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 الشروط واألحكام

 

 اسم الصندوق، مع ذكر فئته ونوعه  (1

   AL WAHA REIT FUNDريت الواحةصندوق 

 
افق مع  في السوق املوازية  متداول  مغلق )صندوق استثمار عقاري   (املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية متو

 

 WASCA-2058-61-14-10-21االعتماد الشرعي:  رقم

 الصندوق  مدير  اسم (2

 

 

 

 

 شركة الوساطة املالية )وساطة كابيتال(

 اسم أمين الحفظ (3

 

  
 

 شركة البالد لالستثمار
 

 الصندوق  حجم (4

 الحد األعلى للطرح الحد األدنى للطرح  

يلاير سعوديي150,000,000يلاير سعوديي148,633,250يحجم الصندوق المستهدف لفترة الطرح العام األولي
 

 الصندوق  حجم من ونسبتها، قيمتها جماليوإ املطروحة، الوحدات عدد (5

 الحد األعلى للطرح الحد األدنى للطرح  

يوحدة 15,000,000يوحدة 14,863,325يعدد الوحدات المطروحة  

يلاير سعودي 150,000,000يلاير سعودي 148,633,250يإجمالي قيمة الوحدات المطروحة 

%100يق نسبة الوحدات المطروحة من حجم الصندو  100%  

يوحدة 3,227,069يوحدة 3,090,394 عدد الوحدات المطروحة للجمهور 

يلاير سعودي 32,270,690يلاير سعودي 30,903,940يإجمالي قيمة الوحدات المطروحة للجمهور

%79.21ينسبة الوحدات العينية المطروحة من حجم الصندوق   78.49%  

%20.79 لصندوق نسبة الوحدات النقدية المطروحة من حجم ا  21.51%  

يلاير سعودي 10يلاير سعودي 10 سعر الطرح للوحدة 

يلاير سعودييلاير سعودييعملة الصندوق 
  

 والبيان التوضيحي  اإلقرارات

 ا املستند تج عما ورد في هذاملالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا املستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تن السوق   ال تعطي هيئة

يجب على الراغبين في االشتراك في وحدات الصندوق املطروحة بموجب هذا املستند تحري مدى صحة املعلومات املتعلقة و أو االعتماد على أي جزء منه. 

 ص له.بالوحدات محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا املستند، يجب عليهم األخذ بمشورة مستشار مالي مرخ

 

  ةعينامل الشرعية الرقابة لجنةاملجازة من قبل  الشرعية املعاييرمتوافق مع  متداول  عقاري  ريت" على أنه صندوق استثمار الواحةتم اعتماد " صندوق 

 .االستثمار العقاري املتداول  لصندوق 

 

  والمستندات ضرورة قراءة شروط وأحكام الصندوق  االشتراك في وحدات الصندوقكل من يرغب يجب على

   . األخرى لصندوق االستثمار العقاري المتداول
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افق )24/01/1444)تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق:   م(22/08/2022هـ( املو

 

 م07/02/2023هـ املوافق  16/07/1444تم التحديث في تاريخ 
 

 (هـ 1444 /24/01)تاريخ بفي السوق املوازية )نمو( ريت" الواحة اري املتداول "االستثمار العقعلى طرح وحدات صندوق من قبل هيئة السوق املالية تمت املوافقة 

 م(22/08/2022) املوافق
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 إشعار هام

"(. وعند اتلوحدا"( وبعملية طرح الوحدات في الصندوق )"الصندوق ريت )" الواحةالشروط واألحكام على معلومات تفصيلية تتعلق بصندوق هذه تحتوي 

، سُيعاَمل املستثمرون على أنهم قد تقدموا بناًء على املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام، والتي تتوفر نسخ منها على الصندوق لالشتراك في  التقدم

املوقع اإللكتروني لهيئة السوق املالية  (، أوwww.wasatah.com.saشركة الوساطة املالية )وساطة كابيتال( )"مدير الصندوق"( )لاملوقع اإللكتروني 

 . (www.saudiexchange.sa) لشركة تداول السعودية( أو املوقع االلكتروني www.cma.org.sa)"الهيئة"( )

 

 عاليأنه )ب الصندوق يصنف االستثمار في ويجب على املستثمرين املحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام كاملة قبل شراء الوحدات في الصندوق حيث 

 ستثمارال اهو مناسب فقط للمستثمرين الذين يدركون مخاطر و ، ذات مستوى عالي ينطوي االستثمار في الصندوق على بعض املخاطر(. لذلك، املخاطر

 من هذه الشروط واألحكام. (10)، والوارد وصفها في الفقرة  خاطراملحمل تلك تكنهم يمبشكل تام و 

 

شركة مساهمة سعودية مقفلة ُمسجلة في السجل (، وهي شركة الوساطة املالية )وساطة كابيتالام من قبل مدير الصندوق وتم إعداد هذه الشروط واالحك

من ِقبل الهيئة بموجب الترخيص رقم  ومرخصة، 7001506356والرقم املوحد للمنشأة هو  1010241832التجاري باململكة العربية السعودية تحت رقم 

 ق، وف37-08125
ً
هـ 19/06/1427املؤرخ في  2006-193–1ام الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم ألحك ا

الئحة م )" 2021/  2/  24املوافق  ه 1442/  7/  12وتاريخ  2021 - 22 - 2م( املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 15/07/2006)املوافق لـ 

 "(.االستثمار العقاري  صناديق

 

 ملتطلبات التسجيل وقبول إدراج الوحدات في السوق املالية ال
ً
 لالئحة سكما تحتوي هذه الشروط واألحكام على املعلومات التي تم تقديمها امتثاال

ً
عودية وفقا

  .جصناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية السعودية وقواعد اإلدرا

  

ء جميع رايتحمل مدير الصندوق املسؤولية الكاملة عن دقة وصحة املعلومات الواردة في الشروط واألحكام، كما أنه يؤكد حسب علمه واعتقاده، بعد إج

ها ل أي إفادة واردة فيالدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي حقائق أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه الشروط واألحكام إلى جع

 كما قام مجلس إدارة الصندوق  مضللة. ولقد أجرى مدير الصندوق كافة التحريات املعقولة للتأكد من دقة املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام

ا بتاريخ إصدارهام الصندوق وفقا لشروط وأحك من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات بكامل واجباته  والتحقق

 مدير الصندوق واملستشارين أي ضمان بدقة أو اكتمال هذه املعلومات.  ، وال يقدمم(22/08/2022( املوافق )ـه 24/01/1444)

 

هيئة أية وال تتحمل الوال تتحمل الهيئة أية مسؤولية عن محتويات هذه الشروط واألحكام، وال تقدم أي ضمانات بصحة هذه الشروط واألحكام أو اكتمالها. 

 مسئولية عن أي خسارة مالية تنشأ عن تطبيق أي من هذه الشروط واألحكام أو بسبب االعتماد عليها. 

. وعالوة على ذلك، فإن املعلومات الواردة في هذه الشروط لالشتراك في الصندوق  أنها توصية من جانب مدير الصندوق بهذه الشروط واألحكام  تعتبروال 

ثمارية تهي معلومات ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع املالي أو االحتياجات االس واألحكام

شروط لالخاصة لألشخاص الذين يعتزمون االستثمار في الوحدات املطروحة. وقبل اتخاذ أي قرار استثماري، يتحمل جميع من يتلقى نسخة من هذه ا

ص من قبل هيئة السوق املالية فيما يتعلق باالستثمار
َ
ويجب أن  ،في الصندوق  واألحكام مسؤولية الحصول على مشورة مستقلة من مستشار مالي ُمرخ

ردية للمستثمر داف الفيعتمد على دراسته الخاصة ملدى مالئمة كل من الفرصة االستثمارية واملعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام فيما يتعلق باأله

 لبعض املستثمرين
ً
ون غيرهم، وال د ووضعه املالي واحتياجاته، بما في ذلك مزايا االستثمار في الصندوق ومخاطره. وقد يكون االستثمار في الصندوق مالئما

 .باالستثمارلقرارهم أو عدمه كأساس باالستثمار  في الصندوق  الغيريجب أن يعتمد املستثمرون املحتملون على قرار 

 

وحدات، كما لويتعين على كل من يستلم هذه الشروط واألحكام لغاية االستثمار االطالع على أي قيود قانونية أو تنظيمية ذات صلة بعملية الطرح وبيع ا

 يتعين عليهم مراعاة تلك القيود.

 

، يمكن لقيمة الوحدات تبقى املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام بتاريخ إصدارها عرضة للتغيير.
ً
 بتطورات مست وتحديدا

ً
قبلية، أن تتأثر سلبا

زيد من ملكالتضخم والتغير في معدالت الفوائد والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أو خالفها، والتي ال يملك مدير الصندوق سيطرة عليها )

ُيقصد من هذه الشروط واألحكام أو أي معلومات شفهية أو خطية بخصوص الوحدات من الشروط واالحكام(. وال  (10)التفاصيل، يرجى مراجعة الفقرة 

.
ً
 املطروحة، على أنها ضمان أن االستثمار في الصندوق سيكون مربحا

 



 فهرس المحتويات

 

 137ن م 5صفحة 

Internal - ي  داخل 

 لخبرته بالسو 
ً
ضافة إلى ق، باإل وقد تم إعداد التوقعات الواردة في هذه الشروط واألحكام بناًء على افتراضات معتمدة على معلومات مدير الصندوق وفقا

عهدات أو ت معلومات السوق املتوافرة للجمهور. وقد تختلف ظروف التشغيل املستقبلية عن االفتراضات املستخَدمة، وبالتالي فليس هناك أي تأكيدات أو

 ضمانات فيما يتعلق بدقة أي من التوقعات أو اكتمالها.

 

ل أ
ّ
شك

ُ
ل "إفادات مستقبلية". ويمكن تحديد هذه اإلفادات بصفة عامة من بعض البيانات الواردة في هذه الشروط واألحكام ت

ّ
شك

ُ
ر إليها على أنها ت

َ
و قد ُينظ

در" أو "يعتقد"  أو "يتنبأ" أو "ربما" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "من املفترض
ّ
غة النفي " أو صيخالل استخدام كلمات تدل على املستقبل مثل "يخطط" أو "يق

ها أو أي مصطلحات مشابهة. وتعكس هذه اإلفادات اآلراء الحالية ملدير الصندوق فيما يتعلق باألحداث املستقبلية ولكنها ال من هذه الكلمات أو مشتقات

 لألداء املستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات الحقيقية للصندو 
ً
َعد ضمانا

ُ
 بير عن أيق بشكل كت

. وبعض هذه املخاطر والعوامل التي
ً
 أو ضمنا

ً
عّبر عنها هذه اإلفادات املستقبلية سواء صراحة

ُ
حِدث نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية قد ت

ُ
هذا التأثير  قد ت

ق من هذ (10)مبّينة بالتفصيل في أقسام أخرى من هذه الشروط واألحكام )ملزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى الفقرة 
ُ
ه الشروط واألحكام(. وفي حال تحق

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

 في هذه الشروط واألحكام.
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 واألحكام الشروط في الواردة تاملصطلحا قائمة

 

وذلك حسبما يتم تعيينه من قبل  كمراجع حسابات معتمدمرخصة أو أي شركة أخرى كي اف البسام  بيشركة يعني  "مراجع الحسابات"

 مدير الصندوق من وقت آلخر؛

من قبل  وذلك حسبما يتم تعيينه بيةمرخصة في االستشارات الضريكي اف البسام أو أي شركة أخرى  بييعني شركة " املستشار الضريبي"

 مدير الصندوق من وقت آلخر؛

-83-1تعني الئحة مؤســـســـات الســـوق املالية الصـــادرة عن مجلس هيئة الســـوق املالية بموجب القرار رقم "الئحة مؤســـســـات الســـوق املالية" 

ه 2/6/1424وتاريخ  30املرســــــــــــوم امللكي رقم م/م بناًء على نظام الســــــــــــوق املالية الصــــــــــــادر ب28/6/2005ه املوافق 21/5/1426وتاريخ  2005

  م.12/8/2020املوافق  ـه22/12/1441وتاريخ  2020-75-2املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 

 " يعني أي يوم تفتح فيه الشركات املالية أبوابها للعمل في الرياض باململكة العربية السعودية؛يوم العمل"

ثمرين املبالغ املجمعة من املستإجمالي قيمة أصول الصندوق بما فيها األصول العقارية ويعني كذلك يعني  " ندوق قيمة أصول الص إجمالي "

 ؛قائمة على الصندوق  تمويالتباإلضافة الى أي  في الصندوق 

يونيو،  30وم )كل فترة تقيإجمالي قيمة أصول الصندوق بما فيها األصول العقارية حسب تقييم املثمن بنهاية  "الصندوق  أصول  قيمة"صافي 

 منها كافة االلتزامات القائمة على الصندوق. 31
ً
 لها أي إيرادات مستحقة ومطروحا

ً
 ديسمبر( مضافا

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

 فين والوكالء واملستشارين التابعين له والشركات التابعة" يشير إلى مدير الصندوق، أو أي من املدراء واملسؤولين واملوظطرف مؤمن عليه"

 واألطراف ذات العالقة، وأمين الحفظ، وكل مدير عقار ومطور )إن وجد( وأعضاء مجلس إدارة

 الصندوق؛ 

 (7001855886)رقم شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت سجل تجاري  ، وهيلالستثمارالبالد يعني شركة  "أمين الحفظ"

 بصفتها أمين حفظ الصندوق؛ (8100-37)" بموجب ترخيص هيئة السوق املالية رقم مؤسسة سوق ماليةوهي مرخصة كـ "

ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة األولى لتأسيس الصندوق والتي  31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة املالية للصندوق من  السنة املالية""

 ديسمبر من نفس العام؛ 31وتنتهي بتاريخ  اإلدراجريخ تبدأ سنتها املالية من تا

في السوق املوازية متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من   متداول  مغلق صندوق استثمار عقاري ريت، وهو  ةالواح يعني صندوق "الصندوق" 

 ؛قبل لجنة الرقابة الشرعية 

 يعني مجلس إدارة الصندوق؛ "مجلس إدارة الصندوق"

 يعني شركة الوساطة املالية )وساطة كابيتال(، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحمل سجل تجاري رقم لصندوق""مدير ا

 (؛08125-37رقم ) من جانب هيئة السوق املالية بموجب الترخيص ومرخصة كمؤسسة سوق مالية (7001506356)

 من تاريخ إدراج الصندوق املوا 99مدة الصندوق "مدة الصندوق" 
ً
 لتقدير مدير الصندوق (▪)فق عاما

ً
، وقابلة للتجديد ملدة مماثلة وفقا

 ؛وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق والحصول على موافقة  هيئة السوق املالية

ط هذه الشرو  على النحو الوارد بالتفصيل في االستحواذ عليها لصندوق يعتزم اتشير إلى محفظة األصول التي  " املستهدفة"محفظة االستثمار 

 .واألحكام

 يقصد به اي من اآلتي:" مستثمر مؤهل"

 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص (أ)

 كنهاتم بشروط عّينت  قد املالية السوق  تكون مؤسسة أن شريطة اإلدارة أعمال ممارسة في لها مرخص مالية سوق  مؤسسة عمالء (ب)

 على صول إلى الح حاجة دون  العميل عن نيابة املوازية السوق  في واالستثمار الطرح في بقبول املشاركة الخاصة القرارات اتخاذ من

 منه. مسبقة موافقة

 أو ة،الهيئ بها تعترف أخرى  مالية سوق  وأي أو السوق، الهيئة، بها تعترف دولية هيئة أي أو حكومية، جهة أي أو اململكة، حكومة (ج)

 اإليداع. مركز

 .اإلدارة أعمال ممارسة في لها مرخص مالية مؤسسة سوق  تديرها محفظة طريق عن أو مباشرة الحكومة، من اململوكة الشركات (د)

 .العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس دول  في املؤسسة والصناديق الشركات (ه)

 .االستثمار صناديق (و)
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 االسترشادي يلالدل يف عليها املنصوص يستوفون املتطلبات والذين املوازية السوق  في باالستثمار لهم املسموح املقيمين غير األجانب (ز)

 .املوازية في السوق  املقيمين غير األجانب الستثمار

 .املؤهلة األجنبية املالية املؤسسات (ط)

 .اإليداع مركز لدى آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب اعتباريينأشخاص  أي (ط)

ويستوفون أي من املعايير  اإليداع، مركز الذي يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى الطبيعيون األشخاص   (ي)

 اآلتية: 

عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة  أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها .1

 صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا املاضية.

 عودي. ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال س أن .2

 يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.  أن .3

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.  أن .4
ً
 يكون حاصال

 على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدو من جهة معترف بها دول أن .5
ً
. يكون حاصال

ً
 يا

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.  (ك)

 .في الصندوق  الوحداتتعني الفترة التي تم خاللها طرح  "العام فترة الطرح"

افق مع " لشرعية املجازة لمعايير اليخضع الصندوق في استثماراته وتعامالته ": املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعيةالتو

 . الشرعيةمن قبل لجنة الرقابة 

 ؛يستحوذ عليه الصندوق يعني أي أصل عقاري  "االستثمار"

 ؛السوق املالية )نمو( في الوحداتيعني تاريخ إدراج   "تاريخ اإلدراج"

 يقصد بها األتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق لقاء إدارته للصندوق  وطريقة احتسابها؛  "أتعاب اإلدارة"

1%  
ً
  .الصندوق  أصول  قيمة إجماليمن  سنويا

 : يقصد بها املبلغ اإلجمالي املحصل من املستأجر دون خصم أي رسوم تشغيل أو صيانة أو إدارة للعقار.العقار إيجارات إجمالي

 منه رسوم تشغيل أو صيانة أو إدارة العقار أو أي رسوم أخرى العقار إيجارات صافي
ً
: يقصد بها إجمالي املبلغ املحصل من املستأجر مطروحا

 تم صرفها على العقار.قد ي

أو أكثر  من الوحدات في  %5يعني أي مالك لوحدات الصندوق ينطبق عليه التالي: )أ( ال يملك ما نسبته  "مالك الوحدات من الجمهور"

 في مجلس إدارة الصندوق؛ 
ً
 الصندوق، و )ب( ليس مدير الصندوق أو أي من تابعيه، و )ج( ليس عضوا

 - 1قم بموجب القرار ر  الصادرة عن مجلس هيئة السوق املاليةالتي تحمل نفس االسم  ئحةال تعني العقاري" صناديق االستثمار الئحة "ال 

  وتاريخ ( 30م/ )بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم  م 2006/  7/  15ه املوافق  1427/  6/  19وتاريخ  2006 - 193

وذلك حسب  م 2021/  2/  24املوافق  ه 1442/  7/  12وتاريخ  2021 - 22 - 2يئة السوق املالية رقم املعدلة بقرار مجلس ه ه2/6/1424

 تعديالته من وقت آلخر؛

رعية متخصصة في تقديم اإلستشارات الشأو أي شركة  شركة دار املراجعة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية في تعني " "لجنة الرقابة الشرعية"

 عيينه من قبل مدير الصندوق من وقت آلخر؛وذلك حسبما يتم ت

ي بناًء عليها يحدد والت املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعيةتعني " املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية"

 .(جالصندوق صالحية االستثمارات، على النحو الوارد في امللحق )

 هـ.18/04/1421وتاريخ  15الصادر باملرسوم امللكي رقم م/يين للعقار  واستثماره" "نظام تملك غير السعود

 مما يلي:  "طرف ذو عالقة"
ً
 يعني أيا

 تابعي املصدر. (1

 املساهمين الكبار في املصدر. (2

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين للمصدر. (3

 أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي املصدر. (4

 الس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في املصدر.أعضاء مج (5



 فهرس المحتويات

 

 137ن م 10صفحة 

Internal - ي  داخل 

 ( أعاله.5أو  4،  3،  2،  1أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في )  (6

 أعاله. (6أو  5،  4،  3،  2،  1شخص مشار إليه في )  يأي شركة يسيطر عليها أ (7

 مدير الصندوق. (8

 أمين الحفظ. (9

 ا يتعلق بالصندوق.مطور معين من جانب مدير الصنوق فيم (10

 أي شركة تقييم يستعين بها الصندوق لتقييم أصول الصندوق. (11

 مراجع الحسابات. (12

 كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق. (13

 أو أكثر من وحدات الصندوق. %5 ما نسبتهأي مالك للوحدات يمتلك  (14

 ( أعاله.14أو  13،  12،  11،  10،  9،  8أي شخص تابع أو مسيطر على أي من األشخاص املشار إليهم في ) (15

 ( أعاله.14أو  13،  12،  11،  10،  9،  8أي من املدراء التنفيذيين لدى أي من األشخاص املشار إليهم في ) (16

 

من صافي ربح الصندوق، باستثناء األرباح الناشئة  %90يعنى املبلغ املتبقي من دخل الصندوق بعد توزيع ما ال يقل عن  "الدخل غير املوزع"

 يع العقارات واالستثمارات األخرى ملالكي الوحدات؛عن ب

 " تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية؛ريال سعودي"

 ؛ ( )د(9)يقصد به العقار املبين أوصافه في الفقرة  "9 قطعةمستودعات العزيزية  "

 ؛  )د(( 9)يقصد به العقار املبين أوصافه في الفقرة " 10 قطعةمستودعات العزيزية  "

 ؛ ( )د(9)يقصد به العقار املبين أوصافه في الفقرة " 13 قطعةمستودعات العزيزية  "

 ؛ ( )د(9)" يقصد به العقار املبين أوصافه في الفقرة 192مستودع املصانع قطعه  "

ي؛ ( )د(9)يقصد به العقار املبين أوصافه في الفقرة  "197مستودع املصانع قطعه  "

 ؛ ( )د(9)يقصد به العقار املبين أوصافه في الفقرة " 202عه مستودع املصانع قط "

 ؛ ( )د(9)يقصد به العقار املبين أوصافه في الفقرة " 207مستودع املصانع قطعه  "

 ؛ ( )د(9)يقصد به العقار املبين أوصافه في الفقرة " 209مستودع املصانع قطعه  "

 ؛ ( )د(9)افه في الفقرة " يقصد به العقار املبين أوصمعارض ومكاتب الحاير"

 ؛ ( )د(9)يقصد به العقار املبين أوصافه في الفقرة  "النخيلعمارة سكنية في حي  "

 ؛ ( )د(9)" يقصد به العقار املبين أوصافه في الفقرة محطة العليا "

 ؛ ( )د(9)يقصد به العقار املبين أوصافه في الفقرة " مبنى شهد مكاتب وصاالت عرض"

شركة مجموعة النفيعي لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية مقيدة بالسجل التجاري في الرياض برقم " مدير االكتتاب"

 ؛(07082-37) ترخيص رقمة من قبل هيئة السوق املالية ب، مرخص(4030182674)

 

 :تغيير أساس ي" يقصد به أي من الحاالت اآلتية"

 .ئتهالتغير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته أو ف (1

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

 .التغير الذي يكون له تأثير في درجة املخاطر للصندوق  (3

 .االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق  (4

 .في مشاركتهم في الصندوق أي تغيير يؤدي املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر  (5

إدارة الصندوق أو أّي  أي تغيير يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس (6

 .تابع ألي منهما

د من أصول الصندوق  (7  من املدفوعات تسدَّ
ً
 جديدا

ً
 .أّي تغيير يقّدم نوعا

د من أصول الصندوق أّي تغيير يزيد بشكل جوهري أنواع املدفو  (8  .عات األخرى التي تسدَّ

 .التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق  (9
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 .من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما قيمة أصول الصندوق  زيادة (10

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

 

 ير ال يعتبر تغيير أساس ي."التغيير غير األساس ي" يقصد به أي تغي

 

 أمين الحفظ لتحتفظ بملكية أصول الصندوق؛ يتم تأسيسها من ِقبلتعني شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات غرض خاص" "

 ؛بالصندوق  الوحدات لشراء أو تملك الذي يتقدم بناء عليه كل مستثمر  طلب االشتراك يعني  "نموذج االشتراك"

 ؛هذه الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق تعني  "الشروط واألحكام"

 تعني إحدى وحدات الصندوق؛ "الوحدة"

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

من مجموع الوحدات الحاضر  %50من بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر " هو القرار الذي يتخذ عاديصندوق   قرار "

 
ً
 .أم بواسطة وسائل التقنية الحديثةأم ممثلين بوكيل مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء كان حضورهم شخصيا

 يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة" يعني صندوق خاصقرار "
ً
أو أكثر من مجموع الوحدات الحاضر  % 75ملكيتهم  يعني قرارا

 أم ممثلين بوكيل أم بواسطة وسائل التقنية مالكها في اجتماع مالكي
ً
 ؛الحديثة الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصيا

شهر اية نه شهر يونيو ونهاية مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر )يقصد به اليوم الذي يتم فيه تقييم أصول الصندوق " قييم"يوم الت

 . (تقويمية ديسمبر من كل سنة
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 دليل الصندوق  -1

 

   الصندوق  مشغل  و  مدير 

 الوساطة املالية " وساطة كابيتال "شركة 

 شارع العليا 

  RHGA7459)العنوان املختصر )

 12283الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +966114944067مركز خدمة العمالء: 

 www.wasatah.com.saاملوقع اإللكتروني:

 

 

 أمين الحفظ

 الستثمارلالبالد  شركة

 امللك فهد  طريق_ املقر الرئيس ي 

 140ص.ب. 

 11411 الرياض

 920003636 خدمات العمالء:

  اململكة العربية السعودية

 www.albilad-capital.com املوقع اإللكتروني:

 

 

 واملستشار الضريبي  مراجع الحسابات

 البسام اف كي بي شركة

 السليمانية حي ،شارع الضباب

 69658: ب. ص

 11557 ،رياضال

 السعودية العربية اململكة

 www.pkfalbassam.comاإللكتروني:  املوقع

 

 

 

 

 

 املستشار القانوني

 مكتب محمد ابراهيم العمار لالستشارات القانونية )بالتعاون مع كينج آند سبالدينج إل إل بي(

 20مركز اململكة، الطابق 

 طريق امللك فهد

 14702ص.ب: 

 11434الرياض 

  +  966 11 4 669400الهاتف:  رقم

 اململكة العربية السعودية

 www.kslaw.comاملوقع اإللكتروني: 
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 املستلمة  الجهات

  ستثمارلال شركة مجموعة النفيعي 

 الدور السابع  ،التحلية شارع، مركز بن حمران

  17381ص.ب: 

 21484جدة 

 العربية السعودية  اململكة

  +966126655071رقم الهاتف: 

 www.nefaie.com اإللكتروني: املوقع

 

 

 شركة الراجحي املصرفية لالستثمار

 طريق امللك فهد 

  5561ص.ب: 

 11411الرياض 

 العربية السعودية  اململكة

  +966 11211600  رقم الهاتف:

 www.alrajhibank.com.sa اإللكتروني: املوقع

 

  

 املالية السوق  هيئة

 املالية السوق  هيئة مبنى

 طريق امللك فهد

 87171ص.ب: 

 11642الرياض 

 + 966 11 2053000رقم الهاتف: 

 اململكة العربية السعودية

 www.cma.org.sa املوقع اإللكتروني:

 

 

  شركة تداول السعودية

 6897العليا  –طريق امللك فهد 

 15وحده رقم : 

 3388-12211الرياض 

 + 966 92000 1919رقم الهاتف: 

 العربية السعودية اململكة

 www.saudiexchange.sa: املوقع اإللكتروني

 

 

  ن العقاريو ن مو املقي

 نز النج السال إل بي، إنك.و شركة ج

 طريق امللك فهد 

 99815ص.ب: 

 11625الرياض 
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 +966112180303رقم الهاتف: 

 اململكة العربية السعودية

 www.jll-mena.com املوقع اإللكتروني:

  

 ييم العقاري شركة أريب للتق

 طريق الدائري الشمالي 

 87739ص.ب: 

 12468الرياض 

 +966112190000رقم الهاتف: 

 اململكة العربية السعودية

 www.areab.sa :املوقع اإللكتروني
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 الطرح عنملخص  -2

 

مع متوافق  )نمو( في السوق املوازية متداول مغلق  استثمار عقاري ريت"، وهو صندوق  ةالواح"صندوق  صندوق ونوعهالاسم 

، وتم إنشاؤه بموجب األنظمــة واللوائح املعمول الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعيةاملعايير 

 .اري وأحكام الئحة صناديق االستثمار العق بها في اململكة ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق املالية

  

مسجلة في  سعوديةمساهمة سعودية مقفلة  شركةهي ، شركة الوساطة املالية " وساطة كابيتال " مشغل الصندوق  و مدير 

مرخصة كمؤسسة سوق مالية ، (7001506356)السجل التجاري باململكة العربية السعودية تحت رقم 

 .(08125-37) رقمالهيئة بموجب الترخيص قبل ن م

  

 األهداف االستثمارية

 

 

 

 إ
ً
، قابلة لتحقيق د ن الهدف االستثماري للصندوق هو االستثمار في عقارات مطورة تطويرا

ً
خٍل إنشائيا

يع نسبة محددة  على مالكي  %90ال تقل عن  دورٍي وتأجيرٍي، وتوزَّ
ً
من صافي أرباح الصندوق السنوية نقدا

باستثناء األرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع . وتوزع األرباح املذكورة الوحدات خالل مدة الصندوق 

ي حالة وف في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي الوحداتاألصول العقارية والتي يعاد استثمارها 

 .عدم إعادة إستثمارها خالل ستة أشهر من تاريخ البيع يتم توزيعها على مالكي الوحدات

 

 . (أيام عمل 5 ملدة قابلة للتمديد) أيام عمل 10تمتد لفترة  األولي  عامال فترة الطرح

 

 قيمة أصول الصندوق 

 عامرح الاملستهدفة لفترة الط

 األولي

 

 ريال سعودي  150,000,000

  استخدام عوائد الطرح

 الحد األقص ى الحد األدنى  البند

 سعودي ريال 147,161,633 سعودي ريال 147,161,633 العقارات شراء تكلفة إجمالي

 سعوي  ريال 1,471,617 سعوي  ريال 1,471,617 *عقارات الصندوق التصرفات العقارية على  ضريبة

 سعودي ريال 1,366,750 يوجد ال في الصندوق  نقد

 سعودي ريال 150,000,000 سعودي ريال 148,633,250 الصندوق  قيمة إجمالي

* ضريبة التصرفات العقارية على عقارات الصندوق خالل مرحلة الطرح األولي للصندوق سيتحمل الصندوق منها فقط نسبة 

 ريال سعودي يتحملها بائعوا  العقارات. 5,886,465.32غ بمبل %80ونسبة  1,471,616.33بمبلغ  20%
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 ضريبة القيمة املضافة 

 

 

 

 

 

 

 

 ضريبة التصرفات العقارية

 

ما لم يذكر خالف ذلك، يشار إلى جميع الرسوم واملصاريف في هذه الشروط واألحكام دون احتساب 

دمة لقيمة املضافة على أي خدمة أو سلعة مقضريبة القيمة املضافة، وبالتالي في حال استحقاق ضريبة ا

 للصندوق، يلتزم مدير الصندوق بأخذ 
ً
من الغير لصالح للصندوق أو مدير الصندوق بصفته مديرا

املستحقات الضريبية بعين االعتبار حيث يتم زيادة املقابل املدفوع من الصندوق ملزود الخدمة ذات 

 .املستحقة على الصندوق  العالقة بقيمة تعادل ضريبة القيمة املضافة

 

 قيمة من)أو حسب ما تحدده الجهات ذات العالقة(  %5 بنسبة ضريبة هي العقارية التصرفات ضريبة 

 أو إنشاؤه يتم وما األرض" وتشمل ،شكله أو حالته كانت مهما حيازته نقل أو بيعه يراد الذي العقار

 بموجب رضهاف تم بأنه علما العقود، توثيق أو عقاري ال اإلفراغ أثناء أو قبل وتسدد عليها، بناؤه أو تشييده

   .هـ14/2/1442 وتاريخ( 84/أ) رقم امللكي األمر

 

التسجيل االختياري لصناديق االستثمار العقارية املتداولة  الجماركو هيئة الزكاة والضريبة حيث أقرت  الزكاة

 بإخراج الزكاة أو 
ً
 مطالبا

ً
 احتسابها على وحدات الصندوق بناءً "الريت" فقد يصبح الصندوق مستقبال

، وعندئذ فقد يقوم مدير الصندوق بتسجيل  الجماركو هيئة الزكاة والضريبة على اآللية التي تعتمدها 

، وتعيين مستشار متخصص لدراسة اآللي وكيفية  الجماركو هيئة الزكاة والضريبة الصندوق لدى 

 احتسابها واستكمال اإلجراءات الالزمة لذلك.

  الزكاة إخراج يتولى لن الصندوق ذلك الحين فإن مدير وحتى 
ً
 على عتق الزكاة اخراج مسؤولية وأن حاليا

  .الوحدات مالك

 

 

النظامية وتكاليف  املخالفات

 التقاض ي والتعويض

 يتحمل الصندوق تكاليف املخالفات النظامية وتكاليف التقاض ي والتعويض حسب تكلفتها الفعلية.
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 حقوق التصويت

 

حق ملالكي الوحدات التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. باإلضافة إلى ذلك، يجب الحصول على ي

موافقة موافقة مالكي الوحدات من خالل قرار صندوق عادي )باستثناء أي تغيير في استحقاق أو إنهاء 

أي "تغيير ( أدناه والذي يتطلب صدور قرار صندوق خاص( إلقرار 9الصندوق بموجب الفقرة الفرعية )

 في الواردة املصطلحات قائمة" من هذه الشروط واالحكام (2اساس ي" على الصندوق حسب الفقرة )

 . "واألحكام الشروط

 

 ألغراض هذه الشروط واالحكام، ُيقصد بمصطلح "التغيير األساس ي" أٌي من الحاالت اآلتية:

 التغير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته. (1

ي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم التغير الذ (2

 فيما يتعلق بالصندوق.

 التغير الذي يكون له تأثير في درجة املخاطر للصندوق. (3

 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق. (4

أي تغيير يؤدي املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في  (5

 .الصندوق 

الصندوق أو أي  أي تغيير يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير (6

 عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أّي تابع ألي منهما.

د من أصول الصندوق. (7  من املدفوعات تسدَّ
ً
 جديدا

ً
 أّي تغيير يقّدم نوعا

د من أصول  أّي تغيير يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخرى التي (8 تسدَّ

 الصندوق.

 التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق. (9

زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية  (10

 أو كليهما.

أّي حاالت أخرى تقررها هيئة السوق املالية من حين آلخر وتبلغ بها مدير  (11

 الصندوق.

 

ج، يتم تداول الوحدات في الصندوق بنفس الطريقة التي يتم بها تداول وحدات صناديق بعد اإلدرا القيود على التحويالت

استثمار عقارية متداولة في السوق املالية السعودية. ويجوز ملالكي الوحدات بيع وشراء الوحدات خالل 

 ساعات التداول اليومية من خالل السوق عبر الوسطـاء املاليين املرخص لهم.

 

 وتقارير سنوية تتضمن املعلوماتربع سنوية مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بتقارير  يقوم التقارير

وغيرها من األنظمة املعمول بها من ِقبل هيئة السوق  الئحة صناديق االستثمار العقاري املطلوبة بموجب 

 املالية. 

 

( من الشروط واألحكام و)(2)تضمن الفقرة هناك بعض املخاطر املتعلقة باالستثمار في الصندوق. وت عوامل املخاطرة

أمثلة على هذه املخاطر، والتي يجب على املستثمر املحتمل أن يدرسها بعناية قبل اتخاذ قرار االستثمار 

 في الصندوق.

 

يخضع الصندوق إلى أنظمة اململكة العربية السعودية واللوائح النافذة الصادرة عن مجلس هيئة السوق  النظام النافذ

 الية أو الجهات األخرى ذات العالقة. امل
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 الشروط واألحكام

 

 املقدمة

في  متداول  مغلق عقاري ريت، وهو صندوق استثمار  الواحةالشروط واألحكام الخاصة بطرح الوحدات في صندوق  يبين هذا املستند

ركة ش من قبل الصندوق وتشغيل إدارة تم  و.    ة الشرعيةمع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابمتوافق  السوق املوازية )نمو(

 شركة مساهمة سعودية مقفلة ُمسجلة في السجل التجاري باململكة العربية السعودية تحت رقموهي ، (الوساطة املالية )وساطة كابيتال

ألحكام العالقة التعاقدية بين هذه الشروط وا تشكلو  .(8100-37)من ِقبل الهيئة بموجب الترخيص رقم  ومرخصة، (7001855886)

 وموافقة شركة تداول  وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق املالية .بموجبهامدير الصندوق ومالكي الوحدات، والتي تأسس الصندوق 

 لسعودي.ابالريال  املوازية )نمو( في السوق  الوحداتإلى الصندوق وإدراج  املستهدفةمحفظة االستثمار تم نقل ملكية ي، السعودية

 

 اسم الصندوق ونوعه .1

مع املعايير متوافق  السوق املوازية )نمو(في  متداول مغلق  وهو صندوق استثمار عقاري . الواحة ريتاسم الصندوق هو 

بموجب الئحة صناديق االستثمار  العربية السعودية مؤسس في اململكة الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية

 للوائح وتعليمات هيئة السوق املالية وقواعد اإلدراج فيالصندوق ويخضع  واللوائح املعمول بها في اململكة واألنظمةالعقاري 

  .(نمو) املوازيةالسوق 

 

  اإللكترونيوموقعه  ،الصندوق  عنوان املقر الرئيس ملدير  .2

 شركة الوساطة املالية )وساطة كابيتال(  العنوان: 

 شارع العليا 

  RHGA7459)العنوان املختصر )

 12283الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 494 4067هاتف: 

 +966 11 494 4205فاكس: 

 (www.wasatah.com.sa) املوقع اإللكتروني: 

 

 مدة الصندوق  .3

  99 الصندوق  تكون مدة
ً
  عاما

ً
اريخ ت)"  املوازية )نمو( السوق تاريخ إدراج الوحدات في من  بدأت"( مدة الصندوق )" ميالديا

 لتقدير مدير ال لفترة مماثلة مدة الصندوق قابلة للتجديدتكون و  .(▪) تاريخ فيكما   "( وإتاحتها للتداول اإلدراج
ً
 صندوق وفقا

 الحصول على موافقة هيئة السوق املالية. وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ومن ثم

 

  الوحداتوصف لغرض الصندوق وأهدافه، وسياسة توزيع األرباح على مالكي  .4

يع إ ، قابلة لتحقيق دخٍل دورٍي وتأجيرٍي، وتوزَّ
ً
 إنشائيا

ً
ن الهدف االستثماري للصندوق هو االستثمار في عقارات مطورة تطويرا

 على مالكي الوحدات خالل مدة الصندوق، %90ال تقل عن  نسبة محددة
ً
يستهدف و  من صافي أرباح الصندوق السنوية نقدا

يوم عمل من تاريخ بداية كل نصف  30توزع خالل نقدية بشكل نصف سنوي على املستثمرين  مدير الصندوق توزيع أرباح

باستثناء األرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع األصول . وتوزع األرباح املذكورة سنة ميالدية )األول من يناير و األول من يوليو(

 .الصندوق مدير أو حسب ما يقرره  الح مالكي الوحداتالعقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مص
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 ستراتيجيات الصندوق لال ملخص   .5

ي اململكة ف توزيعات نقدية دورية للمستثمرين من استثماره في األصول العقاريةإن الهدف الرئيس ي للصندوق هو تحقيق 

ل )أ( إعادة استثمار الدخ :عن طريق دوق صافي قيمة أصول الصن إلى تنميةالصندوق كما يهدف  .العربية السعودية وخارجها

الئحة وفق متطلبات  من صافي ربح الصندوق  %90املبلغ املتبقي من دخل الصندوق بعد توزيع ما ال يقل عن )وهو  غير املوزع

العوائد و  (األرباح الناشئة عن بيع العقارات واالستثمارات األخرى ملالكي الوحدات يستثى من ذلك، صناديق االستثمار العقاري 

لصندوق ا مدير أو حسب ما يقرره  بما يخدم مصالح مالكي الوحدات في أصول استثمارية عقارية الستثماراتابيع الناتجة عن 

أصول الصندوق ؛ )ب( الزيادة املحتملة في قيمة على مالكي الوحدات من صافي أرباحه %90بعد توزيع ما ال يقل عن ، وذلك 

شكل ب ستغلة بالطرق املثلىاملاستغالل العقارات غير تحسين ؛ )ج( ئد على املدى الطويلالعواناتجة عن تحسن مستوى ال

   .أفضل

 

 قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودورٍي، 
ً
 انشائيا

ً
وحيث إن الصندوق يستثمر في املقام األول في األصول العقارية املطورة تطويرا

 في مشاريع التطوير العقاري بن
ً
وذلك بحسب آخر  قيمة أصول الصندوق (% من 25)سبة ال تتجاوز إال أنه قد يستثمر أيضا

قوائم مالية مدققة، سواء أكانت العقارات مملوكة من قبله أم لم تكن، أو لتجديد أو إلعادة تطوير تلك العقارات، شريطة 

  قيمة أصول الصندوق من (% 75أن )أ( ال تقل استثمارات الصندوق عن )
ً
 قابلة  في أصول عقارية مطورة تطويرا

ً
انشائيا

 لتحقيق دخل تأجيري ودورٍي وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة؛ و)ب( أال يستثمر الصندوق في أراض ي بيضاء.

 

 مجاالت االستثمار التي يستثمر بها الصندوق  (أ

 قابلة لتحقيق دخل تأجير  أصول في  لإلستثمار يسعى الصندوق بشكل عام
ً
 انشائيا

ً
 ي عقارية )عقارات مطورة تطويرا

 املقرة رعيةالش واملعايير الضوابط مع املتوافقة النقد أسواق أدواتذلك قد يستثمر الصندوق في ودوري(. باإلضافة الى 

يكون االستثمار في أدوات أسواق النقد منخفض املخاطر، وذلك بشكل مباشر من حيث  الشرعية الرقابة لجنة قبل من

بحد أدنى حسب ما تحدده واحدة )ساما(  البنك املركزي السعودي من واملرخصة خالل أي من البنوك الخاضعة ملراقبة

كما يحق  . BBB/ فتشBaa3/ موديز-BBBتالي: ستاندرد آند بورزالمن ثالث من وكاالت التصنيف االئتماني الدولية ك 

ية املتداولة العقار صناديق االستثمار أو  السعودية املالية السوق في  املدرجةاالستثمار في الشركات العقارية للصندوق 

العامة املرخصة من هيئة السوق املالية أو هيئات تنظيمية  العقاريةصناديق الأو  السعودية املالية السوق املدرجة في  و

خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق على صناديق االستثمار في 

متوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية املقرة من قبل لجنة الرقابة ع هذه االستثمارات أن تكون جمي على اململكة

الى  باإلضافة العامة وصناديق أسواق النقد املدارة من قبل مدير الصندوق. العقاريةويشمل ذلك الصناديق  ، الشرعية

 .يةخارج اململكة العربية السعود عقارية انه من املحتمل أن يستثمر في اصول 

 

 :من إجمالي قيمة أصول الصندوق  الجدول أدناه يوضح قيود استثمارات الصندوق والحد املسموح لها

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

عقارات مطورة تطويرا إنشائيا يحقق دخل 

 دوري وتاجيري 
75% 100% 

 املنفعة  عقود

0% 
 

25% 

 التطوير العقاري 

 .عربية السعوديةخارج اململكة ال عقارات

 الضوابط مع املتوافقةأدوات الدين 

 .املتداولة واملطروحة طرحا عاماو  الشرعية

 صناديق ووحدات حكمه، وفي وما النقد
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 والشركات الهيئة، من املرخصة االستثمار

 .العقارية

ية مع مصارف المسال ت الودائع اال تعام

محلية أو خليجية ذات تصنيف ائتماني بحد 

سب ما تحدده واحدة من ثالث من أدنى ح

تالي: لاوكاالت التصنيف االئتماني الدولية ك 

/ Baa3/ موديز-BBBستاندرد آند بورز

 .  BBBفتش

 راض ي البيضاءأل لن يستثمر الصندوق في ا راض ي البيضاءأل ا

 

  

 وصف القطاعات التي يستثمر بها الصندوق  (ب

ِدرة للدخليسعى الصندوق بشكل عام لالستحواذ على أو االستث
ُ
ة سواء مختلف ي قطاعاتف مار في األصول العقارية امل

ملحتمل أن ، باإلضافة إلى أنه من اوالتي تقع بشكل رئيس ي في اململكة العربية السعودية، كانت سكنية أو تجارية أو غيرها

بما يحقق  ي تثمار العقار بشكل يتماش ى مع الئحة صناديق االس يستثمر في أصول عقارية خارج اململكة العربية السعودية

 .مصلحة مالكي الوحدات بالصندوق واستراتيجية وأهداف الصندوق 

 

 أصول الصندوق  بيان تفصيلي عن (ج

، قابلة لتحقيق دخٍل دن الصندوق سيستثمر في املقام األول في األصول العقارية املطورة أ مع العلم
ً
 إنشائيا

ً
ورٍي تطويرا

 قد يستثمر في وتأجيريٍ 
ً
 تمشاريع التطوير العقاري، شريطة أن )أ( يستثمر في األصول العقارية املطورة ، فإنه أيضا

ً
طويرا

، قابلة لتحقيق دخٍل دورٍي وتأجيرٍي 
ً
، وذلك بحسب آخر قوائم قيمة أصول الصندوق من  ٪(75)بما ال يقل عن إنشائيا

مار في محفظة االستث االستثمارالصندوق ب يعتزم. البيضاء)ب( أال يستثمر الصندوق في األراض ي و؛ مالية مدققة

 12 املستهدفة والتي تتكون من
ً
  .روج و املصانع و العزيزيةامل و النخيل حي من مدينة الرياض في كلواقعة في   عقارا
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 جدول باملعلومات لكل عقار (د

 قائمة العقارات املكونة ملحفظة االستثمار املستهدفة:

 

# 1 

يعمارة سكنية في حي النخيل اسم العقار

ييلإلستثمار التجاري المحدودة شركة شمو معلومات مالك/مالك العقار )البائع(

يعمارة سكنية نوع العقار

يالرياض/يالمملكة العربية السعودية  الدولة/المدينة

 الحي/الشارع
طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد تقاطع شارع /ييحي النخيل

ياألمير جلوي بن تركي بن عبدهللا

 الموقع (كروكي) مخطط

ي

 )متر مربع( مساحة األرض
يي1,466.55

ي(ألف وأربعمائة وستة وستون مربعا وخمسة وخمسون سنتمترا مربعا)

ي4,759 )متر مربع( مساحة البناء )حسب رخصة البناء(

يمالحق علوية  وسوري3دور ارضي سكني  ودورين سكنيين وقبو و عدد األدوار

 أنواع الوحدات وأعدادها
ي109بمساحات مختلفة تتراوح بين  شقةي21رة سكنية تتكون من عما

يمتر مربعي158متر مربع بمتوسط مساحات ي173متر مربع وحتى 
 أغسطس 15)كما في  نسبة إشغال العقار

2022 ) 
ي100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى )حسب شهادة إتمام 

 البناء(

يهـ 1433/ي05/ي26
ي(مي2012/ي04/ي18)

 تكلفة شراء العقار

يلاير سعودي 8,894,495
لاير ي444,724.75بمبلغ  غير شامل لضريبة التصرفات العقارية

بمبلغ ي%80نسبة :يحيث يتم دفعها على النحو التاليسعودي 

بمبلغ ي%20لاير سعودي  يتحملها بائعوا العقارات وي355,779.80

ومستقبالً يتم  .يلاير سعودي تحمل على الصندوقي88,944.95

ي.يشة مع بائع أي عقار بخصوصهاالتباحث والمناق
يال يوجد سعي على شراء العقار

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية

ي.يأفراديمستأجرينيعلىيمؤجرةيالعمارة
بل نهاية ق بصفة سنوية مع المستأجرين تجدد تلقائيا  عقود اإليجار جميع 

وسيسعى مدير الصندوق من خالل مدير إدارة الممتلكات أو ، مدة العقد
 ء العقاريين لتجديد العقود قبل انتهائها.الوسطا

 

ي:يالمستأجرينيأهميعنينبذه
ي
 (:ي1)يرقميالشقةيعقد
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ي
يبقيمةيم2023/ي04/ي09يإلىيم2022/ي04/ي10يتاريخيفييالعقدييبدأ

يواحدةيدفعة)يسعودييلايري50,000 يسنويا  ( يأبرزيعلىيالعقديويشتمل.
 :يالتاليةيالشروط

ي
 ي.يالصيانةيخدماتياإليجاريةيالقيمةيتشمل .ي1

 
يدالعقيعنيالتنازليأويالباطنيمنيالعقاريتأجيريللمستأجرييحقيال .ي2

 .يللغير
 
يلطرفايالطرفينيأحدييخطريمالميالشروطيبنفسيتلقائيا  يالعقدييتجدد .ي3

 .يالعقديانتهاءيتاريخيقبل(ي60)يقبليبالتجديديالرغبةيبعدمياآلخر
ي:يالتاليةيالحاالتيإحدىيفييالعقديإنهاءييتم .ي4

 

 يالعقار؛يانهياريلىعيإشاراتيوجوديعلىيأدلة 
 يلالستخداميصالحيغيريالعقارييجعليمماياألنظمةيفييتغييريوجود. 

 يرالعقايجعليإلىيذلكيأدىيحاليفييمنهيجزءيأويللعقاريالحكومةيتملك
 لالستخدام؛يصالحيغير

 يالقاهرةيالقوةيحاالتيوجودي. 

 (ي15)يخاللياصالحهييتميولميالعقديبنوديألحديخرقيوجوديحاليفي
يحقييفإنهيالشرط،يلذلكيكتابةيالمنتهكيالطرفيإبالغيتاريخيمنييوم

 .ييالعقديإنهاءيالمتضرريللطرف
 (:ي8)يرقميالشقةيعقدي

ي
يبقيمةيم2022/ي12/ي24يإلىيم2021/ي12/ي25يتاريخيفييالعقدييبدأ

يسنويا  ي-واحدةيدفعة-يسعودييلايري45,000 يأبرزيعلىيالعقديويشتمل.
 :يالتاليةيالشروط

ي
يلطرفايالطرفينيأحدييخطريمالميالشروطيبنفسيتلقائيا  يالعقدييتجدد .ي1

 .يالعقديانتهاءيتاريخيقبل(ي30)يقبليبالتجديديالرغبةيبعدمياآلخر
 ي

يالخدماتيهذهيتغطييواليالصيانة،يخدماتياإليجاريةيالقيمةيتشمل .ي2
يأويالناتجةياإلستخداميسوءيعنيالناتجةياألضراريأوياألعطال
 .يالضارةيالمستأجريتصرفات

 
يفاقيةاإلتيعنيالتنازليأويالباطنيمنيالعقارييرتأجيللمستأجرييحقيال .ي3

 .يللغير
 

يعقديدلبنويالمستأجريمخالفةيحالةيفيياإليجاريعقديإنهاءيللمالكييجوز .ي4
 .ياإليجار

ي

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار، إن وجدت 

 (:2021)لسنة 
يلاير سعودي 995,866.00

يلاير سعودي 1,021,500.00 (:2020)لسنة 

يلاير سعودي 1,060,715.00 (:2019)لسنة 

ي.يال توجد أي رهونات على العقار الرهون على العقار
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 الضمانات على اإليجارات
يقبل عدة مستأجرينلاير سعودي من ي50,000يمبلغ إجمالييتم دفع 

ي.يكضمان واليدخل هذا المبلغ ضمن القيمة اإلجمالية لعقد اإليجار

ي.يتضارب في المصالح مع المستأجرينال يوجد  التضارب في المصالح مع المستأجرين

 أي معلومات إضافية

غير لاير سعودي، ي8,894,495عقار بسعر شراء يبلغ الاالستحواذ على 

لاير سعودي ي444,724.75بمبلغ  شامل لضريبة التصرفات العقارية

لاير ي355,779.80بمبلغ ي%80نسبة :يعلى النحو التاليحيث يتم دفعها 

لاير  88,944.95بمبلغ ي%20و اتالعقارييتحملها بائعوا سعودي ي

يي.يتحمل على الصندوقسعودي 
من قيمة اإلستحواذ من خالل إصدار ي%80يعادل يدفع  ماوسيتم 

صدور موافقة هيئة يبعدلاير ي7,115,597وحدة بسعر يعادل ي711,560

ن ويتم دفع المبلغ المتبقي ممرحلة الطرح األولي،  واكتماليالسوق المالية

من المبالغ النقدية المتحصل عليها من  المستحوذ عليه  نقدا قيمة العقار

ي.يالطرح األولي
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# 2 

 مكاتب وصاالت عرض مبنى شهد اسم العقار

ييلإلستثمار التجاري المحدودة شركة شمو معلومات مالك/مالك العقار )البائع(

يعمارة تجارية مكتبية نوع العقار

يالرياض/يودية المملكة العربية السع الدولة/المدينة

يشارع العليا تقاطع شارع الفياضة/ييحي المروج الحي/الشارع

 الموقع (كروكيمخطط )

ي

ي ي

 )متر مربع( مساحة األرض

ي7,326,45
سبعة االف وثالثمائة وستة وعشرون متر مربعا وخمسة وأربعون )

ي(سنتمترا مربعا

ي12,401 )متر مربع( مساحة البناء )حسب رخصة البناء(

يمالحق علوية وسوري9دور أرضي تجاري ودور مكتبي و قبو و األدوارعدد 

 أنواع الوحدات وأعدادها

ييمكتبي37معرض و ي11مبنى تجاري ومكتبي يتكون من 
متر مربع ومتوسط مساحات المكاتب ي235متوسط مساحات المعارض 

يمتر مربعي199
أغسطس  15 في )كما نسبة إشغال العقار

2022 ) 
ي98.94%

إتمام إنشاء المبنى )حسب شهادة إتمام تاريخ 

 البناء(

يهـ1428/ي9/ي03
ي(م2007/ي09/ي15)ي

 تكلفة شراء العقار

يلاير سعوديي61,001,122
لاير  3,050,056.10غير شامل ضريبة التصرفات العقارية بمبلغ 

يوالتي يتم دفعها على النحو التاليسعودي  بمبلغ ي%80نسبة :

ي%20ونسبة ، بائعوا العقاراتلاير سعودي يتحملها ي2,440,044.88
ي.يلاير سعودي تحمل على الصندوقي610,011.22بمبلغ 

ي.يومستقبالً يتم التباحث والمناقشة مع بائع أي عقار بخصوصها
يال يوجد سعي على شراء العقار

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية

والبعض اآلخر بنسبة  %98.94أغلب عقود اإليجار تجدد تلقائيا  بنسبة 
ى مدير ، وسيسعباالتفاق بين طرفي العقد قبل نهاية مدتهاجدد ي 1.06%

الصندوق من خالل مدير إدارة الممتلكات أو الوسطاء العقاريين لتجديد 
 العقود قبل انتهائها.

ي
ي:يالمستأجرينيأهميعنينبذه
 (:ي1)يرقميالمعرضيعقد

ي
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يم2022/ي02/ي13يتاريخيفييالعقديويبدأي،يشركة عروق الطبيةيالمستأجر
يشامال  يغيريسنويا  يسعودييلايري509,520يبقيمةيم2023/ي02/ي12يىإل

.يشهرأيستةيكليسنويينصفيأساسيعلىيتدفعيالمضافةيالقيمةيلضريبة

ي:يالتاليةيالشروطيأبرزيعلىيالعقديويشتمل
ي
يالصيانةيبنوديعدايفيمايالصيانةيخدماتياإليجاريةيالقيمةيتشمل .ي1

 .يتخداماالسيأوياالستهالكيعنيالناتجةيللمبنىيالدورية

 
يفاقيةاإلتيعنيالتنازليأويالباطنيمنيالعقاريتأجيريللمستأجرييحقيال .ي2

 .يالمالكيموافقةيدونيللغير

 ي
يعقديعلىياإلتفاقيفيجبي،يالعقديتجديديفيياألطرافيرغبةيحالةيفي .ي3

 .يوليةاأليالمدةيإلنتهاءيالتاليةيللمدةيوذلكيالطرفين،يبينيجديديإيجار

 

ي:يالتاليةيالحاالتيإحدىيفييالعقديإنهاءييتم .ي4
 العقديمدةيانتهاء (أ)
 يالعقار؛يانهياريعلىيإشاراتيوجوديعلىيأدلة (ب)
يغيريالعقارييجعليمماياألنظمةيفييتغييريوجود (ج)

 .يلالستخداميصالح

يمعهييتعذريممايمنهيجزءيأويللعقاريالحكومةيتملك (د)
 يالعقار؛ياستخدام

 .يالقاهرةيالقوةيحاالتيوجود (ه)

ييتميولميالعقديبنوديألحديخرقيوجوديحاليفي (و)
يالطرفيإبالغيتاريخيمنييوم(ي15)يخاللياصالحه
يللطرفييحقيفإنهيالشرط،يكتابةلذلكيالمنتهك

 .يالعقديإنهاءيالمتضرر

يإنهفيالمستأجريتصفيةيأويإفالسيأويإعساريحالةيفي (ز)
يالمالكيحقيسقوطيعدميمعيالعقديإنهاءيللمؤجرييحق
 .يييالتعويضيعن

ي
ي
 (:ي1)يرقميالمكتبيعقد

ي
يم2022/ي08/ي20يتاريخيفييالعقديويبدأيية،الطبيعروقيشركةيالمستأجر

يشامال  يغيريسنويا  يسعودييلايري215,050يبقيمةيم2023/ي08/ي19يإلى
.يشهرأيستةيكليسنويينصفيأساسيعلىيتدفعيالمضافةيالقيمةيلضريبة

ي:يالتاليةيالشروطيأبرزيعلىيالعقديويشتمل
ي
يلمبنىايصيانةيبنوديعدايفيمايالصيانةيخدماتياإليجاريةيالقيمةيتشمل .ي1

 .ياالستخداميأوياالستهالكيعنيالناتجة

 
يفاقيةاإلتيعنيالتنازليأويالباطنيمنيالعقاريتأجيريللمستأجرييحقيال .ي2

 .يالمالكيموافقةيدونيللغير

 
يعقديعلىياإلتفاقيفيجبي،يالعقديتجديديفيياألطرافيرغبةيحالةيفي .ي3

 .يوليةاأليالمدةيإلنتهاءيالتاليةيللمدةيوذلكيالطرفين،يبينيجديديإيجار

 
 : التاليةيالحاالتيإحدىيفييالعقديإنهاءييتم .4

 انتهاء مدة العقد. 4.1



 فهرس المحتويات

 

 137ن م 27صفحة 

Internal - ي  داخل 

 أدلة على وجود إشارات على انهيار العقار.  4.2

 وجود تغيير في األنظمة مما يجعل العقار غير صالح لالستخدام.  4.3

 تملك الحكومة للعقار أو جزء منه مما يتعذر معه استخدام العقار.  4.4

 وجود حاالت القوة القاهرة.  4.5

( 15د خرق ألحد بنود العقد ولم يتم اصالحه خالل )في حال وجو 4.6

يوم من تاريخ إبالغ الطرف المنتهك كتابة لذلك الشرط، فإنه يحق 

 للطرف المتضرر إنهاء العقد.

في حالة إعسار أو إفالس أو تصفية المستأجر فإنه يحق للمؤجر  4.7

 إنهاء العقد مع عدم سقوط حق المالك عن التعويض.  

ي

ث سنوات للعقار، إن وجدت إيرادات آخر ثال

 (:2021)لسنة 
يلاير سعودي 6,829,948.45

يلاير سعودي 6,787,831.00 (:2020)لسنة 

يلاير سعودي 8,633,178.00 (:2019)لسنة 

  الرهون على العقار

 تابعة)يمجموعة سامبا الماليةالعقار مرهون في الوقت الحالي لصالح 

يللبنك األهلي السعودي  منوحة للبائع، إال أنه سيتم فكلقاء تسهيالت م(

ي.يالرهن قبل نقل ملكية العقار للصندوق

 الضمانات على اإليجارات
يقبل عدة مستأجرينلاير سعودي من ي625,000يمبلغ إجمالييتم دفع 
ي.ييدخل هذا المبلغ ضمن القيمة اإلجمالية لعقد اإليجاريوالكتأمين 

ينالتضارب في المصالح مع المستأجر
  

 

ي%3.69بالغ اإليجارية لشركة شمو الغذائية للتجارة مانسبته تمثل الم -
من صافي القيم اإليجارية للعقار، علما أن السيد عبدالعزيز بن فهد 

شركة من شركة ي%22يتهنسبيبن مقيل هو مالك للشركة ويملك ما

يي.يلإلستثمار التجاري المحدودة شمو
من ي%1.45ته تمثل المبالغ اإليجارية لشركة المقيل الخيرية مانسب -

صافي القيم اإليجارية للعقار، علما أن السيد بندر بن فهد بن مقيل 

 شركة شمومن شركة ي%22يتهنسبيهو مالك للشركة ويملك ما

ي.يلإلستثمار التجاري المحدودة

 أي معلومات إضافية

ي61,001,122عقار بسعر شراء يبلغ الاالستحواذ على باإلضافة إلى 
ريبة التصرفات العقارية بمبلغ ، غير شامل ضلاير سعودي

ي:يعلى النحو التاليفعها والتي يتم دلاير سعودي  3,050,056.10
يتحملها بائعوا لاير سعودي ي2,440,044.88بمبلغ ي%80نسبة 

لاير سعودي تحمل على ي610,011.22بمبلغ ي%20ونسبة ، العقارات

ي.يالصندوق
إصدار  من قيمة اإلستحواذ من خاللي%80دفع  مايعادل وسيتم 

صدور موافقة يبعدلاير ي48,800,898وحدة بسعر يعادل ي4,880,090

بقي ويتم دفع المبلغ المتواكتمال مرحلة الطرح األولي هيئة السوق المالية 

من المبالغ المحصلة من الطرح  من قيمة العقار المستحوذ عليه نقدا

ي.ياألولي
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# 3 

 محطة العليا اسم العقار

ييلإلستثمار التجاري المحدودة شركة شمو العقار )البائع( معلومات مالك/مالك

يمحطة وقود نوع العقار

يالرياض/يالمملكة العربية السعودية  الدولة/المدينة

يشارع الحفنة/ييحي المروج الحي/الشارع

 الموقع (كروكيمخطط )

ي

 

 )متر مربع( مساحة األرض
ي2,679

ي(ألفان وستمائة وتسعة وسبعون متر مربعا)

ي1,188 )متر مربع( مساحة البناء )حسب رخصة البناء(

يكشك و مبنى محطة و مظلة طرمبات وسور عدد األدوار

يمحطة واحدة أنواع الوحدات وأعدادها

 أغسطس 15 فيكما ) نسبة إشغال العقار

2022 ) 
ي100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى )حسب شهادة إتمام 

 البناء(
يتطوير في المراحل النهائية من ال

 تكلفة شراء العقار

يلاير سعودي 13,397,127
لاير  669,856.35غير شامل ضريبة التصرفات العقارية بمبلغ  -

يالتاليينحووالتي يتم دفعها على السعودي  يبمبلغي%80ينسبة:
ي%20يونسبةي،العقاراتيبائعواييتحملهايسعودييلايري535,885.08

ي.يدوقالصنيعلىيتحمليسعودييلايري133,971.27يبمبلغ
ي.يومستقبالً يتم التباحث والمناقشة مع بائع أي عقار بخصوصها

ييال يوجد سعي على شراء العقار

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية

ن بمدة ال تقل ع وذلك قبل نهاية مدة اإليجار عقد اإليجار يجدد تلقائيا  

سنة، ي18يمتوسط المدة المتبقية من عقد اإليجار أكثر من، ويوما   180

يتاريخيفييموقعيسنةي20يلمدةييستمريواحديعقدعبارة عن  وهو
يالمهلةيفترةيبعدياحتسابهاييبدأ)يبترومينيشركةيمعيم2020/ي11/ي7

ي:يبقيمة(يالمحددة
ي:يعقد اإليجاريعنينبذة

ي
يشامال  يغير سعودييلايري1,500,000(:ي5يإلىي1)يالسنوات -

 .يسنوي ايالمضافةيالقيمةيضريبة

يشامال  غير يسعودييلايري1,600,000(:ي10يإلىي6)يالسنوات -
 .يسنوي ايالمضافةيالقيمةيضريبة
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غير يسعودييلايري1,700,000(:ي15يإلىي11)يالسنوات -

 .يسنوي ايالمضافةيالقيمةيضريبةيشامال  

غير يسعودييلايري1,800,000(:ي20يإلىي16)يالسنوات -

 .يسنوي ايالمضافةيالقيمةيضريبةيشامال  

لاير سعودي ي1,650,000متوسط اإليجارات طوال مدة العقد 

 .يغير شامالً ضريبة القيمة المضافة

ي
 .يأشهريستةيكليسنويينصفيأساسيعلىيالدفعاتيوتستوجب

ي:يالتاليةيالشروطيعلىيالعقديويشتمل
 

يلتيايوالمرافقيالمؤجرةيالعينيوتشغيليبتطويريالمستأجرييقوم .ي1
يوإصالحيغذائيةيمواديمتاجريالوقود،يمضخات)يوتشمليبها

يومقهىيوصرافيسياراتيوغسيليزيوتيوتغييريإطارات،
ييةإعالنيولوحاتيبالمفرقيبيعيومتجريوجلوسيسريعةيووجبات
 (.يذلكيوماشابهيسياراتيوورشةيسياراتيتضليليومحل

 ي
ياظاإلحتفيأويالمبانييمنيجزءيأويكليتفكيكيأويبهدميالمؤجرييقوم .ي2

 .يالخاصةيالمستأجريلمعاييريوفقا  يمنهايجزءيأويبكل

 
يللحصوليوالرسوماتيالمخططاتييربتحضيالمستأجرييقوم .ي3

 .يلإلتفاقيةيالطرفينيتوقيعيبعديأشهري6يخالليالتراخيصيعلى

 
 .ياإليجاريفترةيطواليمرافقهايأويالمحطةيرهنيبعدميالمؤجرييلتزم .ي4

يببسبيالمستأجريأعماليتأثرتيإذايأوييالطارئةيالظروفيحالةيفي .ي5
يابألسبيأويذلكيشابهيمايأويالعوائقيمنينوعيأييأويالطرقيأعمال
يأكثريلمدةيالظروفيهذهياستمرتيحاليفييللمستأجريعائدةيغير
ا،ي30يمن يجار،اإلييتخفيضبيالمطالبةيللمستأجرييحقيفإنهييوم 

ي6يلمدةيأقصىيوبحدياإليجاريمني٪30يبنسبةيالتخفيضيويكون
 .يأشهر

 
يلميمايفيةإضايلفترةيتلقائي ايللتجديديقابلةياإليجاريعقديمدةيتكون .ي6

يخالليالتجديديعدميفييبرغبتهيكتابي ايراآلخيالطرفينيأحدييخطر
اي180ييتجاوزياليموعد  .يالمقررياإليجاريعقديمدةيانتهاءيقبلييوم 

 
يعيةفريأويتابعةيشركةيأييإلىياإليجاريعقديإحالةيللمستأجرييحق .ي7

يأنشأهايأخرىيشركةيأييأويالمستأجريعليهاييسيطريشركةيأييأو
يمنيقابضة،يشركةيإطاريفييواحدةيمجموعةيضمنيالمستأجر

يأنيللمستأجرييحقيكمايالمالك،يإلىيخطييإشعاريتقديميخالل
يأييفييالدخوليأويالمبنىيمنيجزءيأويكليالباطنيمنييؤجر

يبالغرضييتعلقيفيمايثالثةيأطرافيمعيأخرىيعمليترتيبات
 .يرالمستأجيعلىيالكاملةيالمسؤوليةيتحتياإليجاريلعقدياألساسي

 
 :يالتاليةيالحاالتيفييعلىياإليجاريعقديينتهي .ي8

 
ينغضويفييالتصاريحيتأمينيعلىيقادريغيريالمستأجريكانيإذا 8.1

 .ياإليجاريعقديتاريخيمنيأشهري6

يغضونيفييالمستأجريإلىيالمبنىيتسليميفييالمالكيفشليحاليفي 8.2
اي60  .يالتصاريحيعلىيالمستأجريحصوليبعدييوم 
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يإشعاريإعطاءيخالليمنيالعقديبإنهاءيالمستأجريرغبةيحاليفي 8.3
 .يلكالمايإلىيأشهري3يقبل

يسلطةيمنيبإذنيأويقبليمنياإليجاريعقديمصادرةيتمتيإذا 8.4
 .يحكومية

يخالليمنيوذلكياصالحهييمكنياليغيريضرريحدوثيحالةيفي 8.5
 .يالمالكيإلىيأشهري4يمدتهيإشعاريتقديم

يتلكيمنيأقليللموقعياإلجماليةيالمساحةيأنياكتشافيحالةيفي 8.6
 .يالتسليميتاريخيفيياإليجاريعقديفييالمحددةيالمساحة

يظروفيأويالمستأجريأعماليعلىيتؤثريطرقيأعماليهناكيكانتيإذاي
ي6يمنيألكثريتستمريوالتييالصلةيذاتيالجهاتيقبليمنيعنهايمعلنيعاجلة

ي.يأشهر

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار، إن وجدت 

 (:2021)لسنة 
يلاير سعودي 1,500,000.00

يلاير سعودي 500,000.00 (:2020)لسنة 

يال يوجد (:2019)لسنة 

ي.يال توجد أي رهونات على العقار  الرهون على العقار

ي.يال توجد أي ضمانات على اإليجارات الضمانات على اإليجارات

ي.يال يوجد تضارب في المصالح مع المستأجرين ينالتضارب في المصالح مع المستأجر

 أي معلومات إضافية

 يلاير سعودي13,397,127االستحواذ على العقار بسعر شراء يبلغ  -

لاير  669,856.35غير شامل ضريبة التصرفات العقارية بمبلغ 

ي:يعلى النحو التاليوالتي يتم دفعها سعودي 
 وابائع يتحملهالاير سعودي ي535,885.08بمبلغ ي%80نسبة 

لاير سعودي تحمل ي133,971.27بمبلغ ي%20ونسبة ، العقارات

ي.يعلى الصندوق
من خالل إصدار من قيمة اإلستحواذ ي%80دفع  مايعادل وسيتم 

يبعدلاير سعودي يي10,717,702وحدة بسعر يعادل ي1,071,770
واكتمال مرحلة الطرح األولي  صدور موافقة هيئة السوق المالية

ن م ويتم دفع المبلغ المتبقي من قيمة العقار المستحوذ عليه  نقدا

 .يالمبالغ المحصلة من الطرح األولى

 

يالمؤجر)جاري إتفق الطرفان شركة شمو لإلستثمار الت -  و شركة(

طة محوتشغيله ك حسينهوتيالعقارعلى تأجير (يالمستأجر)بترومين 

يقوم المؤجر بحيث  المرافق و األنشطة المصاحبة لها  وقود مع 

ً لمعايير المستأجر الخاصةيالعقار ترميمب لك، باإلضافة الى ذ.يوفقا

ي12يمنح المؤجر للمستأجر فترة سماح غير مدفوعة االإيجار لمدة 
مارس ي31م وتنتهي في تاريخ 2021إبريل ي1تبدأ في تاريخ  شهرا

بإنتهاء العقد يحق للمستأجر أخذ وإزالة ممتلكاته المتحركة .يم2022

وكل مايعد من أصوله المتحركة التي أنشأت بموقع العين المؤجرة 

ي.يمع عدم المساس بما تم إنشاؤه من مباني ومن حقوق تابعة لها
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# 4 

 معارض ومكاتب الحاير قاراسم الع

ييلإلستثمار التجاري المحدودة شركة شمو معلومات مالك/مالك العقار )البائع(

يعمارة تجارية نوع العقار

يالرياض/يالمملكة العربية السعودية  الدولة/المدينة

يحي المصانع الحي/الشارع

 الموقع (كروكيمخطط )

ي

 

 )متر مربع( مساحة األرض
ي5,700

ي(الف وسبعمائة متر مربعاخمسة ا)

ي7,451 )متر مربع( مساحة البناء )حسب رخصة البناء(

يملحق علوي وسوري15دور أرضي تجاري و  عدد األدوار

 أنواع الوحدات وأعدادها

وحدة صالة عرض في الطابق ي21يضم  مبنىالعقار عبارة عن  

ها لم يتم احتساب الدخل ل)مكتباً شاغرة ي15ودور علوي به  األرضي

 اتمساحمتوسط تبلغ .ي(في عوائد اإليجار وكذلك مبالغ االستحواذ

ي68المكاتب  اتويبلغ متوسط مساحاً، متًرا مربع 376صاالت العرض 
ي.يمتًرا مربعًا

أغسطس  15في كما ) نسبة إشغال العقار

2022 ) 

ي%ي86.21نسبة إشغال المعارض 
ي(شاغرة)ي%0نسبة إشغال المكاتب 
ي%73.43ار نسبة إشغال كامل العق

تاريخ إتمام إنشاء المبنى )حسب شهادة إتمام 

 البناء(

يهـ 1437/ي5/ي12
ي(م2016/ي2/ي12)

 تكلفة شراء العقار

يلاير سعودي 15,105,529
لاير ي755,276.45بمبلغ غير شامل لضريبة التصرفات العقارية 

ي604,221.16بمبلغ ي%80نسبة :يسعودي والتي تدفع على النحول التالي
ي151,055.29بمبلغ ي%20، ونسبة العقاراتيتحملها بائعوا  لاير سعودي

ي.يلاير سعودي تحمل على الصندوق
ي.يومستقبالً يتم التباحث والمناقشة مع بائع أي عقار بخصوصها

يال يوجد سعي على شراء العقار

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية

 ، وسيسعى مدير %73.43  تلقائيا  تجدد  التي عقود اإليجارنسبة 
الصندوق من خالل مدير إدارة الممتلكات أو الوسطاء العقاريين لتجديد 

 العقود قبل انتهائها.

ي:يالمستأجرينيأهميعنينبذه
مستأجر معظمهم من ي15من قبل  ةمستأجرالعقار المعارض ب

ي.يالشركات
 (:ي7)يرقميالمعرضيعقد
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ي،للمفروشاتيالعميريعمريعبدالرحمنيعمريشركةيالمستأجر
يم2023/ي02/ي12يإلىيم2022/ي02/ي13يتاريخييفيالعقديويبدأ
يةالمضافيالقيمةيضريبةيشامال  غير يسعودييلايري87,480يبقيمة
يأشهريستةيكليسنويينصفيأساسيعلىيتدفعيسنويا   يلويشتم.
ي:يالتاليةيالشروطيأبرزيعلىيالعقد

 يانةالصييبنوديعدايفيمايالصيانةيخدماتياإليجاريةيالقيمةيتشمل
 .ياالستخداميأوياالستهالكينعيالناتجةيللمبنىيالدورية

 يعنيالتنازليأويالباطنيمنيالعقاريتأجيريللمستأجرييحقيال
 .يالمالكيموافقةيدونيللغيرياإلتفاقية

 يلىعياإلتفاقيفيجبي،يالعقديتجديديفيياألطرافيرغبةيحالةيفي
يلمدةايإلنتهاءيالتاليةيللمدةيوذلكيالطرفين،يبينيجديديإيجاريعقد

 .ياألولية

 ي:يالتاليةيالحاالتيإحدىييفيالعقديإنهاءييتم

 العقديمدةيانتهاء 

 يالعقار؛يانهياريعلىيإشاراتيوجوديعلىيأدلة 

 يلالستخداميصالحيغيريالعقارييجعلياألنظمةيفييتغيير. 

 ي؛العقارياستخداميمعهييتعذريمايمنهيجزءيأويللعقاريالحكومةيتملك 

 يالقاهرةيالقوةيحاالتيوجود. 

 (ي15)يخاللياصالحهييتميولميالعقديبنوديألحديخرقيوجوديحاليفي
يإنهفيالشرط،يلذلكيكتابةيالمنتهكيالطرفيإبالغيتاريخيمنييوم
 .يالعقديإنهاءيالمتضرريللطرفييحق

 يمؤجرللييحقيفإنهيالمستأجريتصفيةيأويإفالسيأويإعساريحالةيفي
 .ييالتعويضيعنيالمالكيحقيسقوطيعدميمعيالعقديإنهاء

ي
 ي(:ي8)يرقميالمعرضيعقد

يالعقديدأويبي،للتجارةيدهللا ناصر النافعفهد عبيمؤسسةيالمستأجر
يبقيمةيم2023/ي02/ي12يإلىيم2022/ي02/ي13يتاريخيفي

ينويا  سيالمضافةيالقيمةيضريبةيشامال  غير يسعودييلايري87,480
يعلىيدالعقيويشتمل.يأشهريستةيكليسنويينصفيأساسيعلىيتدفع
ي:يالتاليةيالشروطيأبرز

 يانةالصييبنوديداعيفيمايالصيانةيخدماتياإليجاريةيالقيمةيتشمل
 .ياالستخداميأوياالستهالكيعنيالناتجةيللمبنىيالدورية

 يعنيالتنازليأويالباطنيمنيالعقاريتأجيريللمستأجرييحقيالي
 .يالمالكيموافقةيدونيللغيرياإلتفاقية

 يلىعياإلتفاقيفيجبي،يالعقديتجديديفيياألطرافيرغبةيحالةيفي
يلمدةايإلنتهاءيالتاليةيللمدةيوذلكيالطرفين،يبينيجديديإيجاريعقد

 .ياألولية

 ي:يالتاليةيالحاالتيإحدىيفييالعقديإنهاءييتم

 العقديمدةيانتهاء 

 يالعقار؛يانهياريعلىيإشاراتيوجوديعلىيأدلة 

 يلالستخداميصالحيغيريالعقاريتجعلياألنظمةيفييتغيير. 

 ير؛العقاياستخداميمعهييتعذريممايمنهيجزءيأويللعقاريالحكومةيتملك 

 ياهرةالقيالقوةيحاالتيوجود. 

 (ي15)يخاللياصالحهييتميولميالعقديبنوديألحديخرقيوجوديحاليفي
ييحقيفإنهيالشرط،يلذلكيالمنتهكيالطرفيإبالغيتاريخيمنييوم

 .يالعقديإنهاءيالمتضرريللطرف

 يمؤجرللييحقيفإنهيالمستأجريتصفيةيأويإفالسيأويإعساريحالةيفي
يالتعويضيعنيالمالكيحقيسقوطيعدميمعيالعقديإنهاء
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خر ثالث سنوات للعقار، إن وجدت إيرادات آ

 (:2021)لسنة 
يلاير سعودي 1,691,280.00

يلاير سعودي 1,775,844.00 (:2020)لسنة 

يلاير سعودي 1,763,804.00 (:2019)لسنة 

ي.يال توجد أي رهونات على العقار الرهون على العقار

 الضمانات على اإليجارات
يقبل عدة مستأجرين لاير سعودي مني32,000يمبلغ إجمالييتم دفع 

ي.ييدخل هذا المبلغ ضمن القيمة اإلجمالية لعقد اإليجاريوالكتأمين 

ي.يال يوجد تضارب في المصالح مع المستأجرين التضارب في المصالح مع المستأجرين

 أي معلومات إضافية

لاير سعودي، ي15,105,529عقار بسعر شراء يبلغ الاالستحواذ على 

لاير ي755,276.45بمبلغ ت العقارية غير شامل لضريبة التصرفا

ي:يعلى النحول التاليوالتي تدفع يسعودي
 ،العقاراتيتحملها بائعوا لاير سعودي ي604,221.16بمبلغ ي%80نسبة 

ي.يلاير سعودي تحمل على الصندوقي151,055.29بمبلغ ي%20ونسبة 
من قيمة اإلستحواذ من خالل إصدار ي%80دفع  مايعادل وسيتم 

صدور موافقة يبعدلاير 12,084,423دة بسعر يعادل وحيي1,208,442

بقي ويتم دفع المبلغ المتواكتمال مرحلة الطرح األولي هيئة السوق المالية 

من المبالغ المحصلة من الطرح  من قيمة العقار المستحوذ عليه  نقدا

ي.ياألولى
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# 5 

 9مستودعات العزيزية قطعة  اسم العقار

ييلإلستثمار التجاري المحدودة شركة شمو ر )البائع(معلومات مالك/مالك العقا

يمستودعات نوع العقار

يالرياض/يالمملكة العربية السعودية  الدولة/المدينة

يحي العزيزية الحي/الشارع

 الموقع (كروكيمخطط )

ي
 

 )متر مربع(  مساحة األرض

ي10,531.86
نون ثماستو وو متر مربعا عشرة االف وخمسمائة وواحد وثالثون)

ي(سنتمترا مربعا

ي8,111 )متر مربع( مساحة البناء )حسب رخصة البناء(

يدور أرضي عدد األدوار

 أنواع الوحدات وأعدادها
ي602متر مربع إلى ي301يتتراوح بينبمساحات مختلفة يمستودعي26

يمتر مربع ي324وبمتوسط متر مربع 
أغسطس  15كما في ) نسبة إشغال العقار

2022 ) 
ي%ي91.77%

اريخ إتمام إنشاء المبنى )حسب شهادة إتمام ت

 البناء(

يهـ1442/ي2/ي17
ي(م2020/ي10/ي04)ي

 تكلفة شراء العقار

يلاير سعوديي11,004,614
لاير  550,230.70بمبلغ غير شامل لضريبة التصرفات العقارية 

ي440,184.56بمبلغ ي%80نسبة :يسعودي والتي تدفع على النحو التالي
ي110,046.14بمبلغ ي%20، ونسبة العقاراتعوا يتحملها بائلاير سعودي 

ي.يلاير سعودي تحمل على الصندوق
ي.يومستقبالً يتم التباحث والمناقشة مع بائع أي عقار بخصوصها

يال يوجد سعي على شراء العقار

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية

وبعضها يجدد  %91.77وبنسبة تلقائيا  تجدد عقود اإليجار بعض 
، وسيسعى مدير %8.23وبنسبة  الطرفين قبل نهاية مدتهاباالتفاق بين 

الصندوق من خالل مدير إدارة الممتلكات أو الوسطاء العقاريين لتجديد 
 العقود قبل انتهائها.

 

ي:يالمستأجرينيأهميعنينبذه
ي
 (:ي12)يرقميالمخزنيعقد

ي
يتاريخيفييالعقديويبدأيللتجارة،يالعاليةيالخطوةيمؤسسةيالمستأجر

يسعودييلايري49,698يبقيمةيمي2023/ي05/ي08يإلىيم2022/ي05/ي09
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يسنويينصفيأساسيعلىيتدفعيسنويا  يالمضافةيالقيمةيضريبةيشامال  غير 
ي:يالتاليةيالشروطيأبرزيعلىيالعقديويشتمل.يأشهريستةيكل
ي
يالصيانةيبنوديعدايفيمايالصيانةيخدماتياإليجاريةيالقيمةيتشمل .ي1

 .يالستخدامايأوياالستهالكيعنيالناتجةيللمبنىيالدورية

 ي
يفاقيةاإلتيعنيالتنازليأويالباطنيمنيالعقاريتأجيريللمستأجرييحقيال .ي2

 .يالمالكيموافقةيدونيللغير

 ي
يعقديعلىياإلتفاقيفيجبي،يالعقديتجديديفيياألطرافيرغبةيحالةيفي .ي3

 .يوليةاأليالمدةيإلنتهاءيالتاليةيللمدةيوذلكيالطرفين،يبينيجديديإيجار

 

ي:يالتاليةيالتالحايإحدىيفييالعقديإنهاءييتم .ي4
 .يالعقديمدةيانتهاء 4.1

 .يالعقاريانهياريعلىيإشاراتيوجوديعلىيأدلة 4.2

 .يلالستخداميصالحيغيريالعقارييجعليمماياألنظمةيفييتغييريوجود 4.3

يرالعقايجعليإلىيذلكيأدىيحاليفييمنهيجزءيأويللعقاريالحكومةيتملك 4.4
 .يلالستخداميصالحيغير

 .يالقاهرةيالقوةيحاالتيوجود 4.5

(ي15)يخاللياصالحهييتميولميالعقديبنوديحدأليخرقيوجوديحاليفي 4.6
يحقييفإنهيالشرط،يلذلكيكتابةيالمنتهكيالطرفيإبالغيتاريخيمنييوم

 .يالعقديإنهاءيالمتضرريللطرف

يرللمؤجييحقيفإنهيالمستأجريتصفيةيأويإفالسيأويإعساريحالةيفي 4.7
 .ييالتعويضيعنيالمالكيحقيسقوطيعدميمعيالعقديإنهاء

 
 

 (:ي25)يرقميالمخزنيعقد

ي
يم2022/ي02/ي18يتاريخيفييالعقديويبدأية،غادي للتجاريشركةيالمستأجر

يضريبةيشامال  غير يسعودييلايري45,180يبقيمةيم2023/ي02/ي17يإلى
.يهرأشيستةيكليسنويينصفيأساسيعلىيتدفعيسنويا  يالمضافةيالقيمة

ي:يالتاليةيالشروطيأبرزيعلىيالعقديويشتمل
ي
يالصيانةيبنوديعدايافيميالصيانةيخدماتياإليجاريةيالقيمةيتشمل .ي1

 .ياالستخداميأوياالستهالكيعنيالناتجةيللمبنىيالدورية

 ي
يفاقيةاإلتيعنيالتنازليأويالباطنيمنيالعقاريتأجيريللمستأجرييحقيال .ي2

 .يالمالكيموافقةيدونيللغير

 ي
ي،يالحيتهصيانتهاءيتاريخيفييمماثلةيلمدةيتلقائي اياإليجاريعقدييتجديد .ي3

اياآلخريفللطريالطرفينيمنيأيييقدميلميما يبلقيالتجديديبعدميإشعار 
اي30  .ياإليجاريعقديانتهاءيمنييوم 

 

ي:يالتاليةيالحاالتيإحدىيفييالعقديإنهاءييتم .ي4
 

 .يالعقديمدةيانتهاء 4.1

 .يالعقاريانهياريعلىيإشاراتيوجوديعلىيأدلة 4.2

 .يلالستخداميصالحيغيريالعقاريتجعلياألنظمةيفييتغيير 4.3

 .يالعقارياستخداميمعهيريتعذيممايمنهيجزءيأويللعقاريالحكومةيتملك 4.4
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 .يالقاهرةيالقوةيحاالتيوجود 4.5

(ي15)يخاللياصالحهييتميولميالعقديبنوديألحديخرقيوجوديحاليفي 4.6
يحقييفإنهيالشرط،يلذلكيكتابةيالمنتهكيالطرفيإبالغيتاريخيمنييوم

 .يالعقديإنهاءيالمتضرريللطرف

يرللمؤجييحقيفإنهيالمستأجريتصفيةيأويإفالسيأويإعساريحالةيفي 4.7
ي.ييالتعويضيعنيالمالكيحقيسقوطيعدميمعيلعقدايإنهاء

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار، إن وجدت 

 (:2021)لسنة 
يلاير سعوديي1,132,124

يال يوجد (:2020)لسنة 

يال يوجد (:2019)لسنة 

يال توجد أي رهونات على العقار الرهون على العقار

 الضمانات على اإليجارات
يقبل عدة مستأجرينلاير سعودي من ي130,000يمبلغ إجمالييتم دفع 

ي.يواليدخل هذا المبلغ ضمن القيمة اإلجمالية لعقد اإليجاركتأمين 

ي.يال يوجد تضارب في المصالح مع المستأجرين التضارب في المصالح مع المستأجرين

 أي معلومات إضافية

لاير سعودي، ي11,004,614عقار بسعر شراء يبلغ الاالستحواذ على 

لاير  550,230.70بمبلغ لضريبة التصرفات العقارية  غير شامل

ي:يعلى النحو التاليوالتي تدفع يسعودي
 ،العقاراتيتحملها بائعوا لاير سعودي ي440,184.56بمبلغ ي%80نسبة 

ي.يلاير سعودي تحمل على الصندوقي110,046.14بمبلغ ي%20ونسبة 
 من قيمة اإلستحواذ من خالل إصداري%80دفع  مايعادل وسيتم 

صدور موافقة هيئة يبعدلاير ي8,803,691وحدة بسعر يعادل ي880,369

ويتم دفع المبلغ المتبقي من قيمة واكتمال الطرح النقدي يالسوق المالية

ي.يمن المبالغ المحصلة من الطرح األولى العقار المستحوذ عليه  نقدا
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# 6 

 10مستودعات العزيزية قطعة  اسم العقار

ييلإلستثمار التجاري المحدودة شركة شمو العقار )البائع( معلومات مالك/مالك

يمستودعات نوع العقار

يالرياض/يالمملكة العربية السعودية  الدولة/المدينة

يحي العزيزية الحي/الشارع

 الموقع (كروكيمخطط )

ي
 

 )متر مربع( مساحة األرض

ي10,720.64
 سنتمترا نأربعة وستوو متر مربعا عشرة االف وسبعمائة وعشرون)

ي(مربعا

ي8,282 )متر مربع( مساحة البناء )حسب رخصة البناء(

يدور أرضي عدد األدوار

 أنواع الوحدات وأعدادها
ي412متر مربع إلى ي301بمساحات مختلفة تتراوح بين  مستودعي26

يمتر مربع 318متر مربع وبمتوسط 
أغسطس  15كما في ) نسبة إشغال العقار

2022 ) 
ي%ي92.77

إتمام إنشاء المبنى )حسب شهادة إتمام  تاريخ

 البناء(

يهـ1439/ي7/ي01
ي(م2018/ي03/ي18)

 تكلفة شراء العقار

يلاير سعوديي11,048,521
لاير سعودي  552,426.05غير شامل ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ 

يوالتي تدفع على النحو التالي لاير ي441,940.84بمبلغ ي%80نسبة :

لاير ي110,485.21بمبلغ ي%20ات، ونسبة العقاريتحملها بائعوا سعودي 

ي.يسعودي تحمل على الصندوق
ي.يومستقبالً يتم التباحث والمناقشة مع بائع أي عقار بخصوصها

يال يوجد سعي شراء على العقار

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية

باالتفاق  وبعضها يجدد %92.77بنسبة  بعض عقود اإليجار تجدد تلقائيا  
، وسيسعى مدير الصندوق %7.23بنسبة  نهاية مدتهابين الطرفين قبل 

من خالل مدير إدارة الممتلكات أو الوسطاء العقاريين لتجديد العقود قبل 
 انتهائها.

 

ي:يالمستأجرينيأهميعنينبذه
ي
 (:ي27)يرقميالمخزنيعقد

ي
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يتاريخيفييالعقديويبدأيللتجارة،يالمتقدميالبيتيشركةيالمستأجر
 سعودييلايري61,800يبقيمةيم2022/ي11/ي30يإلىيم2021/ي12/ي01

يسنويينصفيأساسيعلىيتدفعيسنويا  يالمضافةيالقيمةيضريبةيشامال  يغير
ي:يالتاليةيالشروطيأبرزيعلىيالعقديويشتمل.يأشهريستةيكل
ي
يالصيانةيبنوديعدايفيمايالصيانةيخدماتياإليجاريةيالقيمةيتشمل .ي1

 .ياالستخداميأوياالستهالكيعنيالناتجةيللمبنىيالدورية

 ي
يفاقيةاإلتيعنيالتنازليأويالباطنيمنيالعقاريتأجيريللمستأجريحقييال .ي2

 .يالمالكيموافقةيدونيللغير

 ي
يعقديعلىياإلتفاقيفيجبي،يالعقديتجديديفيياألطرافيرغبةيحالةيفي .ي3

 .يوليةاأليالمدةيإلنتهاءيالتاليةيللمدةيوذلكيالطرفين،يبينيجديديإيجار

 

ي:يالتاليةيالحاالتيإحدىيفييالعقديإنهاءييتم .ي4
 العقديمدةيتهاءان 4.1
 يالعقار؛يانهياريعلىيإشاراتيوجوديعلىيأدلة 4.2

 ي.يلالستخداميصالحيغيريالعقارييجعلياألنظمةيفييتغييريوجود 4.3

 ي.ييالعقارياستخداميمعهييتعذريممايمنهيجزءيأويللعقاريالحكومةيتملك 4.4

 .يالقاهرةيالقوةيحاالتيوجود 4.5

ي(15)يخاللياصالحهييتميولميالعقديبنوديألحديخرقيوجوديحاليفي 4.6
يحقييفإنهيالشرط،يلذلكيكتابةيالمنتهكيالطرفيإبالغيتاريخيمنييوم

 .يالعقديإنهاءيالمتضرريللطرف

يرللمؤجييحقيفإنهيالمستأجريتصفيةيأويإفالسيأويإعساريحالةيفي 4.7
 .يالتعويضيعنيالمالكيحقيسقوطيعدميمعيالعقديإنهاء

ي
 (:ي50)يرقميالمخزنيعقد

ي
يم2022/ي01/ي01يتاريخيفييالعقديويبدأيلألغذية،يشمويشركةيالمستأجر

يضريبةيشامال  غير  سعودييلايريي45,180يبقيمةيم2022/ي12/ي31يإلى
.يهرأشيستةيكليسنويينصفيأساسيعلىيتدفعيسنويا  يالمضافةيالقيمة

ي:يالتاليةيالشروطيأبرزيعلىيالعقديويشتمل
ي
 .ياإليجاريعقديمدةيخالليالعقاريوصيانةيإصالحيالمستأجريعلى .ي1

 ي
يفاقيةاإلتيعنيالتنازليأويالباطنيمنيعقاراليتأجيريللمستأجرييحقيال .ي2

 .يالمالكيموافقةيدونيللغير

 ي
ينالطرفييمنيأيييقدميلميمايمماثلةيلمدةيتلقائي اياإليجاريعقدييتجدد .ي3

اياآلخريللطرف اي30يقبليالتجديديبعدميإشعار  يعقديانتهاءيمنييوم 
 .ياإليجار

يءإخاليتميإذاياإلخالءيتاريخيأويمدتهيبنهايةياإليجاريعقديينتهي .ي4
يالإياإليجاريعقديإنهاءيللمالكييجوزيواليالسداديعدميبسببيالمستأجر

يهذهيوفييالقضاء،يأويالحكومةيقبليمنيالعقاريمصادرةيتمتيإذا
يمتبقيةاليالفترةيعنيالمدفوعياإليجارياسترداديللمستأجرييجوزيالحالة
ي.ياإليجاريعقديمن

ي.يال توجد أي رهونات على العقار الرهون على العقار
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 انات على اإليجاراتالضم
يعدة مستأجرينيلاير سعودي من قبلي130,000يمبلغ إجمالييتم دفع 

ي.يواليدخل هذا المبلغ ضمن القيمة اإلجمالية لعقد اإليجاركتأمين 

 التضارب في المصالح مع المستأجرين

من ي%7.30تمثل المبالغ اإليجارية لشركة شمو الغذائية للتجارة مانسبته 

جارية للعقار، علما أن السيد عبدالعزيز بن فهد بن مقيل صافي القيم اإلي

لإلستثمار  شركة شمومن شركة ي%22يبتهنسيهو مالك للشركة ويملك ما

ي.يالتجاري المحدودة

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار، إن وجدت 

 (:2021)لسنة 
يلاير سعودي 1,237,040.00

يلاير سعودي 1,162,167.00 (:2020)لسنة 

يلاير سعودي 963,467.00 (:2019)لسنة 

 أي معلومات إضافية

لاير سعودي، ي11,048,521االستحواذ على العقار بسعر شراء يبلغ 

يلاير سعودي 552,426.05غير شامل ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ 
ي:يعلى النحو التالي والتي تدفع

ي،اتالعقاريتحملها بائعوا لاير سعودي ي441,940.84بمبلغ ي%80نسبة 
ي.يلاير سعودي تحمل على الصندوقي110,485.21بمبلغ ي%20سبة ون

من قيمة اإلستحواذ من خالل إصدار ي%80دفع  مايعادل وسيتم 

صدور موافقة هيئة يبعدلاير ي8,838,817وحدة بسعر يعادل ي883,882

ن ويتم دفع المبلغ المتبقي مواكتمال مرحلة الطرح النقدي السوق المالية 

ي.يمن المبالغ المحصلة من الطرح األولى ذ عليه  نقداقيمة العقار المستحو
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# 7 

 13مستودعات العزيزية قطعة  اسم العقار

ييلإلستثمار التجاري المحدودة شركة شمو معلومات مالك/مالك العقار )البائع(

يمستودعات نوع العقار

يالرياض/يالمملكة العربية السعودية  الدولة/المدينة

يلعزيزيةحي ا الحي/الشارع

 الموقع (كروكيمخطط )

ي
 

 )متر مربع( مساحة األرض

ي8,545.56
 وستة وخمسونيمتر مربعا االف وخمسمائة وخمسة وأربعونثمانية )

ي(سنتمترا مربعا

ي6,472.72 )متر مربع( مساحة البناء )حسب رخصة البناء(

يدور أرضي عدد األدوار

 أنواع الوحدات وأعدادها
ي412متر مربع إلى ي301تلفة تتراوح بين بمساحات مخ مستودع 20

يمتر مربع 323متر مربع وبمتوسط 
أغسطس  15)كما في  نسبة إشغال العقار

2022 ) 
ي100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى )حسب شهادة إتمام 

 البناء(

يهـ1443/ي4/ي11
ي(م2021/ي11/ي16)

 تكلفة شراء العقار

يلاير سعوديي7,971,058
لاير سعودي  398,552.90ارية بمبلغ غير شامل ضريبة تصرفات عق

يوالتي تدفع على النحو التالي لاير ي318,842.32بمبلغ ي%80نسبة :

لاير ي79,710.58بمبلغ ي%20ونسبة يالعقارات ، يتحملها بائعوا سعودي 

ي.يسعودي
ي.يومستقبالً يتم التباحث والمناقشة مع بائع أي عقار بخصوصها

يال يوجد سعي شراء على العقار

 ن عقود اإليجار الحاليةنبذة ع

المدة  ، ومتوسطوتجدد تلقائيا   مدة عقد اإليجار مع المستأجر سبع سنوات
المتبقية من عقود اإليجار أكثر من ست سنوات وسيسعى مدير الصندوق 
من خالل مدير إدارة الممتلكات أو الوسطاء العقاريين لتجديد العقود قبل 

 انتهائها.
 

ي:يالمستأجرينيأهميعنينبذه
ي
 (:ي72)يإلى(ي53)يرقميالمخازنيعقد

ي
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يتاريخيفييالعقديويبدأيلالستثمار،يالمشرقيشركةيالمستأجر
يبقيمةم ي2028/ي11/ي15وينتهي في يسنوات(ي7)يولمدةيم2021/ي11/ي16

يافةالمضيالقيمةيلضريبةيشامليغيريسنويا  يسعودييلايريي892,473.60
يعلىيدلعقايويشتمل.يأشهريستةيكليسنويينصفيأساسيعلىيتدفعيسنويا  
ي:يالتاليةيالشروطيأبرز

ي
يمدةيخالليالعقاريوصيانةيالعامياإلصالحيعنيمسؤوال  يالمالكييكون .ي1

يوأيإصالحاتيأيةيعنيمسؤوال  يالمستأجريسيكونيبينماياإليجار،يعقد
 .يالعقارياستهالكيعنيناتجةيدوريةيصيانات

 
يفاقيةاإلتيعنيالتنازليأويالباطنيمنيالعقاريتأجيريللمستأجرييحقيال .ي2

 .يغيرلل

 
 

يلطرفينايمنيأيييقدميلميمايمماثلةيلمدةيتلقائي اياإليجاريعقديتجديدييتم .ي3
اياآلخريللطرف اي30يقبليالتجديديبعدميإشعار  يعقديانتهاءيمنييوم 
 .ياإليجار

 
 

ي:يالتاليةيالحاالتيإحدىيفييالعقديإنهاءييتم .ي4
 

 العقديمدةيانتهاء 4.1

 .ييالعقاريانهياريعلىيإشاراتيوجوديعلىيأدلة 4.2

 .يلالستخداميصالحيغيريالعقارييجعليمماياألنظمةيفيييرتغييوجود 4.3

 ي.يالعقارياستخداميمعهييتعذريممايمنهيجزءيأويللعقاريالحكومةيتملك 4.4

 .يالقاهرةيالقوةيحاالتيوجود 4.5

(ي15)يخاللياصالحهييتميولميالعقديبنوديألحديخرقيوجوديحاليفي 4.6
يحقييفإنهيالشرط،يلذلكيكتابةيالمنتهكيالطرفيإبالغيتاريخيمنييوم

 .يالعقديإنهاءيالمتضرريللطرف

يرللمؤجييحقيفإنهيالمستأجريتصفيةيأويإفالسيأويإعساريحالةيفي 4.7
 .ييالتعويضيعنيالمالكيحقيسقوطيعدميمعيالعقديإنهاء

ي

يال توجد أي رهونات على العقار الرهون على العقار

 الضمانات على اإليجارات
كتأمين يالمستأجريلاير سعودي من قبلي100,000ييتم مبلغ إجمالي

ي.يواليدخل هذا المبلغ ضمن القيمة اإلجمالية لعقد اإليجار

ي.يال يوجد تضارب في المصالح مع المستأجرين التضارب في المصالح مع المستأجرين

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار، إن وجدت 

 (:2021)لسنة 
يلاير سعودي 892,473.60

يال يوجد (:2020)لسنة 

يال يوجد (:2019)لسنة 

 أي معلومات إضافية

غير لاير سعودي، ي7,971,058االستحواذ على العقار بسعر شراء يبلغ 

لاير سعودي والتي  398,552.90شامل ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ 

ي:يتدفع على النحو التالي
يالعقارات يتحملها بائعوا لاير سعودي ي318,842.32بمبلغ ي%80نسبة 

ي.ي سعوديلايري79,710.58بمبلغ ي%20ونسبة ي،
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من قيمة اإلستحواذ من خالل إصدار ي%80ع  مايعادل وسيتم دف

صدور موافقة هيئة يبعدلاير يي6,376,846وحدة بسعر يعادل ي637,685

ن ويتم دفع المبلغ المتبقي ميواكتمال مرحلة الطرح النقدي السوق المالية

ي.يلىومن المبالغ المحصلة من الطرح األ قيمة العقار المستحوذ عليه  نقدا
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 192مستودع المصانع قطعه  اسم العقار

يبندر بن فهد بن مقيل/يالسيد  معلومات مالك/مالك العقار )البائع(

يعمارة تجارية نوع العقار

يالرياض/يالمملكة العربية السعودية  الدولة/المدينة

يحي المصانع الحي/الشارع

 الموقع (كروكيمخطط )

ي

 

 ربع()متر م مساحة األرض
ي3,800

ي(ثالثة االف وثمانمائة متر مربعا)

ي5,602 )متر مربع( مساحة البناء )حسب رخصة البناء(

يملحق علوي وسوري13دور أرضي تجاري و  عدد األدوار

 أنواع الوحدات وأعدادها
متر مربع ي2,250بمساحات مختلفة بمساحة إجمالية  معرضي15

يمتر مربعي150وبمتوسط مساحات 
أغسطس  15في كما ) ل العقارنسبة إشغا

2022 ) 
ي100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى )حسب شهادة إتمام 

 البناء(

يهي1435/ي7/ي2
ي(م2014/ي5/ي1)

 تكلفة شراء العقار

يسعودييلايري6,698,563
يسعودييلايري334,928.15يبمبلغيعقاريةيتصرفاتيضريبةغير شامل 

يوالتي تدفع على النحو التالي لاير ي267.942.52بمبلغ ي%80نسبة :

لاير ي66,985.63بمبلغ ي%20ونسبة  ،يالعقارات يتحملها بائعواسعودي 

ي.يسعودي تحمل على الصندوق
ي.يومستقبالً يتم التباحث والمناقشة مع بائع أي عقار بخصوصها 

يال يوجد سعي على شراء العقار

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية

ا لم يخطر أحد الطرفين اآلخر تتجدد مدة اإليجار تلقائيا  لمدة مماثلة م
، ( يوما  من تاريخ انتهاء مدة اإليجار90برغبته إنهاء العقد قبل )

وسيسعى مدير الصندوق من خالل مدير إدارة الممتلكات أو الوسطاء 
 العقاريين لتجديد العقود قبل انتهائها.

 

ي:يالمستأجرينيأهميعنينبذه
ي
 (:ي22)يإلى(ي8)يرقميالمعارضيعقد

ي
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يلعقدايويبدأيالعقارية،يالدوسرييمحمديبنيمعتقيبنيمحمديمكتبيالمستأجر
يلايري750,000يبقيمةيم2023/ي06/ي22يإلىيم2021/ي06/ي23يتاريخيفي

يأساسيلىعيتدفعيسنويا  يالمضافةيالقيمةيلضريبةيشاملةيغيريسنويا  يسعودي
ي:ياليةالتيالشروطيأبرزيعلىيالعقديويشتمل.يأشهريستةيكليسنويينصف

ي
يالصيانةيبنوديعدايفيمايالصيانةيخدماتييجاريةاإليالقيمةيتشمل .ي1

 .ياالستخداميأوياالستهالكيعنيالناتجةيللمبنىيالدورية

 ي
يفاقيةاإلتيعنيالتنازليأويالباطنيمنيالعقاريتأجيريللمستأجرييحقيال .ي2

 .يللغير

 ي
تتجدد مدة اإليجار تلقائيا  لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين  .ي3

( يوما  من تاريخ انتهاء مدة 90ل )اآلخر برغبته إنهاء العقد قب

 .ياإليجار

 

ي:يالتاليةيالحاالتيإحدىيفييالعقديإنهاءييتم .ي4
 العقديمدةيانتهاء 4.1

 .يالعقاريانهياريعلىيإشاراتيوجوديعلىيأدلة 4.2

 .يلالستخداميصالحيغيريالعقارييجعلياألنظمةيفييتغيير 4.3

 ي.يالعقارياستخداميمعهييتعذريممايمنهيجزءيأويللعقاريالحكومةيتملك 4.4

 .يالقاهرةيالقوةيحاالتيودوج 4.5

(ي15)يخاللياصالحهييتميولميالعقديبنوديألحديخرقيوجوديحاليفي 4.6
يحقييفإنهيالشرط،يلذلكيكتابةيالمنتهكيالطرفيإبالغيتاريخيمنييوم

 .يالعقديإنهاءيالمتضرريللطرف

يإنهاءيكللمالييحقيفإنهيالمستأجريتصفيةيأويإفالسيأويإعساريحالةيفي 4.7
 .يالتعويضيعنيلكالمايحقيسقوطيعدميمعيالعقد

ي

يال توجد أي رهونات على العقار  الرهون على العقار

يال توجد أي ضمانات على اإليجارات الضمانات على اإليجارات

ي.يال يوجد تضارب في المصالح مع المستأجرين التضارب في المصالح مع المستأجرين

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار، إن وجدت 

 (:2021)لسنة 
يسعودييلايري750,000.00

يسعودييلايري750,000.00 (:2020)لسنة 

يسعودييلايري750,000.00 (:2019)لسنة 

 أي معلومات إضافية

غير  لاير سعوديي6,698,563عقار بسعر شراء يبلغ الاالستحواذ على 

والتي يسعودييلايري334,928.15يبمبلغيعقاريةيتصرفاتيضريبةشامل 

ي:يعلى النحو التاليتدفع 
يالعقارات يتحملها بائعوالاير سعودي ي267.942.52بمبلغ ي%80نسبة 

ي.يلاير سعودي تحمل على الصندوقي66,985.63بمبلغ ي%20ونسبة  ،
من قيمة اإلستحواذ من خالل إصدار ي%80دفع  مايعادل وسيتم 

صدور موافقة هيئة يبعدلاير ي5,358,850وحدة بسعر يعادل ي535,885

 ويتم دفع المبلغ المتبقي منطرح األولي واكتمال مرحلة اليالسوق المالية

ي.يمن المبالغ المحصلة من الطرح األولي قيمة العقار المستحوذ عليه  نقدا
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 197مستودع المصانع قطعه  اسم العقار

يبندر بن فهد بن مقيل/يالسيد  معلومات مالك/مالك العقار )البائع(

يمستودعات نوع العقار

يالرياض/يالعربية السعودية المملكة  الدولة/المدينة

يحي الدار البيضاء المصانع الحي/الشارع

 الموقع (كروكيمخطط )

 

 )متر مربع( مساحة األرض

ي2,261,25
ألفان ومئتان وواحد وستون متر مربعا وخمسة وعشرون سنتمترا )

ي(مربعا
)متر  مساحة البناء )حسب رخصة البناء(

 مربع(
ي1,500

يدور أرضي عدد األدوار

 أنواع الوحدات وأعدادها
متر مربع ومتوسط المساحات ي1,600بمساحة إجمالية  مستودعاتي4

يمتر مربع لكل مستودعي400
أغسطس  15في كما ) نسبة إشغال العقار

2022 ) 
ي100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى )حسب شهادة إتمام 

 البناء(

يهـ1430/ي6/ي17
ي(م2009/ي6/ي10)

 تكلفة شراء العقار

يلاير سعوديي2,051,546
يلاير سعودي 102,577.30غير شامل ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ 

يوالتي تدفع على النحول التالي لاير ي82.061.84بمبلغ ي%80نسبة :

لاير ي20,515.46بمبلغ ي%20ونسبة ، العقارات يتحملها بائعواسعودي 

ي.يسعودي تحمل على الصندوق
ي.يأي عقار بخصوصهاومستقبالً يتم التباحث والمناقشة مع بائع 

يال يوجد سعي على شراء العقار

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية

( يوما من 360قبل ) عقد اإليجار يجدد تلقائيا  لمدة مماثلة مع المستأجر
كثر أ، ومتوسط المدة المتبقية من عقود اإليجار تاريخ انتهاء مدة اإليجار

إدارة الممتلكات  وسيسعى مدير الصندوق من خالل مدير من ست سنوات
 أو الوسطاء العقاريين لتجديد العقود قبل انتهائها.

 

ي:يالمستأجرينيأهميعنينبذه
 

 :ي(26)و (ي25)و (ي2)و  (1)يرقمالمستودعات  عقد

ي
يتاريخيفييالعقديويبدأي،مكتب حلم الصفوه للعقاراتيالمستأجر

يلايري229,700يقيمةيبإجمالييم2027/ي07/ي15يإلىيم2022/ي07/ي16
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يشكليلىعيتدفعيسنويا  يالمضافةيالقيمةيلضريبةيشاملةيغيرنوياً سيسعودي
ي:يالتاليةيالشروطيأبرزيعلىيالعقديويشتمل.يات شهريةدفع
ي
يالصيانةيبنوديعدايفيمايالصيانةيخدماتياإليجاريةيالقيمةيتشمل .ي1

 .ياالستخداميأوياالستهالكيعنيالناتجةيللمبنىيالدورية

 ي

 .يللغير الباطنيمنيالعقاريتأجيريللمستأجرييحق .ي2

 ي
تتجدد مدة اإليجار لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف  .ي3

( يوما  من تاريخ انتهاء مدة 360اآلخر برغبته إنهاء العقد قبل )
 اإليجار.

 

 :يحاالت فسخ العقد .ي4

 
باإلضافة إلى أي حالة أخرى منصوص عليها في عقد اإليجار وتمنح الحق 

د اإليجار عند تحقق حالة أو أكثر ألي من الطرفين فسخ العقد ينفسخ عق

ي:يمن الحاالت التالية
ثبوت أن العقار آيل للسقوط بموجب تقرير من الدفاع المدني  .1

يتخوله الجهة الحكومية المعتمدة.من أو 
إذا اقتضت قرارات حكومية تعديل أنظمة البناء، مما ينتج عنه  .2

يتعذر استخدام الوحدات اإليجارية.
ر أو جزء منه، بحيث يتعذر استخدام قيام الدولة بتملك العقا .3

يالوحدات اإليجارية.
يعند األسباب القاهرة. .4

يال توجد أي رهونات على العقار الرهون على العقار

يال توجد أي ضمانات على اإليجارات الضمانات على اإليجارات

ي.يال يوجد تضارب في المصالح مع المستأجرين التضارب في المصالح مع المستأجرين

دات آخر ثالث سنوات للعقار، إن وجدت إيرا

 (:2021)لسنة 
يلاير سعودي 237,700.00

يلاير سعودي 216,750.00 (:2020)لسنة 

يلاير سعودي 220,000.00 (:2019)لسنة 

 أي معلومات إضافية

غير  لاير سعوديي2,051,546االستحواذ على العقار بسعر شراء يبلغ 

والتي يلاير سعودي 102,577.30شامل ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ 

ي:يعلى النحول التالي تدفع
، العقارات يتحملها بائعوالاير سعودي ي82.061.84بمبلغ ي%80نسبة 

ي.يلاير سعودي تحمل على الصندوقي20,515.46بمبلغ ي%20ونسبة 
من قيمة اإلستحواذ من خالل إصدار ي%80دفع  مايعادل وسيتم 

صدور موافقة هيئة يبعد لاير1,641,237وحدة بسعر يعادل ي164,124

ويتم دفع المبلغ المتبقي من قيمة واكتمال الطرح النقدي يالسوق المالية

ي.يمن المبالغ المحصلة من الطرح األولي العقار المستحوذ عليه  نقدا
ي.يعلى المستأجر العقارتقع مسوؤلية إدارة 
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 202مستودع المصانع قطعه  اسم العقار

يبندر بن فهد بن مقيل/يالسيد  العقار )البائع( معلومات مالك/مالك

يمستودعات نوع العقار

يالرياض/يالمملكة العربية السعودية  الدولة/المدينة

يحي الدار البيضاء المصانع الحي/الشارع

 الموقع (كروكيمخطط )

ي
 

 )متر مربع( مساحة األرض

ي3,592,13
وثالثة عشر ثالثة االف وخمسمائة وإثنين وتسعون متر مربعا )

ي(سنتمترا مربعا

ي2,682 )متر مربع( مساحة البناء )حسب رخصة البناء(

يدور أرضي عدد األدوار

 أنواع الوحدات وأعدادها
متر مربع ومتوسط مساحة ي2,400بمساحة إجمالية  مستودعاتي9

ي.يمتر مربعي267
أغسطس  15في )كما  نسبة إشغال العقار

2022 ) 
ي100%

المبنى )حسب شهادة إتمام تاريخ إتمام إنشاء 

 البناء(

يهـ1431/ي03/ي28
ي(م2010/ي03/ي14)ي

 تكلفة شراء العقار

يلاير سعوديي2,411,482
لاير سعودي  120,574.10غير شامل ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ 

يوالتي تدفع على النحو التالي لاير ي96,459.28بمبلغ ي%80نسبة :

لاير ي24,114.82بمبلغ ي%20ونسبة ، العقارات يتحملها بائعواسعودي 

ي.يسعودي تحمل على الصندوق
ي.يومستقبالً يتم التباحث والمناقشة مع بائع أي عقار بخصوصها

يال يوجد سعي على شراء العقار

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية

( يوما من 360عقد اإليجار يجدد تلقائيا  لمدة مماثلة مع المستأجر قبل )
ومتوسط المدة المتبقية من عقود اإليجار أكثر تاريخ انتهاء مدة اإليجار، 

من ست سنوات وسيسعى مدير الصندوق من خالل مدير إدارة 
 الممتلكات أو الوسطاء العقاريين لتجديد العقود قبل انتهائها.

 

ي:يالمستأجرينيأهميعنينبذه
ي

( و 7( و )6( و)5( و )4( و)3( و )2و )(ي1)يرقمالمستودعات يعقد

 (:ي9)ي( و8)

ي
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يتاريخيفييالعقديويبدأي،يتأجر مكتب حلم الصفوه للعقاراتالمس
يسعودييلايري270,000يبقيمةيم2027/ي07/ي15يإلىيم2022/ي07/ي16
.يات شهريةدفعيشكليعلىيتدفعيسنويا  يالمضافةيالقيمةيلضريبةيشاملةيغير

ي:يالتاليةيالشروطيأبرزيعلىيالعقديويشتمل
يالصيانةينودبيعدايفيمايالصيانةيخدماتياإليجاريةيالقيمةيتشمل .ي1

 .ياالستخداميأوياالستهالكيعنيالناتجةيللمبنىيالدورية

 .للغير الباطن من العقار تأجير للمستأجر يحق  .ي2
تتجدد مدة اإليجار لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف  .ي3

( يوما  من تاريخ انتهاء مدة 360اآلخر برغبته إنهاء العقد قبل )
 اإليجار.

 : العقد فسخ حاالت .ي4

 
إلضافة إلى أي حالة أخرى منصوص عليها في عقد اإليجار وتمنح با

الحق ألي من الطرفين فسخ العقد ينفسخ عقد اإليجار عند تحقق حالة أو 

ي:يأكثر من الحاالت التالية
ثبوت أن العقار آيل للسقوط بموجب تقرير من الدفاع المدني أو  .ي1

يمن تخوله الجهة الحكومية المعتمدة.
 هعن ينتج مما البناء، أنظمة تعديل حكومية قرارات اقتضت إذا .ي2

ي.اإليجارية الوحدات استخدام تعذر
 استخدام يتعذر بحيث منه، جزء أو العقار بتملك الدولة قيام .ي3

ي.اإليجارية الوحدات
ي.القاهرة األسباب عند .ي4

يال توجد أي رهونات على العقار الرهون على العقار

يت على اإليجاراتال توجد أي ضمانا الضمانات على اإليجارات

ي.يال يوجد تضارب في المصالح مع المستأجرين التضارب في المصالح مع المستأجرين

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار، إن وجدت 

 (:2021)لسنة 
يلاير سعوديي270,000.00

يلاير سعودي 270,000.00 (:2020)لسنة 

يلاير سعودي 270,000.00 (:2019)لسنة 

 أي معلومات إضافية

غير  لاير سعوديي2,411,482االستحواذ على العقار بسعر شراء يبلغ 

والتي لاير سعودي  120,574.10شامل ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ 

ي:يعلى النحو التالي تدفع
، العقارات يتحملها بائعوالاير سعودي ي96,459.28بمبلغ ي%80نسبة 

ي.يقلاير سعودي تحمل على الصندوي24,114.82بمبلغ ي%20ونسبة 
من قيمة اإلستحواذ من خالل إصدار ي%80دفع  مايعادل وسيتم 

صدور موافقة هيئة يبعدلاير 1,929,186وحدة بسعر يعادل 192,919

ن ويتم دفع المبلغ المتبقي مواكتمال مرحلة الطرح النقدي يالسوق المالية

ي.يمن المبالغ المحصلة من الطرح األولي قيمة العقار المستحوذ عليه  نقدا
ي.يعلى المستأجر العقارمسوؤلية إدارة  تقع
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 207مستودع المصانع قطعه  اسم العقار

يبندر بن فهد بن مقيل/يالسيد  معلومات مالك/مالك العقار )البائع(

يمستودعات نوع العقار

يالرياض/يالمملكة العربية السعودية  الدولة/المدينة

يحي الدار البيضاء المصانع الحي/الشارع

 الموقع (كروكيطط )مخ

ي
 

 )متر مربع( مساحة األرض

ي4,848,50
أربعة االف وثمانمائة وسبعة واربعون متر مربعا وخمسون سنتمترا )

ي(مربعا

ي3,931 )متر مربع( مساحة البناء )حسب رخصة البناء(

يدور أرضي عدد األدوار

 أنواع الوحدات وأعدادها
متر ي420مربع و متر ي300بمساحات تتراوح بين  مستودعاتي10

 متر مربعي359مربع بمتوسط مساحات 

أغسطس  15في )كما  نسبة إشغال العقار

2022 ) 
ي100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى )حسب شهادة إتمام 

 البناء(

يهـ  1431/ي8/ي2
ي(م2010/ي7/ي14)ي

 تكلفة شراء العقار

يلاير سعودي 4,177,001
 يلاير سعودي 208,850.05ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ غير شامل 

يوالتي تدفع على النحو التالي لاير ي167,080.04بمبلغ ي%80نسبة :

لاير ي41,770.01بمبلغ  ي%20ونسبة ، سعودي يتحملها بائعوا العقارات

ي.يسعودي تحمل على الصندوق
ي.يومستقبالً يتم التباحث والمناقشة مع بائع أي عقار بخصوصها

يال يوجد سعي شراء على العقار

 عقود اإليجار الحاليةنبذة عن 

( يوما من 360عقد اإليجار يجدد تلقائيا  لمدة مماثلة مع المستأجر قبل )
تاريخ انتهاء مدة اإليجار، ومتوسط المدة المتبقية من عقود اإليجار أكثر 
من ست سنوات وسيسعى مدير الصندوق من خالل مدير إدارة 

 ل انتهائها.الممتلكات أو الوسطاء العقاريين لتجديد العقود قب
 

ي:يالمستأجرينيأهميعنينبذه
ي

( و 7( و )6( و)5( و )4( و)3( و )2و )(ي1)يالمستودعات رقميعقد

 ي(:ي10)و  (9)ي( و8)

ي
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يتاريخيفييالعقديويبدأي،مكتب حلم الصفوه للعقاراتيالمستأجر
يسعودييلايريي500,000 بقيمةيم2027/ي07/ي15يإلىيم2022/ي07/ي16

ات دفعيشكليعلىيتدفعيسنويا  يافةالمضيالقيمةيلضريبةيشاملةغير 

ي:يالتاليةيالشروطيأبرزيعلىيالعقديويشتمل.يشهرية
ي
يالصيانةيبنوديعدايفيمايالصيانةيخدماتياإليجاريةيالقيمةيتشمل .ي1

 .ياالستخداميأوياالستهالكيعنيالناتجةيللمبنىيالدورية

 .يالباطن للغيريمنيالعقاريتأجيريللمستأجرييحق .ي2

 الطرف الطرفين أحد يخطر لم ما ةمماثل لمدة اإليجار مدة تتجدد .ي3
 مدة انتهاء تاريخ من يوما  ( 360) قبل العقد إنهاء برغبته اآلخر
 .اإليجار

 

 :يحاالت فسخ العقد .ي4

 
باإلضافة إلى أي حالة أخرى منصوص عليها في عقد اإليجار وتمنح 

الحق ألي من الطرفين فسخ العقد ينفسخ عقد اإليجار عند تحقق حالة أو 

ي:ياالت التاليةأكثر من الح
ثبوت أن العقار آيل للسقوط بموجب تقرير من الدفاع المدني أو  .ي1

 من تخوله الجهة الحكومية المعتمدة.
إذا اقتضت قرارات حكومية تعديل أنظمة البناء، مما ينتج عنه  .ي2

 .تعذر استخدام الوحدات اإليجارية
قيام الدولة بتملك العقار أو جزء منه، بحيث يتعذر استخدام  .ي3

يات اإليجارية.الوحد
ي.القاهرة األسباب عند .ي4

ي.ال توجد أي رهونات على العقار  الرهون على العقار

ي.ال توجد أي ضمانات على اإليجارات الضمانات على اإليجارات

ي.يال يوجد تضارب في المصالح مع المستأجرين التضارب في المصالح مع المستأجرين

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار، إن وجدت 

 (:2021)لسنة 
يلاير سعودي 467,675.00

يلاير سعودي 465,000.00 (:2020)لسنة 

يلاير سعودي 465,000.00 (:2019)لسنة 

 أي معلومات إضافية

غير  لاير سعوديي4,177.001عقار بسعر شراء يبلغ الاالستحواذ على 

 يلاير سعودي 208,850.05ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ شامل 
ي:يالنحو التاليعلى والتي تدفع 

 ،العقاراتلاير سعودي يتحملها بائعوا ي167,080.04بمبلغ ي%80نسبة 

ي.يلاير سعودي تحمل على الصندوقي41,770.01بمبلغ  ي%20ونسبة 
من قيمة اإلستحواذ من خالل إصدار ي%80دفع  مايعادل وسيتم 

صدور موافقة هيئة يبعدلاير ي3,341,601وحدة بسعر يعادل ي334,160

ن ويتم دفع المبلغ المتبقي مواكتمال مرحلة الطرح النقدي الية السوق الم

ي.يمن المبالغ المحصلة من الطرح األولي قيمة العقار المستحوذ عليه  نقدا
ي.يعلى المستأجر العقارتقع مسوؤلية إدارة 
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 209مستودع المصانع قطعه  اسم العقار

يدر بن فهد بن مقيلبن/يالسيد  معلومات مالك/مالك العقار )البائع(

يمستودعات نوع العقار

يالرياض/يالمملكة العربية السعودية  الدولة/المدينة

يحي الدار البيضاء المصانع الحي/الشارع

 الموقع (كروكيمخطط )

 
 سنةي11 عمر العقار

ي310120033053 رقم الصك

يهـي1435/ي11/ي27 تاريخ الصك

 )متر مربع( مساحة األرض

ي6,627,77
االف وستمائة وسبعة وعشرون متر مربعا وسبعة وسبعون ستة )

ي(سنتمترا مربعا

ي2,636 )متر مربع( مساحة البناء )حسب رخصة البناء(

يدور أرضي عدد األدوار

 أنواع الوحدات وأعدادها
متر مربع ي490متر مربع و ي390بمساحات تتراوح بين  مستودعاتي6

يمتر مربعي424وبمتوسط مساحات 
أغسطس  15في )كما  العقار نسبة إشغال

2022 ) 
ي100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى )حسب شهادة إتمام 

 البناء(

يهـ1432/ي11/ي19
ي(م2011/ي10/ي17)ي

 تكلفة شراء العقار

يلاير سعودي 3,400,575
لاير سعودي  170,028.75ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ غير شامل 

يوالتي تدفع على النحو التالي لاير ي136.023.00 بمبلغي%80نسبة :

لاير ي34,005.75بمبلغ ي%20ونسبة  ،سعودي يتحملها بائعوا العقارات

ي.يسعودي تحمل على الصندوق
ي.يومستقبالً يتم التباحث والمناقشة مع بائع أي عقار بخصوصها

 ال يوجد سعي شراء على العقار

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية

( يوما من 360مع المستأجر قبل )عقد اإليجار يجدد تلقائيا  لمدة مماثلة 
تاريخ انتهاء مدة اإليجار، ومتوسط المدة المتبقية من عقود اإليجار أكثر 
من ست سنوات وسيسعى مدير الصندوق من خالل مدير إدارة 

 الممتلكات أو الوسطاء العقاريين لتجديد العقود قبل انتهائها.
 

ي:يالمستأجرينيأهميعنينبذه
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 :ي(39)و (ي38)و (ي37)و  (9)ي( و8( و )7) رقميالمستودعاتيعقد

ي
يتاريخيفييالعقديويبدأي،مكتب حلم الصفوه للعقاراتيالمستأجر

يسعودييلايري341,500يبقيمةيم2027/ي07/ي15يإلىيم2022/ي07/ي16
ييشتملو.يتدفع على دفعات شهريةيالمضافةيالقيمةيلضريبةيشاملةيغير
ي:يالتاليةيالشروطيأبرزيعلىيالعقد

ي
يالصيانةيبنوديعدايفيمايالصيانةيخدماتييجاريةاإليالقيمةيتشمل .ي1

 .ياالستخداميأوياالستهالكيعنيالناتجةيللمبنىيالدورية

 .يالباطن للغيريمنيالعقاريتأجيريللمستأجرييحق .ي2

 ي
تتجدد مدة اإليجار لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف  .ي3

دة ( يوما  من تاريخ انتهاء م360اآلخر برغبته إنهاء العقد قبل )
 اإليجار.

 

 :يحاالت فسخ العقد .ي4

 
باإلضافة إلى أي حالة أخرى منصوص عليها في عقد اإليجار وتمنح 

الحق ألي من الطرفين فسخ العقد ينفسخ عقد اإليجار عند تحقق حالة أو 

ي:يأكثر من الحاالت التالية
ثبوت أن العقار آيل للسقوط بموجب تقرير من الدفاع المدني أو  .ي1

 حكومية المعتمدة.من تخوله الجهة ال
إذا اقتضت قرارات حكومية تعديل أنظمة البناء، مما ينتج عنه  .ي2

 تعذر استخدام الوحدات اإليجارية.
قيام الدولة بتملك العقار أو جزء منه، بحيث يتعذر استخدام  .ي3

 الوحدات اإليجارية.
 .القاهرة األسباب عند .ي4

ي

يال توجد أي رهونات على العقار  الرهون على العقار

يال توجد أي ضمانات على اإليجارات مانات على اإليجاراتالض

ي.يال يوجد تضارب في المصالح مع المستأجرين التضارب في المصالح مع المستأجرين

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار، إن وجدت 

 (:2021)لسنة 
يلاير سعودي 420,765.00

يلاير سعودي 318,000.00 (:2020)لسنة 

يلاير سعودي 318,000.00 (:2019)لسنة 

يعتمد ذلك في السنوات السابقة على نسب اإلشغال 

وهل اإليجار فيه زيادات أم ال وفي السنة الالحقة 

حيث أنه مستأجر من قبل مستأجر واحد فيتم 

مراعاة ذلك لضمان التأجير لمدة طويلة مع 

أي مستأجر واحد فيكون هناك خصم للمستأج

 معلومات إضافية

غير  لاير سعوديي3,400,575عقار  بسعر شراء يبلغ االستحواذ على ال

والتي لاير سعودي  170,028.75ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ شامل 

ي:يعلى النحو التاليتدفع 
ي،العقاراتلاير سعودي يتحملها بائعوا ي136.023.00بمبلغ ي%80نسبة 

ي.يلاير سعودي تحمل على الصندوقي34,005.75بمبلغ ي%20ونسبة 
من قيمة اإلستحواذ من خالل إصدار ي%80يعادل يما دفع وسيتم 

صدور موافقة هيئة يبعدلاير ي2,720,460وحدة بسعر يعادل ي272,046
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ويتم دفع المبلغ المتبقي من قيمة واكتمال الطرح النقدي السوق المالية 

يي.يمن المبالغ المحصلة من الطرح األولي العقار المستحوذ عليه  نقدا
ي.يعلى المستأجر لعقاراتقع مسوؤلية إدارة 

 

 

 ات تركز االستثمار:سياسه( 

ربما تتركز عقارات الصندوق ( من هذه الشروط واألحكام )ملخص استراتيجيات الصندوق( 9)بما ال يتعارض مع جاء في الفقرة 

ي ر فقطاع معين أو منطقة جغرافية محددة وسيعمل مدير الصندوق على تنويع أنشطة الصندوق من خالل االستثمافي 

اململكة العربية السعودية أو خارجها حسب النسب الجغرافي لعقارات الصندوق داخل  التوزيعو العديد من األصول العقارية 

عقارات ع جمي، مع العلم بأنه في مرحلة الطرح األولي املوضحة في ملخص استراتيجيات الصندوق ومجاالت وقيود االستثمار

 ياض، محفظة الصندوق تتركز في مدينة الر 

 

 وفيما يلي بيانات الصكوك لألصول العقارية املستهدفة

 تاريخه الصك  رقم العقار م

  هـ 23/03/1434 710122022185 معارض ومكاتب الحاير  .1

  هـ 15/10/1434 210112031230 عمارة سكنية في حي النخيل  .2

  هـ 18/08/1443 310104055392 9العزيزية قطعة  مستودعات  .3

  هـ 18/08/1443 410128000416 10عزيزية قطعة ال مستودعات  .4

  هـ 28/05/1439 310106054859 محطة العليا  .5

  هـ 18/08/1443 910124044737 13مستودعات العزيزية قطعة   .6

 710107020170 197مستودع املصانع قطعه   .7

 910112022466و 

 هـ 13/03/1432

  هـ 13/03/1432و 

  هـ 04/03/1430 310102000751 202مستودع املصانع قطعه   .8

  هـ 04/01/1428 910108003263 207مستودع املصانع قطعه   .9

  هـ 27/11/1435 310120033053 209مستودع املصانع قطعه   .10

  هـ 19/05/1436 710108039858 192مستودع املصانع قطعه   .11

  هـ 12/06/1441 393589000104 مكاتب وصاالت عرض مبنى شهد  .12
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 لكل عقار على أساس سنوي  واملستهدفة السابقة اإليجارات عوائد .أ
 لكل عقار:السابقة عوائد اإليجارات الصافية  -1

     

 اسم العقار مسلسل

2019 2020 2021 

 العائد كنسبة

)عائد اإليجار/تكلفة 

شراء العقار)شاملة 

من مبلغ  20%

ضريبة التصرفات 

 *(( العقارية

عوائد اإليجارات 

 عودي()لاير س

 العائد كنسبة

)عائد اإليجار/تكلفة 

شراء العقار)شاملة 

من مبلغ  20%

ضريبة التصرفات 

 *(( العقارية

عوائد اإليجارات 

 )لاير سعودي(

 العائد كنسبة

)عائد 

اإليجار/تكلفة شراء 

العقار)شاملة 

من مبلغ  20%

ضريبة التصرفات 

 *(( العقارية

عوائد اإليجارات 

 )لاير سعودي(

 1,691,280 %11 1,775,844 %12 1,763,804 %12 معارض ومكاتب الحاير 1

 995,866 %11 1,021,500 %11 1,060,715 %12 عمارة سكنية في حي النخيل 2

 1,232,124 %11 0 %0 0 %0 9مستودعات العزيزية قطعة  3

 1,237,040 %11 1,162,167 %10 963,467 %9 10مستودعات العزيزية قطعة  4

 1,500,000 %11 500,000 %4 0 %0 محطة العليا 5

 892,474 %11 0 %0 0 %0 13مستودعات العزيزية قطعة  6

 237,700 %11 216,750 %10 220,000 %11 197مستودع املصانع قطعه  7

 270,000 %11 270,000 %11 270,000 %11 202مستودع املصانع قطعه  8

 467,675 %11 465,000 %11 465,000 %11 207عه مستودع املصانع قط 9

 420,765 %12 318,000 %9 318,000 %9 209مستودع املصانع قطعه  10

 750,000 %11 750,000 %11 750,000 %11 192مستودع املصانع قطعه  11

 6,829,948 %11 6,787,831 %11 8,633,178 %14 مكاتب وصاالت عرض مبنى شهد 12

 16,524,872 %11 13,267,092 %9 14,444,164 %10 املجموع 

 
 1,471,616.33بمبلغ  %20الصندوق منها فقط نسبة  سيتحملمرحلة الطرح األولي للصندوق  خاللالصندوق  عقاراتعلى  قاريةالع التصرفات ضريبة* 

 العقارات. ريال سعودي يتحملها بائعوا  5,886,465.32 بمبلغ %80ونسبة 

 ألقرب رقم صحيح. جميع العوائد مقربة* 
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 :الصندوق لعقارات المستهدفةاإليجارات  عوائدوصافي  إجمالي .2

 

    ي 2022عوائدياإليجاراتيلعامي

 اسم العقار مسلسل

2022 

إجمالي عوائد 

)لاير اإليجارات 

 سعودي(

نسبة إجمالي 

عوائد 

 اإليجارات

مصرفات 

 العقار

صافي عوائد 

 اإليجارات

نسبة صافي 

عوائد 

 راتاإليجا

 

 

 

  %9 1,363,230 94,770 %10 1,458,000 معارض ومكاتب الحاير 1

  %10 900,955 146,045 %12 1,047,000 عمارة سكنية في حي النخيل 2

  %10 1,143,390 49,524 %11 1,192,914 9مستودعات العزيزية قطعة  3

  %10 1,112,379 46,349 %10 1,158,728 10مستودعات العزيزية قطعة  4

  %11 1,440,000 60,000 %11 1,500,000 محطة العليا 5

  %11 856,775 35,699 %11 892,474 13مستودعات العزيزية قطعة  6

  %11 220,512 9,188 %11 229,700 197مستودع املصانع قطعه  7

  %11 259,200 10,800 %11 270,000 202مستودع املصانع قطعه  8

  %11 480,000 20,000 %12 500,000 207مستودع املصانع قطعه  9

  %10 327,840 13,660 %10 341,500 209مستودع املصانع قطعه  10

  %10 701,250 48,750 %11 750,000 192مستودع املصانع قطعه  11

  %10 6,018,496 975,599 %11 6,994,095 مكاتب وصاالت عرض مبنى شهد 12

  %10 14,824,027 1,510,384 %11 16,334,410 املجموع 
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    ي 2023عوائد اإليجارات لعام 

 اسم العقار مسلسل

2023 

إجمالي عوائد 

)لاير اإليجارات 

 سعودي(

نسبة إجمالي 

عوائد 

 *اإليجارات

مصرفات 

 العقار

صافي عوائد 

 **اإليجارات

نسبة صافي 

عوائد 

 اإليجارات

 %10 1,581,347 109,933 %11 1,691,280 معارض ومكاتب الحاير 1

 %10 901,918 145,082 %12 1,047,000 عمارة سكنية في حي النخيل 2

 %11 1,247,898 51,996 %12 1,299,894 9مستودعات العزيزية قطعة  3

 %11 1,199,124 49,964 %11 1,249,088 10مستودعات العزيزية قطعة  4

 %11 1,440,000 60,000 %11 1,500,000 طة العليامح 5

 %11 856,775 35,699 %11 892,474 13مستودعات العزيزية قطعة  6

 %11 220,512 9,188 %11 229,700 197مستودع املصانع قطعه  7

 %11 259,200 10,800 %11 270,000 202مستودع املصانع قطعه  8

 %11 480,000 20,000 %12 500,000 207مستودع املصانع قطعه  9

 %10 327,840 13,660 %10 341,500 209مستودع املصانع قطعه  10

 %10 701,250 48,750 %11 750,000 192مستودع املصانع قطعه  11

 %10 6,089,533 979,561 %11 7,069,095 مكاتب وصاالت عرض مبنى شهد 12

 %10 15,305,397 1,534,633 %11 16,840,030 املجموع 

 

    ي 2024عوائد اإليجارات لعام 

 اسم العقار مسلسل

2024 

إجمالي عوائد 

)لاير اإليجارات 

 سعودي(

نسبة إجمالي 

عوائد 

 *اإليجارات

مصرفات 

 العقار

صافي عوائد 

 **اإليجارات

نسبة صافي 

عوائد 

 اإليجارات

 %10 1,581,347 109,933 %11 1,691,280 معارض ومكاتب الحاير 1

 %10 901,918 145,082 %12 1,047,000 عمارة سكنية في حي النخيل 2

 %11 1,247,898 51,996 %12 1,299,894 9مستودعات العزيزية قطعة  3

 %11 1,199,124 49,964 %11 1,249,088 10مستودعات العزيزية قطعة  4

 %11 1,440,000 60,000 %11 1,500,000 محطة العليا 5

 %11 856,775 35,699 %11 892,474 13مستودعات العزيزية قطعة  6

 %11 220,512 9,188 %11 229,700 197مستودع املصانع قطعه  7

 %11 259,200 10,800 %11 270,000 202مستودع املصانع قطعه  8

 %11 480,000 20,000 %12 500,000 207مستودع املصانع قطعه  9

 %10 327,840 13,660 %10 341,500 209مستودع املصانع قطعه  10

 %10 701,250 48,750 %11 750,000 192مستودع املصانع قطعه  11

 %10 6,089,533 979,561 %11 7,069,095 مكاتب وصاالت عرض مبنى شهد 12

 %10 15,305,397 1,534,633 %11 16,840,030 املجموع 
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ضريبة التصرفات العقارية  مبلغمن  %20ي عائد اإليجارات على تكلفة العقار شاملة إجمالي عوائد اإليجارات تحتسب بقسمة إجمال نسبة*

  العقارات  بائعوا يتحملها سعودي ريال 5,886,465.32 بمبلغ %80 نسبة بينما 1,471,616.33 بمبلغعلى االشتراكات النقدية  املحملة

كلفة على ت )إجمالي عوائد اإليجارات بعد خصم مصروفات العقار( تاإليجارا عوائد صافي بقسمة تحتسب اإليجارات عوائد صافي**نسبة 

 بمبلغ %80 نسبة بينما 1,471,616.33 بمبلغمن مبلغ ضريبة التصرفات العقارية املحملة على االشتراكات النقدية  %20العقار شاملة 

  العقارات  بائعوا يتحملها سعودي ريال 5,886,465.32

 .صحيح رقم ألقرب مقربة العوائد جميع 

 .الصندوق  باسم العقارات إفراغ تاريخ من ابتداءً  وذلكفي احتساب اإليجارات لصالح الصندوق  البدء مسيت

)الصيانة التي تؤثر على استفادة املستأجر من العقار  أساسية صيانة كمصروفات %4 نسبة باحتساب التحوط باب من الصندوق  مدير قام

قد إيجار بموجب ع املستأجرينبأن الصيانة التشغيلية للعقار تقع على عاتق  العلم مع الصندوق، قاراتع علىللغرض الذي أجره من أجله ( 

 املوحد أو العقود األخرى املوقعة مع املستأجرين

 قارالع ودخل إشغال نسبة على بناءً  تتغير ربما معينة نسبة كانت حال فياألمالك  إدارةالتحصيل ملديري  رسوماإلشارة إلى أن  يجدر

 .األساسية الصيانة ومصروفات األمالك إدارة مدير رسوم تشمل العقار مصروفات

 

 االقتراض للصندوق وسياسة مدير الصندوق في ممارسة تلك الصالحياتصالحيات  (ذ

 

من خالل جهة مرخصة من قبل البنك املركزي، على أن يكون هذا  للصندوق يجوز ملدير الصندوق الحصول على تمويل 

ل بحيث ال تتعدى نسبة التمويل املتحص ، املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الشرعية املعايير معوافق مت التمويل

. ويعتمد املبلغ املتحصل عليه قوائم مالية مدققة، وذلك بحسب  آخر صافي قيمة أصول الصندوق من  ٪100عليه عن 

 على )أ( اعتبارات خاصة بترتيب التمويل املتحصل عليه
ً
ا من حيث نسبة التغطية و غيرها من الشروط التي يطلبه فعليا

؛ و)ب( ظروف السوق السائدة. وسوف تكون شروط أي تمويل مبنية على أساس عدم وجود حق بالرجوع البنك املمول 

 لشروط أي تمويل، 
ً
لصندوق الحق بتحرير أي مستندات تمويل ل يكون قد على مالكي الوحدات في الصندوق. ووفقا

قرضين أو أي من الشركات التابعة لهم ورهن أصول 
ُ
وذلك وفقا لألنظمة والتعليمات  الصندوق األساسية ألحد امل

 .ملصلحة مالكي الوحدات أصول الصندوق االحتفاظ بملكية ، على أن يكون والتعاميم ذو الصلة

 

افر في الصندوق  وسائل (ح  وكيفية استثمار النقد املتو

ك منخفضة املخاطر، وذلاألرصدة النقدية للصندوق في أدوات أسواق النقد  جميعيحرص مدير الصندوق على استثمار 

ا بحد أدنى حسب م)ساما(  البنك املركزي السعوديالخاضعة ملراقبة املرخصة و بشكل مباشر من خالل أي من البنوك 

 . BBB/ فتشBaa3موديز/ -BBBتالي: ستاندرد آند بورزالتحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف االئتماني الدولية ك 

 

 عن تفاصيل استخدام متحصالت طرح الصندوق  اإلفصاح (ط

لالستحواذ على محفظة في حال تغطية الحد األعلى  الوحداتمن متحصالت طرح  %99.01استخدام ما نسبته  يتم

 لغبمب %20 نسبة فقط منها الصندوق  سيتحملوالتي  شاملة ضريبة التصرفات العقارية االستثمار املستهدفة

  .العقارات  بائعوا يتحملها سعودي ريال 5,886,465.32 بمبلغ %80 ونسبة سعودي ريال 1,471,616.33

 

 الحد األعلى للطرح  الحد االدنى للطرح التفاصيل

 117,729,310 117,729,310 (السعودي)بالريال  العيني االشتراك

 32,270,690 30,903,940  النقدي )بالريال السعودي(  االشتراك

 0 0 التمويل

 150,000,000 148,633,250  املبلغ إجمالي
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 استخدام المتحصالت في التالي:

 

 الحد األعلى للطرح  الحد االدنى للطرح التفاصيل

 150,000,000 148,633,250 املتحصالت مبلغ

 147,161,633 147,161,633 محفظة االستثمار املستهدفةعلى  االستحواذ

 ديالنق الجزء على لعقاريةا التصرفات ضريبة

* 
1,471,617 1,471,617 

 1,366,750 0 نقد في الصندوق 
 

* ضريبة التصرفات العقارية على عقارات الصندوق خالل مرحلة الطرح األولي للصندوق سيتحمل الصندوق منها فقط نسبة 

  .يتحملها بائعوا  العقارات ريال سعودي 5,886,465.32بمبلغ  %80ونسبة ريال سعودي  1,471,616.33بمبلغ  20%

 

فقا و الستحواذ على محفظة االستثمار المستهدفةلالمستهدف المبلغ  صافي توزيعجدول يوضح طريقة 

 بمبلغ %20وكذلك مبلغ ضريبة التصرفات العقارية التي سيتحملها الصندوق بنسبة  لكل عقار

 : ريال سعودي 1,471,616.33

 

 د األعلى للطرحالح الحد االدنى للطرح التفاصيل

 15,105,529 15,105,529 معارض ومكاتب الحاير

 8,894,495 8,894,495 عمارة سكنية في حي النخيل

 11,004,614 11,004,614 9مستودعات العزيزية قطعة 

 11,048,521 11,048,521 10مستودعات العزيزية قطعة 

 13,397,127 13,397,127 محطة العليا

 7,971,058 7,971,058 13طعة مستودعات العزيزية ق

 2,051,546 2,051,546 197مستودع املصانع قطعه 

 2,411,482 2,411,482 202مستودع املصانع قطعه 

 4,177,001 4,177,001 207مستودع املصانع قطعه 

 3,400,575 3,400,575 209مستودع املصانع قطعه 

 6,698,563 6,698,563 192مستودع املصانع قطعه 

 61,001,122 61,001,122 تب وصاالت عرض مبنى شهدمكا

 1,471,617 1,471,617  * الطرح من النقدي الجزء على العقارية التصرفات ضريبة

 1,366,750 0 في الصندوق  نقد

 150,000,000 148,633,250 املبلغ إجمالي
 

ي للصندوق سيتحمل الصندوق منها فقط نسبة * ضريبة التصرفات العقارية على عقارات الصندوق خالل مرحلة الطرح األول

  ريال سعودي يتحملها بائعوا  العقارات 5,886,465.32بمبلغ  %80ونسبة  1,471,616.33بمبلغ  20%

 

 الصندوق  أصول  قيمة جماليمن إ الصندوق  في والنقدية العينية االشتراكات ةونسب الوحدات مالكي .ب

 

 
 األدنى الحد

 إجمالي من نسبة

 الوحدات عدد
 األعلى الحد

 إجمالي من نسبة

 الوحدات عدد

 –املطروحة لغير الجمهور  الوحدات عدد

  االشتراك العيني
11,772,931 79.21% 11,772,931 78.49% 
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 –الوحدات املطروحة للجمهور  عدد

 االشتراك النقدي
3,090,394  20.79% 3,227,069 21.51% 

 %100 15,000,000 %100 14,863,325 * الوحدات عدد إجمالي
 

 ملدةيل  بندر بن فهد بن ابراهيم بن مق/ االستاذشمو لالستثمار التجاري املحدوده و  شركةفترة الحظر على بيع الوحدات املطبقة على  تمتد *

 .ملهتاريخ إدراج الوحدات املصدرة  من سنة

خالل  األصول العقارية املستحوذ عليها في الصندوق بشكل عيني مقابل وحدات تصدر لصالحهم كجزء من قيمةء املشتركين أسما

 :تأسيس الصندوق  دالطرح األولي عن

 

 عدد الوحدات البائع
 قيمة الوحدات

 )ريال سعودي(

نسبة ملكية كل 

 مال رأسمشترك من 

 ريت الواحة صندوق 

 ( األدنى)الحد 

نسبة ملكية كل مشترك 

 صندوق  مال رأسمن 

)الحد  ريت الواحة

 (األعلى

 التجاري  مارلالستث شمو شركة

 %68.49 %69.12 102,737,973                           10,273,798   املحدوده

 بن فهد بن بندر/ االستاذ

)ملكية   مقيل بن ابراهيم

 (مباشرة
1,499,133 14,991,334 10.09% 9.99% 

 % 79.21 117,729,310 11,772,931 املجموع
 

78.49% 

 

بشكل املساهمين  الواحة ريت  صندوق )إحدى مالك وحدات  و لالستثمار التجاري املحدودهشركة شمبمالك فيما يلي قائمة و 

 :األولي العام الطرح( كما في وقت عيني

 

 لالستثمار التجاري املحدودهفي شركة شمو  نسبة امللكية االسم

 %22 **االستاذ/ بندر بن فهد بن ابراهيم بن مقيل  

 %22 بن مقيل  االستاذ/ بدر بن فهد بن ابراهيم 

 %22 االستاذ/ عبدالعزيز بن فهد بن ابراهيم بن مقيل  

 %12 االستاذة/ حصة بنت عبدالعزيز بن يوسف  

 %11 االستاذة/ سامية بن فهد بن ابراهيم بن مقيل  

 %11 االستاذة/ لطيفة بن فهد بن ابراهيم بن مقيل  

ي الصندوق فشمو لالستثمار التجاري املحدوده وهو أيضا احد املساهمين بشكل عيني ** السيد بندر بن فهد بن مقيل لدية ملكية في شركة 
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، 207قطعة مستودع املصانع ، و 202قطعة مستودع املصانع  و ،197مستودع املصانع قطعه )التالية من خالل ملكيتة املباشرة على العقارات 

 (192قطعة مستودع املصانع ، و 209قطعة مستودع املصانع و 

 

 ارة النشطةاإلد .أ

 واملستشارين الخارجيين إلجراء تقييم دوري للقطاعات فيمدير الصندوق لـيعتمد الصندوق على فريق االستثمار التابع 

سوق االستثمار العقاري. وستتم إدارة أصول الصندوق من قبل فريق في االستثمارات العقارية. وسيقوم الفريق بترقب 

 إلى أساسيات السوق وخصائص القطاع لالستفادة من مستمر لألنماط والدورات في سوق اال 
ً
ستثمار العقاري، إضافة

 الفرص املتاحة في السوق العقاري والحفاظ على أهداف الصندوق على املدى الطويل.

 

 تخاذ القرار االستثماري إعملية  .ب

تحديد  ي نشط من أجلوفي سبيل السعي وراء فرص جديدة في السوق العقاري فإن مدير الصندوق سيتبنى نهج استثمار 

الفرص وتنفيذ الصفقات بشكل فعال بما يتماش ى مع سياسة االستثمار التي يتبعها فريق االستثمار لدى مدير 

 الصندوق.

 

ومن ضمن عملية انتقاء العقار املناسب عند الشراء أو البيع، يقوم مدير الصندوق بدراسة كل عقار على حدة  قبل 

ل عام. يأخذ مدير الصندوق عدة عوامل بعين االعتبار ومنها جاذبية مكان العقار، واملزايا مقارنته بالقطاع العقاري بشك

وصية إلى تالتنافسية، مستويات الطلب والسيولة النقدية في سوق العقار، ونسب الشواغر وعوامل أخرى للتوصل إلى 

ندوق بتنفيذ القرار وترتيب جميع ومن بعد ذلك يقوم مدير الص، قرار بشأن كل أصلمجلس إدارة الصندوق إلتخاذ 

 أو الجهاتاملستشارين القانونيين وغيرهم مقدمي خدمات للصندوق مثل  واسواء كان اإلجراءات املطلوبة مع الغير

 على مستشارين من الغيرو الحكومية املعنية. 
ً
 نونية.والخدمات القا فيما يخص التقييم الفني واملالي قد يعتمد أيضا

 

 تثماراتالتخارج من االس .ج

إن الهدف الرئيس ي للصندوق هو توفير دخل جاري للمستثمرين، والذي من شأنه أن يتطلب االحتفاظ بملكية أصول 

لفترة معينة من الزمن. وسيقوم مدير الصندوق بمراقبة السوق باستمرار  لفرص التخارج من استثمار أو أكثر من 

ة محفظة لتشمل أصول جديدللال ال الحصر: )أ( إعادة التوازن استثماراته. وتشمل املبررات للتخارج على سبيل املث

، )ب( تدهور في مقومات األصل العقاري أو )ج( توقعات ونظرة سلبية حول سوق العقار تتناسب مع أهداف الصندوق 

 .األصول التابعة للصندوق والقطاعات الفرعية التي قد تؤثر على 

 بأن مدير الصندوق سيقوم بت يعتزم الصندوق االحتفاظ باالستثمارات بشكل
ً
كل  ييمقعام على املدى الطويل. علما

واقتراح استراتيجيات معينة، بما في ذلك قرارات بيع  كل ستة أشهر خالل شهر يونيو و ديسمبر عقار مملوك للصندوق 

 ات. العقار على املدى الطويل والقصير إذا تبين أن تلك القرارات تصب في مصلحة الصندوق ومالكي الوحد

 ليناثنين مستق مقيمينألي عقار يتم اقتراح بيعه من جانب الصندوق من  قييموسوف يحصل مدير الصندوق على ت

 .معتمدين من الهيئة السعودية للمقّيمين املعتمدين

 

 هيكل امللكية .د

شركة  مالصندوق بتعيين أمين الحفظ لالحتفاظ بملكية أصول الصندوق. يتم تسجيل ملكية األصول باس مدير قام

ذات غرض خاص يتم تأسيسها من قبل أمين الحفظ بغرض الفصل بين ملكية األصول اململوكة من قبل الصندوق 

 وتلك اململوكة من قبل أمين الحفظ.

املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة مع  بالتوافق وقد يحصل الصندوق على تمويل من مؤسسة مالية واحدة أو أكثر

وفي هذه الحال، يمكن رهن أصول الصندوق لصالح الجهة املمولة بموجب شروط وأحكام وثائق . الرقابة الشرعية

دوق الصنأصول االحتفاظ بملكية ، على أن يكون الصلة  لألنظمة والتعليمات والتعاميم ذات وذلك وفقا التمويل

  .ملصلحة مالكي الوحدات
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 يلجأ مدير الصندوق إلىل ألغراض الضريبة أو الزكاة فقد ولغايات تسجيل الصندوق لدى الهيئة العامة للزكاة والدخ

 تحويل الصندوق ليتخذ شكل املنشأة ذات األغراض الخاصة.

 

 االمتثال باألنظمة .ه

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

 واستثماره.  غير السعوديين للعقار

ويحق ملدير الصندوق رفض إشتراك أي مستثمر في الصندوق في حال تعارض ذلك االستثمار مع هذه الشروط واألحكام، 

أو الئحة صناديق االستثمار العقاري، أو أي أنظمة أخرى معتمدة من وقت إلى آخر من قبل هيئة السوق املالية أو غيرها 

 من الهيئات النظامية املعنية.

 

 خاطر االستثمار في الصندوق م  -3

ناسب وهو م عديدةمخاطر على االستثمار في الصندوق ينطوي لذلك، . عالي املخاطريصنف االستثمار في الصندوق بأنه 

لصندوق مدير ا قد قامولذلك فقط للمستثمرين الذين يدركون مخاطر االستثمار بشكل تام ويمكنهم تحمل تلك املخاطر، 

 خاطراملهذه قراءة ويجب على املستثمرين املحتملين في ملخص املخاطر بحسب علمه واعتقاده، حصر املخاطر الواردة ب

 أغفل عنها، ويمكن أن مخاطر أخرى  في الصندوق، وال يضمن مدير الصندوق عدم ظهور  االشتراكقبل  بعناية 
ً
مستقبال

  ذات أهميةليست  نهاتوجد مخاطر أخرى ال يعلمها مدير الصندوق أو عوامل يعتقد مدير الصندوق أ
ً
بح تصقد بينما حاليا

 بتغير ظروف السوق وبالتالي لم يذكرها في هذه الفقرة
ً
ن . وال يمكن تقديم أي ضمان بأن الصندوق سيتمكن ممهمة مستقبال

 على  تحقيق هدف االستثمار أو
ً
 .املستثمر مالهم رأسبأن املستثمرين سيتلقون عائدا

 

 

 ملخص املخاطر الرئيسية (أ

 

 طر املرتبطة بالصندوق اخل املعوام

 

ندوق وفي حال عدم تمكنه من دفع عوائد تأجيرية قد يعمد مدير الص :يليةشغغير ت طةمخاطر التوزيعات من انش

املتوفر في الصندوق حال  لي أن يقوم بتوزيع جزء من النقدللمساهمين من نشاط الصندوق التشغي دورية

 على عوائد الصندوق  ،لتزام على الصندوق إك  كالتوزيعات ملالكي الوحدات، وذلاستحقاق 
ً
مما قد يؤثر سلبيا

 وتوزيعاته.

 

سيكون هنالك العديد من العقارات األخرى التي تقع في نفس املناطق التي توجد فيها  مخاطر التنافس في املعروض:

ن عدد هذه عقارات محفظة الصندوق والتي تتنافس مع عقارات محفظة الصندوق في اجتذاب املستأجرين. إ

ناِفسة سيكون له أثٌر على مقدرة الصندوق في تأجير عقاراته وعلى املبالغ التي يمكنه تحصيلها 
ُ
العقارات امل

 في 
ً
كإيجارات لهذه العقارات مما قد يؤدي النخفاض التدفقات النقدية للصندوق. وقد يتأثر أداء الصندوق سلبا

عقارات قائمة في نفس مواقع عقارات الصندوق، األمر الذي  حال تم انشاء عقارات جديدة أو تم تحسين وتطوير

قد ُيضطر الصندوق إلى القيام بتحسينات أو تطويرات رأسمالية على العقارات التي يملكها للمحافظة على أو خلق 

 على عوا
ً
د ئميزٍة تنافسية، وبالتالي سيؤثر على التوزيعات الدورية التي يقوم بها الصندوق مما قد يؤثر سلبيا

 .الصندوق وتوزيعاته

 

 

هناك ضمان بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق عوائد ملستثمريه أو  ليس: االستثمارعدم وجود ضمان لعوائد 

ط في هذه الشرو املوصوفة أن العوائد ستكون متناسبة مع مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة املعامالت 
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 . والاملستثمرأن يخسر املستثمرون بعض أو جميع رأس املال واألحكام. ومن املمكن أن تقل قيمة الوحدات أو 

يمكن تقديم ضمان بأن العوائد املتوقعة أو املستهدفة للصندوق سيتم تحقيقها. وجميع األرقام واإلحصائيات التي 

وائد عفقط وال تمثل توقعات للربح. وال يمكن توقع الالتوضيح ألغراض هي وردت واملبينة في هذه الشروط واألحكام 

 في هذه الشروط واألحكام. الواردةقد تختلف عن اإلحصائيات التي الفعلية و 

 

:ال تتضمن عقود اإليجار املتعلقة بمعظم مخاطر عدم وجود ضمانات وفاء املستأجرين بسداد الدفعات االيجارية

بشكل سلبي في عقارات محل استثمار الصندوق على أية ضمانات سداد لإليجارات مما قد يؤثر على الصندوق 

حال قام املستأجرين بعدم الوفاء بااللتزامات التأجيرية التعاقدية الخاصة بهم. وبذلك، فإن التدفقات النقدية 

 في حال عدم وفاء 
ً
الخاصة بالصندوق وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات ملالكي الوحدات ستتأثر سلبا

 انات على اإليجار.املستأجرين بالتزاماتهم التأجيرية بغياب الضم

 

قد يفقد الصندوق شرط من الشروط املؤهلة لصناديق االستثمارية العقارية  مخاطر عدم مطابقة الشروط:

املتداولة بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري، وهو األمر الذي يترتب عليه آثار سلبية على الصندوق وعلى 

كي الوحدات. وباإلضافة إلى ذلك، قد يتم إجراء تغييرات الحقة األساس الذي يعتمد عليه في تحقيق عائدات ملال

على متطلبات االحتفاظ بوضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري متداول. وينبغي على املستثمرين املحتملين 

مالحظة أنه ال يوجد ضمان بأن الصندوق سيحتفظ بصفته كصندوق استثمار عقاري متداول لفترة غير محدودة 

ب عدم الوفاء باملتطلبات التنظيمية أو خالفه(. وفي حال فقدان الصندوق ألي شرط يؤهله ليكون )سواء بسب

صندوق استثمار عقاري متداول، يجوز لهيئة السوق املالية تعليق تداول الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوق. 

 على إمكانية تسويق الوحدات وعلى سيولتها و 
ً
 قيمتها.وبالتالي يمكن أن يؤثر ذلك سلبا

 

يعتزم الصندوق التقدم بطلب لكي يتم قبول الوحدات للتداول في السوق املوازية )نمو(. : مخاطر سيولة السوق 

اعتبار ادراج الصندوق في السوق املوازية )نمو( على أنه مؤشر بأن السوق سيكون ذات مستوى سيولة  وال ينبغي

تتأثر أسعار تداول الوحدات على نحو سلبي. وباإلضافة . وفي حال عدم نشوء سوق ذات سيولة عالية، قد عالية

 أو التعامالت املقررة على 
ً
إلى ذلك، في حال عدم تطور مثل هذا السوق، قد يكون للتعامالت الصغيرة نسبيا

الوحدات تأثير سلبي كبير على سعر الوحدات، و يكون من الصعب تنفيذ تعامالت تتعلق بعدد كبير من الوحدات 

وبالتحديد، يذكر أن السوق املوازية )نمو( هو أقل سيولة من السوق الرئيسية )تداول(، وبالتالي قد  بسعر ثابت.

 ال يتمكن مالكي الوحدات من التصرف بوحداتهم في الصندوق بالوقت والسعر املستهدف أو املتوقع.

 لوحداتاإن بيع عدد كبير من : في السوق املوازية بعد عملية الطرح الوحداتاملخاطر املرتبطة ببيع عدد كبير من 

 . وبعد إتمام عملية الطرحللوحداتلسعر السوقي على افي السوق املالية بعد إتمام عملية الطرح سيؤثر سلبا 

( أو أكثر من الوحدات في الصندوق من خالل %5مالكي الوحدات املالكين ملا نسبته )سوف يخضع  بنجاح،

 ،وحدات التي تم االشتراك بها خالل السنة األولى لبدء تداول الوحداتالتصرف في اللحظر لعدم مساهمات عينية 

لتالي ، وبالوحدات إلى تأثير سلبي على سعر الوحداتالكبار لعدد كبير من امالكي الوحدات وقد يؤدي بيع أي من 

عمال أ عد انتهاء فترة الحظر، والذي سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على قد ينتج عن ذلك انخفاض السعر السوقي

 .ووضعه املالي وتوقعاته املستقبلية لصندوق ا

 

ط معينة استيفاء شرو بعد الطرح في السوق املوازية، وبعد : في االستمرار في السوق املوازية صندوق مخاطر رغبة ال

يرتأي مدير الصندوق السوق الرئيسية، ولكنه  النتقال إلىيحق للصندوق ابموجب القواعد ذات الصلة قد 

مدرج في السوق املوازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية. وبما أن السوق املوازية حتى تاريخ  صندوق ك االستمرار

هي سوق يقتصر فيها التداول على املستثمرين املؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي  هذه الشروط واألحكام

 اتهقيموحدات الصندوق و سيولة على سيؤثر ذلك  والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي

 السوقية.
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 على السعر السوقي للوحدات ومن بينها لهنا مخاطر التغيرات في األسعار:
ً
ك العديد من العوامل التي قد تؤثر سلبا

الحركة العامة في أسواق األسهم املحلية والعاملية واألسواق العقارية والظروف االقتصادية السائدة واملتوقعة 

املستثمرين والظروف االقتصادية العامة. وقد تتعرض سوق وتوجهات لفائدة وتكاليف التمويل ومعدالت ا

للتقلبات، وقد يؤدي عدم وجود السيولة إلى تأثير سلبي على القيمة السوقية للوحدات. وبناًء الصناديق املتداولة 

املخاطر املرتبطة بهذه  مالئم فقط للمستثمرين الذين يمكنهم تحمل االشتراك في الصندوق عليه، فإن 

 االستثمارات.

 

يتم تداول الوحدات بسعر أقل من القيمة التي تم طرحها،  قد :سعر الطرح األوليمخاطر التداول بسعر أقل من 

الوحدات استرداد كامل قيمة استثمارهم. وقد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من قيمتها  مالكووقد ال يستطيع 

السياسة و  االستراتيجيةوف السوق غير املواتية وضعف توقعات املستثمرين حول جدوى لعدة أسباب من بينها ظر 

وقد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على القيمة السوقية  عرض الوحدات. مستويات االستثمارية للصندوق وزيادة

 للوحدات.

 

م لية التي سوف يقو ليست هناك أي ضمانات بشأن مبالغ التوزيعات املستقب مخاطر التقلب في التوزيعات:

الصندوق بسدادها ملالكي الوحدات، من املمكن عدم قدرة الصندوق على سداد أي توزيعات بسبب أحداث غير 

متوقعة ينتج عنها زيادة في التكاليف )تشمل على سبيل املثال النفقات الرأسمالية في حالة تنفيذ أعمال تجديد في 

إليرادات. )كما في حالة عدم تحصيل األرباح(.وعلى الرغم من أنه صندوق(، أو انخفاض في اللاألصول التابعة 

، إال أنه قد اليتمكن  الصندوق على  %90يتوجب على الصندوق توزيع ما نسبته 
ً
من صافي أرباح الصندوق سنويا

ى لسداد توزيعات ملالكي الوحدات لتجنب تعريض الصندوق اللتزامات معينة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التأثير  ع

 أن يقوم ممولوا الصندوق بمنعه من سداد توزيعات ملالكي الوحدات بموجب 
ً
وط الشر  أدائه املالي. ويمكن أيضا

يل املثال على سبمنها في ظروف معينة ) يترتب لهم ويمكن أناملقيدة الواردة في اتفاقيات التمويالت أو غير ذلك، 

 النقدية للصندوق لحق في وضع اليد على التدفقات ترتيبات تمويل( اأي  بموجبالوفاء عن حصول عجز بعد 

مبالغ أصل الدين املستحقة بموجب ترتيبات التمويل. ويمكن أن يؤدي لسداد  واستخدام تلك التدفقات النقدية

 أو أي انخفاض في قيمتها إلى انخفاض القيمة السوقية للوحدات توزيعات ملالكي الوحداتالأي توقف في سداد 

 .(نمو) املوازيةق تداولها في السو 

 

قد تؤدي عمليات البيع الالحقة من جانب مالكي الوحدات لعدد كبير من  مخاطر زيادة عمليات بيع الوحدات:

بيع لعدد كبير من عرض أو إلى درجة كبيرة. وقد تؤدي أي عمليات  للوحدة السوقي سعرالالوحدات إلى تخفيض 

 لبي وكبير على السعر السوقي للوحدات.إلى التأثير بشكل سالثانوية الوحدات في السوق 

 

. وقد أصول الصندوق قد ال يعكس سعر السوق املتداول للوحدات قيمة  مخاطر انعكاس القيمة األساسية:

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

وغيرها، إلى التأثير السلبي والكبير على السعر السوقي للوحدات. وبصفته  الظروف االقتصادية والسياسية

صندوق عقاري متداول، قد يتأثر سعر الوحدة الواحدة بعدد من العوامل، والتي يقع العديد منها خارج سيطرة 

 .مدير الصندوق 

 

مويل ات التوزيع وقيود التقد تؤدي متطلب :مخاطر العوائق للحصول على تمويل لعمليات االستحواذ املستقبلية

إلى الحد من مرونة الصندوق وقدرته على النمو من خالل االستحواذ.  العقاري االستثمار  الئحة صناديقبموجب 

مما يقلل من النقد املتوفر في  على األقل من صافي أرباحه على مالكي الوحدات %90توزيع ويعتزم الصندوق 
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 ، فيجبمتداول الحفاظ على وضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري . وباإلضافة إلى ذلك ومن أجل الصندوق 

، وذلك بحسب آلخر قوائم مالية صافي قيمة أصول الصندوق من  %100أال تتجاوز نسب التمويل للصندوق نسبة 

 . مدققة

 

يعتمد أداء الصندوق املستقبلي بشكل كبير على التغيرات في مستويات العرض  التغييرات في أوضاع السوق:

والطلب في القطاع العقاري، والتي قد تتأثر باألوضاع االقتصادية والسياسية اإلقليمية واملحلية، وزيادة التنافس 

الذي قد ينتج عنه انخفاض قيمة العقارات واحتمال محدودية توفر أموال الرهن العقاري أو زيادة أسعار الرهن 

ون ألي تغير سلبي في أوضاع السوق اثر على سعر الوحدة العقاري، والتغيرات في مستويات العرض والطلب. وقد يك

 والعائد ملالكي الوحدات.

 

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

سند جميع مسؤوليات اإلدارةاملشاركة في إدارة الصندوق أو التأثير على أي من قرارات الصندوق االستثمارية. و 
ُ
 ت

 ملدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق.

 

يعتمد نجاح تطوير الصندوق بشكل رئيس ي على نجاح فريق إدارته. وقد تؤثر خسارة  االعتماد على كبار املوظفين:

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

إمكانية جذب وتعيين موظفين إضافيين على عمل الصندوق ومنظومته. وقد ينتج عن أي أداء سلبي للصندوق 

 انخفاض في قيمة الوحدة والعائد ملالكي الوحدات.

 

 .املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعيةيجب أن تتبع استثمارات الصندوق  القيود الشرعية:

لضوابط على كّلٍ من هيكل االستثمارات وعلى نشاطات الصندوق واستثماراته. ولاللتزام بتلك حيث تنطبق هذه ا

الضوابط، يضطر الصندوق للتخلي عن االستثمار أو جزء منه، أو جزء من دخله إذا كان االستثمار أو هيكل 

 شرعيةلجنة الرقابة الابط . وباإلضافة إلى ذلك، عند االلتزام بضو الشريعة اإلسالميةاالستثمار مخالف لضوابط 

وجود أي استثمار مقترح غير ملتزم بضوابط  ت لجنة الرقابة الشرعيةيخسر الصندوق فرص استثمارية إذا قرر 

، وبالتالي ال يمكن للصندوق النظر فيه. ويكون لهذه العوامل، في ظل ظروف معينة، أثر لجنة الرقابة الشرعية

 مع النتائج التي يمكن الحصول عليها لو لم تكن ضوابط سلبي على األداء املالي للصندوق أو ا
ً
ستثماراته، مقارنة

 االستثمار الشرعية للصندوق منطبقة.

 

 

 طر ذات الصلة بأصول الصندوق اخعوامل امل

 

يستثمر الصندوق في العقارات التي تشغلها وتديرها شركات أخرى في : املستأجرون في القطاعات املتخصصة

للوجستي واملستودعات املتخصصة وغيرها من القطاعات املتخصصة. ويعتمد نشاط قطاعات مثل قطاع ا

الشركات في القطاعات املستهدفة ونجاحها على عدد املتخصصين واملهنيين وجهودهم وقدراتهم وخبراتهم. 

شِغلون العاملون في القطاعات املستهدفة لشروط تراخيص ومراجعات دورية
ُ
ن م وباإلضافة إلى ذلك، يخضع امل

جانب جهات الرقابية. وفي حال عدم استيفاء أي من شروط التراخيص، يجوز للجهات الرسمية والرقابية تعليق 

شِغلين. وباإلضافة إلى ذلك، فإن شروط الترخيص تتضمن 
ُ
التراخيص أو إلغائها أو فرض قيود أخرى على امل

 التنبؤ بماهية االمتثال للعديد من املتطلبات، مما يزيد من احتمالية التعرض مل
ً
خاطر االمتثال، وال يمكن أيضا

شغلِين 
ُ
شروط ترخيص جديدة يتم فرضها باملستقبل. وللحفاظ على اعتماداتهم وتصاريحهم، يجب على امل

استيفاء املعايير املتعلقة بأمور عديدة من بينها األداء والحوكمة والنزاهة املؤسسية ومستويات الجودة واملوظفين 

شِغلين إلى الحد من قدرتهم على والقدرة اإلدار 
ُ
ية واملوارد واالستقرار املالي. وقد يؤدي أي تأثير ضار على نشاط امل
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 للعديد من العقارات التي يشغلونها. وبالتالي، قد يؤثر ذلك على سعر 
ً
أداء التزاماتهم تجاه الصندوق بصفته مالكا

 الوحدة والعائد ملالكي الوحدات.

 

 

تقع بعض األصول العقارية التابعة للصندوق في القطاع السكني. ويعتمد أداء  سكنية:مخاطر سوق العقارات ال

االستثمارات في قطاع العقارات السكنية بشكل كبير على التغيرات في مستويات العرض والطلب والتي تتأثر بشكل 

ها العقارات ة املنافسة التي تفرضكبير بالعوامل االقتصادية والسياسية واألمنية املحلية والعاملية، بما في ذلك زياد

السكنية األخرى. وتعتمد قدرة الصندوق على تحقيق صافي دخل تأجيري والحفاظ على القيمة العقارية للعقارات 

السكنية بشكل كبير على القدرة التنافسية للعقار مع العقارات املماثلة. وإذا ما تمكنت عقارات سكنية مماثلة 

أفضل من العقارات اململوكة من قبل الصندوق، فإن صافي إيرادات اإليجار من من جذب مستأجرين بطريقة 

 النخفاض الطلب من جانب املستأجرين. ويؤدي االنخفاض في صافي 
ً
الصندوق سوف ينخفض في املستقبل نتيجة

 ت.إيرادات اإليجار إلى تخفيض توزيعات العائد إلى مالكي الوحدات ويؤدي إلى انخفاض قيمة وسعر الوحدا

 

: تقع بعض األصول العقارية التابعة للصندوق في القطاع اللوجستي. مخاطر االستثمار في القطاع اللوجستي

وتكون هذه العقارات معرضة ملخاطر مختلفة تتعلق بالقطاع مثل االنقطاعات املحتملة في سلسلة عملية التوريد، 

ة االئتمان للعديد من العمالء الرئيسيين، ومخاطر ومخاطر التقلبات في أسعار املواد الخام، ومخاطر تدهور جود

إغالق املصانع واملستودعات نتيجة ألسباب مختلفة ومنها انقطاع التيار الكهربائي وغيرها من مصادر الطاقة 

واألضرار التي قد تلحق باآلالت واملعدات واالضرابات العمالية مما يؤدي إلى إبطاء أو إيقاف التشغيل بشكل كامل 

 قد يكون له تأثير مادي على الصندوق وعوائد املستثمرين. والذي

 

 على استثمارات عقارية في القطاع مخاطر االستثمار في القطاع املكتبي
ً
: قد تشتمل استثمارات الصندوق مستقبال

والطلب  رضعوامل الع  -على سبيل املثال ال الحصر  -املكتبي. ويتأثر االستثمار في قطاع املكتبي بعوامل عدة منها 

 لتغيرات في سلوكيات السوق واملستأجرين، أو قد يتأثر بازدياد العرض من خالل إقبال مزيد من املطورين 
ً
نتيجة

بتطوير عقارات مخصصة لالستخدام املكتبي أو انخفاض الطلب لعوامل تتعلق باالقتصاد الكلي ونسب البطالة. 

 عن مكفعلى سبيل املثال، قد تتبع بعض الشركات في اململكة 
ً
ان سياسات تسمح ملوظفيها العمل من املنزل أو بعيدا

 من استئجار مكاتب منفصلة 
ً
 الختيارها استئجار مساحات مكتبية مشتركة محدودة املساحة بدال

ً
العمل، إضافة

ومجهزة بشكل كامل. وفي حال ازدياد عدد املستأجرين املتبعين ملثل هذه السياسات، فقد يضطر الصندوق صرف 

رأسمالية كبيرة إلعادة ترتيب املساحات اإليجارية في العقارات العاملة في القطاع املكتبي وذلك مما له أثر مبالغ 

 .على العوائد االيجارية وانخفاض توزيعات العائد إلى مالكي الوحدات

 

ي قطاع ف: تقع بعض األصول العقارية التابعة للصندوق مخاطر االستثمار في سوق العقارات التجارية/التجزئة

انخفاض العوائد  -على سبيل املثال ال الحصر  -العقارات التجارية/التجزئة. إن هناك مخاطر محتملة منها 

املحتملة بسبب التعرض لبعض فترات الركود أو املوسمية، أو الظروف االقتصادية بشكل عام، مما يؤدي الى 

 على العوائد عدم قدرة املستأجرين على السداد، والتي تؤدي الى انخفاض ن
ً
سبة اإلشغال، وكل ذلك يؤثر سلبا

اإليجارية مما يؤدي إلى انخفاض توزيعات العائد إلى مالكي الوحدات وإلى انخفاض قيمة وسعر الوحدات في السوق 

 املالية السعودية.

 

وق : قد يستحوذ الصندوق على أصول عقارية تجارية فقط، وإذا اعتمد الصندمخاطر سوق العقارات التجارية

 ألي ركود يحدث في هذه السوق. ومن طبيعة سوق 
ً
على مصادر الدخل الناتجة عنها، قد يصبح الصندوق ُمعرضا

على  لبيةالسالعقارات التجارية أنها دورية وتتأثر بالوضع االقتصادي بصفة عامة. هذا وتؤثر الظروف االقتصادية 

 لالنخفاض في أداء أسواق العقارات التجارية تأثير سلبي قيمة األصول العقارية التجارية وسيولتها. وكذلك قد يكون 
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على مستويات اإليجار وعوائده وأعداد العقارات الشاغرة، وكنتيجة لذلك قد يكون لهذا األمر تأثير سلبي جوهري 

 على عمل الصندوق ووضعه املالي.

 

 على استثمارات : قد تشتمل استثمارات الصندوق مسمخاطر سوق العقارات املتعلق بقطاعات أخرى 
ً
تقبال

عقارية تقع في قطاعات متعددة مثل القطاع الصحي والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات األخرى. ويعتمد 

أداء االستثمارات في قطاع العقارات بشكل كبير على التغيرات في مستويات العرض والطلب املتعلقة بالقطاع 

ق على تحقيق صافي دخل تأجيري والحفاظ على قيمة تلك العقارات العقاري ذات العالقة. وتعتمد قدرة الصندو 

 بالعقارات 
ً
 إلى القدرة التنافسية للعقار مقارنة

ً
بشكل كبير على أداء السوق العقاري وأداء القطاع العقاري، إضافة

ل من ة أفضاملماثلة. وبشكٍل عام، إذا ما تمكنت العقارات املماثلة لعقارات الصندوق من جذب مستأجرين بطريق

 النخفاض 
ً
العقارات الخاصة بالصندوق، فإن صافي إيرادات اإليجار من الصندوق سينخفض في املستقبل نتيجة

 لزيادة حدة املنافسة. ومما يؤدي إلى االنخفاض في صافي إيرادات اإليجار 
ً
الطلب من جانب املستأجرين أو نتيجة

 ض قيمة وسعر الوحدات في السوق املالية السعودية.وتخفيض توزيعات العائد ملالكي الوحدات وإلى انخفا

 

 توفر االستثمارات املناسبة:

لفرص ااملتعلقة بالجوانب االقتصادية واملالية وغيرها من املعلومات  لن يتسنى للمستثمرين فرصة تقييم

ثمارات ستا إيجاد من ال يمكن تقديم ضمان بأن مدير الصندوق سيتمكناالستثمارية املستقبلية للصندوق. و 

 في بيئة السوق إن دعت الحاجة لذلك تتماش ى مع أهداف االستثمار الخاصة بالصندوق مستقبلية 
ً
، وتحديدا

 غير مضمون بدرجة كبيرة. وعدمو  تنافس يهو أمر الحالية. إن تحديد االستثمارات املناسبة للصندوق وهيكلتها 

 على قدرة الصندوق على تحقيق العوائد قدرة مدير الصندوق على تحديد االستثمارات املناسبة قد يؤ 
ً
ثر سلبا

 املرغوبة. 

 

يتعرض الصندوق ملخاطر ائتمانية تتعلق بالغير قد  مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام واملخاطر االئتمانية:

قد الذين يقوم الصندوق بمزاولة األعمال معهم بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد. كما أن الصندوق 

عن االلتزام بما في ذلك مالك األراض ي و/أو مديري العقارات و/أو  الغيرفي ظروف معينة إلى مخاطر تخلف  يتعرض

صندوق إلى انخفاض للالبنوك املقرضة و/أو املقاولين. وقد يؤدي إخالل الغير عن سداد أي مستحقات تعاقدية 

 ات.دخل الصندوق وبالتالي التأثير في النهاية على عوائد مالكي الوحد

 

 االستثمارات الحاليةباستثناء ، و الشروط واألحكام محدد بهذههو حسب ما  :االستثمارات املستقبليةمخاطر 

ون أمام . ولن يكاإلدراجمن املقرر القيام بها بعد تاريخ مستقبلية ، لم يحدد مدير الصندوق استثمارات للصندوق 

ة تصادية واملالية واملعلومات األخرى ذات الصلة املتعلقاملستثمرين في الصندوق أي فرصة لتقييم املعلومات االق

 باالستثمارات.

 

سوف تخضع االستثمارات للمخاطر املتعلقة بملكية العقارات و/أو تأجيرها و/أو تطوير  املخاطر العقارية العامة:

ة باملناخ طر املرتبطاملخا عملياتها و/أو إعادة تطويرها. وتشمل هذه املخاطر، على سبيل املثال وليس الحصر، تلك

العقارات ب ةالعرض والطلب املتعلقمستويات االقتصادي املحلي العام واألوضاع العقارية املحلية والتغيرات في 

ة ومختلف الطاقمصادر )كنتيجة لإلفراط في البناء على سبيل املثال( والنقص في إمدادات املنافسة في املنطقة 

بيل الحكومية )على سوالقرارات لقابلة للتأمين والكوارث الطبيعية واللوائح املخاطر غير املؤمن عليها أو غير ا

 الرهنل بالتموياملثال، مراقبة اإليجارات( والتغيرات في الضرائب العقارية والتغيرات في معدالت العوائد وتوافر 

ملة البيئية وااللتزامات املحتصعبة أو غير عملية وااللتزامات أو إعادة تمويل العقارات بيع تجعل التي قد  العقاري 

وغيرها من العوامل التي تقع خارج سيطرة مدير  -ال سمح هللا- األصول والهجمات اإلرهابية والحروبببيع املرتبطة 

 
ً
الصندوق. وال يوجد هناك أي ضمان على وجود سوق جاهز إلعادة بيع االستثمارات وذلك ألن االستثمارات عموما
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عدم وجود سوق قائم لالستثمارات، باإلضافة هو السيولة توفر عدم أسباب تكون أحد  . وقدذات سيولةلن تكون 

 يعبعلى إعادة بيعها )بما في ذلك أي قيود مفروضة على عمليات  القانونية املفروضةإلى القيود التعاقدية 

 لالستحواذ على االستثمارات ذات الص
ً
 لة(.االستثمارات من جانب املمولين الذين قدموا تمويال

 

 
ً
 سلبيا

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

على املدفوعات اإليجارية التي يتلقاها الصندوق، وبالتالي على قدرة الصندوق على تقديم توزيعات أرباح 

لركود وهو األمر الذي قد يضعف وضعه املالي ويؤدي إلى للمستثمرين. وقد يتعرض أي مستأجر، من وقت آلخر، ل

تخلفه عن سداد املستحقات اإليجارية عند استحقاقها. وفي أي وقت، يجوز ألي مستأجر أن يسعى للحصول على 

حماية ضد قوانين اإلفالس أو اإلعسار املعمول بها، وهو األمر الذي قد يؤدي إلى رفض عقد اإليجار أو إنهائه أو 

ائج سلبية أخرى، وبالتالي انخفاض التدفق النقدي القابل للتوزيع الخاص بالصندوق. وال يمكن تقديم أي نت

أن املستأجرين لن يرفعوا دعاوى للحماية من اإلفالس في املستقبل، وإذا فعلوا ذلك أن يستمر اإليجار بضمان 

.
ً
 ساريا

 

. ددةات محقطاع وفي،  ةمحددمدن  أصول مركزة فيقد يستثمر الصندوق في  التركيز على القطاع العقاري:مخاطر 

ز الصندوق استثماراته في
ّ
، فقد يؤدي ذلك األمر إلى تعريض الصندوق معينة اتقطاع مناطق أو وفي حال رك

ة موزعلخطر الركود االقتصادي وذلك بشكل يفوق ما إذا اشتملت محفظة الصندوق االستثمارية على أصول 

. وكنتيجة لذلك، قد يكون لهذا الركود تأثير سلبي جوهري على الوضع املالي واملدنعلى عدد اكبر من القطاعات 

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

 

ن ماملستمدة قد يستحوذ الصندوق على استثمارات بناًء على القيم  مخاطر االعتماد على إيرادات اإليجارات:

أن املساحات الشاغرة سوف ب. وال يوجد ضمان نستأجرياملمن  ايتم الحصول عليهمن املتوقع أن اإليرادات التي 

. لزمنايتم تأجيرها أو أن اإليجارات املنتهية سوف يتم تجديدها أو أنه سوف تكون هناك زيادة في اإليجارات بمرور 

ح عندها غير قادر على سداد املستحقات اإليجارية في ، فقد يصبألزمة ماليةوفي حال تعرض أحد املستأجرين 

الوقت املناسب أو تجديد عقد إيجاره. وقد يشغل بعض املستأجرين أجزاء كبيرة من االستثمارات ذات الصلة، 

وبالتالي، طاملا كانت استثمارات الصندوق مركزة في تلك األصول، فقد يتأثر الوضع املالي للصندوق ونتائج عملياته 

 بشكل كبير بأي ظروف سلبية تؤثر على وتدف
ً
قاته النقدية وقدرته على تقديم توزيعات أرباح للمستثمرين سلبا

 هؤالء املستأجرين الرئيسيين. 

 

: أنه من حق بعض الجهات الحكومية في اململكة االستحواذ اإلجباري على عقار لتحقيق املنفعة مخاطر نزع امللكية

لحصر، بناء الطرق واملرافق العامة(. ومن الناحية العملية، يكون سعر الشراء لعقار العامة )على سبيل املثال ال ا

ما عادة ما يساوي للقيمة السوقية. وفي حال نزع امللكية، يتم االستحواذ اإلجباري على العقار بعد فترة إخطار غير 

، وذلك ألن اعتمادها يقوم بموجب نظام خاص. وعلى الرغم من احت
ً
مالية دفع التعويض، فهناك محددة نظاميا

خطر يتمثل في أن يكون قيمة التعويض غير كافية باملقارنة مع حجم االستثمار أو الريح الفائت أو الزيادة في قيمة 

االستثمار. وفي حال تحقق خطر نزع امللكية، تنخفض قيمة التوزيعات ملالكي الوحدات، وقيمة وسعر التداول 

 كل أو جزء من رأس املال املستثمر.للوحدات ويخسر مالكي الوحدات 

 

َعد األصول العقارية من األصول  :العقارية  سيولة األصول عدم مخاطر 
ُ
 التي يصعب التصرف بها وتحويلها إلى نقدت

. وبالتالي، قد يصعب أو يستحيل على الصندوق 
ً
 وقت في أيبالسعر املرغوب معين يبيع أصل عقاري أن نسبيا

قد يصعب على الصندوق بيع أصوله العقارية  ،من أصول عقاريةتتكون صندوق محفظة الوبما أن . معين

 في أوقات تراجع السوق وبصفة خاصة تلك األصول التي يتم تصنيفها كأصول عقارية كبيرة(، وقد 
ً
)خصوصا

 ةأي من أصوله خالل فترة زمنية قصير  بيعلخصم كبير خاصة إذا تم إجبار الصندوق على  املقترح يتعرض السعر
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نخفاض اوقد يؤدي هذا األمر إلى ألي سبب كان بما في ذلك الحاجة املاسة ملبالغ نقدية للقيام باستثمارات اضافية. 

 على أداء الصندوق.
ً
 قيمة الوحدات والتأثير سلبا

 

لن تشكل مشاريع التطوير العقاري نسبة كبيرة من املحفظة  على الرغم من أنه: مخاطر التطوير العقاري 

تعلقة امل. وتشمل املخاطر تتعرض أنشطة التطوير العقاري إلى مخاطر عديدةقد ، إال أنه رية للصندوق االستثما

. )ب( زيادة استكمال األعمال: )أ( التأخر في على سبيل املثال ال الحصرمشروع عقاري جديد بناء وتسويق ب

؛ و )د( قوة قاهرة ناجمة عن عوامل ةبمستويات دخل مأمول املقدرة على تأمين عقود إيجار  التكاليف. )ج( عدم 

 )بما في ذلك األحوال تتعلق بشكل خاص بأنشطة البناء والتطوير العقاري خارجة عن سيطرة الصندوق والتي 

تطوير لالتي من شأنها أن تعيق إنجاز مشاريع ا، مواد البناء في السوق(في ونقص  سلبيةالوالظروف البيئية الجوية 

املتعلقة بتخصيص استخدام  تلك بدء مشروع جديد يحمل أيضا مخاطر أخرى مثلويشار إلى أن . العقاري 

فيما  تكاليف التطويرتحمل املوافقات الحكومية املطلوبة والتصاريح و  والحصول علىاإلشغال نسب ، و األراض ي

كبير الباشر و امل ريكون لالستكمال اإليجابي ملثل تلك املشاريع األث سوفو . استكمالهااملشاريع التي لم يتم يتعلق ب

 قلل من األرباح وصافي قيمة أصول الصندوق.استكمال املشروع يمكن أن يوحدات وأي فشل في العلى قيمة 

 

لصندوق بهدف تحسين نسبة  العوائد التي يجنيها ل: من املحتمل أن يتم الحصول على تمويل مخاطر التمويل

أو شروط التمويل بشكل سلبي على أداء الصندوق أو أن الصندوق، وعليه قد يؤثر أي تغيير في تكلفة التمويل 

. فعلى سبيل املثال، قد يسبب التمويل تغيرات عشوائية في قيمة أصول املستثمريؤدي إلى خسارة رأس املال 

العوائد  زيادةالتمويل يخلق فرصة ل وحيث أن الحصول علىالصندوق أو قد تعرضه لخسارة تفوق مبلغ استثماره. 

نفس الوقت ينطوي على درجة عالية من الخطر املالي وقد يؤدي إلى تعريض الصندوق واستثماراته إلى في إال أنه 

عالوة على ذلك، فإنه عاده ما يتم رهن أصول و  عوامل أخرى مثل ارتفاع تكلفة التمويل والركود االقتصادي.

ْق 
ُ
ْقِرضة  للصندوق، ويمكن أن تقوم تلك الجهة امل

ُ
ِرضة باملطالبة باألصول فور حدوث أي الصندوق إلى الجهة امل

تخلف عن السداد )حسبما هو مشروط في وثائق التمويل( من جانب الشركة ذات الغرض الخاص أو من جانب 

  مدير الصندوق أو الصندوق ذاته.

 

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

ملكة العربية السعودية، وقد يمتلك بعضهم عقارات مشابهة للعقارات التي يمتلكها الصندوق في نفس النطاق امل

الذي تقع فيه العقارات. وإذا قام منافسو الصندوق بتأجير أماكن سكنية و/أو تجارية مماثلة للعقارات التي 

ا الصندوق بقيمة أقل من تقويم الصندوق يمتلكها الصندوق أو بيع أصول مماثلة لهذه للعقارات التي يمتلكه

فق شروط أو و لألصول القابلة للمقارنة، فإن الصندوق قد ال ينجح في تأجير املساحة التجارية والسكنية بأسعار 

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

. العقارات األساسيةتأجير أو استغالل قد يتعّرض لخسارة الدخل املحتمل كنتيجة لعدم االحتفاظ بالعقارات و 

.
ً
 وبناًء عليه، قد يتأثر الدخل املتوقع ملالكي الوحدات سلبا

 

 استثماراته أن يقدم عند بيع البعض من  قد ُيطلب من الصندوق  :ستثماراال  تقديم الضمانات عند بيع مخاطر

املالية لالستثمار مثل تلك التي تتم بخصوص بيع أي عقار، وقد ُيطلب منه ضمان ألوضاع عمال وااأل حول  ضمانات

رتيبات غير دقيقة. وقد ينتج عن تلك التالضمانات تعويض املشترين لتلك االستثمارات للحد الذي تكون فيه تلك 

خِفض عوائد مالكي الوحدات أو قد ُيطلب تمويلها في النهاي
ُ
 ة من جانب الصندوق. وباإلضافةالتزامات طارئة، قد ت

يضمن تعويض مدير الصندوق والتابعين له بما في ذلك تنص هذه الشروط واألحكام على أن الصندوق إلى ذلك، 

وغيرهم من الوكالء، عن املطالبات وأعضاء مجلس إدارته ومديريه وشركائه وموظفيه ومساهميه مسؤوليه 

وقد تؤثر التزامات التعويض تلك بشكل  شاطاته نيابة عن الصندوق،والخسائر واألضرار والنفقات الناجمة عن ن

 جوهري على عوائد املستثمرين. 
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سوف يقوم الصندوق بالتخارج  :جيدة ومواتيةمخاطر عدم القدرة على التخارج من استثمارات الصندوق بشروط 

 للبيع. إن قدرة الصندوق من العقارات واألصول األخرى الخاصة به في الوقت الذي يراه مدير الصندوق م
ً
ناسبا

 على شروط 
ً
على عوامل خارج سيطرته بما في ذلك املنافسة من جانب تعتمد  جيدةعلى التصرف في العقارات بناءا

ناًء بتمويل ملشترين محتملين. وفي حال لم يتمكن الصندوق من التصرف في أصوله مصادر البائعين آخرين وتوافر 

فإن وضعه املالي ونتائج العمليات والتدفق النقدي وقدرته على توزيع  يت مناسبتوقأو في  مناسبةعلى شروط 

.
ً
 األرباح على مالكي الوحدات قد تتأثر سلبا

 

قد تتأثر نتائج الصندوق بشكل سلبي إذا كان  :التعاقديةمخاطر عدم قدرة املستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم 

ء وباإلضافة إلى ذلك، في حال لجوعلى الوفاء بالتزاماتهم االيجارية. هناك عدد كبير من املستأجرين غير قادرين 

مستأجر ما إلى الحماية املتوفرة بموجب أنظمة اإلفالس أو اإلعسار أو أية أنظمة مماثلة، قد يتم إنهاء عقد اإليجار 

د ال وجود عدالخاص به وينتج عن ذلك انخفاض في التدفق النقدي للصندوق والعائد ملالكي الوحدات. وفي ح

كبير من حاالت اإلخالل بااللتزامات و/ أو حاالت اإلفالس من املستأجرين، فإن التدفق النقدي الخاص بالصندوق 

 
ً
 لعدم وجود وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات ملالكي الوحدات قد تتأثر سلبا

ً
، وذلك ال سيما نظرا

 .ين بموجب عقود اإليجارضمانات أو كفاالت تضمن تأدية التزامات املستأجر 

 

 مخاطر احتمالية عدم القدرة على تجديد عقد اإليجار أو إعادة تأجير املساحة املستأجرة عند انتهاء مدة العقد:

 عليه، فإن الوضع مستأجرو العقارات. وبناءً سوف يستمد الصندوق معظم دخله من مبالغ اإليجار التي يسددها 

والتدفق النقدي وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات للمستثمرين قد املالي للصندوق ونتائج العمليات 

 في حال لم يتمكن الصندوق من إعادة تأجير العقارات بشكل فوري أو تجديد عقود اإليجار أو 
ً
تتأثر جميعها سلبا

ال ر، هاء أي عقد إيجاوعند انتعند التجديد أو إعادة التأجير أقل بكثير من املتوقع.  اإليجاريةفي حال كانت القيمة 

يوجد أي ضمان على أن العقد سوف يتم تجديده أو أنه سوف يتم إيجاد مستأجر بديل. وقد تكون شروط أي 

عقد إيجار الحق بعوائد أقل للصندوق من عقد اإليجار الحالي. وفي حال التقصير من جانب أي مستأجر، قد 

 عند تنفيذ الحقوق 
ً
 أو قيودا

ً
وقد يتم تكبد تكاليف باهظة لحماية استثمارات الصندوق.  يواجه الصندوق تأخيرا

وعالوة على ذلك، فإن قدرة الصندوق على تأجير املساحة االيجارية وكذلك القيمة االيجارية التي يتقاضاها تتأثران 

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

 وق في اجتذاب املستأجرين.الصند

 

ية، بتأمين للمسؤولية التجارية، وتأمين على امللكعلى نفقته سوف يحتفظ الصندوق  مخاطر الخسائر غير املؤمنة:

ير الشرعية مع املعاي ةمتوافقو  وغيرها من أنواع التأمين التي تغطي جميع املمتلكات التي يملكها ويديرها الصندوق 

، وذلك بالنوع والحدود التي يعتقد أنها كافية ومناسبة بالنظر إلى املخاطر  رقابة الشرعيةاملجازة من قبل لجنة ال

الخسائر ض بعإن  واملمارسات الدارجة في القطاع.النسبية التي تنطبق على العقار، وبتكلفة التغطية املناسبة، 

قد ال تؤمن إال ، -ال سمح هللا- ةاليالزلز الحوادث عن األعمال اإلرهابية أو العواصف أو الفيضانات أو الناتجة 

د وقيود وثائق التأمين. لذا، فإن الصندوق قد يتكباملشترك بعض القيود، من بينها  الخصومات الكبيرة أو السداد ب

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

. فإذا واجه الصندوق خسارة غير مؤمن عليها أو خسارة تتجاوز حدوده التأمينية فيما يتعلق بأسعار معقولة ت
ً
جاريا

بملكية إحدى العقارات أو أكثر، فإنه من املحتمل أن يخسر الصندوق رأس املال املستثمر في املمتلكات املتضررة، 

 عن العائدات املستقبلية املتوقعة من هذه املمتلكات. وبالتأ
ً
كيد فإن أي خسارة من هذا القبيل من املرجح فضال

 على وضع الصندوق املالي ونتائج عملياته، والتدفقات النقدية الناتجة عنه، ومن ثم قدرة الصندوق 
ً
أن تؤثر سلبا

 على تقديم توزيعات للمستثمرين.
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 عن التقييمات التي يجريها اثنين من املقّيمين املستقلي مخاطر تقويم العقارات:
ً
ٍقبل الهيئة  املعتمدين من نفضال

عمليات تقييم داخلية في العديد من الحاالت بمدير الصندوق يقوم ، سوف السعودية للمقيمين املعتمدين

بالنسبة للصندوق. وستكون عمليات التقييم التي يقوم بها مدير الصندوق لغرض تقدير قيمة عقار ما فقط، 

 للقيمة التي يمكن الح
ً
 دقيقا

ً
صول عليها عند بيع ذلك العقار، حيث أن أسعار البيع ملمتلكات وليست مقياسا

الصندوق يمكن تحديدها فقط عن طريق التفاوض بين املشتري والبائع. وإذا قرر الصندوق تصفية أصوله، فإن 

ة، يالقيمة املحققة قد تكون أكثر من أو أقل من قيمة التقييم املقدرة لهذه األصول. وفي فترات التقلبات االقتصاد

ن في مقابلها التي يمكفي السوق والتي يزيد فيها عدم اليقين بالنسبة لتقديرات القيمة، وتقل العمليات املماثلة 

قياس القيمة، فإن الفارق يزيد ما بين القيمة املقدرة ألصل عقاري معين والقيمة السوقية النهائية لذلك األصل. 

 على دقة وعالوة على ذلك، فإن عدم اليقين النسبي بشأن 
ً
التدفقات النقدية في السوق املتعثرة يمكن أن يؤثر سلبا

 تقديرات قيمة العقار وعلى املفاوضات بين املشتري والبائع وبالتالي على العوائد النهائية ملالكي الوحدات.

 

في دول  اتكون جميعهقد والتي ، اتاالستثمار القيام بعدد من يعتزم الصندوق  قد: مخاطر االستثمارات األجنبية

َعد "أسواق ناشئة" غير مستقرة أو
ُ
احتمالية حدوث أحداث معينة ذات تأثير  . وتشمل مخاطر "األسواق الناشئة"ت

 وفرض ونظام التملكحول صرف العمالت اس ي أو االقتصادي، إضافة لوجود قيود يسلبي على املستوى الس

وقد  .منع االقتراض من مصادر خارجيةألموال و على حرية تحويل رؤوس ا الضرائب التصاعدية والتوطين والقيود

بموجب قوانين الشركات واألوراق املالية  االستثمارات الحصول على املوافقات الحكوميةبعض تتطلب 

تالم أي اسواالستثمارات األجنبية وغيرها من القوانين املشابهة. وباإلضافة إلى ذلك، قد تعوق القيود الحكومية 

 أو تحويل امللكية بهدف التخارج.ات من االستثمار  توزيعات

 

 األخرى: املخاطر عوامل  (ج)

 

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

ً
إن الصندوق يمثل ترتيبا

ة أو االعتباريالتعاقدي تحكمه وتشرف عليه هيئة السوق املالية. ليس لدى الصندوق شخصيته القانونية 

سعودية أو محكمة سعودية لهذا الفرق بين الوضع القانوني  جهة رسميةاصة ولذا فإن درجة تأييد أية الخ

 
ً
 .واضٍح غير  للصندوق والوضع القانوني ملدير الصندوق يعتبر أمرا

 

 إن املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام تستند على التشريعات املخاطر القانونية والتنظيمية والضريبية:

القائمة واملعلنة. قد تطرأ تغيرات قانونية وضريبية وزكوية وتنظيمية في اململكة أو غيرها خالل مدة الصندوق، 

لحماية لوالتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصندوق، أو استثماراته. وقد تكون قدرة الصندوق على اللجوء 

ي أو أي محاكم فوء إلى محاكم اململكة العربية السعودية نزاع محدودة، وقد يتعين اللجنشوء القانونية في حال 

 وراء القضائية  دول أخرى تقع العقارات اململوكة في الصندوق تحت سلطتها
ً
َعد عمليحماية الحقوق سعيا

ُ
ة . وت

عقود اإليجارات والعقود األخرى من خالل النظام القضائي في اململكة عملية طويلة وصعبة الجبري لتنفيذ ال

تابات كجها غير متوقعة. وباإلضافة إلى ذلك، تتمتع اإلدارات والجهات الحكومية في اململكة، على سبيل املثال ونتائ

فيما يتعلق بتطبيق التشريعات القائمة. وقد تؤدي أي تغييرات في التقدير العدل، بقدر كبير من الصالحية وحرية 

 على الصندوق. وال توجد تطبي فياإلدارات الحكومية  تأخرالتشريعات القائمة أو 
ً
ق هذه التشريعات إلى التأثير سلبا

 ضرائب مفروضة على الصناديق 
ً
الخاضعة لهيئة السوق املالية داخل اململكة العربية االستثمارية حاليا

املحلية بالحق في تقدير ضريبة الزكاة على جميع  الحكومة والجهات التشريعية والتنفيذيةالسعودية، وتحتفظ 

 لوحدات.مالكي ا

 

ي الوقت بشكل واضح ف معلومةغير ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة  :ةيضريبالخاطر امل

 الحالي. ويؤدي خضوع الصندوق لدفعات ضريبية 
ً
إلى تخفيض املبالغ النقدية املتاحة لعمليات الصندوق فضال
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التي يتكبدها املستثمرون إلى تخفيض العوائد  عن التوزيعات املحتملة للمستثمرين. وسوف تؤدي الضرائب

املرتبطة باالستثمار في الصندوق. ويجب على املستثمرين املحتملين التشاور مع مستشاريهم الضريبيين بشأن 

 الضرائب املترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها.

 

ام، ال يخضع االستثمار في الصندوق لضريبة دخل كما بتاريخ هذه الشروط واألحك: مخاطر ضريبة القيمة املضافة

أو ضريبة استقطاع أو ضريبة على األرباح الرأسمالية أو أي ضريبة أخرى ذات صلة، إال أنه تم تطبيق ضريبة 

 من يناير 
ً
م. وبموجب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة الصادرة 2018القيمة املضافة في اململكة باعتبارا

لكة، يقوم الصندوق باحتساب ضريبة القيمة املضافة على الدخل الوارد للصندوق وكذلك على جميع في املم

مصاريف الصندوق. وفي نهاية كل شهر، يتم إيداع اإلقرارات الضريبية التي تحتوي على إجمالي الدخل ومصاريف 

ة املستحقة على الدخل الوارد ويتم عمل املقاصة بين الضريب هيئة الزكاة والضريبة والجماركالصندوق لدى  

للصندوق واملصاريف املتكبدة من الصندوق، ويقوم الصندوق بسداد أو استالم املبلغ الناتج حسب الحال. 

إضافة، يقوم الصندوق بسداد ضريبة القيمة املضافة على املبالغ املدفوعة لالستحواذ على عقارات للصندوق، 

الضريبة هيئة الزكاة و رات الضريبية للشهر ذات العالقة ويتم استردادها من وتعكس هذه املبالغ املدفوعة في اإلقرا

وتعاد إلى الصندوق وال يوجد ضمان بإستعادة هذه املبالغ. ومن املحتمل أن تتغير هذه املعامالت  والجمارك

لصندوق لى االضريبية في املستقبل بموجب أي تعديالت لألنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك مما يكون له أثر ع

 واملبالغ املدفوعة للهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالتالي الدخل املوزع ملالكي الوحدات.  

 

لى استثمارهم ع املضافة القیمة ضریبة بتأثير یتعلق فیما املشورة طلب املستثمرین علی وفي ضوء ما ذكر، ينبغي

  الصندوق  في

 

على  ، قد يتوجب هيئة الزكاة والضريبة والجماركح الصادرة عن : بمقتض ى تفسير األنظمة واللوائمخاطر الزكاة

م ل هيئة الزكاة والضريبة والجماركالصندوق التسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك. وحيث أن 

تقم حتى تاريخه بفرض توريدالزكاة بل أتاحته إختياريا على صناديق االستثمار الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة 

بتغيير  لن تقومهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السوق املالية أو مستثمري هذه الصناديق، إال أن ذلك ال يعني أن 

منهجيتها وتقرر تطبيق الزكاة على الصناديق أو املستثمرين في هذه الصناديق في املستقبل أو بأثر رجعي؛ ويمكن 

 إلى فرض غرامات على ا
ً
لسداد املتأخر للزكاة. وقد يؤدي فرض الزكاة على الصندوق أن تؤدي هذه املنهجية أيضا

والدخل التأجيري للصندوق )أو غرامات التأخير املترتبة عليها( إلى انخفاض قيمة النقد املتوفر لعمليات الصندوق 

 والتوزيعات املحتملة ملالكي الوحدات. وفي جميع األحوال، ينبغي علی املستثمرین طلب املشورة فیما یتعلق

 إلى تأثير فرض الزكاة على الصندوق على موقفهم 
ً
بالتزاماتهم الزكوية حول استثمارهم في الصندوق إضافة

 .االستثماري بشكل عام

 

قد ال ينجح الصندوق في تحقيق أهدافه االستثمارية في حال ُرِفَض إصدار  مخاطر املوافقات الحكومية والبلدية:

ع يتم منحها بشروط غير مقبولة. وفي مثل هذه الحالة، قد ال يستط أي اعتماد أو موافقة بلدية مطلوبة أو

 .تحقيق اهدافه االستثمارية حسب هذه الشروط واالحكامالصندوق 

 

لعديد اقد تشترط حكومة اململكة العربية السعودية توظيف نسبة عالية من مواطني اململكة في  مخاطر السعودة:

ت باململكة. ومن غير الواضح في هذه املرحلة إلى أي مدى سوف ُيطلب تطوير العقاراقطاع من القطاعات ومنها 

من الصندوق واستثماراته تنفيذ سياسات السعودة. ذلك ألن السعودة قد تتطلب توظيف موظفين إضافيين أو 

قد تتسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل عما هو متوقع باألساس،  اإلضافيةتقديم تدريب إضافي، وهذه التكاليف 

تنخفض األرباح الصافية املتاحة للتوزيع على  قدهو ما سوف يتم اقتطاعه من صافي دخل الصندوق وبالتالي و 

 مالكي الوحدات.
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قطاع التي يستثمر بها الصندوق عاملة في قطاعات مختلفة مثل  العقاراتإن  مخاطر التقاض ي مع الغير:

لدعاوى واجراءات قضائية بشكل مستمر مما عقارات الشركات املشغلة لتلك ال. وقد تتعرض اللوجستي والتجزئة

قد يؤثر على األداء املالي لهذه الشركات والعائد للصندوق. فعلى سبيل املثال، قد تتعرض بعض الشركات العاملة 

ت وما شابه بحيث تؤدي نفقاالتخزين  سوءلدعاوى أو اجراءات قضائية نتيجة ملطالبات ضد  اللوجستيقي قطاع 

تقليل من مقدرة الشركة ملدافعة ضد املطالبات وسداد أي مبالغ بموجب أي تسويات أو أحكام إلى املرافعة وا

قيمة أصول الصندوق والسيولة النقدية املتوفرة بسداد دفعات اإليجار املستحقة للصندوق، وذلك مما يؤثر على 

 للتوزيع على مالكي الوحدات.

 

التي يتحمل فيها مدير الصندوق  حكام الظروفاأل شروط و ال هذه تحدد مخاطر تحديد املسؤولية والتعويض:

مسؤولية تجاه لس إدارة الصندوق  أي ، وأعضاء مجومساهمي ومدراء ومسؤولي وموظفي ومستشاري الصندوق 

تلك الشروط  مثلتكون ال باملقارنة مع الحاالت التي  قد يحد حق املستثمرين في التعويضالصندوق. ونتيجة لذلك، 

. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الشروط واألحكام تنص على أن الصندوق سوف يعّوض مدير املقيدة منصوص عليها

عن املطالبات والخسائر واألضرار واملصاريف الناشئة عن تصرفاتهم نيابة عن  الشركات التابعة لهالصندوق و 

 ثر بشكل جوهري على عوائد املستثمرين.الصندوق. وهذه االلتزامات بالتعويض من املمكن أن تؤ 

 

 بالتطورات السياسية :املخاطر السيادية والسياسية
ً
لدبلوماسية، وا قد تتأثر قيمة الصندوق واستثماراته سلبيا

وانعدام االستقرار والتغيرات في السياسات الحكومية وغيرها من التطورات السياسية واالقتصادية التي قد تؤثر 

 رات الصندوق وتقلل من التوزيعات النقدية املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات.على أداء استثما

 

 بااللتزام باملتطلبات التنظيمية، يجوز للصندوق إجراء توزيعات عينية التوزيعات العينية:
ً
كل عقارات أو بش رهنا

ي الوحدات حصص ف الصندوق. وفي حالة التوزيع العيني، قد يستلم مالكوتصفية حصص في شركات أخرى عند 

. وقد ينش ئ التوزيع العيني ألية أصول تكاليف وأعباء إدارية 
ً
شركة أو عقارات يصعب التصرف بها وتحويلها نقدا

، وذلك مما يقلل من التوزيعات النقدية 
ً
لم يكن املستثمرون ليتحملوها لو أن الصندوق أجرى التوزيعات نقدا

 املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات. 

 

جوز ي واألسهم املدرجة وصناديق االستثمار العقاري األخرى: أدوات وصناديق أسوق النقد اطر االستثمار فيمخ

من خالل البنوك املحلية أو في الشركات العقارية املدرجة أو صناديق النقد للصندوق االستثمار في أدوات أسواق 

 مصرفية.ال تعتبر وديعة حيث أنها ثمارات قيمة هذه االست خفضنتأن  يمكنو األخرى. العقارية االستثمار 

في حال استثمار أصول الصندوق في أدوات أسواق النقد أو صناديق أسواق النقد فهنالك باإلضافة إلى ذلك، 

مخاطر ائتمانية تتمثل في عدم إمكانية أو قدرة الطرف اآلخر في سداد املستحقات أو االلتزامات املترتبة عليه في 

 على التوزيعات النقدية والقيمة السوقية للوحداتالوقت املحدد أو 
ً
 مما قد يؤثر سلبا

ً
 ،عدم إمكانية السداد نهائيا

 على التوزيعات النقدية والقيمة السوقية للوحدات. يؤثرو 
ً
 سلبا

 

 عدم توافر الرخص والتصاريح الحكومية للعقارات محل اإلستحواذ:التصرفات السابقة غير املحددة و  مخاطر

مراجعة صكوك امللكية والتراخيص والشهادات الصادرة عن الجهات الرسمية املختلفة، ال يمكن من  على الرغم

ملدير الصندوق ضمان بأنه تم انتقال ملكية العقارات في السنوات السابقة من طرف آلخر على أساس سليم دون 

محتملة قد تطعن في ملكية البائع حقوق معلقة للغير أو نزاعات ك ل، أو ما إذا كان هناأو تزوير أو احتيالغش 

 لكل من العقارات، وذلك مما قد يؤثر على ملكية الصندوق لتلك العقارات. 
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مستودع املصانع ، 202مستودع املصانع قطعه ، 197مستودع املصانع قطعه يعتزم الصندوق االستحواذ على 

شهادات  يحصل مدير الصندوق على ، مع العلم أن هذه العقارات لم 209مستودع املصانع قطعه و  207قطعه 

 صرف شهادة إتمام البناءاإل انه تمت اإلشارة الى  إتمام بناء لهم من قبل البلديات و/أو األمانات ذات االختصاص

 إلى ذلك، فإنه من املمكن أن يستحوذ الصندوق في املستقبل الجهات املختصةقبل في رخصة البناء من 
ً
. إضافة

 يتعرض الصندوق قد  دة إتمام بناء صادرة عن البلدية أو األمانة املختصة. وبالتالي، على عقارات ال تحمل شها

ملخالفات من جهات حكومية مختلفة نتيجة لعدم استخراج شهادة إتمام بناء أو الستخراجها بطريقة ال تتوافق 

 حدات.لتوزيعات ملالكي الو مع تراخيص البناء ذات العالقة، وذلك مما يكون له تأثير سلبي على العائد للصندوق وا

 

، قد 
ً
تحقيق أهدافه االستثمارية في حال ُرِفَض إصدار أي اعتماد أو موافقة بلدية  ال يتمكن الصندوق منإضافة

مطلوبة أو تم منحها بشروط غير مقبولة أو غير منطقية. وفي مثل هذه الحال، من املمكن أن ال يستطع الصندوق 

 باالستثمار أو تط
ً
 على قيمة الوحدات حيث إن العوائد املتوقعة من املض ي قدما

ً
وير العقار، مما سيؤثر سلبا

 التطوير لن يتم حصادها في الوقت املحدد لها.

 

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

، “نعتقد“، يمكن تعريف البيانات املستقبلية بمصطلحات مثل: باألداء املستقبلي للصندوق. وفي بعض الحاالت

قّدر“، “يواصل“
ُ
، "مشاريع"، "من املفترض"، "سوف"، أو عكس هذه “خطط“، “ربما“، “ننوي “، “ننتظر“، “ن

املصطلحات أو غيرها من املصطلحات املشابهة. وهذه البيانات تشير ملجرد توقعات فقط في حين أن األحداث أو 

الفعلية قد تختلف على نحو جوهري. ويجب على املستثمرين عند تقييم هذه البيانات النظر على وجه النتائج 

الشروط واألحكام حيث  هذهمن  (10)التحديد في عدد من العوامل املختلفة، من بينها املخاطر الواردة في الفقرة 

ف على نحو جوهري عن أي من البيانات أن هذه العوامل من املمكن أن تجعل األحداث أو النتائج الفعلية تختل

املستقبلية. وال يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن تحديث أي من البيانات املستقبلية بعد تاريخ هذه 

 الشروط واألحكام من أجل مطابقة هذه البيانات مع النتائج الفعلية أو التغييرات في التوقعات. 

 

 
ً
 لكافة عوامل املخاطر في االستثمار في وحدات  إن املخاطر املذكورة آنفا ليست تفسيرا

ً
 أو مستنفذا

ً
 وافيا

ً
وملخصا

الصندوق، إن االستثمار في الصندوق ال يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة، وُينصح بشدة أن يحصل كافة 

 املستثمرين املحتملين على مشورة مستقلة من مستشاريهم املختصين. 

 

وبالتالي يجب على كل مستثمر محتمل أخذ  ،الخسارة عدم أو الربح ضمان ييعن ال الصندوق  في االستثمار إن (ب

العوامل أدناه بعين االعتبار قبل شراء وحدات في الصندوق. ويتحمل املستثمرون وحدهم كامل املسؤولية عن أي 

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

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري.
ً
 مدير الصندوق وفقا

 

 االشتراك -4

 ونهايته االشتراك بداية تاريخ تشمل اإلشتراك عن معلومات (أ

ريال  150,000,000ريال سعودي للوحدة الواحدة لجمع  10حدة بسعر طرح أولي يبلغ و  15,000,000يطرح الصندوق 

 .األولي عامخالل فترة الطرح الطلوب جمعه ملاملستهدف ا لحجم الصندوق على أل وهو الحد ا، سعودي

 

 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق املالية 
ً
 لإلجراءات املعمول بها وفقا

ً
ويتم طرح الوحدات وفقا

ين ولي الواقعة بالسعودية باإلضافة إلى الئحة صناديق االستثمار العقاري وقواعد اإلدراج خالل فترة الطرح العام األ 

( 5والقابلة للتمديد ) م، 13/10/2022هـ املوافق  17/03/1444م وتنتهي في  02/10/2022هـ( املوافق 06/03/1444)

 حيث تم االشتراك مقابل املساهمات العينية والنقدية على النحو التالي: أيام عمل أخرى عند اللزوم، 
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 لعقاراتمن مبالغ االستحواذ على ا االشتراك العيني

في حال تمثل وحدة  11,772,931، يتم طرح  النقدي عن طريق االشتراكالوحدات باإلضافة إلى إصدار 

 بائعي األصول املكونة ملحفظة االستثمار املستهدفةلاملطروحة الوحدات من  %78.49نسبته  ماالحد األعلى 

 ندوق بـ:الص يقوم. وعلى وجه الخصوص، %79.21وفي حال الحد األدنى ما نسبته 

 غير ريال سعودي 15,105,529بسعر شراء يبلغ ( االستحواذ على عقار )معارض ومكاتب الحاير ،

 لضريبة التصرفات العقارية والتي تدفع بنسبة 
ً
 %20من قبل مالكي الوحدات العينية و  %80شامال

 من قبل املستثمرين في الصندوق "االشتراك النقدي".

 غير ريال سعودي 8,894,495بسعر شراء يبلغ ( نية في حي النخيلاالستحواذ على عقار )عمارة سك ،

 لضريبة التصرفات العقارية والتي تدفع بنسبة 
ً
 %20من قبل مالكي الوحدات العينية و  %80شامال

 .من قبل املستثمرين في الصندوق "االشتراك النقدي"

  ريال سعودي 11,004,614بسعر شراء يبلغ ( 9االستحواذ على عقار )مستودعات العزيزية قطعة ،

 لضريبة التصرفات العقارية والتي تدفع بنسبة 
ً
من قبل مالكي الوحدات العينية و  %80غير شامال

 .من قبل املستثمرين في الصندوق "االشتراك النقدي" 20%

  ريال سعودي 11,048,521بسعر شراء يبلغ ( 10االستحواذ على عقار )مستودعات العزيزية قطعة ،

 
ً
من قبل مالكي الوحدات العينية و  %80 لضريبة التصرفات العقارية والتي تدفع بنسبة غير شامال

 .من قبل املستثمرين في الصندوق "االشتراك النقدي" 20%

  ريال سعودي 7,971,058بسعر شراء يبلغ ( 13االستحواذ على عقار )مستودعات العزيزية قطعة ،

 لضريبة التصرفات العقارية والت
ً
من قبل مالكي الوحدات العينية و  %80ي تدفع بنسبة غير شامال

 .من قبل املستثمرين في الصندوق "االشتراك النقدي" 20%

 ( االستحواذ على عقار )لضريبة ريال سعودي 13,397,127بسعر شراء يبلغ محطة العليا 
ً
، غير شامال

من قبل  %20و  من قبل مالكي الوحدات العينية %80التصرفات العقارية والتي تدفع بنسبة 

 .املستثمرين في الصندوق "االشتراك النقدي"

  غير ريال سعودي 2,051,546بسعر شراء يبلغ ( 197االستحواذ على عقار )مستودع املصانع قطعه ،

 لضريبة التصرفات العقارية والتي تدفع بنسبة 
ً
 %20من قبل مالكي الوحدات العينية و  %80شامال

 .ق "االشتراك النقدي"من قبل املستثمرين في الصندو 

  غير ريال سعودي 2,411,482بسعر شراء يبلغ ( 202االستحواذ على عقار )مستودع املصانع قطعه ،

 لضريبة التصرفات العقارية والتي تدفع بنسبة 
ً
 %20من قبل مالكي الوحدات العينية و  %80شامال

 .من قبل املستثمرين في الصندوق "االشتراك النقدي"

 غير ريال سعودي 4,177.001بسعر شراء يبلغ ( 207عقار )مستودع املصانع قطعه  االستحواذ على ،

 لضريبة التصرفات العقارية والتي تدفع بنسبة 
ً
 %20من قبل مالكي الوحدات العينية و  %80شامال

 .من قبل املستثمرين في الصندوق "االشتراك النقدي"

  غير ريال سعودي 3,400,575عر شراء يبلغ بس( 209االستحواذ على عقار )مستودع املصانع قطعه ،

 لضريبة التصرفات العقارية والتي تدفع بنسبة 
ً
 %20من قبل مالكي الوحدات العينية و  %80شامال

 .من قبل املستثمرين في الصندوق "االشتراك النقدي"

  غير  ،ريال سعودي 6,698,563بسعر شراء يبلغ ( 192االستحواذ على عقار )مستودع املصانع قطعه

 لضريبة التصرفات العقارية والتي تدفع بنسبة 
ً
 %20من قبل مالكي الوحدات العينية و  %80شامال

 .من قبل املستثمرين في الصندوق "االشتراك النقدي"

 ريال  61,001,122بسعر شراء يبلغ (  االستحواذ على عقار )مكاتب وصاالت عرض مبنى شهد

 لضريبة التصرفات السعودي
ً
من قبل مالكي الوحدات  %80عقارية والتي تدفع بنسبة ، غير شامال



 فهرس المحتويات

 

 137ن م 75صفحة 

Internal - ي  داخل 

 .من قبل املستثمرين في الصندوق "االشتراك النقدي" %20العينية و 

 ويكون إصدار الوحدات على النحو التالي بناًء على سعر االستحواذ:

ً قيم االستحواذ على صافي  ييعقارات شركة شمو والواحدات الصادرة عينياً ونقديا
ة عينيوحدات 

 بالصندوق 
نقداً من متحصالت 

 الطرح األولي

 %20 %80 سعر االستحواذ العقار

 3,021,106 12,084,423 15,105,529 معارض ومكاتب الحاير

 1,778,899 7,115,596 8,894,495 عمارة سكنية في حي النخيل

 2,200,923 8,803,691 11,004,614 9مستودعات العزيزية قطعة 

 2,209,704 8,838,817 11,048,521 10قطعة  مستودعات العزيزية

 2,679,425 10,717,702 13,397,127 محطة العليا

 1,594,212 6,376,846 7,971,058 13مستودعات العزيزية قطعة 

 12,200,224 48,800,898 61,001,122 مكاتب وصاالت عرض مبنى شهد

 25,684,493 102,737,973 128,422,466 إجمالي املبلغ

 

 االشتراك النقدي 

 األدنى الحد

والراغبين باالشتراك للمستثمرين املتقدمين باشتراكات نقدية وحدة كحد أدنى  3,090,394 تم إصداري

كما هو يتم تخصيصها للمتقدمين  من الوحدات املطروحة %20.79نسبته  تمثل ما في الصندوق الوحدات ب

 لية التخصيص  ادناه. آموضح في 

 الحد األعلى 

والراغبين باالشتراك ة كحد أعلى للمستثمرين املتقدمين باشتراكات نقدية وحد 3,227,069يتم إصدار  

يتم تخصيصها للمتقدمين كما هو  من الوحدات املطروحة %21.51في الصندوق تمثل مانسبته الوحدات ب

  موضح في آلية التخصيص  ادناه.   

    

 

 األولي عامفترة الطرح ال

هـ  17/03/1444م وتنتهي في  02/10/2022هـ( املوافق 06/03/1444) ي تاريخف األولي عامالفترة الطرح  تبدأ

 .أيام عمل( 5)قابلة للتمديد ملدة  "( األولي العامفترة الطرح ( أيام عمل )"10مدة )ب م 13/10/2022املوافق 

بندر بن فهد بن إبراهيم بن مقيل /يعقارات السيدقيم االستحواذ على في صا

يوالوحدات الصادرة عينياً ونقدياً 
 وحدات بالصندوق 

نقداً من متحصالت 

 الطرح األولي

 %20 %80 سعر االستحواذ التفاصيل

 410,309 1,641,237 2,051,546 197مستودع املصانع قطعه 

 482,296 1,929,186 2,411,482 202مستودع املصانع قطعه 

 835,400 3,341,601 4,177,001 207مستودع املصانع قطعه 

 680,115 2,720,460 3,400,575 209مستودع املصانع قطعه 

 1,339,713 5,358,850 6,698,563 192مستودع املصانع قطعه 

 3,747,833 14,991,334 18,739,167 إجمالي املبلغ



 فهرس المحتويات

 

 137ن م 76صفحة 

Internal - ي  داخل 

 

 قبول االشتراك ورد الفائض

بقبول  األولي ة الطرح العامإقفال فتر عمل من تاريخ  أيام( 5)يخطر مدير الصندوق كل مستثمر في غضون 

. وسيتم إرجاع االشتراكات النقدية الفائضة دون أي حسم وذلك 
َ
 او جزئيا

َ
طلب االشتراك أو رفضه، سواء كليا

 .اإلعالن عن التخصيصعمل من تاريخ أيام ( 5بعد خصم قيمة الوحدات املخصصة ورسوم االشتراك خالل )

 اإللغاء واسترداد األموال

إلى املستثمرين في الحاالت التالية )ما  دون حسم ، ويتم رد جميع مبالغ االشتراكاتالوحدات يجوز إلغاء طرح

 لم تقرر هيئة السوق املالية خالف ذلك(:

 مالك وحدة؛ (50)في حال كان عدد مالكي الوحدات من الجمهور يقل عن  .1

 دات الصندوق.من مالكي اجمالي وح %20في حال كان عدد مالكي الوحدات من الجمهور يقل عن  .2

 في حال لم يتم نقل ملكية األصول املراد نقلها للصندوق. .3

 .صول الصندوق الطرح األولي أل في حالة عدم جمع مبلغ الحد األدنى لعملية  .4

 (5)إلى املستثمرين في غضون  ، سيتم رد أي مبالغ اشتراكات مستلمةالوحداتفي حال إلغاء طرح  .5

 دون حسم.عمل من تاريخ اإللغاء  أيام

 

  الحقملدير الصندوق 
ً
، اشتراك أي مستثمر في الصندوق في حال كان االشتراك مخالفا

ً
 أو جزئيا

ً
برفض، كليا

لهذه الشروط واألحكام أو الئحة صناديق االستثمار العقاري أو أي لوائح أخرى يتم تطبيقها من وقت آلخر 

 من ِقَبل هيئة السوق املالية أو أي جهة تنظيمية أخرى.

 اإلجراءات املعقولة التي قد تكون ضرورية لتضمن في جميع األوقات: كافةالصندوق يتخذ مدير 

 مالك وحدة؛ و (50)أال يقل عدد مالكي الوحدات من الجمهور عن  .أ

ريال  100،000،000وقت التأسيس عن  الصندوق أن ال يقل الحد األدنى إلجمالي قيمة أصول  .ب

 ؛سعودي

 ؛ وريال سعودي (10) جة عشرةن تكون القيمة ا السمية لكل وحدة مدر أ .ج

 .وحدات الصندوق  من إجمالي %20الجمهور عن  من الوحدات مالكي ملكية تقل أال  .د

في الوحدات متاح فقط للمستثمرين املؤهلين )كما  االشتراك( من الئحة صناديق االستثمار العقاري، 45املادة ) وبموجب

 .(هي معرفة في هذه الشروط واألحكام

 جالتسجيل واإلدرا

هـ  17/03/1444م وتنتهي في  02/10/2022هـ( املوافق 06/03/1444)في تاريخ  األوليتبدأ فترة الطرح العام 

 أيام عمل(. 5"( )قابلة للتمديد ملدة  األوليفترة الطرح العام ( أيام عمل )"10دة )مل م 13/10/2022املوافق 

التالية  استيفاء املتطلبات النظامية دير الصندوق علىيلتزم مبعد انتهاء فترة الطرح األولي والتمديد )إن وجد( 

على األقل من إجمالي  %20مالك وحدة، وأن يمتلكوا  50)أ( أال يقل عدد مالكي الوحدات من الجمهور عن 

 وحدات الصندوق، و )ب( أن يتم الوفاء بأي شروط تنظيمية أخرى تحددها هيئة السوق املالية لهذا الغرض.

 حساب الصندوق 

 )أو أكثر( باسمه )و/أو الشركة ذات الغرض الخاص( ويتم  سوف
ً
 منفصال

ً
 مصرفيا

ً
يكون  للصندوق حسابا
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إيداع كافة إيرادات الصندوق في هذا الحساب. ويجوز للصندوق فتح حسابات تشغيلية إضافية وسوف يتم 

 سحب النفقات املستحقة فيما يتعلق بتشغيل الصندوق وإدارته من تلك الحسابات.

 

  الصندوق  في عينيا سيشتركون  الذين العقار مالك عن معلومات عن تفصيلي نبيا (ب

 :بمساهمات عينية فيما يلي جدول يبين فيه نسبة جميع املشتركين 
 

  
 الحد االدنى

إجمالي نسبة من 

 الوحداتعدد 
 الحد األعلى

إجمالي نسبة من 

 الوحدات عدد 

 %68.49 10.273.798 %69.12 10,273.797 * شركة شمو لالستثمار التجاري املحدوده

 %9.99 1.499.134 %10.09 1.499.133  *االستاذ/ بندر بن فهد بن ابراهيم بن مقيل 
 

د بن / بندر بن فهاالستاذشمو لالستثمار التجاري املحدوده و  شركة*تمتد فترة الحظر على بيع الوحدات املطبقة على 

 .لهمالوحدات املصدرة من تاريخ إدراج  سنةملدة ابراهيم بن مقيل  

 

 األولي العام الطرح فترة خالل الصندوق  في الصندوق  مدير اشتراك قيمة (ج

حتى تاريخ إصدار هذه الشروط واألحكام لم يقم مدير الصندوق باإلستثمار في وحدات الصندوق و ال ينوي القيام 

 بذلك. 

 

 .نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثمارهب الصندوق  مدير يتعهد (د

 

 بالصندوق  لالشتراك األعلى والحد األدنى الحد (ه

 بالسعر سعودي ريال 500 عن يقل ال اشتراك مبلغ وبإجمالي األقل على وحدة 50 في االشتراك املستثمرين على يتعين

 كشترالال  أعلى حد يوجد ال أنه العلم مع العالقة، ذات املضافة القيمة وضريبة االشتراك لرسوم شاملة غير املستهدف،

 النسبة ذهه على للحفاظ االشتراك مبلغ من أقل وحدات تخصيص املطلوبة الجمهور  نسبة الستيفاء الصندوق  وملدير ،

 .الصندوق  حجم إجمالي من %20 في واملتمثلة

 

 اإلشتراك بطلب التقدم (و

ي ملدير اإلكتتاب كترونالنظام اإللكتروني الذي سوف يتم توفيره في املوقع اإلليتم التقدم لالشتراك بالصندوق من خالل 

و كما هوكذلك شركة النفيعي لالستثمار  ، أو من خالل الحساب البنكي لعمالء مصرف الراجحيخالل فترة الطرح

 منصوص عليه أدناه.

 

 بالصندوق  االشتراك طريقة (ز

 

تلمة لجهات املسمن خالل االصندوق باالشتراك  (كما هي معرفة في هذه الشروط واألحكام) بإمكان املستثمرون املؤهلون 

شريطة أن يكون لديهم محفظة استثمارية نشطة لدى أي شركة مالية مرخص بها من ِقبل هيئة السوق املالية، وسيقوم 

 شركةني لكترو لإللكتروني الذي سوف يتم توفيره في املوقع اإلل النظام االمن خاملستثمر املؤهل باالشتراك من خالل 

ويجب على املكتتب خالل فترة الطرح.  خالل الحساب البنكي لعمالء مصرف الراجحي أو من  مجموعة النفيعي لالستثمار

 املشتركعلى  نبغييوفي هذه النشرة. و  اإلشتراكاملوضحة في نموذج  اإلشتراكإلكترونيا وفقا لتعليمات  اإلشتراكتعبئة طلب 

مرون ، كما يمكن املستثاإلشتراكي نموذج قسام ذات الصلة فألحكام وأن يستكمل كافة ااملوافقة على كافة الشروط واال 

 .املؤهلون اإلشتراك من خالل حسابتهم البنكية لدى مصرف الراجحي
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 :)حسبما ينطبق الحال)فترة الطرح مع إرفاق املستندات التالية  خاللإلكترونيا  اإلشتراكيجب تقديم نموذج طلب 

  (.الفرد )للمشتركاملدنية  األحوالصورة بطاقة 

 املشترك(.مقدما من الوكيل بالنيابة عن  اإلشتراكعندما يكون طلب )وكالة الشرعية صورة صك ال 

  (.شركة املشتركإذا كان )صورة السجل التجاري وصورة من تفويض مقدم الطلب وهويته 

  ي حال ف)صورة من السجل التجاري وصورة هوية املفوض بتقديم الطلب وصورة تراخيص هيئة السوق املالية

ين ب اإلتفاقيةصندوق استثماري أو شركة مرخصة من هيئة السوق املالية، ويضاف صورة من  كاملشتر كان 

 (.بالنيابة االستثماروالشركة املرخصة في حال املحافظ أو اتفاقيات  املشترك

  عليها اإلطالعأي مستندات أخرى يتم طلبها أو. 

 

ملدير ، ويحق الخاص بالطرح االمانةشرة إلى حساب بها بإجراء حوالة مبا املشترك الوحدةيجب أن تسدد كامل قيمة 

 شتركاملكليا أو جزئيا إذا لم يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح، وسيقبل  اإلشتراكرفض نموذج طلب يأن  الصندوق 

  اإلشتراك بها.التي طلب  الوحداتعن  الوحداتاملخصصة له ما لم تزد هذه  الوحداتعدد 

 

. وفي حال عدم استيفاء طلب االشتراك بإستالم نموذج اإلشتراك عملتراك خالل يوم إشعار املتقدم بطلب االشيتم 

كامل املتطلبات أو وجود أي مالحظات، يتم اشعار العميل عبر البريد االلكتروني أو من خالل رسالة نصية الى رقم الجوال 

 مل من اشعار املشترك، وفي حال كاناملسجل من خالل خاصية االشتراك اإللكتروني الستكمال املتطلبات خالل يوم ع

 سيتم إشعار املستثمر بقبول طلب االشتراك.
ً
 الطلب مكتمال

 

 بالصندوق  والقصر التابعين اشتراك طريقة عن تفصيلي شرح (ح

بما ال يتعارض مع متطلبات املستثمرين املؤهلين لالشتراك في الصندوق، يتم قبول اشتراكات التابعين والقصر في الصندوق من 

 ل الولي الشرعي أو املتبوع، ويتم تقديم الوثائق التالية الخاصة بالقصر والتابعين:خال

سنة  18سنة هجرية إلى  15بطاقة هوية للسعوديين أو الخليجيين أو جواز السفر واإلقامة للقصر املقيمين ملن أعمارهم من  -

سنة هجرية أو  15ديين( للقصر ممن أعمارهم دون هجرية، أو دفتر العائلة )أو أي إثبات يعادله كإثبات هوية لغير السعو 

 التابعين؛

 بطاقة الهوية للسعوديين أو الخليجيين أو جواز السفر واإلقامة للمقيمين، للولي الشرعي مقدم الطلب. -

 

 مالحظات:

الية شركة الوساطة امليجب على العميل التأكد من صحة البيانات املسجلة والوثائق التي يتم تقديمها، وال تتحمل 

 ما قد ينتج عن أي أخطاء. )وساطة كابيتال(

يجب على العميل مراعاة تطابق قيمة طلب االشتراك مع الحواالت البنكية املنفذة، وسيتم رفض طلب االشتراك في حال 

 وجود أي اختالف بالزيادة أو النقص.

ر الصندوق عند االشتراك في عدم قبول أي مبلغ يتم تحويله من حساب غير الحساب املسجل لدى مدي /سيتم رفض

 الصندوق، ويجب أن يكون الحساب البنكي بإسم العميل.

من خالل البريد االلكتروني  او +966114944067في حالة وجود أي استفسارات يرجى التواصل معنا عبر رقم الهاتف 

complaints@wasatah.com.sa  

 

 للمشتركين الوحدات لتخصيص الصندوق  مدير سيتبعها التي اآلليةط( 

استكمال متطلبات التسجيل واإلدراج على النحو املبين أدناه، يتم  عند كتتابالاملطروحة ل الوحداتسيتم تخصيص 

 للتالي:
ً
 تخصيص الوحدات عقب تاريخ اإلقفال وفقا
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أيام  (10بعد فترة الطرح ) (نقدي)االشتراك الن ياملستثمر جميع في حال كان إجمالي مبالغ االشتراك املتقدم لها  (أ)

يال ر  30,903,940املطلوب تجميعه والذي يبلغ  للمبلغالحد األدنى  منأقل ( ايام، 5وفترة التمديد اإلضافية )

 يختار عمل من أيام  خمسةسعودي، يتم استرداد كافة مبالغ االشتراك للمستثمرين )دون أي فائدة( في غضون 

 ؛اإلقفال

للمبلغ  ىاألدنبين الحد  ما( االشتراك النقدي)ن ياملستثمر جميع  لها املتقدم االشتراك مبالغ إجمالي كان حال في (ب)

قبول الحد  فسيتمريال سعودي  32,270,690ومبلغ  سعوديريال  30,903,940 يبلغ  والذياملطلوب تجميعه 

على أساس تناسبي ملبالغ االشتراك مع  للمستثمرينوحدة  14,863,325يساوي وحدات  عدد وتخصيص األدنى

.شوية التخصيص لال مراعاة أول
ً
 تراك العيني أوال

 للمبلغ علىاأل تتجاوز الحد ( االشتراك النقدي)ن ياملستثمر جميع في حال كانت إجمالي مبالغ االشتراك املتقدم لها  (ج)

على أساس ريال سعودي، فسيتم تخصيص إجمالي وحدات الطرح  32,270,690والذي يبلغ  تجميعه املطلوب

.شمراعاة أولوية التخصيص لال تناسبي ملبالغ االشتراك مع 
ً
 تراك العيني أوال

 .متى ما رأى الحاجة لذلك إضافية عمل أيام 5تمديد فترة الطرح العام األولي ملدة ملدير الصندوق  كما يحق 

 شركة عوموق الصندوق  ملدير اإللكترونين عن عملية التخصيص النهائي لوحدات الطرح في املوقع ال عإل وسوف يتم ا 

  . وجدت إن ضافيةوذلك خالل عشرة أيام عمل بعد إقفال فترة الطرح والفترة اإل  عوديةالس تداول 

الغ املخصصة لكل منهم واملب للوحداتتوضح العدد النهائي  للمشتركينكتتاب بإرسال إشعارات إلوسوف يقوم مدير ا

 الفائضة التي سيتم ردها لهم، إن وجدت.

 .كتتابأو مدير اال بمدير الصندوق تصال الن اوملزيد من املعلومات يتعين على املكتتبي

 

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

 

 :اآلتية اآللية نقدية أو كليهما، وفق أو عينية مساهمات قبول  طريق عن قيمة أصول الصندوق  يمكن زيادة

 

وحدات إضافية للصندوق عن  لحصول على موافقة مالكي الوحدات على طرحيجب على مدير الصندوق ا (أ)

( من الئحة 26)وفق املادة  ،أو كليهما ،قبول مساهمات نقدية طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق

 صناديق االستثمار العقاري.

 ل قبو  طريق نع للصندوق  وحدات إضافية طرح على الهيئة موافقة على الحصول  الصندوق  مدير على يجب (ب)

 كليهما. أو نقدية، قبول مساهمات طريق عن أو عينية، مساهمات

 على الهيئة موافقة تاريخ أشهر من (6) خالل اإلضافية الصندوق  وحدات بطرح الصندوق  مدير يبدأ أن يجب (ج)

 ملغاة. الهيئة تعد موافقة فإن املحددة، املدة بذلك خالل الصندوق  مدير قيام عدم حال وفي. الطلب

فيجب أن ال ة وعيني أو نقدية نقدية مساهمات قبول  طريق عن قيمة أصول الصندوق  زيادة كانت حال في (د)

 بحد أقص ى (60)طرح مدة التتجاوز فترة 
ً
 .يوما

 وحدات ملالكي الوحدات املطروحة تخصيص يجب فإنه طرحها، املراد الوحدات قيمة جمع تم في حال (ه)

  ي الوحداتمالك اجتماع انعقاد يوم املسجلين الصندوق 
ً
 دتُوج إن - املتبقية الوحدات تخصيص ثم ومن أوال

 شتركين امل لجميع الفائض ورد املشتركين،بقية  على -
ً
  (15) على ال تزيد مدة خالل - ُوجد إن - نقدا

ً
 من يوما

نقل أن على ،وأحكام الصندوق  شروط املوضحة الطرح فترة انتهاء
ُ
 أو هعلي االستحواذ املراد العقار ملكية ت

  (60) على تزيد ال مدة خالل ملصلحة الصندوق  همنفعت
ً
 .الطرح فترة انتهاء من يوما

 الوحدات تخصيص يتم ،مساهمات عينية قبول  طريق عن قيمة أصول الصندوق  زيادة كانت حالفي  (و)

  للمشتركين بشكل عيني اإلضافية
ً
( )أ رعيةالف الفقرة إليها املشار وحداتال الوحدات مالك بعد موافقة فورا
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نقل أن على أعاله
ُ
 على دتزي ال مدة خالل ملصلحة الصندوق  همنفعت أو هعلي االستحواذ املراد العقار ملكية ت

(60)  
ً
 .الوحدات مالك موافقة تاريخ من يوما

 طشرو ح في ضو وامل هجمع املطلوب األدنى الحد جمع عدم حال فيو )ج( أعاله، الفرعية الفقرة ورد ما مراعاة مع (ز)

 مدة خالل خصم أي دون  تركينشامل أموال وإعادة الطرح إلغاء الصندوق  مدير على يجب، ق الصندو  وأحكام

 .الطرح فترة انتهاء من أيام (5) على تزيد ال

يمة ق زيادة عملية لكل يئةلها الصندوق إلى وأحكام روطشل تكميلي ملحق تقديم الصندوق  مدير على يجب (س)

  كليهما أو ،نقدية مساهمات قبول  طريق عن وأ، عينية قبول مساهمات طريق عن أصول الصندوق 
ً
وفقا

 .صناديق االستثمار العقاري  الئحة من (14) امللحق ملتطلبات

)س(  رعيةالف الفقرةه في إلي ارشالصندوق امل وأحكام روطشل التكميلي امللحق رشن الصندوق  مدير على يجب (ش)

 لتيا بحسب الضوابط للجمهور  متاح آخر موقع أّي  أو للسوق  اإللكتروني واملوقع اإللكتروني هموقع أعاله في

 )ينطبق. حيثما) يئةلها تحددها

 وضع جدول زمني يوضح املدد الزمنية املتوقعة من تاريخ بداية طرح الوحدات حتى بدء تداول الوحدات  (ك

  

 

 تداول وحدات الصندوق  -5

 طريقة تداول وحدات الصندوق  (أ)

. وبالتالي، يجوز ملالكي لسوق املوازية )نمو(األسهم في ا  عند اإلدراج، يجوز تداول وحدات الصندوق بنفس طريقة تداول 

الوحدات واملستثمرين التداول خالل ساعات التداول العادية في أي يوم عمل من خالل السوق املالية مباشرة أو شركات 

 الوساطة املرخصة.

  

 من املشتري بأنه قد اطريق السوق املوازية )نمو( يعتبر شراء الوحدات في الصندوق عن 
ً
طلع ووافق على هذه إقرارا

 الشروط واألحكام.

 

 املدة الزمنية  اإلجراء

 ة هيئة السوق المالية.خالل ستة أشهر من الحصول على موافق البدء في إجراءات الطرح العام األولي

 األوليلعام فترة الطرح ا
(هـ الموافق 06/03/1444أيام عمل تبدأ من تاريخ ) 10

الموافق   (هـ17/03/1444(م وتنتهي في )02/10/2022)

 أيام عمل أخرى "إن لزم". 5قابلة للتمديد  (م 13/10/2022)

 أيام عمل "إن لزم". 5 وليأل افترة الطرح تمديد 

 يوم عمل من تاريخ استالم طلب االشتراك. شتراكإل م طلب اال ستإشعار بإ

 قبول/رفض كامل اشتراك املشترك
يخطر مدير الطرح و الجهات المستلمة المستثمرين بقبول أو رفض 

 أيام عمل من تاريخ إقفال فترة الطرح.  5االشتراك خالل 

 تخصيص الوحدات من قبل مدير الصندوق 
فترة طرح الصندوق أو من تاريخ إقفال  يوم عمل من تاريخ إقفال 15

 األولي"إن لزم".  فترة تمديد فترة الطرح العام

ن ن عال عاإل الوحدات و   شتراك وتخصيصإل رد الفائض بعد ا

 التخصيص

 أيام عمل من تاريخ اإلعالن عن التخصيص. 5

في حال عدم جمع املبالغ املطروحة أو في حال تم رد الفائض 

 رفض االشتراك

 

 ضون خمسة أيام عمل من تاريخ نهاية فترة الطرح .في غ

 ( يوم عمل من انتهاء فترة الطرح.60خالل مدة ال تزيد على ) االستحواذ على العقارات وإدراج الوحدات
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يكون التداول في وحدات الصندوق خاضع لرسوم تداول يتم تسويتها حسبما هو سائد في السوق. ويكون مالك الوحدات 

 عن رسوم التداول.
ً
 مسؤوال

 

 أو الغاء اإلدراج\الحاالت التي يتم فيها تعليق الصندوق و (ب)

 
ً
في  ،حسبما تراه مناسبافي أي وقت ليق تداول وحدات الصندوق أو إلغاء إدراجها لهيئة تعل، يجوز لقواعد اإلدراجووفقا

  أي من الحاالت اآلتية:

 للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة. (1)
ً
 إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك حماية

 في االلتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قو  (2)
ً
 تراه الهيئة جوهريا

ً
 اعد السوق.إذا أخفق املصدر إخفاقا

 إذا لم يسدد املصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أي أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. (3)

ستمرار إدراج وحداته في ال عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة  إذا رأت الهيئة أن الصندوق أو أعماله أو مستوى  (4)

 .السوق 

 واعدولوائحه التنفيذية وق في االلتزام بالنظام راه الهيئة جوهرياتأخفق إخفاقا إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ  (5)

 السوق.

 عند انتهاء الصندوق. (6)

إذا لم تستوف متطلبات السيولة املحدة في الفقرة )ب( من املادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد  (7)

الثة واألربعين من قواعد اإلدراج والتي ( من الفقرة )د( من املادة الث1مض ي املدة املحددة في الفقرة الفرعية )

 تنص على 

 مساه عند اإلدراج. 50أال يقل عدد املساهمين من الجمهور عن  (1

عند اإلدراج وأال تقل القيمة السوقية  %20أن ال تقل ملكية الجمهور من وحدات الصندوق عن  (2

 مليون ريال سعودي )أيهما أقل(. 30للوحدات اململوكة للجمهور عن 

للصندوق رأي معارض أوامتناع عن إبداء الرأي إلى حين  املالية ن تقرير مراجع الحسابات على القوائمعند تضم (8)

 .االمتناع عن إبداء الرأي إزالة الرأي العارض أو

 

 سياسة توزيع األرباح -6

خ بداية كل يوم عمل من تاري 30توزع خالل يستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نقدية بشكل نصف سنوي على املستثمرين 

الصندوق السنوية،  أرباحمن صافي  ٪90 تقل التوزيعات عن العلى أنصف سنة ميالدية )األول من يناير و األول من يوليو(، 

ية والتي يتم إعادة استثمارها في أصول استثمار  التابعة للصندوق وذلك باستثناء األرباح الناتجة عن بيع األصول العقارية 

   .أو حسبما يرى مجلس إدارة الصندوق  الكي الوحداتبما يخدم مصالح م أخرى 

 

  انهاء الصندوق  -7

 
ً
 الصندوق:  أحكام إنهاء أوال

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

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

 .العقاري  االستثمار صناديق الئحةوالعشرين من 

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

 .لشأنالخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا ا الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على هذه هعلي

( يوم 21الوحدات  بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن ) ومالكييئة لهيجب على مدير الصندوق إشعار ا (أ

 ملدير إللكترونيا املوقع في ذلك عن باإلعالن، حكاماأل روط و الش هذهودون اإلخالل ب هعمل من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق في

 .للسوق  اإللكتروني واملوقع الصندوق 

 . (ه
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 .أعاله( هيجب على مدير الصندوق االلتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق املوافق عليها وفًقا للفقرة الفرعية ) (و

 بانتهاء الصندوق خالل ) ومالكييئة لهيجب على مدير الصندوق إشعار ا (ز
ً
ء مدة الصندوق ( أيام عمل من انتها10الوحدات كتابيا

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

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

، باإلعالن عن أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق  (5حصول ذلك الحدث وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات خالل )

  .ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق 

 

 ثانياً: تصفية أصول الصندوق:

صفية تفيجب على مدير الصندوق  هخالل مدت حال انتهاء مدة الصندوق ولم ُيِتم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق في  (ت

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

يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على خطة وإجراءات تصفية  ،لغرض تصفية الصندوق  (ث

 أن.شالصندوق قبل القيام بأي إجراء هذا ال

 للفقرة يجب على مد (ج
ً
 .أعاله)ذ(  الفرعيةير الصندوق االلتزام بخطة وإجراءات تصفية الصندوق املوافق عليها وفقا

 للمتطلبات 10يئة بانتهاء تصفية الصندوق خالل )لهيجب على مدير الصندوق إشعار ا (ح
ً
( أيام عمل من انتهاء تصفية الصندوق وفقا

، باإلعالن عن ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق العقاري  االستثمار يقصناد الئحة( من 12الواردة الفقرة )د( من امللحق )

 .واملوقع اإللكتروني للسوق 

 .  (خ

 .هيجب على مدير الصندوق أن يعامل باملساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيت (د

تعارض دون تأخير وبما ال ي هانتهاء مدة الصندوق أو تصفيت يجب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور  (ذ

 حكام.األ شروط و ال هذهمع مصلحة مالكي الوحدات و 

اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق أو أّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط  هموقعفي يجب على مدير الصندوق اإلعالن  (ر

 .ههاء مدة الصندوق أو مدة تصفيتيئة )حيثما ينطبق(، عن انتلهالتي تحددها ا

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

ملراجعة ائية امتضمًنا القوائم املالية النه ه( يوم عمل من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيت70خالل مدة ال تزيد على ) العقاري 

 للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

ن  ،للهيئة عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق  (س على أن يعيَّ

 تصويت مالكي الوحدات على عزل مدير الصندوق. هاملصفي البديل نفس االجتماع الذي تم في

كل كامل على نقل مسؤوليات التصفية شيجب على مدير الصندوق التعاون ب ،حال عزل مدير الصندوق عن أعمال التصفية في (ش

ن وأن ينقل إلي  عمل يوم( 20من إتمام أعمال التصفية خالل ) نهوالتي تمك بالصندوق جميع املستندات املرتبطة  هإلى املصفي املعيَّ

 الصندوق وتعيين مصف بديل. يئة بعزل مديرلهمن صدور قرار ا

دور حال ص للسوق االكتروني  واملوقع االلكتروني موقعه على النشر خالل منيجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات  (ص

 .أعالهئة بعزل مدير الصندوق وتعيين مصفي بديل بموجب الفقرة الفرعية )ط( لهيقرار ا

كل فوري ودون أي تأخير بأي أحداث أو مستجدات جوهرية شيئة كتابًيا بلهر ايجب على مدير الصندوق إشعا ،جميع األحوال في (ض

 خالل فترة تصفية الصندوق. 

 

 والعموالت وأتعاب اإلدارةومقابل الخدمات الرسوم  -8

 طريقة حساب الرسومو  األتعابالرسوم و  (1)
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الحد األعلى  جهة الدفع طريقة الحساب قت الدفعو 

 للرسوم

 دنى الحد األ   /املبلغ

 )ريال سعودي(

الرسوم أو  نسبة

  األتعاب

 نوع الرسوم

تدفع مرة واحدة 

 االشتراكعند 

األولي 

بالصندوق أو 

صافي  زيادة 

قيمة أصول 

 الصندوق 

 ملدير الصندوق يدفع املستثمر 

 %2كحد أقص ى  رسوم اشتراك 

ه من املبلغ املشترك ب)إثنان باملئة( 

خالل فترة الطرح  واملخصص، وذلك

 صافيأو عند أي زيادة ل األولي عامال

 قيمة أصول الصندوق 

)إثنان باملئة(   %2 املستثمر

اإلشتراك من مبلغ 

 النقدي 

من  )إثنان باملئة( %2 ال ينطبق

 اإلشتراك النقدي مبلغ 

 االشتراك رسوم

 ثالثةكل تدفع 

 أشهر

تحمل على الصندوق  رسوم سنوية 

قيمة أصول  إجمالي بشكل يومي من 

بعد  حسب آخر تقييمب الصندوق 

خصم املصاريف تحتسب بشكل 

دفع كل ثالثة أشهر، ابتداًء 
ُ
يومي وت

دفع أول دفعة 
ُ
من تاريخ اإلدراج. وت

ألتعاب اإلدارة على أساس تناسبي 

بحيث ُيؤخذ بعين االعتبار األيام 

 التي مضت من ربع السنة امليالدية.

وفي حال لم يكن لدى الصندوق 

 رة لدفعسيولة نقدية كافية متوف

أتعاب اإلدارة في بداية ربع السنة 

امليالدية، يمكن تأجيل دفع األتعاب 

ملئة( )واحد با  %1 الصندوق 

قيمة  إجماليمن 

 أصول الصندوق 

من  )واحد باملئة( %1 ال ينطبق

قيمة أصول  إجمالي

  الصندوق 

 أتعاب اإلدارة
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لحين توفر سيولة نقدية كافية لدى 

 .الصندوق 

 املذكورة في  تشمل جميع املبالغال

  ،ضريبة القيمة املضافة هذا البند 

كمبلغ إضافي حسب  احتسابهاويتم 

 .اإلقتضاء وعندما تنطبق

تدفع بشكل ربع 

 سنوي 

يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسما 

 بحد أقص ى 
ً
 خمسة)   %0.05سنويا

قيمة  إجماليمن امئة باملئة( من 

على أن العقارية أصول الصندوق 

املدفوع شهريا عن اليقل املبلغ 

ريال سعودي، حيث يستند  11,000

 .العقارية على أحدث تقييم لألصول 

تحتسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع 

 سنوي نهاية كل ربع سنة.

  تشمل جميع املبالغال

  املذكورة في هذا البند

  ،ضريبة القيمة املضافة

ويتم احتسابها كمبلغ 

إضافي حسب اإلقتضاء 

 وعندما تنطبق

من مئة  خمسة)    ٪ 0,05 وق الصند

إجمالي قيمة أصول من باملئة( 

 الصندوق العقارية

  ريال سعودي 11,000

 شهريا

 رسوم الحفظ

 تفاصيل رسوم الحفظ

يالرسوم  حجم الصندوق 

ي(%0.06)نقاط أساس في السنة ي6يمليون لاير سعوديي100-0من 

ي(%0.05)نقاط أساس في السنة ي5يمليون لاير سعوديي300-100من 

مليون لاير ي300أكبر من أو يساوي 

ي(%0.04)نقاط أساس في السنة ي4يسعودي 

 ي
 .يلاير كل شهري11,000الحد األدنى لرسوم الحفظ مبلغ 

ي.ييتم دفع الرسوم بشكل ربع سنوي بناًء على قيمة األصول المحتفظ بها للفترة السابقة

 باإلضافة إلى رسوم أخرى وهي كالتالي:
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 ريال سعودي . 60,000ولية بمقدار رسوم إعداد أ 

  ريال سعودي لكل  25,000رسوم إضافية إلعداد شركات ذات األغراض الخاصة بمقدار

 شركة.
 

تدفع مرة واحدة 

عند الحصول 

على أي 

 تسهيالت بنكية

يدفع الصندوق ملدير الصندوق 

أتعاب هيكلة التمويل بما يعادل 

من املبلغ )واحد باملئة(  %1نسبة 

وب بموجب أي تسهيالت املسح

 بنكية لصالح الصندوق. 

 املذكورة في  تشمل جميع املبالغ ال

  ،ضريبة القيمة املضافة هذا البند 

ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب 

 اإلقتضاء وعندما تنطبق

)واحد باملئة(    %1 الصندوق 

 من املبلغ املسحوب 

بموجب أي تمويل 

 ممنوح للصندوق 

من املئة( )واحد ب %1 ال ينطبق

 املبلغ املسحوب 

بموجب أي تمويل 

 ممنوح للصندوق 

 أتعاب هيكلة التمويل

تدفع بشكل 

 نصف سنوي 

 

  ملراجع الحسابات الصندوق  يدفع

ريال  37,500بقيمة  أتعاب 

،
ً
كمبلغ مقطوع  سعودي سنويا

تحتسب على الصندوق بشكل يومي 

دفع بشكل نصف سنوي. 
ُ
 وت

ي رة فاملذكو   تشمل جميع املبالغال

  ،ضريبة القيمة املضافة هذا البند 

ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب 

 اإلقتضاء وعندما تنطبق

ريال  37,500 الصندوق 

 سعودي

 الحسابات مراجعأتعاب  ال ينطبق ريال سعودي 37,500

 للصندوق 

تدفع بشكل 

 نصف سنوي 

 

  ملراجع الحسابات الصندوق  يدفع

ريال  10,000بقيمة  أتعاب 

، سعودي
ً
كمبلغ مقطوع  سنويا

تحتسب على الصندوق بشكل يومي 

ريال  10,000 الصندوق 

 سعودي

الحسابات  مراجعأتعاب  ال ينطبق ريال سعودي 10,000

  الخاص الغرضللشركة ذات 
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دفع بشكل نصف سنوي. 
ُ
 وت

 املذكورة في  تشمل جميع املبالغال

  ،ضريبة القيمة املضافة هذا البند 

ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب 

 اإلقتضاء وعندما تنطبق

دفع أتعاب  
ُ
ت

تقديم اإلقرار 

و  أتعاب الزكوي 

تقديم فاتورة 

الكترونية 

للخدمات 

االستشارية 

 نصف بشكل 

 تدفع، و سنوي 

تقديم   أتعاب

ضريبة  تقرير

القيمة املضافة 

 ربعبشكل 

 سنوًي 

 

يدفع الصندوق للمستشار الضريبي 

 ريال 25,000أتعاب تصل الى 

  ديسعو 
ً
لتقديم اإلقرار   سنويا

 5,000الزكوي باإلضافة الى مبلغ 

  ريال سعودي 
ً
أتعاب تقديم  سنويا

فاتورة الكترونية للخدمات 

االستشارية. باإلضافة الى مبلغ 

 تقريرتقديم ريال سعودي   ل 3,000

ة ويربع سنالضريبة القيمة املضافة 

ة ضريبلتقديم تقرير  2,500أو مبلغ 

الشهرية . تحتسب القيمة املضافة 

دفع بشكل ربع 
ُ
بشكل يومي وت

 .سنوي 

 ريال 25,000 الصندوق 

  سعودي 
ً
 سنويا

لتقديم اإلقرار 

الزكوي باإلضافة الى 

ريال  5,000مبلغ 

  سعودي 
ً
 سنويا

أتعاب تقديم فاتورة 

الكترونية للخدمات 

االستشارية، 

باإلضافة الى مبلغ 

ريال  3,000

تقديم سعودي  ل

ضريبة  تقرير

ة املضافة القيم

ة أو مبلغ ربع سنويال

لتقديم  2,500

ضريبة تقرير 

القيمة املضافة 

 بشكل  الشهرية. 

 سعودي  ريال 25,000

 
ً
لتقديم اإلقرار  سنويا

الزكوي باإلضافة الى مبلغ 

  ريال سعودي  5,000
ً
 سنويا

أتعاب تقديم فاتورة 

الكترونية للخدمات 

االستشارية، باإلضافة الى 

عودي  ريال س 3,000مبلغ 

ة ضريبة القيم تقريرتقديم ل

ة أو مبلغ ربع سنويالاملضافة 

ة ضريبلتقديم تقرير  2,500

 الشهرية. القيمة املضافة 

 أتعاب مستشار الزكاة والضريبة ال ينطبق

 الشرعية  أتعاب لجنة الرقابة  سيقوم مدير الصندوق بتحمل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ولن يتحمل الصندوق أي رسوم.  
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استقطاع  وق ضروريةسيتحمل الصندوق دفع مبالغ التطهير متى ما رأت لجنة الرقابة الشرعية الخاصة بصندوق الواحة ريت خالل عملية التدقيق على عمليات الصند

 مبلغ من األيرادات املحققة. 

 مبالغ التطهير

 الرسوم التالية:    يدفع الصندوق 

 .  شركة شمو لإلستثمار التجاري املحدودة الى ل سعودي غير شاملة ضريبة القيمة املضافةريا 800,000مبلغ سنوي وقدره  .1

 إلدارة العقارات التالية :

 عمارة سكنيه في حي النخيل 

 مكاتب وصاالت عرض مبنى شهد 
 

 املبلغ على النحو التالي:  وتفاصيل

 ( ألف ثمانمائة)فقط  سعودي ريال 800,000 مبلغ االتفاقية هالواردة في هذ تباملسؤوليا القياميلتزم الطرف األول بأن يدفع للطرف الثاني نظير 
ً
 ضريبة شاملة غير سنويا

 :التالي النحو   على تدفع املضافة، القيمة

 .ريال ألف وعشرون أربعمائة ريال، 420,000 وقدره سنوي  إجمالي بمبلغ شهر كل نهاية شهرية بصفة تدفع ريال ألف وثالثون  خمسة ريال، 35,000 (أ)

ة على أن تدفع هذه املبالغ بنسبة وتناسب مع املبالغ املحصل  للصندوق  املستحقة اإليجارية املبالغ كامل تحصيل عند تدفع 380,000 مبلغ وتمثل املتبقية املبالغ (ب)

 بعد التحصيل مباشرة ويستثنى من ذلك املستأجرين املتعثرين. 

 :عقار لكل موضح هو كما ليينالتا املوظفين بتعيين الثاني الطرف يقوم أن على

 .عمارة سكنيه في حي النخيل 

 .ةوالنظاف( مباني)مشرف  بأعمال قيامة الى باإلضافة ،موظف واحد )غير سعودي( مسؤول عن الطرف الثاني للقيام باملسؤوليات الواردة في هذه االتفاقية 

  مكاتب وصاالت عرض مبنى شهد 

 الواردة في هذه االتفاقية حسب التالي: باملسؤوليات للقيام الثاني الطرف عن مسؤولين( سعوديين)غير  موظفين أربعة

 (2)عدد  مباني مشرف 

 ( 2نظافة )عدد  عامل 

 بالعقار متعلقة أخرى  طلبات وأي الصيانة وطلبات الشكاوى  بشأن املستأجرين مع للتنسيق عمالء خدمة موظف. 

 أعاله موظفين الخمسة جميع عمل على يشرف)سعودي(  مشرف تعيين. 

 

لغ على أن ال يتم دفع هذه املبالغ للطرف الثاني حتى يتم دفع كامل املب، مكتب حلم الصفوة للعقارات الىاملوضحة وفقا للجدول في األسفل  ةسنوياللغ ابامل .2

 املمتلكات إدارة أتعاب
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 .اإليجاري املتفق عليه مع املستأجر وفقا للعقد

 تدفع بواسطة املبلغ / النسبة العقار

 معارض ومكاتب الحاير

من صافي اإليرادات املتحصلة، وقد  2.5%

تاريخ ببلغت بناًء على الدخل الحالي للعقار 

 بمبلغ وقدرهصدور هذه الشروط واألحكام 

ريال غير شامل ضريبة القيمة  55,200

 
ً
املضافة وقد تختلف هذه املبالغ مستقبال

 بناًء على دخل للعقار.

 

 صندوق الواحة ريت

 املستأجر  ريال سعودي لكل وحدة  3500 9مستودعات العزيزيه قطعه 

 املستأجر  ريال سعودي لكل وحدة  3500 10مستودعات العزيزيه قطعه 

 املستأجر  ريال سعودي لكل وحدة  3500 197مستودع املصانع قطعه 

 املستأجر  ريال سعودي لكل وحدة  3500 202مستودع املصانع قطعه 

 املستأجر  ي لكل وحدة ريال سعود 3500 207مستودع املصانع قطعه 

 املستأجر  ريال سعودي لكل وحدة  3500 209مستودع املصانع قطعه 

 192معارض املصانع  قطعة 

 

من صافي اإليرادات املتحصلة،  2.5% 

 وقد بلغت بناًء على الدخل الحالي للعقار 

لغ مببتاريخ صدور هذه الشروط واألحكام 

 صندوق الواحة ريت
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ريال غير شامل ضريبة  18,750وقدره 

يمة املضافة وقد تختلف هذه املبالغ الق

 بناًء على دخل العقار.
ً
 مستقبال

 

 

لرسوم مدير عقار واقد يحتاج مدير الصندوق لتعيين مدير عقار أو أكثر بحسب ما تقتضيه حالة عقارات الصندوق وتشغيلها، ويتم تحديد نطاق عمل والتزامات كل  

ابت أو نسبة من إيردات الصندوق أو كالهما ويمكن ملدير الصندوق التعاقد مع عدد غير محدود من املشغلين حسب الحاجة وبناًء على املستحقة له على أساس مبلغ ث

 .حسب تكلفتها الفعلية األسعار السائدة في السوق، ويتحمل الصندوق تلك الرسوم

 

 

 لسنويةا ي السوق ويتم احتسابها بناًء على التكلفة الفعلية ويتم اإلفصاح عنها ملالكي الوحدات. ومن املتوقع أن تبلغ التكاليفيتم التفاوض عليها حسب األسعار السائدة ف

يتم و  ، ضافةضريبة القيمة امل  املذكورة في هذا البند  تشمل جميع املبالغال  .إجمالي قيمة أصول الصندوق  من  من املئة باملئة( خمسة وعشرون)  % 0.25كحد أقص ى 

 .سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة إن وجدتو  .احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق

 حسب التفاصيل التالية، مع العلم أن هذه الرسوم غير شاملة للضرائب: JLLوقد قام مدير الصندوق بتوقيع اتفاقية تقييم مع شركة 

 

 
 الرسوم فترة التقييم

 ريال سعودي  80,000 2022ديسمبر  31

 ريال سعودي  80,000 2023يونيو  30

 ريال سعودي 85,000 2023ديسمبر  31

 ريال سعودي 85,000 2024يونيو  30

 ريال سعودي 85,000 2024ديسمبر  31

 ريال سعودي 85,000 2025يونيو  30

 

 

 

 

 

 العقاري  التقييمأتعاب 



 فهرس المحتويات

 

 137ن م 90صفحة 

Internal - ي  داخل 

 

 ت
ً
يدفع الصندوق رسوم رقابية بقيمة  دفع سنويا

7,500  ،
ً
ريال سعودي سنويا

دفع على 
ُ
حتسب بشكل يومي وت

ُ
ت

 أساس سنوي. 

 املذكورة في  تشمل جميع املبالغال

  ،ضريبة القيمة املضافة  البندهذا 

ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب 

 اإلقتضاء وعندما تنطبق

 ال الصندوق 

 ينطبق

رسوم رقابية لهيئة السوق  ال ينطبق عوديريال س  7,500

 املالية

 
ً
يتحمل الصندوق رسوم النشر على  تدفع سنويا

موقع السوق املالية السعودية مرة 

 وقدرها
ً
ريال  5,000 واحدة سنويا

حتسب بشكل يومي ، سعودي
ُ
ت

دفع على أساس سنوي. 
ُ
 وت

ي ف املذكورة  تشمل جميع املبالغال

،  ملضافةضريبة القيمة ا هذا البند 

ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب 

 اإلقتضاء وعندما تنطبق 

 ال الصندوق 

 ينطبق

رسوم نشر املعلومات على موقع  ال ينطبق ريال سعودي  5,000

 السوق املالية السعودية

بعد  ُيدفع 

االجتماع 

 مباشرة

سيتقاض ى كل عضو مجلس إدارة 

ريال سعودي  10,000مبلغ مستقل 

ى حد أقص عن كل إجتماع، وب

 لكل  30,000
ً
ريال سعودي سنويا

مستقل تدفع عضو مجلس إدارة 

بحد أقص ى  الصندوق 

ريال  30,000

 لكل  سنويا سعودي

عضو  مجلس إدارة 

 ُيدفع  الصندوق 

سعودي لكل  ريال10,000

عضو  مجلس إدارة 

 عن كل إجتماع الصندوق 

أعضاء مجلس اإلدارة  مكافأة ال ينطبق

 املستقلين
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بعد االجتماع مباشرة، وال يتم دفع 

مكافأة ألعضاء مجلس إدارة 

ل التشمالصندوق الغير مستقلين. 

جميع املبالغ  املذكورة في هذا البند  

ضريبة القيمة املضافة،  ويتم 

افي حسب ضاحتسابها كمبلغ إ

تنطبق و سيتم  اإلقتضاء وعندما

اإلفصاح عن تلك املصاريف في 

ملخص اإلفصاح املالي في نهاية 

 السنة إن وجدت

بعد االجتماع 

 مباشرة.

من سعر شراء أو بيع كل أصل عقاري يستحوذ عليه أو يبيعه لقاء جهوده في إتمام عمليات البيع والشراء ألي أصل عقاري  %1يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوم بقيمة 

وسيتم اإلفصاح عن ذلك إلى مالكي الوحدات في ملخص اإلفصاح املالي في باشرة. لصالح الصندوق طوال عمر الصندوق تستحق وتدفع بعد إتمام عملية البيع أو الشراء م

   نهاية السنة إن وجدت.

عليها عند  املراد اإلستحواذ املستهدفةمحفظة االستثمار تصبح هذه الرسوم واجبة السداد بعد إتمام عملية الشراء أو البيع لكل أصل عقاري. التطبق هذه الرسوم على 

 دوق. تأسيس الصن

 الصفقاتمصاريف 

 ملمارسات السوق املتعارف عليها دون أي 
ً
 يتم التفاوض عليها وفقا

ً
لها. ولتجنب  حد أدنى أو أقص ىفي حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري، يستحق املطور رسوما

 
ً
 الشك، ال تنطبق هذه الرسوم على العقارات املطورة تطويرا

ً
   ندوق بأنشطة التطوير العقاري سيتم اإلفصاح ملالكي الوحدات عن رسوم التطوير.. وفي حال قيام الصانشائيا

ن تلك املصاريف سيتم اإلفصاح عو  ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق ، ضريبة القيمة املضافة  املذكورة في هذا البند  تشمل جميع املبالغال

 السنة إن وجدت في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية

 التطويررسوم 

تدفع مرة واحدة 

 عقار شراءعند 

يتحمل الصندوق كامل مبلغ عمولة 

 %2,50ى الوساطة وهي بحد أقص 

من قيمة اإلستحواذ ألي أصل 

تدفع لطرف ثالث إما  عقاري 

للمسوق أو الوسيط وذلك وفق عقد 

)إثنان  %2.5  الصندوق 

 من  ونصف باملئة( 

قيمة اإلستحواذ 

 ألي أصل عقاري 

)إثنان ونصف  2.5%  

من قيمة  باملئة( 

اإلستحواذ ألي أصل 

 عقاري 

 رسوم السعي
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بعد إتمام عملية وساطة، 

اإلستحواذ، وقد يكون الوسيط أو 

لسعي أو جزء منه طرف ذو مستلم ا

 عالقة.

وبالنسبة للمحفظة التأسيسية 

للصندوق فلن يكون هناك أي رسوم 

 سعي تدفع من قبل الصندوق.

 

 دفع ت
ً
تحمل على الصندوق بشكل يومي  سنويا

تشمل ال  .  وتدفع بشكل سنوي 

 املذكورة في هذا البند   جميع املبالغ

ويتم  ، ضريبة القيمة املضافة

احتسابها كمبلغ إضافي حسب 

 .اإلقتضاء وعندما تنطبق

رسوم التسجيل في السوق  ال ينطبق ريال سعودي   220,000  الصندوق 

 (نمو)املالية السعودية 

 

 
ً
)قد تتغير هذه الرسوم وفقا

ألسعار الخدمة املقدمة من 

 السوق املالية السعودية(

تدفع مرة واحدة 

 التأسيسعند 

تحمل على الصندوق وتدفع مرة 

واحدة عند تسجيل الصندوق في 

 تشملال  . السوق املالية السعودية

 املذكورة في هذا البند   جميع املبالغ

ويتم   ،ضريبة القيمة املضافة

إضافي حسب  كمبلغاحتسابها 

 .اإلقتضاء وعندما تنطبق

ريال  500,000 الصندوق 

 سعودي

 ريال سعودي 50,000

 

 ريال سعودي 2باإلضافة إلى  

 ال ينطبق

تدفع مرة واحدة 

 التأسيسعند 

تحمل على الصندوق وتدفع مرة 

واحدة عند تسجيل الصندوق في 

  تشمل جميع املبالغال  .  تداول 

مة ضريبة القي ورة في هذا البند املذك

ويتم احتسابها كمبلغ  ، املضافة

ريال   50,000 الصندوق 

 سعودي

السوق املالية  رسوم اإلدراج في ال ينطبق ريال سعودي  50,000

 .(نموالسعودية )

 

 
ً
)قد تتغير هذه الرسوم وفقا
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إضافي حسب اإلقتضاء وعندما 

 تنطبق

 منالخدمة املقدمة  ألسعار

 .الية السعودية(السوق امل

  تدفع
ً
تحمل على الصندوق وتدفع بشكل  سنويا

 .  سنوي 

 املذكورة في  تشمل جميع املبالغال 

  ،ضريبة القيمة املضافة هذا البند 

ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب 

 اإلقتضاء وعندما تنطبق

ريال   300,000 الصندوق 

 سعودي

)ثالثة من املئة  0.03% 

من القيمة  باملئة( 

 للصندوق لسوقية ا

 50,000)بحد أدنى 

 300,000بحد أقص ى و 

 ريال سعودي

د ترتيب التمويل  ة فقط عنيتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل خالل عمر التمويل، واألتعاب والنفقات واملصاريف املتعلقة بترتيب التمويل و التي تدفع ملرة واحد

سيتم اإلفصاح  .ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق ، ضريبة القيمة املضافة  كورة في هذا البنداملذ  تشمل جميع املبالغال   .بالصندوق الخاص 

 عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة إن وجدت

 مصاريف التمويل

حكام دون احتساب ضريبة القيمة املضافة، وبالتالي في حال استحقاق ضريبة القيمة ما لم يذكر خالف ذلك، يشار إلى جميع الرسوم واملصاريف في هذه الشروط واأل 

 للصندوق، يلتزم مدير الصندوق بأخذ املستح
ً
بية بعين قات الضرياملضافة على أي خدمة أو سلعة مقدمة من الغير لصالح للصندوق أو مدير الصندوق بصفته مديرا

 .من الصندوق ملزود الخدمة ذات العالقة بقيمة تعادل ضريبة القيمة املضافة املستحقة على الصندوق  االعتبار حيث يتم زيادة املقابل املدفوع

 ضريبة القيمة املضافة

 بإخراج الجماركو حيث أقرت هيئة الزكاة والضريبة 
ً
 مطالبا

ً
لزكاة أو ا التسجيل االختياري لصناديق االستثمار العقارية املتداولة "الريت" فقد يصبح الصندوق مستقبال

، وعندئذ فقد يقوم مدير الصندوق بتسجيل الصندوق لدى هيئة الزكاة  الجماركو احتسابها على وحدات الصندوق بناًء على اآللية التي تعتمدها هيئة الزكاة والضريبة 

 لذلك.، وتعيين مستشار متخصص لدراسة اآللي وكيفية احتسابها واستكمال اإلجراءات الالزمة  الجماركو والضريبة 

 وأن مسؤولية اخراج الزكاة تقع على مالك الوحدات.  أنوحتى ذلك الحين فإن مدير 
ً
 مدير الصندوق لن يتولى إخراج الزكاة حاليا

 

 الزكاة

أمين وأتعاب سوم التسيتحمل الصندوق املصروفات واألتعاب األخرى وهي املصاريف املستحقة ألشخاص آخرين يتعاملون مع الصندوق، وعلى سبيل املثال ال للحصر ر 

وأتعاب البلديات واألتعاب الحكومية وأتعاب االستشاري الهندس ي وأتعاب املساحين واملهندسين املعماريين ومهندسين وأتعاب الوسيط العقاري واملطور العقاري املحاميين 

 .الديكورات الداخلية

فرض من الجهات الرسمية في 
ُ
اململكة العربية السعودية نتيجة ألداء الصندوق اللتزاماته بمقتض ى هذه الشروط واألحكام، وسيتحمل الصندوق جميع الرسوم التي قد ت

 أخرى  مصاريف
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 .رسوم التأسيس للجهات الرقابيةسيتكفل مالك الوحدات املساهمين بشكل عيني بدفع * 

  

 ألفضل 
ً
 التسويق التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.  عروضكما يتحمل الصندوق كافة املصاريف التسويقية ملنتجاته وفقا

رها بشكل مسبق، وسيتم خصمها بناًء على املصروفات الفعلية واإلفصاح عن ذلك. كما يمكن االطالع يشار إلى أن مثل هذه الرسوم ال تدفع ملدير الصندوق وال يمكن تقدي

وللتوضيح فإنه  ،انازل عنهعلى تفاصيل تلك املصاريف في مخلص اإلفصاح املالي املدرج في هذه الشروط واألحكام. وال ينوي الصندوق تقديم أي حسم على املصاريف أو ت

  سومر  أيو   العقارية األصول  قيمة في واالنخفاض واإلهالك تمويلأصول الصندوق  غير شاملة لل قيمةباملئة( من  نصف) %0.5غ مجموع هذه التكاليف من املتوقع أن يبل

 .العقاري  كالتقييم املستحقة الجهة من ددةحم غير أو ذكرت أعاله

 ةقيم في واالنخفاض واإلهالك لتمويلصروفات امل شاملة غير الصندوق  أصول إجمالي  قيمةباملئة( من  ثالثة) %3تتجاوز نسبة هذه التكاليف السنوية   أالاملتوقع  من

و سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح  .العقاري  كالتقييم املستحقة الجهة من ددةحم غيرأي رسوم أخرى  أو والرسوم غير املتكررة العقارية األصول 

 هاية السنة.املالي في ن

  إلىالصندوق  تكاليف نسبة

 أصول الصندوق إجمالي قيمة 
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 الوحدات ملالك افتراض ي استثمار على يشتمل جدول  (2)

 

ية بناء على أرقام افتراض متكررةاملتكررة والغير  جدول افتراض ي يوضح طريقة حساب الرسوم واملصروفات (1)

 :سنوات (5) خالل

 

 وفقا لالفتراضات التالية:مثال يوضح الية احتساب الرسوم املوضحة اعاله 

 سعودي ريال 100,000  مبلغ مايعادلوحدة أي  10,000 تملك 

 سعودي ريال 150,000,000الصندوق  حجم 

 ح األولي وبالتالي ال توجد أي رسوم خالل فترة الطر  لم يقم الصندوق بالحصول على تمويل بنكي

 تمويل

 سعودي ريال  16,334,410: عوائد اإليجارات 

  جميع العقارات مطورة تطويرا إنشائيا 

  كما أن عقار تمثل محفظة االستثمار املستهدفة األولية 12سيقوم الصندوق باإلستحواذ على ،

 .دفة األولية الصندوق لن يقوم بدفع رسوم سعي على محفظة االستثمار املسته

  رسوم التأسيس للجهات الرقابيةسيتكفل مالك الوحدات املساهمين بشكل عيني بدفع . 

 .تم عقد إجتماعين ألعضاء مجلس إدارة الصندوق 

  من إجمالي أصول الصندوق. %0.25بلغت املصاريف األخرى 
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يالسنة الثانية 5إلى ي3السنوات من  يالسنة األولى   

يدوق كامل الصن المستثمر يالمستثمر يكامل الصندوق  يالمستثمر يكامل الصندوق   ي

 أتعاب اإلدارة 1,500,000 1,000 1,500,000 1,000 1,500,000 1,000

 رسوم الحفظ 132,000 88 132,000 88 132,000 88

 أتعاب مراجع الحسابات للصندوق  37,500 25 37,500 25 37,500 25

7 10,000 7 10,000 7 10,000 
راجع الحسابات للشركة ذات أتعاب م

 الغرض الخاص

 أتعاب مستشار الضريبة 12,000 8 12,000 8 12,000 8

 مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية  * 0 0 0 0 0 0

 أتعاب التقييم العقاري  280,000 187 280,000 187 280,000 187

185 277,500 185 277,500 185 277,500 
السوق املالية،  رسوم رقابية )إيداع، هيئة

 تداول( 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  40,000 27 40,000 27 40,000 27

 أتعاب إدارة املمتلكات 855,200 570 861,032 574 861,032 574

 مصروفات صيانة العقارات  655,184 437 673,601 449 673,601 449

 التأمين على العقارات  66,125 44 66,125 44 66,125 44

250 375,000 250 375,000 250 375,000 
مصاريف أخرى بناًء على االفتراض بلغت 

0.25%  

 إجمالي املصاريف املتكررة 4,240,509 2,827 4,264,758 2,843 4,264,758 2,843

0 0 0 0 981 1,471,616 
ضريبة التصرفات العقارية على االشتراكات 

 النقدية الخاصة بالجمهور 

 إجمالي املصاريف الغير املتكررة 1,471,616 981 0 0 0 0

 إجمالي التكاليف 5,712,125 3,808 4,264,758 2,843 4,264,758 2,843

 اإليرادات 16,334,410 10,890 16,840,030 11,227 16,840,030 11,227

 الصافي 10,624,093 7,083 12,575,272 8,384 12,575,272 8,384

       

 نسبة العوائد بدون ضريبة القيمة املضافة  7.08% 7.08% 8.38% 8.38% 8.38% 8.38%

2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 3.8% 3.8% 
نسبة تكاليف الصندوق اإلجمالية عند الطرح من 

 إجمالي اصول الصندوق 

 

 

 ضريبة القيمة املضافة. ملثالاملذكورة في هذا ا  تشمل جميع املبالغال . باإلضافة الى ذلك،بالريال السعودي املبالغ جميع: حظاتمال ** 
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 .رسوم أي الصندوق  يتحمل ولن الشرعية الرقابة لجنة أعضاء مكافآت بتحمل الصندوق  مدير سيقوم *

 

حمل سيتيقر مدير الصندوق أن الرسوم واألتعاب املذكورة أعاله تشمل جميع الرسوم املفروضة على الصندوق.  (3)

 .ُيذكر لم أّي رسم مدير الصندوق 

 

 وليةؤ املس (4)

واملوظفين والوكالء واملستشارين التابعين له والشركات واملسؤولين حمل مدير الصندوق، أو أي من املدراء لن يت

أعضاء مجلس إدارة الصندوق و ومطور )إن وجد( مدير عقار كل التابعة واألطراف ذات العالقة، وأمين الحفظ، و 

أو تجاه أي مستثمر وذلك بخصوص أي خسارة "( أي مسؤولية تجاه الصندوق مؤمن عليهطرف )ُيشار إلى كل منهم "

االحتيال أو سوء التصرف املتعمد خالل أو ، ما لم ينطوي على اإلهمال الجسيم يتعرض لها الصندوق أو تعويضات 

ام ريد أن يستند إلى أحكبإدارة شؤون الصندوق. وفي هذه الحال، فإنه يشترط ألي طرف سابق ذكره، والذي يقيامهم 

يكون قد تصرف بحسن نية وبشكل ُيعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق بالشكل األمثل وأن يكون ، أن هذه الفقرة

 أو االحتيال أو سوء التصرف املتعمد.الجسيم التصرف ال ينطوي على اإلهمال 

 

 ضريبة القيمة املضافة (5)

اب ضريبة القيمة ما لم يذكر خالف ذلك، يشار إلى جميع الرسوم واملصاريف في هذه الشروط واألحكام دون احتس

املضافة، وبالتالي في حال استحقاق ضريبة القيمة املضافة على أي خدمة أو سلعة مقدمة من الغير لصالح للصندوق 

 للصندوق، يلتزم مدير الصندوق بأخذ املستحقات الضريبية بعين االعتبار حيث يتم 
ً
أو مدير الصندوق بصفته مديرا

زود الخدمة ذات العالقة بقيمة تعادل ضريبة القيمة املضافة املستحقة على زيادة املقابل املدفوع من الصندوق مل

 .الصندوق 

 

وبناًء على ذلك، يجدر على املستثمرين األخذ بعين اإلعتبار كيفية تطبيق ضريبة القيمة املضافة على املبالغ املستحقة 

 للصندوق أو تلك املستحقة على الصندوق.

 

 ملخص اإلفصاح املالي  (6)

د الرسوم واألتعاب والنفقات املتوقع أن يتكلفها ويتكبدها الصندوق في ملخص اإلفصاح املالي الوارد في امللحق تم تحدي

 ( من هذه الشروط واألحكام.أ)

 

 التأمين على األصول العقارية التابعة للصندوق  -9

مدير الصندوق لى أن  يقوم وق بالتأمين على العقارات، عدحتى تاريخ إصدار هذه الشروط واألحكام لم يقم مدير الصن

 ،وذلك بعد اإلستحواذ عليها ونقل ملكية اإلصول للصندوق  محفظة االستثمار املستهدفةالتامين على جميع العقارات في ب

التأمين على بقية  ونسبةمن قيمة العقار )سبعة من املئة باملئة(   %0.07التأمين للمستودعات  نسبةومن املتوقع أن تبلغ 

 من قيمة العقار. )أربعة من املئة باملئة(  %0.04 العقارات

 

 صول الصندوق أ -10

 الصندوق  أصول  تسجيل آلية (أ

  يحصل عليه الصندوق قد  تمويلأي مع مراعاة 
ً
تضمن ترتيب أي رهونات )أو أي تنازالت على سبيل ي، والتي قد مستقبال

ل الصندوق العقارية باسم شركة )أو الرهن( ينشئها الصندوق على أصوله العقارية لصالح مموليه، يتم تسجيل أصو 

 أكثر( ذات غرض خاص تابعة ألمين الحفظ.
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 أصول الصندوق  قييمت (ب

 معتمدين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدينمستقلين ين عقاري مقيمين (2)عدد يعين مدير الصندوق 

ين آخر املقييمين بمقيمين  تبدالاس ، في أي وقت،ويحق ملدير الصندوق  أصول الصندوق العقارية. تقييم لغرض

بحد  سنوات (5)كل  املقيمين، مع االلتزام بتغيير مستقلين معتمدين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين

عقار معين دون أي إشعار  تقييمللصندوق بهدف  ينجديد مقيمينويحق ملدير الصندوق تغيير أو تعيين أي . أقص ى

 بعين االعتبار مسؤوليته االئتمانية تجاه مسبق ملالكي الوحدات. وي
ً
تم التعيين املذكور من قبل مدير الصندوق آخذا

 مالكي الوحدات.

 

 الصندوق  أسماء املقيمين املعتمدين ألصول  (1)

 

 إلى تقييم معد من قبل قييميقوم مدير الصندوق بت
ً
 مستقلين مقيمين( 2)عدد  أصول الصندوق استنادا

. شركة جونز النج السال إل بي، إنك، وقد تم تعيين سعودية للمقيمين املعتمدينومعتمدين من قبل الهيئة ال

 . ين ألصول الصندوق عقاري و شركة أريب للتقييم العقاري كمقيمين

 

 كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق  (2)

 

ي فويتم احتساب سعر الوحدة الواحدة في الصندوق عن طريق خصم املطلوبات اإلجمالية للصندوق، بما 

والرسوم واملصاريف املستحقة على الصندوق خالل فترة االحتساب من إجمالي تمويلية ذلك أي التزامات 

أصول الصندوق. ويتم تقسيم الناتج على عدد وحدات الصندوق لنفس الفترة. ويكون هذا السعر هو السعر 

 االسترشادي لوحدات الصندوق.

 

افة األصول العقارية، والنقدية، واألرباح املتراكمة، وذمم وتكون قيمة إجمالي أصول الصندوق هي مجموع ك 

 إلى القيمة الحالية ألي أصول أخرى مملوكة 
ً
مدينة أخرى والقيمة السوقية لجميع االستثمارات إضافة

في تحديد القيم التي تخص أصول الصندوق  تقديره املعقول ممارسة ب مدير الصندوق للصندوق. ويقوم 

وألغراض تحديد صافي قيمة األصول،  يتصرف بحسن نية ملصلحة الصندوق ككل. ، شريطة أنوالتزاماته

 بمراجعة مراجع الحساباتوكجزء من التدقيق السنوي، يقوم  .ينتقييمالمتوسط  مدير الصندوق يحسب 

 تقييم االستثمارات.

 

 مراد االستثمار فيهلكل أصل  التقييم قيمة (3)

 المتوسط تاريخ التقييم

ج نتقييم شركة جونز ال

 السال إل بي، إنك 
تقييم شركة أريب 

للتقييم العقاري 

 )لاير سعودي(

 اسم العقار

 )لاير سعودي(

 معارض ومكاتب الحاير 15,587,045 14,460,000 15,023,523 م1/4/2022

 عمارة سكنية في حي النخيل 7,833,966 9,220,000 8,526,983 م1/4/2022

 9مستودعات العزيزية قطعة  11,789,599 11,770,000 11,779,800 م1/4/2022

 10مستودعات العزيزية قطعة  11,742,412 11,800,000 11,771,206 م1/4/2022

 محطة العليا 17,213,446 16,670,000 16,941,723 م1/4/2022

 13مستودعات العزيزية قطعة  8,392,202 9,490,000 8,941,101 م1/4/2022

 197مستودع املصانع قطعه  2,240,680 2,240,000 2,240,340 م1/4/2022
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 202مستودع املصانع قطعه  2,482,394 2,400,000 2,441,197 م1/4/2022

 207مستودع املصانع قطعه  4,461,074 4,430,000 4,445,537 م1/4/2022

 209مستودع املصانع قطعه  3,999,773 3,930,000 3,964,887 م1/4/2022

 192مستودع املصانع قطعه  7,086,405 7,590,000 7,338,203 م1/4/2022

 مكاتب وصاالت عرض مبنى شهد 67,386,260 62,620,000 65,003,130 م1/4/2022

 املجموع  160,215,256 156,620,000 158,417,628 

 

 

 

 وتوقيته تقييمعدد مرات ال (4)

 

مستقلين معتمدين من قبل  نمقيمي (2) عدد أصول الصندوق من خالل تعيين قييميقوم مدير الصندوق بت

ر )شهر يونيو وشهر ديسمبالهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين، وذلك مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر 

أصول  ييمق"( . ويجوز ملدير الصندوق تأجيل تقييميوم الت)ويشار إلى مثل ذلك اليوم بـ "من كل سنة تقويمية( 

 للمادة ) الصندوق وذلك بعد الحصول على موافقة
ً
( من الئحة صناديق االستثمار 22هيئة السوق املالية وفقا

 العقاري.

 

عَدة من قبل  تباين واختالفوفي حال وجود 
ُ
االثنين املستقلين، يعتمد مدير  املقيمينبين التقييمات امل

 التقييمين.القيمة بين الصندوق على متوسط 

 

 األصول لكل وحدةقيمة  صافياإلعالن عن  (ج

تاريخ اصدار تقارير يوم عمل من  15في الصندوق خالل  لكل وحدة ر الصندوق بإعالن صافي قيمة األصول يقوم مدي

. ويتم إخطار مالكي الوحدات بصافي قيمة األصول من خالل تقارير دورية. تقييم األصول من مقيمين اثنين معتمدين

 وموقع مدير الصندوق. (نمو)السعودية  وتكون هذه املعلومات متاحة على املوقع اإللكتروني للسوق املالية

 

  وبيانات عن التقييم واملقيمين وسعر الشراءالعقارات محل االستحواذ  تفاصيلجدول  (د

 

 على اإلستحواذ مبلغصافي 

 صندوق قبل من اتالعقار

ريت الواحة  

التقييم تقرير تاريخ المتوسط  

ريشركة أريب للتقييم العقا شركة جونز النج السال إل بي، إنك.  

 أسم العقار

 التقييم األول طريقة التقييم التقييم الثاني طريقة التقييم

 م1/4/2022 15,023,523 15,105,529
 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
14,460,000 

 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
15,587,045 

 الحاير ومكاتبمعارض 

 م1/4/2022 8,526,983 8,894,495
 النقدية فقاتالتد طريقة

 املخصومة
9,220,000 

 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
7,833,966 

عمارة سكنية في حي 

 النخيل

 م1/4/2022 11,779,800 11,004,614
 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
11,770,000 

 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
11,789,599 

 العزيزية مستودعات

 9قطعة 
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 م1/4/2022 11,771,206 11,048,521
 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
11,800,000 

 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
11,742,412 

 العزيزية مستودعات

 10قطعة 

 م1/4/2022 16,941,723 13,397,127
 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
16,670,000 

 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
17,213,446 

 العليا محطة

 م1/4/2022 8,941,101 7,971,058
 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
9,490,000 

 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
8,392,202 

 العزيزية مستودعات

 13قطعة 

 م1/4/2022 2,240,340 2,051,546
 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
2,240,000 

 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
2,240,680 

مستودع املصانع قطعه 

197 

 م1/4/2022 2,441,197 2,411,482
 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
2,400,000 

 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
2,482,394 

مستودع املصانع قطعه 

202 

 م1/4/2022 4,445,537 4,177,001
 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
4,430,000 

 النقدية تالتدفقا طريقة

 املخصومة
4,461,074 

مستودع املصانع قطعه 

207 

 م1/4/2022 3,964,887 3,400,575
 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
3,930,000 

 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
3,999,773 

مستودع املصانع قطعه 

209 

 م1/4/2022 7,338,203 6,698,563
 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
7,590,000 

 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
7,086,405 

مستودع املصانع قطعه 

192 

 م1/4/2022 65,003,130 61,001,122
 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
62,620,000 

 النقدية التدفقات طريقة

 املخصومة
67,386,260 

مكاتب وصاالت عرض 

 شهد مبنى

 م1/4/2022 158,417,628 147,161,633

 النقدية التدفقات ريقةط

 156,620,000 املخصومة

 النقدية التدفقات طريقة

 160,215,256 املخصومة
 املجموع

تصرفات الضريبة  على املذكورة في هذا الجدول  تشمل جميع املبالغال . باإلضافة الى ذلك،بالريال السعودي املبالغ جميع: مالحظات** 

 بمبلغ %80ونسبة  1,471,616.33بمبلغ  %20الصندوق نسبة  سيتحملتالي: على النحو الوالتي سيتم دفعها  العقارية

 ريال سعودي يتحملها بائعوا  العقارات. 5,886,465.32
 

 مجلس إدارة الصندوق  -11

للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي يقوم مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة للصندوق 

 لشر الوحدات 
ً
وط الصندوق وأحكامه، وذلك حسب مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق التي نصت عليها لوائح هيئة وفقا

 .السوق املالية

 

 ومؤهالتهم اإلدارة مجلس أعضاء أسماء (أ

أعضاء مستقلين ال يقل عددهم عن اثنين  أعضاء يعينهم مدير الصندوق منهم أربعة يتألف مجلس إدارة الصندوق من

 عةأربمستقلين من مجموع  عضوينو يتكون مجلس إدارة الصندوق حاليا من  ،أيهما أكثر ،لسثلث عدد أعضاء املجأو 

يتم اإلعالن عن أي تعديل في تشكيل مجلس إدارة الصندوق على املوقع س ،بعد موافقة هيئة السوق املالية. و أعضاء

مجلس إدارة الصندوق من األعضاء ويتألف  لشركة تداول السعودية اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني

 التالية أسماؤهم:

 (مستقل )رئيس مجلس إدارة الصندوق( )عضو غير  مقيل/ بدر بن فهد بن ابراهيم بن السيد -

في العديد من املناصب القيادية بشركات حيث عمل سنة  25تربو على أكثر من  اتبخبر بن مقيل  بدراألستاذ/  يتمتع

 تتمثل التيو  الصندوق وهي من كبار املالك في  املحدودة شركة شمو لالستثمار التجاري وهو الرئيس التنفيذي لخاصة 

مساهمة مدرجة في مجاالت  شركات، كما تقلد العديد من املناصب في الصندوق وحدات من  %68,49 ملكيتها نسبة

لديه الطاقة والتبريد، و  حلول االستثمارات املتنوعة منها على سبيل املثال االستثمار العقاري والبنوك وقطاعات 



 فهرس المحتويات

 

 137ن م 101صفحة 

Internal - ي  داخل 

خبرات كبيرة في وضع وإدارة وتحسين الخطط االستراتيجية للشركات ومتابعة تنفيذ استراتيجيات مجلس إدارة 

 عودس امللك جامعة من املالية اإلدارةاألستاذ/ بدر بن مقيل على بكالوريوس إدارة األعمال تخصص  حصل .الشركات

 .1995 عام

 مستقل( )عضو غير  لرشوديا عثمانبن  سعود  السيد/ -

 كما ،بخبرات واسعة في مجال العقارات واملصارف. وهو الرئيس التنفيذي لشركة دانات ريالتي سعوداألستاذ/  يتمتع

ة تعيينه حسب قرار مجلس إدار  تماملالية "وساطة كابيتال" حيث   الوساطةعضو في لجنة اإلستثمار في شركة  انه

في مؤسسة الراجحي املصرفية في وقت سابق وهو يحمل درجة  سعودم. عمل األستاذ/ 2014يوليو  13الشركة بتاريخ 

و يحمل درجة  2005املاجستير في الجودة الكلية و إدارة األداء من جامعة برادفورد )اململكة املتحدة( عام 

لعديد من الدورات ا سعود /. حضر األستاذ 2001البكالوريوس في اإلقتصاد من جامعة امللك سعود في الرياض عام 

 ،العلمية والتدريبية املتخصصة في اململكة العربية السعودية و في الخارج في عدد من املجاالت متضمنة ً العقارات

 املصارف، غسيل األموال، املحاسبة، التمويل و القانون.

 مستقل( )عضو  أحمد بن سليمان املزيني / السيد -

 من الخبرة العملية 22ما يربو عن 
ً
في مناصب تنفيذية واستشارية متعددة وتشمل خبراته تحّول األعمال، تطوير  عاما

االستراتيجيات التشغيلية واالستثمارية وتنفيذها، أعمال الطرح العام والخاص، تأسيس وإدارة املشاريع في مراحل 

، إدارة املشاريعُمبكرة، استقطاب وتأهيل وتمكين فريق العمل، دراسات الجدوى، تقييم املنشآت االقتصادية، 

تطوير النظم والنماذج املالية، تطوير البيئة الرقابية ونظم الحوكمة، ترتيب التمويل، االستشارات املالية 

واملحاسبية، إدارة املخاطر وااللتزام، وتطبيق بطاقة األداء املتوازن. حاصل على درجة املاجستير مع مرتبة الشرف، 

دارة تخصص محاسبة، كما حصل على العديد من الزماالت املهنية في املحاسبة ودرجة البكالوريوس في االقتصاد واإل 

 واملراجعة واالستشارات املالية وإدارة املشاريع والتحليل املالي.

 مستقل( عبدالرحمن بن عبدالعزيز العجالن )عضو السيد/ -

تع ة العربية السعودية. كما يتمالسيد عبدالرحمن العجالن شريك في شركة عبدالعزيز العجالن للمحاماة في اململك

سنين خبرة في املجال القانوني. تتركز أنشطة السيد العجالن القانونية في كٍل من  10السيد العجالن بأكثر من 

املرافعة، املعامالت التجارية، العالمات التجارية، تسجيل براءة اإلختراع، عقود العمال، والعقود الحكومية. يجدر 

 م.2004لعجالن متخرج من جامعة أم القرى بمكة املكرمة بكالوريوس قضاء عام بالذكر أن السيد ا

 الصندوق  مجموع املكافآت املتوقع دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة خالل مدة (ب

ريال  30,000ريال سعودي عن كل إجتماع، وبحد أقص ى  10,000سيتقاض ى كل عضو مجلس إدارة مستقل مبلغ 

 لكل عضو مجلس إدا
ً
رة مستقل تدفع بعد االجتماع مباشرة، وال يتم دفع مكافأة ألعضاء مجلس إدارة سعودي سنويا

 الصندوق الغير مستقلين.  

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق  وصف لطبيعة الخدمات املقدمة من (ج

 يتولى أعضاء مجلس إدارة الصندوق املسؤوليات اآلتية:

  يكون  التي الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع على املوافقة (1
ً
 سبيل على - فيها، ويشمل ذلك الصندوق طرفا

ل يشم الحفظ، وال خدمات تقديم للصندوق، وعقود اإلدارة تقديم خدمات عقود على املوافقة - الحصر ال املثال

 للقرارات االستثمارية العقود  ذلك
ً
 .ستقبلبها امل شأن أّي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقومفي املبرمة وفقا

 جوهريةال الخدمات بتقديم األطراف املعنية من املقدمة الخدمات وجودة أداء تقييم املتضمن التقرير على االطالع (2

 ( من الئحة صناديق االستثمار العقاري؛13) املادة من )ه( من الفقرة (6) الفرعية الفقرةاملشار اليها في  للصندوق 

  الوحدات مالكي مصلحة يحقق ماب بمسؤولياته مدير الصندوق  قيام من للتأكد وذلك
ً
وأحكام  لشروط وفقا

 .الئحة صناديق االستثمار العقاري في  ورد وما الصندوق 

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق. (3

  ذلك كان متى - و اإلشراف (4
ً
 .لصندوق ا مدير عنه مصالح يفصح تعارض أي على املصادقة أو املوافقة - مناسبا
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  مرتين االجتماع (5
ً
 تزامواالل املطابقة أو مسؤول الصندوق  مدير لدى وااللتزام املطابقة لجنة مع األقل على سنويا

 - حصرال ال املثال سبيل على - ، ويشمل ذلك ذات العالقة واألنظمة حاللوائ بجميع الصندوق  التزام ملراجعة يهلد

 االستثمار العقاري.في الئحة صناديق  عليها املنصوص املتطلبات

 وذلك الئحة صناديق االستثمار العقاري  من (27( و)26) املادتين عليها املنصوص التغييرات جميع على املوافقة (6

 ينطبق(. )حيثما إشعارهم أو والهيئة الوحدات موافقة مالكي على الصندوق  مدير حصول  قبل

  )سواء آخر مستند وأي الصندوق  وأحكام شروط ودقة اكتمال من التأكد (7
ً
 إفصاحات يتضمن غيره( أم أكان عقدا

ة الئح أحكام مع سبق ما توافق من التأكد إلى إضافة وإدارته للصندوق، الصندوق  ومدير بالصندوق  تتعلق

 .صناديق االستثمار العقاري 

  مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق  مدير قيام من التأكد (8
ً
الئحة صناديق  ألحكام الوحدات وفقا

 .الشرعية الرقابة لجنة وقرارات الصندوق  وأحكام وشروط الستثمار العقاري ا

 مدير وإجراءات وفًقا لسياسات الصندوق  بأصول  املتعلقة املخاطر مع الصندوق  مدير تعامل آلية تقييم (9

 .معها وكيفية التعامل بالصندوق  املتعلقة املخاطر رصد حيال الصندوق 

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

التي اتخذها مجلس إدارة  تمل على جميع وقائع االجتماعات والقراراتشتدوين محاضر االجتماعات التي ت (11

 الصندوق.

 من (12) ةالفرعي الفقرة املشار إليه في حيالها املتخذة واإلجراءات الشكاوى  جميع املتضمن التقرير على االطالع (12

 الصندوق  مدير قيام من للتأكد ( من الئحة صناديق االستثمار العقاري؛ وذلك13املادة ) من (ـ)ه لفقرةا

  مالكي الوحدات مصلحة يحقق بما بمسؤولياته
ً
ورد في الئحة صناديق  وما الصندوق  وأحكام لشروط وفقا

 االستثمار العقاري.

بأمور الصندوق إلى جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق  ويقدم مدير الصندوق كافة املعلومات الضرورية املتعلقة

 ملساعدتهم على تنفيذ الواجبات املناطة بهم.

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق  عليه أي عضو منيشرف  بيان بأي صندوق استثمار آخر (د

 ملا يلي: ىعل حاليا صندوق اليشرف أعضاء مجلس إدارة 
ً
 عدد من الصناديق األخرى وفقا

 

 العضواسم  اسم الصندوق

 لمقي/ بدر بن فهد بن ابراهيم بن السيد ال يشرف على أي صندوق استثمار آخر

 السيد/  سعود بن عثمان الرشودي يشرف على أي صندوق استثمار آخر ال 

 لبالزاا –صندوق ملكية لتطوير المجمعات  .1

 قطاع التعليم –صندوق ملكية للملكيات الخاصة  .2

 قطاع المشروبات –لكيات الخاصة صندوق ملكية للم .3

 صندوق ملكية الخاص للطروحات األولية .4

 2صندوق ملكية الخاص للطروحات األولية  .5

 صندوق ملكية لصناديق الريت .6

 صندوق ملكية الخاص لفرص االسهم .7

 النرجس العقاري –صندوق ملكية  .8

) لم تبدأ العضوية حتى تاريخ إصدار هذه  صندوق ملكية لألمن السيبراني .9

 روط واألحكام(الش

) لم تبدأ العضوية حتى تاريخ إصدار هذه  مدائن العقاري –صندوق ملكية  .10

 الشروط واألحكام(

 السيد / أحمد بن سليمان المزيني

 السيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العجالن استثمار آخراليشرف على أي صندوق 
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 األعضاءأهلية إقرار مدير الصندوق ب (ه

 جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق:يقر مدير الصندوق بأن 

 ؛ وأو اعسار غير خاضعين ألي إجراءات إفالس أو تصفية .1

 ؛ ومخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة واألمانةلم يسبق لهم ارتكاب  .2

 املهارات والخبرات الالزمة التي تأهلهم ليكونوا أعضاًء بمجلس إدارة الصندوق. يمتلكون  .3

 

 ن ينطبق عليهم تعريف عضو مجلس إدارة صندوق مستقلاعضاء مجلس اإلدارة املستقليالصندوق يفيد بأن إقرار من مدير  (و

املستقلين لتعريف العضو املستقل الوارد في قائمة املصطلحات  األعضاءيقر مدير الصندوق بمطابقة كل من 

ر ذلك على أي عضو مستقل يعينه مدي وقواعدها، وكذلك سينطبق هيئة السوق املالية وتعليمات املستخدمة في لوائح

 .الصندوق طيلة عمر الصندوق 

 

ال يوجد أي أنشطة عمل أو مصلحة أخرى مهمة أنه كما يقر مدير الصندوق وبحسب علمه في وقت طرح الصندوق 

 .مع مصالح الصندوق  ايحتمل تعارضه املستقلينألعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 

 مدير الصندوق  -12

 مدير الصندوق وعنوانهاسم بيان  (أ

 شركة الوساطة املالية )وساطة كابيتال( االسم: 

    العنوان: 

 شارع العليا 

  RHGA7459)العنوان املختصر )

 12283الرياض 

  اململكة العربية السعودية

 +966 11 494 4067هاتف: 

 +966 11 494 4205فاكس: 

 (www.wasatah.com.sa) املوقع اإللكتروني:

 

 مرخص لها مؤسسة سوق ماليةمدير الصندوق إفادة بأن  (ب

 ألنظمة اململكة مقفلةهي شركة مساهمة سعودية شركة الوساطة املالية )وساطة كابيتال( 
ً
جاري سجل ت مسجلة وفقا

مؤسسات السوق املالية بموجب الئحة  مؤسسة سوق مالية"من الهيئة "ك ةمرخص يوه ،(7001855886)رقم  

 .(8100-37)رقم بموجب الترخيص 

 

 تقرير العناية املنهيفي شأن خطاب صادر من مدير الصندوق  (ج

 .( من الئحة صناديق االستثمار العقاري 8حسب امللحق ) تقديم تقرير العناية املهنيهب مدير الصندوق  قام

 

 وواجباته ومسؤولياته مدير الصندوق  مهامبيان  (د

حكام الئحة صناديق االستثمار العقاري يجب على مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أ .1

 والئحة مؤسسات السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق.

يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع املبادئ والواجبات التي تصن عليها الئحة مؤسسات السوق املالية  .2

 ق مصالحهم وبذل الحرص املعقول.بما في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي الواحدات، الذي يتضمن العمل بما يحق
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 يجب أن تكون جميع إفصاحات مدير الصندوق كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. .3

 لدى  .4
ً
 مسجال

ً
يتولى إدارة الصندوق مدير محفظة استثمارية يعمل لدى مدير الصندوق، ويجب أن يكون شخصا

 الهيئة بموجب أحكام الئحة مؤسسات السوق املالية.

 

 الصندوق:التزامات مدير 

 

 دوق الصن شاريعتباعها عند تنفيذ األعمال الفنية واإلدارية ملاوضع إجراءات اتخاذ القرارات التي ينبغي  .1

 ؛وأعماله

 االلتزام بجميع األنظمة واللوائح السارية في اململكة العربية السعودية املتعلقة بعمل الصندوق؛  .2

 .اطلبه عند التطبيق بنتائج الهيئة يزود أنو  للصندوق  وااللتزام املطابقة مراقبة برنامج تطبيق .3

وضمان سرعة التعامل  ،الصندوق  استثمارات في وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر .4

 .كل سنوي على األقلشواإلجراءات القيام بعملية تقييم املخاطر ب على أن تتضمن تلك السياسات ،معها

ذلك أمين في للصندوق بما  ع األشخاص املعنيين بأداء مهاميجب على مدير الصندوق التعاون مع جمي .5

  وتزويدهم بجميع ،الحفظ ومراجع الحسابات
ً
لالئحة صناديق ما يلزم ألداء واجباتهم ومهامهم وفقا

 .االستثمار العقاري 

 ألداء وجودة الخدمات املقّدمة من .6
ً
األطراف املعنية بتقديم الخدمات  إعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما

ويجب أن يقّدم  –الحفظ واملطور ومدير األمالك حسبما ينطبق  ذلك أمين ا فيبم –الجوهرية للصندوق 

 .هذه الفقرة إلى مجلس إدارة الصندوق  هار إليشالصندوق التقرير امل مدير

 للشروط واألحكام مالكي الوحداتإدارة أصول الصندوق بشكل يحقق مصلحة  .7
ً
 .وفقا

بَرم ملصلحة الصندوق.التأكد من نظامية وسالمة ا .8
ُ
 لعقود التي ت

  الصندوق  مدير ُيَعّد  .9
ً
 هأأدى مسؤوليات سواء الئحة صناديق االستثمار العقاري، بأحكام االلتزام عن مسؤوال

 حةوالئ الئحة صناديق االستثمار العقاري  بموجب أحكام خارجية جهة بها كلف أم مباشر بشكل وواجباته

  ديرم وُيَعّد . املالية السوق  مؤسسات
ً
 الصندوق  خسائر عن الوحدات مالكي تجاه الصندوق مسؤوال

 .املتعمد تقصيره أو تصرفه سوء أو إهماله احتياله أو عن الناجمة

عند التقدم  الئحة صناديق االستثمار العقاري من  (12)يجب على مدير الصندوق االلتزام بما ورد امللحق  .10

 بطلبات املوافقة أو اإلشعارات للهيئة.

 مدير الصندوق التقيد بالشروط واألحكام الخاصة بالصندوق. يجب على .11

ة مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنالترتيب والتفاوض وتنفيذ وثائق تسهيالت التمويل املتوافقة  .12

  الرقابة الشرعية
ً
 عن الصندوق؛ نيابة

 األحكام متوافقة معللصندوق والحصول على موافقته أن هذه الشروط و  لجنة الرقابة الشرعيةتعيين  .13

 ؛ املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية

 روط واألحكام.شالهذه يجب على مدير الصندوق التقيد ب .14

 ويجب لها،واإلجراءات املتخذة حيا كاوى شيجب على مدير الصندوق إعداد تقرير سنوي يتضمن جميع ال .15

 ة الصندوق.أن يقّدم مدير الصندوق التقرير إلى مجلس إدار 

 الصناديق االستثمارية. يجب على مدير الصندوق االلتزام بما ورد التعليمات الخاصة بإعالنات .16

 

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق واستبدالهبيان  (ه

 

  تراه أي إجراء واتخاذ محدد عقاري  استثمار بصندوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير عزل  للهيئة
ً
 ديرم لتعيين مناسبا

  آخر تراه تدبير أي اتخاذ أو الصندوق  لذلك بديل صندوق 
ً
 :اآلتية الحاالت من أّي  وقوع حال وذلك ،مناسبا
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 بذلك يئةلها إشعار دون  الصناديق غيلشوت االستثمارات إدارة اطشن ممارسة عن الصندوق  مدير توقف (1)

 .املالية السوق  مؤسسات الئحة بموجب

 من هتعليق أو سحبه أو وتشغيل الصناديق االستثمارات ارةإد نشاط في ممارسة الصندوق  مدير ترخيص إلغاء (2)

 الهيئة. قبل

 االستثمارات نشاط إدارة ملمارسة ترخيصه إللغاء الصندوق  مدير من هيئة السوق املالية  إلى طلب تقديم (3)

  الصناديق. وتشغيل

  الهيئة تراه بشكل - أخل قد الصندوق  مدير أن الهيئة رأت إذا (4)
ً
 يذية.التنف لوائحه أو النظامب بااللتزام -جوهريا

 دمع مع إستقالته أو عجزه العقاري أو االستثمار صندوق  أصول  يدير الذي االستثمارية املحفظة مدير وفاة (5)

 أصول  أو العقاري  االستثمار صندوق  أصول  إدارة على الصندوق قادر مدير لدى مسجل آخر شخص وجود

 .االستثمارية املحفظة مدير التي يديرها الصناديق

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

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معقولة -يئة الهأي حالة أخرى ترى  (7)

 

 .وثهامن تاريخ حد عمل خالل يومينأعاله  ذكرها الوارد  تفي الحاال يئة لهيجب على مدير الصندوق إشعار ا

 

 للحاالت املنصوص عليها الفقرات الفرعية 
ً
 هتوّج أعاله،  (7)و (5)و (4)و (3)و (2)و( 1)عند عزل مدير الصندوق وفقا

يئة اله من تاريخ صدور قرار ( يوم عمل 15)املعزول للدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل  يئة مدير الصندوق لها

 رى من خالل قرار صندوق بالعزل؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخ

 والتفاوض. للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد املدة املحددة للبحث ،عادي

 

 للحالة املنصوص عليها الفقرة الفرعية 
ً
استصدار قرار صندوق  هيجب علي ( أعاله،6)عند عزل مدير الصندوق وفقا

ن أمي لى طلب عزل مدير الصندوق؛ وذلك لتعيينتصويت مالكي الوحدات ع هالذي تم في نفس االجتماع في عادي

 املحددة للبحث والتفاوض الحفظ أو جهة أخرى للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد املدة

 

نتائج ب يشعر الهيئةيجب على مدير الصندوق أن ، أعالهالفقرتين في عند تحقق أي من الحالتين املنصوص عليهما 

 من تاريخ انعقاده.عمل يومين  لاجتماع مالكي الوحدات خال

 

طل يجب على مدير الصندوق التعاون وتزويد أمين الحفظ أو الجهة املعّينة املخولة
ُ
ب بالبحث والتفاوض بأي مستندات ت

ويجب على كال الطرفين الحفاظ  ،من تاريخ الطلب عمل أيام (10)خالل  لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك همن

 املعلومات. على سرية

 

 أن هوتحويل إدارة الصندوق إلي عند موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق  ،يجب على مدير الصندوق 

 .يئة فور تسلمهالها يرسل موافقة مدير الصندوق البديل الكتابية إلى

 

 لهإذا مارست ا
ً
 من صالحياتها وفقا

ً
كل شالصندوق التعاون بمدير  فيتعين على( أعاله، 7) –( 1ات )لفقر ألي من ايئة أيا

( 60مدة قدرها )للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل  كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس

  مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق املعزول أن ينقل حيثما كان من تعيين يوم عمل
ً
ذلك ضروريا

 لتقدير 
ً
 ووفقا

ً
ي العقود املرتبطة بصندوق االستثمار العقاري ذ إلى مدير الصندوق البديل جميع ضالهيئة املحومناسبا

 العالقة.
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ن مدير صندوق بديل خالل  يحق ملالكي الوحدات طلب تصفية الصندوق من خالل قرار خاص للصندوق إن لم ُيعيَّ

 الفقرة أعاله.هذه من الفرعيتين )ج( و )د(  الفقرتين ار إليهاشاملدة املحددة للبحث والتفاوض امل

 

أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق يحتمل تعارضه مع  (و

 مصالح الصندوق 

ال يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق يحتمل تعارضه 

 .مع مصالح الصندوق 

 

  في أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق وتنفيذهارض جوهري في املصالح من شأنه التأثير وصف ألي تعا (ز

قد ينشأ أو يقع تضارب في املصالح من وقت آلخر بين الصندوق من جهة ومدير الصندوق أو الشركات التابعة له ومديريه 

يقومون برعايتها أو إدارتها. إذا كان لدى مدير  ومسؤوليه وموظفيه ووكالئه من جهة أخرى، وغيره من الصناديق التي

الصندوق تضارب جوهري في املصالح مع الصندوق، فعليه أن يفصح عن ذلك بشكل كامل ملجلس إدارة الصندوق في 

أقرب وقت ممكن. وسوف يحاول مدير الصندوق حل أي تضارب في املصالح عن طريق تقديره الشخص ي واملبني على 

الح األطراف املتضررة ككل بعين االعتبار. ويحتفظ مدير الصندوق بالسياسات واإلجراءات التي حسن النية وأخذ مص

  سُتتبع ملعالجة تعارض املصالح وأّي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي، والتي يتم تقديمها عند طلبها دون مقابل.

 

 ، مع ذكر بيان تفصيلي لذلكبهايكلف مدير الصندوق طرفا ثالثا أي مهمة أو صالحية تتعلق بعمل الصندوق  (ح

 يكون مدير الصندوق 
ً
أي طرف )بما في ذلك تابعيه( للقيام بأي  عيينعن تمسؤوال عن إدارة الصندوق، ويكون مسؤوال

 ضفوي. ويجوز ملدير الصندوق تسيدفع مدير الصندوق اتعابه ومصاريفه من موارده الخاصةو  من مسؤولياته املذكورة

 دي الخدمات اإلدارية( لتوفير الخدمات من أجل تعزيز أداء الصندوق.الغير )بما في ذلك مزو 

  

 هذه االستثمارات وقيمة  الصندوق  وحدات في ستثماراالفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي اال  (ط

  .لكبذ امالقي ينوي  ال و الصندوق  وحدات في باإلستثمار الصندوق  مدير يقم لم واألحكام الشروط هذه إصدار تاريخ حتى

 

 مدير الصندوق  نبذة عن (ي

 ينانجاك بنك مع اإلستراتيجية بالشراكة مقفلة سعودية مساهمة شركة هي( كابيتال)وساطة  املالية الوساطة شركة

 وتشغيل اإلستثمارات وإدارة والحفظ املالية اإلوراق في بالتعامل املال سوق  هيئة قبل من مرخصة اإلستثماري، املاليزي 

 ريال مدفوع بالكامل، ومركزها الرئيس ي في مدينة الرياض.  250,000,000برأس مال مقداره  سستتأ وقد الصناديق،

شركة الوساطة املالية )وساطة كابيتال( على ترسيخ املفاهيم والقيم املالية واإلستثمارية لعمالئها ومستثمريها  تكمن رؤية 

ة كما تتطلع لتقديم أحدث ماتوصلت إليه التقنية في في السوق السعودية والتي تتماش ى مع مبدأ الشريعة اإلسالمي

النماذج املالية واإلستثمارية العاملية وفق مبدأ اإلبتكار وسعيها الدؤوب لتطوير بيئة االستثمار املحلية وتميز عمالئها بما 

 هو جديد ومميز.

ناصر فريدة لعمالئه تتركز في الع بتقديم خدمات (كابيتال)وساطة  املالية الوساطةيقوم فريق إدارة األصول في شركة 

 التالية: 

 عاما طرحا مطروحة استثمارية صناديق. 

 خاصااستثمارية مطروحة طرحا  صناديق. 

 الثروات و اإلستثمارية املحافظ إدارة. 

 

 مليون ريال سعودي وفقا للقوائم املالية الداخلية 231.7مايقارب  قبل الفريق من  يبلغ حجم أصول الصناديق املدارة

 ، متكونة من ثالث صناديق خاصة مغلقة وهي كالتالي:2022يناير  31األولية غير املراجعة كما في تاريخ 
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 موظفيين يمتلكون الخبرة فيأربعة يشرف على إداراتها فريق مكون من صدار هذه الشروط واألحكام حتى تاريخ  إ

 مجال إدارة اإلستثمارات ومؤهلين من قبل هيئة السوق املالية للقيام بذلك، وهم مدير إدارة األصول باإلضافة الى

 ق. و ن كمساعد مدير صندن يعمال اموظفو أول  قيدامدير صن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نوع الصندوق )خاص/ عام( الصندوق 

 خاص  صندوق وساطة ميتا الصحي

 خاص  للماكوالت والمشروبات صندوق وساطة للملكية الخاصة 

 خاص  1صندوق ميتا ميد 
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 الهيكل التنظيمي ملدير الصندوق شركة الوساطة املالية )وساطة كابيتال(

 

 
 

 
 

 األصول  إلدارة التنظيمي الهيكل
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 املستشار القانوني -13

 حكام.( من هذه الشروط واأل ديقدم املستشار القانوني ملدير الصندوق اإلقرارات والتأكيدات الواردة في امللحق )

 

 أمين الحفظ -14

 الهيئة نعورقم ترخيصه الصادر  وعنوانهالصندوق  حفظأمين  اسم (أ

  شركة البالد لالستثمار  االسم:

  حي املروج –طريق امللك فهد   العنوان:  

 140ص.ب. 

 11411الرياض 

   اململكة العربية السعودية

  www.albilad-capital.com املوقع اإللكتروني:

 

وسيقوم  (،08100-37) رقم " بموجب الترخيصمؤسسة سوق ماليةص من هيئة السوق املالية كـ "أمين الحفظ مرخ

ْوْن "
ُ
ك
َ
ة شركأمين الحفظ بتأسيس واحدة أو أكثر من الشركات السعودية ذات املسؤولية املحدودة )كل واحدة منها ت

 اءة الضريبية واالمتثال النظاميأصول الصندوق. وسوف تحافظ مثل هذه الهيكلة على الكفلتملك "( ذات غرض خاص

ول أو مطالبة في أص رجوع ولن يكون ألمين الحفظ أي حق كما ستوفر أقص ى قدر من الحماية القانونية للمستثمرين.

 الصندوق، إال بصفته كمالك محتمل للوحدات. ولن يكون لدائني أمين الحفظ أي حق في أي من أصول الصندوق.

 

 ومسؤولياته اتهوواجب الحفظ أمين مهام بيان (ب

 

مع مراعاة النتائج املترتبة على التمويل، والتي قد تتضمن ترتيب أي رهونات )أو أي تنازالت على سبيل الرهن( ينشئها 

الصندوق على أصوله العقارية لصالح مموليه، يتم تسجيل أصول الصندوق العقارية باسم شركة )أو أكثر( ذات غرض 

 خاص تابعة ألمين الحفظ. 

 

 الصندوق. لصالح الحفظ أمين باسم العائدة للصندوق )في حال وجودها( املالية األوراق سجيليتم ت

 

سيقوم أمين الحفظ باتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لفصل األصول الخاصة بالصندوق عن أي أصول أخرى بشكل 

 مستقل، بما فيها األصول الخاصة بأمين الحفظ. 

 

 التعاقدية. التزاماته تأدية تؤيد التي املستندات من وغيرها الضرورية تالسجال  يحتفظ أمين الحفظ بكافة

 

  (ج
ً
 ثالثا

ً
 فيما يتعلق بصندوق االستثمار العقاري املتداول  املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 

 عن  أمين الحفظيكون 
ً
ق السو  اداء مهامه بموجب هذه الشروط واألحكام واللوائح واألنظمة الصادرة عن هيئةمسؤوال

سيدفع امين الحفظ و  ويكون مسؤوال عن تعيين أي طرف )بما في ذلك تابعيه( للقيام بأي من مسؤولياته املذكورةاملالية، 

 . اتعابه ومصاريفه من موارده الخاصة
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 أو استبداله عزل أمين الحفظاألحكام املنظمة لبيان  (د

 

 عزل أمين الحفظ من قبل هيئة السوق املالية (أ)

 

 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في الصندوق، وذلك مدير املعين من أمين الحفظ عزل  للهيئة

 

مؤسسات الئحة  بذلك بموجب الهيئة إشعار دون  الحفظ نشاط ممارسة عن أمين الحفظ توقف (1)

 .السوق املالية

 

 .قبل الهيئة من تعليقه أو سحبه أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظأمين  ترخيص الغاء (2)

 

 .الحفظ نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء أمين الحفظ من الهيئة إلى طلب تقديم (3)

 

بالتزام نظام السوق املالية  -جوهريا  الهيئة تراه بشكل -أخل  قد الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا (4)

 .التنفيذية ولوائحه

 

 .جوهرية أهمية ذات أنها معقولة أسس على بناءً  الهيئة ترى  أخرى  حالة أي (5)

 

  يئةاله مارست إذا
ً
  صالحياتها من أيا

ً
فيجب على مدير  )عزل أمين الحفظ من قبل الهيئة(، ( أعاله،أد )للبن وفقها

 لتعليمات الهيئة، ويتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول 
ً
الصندوق املعني تعيين أمين حفظ بديل وفقا

ليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤو 

 األولى من تعيين أمين الحفظ البدل. يوجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل 60خالل الـ )
ً
 حيثما كان –( يوما

 لتقدير الهيئة املحض
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق  -ذلك ضروريا

  عالقة.االستثمار العقاري ذي ال

 

 عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق  (ب)

 

ن كل معقول أشرأى ب بموجب إشعار كتابي إذا هيجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ املعين من قبل (1)

يئة ومالكي الوحدات لهالصندوق إشعار ا وعلى مدير ،عزل أمين الحفظ مصلحة مالكي الوحدات

 
ً
 .لكتروني وموقع السوق املالية )تداول(من خالل اإلعالن على موقعه االبذلك فورا

 

تسلم أمين  من( يوم عمل 30)خالل  هيجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل ل (2)

 للفقرة 
ً
على أمين الحفظ املعزول  ويجب ( أعاله(1الفرعية )الحفظ اإلشعار الكتابي الصادر وفقا

السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل  قلكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النشالتعاون ب

  -ينقل  ويجب على أمين الحفظ املعزول أن
ً
 ومناسبا

ً
إلى أمين الحفظ البديل  -حيثما كان ذلك ضروريا

 .صندوق الاملرتبطة ب جميع العقود

 

(3)  
ً
ع قاإللكتروني للسوق أو أّي مو  اإللكتروني واملوقع هموقعفي يجب على مدير الصندوق اإلفصاح فورا

فظ بتعيين أمين ح هعن قيام (يثما ينطبقالهيئة )ح آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها

 .صندوق لبديل ل
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 الشركات التي تتولى إدارة االمالك -15

 وعنوانها األمالك ادارة تتولى التي الشركة اسم (أ

 شمو لالستثمار التجاري املحدوده  شركة (1

 النخيل  -سالم ابن مقيل 

  55456ص.ب: 

 12393الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 حلم الصفوة للعقارات شركة (2

 حي الربوة

 30506.ب: ص

 11487 الرياض 

 العربية السعودية  اململكة

 +966542222331رقم الهاتف: 
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  لكل عقار األمالك ادارة تتولى التي الشركةجدول يوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . صندوق لبما فيه مصلحة مالكي الوحدات با ويحق ملدير الصندوق تغيير مدير املمتلكات من وقت آلخر بناًء على أدائه

 كما يحق ملدير الصندوق تعيين شركة تابعة له لتكون مدير ممتلكات لواحد أو أكثر من أصول الصندوق. 

 عن إدارة العقار الصيانة التشغيلية للعقار ويمكن 
ً
في بعض الحاالت بناًء على عقد اإليجار أن يكون املستأجر مسؤوال

 خالل مدة عقد اإليجار.

 

 تتولة إدارة األمالك وواجباتها ومسؤولياتهابيان مهام الشركة التي  (ب

عن الشؤون اإلدارية للعقارات )بعد التأكد من حصولهم على املوافقات والتراخيص يكون مدراء األمالك مسؤولون 

الالزمة ملزاولة أعمالهم ونشاطاتهم من الجهات الحكومية ذات العالقة(، بما في ذلك وضع قواعد وسياسات اإلدارة، 

دائمة للعقار وشؤون املستأجرين فيها، ومتابعة تحصيل اإليجارات، ومتابعة الصيانة الدورية واستغالل العقار ومتابعة 

 على نحو فعال لتحقيق أفضل العوائد. 

 

 تثماراتاالس هذه وقيمة الصندوق  وحدات في اإلستثمار تنوي  األمالك إدارة تتولى التي الشركة كانت إذا عما اإلفصاح (ج

حفظة ملالعقارات املكونة بعض التي ستتولى إدارة  اتالشرك إحدى مو لالستثمار التجاري املحدوده، وهي شركة شتعتزم 

ة االستحواذ على نسب ،(النخيل حي في سكنية عمارة و شهد مبنىمكاتب وصاالت عرض وهي ) االستثمار املستهدفة

 .ن الوحدات في حال الحد األدنىم %69.12في حال الحد األعلى و نسبة  من الوحدات في الصندوق  68.49%

 

 

 

 

 

 

 راسم العقا اسم الشركة التي تتولى ادارة األمالك

 الحاير ومكاتبمعارض  شركة حلم الصفوة للعقارات

 النخيلعمارة سكنية في حي  شركة شمو لالستثمار التجاري املحدوده

ي9قطعة  العزيزية مستودعات شركة حلم الصفوة للعقارات

ي10قطعة  العزيزية مستودعات شركة حلم الصفوة للعقارات

يالعليا محطة احد()عقد و  املستأجرستكون إدارة العقار مسؤولية 

ي13قطعة  العزيزية مستودعات )عقد واحد( املستأجرستكون إدارة العقار مسؤولية 

ي197مستودع املصانع قطعه  شركة حلم الصفوة للعقارات

ي202مستودع املصانع قطعه  شركة حلم الصفوة للعقارات

ي207مستودع املصانع قطعه  شركة حلم الصفوة للعقارات

ي209مستودع املصانع قطعه  ة للعقاراتشركة حلم الصفو 

ي192مستودع املصانع قطعه  شركة حلم الصفوة للعقارات

يشهد مبنىمكاتب وصاالت عرض  شركة شمو لالستثمار التجاري املحدوده
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 مراجع الحسابات -16

 للصندوق، وعنوانه مراجع الحساباتاسم  (أ)

   بي كي اف البسامشركة  االسم: 

 السليمانية حي ،شارع الضباب العنوان:                               

  69658ص. ب: 

  11557،الرياضمدينة 

 اململكة العربية السعودية

 

  www.pkfalbassam.comني: املوقع االلكترو   

 

من وقت آلخر بناًء على موافقة مجلس إدارة الصندوق. ويتم  مراجع الحساباتيجوز ملدير الصندوق أن يقوم بتغيير 

 إشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية عند التغيير.

 

 وواجباته ومسؤولياته مراجع الحساباتبيان مهام  (ب)

  مراجع الحساباتيكون 
ً
 على سبيل املثال ال الحصر، عن: ،مسؤوال

 

 مراجعة القوائم املالية املرحلية )نصف السنوية( للصندوق؛ -

 

 تدقيق القوائم املالية السنوية للصندوق. -

 

 ةالقوائم املالي -17

 سيس، باستثناء السنة األولى لتأ"(السنة املالية)" ديسمبر من كل عام 31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة املالية للصندوق من 

 .من نفس العام ديسمبر 31وتنتهي بتاريخ  اإلدراجمن تاريخ  سنتها املاليةالصندوق والتي تبدأ 

 

يتم إعداد البيانات املالية للصندوق بواسطة مدير الصندوق وذلك بشكل نصف سنوي )بيانات غير مدققة( وبشكل سنوي 

 ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القا
ً
 نونيين. ويتم تدقيق البيانات املالية السنوية من قبل مدقق)بيانات مدققة( وفقا

حسابات الصندوق. وتتم مراجعة البيانات املالية الخاصة بالصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق ويتم توفيرها لهيئة 

لفترة التي تغطيها على األكثر من نهاية اعمل  يوم 30السوق املالية بمجرد اعتمادها ويتم توفيرها ملالكي الوحدات خالل 

من نهاية الفترة التي تغطيها البيانات املالية املدققة، وذلك عن طريق نشرها على ثالثة أشهر البيانات املالية غير املدققة و 

 . على مالكي الوحدات بدون رسوم املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وموقع السوق املالية السعودية "تداول"

 

 املصالح تعارض -18

في املصالح من وقت آلخر بين الصندوق من جهة ومدير الصندوق أو الشركات التابعة له  أو تعارض أ أو يقع تضاربقد ينش

وموظفيه ووكالئه من جهة أخرى، وغيره من الصناديق التي يقومون برعايتها أو إدارتها. إذا كان لدى مدير مسؤوليه ومديريه و 

ق، فعليه أن يفصح عن ذلك بشكل كامل ملجلس إدارة الصندوق في أقرب الصندوق تضارب جوهري في املصالح مع الصندو 

لنية حسن اتقديره الشخص ي واملبني على وقت ممكن. وسوف يحاول مدير الصندوق حل أي تضارب في املصالح عن طريق 

ملعالجة  سُتتبعالسياسات واإلجراءات التي ويحتفظ مدير الصندوق ب وأخذ مصالح األطراف املتضررة ككل بعين االعتبار.

 .يتم تقديمها عند طلبها دون مقابلوالتي  مصالح محتمل و/أو فعلي تعارض املصالح وأّي تعارض
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، فقد حدد مدير الصندوق 
ً
 تضارب املصالح التالية: حاالتوبداية

 

 مدير الصندوق ُمدارة بواسطة استثمارات مشابهة  .1

 استثمارات ذات أهداف مماثلةدير يكذلك ، و اتمر في إدارتهسيومن املتوقع أن  يدير مدير الصندوق حساباته الخاصة

متلك رعاها، أو التي قد تيديرها أو يبشكل أو بآخر ألهداف الصندوق، ومن بينها صناديق استثمارية أخرى التي يمكن أن 

 أو إحدى شركاتها التابعة فيها حصة من رأس املال. وساطة كابيتالشركة 

 

 بالقيود املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، فإنه يجوز لشركة باإلضافة إلى ذلك، فإنه رهن
ً
 ابيتالوساطة ك ا

 أو القيام بدور مدير الصندوق أو مديرصناديق أو استثمارات أخرى والشركات التابعة لها في املستقبل القيام برعاية 

ة أخرى، ويجوز أن يستثمر واحد منها أو االستثمار أو الشريك العام في صناديق استثمارية خاصة أو استثمارات جماعي

 أكثر في مشاريع مشابهة لتلك املوجودة في محفظة الصندوق، شريطة أال يضر هذا النشاط اآلخر بنجاح الصندوق.

 

 مع مدير الصندوق والشركات التابعة لهبالتعامالت املصالح فيما يتعلق  تعارض .2

وق أو الشركات التابعة له والشركات التابعة السابقة أو الكيانات يجوز للصندوق الدخول في معامالت مع مدير الصند

األخرى التي يكون ملدير الصندوق فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة على سبيل املثال قد تقدم بعض الشركات التابعة 

ر ندوق ومديملدير الصندوق خدمات للصندوق. سيتم اإلفصاح ملجلس إدارة الصندوق عن جميع املعامالت بين الص

  الصندوق والشركات التابعة له والكيانات التي يمتلك فيها مدير الصندوق مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

 

 مجلس اإلدارة  .3

 من تاريخ الشروط واألحكام هذه، يكون 
ً
يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته. واعتبارا

ن من قبل مدير الصندوق. ويكون على أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية مجلس اإلدارة مكون من أعضاء معيني

تجاه املستثمرين في الصندوق، وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري، باإلضافة إلى بذل أقص ى جهد ممكن 

.
ً
أعضاء مجلس  نم يقر مدير الصندوق أنه ال يجوز ألي عضو لحل تضارب املصالح بحسن النية، كما يرونه مناسبا

الصندوق. وسوف ُيلزم مدير  لحساباإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم 

الصندوق أعضاء مجلس اإلدارة بإبالغ املجلس عن مصالحهم الشخصية املباشرة أو غير املباشرة في األعمال والعقود 

 على يتتصو ال بعدم املصلحة ذي العضو سيلتزم  حيثسجل في محضر االجتماع. التي تتم لحساب الصندوق على أن يُ 

 .الشأن هذا في الصادرة القرارات

 

 املعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة .4

والشركات التابعة لتوفير  يمكن أن يقوم الصندوق، من وقت آلخر، بالدخول في تعامالت مع األطراف ذوي العالقة

أن يتم اإلفصاح عن تلك التعامالت إلى مجلس إدارة الصندوق وأن تتم بناًء على شروط تعين وي .خدمات للصندوق 

، بما في ذلك أي صندوق آخر تم أو إحدى الشركات التابعة . وفي حالة رغب أحد األطراف ذوي العالقةالسائدةالسوق 

ى لزم عليه الحصول علفإنه ي ،وق تأسيسه من قبل مدير الصندوق في الدخول في صفقة مع الصندوق أو مدير الصند

عقار ما من الطرف ذي العالقة أو إحدى استحواذ أو بيع  الصندوق قرر مدير في حال و .مجلس إدارة الصندوق  موافقة

 مع تقويمات الشركات التابعة، 
ً
يجب أن يكون سعر الشراء املدفوع أو املتحصل عليه من قبل الصندوق متوافقا

 مستقلة.

 

 :صالحامل تعارض إقرار  .5

يقر مدير الصندوق وبحسب علمه في وقت طرح الصندوق أنه ال يوجد تضارب مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر بين 
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الصندوق ومدير الصندوق أومدير/مدراء العقارات املرتبطة بالصندوق أو مالك/مالك العقارات املرتبطة بالصندوق 

  .ذه الشروط واألحكامأومستأجر/مستأجرين أصول عقارية غير ما تم ذكره في ه

 

ستثمار التنفيذي لشركة شمو لال  الرئيسهو   مقيل بن ابراهيم بن فهد بن/ بدر  األستاذيقر مدير الصندوق بأن رئيس مجلس إدارة الصندوق 

سابق املالك ال ، وشركة شمو هيمن وحدات الصندوق  %68,49 ملكيتها نسبة تتمثل والتي الصندوق التجاري املحدودة وهي من كبار املالك في 

من إجمالي  %22 نسبة ملكيته تمثلحيث في شركة شمو لالستثمار التجاري املحدوده  يملكبدر األستاذ/ كما أن لبعض عقارات الصندوق و 

 .رأس مال الشركة

ندوق املنوي ظة الصكونها أحد املساهمين بشكل عيني وكونها البائع لبعض عقارات محف املحدوده التجاري  لالستثمار شمو شركةكما تعتزم 

تثمار ملحفظة االسالعقارات املكونة بعض ، وهي إحدى الشركات التي ستتولى إدارة الطرح األولي للصندوق  االستحواذ عليها خالل فترة

حد من الوحدات في حال ال %69.12نسبة  االستحواذ على ،(النخيل حي في سكنية عمارة و شهد مبنىمكاتب وصاالت عرض وهي ) املستهدفة

 . من الوحدات في الصندوق في حال الحد األعلى %68.49نسبة و  األدنى

  وهو %22بنسبة  املحدوده التجاري  لالستثمار شمو شركة في ملكية لدية مقيل بن فهد بن بندر /السيد نأ كما
ً
 بشكل املساهمين حدأ أيضا

مستودع و ، 202 قطعةمستودع املصانع  و ،197ع املصانع قطعه )مستود التالية العقارات على املباشرة ملكيتة خالل من الصندوق  في عيني

من الوحدات في  %10.09، وسيستحوذ على نسبة (192 قطعةمستودع املصانع و ، 209 قطعةمستودع املصانع و ، 207 قطعةاملصانع 

 من الوحدات في الصندوق في حال الحد األعلى. %9.99الصندوق في حال الحد األدنى و نسبة 

 هيئة قبل من رخصينامل املهنيين مستشاريهم من املستقلة املشورة على للحصول  السعي املحتملين املستثمرين لكافة بشدة نوص ي فإننا لذا

 .املالية السوق 

 

 رفع التقارير ملالكي الوحدات  -19

 األحداث التي يجب رفع تقارير عنها .1

ويفصح عن املعلومات التالية على الفور ودون يرفع مدير الصندوق تقارير إلى هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات 

 أي تأخير:

عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه، وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصول  (أ)

الصندوق وخصومه أو في وضعه املالي أو في املسار العام ألعماله أو أي تغيير يكون له تأثير في وضع الصندوق 

نسحاب طوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق، ويمكن بدرجة معقولة أن يؤدى إلى أو يؤدي ال

 قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماتى املتعلقة بأدوات 
ً
 ملحوظا

ً
تغير في سعر الوحدة املدرجة أو أن يؤثر تأثيرا

من  %(10)أو يزيد على  الدينأي صفقة لشراء أحد أصول الصندوق أو بيعه أو تأجيره أو رهنه بسعر يعادل

 ألحدث قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة أيهما  صافي قيمة أصول الصندوق 
ً
وفقا

 أحدث؛

 آلخر قوائم مالية أولية  %(10)أي خسائر تعادل أو تزيد على   (ب)
ً
من صافي قيمة أصول الصندوق وفقا

 ؛ ومفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة أيهما أحدث

أي نزاع بما في ذلك أي دعاوي قضائية أو دعاوى تحكيم أو وساطة حيث تكون القيمة املتضمنة تعادل أو  (ج)

 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية  %(5)تزيد على 
ً
من صافي قيمة أصول الصندوق وفقا

 مراجعة أيهما أحدث؛

 آلخر قوائم مالية أولية  %(10)ق تعادل أو تزيد على أي زيادة أو نقصان في صافي قيمة أصول الصندو   (د)
ً
وفقا

 مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة أيهما أحدث؛

 ألحدث قوائم مالية سنوية  %(10)أي زيادة أو نقصان في إجمالي أرباح الصندوق تعادل أو تزيد على  (ه)
ً
وفقا

 مراجعة؛
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يستثمر بموجبه كل من الصندوق وطرف ذي  أي صفقة بين الصندوق وبين طرف ذي عالقة أو أي ترتيب  (و)

 له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب يعادل أو يزيد على 
ً
 % (1)عالقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويال

 ألحدث قوائم مالية سنوية مراجعة؛ 
ً
 من إجمالي إيراد الصندوق وفقا

الصندوق  اتمن إجمالي إيراد %5 على يديز  أو املترتب عليه األثر يساوي أي انقطاع في أنشطة الصندوق  (ز)

 ألحدث قوائم سنوية مراجعة؛
ً
 وفقا

صدور أي حكم أو قرار أو أمر أو إعالن من جانب أي محكمة أو جهة قضائية، سواء في املرحلة االبتدائية أو  (ح)

 على استغالل الصندوق ألي جزء من أصوله بقيمة إجمالية تتجاوز 
ً
 %5 االستئنافية، والذي قد يؤثر سلبا

 ألحدث قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما 
ً
من صافي قيمة األصول وفقا

 أحدث؛

 ؛صافي قيمة أصول الصندوق في أي تغيير مقترح  (ط)

 التقارير الربع سنوية والتقارير السنوية للصندوق؛ (ي)

 أي تعديل في الشروط واألحكام ؛  (ك)

 املبالغ املوزعة ملالكي الوحدات؛ (ل)

 يتولى مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية وتقديمها إلى مالكي الوحدات تتضمن املعلومات اآلتية:و 

 التي يستثمر فيها الصندوق.  األصول  .1

 األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها )إن وجدت(. .2

كة العقارات اململو  توضيح نسبة قيمة العقارات املؤجرة ونسبة قيمة العقارات غير املؤجرة إلى إجمالي قيمة .3

 )إن وجدت(.

 نسبة الغيجار لكل أصل من أصول الصندوق من إجمالي إيجارات أصول الصندوق. .4

بالنسبة لصندوق االستثمار العقاري املتداول، نسبة اإليردات الغير محصلة من إجمالي اإليرادات، ونسبة  .5

 املصروفات الغير النقدية من صافي أرباح الصندوق.

 ، واملوقع اإللكتروني ملزود الخدمة )إن وجد(.-حيثما ينطبق –سترشادي وصف للمؤشر اال  .6

 جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات املالية الثالث األخيرة ) أو منذ تأسيس الصندوق(، ويوضح:  .7

 صافي قيمة اصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية. (أ)

 نة مالية.صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل س (ب)

 أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية. (ج)

 عدد الوحدات املصدرة في نهاية كل سنة مالية. (د)

 توزيع الدخل لكل وحدة )إن وجد(. (ه)

 نسبة التكاليف التي تحملها الصندوق من إجمالي قيمة األصول. (و)

 ق.نتائج مقارنة أداء املؤشر االسترشادي للصندوق بأداء الصندو  (ز)

 نسبة األصول املقترضة من إجمالي قيمة األصول، ومدة انكشافها، وتاريخ استحقاقها. (ح)

 ي ما يلي:يغط أداء سجل .8

 العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات )أو منذ التأسيس(. (أ)

 العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية )أو منذ التأسيس(. (ب)

ول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق ألطراف خارجية على مدار دج (ج)

 اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة املصروفات، وعما إذا كانت هناك أي 
ً
العام. ويجب أيضا

 ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

أساسية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق، فيجب اإلفصاح عنها بشكل  إذا حدثت تغييرا أساسية أو غير .9

 واضح.
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على  -على سبيل املثال ال الحصر –تقرير سنوي معتمد من مجلس إدارة الصندوق، على أن يحتوي  .10

 املوضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها، بما في ذلك أداء الصندوق ومدى تحقيقه ألهدافه.

 بشكل واضح ماهيتها  .11
ً
بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، مبينا

 وطريقة االستفادة منها.

 تقرير تقويم املخاطر. .12

  

 

 نشر البيانات .2

  ينشر أن املتداول  العقاري  االستثمار صندوق  مدير على يجب
ً
  املالية، السنة سنوي من ربع بيانا

ً
 لحقامل لباتملتط وفقا

 املعني، الربع نهاية ( أيام عمل من10) تتجاوز  ال مدة )حيثما ينطبق(، خالل الئحة صناديق االستثمار العقاري  من (6)

 تحددها يالت الضوابط للجمهور بحسب متاح آخر موقع أّي  أو للسوق  اإللكتروني واملوقع اإللكتروني وذلك في موقعه

 ينطبق. الهيئة حيثما

 

 ويةالتقارير ربع السن .3

 :بحد أدنى اآلتية املعلومات املتداولة العقارية للصناديق السنوي  ربع البيان يتضمن أن يجب

 

 فيوصا (سعر اإلغالق)السوق  سعر الوحدة بنهاية الربع بحسب آخر تقييم وهو كل من سعر تداول الوحدة (أ)

 مات الصندوق من إجماليوُيحتسب بطرح إجمالي التزا ،املعني قيمة األصول للوحدة الصندوق بنهاية الربع

 .الناتج على عدد وحدات الصندوق  أصولى ويقَسم

 مدرة عقارية أصول  من استثماره الصندوق  دخل فيصا وهو (،ُوجد إن) الوحدة سعر على التأجيري  دخلال (ب)

 السوقية للوحدات. القيمة إلى املعني الربع خالل فقط للدخل

 جماليإل  قيمة أحدث املئوية من ونسبتها الصندوق  على لةاملحم اإلجمالية واألتعاب املصروفات حيوض جدول  (ج)

 املعني. الربع بنهاية وذلك ،لجميع املصروفات األعلى الحد ّح يوِض  أن على ،الصندوق  أصول 

 حدةللو  األصول  قيمة فيإلى صا باإلضافة ،املعني الربع خالل (اإلغالق سعر) السوق  الوحدة تداول  سعر أداء (د)

 الفترة. لنفس الصندوق 

 افةباإلض األصول  إجمالي عقار من كل قيمة ونسبة ،الصندوق  ملحفظة املكونة العقارات جميع بأسماء ئمةقا (ه)

 .الربع املعني نهايةفي  كما عقار لكل اإلشغال نسبة إلى

 .صافي قيمة أصول الصندوق  (و)

 وتاريخ استحقاقها. ومدة انكشافها، صافي قيمة أصول الصندوق  من االقتراض نسبة (ز)

 ول وحدات الصندوق.قيمة أص فيصا (ح)

 .صافي قيمة أصول الصندوق نسبة تكاليف الصندوق إلى  (ط)

 عمل تؤثر)كما هي معرفة في الئحة صناديق االستثمار العقاري(  أساسية غير أو أساسية تغييرات أّي  (ي)

 .)ينطبق حيثما(املعني  الربع خالل تمت الصندوق 

 الربعي التفاصيل التالية: خالل تضمين البيانمن  (إن ُوجدت)بيان باألرباح املوزعة على مالكي الوحدات  (ك)

 .املعني الربع املوزعة في األرباح إجمالي (1)

 .املعني الربع التوزيع لها خالل تم التي القائمة الوحدات عدد (2)

 .وحدة لكل وذلك املعني الربع خالل املوزع الربح قيمة (3)

 .الصندوق  أصول  قيمة صافي من التوزيع نسبة (4)

 املعني. الربع خالل توزيعها تم التي النقدية التوزيعات أحقية (5)
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 السابقة من البيع أو التأجير يجب على مدير الصندوق اإلفصاح عن توزيعات املتحصالت هوإضافة إلى ما ذكر أعال 

ملالكي الوحدات االطالع على توزيعات الصندوق وعددها  اإلفصاح حعلى أن يتي ،حتى الربع املماثل من العام السابق

 .وأحجامها

 

 التقارير السنوية .4

 آخر موقع يأ أو للسوق  االلكتروني واملوقع االلكتروني موقعه في نشرهاو ويتولى مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية 

 من( 4) قامللح ملتطلبات وفقا ،( ينطبق)حيثما  املالية السوق  هيئة تحددها التي الضوابط بحسب للجمهور  متاح

 تتضمن املعلومات اآلتية:و  العقاري  االستثمار صناديق الئحة

 اسية التي يستثمر فيها الصندوق؛األصول األس (أ)

 يستهدف الصندوق االستثمار فيها؛األصول التي  (ب)

 التي يمتلكها الصندوق؛العقارات ي إجمال املؤجرة إلىوغير املؤجرة لعقارات ا قيمة نسبةتوضيح  (ج)

 الصندوق؛ أصول  إيجاراتنسبة اإليجار لكل أصل من أصول الصندوق من اجمالي  (د)

نسبة اإليرادات غير املحصلة من اجمالي االيرادات ونسبة املصروفات غير النقدية من صافي ارباح  (ه)

 الصندوق؛

)أو منذ نشأة الصندوق( يفسر األخيرة يغطي أداء الصندوق على مدار السنوات املالية الثالث  ةمقارنجدول  (و)

 ما يلي:

 ة؛الصندوق في نهاية كل سنة ماليصافي قيمة أصول  -

 اية كل سنة مالية؛ صافي قيمة األصول لكل وحدة في نه -

 كل وحدة في نهاية كل سنة مالية؛صافي قيمة أصول ل قلأعلى وأ -

صدرة في نهاية كل سنة مالية؛عدد الوحدات  -
ُ
 امل

 ؛)إن وجد( توزيع الدخل لكل وحدة -

 نسبة التكاليف التي تحّملها الصندوق من إجمالي قيمة األصول؛ -

 ل وحدات الصندوق؛صافي قيمة أصو  -

 ؛من إجمالي قيمة األصول  نسبة املصروفات التي تحملها الصندوق  -

 .نسبة األصول املقترضة من اجمالي قيمة األصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها -

 

 ِسجل أداء يبين ما يلي: (ز)

 وق(؛الصند تأسيسوخمس سنوات )أو منذ  ،وثالث سنوات واحدة، ملدة سنة اإلجمالي العائد -

 الصندوق(؛ املاضية )أو منذ تأسيسالعشر  سنواتمن ال سنةجمالي السنوي لكل العائد اإل   -

جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق ألطراف خارجية على   -

ذلك، يفصح السجل عن أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء  وباإلضافة إلىمدار العام. 

 أو تخفيضها. من أي رسوم

فسيتم اإلفصاح عنها  أداء الصندوق خالل الفترة وأثرت على  أساسية أو غير أساسيةإذا حدثت تغيرات  (ح)

 ؛ بشكل واضح

، على سبيل املثال وليس الحصر، املوضوعات التي حتوي الذي يو السنوي مجلس إدارة الصندوق  تقرير (ط)

 تحقيقه ألهدافه؛ مدى اء الصندوق و أد، بما في ذلك الصادرة عن ذلكالقرارات تمت مناقشتها و 

 بشكل واضح العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندو بيان حول  (ي)
ً
ق خالل الفترة ذات الصلة مبينا

 ؛ماهيتها وطريقة االستفادة منها

 .تقرير تقويم املخاطر (ك)
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 اجتماع مالكي الوحدات -20

 الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع ملالكي الوحداتبيان  (أ

 .بمبادرة منه الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحداتالصندوق  ملديريجوز  .1

 تسلممن  عمل أيام 10 خاللاجتماع مالكي الوحدات  لعقدعلى مدير الصندوق الدعوة  يجب .2

 من أمين الحفظ. كتابيطلب 

 طلب من تسلم أيام عمل (10) خالل الوحدات مالكي الجتماع الدعوة الصندوق  مدير على يجب .3

 األقل على (%25) منفردين أو يملكون مجتمعين الذين الوحدات مالكي من أكثر أو مالك من كتابي

  الصندوق. وحدات قيمة من

 

 اجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع ملالكي الوحداتبيان  (ب

تكون الدعوة  لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع  .1

 10لكتروني الخاص بالسوق املالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إشعار كتابي ألمين الحفظ قبل اإل

يوم عمل قبل تاريخ االجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن  21أيام عمل على األقل من تاريخ االجتماع وال تزيد عن 

قترَ 
ُ
حة. ويجب على مدير الصندوق حال إرسال واإلشعار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته والقرارات امل

 اإلشعار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلشعار إلى هيئة السوق املالية.

يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ االعتبار املوضوعات  .2

( على األقل من قيمة %10ا، ويحق ملالكي الوحدات الذين يملكون )التي يرغب مالكي الوحدات إدراجه

وحدات الصندوق إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات شريطة أن ال يتداخل 

 املوضوع املقترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري 

ندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فترة اإلعالن املشار إليها في الفقرة يجوز ملدير الص .3

)د( أعاله على أن يعلن ذلك في موقعه اإللكتروني وأّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي 

ام على األقل من ( أي10تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل )

 قبل االجتماع.21االجتماع وبمدة ال تزيد على )
ً
 ( يوما

في حال موافقة مالكي الوحدات على أي من القرارات املقترحة في اجتماع مالكي الوحدات، واستلزم ذلك  .4

 للقرار املوافق 
ً
تعديل شروط وأحكام الصندوقق، فعلى مدير الصندوق تعديل هذه الشروط واألحكام وفقا

 يه.عل

 إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين ) .5
ً
( %25ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق ما لم تحدد شروط وأحكام الصندوق نسبة أعلى.

 النصاب املوضح في الفقرة الفرعية ) .6
َ
ماع جت( أعاله، فيجب على مدير الصندوق الدعوة ال هإذا لم يستوف

ثاٍن بإعالن ذلك في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى أمين الحفظ قبل 

 كانت نسبة ملكية  5موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن 
ً
 أيا

ً
أيام عمل. ويعد االجتماع الثاني صحيحا

 الوحدات املمثلة في االجتماع.

 .ين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحداتيجوز لكل مالك وحدات تعي .7

 

 وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات الوحدات مالكي تصويت طريقة (ج

يمتلكها وقت اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة  وحداتيجوز لكل مالك  (أ)

 .االجتماع

وسائل  ها بواسطةقراراتوالتصويت على  امداوالتهواالشتراك في  يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات (ب)

 للالحديثة  تقنيةال
ً
 هيئة السوق املالية. ضعهاالتي ت ضوابطوفقا
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ال يجوز ملالك الوحدات الكبير التصويت اجتماع مالكي الوحدات على القرار الذي يتعلق باالستحواذ على  (ج)

 أصول عقارية تعود ملكيتها أو منفعتها إليه

 بمو  قراراليكون  (د)
ً
 (% 75 )أو أكثر من  %50الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من  مالكي الوحدات افقةنافذا

الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء كان حضورهم من مجموع الوحدات ( حيثما ينطبق)

 أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة. 
ً
 شخصيا

 

 مالكي الوحداتحقوق قائمة ب -21

 ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الشروط واألحكام أو في الئحة صناديق االستثمار العقاري يحق ملالكي الوحدات بناًء على 

 :والذي يتضمن التاليممارسة كافة حقوقه 

 حضور اجتماعات مالكي الوحدات والتصويت على القرارات خاللها. (1)

 التصويت فيما يتعلق بإجراء أي تغيير أساس ي على الصندوق، والذي يشمل التالي: (2)

 ير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته.التغ -

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

 التغير الذي يكون له تأثير في درجة املخاطر للصندوق. -

 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق. -

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

الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة  أي تغيير يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير -

 الصندوق أو أّي تابع ألي منهما.

د من أصول الصندوق  -  من املدفوعات تسدَّ
ً
 جديدا

ً
 .أّي تغيير يقّدم نوعا

د من أصول الصندوق. -  أّي تغيير يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخرى التي تسدَّ

 التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق. -

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

 بلغ بها مدير الصندوق.أّي حاالت أخرى تقررها هيئة السوق املالية من حين آلخر وت -

 قبول املساهمات العينية لغايات زيادة رأس مال الصندوق. (3)

 قبول التوزيعات حسب هذه الشروط واألحكام. (4)

 قبول التقارير الدورية والتحديثات بما يتماش ى مع هذه الشروط واألحكام. (5)

األستثماري بشكل مدروس  همقرار خاذ تن مالكي الوحدات من ايجوهرية لتمكلعلومات والتطورات املبكافة ا تزويدهم (6)

 .على معلومات كافية يومبن

  ال ه،ستثماره في الصندوق أو جزء منال  هتر فيما عدا خسا (7)
ً
عن ديون والتزامات الصندوق  يكون مالك الوحدات مسؤوال

 .قةذي العال

يتم توزيع  ندوق. على أنمستحقاتهم قبل انتهاء مدة الص كافة تلقي الوحدات ملالكي يحق الصندوق، وتصفية إنهاء حال في (8)

يتعارض مع مصلحة مالكي  الما بر و يدون تأخ همستحقات مالكي الوحدات عليهم فورانتهاء مدة الصندوق أو تصفيت

 .الوحدات وشروط وأحكام الصندوق 

 .باملساواةع مالكي الوحدات يمجيجب أن يعامل   (9)

 

 

 مالكو عيتمت الالشروط واألحكام والئحة صناديق االستثمار العقاري،  باستثناء حقوق مالكي الوحدات املنصوص عليها أعاله أو في هذه

 .الصندوق  بإدارة يتعلق فيما حقوق  بأي الوحدات
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 املعلومات األخرى  -22

 الزكاة .1

 الختالف مدد االستثمار في الصندوق من مالك آلخر فإن تحديد رأس الحول الذي تجب فيه الزكاة على كل مالك 
ً
نظرا

 لذلك،
ً
وعليه فإن إدارة الصندوق لن تقوم بإخراج الزكاة الشرعية على األموال املشتركة في الصندوق؛ وإنما  يختلف تبعا

 ، تترك األمر لكل مستثمر ليقوم باستخراج زكاته بنفسه
ً
 مستقبال

ً
وعلى الرغم مما ذكر، فقد يصبح الصندوق ملزما

كاة في حال أصبح ذلك إلزاميا بموجب املمارسات أو وتوريد مبالغ الز  الجماركو هيئة الزكاة والضريبة بالتسجيل لدى 

، وكذلك قد يتم تحويل الصندوق ليتخذ شكل املنشأة ذات األغراض الخاصة األنظمة للهيئة العامة للزكاة والدخل

 ألغرض التسجيل في الضريبة أو الزكاة حيثما يتطلب ذلك.
ً
 مستقبال

 

 املطورون  .2

بما ) في حال القيام بأنشطة التطوير العقاري  أكثر من املطورين لكل العقار يقوم مدير الصندوق بالتعاقد مع واحد أو

تأمين والحفاظ على جميع و يقوم املطور بإعداد خطة رئيسية لكل مشروع، و في ذلك تجديد أو إعادة تطوير( املشروع. 

لة على حا ع. وبناًء على كلاملشرو  واإلشراف على تصميم ،تصميمالستشاريين املوافقات الالزمة، و إبرام العقود مع ا

املشروع تالم اسإلنجاز املشروع وفقا لتصميم املشاريع املعتمدة و  فرعيين مقاولينحدة، يجوز تعيين املطور للتعاقد مع 

عيين إحدى تدير الصندوق ، يجوز ملوللتوضيحمشروع. لاملنجز من املقاولين والشروع في حمالت التسويق واملبيعات ل

 كمطور للمشروع. له الشركات التابعة

 

 

 مزودو الخدمات اآلخرون .3

يجوز ملدير الصندوق من وقت آلخر االستعانة باستشاريين إضافيين ومزودي خدمات آخرين خارجيين فيما يتعلق بأحد 

ين ومديري املشاريع واملقاولاألمالك مديري املطورين و األصول أو أكثر، بما في ذلك، على سبيل املثال وليس الحصر، 

موجب بوسوف تتم االستعانة بأي طرف خارجي هندسين املعماريين واملصممين واملستشارين القانونيين وغيرهم. وامل

  على أساس تجاري بحت ومستقل.يتم التفاوض بشأنها  اتفاقية

 

 إجراءات الشكاوي  .4

يستقبل مدير الصندوق شكاوى املستثمرين في الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم 

في حالة طلب الجهات و .(complaints@wasatah.com.saالبريد اإللكتروني )أو عن طريق  +966114944067

القضائية املختصة أو هيئة السوق املالية نتائج أي شكوى صادرة عن أي مستثمر من املستثمرين في الصندوق، فعلى 

ة ود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات الخاصيز كما  مدير الصندوق تزويدها بجميع املستندات املرتبطة باملوضوع.

من تقديم إخطار  عمل يوم 30 خالل الرد يتم لم أو تسوية إلى الوصول  تعذر حالة وفي بمعالجة الشكاوى حال طلبها.

 املالية األوراق منازعات في الفصل لجنة لدى شكواه إيداع للمشترك يحق كما لدى، شكواه إيداع للمشترك يحق ،بذلك

 .تابعة لهيئة السوق املاليةال

 

  القائمة تسوية املنازعات .5

 ائحواللو  ظمةنواأل  التنفيذية ولوائحه يةلاملا السوق  لنظام خاضعان الصندوق  ومدير العقاري  االستثمار صندوق 

 من اش ئن عنزا أي في بالنظر املختصة القضائية الجهة وأن السعودية، العربية اململكة في املطبقة العالقة ذات األخرى 

 .املالية األوراق منازعات في الفصل لجنة هي العقاري  االستثمار صناديق في االستثمار عن أو
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 متطلبات املعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق  -23

 (ينطبق)ال                     

 لجنة الرقابة الشرعية -24

 رعيةالش الرقابة لجنة معاييرطريقة متوافقة مع يعتزم مدير الصندوق أن يستثمر الصندوق ويقوم بتسيير شئونه ب

تم تعيين دار املراجعة الشرعية ذ.م.م. كمستشار شرعي للصندوق )"املستشار الشرعي"(. وشركة دار املراجعة  ،للصندوق.

 الشرعية شركة رائدة في مجال االستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين املركزي، وتقدم خدماتها

دولة مختلفة في الواليات  12لقطاعات األعمال املختلفة حيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 

وترتبط الدار بنخبة من املستشارين الشرعيين في عدد من دول .املتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي

من الهيئات االستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العمالء واألعمال العالم املختلفة مما يجعلها واحدة 

التجارية على نطاق دولي. وبصرف النظر عن عمالئها في اململكة املتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول 

عمال ومن أهمها قطاع التأمين واالستثمار، حيث تعمل مجلس التعاون الخليجي، تقدم الدار خدماتها للعديد من قطاعات األ 

 .من شركات االستثمار املدرجة في السوق السعودية %13من شركات التأمين، و ٪21الدار كمراقب ومستشار شرعي ملا نسبته 

 

ن، كما طاالشرعية التي سوف تقوم بمراجعة واعتماد مستندات الصندوق وعملياته هي الشيخ محمد أحمد سل الرقابة لجنة

ستقوم الدار  بتعيين فريق التدقيق الشرعي للقيام بأعمال املراجعة الدورية  والرقابة الشرعية على أنشطة الصندوق لتؤكد 

 الرقابة الشرعية ومجلس إدارته بأن عمليات الصندوق واستثماراته متوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية. للجنة

. 

ذ.م.م بتقديم خدماتها بمهنية عالية من خالل مراجعة واعتماد املنتجات، باإلضافة إلى وتتميز دار املراجعة الشرعية 

  .االستشارات الشرعية والتدقيق الشرعي وفحص األسهم املدرجة في أسواق التداول 

 

 :عنوان املستشار الشرعي

 .دار املراجعة الشرعية ذ.م.م

  21051ص.ب. 

 مملكة البحرين - املنامة

 

 جنة الرقابة الشرعية ومؤهالتهمأسماء أعضاء ل (أ

 

  الشيخ محمد أحمد السلطان 

 

سنوات في مجال االستشارات الشرعية واألكاديمية الخاصة بالتمويل  10الشيخ محمد أحمد لديه خبرة تفوق 

ي فواملصرفية اإلسالمية واملتعلقة بـإعادة تصميم املنتجات التقليدية، وإعادة هيكلة الصناديق االستثمارية سواء 

البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة األوراق املالية، وقطاع األسهم والعمل على إيجاد الحلول العملية و 

الدقيقة والفنية من أجل الحصول على املوافقة الشرعية بصورة سريعة ومتقنة، هو جزء من فريق العمل في 

ته املراجع الشرعي الداخلي للدار فإن عمله يقوم الدار وذو معرفة بالقانون والفقه الشرعي )فقه املعامالت(. بصف

على مساعدة الشركات واملؤسسات املالية لتحسين أنظمتها وهياكلها لتتوافق مع الشريعة اإلسالمية، ويساعد 

العمالء على مراجعة خطط منتجاتهم وإيجاد النظم اإلجرائية لهياكلها بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

 لعمل، كما يعمل على معاونتهم في فهم البنود األساسية واملمارسات املثلى إلدارة املنتجات.وأولويات ا

 

 التاريخ املنهي:
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 : البنوك 

o  فرنسا يوبافاملستشار الشرعي لبنك | 

o عضو هيئة الرقابة الشرعية في بنك زمان اإلسالمي | كا  زخستان 

o  مي | دبيعضو هيئة الرقابة الشرعية للبنك التجاي الدولي اإلسال 

 املؤسسات املالية: 

o عضو هيئة الرقابة الشرعية لشركة أمريكان إكسبريس املحدودة| السعودية 

o املستشار الشرعي للمستثمر، نومو كابيتال، مشاركة | السعودية 

o عضو هيئة الرقابة الشرعية لشركة الخبير املالية، الوساطة، سويكورب | السعودية 

  سسات املالية وشركات التأمين وغيرها العديد من البنوك واملؤ 

 

 

هيكل الصندوق وطريقة تشغيله املقترحة على النحو الوارد في هذه الشروط  لجنة الرقابة الشرعيةاستعرضت 

 واألحكام. 

 

 همومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعيةأدوار  بيان (ب

 يتمثل فيما يلي: لجنة الرقابة الشرعيةدور  

م الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته االســتثمارية، للتأكد من تقيدهــا دراســة ومراجعــة شــروط وأحــكا -1

 .بأحــكام الشــريعة

واألحكام الشرعية التي يجب على مدير الصندوق التقيد بها خالل إدارته الستثمارات  املعاييرتحديد  -2

 الصندوق.

من استبعاده إلى والتأكد  -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  -3

 أوجه البر والخير.

املحددة، وذلك من خالل  الشرعية الرقابة لجنة معاييرمراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق  -4

أشهر ورفع تقارير رقابية دورية  3إجراء أعمال الرقابة الشرعية من قبل املراقبين الشرعيين كل 

 وسنوية للهيئة الشرعية.

اه امللحوظات الرقابية التي يقف املراقبون الشرعيون بعد مناقشتهم للجهة اتخاذ اإلجراء الالزم تج -5

 املعنية.

 

 الشرعية الرقابة لجنة أعضاء مكافآت تفاصيل  (ج)

 سيقوم مدير الصندوق بتحمل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ولن يتحمل الصندوق أي رسوم.   

 

 خصائص الوحدات -25

 مثلت حيث الصندوق، مدير قبل من باملساواة ويعاملون  متساوية بحقوق  مالكوها تعويتم واحدة، فئة من الوحدات جميع

وليس ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ  ،الصندوق  أصول  في متساوية مشاعة حصة وحدة كل

 مدير كان إذا إال فيها، البةمط أو الصندوق أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول 

  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق 
ً
 اتلوحد مالكا

  كان أو ملكيته، حدود في وذلك الصندوق،
ً
  .الالئحة هذه أحكام بموجب الباتطامل بهذا مسموحا
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 شروط الصندوق وأحكامهتعديل  -26

 تغييرات األساسيةال (1)

 

 التغيير على املعني الصندوق  في الوحدات مالكي موافقة على الحصول  الصندوق  مدير على يجب (أ

 الصندوق  إنهاء أو استحقاق تاريخ  في )باستثناء التغيير عادي صندوق  قرار خالل من املقترح األساس ي

 .(للصندوق  خاص قرار صدور  يتطلب والذي املغلق

 

  الوحدات مالكي موافقة على الحصول  بعد - وق الصند مدير على يجب (ب
ً
 الحصول  - أعاله( 1) للفقرة وفقا

 .للصندوق  املقترح األساس ي التغيير على الهيئة موافقة على

 

قبل  الشرعية الرقابة ولجنة يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق  (ج

 إجراء أي تغيير أساس ي.

 هوقعم فيإشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية يجب على مدير الصندوق  (د

 ( أيام عمل من سريان التغيير.10قبل ) (نمو) املالية للسوق  االلكتروني واملوقعاإللكتروني 

  فييجب بيان تفاصيل التغييرات األساسية  (ه
ً
 الئحةلتقارير الصندوق التي ُيِعّدها مدير الصندوق وفقا

 .العقاري  ستثماراال  صناديق

 

 التغييرات غير األساسية

اإللكتروني ملدير الصندوق وأّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب  املوقع في يئة واإلفصاحلهيجب على مدير الصندوق إشعار ا

ي( ر )كما هي معرفة في الئحة صناديق االستثمار العقاللصندوق عن أي تغييرات غير أساسية  الهيئةتحددها  الضوابط التي

 .من تاريخ سريان التغييرعمل ( أيام 10ل )قب

 

 قرارات مدير الصندوق إ -27

 .املستند هذا من)ب(  امللحق مراجعة االقرارات الواردة في  يرجى

   

 النظام املطبق  -28

شكل هذه الشروط واألحكام عقد
ُ
 ت

ً
 ملزم ا

ً
في  كبين مدير الصندوق وكل مالك للوحدات. ويعتبر االشترامن الناحية القانونية  ا

 موافقة ضمنية على هذه الشروط واألحكام. أي تصرف عليهاإجراء او  الوحدات وشراؤها

 

 لألنظمة واللوائح املعمول بها في اململكة.
ً
فسر وفقا

ُ
 وتخضع هذه الشروط واألحكام وت

 

باملسائل واألحكام، و وسوف يسعى مدير الصندوق وكل مستثمر إلى الحل الودي ألي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط 

الواردة في هذه الشروط واألحكام. وفي حال وجود نزاع لم يتم التوصل لحل ودي بشأنه، فإنه يجوز ألي طرف إحالة هذا النزاع 

 .هيئة السوق املالية ِقبلاملؤسسة من  الفصل في منازعات األوراق املاليةلجنة إلى 

 

 ةلوائحو  املاليةالوساطة املالية )وساطة كابيتال( خاضعان لنظام السوق  ومدير الصندوق شركة ريت الواحةصندوق علما أن 

ختصة بالنظر ملجهة القضائية الوأن ا ،ملكة العربية السعوديةملا في طّبقةملقة االخرى ذات العأل ا حنظمة واللوائأل التنفيذية وا

 .اليةملاق اور أل منازعات افي جنة الفصل لداولة هي تملستثمار العقارية اال صناديق افي ستثمار ال أّي نزاع ناش ئ من أو عن افي 
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 ملخص اإلفصاح املالي (:أ)امللحق 

 فئة الصندوق  في السوق املوازية )نمو( صندوق استثمار عقاري مغلق متداول 

، قابلة لتحقيق دخٍل 
ً
 إنشائيا

ً
إن الهدف االستثماري للصندوق هو االستثمار في عقارات مطورة تطويرا

يع نسبة محددة ال تقل عن دورٍي وت  على مالكي  %90أجيرٍي، وتوزَّ
ً
من صافي أرباح الصندوق السنوية نقدا

الوحدات خالل مدة الصندوق. وتوزع األرباح املذكورة باستثناء األرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع 

الة عدم وحدات وفي حاألصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي ال

 .إعادة إستثمارها خالل ستة أشهر من تاريخ البيع يتم توزيعها على مالكي الوحدات

 أهداف الصندوق 

 على مالكي الوحدات خالل مدة الصندوق  90%
ً
 التوزيعات املستهدفة .من صافي أرباح الصندوق السنوية نقدا

 مدير الصندوق  شركة الوساطة املالية )وساطة كابيتال(

 أمين الحفظ لالستثمارشركة البالد 

 اإلشتراك النقدي.من مبلغ   2%

 

من املبلغ املشترك به واملخصص، وذلك  %2يدفع املستثمر ملدير الصندوق رسوم اشتراك  كحد أقص ى 

 صافي قيمة أصول الصندوق أو عند أي زيادة ل األولي خالل فترة الطرح العام

 

 . صافي قيمة أصول الصندوق لي بالصندوق أو زيادة  تدفع مرة واحدة عند االشتراك األو 

 

 رسوم االشتراك

 .قيمة أصول الصندوق  إجماليمن  1%

 

 بحسب آخر تقييم قيمة أصول الصندوق  إجمالي تحمل على الصندوق  بشكل يومي من رسوم سنوية 

دفع كل ثالثة أشهر، ابتداًء من تاريخ اإلدر 
ُ
 بعد خصم املصاريف تحتسب بشكل يومي وت

ُ
دفع أول اج. وت

دفعة ألتعاب اإلدارة على أساس تناسبي بحيث ُيؤخذ بعين االعتبار األيام التي مضت من ربع السنة 

 امليالدية.

وفي حال لم يكن لدى الصندوق سيولة نقدية كافية متوفرة لدفع أتعاب اإلدارة في بداية ربع السنة 

 .نقدية كافية لدى الصندوق امليالدية، يمكن تأجيل دفع األتعاب لحين توفر سيولة 

لغ إضافي حسب كمب احتسابها،  ويتم ضريبة القيمة املضافة املذكورة في هذا البند   تشمل جميع املبالغال

 اإلقتضاء وعندما تنطبق.

 

 .تدفع كل ثالثة أشهر

 أتعاب اإلدارة

 بحد أقص ى 
ً
على عقارية ال قيمة أصول الصندوق من  %0.05يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسما سنويا

 ريال سعودي، حيث يستند على أحدث تقييم لألصول  11,000أن اليقل املبلغ املدفوع شهريا عن 

 . تحتسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع سنوي نهاية كل ربع سنة.العقارية

افي ،  ويتم احتسابها كمبلغ إضضريبة القيمة املضافة املذكورة في هذا البند   تشمل جميع املبالغال

 اإلقتضاء وعندما تنطبق.حسب 

 

 

 رسوم الحفظ
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 تفاصيل رسوم الحفظ

يالرسوم  حجم الصندوق 

ي(%0.06)نقاط أساس في السنة ي6يمليون لاير سعوديي100-0من 

ي(%0.05)نقاط أساس في السنة ي5يمليون لاير سعوديي300-100من 

مليون لاير ي300أكبر من أو يساوي 

ي(%0.04)نقاط أساس في السنة ي4يسعودي 

 ي
 .يلاير كل شهري11,000دنى لرسوم الحفظ مبلغ الحد األ

ي.ييتم دفع الرسوم بشكل ربع سنوي بناًء على قيمة األصول المحتفظ بها للفترة السابقة

 باإلضافة إلى رسوم أخرى وهي كالتالي:

  ريال سعودي . 60,000رسوم إعداد أولية بمقدار 

  ريال سعودي لكل  25,000رسوم إضافية إلعداد شركات ذات األغراض الخاصة بمقدار

 شركة.
 

من املبلغ املسحوب بموجب  %1يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة التمويل بما يعادل نسبة 

 أي تسهيالت بنكية لصالح الصندوق. 

سب افي ح،  ويتم احتسابها كمبلغ إضضريبة القيمة املضافة املذكورة في هذا البند   تشمل جميع املبالغال 

 اإلقتضاء وعندما تنطبق.

 .تدفع مرة واحدة عند الحصول على أي تسهيالت بنكية

 أتعاب هيكلة التمويل

،  ريال سعودي 47,500أتعاب بقيمة   ملراجع الحسابات الصندوق  يدفع
ً
ريال  37,500مقسمة إلى سنويا

م الشركة ذات ريال سعودي مقابل مراجعة قوائ 10,000سعودي مقابل مراجعة قوائم الصندوق و 

دفع بشكل نصف سنوي. الغرض الخاص، 
ُ
 كمبلغ مقطوع تحتسب على الصندوق بشكل يومي وت

افي حسب ،  ويتم احتسابها كمبلغ إضضريبة القيمة املضافة املذكورة في هذا البند   تشمل جميع املبالغال

،  ويتم ة القيمة املضافةضريب املذكورة في هذا البند   تشمل جميع املبالغاإلقتضاء وعندما تنطبق.ال

 احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق.

 الحسابات مراجعأتعاب 

لتقديم  سعودي ريال 25,000 إجمالية بمبلغسنوية   أتعاب ستشار الزكاة والضريبةيدفع الصندوق مل

رونية للخدمات ريال سعودي أتعاب تقديم فاتورة الكت 5,000اإلقرار الزكوي باإلضافة الى مبلغ 

دفع بشكل نصف سنوي 
ُ
ريال  3,000باإلضافة الى مبلغ  .االستشارية، تحتسب األتعاب بشكل يومي وت

ضريبة القيمة لتقديم تقرير  2,500ة أو مبلغ ربع سنويالضريبة القيمة املضافة  تقريرتقديم سعودي  ل

دفع بشكل ربع سنوي.املضافة 
ُ
 الشهرية، تحتسب بشكل يومي وت

 الزكاة والضريبة ستشارم أتعاب

 أتعاب لجنة الرقابة الشرعية سيقوم مدير الصندوق بتحمل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ولن يتحمل الصندوق أي رسوم. 

سيتحمل الصندوق دفع مبالغ التطهير متى ما رأت لجنة الرقابة الشرعية الخاصة بصندوق الواحة ريت 

 ت الصندوق ضرورية استقطاع مبلغ من األيرادات املحققة. خالل عملية التدقيق على عمليا

 مبالغ التطهير

 الرسوم التالية:    يدفع الصندوق 

شركة شمو  الى ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة املضافة 800,000مبلغ سنوي وقدره  .1

 .لإلستثمار التجاري املحدودة

 إلدارة العقارات التالية :

 لعمارة سكنيه في حي النخي 
 مكاتب وصاالت عرض مبنى شهد 

 وتفاصيل المبلغ على النحو التالي: 

فاقية مبلغ االت هالواردة في هذ القيام بالمسؤولياتيلتزم الطرف األول بأن يدفع للطرف الثاني نظير 

 أتعاب إدارة املمتلكات
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لاير سعودي )فقط ثمانمائة ألف( سنوياً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، تدفع على    800,000

 :النحو التالي

لاير، خمسة وثالثون ألف لاير تدفع بصفة شهرية نهاية كل شهر بمبلغ إجمالي  35,000 (ت)

 لاير، أربعمائة وعشرون ألف لاير. 420,000سنوي وقدره 

تدفع عند تحصيل كامل المبالغ اإليجارية المستحقة  380,000المبالغ المتبقية وتمثل مبلغ  (ث)

سب مع المبالغ المحصلة بعد التحصيل على أن تدفع هذه المبالغ بنسبة وتنا  للصندوق

  مباشرة ويستثنى من ذلك المستأجرين المتعثرين.

 على أن يقوم الطرف الثاني بتعيين الموظفين التاليين كما هو موضح لكل عقار:

 عمارة سكنيه في حي النخيل. 

الواردة في هذه  موظف واحد )غير سعودي( مسؤول عن الطرف الثاني للقيام بالمسؤوليات 

 ، باإلضافة الى قيامة بأعمال )مشرف مباني( والنظافة.االتفاقية

 مكاتب وصاالت عرض مبنى شهد  

اردة في الو أربعة موظفين )غير سعوديين( مسؤولين عن الطرف الثاني للقيام بالمسؤوليات

 حسب التالي: هذه االتفاقية

  (2مشرف مباني )عدد 

  ( 2عامل نظافة )عدد 

 مع المستأجرين بشأن الشكاوى وطلبات الصيانة وأي  موظف خدمة عمالء للتنسيق

 طلبات أخرى متعلقة بالعقار.

 .تعيين مشرف )سعودي( يشرف على عمل جميع الخمسة موظفين أعاله 

ن ال يتم على أ، مكتب حلم الصفوة للعقارات الىاملوضحة وفقا للجدول في األسفل  ةسنوياللغ ابامل .2

 .ديتم دفع كامل املبلغ اإليجاري املتفق عليه مع املستأجر وفقا للعق دفع هذه املبالغ للطرف الثاني حتى

 تدفع بواسطة المبلغ / النسبة العقار

 معارض ومكاتب الحاير

من صافي اإليرادات املتحصلة،  2.5%

وقد بلغت بناًء على الدخل الحالي 

بتاريخ صدور هذه الشروط للعقار 

ريال  55,200بمبلغ وقدره واألحكام 

مل ضريبة القيمة املضافة غير شا

 بناًء 
ً
وقد تختلف هذه املبالغ مستقبال

 على دخل للعقار.

 صندوق الواحة ريت

 املستأجر  ريال سعودي لكل وحدة  3500 9مستودعات العزيزيه قطعه 

 املستأجر  ريال سعودي لكل وحدة  3500 10مستودعات العزيزيه قطعه 

 املستأجر  ودي لكل وحدة ريال سع 3500 197مستودع املصانع قطعه 

 املستأجر  ريال سعودي لكل وحدة  3500 202مستودع املصانع قطعه 

 املستأجر  ريال سعودي لكل وحدة  3500 207مستودع املصانع قطعه 

 املستأجر  ريال سعودي لكل وحدة  3500 209مستودع املصانع قطعه 

 192معارض املصانع  قطعة 

 ملتحصلةمن صافي اإليرادات ا 2.5%

وقد بلغت بناًء على الدخل الحالي 

بتاريخ صدور هذه الشروط للعقار 

 صندوق الواحة ريت



 فهرس المحتويات

 

 137ن م 128صفحة 

Internal - ي  داخل 

ريال  18,750مبلغ وقدره واألحكام 

غير شامل ضريبة القيمة املضافة 

 بناًء 
ً
وقد تختلف هذه املبالغ مستقبال

 على دخل العقار.

 

ما تقتضيه حالة عقارات الصندوق وتشغيلها، ويتم  قد يحتاج مدير الصندوق لتعيين مدير عقار أو أكثر بحسب 

تحديد نطاق عمل والتزامات كل مدير عقار والرسوم املستحقة له على أساس مبلغ ثابت أو نسبة من إيردات 

الصندوق أو كالهما ويمكن ملدير الصندوق التعاقد مع عدد غير محدود من املشغلين حسب الحاجة وبناًء على 

 .حسب تكلفتها الفعلية السوق، ويتحمل الصندوق تلك الرسوم األسعار السائدة في

 

يتم التفاوض عليها حسب األسعار السائدة في السوق ويتم احتسابها بناًء على التكلفة الفعلية ويتم اإلفصاح عنها 

صافي قيمة أصول الصندوق.   من  % 0.25ملالكي الوحدات. ومن املتوقع أن تبلغ التكاليف السنوية كحد أقص ى 

التشمل جميع املبالغ  املذكورة في هذا البند  ضريبة القيمة املضافة،  ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء 

 .وعندما تنطبق. وسيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة إن وجدت

حسب التفاصيل التالية، مع العلم أن هذه الرسوم  JLLية تقييم مع شركة وقد قام مدير الصندوق بتوقيع اتفاق

 غير شاملة للضرائب

 الرسوم فترة التقييم

 ريال سعودي  80,000 2022ديسمبر  31

 ريال سعودي  80,000 2023يونيو  30

 ريال سعودي 85,000 2023ديسمبر  31

 ريال سعودي 85,000 2024يونيو  30

 ريال سعودي 85,000 2024ديسمبر  31

  ريال سعودي 85,000 2025يونيو  30

 أتعاب التقييم العقاري 

دفع على أساس سنوي.  7,500يدفع الصندوق رسوم رقابية بقيمة 
ُ
حتسب بشكل يومي وت

ُ
، ت

ً
 ريال سعودي سنويا

حسب  لغ إضافي،  ويتم احتسابها كمبضريبة القيمة املضافة  البنداملذكورة في هذا   تشمل جميع املبالغال

 اإلقتضاء وعندما تنطبق.

 رسوم رقابية لهيئة السوق املالية

 وقدرها
ً
، ريال سعودي 5,000 يتحمل الصندوق رسوم النشر على موقع السوق املالية السعودية مرة واحدة سنويا

دفع على أساس سنوي. 
ُ
حتسب بشكل يومي وت

ُ
 ت

،  ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب ة القيمة املضافةضريب في هذا البند  املذكورة  تشمل جميع املبالغال

 اإلقتضاء وعندما تنطبق.

رسوم نشر املعلومات على موقع 

 السوق املالية السعودية

ريال  30,000ريال سعودي عن كل إجتماع، وبحد أقص ى  10,000سيتقاض ى كل عضو مجلس إدارة مستقل مبلغ 

 لكل عضو مجلس إدارة مستقل تدف
ً
ع بعد االجتماع مباشرة، وال يتم دفع مكافأة ألعضاء مجلس سعودي سنويا

إدارة الصندوق الغير مستقلين.  التشمل جميع املبالغ  املذكورة في هذا البند  ضريبة القيمة املضافة،  ويتم 

احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق و سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح 

 .في نهاية السنة إن وجدت املالي

 أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة  

  املستقلين

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

لقاء جهوده في إتمام عمليات البيع والشراء ألي أصل عقاري لصالح الصندوق طوال عمر الصندوق تستحق وتدفع 

وسيتم اإلفصاح عن ذلك إلى مالكي الوحدات في ملخص اإلفصاح املالي بعد إتمام عملية البيع أو الشراء مباشرة. 

   في نهاية السنة إن وجدت.

تصبح هذه الرسوم واجبة السداد بعد إتمام عملية الشراء أو البيع لكل أصل عقاري. التطبق هذه الرسوم على 

 اد اإلستحواذ عليها عند تأسيس الصندوق.املر  املستهدفةمحفظة االستثمار 

 مصاريف الصفقات

 
ً
 يتم التفاوض عليها وفقا

ً
في حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري، يستحق املطور رسوما

ملمارسات السوق املتعارف عليها دون أي حد أدنى أو أقص ى لها. ولتجنب الشك، ال تنطبق هذه الرسوم 

 رسوم التطوير
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. وفي حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري سيتم اإلفصاح على العقارات املطورة تط
ً
 انشائيا

ً
ويرا

ملالكي الوحدات عن رسوم التطوير.   التشمل جميع املبالغ  املذكورة في هذا البند  ضريبة القيمة املضافة،  

ي ف ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق و سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف

 .ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة إن وجدت

من قيمة اإلستحواذ ألي أصل  %2,50ى يتحمل الصندوق كامل مبلغ عمولة الوساطة وهي بحد أقص 

بعد إتمام عملية اإلستحواذ،  تدفع لطرف ثالث إما للمسوق أو الوسيط وذلك وفق عقد وساطة، عقاري 

 تلم السعي أو جزء منه طرف ذو عالقة.وقد يكون الوسيط أو مس

 وبالنسبة للمحفظة التأسيسية للصندوق فلن يكون هناك أي رسوم سعي تدفع من قبل الصندوق.

                   رسوم السعي

 :من املتوقع أن يدفع الصندوق الرسوم اآلتية للتسجيل في السوق املالية السعودية

 50,000   500,000ريال سعودي لكل مالك وحدات وبحد أقص ى  2يال سعودي باإلضافة إلى ر 

ع إلى السوق املالية السعودية في مقابل إنشاء سجل ملالكي الوحدات؛ و
َ
دف

ُ
 ريال سعودي ت

 220،000  إلى السوق املالية السعودية في مقابل إدارة سجل ملالكي ر 
ً
ع سنويا

َ
دف

ُ
يال سعودي ت

 .الوحدات

 ألسعار ا
ً
 لخدمة املقدمة من السوق املالية السعوديةقد تتغير هذه الرسوم وفقا

رسوم التسجيل في السوق املالية 

 السعودية 

 :من املتوقع أن يدفع الصندوق للسوق املالية السعودية رسوم اإلدراج اآلتية

 50,000   يال سعودي رسوم إدراج أولية؛ ور 

 0.03%  بحد أدنى م( 
ً
دي وبحد أقص ى ريال سعو  50,000ن القيمة السوقية للصندوق سنويا

 .ريال سعودي( 300,000

 ألسعار الخدمة املقدمة من السوق املالية السعودية
ً
 .قد تتغير هذه الرسوم وفقا

رسوم اإلدراج في السوق املالية 

 السعودية

يتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل خالل عمر التمويل، واألتعاب والنفقات واملصاريف املتعلقة 

لتي تدفع ملرة واحدة فقط عند ترتيب التمويل  الخاص بالصندوق.   التشمل جميع بترتيب التمويل و ا

املبالغ  املذكورة في هذا البند  ضريبة القيمة املضافة،  ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء 

 .وعندما تنطبق. سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة إن وجدت

 مصاريف التمويل

ما لم يذكر خالف ذلك، يشار إلى جميع الرسوم واملصاريف في هذه الشروط واألحكام دون احتساب 

ضريبة القيمة املضافة، وبالتالي في حال استحقاق ضريبة القيمة املضافة على أي خدمة أو سلعة مقدمة 

 للصندوق،
ً
يلتزم مدير الصندوق بأخذ  من الغير لصالح للصندوق أو مدير الصندوق بصفته مديرا

املستحقات الضريبية بعين االعتبار حيث يتم زيادة املقابل املدفوع من الصندوق ملزود الخدمة ذات 

 .العالقة بقيمة تعادل ضريبة القيمة املضافة املستحقة على الصندوق 

 ضريبة القيمة املضافة

ي لصناديق االستثمار العقارية املتداولة التسجيل االختيار  الجماركو حيث أقرت هيئة الزكاة والضريبة 

 بإخراج الزكاة أو احتسابها على وحدات الصندوق بناًء 
ً
 مطالبا

ً
"الريت" فقد يصبح الصندوق مستقبال

، وعندئذ فقد يقوم مدير الصندوق بتسجيل  الجماركو على اآللية التي تعتمدها هيئة الزكاة والضريبة 

، وتعيين مستشار متخصص لدراسة اآللي وكيفية  الجماركو الصندوق لدى هيئة الزكاة والضريبة 

 احتسابها واستكمال اإلجراءات الالزمة لذلك.

 وأن مسؤولية اخراج الزكاة  أنوحتى ذلك الحين فإن مدير 
ً
مدير الصندوق لن يتولى إخراج الزكاة حاليا

 تقع على مالك الوحدات. 

 

 

 الزكاة
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املخالفات النظامية وتكاليف  . الفعلية هاتتكلفحسب التعويض و التقاض ي تكاليف و  ميةالنظا املخالفات يتحمل الصندوق تكاليف

 التقاض ي والتعويض

سيتحمل الصندوق املصروفات واألتعاب األخرى وهي املصاريف املستحقة ألشخاص آخرين يتعاملون 

األتعاب البلديات و مع الصندوق، وعلى سبيل املثال ال للحصر رسوم التأمين وأتعاب املحاميين وأتعاب 

الحكومية وأتعاب االستشاري الهندس ي وأتعاب املساحين واملهندسين املعماريين ومهندسين الديكورات 

 الداخلية.

فرض من الجهات الرسمية في اململكة العربية السعودية 
ُ
وسيتحمل الصندوق جميع الرسوم التي قد ت

 واألحكام، كما يتحمل الصندوق كافة املصاريفنتيجة ألداء الصندوق اللتزاماته بمقتض ى هذه الشروط 

 ألفضل عروض التسويق التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق. 
ً
 التسويقية ملنتجاته وفقا

يشار إلى أن مثل هذه الرسوم ال تدفع ملدير الصندوق وال يمكن تقديرها بشكل مسبق، وسيتم خصمها 

ا يمكن االطالع على تفاصيل تلك املصاريف في بناًء على املصروفات الفعلية واإلفصاح عن ذلك. كم

مخلص اإلفصاح املالي املدرج في هذه الشروط واألحكام. وال ينوي الصندوق تقديم أي حسم على 

باملئة(  نصف) %0.5 املصاريف أو تنازل عنها، وللتوضيح فإنه من املتوقع أن يبلغ مجموع هذه التكاليف

 أيو   العقارية األصول  قيمة في واالنخفاض واإلهالك مويلتأصول الصندوق  غير شاملة لل قيمةمن 

 .العقاري  كالتقييم املستحقة الجهة من ددةحم غير أو ذكرت أعاله  رسوم

 مصاريف أخرى 
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 امللحق )ب(: إقرارات مدير  الصندوق 

 

 ي .1
ً
ِعّدت وفقا

ُ
ستثماري العقاري الصادرة عن ال االئحة صناديق لقر مدير الصندوق أن شروط وأحكام ")صندوق الواحة ريت "( قد أ

 لية السعودية.ملاهيئة السوق ا

 

دي كن أن يؤ يمتوجد أي وقائع أخرى  ال هأن ،واعتقاده هحسب علمبو  ،عقولة كافةملبعد أن أجرى التحريات ا ،يقر مدير الصندوق  .2

ية السعودية لملالية وشركة السوق املاق اتتحمل هيئة السو  الجعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. و  لىهذه الوثيقة إ فيعدم تضمينها 

  .حكامأل روط واشتوى المحأّي مسؤولية عن 

 

كذلك على و  ه،غيلشستفادة من العقار أو تال عدم ا فينع أو قد تتسبب تمالفات نظامية مخلو العقار من أي بخيقر مدير الصندوق  .3

 وخلّوه من أّي خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد ال س
ً
أو قد  ه،يلغشبنى أو تملستفادة من اال نع أو قد تتسبب عدم اتممة العقار فنيا

 رات رئيسة مكلفة.يحات وتغيال إجراء إص فيتتسبب بدورها 

 

 -في هذه الشروط واألحكام وأدناه هعن حما هو مفص يرغ -مباشر  يرمباشر/غ الحكذلك يقر مدير الصندوق بعدم وجود تعارض مص .4

 تي:آلأي من ا ينب

 .مدير الصندوق 

 رتبطة بالصندوق.ملير/ مديري العقارات امد 

  
ّ

 رتبطة بالصندوق.ملك العقارات امالك/ مال

 جار السنوية للصندوق.الي( أو أكثر من عوائد ا%10كل عوائدها )شمستأجر/ مستأجري أصول عقارية ت 

 عتمد.ملقّيم املا 

 :املصالح تعارض

 
ا
 شهد مبنى عرض وصاالت مكاتب: أوال

 عبدالعزيز السيد أن علما للعقار، اإليجارية القيم صافي من %3.58 مانسبته للتجارة الغذائية شمو شركةل اإليجارية املبالغ تمثل -

 . املحدودة التجاري  لإلستثمار شمو شركة شركة من %22 مانسبة ويملك للشركة مالك هو مقيل بن فهد بن

لقيم اإليجارية للعقار، علما أن السيد بندر بن فهد بن من صافي ا %1.41املبالغ اإليجارية لشركة املقيل الخيرية مانسبته  تمثل -

 .املحدودة التجاري  لإلستثمار من شركة شركة شمو %22مقيل هو مالك للشركة ويملك مانسبة 

 
ا
 :10 قطعة العزيزية مستودعات: ثانيا

 السيد أن علما للعقار، ةاإليجاري القيم صافي من %7.23 نسبته ما للتجارة الغذائية شمو لشركة اإليجارية املبالغ تمثل -

 .املحدودة التجاري  لإلستثمار شمو شركة شركة من %22 مانسبة ويملك للشركة مالك هو مقيل بن فهد بن عبدالعزيز

 
ا
 : األمالك إدارة: ثالثا

 ستثماراال  ملحفظةاملكونة إحدى الشركات التي ستتولى إدارة بعض العقارات  وهيشمو لالستثمار التجاري املحدوده،  شركةتعتزم  -

من الوحدات في حال  %69.12االستحواذ على نسبة  و عمارة سكنية في حي النخيل(، شهد مبنى)مكاتب وصاالت عرض  وهي املستهدفة

 من الوحدات في الصندوق في حال الحد األعلى.  %68.49الحد األدنى ونسبة 

 املساهمين احد أيضا وهو %22بنسبة  املحدوده التجاري  ارلالستثم شمو شركة في ملكية لدية مقيل بن فهد بن بندر /السيد نأ كما -

، 202 قطعةمستودع املصانع  و ،197)مستودع املصانع قطعه  التالية العقارات على املباشرة ملكيتة خالل من الصندوق  في عيني بشكل

 من %10.09 نسبة على حوذوسيست ،(192 قطعةمستودع املصانع و ، 209 قطعةمستودع املصانع و ، 207 قطعةمستودع املصانع و 
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 .األعلى الحد حال في الصندوق  في الوحدات من %9.99 نسبة و األدنى الحد حال في الصندوق  في الوحدات

 

: مجلس إدارة الصندوق:
ا
 رابعا

الك في الرئيس التنفيذي لشركة شمو لالستثمار التجاري املحدودة وهي من كبار املهو   بن فهد بن ابراهيم بن مقيل/ بدر  األستاذ -

كما أن ، وشركة شمو هي املالك السابق لبعض عقارات الصندوق و من وحدات الصندوق  %68,49 ملكيتها نسبة تتمثل والتي الصندوق 

 .رأس مال الشركةمن إجمالي  %22 نسبة ملكيته تمثلحيث  في شركة شمو لالستثمار التجاري املحدوده  يملكاألستاذ/ بدر 
 

 

صندوق بائع العقارات لل ينمباشر ب يرمباشر/ غ لحالزمة للتأكد من عدم وجود تعارض مصالبالعناية ا هيقر مدير الصندوق بقيام .5

 .غير املذكورة في هذا الشروط واألحكام عتمدينملا ينقّيمملوا

 

و س أال س أو إعسار أو إجراءات إفال ّي دعاوى إفأل ضعوا يخ لملس إدارة الصندوق مجأعضاء  جميعُيقر مدير الصندوق بأن  .6

ة باللهيسبق  لمو  ،تصفية
ّ
 لفةامخم ارتكاب أّي لهيسبق  لمو  ،رف أو تنطوي على الغششم ارتكاب أّي أعمال احتيالية أو ُمخل

جلس مبتؤّهلهم ليكونوا أعضاًء  تيالزمة اللرات الخبهارات واملويتمتعون با ،مانةأل تنطوي على احتيال أو تصّرف ُمخل بالنزاهة وا

 إدارة الصندوق.

 

صطلحات ملقائمة ا فيلس إدارة صندوق مستقل" الوارد مجينطبق عليهم تعريف "عضو  ينستقلملعضاء األ دير الصندوق بأن ايقر م .7

دة ل مالمدير الصندوق خ هوسينطبق ذلك على أّي عضو مستقل يعّين ،لية وقواعدهاملاهيئة السوق ا حلوائ فيستخدمة ملا

 الصندوق.

 

 الوساطة شركةلس إدارة مدير الصندوق مجعضاء أل اطات عمل أو مصلحة أخرى مهّمة شن توجد أّي  ال هيقر مدير الصندوق بأن .8

 الصندوق. لححتمل تعارضها مع مصاي" كابيتال"وساطة  املالية

 

 لصندوق.اه اتج همن شأنها أن تؤثر في أداء مدير الصندوق لواجبات لحصاملا فيت لتعارض ال توجد حا ال هيقر مدير الصندوق بأن .9

 

" من 15"الفقرة  فيذكور ملتعاب األجدول الرسوم وا فيذكورة ملالرسوم ا يرال توجد أّي رسوم أخرى غ هير الصندوق بأنيقر مد .10

 حكام.أل روط واشال

 

حال  يفو ه،الصندوق أو نقل منفعت لحام عملية نقل ملكية العقار لصاتمعند إ اليقر مدير الصندوق أن الصندوق لن يدَرج إ .11

َرّد كامل مبالغ ا ،حكامأل روط واشمن ال ك("-11")الفقرة  فيوضحة ملة الطرح اتر كتمال فعدم إكمال ذلك بعد ا
ُ
راك تشال ست

 .كينر شتللم

 

 عمالأل ا فيمباشرة  يرمصلحة مباشرة أو غ هدارة أن يكون لإل لس امجّي عضو من أعضاء أل وز يج ال هيقر مدير الصندوق بأن .12

 ساب الصندوق.لحتتم  تيوالعقود ال

 

فِص  هالصندوق بأنيقر مدير  .13
ُ
ستثمرين ملا قرارات فيقد تؤثر  تيقة بالصندوق والالع لها تيتفاقيات الالالعقود وا جميععن  حقد أ

كر  يرتوجد عقود واتفاقيات غ ال هوأن ،حكامأل روط واشالصندوق ال فيراك أو التداول تشال في ا
ُ
 ام.حكأل روط واشال فيما ذ
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طَرح عليهم  تيسائل الملوحدات التصويت على اكي الالملق يح هيقر مدير الصندوق بأن .14
ُ
ضافة إل اجتماعات مالكي الوحدات. وبا فيت

( )حيثما %75( أو أكثر من )%50أكثر من ) هملكون ما نسبتيصول على موافقة أغلبية مالكي الوحدات الذين حيتم ال ،ذلك لىإ

 ي ما يلي:ساس أل ر ايمل التغيشوي ،أساس ي على الصندوق  يرفيما يتعلق بإجراء أي تغي ،كهاالضر ماحلموع الوحدات امجينطبق( من 

 هأو فئت هأهداف الصندوق أو طبيعت فيهم ملر ايالتغي. 

 غلق.ملوجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق ا بيتأثري سل هر الذي قد يكون ليالتغي 

 خاطر للصندوق.ملر في درجة ايتأث هالذي يكون ل يرالتغي 

 دير الصندوق من منصب مدير الصندوق.ملنسحاب الطوعي الا 

 غلق.ملالصندوق ا فياركتهم مش فيأن يعيد مالكي الوحدات النظر  لىعتاد إملا فير يؤدي يأّي تغي 

 د من أصول الصندوق ا تيدفوعات الملالي اجمكل جوهري إشر الذي يزيد بيالتغي  غلق.ملتسدَّ

 غلق.ملالصندوق ا تاريخ استحقاق أو إنهاء فير يالتغي 

 ل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما.الغلق من خملالي قيمة أصول الصندوق اجمزيادة إ 

 خر وتبلغ بها مدير الصندوق.آل  ينيئة من حلهت أخرى تقررها اال أّي حا 

 

رص حتقاده مع الواع هحسب علمبصلحة مالكي الوحدات وذلك الزمة مللطوات الخا جميعيقر مدير الصندوق بأنى سيتخذ  .15

ركات شوال ه،ارون التابعون لشستملء واالوالوك ينوظفملوا ينسؤولملديرون واملوسيعمل مدير الصندوق وا ،عقول ملالواجب وا

 في ،حسن نيةبعقول والتصرف هد املجرص واللحعلى بذل ا ،لس إدارة الصندوق مجرعي و شار الشستملفظ والحا ينالتابعة وأم

ر يشكال بسبب القيام بأّي تصّرف غأل سارة بأّي شكل من اخقد يتعرض الصندوق ل هأن الإ ،الوحدات مالكي لححقيق مصاتسبيل 

 طراف مسأل ء االيتحمل هؤ  الفعندها  ،ذكورة فيما يتعلق بقيامهم بإدارة شؤون الصندوق طراف املأل متعمد يصدر عن أي من ا
ً
ؤولية

ت ال حال عدم وجود أي تصرف أو قرار أو مراس فيثُبت حسن النية وي -حسن نّية برط أن يكون قد تصّرف شسارة بخعن تلك ال

وأن  ،مثلأل كل اشالصندوق بال لحخدم مصاي هكل ُيعتقد أنشوب  -تدل على علٍم مسبٍق بالنتائج السلبية للقيام بذلك التصرف 

 تعّمد.حتيال أو سوء التصّرف املال همال الفادح أو اإل ينطوي على ا اليكون التصّرف 

 لغرض طلب مال جب أن يكون ميعتمد أن نطاق العمل على تقارير التقييم قد بّين للمقّيم امل هير الصندوق بأنيقّر مد .16
ً
دير ئما

 الصندوق وصا
ً
 وتضم هالستخدام بغرض طرحل لحا

ً
 عاما

ً
تلفة عن القيمة مخجارية السوقية إذا كانت يإل ن القيمة ايطرحا

 جار العقارات.يجارية التعاقدية عقود إيإل ا

 

  



 فهرس المحتويات

 

 137ن م 134صفحة 

Internal - ي  داخل 

 الشرعية الرقابة لجنة معايير )ج(:امللحق 

 يجب أن تكون جميع استثمارات واستراتيجيات الصندوق متوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية. .أ

 لصندوق واملوافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية قبل تنفيذها.ليجب مراجعة جميع الصفقات االستثمارية  .ب

 في أدوات متوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية.يجب استثمار السيولة النقدية  .ت

 يجب أن تكون جميع العقود واالتفاقيات املنفذة من قبل الصندوق متوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية. .ث

 إلمكانية وجود بنود فيها ال  .ج
ً
تفق مع الضوابط تيجب أن تعرض جميع عقود االستحواذ والتأجير على لجنة الرقابة الشرعية قبل تنفيذها تجنبا

 التعديل عليها قبل تنفيذها. للجنةواملعايير الشرعية، فيتسنى 

 يجوز للصندوق أن يستثمر فيما يلي: .ح

  ى أنشطته.تشرف عل لجنة رقابة شرعيةصناديق اإلجارة املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية واملدارة من قبل مدير استثمار لديه 

  تشرف على أنشطته. لجنة رقابة شرعيةالضوابط واملعايير الشرعية واملعتمدة من قبل صكوك اإلجارة املتوافقة مع 

  شرف على ت لجنة رقابة شرعيةصناديق صكوك اإلجارة املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية واملدارة من قبل مدير استثمار لديه

 أنشطته.

ية واألسهم املمتازة واألدوات املالية املبنية على أسعار الفائدة مثل الخيارات يجب أال يستثمر الصندوق أو يستحوذ على السندات التقليد .خ

 والعقود اآلجلة واملقايضة أو االدوات املالية املماثلة. 

يجب تدقيق معامالت الصندوق من فريق التدقيق الشرعي مرة واحدة في السنة على األقل للتأكد من امتثالها لضوابط ومعايير لجنة الرقابة  .د

 الشرعية.

ة ملزيد من التفاصيل الرجاء الرجوع ملعيار اإلجارة واإلجارة املنتهي-يجب في معامالت اإلجارة مراعاة والتزام الضوابط واملعايير الشرعية اآلتية  .ذ

 :-( من معايير أيوفي9بالتمليك )

  خذ-يجب استقطاع مبلغ هامش الجدية
ُ
 عدم وفاء العميل بوعده.   للضرر الفعلي فقط، والذي لحق املؤسسة بسبب -إن أ

 .يجب تملك العين أو الحصول على حق االنتفاع بها قبل الشروع في تأجيره 

 .يجب النص في عقد اإلجارة على مدة تأجير العين 

  .يجب التأكد من عدم إبرام عقدين لنفس العين في مدة واحدة 

 ايير الشرعية.يجب أن تكون منفعة العين املراد تأجيره متوافقة مع الضوابط واملع 

  تكاليف الصيانة األساسية للعين املراد تأجيره، ويجوز للمؤجر توكيل املستأجر بإجراء الصيانة  -ال املستأجر-يجب أن يتحمل املؤجر

 األساسية على حساب املؤجر، أما تكاليف الصيانة التشغيلية أو الدورية فعلى املستأجر.

  مدة اإلجارة ما لم يقع من املستأجر تعد أو تقصير، فال يجوز أن يتحمل املستأجر نفقات يجب أن يكون ضمان العين على املؤجر طوال

 التأمين على العين، ويجوز للمؤجر أن يوكل املســتأجر بالقيــام بإجراءات التأمين على حساب املؤجر مباشرة أو من خالل اتفاقية وكالة

 الخدمة.

 و خدمة، ويجب أن تكون األجرة معلومــة، ويجوز تحديدها بمبلغ للمدة كلها، أو بأقســاط ألجزاء يجــوز أن تكــون األجرة نقــودا أو سلعة أ

 املدة، ويجوز أن تكون بمبلغ ثابت أو متغير بحســب أي طريقة معلومة للطرفين.

 تتحدد  لفترات التالية اعتماد مؤشــر منضبطفــي حالة األجــرة املتغيرة يجب أن تكــون األجرة للفترة األولى محددة بمبلــغ معلوم، ويجوز في ا

 دعلى أساســه األجرة للفترات الالحقة، ويشــترط أن يكون هذا املؤشــر مرتبطا بمعيار معلوم ال مجال فيه للنزاع، ويوضع له حد أعلى وح

 أدنى.

 ها أصبحت ديوًنا عليه.ال يجوز اشتراط زيادٍة على األجرة يستحقها املؤجر في حال تأخر املستأجر في السداد ألن 

  يجوز للمؤجر طلب ضمانات من املؤجر يتم االستيفاء منها حال التخلف عن سداد األجرة أو في حاالت التعدي والتقصير. وفي حالة

وليس له  ،التنفيذ على الضمانات املقدمة من املســتأجر يحق للمؤجر أن يســتوفي منها ما يتعلق باألجرة املســتحقة للفترات السابقة فقط

 استيفاء جميع األقساط اإليجارية، بما في ذلك األقساط التي لم يحل أجلها ولم يقابلها استخدام للمنفعة.

 .ال يجوز أن يشترط في حالة الهالك الكلي للعين املؤجرة أن يدفع املستأجر بقية األقساط التي لم تحن بعد 
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  جر إلى املستأجر محددة في مستند منفصل عن عقد اإلجارة.يجب أن تكون طريقة نقل ملكية العين املؤجرة من املؤ 

  أو  ةإذا كانت العين املؤجرة مشــتراة من املستأجر قبل إجارتها إليه إجارة منتهية بالتمليك فيجب أن تمض ي مدة تتغير فيها العين املؤجــر

 قيمتها ما بين عقد اإلجارة وموعد بيعها إلى املســتأجر.

 

 جور مدير الصندوق:املعايير الشرعية أل  .ر

 مقطو 
ً
 سواء أكان هذا األجر مبلغا

ً
 من املستثمر لقاء اشتراكه؛ ألنها عوض عن منافع متقومة شرعا

ً
 أم عيجوز ملدير الصندوق أن يتقاض ى أجورا

ً
ا

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

 

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

 للمستثمر في شروط و 
ً
 ومعلومة

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

 صندوق.ال

 

 ال يجوز للصندوق أن يستثمر في العقارات التي تتركز أنشطة املستأجرين فيها على األنشطة التالية: .ز

 كالشركات العاملة في الخدمات املالية التي تشارك في اإلقراض على أساس الفائدة و / أو توزيع املنتجات القائمة على الفائدة. ويشمل ذل 

 لتقليدية وشركات التأمين التقليدية واإلقراض القائم على الفائدة )باستثناء النوافذ اإلسالمية(.الوسطاء املاليين مثل البنوك ا

 صناعة أو توزيع املواد الكحولية والتبغ؛ 

 الشركات العاملة في عمليات املراهنة واملقامرة مثل الكازينوهات أو الشركات املصنعة ومزودي ماكينات القمار؛ 

 املعالجة أو أي نشاط آخر يتعلق بلحوم الخنازير واألطعمة واملشروبات غير الحالل؛ اإلنتاج، أو التعبئة أو 

  شركات التكنولوجيا الحيوية العاملة في التالعب بالوراثة البشرية وتغييرها وتحويرها واستنساخها؛ باستثناء الشركات التي تشارك في

 البحوث الطبية.

 بط واملعايير الشرعية، كتشغيل املسارح السينمائية، وتأليف وإنتاج وتوزيع أو بيع املوسيقى األنشطة الترفيهية غير املتوافقة مع الضوا

 أو املواد اإلباحية، وتشغيل محطات التلفزيون أو اإلذاعة غير املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية؛ و

 و الذي تحدده لجنة الرقابة الشرعية.أية أنشطة أخرى غير مسموح بها بموجب الضوابط واملعايير الشرعية، على النح 

 

يمكن للصندوق أن يستثمر في العقارات املؤجرة إلى شركات أو أشخاص ال يتوافقون مع املعايير املبينة أعاله بما فيهم البنوك، شركات  .س

ل من مجموع اإليجارات املتحصلة أو أق %5التأمين، القمار، الكحول .... إلخ على أن يكون اإليجار املتحصل من هذه الجهات يمثل ما نسبته 

 من العقار مع مراعاة الشروط التالية:

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

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

دون إلحاق ضرر بالصندوق من الناحية املالية والقانونية فعليه املض ي قدما في استبدال املستأجر بعد إعطائه إنذار كتابي تحدد 

 مدته بحسب عقد اإليجار املوقع مع املؤجر السابق.

 لصندوق ففي هذه الحالة يترك هذا املستأجر إلى أن تنتهي مدة إذا كان اإلجراء املذكور أعاله سيسبب أضرار مالية أو قانونية على ا

 اإلجارة وال يتم تجديد العقد.

  إذا استحوذ الصندوق على عقار ال يوجد به مستأجرين أو كان كل املستأجرين نشاطهم متوافق مع الضوابط الشرعية فال يجوز

ملعايير الشرعية حتى ولو كان املدخول من هذا املستأجر أقل من للصندوق تأجير العقار ملستأجر نشاطه غير متوافق مع الضوابط وا

 من مجموع اإليجارات املتحصلة. 5%

 

 املعايير الشرعية الستثمار نقدية الصندوق )عمليات املرابحة(: .ش

 كما يلي: شرعية وهييستثمر الصندوق مبالغ السيولة املتاحة وغير املستخدمة في علميات قصيرة األجل متوافقة مع الضوابط واملعايير ال
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 .مباحة 
ً
 أن تكون السلع محل البيع والشراء سلعا

  أو فضة وما في حكمهما كالعمالت؛ ألنه ال يجوز بيع الذهب أو الفضة وما في حكمهما 
ً
 ذهبا

ً
أال تكون السلع التي يبيعها الصندوق آجال

 أو عمالت.
ً
 آجال

ً
 بيعا

 ويكون القبض بتسلم الوثائق املعينة التي تفيد ملكية الصنأال يبيع الصندوق السلع إال بعد تملكها وقبضها ا ،
ً
دوق لقبض املعتبر شرعا

 للسلع، أو بتسلم صور تلك الوثائق؛ سواء أكانت تلك الوثائق شهادات حيازة أم شهادات إثبات التخزين.

 .أن يشترط الصندوق على السمسار أال يتصرف في السلع ببيٍع ونحوه أثناء ملكية الصندوق لها 

 .
ً
 أال يبيع الصندوق السلع باآلجل ملن اشتراها منه؛ لئال يكون ذلك من بيوع العينة املحرمة شرعا

 

 لجنة الرقابة الشرعية 
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 إقرارات وتأكيدات املستشار القانوني :(دامللحق )
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