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

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

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

بل لجنة الرقابة الشرعية ق  املجازة من  الشرعية واملعايير الضوابطعلى أنه صندوق استثمار عقاري متداول متوافق مع  "(الصندوق )" الحرمين ريتتم اعتماد صندوق جدوى 

 .املعينة لصندوق االستثمار العقاري املتداول 

بعناية وفهمها، وفي حال تعذر فهم محتويات هذه الشروط واألحكام،  للصندوق بضرورة قراءة هذه الشروط واألحكام واملستندات األخرى  الصندوق ننصح الراغبين في شراء وحدات 

 منه بإطالعه على هذه الشروط واألحكام وقبوله بها الصندوق مرخص له. يعد استثمار املستثمر في  ننصح باألخذ بمشورة مستشار مالي
ً
 .إقرارا

 

 طارق بن زياد السديري  إبراهيم محمد القويفلي

 

 

  املطابقة وااللتزاماإلدارة القانونية و  ،مدير 

 التنفيذيالعضو املنتدب والرئيس 

 

حسب الخطاب املرسل إلى هيئة السوق املالية  تعديل مجلس إدارة الصندوق  تحديثوالتي تعكس  الحرمين ريتمن شروط وأحكام صندوق جدوى  املحدثةالنسخة  هي هذه

  م24/01/2023  ه املوافق07/1444 /02 بتاريخ 
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 إشعار هام

"( وبعملية طرح الوحدات في الصندوق الحرمين )"ريت الشروط واألحكام على معلومات تفصيلية تتعلق بصندوق جدوى هذه تحتوي 

املعلومات "(. وعند تقديم طلب لالشتراك في الوحدات، سوف ُيعاَمل املستثمرون على أنهم قد تقدموا فقط بناًء على الوحداتالصندوق )"

"( مدير الصندوق الواردة في هذه الشروط واألحكام، والتي تتوفر نسخ منها على املوقع اإللكتروني لشركة جدوى لالستثمار )"

(www.jadwa.com) "( تداول أو املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية( )"www.tadawul.com.sa.) 

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

مل املخاطر املرتبطة بأي يجب على املستثمرين أن يكون لديهم االستعداد لتح كما على بعض املخاطر، وقد ال يناسب جميع املستثمرين.

 منه  من هذه الشروط واألحكام. (10املادة )استثمار في الصندوق، والوارد وصفها في 
ً
ويعد شراء املستثمر ألي من وحدات الصندوق إقرارا

 بإطالعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله لها.

مقفلة مسجلة في السجل التجاري باململكة العربية السعودية  يةأعد مدير الصندوق هذه الشروط واألحكام، باعتباره شركة مساهمة سعود

بموجب الترخيص رقم  "(الهيئة)" هيئة السوق املالية السعوديةمرخص له من جانب  ومؤسسة سوق مالية، (1010228782)تحت رقم 

املؤرخ في  2006-193–1، وفًقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم 06034-37

ي املؤرخ ف 2021-22–22واملعدلة بناًء على قرار مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم م( 15/07/2006هـ )املوافق لـ 19/06/1427

 ."(الئحة صناديق االستثمار العقاري )" م(24/02/2021ه )املوافق 12/07/1442

 لالئحة
ً
 ملتطلبات التسجيل وقبول إدراج الوحدات في "تداول" وفقا

ً
 كما تحتوي الشروط واألحكام على املعلومات التي تم تقديمها امتثاال

 صناديق االستثمار العقاري.

كاملة عن دقة وصحة املعلومات الواردة في الشروط واألحكام املاثلة، كما أنه يؤكد حسب علمه واعتقاده، ويتحمل مدير الصندوق املسئولية ال

بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي حقائق أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه الشروط واألحكام 

ولقد أجرى مدير الصندوق كافة التحريات املعقولة للتأكد من دقة املعلومات الواردة في هذه الشروط إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. 

 من املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام واملرتبطة بسوق وقطاع العقار تم استقاؤه من  جزءً واألحكام بتاريخ إصدارها، إال أن 
ً
مهما

 يملك أي سبب لالعتقاد بأن معلومات سوق وقطاع العقار تفتقر للدقة بشكل جوهري، فإنه لم مصادر خارجية. ومع أن مدير الصندوق ال

 يقم بالتحقق من هذه املعلومات بشكل مستقل، وال يقدم مدير الصندوق واملستشارين أي ضمان بدقة أو اكتمال هذه املعلومات. 

م، وال تقدم أي ضمانات بصحة هذه الشروط واألحكام أو اكتمالها. وال وال تتحمل الهيئة أية مسئولية عن محتويات هذه الشروط واألحكا

 تتحمل الهيئة أية مسئولية عن أي خسارة مالية تنشأ عن تطبيق أي حكم من أحكام هذه الشروط واألحكام أو بسبب االعتماد عليه. 

. وعالوة على ذلك، فإن األولي لمشاركة في الطرحلالصندوق وال يجب النظر إلى هذه الشروط واألحكام على أنها توصية من جانب مدير 

وضع املعلومات الواردة في الشروط واألحكام هي ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو ال

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

ص من قبل 
َ
هيئة فيما الجميع من يتلقى نسخة من هذه الشروط واألحكام مسئولية الحصول على مشورة مستقلة من مستشار مالي ُمرخ

واملعلومات الواردة في هذه الشروط  ، ويجب أن يعتمد على دراسته الخاصة ملدى مالئمة كل من الفرصة االستثماريةاألولي يتعلق بعملية الطرح

ن واألحكام فيما يتعلق باألهداف الفردية للمستثمر ووضعه املالي واحتياجاته، بما في ذلك مزايا االستثمار في الصندوق ومخاطره. وقد يكو 

 لبعض املستثمرين دون غيرهم، وال يجب أن يعتمد املستثمرون املحتملون ع
ً
لى قرار طرف آخر فيما يتعلق االستثمار في الصندوق مالئما

 باالستثمار أو عدمه كأساس لدراستهم الخاصة للفرصة االستثمارية ولظروف هؤالء املستثمرين.

http://www.jadwa.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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للفئات اآلتية: )أ( األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية و)ب( املؤسسات والشركات  االشتراك في الوحدات متاح فقط

الغير سعوديين من املستثمرين و)ج(  وصناديق االستثمار وغيرها من الكيانات واألشخاص االعتبارية القائمة في اململكة العربية السعودية

 لتعميم الهيئة رقم )ص/شركات وأفراد 
ً
ويتعين على جميع مستلمي هذه  .م07/11/2021ه املوافق 02/04/1443( وتاريخ 1/6/9003/21وفقا

 وبيع الوحدات، كما يتعين عليهم مراعاة تلك القيوداألولى االطالع على أي قيود قانونية أو تنظيمية ذات صلة بعملية الطرح  الشروط واألحكام

 .في اململكة العربية السعودية لك غير السعوديين للعقار واستثمارهبما في ذلك نظام تم

 بتطورا
ً
، يمكن لقيمة الوحدات أن تتأثر سلبا

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

قتصادية أو سياسية أو خالفها، والتي ال يملك مدير الصندوق مستقبلية، كالتضخم والتغير في معدالت الفوائد والضرائب أو أي عوامل ا

من هذه الشروط واألحكام(. وال ُيقصد من هذه الشروط واألحكام أو أي معلومات  (10املادة )سيطرة عليها )ملزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة 

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

 أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

 لخبرته بالسوق، 
ً
وقد تم إعداد التوقعات الواردة في هذه الشروط واألحكام بناًء على افتراضات معتمدة على معلومات مدير الصندوق وفقا

د تختلف ظروف التشغيل املستقبلية عن االفتراضات املستخَدمة، وبالتالي فليس هناك باإلضافة إلى معلومات السوق املتوافرة للجمهور. وق

 أي تأكيدات أو تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة أي من التوقعات أو اكتمالها.

ر إليها على أنها 
َ
ل أو قد ُينظ

ّ
شك

ُ
ل "بعض البيانات الواردة في هذه الشروط واألحكام ت

ّ
شك

ُ
". ويمكن تحديد هذه مستقبلية افتراضاتت

در" أو "يخططاالفتراضات بصفة عامة من خالل استخدام كلمات تدل على املستقبل مثل "
ّ
" ربما" أو "يتنبأ" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يق

ة. وتعكس أو مشتقاتها أو أي مصطلحات مشابه " أو صيغة النفي من هذه الكلماتمن املفترض" أو "من املتوقع" أو "ينبغي" أو "سوفأو "

 لألداء املستقبلي. وهناك العديد من  االفتراضاتهذه 
ً
َعد ضمانا

ُ
اآلراء الحالية ملدير الصندوق فيما يتعلق باألحداث املستقبلية ولكنها ال ت

جازات مستقبلية العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات الحقيقية للصندوق بشكل كبير عن أي نتائج أو أداء أو إن

عّبر عنها هذه 
ُ
ث هذا التأثير مبّينة بالتفصيل  االفتراضاتقد ت حد 

ُ
. وبعض هذه املخاطر والعوامل التي قد ت

ً
 أو ضمنا

ً
املستقبلية سواء صراحة

واألحكام(. وفي حال تحُقق هذه من هذه الشروط  (10املادة )في أقسام أخرى من هذه الشروط واألحكام )ملزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى 

املخاطر أو الشكوك أو ثبوت خطأ أو عدم دقة أي من االفتراضات املتضمنة، قد تختلف النتائج الفعلية للصندوق بشكل كبير عن تلك 

طة.
َ
عة أو ُمقَدرة أو ُمخط

َ
 النتائج الواردة في هذه الشروط واألحكام على أنها متوق
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 الشروط واألحكامالواردة في قائمة املصطلحات  (2

 2005-83-1رقم  بموجب قرارهيئة السوق املالية الئحة مؤسسات السوق املالية الصادرة عن مجلس تعني " مؤسسات السوق املاليةالئحة " 

م، وأي 12/08/2020هـ املوافق 22/12/1441وتاريخ  2020-75-2، واملعدلة بموجب القرار رقم م28/06/2005املوافق هـ 21/05/1426 وتاريخ

 ؛عليها تعديالت أخرى قد تطرأ

  اململكة في عمل يوم"يوم العمل" 
ً
 ؛الهيئة في الرسمية العمل أليام طبقا

 به من املستثمرين في الصندوق؛ شاركيعني املبلغ امل"رأس املال" 

 من هذه الشروط واألحكام؛ (11أ( من املادة )يشير إلى نفس املعنى الوارد في الفقرة )"تاريخ اإلقفال" 

 تعني هيئة السوق املالية السعودية؛"هيئة السوق املالية" أو "الهيئة" 

 ( من هذه الشروط واألحكام؛24) املادةتشير إلى نفس املعنى الوارد في "السنة املالية" 

 التزامات و اإلصالح تكاليف كافة بموجبه املستأجر يتحمل الذي إيجار عقد يعنيبالتأمين واإلصالح الكامل"  االلتزامإيجار يتضمن  عقد"

 العقار؛ على املستحقة والرسوم الضرائب دفع والتزام والتأمين الخدمات

واملعايير الشرعية يديره مدير  الضوابطمتوافق مع  مغلقالحرمين، وهو صندوق استثمار عقاري متداول  ريتيعني صندوق جدوى "الصندوق" 

 الصندوق؛

 من تاريخ اإل  99 تعني"مدة الصندوق" 
ً
 لتقدير مدير الصندوق عقب الحصول على موافقة هيئة السوق املالية؛عاما

ً
 دراج، قابلة للتجديد وفقا

 من تاريخ اإل 60عليها من جانب الصندوق في غضون  االستحواذتعني أصول معينة والذي سوف يتم املبدئية"  العقارية األصول "
ً
  قفاليوما

ً
وفقا

 الشراء؛ اتلشروط اتفاقي

 لهذه الشروط واألحكام؛ يعني"االستثمار" 
ً
 أي أصل عقاري يستثمر فيه الصندوق وغير ذلك من االستثمارات التابعة للصندوق وفقا

 لل"صافي قيمة األصول" 
ً
 من هذه الشروط واألحكام؛( 17من املادة ) (ب) فقرةيعني صافي قيمة أصول الصندوق والتي يتم تحديدها وفقا

 لهذه الشروط واألحكام؛ األولييعني الطرح " األولي الطرح"و"الطرح" 
ً
 العام للوحدات وفقا

 :كل من يملك وحدة أو وحدات في الصندوق على أن ال يكون من اآلتي بيانهم"مالك الوحدات من الجمهور" 

 الكبير. الوحدات مالك (أ)

 .وتابعوهمدير الصندوق  (ب)

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق. (ج)

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

 2006-193–1رقم  مجلس إدارة الهيئة بموجب القرارعن الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة تعني "الئحة صناديق االستثمار العقاري" 

املؤرخ في  2021-22–22رقم  الهيئة بموجب القرارواملعدلة بناًء على قرار مجلس إدارة م( 15/07/2006)املوافق  هـ19/06/1427في  املؤرخ

 ؛م(24/02/2021)املوافق  ه12/07/1442
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 مما يلي:" العالقة األطراف ذوو "
ً
  يعني أيا

 أو مدير الصندوق من الباطن. مدير الصندوق  (1

 الباطن.من  أو أمين الحفظ أمين الحفظ (2

 املطور واملكتب الهندس ي. (3

 األمالك.مدير  (4

 املقيم املعتمد. (5

 مراجع الحسابات. (6

 .الصندوق مجلس إدارة  (7

 من األطراف ذوي العالقة.أي  أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من املديرين التنفيذين أو املوظفين لدى (8

 .أصول الصندوق  %( من صافي5أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته ) (9

 األشخاص السابق ذكرهم.أي من  مسيطر علىأو تابع أي شخص  (10

 باستثناء السنوية، الصندوق  أرباح صافي من٪ 90 عن يقل ال ما توزيع بعد الصندوق  قبل من بها املحتفظ املبالغ يعني" به املحتفظ الدخل"

 األخرى؛ واالستثمارات العقارية األصول  بيع عن الناتجة األرباح

 من الهيئة الشرعية لشركة جدوى لالستثمار؛ تعني الهيئة االستشارية الشرعية للصندوق املكونة "الشرعية الرقابة لجنةأو " الشرعية" "الهيئة

تعني الضوابط الشرعية الخاصة بالصندوق واملعتمدة من جانب الهيئة الشرعية لشركة جدوى لالستثمار والتي بناًء عليها ية" عضوابط الشر ال"

 (؛أيحدد الصندوق صالحية االستثمارات، على النحو الوارد في امللحق )

 شركة ذات مسئولية محدودة تأسست من جانب أمين الحفظ لتحتفظ بملكية أصول الصندوق؛ تعني"شركة ذات غرض خاص" 

 يعني املبلغ الذي يساهم به مالك الوحدات عن االشتراك في الصندوق؛"مبلغ االشتراك" 

تداول السعودية )شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة تداول السعودية( أو السوق املالية السعودية. وتشمل حيث  تعني أو "السوق" "تداول"

ف في الوقت الحاضر بالقيام بأٍي م
َّ
ن يسمح سياق النص بذلك أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو مسؤول، أو تابع، أو وكيل يمكن أن يكل

 ؛السوق" تعني أي نشاط يتم من خالل أو بواسطة التجهيزات التي توفرها السوق وظائف السوق. وعبارة "في 

كز إيداع األوراق املالية )شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة تداول السعودية(، وتتمثل أنشطة مركز اإليداع مر  شركة تعني"مركز اإليداع" 

ا ونقلها وتسويتها ومقاصتها، وتسجيل أي قيد من قيود امللكية على األوراق املالية املودعة. باألعمال املتعلقة بإيداع األوراق املالية وتسجيل ملكيته

عد كذلك يقوم مركز اإليداع بإيداع وإدارة سجالت مصدري األوراق املالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة التصويت عن ب

 لتلك الجمعيات وتقديم التقارير واإلشعارات 
ً
واملعلومات باإلضافة إلى تقديم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطته يرى مركز اإليداع تقديمها وفقا

 لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية؛

 ؛الصندوق  أصول وهي حصة أي مالك في الصندوق، وتعامل كل وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في صافي  ،الصندوق  وحدات تعني"الوحدة" 

 ؛ يملك وحدات في الصندوق تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق الذي  الشخصيعني "مالك الوحدات" 
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 السعودية؛ املالية السوق  قبل من إعالنه يتمسعر السوق للوحدة الواحدة كما  يعني"سعر الوحدة" 

 قيمة استرشادية للوحدة ويحتسب بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد وحدات الصندوق. هو" للوحدة األصول  قيمة صافي"

 .العمراني النطاق حدود داخل التجاري  السكني أو السكني، لالستخدام مخصصة فضاء أرض كل تعني" البيضاء"األراض ي 

 قرار  يعني" عادي صندوق  قرار "
ً
% من مجموع الوحدات الحاضر مالكها 50يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من  ا

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

  يعني" قرار صندوق خاص" 
ً
 في مالكها الحاضر الوحدات مجموع من أكثر أو% 75 ملكيتهم ةنسب تمثل الذي الوحدات مالكي موافقة يتطلب قرارا

  حضورهم أكان سواءً  الوحدات مالكي اجتماع
ً
 .الحديثة التقنية وسائل بواسطة أم بوكيل ممثلين أم شخصيا
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 دليل الصندوق  (3

 مدير الصندوق 

 شركة جدوى لالستثمار

 الرابع لطابقا -ز سكاي تاور 

 طريق امللك فهد

 60677ص.ب: 

 11555الرياض، 

 اململكة العربية السعودية

  )www.jadwa.com(املوقع اإللكتروني:

 

 أمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار

 الطابق األول  –سمارت تاور 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللك فهد

 140ص.ب. 

    اململكة العربية السعودية

 (www.albilad-capital.com) املوقع اإللكتروني:

 

 املدير اإلداري 

 شركة جدوى لالستثمار

 الطابق الرابع -ز سكاي تاور 

 طريق امللك فهد

 60677ص.ب: 

 11555الرياض، 

 اململكة العربية السعودية

  )www.jadwa.com(املوقع اإللكتروني:

 

 الفرعي اإلداري  املدير 

 ايبكس فند سيرفيزيس )دبي( ليمتد

APEX Fund Services (Dubai) Limited 

 ، الدور األول، جيت فيليج101املكتب 

 مركز دبي املالي العاملي

 506534ص.ب. 

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

www.apexfundservices.com 

 

  

http://www.jadwa.com/
http://www.jadwa.com/
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 مراجع الحسابات

 اللحيد محاسبون قانونين

 طريق أبو بكر الصديق 187

 حي املرسالت.

 7532-4304ص.ب. 

 امللكة العربية السعودية -الرياض

 

 

 

 

 املستشار القانوني

مكتب محمد ابراهيم العمار لالستشارات القانونية )بالتعاون 

 إل إل بي(مع كينج آند سبالدينج 

 20مركز اململكة، الطابق 

 طريق امللك فهد

 14702ص.ب: 

 11434الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 

 املبدئية العقارية األصول 

  املستشارون

  الفحص النافي للجهالة من الناحية القانونية

  والحقبانيمكتب أبوحيمد وآل الشيخ 

 )بالتعاون مع كليفورد إل إل بي(

 ، البوابة االقتصادية15رقم مبنى 

 طريق مطار امللك خالد الدولي،

 حي قرطبة، الرياض، السعودية.
www.ashlawksa.com 

 

 

  التقييم

 شركة كوليرز العاملية

 برج الفيصلية، الطابق الثاني

 11432، الرياض 5678ص.ب 

 اململكة العربية السعودية
www.colliers.com 

 

  

http://www.ashlawksa.com/
http://www.colliers.com/
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 شركة فاليوسترات

 الطابق السادس، البرج الجنوبي، مؤسسة امللك خالد

 مجمع الفيصلية، طريق امللك فهد

 الرياض، اململكة العربية السعودية
www.valustrat.com 

 

 

 

 

 وايت كيوبز شركة

 الرياض، اململكة العربية السعودية
cubes.com-www.white 

 

 

 

 

 

 

  الفحص النافي للجهالة من الناحية الفنية

 

 شركة املجمع االستشاري وشركائه لالستشارات الهندسية

 الحمراء بالزا، طريق فلسطين

 السعوديةاململكة العربية 

 

 

 شركة كوليرز العاملية

 برج الفيصلية، الطابق الثاني

 11432، الرياض 5678ص.ب 

 اململكة العربية السعودية
www.colliers.com 

 

 

 

  

http://www.valustrat.com/
http://www.white-cubes.com/
http://www.colliers.com/
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLlovpv9DQAhVBcBoKHTnYCwUQjRwIBw&url=http://ameinfo.com/construction-real-estate/commercial/prime-mall-rates-dubai-rise/&psig=AFQjCNG_k9LjfV4LqiLY4Yu57z1lV4LBWQ&ust=1480595932967438
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 ملخص عن الطرح (4

ينبغي قراءة هذا امللخص كمقدمة لهذه الشروط واألحكام، وال يجوز االعتماد عليه بمفرده في معزل عن املعلومات التي وردت بشكل أكثر 

 في هذه الشروط واألحكام. وأي قرار لالستثمار يجب أن يقوم على أساس النظر في الشروط واألحكام ككل. وتوجد بعض 
ً
تفصيال

قائمة نا ولكن غير معّرفة، وعندما يتم ذكرها في هذه الشروط واألحكام فيكون لها نفس املعنى املحدد في املصطلحات املستخدمة ه

 .املصطلحات الواردة في الشروط واألحكام

 نظرة عامة

. ويعمل الصندوق الضوابط واملعايير الشرعيةمتوافق مع مغلق الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول ريت إن صندوق جدوى 

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق املالية. وعقب تاريخ اإلقفال، من املتوقع 
ً
ن يتم إدراج الصندوق في أوفقا

 من 99"تداول" وسيتم التداول في وحداته بما يتماش ى مع األنظمة واللوائح املعمول بها في "تداول". وتكون مدة الصندوق 
ً
تاريخ  عاما

 لتقدير مدير الصندوق عقب الحصول على موافقة هيئة السوق املالية. وسوف يبلغ 
ً
حجم الإدراج الصندوق، قابلة للتجديد وفقا

 ريال سعودي.  مليون  660ق للصندو  املستهدف

 مدير الصندوق 

مؤسسة سوق الهيئة كـ" قبلتتم إدارة الصندوق من قبل شركة جدوى لالستثمار، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ُمرخصة من 

 .(هـ13/02/1428)املوافق  م03/03/2007بتاريخ  37-06034" بموجب الترخيص رقم مالية

واملعايير ضوابط الستثمارية متكاملة متوافقة مع خدمات مصرفية اشركة جدوى لالستثمار، الكائن مقرها في مدينة الرياض، تقدم 

 والوساطة في إدارة الثروات وإدارة األصول والخدمات االستشارية وتمويل الشركات وخدمات الحفظحيث تقدم خدمات  الشرعية

لالستثمار مهنيين ذوي خبرات  ويضم فريق االستثمار لدى شركة جدوى  .لألفراد ذوي املالءة املالية العالية، واملكاتب العائلية واملؤسسات

 مختلفة في مجاالت إدارة األصول واالستثمارات املصرفية. 

 األهداف االستثمارية واالستراتيجية

رة للدخل متواجدة في اململكة  إن الهدف الرئيس ي للصندوق هو توفير دخل جاري للمستثمرين من خالل االستثمار في أصول عقارية ُمد 

حيث سيركز الصندوق االستثمارات العقارية املدرة للدخل في  % من إجمالي أصول الصندوق،75ال يقل عن بما  العربية السعودية

 يحق أنهإلى  إضافة ،الصندوق  أصول  قيمةإجمالي  من% بحد أدنى 60بنسبة  املواقع الكائنة في مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة

 .الصندوق  أصول  قيمة٪ بحد أقص ى من إجمالي 40 بنسبة السعودية العربية اململكةمدن  بقيةستثمار في اال للصندوق 

باستثناء السنوية ٪ من صافي أرباح الصندوق 90بتوزيع نقدي سنوي بنسبة ال تقل عن  -مرتين كل عام ميالدي  -الصندوق  سيقومو 

أصول يعاد استثمارها لغايات االستحواذ على  قداألرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول العقارية واالستثمارات األخرى والتي 

 . أو صيانة وتجديد أصول الصندوق القائمةإضافية 

رة للدخل متواجدة في اململكة العربية السعودية % 75بما ال يقل عن  وحيث أن الصندوق سيستثمر في املقام األول في أصول عقارية ُمد 

 قد يستثمر من إجمالي أصول الصندوق،
ً
 مراجعةحسب آخر قوائم مالية  الصندوق  أصول إجمالي ٪ من 25بما ال يزيد عن  فإنه أيضا

املرابحة مع بنوك  في تعامالت واتفاقيات إعادة الشراء وحقوق املنفعة و في أعمال الترميم وإعادة التطويروفي مشاريع التطوير العقاري 

 واملعايير الشرعيةضوابط فقة مع الي أسهم شركات عقارية متواوفومصارف محلية وفي صناديق أسواق النقد املرخصة من قبل الهيئة 

 يةصناديق استثمار ووحدات في  درجة في تداول واملعايير الشرعية املضوابط مع الوصناديق االستثمار العقاري املتداولة املتوافقة 
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 أو خاص
ً
 عاما

ً
 وصناديق امللكية الخاصة التي تستثمر في القطاع العقاري املطروحة طرحا

ً
داره من قبل سواء كانت هذه الصناديق ما

 .من قبل الهيئةله مدير الصندوق أو أي شخص آخر مرخص 

% من إجمالي أصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية 25يزيد عن  بما ال السعودية العربية اململكة خارج الصندوق  يستثمرقد 

 األراض ي البيضاء.مراجعة، وفي جميع األحوال، فإن الصندوق لن يستثمر في 

اسم صندوق االستثمار العقاري 

 ونوعه

الحرمين"، وهو صندوق استثمار عقاري ريت اسم الصندوق هو "صندوق جدوى 

، وتم إنشاؤه بموجب األنظمــة واملعايير الشرعيةضوابط الومتوافق مع  مغلقمتداول 

 السوق املالية.واللوائح املعمول بها في اململكة ويخضع للوائح وتعليمات هيئة 

مسجلة في السجل  شركة جدوى لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية مدير الصندوق 

مؤسسة سوق ، وهي 1010228782 التجاري باململكة العربية السعودية تحت رقم

 .37-06034مرخص له من قبل الهيئة بموجب الترخيص رقم  مالية

 األهداف االستثمارية

 

إن الهدف االستثماري الرئيس ي للصندوق هو توفير دخل دوري للمستثمرين من خالل 

رة للدخل متواجدة في اململكة العربية السعودية  وتتركز االستثمار في أصول عقارية ُمد 

عن باقي مدن اململكة العربية  في مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورةبنسبة أعلى 

 .السعودية

 .م2017ابريل 09وتستمر حتى م  2017ابريل  03  نمأيام عمل  5 األولىفترة الطرح 

الحد األعلى للمبلغ املطلوب 

 تجميعه بالطرح األولي

 ريـال سعودي. مليون  660

الحد األدنى للمبلغ املطلوب 

 تجميعه بالطرح األولي

 مليون ريال سعودي. 260

 ريـال سعودي. 10 سعر الوحدة

 ريـال سعودي. 10,000  األولي الطرحاالستثمار األدنى في 

 ريـال سعودي. 33,000,000  األولي في الطرح األعلىاالستثمار 

االشتراك في الوحدات مع مراعاة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، فإن  املستثمرون املؤهلون 

السعودية متاح فقط للفئات اآلتية: )أ( األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية 

و)ب( املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من الكيانات القانونية 

الغير املستثمرين )ج( و واألشخاص االعتبارية القائمة في اململكة العربية السعودية

 لتعميم الهيئة رقم )ص/سعوديين من شركات وأفراد 
ً
( وتاريخ 1/6/9003/21وفقا

 .م07/11/2021ه املوافق 02/04/1443

 الريال السعودي. عملة الصندوق 
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 من تاريخ إدراج الصندوق، قابلة للت 99تكون مدة الصندوق  مدة الصندوق 
ً
 لتقدير معاما

ً
ديد وفقا

 مدير الصندوق عقب الحصول على موافقة هيئة السوق املالية.

من الشروط  (10)املادة . ملزيد من املعلومات يرجى قراءة ستوى املخاطرة متوسطم مستوى املخاطرة

 واألحكام.

أرباح نقدية سنوية على   -مرتين كل عام ميالدي -يستهدف مدير الصندوق توزيع  سياسة توزيع األرباح

، وذلك باستثناء األرباح السنوي  ٪ من صافي ربح الصندوق 90املستثمرين ال تقل عن 

يتم قد والتي الناتجة عن بيع األصول العقارية األساسية وغيرها من االستثمارات، 

 . أو صيانة وتجديد أصول الصندوق القائمة إعادة استثمارها في أصول إضافية

ضوابط اليجوز ملدير الصندوق، نيابة عن الصندوق، الحصول على تمويل متوافق مع  التمويل

٪( من إجمالي قيمة 50. وال تتعدى نسبة التمويل املتحصل عليه عن )واملعايير الشرعية

 .أصول الصندوق 

افق مع  الضوابط واملعايير التو

 الشرعية

 .واملعايير الشرعيةضوابط للفي تعامالته الصندوق  يخضع

 وعدد مرات إجرائه التقييم

 

 منها جميع التزامات 
ً
يعادل صافي قيمة أصول الصندوق قيمة جميع األصول مخصوما

مرة العقارية ألصول الصندوق  تقييمذي الصلة. ويتم إجراء  التقييمالصندوق في يوم 

ومرخصين من الهيئة اثنين مستقلين  مقيمينواحدة كل ستة أشهر على األقل، من قبل 

 عتمدين.السعودية للمقيمين امل

 هذه استقطاع يتم االشتراك، مبلغ من ىأقص  بحد% 2 وقدرها اشتراك رسوم تحتسب رسوم االشتراك

 .الصندوق  ملدير وتدفع االشتراك مبلغ استالم عند الرسوم

٪ من صافي قيمة أصول 1يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة تعادل ما نسبته  أتعاب اإلدارة

 الصندوق.

٪ من صافي قيمة 0.025يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ تعادل ما نسبته  رسوم الحفظ

 أصول الصندوق.

ريال وسوف تزيد قيمة  136,856بقيمة  ةسنوي أتعاب للمدير اإلداري يدفع الصندوق  أتعاب املدير اإلداري 

 .ميالدية سنة كل% 3األتعاب بنسبة 

٪ من إجمالي مبالغ 1.5يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة رأس املال بمقدار  هيكلة رأس املال أتعاب

جمع أي مبالغ اشتراك أخرى أو عند األولي التي تم جمعها خالل فترة الطرح  االشتراك

. وتدفع أتعاب هيكلة رأس ( أو عينيةولويةاأل إصدار حقوق )عن طريق  سواء نقدية

 مرة واحدة بعد إقفال أي عملية جمع لرأس املالاملال 
ً
 .فورا
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٪ من املبلغ 1.5تعادل ما نسبته  تمويل هيكلةيدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب  التمويل هيكلة أتعاب

 املسحوب بموجب أي تسهيالت بنكية.

ريال سعودي والتي قد  35,000أتعاب سنوية بقيمة  ملراجع الحساباتيدفع الصندوق  مراجع الحساباتأتعاب 

 تتغير من وقت ألخر.

السوق  التسجيل لدى رسوم

 املالية السعودية "تداول"

 يتوقع الصندوق دفع رسوم التسجيل اآلتية:

 إلى  50,000 -
ً
ريال سعودي عن كل مستثمر، بما  2ريال سعودي إضافة

ريال سعودي، تدفع لتداول وذلك لقاء إعداد  500,000ال يزيد عن 

 سجل مالكي الوحدات؛ و

ريال سعودي تدفع لتداول وذلك لقاء إدارة سجل مالكي  400,000 -

الوحدات. وتتغير قيمة هذه الرسوم من وقت ألخر بحسب قيمة رأس 

 مال الصندوق.

السوق  اإلدراج لدى رسوم

 املالية السعودية "تداول"

 يتوقع الصندوق دفع رسوم اإلدراج اآلتية:

 ريال سعودي، تدفع لتداول كرسوم إدراج مبدئية؛ و 50,000 -

٪ من القيمة السوقية للصندوق تدفع بشكل سنوي 0.03رسوم بقيمة  -

ريال  300,000ريال سعودي وال يتعدى  50,000)بما ال يقل عن 

 سعودي(.

وما  التعامالت، مثل تكلفة االستحواذ على أي أصل يفتكاليتحمل الصندوق جميع  التعامالت تكاليف

، والتمويل والتكاليف االستشارية وأتعاب الوساطة يتعلق به من دراسات وتحقيق

 والقانونية.

ه واستثمارات تهالتي تعزى إلى أنشط املصاريفالصندوق مسؤوال عن جميع  كون ي الصندوق مصاريف 

 . والتخارج من استثماراته
ً
املتعلقة  صاريف األخرى جميع املويتحمل الصندوق أيضا

والخدمات  القانونية واالستشارية املصاريف مثل املقدمة من الغير خدماتالب

تكاليف الحكومية للهيئات ، والوالحفظاألصول،  وتقييمة، ي، واملحاسباإلدارية

من الخدمات الرقابية وهيئة السوق املالية، وتكاليف التأمين ذات الصلة وغيرها 

ال أومن املتوقع  باإلضافة إلي مصاريف تطهير األرباح الغير شرعية إن وجدت. املهنية

 .٪ من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا0.50 مثل هذه املصاريف ما نسبته تجاوز ت

ي يتم تداول الوحدات بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات املدرجة ف القيود على التحويالت

"تداول". ويجوز ملالكي الوحدات بيع وشراء الوحدات خالل ساعات التداول اليومية 

 من خالل السوق عبر الوسطـاء املاليين املرخص لهم.
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من  (10املادة )تضمن تهناك بعض املخاطر املتعلقة باالستثمار في الصندوق. و  عوامل املخاطرة

الشروط واألحكام أمثلة على هذه املخاطر، والتي يجب على املستثمر املحتمل أن 

 يدرسها بعناية قبل اتخاذ قرار االستثمار في الصندوق.

 النظام النافذ

  

 

 الجدول الزمنى املتوقع

يخضع صندوق االستثمار العقاري إلى أنظمة اململكة العربية السعودية واللوائح 

 النافذة الصادرة من قبل هيئة السوق املالية. 

 الخطوات املدة الزمنية املتوقعة

 يوم نيخالل ست

 إتمام االستحواذ على األصول العقارية املبدئية

 توقيع اتفاقية البيع والشراء   

 إفراغ الصكوك للصندوق    

 توقيع اتفاقية التأجير   

 بدء وحدات الصندوق في التداول بالسوق املالية السعودية ن يوميخالل ثالث

 م2017توزيعات أرباح  2018 ول خالل الربع األ 

 م : التوزيع األول 2018توزيعات أرباح  2018 لثخالل الربع الثا

 م : التوزيع الثاني2018توزيعات أرباح  2019 ول خالل الربع األ 
 

 

 

 

 األصول العقارية املبدئيةوصف 

 629,000,000 بلغ شراء سعر لقاء املبدئية"( العقارية األصول )" اآلتية العقارية األصول  على االستحواذ بغرض شراء ياتفاقيت الصندوق  أبرم

  60 غضون  في املبدئية العقارية األصول  على االستحواذ استكمال املتوقع ومن سعودي. ريال
ً
 عقد الصندوق  أبرم وقد اإلقفال. تاريخ من يوما

 املستأجر يكون  حيث والتأمين الصيانة شامل اإليجار عقد ويكون  للصندوق. النقدي التدفق لتأمين الحالي املشغل مع األمد طويل إيجار

 
ً
 والتأمين. الصيانة تكاليف عن مسؤوال

 طاقة بإجمالي املكرمة مكة مدينة في الحجيج( إلقامة برجو  نجوم أربعة )فندق الضيافة مجال في عقارين من بدئيةامل العقارية األصول  تتألف

  غرفة 984 تمثل استيعابية
ً
  .أساس ي بشكل واملعتمرين الحجيج خدمةل إجماال

  متر 900 بعد على الحجيج إقامة برج يقع فيما الحرم من بالقرب استراتيجي موقع في نجوم( األربع )فئة الفندق ويقع
ً
 منى. منطقة من تقريبا
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  عقار: لكل يلي وفيما

 العقار، وصف 

 الرئيسية، الطلب محركات  

 اإليجار عقد شروط أهم. 
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  األندلسية ثروات فندق - األول  العقار 

 
 

  املوقع خريطة

 العقار  وصف  

 

 الوصف  العناصر  أهم 

  املكرمة مكة – املسفلة حي املوقع

 األندلسية ثروات فندق الفندق اسم

 مربع متر 641.97 حوالي  األرض قطعة مساحة

  سنة 13/  مربع متر 7,573.09 حوالي  العمر /البناء مساحات

 12  املتكررة األدوار  عدد

 294 الغرف عدد

 *60% االشغال نسب

  نجوم 4 فندق االستخدام

 سعودي ريال 379,000,000  الشراء تكلفة إجمالي
 للعقار تشغيل عقد توقيع تم حيث تقريبية *نسبة

 يستخدم العقار حالًيا كفندق فئة أربع نجوم، تحت العالمة التجارية "فندق ثروات األندلسية".  -

 حجيج ومعتمرين على مدار العام.  منغرفة الستضافة زوار الحرم  294يوفر الفندق  -

 طابًقا علوًيا والسطح. 12ووطابق أرض ي وميزانين وطابق خدمات  قبويتألف الفندق من  -

 محالت تجارية. 10 حوي الطابق األرض ي للمبنى ي -

 للطلب الرئيسية املحركات  

 من الحرم. وهو يتميز بواجهة رئيسية مطلة على شارع إبراهيم الخليل الذي ُيعتبر  0.5يقع العقار في حي املسفلة على بعد  -
ً
كم تقريبا

 في مكة يتصل مباشرة بالحرم الشريف. ويضم الطريق مجموعة من مشاريع الضيافة والبيع بالتجزئة. و 
ً
 رئيسيا

ً
تضم املنطقة شريانا

  العقاراتأكثر 
ً
 ي جميع املواسم. للحج والعمرة ف السياحة الدينية جاذبية
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أم القرى وأجياد والطريق الدائري الثاني وبالتالي يسهل الوصول إليه من  طريقيوجد املوقع بالقرب من الطرق الرئيسية بما في ذلك  -

 عن إمكانية الوصول منه بسهولة وفي زمن قليل إلى الحرم الشريف واملشاعر املقدسة. 
ً
 جميع أنحاء املدينة، فضال

 إليجار ا عقد شروط أهم  

 

 الوصف  الشرط

  العقاري  واالستثمار للتطوير املشاعر ثروات شركة   املستأجر 

  العقار العقار إفراغ تاريخ منذ   اإليجار  عقد بدء تاريخ

  هجرية أعوام 4   العقد مدة

  كاملين واإلصالح التأمين تكلفة املستأجر فيه يتحمل تأجير عقد   اإليجار  نوع

 بالتجزئة( والبيع )الضيافة تجاري    به املسموح االستخدام

 سعودي ريال 98.000.000   (العقد مدة )خالل يجار اإل  قيمة إجمالي

 أشهر ستة كل دفعتين على يدفع سعودي ريال 24,500,000   هجري  عام أول  جار إي

  سنوي، نصف بشكل تدفع   اإليجار  دفع طريقة
ً
  الهجري  للتقويم وفقا

  املستأجر  التزام اتضمان

 سعودي، ريال 73,500,000 إجمالية بقيمة ألمر اتسند •  •

 إفراغ تاريخ من هجرية سنوات ثالث ملدة املفعول  ةساري

 ؛العقار

 قدرها إجمالية بقيمة بالصندوق  وحدات رهن •

 من هجرية سنوات ثالث ملدة سعودي ريال 40,000,000 

 .العقار إفراغ تاريخ

 العقد إلغاء شروط

 30 ملدة اإليجار دفع عد حال في العقد إنهاء للمؤجر يحق •  •

 شرط بأي املستأجر التزام عدم استحقاقه، تاريخ من يوم

 بأي املستأجر قيام حال وفي التعاقد، شروط من

 إفالس. أو تصفية إجراءات

 سنوات ثالث مدة قبل العقد إلغاء للمستأجر يحق ال •

 إخطار بعد كوذل اإليجار مدة بداية تاريخ من هجرية

  املؤجر
ً
  شهر 12 بفترة اإللغاء في برغبته خطيا

ً
 قبل هجريا

  اإللغاء. تنفيذ تاريخ

 ريال ماليين ثمانية وقدرة نقدي مبلغ املستأجر يدفع •

 هجرية سنوات ثالث مض ي بعد العقد إلغاء عند سعودي

 اإليجار. مدة بداية تاريخ من أكثر أو
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 التقوى  ثروات فندق - الثاني العقار 

 
 

  املوقع خريطة

 العقار  وصف  

 

 الوصف  العناصر  أهم 

  املكرمة مكة – لششةا حي املوقع

 لتقوى ا ثروات فندق الفندق اسم

 مربع متر 2,216.23 حوالي  األرض قطعة مساحة

  سنوات 3 /  مربع متر 32,901.61 حوالي  العمر /البناء مساحات

 14  املتكررة األدوار  عدد

 690 الغرف عدد

 *0% االشغال نسب

  الحجيج إقامة االستخدام

 سعودي ريال 250,000,000  الشراء تكلفة إجمالي
  العقار تشغيل يتم*

ً
 الحج مواسم في حاليا

 إلقامة الحجيج واملعتمرين، تحت العالمة التجارية  -
ً
 .”فندق ثروات التقوى “ُيستخدم العقار حاليا

 لفترة أربعة أشهر فقط. غرفة إلقامة زوار الحرم أثناء موسم الحج وشهر رمضان.  690يوفر العقار  -
ً
تبلغ القدرة يعمل الفندق حاليا

 حاج. 3,506االستيعابية للعقار حوالي 

 .طابًقا علوًيا والسطح 14طعم ومأرض ي وميزانين وطابق خدمات وطابق طابق و قبو  يتألف الفندق من ثالثة طوابق -

 للطلب سيةالرئي املحركات  

لحجاج بيت هللا الحرام يقع العقار في حي الششة/ الروضة، شمال التقاطع بين طريق الحج وطريق امللك فهد وهما طريقان رئيسيان  -

 و 
ً
 بالتجزئة. محالت البيع مجموعة من املشاريع إلقامة الحجيج و يضم الحي أيضا



 92من  21صفحة 

 

 بموقع جذاب ملشاريع الضيافة تصلح  تميزم( كما أنه ي 900)حوالي بالقرب من املشاعر املقدسة  استراتيجييقع العقار في مكان  -
ً
تماما

 قامة للحجيج.مناسب إلكمكان 

 يوجد املوقع  -
ً
بالقرب من عدد من الطرق الرئيسية مثل طريق امللك فهد وامللك فيصل وبالتالي يسهل الوصول إليه من جميع أيضا

 عن إمكانية الوصول منه بسهولة وفي زمن قليل إلى الحرم الشريف واملشاعر املقدسة. مكة املكرمةأنحاء 
ً
 ، فضال

 اإليجار  عقد شروط أهم  

 

 الوصف  الشرط

  العقاري  واالستثمار للتطوير املشاعر ثروات شركة   املستأجر 

  العقار إفراغ تاريخ منذ   اإليجار  عقد بدء تاريخ

 هجري  عام 15.5   العقد مدة

  اإليجار  نوع
 واإلصالح التأمين تكلفة املستأجر فيه يتحمل تأجير عقد 

  كاملين

 رئيسية بصفة الحجيج إقامة   به املسموح االستخدام

 سعودي ريال 271,500,000   (العقد مدة )خالل يجار اإل  قيمة إجمالي

 أشهر ستة كل دفعتين على يدفع سعودي ريال 16,500,000   هجري  عام أول  جار إي

  سنوي، نصف بشكل تدفع   اإليجار  دفع طريقة
ً
  الهجري  للتقويم وفقا

  املستأجر  التزام اتضمان

 ريال 49,500,000 إجمالية بقيمة ألمر اتسند •  •

 هجرية سنوات مانث ملدة املفعول  ةساري سعودي،

 ؛العقار إفراغ تاريخ من

 قدرها إجمالية بقيمة بالصندوق  وحدات رهن •

 سنوات ثالث ملدة سعودي ريال 40,000,000 

 .العقار إفراغ تاريخ من هجرية

 العقد إلغاء شروط

 اإليجار دفع معد حال في العقد إنهاء للمؤجر يحق •  •

 التزام عدم استحقاقه، تاريخ من يوم 30 ملدة

 حال وفي التعاقد، شروط من شرط بأي املستأجر

 إفالس. أو تصفية إجراءات بأي املستأجر قيام

 أربعة مدة قبل العقد إلغاء للمستأجر يحق ال •

 وذلك اإليجار مدة بداية تاريخ من هجرية سنوات

  املؤجر إخطار بعد
ً
 12 بفترة اإللغاء في برغبته خطيا

  شهر
ً
 اإللغاء. تنفيذ تاريخ قبل هجريا

 ريال ماليين ثمانية وقدرة نقدي مبلغ املستأجر يدفع •

 سنوات أربعة مض ي بعد العقد إلغاء عند سعودي

 اإليجار. مدة بداية تاريخ من أكثر أو هجرية
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 الصندوق، ونوعهاسم  (5

مؤسس في اململكة بموجب الئحة  مغلقالحرمين". وهو صندوق استثمار عقاري متداول ريت اسم الصندوق هو "صندوق جدوى 

 .صناديق االستثمار العقاري 

 عنوان املقر الرئيس ي ملدير الصندوق  (6

 العنوان: شركة جدوى لالستثمار

 سكاي تاورز

 الطابق الرابع

 طريق امللك فهد

 60677ص.ب: 

 11555الرياض، 

 اململكة العربية السعودية

 www.jadwa.comاملوقع اإللكتروني: 

 ، مع ذكر أي مدة للتمديد )إن وجدت(مدة الصندوق  (7

 تبدأ من تاريخ إدراج الوحدات في "تداول" )" 99تكون مدة الصندوق 
ً
 "(. وتكون مدة الصندوق وإتاحتها للتداول )""( تاريخ اإلدراجعاما

 لتقدير مدير الصندوق عقب الحصول على موافقة هيئة السوق املالية للتمديدمدة الصندوق قابلة 
ً
 .وفقا

 وصف لغرض الصندوق وأهدافه، وسياسة توزيع األرباح على مالكي الوحدات (8

رة للدخل في اململكة العربية ن الهدف الرئيس ي للصندوق هو توفير دخل جاري للمستثمرين من إ خالل االستثمار في أصول عقارية ُمد 

 .السعودية وتتركز بنسبة أعلى في مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة عن باقي مدن اململكة العربية السعودية

رة للدخل في اململكة العربية السعودية يعتزم الصندوق   % من إجمالي أصول الصندوق،75عن  بما ال يقلاالستثمار في أصول عقارية ُمد 

% بحد 60بنسبة  املنورةاملواقع الكائنة في مدينتي مكة املكرمة واملدينة حيث ستتركز استثمارات الصندوق العقارية املدرة للدخل في 

٪ 40السعودية بنسبة اململكة العربية  بقية مدنفي  ستثماراال للصندوق  إضافة إلى أنه يحق ،أدنى من إجمالي قيمة أصول الصندوق 

مال  وسيتم تمويل تكلفة االستحواذ على األصول وتكاليف التشغيل من خالل رأس .الصندوق  أصول  قيمةمن إجمالي  بحد أقص ى

 والدخل املحتفظ به من استثمارات الصندوق. واملعايير الشرعيةضوابط الالصندوق إضافة لتمويل متوافق مع 

باستثناء السنوية ٪ من صافي أرباح الصندوق 90بنسبة ال تقل عن  )مرتين كل عام ميالدي( ةسنوي ةنقديأرباح  توزيعلصندوق إلى ايهدف 

أو صيانة وتجديد أصول  تستثمر في أصول إضافية قداألرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول العقارية واالستثمارات األخرى والتي 

 . الصندوق القائمة

رة للدخل في اململكة العربية السعودية وحيث أن الصندوق سيستثمر % من إجمالي 75بما ال يقل عن  في املقام األول في أصول عقارية ُمد 

  قيمة أصول الصندوق،
ً
حسب آخر قوائم  الصندوق  أصول  قيمة إجمالي٪ من 25بما ال يزيد عن متاح للصندوق االستثمار فإنه أيضا

 في تعامالتواتفاقيات إعادة الشراء  وحقوق املنفعة و ي أعمال الترميم وإعادة التطويرفوفي مشاريع التطوير العقاري  مراجعةمالية 

ضوابط فقة مع الوفي أسهم شركات عقارية متوااملرابحة مع بنوك ومصارف محلية وفي صناديق أسواق النقد املرخصة من قبل الهيئة 

صناديق ووحدات في  درجة في تداول امل واملعايير الشرعيةضوابط الافقة مع وصناديق االستثمار العقاري املتداولة املتو واملعايير الشرعية 
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  يةاستثمار 
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
داره سواء كانت هذه الصناديق موصناديق امللكية الخاصة التي تستثمر في القطاع العقاري املطروحة طرحا

   .من قبل الهيئةله من قبل مدير الصندوق أو أي شخص آخر مرخص 

% من إجمالي أصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية 25يزيد عن  بما ال السعودية العربية اململكة خارج الصندوق  يستثمرقد 

 مراجعة، وفي جميع األحوال، فإن الصندوق لن يستثمر في األراض ي البيضاء.

 لتحقيق أهدافهالصندوق  لالستراتيجيات التي سيتبعها ملخص (9

العقارية. ويعتزم الصندوق تحقيق زيادة في  اتهللمستثمرين من استثمار  دوريةإن الهدف الرئيس ي للصندوق هو تحقيق توزيعات نقدية 

؛ وذلك بعد توزيع ما ال مجدية استثمارية عقارية فرصفي  املحتفظ بهعن طريق: )أ( إعادة استثمار الدخل االستثمارية  قيمة الصندوق 

، باستثناء األرباح الرأس املالية الناتجة عن بيع األصول العقارية واالستثمارات األخرى إلى مالكي السنوية في أرباحه٪ من صا90يقل عن 

عن طريق  العقاراتتحسين أداء ؛ )ج( العوائدالناتجة عن تحسن مستوى  املستثمر الوحدات؛ )ب( الزيادة املحتملة في قيمة رأس املال

من خالل اإلدارة النشطة  . كما يعتزم الصندوق اقتصاديبشكل و بالطرق املثلى منها املستغلة  غير حاتاملسااستغالل زيادة كفاءة 

 السعي لتحقيق وفره في جانبصافي الدخل التشغيلي وذلك من خالل  زيادةللمستثمرين عن طريق  والعوائدزيادة القيمة  ألصوله

 والذي يمكن مدير الصندوق من الصندوق  حجم نمو اقتصاديات الكم واملتمثلة في عبر االستفادة من بشكل غير مباشراملصروفات 

 للصندوق. ملصلحة أكثر تنافسيةالتفاوض مع مصادر التكلفة للحصول على أسعار 

 ائد املتوقعوالعتأخذ بعين االعتبار طبيعة القطاع العقاري  عند بحث واختيار الفرص االستثمارية وينوي الصندوق تبني معايير انتقائية

ومستويات العرض والطلب والعوامل الجغرافية والسياسية والتقلبات الدورية ملختلف فئات القطاع العقاري. وينوي الصندوق 

أسهم شركات عقارية  خاللأو من  مباشر بشكلاالستثمار في عقارات تجارية وذات استخدام متنوع وعقارات سكنية وعقارات فندقية 

املدرجة في  واملعايير الشرعيةضوابط الوصناديق االستثمار العقاري املتداولة املتوافقة مع  واملعايير الشرعيةضوابط المتوافقة مع 

 الصناديق االستثمار العقاري و تداول و 
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
سواء كانت هذه صناديق الخاصة التي تستثمر في القطاع العقاري املطروحة طرحا

 .من قبل الهيئةله دير الصندوق أو أي شخص آخر مرخص داره من قبل مالصناديق م

 

 :التي سوف يستثمر فيها الصندوق  مجاالت اإلستثمار  (أ

 

 التخصيص نسبة االستثمار نوع

رة للدخل في اململكة العربية  استثمارات في أصول عقارية ُمد 

 السعودية

 الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من% 75 عن تقل ال

 .الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من٪ 60تقل عن  ال .املنورة واملدينة املكرمة مكة مدينتي في عقارية استثمارات

 العربية اململكة داخل مدينة أياستثمارات عقارية في 

 السعودية

 . الصندوق  أصول  قيمة٪ من إجمالي 40أقص ى  بحد

 :في استثمارات

التطوير العقاري، سواء كانت لعقارات  أنشطة -

 مملوكة من قبل الصندوق أم لم تكن 

 العقارات تطوير وإعادة تجديد -

 .الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من٪ 25 أقص ى بحد
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 العقار شراء إعادة اتفاقيات -

 املنفعة حقوق  -

 بالريال املرابحة وتعامالت حكمه في وما النقد -

 من املرخصة النقد أسواق وصناديق السعودي

 مدير قبل من مدارة كانت سواء الهيئة قبل

 من له مرخص آخر شخص أي أو الصندوق 

 .الهيئة قبل

شركات عقارية متوافقة مع الضوابط  أسهم -

 واملعايير الشرعية 

 املتوافقة املتداولة العقاري  االستثمار صناديق -

 في ومدرجة الشرعية واملعايير الضوابط مع

 .تداول 

وصناديق امللكية  يةفي صناديق استثمار  وحدات -

ر في القطاع العقاري الخاصة التي تستثم

 
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
 هذه كانت سواءاملطروحة طرحا

من قبل مدير الصندوق أو أي  ةدار م الصناديق

 من قبل الهيئة لهشخص آخر مرخص 

 .الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من٪ 25 أقص ى بحد .السعودية العربية اململكة خارج عقارية استثمارات

 .البيضاء األراض ي في باالستثمار الصندوق  يقوم لن .بيضاء أراض ي في االستثمار

 

 اإلدارة النشطة .1

 تقييميعتمد الصندوق على فريق االستثمار التابع لشركة جدوى لالستثمار واملستشارين واالستشاريين الخارجيين إلجراء 

األكثر جاذبية في سوق االستثمار العقاري. وستتم إدارة أصول الصندوق من قبل فريق ذي خبرة  واألنشطة للقطاعات

 
ً
ومتخصص في االستثمارات العقارية. وسيقوم الفريق بترقب مستمر لألنماط والدورات في سوق االستثمار العقاري، إضافة

على أهداف  بما يسهم في املحافظةالسوق العقاري إلى أساسيات السوق وخصائص القطاع لالستفادة من الفرص املتاحة في 

الصندوق وقد  عقاراتن إلدارة و متمرس راءالصندوق على املدى الطويل. وباإلضافة إلى ذلك، يعتزم مدير الصندوق تعيين مد

 مستأجرين  مدراء العقارات بعض يكون 
ً
 للصندوق. للعقارات التابعةأيضا

 عملية اتخاذ القرار االستثماري  .2

فرص جديدة في السوق العقاري املحلي فإن مدير الصندوق سيتبنى عملية استثمارية من أجل تحديد  البحث عنوفي سبيل 

الفرص وتنفيذ التعامالت بشكل فعال بما يتماش ى مع السياسة الداخلية التفصيلية التي أعدها فريق االستثمار التابع ملدير 

 الصندوق.

الصندوق، فإنه يقوم بدراسة كل عقار بشكل منفرد ومنعزل  مدير قبل من املتبعة ختلفةامل االنتقائية املناهج ضمن ومن

في السوق  النقديةالسيولة  ومستويات، واملزايا التنافسية، العقار موقعبحيث يأخذ مدير الصندوق بعين االعتبار جاذبية 

 عقار في االستثمارخرى للتوصل إلى قرار بشأن األ عوامل ال من غيرهااالقتصاد الكلي و  وأنماطالثانوية، ونسب الشواغر، 
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 بتقييم القيمة املضافة للصندوق عند االستحواذ على أي عقارات جديدة.  .معين
ً
 سيقوم مدير الصندوق أيضا

 .االستثمارتوصل إلى قرار بشأن ال الغير لغايات من استشارية خدمات إلى اللجوء الصندوق  ملدير ويحق

 وسياسة التخارج التصرف في االستثمارات .3

جذابة االحتفاظ بملكية أصول يتطلب  وفير دخل جاري للمستثمرين، والذي من شأنه أنالهدف الرئيس ي للصندوق هو ت

أو أكثر من  التخارج من استثمار فرص باستمرار الستغالل السوق وسيقوم مدير الصندوق بمراقبة لفترة من الزمن. 

سبيل املثال ال الحصر: )أ( إعادة توازن  وتشمل مبررات التخارج على. الصندوق بشروط ايجابية تحقق مصالح  هاستثمارات

توقعات ونظرة سلبية أو )ج( املوجودة  ةالعقاري ل و ألصا مقوماتفي  تغيرجذابة، )ب(  لتشمل أصول جديدة أصول الصندوق 

 .للصندوق  اململوكةاألصول العقارية سوق العقار والقطاعات الفرعية التي قد تؤثر على  حول 

 بأن مدير الصندوق سيقوم 
ً
كل عقار  بتقييميعتزم الصندوق االحتفاظ باالستثمارات بشكل عام على املدى الطويل. علما

، بما في ذلك قرارات التصرف في العقار على املدى الطويل بشأنه مملوك للصندوق بشكل دوري واقتراح استراتيجيات معينة

 ات تصب في مصلحة الصندوق ومالكي الوحدات. والقصير إذا تبين أن تلك القرار 

اثنين  مقيمينألي عقار يتم اقتراح بيعه أو التصرف فيه من جانب الصندوق من  تقييموسوف يحصل مدير الصندوق على 

األقل ألي قيمة . وال يقل سعر الشراء ألي بيع أو تصرف عن الومرخصين من هيئة السعودية للمقيمين املعتمدين مستقلين

 .التقييمعمليتي من 

 القطاعات التي سوف يستثمر فيها الصندوق: وصف  (ب

رة للدخل في اململكة العربية السعودية وتتركز بنسبة أعلى في مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة  االستثمار في أصول عقارية ُمد 

 .عن باقي مدن اململكة العربية السعودية

 املراد تملكها:العقارية  األصول  (ج

استراتيجية استثمار الصندوق. ومن املستهدف أن يتم  تتوافق معيقوم مدير الصندوق بشراء وبيع األصول العقارية التي 

والتي  في املحددات اآلتيةمتنوعة وذلك من خالل تبني استراتيجيات مختلفة بما في ذلك تلك الواردة  ةعقاري اتستثمار بااالحتفاظ 

 :ثمارات الصندوق الستالرئيسية  الجذبتشكل نقطة 

رة للدخل -  ؛تحقق العوائد املستهدفة االستحواذ على عقارات مجدية ُمد 

رة للدخل وغير مستغلة بالطرق املثلى -  ؛تحسين أدائها االستثمار في ومن ثم االستحواذ على عقارات ُمد 

 قد يستثمر في مشاريع وحيث إن الصندوق سيستثمر في املقام األول في األصول العقارية املطورة والجاهزة 
ً
لالستخدام، فإنه أيضا

شريطة أن )أ( يستثمر في األصول العقارية  الصندوق، القيمة اإلجمالية ألصول ٪ من 25عن  يزيدبما ال  التطوير العقاري املجدية

مر الصندوق في الصندوق؛ و)ب( أال يستث القيمة اإلجمالية ألصول ٪ من 75املطورة التي تولد الدخل الدوري بما ال يقل عن 

 .بيضاءاألراض ي ال

 األصول العقاريةأعاله )وصف  ( )ملخص عن الطرح(4القسم )للصندوق من األصول املوصوفة في  األصول العقاريةتتكون 

 .أدناهاملوضحة عقارات إضافية يتم االستحواذ عليها والتي تتماش ى مع املعايير و املبدئية( 



 92من  26صفحة 

 

    األندلسية ثروات فندق - األول  العقار 

-  
ً
 عمر املبنى حوالي ثالثة عشر عاما

 متر مربع 641.97مساحة األرض  -

 يستخدم العقار حالًيا كفندق فئة أربع نجوم، تحت العالمة التجارية "فندق ثروات األندلسية".  -

 حجيج ومعتمرين على مدار العام.  منغرفة الستضافة زوار الحرم  294يوفر الفندق  -

 طابًقا علوًيا والسطح. 12وض ي وميزانين وطابق خدمات وطابق أر  قبويتألف الفندق من  -

 محالت تجارية.   10 حوي الطابق األرض ي للمبنى ي -

  التقوى  ثروات فندق - الثاني العقار 

 عمر املبنى حوالي ثالثة أعوام -

 متر مربع 2,216.23مساحة األرض  -

 إلقامة الحجيج واملعتمرين، تحت العالمة التجارية ي -
ً
 . ”فندق ثروات التقوى “ستخدم العقار حاليا

 3,506غرفة إلقامة زوار الحرم أثناء موسم الحج وشهر رمضان. تبلغ القدرة االستيعابية للعقار حوالي  690يوفر العقار  -

 حاج.

 .طابًقا علوًيا والسطح 14طعم وموطابق خدمات وطابق أرض ي وميزانين طابق و قبو  يتألف الفندق من ثالثة طوابق -

 املعلومات الخاصة بكل أصل من األصول العقارية: جدول  (د

  األندلسية ثروات فندق - األول  العقار 

 

 الوصف  العناصر  أهم 

 األندلسية ثروات فندق العقار اسم

 ثروات املشاعر  شركة  العقار  مالك/مالك معلومات

 فندقي  العقار  نوع

 املكرمة مكة املدينة / الدولة

 املسفلة حي الشارع / الحي

 https://goo.gl/maps/xxk57XUpQMPzvdvW8 املوقع كروكي

 ²م 642  األرض مساحة

 رخصة )حسب البناء مساحة

  البناء(
 ²م 7,573
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 دور  12 األدوار عدد

 محالت 10 ، فندقية غرفة 294 وأعدادها الوحدات أنواع

 %100 العقار إشغال نسبة

 )حسب املبنى إنشاء إتمام تاريخ

 البناء( اتمام شهادة
2004/04/03 

 سعودي ريال 379,000,000 العقار شراء تكلفة

 الحالية اإليجار  عقود عن نبذة
 سنوات 4 وملدة امللكية نقل تاريخ من اإليجار يبدأ

  سنوي  نصف بشكل دفعه يتم 24.500.000 هو السنوي  اإليجار مبلغ

 للعقار سنوات ثالث آخر  إيرادات

 (2017) لعام سعودي ريال 24,500,000

 (2018) لعام سعودي ريال 24,500,000

 (2019) لعام سعودي ريال 24,500,000

 إضافية معلومات

 والرئيسية الدورية وصيانته العقار بإدارة الرئيس ي املستأجر يلتزم

 عليه والتأمين

 % 6.7 :العقار شراء قيمة من الصافي العائد نسبة

 ألمر سند شكل على لضمانات العقار إيجارات تخضع اإليجار: ضمان

 العقار إفراغ تاريخ من هجرية سنوات ثالث ملدة

  التقوى  ثروات فندق - الثاني العقار 

 

 الوصف  العناصر  أهم 

 التقوى  ثروات فندق العقار اسم

 ثروات املشاعر  شركة  العقار  مالك/مالك معلومات

 فندقي  العقار  نوع

 املكرمة مكة املدينة / الدولة

 الششة حي الشارع / الحي

 https://goo.gl/maps/MzpXn5zza7W4TpV19 املوقع كروكي

 ²م 2,216  األرض مساحة

 رخصة )حسب البناء مساحة

  البناء(
 ²م 32,901

 دور  18 األدوار عدد

 غرفة 690 وأعدادها الوحدات أنواع

 %100 العقار إشغال نسبة
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 )حسب املبنى إنشاء إتمام تاريخ

 البناء( اتمام شهادة
2004/04/03 

 سعودي ريال 250,000,000 العقار شراء تكلفة

 الحالية اإليجار  عقود عن نبذة
  سنة 15 وملدة امللكية نقل من اإليجار يبدأ

 سنوي  نصف بشكل دفعه يتم 16.500.000 هو السنوي  اإليجار مبلغ

 للعقار سنوات ثالث آخر  إيرادات

 (2017) لعام سعودي ريال16,500,000

 (2018) لعام سعودي ريال 16,500,000

 (2019) لعام سعودي ريال 16,500,000

 إضافية معلومات

 والرئيسية الدورية وصيانته العقار بإدارة الرئيس ي املستأجر يلتزم

 عليه والتأمين

 % 6.8 :العقار شراء قيمة من الصافي العائد نسبة

 ملدة ألمر سند شكل على لضمانات العقار إيجارات تخضع اإليجار: ضمان

  العقار إفراغ تاريخ من هجرية سنوات ثمان

 الصيدلية( )مبنى التجزئة تجارة مبنى – الثالث العقار 

 

 الوصف  العناصر  أهم 

 (الصيدلية )مبنى التجزئة تجارة مبنى العقار اسم

 ثروات املشاعر  شركة  العقار  مالك/مالك معلومات

 تجاري   العقار  نوع

 املكرمة مكة املدينة / الدولة

 الهجرة الشارع / الحي

 https://goo.gl/maps/sCiDcygHut2Jm9cB7 املوقع كروكي

 ²م 108  األرض مساحة

 ²م 216  البناء( رخصة )حسب البناء مساحة

 طوابق 3 األدوار عدد

 وسطح علويين طابقين ، األرض ي الدور  في مطعم وأعدادها الوحدات أنواع

 %100 العقار إشغال نسبة

 )حسب املبنى إنشاء إتمام تاريخ

 البناء( اتمام شهادة
 

 سعودي ريال 23,000,000 العقار شراء تكلفة

 الحالية اإليجار  عقود عن نبذة
  سنوات 3 وملدة امللكية نقل من اإليجار يبدأ

 بشكل دفعه يتم سعودي ريال 1,500,000 هو السنوي  اإليجار مبلغ
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 سنوي  نصف

 للعقار سنوات ثالث آخر  إيرادات
 (2018) لعام سعودي ريال 1,500,000

 (2019) لعام سعودي ريال 1,500,000

 إضافية معلومات

 والرئيسية الدورية وصيانته العقار بإدارة الرئيس ي املستأجر يلتزم

 عليه والتأمين

 % 6.7 :العقار شراء قيمة من الصافي العائد نسبة

 ألمر سند شكل على لضمانات العقار إيجارات تخضع :اإليجار ضمان

  إبراهيم وادي ثروات فندق - الرابع العقار 

 

 الوصف  العناصر  أهم 

 إبراهيم وادي ثروات فندق العقار اسم

 شركة ثروات املشاعر   العقار  مالك/مالك معلومات

 فندقي  العقار  نوع

 مكة املكرمة املدينة / الدولة

 حي املسفلة الشارع / الحي

 https://goo.gl/maps/NF1PWdg83vJ4EoGWA املوقع كروكي

 ²م 203  األرض مساحة

 رخصة )حسب البناء مساحة

  البناء(
 ²م 2,395

 دور  11 األدوار عدد

 محلين ، غرفة 85 وأعدادها الوحدات أنواع

 التطوير إلعادة حاليا العقار يخضع حيث ينطبق ال العقار إشغال نسبة

 املبنى إنشاء إتمام تاريخ

 البناء( اتمام شهادة )حسب
 التطوير إلعادة حاليا العقار يخضع حيث ينطبق ال

 سعودي ريال 125,000,000 العقار شراء تكلفة

 الحالية اإليجار  عقود عن نبذة

 فندق )مبنى العقارين دمج خالل من تطوير إعادة عمليات إلى العقار يخضع

 وتطويرهما التجاري( املطعم 2 – الخليل ابراهيم ومبنى إبراهيم وادي ثروات

  حالية إيجار عقود يوجد ال فندقي. برج إلى

 سنوات ثالث آخر  إيرادات

 للعقار

 (2018) لعام سعودي ريال 8,000,000

 (2019) لعام سعودي ريال  8,000,000

 خطة عن م04/02/2020 املوافق هـ10/06/1441 تاريخ في الصندوق  أعلن إضافية معلومات
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 من التجاري  املطعم ومبنى إبراهيم وادي ثروات فندق مبنى تطوير إعادة

 فندقي. برج إلى وتطويرهما العقارين دمج خالل

 للبدء تأجراملس من العقار واستالم  للعقار الحالية اإليجار عقود إنهاء سيتمو 

 التطوير. بأعمال

 التجاري( )املطعم 2 – الخليل ابراهيم – الخامس العقار 

 

 الوصف  العناصر  أهم 

 التجاري( )املطعم 2 – الخليل ابراهيم العقار اسم

 شركة ثروات املشاعر   العقار  مالك/مالك معلومات

 تجاري   العقار  نوع

 مكة املكرمة املدينة / الدولة

 حي املسفلة الشارع / الحي

 https://goo.gl/maps/X8KaN9fHZTLDjueXA املوقع كروكي

 ²م 57  األرض مساحة

 ²م 116  البناء( رخصة )حسب البناء مساحة

 طوابق 3 األدوار عدد

 األعلى في سكن ، تجاريين محلين وأعدادها الوحدات أنواع

 التطوير إلعادة حاليا العقار يخضع حيث ينطبق ال العقار إشغال نسبة

 )حسب املبنى إنشاء إتمام تاريخ

 البناء( اتمام شهادة
 التطوير إلعادة حاليا العقار يخضع حيث ينطبق ال

 سعودي ريال 35,000,000 العقار شراء تكلفة

 الحالية اإليجار  عقود عن نبذة

 )مبنى العقارين دمج خالل من تطوير إعادة عمليات إلى العقار يخضع

 املطعم 2 – الخليل ابراهيم ومبنى إبراهيم وادي ثروات فندق

  حالية إيجار عقود يوجد ال فندقي. برج إلى وتطويرهما التجاري(

 للعقار سنوات ثالث آخر  إيرادات
 (2018) لعام سعودي ريال 2,200,000

 (2019) لعام سعودي ريال 2,200,000

 إضافية معلومات

 عن م04/02/2020 املوافق هـ10/06/1441 تاريخ في الصندوق  أعلن

 املطعم ومبنى إبراهيم وادي ثروات فندق مبنى تطوير إعادة خطة

 فندقي. برج إلى وتطويرهما العقارين دمج خالل من التجاري 

 من العقار واستالم  للعقار الحالية اإليجار عقود إنهاء سيتمو 

 التطوير. بأعمال للبدء املستأجر
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 سياسة تركز استثمارات الصندوق: (ه

رة للدخل في اململكة العربية السعودية  الصندوق بشكل رئيس ي يستهدف % من 75بما ال يقل عن االستثمار في أصول عقارية ُمد 

املواقع الكائنة في مدينتي مكة املكرمة حيث ستتركز استثمارات الصندوق العقارية املدرة للدخل في  إجمالي أصول الصندوق،

بقية مدن في  ستثماراال للصندوق  % بحد أدنى من إجمالي قيمة أصول الصندوق، إضافة إلى أنه يحق60بنسبة  واملدينة املنورة

 .الصندوق  أصول  قيمةلي من إجما ٪ بحد أقص ى40اململكة العربية السعودية بنسبة 

 
ً
التطوير العقاري أنشطة في  مراجعةحسب آخر قوائم مالية أصوله إجمالي ٪ من 25الصندوق بما ال يزيد عن  ، قد يستثمرإضافة

وفي تعامالت املرابحة مع بنوك ومصارف محلية وفي  .واتفاقيات إعادة الشراء وحقوق املنفعة في أعمال الترميم وإعادة التطويرو

يق أسواق النقد املرخصة من قبل الهيئة وفي أسهم شركات عقارية وصناديق االستثمار العقاري املتداولة املتوافقة مع صناد

وصناديق امللكية الخاصة التي تستثمر في القطاع  يةصناديق استثمار الضوابط واملعايير الشرعية املدرجة في تداول ووحدات في 

 أو خ
ً
 عاما

ً
 العقاري املطروحة طرحا

ً
له داره من قبل مدير الصندوق أو أي شخص آخر مرخص سواء كانت هذه الصناديق ماصا

 .  من قبل الهيئة

% من إجمالي أصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية 25يزيد عن  بما ال السعودية العربية اململكة خارج الصندوق  يستثمرقد 

 راض ي البيضاء. مراجعة، وفي جميع األحوال، فإن الصندوق لن يستثمر في األ 

القيود املفروضة على االستثمارات في مشاريع التطوير العقاري، فإنه ال توجد أية متطلبات حول تركز أو تنوع مع مراعاة و 

 .الصندوق ككل مال رأساستثمار أو نسبته من كل االستثمار والتي قد تحد من حجم 

 منفعة: /عقار لكل واملستهدفة اإليجارات السابقة عوائد (و

  األندلسية ثروات فندق - األول  العقار 

 العقار إيرادات

 (2017) لعام سعودي ريال 24,500,000

 (2018) لعام سعودي ريال 24,500,000

 (2019) لعام سعودي ريال 24,500,000

  التقوى  ثروات فندق - الثاني العقار 

 العقار إيرادات

 (2017) لعام سعودي ريال16,500,000

 (2018) لعام سعودي ريال 16,500,000

 (2019) لعام سعودي ريال 16,500,000

 

 الصيدلية( )مبنى التجزئة تجارة مبنى – الثالث العقار 

 العقار إيرادات
 (2018) لعام سعودي ريال 1,500,000

 (2019) لعام سعودي ريال 1,500,000

  إبراهيم وادي ثروات فندق - الرابع العقار 

 (2018) لعام سعودي ريال 8,000,000 العقار إيرادات
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 (2019) لعام سعودي ريال  8,000,000

 التجاري( )املطعم 2 – الخليل ابراهيم – الخامس العقار 

 العقار إيرادات
 (2018) لعام سعودي ريال 2,200,000

 (2019) لعام سعودي ريال 2,200,000

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

. وال تتعدى نسبة الضوابط واملعايير الشرعيةيجوز ملدير الصندوق، نيابة عن الصندوق، الحصول على تمويل متوافق مع 

  وتكلفة التمويل ٪( من إجمالي قيمة أصول الصندوق. ويعتمد املبلغ املتحصل عليه50) ما نسبتهالتمويل املتحصل عليه 
ً
فعليا

رتيب التمويل املتحصل عليه؛ و)ب( ظروف السوق السائدة. وسوف تكون شروط أي تمويل مبنية على على )أ( اعتبارات خاصة بت

 أساس عدم وجود حق بالرجوع على مالكي الوحدات في الصندوق.

بعد إدراج الصندوق في السوق املالية السعودية، سيقوم مدير الصندوق بالتفاوض مع البنوك للحصول على تسهيالت ائتمانية 

 ير النقد الالزم إلتمام عمليات استحواذ على أصول عقارية قد تتم في املستقبل. لتوف

افر  (ح  الصندوق: في  وسائل وكيفية استثمار النقد املتو

يجوز للصندوق القيام باستثمارات مؤقتة باملبالغ النقدية املتوفرة وذلك في عمليات املرابحة، وذلك قبل التوزيع على املستثمرين 

االستثمار في أصل من األصول حسبما هو الحال. ويمكن عمل تلك االستثمارات املؤقتة مع أي بنك محلي خاضع ملراقبة قبل أو 

 مؤسسة النقد العربي السعودي، أو مع صناديق عامة مدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير صندوق استثمار آخر.

 :اإلفصاح عن تفاصيل استخدام متحصالت طرح الصندوق  (ط

 وحدات الصندوق واالستحواذ على األصول العقارية. طرح سبق وأن تم

 :مالكي الوحدات ونسبة االشتراكات العينية في الصندوق من إجمالي قيمة أصول الصندوق  (ي

األصول العقارية املبدئية االشتراك في صندوق جدوى ريت الحرمين خالل فترة االشتراك األولي بصورة عينية مقابل  بائعييحق ل

 و 
ً
% 45)حوالى  وحدة مليون  30 تعادل املتوقعة الشتراكهم القيمةأن بحدات كجزء من سداد قيمة األصول العقارية املبدئية. علما

   من وحدات الصندوق(.

 مخاطر االستثمار في الصندوق  (10

 ملخص باملخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق: (أ

وهو مناسب فقط للمستثمرين الذين يدركون مخاطر االستثمار بشكل تام  عديدةينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر 

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

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

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

 عل
ً
 مالهم. ى رأسمن تحقيق هدف االستثمار أو بأن املستثمرين سيتلقون عائدا



 92من  33صفحة 

 

 مربحفيه سيكون ال ينطوي االستثمار في الصندوق على أي ضمانة بأن االستثمار 
ً
فإنه ، لذاتكبد أي خسائر. يأو أن املستثمر لن  ا

يتحمل و وحدات في الصندوق. شراء قبل  دناهطر املذكورة أاخأخذ في االعتبار كل من عوامل امليعلى كل مستثمر محتمل أن يتوجب 

املسؤولية الكاملة عن أي خسائر مالية ناتجة عن االستثمار في الصندوق ما لم تكن تلك الخسارة بسبب الغش أو كل مستثمر 

 .ملا تنص عليه الئحة صناديق االستثمار العقاري  اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف من مدير الصندوق وفقا

تمكن من تحقيق عوائد ملستثمريه أو أن العوائد : ليس هناك ضمان بأن الصندوق سيعدم وجود ضمان لعوائد االستثمار

ستكون متناسبة مع مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة املعامالت املوصوفة في هذه الشروط واألحكام. ومن املمكن أن تقل 

ملتوقعة أو قيمة الوحدات أو أن يخسر املستثمرون بعض أو جميع رأس املال املستثمر. وال يمكن تقديم ضمان بأن العوائد ا

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

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

 الشروط واألحكام.

: ال يمتلك الصندوق تاريخ تشغيلي يمكن للمستثمرين املحتملين من خالله الحكم على أداء اريخ التشغيلي املحدودمخاطر الت

الصندوق ونجاحاته. وعلى الرغم من أن مدير الصندوق يمتلك خبرة واسعة في إدارة الصناديق العقارية، يمتلك مدير الصندوق 

. كما أن طبيعة االستثمارات املستقبلية لحداثة تشريعها في اململكة قاري املتداولةخبرة محدودة في إدارة صناديق االستثمار الع

في الصندوق وكذلك طبيعة املخاطر املرتبطة بها قد تختلف بشكل جوهري عن االستثمارات واالستراتيجيات التي اضطلع بها 

ة على األداء مدير الصندوق في السابق. كما أنه ليس بالضرورة أن تكون النتائج السابقة 
ّ
التي حققها مدير الصندوق دال

لذا تعد حداثة املنتج من املخاطر حيث يصعب التنبؤ بمدى التغير في قيمة الوحدات أو في العائدات التي من  املستقبلي.

 املفترض توزيعها.

ري متداول بموجب قد يصبح الصندوق غير مؤهل ليكون صندوق استثمار عقا :لألنظمة ذات العالقة مخاطر عدم االمتثال

 على  دسيولة تداول وحداتهم بما ق، وهو األمر الذي يترتب عليه آثار سلبية على الئحة صناديق االستثمار العقاري 
ً
يؤثر سلبا

وباإلضافة إلى ذلك، . . ولم يتم اختبار متطلبات االحتفاظ بوضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري متداول قيمة استثمارهم

تغييرات الحقة )بما في ذلك تغيير في التفسير( على متطلبات االحتفاظ بوضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري قد يتم إجراء 

متداول. وينبغي على املستثمرين املحتملين مالحظة أنه ال يوجد ضمان بأن الصندوق، عقب اختياره ليكون صندوق استثمار 

أو سوف يستمر في االحتفاظ بهذا الوضع )سواء بسبب عدم الوفاء عقاري متداول سوف يظل صندوق استثمار عقاري متداول 

باملتطلبات التنظيمية أو خالفه(. وفي حال تخلف الصندوق عن الوفاء بأي من املتطلبات التنظيمية الالزمة لالحتفاظ بوضعه، 

دم القدرة على إدراج الصندوق يجوز لهيئة السوق املالية تعليق تداول الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوق. ويمكن أن يؤدي ع

 في السوق املالية السعودية )تداول( إلى نتائج سلبية على إمكانية تسويق الوحدات وعلى سيولتها وقيمتها.

يعتزم الصندوق التقدم بطلب لكي يتم قبول الوحدات للتداول في السوق املالية السعودية  السوق: في سيولة عدم توافر مخاطر

ي النظر إلى قبول هذا الطلب كإشارة إلى أنه سوف تكون هناك سوق سائلة للوحدات أو أنها سوف تتطور، أو )تداول(. وال ينبغ

أو املحافظة  سيولة وذنها في حال تطورت سوف تستمر إلى أجل غير مسمى عقب القبول. وفي حال عدم تطوير سوق تداول أ

لبي. وباإلضافة إلى ذلك، في حال عدم تطوير هذه السوق، قد يكون عليها، قد تتأثر سيولة الوحدات وأسعار تداولها على نحو س

 أو التعامالت املقررة على الوحدات تأثير سلبي كبير على 
ً
لوحدات، وقد يكون من لالسوقية  القيمةللتعامالت الصغيرة نسبيا

الصعب تنفيذ التعامالت الفعلية أو التعامالت املقررة املتعلقة بعدد كبير من الوحدات بسعر ثابت. وقد يشير العدد املحدود 

 على ما يلي: )
ً
( 1من الوحدات و/أو مالكي الوحدات إلى وجود سيولة محدودة في هذه الوحدات وهو األمر الذي قد يؤثر سلبا

( السعر الذي من خالله يستطيع هذا املستثمر تحقيق 2تثمر على تحقيق مردود من بعض أو كل استثماره و/أو )قدرة املس

( السعر الذي من خالله يتم تداول الوحدات في السوق الثانوية. وباإلضافة إلى ذلك، قد يتم إصدار نسبة كبيرة 3املردود و/أو )
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 على تطوير سوق من الوحدات إلى عدد محدود من املستثمرين، و 
ً
نشطة للوحدات.  ذات سيولةهو األمر الذي قد يؤثر سلبا

وباإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الوحدات سوف تكون قابلة للتداول، قد تكون سيولة السوق بالنسبة لوحدات صناديق 

 االستثمار العقاري القابلة للتداول أقل من سيولة سوق أسهم الشركات املدرجة.

 على السعر السوقي للوحدات ومن بينها الحركة العامة  لتغيرات في األسعار:مخاطر ا
ً
هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر سلبا

في أسواق األسهم املحلية والعاملية واألسواق العقارية والظروف االقتصادية السائدة واملتوقعة ومعدالت الفائدة وتكاليف 

وف االقتصادية العامة. وقد تتعرض سوق الوحدات للتقلبات، وقد يؤدي عدم وجود التمويل وتوجهات املستثمرين والظر 

السيولة إلى حدوث تأثير سلبي على القيمة السوقية للوحدات. وبناًء عليه، فإن شراء هذه الوحدات مالئم فقط للمستثمرين 

 الذين يمكنهم تحمل املخاطر املرتبطة بهذه االستثمارات.

الفائدة،  نسبالتغيرات في الظروف االقتصادية، بما في ذلك : إن الفائدة والظروف االقتصادية العامةمخاطر التغير في نسب 

قوانين الومعدالت التضخم، وظروف العمل، واملنافسة، والتطورات التكنولوجية، واألحداث السياسية والدبلوماسية، و 

في زيادة ال تتسببعلى وجه الخصوص، قد و صندوق. الص وسلبي على األعمال وفر جوهري بشكل  من شأنها أن تؤثر يبيةالضر 

وتكلفة الفرصة البديلة.  نقديةللتعويض عن الزيادة في تكلفة ال وذلك عائد أعلىلاملستثمرين  بمطالبات من الفائدة نسب

 على القيمة السوقية  جاذبية الوحدات كفرصة استثمارية تنخفضقد  ،وكنتيجة لذلك
ً
فيقل الطلب عليها مما يؤثر سلبا

 على ؤثرفإن أي زيادة في نسب الفائدة في أسواق الدين من شأنها أن ت، اللجوء إلى التمويليجوز للصندوق للوحدات. وحيث أنه 

 العقاري بشكل عام.التقييمات في القطاع على ؤثر أيضا تالتغيرات في أسعار الفائدة قد وإن شروط التمويل للصندوق. 

، في وقت االشتراك سعر الطرح األوليقد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من  :سعر الطرح األوليمخاطر التداول بسعر أقل من 

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

ق غير املواتية وضعف توقعات املستثمرين حول جدوى االستراتيجية والسياسة االستثمارية للصندوق من بينها ظروف السو 

 وزيادة مستويات العرض على الطلب من الوحدات.

ما  توزيع الئحة صناديق االستثمار العقاري أنه يتوجب على الصندوق بموجب على الرغم من  مخاطر التقلب في التوزيعات:

ال توجد ضمانات بشأن مبالغ التوزيعات املستقبلية، و قد  إال أنه من صافي دخلها للمالكي الوحدات، ٪ على األقل90نسبته 

إلى زيادة في التكاليف )بما في ذلك النفقات  تؤديأي توزيع بسبب أحداث غير متوقعة القيام بغير قادر على  صندوق اليكون 

تدني حال في عاجل( أو انخفاض في اإليرادات )كما ومكلفة بشكل واسعة النطاق  عمال تجديدالقيام بأ مالية في حال الرأس

توزيعات ملالكي الوحدات قد يعرض صندوق ب القيامعدم قدرة الصندوق على وإن إيرادات اإليجار(. مستويات تحصيل 

قبل توزيعات من لقيام بأي نع الصندوق من ات. ويمكن أيضا أن يمللصندوق  األداء املالي تضعفاللتزامات معينة من شأنها أن 

حالة إخالل بموجب وثائق  )مثل بعد وقوعن يكون لهم الحق بحاالت معينة والذي وثائق التمويل ذات العالقة،، وفقا لمموليه

وثائق  املستحقة بموجبلسداد املبالغ بحيث تستخدم صندوق للتدفقات النقدية على والتحكم بال الحق في السيطرةالتمويل( 

سبب في انخفاض قيمة وسعر تداول يتوزيعات ملالكي الوحدات، قد الت مبالغانقطاع أو انخفاض في ويشار إلى أن أي . التمويل

 .الصندوق وحدات 

% من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب 1يدفع الصندوق ما نسبتة : الصندوق  دخل إلى اإلدارة أتعابزيادة نسبة  مخاطر

 ملدة زمنية طويلة. من املتوقع أن تتغير صافي قيمة األصول 
ً
إدارة في نفس الوقت الذي يكون دخل الصندوق من اإليجارات ثابتا

دوق. وفي حالة الزيادة، ستزيد نسبة من وقت لألخر مما قد يؤدي إلى النقص أو الزيادة في أتعاب اإلدارة املدفوعة ملدير الصن

 على العوائد الدورية لوحدات الصندوق. 
ً
 أتعاب اإلدارة كنسبة من الدخل الثابت السنوى مما قد يؤثر سلبا

قد تؤدي عمليات البيع الالحقة من جانب مالكي الوحدات لعدد كبير من الوحدات إلى  مخاطر زيادة عمليات بيع الوحدات:
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تخفيض السعر السوقي للوحدة إلى درجة كبيرة. وقد تؤدي أي عمليات بيع لعدد كبير من الوحدات في السوق العامة أو التصور 

 لوحدات.ابأن هذه املبيعات سوف تحدث إلى التأثير بشكل سلبي وكبير على قيمة وسعر تداول 

لوحدات قيمة االستثمارات األساسية للصندوق. وقد قد ال يعكس سعر السوق املتداول ل مخاطر انعكاس القيمة األساسية:

تتعرض أسواق املال لتقلبات كبيرة في األسعار وحجم التعامالت من وقت آلخر، ويؤدي هذا األمر، باإلضافة إلى الظروف 

د يتأثر لوحدات. وبصفته صندوق تداول عام، قااالقتصادية والسياسية وغيرها، إلى التأثير السلبي على قيمة وسعر تداول 

سعر الوحدة الواحدة بعدد من العوامل، والتي يقع العديد منها خارج سيطرة الصندوق وبعضها يتعلق بالصندوق وعملياته 

 .بحيث يؤثر بعضها على االستثمار العقاري أو أسواق األسهم بصفة عامة

قد تتغير  إال أنهحدة كل ستة أشهر، أصول الصندوق على األقل مرة وا صافي تحدد قيمة: مخاطر تقييم صافي أصول الصندوق 

على  بناءً وحدات للسعر السوق مات. ولذلك، يمكن تحديد قيمة االستثمارات األساسية للصندوق في الفترة ما بين التقيي

ال تعكس القيمة الحالية لالستثمارات األساسية للصندوق. وعالوة على ذلك، فإن الرسوم املستحقة  والتي قدمعلومات تاريخية 

إال من تقييم آلخر. و بهذا يكون مالك الوحدات على غير دراية بقيمة أصول الصندوق املحدثة في خالل ملدير الصندوق ال تعدل 

 بشكل سلبي على عوائده قيمة استثماره. هذه الفترة و قد يتصرف بوحدات الصندوق بطريقة قد تؤثر

الئحة قد تؤدي متطلبات التوزيع وقيود التمويل بموجب  مخاطر القيود املتعلقة بجمع األموال لعمليات استحواذ مستقبلية:

٪ 90إلى الحد من مرونة الصندوق وقدرته على النمو من خالل االستحواذ. ويعتزم الصندوق توزيع  صناديق االستثمار العقاري 

على األقل من صافي أرباحه على مالكي الوحدات. وباإلضافة إلى ذلك ومن أجل الحفاظ على وضع الصندوق كصندوق استثمار 

٪ من إجمالي قيمة أصول الصندوق. وكنتيجة لذلك، 50عقاري متداول، فيجب أال تتجاوز نسب التمويل للصندوق نسبة 

وفي حال  ته أو تحقيق النمو من خالل االستحواذ على ممتلكات إضافية.يمتلك الصندوق قدرة محدودة على تحسين ممتلكا

كان يعتزم الصندوق القيام بزيادة رأسماله، فقد يلجأ إلى طرح حقوق أولوية بما يتماش ى مع أنظمة هيئة السوق املالية ونظام 

تداول، وبالتالي قد تستغرق العملية ي صندوق استثمار عقاري مأالشركات ذات العالقة. ولم يتم حتى تاريخه زيادة رأسمال 

 مما قد تؤثر بشكل سلبي على السعر السوقي للوحدات. 
ً
 طويال

ً
 وقتا

  التقييدات الشرعية:
ً
هيئة الشرعية. الحسبما تحددها  واملعايير الشرعيةضوابط لليجب أن تتم استثمارات الصندوق وفقا

وهذه املبادئ تنطبق على هيكل االستثمارات وإلى حد ما على نشاطات الصندوق وتنوع استثماراته. ولاللتزام بتلك املبادئ، قد 

يضطر الصندوق عن التخلي عن االستثمار أو جزء منه، أو جزء من دخله إذا كان االستثمار أو هيكل االستثمار مخالف 

. وباإلضافة إلى ذلك، عند االلتزام باملبادئ الشرعية قد يخسر الصندوق فرص استثمارية إذا قررت عيةواملعايير الشر ضوابط لل

وبالتالي ال يمكن للصندوق النظر فيه. وقد  واملعايير الشرعيةضوابط البالهيئة الشرعية وجود أي استثمار مقترح غير ملتزم 

األداء املالي للصندوق أو استثماراته، مقارنة مع النتائج التي يمكن  يكون لهذه العوامل، في ظل ظروف معينة، أثر سلبي على

 الحصول عليها لو لم تكن مبادئ االستثمار الشرعية للصندوق منطبقة.

يعتمد أداء الصندوق املستقبلي بشكل كبير على التغيرات في  التغييرات في أوضاع السوق:مخاطر توقعات غير صحيحة و 

، والتي قد تتأثر باألوضاع االقتصادية والسياسية اإلقليمية ذات العالقةي القطاع العقاري مستويات العرض والطلب ف

أو زيادة أسعار  القروض السكنيةواملحلية، وزيادة التنافس الذي ينتج عنه انخفاض قيمة العقارات واحتمال محدودية توفر 

لذا، يمكن أن يكون للتوقعات غير الصحيحة املستخدمة من قبل  الرهن العقاري، والتغيرات في مستويات العرض والطلب.

 .الصندوق  على سلبي أثر االستثماري  القرار اتخاذ لغاياتالصندوق  مدير

باستثناء ما هو مذكور في هذه الشروط واألحكام، ال يكون للمستثمرين الحق أو صالحية املشاركة في  عدم املشاركة في اإلدارة:

سند جميع مسؤوليات اإلدارة ملدير الصندوق.إدارة الصندوق أو 
ُ
 التأثير على أي من قرارات استثمارات الصندوق. وت
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يعتمد نجاح الصندوق بشكل رئيس ي على نجاح فريق إدارته. وقد تؤثر خسارة خدمات أي من  االعتماد على كبار املوظفين:

ة أو خالفه( أو عدم إمكانية جذب وتعيين موظفين أعضاء فريق إدارة الصندوق بشكل عام )سواء كان ذلك بسبب االستقال

 على القدرة على تنمية   إضافيين على عمل الصندوق ومنظومته.
ً
إن عدم وجود فريق ناجح إلدارة الصندوق قد ينعكس سلبا

 عقارات وأصول الصندوق والقدرة على التفاوض ملا فيه من مصلحة الصندوق مما قد ينعكس على عائدات الصندوق وقيمة

 .وحداته االستثمارية

 بأن  لتعارضخضع الصندوق لحاالت مختلفة : يمحتمل في املصالح تعارضمخاطر 
ً
مدير الصندوق والشركات املصالح نظرا

بطريقة  األنشطة تجاريةواملنتسبين قد يكونوا مشاركين في أنشطة عقارية وغيرها من  دراءالتابعة له، ومدراء كل منهما وامل

مع أشخاص أو شركات أو مؤسسات أو  آلخر التعامل يجوز للصندوق من وقتوبهذا الخصوص، . مباشرة أو غير مباشرة

وال يتطلب من الجهات التي فوض الفرص االستثمارية.  تسهيلالشركات التي ترتبط مع الشركات التابعة ملدير الصندوق ل

وفي حال قامت للصندوق.  مكل مواردها في ذلك مدير الصندوق( أن يكرسوا مجلس إدارة الصندوق مسؤوليات معينة لها )بم

أي من الجهات املذكورة بتكريس مسؤولياتها أو مصادرها لصالح جهات أخرى، قد يحد ذلك من قدرتها على تكريس مصادرها 

ي العائدات والقدرة على من حيث النمو ف أهدافه بتحقيق الصندوق  قدرة على يؤثر قدلصالح الصندوق مما  اومسؤولياته

 أو ستثمار في الصناديق تحقيق قيمة سوقية أفضل للوحدات، مع ضرورة مراعاة أحقية الصندوق اال 
ً
 عاما

ً
املطروحة طرحا

 
ً
 ملا هو وارد في هذه الشروط واألحكام داره من قبل مدير الصندوق واملخاصا

ً
 .وفقا

املبدئية في غضون  األصول العقارية: يتوقع الصندوق إتمام االستحواذ على املبدئيةاألصول العقارية االستحواذ على مخاطر 

 من تاريخ اإل 60
ً
في حال عدم التزام أي من طرفي وعلى الرغم من اإللزامية القانونية التفاقيات الشراء، إال أنه . قفاليوما

 من تاريخ اإل 60ي غضون ، فقد ال تتم عملية االستحواذ فهاالشراء بتنفيذ التزاماتهم بموجب اتاتفاقي
ً
أي وقت  أو في قفاليوما

على اإلطالق. وفي هذه الحالة، سوف يحتاج الصندوق إلى تحديد عمليات استحواذ على أصول أخرى وإنهائها قبل أن يستطيع 

ير العوائد البدء في تقديم توزيعات ملالكي الوحدات. وعلى الرغم من توقعات مدير الصندوق بأن الصندوق سوف يستمر في توف

لعدم وجود أصول مدرة للدخل لمستثمرين الدورية املتوقعة لعوائد الاملستهدفة للمستثمرين على املدى الطويل، فقد تنخفض 

 في حينها.

استثمارات الصندوق، كما بتاريخه، منتقاة من قبل مدير الصندوق وبالتالي لن  من بعض تكون  :توفر االستثمارات املناسبة

ال تكون هنالك فرصة ملالكي الوحدات بتقييم العوامل االقتصادية أو املالية أو غيرها فيما يتعلق باالستثمارات املستقبلية. و 

املبدئية، من تحديد استثمارات  لعقاريةاألصول ايمكن تقديم ضمان بأن مدير الصندوق سيتمكن، عقب االستحواذ على 

 في بيئة السوق الحالية. إن تحديد االستثمارات املناسبة للصندوق 
ً
تتماش ى مع أهداف االستثمار الخاصة بالصندوق، وتحديدا

بة وهيكلتها هو أمر معقد بعض الش يء وغير مضمون بدرجة كبيرة. وعدم قدرة مدير الصندوق على تحديد االستثمارات املناس

 على قدرة الصندوق على تحقيق 
ً
 .النمو املرغوب في القيمة السوقية للوحداتقد يؤثر سلبا

بل مخاطر تخلف الغير فيما يتعلق باألصول العقارية املبدئية  مستأجر واحد فقط.: إن األصول العقارية املبدئية مؤجرة من ق 

 للمخاطر بشكل كبير في حال صندوق الكون وبالتالي ي
ً
عن تخلف املستأجر  إخالل املستأجر عن الوفاء بالتزاماته. ففيمعرضا

مدير الصندوق على يحد ذلك من قدرة ، قد سداد الدفعات املستحقة عن عقار واحد أو أكثر من األصول العقارية املبدئية

. وعالوة على ذلك، قد ارعقمن شأنه أن يقلل من إيرادات اإليجار من التأجيرها بشروط مرضية. وهذا أو  عقارإعادة تأجير ال

، مما املستقبل على أفضل شروط ممكنة للعقارات بغرض جذب مستأجرين جدد في ات كبيرةتجديدلعمل صندوق يضطر ال

 على العوائد التي يتم توزيعها على املستثمرين.
ً
  قد يؤثر مؤقتا

: سوف يتعرض الصندوق ملخاطر ائتمانية تتعلق باألطراف الذين مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام واملخاطر االئتمانية
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يقوم الصندوق بمزاولة األعمال معهم كما يمكن أن يتحمل الصندوق خطر تسوية التخلف عن السداد. كما أن الصندوق قد 

ري العقارات و/أو يتعرض، في ظروف معينة، إلى مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام بما في ذلك مالك األراض ي و/أو مدي

البنوك املقرضة و/أو املقاولين. وقد يؤدي إخالل أي طرف خارجي متعاقد معه عن سداد أي مستحقات تعاقدية إلى الصندوق 

 إلى انخفاض دخل الصندوق وبالتالي التأثير في النهاية على عوائد مالكي الوحدات.

املبدئية، لم يحدد مدير  األصول العقاريةكما هو بتاريخ هذه الشروط واألحكام، وباستثناء  االستخدام غير املحدد للعائدات:

الصندوق استثمارات الصندوق التي من املقرر القيام بها بعد تاريخ اإلدراج. ولن يكون أمام املستثمرين في الصندوق أي فرصة 

 ت الصلة املتعلقة باالستثمارات.لتقييم املعلومات االقتصادية واملالية واملعلومات األخرى ذا

سوف تخضع االستثمارات للمخاطر املتعلقة بملكية العقارات و/أو تأجيرها  املخاطر العقارية العامة:التقلبات في قيمة العقار و 

باملناخ و/أو تطوير عملياتها و/أو إعادة تطويرها. وتشمل هذه املخاطر، على سبيل املثال وليس الحصر، تلك املخاطر املرتبطة 

االقتصادي املحلي العام واألوضاع العقارية املحلية والتغيرات في مستويات العرض والطلب املتعلق بالعقارات والنقص في 

إمدادات مصادر الطاقة ومختلف املخاطر غير املؤمن عليها أو غير القابلة للتأمين والكوارث الطبيعية واللوائح والقرارات 

توافر القروض ل، مراقبة اإليجارات( والتغيرات في الضرائب العقارية والتغيرات في معدالت العوائد و الحكومية )على سبيل املثا

 إلى العقارات صعب أو غير عملأو إعادة تمويل  بيعالسكنية التي من شأنها أن تجعل 
ً
االلتزامات البيئية وااللتزامات ي، إضافة

 يرها من العوامل التي تقع خارج سيطرة مدير الصندوق. املحتملة املرتبطة بالتصرف في األصول والحروب وغ

وحيث شهد السوق العقاري تقلبات كثيرة في السابق، فهنالك احتمال أن يقوم الصندوق باالستحواذ على عقارات خالل فترة 

وال يوجد  الصندوق.انتعاش في السوق العقاري قبل أن يشهد تدهور الحق من شأنه أن يؤثر بالقيمة السوقية الستثمارات 

 لن تكون سائلة. 
ً
 هناك أي ضمان على وجود سوق جاهزة إلعادة بيع االستثمارات وذلك ألن االستثمارات عموما

 على املدفوعات 
ً
 سلبيا

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

قاها الصندوق، وبالتالي على قدرة الصندوق على تقديم توزيعات أرباح للمستثمرين. وقد يتعرض أي مستأجر، يجارية التي يتلاال 

يجارية عند من وقت آلخر، للركود وهو األمر الذي قد يضعف وضعه املالي ويؤدي إلى تخلفه عن سداد املستحقات اال 

ى حماية ضد قوانين اإلفالس أو اإلعسار املعمول بها، وهو استحقاقها. وفي أي وقت، يجوز ألي مستأجر أن يسعى للحصول عل

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

س في املستقبل، وإذا فعلوا الخاص بالصندوق. وال يمكن تقديم ضمان بأن املستأجرين لن يرفعوا دعاوى للحماية من اإلفال 

.
ً
 ذلك أن يستمر اإليجار ساريا

السكني قد يستثمر الصندوق في أصول مركزة في قطاع محدد، على سبيل املثال القطاع العقاري  التركيز على القطاع العقاري:

ز الصندوق استثماراو/أو 
ّ
ته في قطاع واحد، فقد يؤدي التجاري و/أو القطاع العقاري املكتبي و/أو قطاع املخازن. وفي حال رك

الصندوق االستثمارية على  أصول ذلك األمر إلى تعريض الصندوق لخطر الركود االقتصادي وذلك بشكل يفوق ما إذا اشتملت 

أصول عديدة في قطاعات أخرى. ونتيجة لذلك، قد يكون لهذا الركود تأثير سلبي جوهري على الوضع املالي للصندوق ونتائج 

 اته النقدية وقدرته على تقديم توزيعات أرباح للمستثمرين.عملياته وتدفق

يعتزم الصندوق االستثمار في املقام األول في أصول قائمة في مكة املكرمة واملدينة املنورة. وباعتبار : تركيز من قبل املوقع الجغرافي

دنى من % بحد أ60واملدينة املنورة بنسبة أن الصندوق يركز استثماراته في مواقع جغرافية محدودة في مدينتي مكة املكرمة 

، فقد يعرض هذا الصندوق إلى مخاطر تدني األوضاع االقتصادية بشكل أكبر عما لو شمل إجمالي قيمة أصول الصندوق 

الصندوق على عقارات في مناطق جغرافية متنوعة. ونتيجة لذلك، يمكن ألي ركود في النشاط االقتصادي في مكة املكرمة أو 

ة املنورة أن يكون له تأثير سلبي جوهري على الحالة املالية للصندوق ونتائج عملياته، وتدفقاته النقدية، والقدرة على املدين
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 القيام بتوزيعات للمستثمرين.

ملنفعة العامة )على : أنه من حق بعض الجهات الحكومية في اململكة االستحواذ اإلجباري على عقار لتحقيق امخاطر نزع امللكية

قيمة لل يساوي عادة ما لعقار ما سعر الشراء يكون ، ومن الناحية العملية(. واملرافق العامة، بناء الطرق ال الحصر يل املثالسب

  بعد فترة إخطار العقار في حال نزع امللكية يتم االستحواذ اإلجباري على. ويةالسوق
ً
وذلك ألن اعتمادها ، غير محددة نظاميا

غير كافية التعويض  يكون قيمةهناك خطر يتمثل في أن فتعويض، الدفع  احتماليةالرغم من  علىو خاص.  نظامبموجب  يقوم

تنخفض قيمة ، قد نزع امللكيةتحقق خطر  وفي حال. حجم االستثمار أو الريح الفائت أو الزيادة في قيمة االستثمارباملقارنة مع 

 مالكي الوحدات كل أو جزء من رأس املال املستثمر. يخسروقد الكي الوحدات، وقيمة وسعر التداول للوحدات مل اتتوزيعال

: قد يستحوذ الصندوق على أصول عقارية تجارية فقط، وإذا اعتمد الصندوق على مصادر مخاطر سوق العقارات التجارية

 ألي ركود يحدث في هذه السوق.  وتتميز سوق العقارات التجاري
ً
ة بطبيعتها الدخل الناتجة عنها، قد يصبح الصندوق ُمعرضا

 على قيمة األصول العقارية 
ً
الدورية وتتأثر بالوضع االقتصادي بصفة عامة. هذا وتؤثر الظروف االقتصادية املتدهورة سلبا

التجارية وسيولتها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الظروف االقتصادية السلبية كان لها، وسيظل لها، تأثير سلبي جوهري على مستوى 

والتحصيل الفعال لها وقدرة املستأجرين على سداد مدفوعات تتدفق في نهاية األمر إلى الصندوق. وكذلك قد يجارية العوائد اال 

يكون لالنخفاض في أداء أسواق العقارات التجارية تأثير سلبي على مستويات اإليجار وعوائده وأعداد العقارات غير املستغلة، 

 هري على عمل الصندوق ووضعه املالي.ونتيجة لذلك قد يكون لهذا األمر تأثير سلبي جو 

 ي قطاع العقار الأداء االستثمارات في وإن  السكني. ي قطاع العقار ال: يجوز للصندوق االستثمار في مخاطر سوق العقاري السكني

اسية االقتصادية والسي بشكل كبير بالعواملالسكني يعتمد بشكل كبير على التغيرات في مستويات العرض والطلب، والتي تتأثر 

قدرة الصندوق إن واألمنية، والعوامل اإلقليمية واملحلية، بما في ذلك زيادة في املنافسة التي تفرضها العقارات السكنية األخرى. 

 التابع للصندوق  الحفاظ على قيمة العقار يعتمد إلى حد كبير على قدرة العقار االستفادة من دخل تأجيري إضافة إلىعلى 

هؤالء  مستأجرين أفضل منخرى مماثلة اجتذاب أوفي حال كان باستطاعة عقارات مماثلة.  خرى عقارات أمع  ملنافسةا

على نتيجة النخفاض الطلب املستأجرين للعقارات التابعة للصندوق، قد ينتج ذلك بانخفاض الدخل التأجيري للصندوق 

توزيعات ملالكي الوحدات وقد يتسبب في القد يقلل من  تأجيري ال الدخلاالنخفاض في صافي إن . العقارات التابعة للصندوق 

 وحدات.القيمة وسعر  انخفاض

قد يستحوذ الصندوق على استثمارات بناًء على القيم املستقاة من اإليرادات التي من  مخاطر االعتماد على إيرادات اإليجارات:

ساحات الشاغرة سوف يتم تأجيرها أو أن اإليجارات من املستأجرين. وال يوجد ضمان بأن امل ااملتوقع أن يتم الحصول عليه

املنتهية سوف يتم تجديدها أو أنه سوف تكون هناك زيادة في اإليجارات بمرور الزمن. وفي حال تعرض أحد املستأجرين ألزمة 

وقد يشغل بعض يجارية في الوقت املناسب أو تجديد عقد إيجاره. مالية، فقد يصبح عندها غير قادر على سداد املستحقات اال 

املستأجرين أجزاء كبيرة من االستثمارات ذات الصلة، وبالتالي، طاملا كانت استثمارات الصندوق مركزة في تلك األصول، فقد 

 بشكل كبير 
ً
يتأثر الوضع املالي للصندوق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية وقدرته على تقديم توزيعات أرباح للمستثمرين سلبا

 ة تؤثر على هؤالء املستأجرين الرئيسيين. بأي ظروف سلبي

. وبالتالي، قد يصعب أو يستحيل على  :مخاطر سيولة األصول األساسية
ً
َعد األصول العقارية من األصول غير السائلة نسبيا

ُ
ت

يصعب الصندوق من أصول عقارية. وقد أصول الصندوق أن يبيع أصل عقاري معين بالسعر املرغوب في أي وقت معين. وتتكون 

 في أوقات تراجع السوق وبصفة خاصة تلك األصول التي يتم تصنيفها كأصول 
ً
على الصندوق بيع أصوله العقارية )خصوصا

عقارية كبيرة(، وقد يتعرض السعر املقترح لخصم كبير خاصة إذا تم إجبار الصندوق على التصرف في أي من أصوله خالل 

 على أداء الصندوق. فترة زمنية قصيرة. وقد يؤدي هذا األمر إلى
ً
 تخفيض قيمة الوحدات والتأثير سلبا
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إن مشاريع التطوير العقاري في اململكة تواجه مخاطر عديدة. إن مخاطر االشتراك في بناء وتسويق مشروع  مخاطر التطوير:

جاوز التكاليف املحددة، ( ت2( التأخير في االنتهاء من األعمال في الوقت املناسب، و)1عقاري جديد تشمل، دون حصر، ما يلي: )

( القوة القاهرة الناتجة عن عوامل تقع خارج سيطرة 4( عدم القدرة على تحقيق عقود إيجار باملستويات املتوقعة، و)3و)

الصندوق والتي تتعلق بقطاع التشييد )بما في ذلك األحوال الجوية والظروف البيئية السيئة ونقص مواد البناء في السوق( وهو 

 على مخاطر أخرى، من بينها الحصول على األمر الذ
ً
ي يعوق االنتهاء من مشاريع التطوير. إن البدء في مشروع جديد ينطوي أيضا

املوافقات والتصاريح الحكومية الالزمة لتقسيم األراض ي واإلشغال، وغيرها من املوافقات والتصاريح الحكومية األخرى املطلوبة، 

باملشاريع التي لم تتم متابعتها حتى االكتمال. إن اإلنجاز الناجح لتلك املشاريع سوف يكون وتكاليف التطوير العقاري املتصلة 

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

 أصول الصندوق.

 على الدخل الذي يجنيه الصندوق، أو أن يؤدي من املحتمل أن يتم تمويل أصول ا مخاطر التمويل:
ً
لصندوق وأن يؤثر هذا سلبا

الصندوق  أصول . وتتعاظم الزيادات واالنخفاضات في قيمة وبالتالي القيمة السوقية للوحدات إلى خسارة رأس املال األصلي

قيمة أصول الصندوق  صافيشوائية في عندما يلجأ الصندوق للتمويل. فعلى سبيل املثال، قد يسبب التمويل تغيرات عالعقارية 

أو قد تعرضه لخسارة تفوق مبلغ استثماره. إن استخدام التمويل يخلق فرصة للزيادة في العائدات ولكنه في نفس الوقت ينطوي 

على درجة عالية من الخطر املالي وقد يؤدي إلى تعريض الصندوق واستثماراته إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع تكلفة التمويل 

ادي. عالوة على ذلك، فإنه يمكن رهن أصول الصندوق إلى ُمْقر ض لصالح الصندوق فقط، ويمكن أن يقوم والركود االقتص

ْقر ض باملطالبة باألصول فور حدوث أي تخلف عن السداد )حسبما هو مشروط في وثائق التمويل( من جانب الشركة 
ُ
ذلك امل

 ذات الغرض الخاص أو من جانب مدير الصندوق أو الصندوق ذاته.

يتنافس الصندوق مع مالك ومشغلين ومطورين عقاريين آخرين في اململكة العربية  :مخاطر اإلجراءات التي يتخذها املنافسون 

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

سكنية و/أو تجارية مماثلة للعقارات التي يمتلكها الصندوق أو بيع أصول مماثلة لهذه قام منافسو الصندوق بتأجير أماكن 

للعقارات التي يمتلكها الصندوق بقيمة أقل من تقويم الصندوق لألصول القابلة للمقارنة، فإن الصندوق قد ال ينجح في تأجير 

ي ذلك على اإلطالق. وبالتالي، قد يتكبد الصندوق تكاليف املساحة التجارية والسكنية بأسعار أو شروط مناسبة أو قد ال ينجح ف

ومصاريف إضافية ألغراض االحتفاظ بالعقارات وقد يتعّرض لخسارة الدخل املحتمل كنتيجة لعدم تأجير أو استغالل 

.
ً
 العقارات األساسية. وبناًء عليه، قد يتأثر الدخل أو العائد املتوقع ملالكي الوحدات سلبا

بخصوص التصرف باستثمارات الصندوق، فإنه قد ُيطلب من الصندوق إجراء إعالنات حول  رفات:مخاطر بعض التص

الشؤون التجارية واملالية لالستثمار مثل تلك التي تتم بخصوص بيع أي عقار، وقد ُيطلب منه ضمان تعويض املشترين لتلك 

ض عوائد  االستثمارات للحد الذي تكون فيه تلك اإلعالنات غير دقيقة. وقد ينتج خف 
ُ
عن تلك الترتيبات التزامات طارئة، قد ت

مالكي الوحدات أو قد ُيطلب تمويلها في النهاية من جانب الصندوق. وباإلضافة إلى ذلك، تنص املستندات املنظمة للصندوق 

ومساهميه على أن الصندوق يضمن تعويض مدير الصندوق والتابعين له بما في ذلك مسئوليه ومديريه وشركائه وموظفيه 

واألعضاء وغيرهم من الوكالء، عن بعض املطالبات والخسائر واألضرار والنفقات الناجمة عن نشاطاته نيابة عن الصندوق، 

 وقد تؤثر التزامات التعويض تلك بشكل جوهري على عوائد املستثمرين. 

ندوق بالتخارج من العقارات سوف يقوم الص مخاطر عدم القدرة على التخارج من استثمارات الصندوق بشروط جيده:

 للبيع. إن قدرة الصندوق على التصرف في العقارات 
ً
واألصول األخرى الخاصة به في الوقت الذي يراه مدير الصندوق مناسبا

 على شروط مواتية يعتمد على عوامل خارج سيطرته بما في ذلك املنافسة من جانب بائعين آخرين وتوافر مصادر التمويل 
ً
بناءا

 على شروط مناسبة أو في توقيت مناسب فإن ملشتري
ً
ن محتملين. وفي حال لم يتمكن الصندوق من التصرف في أصوله بناءا
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.
ً
 وضعه املالي ونتائج العمليات والتدفق النقدي وقدرته على توزيع األرباح على مالكي الوحدات قد تتأثر سلبا

قد تتأثر نتائج الصندوق بشكل سلبي إذا كان هناك عدد كبير  ارية:مخاطر عدم قدرة املستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم االيج

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

يجار الخاص وينتج عن ذلك نقصان في التدفق بموجب أنظمة اإلفالس أو اإلعسار أو أية أنظمة مماثلة، فيجوز له إنهاء عقد اإل 

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

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

سوف يستمد  ية عدم القدرة على تجديد عقد اإليجار أو إعادة تأجير املساحة املستأجرة عند انتهاء مدة العقد:مخاطر احتمال

 عليه، فإن الوضع املالي للصندوق ونتائج 
ً
الصندوق معظم دخله من مبالغ اإليجار التي يسددها مستأجرو العقارات. وبناءا

 في حال لم يتمكن  دفعلى العمليات والتدفق النقدي وكذلك قدرة الصندوق ع
ً
توزيعات للمستثمرين قد تتأثر جميعها سلبا

الصندوق من إعادة تأجير العقارات بشكل فوري أو تجديد عقود اإليجار أو في حال كانت القيمة االيجارية عند التجديد أو 

أن العقد سوف يتم تجديده أو أنه  إعادة التأجير أقل بكثير من املتوقع. وعند انتهاء أي عقد إيجار، ال يوجد أي ضمان على

سوف يتم إيجاد مستأجر بديل. وقد تكون شروط أي عقد إيجار الحق أقل فائدة للصندوق من عقد اإليجار الحالي. وفي حال 

 عند تنفيذ الحقوق وقد يتم تكبد تكاليف باهظة لحماية 
ً
 أو قيودا

ً
التقصير من جانب أي مستأجر، قد يواجه املؤجر تأخيرا

ارات الصندوق. وعالوة على ذلك، فإن قدرة الصندوق على تأجير املساحة االيجارية وكذلك القيمة االيجارية التي استثم

 بعدد العقارات األخرى التي تنافس عقارات 
ً
يتقاضاها تتأثران ليس فقط بمستويات الطلب من جانب املستأجرين ولكن أيضا

 الصندوق في اجتذاب املستأجرين.

بموجب عقود إيجار  املبدئية يةالعقار األصول تم تأجير : بالتأمين واإلصالح الكامل االلتزاميجار الذي يتضمن اإل  سريان مخاطر

بالتأمين واإلصالح الكامل، والتي بموجبها يتحمل املستأجر كافة  االلتزاممعادلة بشكل كبير ملا ُيعَرف بعقود اإليجار التي تتضمن 

 تكاليف الصيانة، باإلضافة إلى الخدمات والتأمين وااللتزام بسداد الضرائب والرسوم املتعلقة بشكل مباشر بالعقار ذي الصلة. 

ر املحاكم املختصة في اململكة أن على الرغم من اعتماد العقود من جانب الهيئة الشرعية للصندوق، فهي ال تضمن أن تقر و 

متوافقة مع الشريعة، وبالتالي يمكن تنفيذها في اململكة حسب هي عقود أحكام عقود اإليجار أو غيرها من العقود ذات الصلة 

 وذلك صياغتها، 
ً
ئب األحكام التي تخّول للمستأجر مسئولية إجراء إصالحات إنشائية وااللتزام بسداد الضرافيما يتعلق بخاصة

املحكمة املختصة أن هذا الترتيب غير متوافق مع الشريعة، فقد  قررت. وفي حال املبدئية باألصول العقاريةوالرسوم املتعلقة 

تزيد النفقات املتكبدة من جانب الصندوق بشكل كبير، وقد يكون لهذا األمر تأثير جوهري سلبي على الصندوق ومركزه املالي 

 عات ملالكي الوحدات وبالتالي انخفاض قيمة الوحدات.وقد يؤدي إلى انخفاض التوزي

سوف يتأثر أداء الصندوق بالعوامل التي تؤثر على قطاع الفندقة بشكل عام. وقد تتضمن هذه العوامل  مخاطر قطاع الفندقة:

ر الصحي أو عوامل متعلقة بمستويات الطلب ومن بينها أي انكماش اقتصادي أو أي تفش ي لألمراض أو أوبئة أو قيود الحج

أو التعطل في خدمات  أنظمة أو لوائح )بما في ذلك تلك املتعلقة بالضرائب والرسوم(القيود املرتبطة بالصحة العامة أو أي 

النقل واملواصالت املحلية أو الوطنية أو الدولية أو التقييد أو الحظر أو أي حالة مشابهة، أو عوامل تتعلق بمستويات العرض 

املعروض من الفنادق إما بشكل عام أو في قطاع أو مكان معين كالفنادق املوجودة في موقع معين من مكة املكرمة ومن بينها زيادة 

تسم قطاع الفندقة بنمط دوري. وقد يكون لالقتصاد الكلي وغيره من العوامل تأثير سلبي يأو املدينة املنورة أو في فئة معينة. و 

يؤدي إلى انخفاض معدالت اإلشغال وأسعار الغرف ويؤثر على القيمة اإلجمالية  على العمل وعلى اإلنفاق الشخص ي وهو ما

للعقارات في قطاع الفندقة. وبالتالي، قد يحتاج الصندوق إلى التخارج من األصول مقابل مبلغ أقل من تكلفة االستحواذ، مما 

 مالية وقد ال يتمكن من تحقيق العوائد املستهدفة.   يؤدي إلى خسارة رأس
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: قد يكون للطبيعة املوسمية واملدينة املنورة الطبيعة املوسمية وغيرها من املخاطر املرتبطة بقطاع الفندقة في مكة املكرمة

املبدئية وعلى أي عقارات يتم االستحواذ  األصول العقاريةتأثير جوهري سلبي على واملدينة املنورة لقطاع الفندقة في مكة املكرمة 

التي يتم استخدامها في مجال الفندقة. يتسم قطاع الفندقة بطبيعته املوسمية، ويحقق أعلى معدالت عليها في املستقبل و 

اإلشغال بصفة عامة في موسم الحج والعمرة. ومن املتوقع أن تسبب هذه الطبيعة املوسمية تقلبات دورية في إيرادات الغرف 

الصندوق توفير أي ضمانات بأن التدفقات النقدية سوف تكون  وأسعارها ومعدالت اإلشغال والنفقات التشغيلية. وال يستطيع

كافية لتعويض أي هبوط قد يحدث نتيجة لهذه التقلبات. وبالتالي، قد يكون للتذبذب في األداء املالي الناتج عن الطبيعة 

وبالتالي التوزيعات  عملياته املوسمية للقطاع الفندقي تأثير جوهري سلبي على املركز املالي للصندوق وتدفقاته النقدية ونتائج

 . وباإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن اململكة والهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطنيالنقدية وقيمة الوحدات

 وزارة السياحة(
ً
 كبيرة لتشجيع السياحة، إال أن التغيير السلبي في إصدار تأشيرات العمل وتأ )حاليا

ً
 جهودا

ً
شيرات تبذالن حاليا

 الحج والعمرة قد يؤثر على سوق السياحة في اململكة بما في ذلك استثمارات الصندوق.

سوف يحتفظ الصندوق بتأمين للمسؤولية التجارية، وتأمين على امللكية، وغيرها من أنواع  مخاطر الخسائر غير املؤمنة:

لك بالنوع والحدود التي يعتقد أنها كافية ومناسبة بالنظر التأمين التي تغطي جميع املمتلكات التي يملكها ويديرها الصندوق، وذ

إلى املخاطر النسبية التي تنطبق على العقار، وبتكلفة التغطية املناسبة، مع تطبيق ممارسات الصناعة الجيدة. ومن املمكن 

 التأمين ضد خسائر معينة، مثل تلك التي تنتج العواصف أو الفيضانات أو الحوادث الزلزالي
ً
ة، مع مراعاة بعض القيود، أيضا

. لذا، فإن الصندوق قد والتأخر في تحصيل املطالبات من بينها الخصومات الكبيرة أو السداد التشاركي وقيود وثائق التأمين

يتكبد خسائر مادية تتجاوز عائدات التأمين، وربما يصبح غير قادر على االستمرار في الحصول على التغطية التأمينية بأسعار 

. فإذا واجه الصندوق خسارة غير مؤمن عليها أو خسارة تتجاوز حدوده التأمينية فيما يتعلق بملكية إحدى معقو 
ً
لة تجاريا

 عن العائدات 
ً
العقارات أو أكثر، فإنه من املحتمل أن يخسر الصندوق رأس املال املستثمر في املمتلكات املتضررة، فضال

 على وضع الصندوق املستقبلية املتوقعة من هذه املمتلكات. وب
ً
التأكيد فإن أي خسارة من هذا القبيل من املرجح أن تؤثر سلبا

 املالي ونتائج عملياته، والتدفقات النقدية الناتجة عنه، ومن ثم قدرة الصندوق على تقديم توزيعات للمستثمرين.

 عن  العقارات: تقييممخاطر 
ً
املستقلين، سوف يقوم مدير الصندوق بعمليات  املقيمينالتي يجريها اثنين من  التقييماتفضال

التي يقوم بها مدير الصندوق لغرض تقدير  التقييمداخلية في العديد من الحاالت بالنسبة للصندوق. وستكون عمليات  تقييم

 للقيمة التي يمكن الحصول عليها عند بيع ذلك العقار، حيث يعتمد ذلك 
ً
 دقيقا

ً
األمر على قيمة عقار ما فقط، وليست مقياسا

التفاوض بين املشتري والبائع، حيث إن التحقق النهائي من القيمة السوقية للعقار يعتمد إلى حد كبير على الظروف 

وإذا قرر الصندوق تصفية أصوله، فإن القيمة . االقتصادية، وغيرها من الظروف األخرى الخارجة عن سيطرة الصندوق 

املقدرة لهذه األصول. وفي فترات التقلبات االقتصادية، والتي يزيد فيها عدم  التقييم املحققة قد تكون أكثر من أو أقل من قيمة

اليقين بالنسبة لتقديرات القيمة، وتقل العمليات املماثلة في السوق التي يمكن في مقابلها قياس القيمة، فإن الفارق يزيد ما 

ة لذلك األصل. وعالوة على ذلك، فإن عدم اليقين النسبي بشأن بين القيمة املقدرة ألصل عقاري معين والقيمة السوقية النهائي

 على دقة تقديرات قيمة العقار وعلى املفاوضات بين املشتري والبائع 
ً
التدفقات النقدية في السوق املتعثرة يمكن أن يؤثر سلبا

 وبالتالي على العوائد النهائية ملالكي الوحدات.

يجوز للصندوق االستثمار في : واألسهم املدرجة وصناديق االستثمار العقاري األخرى مخاطر االستثمار في صناديق املرابحة 

ضوابط المع الشركات العقارية املدرجة واملتوافقة مع البنوك سعودية محلية أو في أسهم تعامالت مرابحة بالريال السعودي 

قد تنخفض قيمة هذه األنواع و . واملعايير الشرعيةضوابط الاملتوافقة مع  االستثمارية أو غيرها من الصناديق واملعايير الشرعية

املرابحة الناشئة عن إخالل الغير فيما يخص تعامالت . وباإلضافة، هناك مخاطر بنكيةليست ودائع  كونهامن االستثمارات 

الدفعات فيها عند شركة  ال يتم املقاصة أو، التي الغير سائلة في األدوات املالية األنشطة التجارية التي تنطوي على التعامل

 على التوزيعات النقدية والقيمة السوقية للوحدات.
ً
 مقاصة خاضعة لرقابة أو سوق مالي، مما قد يؤثر سلبا
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 بمخاطر تأثير السياسات الحكومية على السوق العقاري السعودي
ً
األراض ي البيضاء على  رسومفرض : قامت الحكومة مؤخرا

غير  راض يخرين لتطوير األ اآل حافزا للمطورين وتوفر هذه الرسوم  .األراض ي البيضاء" سومر املعروفة باسم "في اململكة، و 

  ؤديتأن ولكن من املمكن املستغلة، 
ً
أي تخفيض في املستقبل إن . ي العقار سوق القطاع املنافسة في  في مستويات إلى زيادة أيضا

أي  فرضاملغتربين والضرائب على التحويالت املالية من املغتربين و ، والتغيرات في ضريبة في اململكة دعم عن الكهرباء واملياهلل

التابعة  الطلب على العقارات من مستويات ضرائب جديدة على العمالة الوافدة وعائالتهم قد يقلل من الدخل املتاح وقد تقلل

إيرادات العقارات تأثير سلبي على من قبل الحكومة  اتلحدود أو قيم اإليجار  زيادةي أل قد يكون صندوق. وعالوة على ذلك، لل

 الصندوق.التوزيعات النقدية والقيمة السوقية لوحدات  يوبالتال

 بين مالكي الوحدات ومدير الصندوق. وهذا الترتيب التعاقدي تحكمه  مخاطر الوضع القانوني:
ً
 تعاقديا

ً
إن الصندوق يمثل ترتيبا

 فقد ال يجد الصندوق صيته القانونية أو االعتبارية الخاصة ولذا وتشرف عليه هيئة السوق املالية. ليس لدى الصندوق شخ

 منتأييد
ً
لعدم وضوح كيان الصندوق القانوني، مما قد يعرض  سعوديةال املحاكمسعودية أو الرسمية ال الجهات املشرعة ا

 الصندوق لخسائر تنعكس بشكل مباشر على السعر السوقي لوحدات الصندوق.

إن املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام تستند على التشريعات القائمة  ظيمية والضريبية:املخاطر القانونية والتن

واملعلنة. فقد تطرأ تغيرات قانونية وضريبية وزكوية وتنظيمية في اململكة أو غيرها خالل مدة الصندوق، والتي يمكن أن يكون لها 

قدرة الصندوق على اللجوء للحماية القانونية في حال نشوء نزاع محدودة، تأثير سلبي على الصندوق، أو استثماراته. وقد تكون 

َعد عملية تنفيذ عقود اإليجارات والعقود 
ُ
 وراء حماية الحقوق. وت

ً
وقد يتعين اللجوء إلى محاكم اململكة العربية السعودية سعيا

ر متوقعة. وباإلضافة إلى ذلك، تتمتع اإلدارات األخرى من خالل النظام القضائي في اململكة عملية طويلة وصعبة ونتائجها غي

والجهات الحكومية في اململكة، على سبيل املثال كاتب العدل، بقدر كبير من الصالحية وحرية التصرف فيما يتعلق بتطبيق 

شريعات إلى التشريعات القائمة. وقد تؤدي أي تغييرات في التشريعات القائمة أو تأخر اإلدارات الحكومية في تطبيق هذه الت

 ضرائب مفروضة على الصناديق االستثمارية الخاضعة لهيئة السوق املالية داخل 
ً
 على الصندوق. وال توجد حاليا

ً
التأثير سلبا

 اململكة العربية السعودية، وتحتفظ السلطات الضريبية املحلية بالحق في تقدير ضريبة الزكاة على جميع مالكي الوحدات.

م، كضريبة 2018يناير  1بدأ العمل بها من  قدكما هو معلوم فإن ضريبة القيمة املضافة  :املضافةضريبة القيمة مخاطر 

جديدة تضاف ملنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في اململكة، بحسب ما تم اإلعالن 

فإن متى ما انطبقت أي من الحاالت الخاصة بضريبة القيمة  عنه من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة، وعليه،

املضافة على أي من أصول واستثمارات الصندوق فإن ذلك سيكون له تأثير على الصندوق، وحيث أن إقرار هذه الضريبة في 

 ، اململكة سينطوي على العديد من املعوقات الجوهرية
ً
ويشتمل تطبيقه كما أن هذا النوع من الضرائب يعد بطبيعته معقدا

على إجراءات وتعليمات مفصلة على املستوى الحكومي أو على مستوى املنشآت امللزمة بهذه الضريبة، وعليه فإن مثل هذه 

املنشآت ستحتاج إلى اإلملام التام وفهم طبيعة وطريقة تطبيق مثل هذا النوع من الضرائب، وكيفية احتسابها وتقديم تقارير 

 ملا هو مفروض بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة، ومثل أي من األنظمة واللوائح خاصة للجهات الحكومية 
ً
املختصة وفقا

األخرى فإنه في حال اإلخالل بأي من االلتزامات املفروضة بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة بضريبة القيمة املضافة فإن 

 على الصندوق واستثماراتهذلك سوف يؤدي إلى فرض غرامات مالية وعقوبات نظامية أ
ً
، كما تجدر خرى، مما قد يؤثر سلبا

 ضريبة القيمة املضافةقرارها بزيادة نسبة  الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكةم أصدرت 2020مايو 11اإلشارة إلى أنه بتاريخ 

 من تاريخ 15%( إلى )5من )
ً
 م.2020يوليو  1%( اعتبارا

التي تصاحب أي أحداث  قد تتأثر قيمة الصندوق واستثماراته بشكل سلبي بالتطورات :الطارئة القوة القاهرة والظروفمخاطر 

متعلقة بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة أو ما يصاحب هذه األحداث من إجراءات بسبب أمور وظروف خارجة عن إرادة 

القضاء والقدر، األمراض واألوبئة حداث وسيطرة الصندوق و/أو مدير الصندوق والتي قد تشمل على سبيل املثال ال الحصر أ

، الزالزل واإلضرابات، األعمال اإلرهابية، والوقائية االحترازيةاملتعلقة بالتدابير و القرارات الحكومية األوامر أ والجوائح،
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 ، وغيرها.الحروب، الفيضانات، الحرائق

َض إصدار أي اعتماد أو  مخاطر املوافقات الحكومية والبلدية: قد ال ينجح الصندوق في تحقيق أهدافه االستثمارية في حال ُرف 

ض ي . وفي مثل هذه الحال، قد ال يستطع الصندوق املأو غير منطقية ة بلدية مطلوبة أو تم منحها بشروط غير مقبولةموافق

 
ً
 على قيمة الوحدات حيث أن العوائد املتوقعة من التطوير لن يتم حصادها  ،تطوير العقار باالستثمار أوقدما

ً
مما سيؤثر سلبا

 في الوقت املحدد لها.

 لسياسات السعودة توظيف نسبة عالية من املواطنين في قطاع قد مخاطر السعودة:
ً
ات عدة تشترط حكومة اململكة تنفيذا

التطوير العقاري. ومن غير الواضح في هذه املرحلة إلى أي مدى سوف ُيطلب من الصندوق واستثماراته االلتزام بمثل  منها قطاع

لتوظيف أو تقديم تدريب إضافي ممل يؤدي إلى تكاليف إضافية وارتفاع هذه السياسات إال أن السعودة قد تتطلب زيادة نسبة ا

من املشروع التكاليف التشغيلية، وهو ما سوف يتم اقتطاعه من صافي دخل الصندوق وبالتالي سوف تنخفض األرباح الصافية 

 على أرباح مالكي
ً
 الوحدات. العقاري التطويري فيؤثر سلبا

 لطبيعة األنشطة إن الص مخاطر التقاض ي مع الغير:
ً
ندوق معرض الحتمالية االنخراط في إجراءات قضائية مع الغير نظرا

الخاصة به. وفي هذه الحال، يتحمل الصندوق أتعاب قانونية فيما يتعلق بمواجهة مطالبات الغير إضافة إلى مبالغ التسويات 

قدية املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات. ويحق أو األحكام، األمر الذي من شأنه أن يقلل من أصول الصندوق واألموال الن

 لقيود معينة.
ً
 ملدير الصندوق وآخرين الحصول على تعويض من الصندوق فيما يتعلق بتلك النزاعات القضائية وذلك وفقا

روه تحدد هذه شروط واألحكام الظروف التي يتحمل فيها مدير الصندوق ومساهموه ومدي مخاطر تحديد املسؤولية والتعويض:

ومسئولوه وموظفوه ومستشاروه والشركات التابعة له املسؤولية تجاه الصندوق. ونتيجة لذلك، قد يحد حق املستثمرين في 

 أحكامالتعويض باملقارنة مع الحاالت التي ال تكون مثل تلك الشروط املقيدة منصوص عليها. وباإلضافة إلى ذلك، تلزم شروط و 

لشركات التابعة له عن بعض املطالبات والخسائر واألضرار واملصاريف الناشئة عن الصندوق بتعويض مدير الصندوق وا

 على عوائد املستثمرين. سلبيتصرفاتهم نيابة عن الصندوق. وهذه االلتزامات بالتعويض من املمكن أن تؤثر بشكل 

قد تتأثر قيمة الصندوق واستثماراته بشكل سلبي بالتطورات السياسية والدبلوماسية، وعدم  :املخاطر السيادية والسياسية

 االستقرار والتغيرات في السياسات الحكومية وغيرها من التطورات السياسية واالقتصادية.

 بااللتزام باملتطلبات التنظيمية، يجوز للصندوق إجراء توزيعات عينية ب التوزيعات العينية:
ً
شكل عقارات أو حصص في رهنا

شركات أخرى عند حل الصندوق. وفي حالة التوزيع العيني، قد يستلم مالكو الوحدات حصص في شركة أو عقارات يصعب 

. وقد ينش ئ التوزيع العيني ألية أصول تكاليف وأعباء إدارية لم يكن املستثمرون ليتحملوها لو أن 
ً
التصرف بها وتحويلها نقدا

.الصندوق أجرى التو 
ً
 زيعات نقدا

إن هذه الشروط واألحكام قد تحتوي على بيانات مستقبلية تتعلق بأحداث مستقبلية أو باألداء املستقبلي  البيانات املستقبلية:

قّدر“، “يواصل“، “نعتقد“، “نتوقع“للصندوق. وفي بعض الحاالت، يمكن تعريف البيانات املستقبلية بمصطلحات مثل: 
ُ
، “ن

، "مشاريع"، "من املفترض"، "سوف"، أو عكس هذه املصطلحات أو غيرها من املصطلحات “خطط“، “بمار “، “ننوي “، “ننتظر“

املشابهة. وهذه البيانات تشير ملجرد توقعات فقط في حين أن األحداث أو النتائج الفعلية قد تختلف على نحو جوهري. ويجب 

يد في عدد من العوامل املختلفة، من بينها املخاطر الواردة في على املستثمرين عند تقييم هذه البيانات النظر على وجه التحد

. حيث أن هذه العوامل من املمكن أن تجعل األحداث أو النتائج الفعلية تختلف على نحو جوهري عن أي من البيانات (10املادة )

عد تاريخ هذه الشروط واألحكام املستقبلية. وال يتحمل مدير الصندوق أي مسئولية عن تحديث أي من البيانات املستقبلية ب

 . من أجل مطابقة هذه البيانات مع النتائج الفعلية أو التغييرات في التوقعات
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 لكافة عوامل املخاطر في االستثمار في وحدات الصندوق. 
ً
 أو مستنفذا

ً
 وافيا

ً
 وملخصا

ً
إن املخاطر املذكورة آنفا ليست تفسيرا

 حتملين على طلب مشورة مستقلة من مستشاريهم املختصين. وُينصح بشدة أن يعمل كافة املستثمرين امل

 :الصندوق  فيبشأن االستثمار  تنبيه (ب

 أو أن املستثمر لن يتكبد خسارة، وبالتالي يجب على كل 
ً
ال يتضمن االستثمار في الصندوق أي ضمان بأن االستثمار سيكون مربحا

وحدات في الصندوق. ويتحمل املستثمرون وحدهم كامل املسؤولية مستثمر محتمل أخذ العوامل أدناه بعين االعتبار قبل شراء 

عن أي خسارة مادية ناتجة عن االستثمار في الصندوق ما لم تكن نتيجة الحتيال أو إهمال أو سوء تصرف من جانب مدير 

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري 
ً
 .الصندوق وفقا

 االشتراك (11

 تاريخ بدء االشتراك ونهايته: (أ

 الحدريال سعودي وهو  مليون  660ريال سعودي للوحدة الواحدة لجمع  10يبلغ  طرح أولي وحدة بسعر مليون  66 تم طرحسبق وأن 

 .األولي بالطرح جمعه املطلوب للمبلغ األعلى

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري،  أوليطرح الوحدات من خالل طرح  وتم
ً
أيام عمل تبدأ  5مدتها  األوليطرح الفترة  خاللعام وفقا

 
ً
في الطرح األولي، يتعين على املستثمرين االشتراك  لالشتراك"(، و تاريخ اإلقفالم )"2017ابريل 09وتستمر حتى  م2017ابريل 03اعتبارا

 ( من هذه الشروط واألحكام. وسوف يكون نموذج جفي الوحدات واستكمال نموذج اشتراك بالصيغة الواردة في امللحق )
ً
االشتراك متاحا

 على املوقع اإللكتروني الخاص بمدير الصندوق )
ً
 لدى حساب فتح(. ويتعين على كل مستثمر محتمل )أ( www.jadwa.comأيضا

  يكن لم)إذا  لالستثمار جدوى  شركة
ً
  عميال

ً
الشروط واألحكام املوقعة  هوهذمكتمل وموقع  ( تقديم نموذج االشتراكب)و( لديها قائما

 ورسوم( سداد كامل مبلغ االشتراك جإلى مدير الصندوق، باإلضافة إلى أي مستندات أخرى مطلوبة بموجب نموذج االشتراك و)

 من أي استقطاعات ومصاريف ورسوم مصرفية وحواالت مصرفية  إلىاالشتراك في الوحدات املتقدم إليها 
ً
حساب الصندوق صافيا

ورسوم صرف العملة )والتي يتحمل املستثمر مسئوليتها(. في حال عدم إتمام جميع الخطوات أعاله قبل نهاية فترة الطرح أو عدم صحة 

 املعلومات املقدمة، يحق ملدير الصندوق عدم قبول طلب االشتراك.

ديم نموذج االشتراك املكتمل واملوقع إضافة إلى هذه الشروط واألحكام املوقعة، يكون املستثمر قد وافق على هذه الشروط وبتق

شار إليها في نموذج االشتراك. وتخضع كافة طلبات 
ُ
واألحكام وتقدم بعرض ملزم وغير قابل لإللغاء لالشتراك في عدد الوحدات امل

 لهذه الشروط واألحكام.االشتراك ملوافقة مدير الصندو 
ً
 ق وفقا

 في الصندوق: العقارية األصول بيان تفصيلي عن معلومات مالك  (ب
ً
 الذين سيشتركون عينيا

بصورة عينية مقابل وحدات  األصول العقارية املبدئية االشتراك في صندوق جدوى ريت الحرمين خالل فترة االشتراك األولي بائعييحق ل

  كجزء من سداد قيمة األصول العقارية املبدئية.
ً
% من وحدات 45 مليون وحدة )حوالى 30تعادل  الشتراكهمالقيمة املتوقعة أن بعلما

 أنه   .(الصندوق 
ً
 .سبق وأن تم طرح وحدات الصندوق واالستحواذ على األصول العقاريةعلما

 ير الصندوق في الصندوق خالل فترة الطرح:بيان تفصيلي عن قيمة اشتراك مد (ج

، إال أنه ُيسَمح مدير الصندوق بالحصول بعدهواالستحواذ على وحدات في تاريخ اإلدراج أو  األولييشارك مدير الصندوق في الطرح  قد

كل سنة مالية في على وحدات من وقت آلخر، شريطة أن يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار له في الصندوق في نهاية 

 ملخص اإلفصاح املالي.

http://www.jadwa.com/
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 نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره: (د

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

 .غير السعوديين للعقار واستثماره

 األدنى والحد األعلى لإلشتراك:بيان تفصيلي عن الحد  (ه

 الحد األدنى لالشتراك

ريال سعودي للوحدة  10على األقل بسعر اشتراك يبلغ  ةوحد 1,000االشتراك في  األولييتعين على املستثمرين خالل فترة الطرح 

 يال سعودي.ر  10,000وبإجمالي مبلغ اشتراك ال يقل عن 

 لالشتراك علىالحد األ 

ريال سعودي للوحدة وبإجمالي مبلغ اشتراك  10بسعر اشتراك يبلغ  ةوحد 3,300,000 هو األوليخالل فترة الطرح  لالشتراك األعلى الحد

 يال سعودي.ر  33,000,000عن  يزيدال 

 طلب االشتراك: ب التقدمكيفية  (و

يحملون الجنسية السعودية و)ب( االشتراك في الوحدات متاح للفئات اآلتية من املستثمرين: )أ( األشخاص الطبيعيون ممن 

الغير سعوديين من املستثمرين و)ج(  املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من الشخصيات االعتبارية القائمة في اململكة

 لتعميم الهيئة رقم )ص/شركات وأفراد 
ً
وسيقوم مدير الصندوق  .م07/11/2021ه املوافق 02/04/1443( وتاريخ 1/6/9003/21وفقا

 بطرح وحدات الصندوق بما يتماش ى مع نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

 لهذه الشروط واألحكام أو 
ً
، اشتراك أي مستثمر في الصندوق في حال كان االشتراك مخالفا

ً
 أو جزئيا

ً
ملدير الصندوق الحق برفض، كليا

َبل هيئة السوق املالية أو أي جهة تنظيمية أخرى.أي لالئحة صناديق االستثمار العقاري أو   وائح أخرى يتم تطبيقها من وقت آلخر من ق 

 العائلة أفراد كان إذا األسرة سجل في املقيدين عائلته وألفراد لنفسه يشترك رئيس ي مستثمر لكل واحد اشتراك نموذج بتعبة يكتفى

 :يلي ما ذلك على ويترتب بطلبها، الرئيس ي املستثمر بها يتقدم التي الوحدات عدد بنفس سيشتركون 

 .الرئيس ي املستثمر باسم التابعين واملستثمرين الرئيس ي للمستثمر املخصصة الوحدات جميع تسجيل يتم (أ)

 .تابعين مستثمرين عن أو بنفسه دفعها والتي الرئيس ي املستثمر إلى املخصصة غير الوحدات عن الفائضة املبالغ تعاد (ب)

 وللمستثمرين الرئيس ي للمستثمر املخصصة الوحدات عن املوزعة الوحدات أرباح كامل على الرئيس ي املستثمر يحصل (ج)

 (.ملكيتها نقل أو الوحدات بيع عدم حال)في  التابعين

متطلبات السيولة املحددة في قواعد  يتخذ مدير الصندوق كافة اإلجراءات املعقولة التي قد تكون ضرورية لتضمن في جميع األوقات

 .اإلدراج

 : بالصندوق  االشتراك طريقة عن تفصيلي شرح (ز

 .سبق وأن تم طرح وحدات الصندوق واالستحواذ على األصول العقارية
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 تفصيلي عن طريقة اشتراك التابعين والقصر بالصندوق:  شرح (ح

 .سبق وأن تم طرح وحدات الصندوق واالستحواذ على األصول العقارية

 الصندوق لتخصيص الوحدات للمشتركين:اآللية التي سيتبعها مدير  (ط

. وفي  15يخطر مدير الصندوق كل مستثمر في غضون 
ً
 أو جزئيا

ً
يوم عمل من تاريخ اإلقفال بقبول طلب االشتراك أو رفضه، سواء كليا

االشتراك الخاص حال تم قبول االشتراك، يتم إرسال تأكيدات للمشتركين تتضمن مبلغ االشتراك املوافق عليه. وفي حال تم رفض مبلغ 

(، يتم رد الجزء غير املقبول من مبلغ االشتراك 
ً
 أو جزئيا

ً
 االستثماري  حساباالشتراك ذات العالقة لل ورسومبمستثمر ما )سواء كليا

 منه أي رسوم ي 15 ن شركة جدوى لالستثمار واملوضح في نموذج االشتراك في غضو  لدىمستثمر لل
ً
وم عمل من تاريخ اإلقفال )مخصوما

 مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم صرف عملة يتم تكبدها(.

 في الصندوق  العقارية األصول تفصيلي عن معلومات مالك )بيان  الفقرة )ب( أعالهمع مراعاة 
ً
 باستكمال  (الذين سيشتركون عينيا

ً
ورهنا

 للتالي:متطلبات التسجيل واإلدراج على النحو املبين أدناه، يتم تخصيص الوحدات عقب تاريخ اإل
ً
 قفال وفقا

 للمبلغالحد األدنى  منساوي أو أقل ي)بما فيها االشتراك العيني( ن ياملستثمر جميع في حال كان إجمالي مبالغ االشتراك املتقدم لها  (أ)

يال سعودي، يتم استرداد كافة مبالغ االشتراك للمستثمرين )دون أي فائدة( في غضون ر  مليون  260املطلوب تجميعه والذي يبلغ 

 ؛اإلقفال تاريخيوم عمل من  15

للمبلغ املطلوب  األدنىبين الحد  ما)بما فيها االشتراك العيني( ن ياملستثمر جميع لها  املتقدم االشتراك مبالغ إجمالي كان حال في (ب)

 سعوديمليون ريال  260 األدنىقبول الحد  فسيتممليون ريال سعودي  400ومبلغ  سعوديمليون ريال  260يبلغ  والذيتجميعه 

ملبالغ االشتراك مع مراعاة أولوية  على أساس تناسبي للمستثمرينفقط مليون ريال سعودي  260 بقيمةوحدات  وتخصيص

 شالتخصيص لال 
ً
 .تراك العيني أوال

 سعوديمليون ريال  400بين  ما)بما فيها االشتراك العيني(  نياملستثمر جميع مبالغ االشتراك املتقدم لها  إجماليحال كان  في  (ج)

 سعوديمليون ريال  400فسيتم قبول مبلغ  سعوديريال  مليون  660 يبلغ والذي تجميعه املطلوب للمبلغ والحد األعلى

مع مراعاة أولوية  ملبالغ االشتراك تناسبي أساس على للمستثمرين فقط مليون ريال سعودي 400 بقيمة وحدات وتخصيص

 
ً
  .التخصيص لالشتراك العيني أوال

 املطلوب للمبلغ علىاأل تتجاوز الحد )بما فيها االشتراك العيني( ن ياملستثمر جميع إجمالي مبالغ االشتراك املتقدم لها  كانتفي حال  (د)

 فسيتم تخصيص إجمالي وحدات الطرح كالتالي:ريال سعودي،  مليون  660والذي يبلغ  تجميعه

1.  
ً
 في الصندوق  العقارية األصول تفصيلي عن معلومات مالك للفقرة )ب( أعاله )بيان  وفقا

ً
(، الذين سيشتركون عينيا

ملالك األصول العقارية املبدئية خالل فترة االشتراك األولي. ستكون أولوية االشتراك في صندوق جدوى ريت الحرمين 

 أن النسبة املتوقعة 
ً
 % من وحدات الصندوق.45حدود  في الشتراكهمعلما

ملالك األصول العقارية املبدئية، يتم التعامل مع االشتراكات األخرى وتخصيص القيمة  عند االنتهاء من التخصيص .2

 املتبقية من الطرح كالتالي:

 وحدة( استثمارية لكل مستثمر.  1,000ف وحدة )ألعدد يتم تخصيص  .أ

 في حال وجود فائض وحدات غير مخصص، فسيتم تخصيص ما تبقى من الوحدات املطروحة على أساس تناسبي.  .ب
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، املكتتبين عدد كان حال في
ً
 الصندوق  مدير يضمن ال وبالتالي لالشتراك األدنى الحد من أقل وحدات عدد تخصيص يتم فقد كبيرا

 وحدة( استثمارية. 1,000وحدة ) ألف والبالغ لالشتراك األدنى الحد تخصيص

 عليه سيتم بيع أي عقار مملوك للصندوق بحسب استراتيجية االستثمار 
ً
يتنازل املستثمرون بالصندوق عن حق الشفعة، وبناءا

 في الصندوق. 

 آلية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو مساهمات نقدية، أو كليهما )إن وجدت(: (ي

 الامل رأس زيادة كيفية .1

، قد يزيد الصندوق رأس ماله مشاركات مالكي الوحداتفي حال قرر مدير الصندوق أن الصندوق بحاجة لتمويل إضافي من خالل 

 :عن طريق

 لإلجراءات واملتطلبات إ -
ً
صدار حقوق أولوية قابلة للتداول على النحو املعمول به في حالة الشركات املدرجة وذلك وفقا

يكون ملالكي الوحدات في الصندوق حق األولوية لالشتراك في أي وحدات إضافية يتم إصدارها املعمول بها. وفي هذه الحال، 

 وفي حال عدم اشتراكهم، يحق ملدير الصندوق طرح الوحدات للجمهور. من قبل الصندوق 

وفي هذه الحال،  الصندوق. فيتؤدي إلى انخفاض فوري في نسبة مساهمة مالكي الوحدات  قد التيو مساهمات عينية قبول  -

 ال تمنح الزيادة في رأس املال عن طريق املساهمات العينية حقوق أولوية ملالكي الوحدات.

- .
ً
 قبول مساهمات نقدية وعينية معا

 :الوحدات إصدار معيار .2

ة تكون مال الصندوق، يقوم مدير الصندوق بطرح وحدات في الصندوق في حال ارتأى قيمة مضافة أو مكمل زيادة في رأس أي عند

ويأخذ مدير الصندوق العوامل اآلتية بعين االعتبار علي سبيل املثال ال الحصر عند إصدار وحدات  من مصلحة مالكي الوحدات.

:
ً
 في الصندوق مستقبال

 ألصول الصندوق؛ تقييمصافي قيمة أصول الصندوق كما تم تحديده بموجب أخر  -

 التاريخية؛سعر السوق لوحدات الصندوق واملعدالت املتوسطة  -

 القيمة املضافة واملكملة الناتج عن إصدار الوحدات؛ و -

 الظروف السوقية واالقتصادية وحالة قطاع االستثمار العقاري ومستويات السيولة النقدية. -

 :الصندوق  مال رأس زيادة إجراء .3

 مال الصندوق: يتخذ مدير الصندوق اإلجراءات التالية لزيادة رأس

 الوحدات كما هو محدد في هذه الشروط واألحكام؛الدعوة الجتماع مالكي  -

استعراض جدول االجتماع وتقديم شرح حول مبررات زيادة رأس املال ومعيار إصدار الوحدات والخطوات العملية  -

 الواجب اتخاذها؛ و
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 إصدار ونشر قرار املوافقة على زيادة رأس املال بعد الحصول على املوافقة من الهيئة.  -

 :الوحدات تداول  بدء وحتى الوحدات طرح بداية من املتوقعة الزمنية املدد يوضح لذياالجدول الزمني  (ك

 .سبق وأن تم طرح وحدات الصندوق واالستحواذ على األصول العقارية

 تداول وحدات الصندوق  (12

 طريقة تداول الوحدات: (أ

عند اإلدراج، يجوز تداول وحدات الصندوق بنفس طريقة تداول أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية )تداول(. وبالتالي، 

شركات  خالل منعنها من قبل السوق املالية مباشرة  املعلنيجوز ملالكي الوحدات واملستثمرين التداول خالل ساعات التداول العادية 

 الوساطة املرخصة. 

 من مشتري بأنه قد اطلع ووافق على هذه الشروط 
ً
يعتبر شراء وحدات في الصندوق عن طريق السوق املالية السعودية )تداول( إقرارا

 واألحكام.

 يكون التداول في وحدات الصندوق خاضع لرسوم تداول وعموالت يتم تسويتها حسبما هو سائد في السوق. ويكون املستث
ً
مر مسؤوال

 عن رسوم وعموالت التداول.

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

،في أي وقت حسبما تراه  إدراجهالغاء إللهيئة تعليق تداول وحدات الصندوق أو  يجوز 
ً
 :التالية الحاالت من أي وفي مناسبا

 للمستثمرين أو للمحافظة  .1
ً
 حماية

ً
 على سوق منظمة.إذا رأت ذلك ضروريا

 .إذا أخفق مدير الصندوق أو أمين الحفظ إخفاقا تراه الهيئة جوهريا 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

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

 في االلتزام بالنظام ولوائحه  .5
ً
 تراه الهيئة جوهريا

ً
إذا رأت أن أمين الحفظ أو صانع السوق )حيثما ينطبق( أخفق إخفاقا

 التنفيذية وقواعد السوق.

 عند انتهاء الصندوق. .6

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

 أو إلغاء إدراجها، على أن يتضمن  .8
ً
 تعليق تداول وحدات الصندوق مؤقتا

ً
يجوز ملدير الصندوق أن يطلب من الهيئة كتابيا

.
ً
 الطلب األسباب املحددة لطلب التعليق أو اإللغاء، وللهيئة قبول الطلب أو رفضه أو قبوله بشروط وقيود حسبما تراه مالئما

 األرباحسياسة توزيع  (13
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السنوي ربح ال٪ من صافي 90أرباح نقدية سنوية على املستثمرين ال تقل عن   -مرتين كل عام ميالدي - يستهدف مدير الصندوق توزيع

صندوق، وذلك باستثناء األرباح الناتجة عن بيع األصول العقارية األساسية وغيرها من االستثمارات، والتي يتم إعادة استثمارها في لل

( يوم عمل من يوم 40ومن املتوقع أن يقوم الصندوق باإلعالن عن األرباح وتاريخ استحقاقها وتاريخ توزيعها خالل ) افية.أصول إض

 .ذي العالقة التقييم

 إنهاء الصندوق وتصفيته (14

 الحاالت التي تؤدي إلى إنتهاء الصندوق: (أ

 في حال إنتهاء مدة الصندوق األساسية أو املمددة. .1

 متطلبات السيولة املحددة في قواعد اإلدراج. في حال عدم استيفاء .2

 على ظروف السوق العقاري في  .3
ً
في حال أي تغيير لألنظمة أو اللوائح أو املتطلبات النظامية األخرى أو تغييرات جوهرية مؤثرة سلبا

لبات النظامية بهذا اململكة العربية السعودية واعتبر مدير الصندوق ذلك سبب مبرر إلنهاء الصندوق مع مراعاة كافة املتط

 الخصوص.

في حال التصرف بكافة أصول الصندوق، وتم توزيع جميع العوائد من هذه التصرفات للمستثمرين مع مراعاة كافة املتطلبات  .4

 النظامية بهذا الخصوص.

على األصول في حال تم جمع حجم الطرح املستهدف ولكن لم يتم االستحواذ على األصول العقارية أو في حال تم االستحواذ  .5

 العقارية ولم يتم إدراج الوحدات في السوق مع مراعاة كافة املتطلبات النظامية بهذا الخصوص.

 في حال اتخاذ إجراءات اإلفالس أو تصفية ضد مدير الصندوق مع مراعاة كافة املتطلبات النظامية بهذا الخصوص. .6

املوضحـة فـي هـذه الشـروط واألحكام مع مراعاة كافة املتطلبات في حال رغبة مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فـي غيـر الحاالت  .7

 النظامية بهذا الخصوص.

 اإلجراءات املتبعة إلنهاء وتصفية الصندوق والخطة الزمنية للتصفية: (ب

ارة مع مراعاة كافة املتطلبات النظامية بهذا الخصوص وأي موافقات مطلوبة من قبل مالكي الوحدات و/أو الهيئة و/أو مجلس إد

 من تاريخ وقوع أي حالة من حاالت إنتهاء 30الصندوق، سيتم إشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية في غضون ثالثون )
ً
( يوما

الصندوق، وعليه، يتم إلغاء إدراج الوحدات بموجب طلب يتم تقديمه إلى السوق واإلعالن عن الخطة الزمنية للتصفية في غضون 

 من تا60ستون )
ً
ريخ اإلعالن عن ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق. ويقوم مدير الصندوق ( يوما

بتعيين مصفي والذي يتوجب عليه العمل على إنهاء الصندوق مع توزيع أصوله على مالكي الوحدات وذلك ببيع األصول العقارية 

دات حسب نسب ملكيتهم في الصندوق، مع األخذ بعين االعتبار تحقيق املصلحة اململوكة وتوزيع القيمة املتحصلة على مالك الوح

 .ملالكي الوحدات. مع العلم بأنه يمكن ملدير الصندوق القيام بمهام املصفي بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق 

 وأتعاب اإلدارة والعموالت ومقابل الخدماتالرسوم  (15

 ملا يلي: تم تحديد الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت (أ
ً
 وأتعاب اإلدارة التي سوف تتحملها أصول الصندوق وفقا

 أصوله من ويدفع الصندوق  يتحمل العام، األولي الطرح في اشتراكهم عند الوحدات مالكي يدفعها والتي االشتراك، رسوم عدا فيما
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 .املادة هذه في املوضحة واملصاريف والعموالت واألتعاب الرسوم جميع

 االشتراك  رسوم .1

 استالم عند الرسوم هذه استقطاع يتم االشتراك، مبلغ من"( االشتراكرسوم )" ىأقص  بحد% 2 وقدرها اشتراك رسوم تحتسب

 .الصندوق  ملدير وتدفع االشتراك مبلغ

 أتعاب اإلدارة  .2

قيمة أصول ٪ من صافي 1"( خالل مدة الصندوق بمقدار أتعاب اإلدارةيدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية )"

 الصندوق.

دفع أتعاب اإلدارة  كل ستة أشهر ابتداًء من تاريخ اإلقفال. نهايةيتحمل الصندوق أتعاب اإلدارة التي يتم احتسابها وسدادها في 
ُ
وت

 .الفترة التي يتم احتساب األتعاب على أساسهاعلى أساس تناسبي بحيث ُيؤخذ بعين االعتبار األيام التي مضت من 

 رأس املالأتعاب هيكلة  .3

التي  االشتراك٪ من إجمالي مبالغ 1.5"( بمقدار أتعاب هيكلة رأس املاليدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة رأس املال )"

. عينية أوولوية( األ أي مبالغ اشتراك أخرى سواء نقدية )عن طريق إصدار حقوق  جمعأو عند  األوليتم جمعها خالل فترة الطرح 

 وتدفع أتعاب هيكلة رأس املال 
ً
 .املال لرأس جمع عملية أي إقفال بعد واحدة مرة فورا

 

 أتعاب هيكلة التمويل  .4

التمويل املسحوب من إجمالي  مبلغ٪ من 1.5"( بمقدار أتعاب هيكلة تمويليدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة تمويل )"

ل الصندوق أو أي تابع له، وذلك لقاء الجهد املبذول في هيكلة وتأمين التمويل املطلوب. تم الحصول عليه من قب تيال التسهيالتمبلغ 

 .مباشرة التسهيالت من سحب كل بعدوتدفع أتعاب هيكلة التمويل 

 

 رسوم الحفظ .5

رسوم ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق يتم دفعه بشكل نصف سنوي )"0.025بقيمة  سنوي يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسم 

 "(.الحفظ

 أتعاب املدير اإلداري  .6

 أتعاب)" ميالدية سنة كل% 3ريال وسوف تزيد قيمة األتعاب بنسبة  136,856بقيمة  ةسنوي أتعاب اإلداري  للمديريدفع الصندوق 

 "(.اإلداري  املدير 

 مراجع الحساباتأتعاب  .7

 .ألخر وقت من تتغير قد والتيريال سعودي  35,000أتعاب سنوية بقيمة  ملراجع الحساباتيدفع الصندوق 

 رسوم التسجيل في السوق املالية السعودية )تداول( .8
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 من املتوقع أن يدفع الصندوق الرسوم اآلتية للتسجيل في السوق املالية السعودية )تداول(:

 50,000  ع إلى  500,000ريال سعودي لكل مالك وحدات وبحد أقص ى  2ريال سعودي باإلضافة إلى
َ
دف

ُ
"تداول" ريال سعودي ت

 في مقابل إنشاء سجل ملالكي الوحدات؛ و

 400,000 ع إلى "تداول" في مقابل إدارة سجل ملالكي الوحدات
َ
دف

ُ
، وتتغير هذه الرسوم من وقت ألخر بحسب ريال سعودي ت

 قيمة رأس مال الصندوق.

 رسوم اإلدراج في "تداول" .9

 من املتوقع أن يدفع الصندوق رسوم اإلدراج اآلتية:

 50,000 ال سعودي رسوم إدراج أولية؛ وري 

 0.03 بحد أدنى( 
ً
 ريال سعودي(. 300,000ريال سعودي وبحد أقص ى  50,000٪ من القيمة السوقية للصندوق سنويا

 مالكأتعاب إدارة األ  .10

مدير الصندوق بمفاوضة عقد إيجار يتضمن التزام بالتأمين واإلصالح الكامل فيما يخص األصول العقارية املبدئية. وفيما  قام

، سيقوم مدير الصندوق بالتفاوض حول أتعاب إدارة 
ً
على أساس تجاري بحت ومستقل  األمالكيتعلق بأصول مستحوذ عليها الحقا

 لسوق. ويتم دفع األتعاب املذكورة من أصول الصندوق.بما يتماش ى مع األسعار السائدة في ا

 التعامالت تكاليف .11

التعامالت، مثل تكلفة االستحواذ على أي أصل وما يتعلق به من دراسات وتحقيق وأتعاب  تكاليفيتحمل الصندوق جميع 

 الوساطة، والتمويل والتكاليف االستشارية والقانونية.

 التطوير أتعاب .12

يقوم مدير الصندوق بالتفاوض حول أتعاب التطوير والتي يتكبدها الصندوق وتدفع للمطورين، على أساس تجاري بحت ومستقل 

بما يتماش ى مع األسعار السائدة في السوق. ولتجنب الشك، لم يتكبد الصندوق أي أتعاب تطوير فيما يتعلق باألصول العقارية 

 املبدئية. 

 صاريفامل .13
 

 الصندوق مصاريف  -

ويتحمل الصندوق . ه والتخارج من استثماراتهواستثمارات تهالتي تعزى إلى أنشط املصاريفالصندوق مسؤوال عن جميع  كون ي

 
ً
، والخدمات اإلدارية القانونية واالستشارية املصاريف مثل املقدمة من الغير خدماتالاملتعلقة ب صاريف األخرى جميع املأيضا

الرقابية وهيئة السوق املالية، وتكاليف التأمين ذات تكاليف الحكومية للهيئات ، والوالحفظول، األص وتقييمة، يواملحاسب

مثل  تجاوز تال أومن املتوقع  باإلضافة إلى مصاريف تطهير األرباح الغير شرعية إن وجدت. الصلة وغيرها من الخدمات املهنية

 .سنويا ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق 0.50 هذه املصاريف ما نسبته
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 مصاريف أصول الصندوق  -

ها يتم احتسابو العقارات تطوير جميع تكاليف التصميم والهندسة واملشتريات واإلشراف، وتطوير وإدارة يتحمل الصندوق 

 .ودفعها من أصول الصندوق للغير من مقدمي الخدمات ذات العالقة

 

 االلتزامات .14

 الواجب الحرص مع واعتقاده علمه حسب وذلك الوحدات مالكي ملصلحة الالزمة الخطوات جميع الصندوق  مدير سيتخذ

لن يتحمل مدير الصندوق، أو أي من املدراء واملسئولين واملوظفين والوكالء واملستشارين التابعين له والشركات التابعة و . واملعقول 

طرف ة الصندوق )ُيشار إلى كل منهم "واألطراف ذات العالقة، وأمين الحفظ، وكل مدير عقار وأعضاء الهيئة الشرعية ومجلس إدار 

"( أي مسؤولية تجاه الصندوق أو تجاه أي مستثمر وذلك بخصوص أي خسارة يتعرض لها الصندوق بسبب القيام أو مؤمن عليه

الحال، فإنه يشترط ألي طرف  اعدم القيام بأي تصرف من أي األطراف املذكورة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق. وفي هذ

، والذي يريد أن يستند إلى أحكام هذه الفقرة، أن يكون قد تصرف بحسن نية وبشكل ُيعتقد أنه يخدم مصالح عليه ؤمنم

 الصندوق بالشكل األمثل وأن يكون التصرف ال ينطوي على اإلهمال أو االحتيال أو سوء التصرف املتعمد.

ضد جميع املطالبات والنفقات والتعويضات والتكاليف وسوف يتحمل الصندوق مسئولية تعويض وحماية كل طرف مؤمن عليه 

واملطالب وااللتزامات التي قد يتكبدها أي منهم أو جميعهم أو أي منهم والتي تنشأ بأي حال من واجباتهم تجاه الصندوق، باستثناء 

 ما إذا حدث ذلك نتيجة ألي احتيال أو إهمال أو سوء سلوك متعمد من جانب الطرف ذات العالقة.

 :الرسوم دفع وتكرار الحساب وطريقة املفروض واملبلغ املفروضة والنسبة الرسوم (ب

 واألتعاب والنفقات املتوقع أن يتكلفها ويتكبدها الصندوق  الرسومتم تحديد 
ً
 يلي: ملا وفقا

 

من مبلغ االشتراك. يتم  ى% بحد أقص 2رسوم اشتراك وقدرها  يدفع املستثمر ملدير الصندوق 

 استقطاع هذه الرسوم عند استالم مبلغ االشتراك وتدفع ملدير الصندوق.

 رسوم االشتراك

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.1يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة تعادل ما نسبته 

كل ستة أشهر ابتداًء من تاريخ  نهايةيتحمل الصندوق أتعاب اإلدارة التي يتم احتسابها وسدادها في 

 اإلقفال.

 أتعاب اإلدارة

التي  االشتراك٪ من إجمالي مبالغ 1.5يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة رأس املال بمقدار 

إصدار جمع أي مبالغ اشتراك أخرى سواء نقدية )عن طريق أو عند األولي تم جمعها خالل فترة الطرح 

 مرة واحدة بعد إقفال أي عملية جمع . وتدفع أتعاب هيكلة رأس املال عينية( أو ولويةاأل حقوق 
ً
فورا

 .لرأس املال

أتعاب هيكلة رأس 

 املال

مبلغ التمويل املسحوب من ٪ من 1.5يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة تمويل بمقدار 

تابع له، وذلك لقاء الجهد تم الحصول عليه من قبل الصندوق أو أي  تيال التسهيالتإجمالي مبلغ 

أتعاب هيكلة 

 التمويل
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بعد كل سحب من التسهيالت املبذول في هيكلة وتأمين التمويل املطلوب. وتدفع أتعاب هيكلة التمويل 

 .مباشرة

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق 0.025يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ تعادل ما نسبته 

 .يتم دفعه بشكل نصف سنوي 

 الحفظرسوم 

ريال وسوف تزيد قيمة األتعاب  136,856بقيمة  ةسنوي أتعاب للمدير اإلداري يدفع الصندوق 

 .ميالدية سنة كل% 3بنسبة 

أتعاب املدير 

 اإلداري 

ريال سعودي والتي قد تتغير من وقت  35,000أتعاب سنوية بقيمة  ملراجع الحساباتيدفع الصندوق 

 ألخر.

مراجع أتعاب 

 الحسابات

  20,000ريال سعودي عن كل اجتماع وبحد أقص ي  5,000لكل عضو مستقل 
ً
أتعاب أعضاء  ريال سنويا

مجلس اإلدارة 

 املستقلين

 يتوقع الصندوق دفع رسوم التسجيل اآلتية:

 إلى  50,000 -
ً
ريال سعودي عن كل مستثمر، بما ال يزيد عن  2ريال سعودي إضافة

 تدفع لتداول وذلك لقاء إعداد سجل مالكي الوحدات؛ وريال سعودي،  500,000

 

ريال سعودي تدفع لتداول وذلك لقاء إدارة سجل مالكي الوحدات. وتتغير  400,000 -

 قيمة هذه الرسوم من وقت ألخر بحسب قيمة رأس مال الصندوق.

 رسوم التسجيل

لدى السوق املالية 

 "تداول"السعودية 

 اإلدراج اآلتية:يتوقع الصندوق دفع رسوم 

 ريال سعودي، تدفع لتداول كرسوم إدراج مبدئية؛ و 50,000 -

٪ من القيمة السوقية للصندوق تدفع بشكل سنوي )بما ال يقل عن 0.03رسوم بقيمة  -

 ريال سعودي(. 300,000ريال سعودي وال يتعدى  50,000

في رسوم اإلدراج 

السوق املالية 

 "تداول" السعودية

وما يتعلق به من  التعامالت، مثل تكلفة االستحواذ على أي أصل تكاليفيتحمل الصندوق جميع 

 ، والتمويل والتكاليف االستشارية والقانونية. وأتعاب الوساطة دراسات وتحقيق

 التعامالت تكاليف

 ه والتخارج منواستثمارات تهالتي تعزى إلى أنشط املصاريفالصندوق مسؤوال عن جميع  كون ي

 . استثماراته
ً
 املقدمة من الغير خدماتالاملتعلقة ب صاريف األخرى جميع املويتحمل الصندوق أيضا

، والحفظاألصول،  وتقييمة، ي، واملحاسبوالخدمات اإلدارية القانونية واالستشارية املصاريف مثل

الصلة وغيرها من الرقابية وهيئة السوق املالية، وتكاليف التأمين ذات تكاليف الحكومية للهيئات وال

 تجاوز تال أومن املتوقع  مصاريف تطهير األرباح الغير شرعية إن وجدت. ىباإلضافة إل الخدمات املهنية

 .٪ من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا0.50 مثل هذه املصاريف ما نسبته

مصاريف 

 الصندوق 

لم يتكبد الصندوق أتعاب إدارة أمالك فيما يتعلق باألصول العقارية املبدئية حيث أن مدير الصندوق  أتعاب إدارة 
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فيما يخص األصول العقارية  يتضمن التزام بالتأمين واإلصالح الكاملقام بمفاوضة عقد إيجار 

 املبدئية. 

، سيقوم مدير الصندوق ب
ً
ول أتعاب إدارة التفاوض حوفيما يتعلق بأصول مستحوذ عليها الحقا

ويتم دفع  أساس تجاري بحت ومستقل بما يتماش ى مع األسعار السائدة في السوق. األمالك على

 األتعاب املذكورة من أصول الصندوق.

 األمالك 

 لم يتكبد الصندوق أي أتعاب تطوير فيما يتعلق باألصول العقارية املبدئية. 

، سيقوم مدير الصندوق بالتفاوض حول أتعاب التطوير والتي ةعند القيام بأعمال تطوير مستقبلي

يتكبدها الصندوق وتدفع للمطورين، على أساس تجاري بحت ومستقل بما يتماش ى مع األسعار 

 السائدة في السوق. 

 أتعاب التطوير 

 لم يتكبد الصندوق أي أتعاب تطوير فيما يتعلق باألصول العقارية املبدئية. 

جميع تكاليف التصميم والهندسة ، يتحمل الصندوق ةبأعمال تطوير مستقبليعند القيام 

ها ودفعها من أصول الصندوق يتم احتسابو العقارات تطوير واملشتريات واإلشراف، وتطوير وإدارة 

 .للغير من مقدمي الخدمات ذات العالقة

أصول مصاريف 

 الصندوق 

 :الوحدات ملالك اإلفتراض ي اإلستثمار جدول  (ج

 .وأن تم طرح وحدات الصندوق واالستحواذ على األصول العقاريةسبق 

 :الرسوم بشأن الصندوق  مدير إقرار (د

ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب  الرسوم" واألحكام الشروط هذه من( 15) املادة في الواردةيقر مدير الصندوق بأن الرسوم 

 .جميع الرسوم املفروضة على الصندوق، وأن مدير الصندوق سيتحمل أّي رسم لم ُيذكر تمثلاإلدارة " 

 التأمين (16

سوف يحتفظ الصندوق بتأمين للمسؤولية التجارية، وتأمين على امللكية، وغيرها من أنواع التأمين التي تغطي جميع املمتلكات التي 

قد أنها كافية ومناسبة بالنظر إلى املخاطر النسبية التي تنطبق على العقار، يملكها ويديرها الصندوق، وذلك بالنوع والحدود التي يعت

 التأمين ضد خسائر معينة
ً
 .وبتكلفة التغطية املناسبة، مع تطبيق ممارسات الصناعة الجيدة. ومن املمكن أيضا

 أصول الصندوق  (17

 بيان عن آلية تسجيل أصول الصندوق: (أ

بملكية أصول الصندوق. وسيتم تسجيل ملكية األصول باسم شركة أو أكثر  قام الصندوق بتعيين أمين الحفظ لالحتفاظ

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

 اململوكة من قبل أمين الحفظ.
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ال، يمكن رهن أصول الصندوق لصالح الجهة قد يحصل الصندوق على تمويل من مؤسسة مالية أو أكثر. وفي هذه الحو 

 املمولة بموجب شروط وأحكام وثائق التمويل.

 )أو أكثر( 
ً
 منفصال

ً
 مصرفيا

ً
مصرف أو أكثر باسم الصندوق ويتم إيداع كافة عائدات  لدىسوف يفتح مدير الصندوق حسابا

لنفقات املستحقة فيما يتعلق بتشغيل االشتراك من املستثمرين وإيرادات الصندوق في هذا الحساب، وسوف يتم سحب ا

 الصندوق وإدارته من هذا الحساب.

 :الصندوق  أصول  تقييم (ب

 أسماء املقيمين املعتمدين ألصول الصندوق: .1

 شركة كوليرز العاملية

 الثاني الطابق الفيصلية، برج

 11432، الرياض 5678 ب.ص

 اململكة العربية السعودية

www.colliers.com 

 منصات العقاريةشركة 

 12816شارع املؤرخ بن بشر، الربوة، الرياض 

 966920010094: هاتف

 السعودية العربية اململكة الرياض،

 www.gomenassat.comاملوقع اإللكتروني: 

 
 

 وايت كيوبزشركة 

 الرياض، اململكة العربية السعودية

www.white-cubes.com 

 :الصندوق  تقييم كل أصل يملكهكيفية  .2

 إلى العقارية للصول األ  بتقييميقوم مدير الصندوق 
ً
 مستقلين عقاريين مقيمينمعد من قبل  تقييمصندوق استنادا

جديد للصندوق دون  مقيم. ويحق ملدير الصندوق تغيير أو تعيين أي ومرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين

 بعين االعتبار مسؤوليته االئتمانية 
ً
أي إشعار مسبق ملالكي الوحدات. ويتم التعيين املذكور من قبل مدير الصندوق آخذا

 تجاه مالكي الوحدات.

"( عن طريق خصم للوحدة األصول قيمة  صافيلوحدة الواحدة في الصندوق )"ل األصول  قيمة صافيويتم احتساب 

املطلوبات اإلجمالية للصندوق، بما في ذلك أي التزامات مالية والرسوم واملصاريف املستحقة على الصندوق خالل فترة 

 قيمةهو ال الناتجوق. ويكون االحتساب، من إجمالي أصول الصندوق. ويتم تقسيم الناتج على عدد وحدات الصند

 لوحدات الصندوق. ةاالسترشادي

، وذمم مدينة أخرى ستحقةوتكون قيمة إجمالي أصول الصندوق هي مجموع كافة األصول العقارية، والنقدية، واألرباح امل

http://www.colliers.com/
http://www.gomenassat.com/
http://www.white-cubes.com/
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 إلى القيمة الحالية ألي أصول أخرى مملوكة عقارية الغير والقيمة السوقية لجميع االستثمارات 
ً
للصندوق. ويقوم إضافة

مدير الصندوق بممارسة حكمه املعقول في تحديد القيم التي تخص أصول الصندوق ومطلوباته، شريطة أن يتصرف 

 األصول العقارية سيقوم مدير الصندوق باستخدام متوسط القيمة تقييمولغرض  بحسن نية ملصلحة الصندوق ككل.

 العقاريين املستقلين واملرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين. املقيميناملتحصل عليها من اثنين )أو أكثر( من 

 قيمة التقييم لكل أصل مراد االستثمار فيه: .3

عتمدين للقيام بعمل امل للمقيمين السعودية الهيئة من ومرخصين معتمدين مقيمينالصندوق بتعيين ثالثة  مدير قام

 :تقييمهاالتالي ملخص لوصف األصول وقيم وتاريخ  ،مستقل لألصول العقارية املبدئية للصندوق  تقييم

 

 التقوى  ثروات فندق األندلسية ثروات فندق إنترناشيونال كوليرز

 سعودي ريال 243,000,000 سعودي ريال 369,000,000  للعقار السوقية القيمة

 11/12/2016 11/12/2016 تاريخ التقييم

 

 التقوى  ثروات فندق األندلسية ثروات فندق فاليوسترات

 سعودي ريال 265,000,000 سعودي ريال 400,000,000  للعقار السوقية القيمة

 4/12/2016 4/12/2016 تاريخ التقييم

 

 التقوى  ثروات فندق األندلسية ثروات فندق كيوب وايت

 سعودي ريال 270,000,000 سعودي ريال 410,000,000  للعقار السوقية القيمة

 17/12/2016 17/12/2016 تاريخ التقييم

 

 :وتوقيته التقييمعدد مرات  .4

مرة واحدة كل ستة أشهر وفي أوقات أخرى كما يقرره مدير بإعالن صافي قيمة األصول للوحدة يقوم مدير الصندوق 

 "(. التقييميوم الصندوق )ويشار إلى مثل ذلك اليوم بـ "

 وحدة: لكل األصول  صافي قيمة عن اإلعالن (ج

ذي العالقة. ويتم إخطار مالكي  التقييميوم عمل من يوم  30قيمة أصول الصندوق خالل  صافييقوم مدير الصندوق بإعالن 

من خالل تقارير دورية. وتكون هذه املعلومات متاحة على املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية  بالتقييمالوحدات 

 "تداول" وموقع مدير الصندوق.

 التقييمات ومعدل عقار لكل التقييم وقيمة تقييم كل تقرير وتاريخ املعتمدين املقيمين وأسماء االستحواذ محل العقارات (د
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 :عقار كل شراء وسعر
 

 التقوى  ثروات فندق األندلسية ثروات فندق إنترناشيونال كوليرز

 سعودي ريال 243,000,000 سعودي ريال 369,000,000  للعقار السوقية القيمة

 11/12/2016 11/12/2016 تاريخ التقييم

 

 التقوى  ثروات فندق األندلسية ثروات فندق فاليوسترات

 سعودي ريال 265,000,000 سعودي ريال 400,000,000  للعقار السوقية القيمة

 4/12/2016 4/12/2016 تاريخ التقييم

 

 التقوى  ثروات فندق األندلسية ثروات فندق كيوب وايت

 سعودي ريال 270,000,000 سعودي ريال 410,000,000  للعقار السوقية القيمة

 17/12/2016 17/12/2016 تاريخ التقييم

   

 التقوى  ثروات فندق األندلسية ثروات فندق العقار

 سعودي ريال 333,333,259 سعودي ريال 000,000393, معدل التقييمات

 سعودي ريال 000,000250, سعودي ريال 000,000379, سعر الشراء

 مجلس إدارة الصندوق  (18

مصالح الصندوق ومالكي يقوم مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة للصندوق ملراقبة تصرفات محددة للصندوق والعمل لحماية 

 الوحدات. ويعمل مجلس إدارة الصندوق مع مدير الصندوق لضمان نجاح الصندوق.

 بيان أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومؤهالتهم، واإلفصاح عن األعضاء املستقلين في مجلس إدارة الصندوق: (أ

عن أي  ملالكي الوحدات اثنين مستقلين. ويتم اإلعالن أعضاء يعينهم مدير الصندوق منهم أربعة يتألف مجلس إدارة الصندوق من

للسوق املالية  على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكترونيمن خالل النشر  تعديل في تشكيل مجلس إدارة الصندوق 

 "(.تداول السعودية )"

 ويتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم:

 مجلس اإلدارةرئيس –الغنام  سليمان غنام

قبل التحاقه بجدوى في منصب غنام عمل   .لالستثمار رئيس إدارة استثمارات العمالء األفراد واملؤسسات في شركة جدوى وهو 
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 في  14 تتجاوز غنام خبرة  األستاذ/يمتلك   مستشار أول لالستثمار للعمالء األفراد في أتش أس بي س ي العربية السعودية.
ً
عاما

 منهجية رفيعة املستوى في جميع عمليات إدارة املبيعات والخدمات والعمليات 
ً
مجال تطوير األعمال وإدارة الثروات متبعا

كما شارك في تنظيم حمالت لجمع األموال ملختلف شركات األسهم الخاصة وإدارة األصول واملنتجات  التشغيلية واملخاطر.

 .بكالوريوس في إدارة األعمال جامعة توليدومسؤول تخطيط معتمد حاصل على  غنام هو واألستاذ/ العقارية.

 عضو مجلس اإلدارة –د. نوف ناصر الشريف 

وهي نائبة رئيس قسم األبحاث االقتصادية في شركة جدوى لإلستثمار، قبل التحاقها بجدوى قامت بتدريس االقتصاد في جامعة 

األمير سلطان، قبل ذلك عملت كمحللة أبحاث أولى في هيئة السوق املالية، وفي وقت متقدم من مسيرتها املهنية عملت كمحللة 

مع مرتبة الشرف من جامعة امللك سعود حيث د. نوف تخرجت قتصادية ببنك الرياض. اقتصادية أولى في قسم األبحاث اال

جامعة ساسكس في اململكة  منالدكتوراه في االقتصاد  ثم حصلت علىحصلت على بكالوريوس ودرجة املاجستير في االقتصاد. 

 .املتحدة

 عضو مجلس اإلدارة -العمري  حسن السيد/ نادر

ملجموعة الجادة األولى للتطوير واالستثمار العقاري، ويشغل دور مستشار مالي لعدد من الجهات الشريك التنفيذي واملؤسس 

العامة والخاصة. حاصل على بكالوريويس تجارة في تخصص االقتصاد من جامعة سانت ماري في كندا، باإلضافة الى درجة 

لى شهادات في إدارة العقارات و التمويل والتصميم و املاجستير في االقتصاد من جامعة واترلوو في كندا. حصل السيد/نادر ع

القيادة من كلية هارفارد لالعمال في الواليات املتحدة، و حاصل أيضا على شهادة مهنية في التمويل العقاري واالستثمار من جامعة 

 نيويورك في الواليات املتحدة.

 املستقل دارةاإل عضو مجلس  - عادل خالد القاض ي

عادل منصب نائب رئيس مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي لشركة الحياة لالستثمار، كما عمل من قبل في شركة يعمل السيد 

أعوام في مجال االستثمار و تطوير األعمال، و  9االلكترونيات املتقدمة كمدير للمشاريع، يتمتع السيد عادل بخبرة تتجاوز ال 

هد للبترول واملعادن بمرتبة شرف ثانية، باإلضافة الى شهادة مدير مشاريع يحمل شهادة الهندسة الصناعية من جامعة امللك ف

 معتمد من املعهد العاملي إلدارة املشاريع.

 املستقلعضو مجلس اإلدارة  - وليد بن عبدهللا املزيد /دكتور ال

 كمستشار قانوني لعدة شركات تجارية وصناعية، وعمل في وزارة العدل لدى املحكمة ل
ً
عامة واملحكمة القضائية يعمل حاليا

 ملجلس إدارة 
ً
 وأمينا

ً
 وشرعيا

ً
 قانونيا

ً
 ومستشارا

ً
 قضائيا

ً
العربية لألوراق املالية. ولديه الخبرة القانونية في مجاالت  الشركةكمالزما

 .األوراق املالية وتصفية الشركات وشركات التطوير والتشغيل العقاري وأحكام الوقف والناظر

 املتوقع دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة خالل مدة الصندوق: املكافآتمجموع  (ب

ريال سعودي عن كل  5,000باستثناء كل من العضوين املستقلين في مجلس إدارة الصندوق الذين سوف يتقاض ى كل منهما مبلغ 

ع في نهاية كل سنة،  20,000اجتماع وبحد أقص ى 
َ
 ُيدف

ً
لن يتلقى باقي أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي أجور. ريال سعودي سنويا

ق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من األعضاء بشكل معقول في سبيل إال أنه سوف يتحمل الصندو 

 وقدرة  حضور االجتماعات
ً
  20,000والتي ٌيتوقع أال تتجاوز جميعها مبلغا

ً
 . ريال سعودي سنويا

 لطبيعة الخدمات املقدمة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق: وصف (ج

 عن اآلتي:يكون مجلس إدارة الصندوق 
ً
 مسؤوال
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 فيها ويشمل والتقارير العقود والقرارات املوافقة على جميع  .1
ً
 العلى سبيل املثال  – ذلكالجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

العقود املبرمة ذلك  يشملالحفظ، وال خدمات ، وعقود تقديم للصندوق  املوافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة – الحصر

 للقرارات ا
ً
 الستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في املستقبل.وفقا

االطالع على التقرير املتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات املقدمة من األطراف املعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق  .2

 ملا هو وارد في الئحة صناديق االستثمار العقاري، وذلك للتأكد من 
ً
قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة وفقا

 لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في الئحة صناديق االستثمار العقاري.
ً
 مالكي الوحدات وفقا

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

  -اإلشراف و .4
ً
 ى أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.املوافقة أو املصادقة عل –متى ما كان ذلك مناسبا

 على األقل مع لجنة املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول املطابقة وااللتزام لديه ملراجعة  .5
ً
االجتماع مرتين سنويا

املنصوص  املتطلبات –على سبيل املثال ال الحصر  –التزام الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة، ويشمل ذلك 

 عليها في الئحة صناديق االستثمار العقاري.

املوافقة على جميع التغييرات املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار العقاري، وذلك قبل حصول مدير الصندوق على  .6

 موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم )حيثما ينطبق(.

أي مستند آخر )سواء أكان عقد أم غيره( يتضمن إفصاحات تتعلق التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق و  .7

بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار 

 العقاري.

 ألحكام الئح .8
ً
ة صناديق االستثمار العقاري التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 وشروط وأحكام الصندوق.

 لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال  .9
ً
تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق وفقا

 رصد املخاطر املتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.

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

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

االطالع على التقرير املتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات املتخذة حيالها املشار إليها في الئحة صناديق االستثمار العقاري،  .12

 لشروط وأحكام الصندوق وما ورد  وذلك للتأكد
ً
من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 في الئحة صناديق االستثمار العقاري.

 اعتماد القرارات املتعلقة بتوزيع أرباح مالكي الوحدات. .13

 لشروط وأحكام الصندوق وما ورد التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية ملالكي الو  .14
ً
حدات وفقا

 في الئحة صناديق االستثمار العقاري.

ويقدم مدير الصندوق كافة املعلومات الضرورية املتعلقة بأمور الصندوق إلى جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق ملساعدتهم 



 92من  60صفحة 

 

 .على تنفيذ الواجبات املنوطة بهم

، ومن يقوم مجلس إدارة الصندوق بعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس املجلس، ق مجلس إدارة الصندو وفيما يتعلق باجتماعات 

. وقد يعقد الرئيس اجتماع عاجل ملجلس إدارة صندوق كلما رأى ذلك املتوقع أن تكون مرة واحدة بحد أدنى في السنة املالية

( من أعضاء مجلس إدارة 2ي اثنين )ضروري، ويتوجب عليه الدعوة لالجتماع كلما طلب منه ذلك من قبل مدير الصندوق أو أ

 الصندوق.

 
ً
إال إذا حضره أغلبية أعضائه. وتصدر قرارات املجلس بموافقة من أغلبية  ال يكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق صحيحا

 ن لرئيس املجلس صوت ترجيحي.و يكو األعضاء. وفي حال كانت األصوات متساوية، 

تمرير، عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني، على أن المستعجل من خالل  قرارات بشكٍل يجوز ملجلس إدارة الصندوق املوافقة على 

 ول اجتماع الحق للتوثيق الرسمي.أيتم عرض أي قرار من هذا القبيل إلى مجلس إدارة الصندوق في 

 ويمكن عقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والتصويت فيها عن طريق الوسائل التكنولوجيا الحديثة.

وم مجلس إدارة صندوق بتوثيق اجتماعاته، وإعداد محاضر املداوالت واملناقشات، بما في ذلك عمليات التصويت التي تتم، يق

 والحفاظ على هذه املحاضر املنظمة ويحتفظ به لسهولة الرجوع إليها بشكل صحيح.

كانت مباشرة أو  ار له مصلحة فيه، سواءً أن يصوت على أي قر )أو من يمثله ذلك العضو( الصندوق وال يجوز لعضو مجلس إدارة 

اتخاذ أي قرارات في شأن أي ب يقومبدوره  والذي ،غير مباشرة. ويجب اإلفصاح عن مثل هذه املصلحة إلى مجلس إدارة الصندوق 

 .تعامل ينطوي على تعارض في املصالح يتم اإلفصاح عنه

 عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق: أيالصناديق األخرى التي يشرف عليها  (د

 عادل القاض ي نادر العمري  الشريف نوف. د  غنام الغنام  
د. وليد 

 املزيد

  •  •  •  •  • سعوديةصندوق جدوى ريت ال

  •  •  •  •  • صندوق جدوى ريت الحرمين

صندوق جدوى العزيزية لالستثمار 

 العقاري 
•      

 
  

 •    • صندوق زود لالستثمار

      صندوق االستثمارات العقارية

      صندوق طويق االستثماري 

   •  • صندوق الدار لالستثمار

   • • • صندوق جادة الدرعية لالستثمار

 •   • • صندوق النخبة لالستثمار
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 عادل القاض ي نادر العمري  الشريف نوف. د  غنام الغنام  
د. وليد 

 املزيد

   •  • صندوق الشرفة لالستثمار

     • صندوق الواحة لالستثمار

     • 2صندوق الدار لالستثمار 

      صندوق النهضة لالستثمار

     • صندوق النمو العقاري 

 •    • (1صندوق ليوان لإلستثمار )

 •     صندوق أسس لالستثمار

 •     العليا لالستثمارصندوق 

 •     النرجس لالستثمارصندوق 

 •     صندوق السليمان لالستثمار

 •     املقر لالستثمارصندوق جدوى 

الخاص لالستثمار صندوق جدوى 

 25 العقاري 
    • 

صندوق جدوى الخاص لالستثمار 

 26 العقاري 
    • 

صندوق جدوى الخاص لالستثمار 

 27 العقاري 
    • 

صندوق جدوى الخاص لالستثمار 

 28 العقاري 
    • 

صندوق جدوى الخاص لالستثمار 

 29 العقاري 
    • 

صندوق جدوى الخاص لالستثمار 

 30 العقاري 
    • 

   • صندوق جدوى لألسهم السعودية
  

 
  

  •  صندوق جدوى لألسهم الخليجية
 

  
 

  

صندوق جدوى ألسواق األسهم 

 العربية
•   
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 عادل القاض ي نادر العمري  الشريف نوف. د  غنام الغنام  
د. وليد 

 املزيد

صندوق جدوى للمرابحة بالريال 

 السعودي
•   

 
  

 
  

  •  صندوق جدوى للصكوك العاملية
 

  
 

  

 12صندوق جدوى لالستثمار 
•  

 
   

 13لالستثمار صندوق جدوى 
•  

 
   

 14صندوق جدوى لالستثمار 
• 

 
   

 16صندوق جدوى لالستثمار 
• 

 
   

 17صندوق جدوى لالستثمار 
• 

 
   

 20صندوق جدوى لالستثمار 
• 

 
   

 الغنامغنام   
 نوف. د 

 الشريف
 نادر العمري 

عادل 

 القاض ي

د. 

وليد 

 املزيد

  •  •  •  •  • سعوديةصندوق جدوى ريت ال

  •  •  •  •  • صندوق جدوى ريت الحرمين

      • صندوق جدوى العزيزية لالستثمار العقاري 
 

  

 •    • صندوق زود لالستثمار

   •  • صندوق الدار لالستثمار

   • • • جادة الدرعية لالستثمارصندوق 

 •   • • صندوق النخبة لالستثمار

   •  • صندوق الشرفة لالستثمار

     • صندوق الواحة لالستثمار

     • 2صندوق الدار لالستثمار 

     • صندوق النمو العقاري 
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 عادل القاض ي نادر العمري  الشريف نوف. د  غنام الغنام  
د. وليد 

 املزيد

 •    • (1صندوق ليوان لإلستثمار )

 •     صندوق أسس لالستثمار

 •     لالستثمار العلياصندوق 

 •     النرجس لالستثمارصندوق 

 •     صندوق السليمان لالستثمار

 •     املقر لالستثمارصندوق جدوى 

 25 صندوق جدوى الخاص لالستثمار العقاري 
    • 

 26 صندوق جدوى الخاص لالستثمار العقاري 
    • 

 27 صندوق جدوى الخاص لالستثمار العقاري 
    • 

 28 جدوى الخاص لالستثمار العقاري صندوق 
    • 

 29 صندوق جدوى الخاص لالستثمار العقاري 
    • 

 30 صندوق جدوى الخاص لالستثمار العقاري 
    • 

   • صندوق جدوى لألسهم السعودية
  

 
  

  •  صندوق جدوى لألسهم الخليجية
 

  
 

  

   • صندوق جدوى ألسواق األسهم العربية
 

  
 

  

   • جدوى للمرابحة بالريال السعوديصندوق 
 

  
 

  

  •  صندوق جدوى للصكوك العاملية
 

  
 

  

 12صندوق جدوى لالستثمار 
•  

 
   

 13صندوق جدوى لالستثمار 
•  

 
   

 14صندوق جدوى لالستثمار 
• 

 
   

 16صندوق جدوى لالستثمار 
• 
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 عادل القاض ي نادر العمري  الشريف نوف. د  غنام الغنام  
د. وليد 

 املزيد

 17صندوق جدوى لالستثمار 
• 

 
   

 20 صندوق جدوى لالستثمار
• 

 
   

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق: أهلية (ه

 تنطبق عليهم متطلبات التأهيل التالية: الصندوق  إدارةمدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس يقر 

  يكون  ال أن .1
ً
  أو مفلسا

ً
 .إعسار أو إفالس دعاوى  ألي خاضعا

 يسبق له ارتكاب مخالفة تنظوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة واألمانة. لم .2

 يمتلك املهارات والخبرات الالزمة. أن .3

 مدير الصندوق بشأن أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين: إقرار (و

" الوارد في قائمة عضو مجلس إدارة صندوق مستقليقر مدير الصندوق بأن أعضاء املجلس املستقلين ينطبق عليهم تعريف "

 .وقواعدهاهيئة الفي لوائح  املستخدمةاملصطلحات 

 

 مدير الصندوق  (19

 اسم مدير الصندوق وعنوانه: (أ

 االسم: شركة جدوى لالستثمار

 العنوان: سكاي تاور 

 الطابق الرابع

 طريق امللك فهد

  60677 :ص.ب

  11555 :الرياض

 اململكة العربية السعودية  

 www.jadwa.comاملوقع االلكتروني: 

 ترخيص مدير الصندوق: (ب

 ألنظمة اململكة وهو مرخص من الهيئة "
ً
" بموجب كمؤسسة سوق ماليةمدير الصندوق هو شركة مساهمة مقفلة مسجلة وفقا

 لنظام السوق املالية بموجب ترخيص رقم  مؤسسات السوق املاليةالئحة 
ً
 بتاريخ 06034-37الصادرة عن مجلس الهيئة طبقا

 م(. 3/3/2007)املوافق  هـ13/2/1428

http://www.jadwa.com/
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 خطاب صادر عن مدير الصندوق: (ج

 ال ينطبق حيث سبق وأن تم طرح وحدات الصندوق واالستحواذ على األصول العقارية.

 ومسؤولياته: وواجباته الصندوق  مدير مهام (د

 بذاته عن أصول شركة 
ً
 مستقال

ً
 ماليا

ً
لالستثمار  جدوى يتولى مدير الصندوق مهام شؤون إدارة وتشغيل الصندوق بصفته كيانا

 ملصلحة مالكي الوحدات ويقدم مدير الصندوق الخدمات اإلدارية اآلتية 
ً
 لألنظمة واللوائح ذات العالقة ووفقا

ً
وذلك وفقا

 ما يأتي: -ون حصرد-وخدمات أخرى للصندوق بما في ذلك 

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

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

 يد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام للصندوق، وتزو  .3

وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها، على أن  .4

 تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقييم املخاطر بشكل سنوي على األقل.

هام للصندوق بما في ذلك أمين الحفظ ومراجع الحسابات، وتزويدهم بجميع التعاون مع جميع األشخاص املعنيين بأداء م .5

 لالئحة صناديق اإلستثمار العقاري.
ً
 ما يلزم ألداء واجباتهم ومهامهم وفقا

 ألداء وجودة الخدمات املقدمة من األطراف املعنية بتقديم الخدمات الجوهرية  .6
ً
إعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما

، ويجب أن يقدم مدير الصندوق التقرير –لك أمين الحفظ واملطور ومدير األمالك حسبما ينطبق بمن في ذ –للصندوق 

 املشار إليه في هذه الفقرة إلى مجلس إدارة الصندوق.

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

 حة الصندوق.التأكد من نظامية وسالمة العقود التي تبرم ملصل .8

االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري، سواء قد أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة  .9

 خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار العقاري والئحة مؤسسات السوق املالية.

 م بطلبات املوافقة أو اإلشعارات للهيئة.االلتزام بما ورد في الئحة صناديق اإلستثمار العقاري عند التقد .10

 التقيد بهذه الشروط واألحكام. .11

إعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات املتخذة حيالها، ويجب أن يقدم مدير الصندوق التقرير املشار  .12

 إليه في هذه الفقرة إلى مجلس إدارة الصندوق.

 نات الصناديق االستثمارية.االلتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعال  .13

 االحتفاظ بدفاتر وسجالت الصندوق. .14
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االحتفاظ بجميع األوقات بسجل لجميع الوحدات الصادرة وامللغاة، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة  .15

 للصندوق.

( سنوات 10) االحتفاظ بجميع الدفاتر والسجالت كما هو منصوص عليه في الئحة صناديق اإلستثمار العقاري مدة عشر .16

ما لم تحدد الهيئة خالف ذلك، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو 

أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك الدفاتر والسجالت مدة أطول وذلك إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو 

 ائمة.املطالبة أو إجراءات التحقيق الق

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

 .هذه الشروط واألحكام ضمناملوضحة  االستثمارتنفيذ استراتيجيات  .18

 وملصلحته. نيابة عن الصندوق  بشأنه، وتنفيذه، وذلكوالتفاوض  ،الشرعية ترتيب التمويل مع املعايير والضوابط .19

وجميع عقود الصندوق ووثائقه هذه الشروط واألحكام  بخصوص توافقالشرعية  الحصول على موافقة لجنة الرقابة .20

 .الشرعية املعايير والضوابطمع  وتعامالته

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

 مالك.مديري األ اإلشراف على أداء  .22

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

 ملتطلبات الئحة صناديق   .24
ً
إطالع مالكي الوحدات عن أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق وفقا

 االستثمار العقاري.

 السعودية والشروطيئة السوق املالية ه االلتزام بأنظمةلضمان  من وقت آلخر مجلس إدارة الصندوق أعضاء التشاور مع   .25

 واألحكام.

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله: (ه
 

 لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ 
ً
للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

، وذلك في حال وقوع أّي من
ً
 الحاالت اآلتية: أي تدبير آخر تراه مناسبا

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة  .1

 مؤسسات السوق املالية.

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

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

  –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4
ً
 بااللتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية. –بشكل تراه الهيئة جوهريا
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عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو  .5

 مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق الذي كان يديرها مدير املحفظة االستثمارية.

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

 أنها ذات أهمية جوهرية. –لة بناًء عل أسس معقو  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .7

 ملا هو وارد في هذه الفقرة، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل 
ً
إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها وفقا

 األولى من تعيين مدير 60املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل )
ً
( يوما

 لتقدير الهيئة املحض، الصن
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
دوق البديل ويجب على مدير الصندوق املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا

 إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق.

 باإلضافة إلى ما ورد أعاله، فإنه يجب على مدير الصندوق مراعاة ما يلي:

( من الفقرة )ه( أعاله خالل 5ار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية )يجب على مدير الصندوق إشع .1

 يومين من حدوثها.

  الصندوق  مدير عزل  عند .2
ً
الفقرة )ه(  ( من7( و)5( و)4( و)3( و)2( و)1) الفرعية في الفقرات عليها املنصوص للحاالت وفقا

 15) خالل الوحدات مالكي الجتماع للدعوة الصندوق املعزول أعاله، توّجه الهيئة مدير
ً
 قرار الهيئة صدور  تاريخ من ( يوما

 بديل صندوق  مدير مع والتفاوض للبحث صندوق عادي، قرار خالل من أخرى، جهة أو الحفظ وذلك لتعيين أمين بالعزل؛

 .للبحث والتفاوض املحددة املدة وتحديد

  الصندوق  مدير عزل  عند .3
ً
 قرار يجب عليه استصدار من الفقرة )ه( أعاله، (6الفرعية ) الفقرة عليها املنصوص للحالة وفقا

 لتعيين أمين وذلك الصندوق؛ مدير عزل  طلب على الوحدات مالكي تصويت فيه تم االجتماع الذي في نفس عادي صندوق 

 والتفاوض. للبحث املدة املحددة وتحديد بديل صندوق  مدير مع والتفاوض للبحث أخرى  جهة أو الحفظ

ر أن الصندوق  مدير على ( أعاله، يجب3( و)2الفقرتين الفرعيتين ) عليهما في املنصوص الحالتين من أي تحقق عند .4  ُيشع 

 .انعقاده تاريخ من خالل يومين الوحدات مالكي اجتماع بنتائج الهيئة

طلب مستندات بأي والتفاوض البحثاملخولة ب املعّينة الجهة أو الحفظ أمين وتزويد التعاون  الصندوق  مدير على يجب .5
ُ
 ت

سرية  على الحفاظ الطرفين كال على ويجب الطلب، تاريخ من أيام (10) وذلك خالل بديل صندوق  مدير تعيين منه لغرض

 .املعلومات

 يرسل إليه أن الصندوق  إدارة الصندوق وتحويل إدارة على البديل الصندوق  مدير موافقة عند الصندوق، مدير على يجب .6

 .تسلمها فور  إلى الهيئة الكتابية البديل الصندوق  مدير موافقة

 املدة خالل بديل صندوق  مدير لم ُيعيَّن إن للصندوق  خاص قرار خالل من الصندوق  تصفية طلب الوحدات ملالكي يحق .7

 .( أعاله3( و)2إليها في الفقرتين الفرعيتين ) املشار والتفاوض للبحث املحددة

 أخرى مهمة ألعضاء مجلس اإلدارة أو مدير الصندوق يحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق: أي نشاط عمل أو مصلحة (و

مصالح جوهري بين مصالح الصندوق  تعارضحتى تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام فإنه ال يوجد معامالت تنطوي على 
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املحتملة في املصالح  التعارضتحديد حاالت ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي أطراف أخرى. قام مدير الصندوق ب

 مملوكفإن أمين الحفظ املعين )شركة البالد املالية(  وبغرض التوضيح، .أدناه( زالفقرة )بين مدير الصندوق والصندوق في 

د من قبل بنك البالد. وأن أحد أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق مساهم في أحد الشركات املؤسسة لبنك البال  بالكامل

 فإن أمين الحفظ املعين هو أحد مساهمي مدير الصندوق ولكن بنسبة ال تمثل 
ً
)بنسبة ال تمثل السيطرة(. وللتوضيح أيضا

 السيطرة.

لن يكون ملدير الصندوق أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبات ضدها، إال للحد الذي يملك فيه وحدات بالصندوق. وال 

 مصلحة في أي أصول بالصندوق.يكون لدائني مدير الصندوق أي 

 ملا هو وارد في هذه الشروط واألحكام بشأن أحقية الصندوق االستثمار في صناديق االستثمار  كما
ً
تجدر اإلشارة إلى أنه وفقا

صناديق الخاصة الصناديق االستثمار العقاري و و  تداول  في املدرجةواملعايير الشرعية  الضوابطالعقاري املتداولة املتوافقة مع 

 
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
 استثمار أن إال ،داره من قبل مدير الصندوق م تكون  قد والتيالتي تستثمر في القطاع العقاري املطروحة طرحا

  يكون  لن الحاالت هذه في الصندوق 
ً
  سيكون  وإنما له تمنح تفضيلية شروط ألي وفقا

ً
 على الصناديق تلك وأحكام لشروط وفقا

وإحالته  عنه باإلفصاحمدير الصندوق  سيقوم والذي املصالح في تعارضذلك على  ينطوي ن املحتمل أن وم بحته، تجارية أسس

 في املصالح قد ينجم جراء ذلك. تعارضلحل أي  الصندوق  ملجلس إدارة

 وصف ألي تعارض جوهري في املصالح من شأنه التأثير على مدير الصندوق في أداء وجباته تجاه الصندوق وتنفيذها: (ز

 ينشأ أو يقع قد 
ً
في املصالح من وقت آلخر بين الصندوق من جهة ومدير الصندوق أو الشركات التابعة له ومديريه  تعارضا

من جهة أخرى، وغيره من الصناديق التي يقومون برعايتها أو إدارتها. في وأي أطراف ذات عالقة ومسئوليه وموظفيه ووكالئه 

جوهري مع مصالح الصندوق، فعليه أن يفصح عن ذلك بشكل كامل ملجلس  مصالح مدير الصندوق بشكلتعارضت حال 

  -بدوره يقوم اإلشراف و والذي، إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن
ً
املوافقة أو املصادقة على أي  –متى ما كان ذلك مناسبا

في املصالح  تعارضأي  . وسوف يحاول مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق حلتعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق 

  ،األطراف ذات العالقة ككل بعين االعتبارو  املستثمرينعن طريق توخي الحكمة وحسن النية وأخذ مصالح 
ً
 يجوز  ال أنه علما

 في الصندوق  إدارة مجلس يتخذه قرار أي على التصويت الصندوق  ملدير املمثلين الصندوق  إدارة مجلس أعضاء من عضو ألي

 .صالح مدير الصندوق مع مصالح الصندوق مل تعارض أي شأن

، فقد حدد مدير الصندوق نقاط 
ً
 املصالح املحتملة التالية: تعارضوبداية

 لالستثمار جدوى استثمارات مشابهة ُمدارة بواسطة شركة  .1

مماثلة تدير شركة جدوى لالستثمار حسابها الخاص ومن املتوقع أن تستمر في إدارته، وكذلك تدير استثمارات ذات أهداف 

بشكل أو بآخر ألهداف الصندوق، ومن بينها صناديق استثمارية أخرى التي يمكن أن تديرها أو ترعاها شركة جدوى 

 لالستثمار، أو التي قد تمتلك شركة جدوى لالستثمار أو إحدى شركاتها التابعة فيها حصة من رأس املال.

 بالقيود املنصوص عليها في
ً
هذه الشروط واألحكام، فإنه يجوز لشركة جدوى لالستثمار  باإلضافة إلى ذلك، فإنه رهنا

والشركات التابعة لها في املستقبل القيام برعاية صناديق أو استثمارات أخرى أو القيام بدور مدير الصندوق أو مدير 

حد منها أو أكثر االستثمار أو الشريك العام في صناديق استثمارية خاصة أو استثمارات جماعية أخرى، ويجوز أن يستثمر وا

 الصندوق، شريطة أال يضر هذا النشاط اآلخر بنجاح الصندوق. استثماراتفي مشاريع مشابهة لتلك املوجودة في 

وفي حال تعارضت مصالح مدير الصندوق بشكل جوهري مع مصالح الصندوق، فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح وإحالة 
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وقت ممكن. وسوف يقوم مجلس إدارة الصندوق باتخاذ أي قرارات في ذلك بشكل كامل ملجلس إدارة الصندوق في أقرب 

شأن أي تعامل ينطوي على تعارض في املصالح يتم اإلفصاح عنه وإحالته من قبل مدير الصندوق عن طريق توخي الحكمة 

 أنه ال يجوز أل 
ً
ي عضو من أعضاء وحسن النية وأخذ مصالح املستثمرين واألطراف ذوو العالقة ككل بعين االعتبار، علما

مجلس إدارة الصندوق املمثلين ملدير الصندوق التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق في شأن أي تعارض 

 ملصالح مدير الصندوق مع مصالح الصندوق.

 املصالح فيما يتعلق باملعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له تعارض .2

ع مدير الصندوق أو الشركات التابعة له أو مع غيرها من الكيانات األخرى التي تمتلك فيها قد يدخل الصندوق في معامالت م

م بعض الشركات التابعة لشركة جدوى  ّد 
َ
ق
ُ
 مباشرة أو غير مباشرة. فعلى سبيل املثال، قد ت

ً
شركة جدوى لالستثمار حقوقا

اإلفصاح ملجلس إدارة الصندوق عن ر الصندوق بسيقوم مديلالستثمار خدمات معينة للصندوق مثل الخدمات اإلدارية. و 

جميع املعامالت التي تتم ما بين الصندوق ومدير الصندوق والشركات التابعة له والكيانات التي تمتلك فيها شركة جدوى 

 مباشرة أو غير مباشرة.
ً
 لالستثمار حقوقا

عقولة بحسن نية ليتم إعداد شروط ومع ذلك فإن مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق سوف يبذالن الجهود امل

االتفاقيات بين مدير الصندوق والشركات التابعة له من جهة والصندوق من جهة أخرى على أساس تجاري مستقل وأن 

 تتماش ى مع الشروط القياسية للسوق.

 مجلس اإلدارة  .3

 من تاريخ الشروط واألحكام هذه، يكون مجلس  تعارضيقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على أي 
ً
للمصالح وتسويته. واعتبارا

اإلدارة مكون من أعضاء معينين من قبل مدير الصندوق. ويكون على أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية تجاه 

جهد ممكن لحل املستثمرين في الصندوق، وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري، باإلضافة إلى بذل أقص ى 

. تعارض
ً
 املصالح بحسن النية، كما يرونه مناسبا

 املعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة .4

يمكن أن يقوم الصندوق، من وقت آلخر، بالدخول في تعامالت مع األطراف ذوي العالقة والشركات التابعة لتوفير خدمات 

للصندوق. ويتعين أن يتم اإلفصاح عن تلك التعامالت إلى مجلس إدارة الصندوق وأن تتم بناًء على شروط السوق السائدة. 

إحدى الشركات التابعة، بما في ذلك أي صندوق آخر تم تأسيسه من قبل مدير وفي حالة رغب أحد األطراف ذوي العالقة أو 

الصندوق في الدخول في صفقة مع الصندوق أو مدير الصندوق فإنه يلزم عليه الحصول على موافقة كل من مجلس إدارة 

باعه إليه، يجب أن  الصندوق. وفي حال اشترى الصندوق عقار ما من الطرف ذي العالقة أو إحدى الشركات التابعة أو

 مع 
ً
 مستقلة. تقييماتيكون سعر الشراء املدفوع أو املتحصل عليه من قبل الصندوق متوافقا

 لكافة حاالت  أعالهال يتضمن الوارد 
ً
 وتلخيصا

ً
 وشامال

ً
 كامال

ً
املصالح املحتملة التي ينطوي عليها االستثمار في  تعارضتفسيرا

كافة املستثمرين املحتملين السعي للحصول على املشورة املستقلة من  وحدات الصندوق. لذا فإننا نوص ي وبشدة

 مستشاريهم املهنيين.

 الصندوق  مدير  قبل من املدارة الصناديق .5

 ملا هو وارد في هذه الشروط واألحكام بشأن أحقية الصندوق اال 
ً
ستثمار في صناديق االستثمار العقاري املتداولة وفقا
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صناديق الخاصة التي تستثمر الصناديق االستثمار العقاري و املدرجة في تداول و  الشرعية ييرواملعا الضوابطاملتوافقة مع 

 
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
ستثمار الصندوق اأن  ، إالداره من قبل مدير الصندوق والتي قد تكون مفي القطاع العقاري املطروحة طرحا

 ألي شروط تفضيلية تمنح له وإنما 
ً
 لشروط وأحكام تلك الصناديق على أسس في هذه الحاالت لن يكون وفقا

ً
سيكون وفقا

وإحالته عنه  باإلفصاحمدير الصندوق  سيقوم والذي املصالحفي  تعارضينطوي ذلك على ن املحتمل أن تجارية بحته، وم

 .قد ينجم جراء ذلك في املصالح تعارضأي  لحل الصندوق  ملجلس إدارة

 بها: مدير الصندوق  املهام والصالحيات التي يكلف (ح
ً
 ثالثا

ً
 طرفا

 عن إدارة الصندوق، ويكون مسئوال عن تعيين أي طرف )بما في ذلك تابعيه( للقيام بأي من  الصندوق يكون مدير 
ً
مسئوال

مسؤولياته املذكورة. ويجوز ملدير الصندوق تعيين الغير لتوفير الخدمات من أجل تعزيز أداء الصندوق. ويشار إلى أنه يعتزم 

 .سيرفيزيس فند ايبكسض الخدمات اإلدارية إلى شركة الصندوق تفويض بع

 استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق وقيمة هذه االستثمارات: (ط

، إال أنه ُيسَمح مدير الصندوق بعدهواالستحواذ على وحدات في تاريخ اإلدراج أو األولي يشارك مدير الصندوق في الطرح  قد

شريطة أن يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار له في الصندوق في نهاية كل بالحصول على وحدات من وقت آلخر، 

 سنة مالية في ملخص اإلفصاح املالي.

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

رياض باململكة العربية شركة جدوى لالستثمار هي شركة متخصصة في مجال املصرفية االستثمارية مقرها الرئيس ي في مدينة ال

السعودية. وتقدم الشركة خدمات إدارة األصول واالستشارات والوساطة وتمويل الشركات وخدمات الحفظ لألفراد من ذوي 

 تندرج الخدمات التي تقدمها شركة جدوى لالستثمار تحت مجالين هما:الثروات الكبرى واملكاتب والشركات العائلية. 
 

 

 الخدمات االستثمارية .1

 يونيو 30حسب آخر إحصائية في من األصول تحت اإلدارة  سعودي ريال مليار 52.5ما يقارب تدير شركة جدوى لالستثمار 

 م. تتوزع هذه األصول للفئات التالية:2022

 

 

 

 

 

 

صناديق(  8( أو من خالل الصناديق العامة )DPMsيتم إدارة هذه األصول من خالل املحافظ االستثمارية الخاصة )

  صندوق( املدارة من قبل مدير الصندوق. 86والخاصة )
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 الخدمات االستشارية .2

: تقدم جدوى الخدمات املصرفية االستشارية للشركات العامة والخاصة وتشمل ثماريةالخدمات املصرفية االست -

 تي:اآل

 ية(و ألولاحقوق و  أسواق رأس املال )االكتتابات العامة األولية 

  واالستحواذصفقات االندماج 

 عمليات البيع، التصفية، نقل امللكيات والتخارج 

قليميين تقدم جدوى خدمات االستشارات االستثمارية للمستثمرين املحليين واإل االستشارات االستثمارية:خدمات  -

بهدف تطوير العملية االستثمارية لترقى للمستوى املؤسساتي وتساهم في تطوير املمارسات لدى هذه الجهات لتمكينها 

 .لى أهدافها االستثمارية وتحقيق النجاح بشكل مستدامإمن الوصول 
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 الهيكل التنظيمي ملدير الصندوق:

  

 الهيكل التنظيمي لقسم إدارة األصول:

 

 القانوني املستشار  (20

 .سبق وأن تم طرح وحدات الصندوق واالستحواذ على األصول العقارية

 أمين الحفظ (21

 اسم أمين الحفظ وعنوانه ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة: (أ

 شركة البالد لالستثمار  االسم:

 الطابق األول  –سمارت تاور  العنوان:

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللك فهد

 140ص.ب. 

     العربية السعوديةاململكة 

 )capital.com-www.albilad( املوقع اإللكتروني:

وسيقوم أمين الحفظ  .37-8100" بموجب الترخيص رقم مؤسسة سوق ماليةكـ "هيئة السوق املالية  أمين الحفظ مرخص من

ْوْن "بتأسيس واحدة أو أكثر من الشركات السعودي
ُ
ك
َ
"( لتحوز ذات غرض خاص شركةة ذات املسؤولية املحدودة )كل واحدة منها ت

http://www.albilad-capital.com/
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ملكية أصول الصندوق. وسوف تحافظ مثل هذه الهيكلة على الكفاءة الضريبية واالمتثال النظامي كما ستوفر أقص ى قدر من 

أصول الصندوق، إال بصفته كمالك محتمل للوحدات. الحماية القانونية للمستثمرين. ولن يكون ألمين الحفظ أي حق أو مطالبة في 

 ولن يكون لدائني أمين الحفظ أي حق في أي من أصول الصندوق.

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته: (ب

 وتتمثل مهام أمين الحفظ في اآلتي:

 عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري، سواٌء أدى مسؤولياته بشكل مباشر  .1
ً
ُيعّد أمين الحفظ مسؤوال

 بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري والئحة مؤسسات السوق املالية. وُيعّد أمين الحفظ 
ً
 ثالثا

ً
أم كلف بها طرفا

 تجاه مدير الصندوق 
ً
ومجلس إدارة الصندوق عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو لكي الوحدات ومامسؤوال

 إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد.

الشركة ذات الغرض الخاص املؤسسة  خالل منمحل استثمار الصندوق  العقارية األصول سيسجل أمين الحفظ ملكية  .2

 للتمويل الذي سيقدم للصندوق )متى ما انطبق ذلك(.ا لدى املصرف املمول هلحفظ أصول الصندوق ورهن
ً
 وذلك ضمانا

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايته لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ  .3
ً
ُيعدُّ أمين الحفظ مسؤوال

 جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 . اآلخرين عمالئه أصول  و الصندوق  ديرم أصول  وعن أصوله عن الصندوق  أصول  فصل .4

 .التعاقدية اللتزاماته تأديته تؤيد التي املستندات من وغيرها الضرورية السجالت بجميع االحتفاظ .5

 .ملكيتهم بحدود ذلك و الوحدات مالكي قبل من إال الصندوق  أصول  في مصلحة أي قبول  عدم .6

  كان إذا إال الصندوق  أصول  في مطالبات أي قبول  عدم .7
ً
 العقاري  االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب بها مسموحا

 .واألحكام الشروط في عنها وأفصح

 .الصندوق  لصالح أنه الحساب اسم في والتوضيح باسمه محلي بنك لدى منفصل حساب فتح .8

 الحساب في الصندوق  أموال استثمار عن ناتجة نقدية عوائد وأي االيجارية وااليرادات الطرح متحصالت جميع ايداع .9

 العقارية األصول  على لالستحواذ املستخدمة املبالغ جميع الحساب ذلك من يخصم كما بالصندوق، الخاص البنكي

  عملياته ومصاريف الصندوق  إدارة مصاريف وتغطية االستثمارات ولتمويل
ً
 العقاري  االستثمار صناديق لالئحة وفقا

 .بأعماله للقيام بموجبه عين الذي والعقد الصندوق  مدير من الحفظ أمين تلقاها التي واألحكام والشروط

 قرارات العقارية، األصول : )صكوك ملكية الحصر ال املثال سبيل على بالصندوق  املتعلقة والوثائق املستندات جميع حفظ .10

 (.التقييم تقارير بالصندوق، الخاصة الجوهرية العقود جميع االستثمار،

 - وجدت إن - املكان ذلك في تقع التي الصندوق  استثمارات لحفظ اململكة خارج مقره يكون  الباطن من حفظ أمين تكليف .11

  الباطن من الحفظ أمين يكون  أن على
ً
  و مؤسسا

ً
  له مرخصا

ً
 تنظيمية ومتطلبات معايير وفق رقابية جهة إلشراف وخاضعا

 .مكتوب عقد بموجب يكلف أن و الهيئة، تطبقها التي لتلك األقل على مماثلة

 فيما يتعلق بالصندوق: (ج
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا
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 للحفظ من الباطن للصندوق 
ً
يتولى حفظ أصوله،  الذييجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا

 ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

  الحفظ أمين ويظل
ً
  التزاماته عن مسؤوال

ً
 سواء تعيينه عقد و واألحكام والشروط الهيئة عن الصادرة التنفيذية اللوائح ألحكام وفقا

  بها كلف أم مباشر بشكل فيها الوارده وواجباته مسؤولياته أدى
ً
  طرفا

ً
 .ثالثا

 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: (د

 حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:للهيئة عزل أمين الحفظ  .1
ً
 املعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

 توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق املالية. -

 .إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب 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  -
ً
 بالتزام النظام أو اللوائح التنفيذية. –بشكل تراه الهيئة جوهريا

 أنها ذات أهمية جوهرية. –بناًء عل أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  -

 1لهيئة أيا من صالحياتها وفقا للفقرة )إذا مارست ا .2
ً
( أعاله، فيجب على مدير الصندوق املعني تعيين أمين حفظ بديل وفقا

لالئحة صناديق االستثمار العقاري، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل 

 األولى من تعيين أمين 60الحفظ البديل وذلك خالل الستين ) املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين
ً
( يوما

 وفقا لتقدير الهيئة املحض، إلى 
ً
 ومناسبا

ً
الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا

 أمين الحفظ البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق.

 الصندوق: مدير قبل من الحفظ أمين عزل  .3

 الحفظ أمين عزل  أن معقول  بشكل إذا رأى كتابي إشعار بموجب قبله من املعين الحفظ أمين عزل  الصندوق  ملدير يجوز  -

  بذلك إشعار الهيئة مدير الصندوق  وعلى الوحدات، مالكي في مصلحة
ً
 كتابي. وبشكل فورا

 من تسلم أمين الحفظ اإلشعار 30ن )يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خالل ثالثو  -
ً
( يوما

 ملا ورد أعاله من هذه الفقررة، ويجب على أمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل مع مدير 
ً
الكتابي الصادر وفقا

 حيثما - أن ينقل املعزول الحفظ أمين على ويجب البديل، الحفظ أمين إلى للمسؤوليات الصندوق لتسهيل النقل السلس

  ذلك كان
ً
  ضروريا

ً
 .بالصندوق  العقود املرتبطة جميع البديل الحفظ أمين إلى - ومناسبا

 في موقعه اإللكتروني، واملوقع اإللكتروني للسوق أو أّي موقع آخر متاح للجمهور  -
ً
يجب على مدير الصندوق اإلفصاح فورا

 بديل للصندوق. بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق( عن قيامه بتعيين أمين حفظ

 الشركة التي تتولى إدارة األمالك (22

  اسم الشركة التي تتولى إدارة األمالك، وعنوانها: (أ

  األندلسية ثروات فندق - األول  العقار 
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 .عليه والتأمين والرئيسية الدورية وصيانته العقار بإدارة الرئيس ي املستأجر يلتزم

  التقوى  ثروات فندق - الثاني العقار 

 .عليه والتأمين والرئيسية الدورية وصيانته العقار بإدارة الرئيس ي املستأجر يلتزم

 الصيدلية( )مبنى التجزئة تجارة مبنى – الثالث العقار 

 .عليه والتأمين والرئيسية الدورية وصيانته العقار بإدارة الرئيس ي املستأجر يلتزم

  إبراهيم وادي ثروات فندق - الرابع العقار 

 .التطوير إلعادة حاليا العقار يخضع حيث ينطبق ال

 التجاري( )املطعم 2 – الخليل ابراهيم – الخامس العقار 

 .التطوير إلعادة حاليا العقار يخضع حيث ينطبق ال

 بيان مهام الشركة التي تتولى إدارة األمالك، وواجباتها ومسؤولياتها: (ب

 ملا هو مشار
ً
 وفقا

ً
 إليه في الفقرة )أ( أعاله. ال توجد شركة تتولى إدارة األمالك حاليا

لم يتكبد الصندوق أتعاب إدارة أمالك فيما يتعلق باألصول العقارية املبدئية حيث أن مدير الصندوق قام بمفاوضة عقد إيجار و 

 فيما يخص األصول العقارية املبدئية.  يتضمن التزام بالتأمين واإلصالح الكامل

، س
ً
أساس تجاري بحت  األمالك علىالتفاوض حول أتعاب إدارة يقوم مدير الصندوق بوفيما يتعلق بأصول مستحوذ عليها الحقا

 ويتم دفع األتعاب املذكورة من أصول الصندوق. ومستقل بما يتماش ى مع األسعار السائدة في السوق.

 عن الشؤون اإلدارية للعقارات، بما في ذلك وضع قواعد  أمالكيقوم مدير الصندوق بتعيين مدير 
ً
لكل عقار ليكون مسئوال

وسياسات اإلدارة، ومتابعة دائمة للعقار وشؤون املستأجرين فيها، ومتابعة تحصيل اإليجارات، ومتابعة الصيانة الدورية واستغالل 

من وقت آلخر بناًء على أدائه. ولتجنب  األمالكير مدير العقار على نحو فعال لتحقيق أفضل العوائد. ويحق ملدير الصندوق تغي

 يمكن ملدير  ،لواحد أو أكثر من أصول الصندوق  أمالكالشك، يحق ملدير الصندوق تعيين شركة تابعة له لتكون مدير 
ً
كما أنه أيضا

 األمالك أن يكون في نفس الوقت مستأجر للعقار كما هو بحال األصول العقارية املبدئية. 

 اح عما إذا كانت الشركة التي تتولى إدارة األمالك تنوي االستثمار في وحدات الصندوق وقيمة هذه االستثمارات:اإلفص (ج

 ملا هو مشار إليه في الفقرة )أ( أعاله.
ً
 وفقا

ً
 ال توجد شركة تتولى إدارة األمالك حاليا

 مراجع الحسابات (23

 اسم مراجع الحسابات للصندوق، وعنوانه: (أ

 محاسبون قانونيون اللحيد االسم: 

 حي املرسالت –أبو بكر الصديق طريق  187 العنوان:

 اململكة العربية السعودية -الرياض
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 7532-4304.ب. ص

الحسابات الخاص بالصندوق من وقت آلخر بناًء على موافقة مجلس إدارة الصندوق.  مراجعيجوز ملدير الصندوق أن يقوم بتغيير 

 السوق املالية عند التغيير.ويتم إشعار مالكي الوحدات وهيئة 

 مهام مراجع الحسابات، وواجباته ومسؤولياته: (ب

 ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحكام الئحة صناديق 
ً
إعداد القوائم املالية ومراجعتها وفقا

 .االستثمار العقاري، وشروط وأحكام الصندوق 

 القوائم املالية (24

ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة األولى لتأسيس الصندوق والتي تبدأ السنة  31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة املالية للصندوق من 

 م.2018ديسمبر 31بتاريخ وتنتهي اإلدراج املالية لها من تاريخ 

دُّ مدير الصندوق القوائم املالية للصندوق، وستتم مراجعتها بشكل نصف سنوي  ، وتدقيقها بشكل سنوي وفق املعايير املحاسبية ُيع 

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويتم تدقيق القوائم املالية بواسطة مراجع الحسابات الخاص بالصندوق، 

ابل وذلك عن طريق وسيتم تقديم القوائم املالية الخاصة بالصندوق إلى مجلس إدارة الصندوق، وتوفيرها ملالكي الوحدات دون مق

 ملتطلبات الئحة صناديق االستثمار العقاري مقابلنشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وموقع السوق )دون 
ً
 .( وفقا

 تعارض املصالح (25

 بالكامل مملوكفإن أمين الحفظ املعين )شركة البالد املالية(  إضافة إلى ما ورد في هذه الشروط واألحكام، وكما تمت اإلشارة إليه

وأن أحد أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق مساهم في أحد الشركات املؤسسة لبنك البالد )بنسبة ال من قبل بنك البالد. 

 فإن أمين الحفظ املعين هو أحد مساهمي مدير الصندوق ولكن بنسبة ال تمثل السيطرة.
ً
 تمثل السيطرة(. وللتوضيح أيضا

 
ً
ملا هو وارد في هذه الشروط واألحكام بشأن أحقية الصندوق االستثمار في صناديق االستثمار كما تجدر اإلشارة إلى أنه وفقا

صناديق الخاصة الصناديق االستثمار العقاري و العقاري املتداولة املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية املدرجة في تداول و 

 
ً
 عاما

ً
 خأو  التي تستثمر في القطاع العقاري املطروحة طرحا

ً
، إال أن استثمار داره من قبل مدير الصندوق والتي قد تكون ماصا

 لشروط وأحكام تلك الصناديق على 
ً
 ألي شروط تفضيلية تمنح له وإنما سيكون وفقا

ً
الصندوق في هذه الحاالت لن يكون وفقا

عنه وإحالته  باإلفصاحوق مدير الصند سيقوم والذي املصالحفي  تعارضينطوي ذلك على ن املحتمل أن أسس تجارية بحته، وم

 في املصالح قد ينجم جراء ذلك. ضتعار  أي لحل الصندوق  ملجلس إدارة

 تقديمها سيتم فعليأو /و محتمل تعارض وأي املصالح تعارض حاالت ملعالجة تتبع سوف التي واإلجراءات السياسات أن كما

 .مقابل دون  طلبها عند

 رفع التقارير ملالكي الوحدات (26

الكي الوحدات ويفصح عن املعلومات التالية على ملتقارير  السوق يرفع مدير الصندوق على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وموقع 

 الفور ودون أي تأخير:

 :اإلفصاح عن التطورات الجوهرية (أ



 92من  77صفحة 

 

جوهرية تندرج في إطار نشاطه، يجب على مدير الصندوق أن يشعر الهيئة ويفصح ملالكي الوحدات من دون تأخير عن أي تطورات 

وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر على أصول الصندوق وخصومه أو في وضعه املالي أو في املسار العام ألعماله أو أي 

لة تغيير يكون له تأثير في وضع الصندوق أو يؤدي النسحاب طوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق، ويمكن بدرجة معقو 

 في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته املتعلقة بأدوات الدين
ً
 ملحوظا

ً
 .أن يؤدي إلى تغير في سعر الوحدة املدرجة أو أن يؤثر تأثيرا

 :اإلفصاح عن أحداث معينة (ب

كانت جوهرية يجب على مدير الصندوق أن يشعر الهيئة ويفصح ملالكي الوحدات من دون تأخير عن أي من التطورات اآلتية )سواء أ

 للفقرة )أ( أعاله املتعلقة بـ"
ً
 " أعاله أم لم تكن(:اإلفصاح عن التطورات الجوهريةوفقا

 آلخر 10أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو تأجيره أو رهنه أو إيجاره بسعر يساوي أو يزيد على ) (1
ً
٪( من صافي أصول الصندوق وفقا

 مراجعة، أيهما أحدث.قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية 

 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية 10أي خسائر تساوي أو تزيد على ) (2
ً
٪( من صافي أصول الصندوق وفقا

 مراجعة، أيهما أحدث.

%( من صافي 5)أي نزاع، بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو املطالبة يساوي أو يزيد على  (3

 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
ً
 أصول الصندوق وفقا

 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم 10الزيادة أو النقصان في صافي أصول الصندوق بما يساوي أو يزيد على ) (4
ً
٪( وفقا

 مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.10أو النقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على )الزيادة  (5
ً
 %( وفقا

أي صفقة بين الصندوق وبين طرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبة كُل من الصندوق وطرف ذي العالقة في أي مشروع  (6

 له إذا كانت هذه الصفقة أو 
ً
 آلخر 1الترتيب مساوية أو تزيد على )أو أصل أو يقدم تمويال

ً
٪( من إجمالي إيرادات الصندوق وفقا

 قوائم مالية سنوية مراجعة.

٪( من إجمالي إيرادات الصندوق 5أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للصندوق يساوي األثر املترتب عليه أو يزيد على ) (7

 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
ً
 وفقا

 اجع الحسابات.أي تغيير ملر  (8

 .تعيين أمين حفظ بديل (9

إصدار حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من محكمة أو جهة قضائية سواء في املرحلة االبتدائية أم االستئنافية، يمكن أن يؤثر  (10

 في استغالل الصندوق ألي جزء من أصوله تزيد قيمته اإلجمالية على )
ً
 آلخر قوائ5سلبا

ً
م ٪( من صافي أصول الصندوق وفقا

 مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

 أي تغيير مقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق. (11

 مدير الصندوق  سيزود (ج
ً
الئحة صناديق االستثمار  من (6) امللحق رقم ملتطلبات مالكي وحدات الصندوق بتقارير ربع سنوية، وفقا

 واملوقع ،موقعه اإللكتروني وذلك من خالل املعني، الربع أو النصف نهاية من أيام (10) تتجاوز  ال مدة خالل ،)حيثما ينطبق(العقاري 
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 .)ينطبق حيثما(الهيئة  تحددها التي الضوابط للجمهور بحسب متاح آخر موقع أّي  أو اإللكتروني للسوق 

للجمهور  متاح آخر موقع أّي  أو اإللكتروني للسوق يجب على مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية ونشرها في موقعه اإللكتروني واملوقع  (د

 ) ينطبق حيثما(الهيئة  تحددها التي الضوابط بحسب
ً
 الئحة صناديق االستثمار العقاري. من (4) امللحق رقم ملتطلبات وفقا

 اجتماع مالكي الوحدات (27

 التي ُيدعى فيها إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات: الظروف (أ

بناًء على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات، على أن ال يتعارض موضوع الدعوة مع يجوز ملدير الصندوق،  .1

 مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري.

 لحفظ.( أيام من استالم طلب كتابي من أمين ا10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) .2

( أيام من استالم طلب كتابي من أحد مالكي 10يجب على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات في غضون ) .3

 ٪( على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25الوحدات أو أكثر، الذين مجتمعين أو منفردين )

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات: (ب

اع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق وأي تكون الدعوة الجتم .1

( أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن 10موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، قبل عشرة )

 قبل االجتماع، وسيحدد اإل 21إحدى وعشرين )
ً
عالن تاريخ االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الخص به والقرارات ( يوما

 املقترحة، وسيتم إرسال نسخة منه إلى الهيئة.

يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ في اإلعتبار املوضوعات التي يرغب مالكي  .2

%( على األقل من قيمة وحدات الصندوق إضافة موضوع أو أكثر 10ت الذين يملكون )الوحدات في إدراجها، ويحق ملالكي الوحدا

إلى جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة أال يتداخل املوضوع املقترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب 

 الئحة صناديق االستثمار العقاري.أحكام 

( أعاله، على أن 1اجتماع مالكي الوحدات خالل فترة اإلعالن املشار إليها في الفقرة ) جدول أعماليجوز ملدير الصندوق تعديل  .3

يعلن عن ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط 

 قبل االجتماع.21دة ال تزيد عن إحدى وعشرين )( أيام على األقل من االجتماع وبم10التي تحددها الهيئة، قبل عشرة )
ً
 ( يوما

في حال موافقة مالكي والحدات على أي من القرارات املقترحة في اجتماع مالكي الوحدات، واستلزم ذلك تعديل هذه الشروط  .4

 للقرار املوافق عليه.
ً
 واألحكام، فعلى مدير الصندوق تعديل هذه الشروط واألحكام وفقا

 إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين ) ال يكون اجتماع .5
ً
%( على األقل من قيمة 25مالكي الوحدات صحيحا

 وحدات الصندوق.

( أعاله، فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثاٍن باإلعالن عن ذلك في املوقع 5إذا لم يستوف النصاب املوضح في الفقرة ) .6

قع اإللكتروني للسوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة قبل اإللكتروني ملدير الصندوق واملو 

 كانت نسبة ملكية الوحدات 5موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن خمسة )
ً
 أيا

ً
( أيام على األقل، ويعد االجتماع الثاني صحيحا
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 املمثلة في االجتماع.

 تصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:طريقة تصويت مالكي الوحدات، وحقوق ال (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

التصويت في اجتماع مالكي الوحدات على القرار الذي يتعلق باالستحواذ على أصول عقارية تعود ال يجوز ملالك الوحدات الكبير  .3

 إليه.ملكيتها أو منفعتها 

4.  
ً
يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واملشاركة في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا

 للضوابط التي تضعها الهيئة.

 الكي الوحداتحقوق م (28

 يحق ملالكي الوحدات ممارسة كافة حقوقهم املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، بما في ذلك:

 ألحكام  .1
ً
 الئحة صناديق االستثمار العقاري.املوافقة على على التغيير األساس ي املقترح من خالل قرار صندوق عادي وفقا

 ألحكام  .2
ً
الئحة صناديق االستثمار املوافقة على التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق خالل قرار صندوق خاص وفقا

 العقاري.

حق التصويت في اجتماعات مالكي  -على سبيل املثال ال الحصر  –ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك  .3

 الوحدات.

 .ي الوحداتحضور اجتماعات مالكحق  .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

 .الصندوق  مال رأس زيادة لغايات العينية املساهمات وقبول  األولوية حقوق  اصدارات في االشتراك .7

 حقوق أخرى تقرها اللوائح والتعليمات ذات العالقة.أي  .8

 املعلومات األخرى  (29

 عرف عميلك إمتطلبات  .1

عرف عميلك"، وذلك إمرخص له من قبل هيئة السوق املالية، يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات مبدأ " كمؤسسة سوق مالية

 مع لوائح هيئة 
ً
السوق املالية، يقوم كل مستثمر في الصندوق بتزويد فيما يتعلق بقبول مالكي الوحدات في الصندوق. وتماشيا

عرف عميلك". ويكون مدير الصندوق إمدير الصندوق بوثائق معينة كما يطلبه مدير الصندوق الستيفاء متطلبات مبدأ "

مل بينما تتعا فقطحتى تاريخ اإلقفال األولي عرف عميلك" خالل فترة الطرح إمسؤوال عن استيفاء جميع متطلبات مبدأ "



 92من  80صفحة 

 

 السوق املالية السعودية )تداول( مع املتطلبات ذات العالقة بدًء من تاريخ اإلدراج.

 املدير اإلداري  .2

 االسم: شركة جدوى لالستثمار

 العنوان: سكاي تاور 

 الطابق الرابع

 طريق امللك فهد

  60677ص.ب. 

  11555الرياض، 

 اململكة العربية السعودية  

 www.jadwa.comاملوقع االلكتروني: 

عرف عميلك"، وتحديث سجل إيكون املدير اإلداري مسؤوال عن تجهيز طلبات االشتراك والوثائق املتعلقة بالتحقق من مبدأ "

مة األصول لكل مالكي الوحدات وإعداد االخطارات ملالكي الوحدات. ويكون املدير اإلداري مسؤوال أيضا عن احتساب صافي قي

 وحدة.

محاسبية  ايبكس فند سيرفيزيس )دبي( ليمتد كمدير إداري فرعي لغايات توفير خدماتتعيين شركة  املدير اإلداري يعتزم 

 . وأعمال إدارية أخري  ومساندة معينة

أنه إن املدير اإلداري الفرعي هي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات املالية. ويقر كل مستثمر بموجبه ويوافق على 

مشاركة املدير اإلداري الفرعي ببعض املعلومات السرية والتي قد تنقل خارج اململكة العربية السعودية. ويحتفظ مدير  سيتم

 غيير املدير اإلداري الفرعي للصندوق.بالحق في ت واملدير اإلداري  الصندوق 

 مزودو الخدمات اآلخرون .3

يجوز ملدير الصندوق من وقت آلخر االستعانة باستشاريين إضافيين ومزودي خدمات آخرين خارجيين فيما يتعلق بأحد 

واملقاولين  األصول أو أكثر، بما في ذلك، على سبيل املثال وليس الحصر، املطورين ومديري املنشآت ومديري املشاريع

واملهندسين املعماريين واملصممين واملستشارين القانونيين وغيرهم. وسوف تتم االستعانة بأي طرف خارجي بموجب اتفاقية 

  على أساس تجاري بحت ومستقل.يتم التفاوض بشأنها 

 املهمة العقود .4

 وقدرةسعر شراء  بإجماليشراء األصول العقارية املبدئية ل منفصلين عقدينأبرم الصندوق  :اتعقار  شراء عقود (أ)

 ريال سعودي. 629,000,000

لكل عقار من األصول العقارية املبدئية مع شركة  منفصلين ينالصندوق بإبرام عقد قام األجل: طويلة تأجير  عقود (ب)

 تلزمتمنح املستأجر حق االستخدام التجاري للعقارين كما اإليجار  عقود. واالستثمار العقاري تطوير لثروات املشاعر ل

ونصف عام هجرية لكال العقارين وال يحق  15تم توقيع مدة إيجار تساوي والتأمين.  وتكلفة الصيانة بأعمال املستأجر

سنوات للمستأجر إلغاء التعاقد إال بعد مرور مدة ال تقل عن ثالثة سنوات هجرية لفندق ثروات األندلسية وأربعة 

وفي كل الحاالت يدفع املستأجر مبلغ وقدرة ثمانية ماليين ريال سعودي عن كل عقد . ى هجرية لفندق ثروات التقو 

http://www.jadwa.com/
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ماليين ريال سعودي لضمان  203إيجار يتم إلغائه. قام مدير الصندوق بأخذ ضمانات مالية وعينية تصل قيمتها إلى 

 االنتظام في سداد اإليجار. 

ألصول الصندوق من خالل  حفظقام الصندوق بتعيين شركة البالد املالية بموجب اتفاقية  اتفاقية أمين الحفظ: (ج)

 ذات غرض خاص.  اتشرك 

القوائم املالية للصندوق  ملراجعةقام الصندوق بتعيين مكتب اللحيد محاسبون قانونيون  :مراجع الحساباتاتفاقية  (د)

 ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين مراجعة ( وبشكل سنوي )بياناتمراجعةبشكل نصف سنوي )بيانات غير 
ً
( وفقا

 القانونيين.

الصندوق بتعيين مكتب محمد ابراهيم العمار لالستشارات القانونية )بالتعاون  قام :القانونية االستشارات اتفاقية (ه)

بصفة غير حصرية اذا رأي مدير الصندوق  مع كينج آند سبالدينج إل إل بي( لتقديم االستشارات القانونية للصندوق 

الحاجة إلى استشارة قانونية تتعلق بزيادة رأس مال الصندوق، اللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق املالية، 

والحصول على تمويالت بنكية والفحص النافي للجهالة عند شراء أصول عقارية جديدة. سيقوم مدير الصندوق 

 .شار القانوني مع كل استشارة قانونيه في وقتهابالتفاوض مع املست

 الشكاوى إجراءات  .5

إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق خالل مدة الصندوق، على مالك الوحدات 

أو  4842 211 11(0) 00966املعني االتصال بإدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال في شركة جدوى لالستثمار على هاتف رقم 

 .complaint@jadwa.comبريد إلكتروني:

تتبنى شركة جدوى لالستثمار سياسة إدارة شكاوى موثقة والتي تستخدمها مع عمالئها الحاليين. ويعتزم مدير الصندوق 

الصندوق. وعلى املستثمرين ومالكي الوحدات املحتملين الراغبين  استخدام هذه السياسة وتطبيقها على مالكي وحدات هذا

في الحصول على نسخة من هذه السياسة االتصال بإدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال في شركة جدوى لالستثمار على 

 .www.Jadwa.com أو بزيارة املوقع االلكتروني للشركة على الرابط00966 )0(11 211 4842هاتف رقم 

 املطور  .6

. لذاللصندوق األصول العقارية املبدئية ال تتكون 
ً
 إنشائيا

ً
، وفي على أي أنشطة تطوير عقار أو أي عقارات يتم تطويرها تطويرا

 .ومستقلتجاري بحت مطور على أساس  فإنه يعتزم الصندوق تعيين، يقوم الصندوق بأنشطة التطوير العقاري حال 

 متطلبات املعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق (30

 ال ينطبق.

 لجنة الرقابة الشرعية للصندوق  (31

(. "الرقابة الشرعية لجنةأو " "الهيئة الشرعيةشرعية التابعة كمستشار شرعي للصندوق )"الرقابة القام مدير الصندوق بتعيين هيئة 

بمراقبة األعمال  لجنة الرقابة الشرعيةعلماء مطلعين في مجال الشريعة اإلسالمية. وتقوم  أربعمن  لجنة الرقابة الشرعيةوتتكون 

 .للضوابط واملعايير الشرعيةالتجارية، والعمليات واالستثمارات والتمويل املتعلق بالصندوق لضمان االمتثال 

mailto:complaint@jadwa.com
http://www.jadwa.com/
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 أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، ومؤهالتهم: (أ

 (الهيئة الشرعيةالشيخ الدكتور عبد هللا املطلق )رئيس  معالي

وعضو الهيئة الشرعية  ،مستشار للديوان امللكيو  ،عضو هيئة كبار علماءمنصب الشيخ الدكتور عبد هللا املطلق  يشغل معالي

أن عمل استاذ للفقه  املطلقالشيخ الدكتور عبد هللا  . وقد سبق ملعاليلعدد من املؤسسات املالية في اململكة العربية السعودية

 .املقارن بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 (الهيئة الشرعيةالقري بن عيد )عضو على بن إبراهيم الشيخ الدكتور محمد 

ك املشار القتصاد اإلسالمي اهو أستاذ ، و الشيخ الدكتور محمد القري خبير في مجمع الفقه التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالمييعتبر 

 بجامعة امللك عبد العزيز في جدة.

 (الهيئة الشرعيةعمر )عضو العبد العزيز بن الشيخ بدر 

 منصب رئيس إدارة الشريعة لدىعاما في مجال الصيرفة اإلسالمية.  18بخبرة عمر الالشيخ بدر عبد العزيز يتمتع 
ً
 ويشغل حاليا

أن شغل منصب عمر الشيخ بدر عبد العزيز سبق للالراجحي. و  مصرفالعديد من املناصب في  توليهشركة جدوى لالستثمار بعد 

 عضو في لجنة الصيرفة اإلسالمية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

 (الهيئة الشرعية)عضو  القايديعبد الرحمن بن الشيخ أحمد 

ديه خبرة ار وللدى شركة جدوى لالستثم البحوث الشرعيةالقايدي منصب رئيس إدارة الشيخ أحمد عبد الرحمن يشغل 

العديد من األبحاث القايدي الشيخ أحمد عبد الرحمن  وقد أصدرعاما في الخدمات املصرفية االستثمارية.  14مصرفية تتجاوز 

ملصرف الراجحي في قسم االستثمار، وكذلك مستشار أحكام الشريعة لبنك الجزيرة في شرعي الشرعية، وعمل سابقا كمستشار 

 .قسم الخزينة

 أدوار لجنة الرقابة الشرعية، ومسؤولياتها:  (ب

 :يقوم مدير الصندوق بمهام الرقابة الشرعية على استثمارات الصندوق والتي تتضمن

 تحقيق التزام الصندوق بالضوابط الشرعية عن طريق املراجعة الدورية؛  -

 مراجعة االتفاقيات والعقود املتعلقة بمعامالت الصندوق؛  -

ق ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية والنظر في مدى مطابقتها مع الضوابط الشرعية متابعة عمليات الصندو  -

 وتوجيهات الهيئة الشرعية؛ 

 الرفع للهيئة الشرعية في حال وجود أي مخالفات شرعية محتملة؛  -

 هير الالزمة واعتمادها من قبل الهيئة الشرعية؛ طإعداد ومتابعة مبالغ الت -

مهام اإلشراف على التزام أنشطة الصندوق بضوابط االستثمار الشرعية وتقديم االستشارات  الشرعيةلجنة الرقابة وستتولى 

 .ذات الصلة
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هذه الشروط واألحكام وقد تمت املوافقة على هيكل الصندوق وطرح الوحدات خالل تأسيس  الشرعية لجنة الرقابةاستعرضت 

 املعتمدة. الشرعية واملعايير بالضوابطالصندوق. وسيقوم الصندوق باالمتثال 

، يقوم الشرعية واملعايير الضوابطفي حال كانت عائدات االستثمار أو غيرها من املبالغ التي تلقاها الصندوق ال تتوافق مع 

 لإلجراءات التي تحددها تطهيرالصندوق باتخاذ الترتيبات الالزمة "ل
ً
وتقوم . من وقت آلخر لجنة الرقابة الشرعية" هذه املبالغ وفقا

 ذات الصلة.  طهيرالهيئة الشرعية بتحديد نسبة الت

 مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية: (ج

 عن أتعاب ونفقات مدير  يكون 
ً
بما فيها تلك املتعلقة بمراقبة األعمال والعمليات  لجنة الرقابة الشرعيةالصندوق مسئوال

 . ولن يتم تحميلها على الصندوق  واالستثمارات والتمويل املتعلقة بالصندوق 

 خصائص الوحدات (32

مثل الوحدات في الصندوق حصة تناسبية في صافي أصول الصندوق 
ُ
جميعها من فئة واحدة متساوية في الواجبات والحقوق حيث  ،ت

 .تمثل كل وحدة حصة مشاعة متساوية في أصول الصندوق 

 تعديل شروط الصندوق وأحكامه (33

الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التغيير األساس ي املقترح من خالل قرار صندوق يجب على مدير الصندوق  (أ

 عادي.

يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التغيير األساس ي املقترح في تاريخ استحقاق أو  (ب

 ألحكام 
ً
 الئحة صناديق االستثمار العقاري.إنهاء الصندوق خالل قرار صندوق خاص وفقا

 للفقرتين )أ( و)ب( أعاله  –يجب على مدير الصندوق  (ج
ً
الحصول على موافقة  –بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات وفقا

 الهيئة على التغيير األساس ي املقترح للصندوق.

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

يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه اإللكتروني واملوقع  (ه

 ( أيام من سريان التغيير.10اإللكتروني للسوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة قبل )

 ألحكام يجب بيان تفاصيل التغييرات األ  (و
ً
الئحة صناديق االستثمار ساسية في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 العقاري.

يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل أي تغييرات غير أساسية في موقعه اإللكتروني واملوقع  (ز

 ( أيام من سريان التغيير.10بط التي تحددها الهيئة قبل )اإللكتروني للسوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوا

 يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أساس ي. (ح

 ألحكام  (ط
ً
ار الئحة صناديق االستثميجب بيان تفاصيل التغييرات غير األساسية في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 العقاري.
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 الصندوق  مدير  إقرارات (34

 ملتطلبات امللحق رقم )
ً
( من الئحة 10إضافة إلى اإلقرارات الواردة في هذه الشروط واألحكام يقر مدير الصندوق بما يلي وذلك وفقا

 صناديق االستثمار العقاري:

  إعدادها تم قد الحرمين ريت جدوى  صندوق  وأحكام شروط أن الصندوق  مدير يقر (أ
ً
 العقاري  االستثمار صناديق لالئحة وفقا

 .الصادرة عن هيئة السوق املالية

يقر مدير الصندوق، بعد أن أجرى التحريات املعقولة كافة، وبحسب علمه واعتقاده، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي  (ب

السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية عدم تضمينها في هذه الوثيقة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل هيئة 

 .أي مسؤولية عن محتوى هذه الشروط واألحكام

 األصول العقارية أو من االستفادة عدم في تتسبب قد أو تمنع نظامية مخالفات أي األصول العقارية من بخلو الصندوق  مدير يقر (ج

  األصول العقارية املستهدفة سالمة على تشغيلها، وكذلك
ً
 تتسبب قد أو تمنع قد رئيسية هندسية عيوب أو خلل أي من وخلّوها فنيا

 .مكلفة رئيسية وتغييرات إصالحات إجراء في بدورها تتسبب قد أو تشغيلها، من األصول العقارية أو االستفادة عدم في

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

 .الصندوق  مدير .1

 .بالصندوق  املرتبطة العقارات مديري /مدير .2

 .بالصندوق  املرتبطة العقارات مالك/مالك .3

 .للصندوق  السنوية االيجار عوائد من أكثر أو %(10) عوائدها تشكل عقارية أصول  مستأجرين/مستأجر .4

 املقيم املعتمد. .5

مصالح مباشر/غير مباشر بين بائعي األصول العقارية  عدم وجود تعارضيقر مدير الصندوق بقيامه بالعناية الالزمة للتأكد من  (ه

 .للصندوق واملقيمين املعتمدين

يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق لم يخضعوا ألي دعاوى إفالس أو إعسار أو إجراءات إفالس أو  (و

ة بالش
ّ
رف أو تنطوي على الغش، ولم يسبق لهم ارتكاب أي مخالفة تنطوي تصفية، ولم يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو مخل

على احتيال أو تصرف مخّل بالنزاهة واألمانة، وأنهم يتمتعون باملهارات والخبرات الالزمة التي تؤهلهم ليكونوا أعضاء بمجلس إدارة 

 .الصندوق 

" الوارد في قائمة املصطلحات إدارة صندوق مستقلعضو مجلس يقر مدير الصندوق بأن األعضاء املستقلين ينطبق عليهم تعريف " (ز

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

 .الصندوق 

 جدوى ركة ش"الصندوق  مدير إدارة مجلس ألعضاء مهّمة أخرى  مصلحة أو عمل نشاطات أي توجد ال بأنه الصندوق  مدير يقر (ح

 .الصندوق غير ما هو مفصح عنه مصالح مع تعارضها يحتمل "لإلستثمار
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الصندوق  تجاه لواجباته الصندوق  مدير في أداء تؤثر أن شأنها من والتي املصالح في لتعارض حاالت توجد ال أنه الصندوق  مدير يقر (ط

 .غير ما هو مفصح عنه

 هذه ( من15املذكور في املادة ) واألتعاب الرسوم جدول  الرسوم املذكورة في غير أخرى  رسوم أي توجد ال بأنه الصندوق  مدير يقر (ي

 .واألحكام الشروط

 وفي الصندوق أو نقل منفعته، األصول العقارية لصالح ملكية نقل عملية إتمام عند إال يدرج لن أن الصندوق  الصندوق  مدير يقر (ك

االشتراك  مبالغ كامل سترد واألحكام، الشروط هذه ( من11املادة )بعد اكتمال فترة الطرح املوضحة في  ذلك عدم إكمال حال

 .للمشتركين

 األعمال والعقود في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة له يكون  أن اإلدارة مجلس أعضاء من عضو ألي يجوز  ال بأنه الصندوق  مدير يقر (ل

 .الصندوق  لحساب تتم التي

 في قرارات املستثمرين في تؤثر قد والتي بالصندوق  عالقة لها التي واالتفاقيات العقود جميع عن أفصح قد بأنه الصندوق  مدير يقر (م

 .واألحكام الشروط هذه في ما ذكر غير واتفاقيات عقود توجد ال الصندوق في هذه الشروط واألحكام، وأنه في االشتراك أو التداول 

طَرح التي املسائل على التصويت الوحدات ملالكي يحق بأنه الصندوق  مدير يقر (ن
ُ
 إلى وباإلضافة .الوحدات مالكي اجتماعات في عليهم ت

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

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

 التغيير املهم 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

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

 ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق.االنسحاب الطوعي  .4

 أي تغيير يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق. .5

 التغيير الذي يزيد بشكل جوهري إجمالي املدفوعات التي تسدد من أصول الصندوق. .6

 التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق. .7

 .الصندوق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهمازيادة إجمالي قيمة أصول  .8

 أي حاالت آخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .9

 الحرص الواجب مع واعتقاده علمه بحسب وذلك الوحدات مالكي ملصلحة الالزمة الخطوات جميع سيتخذ بأنه الصندوق  مدير يقر (س

 وأمين والشركات التابعة له، التابعون  واملستشارون والوكالء واملوظفين واملسؤولين واملديرون وق الصند مدير وسيعمل واملعقول،

 تحقيق سبيل نية، في بحسن والتصرف املعقول  والجهد الحرص بذل على الصندوق، إدارة ومجلس واملستشار الشرعي الحفظ

 يصدر متعمد غير تصّرف القيام بأي بسبب األشكال من شكل بأي لخسارة الصندوق  يتعرض قد أنه إال الوحدات، مالكي مصالح

  األطراف يتحمل هؤالء ال فعندها الصندوق، شؤون بإدارة بقيامهم يتعلق فيما املذكورة األطراف من أي عن
ً
 تلك عن مسؤولية
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 على تدل مراسالت أو قرار أو تصرف وجود أي عدم حال في النية حسن ويثُبت - نّية بحسن تصّرف قد يكون  أن بشرط الخسارة

 التصّرف يكون  األمثل، وأن بالشكل الصندوق  مصالح يخدم أنه ُيعتقد وبشكل -التصرف  بذلك للقيام السلبية بالنتائج مسبٍق  علٍم 

 .املتعّمد التصّرف سوء أو االحتيال أو الفادح اإلهمال على ينطوي  ال

 لغرض طلب مدير الصندوق يقّر مدير الصندوق أنه قد بّين للمقّيم املعتمد أن نطاق  (ع
ً
العمل على تقارير التقييم يجب أن يكون مالئما

 وتضمين القيمة اإليجارية السوقية إذا كانت مختلفة عن القيمة اإليجارية التعاقدية 
ً
 عاما

ً
 لالستخدام بغرض طرحه طرحا

ً
وصالحا

 .في عقود إيجارات األصول العقارية

 النظام املطبق (35

 لألنظمة واللوائح املعمول بها في اململكة العربية السعودية. تخضع هذه الشروط واألحكام
ً
فسر وفقا

ُ
 وت

إن الصندوق ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة في 

 العقارية االستثمار صناديق في االستثمار عن أو من ناش ئ نزاع أي في بالنظر املختصة القضائية الجهة وأناململكة العربية السعودية، 

 .املالية األوراق منازعات في الفصل لجنة هي املتداولة

 

 طارق بن زياد السديري  إبراهيم محمد القويفلي

 

 

 

  مدير ، اإلدارة القانونية واملطابقة وااللتزام

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
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 الشرعية الضوابط -( أامللحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 صول العقاريةاأل ستثمار الصندوق في ال  الضوابط الشرعية

 وتؤكد الهيئة علىاألصول العقارية األصل في االستثمار في الهيئة الشرعية أن  تري 
ً
 :مراعاة الضوابط اآلتية مباحا

 وفق صيغة مجازة من الهيئة الشرعية  العقارات وبيعها شراءيتم أن  .1

2.  
ً
 للجهالة. أن يتم العقار محل االستثمار معلوما

ً
 نافيا

ً
 علما

3. .
ً
 أن يكون الثمن معلوما

 على هذا األصل العقاري إال بعد تملكه. استئجاريوقع مدير الصندوق أي عقود أال  .4

ال يجوز استئجار العقار من مالكه بثمن مؤجل، ثم إعادة تأجيره على املالك بثمن حال أقل من الثمن املؤجل، وال يجوز استئجار  .5

 لذريعة العينة 
ً
 املحرمة. االيجاريةالعقار من مالكه بثمن حال، ثم إعادة تأجيره على املالك بثمن مؤجل أكثر من الحال؛ سدا

ق مباشرة في أسهم شركات عقارية مدرجة، أو شراء وحدات في صناديق استثمارات عقارية متداولة أخرى في السوق وفي حالة استثمار الصندو 

 املالية السعودية "تداول" فتطبق عليها الضوابط الشرعية لألسهم واملجازة من الهيئة الشرعية. 
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 توكيل نموذج -( ب) امللحق
 

)"مالك الوحدات"((، كاملالك املسجل  ]•[)بصفتي املمثل الشرعي لـ  ، ]•[ سفر رقم جواز/هوية بطاقة، صاحب ]•[الجنسية  من، ]•[أنا، 

بطاقة هوية/جواز سفر ، صاحب ]•[من الجنسية ،]•[ أوكل(، "الصندوق ")صندوق جدوى ريت الحرمين في ]•[ دة بقيمة وح]•[ والقانوني لـ 

حضور والتصويت السلطة وبها يكون له وحدات في الصندوق، )عني/عنه( بخصوص ال وكيالام مالك الوحدات( و ليقوم )مقامي/مق ،]•[ رقم

يتقرر غير ذلك أو  )أن أفقد صفتي كمالك وحدات في الصندوق/أن يفقد مالك الوحدات وحدات من تاريخه حتى ال يفي جميع اجتماعات مالك

 صفته كمالك وحدات في الصندوق(.

 وإ
ً
 .حيز التنفيذ، وذلك عند دخوله ]•[بتاريخ  لذلك، تم توقيع هذا الصك شهادا

 

 ]•[اسم: 

 التوقيع: _________________________
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 نموذج طلب االشتراك -( جمللحق )ا

 نموذج اشتراك

 الصندوق: صندوق جدوى ريت الحرمين اسم

 الرئيس ي املشترك   .أ

 :الجنسية التاريخ:

 :املستثمر اسم

رقم 

 العميل:

رقم        

 :الهوية

          

 البريد االلكتروني: :الجوال

رقم الحساب 

 االستثماري:

           

 العنوان:

 * االشتراكتفاصيل  -ب

 ةوحد عدد الوحدات املطلوبة )باألرقام(

 ةوحد عدد الوحدات املطلوبة )كتابة(

 سعودي يالر  رسوم االشتراك )باألرقام(

 سعودي يالر  )باألرقام( املستحق الدفعاإلجمالي املبلغ 

 سعودي يالر  )كتابة( املستحق الدفعاإلجمالي املبلغ 

  يتم كتابة إجمالي الوحدات املطلوبة لجميع املشتركينفي حال االشتراك ألفراد العائلة 

 :تعليمات الدفع -ج

افق على  □  حسابنا االستثماري  من الدفع املستحق اإلجمالي املبلغ خصمنو

 :فيها الوحدات أيداع املراد األسهم محفظة تفاصيل       -د

 اسم البنك / الشركة:

رقم 

الحساب 
                       

 

 

 

 

 □     جمعية خيرية

 □خرى ________ أ

  

 

 □         جهة حكومية    

 □       جهة شبه حكومية

 

 □        فرد

 □     شركة
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البنكي 

(IBAN:) 

 رقم الحساب االستثماري:

 رقم املحفظة:

 

 :أفراد العائلةاشتراك        -ه

 

 

         -و إقرار 

 :املستثمر

حكام الصندوق. ونقر بموجب إعادة نموذج االشتراك هذا إلى جدوى لالستثمار، بعرضنا النهائي لالشتراك أنؤكد بأننا "مستثمر مؤهل" على النحو املبين في شروط و 

 من قبل جدوى لالستثمار بناء على تقديرها كمدير للصندوق. 
ً
 أو جزئيا

ً
تمتع بالصالحية ن كما نؤكد بأننافي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين والذي قد يقبل كليا

وال ألي من األفراد  نالم يسبق لوأحكام الصندوق. كما نؤكد بأننا  ة القانونية الالزمة لتوقيع طلب االشتراك هذا وتملك الوحدات وفقا لشروطوالسلطة واألهلي

وبموجب هذا راك. االشتالحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب  الصندوق  ملدير، و صندوق ال وحداتفي  شتراكاملشمولين في هذا الطلب التقدم بطلب لال 

 للشروط واأل 
ً
 حكام التي استلمناها وفهمناها وقمنا بتوقيعها قابلين بها.نقدم طلب االشتراك في صندوق جدوى ريت الحرمين وفقا

واملشمولين في  بإسمهمالعائلة املكتتب  أفراد

 سجل األسرة

 صلة

املدني السجل رقم القرابة  

2- 

           

3- 

           

4- 

           

5- 

           

6- 

           

7- 

           

8-  

           

9- 

           

10- 
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 توقيع املستثمر/ املفوض بالتوقيع )للمؤسسات الشركات(

 

 

  

 

 

 إلى وارد أعاله.بهذا أتقدم بطلبي لالشتراك في صندوق جدوى ريت الحرمين حسب ما هو 
ً
وفهمتها، أوقع على قبولها  وقرأتها األحكام التي استلمتها، و الشروط  واستنادا

 .و بذلك أفوضكم بالقيد على حسابي االستثماري لديكم كما هو مبين أعاله

 

 العالقة مدير  توقيع        -ز
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 إقرار خطاب -( د) امللحق

 الحرمين ريت جدوى  صندوق 

، يقر املوقع أدنـــاه ويوافق بـــأنـــه قرأ وفهم ووافق على الشــــــــــــــروط واألحكـــام   في عام   من شهر   في هذا اليوم

الخاصــة بصــندوق جدوى ريت الحرمين. إن املوقع أدناه يقر ويقبل بالتزامه بواجب الســرية املنصــوص عليها في الشــروط واألحكام، وبأنه وعند 

ة من الشـــــــروط واألحكام وقبول مدير الصـــــــندوق لخطاب اإلقرار هذا ونموذج االشـــــــتراك من قبل اســـــــتالمه من مدير الصـــــــندوق نســـــــخة موقع

 بالشروط واألحكام. –املوقع أدناه 
ً
 يكون ملتزما

 

 

 املستثمرون األفراد

 :الرئيس ي اسم املستثمر

 التوقيع:

 العنوان:

 الجوال:\الهاتف       البريد اإللكتروني:
 

 

 

 االعتباريةاملستثمرون من الشخصيات 

 املخولـ)ون( بالتوقيع:

 االسم:

 الصفة:

 ختم الشركة:

 العنوان:

 الجوال:\الهاتف       البريد اإللكتروني:
 

 

 

 

 على ما تقدم، تم قبول خطاب اإلقرار هذا بواسطة مدير الصندوق بالتاريخ املذكور أعاله.
ً
 وإشهادا

 

 مدير الصندوق 

 

 التوقيع:       االسم:

 التاريخ:       الصفة:

 

 


