقديــم طلــب  )»الوحــدات«(. وعنــد  الصنــدوق  فــي  الوحــــدات  طــــرح  )»الصنــــدوق«( وبعمليــــة 

الوحــدات، ســُيعامل المســتثمرون علـــى أنهــم قــد تقدمــوا بنــاءً علــى المعلومــــات الــــواردة فــــي هــــذه الشــروط 

واألحــكام، والتــــي تتوفــر نســخ منهــــا علــــى الموقــــع اإللكترونــي لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار )»مديــر الصنــدوق«( 

)www.alinmainvestment.com(، والموقــــع اإللكترونــي لهيئــــة الســــوق الماليــة الســعودية )»الهيئــة« أو 

»هيئــة الســوق الماليــة«( )www.cma.org.sa( أو الموقــــع اإللكترونــي لشــركة تــداول الســعودية )شــركة تابعــة 

.)www.saudiexchange.com.sa( )»الســوق«(  الســعودية(  تــداول  لمجموعــة  بالكامــل  ومملوكــة 

يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن قــراءة هــــذه الشــــروط واألحــكام بشــكل كامــل قبــل شــراء الوحــدات فــي 

الصنــدوق حيــث ينطــوي االســتثمار فــي الصنــدوق علــى بعــض المخاطــر، وقــد ال يناســب جميــع المســتثمرين. 

كمــا يجــب علــى المســتثمرين أن يكــون لديهــم االســتعداد لتحمــل المخاطــر المرتبطــة باالســتثمار فــي الصنــدوق، 

والــوارد وصفهــا فــي المــادة )6( مــن هــذه الشــروط واألحــكام والمتعلقــة بــــ »مخاطــر االســتثمار فــي الصنــدوق«. 

تــم إعــداد هــــذه الشــــروط واألحــكام بواســطة مديــر الصنــدوق، باعتبــاره شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة، 

مســجلة فــي الســجل التجــاري بالمملكــة العربيــة الســعودية تحــت رقــم 10102697642، ومؤسســة ســوق ماليــة 

مرخــص لهــا مــن قبــل الهيئــة بموجــب الترخيــص رقــم )37-09134(، وفقــًا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقاري 

الصــادرة عــن مجلــس إدارة الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 1–193-2006 المــؤرخ فــي 1427/06/19هـــ )الموافــق 

2006/07/15م( والمعدلــة بنــاءً علــى قــرار مجلــس إدارة الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 22–22-2021م المــؤرخ فــي 

1442/07/12هـــ )الموافــق 2021/02/24م( )»الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري«(.
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قائمة المصطلحات الواردة في الشروط واألحكام:

التفسيرالمصطلحات:

نظام السوق المالية 
)النظام(:

نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30( وتاريــخ 1424/6/2 هـــ والمعــدل بتاريــخ 2019/9/17م 
بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء )أو أي تعديــالت أخــرى تتــم عليــه مــن وقــت آلخــر(.

الشروط واألحكام:
الصنــدوق  مديــر  بيــن  والعالقــة  الصنــدوق  عمــل  تنظيــم  يتــم  بموجبهــا  والتــي  واألحــكام  الشــروط  هــذه  تعنــي 

والمســتثمرين.

شركة اإلنماء لالستثمار 
أو مدير الصندوق أو مدير 

الطرح:

رقــم  التجــاري  بالســجل  والُمقيــدة  مقفلــة  ســعودية  مســاهمة  شــركة  وهــي  لالســتثمار،  اإلنمــاء  شــركة  تعنــي 
)1010269764(، والُمرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الترخيــص الرقــم )37 - 09134( لمزاولــة نشــاط التعامــل 
والحفــظ واإلدارة )إدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق( والترتيــب وتقديــم المشــورة فــي أعمــال األوراق الماليــة.

المدير اإلداري:
شــركة اإلنمــاء لالســتثمار، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة والُمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم )1010269764(، 

والُمرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الترخيــص الرقــم )37 - 09134(.

مراجع الحسابات:
ــر الصنــدوق مــن وقــت  ــه مدي ــد واليحيــى محاســبون قانونيــون, أو أي مراجــع حســابات آخــر يعين تعنــي شــركة اللحي

آلخــر.

هيئة السوق المالية أو 
الهيئة:

تعنــي هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية شــاملة حيثمــا يســمح النــص، أي لجنــة، أو لجنــة فرعيــة، أو 
موظــف، أو وكيــل يمكــن أن يتــم تفويضــه للقيــام بــأي وظيفــة مــن وظائــف الهيئــة.

الئحة صناديق االستثمار 
العقاري:

الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري الصــادرة عــن مجلــس إدارة الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 1–193-2006 المــؤرخ فــي 
1427/06/19هـــ الموافــق 2006/07/15م والمعدلــة بنــاءً علــى قــرار مجلــس إدارة الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 22–22-

2021 المــؤرخ فــي 1442/07/12هـــ الموافــق 2021/02/24م، وأي تعديــالت أخــرى قــد تطــرأ عليهــا.

الئحة مؤسسات السوق 
المالية:

الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب قــرار رقــم 1-83-2005 وتاريــخ 
1426/05/21هـــ الموافــق 2005/06/28م، والمعدلــة بموجــب القــرار رقــم 2-75-2020 وتاريــخ 1441/12/22هـــ الموافق 

2020/08/12م، وأي تعديــالت أخــرى قــد تطــرأ عليهــا.

أمين الحفظ:
تعنــي شــركة نمــو الماليــة لالستشــارات الماليــة، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة والُمقيــدة بالســجل 
التجــاري رقــم )1010404870(، والُمرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الترخيــص الرقــم )37 - 13172( لمزاولــة 

أنشــطة االســتثمار المباشــر، وإدارة األصــول، وإدارة المحافــظ، وخدمــات الحفــظ، والترتيــب.

السوق:

الماليــة  الســوق  أو  الســعودية(  تــداول  لمجموعــة  بالكامــل  ومملوكــة  تابعــة  )شــركة  الســعودية  تــداول  تعنــي 
الســعودية. وتشــمل حيــث يســمح ســياق النــص بذلــك أي لجنــة، أو لجنــة فرعيــة، أو موظــف، أو مســؤول، أو تابــع، أو 
وكيــل يمكــن أن يكلَّــف فــي الوقــت الحاضــر بالقيــام بــأٍي مــن وظائــف الســوق. وعبــارة "فــي الســوق" تعنــي أي نشــاط 

يتــم مــن خــالل أو بواســطة التجهيــزات التــي توفرهــا الســوق.

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.تداول:

مركز اإليداع:

تعنــي شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )شــركة تابعــة ومملوكــة بالكامــل لمجموعــة تــداول الســعودية(، وتتمثــل 
أنشــطة مركــز اإليــداع باألعمــال المتعلقــة بإيــداع األوراق الماليــة وتســجيل ملكيتهــا ونقلهــا وتســويتها ومقاصتهــا، 
وتســجيل أي قيــد مــن قيــود الملكيــة علــى األوراق الماليــة المودعــة. كذلــك يقــوم مركــز اإليــداع بإيــداع وإدارة 
ســجالت مصــدري األوراق الماليــة وتنظيــم الجمعيــات العامــة للمصدريــن بمــا فــي ذلــك خدمــة التصويــت عــن بعــد لتلــك 
الجمعيــات وتقديــم التقاريــر واإلشــعارات والمعلومــات باإلضافــة إلــى تقديــم أي خدمــة أخــرى ذات صلــة بأنشــطته 

يــرى مركــز اإليــداع تقديمهــا وفقــًا لنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة.

صندوق االستثمار 
العقاري المتداول:

صنــدوق اســتثمار عقــاري ُتتــداول وحداتــه فــي الســوق الرئيســية أو الســوق الموازيــة، ويتمثــل هدفــه االســتثماري 
ع نســبة  الرئيــس فــي االســتثمار فــي عقــارات مطــورة تطويــرًا إنشــائيًا، قابلــة لتحقيــق دخــٍل دورٍي وتأجيــرٍي، وتــوزَّ
محــددة مــن صافــي أربــاح الصنــدوق نقــدًا علــى مالكــي الوحــدات فــي هــذا الصنــدوق خــالل فتــرة عملــه، وذلــك بشــكل 

ســنوي بحــد أدنــى.

مدير األمالك العقاري 
أو مدير األمالك أو 

مدير األمالك والصيانة 
والتشغيل:

تعنــي شــركة مرخــص لهــا للقيــام بأعمــال إدارة األمــالك وتشــغيلها وفقــًا لمــا هــو موضــح فــي هــذه الشــروط 
واألحــكام.

تعني األتعاب الواجبة الدفع من قبل الصندوق لمدير األمالك.أتعاب إدارة األمالك:

نظام مكافحة غسل 
األموال:

يعني نظام مكافحة غسل األموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/20( وتاريخ 1439/02/05هـ.

يعني أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة.الشخص:
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الشخص المرخص له أو 
مؤسسة السوق المالية:

يقصد به مؤسسة السوق المالية بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية.

الصندوق:
ــط  ــر والضواب ــداول عــام مقفــل متوافــق مــع المعايي ــدوق اســتثمار عقــاري مت ــدوق اإلنمــاء ريــت الفندقــي، صن صن

الشــرعية.

صندوق االستثمار:
برنامــج اســتثمار مشــترك يهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة للمســتثمرين فيــه بالمشــاركة جماعيــًا فــي أربــاح البرنامــج، ويديــره 

مديــر الصنــدوق مقابــل رســوم محددة.

صناديق أسواق النقد:
صنــدوق اســتثمار هدفــه الوحيــد االســتثمار فــي الودائــع واألوراق الماليــة قصيــرة األجــل وفقــًا لالئحــة صناديــق 

االســتثمار.

مجلس اإلدارة أو مجلس 
إدارة الصندوق:

الشــروط  لمــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذه  العقــاري ووفقــًا  مجلــس معيــن وفقــًا لالئحــة صناديــق االســتثمار 
عليهــا. واإلشــراف  الصنــدوق  مديــر  أعمــال  لمراقبــة  واألحــكام 

عضو مجلس اإلدارة 
المستقل:

عضو يتمتع باالستقاللية التامة؛ ومما ينافي االستقاللية، على سبيل المثال ال الحصر ما يأتي:
الباطــن أو أميــن حفــظ ( 1 لــه، أو أي مديــر صنــدوق مــن  تابــٍع  لــدى مديــر الصنــدوق أو  أن يكــون موظفــًا 

الصنــدوق، أو مديــر األمــالك أو تابــع لــه، أو لديــه عمــل جوهــري أو عالقــة تعاقديــة مــع مديــر الصنــدوق أو 
أي مديــر صنــدوق مــن الباطــن أو أميــن حفــظ ذلــك الصنــدوق.

أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين لدى مدير الصندوق أو لدى تابع له.( 2
ــار التنفيذييــن لــدى ( 3 أن تكــون لــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كب

ــه. ــع ل ــر الصنــدوق أو أي تاب مدي
أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو لدى أي تابع له خالل العامين الماضيين.( 4

مدة الصندوق:
)99( )ســنة ميالديــة( تبــدأ مــن تاريــخ اإلدراج. وتكــون مــدة الصنــدوق قابلــة للتمديــد وفقــًا لتقديــر مديــر الصنــدوق بعــد 

الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق والهيئــة.

صافي قيمة أصول الصندوق مقسومة على عدد الوحدات القائمة.صافي قيمة الوحدة:

إجمالي عوائد الصندوق بعد خصم إجمالي المصروفات والرسوم التي تحملها الصندوق. صافي أرباح الصندوق:

صافي قيمة أصول 
الصندوق:

إجمالي قيمة أصول الصندوق مخصومًا منها قيمة الخصوم.

إجمالي قيمة أصول 
الصندوق:

قيمــة أصــول الصنــدوق التــي يتــم تقييمهــا وفقــًا لكيفيــة تقييــم أصــول الصنــدوق المذكــورة فــي هــذه الشــروط 
واألحــكام.

يعني إجمالي القيمة النقدية ألصول الصندوق.حجم الصندوق:

الحد االئتماني الخاص 
بالصندوق:

التسهيالت االئتمانية التي يقوم مدير الصندوق بترتيبها لصالح الصندوق.

تعني المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية:

المعايير والضوابط 
الشرعية:

المعاييــر والضوابــط الشــرعية التــي يتــم اعتمادهــا وتحديدهــا مــن قبــل لجنــة الرقابــة الشــرعية، والمبينــة فــي 
الملحــق رقــم )1( مــن هــذه الشــروط واألحــكام.

أتعاب اإلدارة:
تعنــي أتعــاب اإلدارة الواجبــة الدفــع مــن الصنــدوق لمديــر الصنــدوق مقابــل إدارة الصنــدوق والمبينــة فــي هــذه 

الشــروط واألحــكام.

صافي الدخل من 
العمليات:

صافــي الدخــل مــن العمليــات يســاوي )صافــي الدخــل + اإلهــالك + اإلطفــاء + الخســارة مــن بيــع األصــول( – الربــح مــن 
بيــع األصــول – الدخــل مــن أربــاح الودائــع المصرفيــة.

تعني الرسوم التي يتم استقطاعها من مبلغ االشتراكات النقدية عند استالم االشتراك. رسوم االشتراك:

رسوم الصفقات:
تعنــي الرســوم التــي يدفعهــا الصنــدوق لمديــر الصنــدوق عنــد إتمــام أي عمليــة بيــع أو شــراء لألصــول وهــذه 

التأسيســية. الصنــدوق  تنطبــق علــى محفظــة  الرســوم ال 

تعني الرسوم التي يدفعها الصندوق للوسيط عند إتمام أي عملية بيع أو شراء لألصول العقارية.السعي/ أو الوساطة:

األصول العقارية:
تعنــي األصــول العقاريــة التــي ســيتم االســتحواذ عليهــا قبــل الصنــدوق وفقــًا لمــا هــو موضــح فــي هــذه الشــروط 

واألحــكام.

تعني اللجنة الشرعية لشركة اإلنماء لالستثمار والتي تشرف على جميع منتجات شركة اإلنماء لالستثمار.لجنة الرقابة الشرعية:

يعني الطرح العام لبيع وحدات الصندوق وفقًا لهذه الشروط واألحكام.الطرح:
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السنة المالية:
تعنــي الســنة الماليــة لصنــدوق، وتبــدأ الســنة الماليــة للصنــدوق فــي اليــوم األول مــن شــهر ينايــر مــن كل ســنة 
األولــى  الســنة  باســتثناء  ميالديــة،  ســنة  كل  مــن  ديســمبر  شــهر  مــن  والثالثيــن  الحــادي  فــي  وتنتهــي  ميالديــة 
ــدأ مــن تاريــخ انتهــاء اكتمــال نقــل ملكيــة جميــع أصــول الصنــدوق وتنتهــي فــي 2022/12/31م. للصنــدوق والتــي تب

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

يوم عمل في المملكة طبقا أليام العمل الرسمية لدى شركة اإلنماء لالستثمار.يوم عمل:

الربع أو ربع سنوي:
مــدة ثالثــة أشــهر مــن كل ســنة ماليــة تنتهــي فــي اليــوم األخيــر مــن األشــهر: )مــارس، يونيــو، ســبتمبر، ديســمبر( مــن 

كل عــام، وســيكون أول ربــع هــو الــذي يقــع فيــه تاريــخ بــدء نشــاط الصنــدوق.

مدة ستة أشهر من كل سنة مالية تنتهي في اليوم األخير من شهر يونيو وديسمبر من كل عام.نصف سنوي:

الظروف االستثنائية:
يقصــد بهــا الحــاالت التــي يعتقــد مديــر الصنــدوق أنــه فــي حــال حدوثهــا مــن الممكــن أن تتأثــر أصــول الصنــدوق ســلبًا 

بشــكل غيــر معتــاد نظــرًا لعــدة عوامــل اقتصاديــة و/أو سياســية و/أو تنظيميــة.

األطراف ذوو العالقة:

مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن.( 1
أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن.( 2
المطور والمكتب الهندسي.( 3
مدير األمالك.( 4
المقيم المعتمد.( 5
مراجع الحسابات.( 6
مجلس إدارة الصندوق.( 7
أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من المديرين التنفيذيين أو الموظفين لدى أي من األطراف ذوي العالقة.( 8
أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته )5 %( من صافي أصول الصندوق.( 9

أي شخص تابع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق ذكرهم.( 10

قرار صندوق عادي:
ــر مــن 50 % مــن مجمــوع الوحــدات  يعنــي قــرارًا يتطلــب موافقــة مالكــي الوحــدات الذيــن تمثــل نســبة ملكيتهــم أكث
الحاضــر مالكهــا فــي اجتمــاع مالكــي الوحــدات ســواءً أكان حضورهــم شــخصيًا أم وكالــة أم بواســطة وســائل التقنيــة 

الحديثــة.

قرار صندوق خاص:
يعنــي قــرارًا يتطلــب موافقــة مالكــي الوحــدات الــذي تمثــل نســبة ملكيتهــم 75 % أو أكثــر مــن مجمــوع الوحــدات 
الحاضــر مالكهــا فــي اجتمــاع مالكــي الوحــدات ســواءً أكان حضورهــم شــخصيًا أم ممثليــن بوكيــل أم بواســطة وســائل 

التقنيــة الحديثــة.

يعني المبلغ الذي يساهم به مالك الوحدات عند االشتراك في الصندوق.مبلغ االشتراك:

يعني االشتراك في الصندوق من خالل مساهمات عينية – غير نقدية .االشتراك العيني:

أي مستثمر يستثمر في الصندوق ويمتلك وحدة أو أكثر في الصندوق.مالك الوحدات:

الدخل من التشغيل:
يقصــد بــه صافــي الدخــل مضافــًا إليــه اإلهــالك واإلطفــاءات والخســائر الــرأس ماليــة الناتجــة عــن بيــع األصــول العقاريــة، 

بعــد خصــم المكاســب المترتبــة علــى بيــع األصــول العقاريــة مخصومــًا منهــا إيــرادات الفوائــد.

تكاليف التمويل:
التكاليــف التــي تفــرض علــى الصنــدوق خاصــة بالتمويــل المتوافــق مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية حســب أســعار 

الســوق الســائدة.

الشركة ذات الغرض 
الخاص:

تعنــي شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة يتــم تأسيســها مــن جانــب أميــن الحفــظ لغــرض حفــظ وتملــك 
أصــول الصنــدوق.

تاريخ إدراج الوحدات في السوق وإتاحتها للتداول.تاريخ اإلدراج:

ضريبة التصرفات العقارية:
تعنــي الضريبــة التــي يتــم فرضهــا علــى جميــع التصرفــات العقاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الالئحــة 

التنفيذيــة لضريبــة التصرفــات العقاريــة وأي تعديــالت عليهــا.

الوحدات:
تعنــي وحــدات الصنــدوق، وهــي حصــة مشــاعة تمثــل أصــول الصنــدوق التــي تمنــح للمســتثمر حــق المشــاركة فــي 

ملكيــة أصــول الصنــدوق علــى أســاس نســبي وفقــًا لعــدد الوحــدات التــي يمتلكهــا فــي الصنــدوق.

تاريخ إتمام التخصيص:
)10( عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح، وهــو التاريــخ الــذي يقــوم فيــه مديــر الصنــدوق إنهــاء عمليــة 

التخصيــص وإعــالن عــدد الوحــدات المخصصــة للمســتثمرين.

فترة الطرح:
ســيتم طــرح وحــدات الصنــدوق فــي تاريــخ 2022/10/30م وتســتمر فتــرة الطــرح إلــى 2022/11/07م )والبالغــة )7( يــوم 

عمــل( قابلــة للتمديــد لفتــرة مماثلــة بعــد إشــعار الهيئــة.

الرسوم الحكومية:
الرســوم الحكوميــة المفروضــة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة مقابــل الخدمــات المقدمــة، وتتضمــن هــذه 

الرســوم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر رســوم البلديــة، ورســوم التراخيــص والتصاريــح.
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الفحص النافي للجهالة:
تعنــي اإلجــراءات الواجبــة التــي يقــوم بهــا مديــر الصنــدوق بشــكل مباشــر أو مــن خــالل أطــراف متخصصــة للتأكــد مــن 
الحقائــق المتعلقــة باالســتثمارات لتجنــب المخاطــر واألخطــاء غيــر المتوقعــة والواجــب تجنبهــا للتأكــد مــن ســالمة 

ووضــع االســتثمارات مــن ناحيــة القيمــة والوضــع الفنــي والقانونــي واالقتصــادي والتشــغيلي، وغيــر ذلــك.

الريال أو الريال 
السعودي:

ريال سعودي، العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية.

نظام ضريبة القيمة 
المضافة:

نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في المملكة العربية السعودية والئحته التنفيذية وأي تعديالت عليهما.

ضريبة القيمة المضافة:
ضريبــة القيمــة المضافــة هــي ضريبــة غيــر مباشــرة ُتفــرض علــى جميــع الســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا 
مــن قبــل المنشــآت، مــع بعــض االســتثناءات كمــا تفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة 

اإلمــداد، ابتــداءً مــن اإلنتــاج ومــرورًا بالتوزيــع وحتــى مرحلــة البيــع النهائــي للســلعة أو الخدمــة.

األشخاص االعتبارية:
تعنــي الكيانــات التــي تتمتــع بشــخصية قانونيــة وتشــمل المؤسســات والشــركات وصناديــق االســتثمار والجهــات 

الحكوميــة وغيرهــا مــن الكيانــات االعتباريــة القائمــة.

تعني كل أرض فضاء مخصصة لالستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني للمملكة.األراضي البيضاء:

عقارات مطورة تطويرًا 
إنشائيًا:

العقــارات المطــورة الجاهــزة لالســتخدام والمســتوفية للمتطلبــات النظاميــة، و يشــمل ذلــك العقــارات الفندقيــة، 
والســكنية، والتجاريــة والصناعيــة، والزراعيــة، وغيرهــا.

شخص يملك ما نسبته )5 %( أو أكثر من وحدات الصندوق.مالك الوحدات الكبير:

المستشار القانوني ومراجعو الحسابات وغيرهم من المستشارين المهنيين الذين يعينهم مدير الصندوق.المستشارون:

وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية.وزارة السياحة:

الفندق هو منشأة تقدم خدمات الضيافة مدفوعة األجر، تؤجر وحداتها وتصنف بالنجوم.الفنادق:

مرفق اإليواء السياحي:
كل مرفـــق يوفـــر خدمـــة المبيـــت بصـــورة رئيســـية، أو أي وحـــدة ســـكنية للســـياح مقابـــل أجـــر، ســـواء كان هـــذا المـــكان 

فندقـــًا أو أي وحــدة ســكنية أخــرى تــؤدي األغــراض نفســها، وأي خدمــات مســاندة.

التغيير األساسي:

يقصد به أي من الحاالت اآلتية: 
التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته.( 1
التغييــر الــذي قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى مالكــي الوحــدات أو علــى حقوقهــم فيمــا يتعلــق ( 2

بالصندوق.
التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق.( 3
االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق.( 4
أي تغيير يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.( 5
أي تغييــر يــؤدي إلــى زيــادة المدفوعــات مــن أصــول الصنــدوق إلــى مديــر الصنــدوق أو أي عضــو مــن ( 6

أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق أو أي تابــع ألي منهمــا.
أي تغيير يقدم نوعًا جديدًا من المدفوعات التي تسدد من أصول الصندوق.( 7
أي تغيير يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق.( 8
التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق.( 9

زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما.( 10
أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.( 11

أي تغيير ال يقع ضمن التغييرات األساسية.التغيير غير األساسي:

حقوق المنفعة:
عقــود يتــم بموجبهــا شــراء حقــوق االنتفــاع بالعقــار لمــدة زمنيــة محــددة وال يترتــب عليهــا اكتســاب الملكيــة لألصــول 

التــي ســتعود ملكيتهــا للمالــك األصلــي بعــد انتهــاء مــدة العقــد أو الحــق.

عشرة )10( رياالت سعودية.سعر الطرح األولي:

السندات ألمر:
صــك محــرر وفقــا لشــكل معيــن يتضمــن بيانــات نــص عليهــا النظــام، يتعهــد محــرره بدفــع مبلــغ معيــن للمســتفيد فــي 

تاريــخ معيــن أو قابــل للتعييــن بمجــرد االطــالع.

الجمهور:

تعنــي أي شــخص غيــر تابــع للـــ 1 - تابعيــن للُمصــِدر 2 - المســاهمين الكبــار فــي الُمصــِدر 3 - أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار 
التنفيذييــن للُمصــِدر 4 - أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لتابعيــن الُمصــِدر 5 - أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار 
التنفيذييــن لــدى المســاهمين الكبــار فــي الُمصــِدر 6 - أي أقربــاء لألشــخاص المشــار لهــم فــي الفقــرات الســابقة 
7 - أي شــركة يســيطر عليهــا أي مــن األشــخاص المشــار إليهــم فــي الفقــرات الســابقة 8 - األشــخاص الذيــن يتصرفــون 

باالتفــاق معــا ويمتلكــون مجتمعيــن 5 % أو أكثــر مــن فئــة األســهم المــراد إدراجهــا.

هي أي عملية أو منتج بشروط سداد أو عائد تقل عن عام واحد.العمليات قصيرة األجل:
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دليل الصندوق:

مدير الصندوق ومدير الطرح

شركة اإلنماء لالستثمار

المركز الرئيسي: برج العنود الجنوبي - 2
طريق الملك فهد، حي العليا، الرياض

ص.ب. 55560 الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف: 96612185999 +
فاكس: 966112185900 +

الموقع االلكتروني:
www.alinmainvestment.com 

أمين الحفظ

المركز الرئيسي: طريق العروبة، البيوت المكتبيةشركة نمو المالية لالستشارات المالية
صندوق بريد 92350 الرياض 11653

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966114942444 +

فاكس: 966114944266 +
www.nomwcapital.com.sa :الموقع االلكتروني

مدير األمالك/مدراء األمالك/ 
المشغل/المشغلين

الرياض، المملكة العربية السعودية، حي المصيف، شركة أشاد
طريق الملك عبد العزيز، صندوق بريد رقم )92630( 

رمز بريدي )11663(
هاتف:966114554444 +

www.ashaad.com :الموقع االلكتروني

الرياض، المملكة العربية السعودية، حي العليا شركة سيرا للضيافة
– شارع أبي المظفر المبارك. صندوق بريد رقم 

)52660( رمز بريدي )11573(
www.seera.sa :الموقع اإللكتروني

شركة المسكن الحضاري للتطوير العقاري
الرياض، المملكة العربية السعودية، طريق العليا - 

صندوق بريد رقم )69290( رمز بريدي )11547(
www.rafal.com.sa :الموقع اإللكتروني

مراجع الحسابات

)LYCA( جراند تاور طريق الملك فهد، حي المحمدية، الرياضشركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون
ص.ب 85453، الرياض 11691

الهاتف: 0119629144
info@lyca.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

شركة خالد نصار وشريكه للمحاماة واالستشارات 
القانونية

مبنى 7060، الدور األول، مكتب 108
الرياض، المحمدية شارع التخصصي

الرياض 12362
برج هيد كوارتر بزنس بارك، الدور 18، مكتب 1808

حي الشاطئ، طريق الكورنيش
جدة 23511 – 7333

info@knp.legal  :البريد اإللكتروني
www.knp.legal :الموقع اإللكتروني

دراسة الجدوى

الرياض المملكة العربية السعوديةشركة خبير التثمين للتقييم العقاري
مجمع الفيصلية الدور السادس

هاتف:00966112935127
Riyadh@valustrat.com :البريد اإللكتروني
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المقيمين العقاريين

الرياض طريق الملك عبد اللهشركة أوالت وشريكه للتقييم العقاري
ص.ب 11585-62244

الهاتف:0112178999
الفاكس:0112933977

 مبنى الزاهد ، الدور الخامس ، مكتب 22شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
 3127 حي السالمة

 جدة 23524 - 6488
 المملكة العربية السعودية

info@sa-abaad.com

طريق الملك فهد حي القيروان مبنى رقم 7022شركة مكين القيمة للتقييم العقاري
ص.ب. 4514.13534

الرياض المملكة العربية السعودية
Info@makeemq.sa :بريد الكتروني

الجهات المستلمة

شركة اإلنماء لالستثمار
المركز الرئيسي: برج العنود الجنوبي - 2

طريق الملك فهد، حي العليا، الرياض
ص.ب. 55560 الرياض 11544

المملكة العربية السعودية
هاتف: 96612185999 +

فاكس: 966112185900 +
www.alinmainvestment.com :الموقع االلكتروني

المركز الرئيسي: برج العنود الشمالي - 1مصرف اإلنماء
طريق الملك فهد، حي العليا، وحدة رقم 8، الرياض 

2370 - 12214
المملكة العربية السعودية

هاتف: 96612185555 +
www.alinma.com :الموقع االلكتروني

طريق الملك فهد-حي المروج، وحدة رقم )1(، مصرف الراجحي
الرياض، 122630 – 2743، المملكة العربية السعودية

هاتف: 0096611211600 +
www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني

شارع أبي جعفر المنصور، غرناطةبنك الرياض
ص.ب. 22622 الرياض 11416،

العنوان الوطني: 2414 الرياض 7279-13241،
هاتف: 4013030 11 966 +

www.riyadbank.com :الموقع االلكتروني

الجهة المنظمة

هيئة السوق المالية
مقر هيئة السوق المالية

طريق الملك فهد
ص.ب 87171 الرياض 11642

800-245-1111
مركز االتصال: 00966112053000

www.cma.org.sa :الموقع اإللكتروني

السوق

تداول السعودية
مقر تداول السعودية

طريق الملك فهد
العليا 6897 وحده رقم: 15

الرياض 3388-12211
مركز االتصال: 01919 92000 )966( +

www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
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المدير اإلداري

شركة اإلنماء لالستثمار
المركز الرئيسي: برج العنود الجنوبي - 2

طريق الملك فهد، حي العليا، الرياض
ص.ب. 55560 الرياض 11544

المملكة العربية السعودية
هاتف: 96612185999 +

فاكس: 966112185900 +
www.alinmainvestment.com :الموقع االلكتروني

لجنة الرقابة الشرعية

اللجنة الشرعية لدى شركة اإلنماء لالستثمار
المركز الرئيسي: برج العنود الجنوبي - 2

طريق الملك فهد، حي العليا، الرياض
ص.ب. 55560 الرياض 11544

المملكة العربية السعودية
هاتف: 96612185999 +

فاكس: 966112185900 +
www.alinmainvestment.com :الموقع االلكتروني
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ملخص عن الطرح:

نوع الصندوق
صنــدوق اســتثمار عقــاري متــداول عــام مقفــل متوافــق مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية، ومؤســس وفقــًا 

لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.

الريال السعودي.عملة الصندوق

درجة المخاطر
بــــ  مــن هــذه الشــروط واألحــكام والمتعلــق   )6( المــادة  التفاصيــل، يرجــى مراجعــة  مرتفعــة )لمزيــد مــن 

الصنــدوق"(. فــي  االســتثمار  "مخاطــر 

مدة الصندوق
)99( )ســنة ميالديــة( تبــدأ مــن تاريــخ اإلدراج. وتكــون مــدة الصنــدوق قابلــة للتمديــد وفقــًا لتقديــر مديــر 

الصنــدوق بعــد الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق والهيئــة.

حجم الطرح  النقدي 
المستهدف

)511,401,000( ريال سعودي.

هدف الصندوق

للنمــو لمالكــي  للصنــدوق فــي تحقيــق توزيعــات نقديــة مســتمرة وقابلــة  الهــدف االســتثماري  يتمثــل 
الوحــدات وتنميــة أصــول الصنــدوق مــن خــالل االســتثمار المباشــر فــي عقــارات مطــورة إنشــائيًا ومــدرة 
ــر علــى القطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي فــي  ــزم الصنــدوق التركــز بشــكل كبي للدخــل ويعت
تقــل  ال  أن  شــريطة  العقاريــة  التطويــر  مشــاريع  فــي  جزئــي  بشــكل  الصنــدوق  يســتثمر  قــد  اســتثماراته، 

موجــودات الصنــدوق المســتثمرة فــي أصــول مــدرة للدخــل عــن )%75(.

الحد األدنى لالشتراك
)50( وحــدة علــى األقــل بســعر اشــتراك يبلــغ )10( ريــاالت ســعودية للوحــدة وبإجمالــي مبلــغ اشــتراك ال يقــل 

عــن )500( ريــال ســعودي، وال ينطبــق ذلــك علــى االشــتراك العينــي.

عشرة )10( رياالت سعودية.قيمة الوحدات االسمية

أيام قبول طلبات االشتراك
ســيتم طــرح وحــدات الصنــدوق فــي تاريــخ 2022/10/30م وتســتمر فتــرة الطــرح إلــى 2022/11/07م )والبالغة 

)7( أيــام عمــل( قابلــة للتمديــد لفتــرة مماثلــة بعــد إشــعار الهيئــة.

سيتم تقييم أصول الصندوق مرتين سنويًا وبالتحديد في 31 ديسمبر و30 يونيو من كل سنة ميالدية.عدد مرات التقييم وتوقيته

سياسة توزيع األرباح

مــع مراعــاة اتفاقيــات التمويــل التــي قــد يبرمهــا الصنــدوق، يســتهدف مديــر الصنــدوق توزيــع األربــاح مرتــان 
ســنويًا علــى األقــل بحيــث ال تقــل التوزيعــات عــن )90%( مــن صافــي أربــاح الصنــدوق وتكــون التوزيعــات فــي 
شــهر ينايــر و شــهر يوليــو مــن كل ســنة ميالديــة، باســتثناء األربــاح الرأســمالية الناتجــة عــن بيــع أي مــن أصــول 
الصنــدوق والتــي ســيعاد اســتثمارها فــي عقــارات )أصــول عقاريــة( مطــورة تطويــرًا إنشــائيًا وقابلــة لتحقيــق 

دخــل دوري وتأجيــري بهــدف زيــادة حجــم األصــول العقاريــة للصنــدوق.

أتعاب مدير األمالك/مدراء 
األمالك

يتحمل الصندوق رسوم إدارة األمالك بأسعار السوق السائدة والمنافسة وقت التعيين.

ال يوجدرسوم االشتراك

أتعاب إدارة الصندوق*

يتعيــن علــى الصنــدوق أن يدفــع لمديــر الصنــدوق أتعــاب إدارة الصنــدوق تعــادل 9% ســنويًا مــن صافــي 
الدخــل مــن العمليــات وتدفــع بشــكل نصــف ســنوي وتحتســب بنــاء علــى أداء كل ســنة علــى ِحــدى علــى 
ــازل  ــر الصنــدوق الحــق بالتن أن ال تتجــاوز أتعــاب اإلدارة 0.80 % مــن إجمالــي أصــول الصنــدوق، كمــا أن لمدي
أو الحســم ألي مــن المســتحقات. وفــي حــال وجــود خســارة فــي صافــي الدخــل مــن العمليــات فــإن مديــر 

الصنــدوق لــن يأخــذ أي رســوم لــإدارة لتلــك الســنة.

رسوم الصفقات

يدفــع الصنــدوق رســوم تعامــالت تعــادل  )0.75 %( كحــد أقصــى مــن قيمــة كل عمليــة بيــع أو شــراء ألصــل 
عقــاري تدفــع لمديــر الصنــدوق وذلــك مقابــل قيامــه بالفحــص النافــي للجهالــة والتفــاوض وتكــون هــذه 
ــم أن هــذه الرســوم ال تنطبــق علــى المحفظــة  الرســوم مســتحقة بعــد إتمــام الصفقــة مباشــرة، مــع العل

التأسيســية للصنــدوق.

رسوم الحفظ
)100,000( ريــال ســعودي ســنويا وقــد يطــرأ تغييــر فــي األســعار الحقــا علــى أن ال تتجــاوز مبلــغ )300,000( 
ريــال ســعودي بحــد أقصــى ســنويًا ألميــن الحفــظ، وتدفــع علــى دفعتيــن نصــف ســنوية )لــن يتــم خصــم ســوى 

الرســوم الفعليــة وفقــًا لالتفاقيــة المبرمــة مــع أميــن الحفــظ(.

رسوم الخدمات اإلدارية
)150,000( ريــال ســعودي وتدفــع علــى دفعتيــن نصــف ســنوية لمديــر الصنــدوق كمــا أن لمديــر الصنــدوق 

ــازل أو الحســم ألي مــن المســتحقات. الحــق بالتن
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المصاريف األخرى

ســيتحمل الصنــدوق المصروفــات واألتعــاب األخــرى وهــي المصاريــف المســتحقة ألطــراف أخــرى يتعاملــون 
مــع الصنــدوق، وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر رســوم التأميــن وأتعــاب المستشــارين والرســوم الحكوميــة 
وتكاليــف أعضــاء مجلــس اإلدارة ومنهــا الســفر واإلقامــة الفعليــة التــي يتكبدهــا كل عضــو مســتقل مــن 
الســفر  لنفقــات  الحــد األعلــى  الفعليــة فــي ســبيل حضــور االجتماعــات )ويبلــغ  التكلفــة  األعضــاء بحســب 

واإلقامــة 2,000 ريــال ســعودي لــكل اجتمــاع(.

العربيــة  المملكــة  فــي  الرســمية  الجهــات  مــن  تفــرض  قــد  التــي  الرســوم  جميــع  الصنــدوق  وســيتحمل 
الســعودية نتيجــة ألداء الصنــدوق التزاماتــه بمقتضــى هــذه الشــروط واألحــكام، كمــا يتحمــل الصنــدوق كافــة 
المصاريــف التســويقية لمنتجاتــه وفقــًا ألفضــل عــروض التســويق التــي يعتمدهــا مجلــس إدارة الصنــدوق.

يشــار إلــى أن مثــل هــذه الرســوم ال تدفــع لمديــر الصنــدوق وال يمكــن تقديرهــا بشــكل مســبق، وســيتم 
خصمهــا بنــاءً علــى المصروفــات الفعليــة واإلفصــاح عــن ذلــك.

وال ينــوي الصنــدوق تقديــم أي حســم علــى المصاريــف أو تنــازل عنهــا علــى أن ال تتجــاوز هــذه المصاريــف 
نســبة )0.15 %( كحــد أقصــى مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق ســنويًا.

أتعاب مراجع الحسابات
)55,000( ريــال ســعودي وقــد يطــرأ تغييــر فــي األســعار الحقــا علــى أن ال تتجــاوز مبلــغ )100,000( ريــال 
ســعودي ســنويًا بحــد أقصــى. وتدفــع علــى دفعتيــن نصــف ســنوية )لــن يتــم خصــم ســوى الرســوم الفعليــة 

وفقــًا لالتفاقيــة المبرمــة مــع مراجــع الحســابات(.

رسوم التمويل

يتحمــل الصنــدوق رســوم التمويــل بأســعار الســوق الســائدة والمنافســة وقــت التمويــل باإلضافــة الــى 
أتعــاب ترتيبــات التمــول التــي يوافــق عليهــا مجلــس إدارة الصنــدوق والتــي تســتحق عنــد الســحب األول 
لمبالــغ التمــول والتــي وافقــت عليهــا لجنــة الرقابــة الشــرعية ومجلــس إدارة الصنــدوق لتغطيــة تكاليــف 

الصنــدوق.

أتعاب المقيمين
اثنَيــن أو أكثــر مســتقَلين إلجــراء عمليــات التقييــم ألصــول الصنــدوق مرتيــن  ســيعين الصنــدوق مقيميــن 
ــال ســعودي ســنويًا بحــد أعلــى وتدفــع بشــكل  ــغ أتعــاب المقيميــن جميعــًا )300,000( ري ســنويًا، بحيــث تبل

نصــف ســنوي )لــن يتــم خصــم ســوى الرســوم الفعليــة وفقــًا لالتفاقيــة المبرمــة مــع المقيميــن(.

رسوم إدراج الوحدات في 
السوق

)50,000( ريــال ســعودي تدفــع مــن قبــل الصنــدوق لصالــح الســوق مــرة واحــدة عنــد إدراج وحــدات الصنــدوق 
فــي الســوق.

رسوم استمرار اإلدراج
)0.03 %( مــن القيمــة الســوقية للصنــدوق )بحــد أقصــى )300,000( ريــال ســعودي وبحــد أدنــى )50,000( 

ريــال ســعودي( تدفــع مــن قبــل الصنــدوق لصالــح الســوق ســنويًا.

رسوم الرقابة السنوية من 
قبل الهيئة

يدفع الصندوق رسوم الرقابة من قبل الهيئة بمبلغ )7,500( ريال سعودي سنويًا.

رسوم تحميل سجالت 
مالكي الوحدات

)50,000( ريــال ســعودي تدفــع مــن قبــل الصنــدوق لصالــح مركــز اإليــداع باإلضافــة إلــى )2( ريــال ســعودي عــن 
كل طلــب اكتتــاب )بحــد أقصــى )500,000( ريــال ســعودي(، وتدفــع لمــرة واحــدة قبــل إدراج وتــداول الوحــدات.

رسوم النشر السنوي 
على الموقع اإللكتروني 

للسوق
)5,000( ريال سعودي تدفع من قبل الصندوق لصالح السوق سنويًا.

إدارة سجالت المساهمين 
)مالكي الوحدات(

)300,000( ريــال ســعودي )فــي حــال كان رأســمال الصنــدوق المدفــوع إلى )500,000,000( ريال ســعودي(، 
و)400,000( ريــال ســعودي )فــي حــال كان رأســمال الصنــدوق المدفــوع أكثــر مــن )500,000,000( ريــال 
ســعودي إلــى )2,000,000,000( ريــال ســعودي(, و)500,000( ريــال ســعودي )فــي حــال كان رأســمال 
الصنــدوق المدفــوع أكثــر مــن )2,000,000,000( ريــال ســعودي إلــى )5,000,000,000( ريــال ســعودي( 

تدفــع مــن قبــل الصنــدوق لصالــح مركــز اإليــداع ســنويًا.

مكافأة أعضاء مجلس 
اإلدارة المستقلين

ســيمنح أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين مكافــأة ماليــة قدرهــا )10,000( ريــال ســعودي للعضــو المســتقل 
الواحــد لــكل اجتمــاع، وبحــد أقصــى )20,000( ريــال ســعودي لــكل عضــو مســتقل ســنويًا، وتدفــع مرتيــن ســنويًا 

بعــد كل اجتمــاع لمجلــس اإلدارة.

فترة الطرح
ســيتم طــرح وحــدات الصنــدوق فــي تاريــخ 2022/10/30م وتســتمر فتــرة الطــرح إلــى 2022/11/07م )والبالغة 

)7( يــوم عمــل( قابلــة للتمديــد لفتــرة مماثلــة بعــد إشــعار الهيئــة.

الزكاة
ال يتولــى مديــر الصنــدوق إخــراج زكاة الوحــدات عــن المســتثمرين وتقــع علــى كل مالــك مــن مالكــي الوحــدات 

مســؤولية إخــراج زكاة مــا يملــك مــن وحــدات فــي الصنــدوق.
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ضريبة القيمة المضافة

جميــع الرســوم والمصاريــف المذكــورة فــي هــذه الشــروط واألحــكام و/أو أي مســتندات ذات صلــة ال تشــمل 
ضريبــة القيمــة المضافــة مــا لــم يتــم النــص علــى خــالف ذلــك. وفــي حــال مــا إذا كانت ضريبــة القيمــة المضافة 
ــد الصنــدوق بهــا، فــإن الصنــدوق ســيدفع لمــزود  ــم تزوي مفروضــة أو قــد يتــم فرضهــا علــى أي خدمــة يت
الخدمــة )باإلضافــة إلــى أي رســوم أو مصاريــف أخــرى( مجموعــًا مســاويًا للقيمــة المســجلة لهــذه الضريبــة 
علــى فاتــورة القيمــة المضافــة الخاصــة بالخدمــة المعنيــة. وفــي حــال مــا إذا كانــت ضريبــة القيمــة المضافــة 
مفروضــة أو قــد يتــم فرضهــا علــى أي خدمــة مقدمــة مــن قبــل الصنــدوق، فــإن المســتفيد مــن الخدمــة 
ســيدفع للصنــدوق )باإلضافــة إلــى أي رســوم أو مصاريــف أخــرى( مجموعــًا مســاويًا لقيمــة هــذه الضريبــة.

ضريبة التصرفات العقارية
يتحمــل الصنــدوق ضريبــة التصرفــات العقاريــة المفروضــة بنســبة تحددهــا المملكــة العربيــة الســعودية 
وذلــك بالنســبة لألصــول العقاريــة التــي يتــم شــراؤها واالســتحواذ عليهــا حســب مــا هــو مطبــق وفقــًا للوائــح 

واألنظمــة ذات العالقــة.

*كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن اتعــاب إدارة الصنــدوق مــن إجمالــي أصــول الصنــدوق هــو لغــرض التوضيــح ولوضــع حــد أعلــى ألتعــاب إدارة الصنــدوق وليــس لغــرض تحديــد أســاس االحتســاب 

والــذي حــدد أعــاله ب 9 % مــن صافــي دخــل العمليــات، كمــا أن صافــي دخــل العمليــات ال يشــمل متحصــالت بيــع العقــارات ويشــمل فقــط دخــل العمليــات مــن نشــاط الصنــدوق المتمثــل 

فــي متحصــالت إيجــار العقــارات وتشــغيلها.
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اسم الصندوق، ونوعه:   - 1

صنــدوق اإلنمــاء ريــت الفندقــي وهــو صنــدوق اســتثمار عقــاري متــداول عــام مقفــل متوافــق مــع المعاييــر والضوابط الشــرعية، ومؤســس 
وفقــًا لالئحــة صناديــق االســتثمار العقاري. 

عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق:  - 2

شركة اإلنماء لالستثماراالسم:

العنوان:
بــرج العنــود- 2، الطابــق رقــم 20، طريــق الملــك فهــد، منطقــة العليــا، ص.ب: 55560 الريــاض 11544 المملكــة 

العربيــة الســعودية

96612185999 +رقم الهاتف:

966112185900 +رقم الفاكس:

www.alinmainvestment.com الموقع اإللكتروني:

مدة الصندوق:  -3

)"مــدة  للتــداول  اإلدراج"( وإتاحتهــا  )"تاريــخ  الســوق  الوحــدات فــي  إدراج  تاريــخ  مــن  تبــدأ  )ســنة ميالديــة(   )99( الصنــدوق  مــدة  تكــون 
الصنــدوق"(. وتكــون مــدة الصنــدوق قابلــة للتمديــد وفقــًا لتقديــر مديــر الصنــدوق بعــد الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات ومجلــس 

إدارة الصنــدوق والهيئــة.

وصف لغرض الصندوق وأهدافه، وسياسة توزيع األرباح على مالكي الوحدات:  -4

غرض الصندوق وأهدافه:أ. 

يتمثــل الهــدف االســتثماري للصنــدوق فــي تحقيــق توزيعــات نقديــة مســتمرة وقابلــة للنمــو لمالكــي الوحــدات وتنميــة أصــول الصنــدوق 
مــن خــالل االســتثمار المباشــر فــي عقــارات مطــورة إنشــائيًا ومــدرة للدخــل ويعتــزم الصنــدوق التركيــز بشــكل كبيــر علــى القطــاع الفندقــي 
والضيافــة واإليــواء الســياحي فــي اســتثماراته، قــد يســتثمر الصنــدوق بشــكل جزئــي فــي مشــاريع التطويــر العقاريــة شــريطة أن ال تقــل 

أصــول الصنــدوق المســتثمرة فــي عقــارات مطــورة تطويــرا إنشــائيا وقابلــة لتحقيــق دخــل تأجيــري ودوري عــن )75 %(.

ــرة الطــرح موزعــة إلــى  ــال ســعودي )"إجمالــي قيمــة األصــول"( خــالل فت ــدوق إلــى جمــع )1,020,021,000( ري ــر الصن كمــا سيســعى مدي
وحــدات عينيــة بقيمــة )508,620,000( ريــال ســعودي ووحــدات نقديــة بقيمــة )511,401,000( ريــال ســعودي مطروحــة للجمهــور. 

سياسة توزيع األرباح على مالكي الوحدات:ب. 

مــع مراعــاة اتفاقيــات التمويــل التــي قــد يبرمهــا الصنــدوق، يســتهدف مديــر الصنــدوق توزيــع األربــاح مرتــان ســنويًا علــى األقــل بحيــث ال 
تقــل التوزيعــات عــن )90 %( مــن صافــي أربــاح الصنــدوق وتكــون التوزيعــات فــي شــهر ينايــر وشــهر يوليــو مــن كل ســنة ميالديــة.

ملخص لالستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه:  -5

مجاالت االستثمار التي سوف يستثمر فيها الصندوق:أ. 

نوع االستثمار
التخصيص 
األساسي 
المستهدف

الحد األدنى من 
إجمالي قيمة أصول 

الصندوق وذلك 
بحسب آخر قوائم 

مالية مراجعة

الحد األعلى من 
إجمالي قيمة أصول 

الصندوق وذلك 
بحسب آخر قوائم 

مالية مراجعة

عقــارات مطــورة تطويــرًا إنشــائيًا وقابلــة لتحقيــق دخــل تأجيــري 
ودوري

% 75% 75% 100

25 %0 %0 %تجديد وإعادة تطوير العقارات

التطويــر العقــاري، ســواء أكانــت لعقــارات مملوكــة مــن قبلــه أم 
لــم تكــن

% 0% 0% 25

النقــد ومــا فــي حكمــه، ووحــدات صناديــق االســتثمار المرخصــة 
مــن الهيئــة )ســواء مــدارة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو مــن قبــل 
المعاييــر  مــع  المتوافقــة  العقاريــة،  والشــركات  آخريــن(،  مــدراء 

الشــرعية والضوابــط 

% 0% 0% 25
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نوع االستثمار
التخصيص 
األساسي 
المستهدف

الحد األدنى من 
إجمالي قيمة أصول 

الصندوق وذلك 
بحسب آخر قوائم 

مالية مراجعة

الحد األعلى من 
إجمالي قيمة أصول 

الصندوق وذلك 
بحسب آخر قوائم 

مالية مراجعة

25 %0 %0 %حقوق المنفعة

25 %0 %0 %وحدات الخزينة

25 %0 %0 %أدوات الدين

عقــارات مطــورة تطويــرًا إنشــائيًا وقابلــة لتحقيــق دخــل تأجيــري 
ودوري خــارج المملكــة العربيــة الســعودية

% 0% 0% 25

كمــا أن الصنــدوق يهــدف إلــى االســتحواذ علــى أصــول عقاريــة مطــورة تطويــرًا إنشــائيًا وقابلــة لتحقيــق دخــل دوري وتأجيــري، حيــث 
يســتهدف مديــر الصنــدوق توزيــع األربــاح مرتــان ســنويًا علــى األقــل بحيــث ال تقــل التوزيعــات عــن )90 %( مــن صافــي أربــاح الصنــدوق وتكــون 
التوزيعــات فــي شــهر ينايــر وشــهر يوليــو مــن كل ســنة ميالديــة، باســتثناء األربــاح الرأســمالية الناتجــة عــن بيــع أي مــن أصــول الصنــدوق 
والتــي ســيعاد اســتثمارها فــي عقــارات )أصــول عقاريــة( مطــورة تطويــرًا إنشــائيًا وقابلــة لتحقيــق دخــل دوري وتأجيــري بهــدف زيــادة حجــم 

األصــول العقاريــة للصنــدوق.

باإلضافة إلى أن عملية اتخاذ القرار االستثماري تتمثل فيما يلي:

عملية اتخاذ القرار االستثماري:. 1

ســيقوم مديــر الصنــدوق بدراســة جميــع القــرارات االســتثمارية المؤثــرة علــى مالكــي الوحــدات وقيمــة الوحــدات المتعلقــة بالصنــدوق، 
حيــث تتــم دراســة كل أصــل عقــاري بشــكل منفــرد مــع األخــذ بعيــن االعتبــار موقــع األصــل العقــاري، والمزايــا التنافســية، ودراســة عامــة 
لالقتصــاد وغيرهــا مــن العوامــل للتوصــل إلــى قــرار بشــأن االســتثمار فــي أصــل عقــاري معيــن، الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة 
الصنــدوق علــى العقــود المزمــع إبرامهــا، كمــا ســيقوم مديــر الصنــدوق بتقييــم األثــر عنــد القيــام بــأي عمليــة اســتحواذ. ويحــق لمديــر 

الصنــدوق تعييــن جهــات استشــارية خارجيــة للمســاعدة فــي اتخــاذ القــرار االســتثماري.

خطوات اتخاذ عملية االستحواذ:. 2

دراسة األصل العقاري المرشح من قبل إدارة االستثمارات البديلة لدى مدير الصندوق بما يتوافق مع أهداف الصندوق. 	

تعيين مقيمين مستقلين ومرخصين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين للحصول على تقييم لألصل العقاري. 	

تعين مقيم فني لعمل الفحص النافي للجهالة من الناحية الفنية على األصل العقاري. 	

تعيين مستشار قانوني لعمل الفحص النافي للجهالة من الناحية القانونية. 	

عرض الفرصة االستثمارية على مجلس إدارة الصندوق. 	

تقديم عرض الشراء لمالك األصل العقاري بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. 	

إشــعار الهيئــة واإلفصــاح لمالكــي الوحــدات فــي حــال أن األصــل العقــاري المــراد االســتحواذ عليــه يســاوي أو يزيــد علــى )10 %( مــن صافــي  	
أصــول الصنــدوق وفقــًا ألخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.

ســيتم أخــذ موافقــة الهيئــة والســوق ومالكــي الوحــدات فــي حــال تــم االســتحواذ علــى األصــل العقــاري عــن طريقــة زيــادة إجمالــي قيمــة  	
أصــول الصنــدوق وفقــًا للمتطلبــات المفروضــة مــن قبــل الهيئــة بهــذا الخصــوص وحســبما هــو موضــح فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

تملك الصندوق لألصل العقاري وتسجيل ملكيته باسم الشركة ذات الغرض الخاص التي تم تأسيسها من قبل أمين الحفظ. 	

سياسة التخارج:. 3

الهــدف الرئيســي للصنــدوق هــو توفيــر دخــل دوري وســنوي مــن إيــرادات األصــول العقاريــة للصنــدوق لمالكــي الوحــدات وفقــًا لمــا هــو 
موضــح فــي هــذه الشــروط واألحــكام، والــذي يتطلــب االحتفــاظ بملكيــة األصــول العقاريــة القابلــة لتحقيــق دخــل تأجيــري لفتــرة طويلــة. 
وســيقوم مديــر الصنــدوق بمراقبــة الســوق باســتمرار فــي حــال وجــود فــرص مناســبة للتخــارج مــن اســتثمار أو أكثــر مــن اســتثماراته بعوائــد 
إيجابيــة وتحقــق مصالــح مالكــي الوحــدات، مــع مراعــاة أنــه فــي حــال قــرر الصنــدوق بيــع أي أصــل عقــاري فسيســعى حينهــا بإعــادة 
اســتثمار متحصــالت البيــع لشــراء أصــل عقــاري بديــل يناســب اســتراتيجيات الصنــدوق لتحقيــق أهدافــه وفقــًا لمــا هــو موضــح فــي هــذه 

الشــروط واألحــكام.
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االلتزام باألنظمة: . 4

يلتــزم الصنــدوق واســتثماراته فــي جميــع األوقــات باللوائــح واألنظمــة التــي تحكــم ملكيــة العقــارات فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك نظــام 
تملــك غيــر الســعوديين للعقــار واســتثماره والئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري وكافــة اللوائــح والتعليمــات ذات العالقــة الصــادرة عــن 

الهيئــة.

هيكل الملكية: . 5

قــام مديــر الصنــدوق بتعييــن أميــن الحفــظ حيــث ســيتم تســجيل ملكيــة أصــول الصنــدوق باســم الشــركة ذات الغــرض الخــاص التــي تــم 
تأسيســها مــن قبــل أميــن الحفــظ، ومــع مراعــاة شــروط أي تمويــل يحصــل عليــه الصنــدوق، يتــم تســجيل ملكيــة أصــول الصنــدوق باســم 
الشــركة ذات الغــرض الخــاص وذلــك لغــرض الفصــل بيــن األصــول المملوكــة مــن قبــل الصنــدوق واألصــول المملوكــة مــن قبــل أميــن الحفــظ.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــوز رهــن أصــول الصنــدوق لصالــح أي مــن الجهــات المحليــة المرخــص لهــا بممارســة نشــاط التمويــل مــن قبــل 
البنــك المركــزي أو الجهــات األجنبيــة المرخــص لهــا مــن قبــل الجهــات الرقابيــة المماثلــة فــي دولهــا )البنــوك والمصــارف وشــركات التمويــل( 

والممولــة للصنــدوق علــى ســبيل الضمــان لهــذا التمويــل بمــا يتوافــق مــع شــروط اتفاقيــات التمويــل واألنظمــة ذات العالقــة.

وصف القطاعات التي سوف يستثمر فيها الصندوق: ب. 

ســيقوم الصنــدوق بالتركيــز علــى االســتثمار فــي القطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي فــي اســتثماراته ويمكــن للصنــدوق 
االســتثمار فــي األصــول التاليــة:

االســتثمار فــي عقــارات )أصــول عقاريــة( مطــورة تطويــرًا إنشــائيًا وقابلــة لتحقيــق دخــل تأجيــري ودوري، ولــن تقــل قيمــة اســتثمارات . 1
الصنــدوق فــي هــذه العقــارات عمــا نســبته )75 %( مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

ال يجــوز لمديــر الصنــدوق االســتثمار فــي األراضــي البيضــاء، ويســمح لــه باســتثمار نســبة ال تتجــاوز )25 %( مــن إجمالــي قيمــة أصــول . 2
الصنــدوق وذلــك بحســب آخــر قوائــم ماليــة مراجعــة فــي أي ممــا يلــي:

التطوير العقاري، سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن. 	

تجديد وإعادة تطوير العقارات. 	

ــل مــدراء  	 ــدوق أو مــن قب ــر الصن ــل مدي ــة )ســواء مــدارة مــن قب النقــد ومــا فــي حكمــه، ووحــدات صناديــق االســتثمار المرخصــة مــن الهيئ
آخريــن(، والشــركات العقاريــة، المتوافقــة مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية.

حقوق المنفعة. 	

وحدات الخزينة. 	

أدوات الدين. 	

يحظــر علــى مديــر الصنــدوق اســتثمار نســبة تزيــد عــن ) 25%( مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق وذلــك بحســب اخــر قوائــم ماليــة مراجعــة . 3
فــي عقــارات خــارج المملكــة.

ال يجوز لصندوق االستثمار العقاري المتداول امتالك نسبة تزيد على )20%( من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تملك وحداته.. 4

األصول العقارية المراد تملكها:ج. 

ســوف يســتحوذ الصنــدوق مبدئيــًا علــى عــدد خمســة )5( أصــول عقاريــة مــدرة للدخــل )تشــكل جميعهــا ملكيــة حــرة( وتخــدم هــذه األصــول 
القطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي، وفقــًا للمعلومــات الــواردة فــي الفقــرة )د( أدنــاه، علمــًا بــأن الصنــدوق قــد يســتحوذ 
مســتقبالً علــى أصــول عقاريــة إضافيــة وفقــًا للفــرص االســتثمارية التــي ســوف تؤخــذ بعيــن االعتبــار وطبيعــة القطــاع العقــاري المســتهدف 
والعائــد المتوقــع ومســتويات العــرض والطلــب والعوامــل األخــرى بنــاءً علــى معاييــر انتقائيــة عنــد بحــث واختيــار الفــرص االســتثمارية، علمــًا 

أن األصــول العقاريــة هــي:

فندق فيتوري باالس )Vittori Palace( – الرياض . 1

فندق رافال اسكوت )Rafal Asscot( – الرياض. 2

فندق كمفورت إن آند سويتس )Comfort Inn and Suites( – جدة. 3

فندق كمفورت إن العليا )Comfort Inn - Olaya( – الرياض. 4

فندق كالريون مطار جدة )Quality Inn( – جدة . 5
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جدول المعلومات الخاصة بكل أصل من األصول العقارية المراد تملكها:د. 

العقار األول )األصل العقاري األول( - فندق فيتوري باالس 

فندق فيتوري باالساسم العقار1

معلومات مالك العقار2
شــركة أشــاد )الرجــاء الرجــوع للملحــق رقــم )2( مــن هــذه الشــروط واألحــكام لالطــالع 

علــى مــالك هــذه الشــركة(.

فندقينوع العقار3

المملكة العربية السعودية - الرياضالدولة/المدينة4

شارع خزام ,حي الملك عبدالله الحي/الشارع5

مخطط )كروكي( الموقع6

17,274م2مساحة األرض7

34,982.44م2مساحة البناء )بحسب رخصة البناء(8

قبو، دور أرضي، دور أول، دور ثاني.عدد األدوار9

أنواع الوحدات وأعدادها10

قبو )مواقف وخدمات(	 
دور أرضي )37( وحدة )فندق(	 
أرضي سكني )9( وحدات )فلل سكنية(	 
دور أول )58( وحدة )فندق(	 
دور ثاني )65( وحدة )فندق(	 
أول سكني )فلل سكنية(	 
غرفة كهرباء	 
مالحق علوية )29( وحدة )فندق(	 
مالحق علوية )فلل سكنية(	 
أسوار )خدمات(	 

نسبة إشغال العقار11
)% 57.5( 2021

2022 )58.5 % متوسط االشغال حتى شهر أغسطس 2022(

12
تاريــخ إتمــام إنشــاء المبنــى )بحســب 

شــهادة إتمــام البنــاء(
18-01-2018م

13
تشــمل  )ال  العقــار  شــراء  تكلفــة 

والســعي( الضريبــة 
420,000,000

21,000,000قيمة ضريبة التصرفات العقارية14

10,500,000قيمة السعي15
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ال ينطبقنبذة عن عقود اإليجار الحالية16

17
إيــرادات آخــر ثــالث ســنوات للعقــار )إن 

ُوجــدت(

)17,418,399( 2021م )تمثــل إيــرادات الجــزء المشــغل مــن األصــل ويمثــل حوالــي 50 % 
مــن الغــرف( 

)24,208,556( 2022م )مــع العلــم أنــه تــم التشــغيل التــام للفنــدق ابتــداءً مــن شــهر 
2022م(  يونيــو 

سبتمبر 2022متاريخ تشغيل األصل18

أي معلومات إضافية19

ســيتم تعييــن شــركة أشــاد )المالــك الحالــي( كمشــغل للفنــدق ومديــر لألمــالك بموجــب 
بنــود  للتمديــد حســب  5 ســنوات ملزمــة قابلــة  لمــدة  إدارة وتشــغيل عقــار فندقــي 
العقــد ومضمونــة بســندات ألمــر لكامــل مــدة العقــد ورهــن إضافــي لوحــدات بقيمــة 
33,004,650 ريــال ســعودي فــي الصنــدوق لمــدة ســنتين وفقــًا لمــا هــو موضــح فــي 

هــذه الشــروط واألحــكام.

العقار الثاني )األصل العقاري الثاني( - فندق رافال اسكوت 

فندق رافال اسكوتاسم العقار1

معلومات مالك العقار2
شــركة المســكن الحضــاري للتطويــر العقــاري )الرجــاء الرجــوع للملحــق رقــم )2( مــن هــذه 

الشــروط واألحــكام لالطــالع علــى مــالك هــذه الشــركة(.

فندقينوع العقار3

المملكة العربية السعودية - الرياضالدولة/المدينة4

شارع العليا, حي الصحافةالحي/الشارع5

مخطط )كروكي( الموقع6

مساحة األرض7
مساحة األرض كاملة وفق صك الملكية 25,462.74م2 

ومساحة األرض مشاعًا وفق صك الملكية والمملوكة للصندوق 5,312.69م2

39,421م2  والمملوك للصندوق مساحة 25,462.74مساحة البناء )بحسب رخصة البناء(8

عدد األدوار9
ميزانيــن، دور أرضــي، قبــو ثانــي، قبــو أول، دور أول، دور ثانــي، دور ثالــث، دور رابــع، دور 

خامــس، دور ســادس، دور ســابع، دور ثامــن.
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أنواع الوحدات وأعدادها10

ميزانين )مطعم( 	
دور أرضي )1( وحدة )استقبال( 	
قبو ثاني )مواقف( 	
قبو أول )مواقف( 	
دور أول )1( وحدة )إدارة( 	
دور ثاني )26( وحدة )شقق فندقية وخدمات( 	
دور ثالث )26( وحدة )شقق فندقية( 	
غرفة كهرباء  	
دور رابع )26( وحدة )شقق فندقية( 	
دور خامس )26( وحدة )شقق فندقية( 	
دور سادس )26( وحدة )شقق فندقية( 	
دور سابع )24( وحدة )شقق فندقية( 	
دور ثامن )24( وحدة )شقق فندقية( 	

نسبة إشغال العقار11
78 % لسنة 2022م )حتى شهر أغسطس(

89 % لسنة 2021م
66 %  لسنة 2020م

12
تاريــخ إتمــام إنشــاء المبنــى )بحســب 

شــهادة إتمــام البنــاء(
19-07-2016م

13
تكلفة شراء العقار )ال تشمل 

الضريبة والسعي(
245,000,000

12,250,000قيمة ضريبة التصرفات العقارية14

0قيمة السعي15

نبذة عن عقود اإليجار الحالية16

عقــد إيجــار محــل تجــاري )مطعــم ومقهــى( مــع المســتأجر شــركة مجموعــة أحمد عبد  	
الرحمــن الثنيــان ينتهــي بتاريــخ 2023/01/05م، يوجــد ضمــان مقــدم مــن المســتأجر 

)ســند ألمــر بقيمــة 1,500,000 ريــال ســعودي(، ويتجــدد بموجــب عقــد مكتــوب.
عقــد إيجــار محــل تجــاري )مطعــم لبنانــي( مــع المســتأجر شــركة مجموعــة أحمــد عبــد  	

الرحمــن الثنيــان ينتهــي بتاريــخ 2025/05/16م، يوجــد ضمــان مقــدم مــن المســتأجر 
)ســند ألمــر بقيمــة 500,000 ريــال ســعودي(، ويتجــدد بموجــب عقــد مكتــوب.

عقــد إيجــار محــل تجــاري )كوفــي شــوب( مــع المســتأجر شــركة مجموعــة أحمــد عبــد  	
ــان  ينتهــي بتاريــخ 2025/05/16م، يوجــد ضمــان مقــدم مــن المســتأجر  الرحمــن الثني

)ســند ألمــر بقيمــة 500,000 ريــال ســعودي(، ويتجــدد بموجــب عقــد مكتــوب.

17
إيــرادات آخــر ثــالث ســنوات للعقــار )إن 

ُوجــدت(

27,200,000 )2022 حتى شهر أغسطس(
)2021(  39,610,501
)2020( 29,119,858
)2019( 32,521,681

مارس 2017متاريخ تشغيل األصل18

أي معلومات إضافية19

ســيتم تعييــن شــركة المســكن الحضــاري للتطويــر العقــاري )المالــك الحالــي( كمشــغل 
للفنــدق ومديــر لألمــالك بموجــب إدارة وتشــغيل عقــار فندقــي ملزمــة لمــدة 5 ســنوات 
ملزمــة قابلــة للتمديــد حســب بنــود العقــد ومضمونــة بخطــاب ضمــان تجــاري مــن قبــل 
المشــغل ومضمــون مــن قبــل المالكيــن للمشــغل وفقــًا لمــا هــو موضــح فــي هــذه 

الشــروط واألحــكام.

العقار الثالث )األصل العقاري الثالث( - فندق كمفورت إن آند سويتس 

فندق كمفورت إن آند سويتساسم العقار1

معلومات مالك العقار2
شــركة ســيرا للضيافــة )الرجــاء الرجــوع للملحــق رقــم )2( مــن هــذه الشــروط واألحــكام 

لالطــالع علــى مــالك هــذه الشــركة(.

فندقينوع العقار3

المملكة العربية السعودية - جدةالدولة/المدينة4
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طريق الملك عبدالعزيز, حي الزهراءالحي/الشارع5

مخطط )كروكي( الموقع6

1,560م2مساحة األرض7

9,655.67م2مساحة البناء )بحسب رخصة البناء(8

عدد األدوار9
بــدروم، طابــق أرضــي، طابــق مســروق، طابــق أول، طابــق ثانــي، طابــق ثالــث، طابــق 

رابــع، طابــق متكــرر.

أنواع الوحدات وأعدادها10

بدروم 	 
طابق أرضي )1( وحدة )تجاري(	 
طابق مسروق	 
طابق أول )11( وحدة )تجاري(	 
طابق ثاني )25( وحدة )سكني(	 
طابق ثالث )25( وحدة )سكني(	 
طابق رابع )25( وحدة )سكني(	 
طابق متكرر )50( وحدة )سكني(	 

نسبة إشغال العقار11
2021 )ال يوجد – تشغيل تجريبي(

2022 )59.6 % متوسط اإلشغال حتى شهر أغسطس 2022(

12
تاريــخ إتمــام إنشــاء المبنــى )بحســب 

شــهادة إتمــام البنــاء(
01-10-2021م

13
تكلفة شراء العقار )ال تشمل 

الضريبة والسعي(
79,400,000

3,970,000قيمة ضريبة التصرفات العقارية14

1,985,000قيمة السعي15

ال يوجدنبذة عن عقود اإليجار الحالية16

17
إيــرادات آخــر ثــالث ســنوات للعقــار )إن 

ُوجــدت(
6,210,000 )2022 حتى شهر أغسطس(

تاريخ تشغيل األصل18
ديســمبر 2020 )بــدأ التشــغيل التجريبــي للعقــار فــي نهايــة عــام 2020م وحتــى نهايــة 

عــام 2021م(

أي معلومات إضافية19

ســيتم تعييــن شــركة ســيرا للضيافــة )المالــك الحالــي( كمشــغل للفنــدق ومديــر لألمــالك 
بموجــب إدارة وتشــغيل عقــار فندقــي لمــدة 5 ســنوات ملزمــة قابلــة للتمديــد حســب 
بنــود العقــد ومضمونــة بســندات ألمــر لكامــل المــدة وفقــًا لمــا هــو موضــح فــي هــذه 

الشــروط واألحــكام. 

العقار الرابع )األصل العقاري الرابع( - فندق كمفورت إن العليا  

فندق كمفورت إن العليااسم العقار1
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معلومات مالك العقار2
شــركة ســيرا للضيافــة )الرجــاء الرجــوع للملحــق رقــم )2( مــن هــذه الشــروط واألحــكام 

لالطــالع علــى مــالك هــذه الشــركة(.

فندقينوع العقار3

المملكة العربية السعودية - الرياضالدولة/المدينة4

شراع وادي األوسط ,حي العلياالحي/الشارع5

مخطط )كروكي( الموقع6

1,512.36م2مساحة األرض7

6,001.36م2مساحة البناء )بحسب رخصة البناء(8

عدد األدوار9
قبــو، ميزانيــن، دور أرضــي، أرضــي تجــاري، دور أول، دور ثانــي، دور ثالــث، دور رابــع، دور 

خامــس.

أنواع الوحدات وأعدادها10

قبو )مواقف(	 
ميزانين )خدمات(	 
دور أرضي )1( وحدة )استقبال(	 
أرضي تجاري )1( وحدة )معارض(	 
دور أول )18( وحدة )فندق(	 
دور ثاني )18( وحدة )فندق(	 
دور ثالث )18( وحدة )فندق(	 
غرفة كهرباء	 
مالحق علوية )1( وحدة )خدمات(	 
دور رابع )18( وحدة )فندق(	 
دور خامس )18( وحدة )فندق(	 
أسوار )1( وحدة )خدمات(	 

ال يوجد )األصل جديد(نسبة إشغال العقار11

12
تاريــخ إتمــام إنشــاء المبنــى )بحســب 

شــهادة إتمــام البنــاء(
العقــار تحــت التطويــر كمــا تجــدر اإلشــارة بــأن المبنــى مكتمــل وبانتظــار الموافقــات 

العالقــة. ذات  والموافقــات  الحكوميــة 

13
تشــمل  )ال  العقــار  شــراء  تكلفــة 

والســعي( الضريبــة 
60,700,000

3,035,000قيمة ضريبة التصرفات العقارية14

1,517,500قيمة السعي15

نبذة عن عقود اإليجار الحالية16
ســيتم تأجيــر كامــل الفنــدق لصالــح شــركة ســيرا للضيافــة )المالــك الحالــي( بموجــب عقــد 
تأجيــر عقــار فندقــي بصافــي قيمــة تأجيريــه تقــدر بـــ )4,769,958( ريــال ســعودي لمــدة 

خمــس ســنوات ملزمــة ومضمونــة بســندات ألمــر لكامــل مــدة العقــد.
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17
إيــرادات آخــر ثــالث ســنوات للعقــار )إن 

ُوجــدت(
ال يوجد )األصل جديد(

ال يوجد )األصل جديد(تاريخ تشغيل األصل18

أي معلومات إضافية19
ســيتم تأجيــر كامــل الفنــدق لصالــح شــركة ســيرا للضيافــة )المالــك الحالــي( بموجــب عقــد 

تأجيــر عقــار فندقــي وفقــًا لمــا هــو موضــح فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

العقار الخامس )األصل العقاري الخامس( - فندق كالريون مطار جدة

فندق كالريون مطار جدةاسم العقار1

معلومات مالك العقار2
شــركة ســيرا للضيافــة )الرجــاء الرجــوع للملحــق رقــم )2( مــن هــذه الشــروط واألحــكام 

لالطــالع علــى مــالك هــذه الشــركة(.

فندقينوع العقار3

المملكة العربية السعودية - جدةالدولة/المدينة4

شارع األمير ماجد, حي النزهةالحي/الشارع5

مخطط )كروكي( الموقع6

3,311.25م2مساحة األرض7

25,312.52م2مساحة البناء )بحسب رخصة البناء(8

عدد األدوار9
بــدروم، بــدروم، بــدروم، طابــق أرضــي، طابــق أول، طابــق ثانــي، طابــق ثالــث، طابــق 

رابــع، طابــق متكــرر.

أنواع الوحدات وأعدادها10

بدروم مرخص	 
بدروم مرخص	 
بدروم مرخص	 
طابق أرضي )3( وحدات )تجاري(	 
طابق أول )1( وحدة )تجاري(	 
طابق ثاني )27( وحدة )تجاري(	 
طابق ثالث )22( وحدة )تجاري(	 
طابق رابع )22( وحدة )تجاري(	 
طابق متكرر )102( وحدة )تجاري(	 

نسبة إشغال العقار11
2021 )ال يوجد – تشغيل تجريبي(

2022 )43.2 % متوسط اإلشغال حتى شهر أغسطس 2022(

12
تاريــخ إتمــام إنشــاء المبنــى )بحســب 

شــهادة إتمــام البنــاء(
08-11-2021م

13
تكلفة شراء العقار )ال تشمل 

الضريبة والسعي(
147,600,000

7,380,000قيمة ضريبة التصرفات العقارية14
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3,690,000قيمة السعي15

نبذة عن عقود اإليجار الحالية16
ســيتم تأجيــر كامــل الفنــدق لصالــح شــركة ســيرا للضيافــة )المالــك الحالــي( بموجــب عقــد 
تأجيــر عقــار فندقــي بصافــي قيمــة تأجيريــه تقــدر بـــ)11,598,777.00( ريــال ســعودي 

لمــدة خمــس ســنوات ملزمــة ومضمونــة بســندات ألمــر لكامــل مــدة العقــد.

17
إيــرادات آخــر ثــالث ســنوات للعقــار )إن 

ُوجــدت(
8,260,000 )2022 حتى شهر أغسطس(

تاريخ تشغيل األصل18
ديســمبر 2020 )بــدأ التشــغيل التجريبــي للعقــار فــي نهايــة عــام 2020م وحتــى نهايــة 

عــام 2021م(

أي معلومات إضافية19
ســيتم تأجيــر كامــل الفنــدق لصالــح شــركة ســيرا للضيافــة )المالــك الحالــي( بموجــب عقــد 

تأجيــر عقــار فندقــي وفقــًا لمــا هــو موضــح فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

سياسة تركز استثمارات الصندوق:	. 

يســتهدف الصنــدوق االســتثمار بشــكل رئيســي فــي المــدن الرئيســية فــي المملكــة العربيــة الســعودية )تركــز المحفظــة التأسيســية فــي 
مدينتــي الريــاض وجــدة( ولــن يســتثمر الصنــدوق فــي مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، ويهــدف الصنــدوق إلــى االســتثمار فــي 
ــد المتوقعــة مــن االســتثمار، كمــا يحــق للصنــدوق االســتثمار بحــد أقصــى بنســبة )25 %( مــن  ــزة قــادرة علــى تحقيــق العوائ مواقــع ممي
ــرًا إنشــائيًا وقابلــة لتحقيــق دخــل  إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق وذلــك بحســب آخــر قوائــم ماليــة مراجعــة فــي عقــارات مطــورة تطوي
تأجيــري ودوري خــارج المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا يمكــن لمديــر الصنــدوق االحتفــاظ بنســبة ال تتجــاوز )10 %( مــن صافــي األربــاح 
ســنويًا كنقــد وذلــك مــن خــالل األربــاح المحتجــزة غيــر الموزعــة، وتــم تحديــد قيمــة العوائــد لألصــول العقاريــة فــي المحفظــة التأسيســية 
بنــاء علــى الدراســات المقدمــة مــن قبــل المقيميــن العقارييــن ودراســة الجــدوى والدراســات الداخليــة لمديــر الصنــدوق وتــم اعتمــاد نســبة 
متوســط اإلشــغال للفنــادق لتكــون 60 % عنــد توقيــع عقــود التشــغيل وتحديــد عوائــد الصنــدوق وكذلــك قــد يســعى مديــر الصنــدوق للقيام 
باســتحواذ إضافــي فــي حــال توفــر فــرص مناســبة وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام، ولضمــان اســتمرارية وثبــات التوزيعــات 
لمالكــي الوحــدات بالصنــدوق خــالل الخمســة ســنوات األولــى مــن التأســيس، تــم أخــذ ضمانــات علــى المشــغلين لضمــان الحــد األدنــى للدخــل 
لتفــادي أي تذبــذب بالتوزيعــات لحيــن وصــول جميــع الفنــادق إلــى مرحلــة اســتقرار النســب التشــغيلية )Stabilized Occupancy( كمــا انهــا 
تقــدم ضمــان الســتمرارية اداء األصــول بــدون أي تأثيــر بســبب ان القطــاع الفندقــي مختلــف عــن القطاعــات العقاريــة األخــرى فهــي تحتــاج 
اشــراف ومتابعــة يوميــة وبشــكل دقيــق وتضمــن انتقــال الخبــرة واإللمــام بكافــة عمليــات األصــول لمديــر الصنــدوق خــالل مــدة العقــد، 
وتهــدف هــذه الضمانــات إلــى تغطيــة أي عجــز أو نقــص عــن الدخــل المســتهدف )مــع العلــم أن الضمانــات ســيتم اللجــوء إليهــا فقــط فــي 
حــال نــزول الدخــل عــن الحــد األدنــى( وفــي حــال تجــاوز الحــد األدنــى يســتحق المشــغل المبالــغ اإلضافيــة وتمثــل الضمانــات المقدمــة إضافــة 
لمالكــي الوحــدات الراغبيــن بالحصــول علــى دخــل ثابــت ومخاطــر أقــل مقارنــة بالتذبــذب المتوقــع فــي حــال عــدم إضافــة هــذا النــوع مــن 

الضمــان كمــا يــرى مديــر الصنــدوق أن هــذه الضمانــات كافيــة لحمايــة حقــوق مالكــي الوحــدات.

صكوك الملكية:

تاريخهرقم الصكاألصل

1440/10/23هـ810116047671فندق فيتوري باالس

1442/06/26هـ310110047579فندق رافال اسكوت

1441/02/10هـ520205034053فندق كمفورت إن آند سويتس جدة

1440/10/15هـ710104047224فندق كمفورت إن العليا

1441/02/10هـ720216025703فندق كالريون مطار جدة

عوائد اإليجارات )التشغيل( السابقة والمستهدفة لكل عقار/منفعة: و. 

العقار األول )األصل العقاري األول( - فندق فيتوري باالس

202220232024*20202021العام
تركز العوائد من إجمالي 

دخل الصندوق

العوائد السابقة 
والمستهدفة

-17,418,39924,208,55633,004,65033,004,650% 44.35
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العقار الثاني )األصل العقاري الثاني( - فندق رافال اسكوت

202220232024*20202021العام
تركز العوائد من إجمالي 

دخل الصندوق

العوائد السابقة 
والمستهدفة

29,119,85839,610,50127,200,00018,800,00018,800,000% 25.26

العقار الثالث )األصل العقاري الثالث( - فندق كمفورت إن آند سويتس جدة

202220232024*20202021العام
تركز العوائد من إجمالي 

دخل الصندوق

العوائد السابقة 
والمستهدفة

--6,210,0006,239,4516,239,451% 8.38

العقار الرابع )األصل العقاري الرابع( - فندق كمفورت إن العليا

202220232024*20202021العام
تركز العوائد من إجمالي 

دخل الصندوق

العوائد السابقة 
والمستهدفة

---4,769,9584,769,958% 6.41

العقار الخامس )األصل العقاري الخامس( - فندق كالريون مطار جدة

202220232024*20202021العام
تركز العوائد من إجمالي 

دخل الصندوق

العوائد السابقة 
والمستهدفة

--8,260,00011,598,77711,598,777% 15.59

إجمالي عوائد 
الصندوق

--65,878,55674,412,83574,412,835-

نسبة العائد على 
إجمالي أصول 

الصندوق
--

يتم تعديلها 
عند تحديد 

تاريخ تشغيل 
الصندوق

% 7.30% 7.30

صافي العائد من 
إجمالي أصول 

الصندوق المتوقع 
بعد خصم مصاريف 

الصندوق

ال تنطبقال تنطبق

يتم تعديلها 
عند تحديد 

تاريخ تشغيل 
الصندوق

% 6.30% 6.30

* حتى شهر أغسطس 2022

صالحيات االقتراض للصندوق وسياسة مدير الصندوق ممارسة تلك الصالحيات:ز. 

يجــوز للصنــدوق الحصــول علــى تمويــل متوافــق مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية وال تتعــدى نســبة التمويــل المتحصــل عليــه نســبة )%50( 
مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق وذلــك بحســب آخــر قوائــم ماليــة مراجعــة وبعــد الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق 

لتمويــل تكاليــف االســتحواذ علــى األصــول العقاريــة ومصاريــف الصنــدوق.

بحيــث تعتمــد الموافقــة علــى آليــة اســتخدام التمويــل وجــدوى الحصــول عليــه علــى اعتبــارات خاصــة بترتيــب التمويــل وظــروف الســوق 
الســائدة، وســيتحمل الصنــدوق جميــع التكاليــف المترتبــة علــى التمويــل، ويحــق للصنــدوق مباشــرًة أو مــن خــالل الشــركة ذات الغــرض الخــاص 
إبــرام عقــود التمويــل مــع الجهــات المرخــص لهــا بممارســة نشــاط التمويــل )البنــوك والمصــارف وشــركات التمويــل( وذلــك بغــرض الحصــول 
علــى أي تمويــل عنــد الحاجــة لتوفيــر النقــد الــالزم إلتمــام عمليــات االســتحواذ علــى األصــول العقاريــة الحاليــة أو اإلضافيــة مســتقبالً أو 

لســداد أي مــن التزامــات الصنــدوق أو ألي ســبب آخــر يــراه مديــر الصنــدوق و ُيقــره مجلــس إدارة الصنــدوق.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــوز رهــن أصــول الصنــدوق لصالــح أي مــن الجهــات الممولــة للصنــدوق )البنــوك والمصــارف وشــركات التمويــل( 
وذلــك بغــرض الحصــول علــى أي تمويــل عنــد الحاجــة علــى ســبيل الضمــان لهــذا التمويــل بمــا يتوافــق مــع شــروط اتفاقيــة التمويــل 

واألنظمــة ذات العالقــة.
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كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أحقيــة الصنــدوق مــن خــالل الشــركة ذات الغــرض الخــاص التوقيــع علــى ســندات ألمــر لصالــح الجهــات الممولــة 
للصنــدوق المرخصــة مــن قبــل البنــك المركــزي أو الجهــات األجنبيــة المرخــص لهــا مــن قبــل الجهــات الرقابيــة المماثلــة فــي دولهــا )البنــوك 
والمصــارف وشــركات التمويــل(، وتقديــم ضمانــات للتمويــل ومــن ضمنهــا رهــن األصــول العقاريــة و/أو الصكــوك العقاريــة و/أو عقــود 
المنفعــة لصالــح الجهــات الممولــة، والتنــازل عــن الدخــل أو اإليجــارات لصالــح الجهــات الممولــة، وفتــح حســابات تجميعيــة لصالــح الجهــات 

ــازل عنهــا. الممولــة( إليــداع الدخــل واإليــرادات المتن

وسائل وكيفية استثمار النقد المتوافر في الصندوق: ح. 

يجــوز لمديــر الصنــدوق اســتثمار النقــد المتوافــر فــي الصنــدوق، فــي وحــدات صناديــق االســتثمار المرخصــة مــن الهيئــة )ســواء مــدارة مــن 
قبــل مديــر الصنــدوق أو مــن قبــل مــدراء آخريــن وســيتم اإلفصــاح عــن الرســوم فــي التقاريــر الربعيــة للصنــدوق( المتوافقــة مــع المعاييــر 
والضوابــط الشــرعية وبنســبه ال تتعــدى )25%( مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق وذلــك بحســب آخــر قوائــم ماليــة مراجعــة، علمــًا بــأن 
مديــر الصنــدوق ســيختار هــذه الصناديــق بنــاءً علــى عــدة عوامــل مثــل خبــرات مديــري الصناديــق واســتراتيجيات االســتثمار واألداء الســابق 

لــكل صنــدوق مســتهدف.

اإلفصاح عن تفاصيل استخدام متحصالت طرح الصندوق:ط. 

سيتم استخدام متحصالت طرح الصندوق لالستحواذ على األصول العقارية وسداد األتعاب والتكاليف والرسوم وفقًا لما يلي:. 1

المبلغ )بالريال السعودي(البيان

االستحواذ على األصول العقارية )النقدي(

511,401,000متحصالت الطرح النقدي

النقــدي  االســتحواذ  قيمــة  لســداد  النقديــة  االشــتراكات  قيمــة 
العقاريــة  األصــول  علــى 

441,772,283

47,635,000ضريبة التصرفات العقارية

17,692,500قيمة السعي

مطروحــًا منــه: قيمــة االشــتراكات النقديــة لتوفيــر النقــد للصنــدوق 
والمصاريــف الرأســمالية عنــد الطرح

4,301,217

االستحواذ على األصول العقارية )العيني(

قيمــة االشــتراكات العينيــة لســداد قيمــة االســتحواذ العينــي علــى 
األصــول العقارية

508,620,000.00

1,020,021,000إجمالي قيمة االشتراك في الصندوق العيني والنقدي

)*( تنويــه: تشــمل مصاريــف مديــر الطــرح والجهــات المســتلمة )بقيمــة 1,000,000 ريــال ســعودي( وأتعــاب المستشــار القانونــي )بقيمــة 300,000 ريــال ســعودي( وأتعــاب 

المستشــار الهندســي )بقيمــة 645,150 ريــال ســعودي( وأتعــاب دراســة الجــدوى )بقيمــة 150,000 ريــال ســعودي(. تــم تعييــن شــركة اإلنمــاء لالســتثمار كمديــر الطــرح للصنــدوق.

ســيتم فتــح حســاب مصرفــي منفصــل )أو أكثــر( فــي بنــك محلــي )أو أكثــر( باســم الصنــدوق و/أو الشــركة ذات الغــرض الخــاص التــي يقــوم 
بإنشــائها أميــن الحفــظ ويتــم إيــداع جميــع عوائــد االشــتراك مــن المســتثمرين وإيــرادات الصنــدوق فــي هــذا الحساب/الحســابات وســوف 

يتــم ســحب المســتحقات والنفقــات المســتحقة فيمــا يتعلــق بتشــغيل الصنــدوق وإدارتــه مــن هــذه الحســابات.

مصاريف مدير الطرح والجهات المستلمة:. 2

القيمة )بالريال السعودي( ال تشمل ضريبة القيمة المضافة البيان

100,000 شركة اإلنماء لالستثمار )مدير الطرح وجهة مستلمة(

150,000 الجهات المستلمة )مصرف اإلنماء(

450,000 الجهات المستلمة )مصرف الراجحي(

300,000 الجهات المستلمة )بنك الرياض(

1,000,000 اإلجمالي
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مالكي الوحدات ونسبة االشتراكات العينية والنقدية في الصندوق من إجمالي قيمة أصول الصندوق:ي. 

عدد الوحداتالمشتركين
 قيمة الوحدات 

)بالريال السعودي(
نسبة ملكية المشترك 

من الصندوق
طريقة االشتراك

نقدي40.33 %41,140,100411,401,000الجمهور

نقدي9.80 %10,000,000100,000,000اشتراك مدير الصندوق

عيني16.92 %17,262,000172,620,000.00شركة سيرا للضيافة)**(

عيني32.94%33,600,000336,000,000شركة أشاد)*()**(

-100 %102,002,1001,020,021,000المجموع

)*( تنويــه: ســيتم رهــن وحــدات بقيمــة )33,004,650( ريــال ســعودي لشــركة أشــاد فــي الصنــدوق بموجــب اتفاقيــة رهــن لصالــح الصنــدوق وفقــًا لمــا هــو متفــق عليــه بموجــب عقــد 
إدارة وتشــغيل العقــار الفندقــي ضمانــًا لتنفيــذ واجبــات والتزامــات وتعهــدات وإقــرارات وضمانــات شــركة أشــاد بموجــب عقــد إدارة وتشــغيل العقــار الفندقــي، ويكــون هــذا الرهــن 

نافــذ مــن تاريــخ تســجيله لصالــح الصنــدوق ولمــدة ســنتين مــن ذلــك التاريــخ حتــى يتــم فكــه مــن قبــل الصنــدوق بموجــب موافقــة كتابيــة ومســبقة.

)**( تنويه: يوجد فترة حظر لمدة سنة واحدة على مالكي الوحدات العينية الذين يملكون 5% أو أعلى من وحدات الصندوق حسب الئحة صناديق االستثمار العقاري.

مخاطر االستثمار في الصندوق:  -6

ملخص بالمخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق:أ. 

قبــل اشــتراك المســتثمرين فــي وحــدات الصنــدوق، يجــب عليهــم قــراءة المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام بحــرص وتمعــن، 
ال ســيما مخاطــر االســتثمار فــي الصنــدوق وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه المــادة، مــع العلــم بــأن المخاطــر الموضحــة قــد تــم ذكرهــا 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، وعليــه فمــن المحتمــل وجــود مخاطــر أخــرى غيــر معروفــة أو محــددة أو مرئيــة فــي الوقــت الراهــن لمديــر 

الصنــدوق، مــن شــأنها التأثيــر علــى اســتثمارات الصنــدوق.

قــد تتســبب المخاطــر المبينــة - وأي مخاطــر أخــرى محتملــة لــم يحددهــا مديــر الصنــدوق - فــي اإلضــرار ماديــًا وبشــكل كبيــر باالســتثمارات 
أو بالصنــدوق و/أو بالمســتثمرين، كمــا أن االســتثمار فــي الوحــدات مناســب فقــط للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم المخاطــر المصاحبــة 

لهــذه االســتثمارات، ممــن يمتلكــون المــوارد الكافيــة لتحمــل أي خســائر قــد تنجــم عنهــا.

قيمــة الوحــدات فــي الصنــدوق تعتمــد بشــكل كبيــر علــى قيمــة أصــول الصنــدوق والعوائــد التــي ستنشــأ عنهــا مســتقبالً والتــي قــد 
تنخفــض بــأي أثــر ســلبي للمخاطــر المذكــورة فــي هــذه الفقــرة، كمــا أن أصــول الصنــدوق عرضــة لعــدد مــن المخاطــر المصاحبــة لالســتثمارات 
العقاريــة والتــي قــد تؤثــر علــى صافــي أصــول الصنــدوق والعوائــد المســتهدفة، وعلــى المســتثمر أن يكــون علــى علــم بــأن قيمــة 
الوحــدات االســتثمارية يمكــن أن تنخفــض وترتفــع فــي أي وقــت، وال يمكــن إعطــاء أي تأكيــد بــأن أهــداف االســتثمار ســتنفذ بنجــاح أو بــأن 
األهــداف االســتثمارية ســيتم تحقيقهــا، وليــس هنــاك أي ضمــان يقــدم للمســتثمر بشــأن المبلــغ األساســي الُمســتثَمر، أو بشــأن أي عوائــد 
مســتقبلية مــن المتوقــع أن تنشــأ عنــه، وبهــذا الخصــوص فإنــه يتوجــب علــى المســتثمرين أن يدرســوا بعنايــة المخاطــر اآلتيــة المرتبطــة 
بالصنــدوق، وغيرهــا مــن المخاطــر قبــل اإلقــدام علــى االســتثمار فــي الصنــدوق، كمــا بإمــكان المســتثمر الحصــول علــى مشــورة ماليــة 
مــن مستشــار مالــي مرخــص لــه فيمــا يخــص وضعــه المالــي وأهدافــه مــن االســتثمار فــي هــذا الصنــدوق، ويتحمــل المســتثمرون وحدهــم 
المســؤولية كاملــة فــي حــال وجــود أي خســارة ماديــة أو غيرهــا ناتجــة عــن االســتثمار فــي الصنــدوق مــا لــم تكــن ناتجــة بســبب اإلهمــال و/

أو االحتيــال و/أو إســاءة التصــرف مــن قبــل مديــر الصنــدوق بنــاء علــى الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.

المخاطر المرتبطة باالستثمار بالصندوق:. 1

مخاطر طبيعة االستثمار وعدم وجود ضمان بتحقيق عوائد على االستثمار: 	

عمليــة االســتثمار فــي الصنــدوق تتطلــب التزامــًا مــن قبــل المســتثمرين وفــق مــا هــو موضــح فــي هــذه الشــروط واألحــكام، وليســت هنــاك 
أي ضمانــات لتحقيــق عائــدات للمســتثمرين علــى رأس المــال المســتثمر، وعــالوة علــى ذلــك فلــن يكــون هنــاك أي ضمــان بــأن الصنــدوق 
ســوف يتمكــن مــن تحقيــق عوائــد إيجابيــة علــى اســتثماراته فــي الوقــت المناســب أو فــي أي وقــت علــى اإلطــالق، وقــد ال تكــون هنــاك 
إمكانيــة لبيــع أصــول الصنــدوق أو التصــرف فيهــا، أو قــد ال تكــون هنــاك إمكانيــة - إذا مــا تقــرر التصــرف فيهــا بالبيــع - لبيعهــا بســعر يعتقــد 
مديــر الصنــدوق أنــه يمثــل القيمــة العادلــة لهــا أو أْن يتــم بيعهــا خــالل اإلطــار الزمنــي الــذي ينشــده الصنــدوق، وبنــاءً علــى مــا ســبق فــإن 

الصنــدوق قــد ال يتمكــن أبــدًا مــن تحقيــق أي عوائــد علــى أصولــه.

وليــس هنــاك ضمــان بــأن الصنــدوق ســوف ينجــح فــي تحقيــق عوائــد للمســتثمرين، أو أن تتناســب العوائــد التــي ســيتم تحقيقهــا مــع 
مخاطــر االســتثمار فــي الصنــدوق وطبيعــة المعامــالت الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، ومــن الممكــن أن تنخفــض قيمــة الوحــدات 
فــي الصنــدوق، كمــا أنــه مــن المحتمــل أن يخســر المســتثمرون كامــل رأس المــال المســتثمر فــي المشــروع أو بعضــه فــي حــال تحقــق أي 
مــن المخاطــر المشــار إليهــا فــي المــادة - مخاطــر االســتثمار فــي الصنــدوق - )بعضهــا أو جميعهــا(، ولــن يكــون هنــاك أي ضمــان بــأن يحقــق 

الصنــدوق العوائــد المســتهدفة.
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مخاطر عدم وجود تاريخ تشغيلي سابق للصندوق: 	

الصنــدوق حديــث النشــأة والتأســيس ولــم تبــدأ بعــد عمليــة تشــغيل الصنــدوق؛ لــذا فــال يوجــد للصنــدوق أي ســجل أداء ســابق يمكــن 
لمالكــي الوحــدات مــن خاللــه الحكــم علــى أداء الصنــدوق. وعلــى الرغــم مــن أن مديــر الصنــدوق يمتلــك خبــرة واســعة فــي إدارة الصناديــق 
االســتثمارية، فــإن طبيعــة اســتثمارات الصنــدوق المســتقبلية وكذلــك طبيعــة المخاطــر المرتبطــة بهــا قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن 
االســتثمارات واالســتراتيجيات التــي اضطلــع بهــا مديــر الصنــدوق فــي الســابق، كمــا أنــه ليــس بالضــرورة أن تكــون النتائــج الســابقة التــي 
ــًة علــى األداء المســتقبلي لــه، لــذا يصعــب التنبــؤ بمــدى التغيــر فــي قيمــة الوحــدات أو فــي العائــدات التــي  حققهــا مديــر الصنــدوق دالَّ

مــن المفتــرض توزيعهــا نتيجــًة لذلــك.

مخاطر السيولة:  	

ال ينبغــي النظــر إلــى كــون الصنــدوق متــداوالً فــي الســوق، كإشــارة إلــى أنــه ســوف يكــون هنــاك ســوق نشــط ذات ســيولة للوحــدات أو 
أنــه ســوف يتطــور أو يتحســن أداء الســوق، أو أنــه فــي حــال عــدم تحســن أداء الســوق أو عــدم تطــوره، فإنــه قــد يســتمر علــى ذلــك الحــال. 
وفــي حــال عــدم تحســن أداء الســوق أو تطويــره ليصبــح ســوق ذو نســب ســيولة عاليــة فقــد تتأثــر ســيولة الوحــدات وأســعار تداولهــا علــى 
نحــو ســلبي. وباإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يكــون للتعامــالت الصغيــرة نســبيًا تأثيــر ســلبي كبيــر علــى الوحــدات وســعرها وينتــج مــن ذلــك صعوبــة 

تنفيــذ تعامــالت تتضمــن عــدد كبيــر مــن الوحــدات بســعر ثابــت. 

مخاطر التشغيل وإدارة األمالك لألصول العقارية: 	

تتضمن إدارة األمالك والتشغيل لألصول العقارية التابعة للصندوق عدة مخاطر، منها على سبيل المثال ال الحصر:

التأخير في تحصيل العوائد.- 

تجاوز التكاليف المحددة للصيانة والتشغيل.- 

ضعف جودة اإلدارة.- 

عدم القدرة على تسويق األصول العقارية.- 

حاالت القوة القاهرة والظروف الطارئة الموضحة في المادة )10( البند 3.- 

باإلضافــة إلــى مخاطــر أخــرى، مــن بينهــا تأخــر الحصــول علــى الموافقــات و/أو تجديــد التصاريــح الحكوميــة الالزمــة للتشــغيل، وغيرهــا مــن 
الموافقــات والتصاريــح الحكوميــة األخــرى المطلوبــة إلدارة األمــالك، وبحكــم أن االســتثمار فــي الوحــدات بالصنــدوق هــو اســتثمار غيــر 
مباشــر فــي األصــول العقاريــة، فــإن تشــغيل األصــول العقاريــة ســيكون لــه تأثيــر مباشــر وكبيــر علــى قيمــة وحــدات الصنــدوق فــي حــال 

تعثــر أو تأخيــر تحصيــل العوائــد.

مخاطر تغير ظروف السوق العقاري:

ســوف يعتمــد األداء المســتقبلي للصنــدوق بشــكل كبيــر علــى التغييــرات التــي تطــرأ علــى ظــروف العــرض والطلــب فيمــا يتعلــق بقطــاع 
العقــارات بشــكل عــام وفــي المناطــق والمــدن التــي تقــع فيهــا األصــول العقاريــة التابعــة للصنــدوق علــى وجــه الخصــوص، والتــي يمكــن 
أْن تتأثــر بالظــروف االقتصاديــة والسياســية اإلقليميــة والمحليــة، والمنافســة المتزايــدة والتــي يمكــن أْن تــؤدي إلــى انخفــاض فــي قيمــة 
األصــول العقاريــة، ويجــوز لمديــر الصنــدوق - حســبما تكــون عليــه ظــروف الســوق والتدفقــات النقديــة للصنــدوق - تغييــر اســتراتيجية 
األصــول العقاريــة بمــا يــرى أنــه يحقــق مصلحــة المســتثمرين وبمــا ال يتعــارض مــع طبيعــة الصنــدوق وفقــًا لمــا هــو موضــح فــي هــذه 
ــٌر ســلبٌي كبيــر  الشــروط واألحــكام، ومــن الممكــن أن يكــون لهــذه التغيــرات فــي الســوق العقــاري أو اســتراتيجية األصــول العقاريــة تأثي

ــه. علــى أداء الصنــدوق وقيمــة وحدات

مخاطر التعارض المحتمل للمصالح: 	

ــر الصنــدوق  ــح، حيــث أن الصنــدوق قــد يحصــل علــى تمويــل مــن مصــرف اإلنمــاء )حيــث أن مدي قــد يكــون الصنــدوق عرضــة لتعــارض المصال
شــركة تابعــة ومملوكــة بنســبة )100%( مــن مصــرف اإلنمــاء(، باإلضافــة إلــى أن مديــر الصنــدوق يــزاول ويمــارس مجموعــة مــن األنشــطة 
التــي تتضمــن اســتثمارات ماليــة وخدمــات استشــارية وقــد تنشــأ هنــاك حــاالت تتعــارض فيهــا مصالــح مديــر الصنــدوق مــع مصالــح الصنــدوق 
رغــم أن مديــر الصنــدوق وأي مــن تابعيــه ســوف يفصــح عــن أي تعــارض فــي المصالــح قــد ينشــأ نتيجــة قيامــه بــإدارة الصنــدوق، إال أن أي 
تعــارض فــي المصالــح مــن المحتمــل أن يحــد مــن قــدرة مديــر الصنــدوق علــى أداء مهامــه بشــكل موضوعــي ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى 

اســتثمارات الصنــدوق وأدائــه.

كمــا أن الصنــدوق يخضــع لحــاالت مختلفــة لتعــارض المصالــح نظــرًا بــأن مديــر الصنــدوق والشــركات التابعــة لــه، ومــدراء كل منهمــا والموظفين 
والعامليــن قــد يكونــوا مشــاركين فــي أنشــطة عقاريــة وغيرهــا مــن األنشــطة التجاريــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وبهــذا الخصــوص، 
يجــوز للصنــدوق مــن وقــت آلخــر التعامــل مع أشــخاص أو شــركات أو مؤسســات أو الشــركات التي ترتبط مع الشــركات التابعــة لمدير الصندوق 
لتســهيل الفــرص االســتثمارية. وال يتطلــب مــن الجهــات التــي فــوض مجلــس إدارة الصنــدوق مســؤوليات معينــة لهــا )بمــا فــي ذلــك مديــر 
الصنــدوق( أن يكرســوا كل مواردهــم للصنــدوق. وفــي حــال قامــت أي مــن الجهــات المذكــورة بتكريــس مســؤولياتها أو مصادرهــا لصالــح 
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ــر علــى قــدرة الصنــدوق  ــح الصنــدوق ممــا قــد يؤث جهــات أخــرى، قــد يحــد ذلــك مــن قدرتهــا علــى تكريــس مصادرهــا ومســؤولياتها لصال
بتحقيــق أهدافــه مــن حيــث النمــو فــي العائــدات والقــدرة علــى تحقيــق قيمــة ســوقية أفضــل للوحــدات، علــى أنــه فــي جميــع األحــوال أن 
مديــر الصنــدوق وأي مــن تابعيــه ســوف يفصــح عــن أي تعــارض فــي المصالــح قــد ينشــأ نتيجــة قيامــه بــإدارة الصنــدوق، مــع ضــرورة مراعــاة 
أحقيــة الصنــدوق االســتثمار فــي الصناديــق المــداره مــن قبــل مديــر الصنــدوق وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام، يرجــى 

الرجــوع إلــى المــادة 21 مــن هــذه الشــروط واألحــكام.

المخاطر السياسية: 	

قــد يتأثــر أداء الصنــدوق باآلثــار الســلبية الناجمــة عــن أحــداث سياســية غيــر متوقعــة ضمــن النطــاق المحلــي أو اإلقليمــي لمــكان اســتثمارات 
الصنــدوق؛ حيــث إن مثــل هــذه األحــداث السياســية وعــدم االســتقرار غالبــًا مــا تؤثــر ســلبًا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى القطاعــات 

االقتصاديــة والتجاريــة ومنهــا القطــاع العقــاري محــل اســتثمار الصنــدوق، ممــا ينعكــس علــى عائــدات الصنــدوق وقيمــة وحداتــه ســلبًا.

مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسين: 	

إن نجــاح الصنــدوق يعتمــد أساســًا علــى أداء فريقــه اإلداري - بمــا فــي ذلــك أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق ومديــري األمــالك والمشــغلين 
- لــذا فــإن فقــدان خدمــات أي عضــو مــن أعضــاء فريقــه اإلداري بشــكل عــام - ســواءٌ أكان هــذا الفقــدان بســبب االســتقالة أم غيــر ذلــك - 
وعــدم قــدرة الصنــدوق علــى اســتقطاب وتعييــن موظفيــن جــدد، وعــدم القــدرة علــى المحافظــة علــى الموظفيــن الذيــن هــم علــى رأس 
العمــل، كلهــا أمــور مــن شــأنها أن تؤثــر ســلبًا علــى أعمــال الصنــدوق وعلــى فــرص نجاحــه، ممــا ينعكــس علــى عائــدات الصنــدوق وقيمــة 

وحداتــه ســلبًا.

مخاطر االستثمار في صناديق االستثمار المرخصة من الهيئة: 	

هــي جميــع المخاطــر المماثلــة لمخاطــر االســتثمار فــي صناديــق االســتثمار المرخصــة مــن الهيئــة والتــي قــد تتعــرض لها صناديق االســتثمار 
األخــرى التــي قــد يســتثمر فيهــا الصنــدوق والتــي تتمثــل فــي إخفــاق أي مديــن للصنــدوق المســتثمر بــه فــي الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة 
مــع الطــرف المتفــق معــه ممــا قــد يتســبب فــي خســارة الصنــدوق لجميــع المبلــغ المســتثمر فــي هــذه التعامــالت أو جــزء منــه، والــذي 

بــدوره قــد يؤثــر ســلبيًا علــى أداء الصنــدوق وبالتالــي ســتنخفض قيمــة الوحــدة. 

مخاطر عدم ضمان توافق الصندوق مع المعايير والضوابط الشرعية: 	

قــد يكــون لمختلــف مستشــاري الشــريعة والمحاكــم الســعودية واللجــان القضائيــة آراء مختلفــة عــن المســائل المماثلــة فيمــا يتعلــق 
بالتوافــق مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية، وبالتالــي قــد يرغــب مالكــو الوحــدات المحتمليــن فــي التشــاور مــع المستشــارين القانونييــن 
والشــرعيين الخاصيــن بهــم للحصــول علــى رأي إذا رغبــوا فــي ذلــك. وعلــى الرغــم مــن أّن لجنــة الرقابــة الشــرعية قــد اطلعــت علــى الوثائــق 
المتعلقــة بالصنــدوق، فــإن وجهــة نظرهــا بالتــزام الصنــدوق بالمعاييــر والضوابــط الشــرعية لــن يلــزم محكمــة ســعودية أو لجنــة قضائيــة 
وســيكون ألي محكمــة أو لجنــة قضائيــة فــي المملكــة الصالحيــة والحــق فــي أن تقــرر بنفســها حــول مــا إذا كان أو لــم يكــن الصنــدوق 
ــزام  ــة الشــرعية فيمــا يتعلــق بالت ــة الرقاب ــر والضوابــط الشــرعية، وبالتالــي فــإن وجهــة نظــر لجن متوافقــًا مــع أنظمــة المملكــة والمعايي
الصنــدوق بالمعاييــر والضوابــط الشــرعية هــو عرضــة للتغييــر واالختــالف مــن علمــاء الشــريعة اآلخريــن، وليــس هنــاك أي ضمــان بــأن يتــم 

اعتبــار الصنــدوق متوافقــًا مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية مــن قبــل أي شــخص آخــر غيــر لجنــة الرقابــة الشــرعية.

المخاطر المرتبطة بالمعايير والضوابط الشرعية:  	

ــادئ تنطبــق علــى  ــة الشــرعية. وهــذه المب ــة الرقاب ــط الشــرعية حســبما تحددهــا لجن ــر والضواب ــم اســتثمارات الصنــدوق وفقــًا للمعايي تت
هيــكل االســتثمارات وعلــى نشــاطات الصنــدوق وتنــوع اســتثماراته. ولاللتــزام بتلــك المعاييــر والضوابــط، قــد يضطــر الصنــدوق للتخلــي عــن 
اســتثمار معيــن أو جــزء منــه، أو جــزء مــن دخلــه إذا كان االســتثمار أو هيــكل االســتثمار مخالــف للمعاييــر والضوابــط الشــرعية. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، عنــد االلتــزام بالمعاييــر والضوابــط الشــرعية قــد يخســر الصنــدوق فــرص اســتثمارية إذا قــررت لجنــة الرقابــة الشــرعية أنهــا غيــر 
ملتزمــة بالمعاييــر والضوابــط الشــرعية، وبالتالــي ال يمكــن للصنــدوق االســتثمار فيهــا. وقــد يكــون لهــذه العوامــل، فــي ظــل ظــروف 
معينــة، أثــر ســلبي علــى األداء المالــي للصنــدوق أو اســتثماراته، مقارنــة مــع النتائــج التــي يمكــن الحصــول عليهــا لــو لــم تكــن المعاييــر 

والضوابــط الشــرعية للصنــدوق مطّبقــة.

مخاطر عدم المشاركة في اإلدارة:  	

باســتثناء مــا هــو مذكــور فــي هــذه الشــروط واألحــكام، ال يكــون للمســتثمرين الحــق أو صالحيــة المشــاركة فــي إدارة الصنــدوق أو التأثيــر 
علــى أي مــن قــرارات اســتثمارات الصنــدوق. وُتســند جميــع مســؤوليات اإلدارة لمديــر الصنــدوق. حيــث تؤثــر هــذه القــرارات علــى أنشــطة 

الصنــدوق وبالتالــي مالكــي الوحــدات. 

المخاطر المتعلقة بوحدات الصندوق:. 2

مخاطر محدودية حق الرجوع: 	

االســتثمار فــي الصنــدوق ليــس بمثابــة وديعــة فــي المصــرف أو غيــره مــن مؤسســات اإليــداع المؤمنــة، وتمثــل الوحــدات ملكيــة مشــاعة 
فــي صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وســيتخذ مديــر الصنــدوق و/أو أميــن الحفــظ إجــراءات كافيــة لفصــل أصــول الصنــدوق عــن أي أصــول 
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أخــرى، وتشــمل هــذه اإلجــراءات - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - إنشــاء حســاب مصرفــي منفصــل للصنــدوق، وحفــظ دفاتــر المحاســبة 
وســجالت األصــول العقاريــة وغيرهــا، وال يلتــزم مديــر الصنــدوق لمالكــي الوحــدات بــأي عوائــد أو عمولــة، كمــا أنــه ال يوجــد أي ضمــان 
بــأن أصــول الصنــدوق القابلــة للتســييل أو التنفيــذ ســتكفي لســداد جميــع العوائــد المتوقعــة للوحــدات أو لضمــان أنَّ مالكــي الوحــدات 

سيســتردون جميــع أموالهــم.

مخاطر التداول بسعر أقل من سعر الطرح: 	

قــد يتــم تــداول الوحــدات بســعر أقــل مــن ســعر الطــرح، وقــد ال يســتطيع مالكــو الوحــدات اســترداد كامــل قيمــة اســتثمارهم. وقــد يتــم تداول 
ــر المواتيــة وضعــف توقعــات المســتثمرين حــول جــدوى  الوحــدات بســعر أقــل مــن قيمتهــا لعــدة أســباب مــن بينهــا ظــروف الســوق غي
االســتراتيجية والسياســة االســتثمارية للصنــدوق وزيــادة مســتويات العــرض علــى الطلــب مــن الوحــدات. وكذلــك تــؤدي عمليــات البيــع مــن 
جانــب مالكــي الوحــدات لعــدد كبيــر مــن الوحــدات إلــى تخفيــض الســعر الســوقي للوحــدة إلــى درجــة كبيــرة وبشــكل ســلبي. وبنــاءً عليــه، فــإن 
شــراء الوحــدات مالئــم فقــط للمســتثمرين الذيــن يمكنهــم تحمــل المخاطــر المرتبطــة بهــذه االســتثمارات، الســيما أن ذلــك قــد يــؤدي إلــى 

صعوبــة تخــارج المســتثمر مــن الصنــدوق أو تخارجــه بقيمــة أقــل مــن القيمــة الســوقية ألصــول الصنــدوق.

مخاطر زيادة عمليات بيع الوحدات:  	

قــد تــؤدي عمليــات بيــع عــدد كبيــر مــن الوحــدات مــن قبــل مالكــي الوحــدات إلــى انخفــاض ســعر تــداول الوحــدة، وقــد تــؤدي أي إشــاعات 
حــول أداء الصنــدوق إلــى قيــام مالكــي الوحــدات ببيــع وحداتهــم ممــا يؤثــر ســلبًا علــى ســعر الوحــدة. 

مخاطر إلغاء إدراج/ تعليق الوحدات:  	

هنــاك مخاطــر بــأن تقــوم الهيئــة بإلغــاء إدراج أو تعليــق تــداول وحــدات الصنــدوق فــي أي وقــت إذا رأت الهيئــة أن ذلــك ضــروري لحمايــة 
المســتثمرين أو الحفــاظ علــى تنظيــم الســوق أو رأت أن مديــر الصنــدوق أو أميــن الحفــظ أخفــق بشــكل جوهــري. كمــا يجــوز للهيئــة إلغــاء 
اإلدراج أو تعليقه حســب المادة السادســة عشــر من الئحة صناديق االســتثمار العقاري إذا أخفق الصندوق في الوفاء بمعايير الســيولة، 
كمــا هــو مبيــن مــن جانــب الســوق وفقــًا لقواعــد اإلدراج، والمرجــح فــي هــذه الحالــة ســيكون خــارج نطــاق ســيطرة مديــر الصنــدوق. وبالتالــي 

تحــد مــن قــدرة مالكــي الوحــدات بالتصــرف فــي وحداتهــم المملوكــة فــي الصنــدوق.

مخاطر التقلبات في التوزيعات: 	

علــى الرغــم مــن أن مديــر الصنــدوق يســتهدف توزيــع األربــاح مرتــان ســنويًا علــى األقــل بحيــث ال تقــل التوزيعــات عــن )90%( مــن صافــي أربــاح 
الصنــدوق وفقــًا لمتطلبــات الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، إال أنــه ال توجــد أي ضمانــات حــول المبالــغ الفعليــة التــي ســيتم توزيعهــا 

مــن جانــب الصنــدوق.

مخاطر انعكاس القيمة األساسية: 	

قــد ال يعكــس ســعر الســوق المتــداول للوحــدات القيمــة األساســية الســتثمارات الصنــدوق، كمــا قــد يتعــرض الســوق لتقلبــات كبيــرة فــي 
األســعار وحجــم التعامــالت مــن وقــت آلخــر، وقــد يــؤدي هــذا األمــر إلــى التأثيــر ســلبًا علــى الســعر الســوقي للوحــدات، وعلــى اعتبــار أن 

الصنــدوق هــو صنــدوق اســتثمار عقــاري متــداول، فقــد يتأثــر ســعر الوحــدات بعــدد مــن العوامــل التــي تقــع خــارج ســيطرة الصنــدوق.

مخاطر سيولة الوحدات: 	

باســتثناء حــاالت انتهــاء الصنــدوق وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام، ســوف يتمكــن مالكــي الوحــدات مــن تحقيــق مــردود 
علــى اســتثماراتهم مــن خــالل تــداول الوحــدات فــي الســوق والتوزيعــات مــن صافــي أربــاح الصنــدوق، وعلــى الرغــم مــن قابليــة الوحــدات 
للتــداول، فــإن نســب الســيولة لوحــدات صناديــق االســتثمار العقــاري المتداولــة أقــل مــن الســيولة الســوقية ألســهم الشــركات المدرجــة 
فــي الســوق، ومــن المحتمــل أن ال يكــون هنــاك ســوق ذات ســيولة للوحــدات مقارنــًة بأســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق، وقــد يواجــه 

مالكــي الوحــدات صعوبــة فــي بيــع الوحــدات بالســعر الســوقي المعــروض و/أو صافــي قيمــة الوحــدة الســائد للوحــدات. 

مخاطــر انخفــاض نســب الملكيــة فــي حــال زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق وفقــًا للمتطلبــات المفروضــة مــن قبــل الهيئــة بهــذا 
الخصــوص:

فــي حــال قــرر الصنــدوق زيــادة إجمالــي قيمــة أصولــه وفقــًا للمتطلبــات المفروضــة مــن قبــل الهيئــة بهــذا الخصــوص، فقــد يتطلــب ذلــك 
المزيــد مــن التمويــل عــن طريــق إصــدار وحــدات جديــدة، وهــو األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى انخفــاض نســب ملكيــة مالكــي الوحــدات وحقــوق 
التصويــت الخاصــة بهــم، باإلضافــة إلــى النســبة التــي تمثلهــا الوحــدات المملوكــة لهــم فــي الصنــدوق مــن إجمالــي مبالــغ االشــتراكات 

المســاهم بهــا فــي الصنــدوق.

المخاطر المرتبطة بأصول الصندوق:. 3

مخاطر االستثمارات العقارية: 	

يخضــع االســتثمار فــي وحــدات الصنــدوق لبعــض المخاطــر المرتبطــة بملكيــة األصــول العقاريــة والقطــاع العقــاري علــى وجــه العمــوم؛ 
حيــث إن قيمــة اســتثمارات الصنــدوق فــي األصــول العقاريــة، فــإنَّ صافــي قيمــة الوحــدة يمكــن أن يتأثــر بشــكل ســلبي بعــدد مــن العوامــل 
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منهــا: انخفــاض قيمــة األصــول العقاريــة، وعــدم القــدرة علــى تســييل االســتثمارات، والمخاطــر ذات الصلــة باألوضــاع االقتصاديــة المحليــة 
واإلقليميــة والدوليــة، والكــوارث الطبيعيــة، واألعمــال اإلرهابيــة، والحــروب، واالمتثــال للقوانيــن البيئيــة، والمســؤولية البيئيــة، وارتفــاع 
تكاليــف التمويــل، واإلفــراط فــي بنــاء العقــارات، واألوضــاع الماليــة للمشــترين، وشــغور األصــول العقاريــة لفتــرات طويلــة، وزيــادة الرســوم 
والضرائــب المفروضــة علــى العقــارات، والتغيــرات فــي أنظمــة التخطيــط العمرانــي، والتأخيــر فــي أعمــال التطويــر، وتجــاوزات التكاليــف 
للحــدود الموضوعــة لهــا، والمخاطــر الماليــة وزيــادة المنافســة، وغيرهــا مــن الظــروف فــي المملكــة التــي تؤثــر علــى أســعار العقــار، ممــا 

ينعكــس بشــكل ســلبي علــى ســعر الوحــدات.

مخاطر التأخر في االنتهاء من أعمال اإلنشاء والتطوير: 	

إن أي أعمــال علــى األصــول العقاريــة لغايــات تحســينها وتطويرهــا ســيكون مرتبطــًا بمســائل متعلقــة بالتخطيــط والتطويــر واالنشــاءات 
وإعــادة التخطيــط العقــاري وااللتزامــات البيئيــة والمجتمعيــة أثنــاء التطويــر والتحســين وأن أي تأخيــر قــد يحصــل فــي مواعيــد االنتهــاء مــن 

أعمــال التحســين والتطويــر يؤثــر ســلبًا علــى اســتثمارات الصنــدوق وعوائــده وتوزيعاتــه.

مخاطر بيع وشراء األصول العقارية وتأثرها بتقلبات القطاع العقاري: 	

ســوف تخضــع االســتثمارات للمخاطــر المتعلقــة بملكيــة العقــارات أو تأجيرهــا أو تطويــر عملياتهــا أو إعــادة تطويرهــا وتشــمل علــى ســبيل 
المثــال وليــس الحصــر تلــك المخاطــر المرتبطــة باالقتصــاد العــام واألوضــاع العقاريــة علــى وجــه الخصــوص المعنيــة بالبيــع والشــراء، نظــرًا 
إلمكانيــة حــدوث تقلبــات فــي القطــاع العقــاري فهنــاك احتمــال أن يقــوم الصنــدوق باالســتحواذ علــى أصــول عقــاري قــد تتدهــور قيمتهــا 
الحقــًا ممــا ينعكــس أثــره علــى القيمــة الســوقية الســتثمارات الصنــدوق، وبالتالــي علــى قــدرة الصنــدوق علــى تقديــم توزيعــات أربــاح 
للمســتثمرين. باإلضافــة إلــى أن كل مســتأجر و/أو مشــغل ألي أصــل مــن األصــول العقاريــة التابعــة للصنــدوق قــد يتعــرض للركــود ممــا 
يــؤدي إلــى تخلفــه عــن ســداد المســتحقات اإليجاريــة و/أو التشــغيلية ويجــوز ألي مســتأجر /أو مشــغل أن يســعى للحصــول علــى حمايــة 
ضــد أنظمــة اإلفــالس أو اإلعســار المعمــول بهــا وهــو األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى رفــض عقــد اإليجــار و/أو التشــغيل أو إنهائــه أو أي نتائــج 
ســلبية أخــرى. وقــد يتأثــر الصنــدوق عنــد البيــع بعــدم تحصيــل بعــض اإليجــارات أو اإليــرادات أو زيــادة الضرائــب أو عيــوب خفيــة فــي هيــكل 

األصــل العقــاري ممــا يؤثــر ســلبًا علــى الصنــدوق.

المخاطر المترتبة على التطوير العقاري:  	

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال توجــد أي مشــاريع تطويــر عقــاري فــي األصــول العقاريــة المســتهدفة مــن قبــل الصنــدوق، إال أن اســتثمار 
الصنــدوق فــي أي مشــاريع تطويــر عقــاري وفقــًا لهــذه الشــروط واألحــكام، قــد يترتــب عليــه عــدد مــن المخاطــر المترتبــة علــى التطويــر 
العقــاري، إن المخاطــر المترتبــة علــى التطويــر العقــاري تشــمل، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، مــا يلــي: )1( التأخيــر فــي االنتهــاء مــن 
األعمــال فــي الوقــت المناســب، و)2( تجــاوز التكاليــف المحــددة، و)3( عــدم القــدرة علــى تحقيــق عقــود إيجــار بالمســتويات المتوقعــة، 
و)4( القــوة القاهــرة الناتجــة عــن عوامــل تقــع خــارج ســيطرة الصنــدوق والتــي تتعلــق بقطــاع المقــاوالت )بمــا فــي ذلــك األحــوال الجويــة 
والظــروف البيئيــة الســيئة ونقــص مــواد البنــاء فــي الســوق( و)5( صــدور أي قــرارات تتعلــق بزيــادة نســبة الســعودة فــي قطــاع المقــاوالت 

قــد يكــون لــه تأثيــر علــى توفــر العمالــة للقيــام بأعمــال التطويــر، وهــو األمــر الــذي يؤخــر إنجــاز مشــاريع التطويــر العقــاري.

كمــا أن اســتثمار الصنــدوق فــي أي مشــاريع تطويــر عقــاري ينطــوي أيضــًا علــى مخاطــر أخــرى، مــن بينهــا الحصــول علــى الموافقــات 
والتصاريــح الحكوميــة الالزمــة لتقســيم األراضــي واإلشــغال، وغيرهــا مــن الموافقــات والتصاريــح الحكوميــة األخــرى المطلوبــة، وتكاليــف 
التطويــر العقــاري المتصلــة بالمشــاريع التــي لــم يتــم متابعتهــا حتــى اإلنجــاز. قــد ال ينجــح الصنــدوق فــي تحقيــق أهدافــه االســتثمارية فــي 
حــال رفــض إصــدار أي اعتمــاد أو موافقــة بلديــة مطلوبــة أو تــم منحهــا بشــروط غيــر مقبولــة أو غيــر منطقيــة. وفــي مثــل هــذه األحــوال، 
قــد ال يســتطيع الصنــدوق المضــي قدمــًا باالســتثمار أو تطويــر األصــل العقــاري المعنــي بذلــك، ممــا ســيؤثر ســلبًا علــى قيمــة الوحــدات 
حيــث أن العوائــد المتوقعــة مــن التطويــر العقــاري لــن يتــم تحصيلهــا فــي الوقــت المحــدد لهــا. إن اإلنجــاز الناجــح لتلــك المشــاريع ســوف 
يكــون لــه تأثيــر مباشــر وكبيــر علــى قيمــة الوحــدات وأي فشــل فــي ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تخفيــض التوزيعــات للمســتثمرين 

وصافــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

مخاطر أمين الحفظ:  	

علــى الرغــم مــن االلتزامــات المفروضــة علــى أميــن الحفــظ بشــأن فصــل أصــول الصنــدوق عــن أصولــه وعــن أصــول مديــر الصنــدوق وأصــول 
عمالئــه اآلخريــن، إال أنــه عنــد تعــرض أميــن الحفــظ لحــاالت اإلعســار أو اإلفــالس أو عــدم قيامــه بواجبــه علــى النحــو المطلــوب، قــد يــؤدي إلــى 
التأثيــر علــى األصــول العقاريــة والتــي ســيتم تســجيل ملكيتهــا باســم الشــركة ذات الغــرض الخــاص، ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى اســتثمارات 

الصنــدوق وعوائــده وتوزيعاتــه.

مخاطر المشغلين ومديري األمالك: 	

ــرة المشــغلين ومديــري األمــالك المتعاقــد معهــم لتشــغيل وإدارة األصــول العقاريــة، وبالتالــي فــإن  ســوف يعتمــد الصنــدوق علــى خب
العوائــد المترتبــة علــى األصــول العقاريــة تعتمــد علــى قــدرة المشــغلين ومديــري األمــالك علــى التأجيــر والتشــغيل واإلدارة والتحصيــل، 
باإلضافــة إلــى أن المشــغلين ومديــري األمــالك قــد يتعاقــدون مــع مقدمــي خدمــات مثــل الحراســات األمنيــة والصيانــة والنظافــة وغيرهــا 
ــر مــن جانــب أي مــن هــؤالء )بمــا فيهــم المشــغلين ومديــري  ــه، فــإن أي إخــالل أو تقصي ــإدارة والتشــغيل، وعلي مــن الخدمــات الالزمــة ل

األمــالك( ســيكون مــن شــأنه التأثيــر وبشــكل مباشــر وســلبي علــى أداء الصنــدوق وعوائــده وتوزيعاتــه.
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مخاطر القوة القاهرة والظروف الطارئة:  	

قــد تتأثــر قيمــة الصنــدوق واســتثماراته بشــكل ســلبي بالتطــورات التــي تصاحــب أي أحــداث متعلقــة بالقــوة القاهــرة أو الظــروف الطارئــة 
وغيرهــا مــن الظــروف االســتثنائية أو مــا يصاحــب هــذه األحــداث مــن إجــراءات بســبب أمــور وظــروف خارجــة عــن إرادة وســيطرة الصنــدوق و/
أو مديــر الصنــدوق والتــي قــد تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أحــداث القضــاء والقــدر، األمــراض واألوبئــة والجوائــح، األوامــر أو القــرارات 
الحكوميــة المتعلقــة بالتدابيــر االحترازيــة والوقائيــة، الــزالزل واإلضرابــات، األعمــال اإلرهابيــة، الحــروب، الفيضانــات، الحرائــق، وغيرهــا، ممــا 

قــد يؤثــر ســلبًا علــى اســتثمارات الصنــدوق وســعر الوحــدة.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن مديــر الصنــدوق لــن يكــون مســؤوالً تجــاه مالكــي الوحــدات ألي خســارة مؤقتــه أو دائمــة الســتثماراتهم ســواء 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بســبب أي أحــداث متعلقــة بالقــوة القاهــرة أو الظــروف الطارئــة أو مــا يصاحــب هــذه األحــداث مــن إجــراءات، 
وفــي حــال وقــوع أي مــن هــذه األحــداث، فســيتم تأجيــل أي التــزام علــى الصنــدوق بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام وفقــًا لمــا يقتضــي 
ذلــك الحــدث، وســيقوم مديــر الصنــدوق بإعــالن حــدث القــوة القاهــرة أو الظــروف الطارئــة حســب المتطلبــات النظاميــة المفروضة وســيكون 

ملــزم لجميــع المســتثمرين فــي الصنــدوق.

مخاطر التنافس بين العقارات:  	

ســيكون هنالــك العديــد مــن األصــول العقاريــة األخــرى التــي تقــع فــي نفــس المناطــق التــي توجــد فيهــا األصــول العقاريــة التابعــة 
للصنــدوق والتــي ســوف تتنافــس مــع األصــول العقاريــة للصنــدوق فــي اجتــذاب المســتأجرين، إن عــدد هــذه األصــول العقاريــة المنافســة 
ســيكون لــه أثــر علــى مقــدرة الصنــدوق علــى تأجيــر و/أو تشــغيل أصولــه وعلــى المبالــغ التــي يمكنــه تحصيلهــا كإيجــارات و/أو عوائــد 
لهــذه األصــول العقاريــة ممــا قــد يــؤدي النخفــاض التدفقــات النقديــة للصنــدوق، وقــد يتأثــر أداء الصنــدوق ســلبًا فــي حــال مــا إذا زاد نســبة 
المعــروض العقــاري المنافــس للصنــدوق، أو تــم تطويــر أصــول عقاريــة قائمــة فــي نفــس مواقــع األصــول العقاريــة للصنــدوق األمــر الــذي 
قــد يضطــر الصنــدوق إلــى القيــام بتحســينات أو تطويــرات رأســمالية علــى األصــول العقاريــة التــي يملكهــا للمحافظــة عليهــا أو خلــق ميــزة 

تنافســية، وبالتالــي ســيؤثر علــى التوزيعــات الدوريــة التــي يقــوم بهــا الصنــدوق ممــا يؤثــر ســلبًا علــى ســعر الوحــدة.

مخاطر اعتماد اإليرادات المستقبلية للصندوق على قدرته في جذب مستأجرين/مشترين مهتمين لألصول العقارية: 	

يتمثــل جــزء كبيــر مــن دخــل الصنــدوق فــي إيــرادات تأجيــر و/أو تشــغيل و/أو بيــع أصولــه العقاريــة، وال يوجــد أي ضمــان علــى أن الصنــدوق 
ســيكون قــادرًا علــى تحقيــق ذلــك وفقــًا للشــروط واألوضــاع التــي يســعى إليهــا ممــا ســيؤثر علــى التوزيعــات الدوريــة التــي يقــوم بهــا 

الصنــدوق.

مخاطر إمكانية خضوع الصندوق لبعض التكاليف الثابتة التي لن تنخفض مع انخفاض اإليرادات:  	

قــد تنخفــض إيــرادات تأجيــر و/أو تشــغيل و/أو بيــع أصــول العقاريــة والتــي ســترد إلــى الصنــدوق نتيجــة للتغيــرات الســلبية المختلفــة التــي 
تؤثــر علــى األصــول العقاريــة أو المستأجرين/المشــترين مــن الصنــدوق وقــد ال تنخفــض بعــض النفقــات الرئيســية للصنــدوق، بمــا فــي ذلــك 
الصيانــة والتكاليــف التشــغيلية لألصــول العقاريــة ونفقــات التمويــل عنــد انخفــاض اإليــرادات، وإذا مــا انخفضــت أســعار التأجير/البيــع والدخــل 

التشــغيلي بينمــا ظلــت التكاليــف كمــا هــي، فــإن إيــرادات الصنــدوق واألمــوال المتاحــة للتوزيــع علــى مالكــي الوحــدات قــد تنخفــض تباعــًا.

مخاطر عدم القدرة على التخارج بشروط إيجابية: 	

إن بعــض األصــول العقاريــة المملوكــة مــن قبــل الصنــدوق قــد ال تشــهد ارتفاعــات فــي قيمتهــا عبــر الزمــن، أو أن الزيــادة فــي ايجاراتهــا قــد 
تكــون أقــل مــن النســبة الســوقية العادلــة مســتقبالً. ولهــذه األســباب أو غيرهــا، فــإن قيمــة األصــل العقــاري ألي مشــتر محتمــل قــد ال تتزايــد 
مــع مــرور الوقــت، ممــا قــد يّحــد مــن قــدرة مديــر الصنــدوق علــى بيــع مثــل تلــك األصــول، وأنــه فــي حــال تمكــن الصنــدوق مــن بيعهــا، فإنهــا 
قــد تبــاع بســعر يقــل عــن ســعر الشــراء األصلــي لألصــل العقــاري المعنــي، ممــا يعنــي تناقــص األمــوال المتحصلــة التــي يمكــن للصنــدوق 
اســتخدامها للقيــام بعمليــات االســتحواذ علــى أصــول عقاريــة إضافيــة أخــرى وتناقصــًا فــي العائــد الرأســمالي للصنــدوق، وبالتالــي تناقصــًا 

فــي قيمــة االســتثمار ككل ممــا يؤثــر ســلبًا علــى عوائــد الصنــدوق وتوزيعاتــه. 

مخاطر تركز االستثمارات جغرافيًا: 	

بنــاء علــى اســتراتيجية الصنــدوق ونظــرًا لتركــز اســتثمارات الصنــدوق مبدئيــًا فــي مدينــة الريــاض ومدينــة جــدة واللتــان تقــع فيهــا األصــول 
العقاريــة، ســوف تتأثــر نتائــج الصنــدوق ومركــزه المالــي باألوضــاع االقتصاديــة فــي المملكــة، والظــروف االقتصاديــة العالميــة التــي تؤثــر 
علــى اقتصــاد المملكــة وخصوصــًا التــي قــد تتأثــر بهــا المــدن التــي تتواجــد و/أو قــد تتواجــد فيهــا األصــول العقاريــة، وبالتالــي فــإن أي 
انكمــاش فــي القطــاع العقــاري وفــي قطــاع الســياحة والضيافــة علــى وجــه الخصــوص بمدينتــي الريــاض وجــدة أو أي مدينــة قــد يســتثمر 

الصنــدوق فيهــا مســتقبال ســوف يؤثــر ســلبًا علــى أداء الصنــدوق.

مخاطر الطبيعة الموسمية المرتبطة بالقطاع الفندقي والضيافة واإليواء السياحي: 	

قــد يكــون للطبيعــة الموســمية للقطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي فــي المملكــة تأثيــر جوهــري ســلبي علــى األصــول 
العقاريــة، يتســم القطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي بطبيعتــه الموســمية، ويحقــق أعلــى معــدالت اإلشــغال بصفــة عامــة 
فــي مواســم معينــة مــع مراعــاة حداثــة القطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي فــي المملكــة. ومــن المتوقــع أن تســبب هــذه 
ــات دوريــة فــي إيــرادات الغــرف وأســعارها ومعــدالت اإلشــغال والنفقــات التشــغيلية. وال يســتطيع الصنــدوق  الطبيعــة الموســمية تقلب
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توفيــر أي ضمانــات بــأن التدفقــات النقديــة ســوف تكــون كافيــة لتعويــض أي هبــوط قــد يحــدث نتيجــة لهــذه التقلبــات. وبالتالــي، قــد يكــون 
للتذبــذب فــي األداء المالــي الناتــج عــن الطبيعــة الموســمية للقطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي تأثيــر جوهــري ســلبي علــى 
المركــز المالــي للصنــدوق وتدفقاتــه النقديــة ونتائــج عملياتــه وبالتالــي التوزيعــات النقديــة وقيمــة الوحــدات. وباإلضافــة إلــى ذلــك، وعلــى 
الرغــم مــن أن وزارة الســياحة تبــذل حاليــًا جهــودًا كبيــرة لتشــجيع الســياحة، إال أن أي تغيــر ســلبي فــي إصــدار التأشــيرات أو فــي أي مــن 
التنظيمــات المتعلقــة بالقطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي قــد يؤثــر علــى القطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي 

فــي المملكــة بمــا فــي ذلــك اســتثمارات الصنــدوق.

مخاطر القطاع الفندقي والضيافة واإليواء السياحي: 	

 ســوف يتأثــر أداء الصنــدوق بالعوامــل التــي تؤثــر علــى القطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي بشــكل عــام. وقــد تتضمــن هــذه 
العوامــل عوامــل متعلقــة بمســتويات الطلــب ومــن بينهــا أي انكمــاش اقتصــادي أو أي تفشــي لألمــراض أو أوبئــة أو قيــود الحجــر الصحــي 
أو القيــود المرتبطــة بالصحــة العامــة أو أي أنظمــة أو لوائــح )بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بالضرائــب والرســوم( أو التعطــل فــي خدمــات 
النقــل والمواصــالت المحليــة أو الوطنيــة أو الدوليــة أو التقييــد أو الحظــر أو أي حالــة مشــابهة، أو عوامــل تتعلــق بمســتويات العــرض 
ومــن بينهــا زيــادة المعــروض مــن الفنــادق إمــا بشــكل عــام أو فــي قطــاع أو مــكان معيــن أو فــي فئــة معينــة. ويتســم القطــاع الفندقــي 
والضيافــة واإليــواء الســياحي بنمــط دوري. وقــد يكــون لالقتصــاد الكلــي وغيــره مــن العوامــل تأثيــر ســلبي علــى العمــل وعلــى اإلنفــاق 
الشــخصي وهــو مــا يــؤدي إلــى انخفــاض معــدالت اإلشــغال وأســعار الغــرف ويؤثــر علــى القيمــة اإلجمالية للعقــارات في القطــاع الفندقي 
والضيافــة واإليــواء الســياحي. وبالتالــي، قــد يحتــاج الصنــدوق إلــى التخــارج مــن أي أصــل مــن أصولــه العقاريــة مقابــل مبلــغ أقــل مــن تكلفــة 

االســتحواذ، ممــا يــؤدي إلــى خســارة رأس ماليــة وقــد ال يتمكــن مــن تحقيــق العوائــد المســتهدفة.

المخاطر المتعلقة بإعادة تصنيف الفنادق: 	

نظــرًا لتركيــز الصنــدوق علــى القطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي وأن األصــول العقاريــة مخصصــة لالســتخدام كفنــادق تخــدم 
القطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي، وكمــا هــو معلــوم فــإن الفنــادق وفقــًا لألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة والمطبقــة مــن 
قبــل الجهــات المختصــة )وزارة الســياحة( يســتلزم عليهــا اســتيفاء متطلبــات الترخيــص والتصنيــف للفنــادق، حيــث أن فئــات التصنيــف مقســمة 
إلــى )نجمــة واحــدة، نجمتيــن، ثــالث نجــوم، أربــع نجــوم، خمــس نجــوم، ســت نجــوم( وفقــًا لملحــق مرافــق اإليــواء الســياحي، باإلضافــة إلــى 
خضــوع الفنــادق إلــى الرقابــة واإلشــراف الــدوري مــن قبــل وزارة الســياحة، وعليــه، فإنــه ال توجــد أي ضمانــات أن ال تتعــرض األصــول العقاريــة 
التابعــة للصنــدوق باعتبارهــا فنــادق إلــى إعــادة التصنيــف لفئــة أقــل مــن فئتهــا الحاليــة مــن قبــل وزارة الســياحة، والــذي بــدوره ســيؤدي 
إلــى التأثيــر علــى أســعار الغــرف وعلــى اتفاقيــات الترخيــص واإلدارة والتشــغيل، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى اســتثمارات الصنــدوق وعوائــده 

وتوزيعاتــه.

مخاطر الطبيعة غير السائلة لألصول العقارية: 	

تعــد األصــول العقاريــة بشــكل عــام فئــة غيــر ســائلة مــن األصــول وبالتالــي قــد يصعــب علــى الصنــدوق بيــع أي مــن أصولــه العقاريــة بســعر 
محــدد والحصــول علــى عائــد فــي أي وقــت حســب إرادتــه. وقــد يصعــب علــى الصنــدوق بيــع أي مــن أصولــه العقاريــة دون التعــرض إلــى 
خصــم فــي الســعر )خصوًصــا فــي أوقــات تراجــع الســوق وبصفــة خاصــة تلــك األصــول التــي يتــم تصفيتهــا كأصــول عقاريــة كبيــرة( خاصــًة إذا 

اضطــر الصنــدوق إلــى بيــع أي مــن أصولــه العقاريــة.

مخاطر عدم اشغال األصول العقارية التابعة للصندوق لفترات طويلة:  	

بســبب انخفــاض الطلــب أو ألي ســبب أخــر عندمــا تصبــح أي مــن األصــول العقاريــة التابعــة للصنــدوق شــاغرة لفتــرات طويلــة نتيجــة ألي 
أســباب أو ظــروف، فــإن الصنــدوق قــد يعانــي مــن انخفــاض فــي العوائــد، وبالتالــي انخفــاض التوزيعــات الدوريــة للمســتثمرين فــي 
الصنــدوق، عــالوة علــى ذلــك، ولكــون قيمــة األصــول العقاريــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى العقــود التأجيريــه و/أو التشــغيلية لذلــك األصــل، 
فــإن القيمــة التــي يمكــن تحصيلهــا مــن بيــع تلــك األصــول التــي ظلــت غيــر مســتأجرة و/أو مشــغلة بشــكل جزئــي أو كلــي لفتــرات طويلــة 
نســبيًا قــد تتناقــص، وبالتالــي قــد تتناقــص العوائــد التــي يمكــن تحقيقهــا للمســتثمرين فــي الصنــدوق، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى اســتثمارات 

الصنــدوق وعوائــده وتوزيعاتــه.

المخاطر المتعلقة باالستثمار في حقوق المنفعة:  	

علــى الرغــم مــن أن األصــول العقاريــة المســتهدفة مــن الصنــدوق ال تحتــوي علــى حقــوق منفعــة وجميعهــا ســيتم االســتحواذ عليهــا 
كملكيــة حــرة، إال أنــه وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام قــد يســتثمر الصنــدوق فــي حقــوق المنفعــة، وبالتالــي، فــإن 
االســتثمار فــي حقــوق المنفعــة قــد يترتــب عليــه عــدم التــزام أي مــن األطــراف ذوي العالقــة بموجــب العقــود التــي ســيتم إبرامهــا بشــأن 
االســتثمار فــي حقــوق المنفعــة، وعليــه، فــإن حــاالت عــدم االلتــزام قــد تــؤدي إلــى إلغــاء حقــوق المنفعــة هــذه، كمــا يمكــن أن يتــم إلغــاء 
حقــوق المنفعــة هــذه فــي حــاالت نــزع ملكيــة األصــل العقــاري المســتثمر بــه مــن خــالل حقــوق المنفعــة، ممــا ينعكــس علــى عائــدات 

الصنــدوق وقيمــة وحداتــه ســلبًا.

مخاطر االستثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا وقابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري خارج المملكة: 	

علــى الرغــم مــن األصــول العقاريــة المســتهدفة مــن الصنــدوق ال تحتــوي علــى أي أصــول عقاريــة خــارج المملكــة، إال أنــه وفقــًا لمــا هــو 
وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام قــد يســتثمر الصنــدوق فــي أصــول عقاريــة خــارج المملكــة، وبالتالــي، فــإن االســتثمار فــي أصــول عقاريــة 
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خــارج المملكــة ينطــوي علــى العديــد مــن المخاطــر مثــل ســعر صــرف العملــة والتقلبــات السياســية واالقتصاديــة وارتفــاع التكاليــف علــى 
المســتثمر ومخاطــر أمــن المعلومــات. وسيســعى مديــر الصنــدوق للدخــول فــي اســتثمارات تابعــة لمتطلبــات تنظيميــة ورقابيــة وإشــرافيه 
مماثلــة علــى األقــل لتلــك التــي تطبقهــا المملكــة متــى مــا قــرر االســتثمار خــارج المملكــة. ولكــن فــي حــال حــدوث أي ممــا ذكــر أعــاله، فإنــه 

قــد يؤثــر ذلــك علــى أربــاح الصنــدوق و/أو تقييــم أصولــه ممــا يؤثــر ســلبًا علــى ســعر وحداتــه.

مخاطر ارتفاع التكاليف التشغيلية:  	

إن شــراء الصنــدوق ألي أصــول عقاريــة ينطــوي علــى مخاطــر تشــغيلية بشــكل عــام، والتــي قــد تؤثــر بشــكل ســلبي علــى أداء الصنــدوق، 
وإذا كان أي مــن األصــول العقاريــة للصنــدوق شــاغرًا بشــكل جزئــي أو إذا كانــت اإليــرادات المحصلــة غيــر كافيــة لتغطيــة التكاليــف التشــغيلية 
ــه، وتشــمل التكاليــف التشــغيلية لألصــول  ــة أصول ــة التكاليــف التشــغيلية لذلــك األصــل مــن بقي لذلــك األصــل، فســيضطر الصنــدوق لتغطي
العقاريــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر علــى تكاليــف المنافــع والخدمــات العامــة، أتعــاب اإلدارة، التأميــن علــى األصــل العقــاري، اإلصالحــات 
والصيانــة، وغيرهــا مــن التكاليــف المتعلقــة بتشــغيل األصــول العقاريــة للصنــدوق ممــا يؤثــر ســلبًا علــى اســتثمارات الصنــدوق وعوائــده 

وتوزيعاتــه.

المخاطر المتعلقة بالتأمين على األصول العقارية:  	

قــد يقــوم الصنــدوق بالتأميــن التكافلــي علــى جميــع األصــول العقاريــة المملوكــة للصنــدوق لتقليــل مخاطــر الضــرر المــادي المباشــر الــذي 
قــد يقــع علــى أي مــن هــذه األصــول.

إن األضــرار الماديــة التــي قــد تقــع علــى األصــول العقاريــة قــد تفــوق قيمتهــا المبالــغ المســتلمة عــن طريــق التأميــن حيــث قــد ال تغطــي 
بنــود وثيقــة التأميــن مجمــل الخســائر التــي ســيتحملها الصنــدوق، ممــا يعنــي أن جــزءً مــن تكاليــف إعــادة تأهيــل بنــاء األصــول العقاريــة 
ســوف يقــع علــى عاتــق الصنــدوق، باإلضافــة إلــى عــدم تعويــض الصنــدوق عــن جــزء أو كل الخســارة المترتبــة علــى عــدم تحصيــل االيجــارات 
ــر ســلبًا، كمــا أن هنالــك  ــد مــن األصــول العقاريــة المتضــررة، ممــا يعنــي أن التوزيعــات الدوريــة لمالكــي الوحــدات ســوف تتأث و/أو العوائ
أنواعــًا مــن الخســائر واألضــرار الماديــة الناتجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة والتــي ال يمكــن تأمينهــا أو التــي يكــون تأمينهــا غيــر مجــٍد مــن 
الناحيــة االقتصاديــة أو يمكــن تأمينهــا بشــكل محــدود ومشــروط، أو يصبــح الصنــدوق غيــر قــادر علــى االســتمرار فــي الحصــول علــى التغطيــة 
التأمينيــة بأســعار معقولــة تجاريــًا، وتشــمل هــذه الخســائر واألضــرار تلــك الناجمــة عــن الحــروب أو األعمــال اإلرهابيــة أو الــزالزل والفيضانــات 
واألعاصيــر والكــوارث البيئيــة وغيرهــا مــن األحــداث المدمــرة التــي قــد تقــع علــى نطــاق واســع، وفــي مثــل هــذه الحــاالت، قــد ال يكــون لــدى 
األصــول العقاريــة التابعــة للصنــدوق تغطيــة تأمينيــة مالئمــة، أو تغطيــة تأمينيــة علــى االطــالق. فــي حــال حصــول حــدث كارثــي يــؤدي إلــى 
إيقــاع أضــرار أو تدميــر أصــل أو أكثــر مــن األصــول العقاريــة للصنــدوق، فقــد يفقــد الصنــدوق مبلــغ اســتثماره فــي ذلــك األصــل واألربــاح التــي 

كان يتوقــع تحقيقهــا عبــر تأجيــره ممــا ســيؤثر ســلبًا علــى اســتثمارات الصنــدوق وعلــى عوائــده وتوزيعاتــه.

المخاطر المتعلقة بالتمويل ورهن األصول:  	

حيــث أن مديــر الصنــدوق قــد يســعى للحصــول علــى تمويــل للصنــدوق وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام، إال أن الظــروف 
االقتصاديــة المتعلقــة بالسياســة النقديــة والماليــة المحليــة والعالميــة قــد تــؤدي الرتفــاع تكاليــف التمويــل كمــا أن تكاليــف التمويــل 
بشــكل عــام قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى صافــي عوائــد الصنــدوق فــي حــال انخفــاض العوائــد التأجيريــه و/أو التشــغيلية لســبب أو آلخــر، 
وبالتالــي ســيكون لهــا أثــر ســلبي علــى أداء الصنــدوق ككل كمــا أن اســتخدام التمويــل قــد يــؤدي إلــى تقليــص صافــي قيمــة الوحــدة فــي 
حــال حــدوث انخفــاض فــي قيمــة األصــول العقاريــة للصنــدوق، و جميــع هــذه األســباب قــد تــؤدي إلــى تأثيــرات ســلبية علــى نتائــج الصنــدوق 

التشــغيلية و وضعــه المالــي.

كذلــك وفــي حــال الحصــول علــى تمويــل وانخفــاض عوائــد الصنــدوق إلــى مــا دون قيمــة أربــاح المرابحــة علــى التمويــل فــإن ذلــك يــؤدي 
إلــى انخفــاض إضافــي فــي قيمــة عوائــد الصنــدوق، عــالوة علــى ذلــك، فإنــه يمكــن رهــن أصــول الصنــدوق إلــى الجهــات الممولــة لصالــح 
الصنــدوق فقــط، ويمكــن أن تقــوم تلــك الجهــات الممولــة بالمطالبــة باألصــول فــور حــدوث أي تخلــف عــن الســداد )حســبما هــو مشــروط 

فــي وثائــق التمويــل( مــن جانــب الشــركة ذات الغــرض الخــاص أو الصنــدوق ذاتــه.

مخاطر الدخول في اتفاقيات تمويل مقيدة:  	

قــد تقــوم بعــض الجهــات الممولــة بوضــع قيــود علــى الصنــدوق تحــد مــن قدرتــه علــى القيــام بتوزيعــات دوريــة وعلــى قيمــة االســتثمار 
ــات التمويــل قــد تشــمل  ككل وعلــى سياســات الصنــدوق التشــغيلية وقــدرة الصنــدوق علــى الحصــول علــى تمويــالت أخــرى، وإن اتفاقي
بنــودًا تتعلــق بمــدى إمكانيــة رهــن األصــول العقاريــة أكثــر مــن مــرة أو نــوع وبنــود عقــود التأميــن علــى األصــول العقاريــة المرهونــة أو حتــى 
تغييــر أحــد األطــراف األخــرى المشــاركة فــي عمــل الصنــدوق مثــل المشــغلين ومديــري األمــالك، وإن مثــل هــذه القيــود وغيرهــا قــد تحــد 
مــن قــدرة الصنــدوق علــى تحقيــق أهدافــه االســتثمارية والتشــغيلية، وبالتالــي قــد تؤثــر ســلبًا علــى قيمــة الوحــدات االســتثمارية ومقــدار 

التوزيعــات الدوريــة ممــا يؤثــر ســلبًا علــى اســتثمارات الصنــدوق وســعر الوحــدة.

مخاطر ارتفاع نسبة المرابحات على التمويل:  	

فــي حــال إذا مــا قــام الصنــدوق بالحصــول علــى تمويل/تســهيالت ذات ربــح متغيــر فــإن الزيــادة فــي معــدالت الربــح ســتؤدي إلــى زيــادة 
نســبة أربــاح المرابحــة المدفوعــة علــى التمويــل، وبالتالــي تقليــل التدفقــات النقديــة ومــن ثــم قــدرة الصنــدوق علــى القيــام بالتوزيعــات 
الدوريــة باإلضافــة إلــى ذلــك، وعنــد قيــام الصنــدوق بســداد تمويــل ذو نســبة ربــح متغيــرة خــالل فتــرات ارتفــاع معــدالت الربــح فقــد يتعيــن 
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عليــه تســييل واحــد أو أكثــر مــن األصــول العقاريــة للصنــدوق فــي وقــت قــد ال يكــون مناســبًا لبيــع مثــل هــذه األصــول ممــا قــد يؤثــر ســلبًا 
علــى اســتثمارات الصنــدوق وســعر الوحــدة.

المخاطر المتعلقة باالستثمار في الشركات العقارية: 	

وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام، ومتــى مــا تــم االســتثمار مــن قبــل الصنــدوق فــي الشــركات العقاريــة، فــإن مثــل هــذا 
االســتثمار ينطــوي علــى نفــس المخاطــر العامــة التــي يتعــرض لهــا القطــاع العقــاري والــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، وبالتالــي 
يمتــد أثرهــا إلــى الحصــص )األســهم( المملوكــة مــن قبــل الصنــدوق وال يمكــن إعطــاء أي ضمانــة بــأن الصنــدوق ســيتمكن مــن تحقيــق أي 

عائــد علــى رأس المــال المســتثمر.

مخاطر فرض الرسوم على األراضي البيضاء:  	

علــى الرغــم مــن أنــه ال يجــوز للصنــدوق االســتثمار فــي األراضــي البيضــاء، إال أن مالكــي الوحــدات قــد يتحملــون األثــار الســلبية المترتبــة علــى 
فــرض رســوم علــى األراضــي البيضــاء، والتــي تتمثــل فــي التوســع فــي إنشــاء المشــاريع العقاريــة المــدرة للدخــل نتيجــة تطويــر األراضــي 
البيضــاء، وبالتالــي، انخفــاض قيمــة أصــول الصنــدوق ممــا يؤثــر علــى عوائــد الصنــدوق بشــكل ســلبي، وباإلضافــة إلــى أن فــرض رســوم علــى 
األراضــي البيضــاء فــي المملكــة، وتوفــر هــذه الرســوم حافــزًا للمطوريــن اآلخريــن لتطويــر األراضــي غيــر المســتغلة، ولكــن مــن الممكــن أن 

تــؤدي أيضــًا إلــى زيــادة فــي مســتويات المنافســة فــي ســوق القطــاع العقــاري.

مخاطر االستحواذ على األصول العقارية المستهدفة:  	

مــع مراعــاة التــزام مديــر الصنــدوق بالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، يتوقــع الصنــدوق إتمــام االســتحواذ علــى األصــول العقاريــة 
المســتهدفة خــالل )60( يومــًا مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح. وعلــى الرغــم مــن اإللزاميــة القانونيــة لعقــود الشــراء، إال أنــه فــي حــال عــدم 
التــزام أي مــن طرفــي عقــود الشــراء بتنفيــذ التزاماتهــم، فقــد ال تتــم عمليــة االســتحواذ علــى جميــع األصــول العقاريــة المســتهدفة أو 
جــزء منهــا خــالل )60( يومــًا مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح أو فــي أي وقــت علــى اإلطــالق. وفــي هــذه الحالــة، ســوف يحتــاج الصنــدوق إلــى 
تحديــد عمليــات اســتحواذ علــى أصــول عقاريــة أخــرى وإنهائهــا قبــل أن يســتطيع البــدء فــي تقديــم توزيعــات لمالكــي الوحــدات، وفــي حــال 
عــدم التمكــن مــن ذلــك، ســيقوم مديــر الصنــدوق بتصفيــة الصنــدوق والقيــام باإلجــراءات التــي تــم اإلشــارة إليهــا فــي المــادة )10( مــن 

هــذه الشــروط واألحــكام.

مخاطر عدم توفر االستثمارات المناسبة في المستقبل:  	

تكــون بعــض مــن اســتثمارات الصنــدوق، كمــا بتاريخــه، منتقــاة مــن قبــل مديــر الصنــدوق، وبالتالــي لــن تكــون هنالــك فرصــة لمالكــي الوحــدات 
لتقييــم العوامــل االقتصاديــة أو الماليــة أو غيرهــا فيمــا يتعلــق باالســتثمارات المســتقبلية )األصــول العقاريــة اإلضافيــة التــي قــد يســتحوذ 
عليهــا الصنــدوق مســتقبالً(. وال يمكــن تقديــم ضمــان بــأن مديــر الصنــدوق ســيتمكن بعــد االســتحواذ علــى األصــول العقاريــة المســتهدفة، مــن 
تحديــد اســتثمارات تتماشــى مــع أهــداف االســتثمار الخاصــة بالصنــدوق، وتحديــدًا فــي بيئــة الســوق الحاليــة. إن تحديــد االســتثمارات المناســبة 
ــد بعــض الشــيء وغيــر مضمــون بدرجــة كبيــرة. وعــدم قــدرة مديــر الصنــدوق علــى تحديــد االســتثمارات  للصنــدوق وهيكلتهــا هــو أمــر معّق
المناســبة قــد يؤثــر ســلبًا علــى قــدرة الصنــدوق علــى تحقيــق النمــو المرغــوب فــي القيمــة الســوقية للوحــدات، كمــا أن التأخــر فــي تحديــد 

األصــول العقاريــة المناســبة واالســتحواذ عليهــا يؤثــر ســلبًا علــى التوزيعــات الدوريــة لألربــاح ممــا ســوف يؤثــر ســلبًا علــى ســعر الوحــدة. 

باإلضافــة إلــى أنــه كمــا هــو موضــح بتاريــخ هــذه الشــروط واألحــكام، وباســتثناء األصــول العقاريــة المســتهدفة، لــم يحــدد مديــر الصنــدوق 
اســتثمارات الصنــدوق التــي مــن المقــرر القيــام بهــا بعــد تاريــخ اإلدراج )األصــول العقاريــة اإلضافيــة التــي قــد يســتحوذ عليهــا الصنــدوق 
مســتقبالً(. ولــن يكــون أمــام المســتثمرين فــي الصنــدوق أي فرصــة لتقييــم المعلومــات االقتصاديــة والماليــة والمعلومــات األخــرى ذات 

الصلــة المتعلقــة بتلــك األصــول.

مخاطر نزع الملكية:  	

أنــه مــن حــق بعــض الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة نــزع ملكيــة األصــول العقاريــة لتحقيــق المنفعــة العامــة )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
بنــاء الطــرق والمرافــق العامــة(، ومــن الناحيــة النظريــة، يفتــرض أن تكــون قيمــة التعويــض لألصــل العقــاري المنتزعــة ملكيتــه مســاوية 
للقيمــة الســوقية لهــذا األصــل، ولكــن هــذا األمــر غيــر مضمــون، حيــث قــد تقــل قيمــة التعويــض عــن القيمــة الســوقية لألصــل العقــاري وقــت 
نــزع الملكيــة أو القيمــة المدفوعــة عنــد الشــراء أو قــد تكــون قيمــة التعويــض بشــكل عينــي )أصــل عقــاري بديــل( وفــي حــال نــزع الملكيــة 
يتــم االســتحواذ اإلجبــاري علــى األصــل العقــاري بعــد فتــرة إخطــار غيــر محــددة نظاميــًا، وذلــك ألن اعتمادهــا يقــوم بموجــب نظــام خــاص. 
وعلــى الرغــم مــن احتماليــة دفــع التعويــض، فهنــاك خطــر يتمثــل فــي أن تكــون قيمــة التعويــض غيــر كافيــة بالمقارنــة مــع حجــم االســتثمار 
أو الربــح الفائــت أو الزيــادة فــي قيمــة االســتثمار. وفــي حــال تحقــق نــزع الملكيــة، ســوف تنخفــض قيمــة التوزيعــات لمالكــي الوحــدات، 

وقيمــة وســعر التــداول للوحــدات ويخســر مالكــي الوحــدات كل أو جــزء مــن رأس المــال المســتثمر.

مخاطر المستأجرون و/أو المشغلون في القطاعات المتخصصة: 	

مــع مراعــاة تركيــز الصنــدوق علــى القطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي فــي اســتثماراته، ســوف يتأثــر أداء الصنــدوق بالعوامــل 
التــي تؤثــر علــى القطاعــات العقاريــة المتخصصــة مثــل القطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي فــي اســتثماراته التــي يســتثمر 
فيهــا الصنــدوق أو التــي قــد يســتثمر فيهــا مســتقبالً، وعلــى اعتبــار أن القطاعــات العقاريــة المتخصصــة تتطلــب إدارة وتشــغيل مــن قبــل 
جهــات متخصصــة ومرخصــة علــى اعتبــار أنهــم مختصيــن ونجــاح مثــل تلــك القطاعــات المتخصصــة مثــل القطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء 
الســياحي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى قــدرات وخبــرات تلــك الجهــات المتخصصــة والمرخصــة، وبالتالــي، فــي حــال أن أي مــن الجهــات الرقابيــة 
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التــي قــد تخضــع لهــا أي مــن الجهــات المتخصصــة والمرخصــة والمتعاقــد معهــا مــن قبــل الصنــدوق لــم تجــدد أو ألغــت أو رفضــت تمديــد أي 
مــن التراخيــص أو الموافقــات أو فــرض أي قيــود معينــة، فــإن ذلــك قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى اســتثمارات الصنــدوق، وبالتالــي التأثيــر 

ســلبًا علــى التوزيعــات الدوريــة لألربــاح ممــا ســوف يؤثــر ســلبًا علــى ســعر الوحــدة.

مخاطر تخلف وإخالل األطراف األخرى المتعاقد معها: 	

ســوف يتعــرض الصنــدوق للمخاطــر االئتمانيــة لألطــراف الذيــن يــزاول الصنــدوق أعمالــه معهــم، كمــا يمكــن أن يتحمــل الصنــدوق مخاطــر 
تســوية التخلــف واإلخــالل بالســداد وتأخــر المســتأجرين و/أو المشــغلين عــن الســداد، كمــا أن الصنــدوق ســيتعرض - فــي ظــروف معينــة 
- إلــى مخاطــر تخلــف وإخــالل األطــراف األخــرى المتعاقــد معهــا بالتزاماتهــا بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مديــري األمــالك 

ــر ســلبًا علــى أداء الصنــدوق وبالتالــي ســعر الوحــدة. والمشــغلين و/أو أميــن الحفــظ و/أو مراجــع الحســابات والــذي مــن شــأنه أن يؤث

مخاطر تقييم صافي أصول الصندوق:  	

تحــدد قيمــة صافــي أصــول الصنــدوق علــى األقــل مــرة واحــدة كل ســتة أشــهر، إال أنــه قــد تتغيــر قيمــة أصــول الصنــدوق فــي الفتــرة مــا بيــن 
التقييمــات. ولذلــك، قــد يتــم تحديــد ســعر الســوق للوحــدات بنــاءً علــى معلومــات تاريخيــة والتــي قــد ال تعكــس القيمــة الحاليــة لالســتثمارات 
ــك  ــدوق ال تعــّدل إال مــن تقييــم آلخــر، وبهــذا يكــون مال ــر الصن ــك، فــإن الرســوم المســتحقة لمدي ــدوق. وعــالوة علــى ذل األساســية للصن
الوحــدات علــى غيــر درايــة بصافــي قيمــة أصــول الصنــدوق المحدثــة فــي خــالل هــذه الفتــرة وقــد يتصــرف بوحــدات الصنــدوق بطريقــة تؤثــر 

بشــكل ســلبي علــى عوائــد قيمــة اســتثماره.

مخاطر تقييم األصول العقارية: 	

ــم تقييــم األصــل العقــاري للصنــدوق  يعتمــد تقييــم األصــول العقاريــة بشــكل عــام علــى عوامــل مختلفــة قــد يصعــب تحديدهــا، حيــث يت
بنــاءً علــى الحســابات والتقديــرات المعــدة مــن مقّيميــن مســتقلين، كمــا أن عمليــة التقييــم تعتبــر عمليــة تقديــر لقيمــة األصــول العقاريــة 
وليســت مقياســًا دقيقــًا للقيمــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا عنــد بيــع تلــك األصــول العقاريــة، وكمــا ســيتم تقييــم األصــل العقــاري مــن قبــل 
مقّيميــن معتمديــن ومســتقلين معروفيــن بالخبــرة والصــدق والمعرفــة فــي القطــاع العقــاري وفقــًا للمتطلبــات المفروضــة بموجــب لوائــح 
الهيئــة، وإذا حــدد المقّيمــون قيمــة أقــل مــن القيمــة التــي يتوقعهــا الصنــدوق، فــإن ذلــك قــد يؤثــر بشــكل جوهــري علــى معــدل العوائــد 

التــي يتوقــع أن يحققهــا الصنــدوق، وبالتالــي يوثــر ذلــك ســلبًا علــى إيــرادات الصنــدوق.

مخاطر إمكانية الطعن في ملكية األصول العقارية للصندوق: 	

تثيــر ملكيــة العقــارات فــي المملكــة عــددًا مــن المســائل القانونيــة المحتملــة، حيــث ال توجــد ســجالت عقاريــة مركزيــة فعالــة وملزمــة فــي 
المملكــة، كمــا أن صكــوك الملكيــة قــد ال تمثــل بالضــرورة حقــوق التصــرف الكاملــة فــي ملكيــة العقــار وقــد تخضــع للطعــن حيــث إن المحاكــم 
الســعودية ال تعتــرف بدفــاع المشــتري "حســن النيــة" ضــد المطالبــات العقاريــة، عــالوة علــى ذلــك فليــس مــن الضــروري وجــود عقــد بيــن 
شــخصين ليتمكــن أحدهمــا مطالبــة اآلخــر بإعــادة ملكيــة أصــل عقــاري، وعليــه فــإن المنازعــات القانونيــة قــد تنشــأ فيمــا يتعلــق باألصــول 
العقاريــة التــي سيســتحوذ عليهــا الصنــدوق )مــن خــالل الشــركة ذات الغــرض الخــاص(، ممــا قــد يضعــف قــدرة الصنــدوق )مــن خــالل الشــركة 
ذات الغــرض الخــاص( علــى التصــّرف أو نقــل األصــول بملكيــة خاليــة مــن الرهــن والقيــود، وقــد يتســّبب فــي بعــض الحــاالت بخســارة الصنــدوق 
لملكيــة األصــول العقاريــة التــي اعتقــد بــأن االســتحواذ عليهــا تــم بصــورة قانونيــة، فضــالً عــن ذلــك قــد تؤثــر هــذه المنازعــات والخالفــات 

بشــأن الملكيــة جوهريــًا علــى قيمــة األصــول العقاريــة، وبالتالــي علــى قيمــة الوحــدات فــي الصنــدوق.

مخاطر إنهاء الصندوق:  	

ــك إلــى بيــع أصــول الصنــدوق فــي  ــة. وقــد يــؤدي ذل ــدء إجــراءات التصفي ــر الصنــدوق ب ــم إنهــاء الصنــدوق، يتعيــن علــى مدي فــي حــال ت
أوقــات ليســت مثاليــة، أو بســعر قــد ال يعكــس القيمــة الســوقية العادلــة، أو بطريقــة قــد ال تكــون هــي األفضــل لبيعهــا. وجميــع هــذه 

األمــور ذات تأثيــرات ســلبية جوهريــة علــى عائــدات الصناديــق، وكذلــك الســعر النهائــي الــذي يتلقــاه مالــك الوحــدة. 

المخاطر األخرى:. 4

مخاطر الوضع القانوني للصندوق: 	

ليــس لــدى الصنــدوق شــخصية اعتباريــة أو قانونيــة خاصــة، وإنمــا هــو ترتيــب واتفــاق تعاقــدي بيــن مالكــي الوحــدات ومديــر الصنــدوق 
وتنشــأ هــذه العالقــة التعاقديــة بيــن مالكــي الوحــدات ومديــر الصنــدوق بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام، ولــذا فــإن كيفيــة تفســير 
أي هيئــة حكوميــة ســعودية أو محكمــة ســعودية للفــرق بيــن الوضــع والكيــان القانونــي للصنــدوق والوضــع والكيــان القانونــي لمديــر 
الصنــدوق و/أو الشــركة ذات الغــرض الخــاص ُيَعــدُّ مــن المخاطــر المحتملــة للوضــع القانونــي للصنــدوق، وهــذا أمــر بحســب علمنــا لــم ُيختبــر 
بعــد فــي المملكــة. ومــع ذلــك، فــإن أي تغييــرات فــي نظــام الســوق الماليــة فــي المملكــة أو تعديــالت فــي اللوائــح أو تفســيرات غيــر 
مناســبة ألي مــن ذلــك قــد يكــون لــه تأثيــرات كبيــرة علــى أنشــطة الصنــدوق وأدائــه. وســوف يتحمــل الصنــدوق ومالكــي الوحــدات المخاطــر 
المرتبطــة بــأي مــن هــذه التغييــرات أو التفســيرات، والتــي قــد يكــون أي منهــا غيــر مناســب لهــم. وهــذه يمكــن أن تشــمل قيــود الملكيــة 

وإجــراءات التقييــم وغيــر ذلــك، ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى الصنــدوق واســتثماراته.
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المخاطر التقنية:  	

يعتمــد مديــر الصنــدوق علــى اســتخدام التقنيــة فــي إدارة الصنــدوق، إال أن أنظمــة المعلومــات التقنيــة لديــه قــد تتعــرض لعمليــات اختــراق 
أو فيروســات أو تعطــل جزئــي أو كلــي والتــي تكــون خــارج إرادة وســيطرة مديــر الصنــدوق، والتــي تحــد مــن قــدرة مديــر الصنــدوق علــى 

إدارة اســتثمارات الصنــدوق بشــكل فعــال، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى أداء الصنــدوق وبالتالــي علــى مالكــي وحــدات الصنــدوق.

المخاطر القانونية والتنظيمية والتشريعية:

إن المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام تســتند علــى األنظمــة واللوائــح والتشــريعات القائمــة وقــت صــدور هــذه الشــروط 
واألحــكام وقــد تطــرأ تغيــرات نظاميــة وتشــريعية أو غيرهــا مــن التغيــرات علــى البيئــة االســتثمارية فــي المملكــة خــالل مــدة الصنــدوق، 

والتــي مــن الممكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى الصنــدوق، أو اســتثماراته، أو مالكــي الوحــدات.

مخاطر تطبيق الزكاة والرسوم والضرائب:  	

إن المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام تســتند علــى التشــريعات واألنظمــة الضريبيــة والزكويــة القائمــة وقــت صــدور هــذه 
الشــروط واألحــكام وقــد تطــرأ تغيــرات علــى التشــريعات واألنظمــة الضريبيــة والزكويــة خــالل مــدة الصنــدوق، والتــي مــن الممكــن أن يكــون 
لهــا تأثيــر ســلبي علــى الصنــدوق، أو اســتثماراته، أو مالكــي الوحــدات. وفــي حــال طــرأت أي تغيــرات علــى التشــريعات واألنظمــة الضريبيــة 
والزكويــة خــالل مــدة الصنــدوق  فــإن الصنــدوق ســوف يكــون ملزمــًا بهــذه التغييــرات فــي التشــريعات واألنظمــة الضريبيــة والزكويــة 
وســيتحمل المســؤولية عــن ذلــك، ولــن يكــون مديــر الصنــدوق مســؤوالً عــن أي ضرائــب أو زكاة أو أي مبالــغ أخــرى فرضتهــا أي هيئــة 
معنيــة أو قــد تفرضهــا بخصــوص أصــول الصنــدوق )بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر رســوم األراضــي البيضــاء، أو أي تعاقــدات 
بيــن بائعــي األصــول العقاريــة وأطــراف أخــرى قبــل تأســيس الصنــدوق(، ومتــى مــا تكبــد الصنــدوق أي ضريبــة فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يقلــل 
مــن النقــد المتــاح لعمليــات الصنــدوق وكذلــك التوزيعــات المحتمــل دفعهــا لمالكــي الوحــدات، لــذا فينبغــي علــى المســتثمرين المحتمليــن 

استشــارة مستشــاريهم الضريبييــن فيمــا يتعلــق بالضرائــب المترتبــة علــى االســتثمار فــي الوحــدات وحيازتهــا وبيعهــا.

مخاطر ضريبة القيمة المضافة: 	

كمــا هــو معلــوم فــإن ضريبــة القيمــة المضافــة قــد بــدأ العمــل بهــا مــن 1 ينايــر 2018م، كضريبــة تضــاف لمنظومــة الضرائــب والرســوم األخرى 
الواجــب العمــل بهــا مــن قبــل قطاعــات محــددة فــي المملكــة، بحســب مــا تــم اإلعــالن عنــه مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي 
المملكــة، وعليــه، فــإن متــى مــا انطبقــت أي مــن الحــاالت الخاصــة بضريبــة القيمــة المضافــة علــى أي مــن الخدمــات المقدمــة للصنــدوق أو 
علــى أي دخــل للصنــدوق، فــإن ذلــك ســيكون لــه تأثيــر علــى الصنــدوق، ومثــل أي مــن األنظمــة واللوائــح األخــرى فإنــه فــي حــال اإلخــالل بــأي 
مــن االلتزامــات المفروضــة بموجــب األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة بضريبــة القيمــة المضافــة فــإن ذلــك ســوف يــؤدي إلــى فــرض غرامــات 

ماليــة وعقوبــات نظاميــة أخــرى، ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى الصنــدوق واســتثماراته.

وبناءً عليه، ينبغي على مالكي الوحدات طلب المشورة فيما يتعلق بتأثير ضريبة القيمة المضافة على استثماراتهم في الصندوق.

مخاطر ضريبة التصرفات العقارية: 	

كمــا هــو معلــوم فــإن ضريبــة التصرفــات العقاريــة قــد بــدأ العمــل بهــا مــن تاريــخ 1442/02/17ه، بحســب مــا تــم اإلعــالن عنــه مــن قبــل هيئــة 
الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي المملكــة، ويتــم فرضهــا علــى جميــع التصرفــات العقاريــة وفقــًا للنســبة المحــددة بموجــب الالئحــة 
التنفيذيــة لضريبــة التصرفــات العقاريــة وأي تعديــالت عليهــا, ويتــم ســدادها إلزاميــًا قبــل أو أثنــاء اإلفــراغ مــن قبــل البائــع أو مــا يتــم االتفــاق 
عليــه، ومثــل أي مــن األنظمــة واللوائــح األخــرى فإنــه فــي حــال اإلخــالل بــأي مــن االلتزامــات المفروضــة بموجــب األنظمــة واللوائــح ذات 
العالقــة بضريبــة التصرفــات العقاريــة فــإن ذلــك ســوف يــؤدي إلــى فــرض غرامــات ماليــة وعقوبــات نظاميــة أخــرى، ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى 

الصنــدوق واســتثماراته.

مخاطر ضريبة الدخل: 	

ال توجــد حاليــًا ضرائــب مفروضــة علــى الصناديــق االســتثمارية داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، ومــع ذلــك فليــس هنــاك ضمــان بــأن 
األنظمــة الحاليــة المعمــول بــه داخــل المملكــة العربيــة الســعودية لــن تتغيــر؛ لــذا ســيلتزم الصنــدوق بــأي تغييــرات فــي األنظمة وســيتحمل 
المســؤولية عــن ذلــك، ولــن يكــون الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مســؤوالً عــن أي ضرائــب أو زكاة أو أي مبالــغ أخــرى فرضتهــا أي هيئــة 

معنيــة أو قــد تفرضهــا بخصــوص الصنــدوق.

المخاطر المرتبطة بالموافقات الحكومية والبلدية:  	

قــد ال ينجــح الصنــدوق فــي تحقيــق أهدافــه االســتثمارية فــي حــال رفــض إصــدار الموافقــات أو التراخيــص الالزمــة ألي مــن األصــول العقاريــة 
أو تجديدهــا ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى اســتثمارات الصنــدوق وســعر الوحــدة، مــع احتماليــة فــرض غرامــات ماليــة وعقوبــات نظاميــة أخــرى 

وفقــًا لمــا هــو مفــروض بموجــب األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة، والتأثيــر ســلبًا علــى اســتثمارات الصنــدوق وســعر الوحــدة.

مخاطر السعودة )توطين الوظائف(:  	

قــد تشــترط الجهــات المختصــة وذات العالقــة فــي المملكــة تنفيــذًا لسياســات الســعودة توظيــف نســبة عاليــة مــن المواطنين فــي قطاعات 
عــدة منهــا القطــاع العقــاري والقطــاع الفندقــي والضيافــة واإليــواء الســياحي، ومــن غيــر الواضــح فــي هــذه المرحلــة إلــى أي مــدى 
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ســوف ُيطلــب مــن الصنــدوق واســتثماراته االلتــزام بمثــل هــذه السياســات إال أن الســعودة قــد تتطلــب زيــادة نســبة التوظيــف أو تقديــم 
تدريــب إضافــي ممــا يــؤدي إلــى تكاليــف إضافيــة وارتفــاع التكاليــف التشــغيلية، وهــو مــا ســوف يتــم اقتطاعــه مــن صافــي دخــل الصنــدوق، 

وبالتالــي ســوف تنخفــض األربــاح الصافيــة مــن الصنــدوق واســتثماراته ممــا يؤثــر ســلبًا علــى أربــاح مالكــي الوحــدات.

مخاطر التقاضي مع الغير:  	

إن الصنــدوق معــرض الحتماليــة الدخــول فــي إجــراءات ونزاعــات ودعــاوى قضائيــة مــع الغيــر نظــرًا لطبيعــة األنشــطة الخاصــة بــه. وفــي هــذه 
الحالــة، يتحمــل الصنــدوق أتعــاب قانونيــة فيمــا يتعلــق بمواجهــة مطالبــات الغيــر، إضافــة إلــى مبالــغ التســويات أو األحــكام، األمــر الذي من 
شــأنه أن يقلــل مــن أصــول الصنــدوق واألمــوال النقديــة المتاحــة للتوزيــع علــى مالكــي الوحــدات. ويحــق لمديــر الصنــدوق وآخريــن الحصــول 
ــاءً علــى طبيعــة أي مــن اإلجــراءات أو  علــى تعويــض مــن الصنــدوق فيمــا يتعلــق بتلــك النزاعــات القضائيــة وذلــك وفقــًا لقيــود معّينــة بن

النزاعــات أو الدعــاوى، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى أربــاح مالكــي الوحــدات.

مخاطر تحديد المسؤولية والتعويض:  	

تحــدد هــذه الشــروط واألحــكام الظــروف التــي يتحمــل فيهــا مديــر الصنــدوق ومســاهموه )مــالك مديــر الصنــدوق( ومديــروه ومســئولوه 
وموظفــوه ومستشــاروه والشــركات التابعــة لــه المســؤولية تجــاه الصنــدوق ومالكــي الوحــدات. ونتيجــة لذلــك، فــإن حــق مالكــي الوحــدات 
فــي الرجــوع علــى مديــر الصنــدوق واتخــاذ إجــراءات ضــده فــي حــاالت معّينــة يكــون محــدودًا بالمقارنــة مــع الحــاالت التــي تكــون فيهــا مثــل 
تلــك الشــروط غيــر المنصــوص عليهــا، كمــا أن الصنــدوق قــد يكــون ملــزم بتعويــض مدير الصنــدوق ومديريه ومســؤوليه وموظفيــه ووكالئه 
والشــركات التابعــة لــه وأعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق عــن بعــض المطالبــات والخســائر واألضــرار والمصاريــف الناشــئة عــن تصرفاتهــم نيابــة 

عــن الصنــدوق متــى حدثــت، وهــذه االلتزامــات بالتعويــض مــن الممكــن أن تؤثــر بشــكل جوهــري علــى عائــدات مالكــي الوحــدات.

مخاطر البيانات المستقبلية:  	

إن هــذه الشــروط واألحــكام قــد تحتــوي علــى بيانــات مســتقبلية تتعلــق بأحــداث مســتقبلية أو بــاألداء المســتقبلي للصنــدوق. وفــي بعــض 
الحــاالت، يمكــن تعريــف البيانــات المســتقبلية بمصطلحــات مثــل: "نتوقــع"، "نعتقــد"، "يواصــل"، "ُنقــّدر"، "ننتظــر"، "ننــوي"، "ربمــا"، "خطــط"، 
"مشــاريع"، "مــن المفتــرض"، "ســوف"، أو عكــس هــذه المصطلحــات أو غيرهــا مــن المصطلحــات المشــابهة. وهــذه البيانــات تشــير لمجــرد 
توقعــات فقــط فــي حيــن أن األحــداث أو النتائــج الفعليــة قــد تختلــف علــى نحــو جوهــري. ويجــب علــى المســتثمرين عنــد تقييــم هــذه 
البيانــات النظــر علــى وجــه التحديــد فــي عــدد مــن العوامــل المختلفــة، مــن بينهــا المخاطــر الــواردة فــي هــذه المــادة )10( مــن هذه الشــروط 
واألحــكام. حيــث أن هــذه العوامــل مــن الممكــن أن تجعــل األحــداث أو النتائــج الفعليــة تختلــف علــى نحــو جوهــري عــن أي مــن البيانــات 
المســتقبلية. وال يتحمــل مديــر الصنــدوق أي مســئولية عــن تحديــث أي مــن البيانــات المســتقبلية بعــد تاريــخ هــذه الشــروط واألحــكام مــن 

أجــل مطابقــة هــذه البيانــات مــع النتائــج الفعليــة أو التغييــرات فــي التوقعــات. 

تنبيه بشأن االستثمار في الصندوق: 	

       االســتثمار فــي الصنــدوق ال يعنــي ضمــان الربــح أو عــدم الخســارة وبشــكل عــام فــإن اســتثمار مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق ال يعــد ايداعــًا 
لــدى بنــك تجــاري، كمــا أن طبيعــة اســتثمار مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق تكــون بالمشــاركة، أي أن تحقيــق األربــاح أو تحمــل الخســائر 
ســيكون بحســب نســبة مشــاركة كل مالــك وحــدات فــي الصنــدوق )نســبًة وتناســب(، وبنــاء عليــه فــإن مديــر الصنــدوق ال يقــدم أي ضمانــات 
لتحقيــق الصنــدوق ألهدافــه االســتثمارية ولــن تكــون هنــاك أي ضمانــات الســترداد مالكــي الوحــدات لقيمــة اســتثمارهم األصليــة عنــد بيــع 

وحداتهــم أو عنــد إنهــاء الصنــدوق.

إن أداء األصــول العقاريــة وصناديــق االســتثمار العقــاري األخــرى فــي المملكــة ليــس مؤشــرًا علــى نجــاح الصنــدوق وال ضمانــًا لــه، بــل 
إن العوائــد التــي تحققهــا األصــول العقاريــة وصناديــق االســتثمار العقــاري األخــرى فــي المملكــة يمكــن أن تتفــاوت بدرجــة كبيــرة، إذ أن 
كل أصــل عقــاري يتأثــر بعوامــل خاصــة منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: الخصائــص الســكانية والتوقيــت والعوامــل البيئيــة والتصميــم 
والمقاوليــن. كمــا أنــه ليــس هنــاك أي ضمــان أو تأكيــد أو إفــادة مــن جانــب مديــر الصنــدوق بــأن األصــول العقاريــة التابعة للصندوق ســتحقق 
نفــس النتائــج أو نتائــج مماثلــة لتلــك التــي حققتهــا أصــول عقاريــة أو صناديــق اســتثمار عقــاري مماثلــة نفــذت فــي المملكــة، حيــث إن نجــاح 

المشــاريع أو الصناديــق المماثلــة ليــس مؤشــرًا علــى أيــة عوائــد فــي المســتقبل. 

يتحمــل مالكــو الوحــدات المســؤولية كاملــة عــن أي خســارة ماليــة قــد تترتــب علــى االســتثمار فــي الصنــدوق إال فــي الحــاالت التــي تكــون 
فيهــا الخســارة ناتجــة عــن إهمــال جســيم أو تقصيــر متعمــد مــن مديــر الصنــدوق. 

يجــوز لمديــر الصنــدوق أن يعمــل مديــرًا لصناديــق أخــرى لهــا نفــس أهــداف الصنــدوق، ومــن هنــا فقــد ينتــج أن يكــون لــدى مديــر الصنــدوق 
فــي ســياق عملــه حــاالت تعــارض فــي المســؤولية أو المصالــح بيــن الصنــدوق والصناديــق األخــرى، وفــي هــذه الحالــة ســوف يســعى 
مديــر الصنــدوق لحــل هــذا التعــارض فــي المصالــح علــى أســس عادلــة ومنصفــة لجميــع الصناديــق ذات العالقــة، وســوف يفصــح مديــر 
الصنــدوق عــن أي تعــارض محتمــل فــي المصالــح لمجلــس إدارة الصنــدوق ويحصــل علــى موافقتهــم وســوف يعلــن عــن ذلــك فــي الموقــع 
ــة  ــط التــي تحددهــا الهيئ ــاح للجمهــور بحســب الضواب ــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق أو أي موقــع أخــر مت ــر الصن اإللكترونــي لمدي

وفــي تقاريــر الصنــدوق التــي يعدهــا مديــر الصنــدوق.
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االشتراك:  -7

تاريخ بدء االشتراك ونهايته:أ. 

يعتــزم مديــر الصنــدوق طــرح عــدد )51,140,100( وحــدة مــن وحــدات الصنــدوق علــى المســتثمرين المحتمليــن بســعر طــرح أولــي يبلــغ )10( 
ريــال ســعودي للوحــدة الواحــدة وبمبلــغ إجمالــي قــدره )511,401,000( ريــال ســعودي وهــو المبلــغ المطلــوب جمعــه خــالل فتــرة الطــرح 

األولــي للصنــدوق، وذلــك مــن خــالل:

طرح عدد )41,140,100 ( وحدة للجمهور بما يعادل )411,401,000 ( ريال سعودي1

طرح عدد )50,862,000 ( وحدة لمالك )بائعي( األصول العقارية بما يعادل )508,620,000( ريال سعودي2

اشتراك مدير الصندوق بعدد )10,000,000( وحدة بما يعادل )100,000,000( ريال سعودي3

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يجــوز ألي مــن مالكــي الوحــدات الذيــن يملكــون مــا نســبته )5 %( أو أكثــر مــن الوحــدات – مــن خــالل مســاهمات 
عينيــة – التصــرف فــي الوحــدات التــي تــم االشــتراك بهــا خــالل الســنة األولــى لبــدء تــداول وحــدات الصنــدوق.

ســيتم طــرح وحــدات الصنــدوق فــي تاريــخ 2022/10/30م وتســتمر فتــرة الطــرح إلــى 2022/11/07م )والبالغــة )7( أيــام عمــل( قابلــة للتمديــد 
لفتــرة مماثلــة بعــد إشــعار الهيئــة.

فــي حــال لــم يتــم تغطيــة حجــم الطــرح المســتهدف المــراد جمعــه مــن الجمهــور والبالــغ )511,401,000( ريــال ســعودي قبــل انتهــاء فتــرة 
الطــرح، فيحــق لمديــر الصنــدوق اقتــراض مبلــغ إضافــي للصنــدوق بمــا يصــل لحجــم الصنــدوق المســتهدف بقيمــة )511,401,000 ( ريــال 
ــراض وذلــك بمــا ال يتجــاوز التمويــل مــا نســبته  ــكل األحــوال بالقيــود المفروضــة علــى نســبة االقت ــر الصنــدوق ب ــزام مدي ســعودي مــع الت
)50%( مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق وذلــك بحســب آخــر قوائــم ماليــة مراجعــة وفقــًا لصالحيــات االقتــراض للصنــدوق وسياســة مديــر 

الصنــدوق ممارســة تلــك الصالحيــات وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

بيان تفصيلي عن معلومات مالك األصول العقارية الذين سيشتركون عينيًا في الصندوق:ب. 

فيمــا يلــي جــدول يبيــن معلومــات مــالك األصــول العقاريــة الذيــن سيشــتركون عينيــًا فــي الصنــدوق باإلضافــة إلــى نســبة جميــع المشــتركين 
فــي الصندوق:

عدد الوحداتاألصل العقاريالمشتركين
 قيمة الوحدات 

)بالريال 
السعودي(

نسبة ملكية 
المشترك من 

الصندوق
طريقة االشتراك

نقدي40.33 %41,140,100411,401,000ال ينطبقالجمهور

اشتراك مدير 
الصندوق

نقدي9.80 %10,000,000100,000,000ال ينطبق

شركة سيرا 
للضيافة)*()**(

فندق كمفورت 
إن آند سويتس 

 Comfort Inn and(
Suites( – جدة

فندق كمفورت إن 
 Comfort Inn( العليا

Olaya -( – الرياض

فندق كالريون مطار 
جدة )Clarion( – جدة

عيني16.92 17,262,000172,620,000%

شركة أشاد)*()**(
فندق فيتوري باالس 

 – )Vittori Palace(
الرياض

عيني32.94 33,600,000336,000,000.00%

-100 %102,002,1001,020,021,000المجموع

)*( الرجاء الرجوع للملحق رقم )2( من هذه الشروط واألحكام لالطالع على مالك هذه الشركة.
)**( تنويه: يوجد فترة حظر لمدة سنة واحدة على مالكي الوحدات العينية الذين يملكون 5 % أو أعلى من وحدات الصندوق حسب الئحة صناديق االستثمار العقاري.
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بيان تفصيلي عن قيمة اشتراك مدير الصندوق في الصندوق خالل فترة الطرح:ج. 

ســوف يشــترك مديــر الصنــدوق نقديــًا فــي الصنــدوق خــالل فتــرة الطــرح وفقــًا لمــا يلــي )مــع مراعــاة متطلبــات الســيولة المفروضــة بموجــب 
قواعد اإلدراج(: 

طريقة االشتراكنسبة الملكية من الصندوققيمة الوحدات )بالريال السعودي(عدد الوحدات

نقدي9.8 10,000,000100,000,000%

كمــا يحــق لمديــر الصنــدوق أن يشــترك فــي أي طــرح للوحــدات اإلضافيــة ضمــن عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق متــى تقــرر 
ذلــك وفقــًا للمتطلبــات النظاميــة بهــذا الشــأن.

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثمار	:د. 

يلتــزم مديــر الصنــدوق فــي جميــع األوقــات باللوائــح واألنظمــة التــي تحكــم ملكيــة العقــارات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بمــا فــي 
ذلــك نظــام تملــك غيــر الســعوديين للعقــار واســتثماره.

بيان تفصيلي عن الحد األدنى والحد األعلى لالشتراك:	. 

الحد األدنى لالشتراك
)50( وحــدة علــى األقــل بســعر اشــتراك يبلــغ )10( ريــال ســعودي للوحــدة وبإجمالــي مبلــغ اشــتراك ال 

يقــل عــن )500( ريــال ســعودي، وال ينطبــق ذلــك علــى االشــتراك العينــي.

الحد األعلى لالشتراك
)30,000,000 ( وحــدة كحــد أعلى/أقصــى بســعر اشــتراك يبلــغ )10( ريــال ســعودي للوحــدة وبإجمالــي 
مبلــغ اشــتراك )300,000,000( ريــال ســعودي، وال ينطبــق ذلــك علــى االشــتراك العينــي أو اشــتراك 

مديــر الصنــدوق.

كيفية التقدم بطلب االشتراك: و. 

يتم التقدم بطلب االشتراك بالصندوق خالل فترة الطرح األولي من خالل مدير الصندوق أو الجهات المستلمة وفقًا لما يلي:

األفراد:. 1

يشــمل األشــخاص الطبيعيــون ممــن يحملــون الجنســية الســعودية ومواطنــي مجلــس التعــاون الخليجــي بمــا ال يخــل بنظــام تملــك العقــار 
لغيــر الســعوديين، باإلضافــة إلــى األجانــب المقيميــن فــي المملكــة.

المستندات المطلوبة لألفراد: 	

هوية وطنية سارية المفعول.- 

توفر محفظة استثمارية نشطة لدى أحد مؤسسات السوق المالية.- 

توفــر رقــم حســاب بنكــي آيبــان مســجل باســم المشــترك الــذي يرغــب باالشــتراك فــي الصنــدوق، علــى أن يقــوم المشــترك بتحويــل قيمــة - 
االشــتراك منــه واســترداد الفائــض )إن وجــد( إليــه بعــد التخصيــص.

تقديــم مســتندات االشــتراك كاملــة )الشــروط واألحــكام موقعــة، نمــوذج االشــتراك معبــأ وموقعــًا كامــالً، صــورة الحوالــة البنكيــة، صــورة مــن - 
الهويــة الوطنيــة موقعــة مــن المســتثمر(.

الكيانات )األشخاص االعتبارية(:. 2

يشــمل المؤسســات والشــركات وصناديــق االســتثمار والجهــات الحكوميــة وغيرهــا مــن الكيانــات االعتباريــة القائمــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، والمســتثمرين الخليجييــن ذوي الشــخصية االعتباريــة، باإلضافــة إلــى المســتثمرون األجانــب المؤهليــن بموجــب القواعــد 

المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق الماليــة الصــادرة عــن الهيئــة.

المستندات المطلوبة للشركات: 	

صورة من شهادة السجل التجاري.- 

صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي )إن وجد(.- 

قــرار مجلــس اإلدارة أو قــرار الشــركاء الخــاص بالموافقــة علــى فتــح الحســاب االســتثماري ومنــح الصالحيــات للمفــوض إليهــم تشــغيل - 
االســتثماري. الحســاب 

قائمة بأسماء األشخاص المفوض إليهم تشغيل الحساب االستثماري.- 
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قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وكبار اإلداريين.- 

المستندات المطلوبة للصناديق االستثمارية: 	

صورة من شهادة السجل التجاري لمدير الصندوق.- 

صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي لمدير الصندوق.- 

صورة من ترخيص ممارسة نشاط اإلدارة لمدير الصندوق.- 

صورة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.- 

صورة من اشعار موافقة هيئة السوق المالية على طرح الصندوق.- 

 صورة من هوية المفوض بالتوقيع وقرار الموافقة على فتح الحساب االستثماري ومنح الصالحيات للمفوض إليهم.- 

المستندات المطلوبة للمحافظ االستثمارية: 	

صورة من هوية صاحب المحفظة االستثمارية.- 

صورة من شهادة السجل التجاري لمدير المحفظة.- 

صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي لمدير المحفظة.- 

صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير المحفظة.- 

صورة من اتفاقية إدارة المحفظة االستثمارية.- 

صورة من هوية المفوض بالتوقيع.- 

شرح تفصيلي عن طريقة االشتراك بالصندوق: ز. 

الخطوة األولى – الحصول على الشروط واألحكام. 1

يشــترط علــى المشــتركين الراغبيــن باالشــتراك الحصــول علــى نســخة مــن هــذه الشــروط واألحــكام مــن خــالل زيــارة الموقــع اإللكترونــي 
لمديــر الصنــدوق أو الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الســوق الماليــة أو الموقــع اإللكترونــي للســوق أو مــن خــالل زيــارة مقــر مديــر الصنــدوق 

أو مــن خــالل الجهــات المســتلمة. 

الخطوة الثانية – تعبئة نموذج االشتراك. 2

يقــوم المشــترك بتعبئــة نمــوذج االشــتراك كامــالً مــن خــالل زيــارة الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق أو تعبئــة نمــوذج االشــتراك يدويــًا 
مــن خــالل زيــارة مقــر مديــر الصنــدوق أو مــن خــالل الجهــات المســتلمة.

الخطوة الثالثة – الموافقة على الشروط واألحكام. 3

فــي حــال كان االشــتراك عــن طريــق القنــوات اإللكترونيــة لمديــر الصنــدوق، يتــم الموافقــة إلكترونيــًا علــى الشــروط واألحــكام حيــث يعتبــر 
إقــرارًا بقراءتهــا وفهمهــا والموافقــة علــى مــا ورد فيهــا. 

وفــي حــال كان االشــتراك عــن طريــق مقــر شــركة مديــر الصنــدوق، يتــم توقيــع الشــروط واألحــكام يدويــًا وتقديمهــا مــع نمــوذج االشــتراك 
لمديــر الصنــدوق.

وفــي حــال كان االشــتراك عــن طريــق الجهــات المســتلمة، يتــم توقيــع الشــروط واألحــكام يدويــًا وتقديمهــا مــع نمــوذج االشــتراك للجهــة 
المســتلمة أو إلكترونيــًا وفقــًا لمــا تمــت اإلشــارة إليــه أدنــاه )االشــتراك فــي الصنــدوق مــن خــالل الجهــات المســتلمة(.

الخطوة الرابعة – تحويل مبلغ االشتراك . 4

ســوف يتــم ارســال رقــم حســاب بنكــي "ايبــان" مؤقــت خــاص بــكل مشــترك مــن قبــل مديــر الصنــدوق ســواء اشــترك إلكترونيــًا أو عــن طريــق 
مقــر مديــر الصنــدوق أو مــن خــالل الجهــات المســتلمة ثــم يقــوم المشــترك بتحويــل كامــل مبلــغ االشــتراك المــراد االشــتراك بــه، حيــث أن آخــر 

موعــد للتحويــل هــو قبــل نهايــة فتــرة الطــرح كحــد أقصــى فــي الســاعة )5( مســاءً للتوقيــت المحلــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

الخطوة الخامسة – تأكيد استالم طلب االشتراك . 5

ســيقوم مديــر الصنــدوق بإرســال تأكيــد طلــب االشــتراك فــي الصنــدوق للمشــترك عبــر رســالة نصيــة إلــى رقــم الجــوال أو عبــر البريــد 
اإللكترونــي.
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الخطوة السادسة – قبول طلب االشتراك . 6

يتــم مراجعــة طلــب االشــتراك خــالل ثالثــة )3( أيــام عمــل مــن تاريــخ تأكيــد اســتالم طلــب االشــتراك، وفــي حــال عــدم اســتيفاء طلــب االشــتراك 
كامــل أو وجــود أي مالحظــات، يتــم إشــعار المشــترك مــن خــالل رســالة نصيــة أو البريــد اإللكترونــي الســتكمال الطلبــات خــالل يــوم عمــل واحــد 
مــن إشــعار المشــترك. وفــي حــال كان الطلــب مكتمــالً ســيتم إشــعار المشــترك بقبــول طلــب االشــتراك. يحــق لمديــر الصنــدوق قبــول طلــب 
االشــتراك أو رفضــه. وفــي حــال تــم رفــض مبلــغ االشــتراك الخــاص بمشــترك مــا، يتــم رد مبلــغ االشــتراك للمحفظــة االســتثمارية للمشــترك 

فــي غضــون عشــرة )10( أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح.

الخطوة السابعة – إشعار التخصيص. 7

بعــد تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح وقبــول االشــتراكات، ســيتم تخصيــص الوحــدات للمشــتركين وفقــا آلليــة التخصيــص المحــددة فــي هــذه 
الشــروط واألحــكام، ســيتم اشــعار هيئــة الســوق الماليــة وإعــالن نتائــج الطــرح النهائــي وتخصيــص الوحــدات مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي 

لمديــر الصنــدوق، وذلــك خــالل عشــرة )10( أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح.

الخطوة الثامنة – رد الفائض واإلدراج . 8

بعــد إعــالن التخصيــص النهائــي ســيتم رد الفائــض للمشــتركين دون أي حســم وذلــك بعــد خصــم قيمــة الوحــدات المخصصــة االشــتراك، علــى 
أن يتــم إدراج الوحــدات المخصصــة فــي المحافــظ االســتثمارية للمشــتركين لــدى أحــد مؤسســات الســوق الماليــة، وذلــك خــالل )10( عشــرة 

أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح.

االشتراك في الصندوق من خالل الجهات المستلمة. 9

بإمــكان المســتثمر االشــتراك شــريطة أن يكــون لديــه حســاب بنكــي لــدى أحــد الجهــات المســتلمة ومحفظــة اســتثمارية نشــطة لــدى 
مؤسســة ســوق ماليــة مرخصــة مــن قبــل الهيئــة. وســيقوم المســتثمر باالشــتراك مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة للجهــات المســتلمة بعــد 

الموافقــة علــى الشــروط واألحــكام أو مــن خــالل فــروع الجهــات المســتلمة بعــد تقديــم نســخة موقعــة مــن الشــروط واألحــكام.

ــح حســاب جــاري لــدى  	 ــة عــدم وجــود حســاب يجــب فت وجــود حســاب جــاري باســم المكتتــب الرئيســي لــدى الجهــات المســتلمة )فــي حال
الجهــات المســتلمة(.

وجود محفظة استثمارية باسم المكتتب الرئيسي لدى أي مؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل الهيئة. 	

االطالع على الشروط وأحكام الصندوق والموافقة عليها من خالل الموقع اإللكتروني للجهة المستلمة. 	

تقديــم طلــب اشــتراك )اكتتــاب( فــي الصنــدوق )اعتبــارًا مــن بدايــة فتــرة االشــتراك(، وذلــك عن طريــق الموقــع اإللكتروني للجهات المســتلمة  	
مــن خــالل صفحــة االشــتراك )االكتتــاب( فــي "صنــدوق اإلنمــاء ريــت الفندقــي" وتعبئــة نمــوذج االشــتراك )االكتتــاب( فــي الصنــدوق خــالل فتــرة 

الطرح.

فــي حــال كان االشــتراك عــن طريــق الفــروع يشــترط إرفــاق الهويــة الوطنيــة لألفــراد أو ســجل األســرة إذا كان االشــتراك )االكتتــاب( يشــمل  	
التابعيــن.

فــي حــال كان االشــتراك عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي ال يشــترط إرفــاق الهويــة الوطنيــة لألفــراد أو ســجل األســرة إذا كان االشــتراك  	
)االكتتــاب( يشــمل التابعيــن.

ولــن يســتطيع العميــل تعديــل البيانــات الــواردة فــي نمــوذج االشــتراك بعــد تعبئــة وإنمــا يمكنــه إلغــاء االشــتراك وذلــك بالتواصــل مــع الجهــة 
المســتلمة قبــل نهايــة فتــرة الطــرح كحــد أقصــى فــي الســاعة )5( مســاءً.

ر بالصندوق: ح.  شرح تفصيلي عن طريقة اشتراك التابعين والُقصَّ

يتـم قبـول اشـتراكات التابعيـن والُقّصر فـي الصنـدوق وفقًا لما يلي:

اشتراك التابعيـن بالصندوق:. 1

ُيكتفــى بتعبئــة نمــوذج اشــتراك واحــد لــكل مشــترك رئيســي يشــترك لنفســه وألفــراد عائلتــه المقيديــن فــي ســجل األســرة إذا كان أفــراد 
العائلــة سيشــتركون بنفــس عــدد الوحــدات التــي يتقــدم بطلبهــا المشــترك الرئيســي، ويترتــب علــى ذلــك مــا يلــي:

يتم تسجيل جميع الوحدات المخصصة للمشترك الرئيسي والمستثمرين التابعين باسم المشترك الرئيسي. 	

تعاد المبالغ الفائضة )إن وجدت( عن الوحدات غير المخصصة إلى المشترك الرئيسي والمشتركين التابعين. 	

يحصــل المشــترك الرئيســي علــى كامــل أربــاح الوحــدات الموزعــة عــن الوحــدات المخصصــة للمشــترك الرئيســي وللمشــتركين التابعيــن )فــي  	
حــال عــدم بيــع الوحــدات أو نقــل ملكيتهــا(.
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اشتراك الُقّصر وفاقدي األهلية بالصندوق:. 2

إرفاق الوثائق التالية:

صــورة مــن الهويــة الوطنيــة للســعوديين أو مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو صــورة مــن هويــة مقيــم للمقيميــن ســارية  	
المفعــول للقاصريــن لمــن أعمارهــم مــن )15( ســنة هجريــة إلــى )18( ســنة هجريــة أو ســجل األســرة لمــن أعمارهــم دون )15( ســنة هجريــة.

صــورة مــن الهويــة الوطنيــة للســعوديين أو مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو صــورة مــن هويــة مقيــم للمقيميــن ســارية  	
المفعــول لولــي األمــر ســارية المفعــول.

في حال كان الولي غير والد القاصر فيتم إرفاق صك الوالية. 	

يجــب تنفيــذ حوالــة بنكيــة مســتقلة لــكل فــرد قاصــر مــن نفــس الحســاب البنكــي لولــي القاصــر فــي حــال عــدم وجــود حســاب بنكــي أو  	
للقاصــر. محفظــة 

تفصيــل لبعــض حــاالت االشــتراك لألفــراد القاصريــن: يجــوز االشــتراك لمــن هــم دون ســن )18( ســنة هجريــة االشــتراك عــن طريــق الولــي أو  	
الوصــي، وفقــًا لمــا يلــي:

للقاصر الذي دون )18( سنة هجرية الحصول على صورة من الهوية للقاصر، مع هوية الولي أو الوصي.- 

إذا كان العميــل ســعودي الجنســية وأقــل مــن )15( ســنة هجريــة يجــب إرفــاق ســجل األســرة المضــاف فيــه القاصــر وبطاقــة الهويــة الوطنيــة - 
للولــي أو الوصــي.

إذا كان العميل ممن دون )18( سنة هجرية تحت الوصاية يجب إرفاق صورة من صك الوصاية الصادرة من المحكمة المختصة.- 

يجــوز لفاقــد األهليــة االكتتــاب بواســطة الولــي أو الوصــي بشــرط أن يكــون للعميــل فاقــد األهليــة محفظــة اســتثمارية لــدى أحد مؤسســات - 
الســوق المالية.

يجــوز للمــرأة الســعودية المطلقــة أو األرملــة التــي لهــا أوالد قصــر مــن زوج غيــر ســعودي االشــتراك بأســماء أوالدهــا لصالحهــا بشــرط أن - 
تقــدم مــا يثبــت بأنهــا مطلقــة أو أرملــة ومــا يثبــت أمومتهــا ألوالد قصــر.

اآللية التي سيتبعها مدير الصندوق لتخصيص الوحدات للمشتركين:ط. 

يخطــر مديــر الصنــدوق فــي خــالل ثالثــة )3( أيــام عمــل مــن تاريــخ تأكيــد اســتالم طلــب االشــتراك بقبــول طلــب االشــتراك أو رفضــه. وفــي حــال 
تــم قبــول االشــتراك يتــم إرســال تأكيــدات للمشــتركين تتضمــن مبالــغ االشــتراك وفــي حــال تــم رفــض مبلــغ االشــتراك الخــاص بمشــترك مــا، يتــم 
رد مبلــغ االشــتراك ورســوم االشــتراك ذات العالقــة للمحفظــة االســتثمارية للمشــترك فــي غضــون عشــرة )10( أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء 
فتــرة الطــرح، وســيقوم مديــر الصنــدوق بتقديــم بيــان بنتائــج الطــرح للهيئــة خــالل عشــرة )10( أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح ويتــم 

تخصيــص الوحــدات بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح.

مــع مراعــاة االشــتراك العينــي وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام، ورهنــًا باســتكمال متطلبــات التســجيل واإلدراج علــى النحــو 
المبيــن أدنــاه، يتــم تخصيــص الوحــدات بعــد تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح وفقــًا لمــا يلــي:

فــي حــال كان إجمالــي مبالــغ االشــتراك المتقــدم لهــا جميــع المشــتركين )بمــا فيهــا االشــتراك العينــي واشــتراك مدير الصندوق واشــتراكات . 1
موظفــي مديــر الصنــدوق( ومبلــغ التمويــل المســتهدف أقــل مــن المبلــغ المطلــوب جمعــه والــذي يبلــغ )1,020,021,000( ريــال ســعودي 
بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح وفتــرة الطــرح الممــددة، يتــم إنهــاء الصنــدوق ورد جميــع مبالــغ االشــتراك للمشــتركين فــي غضــون عشــرة )10( 

أيــام عمــل مــن تاريــخ إلغــاء الطــرح دون أي حســم.

فــي حــال كان إجمالــي مبالــغ االشــتراك المتقــدم لهــا جميــع المشــتركين )بمــا فيهــا االشــتراك العينــي واشــتراك مدير الصندوق واشــتراكات . 2
ــال ســعودي، فســيتم تخصيــص إجمالــي  ــغ )1,020,021,000( ري ــغ المطلــوب تجميعــه والــذي يبل ــدوق( يعــادل المبل ــر الصن موظفــي مدي

وحــدات الطــرح كمــا يلــي:

ســتكون أولويــة االشــتراك فــي الصنــدوق لمــالك األصــول العقاريــة المســتهدفة خــالل فتــرة الطــرح األولــي وذلــك بصــورة عينيــة، علمــًا بــأن  	
نســبة اشــتراكهم في الصنــدوق تبلــغ )49.86 %( مــن إجمالــي وحــدات الصنــدوق.

عنــد االنتهــاء مــن التخصيــص لمــالك األصــول العقاريــة المســتهدفة، واشــتراك مديــر الصنــدوق )الــذي يعــادل )10,000,000( وحــدة بمبلــغ  	
)100,000,000( ريــال ســعودي والتــي تشــكل )9.8 %( مــن إجمالــي الوحــدات(، واشــتراكات موظفــي مديــر الصنــدوق، ســيتم تخصيــص 

وحــدات لجميــع المشــتركين، حســب االليــة التاليــة: 

الشــركات: ســيتم تخصيــص نســبة 60 % مــن الوحــدات المطروحــة فــي االكتتــاب للشــركات والمؤسســات والكيانــات التجاريــة ومــا يماثلهــا  	
وســيكون تخصيــص الوحــدات للشــركات بنــاء علــى عــدة عوامــل منهــا مبلــغ االشــتراك ونــوع الشــركة وإجمالــي المبالــغ الماليــة المكتتــب بهــا 

ونســبة تغطيــة اكتتــاب األفــراد.
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ــاب للمكتتبيــن االفــراد وســيتم تخصيــص الوحــدات  	 األفــراد: ســيتم تخصيــص نســبة 40 % بحــد أقصــى مــن الوحــدات المطروحــة فــي االكتت
كنســبة مــن المبلــغ المكتتــب بــه مــع تحديــد حــد أدنــى للوحــدات يتــم توزيعــه علــى جميــع المكتتبيــن.

في حالة عدم تغطية نسبة األفراد سيتم اضافة النسبة إلى تخصيص الشركات. 	

فــي حــال كان إجمالــي مبالــغ االشــتراك المتقــدم لهــا جميــع المشــتركين )بمــا فيهــا االشــتراك العينــي واشــتراكات موظفــي مديــر . 3
يلــي: الطــرح كمــا  المبلــغ المطلــوب تجميعــه، فســيتم تخصيــص إجمالــي وحــدات  الصنــدوق( يتجــاوز 

ســتكون أولويــة االشــتراك فــي الصنــدوق لمــالك األصــول العقاريــة المســتهدفة خــالل فتــرة الطــرح وذلــك بصــورة عينيــة، علمــًا بــأن نســبة  	
اشــتراكهم في الصنــدوق تبلــغ )49.86 %( مــن إجمالــي وحــدات الصنــدوق.

عنــد االنتهــاء مــن التخصيــص لمــالك األصــول العقاريــة المســتهدفة، واشــتراك مديــر الصنــدوق واشــتراكات موظفــي مديــر الصنــدوق، . 4
ســيتم التعامــل مــع االشــتراكات األخــرى وتخصيــص القيمــة المتبقيــة مــن الطــرح بنــاء علــى األليــة المذكــورة للتخصيــص.

 إلغاء واسترداد األموال:. 5

يجوز إلغاء الطرح ورد مبالغ االشتراك للمشتركين في الحاالت اآلتية )ما لم تقرر الهيئة خالف ذلك(:

العجــز عــن جمــع المبلــغ المطلــوب تجميعــه والــذي يبلــغ )1,020,021,000( ريــال ســعودي )بمــا فــي ذلــك مبالــغ االشــتراك النقــدي ومبلــغ  	
التمويــل(، أو

إذا كان عدد مالكي الوحدات من الجمهور أقل من )200(؛ أو 	

تم االشتراك في أقل من )30 %( من الوحدات من قبل الجمهور؛ أو 	

في حال عدم القدرة على نقل ملكية األصول العقارية المستهدفة لصالح الصندوق خالل )60( يومًا من تاريخ انتهاء فترة الطرح. 	

وفــي حــال إلغــاء الطــرح األولــي، يتــم رد جميــع مبالــغ االشــتراك المســتلمة للحســاب االســتثماري للمشــترك فــي غضــون عشــرة )10( أيــام 
عمــل مــن تاريــخ اإللغــاء دون حســم.

مالحظات هامة: . 6

يجــب علــى العميــل التأكــد مــن صحــة البيانــات المســجلة والوثائــق التــي يتــم تقديمهــا، وال تتحمــل شــركة اإلنمــاء لالســتثمار أو الجهــات  	
المســتلمة لطلبــات االشــتراك مــا قــد ينتــج عــن أي خطــأ فــي وثائــق العميــل أو معلوماتــه التــي قدمهــا.

ســيتم رفــض - عــدم قبــول - أي مبلــغ يتــم تحويلــه مــن حســاب غيــر الحســاب المســجل لــدى الجهــة المســتلمة عند االشــتراك فــي الصندوق،  	
ويجــب أن يكــون الحســاب البنكــي باســم العميل.

يتنــازل المشــتركون بالصنــدوق عــن حــق الشــفعة، وبنــاءً عليــه ســيتم بيــع أي أصــل عقــاري مملــوك للصنــدوق بحســب اســتراتيجية االســتثمار  	
فــي الصنــدوق وفقــًا لمــا هــو موضــح فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

آليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق عــن طريــق قبــول مســاهمات عينيــة أو مســاهمات نقديــة، أو ي. 
وجــدت(: )إن  كليهمــا 

فــي حــال تقــرر زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق عــن طريــق قبــول مســاهمات عينيــة أو مســاهمات نقديــة، أو كليهمــا ســتكون آليــة 
هــذه الزيــادة وفقــًا لمــا تقــرره اللوائــح واألنظمــة المعتمــدة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة فــي حينــه.

الجدول الزمني الذي يوضح المدد الزمنية المتوقعة من بداية طرح الوحدات وحتى بدء تداول الوحدات:ك. 

التواريخ والمدد الزمنية المتوقعةاإلجراءات

فترة الطرح 
ســيتم طــرح وحــدات الصنــدوق فــي تاريــخ 2022/10/30م و تســتمر فتــرة 

الطــرح إلــى 2022/11/07م والبالغــة )7( أيــام عمــل.

التمديد لفترة مماثلة لفترة الطرح األولي والبالغة )7( أيام عملتمديد فترة الطرح 

تأكيد استالم طلب االشتراك 
ســتقوم الجهــة المســتلمة لطلبــات االشــتراك بإرســال تأكيــد اســتالم طلــب 
إلــى رقــم  البريــد اإللكترونــي و/أو مــن خــالل رســالة نصيــة  للعميــل عبــر 

الجــوال المســجل لديــه خــالل يوميــن.

خالل يومين عمل من تاريخ تأكيد استالم طلب االشتراك.قبول/رفض كامل اشتراك المشترك
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اإلعالن عن تخصيص الوحدات للمستثمرين ورد المبالغ 
الفائضة

)10( عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح.

رد الفائض في حال عدم جمع المبالغ المطروحة أو 
في حال تم رفض االشتراك 

)10( عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح.

نقل ملكية األصول العقارية المستهدفة لمصلحة 
الصندوق وإدراج الوحدات في السوق

)60( يومًا من تاريخ انتهاء فترة الطرح.

بدء تداول وحدات الصندوق بالسوق المالية 
السعودية )تداول(

خالل الربع الرابع  من العام 2022

تداول وحدات الصندوق:  -8

طريقة تداول الوحدات:أ. 

ســيتم تســجيل وحــدات الصنــدوق فــي مركــز اإليــداع وتداولهــا عبــر نظــام ادخــال األوامــر المحــددة مــن قبل تــداول، وعنــد اإلدراج، يتــم تداول 
وحــدات الصنــدوق بنفــس طريقــة تــداول وحــدات صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة فــي الســوق، وبالتالــي، يمكــن لمالكــي الوحــدات 
والمســتثمرين التــداول خــالل ســاعات التــداول العاديــة مــن خــالل الســوق مباشــرة أو مــن خــالل مؤسســات الســوق الماليــة المرخصــة مــن 

قبــل الهيئــة.

تكــون إجــراءات تســليم أوامــر بيــع الوحــدات أو شــرائها وفقــًا لقواعــد الســوق واإلجــراءات المتبعــة لتــداول األوراق الماليــة ويخضــع تــداول 
وحــدات الصنــدوق ألســعار وعمــوالت التــداول التــي تقرهــا أنظمــة وقواعــد الســوق ويعــد شــراء مالــك الوحــدات ألي وحــدة مــن وحــدات 

الصنــدوق مــن خــالل الســوق إقــرارًا منــه باطالعــه علــى هــذه الشــروط واألحــكام وقبولــه بهــا والموافقــة عليهــا.

الحاالت التي يتم فيها تعليق الصندوق و/أو إلغاء اإلدراج:ب. 

يجوز للهيئة تعليق تداول وحدات الصندوق أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبًا، وفي أي من الحاالت التالية:

إذا رأت ذلك ضروريًا حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منظمة.. 1

إذا أخفق مدير الصندوق أو أمين الحفظ إخفاقًا تراه الهيئة جوهريًا في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.. 2

إذا لم يسدد مدير الصندوق أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.. 3

إذا رأت أن الصندوق أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج وحداته في السوق.. 4

إذا رأت أن أميــن الحفــظ أو صانــع الســوق )حيثمــا ينطبــق( أخفــق إخفاقــًا تــراه الهيئــة جوهريــًا فــي االلتــزام بالنظــام ولوائحــه التنفيذيــة . 5
وقواعــد الســوق.

عند انتهاء الصندوق.. 6

إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في قواعد اإلدراج.. 7

ــب . 8 ــًا أو إلغــاء إدراجهــا، علــى أن يتضمــن الطل ــداول وحــدات الصنــدوق مؤقت ــًا تعليــق ت ــة كتابي ــب مــن الهيئ ــدوق أن يطل ــر الصن يجــوز لمدي
األسباب المحددة لطلب التعليق أو اإللغاء، وللهيئة قبول الطلب أو رفضه أو قبوله بشروط وقيود حسبما تراه مالئمًا. 

سياسة توزيع األرباح:  -9

مــع مراعــاة اتفاقيــات التمويــل التــي قــد يبرمهــا الصنــدوق، يســتهدف مديــر الصنــدوق توزيــع األربــاح مرتــان ســنويًا علــى األقــل بحيــث ال 
تقــل التوزيعــات عــن )90 %( مــن صافــي أربــاح الصنــدوق وتكــون التوزيعــات فــي شــهر ينايــر وشــهر يوليــو مــن كل ســنة ميالديــة، باســتثناء 
األربــاح الرأســمالية الناتجــة عــن بيــع أي مــن أصــول الصنــدوق والتــي ســيعاد اســتثمارها فــي عقــارات )أصــول عقاريــة( مطــورة تطويــرًا 

إنشــائيًا وقابلــة لتحقيــق دخــل دوري وتأجيــري بهــدف زيــادة حجــم األصــول العقاريــة للصنــدوق.

إنهاء الصندوق وتصفيته:  -10

الحاالت التي تؤدي إلى انتهاء الصندوق:أ. 

يجب على مدير الصندوق إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة الصندوق.. 1

يجوز لمدير الصندوق تمديد مدة الصندوق وذلك إلتمام مرحلة بيع األصول أو ألي ظرف أخر.. 2

يجــب علــى مديــر الصنــدوق إعــداد خطــة وإجــراءات إنهــاء الصنــدوق بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات، ويجــب عليــه الحصــول علــى . 3
موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق علــى هــذه الخطــة قبــل القيــام بــأي إجــراء فــي هــذا الشــأن.
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يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات عــن طريــق اإلعــالن فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع . 4
اإللكترونــي للســوق بتفاصيــل خطــة وإجــراءات إنهــاء الصنــدوق قبــل مــدة ال تقــل عــن )21( يومــا مــن التاريــخ المزمــع إنهــاء الصنــدوق فيــه، 

ودون اإلخــالل بشــروط وأحــكام الصنــدوق.

يجب على مدير الصندوق االلتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق.. 5

يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات عــن طريــق اإلعــالن فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع . 6
اإللكترونــي للســوق بانتهــاء الصنــدوق خــالل )10( أيــام مــن انتهــاء مــدة الصنــدوق.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق إنهــاء الصنــدوق فــورًا فــي حــال نصــت هــذه الشــروط واألحــكام علــى حــدث معيــن يســتوجب إنهــاء الصنــدوق . 7
ــر الصنــدوق والموقــع  ــة ومالكــي الوحــدات عــن طريــق اإلعــالن فــي الموقــع اإللكترونــي لمدي فــور حصــول ذلــك الحــدث وإشــعار الهيئ

اإللكترونــي للســوق خــالل )5( أيــام مــن وقــوع الحــدث الــذي يوجــب إنهــاء الصنــدوق.

فــي حــال انتهــاء مــدة الصنــدوق ولــم يتــم مديــر الصنــدوق مرحلــة بيــع أصــول الصنــدوق خــالل مدتــه، فيجــب علــى مديــر الصنــدوق تصفيــة . 8
األصــول وتوزيــع مســتحقات مالكــي الوحــدات عليهــم خــالل مــدة ال تتجــاوز )6( أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء الصنــدوق.

إجراءات تصفية الصندوق:ب. 

لغــرض تصفيــة الصنــدوق يجــب علــى مديــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق علــى خطــة وإجــراءات تصفيــة . 1
الصنــدوق قبــل القيــام بــأي إجــراء فــي هــذا الشــأن.

يجب على مدير الصندوق االلتزام بخطة وإجراءات تصفية الصندوق الموافق عليها وفقا للفقرة )9(.. 2

يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات عــن طريــق اإلعــالن فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع . 3
اإللكترونــي للســوق بانتهــاء تصفيــة الصنــدوق خــالل )10( أيــام مــن انتهــاء تصفيــة الصنــدوق.

يجب على مدير الصندوق أن يعامل بالمساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق وتصفيته.. 4

يجــب علــى مديــر الصنــدوق توزيــع مســتحقات مالكــي الوحــدات عليهــم فــور انتهــاء مــدة الصنــدوق أو تصفيتــه دون تأخيــر وبمــا ال يتعــارض . 5
مــع مصلحــة مالكــي الوحــدات وشــروط وأحــكام الصنــدوق.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق اإلعــالن فــي موقعــة اإللكترونــي، والموقــع اإللكترونــي للســوق أو أي موقــع أخــر متــاح للجمهــور بحســب . 6
الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة عــن انتهــاء مــدة الصنــدوق أو تصفيتــه.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق تزويــد مالكــي الوحــدات بتقريــر إنهــاء الصنــدوق وفقــا لمتطلبــات الملحــق )13( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار . 7
العقــاري وخــالل مــدة ال تزيــد عــن )70( يومــًا مــن تاريــخ اكتمــال إنهــاء الصنــدوق أو تصفيتــه، متضمنــًا القوائــم الماليــة النهائيــة المراجعــة 

للصنــدوق عــن الفتــرة الالحقــة آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــه.

للهيئــة عــزل مديــر الصنــدوق عــن عمليــة التصفيــة فــي حــال صــدور قــرار خــاص للصنــدوق مــن مالكــي وحــدات الصنــدوق، علــى أن ُيَعيــن . 8
المصفــي البديــل فــي نفــس االجتمــاع الــذي تــم فيــه تصويــت مالكــي الوحــدات علــى عــزل مديــر الصنــدوق.

فــي حــال عــزل مديــر الصنــدوق عــن أعمــال التصفيــة، يجــب علــى مديــر الصنــدوق التعــاون بشــكل كامــل علــى نقــل مســؤوليات التصفيــة إلــى . 9
المصفــي المعيــن وأن ينقــل إليــه جميــع المســتندات المرتبطــة بصنــدوق االســتثمار العقــاري ذي العالقــة والتــي تمكنــه مــن إتمــام أعمــال 

التصفيــة خــالل )20( يومــًا مــن صــدور قــرار الهيئــة بعــزل مديــر الصنــدوق وتعييــن مصفــي بديــل.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار مالكــي الوحــدات عــن طريــق اإلعــالن فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي . 10
للســوق فــي حــال صــدور قــرار الهيئــة بعــزل مديــر الصنــدوق وتعييــن مصفــي بديــل.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات عــن طريــق اإلعــالن فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع . 11
اإللكترونــي للســوق وبشــكل فــوري ودون أي تأخيــر بــأي أحــدات أو مســتجدات جوهريــة خــالل فتــرة تصفيــة الصنــدوق.

الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة:  -11

تــم تحديــد الرســوم ومقابــل الخدمــات والعمــوالت وأتعــاب اإلدارة التــي ســوف تتحملهــا أصــول الصنــدوق وفقــًا أ. 
لمــا يلــي:
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ال توجدرسوم االشتراك

أتعاب إدارة الصندوق*

يتعيــن علــى الصنــدوق أن يدفــع لمديــر الصنــدوق أتعــاب إدارة الصنــدوق تعــادل )9%( ســنويًا 
ــاء علــى اداء كل  مــن صافــي الدخــل مــن العمليــات وتدفــع بشــكل نصــف ســنوي وتحتســب بن
ســنة علــى حــدى علــى أن ال تتجــاوز أتعــاب اإلدارة 0.80 % مــن إجمالــي أصــول الصنــدوق، 
كمــا أن لمديــر الصنــدوق الحــق بالتنــازل أو الحســم ألي مــن المســتحقات وفــي حــال وجــود 
خســارة فــي صافــي الدخــل مــن العمليــات فــإن مديــر الصنــدوق لــن يأخــذ أي رســوم لــإدارة 

لتلــك الســنة.

رسوم الصفقات

يدفــع الصنــدوق رســوم تعامــالت تعــادل )0.75 %( كحــد أقصــى مــن قيمــة كل عمليــة بيــع أو 
شــراء ألصــل عقــاري تدفــع لمديــر الصنــدوق وذلــك مقابــل قيامــة بالفحــص النافــي للجهالــة 
والتفــاوض وتكــون هــذه الرســوم مســتحقة بعــد إتمــام الصفقــة مباشــرة، وهــذه الرســوم ال 

تنطبــق علــى محفظــة الصنــدوق التأسيســية.

يتحمل الصندوق رسوم إدارة األمالك بأسعار السوق السائدة والمنافسة وقت التعيين. أتعاب مدير األمالك/مدراء األمالك

رسوم الحفظ

تتجــاوز  ال  أن  علــى  الحقــًا  األســعار  فــي  تغييــر  يطــرأ  وقــد  ســعودي  ريــال   )100,000(
مبلــغ)300,000( ريــال ســعودي بحــد أقصــى ســنويًا ألميــن الحفــظ، وتدفــع علــى دفعتيــن 
نصــف ســنوية )لــن يتــم خصــم ســوى الرســوم الفعليــة وفقــًا لالتفاقيــة المبرمــة مــع أميــن 

الحفــظ(.

رسوم تأسيس الشركة ذات الغرض 
الخاص

ــكل مــرة يتــم تأســيس شــركة  ــال ســعودي تدفــع ألميــن الحفــظ مــرة واحــدة، ول  )20,000( ري
ذات غــرض خــاص إضافيــة للصنــدوق.

رسوم الخدمات اإلدارية
)150,000( ريــال ســعودي وتدفــع علــى دفعتيــن نصــف ســنوية لمديــر الصنــدوق كمــا أن لمديــر 

الصنــدوق الحــق بالتنــازل أو الحســم ألي مــن المســتحقات.

المصاريف األخرى

ســيتحمل الصنــدوق المصروفــات واألتعــاب األخــرى وهــي المصاريــف المســتحقة ألطــراف 
وأتعــاب  التأميــن  رســوم  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  وعلــى  الصنــدوق،  مــع  يتعاملــون  أخــرى 
المستشــارين والرســوم الحكوميــة وتكاليــف أعضــاء مجلــس اإلدارة ومنهــا الســفر واإلقامــة 
الفعليــة التــي يتكبدهــا كل عضــو مســتقل مــن األعضــاء بحســب التكلفــة الفعليــة فــي ســبيل 
حضــور االجتماعــات )ويبلــغ الحــد األعلــى لنفقــات الســفر واإلقامــة )2,000( ريــال ســعودي لــكل 

اجتمــاع(.

وســيتحمل الصنــدوق جميــع الرســوم التــي قــد تفــرض مــن الجهــات الرســمية فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية نتيجــة ألداء الصنــدوق التزاماتــه بمقتضــى هــذه الشــروط واألحــكام، كمــا 
يتحمــل الصنــدوق كافــة المصاريــف التســويقية لمنتجاتــه وفقــًا ألفضــل عــروض التســويق 

التــي يعتمدهــا مجلــس إدارة الصنــدوق.

يشــار إلــى أن مثــل هــذه الرســوم ال تدفــع لمديــر الصنــدوق وال يمكــن تقديرهــا بشــكل مســبق، 
وســيتم خصمهــا بنــاءً علــى المصروفــات الفعليــة واإلفصــاح عــن ذلــك. 

وال ينــوي الصنــدوق تقديــم أي حســم علــى المصاريــف أو تنــازل عنهــا  علــى أن ال تتجــاوز 
هــذه المصاريــف نســبة)0.15 %( بحــد أقصــى مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق ســنويًا .

أتعاب مراجع الحسابات
مبلــغ  تتجــاوز  ال  أن  علــى  الحقــا  األســعار  فــي  تغييــر  يطــرأ  وقــد  ســعودي  ريــال   )55,000(
)100,000( ريــال ســعودي ســنويًا بحــد أقصــى. وتدفــع علــى دفعتيــن نصــف ســنوية )لــن يتــم 

خصــم ســوى الرســوم الفعليــة وفقــًا لالتفاقيــة المبرمــة مــع مراجــع الحســابات(.

رسوم التمويل

التمويــل  التمويــل بأســعار الســوق الســائدة والمنافســة وقــت  يتحمــل الصنــدوق رســوم 
باإلضافــة الــى أتعــاب ترتيبــات التمــول التــي يوافــق عليهــا مجلــس إدارة الصنــدوق والتــي 
تســتحق عنــد الســحب االول لمبالــغ التمــول والتــي وافقــت عليهــا لجنــة الرقابــة الشــرعية 

الصنــدوق. الصنــدوق لتغطيــة تكاليــف  ومجلــس إدارة 

رسوم إدراج الوحدات في السوق
)50,000( ريــال ســعودي تدفــع مــن قبــل الصنــدوق لصالــح الســوق مــرة واحــدة عنــد إدراج 

وحــدات الصنــدوق فــي الســوق.

رسوم استمرار اإلدراج
 )0.03 %( مــن القيمــة الســوقية للصنــدوق )بحــد أقصــى )300,000( ريــال ســعودي وبحــد 

أدنــى )50,000( ريــال ســعودي( تدفــع مــن قبــل الصنــدوق لصالــح الســوق ســنويًا.

رسوم الرقابة السنوية من قبل 
الهيئة

يدفع الصندوق رسوم الرقابة من قبل الهيئة بمبلغ )7,500( ريال سعودي سنويًا.
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رسوم تحميل سجالت مالكي 
الوحدات

)50,000( ريــال ســعودي تدفــع مــن قبــل الصنــدوق لصالــح مركــز اإليــداع باإلضافــة إلــى )2( ريــال 
ســعودي عــن كل طلــب اكتتــاب )بحــد أقصــى )500,000( ريــال ســعودي(، وتدفــع لمــرة واحــدة 

قبــل إدراج وتــداول الوحــدات.

رسوم النشر السنوي على الموقع 
اإللكتروني للسوق

)5,000( ريال سعودي تدفع من قبل الصندوق لصالح السوق سنويًا.

إدارة سجالت المساهمين )مالكي 
الوحدات(

)300,000( ريــال ســعودي )فــي حــال كان رأســمال الصنــدوق المدفــوع إلــى )500,000,000( 
ريــال ســعودي(، و)400,000( ريــال ســعودي )فــي حــال كان رأســمال الصنــدوق المدفــوع أكثــر 
مــن )500,000,000( ريــال ســعودي إلــى )2,000,000,000( ريــال ســعودي( تدفــع مــن قبــل 

الصنــدوق لصالــح مركــز اإليــداع ســنويًا.

أتعاب المقيمين

ألصــول  التقييــم  عمليــات  إلجــراء  مســتقَلين  أكثــر  أو  اثنَيــن  مقيميــن  الصنــدوق  ســيعين 
الصنــدوق مرتيــن ســنويًا، بحيــث تبلــغ أتعــاب المقيميــن )300,000( ريــال ســعودي ســنويًا بحــد 
أعلــى وتدفــع بشــكل نصــف ســنوي )لــن يتــم خصــم ســوى الرســوم الفعليــة وفقــًا لالتفاقيــة 

المبرمــة مــع المقيميــن(.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
المستقلين

ســيمنح أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين مكافــأة ماليــة قدرهــا )10,000( ريــال ســعودي 
للعضــو المســتقل الواحــد لــكل اجتمــاع، وبحــد أقصــى )20,000( ريــال ســعودي لــكل عضــو 

مســتقل ســنويًا، وتدفــع مرتيــن ســنويًا بعــد كل اجتمــاع لمجلــس اإلدارة.

 تستحق لجنة الرقابة الشرعية أتعابًا بمبلغ )50,000( ريال سعودي، وتدفع مرتان سنويًا.أتعاب لجنة الرقابة الشرعية

رسوم الوساطة )السعي(
بحــد أقصــى مــا نســبته )2.5 %( مــن ســعر شــراء أو بيــع أي أصــل عقــاري مــن قبــل الصنــدوق، 
وتدفــع مــرة واحــدة عنــد كل عمليــة شراء/اســتحواذ علــى أصــل عقــاري، وتدفــع لطــرف ثالــث 

كالمســوق أو الوســيط ويتــم ذكرهــا فــي عقــد الشــراء/البيع أو عقــد وســاطة مســتقل. 

يتحمل الصندوق رسوم التأمين بأسعار السوق السائدة والمنافسة وقت التعيين.التأمين على األصول العقارية

أتعاب التطوير )ال يوجد حاليًا(
تحتســب علــى قيمــة العقــد "إن وجــدت" وتحمــل علــى أصــول الصنــدوق وتحتســب بنــاءً علــى 

قيمــة العقــود الموقعــة.

الزكاة
ال يتولــى مديــر الصنــدوق إخــراج زكاة الوحــدات عــن المســتثمرين وتقــع علــى كل مالــك مــن 

مالكــي الوحــدات مســؤولية إخــراج زكاة مــا يملــك مــن وحــدات فــي الصنــدوق.

ضريبة القيمة المضافة

جميــع الرســوم والمصاريــف المذكــورة فــي هــذه الشــروط واألحــكام و/أو أي مســتندات ذات 
صلــة ال تشــمل ضريبــة القيمــة المضافــة مــا لــم يتــم النــص علــى خــالف ذلــك. وفــي حــال مــا 
إذا كانــت ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة أو قــد يتــم فرضهــا علــى أي خدمــة يتــم تزويــد 
الصنــدوق بهــا، فــإن الصنــدوق ســيدفع لمــزود الخدمــة )باإلضافــة إلــى أي رســوم أو مصاريــف 
أخــرى( مجموعــًا مســاويًا للقيمــة المســجلة لهــذه الضريبــة علــى فاتــورة القيمــة المضافــة 
الخاصــة بالخدمــة المعنيــة. وفــي حــال مــا إذا كانــت ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة أو 
ــل الصنــدوق، فــإن المســتفيد مــن الخدمــة  قــد يتــم فرضهــا علــى أي خدمــة مقدمــة مــن قب
ســيدفع للصنــدوق )باإلضافــة إلــى أي رســوم أو مصاريــف أخــرى( مجموعــًا مســاويًا لقيمــة 

هــذه الضريبــة.

ضريبة التصرفات العقارية
وذلــك  الدولــة  تحددهــا  بنســبة  المفروضــة  العقاريــة  التصرفــات  ضريبــة  الصنــدوق  يتحمــل 
بالنســبة لألصــول العقاريــة التــي يتــم شــراؤها واالســتحواذ عليهــا حســب مــا هــو مطبــق وفقــًا 

للوائــح واألنظمــة ذات العالقــة.

*كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن اتعــاب إدارة الصنــدوق مــن اجمالــي أصــول الصنــدوق هــو لغــرض التوضيــح ولوضــع حــد أعلــى ألتعــاب إدارة الصنــدوق وليــس لغــرض تحديــد اســاس 
ــات مــن نشــاط  ــع العقــارات ويشــمل فقــط دخــل العملي ــات ال يشــمل متحصــالت بي ــات، كمــا أن صافــي دخــل العملي االحتســاب والــذي حــدد أعــاله ب 9 % مــن صافــي دخــل العملي

ــل فــي متحصــالت إيجــار العقــارات وتشــغيلها. الصنــدوق المتمث

ســيتخذ مديــر الصنــدوق جميــع الخطــوات الالزمــة لمصلحــة مالكــي الوحــدات، وذلــك حســب علمــه واعتقــاده مــع الحــرص الواجــب والمعقــول. 
ولــن يتحمــل مديــر الصنــدوق، أو أي مــن المــدراء والمســئولين والموظفيــن والــوكالء والمستشــارين التابعيــن لــه، والشــركات التابعــة 
واألطــراف ذات العالقــة، وأميــن الحفــظ، ومديــري األمــالك، وأعضــاء لجنــة الرقابــة الشــرعية، ومجلــس إدارة الصنــدوق أي مســؤولية تجــاه 
ــأي تصــرف مــن أي  الصنــدوق أو تجــاه أي مســتثمر، وذلــك بخصــوص أي خســارة يتعــرض لهــا الصنــدوق بســبب القيــام أو عــدم القيــام ب
األطــراف المذكــورة فيمــا يتعلــق بالتزاماتهــم تجــاه الصنــدوق. وفــي هــذا الحــال، فإنــه يشــترط ألي طــرف مؤمــن عليــه، والــذي يريــد أن 
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يســتند إلــى أحــكام هــذه الفقــرة، أن يكــون قــد تصــرف بحســن نيــة وبشــكل ُيعتقــد أنــه يخــدم مصالــح الصنــدوق بالشــكل األمثــل وأن يكــون 
التصــرف ال ينطــوي علــى اإلهمــال أو االحتيــال أو ســوء التصــرف المتعمــد. وســوف يتحمــل الصنــدوق مســؤولية تعويــض وحمايــة كل طــرف 
مؤمــن عليــه ضــد جميــع المطالبــات والنفقــات والتعويضــات والتكاليــف والمطالــب وااللتزامــات التــي قــد يتكبدهــا أي منهــم أو جميعهــم 
والتــي تنشــأ بــأي حــال مــن واجباتهــم تجــاه الصنــدوق، باســتثناء مــا إذا حــدث ذلــك نتيجــة ألي احتيــال أو إهمــال أو ســوء ســلوك متعمــد 

مــن جانــب الطــرف ذو العالقــة.

الرسوم والنسبة المفروضة والمبلغ المفروض وطريقة الحساب وتكرار دفع الرسوم )*(:ب. 

نوع الرسم
النسبة المفروضة 

)إن وجدت(
المبلغ المفروض )إن 

وجد(
تكرار دفع الرسمطريقة الحساب

ال ينطبق0 %رسوم االشتراك

من قيمة االشتراك النقدي 
وال تنطبق هذه الرسوم 

على زيادة رأس مال 
الصندوق

عند فترة االكتتاب 
أو زيادة رأس مال 

الصندوق

أتعاب إدارة 
الصندوق

ال ينطبق9 %

سنويًا من صافي الدخل من 
العمليات على أن ال تتجاوز 
أتعاب اإلدارة 0.80 % من 
إجمالي أصول الصندوق

تحسب وتدفع بشكل 
نصف سنوي

ال ينطبق0.75 % )بحد أقصى(رسوم الصفقات

من قيمة كل عملية بيع 
أو شراء ألصل عقاري وال 

تنطبق هذه الرسوم على 
المحفظة التأسيسية

عند إغالق عملية البيع 
أو الشراء

أتعاب مدير األمالك/
مدراء األمالك

ال ينطبقال ينطبق

يتحمل الصندوق رسوم 
إدارة األمالك بأسعار 

السوق السائدة والمنافسة 
وقت التعيين

تدفع بشكل نصف 
سنوي

أتعاب هيكلة 
التمويل

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

ال ينطبقرسوم الحفظ

)100,000( ريال 
سعودي وقد يطرأ 
تغيير في األسعار 

الحقا على أن ال تتجاوز 
مبلغ )300,000( ريال 
سعودي )بحد أقصى(

ال ينطبق
تدفع على دفعتين 

نصف سنوية

رسوم تأسيس 
الشركة ذات الغرض 

الخاص
ال ينطبق)20,000( ريال سعوديال ينطبق

تدفع ألمين الحفظ مرة 
واحدة، ولكل مرة يتم 

تأسيس شركة ذات غرض 
خاص إضافية للصندوق

رسوم الخدمات 
اإلدارية

ال ينطبق
)150,000( ريال سعودي 

)كحد أقصى(
ال ينطبق

تدفع على دفعتين 
نصف سنوية

المصاريف األخرى

سيتم اإلفصاح عن 
تلك المصاريف في 

ملخص اإلفصاح 
المالي في نهاية 

السنة في حال 
وجدت على أن 
ال تتجاوز هذه 

المصاريف نسبة 
)0.15 %( بحد أقصى
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أتعاب مراجع 
الحسابات

ال ينطبق

)55,000( ريال سعودي 
وقد يطرأ تغيير في 

األسعار الحقا على أن ال 
تتجاوز مبلغ )100,000( 

ريال سعودي )بحد 
أقصى(

ال ينطبق
تدفع على دفعتين 

نصف سنوية

رسوم التمويل
حسب أسعار 

السوق السائدة
ال ينطبق

تحمل على أصول الصندوق 
وتحتسب بناءً على مبلغ 

التمويل

حسب شروط الجهة 
الممولة

رسوم إدراج 
الوحدات في 

السوق
ال ينطبق)50,000( ريال سعوديال ينطبق

تدفع مرة واحدة عند 
إدراج وحدات الصندوق 

في السوق

رسوم استمرار 
اإلدراج

 300,000( % 0.03
ريال سعودي )بحد 
أقصى( و50,000 

ريال سعودي )بحد 
أدنى((

ال ينطبق
من القيمة السوقية 

للصندوق
تدفع سنويًا

رسوم الرقابة 
السنوية من قبل 

الهيئة
تدفع سنويًاال ينطبق)7,500( ريال سعوديال ينطبق

رسوم تحميل 
سجالت مالكي 

الوحدات
ال ينطبق

)50,000( ريال سعودي 
باإلضافة إلى )2( 
ريال سعودي عن 

كل طلب اكتتاب )بحد 
أقصى )500,000( ريال 

سعودي(

ال ينطبق
تدفع لمرة واحدة قبل 
إدراج وتداول الوحدات

رسوم النشر 
السنوي على 

الموقع اإللكتروني 
للسوق

تدفع سنويًاال ينطبق)5,000( ريال سعوديال ينطبق

إدارة سجالت 
المساهمين 

)مالكي الوحدات(
ال ينطبق

)300,000( ريال 
سعودي )في حال 

كان رأسمال الصندوق 
المدفوع إلى 

)500,000,000( ريال 
سعودي(، و)400,000( 

ريال سعودي )في 
حال كان رأسمال 

الصندوق المدفوع أكثر 
من )500,000,000( 
ريال سعودي إلى 

)2,000,000,000( ريال 
سعودي

تدفع سنويًاال ينطبق

ال ينطبقأتعاب المقيمين
)300,000( ريال 

سعودي )بحد أقصى(
ال ينطبق

تدفع على دفعتين 
نصف سنوية

مكافأة أعضاء 
مجلس اإلدارة 

المستقلين
ال ينطبق

20,000 ريال سعودي 
)بحد أقصى( لكل عضو 

مستقل
ال ينطبق

تدفع مرتين سنويًا بعد 
كل اجتماع لمجلس 

اإلدارة

أتعاب لجنة الرقابة 
الشرعية

ال ينطبق)50,000( ريال سعوديال ينطبق
تدفع على دفعتين 

نصف سنوية
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رسوم الوساطة 
)السعي(

ال ينطبق2.5 % )بحد أقصى(
من سعر شراء أو بيع أي 

أصل عقاري

تدفع مرة واحدة عند كل 
عملية شراء/بيع على 

أصل عقاري

التأمين على 
األصول العقارية

ال ينطبقال ينطبق

يتحمل الصندوق رسوم 
التأمين بأسعار السوق 

السائدة والمنافسة وقت 
التعيين

ال ينطبق

أتعاب التطوير )ال 
يوجد حاليًا(

تحتسب على قيمة 
العقد "إن وجدت" 

وتحمل على أصول 
الصندوق وتحتسب 

بناءً على قيمة 
العقود الموقعة

)*( ال تشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة القيمة المضافة، ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب االقتضاء وعندما تنطبق.

جدول االستثمار االفتراضي لمالك الوحدات:ج. 

ــغ )1,000,000( ريــال ســعودي وقــد حصــل علــى عــدد وحــدات )100,000( وحــدة بســعر  ــراض مشــترك مــن الجمهــور قــد اشــترك بمبل بافت
الوحــدة التأسيســي )10( ريــال ســعودي وبافتــراض تحقيــق الصنــدوق العوائــد المســتهدفة.

1,020,021,000 ريال سعوديحجم الصندوق

1,000,000 ريال سعوديمبلغ االشتراك االفتراضي

6,697 ريال سعودي9 % سنويًا من صافي الدخل من العمليات

98 ريال سعوديرسوم الحفظ  100,000 ريال سعودي

20  ريال سعوديرسوم تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص

20  ريال سعوديمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 20,000 ريال سعودي بحد اقصى

49 ريال سعوديمكافآت الهيئة الشرعية 50,000 ريال سعودي

1,279 ريال سعوديرسوم اإلدراج و التسجيل تداول

7 ريال سعوديالرسوم الرقابية 7,500 ريال سعودي

147 ريال سعوديرسوم الخدمات اإلدارية 150,000 ريال سعودي

54 ريال سعوديأتعاب مراجع الحسابات 55,000 ريال سعودي

1,500 ريال سعوديرسوم أخرى 0,015 % بحد أقصى

9,871 ريال سعوديإجمالي الرسوم و المصاريف السنوية المتكررة

1%نسبة إجمالي الرسوم و المصاريف السنوية المتكررة

0.003 %نسبة إجمالي الرسوم و المصاريف السنوية غير المتكررة

74,412,835دخل الصندوق المتوقع

7.3 %نسبة إجمالي دخل الصندوق

6.3 %نسبة صافي دخل الوحدة

إقرار مدير الصندوق بشأن الرسوم:د. 

يقــر مديــر الصنــدوق بــأن الرســوم الــواردة فــي المــادة )11( مــن هــذه الشــروط واألحــكام "الرســوم ومقابــل الخدمــات والعمــوالت وأتعــاب 
اإلدارة" تمثــل جميــع الرســوم المفروضــة علــى الصنــدوق، وأن مديــر الصنــدوق ســيتحمل أّي رســم لــم ُيذكــر.
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التأمين:  -12

مدى تغطية التأمينتفاصيل التأميناألصول المؤمن عليها

فيتوري باالس - الرياض

الماديــة  األضــرار  كافــة  لتأميــن   2021/08/08 بتاريــخ  وثيقــة 
باســتثناء  ســبب  أي  عــن  الناتجــة  عليهــا  المؤمــن  للممتلــكات 
المســتثناة فــي الوثيقــة الصــادرة مــن شــركة ميدقلــف بنــاء علــى 

.LM7 وثيقــة 

300,200,000

رافال اسكوت - الرياض

الماديــة  الخســارة  مخاطــر  لجميــع   2022/12/23 بتاريــخ  وثيقــة 
األســباب،  مــن  ســبب  ألي  بالممتلــكات  تلحــق  التــي  األضــرار  أو 
والتــي لــم يتــم اســتبعادها بخــالف ذلــك وفقــًا للشــروط / البنــود 
انقطــاع  ذلــك  فــي  بمــا  المذكــورة  واالســتثناءات  االمتــدادات   /

األعمــال.

530,038,694

كمفورت إن آند سويتس - جدة

الماديــة  الخســارة  مخاطــر  لجميــع   2021/05/19 بتاريــخ  وثيقــة 
 ، األســباب  مــن  ســبب  ألي  بالممتلــكات  تلحــق  التــي  األضــرار  أو 
والتــي لــم يتــم اســتبعادها بخــالف ذلــك وفقــًا للشــروط / البنــود 
انقطــاع  ذلــك  فــي  بمــا  المذكــورة  واالســتثناءات  االمتــدادات   /

األعمــال.

63,964,601

-المبنى جديد ولم يتم االنتهاء من بوليصة تأمين المبنى.كمفورت إن العليا - الرياض

كالريون مطار جدة - جدة

الماديــة  الخســارة  مخاطــر  لجميــع   2021/11/11 بتاريــخ  وثيقــة 
 ، األســباب  مــن  ســبب  ألي  بالممتلــكات  تلحــق  التــي  األضــرار  أو 
والتــي لــم يتــم اســتبعادها بخــالف ذلــك وفقــًا للشــروط / البنــود 
انقطــاع  ذلــك  فــي  بمــا  المذكــورة  واالســتثناءات  االمتــدادات   /

األعمــال.

142,921,909

أصول الصندوق:  -13

بيان عن آلية تسجيل أصول الصندوق:أ. 

ســيتم تســجيل أصــول الصنــدوق باســم الشــركة ذات الغــرض الخــاص )المؤسســة مــن جانــب أميــن الحفــظ لغــرض حفــظ وتملــك أصــول 
الصنــدوق(، علمــًا أن بيانــات هــذه الشــركة وفقــًا لمــا يلــي:

الغرضالنوعاالسم

شركة تنمية الفنادق العقارية
محــدودة  مســؤولية  ذات  شــركة 
)مملوكــة  واحــد  شــخص  ســعودية 
بنســبة )100 %( مــن قبــل أميــن الحفــظ(.

وأنشــطة  وتقســيمها  والعقــارات  األراضــي  وبيــع  شــراء 
البيــع علــى الخارطــة وإدارة وتأجيــر العقــارات المملوكــة أو 
المؤجــرة وإدارة وتأجيــر العقــارات المملوكــة أو المؤجــرة.

تقييم أصول الصندوق:ب. 

أسماء المقيمين المعتمدين ألصول الصندوق:. 1

قــام مديــر الصنــدوق بتقييــم األصــول العقاريــة للصنــدوق مــن خــالل تقييــم ُمَعــد مــن ِقَبل ُمقّيميــن إثنين )بحــد أدنى( معتمدين ومســتقلين 
معروفيــن بالخبــرة والصــدق والمعرفــة فــي القطــاع العقــاري وفقــًا للمتطلبــات المفروضــة بموجــب لوائــح الهيئــة، وذلــك وفقــًا للتفاصيــل 

والمعلومــات الــواردة فــي الجــدول التالي:

المقيم الثالثالمقيم الثانيالمقيم األول

شركة مكين القيمة للتقييم العقاريشركة أوالت وشريكه للتقييم العقاريشركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري

يجــوز لمديــر الصنــدوق إنهــاء التعاقــد مــع أي مــن الشــركات التــي تتولــى تقييــم األصــول العقاريــة للصنــدوق المعينــة مــن قبلــه بموجــب 
إشــعار كتابــي إذا رأى بشــكل معقــول أن عــزل الشــركة فــي مصلحــة مالكــي الوحــدات، وســيتم تعييــن بديــل عنهــا وفقــًا لنفــس األتعــاب 

والرســوم المســتحقة.
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كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق:. 2

ســيقوم مديــر الصنــدوق بتقييــم األصــول العقاريــة للصنــدوق مــن خــالل تقييــم معــد مــن قبــل ُمقّيميــن إثنيــن )بحــد أدنــى( معتمديــن 
ومســتقلين معروفيــن بالخبــرة والصــدق والمعرفــة فــي القطــاع العقــاري وفقــًا للمتطلبــات المفروضــة بموجــب لوائــح الهيئــة، ومــن 
خــالل الحصــول علــى متوســط التقييميــن المعديــن مــن قبــل المقّيميــن اإلثنيــن، مــرة كل ســتة أشــهر علــى األقــل، علــى أن يشــتمل تقريــر 

المقّيميــن بحــد أدنــى علــى اآلتــي:

أسلوب التقييم وطريقته واالفتراضات التي بني عليها. 	

سيتم تقييم األصول على أساس القيمة السوقية وبطريقة الدخل. 	

تحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه السوق. 	

تفاصيل العقار )األصل العقاري( وأوصافه. 	

المخاطر المتعلقة بالعقار )األصل العقاري(.  	

قيمة التقييم لكل أصل مراد االستثمار فيه:. 3

تقييم األصول حسب القيمة السوقية.

عدد مرات التقييم وتوقيته:. 4

سيتم تقييم أصول الصندوق مرتين سنويًا وبالتحديد في 31 ديسمبر و30 يونيو من كل سنة ميالدية.

اإلعالن عن صافي قيمة األصول لكل وحدة:ج. 

يقــوم مديــر الصنــدوق باإلعــالن عــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق لــكل وحــدة خــالل ثالثــون )30( يــوم عمــل مــن التقييــم ذي العالقــة، 
ويتــم إخطــار مالكــي الوحــدات بصافــي قيمــة األصــول لــكل وحــدة مــن خــالل التقاريــر الدوريــة، وتكــون هــذه المعلومــات متاحــة علــى 

الموقــع اإللكترونــي للســوق وموقــع مديــر الصنــدوق.

رأي مدير الصندوق في قيمة االستحواذ:د. 

يــرى مديــر الصنــدوق أن قيمــة االســتحواذ، وفقــًا لدراســاته الداخليــة والتقييمــات المعتمــدة بأســلوبي القيمــة الســوقية وحســب العقــود، 
تنافســية ومناســبة أخــذه باالعتبــار الدخــل المتوقــع والمعطيــات اإليجابيــة والمخاطــر والضمانــات المفصــح عنهــا فــي هــذه الشــروط 

واألحــكام.  

العقــارات محــل االســتحواذ وأســماء المقيميــن المعتمديــن وتاريــخ تقريــر كل تقييــم وقيمــة التقييــم لــكل عقــار  	. 
ومعــدل التقييمــات وســعر شــراء كل عقــار:

األصل 
العقاري

المقيم 
األول 
شركة 
أبعاد

)’000(

المقيم 
الثاني 
)شركة 
أوالت
)’000(

المقيم 
الثالث 
)شركة 
مكين 
القيمة
)’000(

متوسط 
التقييم 
حسب 
قيمة 
العقود
)’000(

المقيم 
األول 
شركة 
أبعاد

)’000(

المقيم 
الثاني 
)شركة 
أوالت
)’000(

المقيم 
الثالث 
)شركة 
مكين 
القيمة
)’000(

متوسط 
التقييم 
حسب 

القيمة 
السوقية 
)التقييم 
المعتمد 
من قبل 

المقيميين 
العقاريين(

)’000(

قيمة 
 االستحواذ

)شامل 
السعي 
والضريبة(

)’000(

الفرق*

قيمة 
االستحواذ 
الصافي**

)’000(

تاريخ التقييم

)’000(

المقيم 
الثاني 
)شركة 
أوالت

المقيم 
الثالث

فيتوري 
باالس 
-الرياض

412,400
ال 

ينطبق
412,600412,500453,700

ال 
ينطبق

2022/7/26ال ينطبق0.3420,0002022/7/20 452,000452,850451,500%

رافال 
اسكوت - 

الرياض
234,880

ال 
ينطبق

235,000234,940250,500
ال 

ينطبق
2022/7/26ال ينطبق2.1245,0002022/7/20 275,000262,750257,250%
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كمفورت 
إن آند 

سويتس– 
جدة

ال ينطبق2.179,4002022/7/202022/7/25 %87,15385,355ال ينطبق83,51787,00087,307ال ينطبق77,90089,135

كمفورت 
إن العليا - 

الرياض
59,500

ال 
ينطبق

59,70059,60066,000
ال 

ينطبق
2022/7/26ال ينطبق460,7002022/7/20 67,50066,75065,252%

كالريون 
مطار جدة

ال ينطبق2.75147,6002022/7/202022/7/25 %163,150158,670ال ينطبق155,280160,600165,700ال ينطبق144,860165,700

---952,700-1,032,9031,018,027---945,837---اإلجمالي

* الفرق بين متوسط المقيمين حسب القيمة السوقية وقيمة االستحواذ اإلجمالية. 

** تــم تقييــم العقــارات بأســلوبين: األول وفــق القيمــة الســوقية )األســلوب األول( والثانــي وفــق عقــود التشــغيل/التأجير الموقعــة مــع المســتأجرين /المشــغلين )األســلوب 
الثانــي(، وعليــه فــإن تقييــم األصــول وفــق األســلوب األول )1,033 مليــون( أعلــى مــن تقييــم االصــول وفــق االســلوب الثانــي )946 مليــون( وإن ســعر االســتحواذ علــى األصــول 
)953 مليــون صافــي 1,018- مليــون اجمالــي( اقــل مــن تقييــم األصــول وفــق األســلوب األول ولكــن أعلــى مــن تقييــم األصــول وفــق األســلوب الثانــي والــذي ال يأخــذ بعيــن االعتبــار 
تغيــر الدخــل بعــد انتهــاء العقــود، وبالنظــر إلــى الهــدف مــن إنشــاء الصنــدوق والمتمثــل فــي تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن العوائــد الدوريــة، ووفقــًا لدراســات مديــر الصنــدوق 
وتقييمــه متبعــًا فــي ذلــك أفضــل الممارســات مــع االخــذ فــي االعتبــار قــوى العــرض والطلــب فــي الســوق، توصــل مديــر الصنــدوق إلــى أن ســعر االســتحواذ علــى عقــارات المحفظــة 
التأسيســية ُيعــد تنافســيًا نظــرًا ألنــه ُيعــد ســعًر متوســطًا مــا بيــن أســلوبي التقييــم. حيــث إن التقييــم اســتنادًا لألســلوب الثانــي يأخــذ بعيــن االعتبــار صافــي دخــل ســنوي ثابــت 
للســنوات الخمســة األولــى قدرهــا حوالــي )74 مليــون( ســنويًا بالمقارنــة مــع متوســط صافــي دخــل ســنوي متوقــع مــن قبــل المثمنيــن قــدره حوالــي )83 مليــون( ريــال ســنويًا 
حســب تقييــم األصــول باســتخدام األســلوب األول. حيــث إن الفــرق الســنوي المتوقــع )9 مليــون( مــا بيــن القيمتيــن هــو حافــز األداء المتوقــع للمشــغلين /المســتأجرين خــالل 
ــات والســندات التنفيذيــة المقدمــة مــن قبــل المستأجرين/المشــغلين ومالكيهــم )وهــي جهــات ذات مــالءة  الســنوات الخمــس األولــى وإن هــذا الفــرق باإلضافــة إلــى الضمان

ماليــة عاليــة( يقــدم غطــاء كافــي ألي تذبــذب مســتقبلي قــد يطــرأ علــى دخــل األصــول.

مجلس إدارة الصندوق:  -14

ُيشــرف علــى الصنــدوق مجلــس إدارة يعينــه مديــر الصنــدوق مؤلــف مــن ســتة )6( أعضــاء اثنيــن )2( منهــم أعضــاء مســتقلين، ويجــب أن ال 
يقــل عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين عــن عضويــن، أو ثلــث العــدد اإلجمالــي ألعضــاء المجلــس، أيهمــا أكثــر )"الحــد األدنــى لألعضــاء 

المســتقلين"(.

بيــان أســماء أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق، ومؤهالتهــم، واإلفصــاح عــن األعضــاء المســتقلين فــي مجلــس أ. 
الصنــدوق: إدارة 

األستاذ/ مازن بن فواز بغدادي )رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو غير مستقل(. 1

هــو الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار وخبرتــه العمليــة تمتــد ألكثــر مــن 19 عامــًا فــي المجــاالت الماليــة 
واالســتثمارية، وشــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة كان آخرهــا رئيــس االســتثمارات بشــركة االنمــاء لالســتثمار. ويحمــل األســتاذ/ مــازن 
فــواز بغــدادي درجــة البكالوريــوس فــي الماليــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن فــي العــام 2000 م ويملــك االســتاذ مــازن 
بغــدادي خبــرة كبيــرة ومتنوعــة فــي المجــال المصرفــي واالســتثمار وتشــمل خبراتــه إدارة المحافــظ وإدارة الصناديــق االســتثمارية وتحليــل 

أســواق األســهم فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج واألســواق األمريكيــة.

األستاذ/ سلطان بن توفيق القصير )عضو غير مستقل(. 2

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الماليــة والعقــار واالقتصــاد مــن جامعــة فيالنوفــا فــي الواليــات المتحــدة، ويتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 
تســع ســنوات فــي مجــال صناديــق االســتثمار والمحافــظ االســتثمارية، كمــا يشــغل حاليــًا منصــب رئيــس إدارة االســتثمارات البديلــة فــي 
شــركة االنمــاء لالســتثمار، عمــل االســتاذ ســلطان القصيــر قبــل انضمامــه لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار فــي إدارة صناديــق االســتثمار بــكل مــن 
شــركة ســويكورب وشــركة بلــوم لالســتثمار وشــركة نعيــم لالســتثمار ولديــة إطــالع واســع بمجــال الهيكلــة الماليــة وتشــريعات األوراق 

الماليــة.

الدكتور/ علي بن محمد العلي )عضو غير مستقل(. 3

حاصــل علــى الدكتــوراه فــي إدارة المخاطــر وهــو مؤســس ورئيــس شــركة أشــاد والرئيــس التنفيــذي كمــا يشــغل منصــب مديــر عــام شــركة 
العلــي القابضــة وعضــو مجلــس إدارة فــي كل مــن شــركة المســكن لالســتثمار العقــاري وشــركة وصــل للتقســيط.

األستاذ/ يزيد المهيزع )عضو غير مستقل(. 4

يشــغل منصــب مستشــار للعضــو المنتــدب فــي شــركة القديــة لالســتثمار منــذ عــام 2021. كمــا انــه عضــو مجلــس إدارة شــركة ســيرا القابضــة، 
وقــد شــغل منصــب مديــر عــام مســاعد ورئيــس قســم األســواق الدوليــة فــي شــركة حصانــة االســتثمارية التي عمــل بها منذ عــام 2014 وقد 
عمــل قبــل ذلــك كمحلــل اســتثمارات بقســم إدارة المحافــظ فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 

مــن عــام 2007 إلــى عــام 2014 ويحمــل   شــهادة الماجســتير فــي اإلدارة الماليــة مــن جامعــة واليــة كاليفورنيــا.



55

األستاذ/ وهدان القاضي )عضو مستقل(. 5

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة الصناعيــة وعلــى ماجســتير إدارة األعمــال التنفيذيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول 
والمعــادن ويتمتــع بخبــرة تزيــد عــن عشــرين ســنة فــي القطــاع المالــي وقطــاع التطويــر ويشــغل حاليــا منصــب المديــر التنفيــذي لقطــاع 

األعمــال فــي صنــدوق التنميــة الســياحي.

األستاذ/ سامي بن عبد الله الزكري )عضو مستقل(. 6

مصرفــي ســابق ومستشــار فــي االســتثمار والتطويــر العقــاري لعــدة جهــات. وقــد تولــى خــالل 21 عامــًا أدوارًا قياديــة منهــا المشــاركة فــي 
تأســيس أحــد أوائــل الوحــدات المصرفيــة اإلســالمية فــي المملكــة والتابعــة لبنــك ســاب والمشــاركة فــي تأســيس شــركة جــدوى لالســتثمار 
وإدارة االستشــارات العقاريــة بهــا. هــذا باإلضافــة الــى عضويتــه فــي مجلــس مديــري شــركة مســكن العربيــة للتطويــر واالســتثمار العقــاري 

وشــركة تــال للتنميــة والتطويــر. كمــا أن لديــه الخبــرة فــي وضــع اســتراتيجيات االســتثمار العقــاري والتطويــر العقــاري.

مجموع المكافآت المتوقع دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة خالل مدة الصندوق:ب. 

ســيمنح أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين مكافــأة ماليــة قدرهــا )10,000( ريــال ســعودي للعضــو المســتقل الواحــد لــكل اجتمــاع، وبحــد 
أقصــى )20,000( ريــال ســعودي لــكل عضــو مســتقل ســنويًا، وتدفــع مرتيــن ســنويًا بعــد كل اجتمــاع لمجلــس اإلدارة، وال يحصــل أعضــاء 

المجلــس غيــر المســتقلين علــى أي مكافــآت.

وصف لطبيعة الخدمات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق:ج. 

تتضمن الخدمات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:

الموافقــة علــى جميــع العقــود والقــرارات والتقاريــر الجوهريــة التــي يكــون الصنــدوق طرفــًا فيهــا ويشــمل ذلــك – علــى ســبيل المثــال ال . 1
الحصــر – الموافقــة علــى عقــود تقديــم خدمــات اإلدارة للصنــدوق، وعقــود تقديــم خدمــات الحفــظ، وال يشــمل ذلــك العقــود المبرمــة وفقــًا 

للقــرارات االســتثمارية فــي شــأن أي اســتثمارات قــام بهــا الصنــدوق أو ســيقوم بهــا فــي المســتقبل.

ــة للصنــدوق . 2 ــة بتقديــم الخدمــات الجوهري ــر المتضمــن تقييــم أداء وجــودة الخدمــات المقدمــة مــن األطــراف المعني االطــالع علــى التقري
وفقــًا لمــا هــو وارد فــي الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، وذلــك للتأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة 

مالكــي الوحــدات وفقــًا لشــروط وأحــكام الصنــدوق ومــا ورد فــي الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.

اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.. 3

اإلشراف و– متى ما كان ذلك مناسبًا – الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.. 4

االجتمــاع مرتيــن ســنويًا علــى األقــل مــع لجنــة المطابقــة وااللتــزام لــدى مديــر الصنــدوق أو مســؤول المطابقــة وااللتــزام لديــه لمراجعــة . 5
التــزام الصنــدوق بجميــع اللوائــح واألنظمــة ذات العالقــة، ويشــمل ذلــك – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي 

الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.

الموافقــة علــى جميــع التغييــرات المنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، وذلــك قبــل حصــول مديــر الصنــدوق علــى . 6
موافقــة مالكــي الوحــدات والهيئــة أو إشــعارهم )حيثمــا ينطبــق(.

التأكــد مــن اكتمــال ودقــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأي مســتند آخــر )ســواء أكان عقــد أم غيــره( يتضمــن إفصاحــات تتعلــق بالصنــدوق . 7
ومديــر الصنــدوق وإدارتــه للصنــدوق، إضافــة إلــى التأكــد مــن توافــق مــا ســبق مــع أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.

التأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات وفقــًا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري . 8
وشــروط وأحــكام الصنــدوق.

تقييــم آليــة تعامــل مديــر الصنــدوق مــع المخاطــر المتعلقــة بأصــول الصنــدوق وفقــًا لسياســات وإجــراءات مديــر الصنــدوق حيــال رصــد . 9
المخاطــر المتعلقــة بالصنــدوق وكيفيــة التعامــل معهــا.

العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.. 10

تدوين محاضر االجتماعات التي تشمل على جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.. 11

ــع الشــكاوى واإلجــراءات المتخــذة حيالهــا المشــار إليهــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، . 12 ــر المتضمــن جمي االطــالع علــى التقري
وذلــك للتأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات وفقــًا لشــروط وأحــكام الصنــدوق ومــا ورد فــي 

الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.
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الصناديق األخرى التي يشرف عليها أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق:د. 

اسم الصندوق
نوع 

الصندوق

أعضاء المجلس

األستاذ 
/ مازن 
بغدادي

األستاذ/ 
سلطان 
القصير

األستاذ/ 
علي محمد 

العلي

األستاذ/ 
يزيد 

المهيزع

األستاذ/ 
وهدان 
القاضي

األستاذ/ 
سامي 
الزكري

طرح خاصصندوق اإلنماء العقاري
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

طرح خاصصندوق دانية مكة الفندقي
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

طرح خاصصندوق اإلنماء الثريا العقاري
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

طرح خاصصندوق القيروان اللوجيستي
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق اإلنماء المدر للدخل 
األول

طرح خاص
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

طرح خاصصندوق ضاحية سمو العقاري
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

طرح عامصندوق اإلنماء مكة العقاري
عضو غير 

مستقل
عضو غير 

مستقل
------------------------------------

صندوق اإلنماء مشارف 
العوالي

طرح خاص
عضو غير 

مستقل
عضو غير 

مستقل
------------------------------------

صندوق منطقة اإلنماء 
اللوجيستي

طرح خاص
عضو غير 

مستقل
عضو غير 

مستقل
---------------------------

عضو غير 
مستقل

صندوق اإلنماء مكة للتطوير 
األول

طرح خاص
عضو غير 

مستقل
عضو غير 

مستقل
---------------------------

عضو 
مستقل

صندوق اإلنماء مكة للتطوير 
الثاني

طرح خاص
عضو غير 

مستقل
عضو غير 

مستقل
---------------------------

عضو 
مستقل

صندوق اإلنماء المحمدية 
العقاري

طرح خاص
عضو غير 

مستقل
عضو غير 

مستقل
---------------------------

صندوق مجمع اإلنماء 
اللوجيستي

طرح خاص
عضو غير 

مستقل
عضو غير 

مستقل
------------------------------------

طرح خاصصندوق االنماء رياض فيو
عضو غير 

مستقل
عضو غير 

مستقل
------------------------------------

طرح خاصصندوق اإلنماء وريف الوقفي
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

طرح عامصندوق اإلنماء عناية الوقفي
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق اإلنماء ريت لقطاع 
التجزئة

طرح عام
عضو غير 

مستقل
عضو غير 

مستقل

صندوق اإلنماء بر الرياض 
الوقفي

طرح عام
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية 
األيتام

طرح عام
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

طرح خاصصندوق القصيم الوقفي
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق اإلنماء المتوازن 
متعدد األصول

طرح عام
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------
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صندوق اإلنماء للسيولة 
بالريال السعودي

طرح عام
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق اإلنماء لألسهم 
السعودية

طرح عام
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق اإلنماء لإصدارات 
األولية

طرح عام
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

طرح خاصصندوق اإلنماء الجزيرة األول
عضو غير 

مستقل
عضو غير 

مستقل
------------------------------------

صندوق اإلنماء المتداول 
لصكوك الحكومة السعودية 

المحلية – قصيرة األجل
طرح عام

عضو غير 
مستقل

---------------------------------------------

صندوق االستثمار في قطاع 
الحج والعمرة

طرح خاص
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق اإلنماء الوقفي 
لمساجد الطرق

طرح عام
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------

صندوق اإلنماء ضاحية الرياض 
العقاري

طرح خاص
عضو غير 

مستقل
------------------------------

عضو 
مستقل

صندوق االنماء الخاص 
لألسهم1-

طرح خاص
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------

طرح خاصالصندوق العائلي الخاص
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------

أهلية أعضاء مجلس إدارة الصندوق:	. 

يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق تنطبق عليهم متطلبات التأهيل التالية:. 1

أن ال يكون مفلسًا أو خاضعًا ألي دعاوى إفالس أو إعسار.. 2

لم يسبق له ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة واألمانة.. 3

أن يمتلك المهارات والخبرات الالزمة.. 4

إقرار مدير الصندوق بشأن أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين:و. 

يقــر مديــر الصنــدوق بــأن أعضــاء المجلــس المســتقلين ينطبــق عليهــم تعريــف "عضــو مجلــس إدارة صنــدوق مســتقل" الــوارد فــي قائمــة 
المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح الهيئــة وقواعدهــا.

مدير الصندوق:  -15

اسم مدير الصندوق وعنوانه:أ. 

شركة اإلنماء لالستثمار

برج العنود 2، الطابق رقم 20، طريق الملك فهد العليا

ص.ب 55560 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية 

www.alinmainvestment.com  :الموقع اإللكتروني

ترخيص مدير الصندوق:ب. 

شــركة اإلنمــاء لالســتثمار، شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة، والمســجلة بموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم )1010269764(، ومرخصــة 
مــن قبــل الهيئــة كمؤسســة ســوق ماليــة بموجــب الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة، وذلــك بموجــب ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم 
)-37 09134( وبتاريــخ 2009/04/14م لمزاولــة نشــاط التعامــل والحفــظ واإلدارة "إدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق" والترتيــب وتقديــم 

المشــورة فــي أعمــال األوراق الماليــة.
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خطاب صادر عن مدير الصندوق:ج. 

قــدم مديــر الصنــدوق خطــاب فــي شــأن تقريــر العنايــة المهنــي وفقــًا لمتطلبــات الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، والمرفــق نســخة عنــه 
فــي الملحــق رقــم )3( مــن هــذه الشــروط واألحــكام.

مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:د. 

يتولــى مديــر الصنــدوق مهــام شــؤون إدارة وتشــغيل الصنــدوق بصفتــه كيانــًا ماليــًا مســتقالً بذاتــه عــن أصــول شــركة اإلنمــاء لالســتثمار 
وذلــك وفقــًا لألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة ووفقــًا لمصلحــة مالكــي الوحــدات ويقــدم مديــر الصنــدوق الخدمــات اإلداريــة اآلتيــة وخدمــات 

أخــرى للصنــدوق بمــا فــي ذلــك – دون حصــر– مــا يأتــي:

وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب الفنية واإلدارية لمشاريع الصندوق وأعماله.. 1

االلتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة ذات العالقة بعمل الصندوق.. 2

تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام للصندوق، وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.. 3

وضــع السياســات واإلجــراءات لرصــد المخاطــر التــي تؤثــر فــي اســتثمارات الصنــدوق، وضمــان ســرعة التعامــل معهــا، علــى أن تتضمــن تلــك . 4
السياســات واإلجــراءات القيــام بعمليــة تقييــم المخاطــر بشــكل ســنوي علــى األقــل.

التعــاون مــع جميــع األشــخاص المعنييــن بــأداء مهــام للصنــدوق بمــا فــي ذلــك أميــن الحفــظ ومراجــع الحســابات، وتزويدهــم بجميــع مــا . 5
ــزم ألداء واجباتهــم ومهامهــم وفقــًا لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري. يل

إعــداد تقريــر ســنوي يتضمــن تقييمــًا ألداء وجــودة الخدمــات المقدمــة مــن األطــراف المعنيــة بتقديــم الخدمــات الجوهريــة للصنــدوق – . 6
بمــن فــي ذلــك أميــن الحفــظ والمطــور ومديــر األمــالك حســبما ينطبــق – ويجــب أن يقــدم مديــر الصنــدوق التقريــر المشــار إليــه فــي هــذه 

الفقــرة إلــى مجلــس إدارة الصنــدوق.

إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا لشروط وأحكام الصندوق.. 7

التأكد من نظامية وسالمة العقود التي تبرم لمصلحة الصندوق.. 8

االلتــزام بأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، ســواء قــد أدى مســؤولياته وواجباتــه بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا جهــة خارجيــة . 9
بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري والئحــة مؤسســات الســوق الماليــة.

االلتزام بما ورد في الئحة صناديق االستثمار العقاري عند التقدم بطلبات الموافقة أو اإلشعارات للهيئة.. 10

التقيد بهذه الشروط واألحكام.. 11

إعــداد تقريــر ســنوي يتضمــن جميــع الشــكاوى واإلجــراءات المتخــذة حيالهــا، ويجــب أن يقــدم مديــر الصنــدوق التقريــر المشــار إليــه فــي . 12
هــذه الفقــرة إلــى مجلــس إدارة الصنــدوق.

االلتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعالنات الصناديق االستثمارية.. 13

االحتفاظ بدفاتر وسجالت الصندوق.. 14

االحتفاظ بجميع األوقات بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاة، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة للصندوق.. 15

االحتفــاظ بجميــع الدفاتــر والســجالت كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري مــدة عشــر )10( ســنوات مــا لــم تحــدد . 16
الهيئــة خــالف ذلــك، وفــي حــال وجــود دعــوى قضائيــة أو مطالبــة )بمــا فــي ذلــك أي دعــوى قائمــة أو مهــدد بإقامتهــا( أو أي إجــراءات 
تحقيــق قائمــة تتعلــق بتلــك الدفاتــر والســجالت مــدة أطــول وذلــك إلــى حيــن انتهــاء تلــك الدعــوى القضائيــة أو المطالبــة أو إجــراءات 

التحقيــق القائمــة.

إدارة أصول الصندوق العقارية واألصول األخرى لصالح مالكي الوحدات وفقًا لهذه الشروط واألحكام.. 17

تنفيذ استراتيجيات االستثمار الموضحة ضمن هذه الشروط واألحكام.. 18

ترتيب التمويل مع المعايير والضوابط الشرعية، والتفاوض بشأنه، وتنفيذه، وذلك نيابة عن الصندوق ولمصلحته.. 19

الحصــول علــى موافقــة لجنــة الرقابــة الشــرعية بخصــوص توافــق هــذه الشــروط واألحــكام وجميــع عقــود الصنــدوق ووثائقــه وتعامالتــه . 20
مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية.

تعيين مراجع حسابات ومزودي خدمات مهنية آخرين للصندوق بما في ذلك المستشار القانوني.. 21



59

اإلشراف على أداء مديري األمالك.. 22

 ترتيب بيع و/أو تصفية الصندوق عند انتهاء مدة الصندوق.. 23

 إطالع مالكي الوحدات عن أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق وفقًا لمتطلبات الئحة صناديق االستثمار العقاري.. 24

 التشاور مع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من وقت آلخر لضمان االلتزام بأنظمة هيئة السوق المالية السعودية والشروط واألحكام.. 25

األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:	. 

للهيئــة عــزل مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق بالصنــدوق واتخــاذ أي إجــراء تــراه مناســبًا لتعييــن مديــر صنــدوق بديــل للصنــدوق أو اتخــاذ أي . 	
تدبيــر آخــر تــراه مناســبًا، وذلــك فــي حــال وقــوع أّي مــن الحــاالت اآلتيــة:

توقــف مديــر الصنــدوق عــن ممارســة نشــاط إدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق دون إشــعار الهيئــة بذلــك بموجــب الئحــة مؤسســات . 1
الســوق الماليــة.

إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة.. 2

تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق.. 3

إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل تراه الهيئة جوهريًا – بااللتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية.. 4

وفــاة مديــر المحفظــة االســتثمارية الــذي يديــر أصــول الصنــدوق أو عجــزه أو اســتقالته مــع عــدم وجــود شــخص آخــر مســجل لــدى مديــر . 5
ــر المحفظــة االســتثمارية. الصنــدوق قــادر علــى إدارة أصــول الصنــدوق الــذي كان يديرهــا مدي

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

أي حالة أخرى ترى الهيئة – بناءً عل أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية.. 7

ــد )هـــ( مــن هــذه المــادة خــالل . 		 يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار الهيئــة بــأي مــن الحــاالت المذكــورة فــي الفقــرة الفرعيــة )5( مــن البن
يوميــن مــن تاريــخ حدوثهــا.

عنــد عــزل مديــر الصنــدوق وفقــًا للحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات الفرعيــة )1( و)2( و)3( و)4( و)5( و)7( مــن البنــد )هـــ( مــن هــذه . 			
المــادة، توجــه الهيئــة مديــر الصنــدوق المعــزول للدعــوة الجتمــاع مالكــي الوحــدات خــالل )15( يومــًا مــن تاريــخ صــدور قــرار الهيئــة بالعــزل، 
وذلــك لتعييــن أميــن الحفــظ أو جهــة أخــرى مــن خــالل قــرار صنــدوق عــادي للبحــث والتفــاوض مــع مديــر صنــدوق بديــل وتحديــد المــدة 

المحــددة للبحــث والتفــاوض.

عنــد عــزل مديــر الصنــدوق وفقــًا للحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة )6( مــن البنــد )هـــ( مــن هــذه المــادة، يجــب عليــه اســتصدار . 		
قــرار صنــدوق عــادي فــي نفــس االجتمــاع الــذي تــم فيــه تصويــت مالكــي الوحــدات علــى طلــب عــزل مديــر الصنــدوق وذلــك لتعييــن أميــن 

الحفــظ أو جهــة أخــرى للبحــث والتفــاوض مــع مديــر صنــدوق بديــل وتحديــد المــدة المحــددة للبحــث والتفــاوض.

عنــد تحقــق أي مــن الحالتيــن المنصــوص عليهمــا فــي الفقرتيــن )IV( )III( مــن هــذه المــادة، يجــب علــى مديــر الصنــدوق أن يشــعر الهيئــة . 	
بنتائــج اجتمــاع مالكــي الوحــدات خــالل يوميــن مــن تاريــخ انعقــاده.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق التعــاون وتزويــد أميــن الحفــظ أو الجهــة المعينــة المخولــة بالبحــث والتفــاوض بــأي مســتندات تطلــب منــه لغــرض . 		
تعييــن مديــر صنــدوق بديــل وذلــك خــالل )10( أيــام مــن تاريــخ الطلــب، ويجــب علــى كال الطرفيــن الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق عنــد موافقــة مديــر الصنــدوق البديــل علــى إدارة الصنــدوق وتحويــل إدارة الصنــدوق إليــه أن يرســل موافقــة . 			
مديــر الصنــدوق البديــل الكتابيــة إلــى الهيئــة فــور تســلمها.

إذا مارســت الهيئــة أيــًا مــن صالحياتهــا وفقــا للفقــرة )	( مــن هــذه المــادة، فيتعيــن علــى مديــر الصنــدوق التعــاون بشــكل كامــل مــن أجــل . 				
مســاعدة تســهيل النقــل الســلس للمســؤوليات إلــى مديــر الصنــدوق البديــل وذلــك خــالل الـــ )60( يومــًا األولــى مــن تعييــن مديــر الصنــدوق 
البديــل، ويجــب علــى مديــر الصنــدوق المعــزول أن ينقــل حيثمــا كان ذلــك ضروريــًا ومناســبًا ووفقــًا لتقديــر الهيئــة المحــض إلــى مديــر 

الصنــدوق البديــل جميــع العقــود المرتبطــة بصنــدوق االســتثمار العقــاري ذي العالقــة.

يحــق لمالكــي الوحــدات طلــب تصفيــة الصنــدوق مــن خــالل قــرار صنــدوق خــاص للصنــدوق إن لــم يعيــن مديــر صنــدوق بديــل خــالل المــدة . 		
المحــددة للبحــث والتفــاوض المشــار إليهــا فــي الفقرتيــن )IV( )III( مــن هــذه المــادة.

إذا مارســت الهيئــة أيــا مــن صالحياتهــا وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الفقــرة، فيتعيــن علــى مديــر الصنــدوق التعــاون بشــكل كامــل مــن . 	
أجــل المســاعدة علــى تســهيل النقــل الســلس للمســؤوليات إلــى مديــر الصنــدوق البديــل وذلــك خــالل )60( يومــًا األولــى مــن تعييــن مديــر 
الصنــدوق البديــل ويجــب علــى مديــر الصنــدوق المعــزول أن ينقــل، حيثمــا كان ذلــك ضروريــًا ومناســبًا ووفقــًا لتقديــر الهيئــة المحــض، إلــى 

مديــر الصنــدوق البديــل جميــع العقــود المرتبطــة بالصنــدوق.



60

أي نشــاط عمــل أو مصلحــة أخــرى مهمــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو مديــر الصنــدوق يحتمــل تعارضــه مــع مصالــح و. 
الصنــدوق:

حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الشــروط واألحــكام، ال يوجــد أي نشــاط عمــل أو مصلحــة أخــرى مهمــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو مديــر الصنــدوق 
يحتمــل تعارضــه مــع مصالــح الصنــدوق.

ومســؤولوهم  ومديروهــم  وعمــالؤه  وموّظفــوه  ومســؤولوه،  ومديــروه،  لــه،  التابعــة  والشــركات  الصنــدوق،  مديــر  يشــارك  وقــد 
وموظفوهــم ووكالئهــم وأعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق فــي اســتثمارات ماليــة أو أعمــال مهنيــة أخــرى والتــي قــد يكــون مــن شــأنها 
أحيانــًا أن تــؤدي إلــى تعــارض فــي المصالــح مــع الصنــدوق، وإذا واجــه مديــر الصنــدوق أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق تعارضــًا 
فــي المصالــح مــع الصنــدوق، فــإن مديــر الصنــدوق ســيفصح عــن ذلــك إفصاحــًا مناســبًا فــي أقــرب وقــت ممكــن، وسيســعى مديــر الصنــدوق 
لحــل أي تعــارض مــن هــذا النــوع عبــر تطبيــق اإلجــراءات المتبعــة مــن مديــر الصنــدوق بشــكل عــادل، بمــا فــي ذلــك التــزام أعضــاء مجلــس إدارة 

الصنــدوق باالمتنــاع عــن التصويــت علــى أي مســألة تشــتمل علــى تعــارض فــي المصالــح.

وصــف ألي تعــارض جوهــري فــي المصالــح مــن شــأنه التأثيــر علــى مديــر الصنــدوق فــي أداء وجباتــه تجــا	 ز. 
وتنفيذهــا: الصنــدوق 

قــد يدخــل الصنــدوق فــي معامــالت مــع مديــر الصنــدوق أو الشــركات التابعــة لــه أو الشــركات التــي كانــت تابعــة لــه فــي الســابق، أو مــع 
غيرهــا مــن الكيانــات األخــرى التــي تمتلــك فيهــا شــركة اإلنمــاء لالســتثمار حقوقــًا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وعلــى ســبيل المثــال فقــد تقــدم 
شــركة اإلنمــاء لالســتثمار أو بعــض الشــركات التابعــة لهــا خدمــات معينــة للصنــدوق، وعلــى وجــه الخصــوص قــد يقــدم فريــق المصرفيــة 
االســتثمارية بشــركة اإلنمــاء لالســتثمار خدمــات استشــارية بشــأن ترتيــب التمويــالت للصنــدوق، وســيحصل علــى رســوم مســتحقة للصنــدوق 
عنــد تنفيــذ أي معاملــة تمويــل، وســيتم اإلفصــاح لمجلــس إدارة الصنــدوق عــن جميــع المعامــالت التــي تتــم مــا بيــن الصنــدوق ومديــر 

الصنــدوق والشــركات التابعــة لــه والكيانــات التــي تمتلــك فيهــا شــركة اإلنمــاء لالســتثمار حقوقــًا مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

وسيشــرف مجلــس إدارة الصنــدوق علــى حــل وتســوية أي تعــارض فــي المصالــح ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق؛ حيــث قــد يكــون 
ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق مصالــح مرتبطــة بمجموعــة كبيــرة مــن األنشــطة العقاريــة وغيرهــا مــن األنشــطة التجاريــة. وقــد 
تتعــارض هــذه األنشــطة مــن وقــت آلخــر مــع مصالــح الصنــدوق. ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق واجبــات تجــاه المســتثمرين بموجــب 
المســؤوليات المذكــورة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، وســوف يبذلــون جميــع الجهــود لحــل وتســوية جميــع حــاالت تعــارض المصالــح عــن 

طريــق تقديرهــم لألمــور بحســن نيــة.

كما تجدر اإلشارة إلى بعض حاالت تعارض المصالح والتي من الممكن تحققها:

المشاريع المشابهة لمشاريع شركة اإلنماء لالستثمار:. 1

شــركة اإلنمــاء لالســتثمار تديــر الحســابات الخاصــة بهــا باإلضافــة إلــى االســتثمارات والحســابات ذات األهــداف المماثلــة للصنــدوق ومــن 
المتوقــع أن تســتمر فــي إدارتهــا، ومــن بيــن هــذه االســتثمارات برامــج االســتثمار الجماعــي األخــرى التــي يمكــن أن تديرهــا شــركة اإلنمــاء 

لالســتثمار أو ترعاهــا، والتــي قــد تمتلــك شــركة اإلنمــاء لالســتثمار أو إحــدى شــركاتها التابعــة فيهــا حصــة مــن رأس المــال.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه وفقــًا للقيــود المنصــوص عليهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام يجــوز لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار والشــركات 
التابعــة لهــا فــي المســتقبل القيــام بــدور مديــر الصنــدوق، أو مديــر االســتثمار أو المشــغل فــي صناديــق اســتثمارية أخــرى، ويجــوز أن 

يســتثمر واحــد منهــا أو أكثــر فــي مشــاريع مشــابهة لتلــك التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق.

مصرف اإلنماء:. 2

قــد يحصــل الصنــدوق علــى تمويــل وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام، وهــذا التمويــل قــد يتــم توفيــره مــن خــالل مصــرف 
اإلنمــاء، وعليــه، تجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة اإلنمــاء لالســتثمار )مديــر الصنــدوق( مملوكــة بالكامــل لمصــرف اإلنمــاء وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
فــإن أي معامــالت بيــن مديــر الصنــدوق ومصــرف اإلنمــاء ســوف تتــم وســيتم إجرائهــا علــى أســاس مســتقل وتجــاري صــرف بعــد اعتمادهــا 

مــن مجلــس إدارة الصنــدوق.

المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة:. 3

يمكــن أن يدخــل الصنــدوق – مــن وقــت آلخــر – فــي صفقــات مــع األطــراف ذوي العالقــة شــريطة أن يتــم اإلفصــاح عــن تلــك الصفقــات لمجلــس 
إدارة الصنــدوق وأن تتــم بنــاءً علــى شــروط الســوق الســائدة، وإذا رغــب أحــد األطــراف ذوي العالقــة – بمــا فــي ذلــك أي صنــدوق تــم 
تأسيســه مــن قبــل مديــر الصنــدوق – فــي الدخــول فــي صفقــة مــع الصنــدوق فــإن مديــر الصنــدوق ســيحصل علــى موافقــة مجلــس إدارة 

الصنــدوق ويجــب أن يكــون ســعر الشــراء المدفــوع أو الُمســتلم متوافقــًا مــع التقييمــات المســتقلة. 

المهام والصالحيات التي يكلف مدير الصندوق طرفًا ثالثًا بها: ح. 

يمكــن لمديــر الصنــدوق تعييــن الجهــات المــزودة للخدمــات وتغييرهــا وإعــادة تكليفهــا، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال: مديــري األمــالك 
والمشــغلين والمستشــارين وأميــن الحفــظ ومراجعــي الحســابات للصنــدوق والمقيميــن وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام، 

وذلــك بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات ولــن يتــم تعييــن مديــر صنــدوق مــن الباطــن.
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يكــون مديــر الصنــدوق مســئوالً عــن إدارة وتشــغيل الصنــدوق، ويكــون مســؤوالً عــن تعييــن أي طــرف )بمــا فــي ذلــك تابعيــه( للقيــام بــأي 
مــن مســؤولياته المذكــورة.

استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق وقيمة هذ	 االستثمارات:ط. 

ُيســمح لمديــر الصنــدوق االســتثمار فــي الصنــدوق مــن وقــت آلخــر، شــريطة أن يقــوم مديــر الصنــدوق باإلفصــاح عــن أي اســتثمار لــه 
فــي الصنــدوق فــي نهايــة كل ســنة ماليــة فــي ملخــص اإلفصــاح المالــي، كمــا يحــق لمديــر الصنــدوق أن يشــترك فــي أي طــرح للوحــدات 
اإلضافيــة ضمــن عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق متــى تقــرر ذلــك وفقــًا للمتطلبــات النظاميــة بهــذا الشــأن، علمــًا أن اشــتراك 

مديــر الصنــدوق فــي وحــدات الصنــدوق وفقــًا لمــا يلــي:

طريقة االشتراكقيمة الوحدات )بالريال السعودي(عدد الوحدات

نقدي10,000,000100,000,000

نبذة عن مدير الصندوق وهيكل إدارة األصول في مدير الصندوق:ي. 

نبذة عن مدير الصندوق:. 1

رقــم  التجــاري  الســجل  شــهادة  بموجــب  اإلنمــاء(  لمصــرف  مملوكــة  مقفلــة  ســعودية  مســاهمة  )شــركة  لالســتثمار  اإلنمــاء  شــركة 
ريــال ســعودي ورأس مــال  ألــف مليــون   )1,000,000,000( 1430/06/23هـــ. أسســها مصــرف اإلنماء بــرأس مــال  )1010269764( وتاريــخ 
مدفــوع )500,000,000( خمســمائة مليــون ريــال ســعودي. لتكــون فــي طليعــة الشــركات الرائــدة فــي تقديــم منظومــة متكاملــة مــن 
المنتجــات والخدمــات االســتثمارية المتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط الشــرعية وفــق أفضــل مــا توصلــت لــه التقنيــة الحديثــة فــي مجــال 
االتصــاالت واألنظمــة التقنيــة المتقدمــة، وحصلــت اإلنمــاء لالســتثمار علــى ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم )-37 09134( لمزاولــة نشــاط 

التعامــل والحفــظ واإلدارة "إدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق" والترتيــب وتقديــم المشــورة فــي أعمــال األوراق الماليــة.

هيكل إدارة األصول:. 2

 

68,152,000,000 ريال سعودي تقريبا.إجمالي قيمة األصول تحت اإلدارة

13 صندوق.عدد الصناديق العامة

18,941,000,000 ريال سعودي تقريبًا.حجم الصناديق العامة

38 موظف.عدد موظفي إدارة األصول واالستثمارات البديلة
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المستشار القانوني:   -16

ــد نصــار وشــريكه للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة لتقديــم االستشــارات والخدمــات القانونيــة  قــام مديــر الصنــدوق بتعييــن شــركة خال
لمديــر الصنــدوق والصنــدوق فيمــا يتعلــق بطــرح الصنــدوق، باإلضافــة إلــى تقديــم االستشــارات القانونيــة للصنــدوق متــى مــا رأى مديــر 
الصنــدوق الحاجــة لذلــك. كمــا قــدم المستشــار القانونــي خطابــه وفقــًا لمتطلبــات الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، وفقــًا لمــا هــو 

موضــح فــي الملحــق رقــم )4( مــن هــذه الشــروط واألحــكام.

أمين الحفظ:  -17

اسم أمين الحفظ وعنوانه ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة:أ. 

نمو المالية لالستشارات المالية

المقــر الرئيســي، البيــوت المكتبيــة، مبنــى رقــم 2163 وحــدة رقــم 98 حــي المعــذر الشــمالي – طريــق العروبــة، ص.ب. 92350 الريــاض 11653 
المملكــة العربية الســعودية. 

 www.nomwcapital.com.sa :الموقع اإللكتروني

وهــي )شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة( والُمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم )1010404870(، والُمرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة 
بموجــب الترخيــص الرقــم )-37 13172( لمزاولــة نشــاط االســتثمار المباشــر، وإدارة األصــول، وإدارة المحافــظ، وخدمــات الحفــظ، والترتيــب، 

وســيعمل أميــن الحفــظ علــى فصــل األصــول الخاصــة بالصنــدوق عــن أصولــه وأصــول عمالئــه اآلخريــن.

مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:ب. 

ُيعــّد أميــن الحفــظ مســؤوالً عــن التزاماتــه وفقــا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، ســواءً أدى مســؤولياته بشــكل مباشــر أم كلــف . 1
بهــا طرفــًا ثالثــًا بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري والئحــة مؤسســات الســوق الماليــة. وُيعــّد أميــن الحفــظ مســؤوالً تجــاه 
مديــر الصنــدوق ومالكــي الوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب احتيالــه أو إهمالــه أو ســوء تصرفــه أو 

تقصيــره المتعمــد.

سيســجل أميــن الحفــظ ملكيــة األصــول العقاريــة محــل اســتثمار الصنــدوق مــن خــالل الشــركة ذات الغــرض الخــاص المؤسســة لحفــظ أصــول . 2
الصنــدوق ورهنهــا لــدى المصــرف الممــول وذلــك ضمانــًا للتمويــل الــذي ســيقدم للصنــدوق )متــى مــا انطبــق ذلــك(.

ُيعــدُّ أميــن الحفــظ مســؤوالً عــن حفــظ أصــول الصنــدوق وحمايتــه لصالــح مالكــي الوحــدات، وهــو مســؤول كذلــك عــن اتخــاذ جميــع اإلجــراءات . 3
اإلداريــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول الصنــدوق.

فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول مدير الصندوق وأصول عمالئه اآلخرين. . 4

االحتفاظ بجميع السجالت الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأديته اللتزاماته التعاقدية.. 5

عدم قبول أي مصلحة في أصول الصندوق إال من قبل مالكي الوحدات وذلك بحدود ملكيتهم.. 6

عــدم قبــول أي مطالبــات فــي أصــول الصنــدوق إال إذا كان مســموحًا بهــا بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري وُأفصــح عنهــا . 7
فــي الشــروط واألحــكام.

فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه والتوضيح في اسم الحساب أنه لصالح الصندوق.. 8

ايــداع جميــع متحصــالت الطــرح وااليــرادات اإليجاريــة وأي عوائــد نقديــة ناتجــة عــن اســتثمار أمــوال الصنــدوق فــي الحســاب البنكــي الخــاص . 9
بالصنــدوق، كمــا يخصــم مــن ذلــك الحســاب جميــع المبالــغ المســتخدمة لالســتحواذ علــى األصــول العقاريــة ولتمويــل االســتثمارات وتغطيــة 
مصاريــف إدارة الصنــدوق ومصاريــف عملياتــه وفقــًا لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري والشــروط واألحــكام التــي تلقاهــا أميــن الحفــظ 

مــن مديــر الصنــدوق والعقــد الــذي ُعيــن بموجبــه للقيــام بأعمالــه.

حفــظ جميــع المســتندات والوثائــق المتعلقــة بالصنــدوق علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: )صكــوك ملكيــة األصــول العقاريــة، قرارات االســتثمار، . 10
جميــع العقــود الجوهريــة الخاصــة بالصنــدوق، تقاريــر التقييم(.

تكليــف أميــن حفــظ مــن الباطــن يكــون مقــره خــارج المملكــة لحفــظ اســتثمارات الصنــدوق التــي تقــع فــي ذلــك المــكان – إن وجــدت – علــى أن . 11
يكــون أميــن الحفــظ مــن الباطــن مؤسســًا ومرخصــًا لــه وخاضعــًا إلشــراف جهــة رقابيــة وفــق معاييــر ومتطلبــات تنظيميــة مماثلــة علــى األقــل 

لتلــك التــي تطبقهــا الهيئــة، وأن يكلــف بموجــب عقــد مكتــوب.

المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفًا ثالثًا فيما يتعلق بالصندوق:ج. 

يجــوز ألميــن الحفــظ تكليــف طــرف ثالــث أو أكثــر أو أي مــن تابعيــه بالعمــل أمينــًا للحفــظ مــن الباطــن للصنــدوق الــذي يتولــى حفــظ أصولــه، 
ويدفــع أميــن الحفــظ أتعــاب ومصاريــف أي أميــن حفــظ مــن الباطــن مــن مــوارده الخاصــة.
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ويظــل أميــن الحفــظ مســؤوالً عــن التزاماتــه وفقــًا ألحــكام اللوائــح التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة والشــروط واألحــكام وعقــد تعيينــه ســواء 
أدى مســؤولياته وواجباتــه الــواردة فيهــا بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا طرفــًا ثالثــًا.

األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:د. 

للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبًا حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:. 1

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية. 	

إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. 	

تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط الحفظ. 	

إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل – بشكل تراه الهيئة جوهريًا – بالتزام النظام أو اللوائح التنفيذية. 	

أي حالة أخرى ترى الهيئة – بناءً عل أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية. 	

إن مــن صالحيــات هيئــة الســوق الماليــة عــزل أميــن الحفــظ واســتبداله أو اتخــاذ أي إجــراء تــراه مناســبًا فــي حــال وقــوع أي مــن الحــاالت  	
المذكــورة فــي الفقــرات التــي تــم ذكرهــا أعــاله.

إذا مارســت الهيئــة أيــا مــن صالحياتهــا وفقــا للفقــرة )1( أعــاله، فيجــب علــى مديــر الصنــدوق المعنــي تعييــن أميــن حفــظ بديــل وفقــًا لالئحــة . 2
صناديــق االســتثمار العقــاري، كمــا يتعيــن علــى مديــر الصنــدوق وأميــن الحفــظ المعــزول التعــاون بشــكل كامــل مــن أجــل المســاعدة علــى 
تســهيل النقــل الســلس للمســؤوليات إلــى أميــن الحفــظ البديــل وذلــك خــالل الســتين )60( يومــًا األولــى مــن تعييــن أميــن الحفــظ البديــل. 
ويجــب علــى أميــن الحفــظ المعــزول أن ينقــل، حيثمــا كان ذلــك ضروريــًا ومناســبًا وفقــًا لتقديــر الهيئــة المحــض، إلــى أميــن الحفــظ البديــل 

جميــع العقــود المرتبطــة بالصنــدوق.

عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق:. 3

يجــوز لمديــر الصنــدوق عــزل أميــن الحفــظ المعيــن مــن قبلــه بموجــب إشــعار كتابــي إذا رأى بشــكل معقــول أن عــزل أميــن الحفــظ فــي  	
مصلحــة مالكــي الوحــدات، وعلــى مديــر الصنــدوق إشــعار الهيئــة بذلــك فــورًا وبشــكل كتابــي.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق إذا عــزل أميــن الحفــظ تعييــن بديــل لــه خــالل ثالثــون )30( يومــًا مــن تســلم أميــن الحفــظ اإلشــعار الكتابــي الصــادر  	
ــر الصنــدوق لتســهيل النقــل  وفقــًا لمــا ورد أعــاله مــن هــذه الفقــرة، ويجــب علــى أميــن الحفــظ المعــزول التعــاون بشــكل كامــل مــع مدي
الســلس للمســؤوليات إلــى أميــن الحفــظ البديــل، ويجــب علــى أميــن الحفــظ المعــزول أن ينقــل – حيثمــا كان ذلــك ضروريــًا ومناســبًا – إلــى 

أميــن الحفــظ البديــل جميــع العقــود المرتبطــة بالصنــدوق.

ــاح للجمهــور  	 ــدوق اإلفصــاح فــورًا فــي موقعــه اإللكترونــي، والموقــع اإللكترونــي للســوق أو أّي موقــع آخــر مت ــر الصن يجــب علــى مدي
بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة )حيثمــا ينطبــق( عــن قيامــه بتعييــن أميــن حفــظ بديــل للصنــدوق.

الشركة التي تتولى إدارة األمالك:  -18

اسم الشركة التي تتولى إدارة األمالك، وعنوانها: أ. 

عنوان مدير األمالكمدير األمالكالعقارات )األصول العقارية( 

فيتوري باالس - الرياض

إدارة وتشــغيل عقــار  )وذلــك بموجــب عقــد  أشــاد  شــركة 
فندقــي – )لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى مراجعــة الفقــرة )أ( 
مــن المــادة )25( مــن هــذه الشــروط واألحــكام والمتعلــق بــــ 

"المعلومــات األخــرى"((.

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض، 
حــي المصيــف، طريــق الملــك عبدالعزيــز، 
صنــدوق بريــد رقــم )92630( رمــز بريــدي 

.)11663(

رافال اسكوت - الرياض

)وذلــك  العقــاري  للتطويــر  الحضــاري  المســكن  شــركة 
بموجــب عقــد إدارة وتشــغيل عقــار فندقــي- )لمزيــد مــن 
 )25( المــادة  مــن  )أ(  الفقــرة  مراجعــة  يرجــى  التفاصيــل، 
مــن هــذه الشــروط واألحــكام والمتعلــق بــــ "المعلومــات 

األخــرى"((.

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض، 
رقــم  بريــد  صنــدوق   – العليــا  طريــق 

.)11547( بريــدي  رمــز   )69290(

كمفورت إن آند سويتس– 
جدة

شــركة ســيرا للضيافــة )وذلــك بموجــب عقــد إدارة وتشــغيل 
مراجعــة  يرجــى  التفاصيــل،  مــن  )لمزيــد   – فندقــي  عقــار 
الفقــرة )أ( مــن المــادة )25( مــن هــذه الشــروط واألحــكام 

والمتعلــق بــــ "المعلومــات األخــرى"((.

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض، 
حــي التخصصــي طريــق العليــا – صنــدوق 
بريــد رقــم )52660( رمــز بريــدي )11573(.
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كمفورت إن العليا – الرياض

تأجيــر عقــار  بموجــب عقــد  )وذلــك  للضيافــة  شــركة ســيرا 
فندقــي – )لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى مراجعــة الفقــرة )أ( 
مــن المــادة )25( مــن هــذه الشــروط واألحــكام والمتعلــق بــــ 

"المعلومــات األخــرى"((.

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض، 
حــي التخصصــي طريــق العليــا – صنــدوق 
بريــد رقــم )52660( رمــز بريــدي )11573(.

كالريون مطار جدة – جدة

تأجيــر عقــار  بموجــب عقــد  )وذلــك  للضيافــة  شــركة ســيرا 
فندقــي – )لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى مراجعــة الفقــرة )أ( 
مــن المــادة )25( مــن هــذه الشــروط واألحــكام والمتعلــق بــــ 

"المعلومــات األخــرى"((.

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض، 
حــي التخصصــي طريــق العليــا – صنــدوق 
بريــد رقــم )52660( رمــز بريــدي )11573(.

بيان مهام الشركة التي تتولى إدارة األمالك، وواجباتها ومسؤولياتها:ب. 

بالنســبة لــكل مــن كمفــورت إن العليــا – الريــاض، كالريــون مطــار جــدة – جــدة، فإنهــا ســتكون مؤجــرة بالكامــل بموجــب عقــد تأجيــر عقــار 
فندقــي وفقــًا لمــا هــو وارد فــي الجــدول الــوارد فــي الفقــرة )أ( أعــاله، وتتمثــل مهــام وواجبــات ومســؤوليات كل مســتأجر بموجــب عقــد 

تأجيــر العقــار الفندقــي فيمــا يلــي:

إدارة الفندق واإلشراف عليه وتشغيله وصيانته من قبل المستأجر.. 1

تحديد أسعار الغرف في الفندق والخدمات ذات العالقة.. 2

االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة والمعمول بها في المملكة وعدم مخالفتها.. 3

اإلشراف على تنفيذ كافة أعمال الصيانة.. 4

التعاقد للحصول على أي خدمات يحتاجها الفندق.. 5

وضع البرامج والخطط الدعائية الالزمة الستقطاب النزالء للفندق وتنظيم الحمالت التسويقية.. 6

بالنســبة لــكل مــن فيتــوري بــاالس - الريــاض، ورافــال اســكوت – الريــاض، وكمفــورت إن آنــد ســويتس– جــدة فإنهــا ســتكون مشــغلة بالكامــل 
بموجــب عقــد إدارة وتشــغيل عقــار فندقــي وفقــًا لمــا هــو وارد فــي الجــدول الــوارد فــي الفقــرة )أ( أعــاله، وتتمثــل مهــام وواجبــات 

ومســؤوليات كل مشــغل )مديــر أمــالك( بموجــب عقــد إدارة وتشــغيل عقــار فندقــي فيمــا يلــي:

التشغيل واإلشراف على الفندق وصيانته وتقديم كافة الخدمات واألعمال الالزمة لصالح المالك )الصندوق( ونيابة عنه.. 1

تزويد المالك بالملخص التشغيلي للفندق.. 2

إيداع الحد األدنى لألداء التشغيلي في حساب الصندوق وفقًا لشروط وأحكام عقد إدارة وتشغيل عقار فندقي.. 3

سداد فواتير استهالك الخدمات العامة )الكهرباء، الماء، الهاتف، البلدية، الصرف الصحي وغيرها( ذات العالقة بالفندق.. 4

التجاوب مع استفسارات وشكاوى النزالء في الفندق واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة شكاويهم.. 5

تحصيل المبالغ واإليجارات نيابة عن المالك )الصندوق(.. 6

اإلفصاح عما إذا كانت الشركة التي تتولى إدارة األمالك تنوي االستثمار في وحدات الصندوق وقيمة هذه االستثمارات:

 قيمة الوحدات عدد الوحداتالمشتركين
)بالريال السعودي(

نسبة ملكية المشترك 
طريقة االشتراكمن الصندوق

عيني16.92% 17,262,000172,620,000.00شركة سيرا للضيافة

عيني32.94%33,600,000336,000,000.00شركة أشاد)*(

)*( تنويــه: ســيتم رهــن وحــدات شــركة أشــاد فــي الصنــدوق بقيمــة )33,004,650( ريــال ســعودي بموجــب اتفاقيــة رهــن لصالــح الصنــدوق وفقــًا لمــا هــو متفــق عليــه بموجــب عقــد 
إدارة وتشــغيل العقــار الفندقــي ضمانــًا لتنفيــذ واجبــات والتزامــات وتعهــدات وإقــرارات وضمانــات شــركة أشــاد بموجــب عقــد إدارة وتشــغيل العقــار الفندقــي، ويكــون هــذا الرهــن 

نافــذ مــن تاريــخ تســجيله لصالــح الصنــدوق ولمــدة ســنتين مــن ذلــك التاريــخ حتــى يتــم فكــه مــن قبــل الصنــدوق بموجــب موافقــة كتابيــة ومســبقة.
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مراجع الحسابات:  -19

اسم مراجع الحسابات للصندوق، وعنوانه:أ. 

اللحيد واليحيى محاسبون قانونيوناالسم:

جراند تاور, طريق الملك فهد حي المحمدية ص.ب. 85435,الرياض 11691 الهاتف 0119629144العنوان:

info@lyca.com.sa الموقع االلكتروني:

مهام مراجع الحسابات، وواجباته ومسؤولياته:ب. 

ــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، وأحــكام الئحــة  ــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئ إعــداد القوائــم الماليــة ومراجعتهــا وفقــًا لمعايي
ــدوق. صناديــق االســتثمار العقــاري، وشــروط وأحــكام الصن

القوائم المالية:  -20

تبــدأ الســنة الماليــة مــن ١ ينايــر حتــى ٣١ ديســمبر مــن كل عــام، باســتثناء الســنة األولــى مــن تأســيس الصنــدوق، والتــي ســوف تبــدأ فيهــا 
الســنة الماليــة مــن تاريــخ نقــل األصــول العقاريــة للصنــدوق وتنتهــي فــي 31 ديســمبر 2022م.

ُيِعــدُّ مديــر الصنــدوق القوائــم الماليــة للصنــدوق، وســتتم مراجعتهــا بشــكل نصــف ســنوي، وتدقيقهــا بشــكل ســنوي وفــق المعاييــر 
المحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، ويتــم تدقيــق القوائــم الماليــة بواســطة مراجــع الحســابات الخــاص 
بالصنــدوق، وســيتم تقديــم القوائــم الماليــة الخاصــة بالصنــدوق إلــى مجلــس إدارة الصنــدوق، وتوفيرهــا لمالكــي الوحــدات دون مقابــل 
وذلــك عــن طريــق نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق وموقــع الســوق )دون مقابــل( وفقــًا لمتطلبــات الئحــة صناديــق 

االســتثمار العقــاري.

تعارض المصالح:  -21

ومســؤولوهم  ومديروهــم  وعمــالؤه  وموّظفــوه  ومســؤولوه،  ومديــروه،  لــه،  التابعــة  والشــركات  الصنــدوق،  مديــر  يشــارك  قــد 
وموظفوهــم ووكالئهــم وأعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق فــي اســتثمارات ماليــة أو أعمــال مهنيــة أخــرى والتــي قــد يكــون مــن شــأنها 
أحيانــًا أن تــؤدي إلــى تعــارض فــي المصالــح مــع الصنــدوق، وإذا واجــه مديــر الصنــدوق أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق تعارضــًا 

جوهريــًا فــي المصالــح مــع الصنــدوق، فــإن مديــر الصنــدوق ســيفصح عــن ذلــك إفصاحــًا مناســبًا فــي أقــرب وقــت ممكــن. 

وسيســعى مديــر الصنــدوق لحــل أي تعــارض مــن هــذا النــوع عبــر تطبيــق اإلجــراءات المتبعــة مــن مديــر الصنــدوق بشــكل عــادل، بمــا فــي 
ذلــك التــزام أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المرشــحين باالمتنــاع عــن التصويــت علــى أي مســألة تشــتمل علــى تعــارض فــي المصالــح.

كمــا أن السياســات واإلجــراءات التــي ســوف تتبــع لمعالجــة حــاالت تعــارض المصالــح وأي تعــارض محتمــل و/أو فعلــي ســيتم تقديمهــا عنــد 
طلبهــا دون مقابــل.

حاالت تعارض المصالح:

شركة سيرا للضيافة:. 1

ســيتم شــراء ثالثــة أصــول مــن شــركة ســيرا للضيافــة وهــي )كمفــورت إن العليــا – الريــاض، كالريــون مطــار جــدة – كمفــورت إن آنــد ســويتس– 
جــدة( وســيكون جــزء مــن ثمــن الشــراء وحــدات عينيــة فــي الصنــدوق، وســيتم إعــادة تأجيــر العقــارات )كمفــورت إن العليــا – الريــاض، كالريــون 
مطــار جــدة( علــى شــركة ســيرا للضيافــة بعقــد تأجيــر عقــار فندقــي وتمثــل هــذه العقــود 22 % مــن إجمالــي عوائــد الصنــدوق المســتهدفة، 

وســيتم تشــغيل أصــل كمفــورت إن آنــد ســويتس– جــدة مــن قبــل شــركة ســيرا للضيافــة بعقــد إدارة وتشــغيل عقــار فندقــي.

شركة أشاد:. 2

ســيتم شــراء أصــل )فيتــوري بــاالس – الريــاض( مــن شــركة أشــاد وســيكون جــزء مــن ثمــن الشــراء وحــدات عينيــة فــي الصنــدوق، وســيتم 
تشــغيل األصــل مــن قبــل شــركة أشــاد بعقــد إدارة وتشــغيل عقــار فندقــي.

ســيتم ســداد الســعي ألصــل فيتــوري بــاالس – الريــاض باســم علــي بــن محمــد العلــي وهــو عضــو مجلــس إدارة فــي الصنــدوق غيــر مســتقل 
ممثــل عــن ملكيــة شــركة أشــاد.

شركة المسكن الحضاري للتطوير العقاري:. 3

ســيتم شــراء أصــل )فنــدق رافــال أســكوت( مــن قبــل شــركة المســكن الحضــاري للتطويــر العقــاري كمــا ســيتم تشــغيل األصــل مــن قبــل شــركة 
المســكن الحضــاري للتطويــر العقــاري بعقــد إدارة وتشــغيل عقــار فندقــي.



66

رفع التقارير لمالكي الوحدات:  -22

ــر لمالكــي الوحــدات وُيفصــح عــن المعلومــات  ــر الصنــدوق وموقــع الســوق تقاري ــر الصنــدوق علــى الموقــع اإللكترونــي لمدي يرفــع مدي
التاليــة علــى الفــور ودون أي تأخيــر:

اإلفصاح عن التطورات الجوهرية:أ. 

يجــب علــى مديــر الصنــدوق أن ُيشــِعر الهيئــة وُيفصــح لمالكــي الوحــدات مــن دون تأخيــر عــن أي تطــورات جوهريــة تنــدرج فــي إطــار نشــاطه، 
وال تكــون معرفتهــا متاحــة لعامــة النــاس، وقــد تؤثــر علــى أصــول الصنــدوق وخصومــه أو فــي وضعــه المالــي أو فــي المســار العــام 
ألعمالــه أو أي تغييــر يكــون لــه تأثيــر فــي وضــع الصنــدوق أو يــؤدي النســحاب طوعــي لمديــر الصنــدوق مــن منصــب مديــر الصنــدوق، 
ويمكــن بدرجــة معقولــة أن يــؤدي إلــى تغيــر فــي ســعر الوحــدة المدرجــة أو أن يؤثــر تأثيــرًا ملحوظــًا فــي قــدرة الصنــدوق علــى الوفــاء 

بالتزاماتــه المتعلقــة بــأدوات الديــن.

اإلفصاح عن أحداث معينة:ب. 

يجــب علــى مديــر الصنــدوق أن ٌيشــِعر الهيئــة وُيفصــح لمالكــي الوحــدات مــن دون تأخيــر عــن أي مــن التطــورات اآلتيــة )ســواء أكانــت جوهريــة 
وفقــًا للفقــرة )أ( أعــاله المتعلقــة بـ"اإلفصــاح عــن التطــورات الجوهريــة" أعــاله أم لــم تكن(:

أي صفقــة لشــراء أصــل أو بيعــه أو تأجيــره أو رهنــه أو إيجــاره بســعر يســاوي أو يزيــد علــى )10%( مــن صافــي أصــول الصنــدوق وفقــًا آلخــر . 1
قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.

أي خســائر تســاوي أو تزيــد علــى )10%( مــن صافــي أصــول الصنــدوق وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية . 2
مراجعــة، أيهمــا أحــدث.

أي نــزاع، بمــا فــي ذلــك أي دعــوى قضائيــة أو تحكيــم أو وســاطة إذا كان مبلــغ النــزاع أو المطالبــة يســاوي أو يزيــد علــى )5%( مــن صافــي . 3
أصــول الصنــدوق وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.

الزيــادة أو النقصــان فــي صافــي أصــول الصنــدوق بمــا يســاوي أو يزيــد علــى )10%( وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم . 4
ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.

الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على )10%( وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.. 5

أي صفقــة بيــن الصنــدوق وبيــن طــرف ذي عالقــة أو أي ترتيــب يســتثمر بموجبــة كُل مــن الصنــدوق وطــرف ذي العالقــة فــي أي مشــروع أو . 6
أصــل أو يقــدم تمويــالً لــه إذا كانــت هــذه الصفقــة أو الترتيــب مســاوية أو تزيــد علــى )1%( مــن إجمالــي إيــرادات الصنــدوق وفقــًا آلخــر قوائــم 

ماليــة ســنوية مراجعة.

أي انقطــاع فــي أي مــن النشــاطات الرئيســة للصنــدوق يســاوي األثــر المترتــب عليــه أو يزيــد علــى )5%( مــن إجمالــي إيــرادات الصنــدوق . 7
وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.

إصــدار حكــم أو قــرار أو إعــالن أو أمــر مــن محكمــة أو جهــة قضائيــة ســواء فــي المرحلــة االبتدائيــة أم االســتئنافية، يمكــن أن يؤثــر ســلبًا فــي . 8
اســتغالل الصنــدوق ألي جــزء مــن أصولــه تزيــد قيمتــه اإلجماليــة علــى )5%( مــن صافــي أصــول الصنــدوق وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة 

مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.

أي تغيير مقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق.. 9

ســيزود مديــر الصنــدوق مالكــي وحــدات الصنــدوق بتقاريــر ربــع ســنوية، خــالل مــدة ال تتجــاوز )10( أيــام مــن نهايــة النصــف أو الربــع المعنــي، . 10
وذلــك مــن خــالل موقعــه اإللكترونــي، والموقــع اإللكترونــي للســوق أو أّي موقــع آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا 

الهيئــة )حيثمــا ينطبــق(.

ســيتيح مديــر الصنــدوق القوائــم األوليــة للجمهــور بعــد فحصهــا خــالل مــدة ال تتجــاوز )30( يومــًا مــن نهايــة فتــرة القوائــم الماليــة، كمــا . 11
ســيتيح مديــر الصنــدوق التقاريــر الســنوية )بمــا فيهــا القوائــم الماليــة الســنوية المراجعــة خــالل مــدة ال تتجــاوز )3( أشــهر مــن نهايــة فتــرة 
التقريــر، وذلــك فــي األماكــن وبالوســائل المحــددة فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق وفــي الموقــع االلكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع 

االلكترونــي للســوق "تــداول" أو أي موقــع اخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا هيئــة الســوق الماليــة.

23-  اجتماع مالكي الوحدات:

الظروف التي ُيدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:أ. 

يجــوز لمديــر الصنــدوق، بنــاءً علــى مبــادرة منــه، الدعــوة لعقــد اجتمــاع لمالكــي الوحــدات، علــى أن ال يتعــارض موضــوع الدعــوة مــع 
العقــاري. االســتثمار  صناديــق  الئحــة  بموجــب  وواجباتــه  الصنــدوق  مديــر  مســؤوليات 

يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون )10( أيام من استالم طلب كتابي من أمين الحفظ.
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يجــب علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة لعقــد اجتمــاع لمالكــي الوحــدات فــي غضــون )10( أيــام مــن اســتالم طلــب كتابــي مــن أحــد مالكــي 
الوحــدات أو أكثــر، الذيــن يملكــون مجتمعيــن أو منفرديــن )25 %( علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق.

إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:ب. 

تكــون الدعــوة الجتمــاع مالكــي الوحــدات باإلعــالن عــن ذلــك فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق . 1
وأي موقــع آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة، قبــل عشــرة )10( أيــام علــى األقــل مــن االجتمــاع وبمــدة ال تزيــد 
عــن إحــدى وعشــرين )21( يومــًا قبــل االجتمــاع، وســيحدد اإلعــالن تاريــخ االجتمــاع ومكانــه ووقتــه وجــدول األعمــال الخــاص بــه والقــرارات 

المقترحــة، وســيتم إرســال نســخة منــه إلــى الهيئــة.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق عنــد إعــداد جــدول أعمــال اجتمــاع مالكــي الوحــدات أن يأخــذ فــي االعتبــار الموضوعــات التــي يرغــب مالكــي . 2
الوحــدات فــي إدراجهــا، ويحــق لمالكــي الوحــدات الذيــن يملكــون )10 %( علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق إضافــة موضــوع أو أكثــر 
إلــى جــدول أعمــال اجتمــاع مالكــي الوحــدات، شــريطة أال يتداخــل الموضــوع المقتــرح مــع مســؤوليات مديــر الصنــدوق وواجباتــه بموجــب 

أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.

يجــوز لمديــر الصنــدوق تعديــل جــدول أعمــال اجتمــاع مالكــي الوحــدات خــالل فتــرة اإلعــالن المشــار إليهــا فــي الفقــرة )1( أعــاله، علــى أن . 3
ُيعلــن عــن ذلــك فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق وأي موقــع آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابط 

التــي تحددهــا الهيئــة، قبــل عشــرة )10( أيــام علــى األقــل مــن االجتمــاع وبمــدة ال تزيــد عــن إحــدى وعشــرين )21( يومــًا قبــل االجتمــاع.

فــي حــال موافقــة مالكــي الوحــدات علــى أي مــن القــرارات المقترحــة فــي اجتمــاع مالكــي الوحــدات، واســتلزم ذلــك تعديــل هــذه الشــروط . 4
واألحــكام، فعلــى مديــر الصنــدوق تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام وفقــًا للقــرار الموافــق عليــه.

ال يكــون اجتمــاع مالكــي الوحــدات صحيحــًا إال إذا حضــره عــدد مــن مالكــي الوحــدات يملكــون مجتمعيــن )25 %( علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات . 5
الصندوق.

إذا لــم يســتوف النصــاب الموضــح فــي الفقــرة )5( أعــاله، فيجــب علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة الجتمــاع ثــاٍن باإلعــالن عــن ذلــك فــي الموقــع . 6
اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق وأي موقــع آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة قبــل 
ــًا كانــت نســبة ملكيــة الوحــدات  ــام علــى األقــل، وُيعــد االجتمــاع الثانــي صحيحــًا أي موعــد االجتمــاع الثانــي بمــدة ال تقــل عــن خمســة )5( أي

الممثلــة فــي االجتمــاع.

طريقة تصويت مالكي الوحدات، وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:ج. 

يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.. 1

يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.. 2

ال يجــوز لمالــك الوحــدات الكبيــر التصويــت فــي اجتمــاع مالكــي الوحــدات علــى القــرار الــذي يتعلــق باالســتحواذ علــى أصــول عقاريــة تعــود . 3
ملكيتهــا أو منفعتهــا إليــه.

يجــوز عقــد اجتماعــات مالكــي الوحــدات والمشــاركة فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة وفقــًا . 4
للضوابــط التــي تضعهــا الهيئــة.

حقوق مالكي الوحدات:  -24

يحق لمالكي الوحدات ممارسة كافة حقوقهم المنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، بما في ذلك:

الموافقة على التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري.. 1

الموافقــة علــى التغييــر فــي تاريــخ اســتحقاق أو إنهــاء الصنــدوق خــالل قــرار صنــدوق خــاص وفقــًا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار . 2
العقــاري.

ممارســة جميــع الحقــوق المرتبطــة بالوحــدات بمــا فــي ذلــك – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – حــق التصويــت فــي اجتماعــات مالكــي . 3
الوحــدات.

حق حضور اجتماعات مالكي الوحدات.. 4

الحصول على التوزيعات حسب هذه الشروط واألحكام.. 5

الحصول على التقارير الدورية والتحديثات بما يتوافق مع الئحة صناديق االستثمار العقاري وهذه الشروط واألحكام.. 6

أي حقوق أخرى ُتِقرها اللوائح والتعليمات ذات العالقة.. 7
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المعلومات األخرى:  -25

العقود والمستندات األساسية:أ. 

الشــروط واألحــكام: تنــص هــذه الشــروط واألحــكام علــى جميــع المعلومــات الضروريــة لتمكيــن مالكــي الوحــدات المحتمليــن مــن اتخــاذ قــرار . 1
مــدروس مبنــي علــى معلومــات كافيــة بخصــوص االســتثمار المطــروح عليهــم، كمــا أن هــذه الشــروط واألحــكام تحتــوي علــى المعلومــات 

الــواردة فــي الملحــق رقــم )2( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.

ــار الشــرط( مــع كل بائــع لألصــول العقاريــة لغــرض االســتحواذ علــى هــذه . 2 ــرام عقــود شــراء )مــع خي عقــود شــراء األصــول العقاريــة: تــم إب
األصــول العقاريــة، والمشــروطة بعــدد مــن الشــروط وأهمهــا: 

الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى تأســيس الصنــدوق وطــرح وحداتــه، جمــع المبلــغ المطلــوب للصنــدوق لتشــغيله وإطالقــه، عــدم 
وجــود أي أمــر حكومــي أو قضائــي أو أمــر حجــز أو أي أمــر آخــر أو قيــود أو موانــع قانونيــة أو تنظيميــة أخــرى مــن شــأنها منــع إتمــام نقــل 

ملكيــة األصــول العقاريــة.

اتفاقيــات التمويــل: مــن الممكــن أن يدخــل الصنــدوق و/أو الشــركة ذات الغــرض الخــاص فــي اتفاقيــة تمويــل متوافــق مــع المعاييــر . 3
والضوابــط الشــرعية متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية مــع مصــرف اإلنمــاء أو أي مصــرف آخــر، وفقــًا لمــا هــو موضــح فــي هــذه الشــروط 

واألحــكام.

عقــد إدارة وتشــغيل عقــار فندقــي: تــم إبــرام عقــد إدارة وتشــغيل عقــار فندقــي لألصــول العقاريــة )فيتــوري بــاالس – الريــاض، ورافــال . 4
اســكوت – الريــاض، وكمفــورت إن آنــد ســويتس – جــدة( 

عقــد تأجيــر عقــار فندقــي: تــم إبــرام عقــد تأجيــر عقــار فندقــي لألصــول العقاريــة )رافــال اســكوت – الريــاض، وكمفــورت إن العليــا – الريــاض، . 5
وكالريــون مطــار جــدة– جــدة(.

اتفاقيــة أميــن الحفــظ: تــم إبــرام اتفاقيــة مــع أميــن الحفــظ الُمعيــن )شــركة نمــو الماليــة لالستشــارات الماليــة( وفقــًا لمــا هــو موضــح فــي . 6
هــذه الشــروط واألحــكام، ليكــون أميــن حفــظ الصنــدوق وفقــًا للمهــام والواجبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

اتفاقيــة ُمراجــع الحســابات: تــم إبــرام اتفاقيــة مــع ُمراجــع الحســابات الُمعيــن )شــركة اللحيــد واليحيــى محاســبون قانونيــون( وفقــًا لمــا هــو . 7
موضــح فــي هــذه الشــروط واألحــكام، ليكــون ُمراجــع الحســابات للصنــدوق وفقــًا للمهــام والواجبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه الشــروط 

واألحكام.

تــم الحصــول علــى موافقــة الســادة هيئــة الســوق الماليــة علــى اســتثناء صنــدوق اإلنمــاء ريــت الفندقــي مــن نســبة التركــز المحــددة فــي . 8
المــادة الســابعة واألربعــون الفقــرة )و( التــي تنــص علــى )عنــد تقديــم طلــب الطــرح، يجــب أال تتجــاوز العوائــد مــن أي مســتأجر مــا نســبته 

)25%( مــن إجمالــي عوائــد الصنــدوق(.

مكافحة غسل األموال:ب. 

قــد َيلــزم تقديــم وثائــق أو معلومــات أو مســتندات إضافيــة التزامــا بنظــام مكافحــة غســل األمــوال والتحقــق مــن هويــة المســتثمرين، علمــًا 
بــأن هــذه المعلومــات ســتبقى ســرية، ويحتفــظ مديــر الصنــدوق بالحــق فــي طلــب مــا يلــزم مــن وثائــق أو معلومــات إضافيــة ويمكــن أن 

يــؤدي الفشــل فــي تقديــم وثائــق إثبــات الهويــة بمــا ُيقنــع مديــر الصنــدوق إلــى رفــض االشــتراك فــي الصنــدوق.

وبهــذا ُيقــر مالكــي الوحــدات بــأن المبالــغ المســتخدمة لالشــتراك بالصنــدوق غيــر ناتجــة عــن مصــادر مشــبوهة أو غيــر مشــروعة، وإذا وجــد 
مديــر الصنــدوق ســببًا لالشــتباه فــي المصــدر القانونــي لألمــوال المرتبطــة بالصفقــات االســتثمارية للمســتثمر، فإنــه ملزم بإشــعار مســؤول 
اإلبــالغ عــن غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لــدى مديــر الصنــدوق والــذي بــدوره ســيقوم بمراجعــة ظــروف الحالــة لتحديــد مســوغات 
االشــتباه، وعليــه ســيقرر اإلبــالغ أو عــدم اإلبــالغ للجهــة التنظيميــة بالمملكــة المختصــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، كذلــك 
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن غيــر المســموح لمديــر الصنــدوق بموجــب نظــام مكافحــة غســل األمــوال إعــالم مالكــي الوحــدات أو تحذيرهــم 

أو التلميــح لهــم بالعمليــات المشــتبه فيهــا والمبلــغ عنهــا.

سرية المعلومات:ج. 

تــدار أعمــال الصنــدوق بأقصــى درجــات الســرية فــي جميــع األوقــات، وال ينبغــي تفســير ذلــك بأنــه يحــد مــن اطــالع الســلطة التنظيميــة 
للصنــدوق )هيئــة الســوق الماليــة( علــى ســجالت الصنــدوق ألغــراض اإلشــراف النظامــي، وســيتم مشــاركة المعلومــات الالزمــة لفتــح حســاب 
المســتثمر وتنفيــذ عملياتــه وااللتــزام باألنظمــة المطبقــة علــى الحــد الــالزم بيــن مديــر الصنــدوق واألطــراف األخــرى المختــارة مــن مديــر 

الصنــدوق، ويوافــق مالــك الوحــدات أيضــًا علــى أن هــذه المعلومــات قــد يتــم مشــاركتها مــع الجهــات الرقابيــة المختصــة.

وفاة مالكي الوحدات:د. 

إن موافقــة المســتثمر علــى هــذه الشــروط واألحــكام يعنــي موافقتــه أن تظــل ســارية المفعــول فــي حــال وفاتــه أو عجــزه حتــى يتقــدم 
ورثتــه أو مديــري تركتــه أو منفــذي وصيتــه أو ممثليــه الشــخصيين أو أمنائــه أو خلفائــه بالمســتندات المطلوبــة التــي يحددهــا مديــر 
الصنــدوق فــي حــال كــون مالــك الوحــدات فــردًا، أمــا اذا كان المســتثمر شــخصية اعتباريــة، فــإن هــذه الشــروط واألحــكام لــن تنتهــي فــي 
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حــال حــدوث شــيء ممــا ســبق ألي شــريك أو مســاهم فيهــا، وعليــه، يحــق لمديــر الصنــدوق تعليــق أي معامــالت تتعلــق بهــذه الشــروط 
واألحــكام لحيــن تســلم مديــر الصنــدوق ألمــر صــادر عــن محكمــة مختصــة أو جهــة مختصــة أو غيــر ذلــك مــن البيانــات الكافيــة إلثبــات صالحيــة 

مــن ســبق ذكرهــم قبــل الســماح لهــم بالتصــرف فــي تلــك الوحــدات.

إجراءات الشكاوى:	. 

إذا كان لدى المستثمر أي شكوى بالنسبة للصندوق ينبغي عليه إرسالها إلى العنوان التالي: 

info@alinmainvest.com :إدارة العناية بالعميل – شركة اإلنماء لالستثمار – رقم التواصل: 8004413333، البريد االلكتروني

يحــق للمشــترك إيــداع شــكواه لــدى الهيئــة – إدارة حمايــة المســتثمرين، كمــا يحــق للمشــترك إيــداع شــكواه لــدى لجنــة الفصــل فــي 
منازعــات األوراق الماليــة بعــد مضــي )90( يــوم عمــل مــن تاريــخ إيــداع الشــكوى لــدى الهيئــة، إال إذا أخطــرت الهيئــة مقــدم الشــكوى بجــواز 

إيداعهــا لــدى اللجنــة قبــل انقضــاء هــذه المــدة.

صحة المعلومات:و. 

يكــون المشــتركون مســؤولين عــن تزويــد مديــر الصنــدوق بعناوينهــم البريديــة وأرقــام التواصــل معهــم بمــا فــي ذلــك العناويــن البريديــة 
اإللكترونيــة الصحيحــة فــي كافــة األوقــات وتبليغــه فــورًا بــأي تغييــر فــي العناويــن. وفــي حــال عــدم تزويــد المشــتركين لمديــر الصنــدوق 
بالعنــوان الصحيــح أو الطلــب مــن مديــر الصنــدوق عــدم إرســال البريــد بمــا فــي ذلــك اإلشــعارات المتعلقــة باســتثماراتهم فــي الصنــدوق 
فــإن المشــتركين يوافقــون بموجــب هــذا علــى حمايــة مديــر الصنــدوق وإعفائــه مــن أي مســؤولية والتنــازل عــن حقوقهــم أو مطالباتهــم 
ضــد مديــر الصنــدوق والناشــئة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن عــدم تزويدهــم بالبيانــات واإلشــعارات أو أيــة معلومــات أخــرى تتعلــق 
باالســتثمار أو تلــك التــي تنشــأ عــن عــدم القــدرة علــى الــرد أو التأكــد مــن صحــة المعلومــات أو تصحيــح أيــة أخطــاء أو أخطــاء مزعومــة فــي 

أي مــن الكشــوفات أو اإلشــعارات.

إخالء مسؤولية:ز. 

إن أيــة معلومــات أو ســجالت أو إشــعارات يقدمهــا مديــر الصنــدوق ليــس المقصــود منهــا تقديــم أيــة نصيحــة أو أي تقييــم ويجــب أال تعتبــر 
كتوصيــة ألي مشــترك أو مســتثمر بــأن يســتثمر. وال يقــدم مديــر الصنــدوق أي نصيحــة للمشــترك تتعلــق بالصنــدوق أو باالســتثمار فيــه. 
ويكــون كل مســتثمر مســؤوالً عــن القيــام بتحرياتــه المســتقلة وتقييمــه لمــالءة الصنــدوق واالســتثمار فيــه. كمــا يوصــي مديــر الصنــدوق 

كافــة المســتثمرين المحتمليــن العمــل للحصــول علــى المشــورة مــن مستشــار مالــي مســتقل مرخــص لــه.

متطلبات المعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق:  -26

ال ينطبق.

لجنة الرقابة الشرعية للصندوق:  -27

أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، ومؤهالتهم:أ. 

إن أعضــاء لجنــة الرقابــة الشــرعية المعينــة للصنــدوق هــم أعضــاء الهيئــة الشــرعية المعتمــدون لــدى شــركة اإلنمــاء لالســتثمار )مديــر 
الصنــدوق( وهــم:

الشيخ د. محمد بن علي القري – رئيسًا للجنة: 	

أســتاذ ســابق لالقتصــاد اإلســالمي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة، والمديــر الســابق لمركــز أبحــاث االقتصــاد اإلســالمي، فــي الجامعــة 
نفســها، حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة كاليفورنيــا، وحائــز علــى الجائــزة العالميــة فــي الخدمــات المصرفيــة 
والماليــة اإلســالمية مــن البنــك اإلســالمي للتنميــة للعــام 2004، عضــو المجلــس الشــرعي بهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
الماليــة اإلســالمية "أيوفــي"، وعضــو فــي العديــد مــن اللجــان الشــرعية فــي عــدد مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة المحليــة والدوليــة.

الشيخ د. يوسف بن عبد الله الشبيلي - عضوًا: 	

أســتاذ الفقــه المقــارن بالمعهــد العالــي للقضــاء، حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الفقــه المقــارن مــن المعهــد العالــي للقضــاء، عضــو 
المجلــس الشــرعي بهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية "أيوفــي"، وعضــو فــي العديــد مــن اللجــان الشــرعية فــي 

عــدد مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة المحليــة والدوليــة.

الشيخ ياسر بن عبد العزيز المرشدي - عضوًا: 	

األميــن العــام للجنــة الشــرعية ومديــر عــام قطــاع الشــرعية بمصــرف اإلنمــاء، وعضــو لجنــة دراســة المعاييــر الشــرعية فــي هيئــة المحاســبة 
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية "أيوفــي"، ويتمتــع بخبــره تزيــد عــن عشــرين عامــًا بمجــال المصرفيــة اإلســالمية. 
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أدوار لجنة الرقابة الشرعية، ومسؤولياتها: ب. 

لجنة الرقابة الشرعية هي المسؤولة على وجه الخصوص عن األنشطة اآلتية:

دراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق واألهــداف والسياســات االســتثمارية للصنــدوق باإلضافــة إلــى أي عقــود يرغــب التعامــل بهــا . 1
لضمــان تقيــد الصنــدوق بالمعاييــر والضوابــط الشــرعية. 

تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق بشأن التقيد بالمعايير والضوابط الشرعية. . 2

تحديــد معاييــر مالئمــة الختيــار العمليــات المتوافقــة مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية والتــي يجــوز لمديــر الصنــدوق أن يســتثمر فيهــا . 3
الســيولة المتوفــرة للصنــدوق كاســتثمارات قصيــرة األجــل وفقــًا لمــا هــو موضــح فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

تقديم معايير مالئمة لمدير الصندوق بخصوص استقطاعات التخلص إن وجد.. 4

مراقبة االستثمارات على ضوء المعايير والضوابط الشرعية المحددة. . 5

إبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق باألحكام الشرعية إلدراجها في التقرير السنوي للصندوق. . 6

أتعاب لجنة الرقابة الشرعية:ج. 

تســتحق لجنــة الرقابــة الشــرعية أتعابــًا بمبلــغ )50,000( ريــال ســعودي، وتدفــع مرتــان ســنويا ومــن الممكــن ان تدفــع االتعــاب لشــركة 
اإلنمــاء لالســتثمار فــي حــال تولــت ســداد أتعــاب لجنــة المراقبــة الشــرعية.

المعايير والضوابط الشرعية:د. 

تمــت إجــازة الصنــدوق مــن قبــل لجنــة الرقابــة الشــرعية وفقــًا للمعاييــر والضوابــط الشــرعية المرفقــة فــي الملحــق رقــم )1( مــن هــذه 
الشــروط واألحــكام.

خصائص الوحدات:  -28

ُتمثــل الوحــدات فــي الصنــدوق حصــة تناســبية فــي صافــي أصــول الصنــدوق، جميعهــا مــن فئــة واحــدة متســاوية فــي الواجبــات والحقــوق 
حيــث تمثــل كل وحــدة ُحصــة مشــاعة متســاوية فــي أصــول الصنــدوق.

تعديل شروط الصندوق وأحكامه:  -29

ــرح مــن خــالل قــرار أ.  ــر األساســي المقت ــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق علــى التغيي يجــب علــى مدي
صنــدوق عــادي.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق علــى التغيير األساســي المقتــرح في تاريخ اســتحقاق ب. 
أو إنهــاء الصنــدوق خــالل قــرار صنــدوق خــاص وفقــًا ألحــكام الئحــة صناديق االســتثمار العقاري.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق – بعــد الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات وفقــًا للفقرتيــن )أ( و)ب( أعــاله – الحصــول علــى موافقــة ج. 
الهيئــة علــى التغييــر األساســي المقتــرح للصنــدوق.

يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساسي أو غير أساسي.د. 

يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار مالكــي الوحــدات واإلفصــاح عــن تفاصيــل التغييــرات األساســية فــي موقعــه اإللكترونــي والموقــع ه. 
اإللكترونــي للســوق وأي موقــع آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة قبــل )10( أيــام مــن ســريان التغييــر.

يجــب بيــان تفاصيــل التغييــرات األساســية فــي تقاريــر الصنــدوق التــي يعدهــا مديــر الصنــدوق وفقــًا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار و. 
العقــاري.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار مالكــي الوحــدات واإلفصــاح عــن تفاصيــل أي تغييــرات غيــر أساســية فــي موقعــه اإللكترونــي والموقــع ز. 
اإللكترونــي للســوق وأي موقــع آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة قبــل )10( أيــام مــن ســريان التغييــر.

يجــب بيــان تفاصيــل التغييــرات غيــر األساســية فــي تقاريــر الصنــدوق التــي يعدهــا مديــر الصنــدوق وفقــًا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار ح. 
العقــاري.

30- إقرارات مدير الصندوق:

إضافــة إلــى اإلقــرارات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام يقــر مديــر الصنــدوق )كمــا فــي تاريــخ إعــداد هــذه الشــروط واألحــكام( بمــا 
يلــي وذلــك وفقــًا لمتطلبــات الملحــق رقــم )10( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري:



71

ُيقــر مديــر الصنــدوق أن شــروط وأحــكام صنــدوق اإلنمــاء ريــت الفندقــي قــد أعــدت وفقــًا لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري الصــادرة عــن أ. 
هيئــة الســوق الماليــة.

ُيقــر مديــر الصنــدوق، بعــد أن أجــرى التحريــات المعقولــة كافــة، وبحســب علمــه واعتقــاده، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي ب. 
عــدم تضمينهــا فــي هــذه الوثيقــة إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة 

الســعودية أي مســؤولية عــن محتــوى هــذه الشــروط واألحــكام.

ُيقــر مديــر الصنــدوق بخلــو األصــول العقاريــة مــن أي مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد تتســبب فــي عــدم االســتفادة مــن األصــول العقاريــة ج. 
أو تشــغيلها، وكذلــك علــى ســالمة األصــول العقاريــة المســتهدفة فنيــًا وخلّوهــا مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد 

تتســبب فــي عــدم االســتفادة مــن األصــول العقاريــة أو تشــغيلها، أو قــد تتســبب بدورهــا فــي إجــراء إصالحــات وتغييــرات رئيســية مكلفــة.

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

مدير الصندوق.. 1

مدير/مديري العقارات المرتبطة بالصندوق.. 2

مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق.. 3

مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها )10%( أو أكثر من عوائد االيجار السنوية للصندوق.. 4

المقيم المعتمد.. 5

ُيقــر مديــر الصنــدوق بقيامــه بالعنايــة الالزمــة للتأكــد مــن عــدم وجــود تعــارض مصالــح مباشــر/غير مباشــر بيــن بائعــي األصــول العقاريــة ه. 
للصنــدوق والمقيميــن المعتمديــن.

ُيقــر مديــر الصنــدوق بــأن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق لــم يخضعــوا ألي دعــاوى إفــالس أو إعســار أو إجــراءات إفــالس أو تصفيــة، و. 
ولــم يســبق لهــم ارتــكاب أي أعمــال احتياليــة أو مخّلــة بالشــرف أو تنطــوي علــى الغــش، ولــم يســبق لهــم ارتــكاب أي مخالفــة تنطــوي 
علــى احتيــال أو تصــرف مخــّل بالنزاهــة واألمانــة، وأنهــم يتمتعــون بالمهــارات والخبــرات الالزمــة التــي تؤهلهــم ليكونــوا أعضــاء بمجلــس 

إدارة الصنــدوق. 

ُيقــر مديــر الصنــدوق بــأن األعضــاء المســتقلين ينطبــق عليهــم تعريــف "عضــو مجلس إدارة صندوق مســتقل" الوارد في قائمــة المصطلحات ز. 
المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا، وســينطبق ذلــك علــى أي عضــو مســتقل يعينــه مديــر الصنــدوق خــالل مــدة 

الصندوق.

ُيقــر مديــر الصنــدوق بأنــه ال توجــد أي نشــاطات عمــل أو مصلحــة أخــرى مهّمــة ألعضــاء مجلــس إدارة مديــر الصنــدوق "شــركة اإلنمــاء ح. 
لالســتثمار" يحتمــل تعارضهــا مــع مصالــح الصنــدوق.

ُيقر مدير الصندوق أنه ال توجد حاالت لتعارض في المصالح والتي من شأنها أن تؤثر في أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق.ط. 

ُيقــر مديــر الصنــدوق بأنــه ال توجــد أي رســوم أخــرى غيــر الرســوم المذكــورة فــي جــدول الرســوم واألتعــاب المذكــور فــي المــادة )15( مــن ي. 
هــذه الشــروط واألحــكام.

ُيقــر مديــر الصنــدوق أن الصنــدوق لــن يــدرج إال عنــد إتمــام عمليــة نقــل ملكيــة األصــول العقاريــة لصالــح الصنــدوق أو نقــل منفعتــه، وفــي ك. 
حــال عــدم إكمــال ذلــك بعــد اكتمــال فتــرة الطــرح الموضحــة فــي المــادة )11( مــن هــذه الشــروط واألحــكام، ســُترد كامــل مبالــغ االشــتراك 

للمشــتركين.

ُيقــر مديــر الصنــدوق بأنــه ال يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود ل. 
التــي تتــم لحســاب الصندوق.

ُيقــر مديــر الصنــدوق بأنــه قــد أفصــح عــن جميــع العقــود واالتفاقيــات التــي لهــا عالقــة بالصنــدوق والتــي قــد تؤثــر فــي قــرارات المســتثمرين م. 
فــي االشــتراك أو التــداول فــي الصنــدوق فــي هــذه الشــروط واألحــكام، وأنــه ال توجــد عقــود واتفاقيــات غيــر مــا ُذكــر فــي هــذه الشــروط 

واألحكام.

الوحــدات. ن.  ُتطــَرح عليهــم فــي اجتماعــات مالكــي  التــي  التصويــت علــى المســائل  الوحــدات  بأنــه يحــق لمالكــي  الصنــدوق  ُيقــر مديــر 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم الحصــول علــى موافقــة أغلبيــة مالكــي الوحــدات الذيــن يملكــون مــا نســبته أكثــر مــن )50%( أو أكثــر مــن )%75( 
)حيثمــا ينطبــق( مــن مجمــوع الوحــدات الحاضــر مالكهــا، فيمــا يتعلــق بإجــراء أي تغييــر أساســي علــى الصنــدوق، ويشــمل التغييــر األساســي 

مــا يلــي:

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

التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.. 2
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التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق.. 3

االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق.. 4

أي تغيير يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.. 5

التغيير الذي يزيد بشكل جوهري إجمالي المدفوعات التي تسدد من أصول الصندوق.. 6

التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق.. 7

زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما.. 8

أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.. 9

ُيقــر مديــر الصنــدوق بأنــه ســيتخذ جميــع الخطــوات الالزمــة لمصلحــة مالكــي الوحــدات وذلــك بحســب علمــه واعتقــاده مــع الحــرص الواجــب س. 
والمعقــول، وســيعمل مديــر الصنــدوق والمديــرون والمســؤولين والموظفيــن والــوكالء والمستشــارون التابعــون لــه، والشــركات التابعــة 
وأميــن الحفــظ والمستشــار الشــرعي ومجلــس إدارة الصنــدوق، علــى بــذل الحــرص والجهــد المعقــول والتصــرف بحســن نيــة، فــي ســبيل 
تحقيــق مصالــح مالكــي الوحــدات، إال أنــه قــد يتعــرض الصنــدوق لخســارة بــأي شــكل مــن األشــكال بســبب القيــام بــأي تصــّرف غيــر متعمــد 
يصــدر عــن أي مــن األطــراف المذكــورة فيمــا يتعلــق بقيامهــم بــإدارة شــؤون الصنــدوق، فعندهــا ال يتحمــل هــؤالء األطــراف مســؤوليًة عــن 
تلــك الخســارة بشــرط أن يكــون قــد تصــّرف بحســن نّيــة – ويثُبــت حســن النيــة فــي حــال عــدم وجــود أي تصــرف أو قــرار أو مراســالت تــدل علــى 
علــٍم مســبٍق بالنتائــج الســلبية للقيــام بذلــك التصــرف – وبشــكل ُيعتقــد أنــه يخــدم مصالــح الصنــدوق بالشــكل األمثــل، وأن يكــون التصــّرف ال 

ينطــوي علــى اإلهمــال الفــادح أو االحتيــال أو ســوء التصــّرف المتعّمــد.

ُيقــّر مديــر الصنــدوق أنــه قــد بّيــن للمقّيــم المعتمــد أن نطــاق العمــل علــى تقاريــر التقييــم يجــب أن يكــون مالئمــًا لغــرض طلــب مديــر ع. 
الصنــدوق وصالحــًا لالســتخدام بغــرض طرحــه طرحــًا عامــًا وتضميــن القيمــة اإليجاريــة الســوقية إذا كانــت مختلفــة عــن القيمــة اإليجاريــة 

التعاقديــة فــي عقــود إيجــارات األصــول العقاريــة.

النظام المطبق:  -31

تخضع هذه الشروط واألحكام وُتفسر وفقًا لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

إن الصنــدوق ومديــر الصنــدوق خاضعــان لنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة واألنظمــة واللوائــح األخــرى ذات العالقــة المطبقــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وأن الجهــة القضائيــة المختصــة بالنظــر فــي أي نــزاع ناشــئ مــن أو عــن االســتثمار فــي صناديــق 

االســتثمار العقاريــة المتداولــة هــي لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة.

إقرار من مالك الوحدات:  -32

لقــد قمت/قمنــا باالطــالع علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق الخاصــة بالصنــدوق والموافقــة علــى خصائــص الوحــدات التــي اشتركت/اشــتركنا 
فيهــا. 

االسم:  

التوقيع:  التاريخ: 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسّلم.
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الملحق رقم )1(
المعايير والضوابط الشرعية

تمت إجازة الصندوق من قبل لجنة الرقابة الشرعية وفقًا للمعايير والضوابط الشرعية اآلتية:

يستثمر الصندوق أمواله في شراء وتشغيل األصول العقارية المباحة شرعًا.. 1

يستثمر الصندوق مبالغ السيولة المتاحة وغير المستخدمة في عمليات قصيرة األجل متوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية.. 2

عند اللجوء إلى تمويل من أجل عمليات وتشغيل الصندوق يكون هذا التمويل مشروعًا ويدار بطريقة مباحة شرعًا. . 3

ال يسمح بتداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاط الصندوق.. 4
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الملحق رقم )2(
مالك الشركات المالكة لألصول العقارية

نسبة الملكية )%(اسم الشريك/المساهمالمالك الحاليالعقار )األصل العقاري(

العقار األول )األصل العقاري األول( 
- فندق كمفورت إن آند سويتس

شركة سيرا للضيافة

95 %مجموعة سيرا القابضة
العقار الثاني )األصل العقاري 

الثاني( - فندق كمفورت إن العليا

العقار الثالث )األصل العقاري 
الثالث( - فندق كالريون مطار جدة

شركة عطالت سيرا للسفر 
5 %والسياحة

العقار الرابع )األصل العقاري الرابع( - 
فندق فيتوري باالس

شركة أشاد

80 %لطيفة عبدالرحمن العيسى

16 %مهند محمد العلي

4 %بدر محمد العلي

العقار الخامس )األصل العقاري 
الخامس( – فندق رافال اسكوت

شركة المسكن الحضاري 
للتطوير العقاري

80 %شركة رافال للتطوير العقاري

شركة عبدالقادر المهيدب 
واوالده

% 20
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الملحق رقم )3(
خطاب صادر عن مدير الصندوق
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الملحق رقم )4(
خطاب المستشار القانوني
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