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 اسم مدير الصندوق

 شركة األهلي المالية

  

 اسم أمين الحفظ

المالية البالد  شركة  

 

المطور اسم  

 الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية والتطوير العقاري )سدكو(
 

روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق "

لشروط واألحكام. ويقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في امجتمعين ومنفردين كامل 

ام غير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام، كذلك يقرون ويؤكدون أن المعلومات والبيانات الواردة في الشروط واألحك

"مضللة  

 وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق االستثمار العقاري. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق، وال"

تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، وعن أي خسارة تنتج عما ورد في شروط وأحكام 

بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه، وال تعني وق أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أي توصية الصند

مار في موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط واألحكام، وتؤكد أن قرار االستث

"ندوق يعود للمستثمر أو من يمثلهالص  

استثمار عقاري متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية  صندوقعلى أنه  صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني"تم اعتماد 

 المعينة لصندوق االستثمار العقاري"

بالكامل والحصول على االستشارات القانونية والضريبية والمالية  ستندات ذات العالقةوالم على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام

 والعقـارية واالستثمارية والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في الصندوق

 4  هـ الموافق5334 رمضان 4بتاريخ الهيئة بتحديثها  ، وتم إشعارم4153 ينايرالموافق ، هـ5341ربيع األول  6 إصدار الشروط واألحكامتاريخ 

  م4144 أبريل

يناير  7هـ الموافق 5341ول ربيع األ 6تمت الموافقة على طرح وحدات الصندوق حسب شروطه وأحكامه من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

 م4153
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 تنبيه هام

  .على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلّق بالصندوق 

  تنطوي هذه الشررررروط واألحكام على معلومات معيّنة بشررررأن شررررراء وحدات في الصررررندوق، غير أنه يجب على المسررررتثمرين الحصررررول على

 العقارية واالستثمارية والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء الوحدات في الصندوق. االستشارات القانونية والضريبية والمالية و

  ال يجوز للمسررررتثمرين المحتملين اعتبار محتويات هذه الشررررروط واألحكام بمثابة توصررررية بشررررأن أي مسررررائل قانونية أو ضررررريبية أو مالية أو

 أو شرعية.  أو عقاريةاستثمارية 

  إن الصررندوق مقفل ويتركز نشرراطه في المملكة العربية السررعودية، وتم تأسرريسرره وفقا لالئحة صررناديق االسررتثمار العقاري الصررادرة عن مجلس

 م. 51/17/4116هـ الموافق 59/16/5347وتاريخ  4116-594-5هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب القرار رقم 

  المالية للعامة، بموجب هذه الشررروط واألحكام، فرصررة شررراء وحدات في الصررندوق لةرا إتاحة الفرصررة للمسررتثمرين توفر شررركة األهلي

 لالستثمار في تطوير قطاع العقار السكني في جدة، المملكة العربية السعودية. 

  يتم تزويد المسرررتثمرين بهذه الشرررروط واألحكام بحيه يمكنهم النفر في فرصرررة شرررراء وحدات في الصرررندوق، وبالتالي يحصرررل هؤالء على

فرصرة االسررتثمار في تطوير القطاع العقاري السرركني في جدة، المملكة العربية السررعودية. ويتمنع اسررتخدام هذه الشررروط واألحكام ألي غرا 

الشرروط واألحكام ملكية قانونية لمدير الصرندوق وال يجوز توزيعها أو نسخها كليا أو جزئيا وال يجوز اصفصاح عن أي آخر. كما تشركل هذه 

 جزء من مضمونها دون الحصول على إذن خطي مسبق من مدير الصندوق. 

  ن وال يصلح إال للمستثمرين الملمييجب أن يكون المستثمرون المحتملون على علم بأن االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر عالية

بالمخاطر التي ينطوي عليها ويفهمون هذه المخاطر، والقادرين على تحمل خسارة رؤوس أموالهم المستثمرة جزئيا أو كليا. هذا ويجب على 

ام بدقة قبل االستثمار في ( من الشروط واألحك8) المستثمرين المحتملين مراجعة مخاطر االستثمار في الصندوق التي تنص عليها المادة رقم

 الصندوق. 

  وإذا  .الواردة في الشروط واألحكامينبةي أن يبذل المستثمرون المحتملون في وحدات الصندوق العناية الواجبة للتأّكد من فهمهم المعلومات

 ل هيئة السوق المالية. تعذر على المستثمر فهم مضمون هذه الشروط واألحكام، وجب عليه أن يستشير مستشارا ماليا مرخصا من قب

  .يتمثل الهدف من االستثمار في الصندوق في توفير مكاسب رأس مالية لحملة وحدات الصندوق من خالل استثمارهم في الصندوق 

  .تخضع وحدات الصندوق المطروحة لحق مدير الصندوق في رفا أي طلب اشتراك بشكل كلي أو جزئي 

 روط واألحكام، هي معلومات دقيقة وتتضمن إفصاحا كامال وصحيحا وصريحا لجميع الوقائع الهامة إن كافة المعلومات الواردة في هذه الش

كما في تاريخ هذه الشروط واألحكام. ويتحمل مدير الصندوق كامل المسؤولية عن دقة المعلومات في هذه الشروط واألحكام. وهو يؤّكد 

 توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه الشروط واألحكام إلى بحسب علمه وبعد إجرائه كافة الدراسات المعقولة أنه ال

 جعل أي إفادة واردة فيها خاطئة أو مضللة. 

  يعد مدير الصندوق مسؤوال عن إدارة الصندوق، وحفف أصوله وخدمات إدارته ويفل مسؤوال عند تعيين تابع أو أي طرف آخر للقيام بتلك

 األعمــال. 

 الصندوق المسؤولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن األخطاء التي تحصل بسبب إهماله أو سلوكه المتعمد.  يتحمل مدير 
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 التعريفات

 شركة األهلي المالية.  المدير اإلداري

سرررنويا من صرررافي قيمة األصرررول  ٪1.13رسررروم يتوجب دفعها للمدير اصداري من جانب الصرررندوق وتحتسرررب بنسررربة  اإلداريرسوم المدير 

 تحسب وتدفع في تاريخ التقويم.

نظاااام مكاااالحاااة  سااااااااال 

 األموال

هـرررررررر، أو أي تعديل 41/16/5343وتاريخ  49هو نفام قواعد مكافحة غسرل األموال الصررادر بالمرسرروم الملكي رقم م/

أو نفام بديل عنه، وقواعد مكافحة غسرل األموال وتمويل اصرهاب الصرادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب  له،

 هـ. 14/54/5349 وتاريخ 4118-49-5القرار رقم 

 األصرررررول هي األشرررررياء والموارد )بنود الميزانية( ذات القيمة االقتصرررررادية والتي يملكها الصرررررندوق ويمكن تحويلها إلى األصول

أموال نقدية )كما يشررّكل النقد جزءا من األصررول(. ومن األمثلة على ذلك النقود واألراضرري والمباني والسرريارات والذمم 

المدينة، إلخ. أما قيمة األصرررررول فهي القيمة اصجمالية لكل بند من األصرررررول في آخر قائمة مركز مالي للصرررررندوق تبيّن 

ع الضوابط الشرعية وأدوات سوق النقد والممتلكات الملموسة وغير الملموسة، النقدية بكاملها والودائع ألجل المتوافقة م

 والمطالبات من الةير. 

أي فرد أو كيان يسريطر على الكيان المعني أو يسيطر عليه ذلك الكيان أو يخضع تحت سيطرة مشتركة مع ذلك الكيان،  الشركات التابعة

غراا هذه الشرررروط واألحكام، فلن الملكية المباشررررة، أو غير سرررواء كان ذلك بصرررورة مباشررررة أو غير مباشررررة. وأل

من األوراق المالية القائمة لكيان ما والتي تمنح حاملها حق التصررويت، أو الحق في الحصررول  ٪41المباشرررة ألكثر من 

 بر العالقاتأو إيراداتره يتعتبر نوعرا من السررررررريطرة على ذلك الكيان. كما تعتذلرك الكيران من أربراح  ٪41على أكثر من 

األخرى التي تؤدي في الواقع إلى السرريطرة الفعلية على إدارة الكيان أو أعماله أو شرررؤونه أنها تشررّكل سررريطرة على ذلك 

 الكيان.

 أو أي مراجع آخر لحسابات الصندوق يعيّنه مدير الصندوق من وقت آلخر. كي بي إم جي شركة  مراجع الحسابات

مجلس اإلدارة، أو 

 المجلس 

 مجلس إدارة الصندوق.

 أي يوم تفتح فيه البنوك في المملكة العربية السعودية أبوابها للعمل. يوم العمل

 المبلغ اصجمالي لألموال التي يتم االشتراك فيها أو قبولها أو دفعها في الصندوق بالريال السعودي. رأس المال

هـرررررررر )حسرربما يتم تعديله أو 14/16/5343وتاريخ  41بالمرسرروم الملكي رقم م/نفام السرروق المالية السررعودي الصررادر  نظام السوق المالية

 إعادة تشريعه من وقت آلخر(.

رمضرران  3هو تاريخ نهاية فترة االشررتراك في الصررندوق، والذي يتم فيه تجميع رأس مال الصررندوق المسررتهدف بتاريخ  تاريخ اإلقفال

 في حال جمع رأس مال الصندوق المستهدف. م أو أي تاريخ سابق 2014يونيو  30الموافق هـ 1435

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. الهيئة 

تكلفة كل أقسرررام البناء في أي مشرررروع وتتحتسرررب عموما على أسررراس قيمة عقد )عقود( البناء وغيرها من تكاليف البناء  تكلفة البناء

العمالة والمواد والمعدات... إلخ، زائد المصراريف العامة كالمواصالت  المباشررة )بما فيها على سربيل المثال ال الحصرر

والمسررتلزمات المكتبية والطباعة وغيرها وتكاليف المقاولين من الباطن(، وال تشررمل تكلفة األرا أو األتعاب المدفوعة 

 للمهندس المعماري واالستشاريين أو أي تكاليف غير مباشرة أخرى. 

 .الماليةالبالد شركة  أمين الحفظ

 التاريخ الذي يبدأ فيه الصندوق عملياته، وذلك في تاريخ اصقفال. تاريخ التشغيل

شرركة سدكو للتطوير، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة منّفمة وقائمة بموجب أنفمة المملكة العربية السعودية، ويقع  المطّور

، 45444، جرردة 531667طريق الملررك عبررد العزيز، ص ب مكتبهرا الرئيسررررررري في مجمع "البحر األحمر التجرراري"، 

 المملكة العربية السعودية.
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م. وسيتم تقديم نسخة من االتفاقية للمستثمرين 56/19/4154اتفاقية التطوير المبرمة بين مدير الصرندوق والمطّور في  اتفاقية التطوير

 المحتملين إذا تم طلبها ودون أي مقــابل. 

 سيتقاضى المطّور الرسوم التالية بموجب أحكام اتفاقية التطوير: رسوم المطّور

من إجمالي تكاليف البناء والتكاليف اصدارية وتكاليف الخدمات العامة ودراسررررة السرررروق ورسرررروم الدراسرررررات  ٪51)أ( 
 ر؛في تكاليف البناء كرسوم تطوي ارتفاعورسوم التصميم ورسوم التسويق والمبلغ االحتياطي المخصص لمواجهة أي 

 من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة مبيعات؛ ٪4.1)ب( 
 من رسوم األداء )إن وجدت( التي يجنيها ويحصل عليها مدير الصندوق.  ٪11)ج( 

 
 أعضاء مجلس إدارة الصندوق. أعضاء مجلس اإلدارة

تاااكااااالااايااا  الاااتااامااااوياااال 

 )العموالت(

من صافي قيمة األصول في الصندوق  ٪41راا، ولكن يجوز له اقتراا ما تصل نسبته إلى ال يعتزم الصرندوق االقت

بموجب تمويل يتوافق مع الضرروابط الشرررعية بشرررط الحصررول على موافقة مجلس إدارة الصررندوق وذلك مثال في حال 

را على الصندوق . وفي حالة االقتراا، قد تتفإجمـرررررررـرررررررالي تكاليف المشروع عن إجمالي رأس مال الصندوق زيادة

 تكاليف تمويلية )عموالت( خاصة بالتمويل المتوافق مع الضوابط الشرعية بأسعار السوق السائدة. 

تبدأ السررنة المالية للصررندوق في اليوم األول من شررهر يناير من كل سررنة ميالدية وتنتهي في الحادي والثالثين من شررهر  السنة المالية

 شهرا.  58أشهر وال تتجاوز  6ديسمبر من كل سنة ميالدية. وتتألف السنة المالية األولى من فترة ال تقل عن 

 صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني. الصندوق

  شركة األهلي المالية. الصندوقمدير 

 سابقاً، ليهاإ المشار المدة إنقضاء حال في سرنوات ويمكن تمديدها لفترتين إضافيتين، تتكون كل منهما من سنة واحدة. 4 مدة الصندوق

 .الخصوص بهذا المالية السوق هيئة قبل من المفروضة النفامية المتطلبات إتباع يتم

الساااااااتحقاااق الحاد األدن  

 حسن األداء أتعاب

 ( الفقرة )د( من الشروط واألحكام(.51سنويا )محسوبا وفقا للمادة رقم ) ٪51هو معدل العائد الداخلي بنسبة 

عضاااااااو ماجالاس اإلدارة 

 المستقل

هو عضرررو من أعضررراء مجلس إدارة الصرررندوق، ينطبق عليه تعريف عضرررو مجلس اصدارة المسرررتقل المذكور في قائمة 

 الهيئة.  لوائحالمصطلحات المستخدمة في 

 كل شخص اعتباري أو طبيعي من المحتمل أن يستثمر في وحدات الصندوق.  المستثمر )المستثمرون(

 لذي يقيس به المدير أداء الصندوق في نهاية عمر الصندوق.هو ذلك المعدل ا معدل العائد الداخلي

 المملكة العربية السعودية. المملكة

األرض أو األرض التابعة 

 للصندوق

 أي قطعة أرا يملكها الصندوق لالنتفاع بها أو يتم االحتفاف بها بالنيابة عن الصندوق لصالح حملة الوحدات. 

ضرررررررائي أو حكم أو نفام أو قانون أو أمر أو تشرررررررريع أو الئحة أو قاعدة معمول بها في أي مرسررررررروم أو قرار أو أمر ق القانون

 المملكة العربية السعودية.

سرنويا من صافي قيمة األصول. تحسب  ٪5رسروم يتوجب دفعها لمدير الصرندوق من جانب الصرندوق وتحتسرب بنسربة  رسوم اإلدارة

 وتدفع في تاريخ التقويم.

 صافي قيمة أصول الصندوق هو قيمة مجموع موجودات الصندوق ناقصا مجموع التزاماته. صالي قيمة األصول

شررركة األهلي المالية هي شررركة مسرراهمة مقفلة، تأسررسررت وتعمل وفقا ألنفمة المملكة العربية السررعودية بموجب السررجل  شركة األهلي المالية 

م الصررررررادر في الرياا، وهي 57/13/4117هـرررررررررررر الموافق 49/14/5348وتاريخ  5151445373التجاري رقم 

هـررررررررر الموافق 14/54/5347 المؤرخ في 16136-47مرخصرررة من قبل هيئة السررروق المالية بموجب الترخيص رقم 

 م. 43/54/4116

( جميع الرسرررروم 5المبالغ الفعلية لكافة التكاليف والمصرررراريف المتعلقة باألنشررررطة الخاصررررة بالصررررندوق، وهي تشررررمل ) المصاري  التشغيلية

( رسررررررروم وأتعاب 4والمصررررررراريف المتعلقة باالسرررررررتثمارات وتقييمها وترتيبها ومراقبتها وحيازتها والتصررررررررف فيها، )
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المحامين والمحاسرربين ومراجعي الحسررابات وغيرهم من المسررتشررارين المهنيين، بمن فيهم المسررتشررارين الذين يسررتبقيهم 

( 4مدير الصررندوق ليقّدموا للصررندوق خدمات متخصررصررة ال يتوقع في حدود المعقول تقديمها من قبل مدير الصررندوق، )

ت التي تمت مباشرررررتها من جانب الصررررندوق ومن امثلتها كل المصرررراريف النثرية الخاصررررة بالةير فيما يتعلق بالصررررفقا

( التكاليف التي يتحملها الصندوق صعداد التقارير وتسليمها لحملة الوحدات 3تكاليف المراسرالت والرسروم الحكومية ، )

ق مع ( تكلفة التمويل المتواف6( رسرروم ومصرراريف مجلس إدارة الصررندوق والهيئة الشرررعية، )1وهيئة السرروق المالية، )

جدت، ) ( والخدمات اصدارية 8( الرسررررروم الرقابية ورسررررروم تداول، و)7الضررررروابط الشررررررعية بما فيها العموالت، إن وت

للصرررندوق. وسررريقوم مدير الصرررندوق بتحميل الصرررندوق بالرسررروم الفعلية فقط، ويتحداد سرررقف هذه التكاليف والمصررراريف 

 سنويا من صافي قيمة األصول في الصندوق.  ٪5بنسبة 

عن من أي أربـرررررررـررررررراح تزيد  ٪41يحق لمدير الصندوق في نهاية مدة الصندوق الحصول على رسوم أداء تبلغ نسبتها   رسوم األداء

األدنى السرررتحقاق أتعاب حسرررن األداء. ويسررراوي "الحد األدنى السرررتحقاق أتعاب حسرررن األداء" معدل العائد الداخلي  الحد

 من رأس المال.  ٪51السنوي البالةة نسبته 

 (.IRRكعائد داخلي سنوي للصندوق ) %51هو ذلك العائد الذي يزيد عن  العائد الفائض

 شركة األهلي المالية. وكيل الطرح

كل شرررخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسرررية األمريكية أو أي شرررخص آخر قد يشرررّكل نقل الوحدات إليه أو اسرررتحواذه  الشخص المحظور

 عليها:

مطلب ألي بلد أو جهة حكومية في أي سرررلطة قضررررائية، سررررواء بحد ذاته أو بالتزامن مع  إخالال بأي نفام أو ( 5)
 أي فروف أخرى ذات صلة، أو

تحميل الصررررررندوق أي مسررررررؤولية ضررررررريبية ما كان ليتكبدها أو يتحملها لوال وجود هذا الشررررررخص، أو يلزم  ( 4)
يتعلق بأي من وحداته في أي دولة ال الصررررررندوق بتقديم طلب تسررررررجيل أو التزام بأي متطلبات تسررررررجيل فيما 

 يكون الصندوق مسجال فيها أو يعتزم التسجيل فيها.
 

من إجمالي  ٪4الرسرروم التي يسررّددها المسررتثمرون لمدير الصررندوق مقابل االشررتراك في الوحدات، وهو مبلغ يصررل إلى  رسوم االشتراك

 المبالغ المكتتبة حسبما يحّدده مدير الصندوق.

 4153فبراير  4هـرر الموافق  5341ربيع الثاني  4الفترة التي يتقبل خاللها نموذج طلب االشتراك، وهي تبدأ في تاريخ  كلترة االشترا

 م وتنتهي في تاريخ اصقفال. 

 مشروع )مشاريع( التطوير العقاري الذي يعتزم المطّور بناءه على األرا التابعة للصندوق.  المشروع )المشاريع(

جميع تكاليف التطوير، وتكلفة األرا التابعة للصررررندوق، وتكلفة البناء، وتكاليف البنية التحتية، وجميع تكاليف المهنيين  تكالي  المشروع

 أو المستشارين والتي يتم تكبدها فيما يتعلق بالمشاريع كما هو محدد في ميزانيات هذه المشاريع. 

 شركة األهلي المالية. أمين السجل

وتاريخ  4116-594-5يق االسرتثمار العقاري الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قراره رقم الئحة صرناد الالئحة

 م. 51/17/4116هـ الموافق 59/16/5347

 مؤسسة النقد العربي السعودي. مؤسسة النقد

 ريال سعودي. ريال

 ضوابط االستثمار التي تحددها الهيئة الشرعية. الضوابط الشرعية

 .سعوديالالشرعية للبنك األهلي  اللجنةالشرعية التي يعيّنها مدير الصندوق، وهي  اللجنة الشرعية اللجنة

أي وكيرل أو موّزع يعيّنره مردير الصرررررررندوق من وقت آلخر للمسررررررراعدة في الطرح أو توزيع وحدات الصرررررررندوق على  وكيل الطرح من الباطن

 المستثمرين.

ألف  11المبلغ الذي يرغب المسررررتثمر في اسررررتثماره في الصررررندوق ويتقّدم بطلب لالشررررتراك فيه، وهو مبلغ ال يقل عن  مبلغ االشتراك

 ريال سعودي. 



 
 الشروط واألحكام: صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني    35من  7صفحة 

 نموذج طلب االشتراك الذي يجب أن يقوم كل مستثمر بتعبئته وتقديمه إلى مدير الصندوق لالشتراك في الوحدات. نموذج طلب االشتراك

 وأحكام الصندوق. شروط الشروط واألحكام

تمثل حصة مشاعة لحملة الوحدات في الصندوق، أي أن كل وحدة هي حصة واحدة غير مجزأة من صافي قيمة أصول  الوحدة )الوحدات(

 الصندوق.

حاااامااال الوحااادات )حملاااة 

 الوحدات(

 المستثمر أو المستثمرون الذين يملكون وحدات في الصندوق.

أي مواطن من مواطني الواليات المتحدة األمريكية، أو المواطنين األجانب الذين دخلوا بطريقة شررررررعية ل قامة الدائمة  الشخص األمريكي

في الواليات المتحدة األمريكية، أو شرررراكة غير مسرررجلة يكون عدد كبير من أعضرررائها من مواطني الواليات المتحدة أو 

 لدائمة في هذا البلد، أو مؤسسة أتنشئت فيه. األجانب الذين دخلوا بطريقة شرعية ل قامة ا

 الحادي والثالثين من شهر ديسمبر والثالثين من شهر يونيو طوال مدة الصندوق. تاريخ التقويم

 شخص مرخص له من الهيئة بممارسة أعمــال األوراق المالية. له الشخص المرخص

نظاااام ضاااااااريباااة القيماااة 

 المضالة

 المضافة في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية.يعني نفام ضريبة القيمة 

ضررريبة القيمة المضررافة التي تفرا على اسررتيراد وتوريد السررلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل اصنتاج والتوزيع  ضريبة القيمة المضالة

 وتشمل التوريد المفترا.
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 دليل الصندوق

 صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني.  اسم الصندوق

شركة األهلي المالية وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست وتعمل وفقا ألنفمة المملكة العربية السعودية، وهي مسجلة بموجب  مدير الصندوق

م، الصادر في الرياا، 57/13/4117هـ، الموافق 49/14/5348وتاريخ  5151445373السجل التجاري رقم 

الموافق  هـ51/16/5348 المؤرخ في 16136-47قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم ومرخصة من 

 . م41/16/4117

 شركة األهلي المالية، المملكة العربية السعودية

  سعوديالالدور الرابع، البرج ب، المبنى اصقليمي للبنك األهلي 

 العربية السعودية، المملكة 55391، الرياا 44456، ص. ب: طريق الملك سعود

 +966553161139+، فاكس: 966558737516هاتف: 

 ، المملكة العربية السعوديةشركة البالد المالية أمين الحفظ

 المملكة العربية السعودية 55355الرياا  531طريق الملك فهد، ص. ب. 

 941114646هاتف: 

1554916499فاكس:   

 المملكة العربية السعوديةشركة األهلي المالية،  المدير اإلداري

   سعوديالالدور الرابع، البرج ب، المبنى اصقليمي للبنك األهلي 

 ، المملكة العربية السعودية55391، الرياا 44456، ص. ب: طريق الملك سعود

 +966553161139+، فاكس: 966558737516هاتف: 

 شركة األهلي المالية، المملكة العربية السعودية أمين السجل

  سعوديالالدور الرابع، البرج ب، المبنى اصقليمي للبنك األهلي 

 55391، الرياا 44456، ص. ب: طريق الملك سعود

 المملكة العربية السعودية

 +966553161139+، فاكس: 966558737516هاتف: 

 كي بي إم جيشركة  مراجع الحسابات
 واجهة الرياا، طريق المطار

 94876صندوق بريد 

 55664الرياا 

 المملكة العربية السعودية

  www.kpmg.com/saالموقع اصلكتروني: 

 
 شركة سدكو للتطوير المطّور

 المركز الرئيسي لشركة سدكو 
 مجمع البحر األحمر التجاري، البرج الجنوبي

 حي المرجان، طريق الملك عبد العزيز
 45444جدة  531667ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية
 +96646916899+، فاكس: 96646916811هاتف: 

  www.sedcodevelopment.comالموقع اصلكتروني: 
 

 الهيئة( الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع )رئيس  الهيئة الشرعية

 الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح )عضو في الهيئة( الشيخ

 الدكتور محّمد علي القري )عضو في الهيئة( الشيخ

 

 "المستشارون القانونيون" بالتعاون مع "بيكر أند ماكنزي ليميتد"  المحامون

http://www.sedcodevelopment.com/
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 ، الدور الثاله4مجّمع العليان، البرج 

 ، المملكة العربية السعودية55395، الرياا 3488شارع األحساء، حي الملز، ص. ب 

 +966554951175+، فاكس: 966554951165هاتف: 

 

 ملخص الصندوق

 صندوق استثمار عقاري مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمـار التي تحددها الهيئة الشرعية للصندوق. نوع الصندوق

 الريال السعودي )الريال(. عملة الصندوق

 سابقاً، يهاإل المشار المدة إنقضراء حال في واحدة.سرنوات ويمكن تمديدها لفترتين إضرافيتين، تتكون كل منهما من سرنة  4 مدة الصندوق

 .الخصوص بهذا المالية السوق هيئة قبل من المفروضة النفامية المتطلبات إتباع يتم

بمخاطر االستثمار في  المتعلقة( من شرروط وأحكام الصرندوق 8ولمزيد من التفاصريل، الرجاء قراءة المادة رقم ). مرتفع مستوى المخاطرة

 الصندوق.

مليون( ريال سرررعودي عدا رسررروم االشرررتراك، ولمدير الصرررندوق الحق في زيادة رأس  411ثالثمائة وخمسرررون مليون ) رأس المال المستهد 

مليون( ريال سعودي أو تخفيا مبلغ الطرح وحجمه بما ال يقل عن  111عن خمسمائة مليون ) ال يزيدالمال بشرط أن 

 مليون( ريال سعودي. 411مائتين مليون )

يكمن الهدف االسرررررتثماري للصرررررندوق في توفير أرباح رأسرررررمالية لحملة الوحدات على اسرررررتثماراتهم من خالل اسرررررتثمار  الهد  االستثماري 

الصررررندوق في مشرررراريع التطوير العقاري. باصضررررافة إلى ذلك، سرررريقوم الصررررندوق من وقت آلخر باالحتفاف بالمبالغ غير 

في اسررتثمارات قصرريرة األجل على سرربيل المثال وليس أو إعادة اسررتثمار المبالغ على شرركل نقد المسررتثمرة في المشرراريع 

الحصررر في صررناديق المرابحة المتوافقة مع الضرروابط الشرررعية لالسررتثمار مع أخذ االعتبـررررررررـررررررررار بالعوائد والمخاطر بما 

 يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات.

 األراضي من أجل بناء وتطوير وبيع عقار سكني في جدة، المملكة العربية السعودية.يهدف الصندوق إلى شراء األرا/ استراتيجية االستثمار

 ألف ريال سعودي. 11 الحد األدن  لالشتراك 

 مرتان في السنة )كل ستة أشهر(. عدد مرات التقويم

قيمة األصررول، تحسررب  سررنويا من صرافي ٪5رسروم يتوجب دفعها لمدير الصررندوق من جانب الصررندوق وتحتسرب بنسرربة  رسوم اإلدارة

 وتدفع في تاريخ التقويم.

سرررنويا من صرررافي قيمة األصرررول  ٪1.13رسررروم يتوجب دفعها للمدير اصداري من جانب الصرررندوق، وتحتسرررب بنسررربة  رسوم المدير اإلداري

 تحسب وتدفع في تاريخ التقويم.

من إجمالي  ٪4االشررتراك في الوحدات، وهو مبلغ يصررل إلى الرسرروم التي يسررّددها المسررتثمرون لمدير الصررندوق مقابل  رسوم االشتراك

 المبالغ المكتتبة حسبما يحّدده مدير الصندوق.

 عن الحدمن أي أربـرررـررراح تزيد  ٪41يحق لمدير الصندوق في نهاية مدة الصندوق الحصول على رسوم أداء تبلغ نسبتها  رسوم األداء

د األدنى السرتحقاق أتعاب حسرن األداء" معدل العائد الداخلي السرنوي األدنى السرتحقاق أتعاب حسرن األداء. ويسراوي "الح

 من رأس المال.  ٪51البالةة نسبته 

 يدفع الصندوق للمطّور الرسوم التالية بموجب أحكام اتفاقية التطوير ووفقا لها: رسوم المطّور
من إجمالي تكاليف البناء والتكاليف اصدارية وتكاليف الخدمات العامة ودراسرررررة السررررروق ورسررررروم الدراسرررررات  ٪51)أ( 

 طوير،كرسوم ت في تكاليف البناء ارتفاعورسوم التصميم ورسوم التسويق والمبلغ االحتياطي المخصص لمواجهة أي 
 مبيعات،من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة  ٪4.1)ب( 
 من رسوم األداء )إن وجدت( التي يجنيها ويحصل عليها مدير الصندوق.  ٪11)ج( 

 
 ريال واحد. قيمة الوحدة االسمية

 يتستخدم التقويم الميالدي لةرا هذه الشروط واألحكام ما لم يرد ما ينص صراحةً على خالف ذلك. التقويم الميالدي
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 الشروط واألحكام

 اسم الصندوق ونوعه .1

 اسم الصندوق هو "صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني" وهو صندوق استثمار عقاري مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار. 

 والموقع اإللكتروني  عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق .2

 شركة األهلي المالية، المملكة العربية السعودية

   سعوديالالدور الرابع، البرج ب، المبنى اصقليمي للبنك األهلي 

 ، المملكة العربية السعودية 55391، الرياا 44456، ص.ب. طريق الملك سعود

 +966 55 316 1139+، فاكس: 966 55 873-7516هاتف: 

 .  www.alahlicapital.comلمزيد من المعلومات حول مدير الصندوق، يترجى زيارة الموقع التالي 

 مدة الصندوق .3

( سررنوات بدءا من تاريخ اصقفال، وفي حال عدم قدرة مدير الصررندوق على تسررييل أصررول الصررندوق يمكن تمديد 4مدة الصررندوق هي ثاله )

بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وإخطـرررررررـرررررررار هيئة السوق مدة الصندوق لفترتين إضافيتين تتكون كل منهما من سنة واحدة 

 هذا. صوصالخ بهذا المالية السوق هيئة قبل من المفروضة النفامية المتطلبات إتباع يتم سابقاً، إليها المشار المدة إنقضاء حال في المـرررـرررالية.

 اآلخرة جمادى 48 بتاريخ المنعقد اجتماعهم في الصررررندوق وحدات مالكي موافقة على الحصررررول بعد ثالثة لفترة الصررررندوق تمديد تم وقد

 بعد أخرى سرررنة لمدة للتمديد قابلة سرررنة لمدة الصرررندوق مدة لتمديد عادي صرررندوق قرار خالل من م4159 مارس 1 الموافق هـررررررررر5331

 .المــالية السوق وهيئة الصندوق إدارة مجلس موافقة على الحصول

شرررعبان  41تمديد مدة الصرررندوق بناء على موافقة مالكي وحدات الصرررندوق وحسرررب اصجتماع المنعقد يوم اصثنين باصضرررافة إلى ذلك، فقد تم 

م من خالل قرار صرررندوق عادي لمدة سرررنة قابلة للتمديد لمدة سرررنة أخرى بعد الحصرررول على موافقة 4145أبريل  54هـررررررررر الموافق 5334

 .مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق المــالية

هـ 5341رمضان  14م وتستمر حتى تاريخ اصقفال في  4153فبراير  4هـررررررر الموافق  5341ربيع الثاني  4تبدأ فترة االشتراك في تاريخ 

 م، ويبدأ الصندوق عملياته في تاريخ اصقفال.4153يونيو  41الموافق 

 على النحو التالي: لعدة فترات وذلكتم تمديد مدة الصندوق 

 م.8102مارس  01وذلك بتاريخ  م،8102إبريل  82لسنة إضافية واحدة تنتهي في مديد مدة الصندوق الفترة األولى: تم ت 

  م.8102فبراير  12وذلك بتاريخ  م،8102إبريل  82الفترة الثانية: تم تمديد مدة الصندوق لسنة إضافية واحدة تنتهي في 

  أبريل  82قابلة للتمديد لمدة سرررررنة أخرى تنتهي في  م8181أبريل  82تمديد مدة الصررررندوق لمدة سررررنة تنتهي في الفترة الثالثة: تم

 .م8180

 م8180أبريل  82 الفترة الرابعة: تم تمديد مدة الصندوق لمدة سنة تنتهي في. 

  أبريل  82م قابلة للتمديد لمدة سنة أخرى تنتهي في 8188أبريل  82الفترة الخامسة: تم تمديد مدة الصندوق لمدة سنة تنتهي في

 م.8181

  م.8181أبريل  82الفترة السادسة: تم تمديد مدة الصندوق فمدة سنة تنتهي في 

 الكيماسرررتخدام وسرررائل التقنية الحديثة للدعوة وعقد اجتماعات  في سررربيل الحصرررول على موافقة مالكي الوحدات، لمدير الصرررندوق يجوز كما

 .الوحدات

 أهدا  الصندوق .4

يكمن الهدف االسرررتثماري للصرررندوق في توفير أرباح رأسرررمالية خالل المدى المتوسرررط لحملة الوحدات على اسرررتثماراتهم من خالل اسرررتثمار 

مليون( ريال سعودي لرأس ماله خالف  411الصرندوق في مشراريع التطوير العقارية ويهدف الصندوق جمع مبلغ ثالثمائة وخمسين مليون )

مليون( ريال سررعودي أو خفا  111يزيد عن خمسررمائة مليون ) أالير الصررندوق الحق في زيادة رأس المال بشرررط رسرروم االشررتراك، ولمد

 مليون( ريال سعودي.  411مبلغ الطرح وحجمه بما ال يقل عن مائتين مليون )

http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/
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 مع بيان سياسة توزيع األرباح عل  مالكي الوحدات وص  لغرض الصندوق وأهداله االستثمارية .5

 الهدف االستثماري للصندوق هو االستثمار في القطاع العقاري وذلك بالتطوير اصنشائي ثم البيع على النحو التالي:إن 

يحّدد المطّور قطع أراضررري صررررالحة لبناء العمائر السرررركنية في مدينة جدة، المملكة العربية السررررعودية، ألغراا التطوير العقاري ويشررررتري 

الصررررندوق لتطوير الوحدات السرررركنية وبنائها وبيعها. ويقوم المطّور بتطوير كل مشررررروع وفقا التفاقية  الصررررندوق األراضرررري من خالل مدير

التطوير. ويجوز للصررررندوق أن يسررررتثمر في قطعة أرا واحدة أو أكثر. ومن المتوقع أن يتم شررررراء األرا أو األراضررررري وتطويرها وبيع 

 سنوات على النحو اآلتي: 4الوحدات السكنية خالل 

 خالل الثالثة أشهر األولى من تاريخ عمل الصندوق  ء األرا أو األراضي شرا .أ

 خالل ثمانية أشهر من تاريخ شراء األرا أو األراضي  الحصول على التصاريح الالزمة .ب

 خالل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الحصول على التصاريح الالزمة تطوير المشروع وبناء الوحدات السكنية .ت

 خالل ستة أشهر من تاريخ انتهاء بناء الوحدات السكنية   ةبيع الوحدات السكني .ه

 بسريتم اسرتخدام األموال التي يحتفف بها الصرندوق لشراء أراضي الصندوق للمشاريع ودفع تكلفة بناء المشاريع. ويتولى المطّور بيع أو ترتي

 بيع الوحدات السكنية بعد الحصول على موافقة مدير الصندوق.

عات يتجدر اصشرارة إلى أن الصرندوق ال ينوي القيام بعمليات توزيع أولية خالل مدة الصندوق. وبالتالي، على المستثمرين أال يتوقّعوا أي توز

قبل نهاية مدة الصرندوق. ويمكن لمدير الصرندوق وبعد أخذ موافقة مجلس اصدارة أن يقوم بعمليات التوزيع بعد بيع جميع أصول الصندوق أو 

 ي جزء منها. أ

 الصندوق استراتيجيةملخص  .6

 سيسعى مدير الصندوق لتحقيق أهدافه االستثمارية من خالل اتباع االستراتيجيات التالية:

 أنواع العقارات التي سيستثمر ليها الصندوق (أ

سريسرتثمر الصرندوق في مشراريع تطوير وحدات سركنية لبيعها الحقا. وسروف يقوم الصرندوق أوالً بشرراء قطع األراضي، ثم يعمل على 

صرررركوكها بعد أراضرررري وتفاصرررريل  4اسررررتحوذ الصررررندوق على  و/أو الفلل. على الشررررققسرررركنية مختلفة، تحتوي  وبناء عمائرتطوير 

 :على النحو التالي االستحواذ

 تاريخه المساحة  رقم الصك

 هـ54/18/5341 متر مربع  8,634 441411151577

 هـ54/18/5341 متر مربع 8,611 941411151576

 هـ54/18/5341 متر مربع 8,634 441411151578

 

 

 

 رّكز استثمارات الصندوق لي قطاع معين من العقارات و/أو منطقة جغرالية معينةأي سياسة ينتج عنها ت (ب

لى ترّكز ل تسررتهدف شررريحة معنية مما سرريؤدي إعلى تطوير وبناء عمـررررررررـررررررررائر سرركنية تحتوي على شررقق و/أو فلسرريعمل الصررندوق 

اسرررتثمارات الصرررندوق في نوع معيّن من األصرررول العقارية. ومن المتوقع أن تتركز أيضرررا اسرررتثمارات الصرررندوق في منطقة جةرافية 

 معينة في مدينة جدة.

 

 يستثمر ليها الصندوق وبيان الحد األدن  والحد األعل  لنسبة االستثمارمجاالت االستثمار التي سو   (ج

 الحد األعل   الحد األدن   لئة األصول

 %511 %1 النقد / صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة اصسالمية

 %511 %1 مشاريع التطوير العقاري

 مالحفة: يستثمر الصندوق في صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة اصسالمية حال توفر النقد 

 خطة سير أعمال المشروع (د

 :شراء األراضي .5

 يجب أن يستخدم الصندوق رأس المال الذي تم جمعه لشراء قطعة أرا أو قطع أراضي.
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. ويتم اختيار األراضررري والمناطق ألغراا التطوير السررركنيويتولى المطّور تحديد األراضررري ضرررمن المناطق المختارة في جدة 

بالتنسريق مع شرركات اسرتشرارات عقارية للتأكد من مدى مالءمة المواقع المختارة لنوع التطوير وشرريحة السروق المستهدفة. ولن 

 األراضي التي تفي بمتطلبات المشروع.يشتري الصندوق ألغراا التطوير إال 

ويتعهد مدير الصررندوق ببذل العناية الواجبة بشررأن قطعة األرا قبل شرررائها. وينبةي الحصررول على أسررعار من مثّمننين عقاريين 

 على األقل ومستقلنين قبل شراء األرا وينبةي أن يشمل تقرير المثمن كحد أدنى على اآلتي:

 

 الفتراضات التي بني عليها.أسلوب التثمين وطريقته وا 

 .تحليل للمتةيرات ذات العالقة بالسوق العقاري مثل العرا والطلب واتجاه السوق 

 .تفاصيل العقار وأوصافه 

 .المخاطر المتعلقة بالعقار محل التثمين 

 

قل ومسررررتقالن. كما يجوز للصررررندوق شررررراء األراضرررري من المطّور بتكلفة السرررروق التي يصررررادق عليها مثّمنان عقاريان على األ

 ويستوجب استكمال معامالت شراء األراضي الحصول على موافقة خاصة من مجلس اصدارة.

ويتحّمل الصرندوق أي عمولة أو تكاليف شررراء أخرى حسرب األعراف الدارجة في المملكة العربية السررعودية عند شررراء األرا، 

 من سعر شراء أرا الصندوق. ٪4.1علما بأن هذه العمولة وأي تكاليف شراء أخرى لن تتجاوز نسبة 

سرريقوم مدير الصررندوق بعمل دراسررة جدوى لتقييم جدوى كل مشررروع من خالل اسررتخدام موارده الداخلية أو موارد خارجية مثل 
المهندسررين االسررتشرراريين والمعماريين والمسرراحين والمسررتشررارين العقاريين. وسرريكون قرار االسررتثمار معتمدا على هذه المعطيات 

 يتم إخطار الهيئة بتقارير التثمين ودراسة الجدوى عند اتخاذ قرار االستثمار.كما س

 التطوير  .4

 يستخدم مدير الصندوق الرصيد المتبقي من رأس المال )بعد شراء األراضي( لدفع ثمن تكلفة بناء الوحدات السكنية للمشاريع. 

 أنواع الوحدات السكنية وتصميمها .أ

 والتي ستقام على األرا/األراضي التي تم شراؤها للصندوق. تحتوي على شقق و/أو فلل سيتم بناء عمائر سكنية 

 مرحلة ما قبل البناء .ب

لنين حول إدارة المشرررراريع. وبعد ذلك،  على المطّور الحصررررول على تراخيص البناء وتقديم خطة عمل وجدول زمني مفصررررّ

 الصندوق بعد الحصول على موافقة مدير الصندوق.يقوم المطّور بترشيح مقاولي البناء المناسبين لمدير 

 مرحلة البناء  .ت

 يقوم المطّور بشراء كافة مواد البناء وإدارة عملية البناء وفقا التفاقية التطوير وتحت إشراف مدير الصندوق. 

 تسويق وبيع الوحدات .ث

أما  الوحدات السركنية عند انتهاء المشروع. يقوم المطّور بتسرويق الوحدات المبنية في نهاية مرحلة البناء وبيع أو ترتيب بيع

متحصرررررررالت المبيعرات فيجمعهرا مردير الصرررررررنردوق. وحرالمرا يتم الوفراء برااللتزامات المالية كافة تجاه الطرف الثاله ومدير 

الصررررندوق ومزودي الخدمات والدائنين، يتم توزيع المبالغ المتبقية )صررررافي متحصررررالت المبيعات( على حملة الوحدات، إن 

ج  د. وفي حال البيع على الخريطة سيقوم مدير الصندوق بالحصول على الرخص الالزمة.وت

 :الملكية القانونية .ج

 سيعمل مدير الصندوق على أن تتوافر في أصول الصندوق الشروط اآلتية: 

 .تسجيل صك ملكية األرا أو األراضي باسم مدير الصندوق أو شركة تابعة لمدير الصندوق 

  عقارات الصررندوق مملوكة بموجب صرركوك شرررعية سررارية المفعول ثابتة سررالمتها. بموجب إفادة من أن تكون جميع
 الجهة التي أصدرتها.

  أن تكون عقرارات الصرررررررنردوق محل المشرررررررروع موافقا على تخطيطها أو بنائها بلفادة رسرررررررمية من األمانة أو البلدية
 المختصة.

 تقديم تقرير المثمن للعقار 
 

 يات حوق لي ممارسة تلك الصالمدير الصند وسياسة االقتراضحقوق الصندوق لي  (ه

من صافي قيمة األصول في الصندوق بموجب تمويل  %41ال يعتزم الصرندوق االقتراا، لكن يجوز له اقتراا ما تصرل نسبته إلى 

إجمـررررررررـررررررررالي تكاليف يتوافق مع الضرروابط الشرررعية وبشرررط الحصررول على موافقة مجلس إدارة الصررندوق وذلك مثال في حال زيادة 

 المشروع عن إجمالي رأس مال الصندوق.
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 للةير أو لمدير الصندوق.  ائتمانيةوال يجوز لمدير الصندوق استخدام أصول الصندوق لتقديم قروا أو تسهيالت 

 

   وسائل وكيفية استثمار النقد المتوالر لي الصندوق (و

شرركل نقد أو  علىسرروف يقوم مدير الصررندوق باالحتفاف بالمبالغ الةير مسررتثمرة في المشرراريع باصضررافة إلى عوائد البيع على الخريطة 

في اسرررتثمارات قصررريرة األجل، على سررربيل المثال وليس الحصرررر في صرررناديق المرابحة المتوافقة مع الضررروابط إعادة اسرررتثمار المبالغ 

 بما يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات. خذ االعتبــار بالعوائد والمخاطرالشرعية لالستثمار مع أ

 

 

 مخاطر االستثمار لي الصندوق .7

و بالربح أ يجب أن يكون كل مسررتثمر محتمل على علم بأن االسررتثمار في الصررندوق ينطوي على مخاطر عالية، وال يمكن إعطاء أي ضررمان

بأن الصرندوق سريحقق هدفه االستثماري. وتتوقف قيمة الوحدات على األرا التابعة للصندوق والمشاريع وعوائد المبيعات  عدم الخسرارة أو

الناشرئة عنها والتي قد تنخفا أو ترتفع بتأثير المخاطر المذكورة أدناه، وال يمكن إعطاء أي ضرمان بأن المسرتثمرون سيحصلون على المبلغ 

ر في ال صرررندوق كليا أو جزئيا سرررواء في نهاية مدة الصرررندوق أوفي حال تصرررفية الصرررندوق قبل انتهاء مدته. هذا وتتةير األسررراسررري المسرررتثمن

فروف السروق باسرتمرار وتتأثر باألوضراع العامة لالقتصراد الكلي أو األسواق المالية أو تطورات الشركات في المملكة، فضال عن توّجهات 

 السوق فيما يتعلق بالقطاع العقاري. 

جدت، إال بعد التصّرف الجزئي أو الكلي في األرا التابعة  وبشكل عام، ال تتحقق االربـرررررررـررررررراح المتوقعة من االستثمار في الصندوق، إن وت

 للصرندوق والمشراريع واالسرتثمارات األخرى. وعليه، يتعيّن على كل مستثمر محتمل في الصندوق دراسة االعتبارات التالية بعناية قبل اتخاذ

 أن االستثمار في الصندوق. قرار بش

 العامة المخاطر .أ

يتعيّن على المسررررتثمرين المحتملين النفر بعناية في المخاطر والمعلومات الواردة في هذه الشررررروط واألحكام على : اعتبارات عامة .5

افي قيمة وصررسرربيل المثال وليس الحصررر قبل االسررتثمار في الصررندوق والتي قد تؤثر أيضررا بشرركل سررلبي على عائدات االسررتثمار 

 األصول في الصندوق. وتجدر اصشارة إلى أن المخاطر أدناه ليست مدرجة بأي ترتيب من حيه األهمية.

كما يجب األخذ بعين االعتبار أن األداء السرررابق للقطاع العقاري بصرررفة عامة ليس بالضررررورة مؤشررررا على األداء المسرررتقبلي. وال 

ق، أو بأن الصررندوق لن يتكبد أي خسررائر كبيرة. ويجب أن يكون المسررتثمرون على يمكن إعطاء أي ضررمان بأن األرباح سرروف تتحقّ 

 استعداد لخسارة معفم استثماراتهم، إن لم يكن كلها.

كذلك، قد تشرهد أسرعار الوحدات انخفاضرا نتيجة تقلبات قيمة أصررول الصرندوق، وقد تتأثر قيمة األرا التابعة للصرندوق والمشرراريع 

 تةيرات في أوضاع السوق واالقتصاد وأسعار العقارات والقرارات التي تتخذها الجهات التنفيمية الحكومية. التي يستثمر فيها بال

إن االسررتثمار في الصررندوق ليس وديعة لدى أي بنك أو مؤسررسررة للودائع المضررمونة، بل هو شررراء  الوحدات ليساات وديعة لدى بنك  .4

 ثماراتهم معّرضة للخطر. لوحدة/ وحدات في الصندوق فلن القيمة الكاملة الست

إن الصررندوق عبارة عن ترتيب تعاقدي جديد بين حملة الوحدات ومدير الصررندوق، وال يوجد أي  :عدم وجود تاريخ تشااغيلي سااابق .4

 تاريخ تشةيلي سابق لتقييم أدائه. 

ة عمليات أو القرارات اليوميلن يحصرل المستثمرون على فرصة للمشاركة في ال :عدم إمكانية التحّكم بعمليات أو قرارات الصاندوق .3

 للصندوق، أو السيطرة عليها، والتي تشمل قرارات االستثمار والتصرف التي يتخذها الصندوق. 

سريعتمد نجاح الصرندوق إلى حد كبير على تحديد فرصرة شرراء مناسربة واسرتةاللها وإتمام عملية الشراء  :تولر الفرص االساتثمارية .1

شررركل فعال عند الحصرررول عليها. لذا فلن انعدام أحد هذه العوامل قد يؤثر ذلك سرررلبا على أعمال وتطوير األرا التابعة للصرررندوق ب

 الصندوق ونتائجه التشةيلية وأوضاعه المالية األخرى.

حيه إن الصررندوق مقفل، فأنه ال يوجد سرروق ثانوية لبيع أو شررراء وحدات الصررندوق  : ياب سااوق ثانوية لتداول وحدات الصااندوق .6

 الصندوق.  خــالل فترة

قد يتعّرا الصرررندوق لحاالت تضرررارب مصرررالح مختلفة وذلك التسررراع األنشرررطة العقارية واألنشرررطة  :تضاااارب المصاااالت المحتمل .7

التجارية األخرى التي يقوم بها مدير الصرررندوق وشرررركاته التابعة ومدراء ومسرررؤولو وشرررركاء كل منها. وقد يتعامل الصرررندوق من 

التابعة لمدير الصرررندوق للبحه عن فرص لتمويل وقت آلخر مع أشرررخاص أو منشرررمت أو مؤسرررسرررات أو شرررركات ترتبط بالشرررركات 

 االستثمار.
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غالبا ما يتم تعريف المخاطر السرررياسرررية بأنها مخاطر اآلثار السرررلبية الناجمة عن أحداه سرررياسرررية غير متوقعة  :المخاطر الساااياساااية .8

نشرأ عن المناخ السياسي مخاطر عدم المحلي أو اصقليمي، والتي قد يكون لها آثار سرلبية مباشررة و/أو غير مباشررة. وت داخل النطاق

االسررتقرار وذلك ألن الحكومات واألنفمة السررياسررية في حالة تقلّب مسررتمر. وغالبا ما يؤثر ذلك مباشرررةً على القطاعات االقتصررادية 

 والتجارية، بما فيها قطاع العقارات، وبالتالي قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق.

: حيه أن الصررندوق سرروف يقوم من حين ألخر باسررتثمار الفوائا النقدية والطر  النظير بحةمخاطر االسااتثمار لي صااناديق المرا .9

فلن الصرررندوق معرا لمخاطر عدم التزام أو تأخر صرررناديق  ،لالسرررتثمارفي صرررناديق المرابحة المتوافقة مع الضررروابط الشررررعية 

لى مخاطر الطرف النفير والتي قد تنشأ من عدم تقيد الطرف المرابحة المستثمر بها بأداء التزاماتها تجـررـرراه الصندوق، باصضـررـررافة إ

النفير بالتزاماته التعاقدية تجاه صررررناديق المرابحة التي يسررررتثمر بها الصررررندوق. كما يجب التنويه على أن االسررررتثمار في صررررناديق 

 لالنخفاا. الوحدات قابلةالمرابحة ال تعتبر وديعة بنكية لدى بنك محلي حيه أن قيمة 

وفق الضوابط الشرعية وسيكون  صرافي قيمة األصرول في الصندوقمن  %41: يجوز للصرندوق االقتراا حتى االقتراضمخاطر  .51

واجب السررررررداد قبل إنهاء الصررررررندوق، سرررررروف يتأثر مالكو الوحدات من مخاطر االقتراا في حال وقوع خسررررررائر رأس مالية على 

والتي إن حصرررلت  كضرررمان للقرا المقدمةأو خسرررارة بعا أصررروله  الصررندوق تؤدي إلى عدم قدرة الصرررندوق على سرررداد القرا

 سيكون لها تأثير سلبي على مالكي الوحدات.  

: قد يتأثر أدا الصرررررندوق سرررررلبا نتيجة تعرا العقار للكواره الطبيعة على سررررربيل المثال وليس الحصرررررر: مخاطر الكوارث الطبيعية .55

 ه.في حال حدوثها ال سمح الل أو الزالزلمخاطر السيول 

قد يؤدي االستثمار في الصندوق إلى تحمل الزكاة أو ضرائب معينة تفرضها السلطات ذات الصالحية  مخاطر الضريبة والزكاة  .54

كضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال ال الحصر، بعضها قد ينطبق على الصندوق واستثماراته والبعا اآلخر قد ينطبق على 

 على الصندوق فستنخفا أصول الصندوق وأسعار وحداته.المستثمر. إذا تم فرا ضريبة 

قد يترتب على االسترداد العيني اختالف في عوائد مالك الوحدات الذين اختاروا االسترداد  العيني  االسترداد عل  المترتبة المخاطر .54

 العيني مقارنة بمالك الوحدات اآلخرين في الصندوق الذين لم يختاروا االسترداد العيني.

  

 المخاطر المتعلقة بالعقارات  .ب

تتعّرا عوائد  االسررررتثمارات في قطاع العقارات بشرررركل عام لعدد من المخاطر المترابطة،  المخاطر العامة لالسااااتثمار لي العقارات   .5

لية، محبما في ذلك التةيرات السررررلبية في األوضرررراع  االقتصررررادية على المسررررتوى اصقليمي، أو المحلي، أو العالمي، وفروف السرررروق ال

والوضرررع المالي لمسرررتأجري العقارات ومشرررتريها وبائعيها، والتةيرات في توفّر التمويل، والتةيرات في تكلفة أسرررعار التمويل، ونفقات 

التشرررررةيل األخرى، والقوانين واألنفمة البيئية كمتطلبات الصررررررف الصرررررحي، المسررررراحات الخضرررررراء، التهوية وغيرها ، وقوانين فرز 

، والسرياسات المالية الحكومية األخرى، والدعاوى البيئية، وأسعار الطاقة والتةيرات في اصقبال النسبي على أنواع األراضري، واألنفمة

العقارات، ومخاطر ومشراكل التشرةيل الناشرئة عن وجود مواد بناء معيّنة، والخسرائر الةير قابلة للتأمين والعوامل األخرى الخارجة عن 

إن أيا من هذه العوامل، أو أي مجموعة منها، قد يؤدي إلى نشررررروء مخاطر جوهرية تؤثر الصرررررندوق.  نطاق السررررريطرة المعقولة لمدير

 بشكل سلبي على قيمة األرا التابعة للصندوق والمشاريع وقدرة الصندوق على تحقيق أي عوائد على استثماراته. 

: شررهدت قيمة العقارات تقلّبات وتةيرات. وقد يؤدي تةيير االقتصرراد السررعودي إلى انخفاا القيمة السرروقية السررتثمارات قيمة العقارات .4

دون نجاح الصرررندوق في تنفيذ اسرررتراتيجيته االسرررتثمارية ويدفع  الصرررندوق والحيلولةالصرررندوق، مما قد يؤدي بدوره إلى تقلّص عوائد 

اسرتراتيجيته االسرتثمارية، وقد يضرطر الصرندوق إلى التخلّص من اسرتثماراته بخسارة. باصضافة الصرندوق ومدير الصرندوق إلى تةيير 

إلى ذلك، تتعرا االسررررتثمارات في العقارات التجارية والسرررركنية للمخاطر التي تؤثر على القطاع العقاري التجاري والسرررركني بشرررركل 

ء شرقق سركنية، والتةيرات في الفروف االقتصادية والثقة في األعمال عام، بما في ذلك التةيرات الموسرمية، ورغبة المشرترين في شررا

 التجارية. لذلك، قد يكون لعامل واحد أو أكثر من هذه العوامل تأثيرا سلبيا على نتائج عمليات الصندوق أو وضعه المالي.

مدينة جدة، المملكة العربية سررررريسرررررتثمر الصرررررندوق في مشرررررروع واحد أو عدد محدود من المشررررراريع في  :مخاطر تركز االساااااتثمارات .4

ينتج عن ذلك تركز اسرتثمارات الصرندوق في مشرروع أو منطقة معينة، وعليه قد يتأثر أداء الصرندوق بشكل سلبي  وعليه قدالسرعودية، 

ن أداء لجراء األداء غير اصيجابي السرتثماراته في ذلك المشرروع أو المنطقة. وكون اسرتثمارات الصرندوق تتركز في قطاع العقارات، ف

 في الطلب قد يشهدها هذا القطاع. انخفااالصندوق سوف يتأثر سلبيا أيضا في حال تعرا القطاع العقاري ألي ركود أو 

تمثّل العقارات فئة صررعبة التسررييل من األصررول. غالبا ما تشررهد درجة سرريولتها تقلّبات بحسررب  :صااعوبة تسااييل االسااتثمارات العقارية .3

فيها. وإذا كان على الصرررندوق تصرررفية اسرررتثماراته في الممتلكات العقارية، فقد تكون عائدات الصرررندوق  الطلب عليها ومسرررتوى الرغبة
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دون القيمة الدفترية اصجمالية لممتلكاته بنسررربة كبيرة. وأي تأخير أو صرررعوبات يواجهها الصرررندوق في التصررررف في الوحدات السررركنية 

جد. خالل عمر الصندوق قد يؤثر بشكل جوهري على العائد  النهائي الذي يحصل عليه المستثمرون، إن وت

ات قد تنشررأ نزاعات قانونية فيما يتعلق بالممتلك الدعاوى القانونية المتعلقة بملكية العقارات المشااتراة والتهميع عل  صااكوك الملكية  .1

ت ل أو التصرف في أصوله ذاالتي يشرتريها الصرندوق نتيجة غياب سجل عقاري مركزي، ما قد يؤثر على قدرة الصندوق على التحوي

حقوق ملكية واضررحة، كما أن أي صررعوبات أو تأخير في نقل أو تسررجيل صرركوك الملكية سرروف تؤثر على قدرة الصررندوق على شررراء 

األرا أو األراضررري المسرررتهدفة من قبل الصرررندوق في الوقت المناسرررب، وقد تتسررربّب في بعا الحاالت في خسرررارة الصرررندوق لملكية 

تقد أنه اشررررررتراها بصررررررورة قانونية. وبالتالي، قد تؤثر تلك النزاعات والمسررررررائل المتعلقة بالملكية تأثيرا كبيرا على قيمة األرا التي اع

 األرا التابعة للصندوق والمشاريع، وبالتالي على قيمة وحدات المستثمر في الصندوق. 

طّورين ومالكي العقارات، الذين يتنافسرررررون مع الصرررررندوق يشرررررهد قطاع العقارات منافسرررررة كبيرة نفرا للعدد الكبير من الم :المنالساااااة .6

السررتقطاب مشررتري الوحدات السرركنية التي يتم تطويرها على األرا التابعة للصررندوق. وقد تتواجد بعا ممتلكات منافسرري الصررندوق 

على بيع  لى قدرة الصندوقفي مواقع أفضرل من تلك التي تحتلّها عقارات الصرندوق. ولذلك، فلن وجود منافسرين قد يؤثر بشكل سلبي ع

 الوحدات السكنية، ما قد يؤثر بالتالي سلبا على عوائد الصندوق. 

: سرريعتمد الصررندوق على خبرة المطور وقدرته على تحديد وتأمين قطع األراضرري التي سرريسررتثمر بها الصررندوق لذا فلنه مخاطر المطّور .7

لن ذلك سيؤثر سلبا على أداء الصندوق. باصضـررـررافة إلى أن الصندوق في حال أساء المطور اختيار األرا/األراضي محل االستثمار ف

سروف يسرتخدم المطّور بشركل حصري لتطوير جميع المشاريع.  ما قد يؤثر بدوره على التكلفة والربحية للصندوق. حيه يتوقف األداء 

زم مدير الصررندوق إدارة تطوير المشررروع المالي للصررندوق في جزء منه على أداء أطراف ثالثة بصررفتهم مطّورين للمشررروع. وال يعت

 في أي وقت في المستقبل. 

قد يتعّرا الصررررندوق لخطر تأخير الترخيص ورخص البناء مع البلدية المحلية. وقد يؤدي هذا التأخير  مخاطر اسااااتخراج التراخيص  .8

 في استخراج الرخص الالزمة إلى التأخير في إنهــاء المشروع/المشاريع.

ينطوي بناء المشرررررراريع على درجة عالية من المخاطر، سررررررواء من حيه التكاليف أو اصنجاز. بما في ذلك على سرررررربيل : مخاطر البناء .9

المثرال ال الحصرررررررر الزيرادة في تكراليف العمرالرة، ومواد البنراء، والمعردات، وتمديد اصطار الزمني للبناء، ونزاعات العمالة، وأوضررررررراع 

تأخر الحكومة في إصررردار الرخص ذات الصرررلة، وتةييرات التصررراميم الالزمة لتلبية الفروف األرا، واألنفمة واللوائح الحكومية، و

 البيئية المتةيرة وتقلبات تكلفة الهندسة.

إن التةيرات في البيئة التنفيمية والتشررررررريعات والتةيرات في فرز األراضرررررري وقوانين وأنفمة  :المخاطر التنظيمية المتعلقة بالعقارات .51

المحاسررررررربة واألراضررررررري واألنفمة واللوائح البيئية هي أمثلة على األنفمة، واللوائح المحلية، والحكومية، التي لها تأثير كبير على قيمة 

 قائمة والمقترحة. العقارات والجدوى االقتصادية للمشاريع العقارية ال

إن االسرتثمار في الصرندوق يعتمد بشكل أساسي على قدرة مدير الصندوق والمطور  :المخاطر المتعلقة بإنهاء االساتثمار لي المشااريع .55

ؤثر يفي تطوير وبناء العمائر السركنية وبيع الوحدات السركنية، وبالتالي إن أي تأخير في التطوير والبناء أو بيع الوحدات السكنية سوف 

 سلبيا على الصندوق.

  المخاطر المتعلقة بتمديد مدة الصندوق  .ج

 .تهدفالمس بالسعر ستباع السكنية الوحدات أن المؤكد غير من أنه على إضافة. السكنية الوحدات جميع بيع من يتمكن أال الممكن من

 لتةييراتل يكون قد وبالتالي،. السعودية العربية المملكة في والزكاة الضرائب وقوانين العقار ولوائح ألنفمة الصندوق أنشطة تخضع

 . الصندوق أداء لىع ملموس سلبي تأثير التقييم، أو/ و والضرائب الملكية بنقل يتعلق فيما سيما وال واللوائح، األنفمة هذه على تطرأ التي

 سنوات، سوف يكون الصندوق عرضة ألحد المخاطر الموضحة أدناه: 1ألكثر من  هاتمديد بما أن مدة الصندوق قد تم
، عادة ما تباع األصول بأقل من قيمتها ألنها تعتبر أصوال عن طريق مزاد أو غيره : في حالة التصفيةوتعيين مص  مخاطر التصفية .0

ندوق السيطرة قدور مدير الصملن يكون ببذلك كلي للصندوق والتكلفة. وقد يؤثر ذلك على العائد القيمة أقل من سعرمتعثرة، وربما تباع ب
حة ال تترتب عليها مصل، كما أنه في حال تعيين مصف، فلن المصف قد يتخذ إجراءات حجم الخسائر التي قد يتكبدها الصندوق على

 .مالكي الوحدات والذي قد يؤثر سلبا على عوائد مالكي الوحدات

. ويضاف إلى ذلك أنه فترة التمديد خاللاألصول  أو جميع من بيع بعا مدير الصندوق يتمكن الأمن الممكن أيضا : مخاطر التمديد .8
 .أو المستهدفة عملية البيع بأسعار البيع المطلوبة تتم ليس من المؤكد أن

إلى  الدور. وإضافة تولي هذال مستعدللصندوق آخر ليجاد مدير ترتبط المخاطرالمتعلقة بهذا الخيار ب: مدير الصندوق استبدال مخاطر .1
ما قد يؤثر على مإدارة الصندوق وقد يحتاج إلى وقت طويل ل لمام بالمشروع،  قادرا علىذلك، قد ال يكون مدير الصندوق الجديد 

ترتب  يالإجراءات  باتخاذ بفرا رسوم إضافية أو يقومالصندوق فلن مدير الوضع التشةيلي والمالي للمشروع. وباصضافة إلى ذلك، 
 .عليها مصلحة مالكي الوحدات والذي قد يؤثر سلبا على عوائد مالكي الوحدات
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( "وصررف غرا الصررندوق واألهداف االسررتثمارية" هي تقديرية 6ويجب التنويه على أن الفترات )أ، ب، ت، ه( المذكورة في المادة رقم )

أعاله سرررررتتحقق خالل  المذكورةوق بأن األعمال وخاضرررررعة للتةير حسرررررب الفروف المحيطة وليس هناك أي ضرررررمان من قبل مدير الصرررررند

 الفترات المحددة.

 وعليه، يتعيّن على كل مستثمر محتمل في الصندوق دراسة االعتبارات الواردة أعاله بعناية قبل اتخاذ قرار االستثمار في الصندوق.

 االشتراك .8

 لترة االشتراك  .أ

م وتنتهي في تاريخ  4153فبراير  4هـرررررررررر الموافق  5341ربيع الثاني  4تاريخ تبدأ الفترة التي سرررريتقبل خاللها نموذج االشررررتراك في 

 البنوك السعودية أبوابها للعمل. اصقفال. ويمكن تقديم نماذج االشتراك في أي يوم تفتح فيه

 والحد األدن  لالشتراك الطرح .ب

 سيتم عرا وحدات الصندوق من خالل الطرح العام بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري. 

مليون( وحدة بسررررعر قدره ريال سررررعودي واحد للوحدة الواحدة، ولمدير  411يعتزم مدير الصررررندوق طرح ثالثمائة وخمسررررين مليون )

مليون( ريال سرررررعودي أو خفا مبلغ الطرح  111ن )الصرررررندوق الحق في زيادة رأس المال بشررررررط أن ال يزيد عن خمسرررررمائة مليو

مليون( ريال سرعودي خالل فترة االشرتراك. ولن يصردر الصرندوق أي وحدات إضافية بعد  411وحجمه بما ال يقل عن مائتين مليون )

 تاريخ اصقفال.

 لن يقبل مدير الصندوق أي اشتراك مقابل حق عيني .ج

  ير السعوديين للعقار واستثمارهيتعهد مدير الصندوق بااللتزام بنظام تملك  .د

 بيان تفصيلي عن الحد األدن  للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه واإلجراء المتخذ لي حال عدم الوصول إل  ذلك الحد األدن   .ه

أي رسوم  ( ريال سعودي يتدفع بالكامل باصضافة إلى11,111الحد األدنى لالسرتثمار في الصرندوق للمستثمر الواحد هو خمسون ألف )

 اشتراك إضافية. 

( مليون ريال سررعودي على األقل كرأس مال إجمالي لكي يتمّكن من بدء عملياته، وإذا لم 411ويجب أن يجمع الصررندوق مبلغ مائتي )

يتم االشررررتراك بالحد األدنى المطلوب قبل تاريخ اصقفال، يجوز أن يمّدد مدير الصررررندوق تاريخ اصقفال بعد الحصررررول على موافقة هيئة 

دارة الصررندوق مع ضررمان حق االسررترداد دون حسررم مبلغ إيرّد مبالغ االكتتاب إلى المسررتثمرين بعد موافقة مجلس  السرروق المالية أو أن

 أشهر إضافية. 6ورسوم االشتراك. علما بأن أقصى فترة للتمديد هي 

 ومالكو الوحدات إجراءات االشتراك .و

يمكن للمسررتثمرين الراغبين باالشررتراك في وحدات الصررندوق القيام بذلك من خالل تعبئة نموذج طلب االشررتراك والتوقيع عليه وتسررليمه 

( مع نسررخة من 4، أو ) سررعوديال( مع تفويا بخصررم مبلغ ورسرروم االشررتراك من حسررابهم لدى البنك األهلي 5إلى أمين السررجل إما )

 لغ ورسوم االشتراك. إشعار التحويل المصرفي لمب

وبصرررف النفر عن اسررتالم نموذج االشررتراك الموقّع عليه أو االلتزام بأي متطلبات أخرى، يحتفف مدير الصررندوق بحقه في رفا أي 

طلب اشررتراك أو طلبات اشررتراك الحقة. وفي هذه الحالة، يرّد مدير الصررندوق مبلغ ورسرروم االشررتراك عن طريق التحويل المصرررفي. 

 وقّع جميع مقدمي الطلبات المشتركين على نموذج االشتراك.ويجب أن ي

وإذا تم دفع مبلغ الوحدات بعملة غير عملة الصرندوق )الريال السرعودي(، يقوم مدير الصرندوق بتحويل العملة إلى عملة الصررندوق على 

 أساس سعر الصرف السائد في حينه. 

 لن يكون هناك أي اشتراكات عينية في الصندوق.

 تفاصيل استخدام متحصالت طرح الصندوق  .ز

خالل فترة االشررتراك األولي، يتم اسررتثمار مبالغ االشررتراكات مؤقتا ولصررالح المسررتثمرين وذلك بلضررافة أرباحها إلى مبالغ المشررتركين 
ي يسررتثمر ف األصررلية في صررندوق األهلي للمتاجرة بالريال السررعودي وفقا لشررروط وأحكام ذلك الصررندوق )وهو صررندوق قصررير األجل

صرفقات المرابحة الشررعية ويدار من قبل شركة األهلي المالية(، وللحصول على المزيد من المعلومات الرجاء مراجعة شروط وأحكام 
 صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي.

 
 األشخاص المحظورون .ح

 يجوز أن يقيّد مدير الصندوق أو يمنع امتالك الوحدات من قبل أي شخص محفور.
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 الرسوم ومقابل الخدمات والمصاري  والعموالت وأتعاب اإلدارة .9

 ) ير شاملة الجدول التالي يوضت جميع الرسوم والعموالت وأتعاب اإلدارة سواء التي تدلع من قبل مالكي الوحدات أم من أصول الصندوق
  ضريبة القيمة المضالة(

 الوص 
النسبة / المبلغ 

 المفروض )إن وجد(
 تكرار دلع الرسوم أساس الخصم طريقة الحساب

 مرة واحدة عند االشتراك تخصم من مبلغ االشتراك %4 رسوم االشتراك

 تخصم من صافي قيمة أصول الصندوق %5 رسوم اإلدارة
سنويا خالل مدة الصندوق 

 )خمس سنوات(

 سنويا خالل مدة الصندوق تخصم من أصول الصندوق ألف ريال سعودي 11 رسوم الحفظ

  %51 المطوررسوم 

من إجمالي تكاليف البناء والتكاليف اصدارية 
وتكاليف الخدمات العامة ودراسة السوق 

ورسوم الدراسات ورسوم التصميم ورسوم 
 التسويق والمبلغ االحتياطي كرسوم تطوير

خالل مدة الصندوق وبناء 
 على التكاليف الفعلية

 %4.1 عمولة المبيعات 
الوحدة السكنية تخصم من قيمة الشقة أو 

 المباعة
خالل مدة الصندوق عند كل 

 عملية بيع

 سنويا خالل مدة الصندوق تخصم من أصول الصندوق ألف ريال سعودي 61 رسوم مراجع الحسابات

تكالي  التمويل )العموالت( 
للقروض المتوالقة مع 

 الشريعة

حسب أسعار السوق 
 السائدة 

 الممولةحسب شروط الجهة  تخصم من أصول الصندوق

 تخصم من صافي أصول الصندوق %1.13 رسوم المدير اإلداري
تدفع بشكل نصف سنوي أو 

 سنوي

  المصاري  التشغيلية
المبالغ الفعلية لكافة التكاليف 

والمصاريف المتعلقة 
 باألنشطة الخاصة بالصندوق

5% 
تخصم من صافي أصول الصندوق حسب 

 قيمتها عند التأسيس
 عند وقوعها، خالل مدة

 الصندوق

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 
 الصندوق

 لكل عضو في كل اجتماع سعوديريال  4111
عند اجتماع أعضاء مجلس 

 اصدارة

تجدر اصشارة إلى أن جميع الرسوم واألتعاب والعموالت والمصاريف التي تستحق لألهلي المالية ومقدمي الخدمات اآلخرين ال مالحظة  
ً للنسب التي ينص عليها نفام ضريبة القيمة المضافةتشمل ضريبة القيمة المضافة  الئحته و والتي سيدفعها الصندوق بشكل منفصل وفقا

 .التنفيذية

من المبلغ المكتتب وتدفع مسرررربقا عند  ٪4يحق لمدير الصررررندوق أن يتقاضررررى من المسرررتثمرين رسرررروما تصررررل إلى  :رساااوم االشااااتراك .أ

يل وسيدفع مدير الصندوق رسوم أي وكاالشرتراك في وحدات الصرندوق، باصضافة إلى المبلغ الذي يستثمره كل مستثمر في الصندوق. 

   طرح من الباطن من قيمة رسوم االشتراك وفق تقديره.

 وهي الصررندوق مدة خالل الرسرروم هذه دفع يتم) أصرروله قيمة صررافي من ٪5 يسرراوي سررنويا إدارة رسررم الصررندوق يدفع: رسااوم اإلدارة .ب

 وهي الصررندوق مدة انقضرراء بعد إدارة رسرروم أي دفع يتم ولن. أشررهر سررتة كل نهاية في الرسررم هذا دفع ويتم. سررنوات( 1) أقصررى كحد

 .سنوات( 1)

 ألف ريال سعودي تخصم من أصول الصندوق  11 :رسوم الحفظ .ج

من أي أرباح تزيد عن الحد  ٪41يحق لمدير الصررندوق في نهاية مدة الصررندوق الحصررول على رسرروم أداء تبلغ نسرربتها  :رسااوم األداء .د

العائد الداخلي السررنوي البالةة نسرربته معدل األدنى السررتحقاق أتعاب حسررن األداء. ويسرراوي "الحد األدنى السررتحقاق أتعاب حسررن األداء" 

 من رأس المال.  51%
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من رأس المال. علما بأن رسوم  ٪51" معدل العائد الداخلي السنوي البالةة نسبته الحد األدن  الساتحقاق أتعاب حسان األداءويسراوي "

الصرندوق ولكن لن يكون هناك أي رسرروم أداء  تم وضرع الفقرة المتعلقة برسرروم األداء عند إطالق األداء تدفع عند انتهاء مدة الصرندوق.

   خالل الفترة القادمة.

 يدفع الصندوق للمطّور الرسوم التالية بموجب أحكام اتفاقية التطوير ووفقا لها: :رسوم المطّور .ه

م وم التصميمن إجمالي تكاليف البناء والتكاليف اصدارية وتكاليف الخدمات العامة ودراسة السوق ورسوم الدراسات ورس ٪51)أ( 

 ورسوم التسويق والمبلغ االحتياطي كرسوم تطوير؛

 ؛تدفع إلى المطور أو إلى مسؤول المبيعات من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة مبيعات ٪4.1)ب( 

 من رسوم األداء )إن وجدت( التي يجنيها ويحصل عليها مدير الصندوق. ٪11)ج( 

ومن  .سريحق لمراجع الحسرابات الحصول على رسوم سنوية من الصندوق مقابل مراجعة حسابات الصندوق :م مراجع الحسااباتورسا .و

 ريال سعودي كحد أعلى. 61.111المتوقّع حصول مراجع الحسابات على رسوم سنوية بقيمة 

ل لكن يجوز له اقتراا ما تص االقتراا،ال يعتزم الصندوق  :تكالي  التمويل )العموالت( للقروض المتوالقة مع الضاوابط الشارعية .ز

من صررافي قيمة األصررول في الصررندوق بموجب تمويل يتوافق مع الضرروابط الشرررعية بشرررط الحصررول على موافقة  ٪41نسرربته إلى 

. وفي حالة االقتراا، قد إجمـررـررالي تكاليف المشروع عن إجمالي رأس مال الصندوق مجلس إدارة الصندوق وذلك مثال في حال زيادة

 الصندوق تكاليف تمويلية )عموالت( خاصة بالتمويل المتوافق مع الضوابط الشرعية بأسعار السوق السائدة.   تتفرا على

سرررنويا من صرررافي قيمة  ٪1.13رسررروم يتوجب دفعها للمدير اصداري من جانب الصرررندوق وتحتسرررب بنسررربة  :رساااوم المدير اإلداري .ح

 األصول تحسب وتدفع في نهاية كل ستة أشهر.

 هي المبالغ الفعلية لكافة التكاليف والمصاريف المتعلقة باألنشطة الخاصة بالصندوق، وتشمل: :لتشغيليةالمصاري  ا .ط

 جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بالبحه عن االستثمارات وتقييمها وترتيبها ومراقبتها وحيازتها والتصرف فيها؛ .5
والمستشارين الشرعيين وغيرهم من المستشارين المهنيين، بمن فيهم رسوم وأتعاب المحامين والمحاسبين ومراجعي الحسابات  .4

المستشارون الذين يستبقيهم مدير الصندوق ليقّدموا للصندوق خدمات متخصصة ال يتوقع في حدود المعقول تقديمها من قبل مدير 
 الصندوق؛

كاليف باشرة بها من جانب الصندوق ومن امثلتها تكل المصاريف النثرية الخاصة بأطراف ثالثة فيما يتعلق بالصفقات التي تمت الم .4
 المراسالت والرسوم الحكومية،

 التكاليف التي يتحملها الصندوق صعداد التقارير وتسليمها لحملة الوحدات وهيئة السوق المالية، .3
 رسوم ومصاريف مجلس إدارة الصندوق والهيئة الشرعية، .1
جدت،تكلفة التمويل المتوافق مع الضوابط الشرعية، ب .6  ما فيها العموالت، إن وت
 الرسوم الرقابية ورسوم تداول،  .7
 الخدمات اصدارية للصندوق. .8

سنويا من صافي  ٪5وسريتحداد سرقف هذه التكاليف والمصراريف بنسبة وسريقوم مدير الصرندوق بتحميل الصرندوق بالرسروم الفعلية فقط، 

 قيمة األصول في الصندوق.

 ال تطباق هذه الرسوم بما أنه ال يتسمح باالسترداد خالل مدة الصندوق وقبل اصنهاء. : رسوم االسترداد .ي

تجدر اصشارة إلى أن جميع الرسوم واألتعاب والعموالت والمصاريف التي تستحق لألهلي المالية ومقدمي الخدمات : المصاري  األخرى .ك

ً  منفصل بشكل وقصندال سيدفعها والتي المضافة القيمة تشمل ضريبة اآلخرين ال القيمة  ضريبة نفام عليها ينص التي للنسب وفقا

 .المضافة

فتراا الوحدات، باإلى إجمالي قيمة أصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك  السنوية يوضح نسبة تكاليف الصندوقافتراضي جدول  .ل

ألف ريال سعودي بعد خصم رسوم االشتراك، وبافتراا  11مليون ريال واستثمار مالك الوحدات يبلغ  411أن إجمالي حجم الصندوق يبلغ 

 أن سعر الوحدة لم يتةير، سيكون األثر على الصندوق ومالك الوحدة على النحو التالي:

 مالك الوحدة الصندوق  التفصيل 

 ريال 11.111 ريال 411.111.111 إجمالي األصول 

 ريال 111 ريال 4.111.111 (%5) رسوم اصدارة

ريال 531.111 (%1.13) اصداري رسوم المدير  ريال 41 

ريال 111.111.4 (%5الرسوم والمصاريف األخرى )  ريال 111 

ريال  صافي قيمة األصول  ريال 38.981 342.860.000

 

 لم يتذكر. أّي رسم مدير الصندوق سيتحملو ميع الرسوم المفروضة على الصندوقج هذه الفقرة تشملفي الرسوم المذكورة  إن .م
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 أصول الصندوق تقييم .11

 كيفية تقييم أصول الصندوق .أ

ها حسب اخر بالمسرتثمر يتم تثمين أي أوراق مالية يملكها الصرندوق وفقًا لقيمتها الحالية في السروق حيه سريتم تقويم وحدات الصرناديق 

 اعالن عن اسعار الوحدات لهذه الصناديق.

ر وف يستند تثمينه بصورة أساسية إلى تثمين المشاريع. وسيقوم مديوبما أن الصرندوق سريسرتثمر مجمل أصوله تقريبا في المشاريع، فس

تاريخ  من مثّمنان مسررتقالن في التثمين المقدمإلى متوسرط عملياتني  ومشراريعه باالسرتنادالصرندوق بتقييم قطعة أرا/أراضري الصرندوق 

تقريري تثمين المشررروع اللذين تما بواسررطة  أيام عمل ابتداًء من اسررتالم 51التقويم. ويتم احتسرراب صررافي قيمة األصررول في غضررون 

قيمة صرررررول الصرررررندوق بالريال السرررررعودي علما بأن إجمالي أصرررررول الصرررررندوق تتضرررررمن أمثّمنين مسرررررتقلاين وسررررريتم تقويم صرررررافي 

 المشاريع/األرا أو األراضي، عوائد االستثمار في الصناديق والبيع على الخريطة. 

 المستحقة من إجمالي أصول الصندوق، بما فيها، على سبيل المثال ال الحصر:وسيتم حسم جميع االلتزامات المالية 

 أتعاب ومدفوعات مدير الصندوق المستحقة وغير المدفوعة بعد، و 

 أي مخصصات لعمليّات المراجعة السنوية والمراجعة القانونية والمراجعة الشرعية وغيرها من رسوم الخدمات المهنية، و 

 جلس إدارة الصندوق، وأتعاب ومصاريف أعضاء م 

  االحتياطي الذي أجازه أو وافق عليه أعضراء مجلس إدارة الصرندوق أو مديره بشرأن الرسروم أو المصراريف أو مخّصصات
قّة عند االقتضاء يوميا(، و  الطوارئ )المستحن

 الرسوم الرقابية ورسوم تداول، و 

 ا قيدها يوميا( بما فيها االقتراا المتوافق مع الضرررروابط  خصرررروم الصررررندوق األخرى من أي نوع كانت )التي من المفترن
جدت، والتي يتم تقييمها بحيه يمكن لمدير  صرررررة للطوارئ مثل تكاليف ارتفاع البناء، إن وت الشررررررعية، والخصررررروم المخصرررررّ

 الصندوق تحديدها بين الحين واآلخر و 

 ب اصهمال تكون بسب متعلق بالصندوق وال جميع التكاليف المتعلّقة بأي دعوى يكون الصرندوق معنيا بها نتيجة ألي تصررف
 الجسيم لمدير الصندوق أو من ينوب عنه أو سلوكه المتعمد. 

 
 مرات التقييم وتوقيتهعدد  .ب

 . سيجري تقويم صافي قيمة األصول مرتين سنويًا )أي كل ستة أشهر( في تاريخ التقويم لكل سنة

 طريقة احتساب سعر الوحدة .ج

 :احتساب صافي قيمة األصول إلى المدير اصداري. ويجب احتساب صافي قيمة األصول وفقًا للصيةة التاليةلقد فّوا مدير الصندوق 

 "إجمالي أصول الصندوق ناقصا إجمالي الخصوم وقسمة الناتج على إجمالي عدد وحدات الصندوق كما هو في تاريخ التقويم."

 

 اإلعالن عن سعر الوحدة .د

على مدير الصررندوق اصعالن عن صررافي قيمة األصررول لكل وحدة عند نشررر القوائم المالية األولية والسررنوية. وسرريتم نشررر صررافي قيمة 

 تقرير يام من تاريخأ 51مالية السررعودية )تداول( خالل لكل وحدة على الموقع اصلكتروني لكل من مدير الصررندوق والسرروق ال األصررول

ا في التقرير المقّدم لحملة الوحدات عمال بالمادة رقم ) ج أيضررررً ( "رفع التقارير لمالكي الوحدات" من هذه الشررررروط 22التقويم، وسررررتتدرن

 واألحكام. 

 اإلجراءات التي ستتخذ لي حالة الخطأ لي التقييم أو الخطأ لي التسعير .ه

 ق أو االحتساب الخاطئ لسعر الوحدة سيقوم مدير الصندوق بالتالي:في حال التقويم أو التسعير الخاطئ ألي أصل من أصول الصندو

 توثيق أي تقويم أو تسعير خاطئ ألصل من أصول الصندوق أو سعر الوحدة 

  تعويا مالكي الوحدات المتضررين بما في ذلك المتضررين من مالكي الوحدات السابقين عن جميع أخطاء التقويم أو

 التسعير.

 

 ونقلها تداول وحدات الصندوق .11

 شرائها أو الصندوق وحدات بيع أوامر بقبول ليها يسمت التي األيام (أ
ال يجوز لحملة وحدات الصررررندوق بيع حصررررصررررهم أو التنازل عنها إال بعد تقديم طلب خطي ألمين السررررجل وبعد الحصررررول أوال على 

متوقّع إيجاد مثل تلك األسررواق. وبالتالي، قد موافقة خطية من مدير الصرندوق. وليس هناك أي سرروق لبيع/اسررترداد للوحدات ومن غير ال

 ال يتمكن المستثمرون من تصفية حصص ملكيتهم قبل نهاية مدة الصندوق. 
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 إجراءات تسليم أوامر بيع الوحدات أو شرائها  (ب
كشرط على كل حامل وحدات جديد أن يلتزم بهذه الشروط واألحكام كافة، وقد يطلب مدير الصندوق من حامل الوحدات الجديد 

لموافقته على أي نقل للوحدات وفقًا ألحكام هذه الفقرة أن يقر بتحمل كل أو بعا االلتزامات المالية المترتبة على نقل وحداته، وذلك 
عن طريق إبرامه اتفاقية تعهد بااللتزام و/أو اتفاقية استبدال بالشكل المرضي للصندوق. ويجوز لمدير الصندوق أيًضا الطلب من أي 

 دات جديد توفير وتقديم مستندات ومعلومات الزمة تتوافق مع نفام مكافحة غسل األموال وإجراءات "اعرف عميلك".حامل وح
للصندوق أن يفرا قيودا وشروطا يعتبرها ضرورية )بما فيها، على سبيل المثال ال الحصر، تسليم أي شهادات أو مستندات أخرى 

د من أنه لم يتم شراء وحدات في الصندوق، أو تملّكها على أساس االنتفاع بها أو حيازتها من من قِّبل أي ناقل أو منقول إليه( بةية التأكّ 
قِّبنل أي شخص انتهاكا ألي نفام أو مطلب ألي بلد أو سلطة حكومية، أو من قِّبنل شخص ليس مؤهال بموجب أي نفام لالشتراك في 

 يتسبّب برأي مدير الصندوق بضرر مادي أو ضريبي للصندوق.هذه الوحدات، أو من قِّبنل أي شخص قد يتسّبب أو يتحتمل أن 
وال يصبح أي نقل للوحدات نافًذا إال عندما يقيّده أمين السجل في سجل حملة الوحدات كما يحق لمدير الصندوق فرا أي رسوم 

 خاصة بنقل الوحدات. سجل مالكي الوحدات هو الدليل القاطع على ملكية الوحدات المثبتة فيه.
 
 
 استرداد الوحدات -1

ولكن يحق لحملة الوحدات بشكل نقدي.  الوحدات أن يطلبوا من الصندوق استرداد وحداتهم لحملةالصندوق مقفل لذا ال يحق 

الراغبين في شراء وحدات سكنية في مشروع الصندوق مقابل وحداتهم االستثمارية باسترداد وحداتهم بشكل عيني. وبذلك 

االستثمارية. وذلك حسب اآللية الموضحة  وحداتهم من بدالً  السكنية الوحدة ملكية االستثمارية علىمالك الوحدات  سيحصل

 أدناه:

  وحداتهم مقابل الوحدات حملة عل  الصندوق أصول بيع  األول  المرحلة

 الكيم لجميع االستثمارية الوحدات مقابل السكنية الوحدات بيع خيار إتاحة عن واالعالن التسويق سيتم المرحلة هذه في -

 . الخارجية األطراف على بيعها مع بالتوازي الوحدات،

 التنسيقب االستثمارية وحداتهم مقابل شرائها المراد السكنية الوحدات/  الوحدة الصندوق في االستثمارية الوحدات مالكي يختار -

 (https://goo.gl/maps/TaRoE8icQym) المشروع موقع في المتواجد المشروع مسوق مع

 .المشروع مسوق قبل من معروا هو حسبما السكنية الوحدات قيمة تكون -

مع مالحفة  .واألحكام الشروط هذه من( 00) للمادة وفقا الصندوق عمالء يملكها التي االستثمارية الوحدات قيمة احتساب يتم -

 ( حسب آخر تقييم.NAV) الصندوق أصول صافي لحسابأن قيمة الوحدة االستثمارية سيكون وفقًا 

 الوحدة يمةق مع للمستثمر االستثمارية الوحدات قيمة تسوية بعد استثمارية وحدات مقابل سكنية وحدة بيع عقد توقيع يتم -

 ةقيم مع تتطابق ال شراؤها االستثمارية الوحدات مالك يود لتيا السكنية( الوحدات أو) الوحدة كانت حال وفي. السكنية

 ،(جدو إن) عجز أو فائا أي تسوية على الصندوق مدير سيعمل فعندئذ الصندوق، في يملكها التي االستثمارية الوحدات

 الذي اتالوحد مالك يملكها التي الصندوق وحدات قيمة من أعلى المستثمر على ستباع التي السكنية الوحدات قيمة كانت فلذا

 ستثماريةاال والوحدات السكنية الوحدة قيمة بين الفرق مبلغ الصندوق وحدات مالك يدفع أن فيجب العيني، البيع في يرغب

 لتيا الوحدات قيمة من أقل االستثمارية الوحدات مالك على ستباع التي السكنية الوحدات قيمة كانت حال وفي. للصندوق

ً  دوقالصن وحدات مالك وسيستمر الصندوق، وحدات قيمة من يعادلها بما السكنية الوحدة بيع فسيتم الصندوق في يملكها  مالكا

 .الصندوق تصفية حين إلى الصندوق في استثمارية وحدات من له تبقى لما

 من خرج قد يعتبر عيني، بشكل وحداته استرداد بعد الصندوق في وحدة أي يملك يعد لم الذي الصندوق وحدات مالك -

 . بالصندوق تعاقدية عالقة أي تربطه وال نهائي، بشكل الصندوق

 المبلغ يدفع لمن السكنية الوحدة فستباع السكنية، الوحدة نفس شراء في الصندوق في وحدات مالك من أكثر رغب حال في -

 .الحجز بأسبقية االولوية فستكون المبلةان تساوى فلذا األعلى،

  بعد االنتهاء من االسترداد العيني الصندوق تقييم إعادة  الثانية المرحلة

ً و الصندوق تقييم بلعادة الصندوق مدير يقوم سوف األولى المرحلة نهاية بعد  الشروط من( 00) المادة في عليه منصوص هو لما فقا

 : منها الصندوق، قيمة في تؤثر قد عوامل عدة استجدت قد ستكون حيه ،واألحكام

 وحدات مالكي على أو خارجية أطراف على بيعه خالل من ذلك كان سواء الصندوق، أصول بيع عن ناتجة سيولة توفر -

 .السكنية الوحدة وقيمة الصندوق في االستثمارية وحداتهم قيمة بين الفرق الصندوق إلى دفعوا الذين الصندوق

 تثماريةاالس وحداتهم استبدال ةاالستثماري الوحدات مالك بعا اختيار حال في وذلك بالسابق، مقارنة الصندوق حجم تناقص -

 .السكنية الوحدات مقابل الصندوق في

 االسترداد اإللزامي

يوما، إذا اعتبر مجلس إدارة  45يجوز للصررررررندوق رد كامل الوحدات بلعطاء حامل الوحدات إشررررررعارا خطيا مسرررررربقا ال تقل مدته عن 

أن حامل الوحدات، في حال استمر في امتالك الوحدات، يمكن أن يلحق أضرارا بالمصالح المالية أو الضريبية أو المادية أو  الصرندوق

https://goo.gl/maps/TaRoE8icQym
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القانونية أو التنفيمية للصرندوق أو لحملة الوحدات، أو كان هذا االمتالك متعارضرا مع المحفورات المنصروص عليها في هذه الشروط 

 راك. واألحكام ونموذج طلب االشت

 نقل الوحدات إل  مستثمرين آخرين (ج

ال يجوز لحملة وحدات الصررررندوق بيع حصررررصررررهم أو التنازل عنها إال بعد تقديم طلب خطي ألمين السررررجل وبعد الحصررررول أوال على 

ي، قد التالموافقة خطية من مدير الصرندوق. وليس هناك أي سرروق لبيع/اسررترداد للوحدات ومن غير المتوقّع إيجاد مثل تلك األسررواق. وب

 ال يتمكن المستثمرون من تصفية حصص ملكيتهم قبل نهاية مدة الصندوق. 

سيقوم مدير الصندوق باتخاذ جميع اصجراءات التي يمكن أن تسهل تداول الوحدات، ونقل ملكيتها وتسجيلها، باصضافة إلى االحتفـرررـرررراف 

بسررجل طلبات الشررراء وعروا البيع الخاصررة بوحدات الصررندوق حيه سرريكون هذا السررجل متوفر للمسررتثمرين الراغبين في البيع أو 

 الشراء. 

ت جديد أن يلتزم بهذه الشرررررررروط واألحكام كافة، وقد يطلب مدير الصرررررررندوق من حامل الوحدات الجديد كشررررررررط على كل حامل وحدا

لموافقتره على أي نقرل للوحردات وفقًرا ألحكرام هرذه الفقرة أن يقر بتحمل كل أو بعا االلتزامات المالية المترتبة على نقل وحداته، وذلك 

ا الطلب من أي عن طريق إبرامه اتفاقية تعهد بااللتزام و /أو اتفاقية اسرتبدال بالشرركل المرضرري للصررندوق. ويجوز لمدير الصررندوق أيضررً

 حامل وحدات جديد توفير وتقديم مستندات ومعلومات الزمة تتوافق مع نفام مكافحة غسل األموال وإجراءات "اعرف عميلك". 

لمثال ال الحصرر، تسرليم أي شرهادات أو مستندات أخرى للصرندوق أن يفرا قيودا وشرروطا يعتبرها ضررورية )بما فيها، على سربيل ا

ن ممن قِّبل أي ناقل أو منقول إليه( بةية التأّكد من أنه لم يتم شرراء وحدات في الصرندوق، أو تملّكها على أساس االنتفاع بها أو حيازتها 

س مؤهال بموجب أي نفام لالشرررتراك في قِّبنل أي شرررخص انتهاكا ألي نفام أو مطلب ألي بلد أو سرررلطة حكومية، أو من قِّبنل شرررخص لي

 هذه الوحدات، أو من قِّبنل أي شخص قد يتسبّب أو يتحتمل أن يتسبّب برأي مدير الصندوق بضرر مادي أو ضريبي للصندوق.

وال يصرررربح أي نقل للوحدات نافذًا إال عندما يقيّده أمين السررررجل في سررررجل حملة الوحدات كما يحق لمدير الصررررندوق فرا أي رسرررروم 

 اصة بنقل الوحدات خ

 

، ويتم التعامل مع هذا السجل بمنته  السرية، ويعد هذا السجل دليالا قاطعاا عل  الك الوحداتسيقوم مدير الصندوق بإنشاء سجل لم (د
 ملكية الوحدات المثبتة ليه. 

 سيبذل مدير الصندوق جهداا معقوالا لي تسهيل تداول الوحدات، ونقل ملكيتها. (ه

 أصول الصندوق .12

 تسجيل أصول الصندوقآلية  (أ

 تسجل األصول العقارية التي يملكها الصندوق باسم شركة ذات غرا خاص، يتولى إدارتها مدير الصندوق.

 صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني.وتسجل أصول الصندوق األخرى باسم 

أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين إن أصول الصندوق مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة(، وليس لمدير الصندوق  (ب
الحفف من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أو أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير 

وذلك في حدود  الصندوق من الباطن أو أمين الحفف أو أمين الحفف من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق،
 ملكيته، أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام هذه الالئحة، وأتفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق.

 إدارة الصندوقمجلس  .13

 أعضاء مجلس اإلدارة (أ

مع . ويجتمسررررتقالنأعضرررراء يتم تعيينهم لفترة ثاله سررررنوات، من بينهم عضرررروان  أربعةمجلس إدارة مؤلف من  الصرررندوقيتولى إدارة 

مجلس إدارة الصررررندوق مرتين في السررررنة على األقل ل شررررراف على التزام الصررررندوق بكافة اللوائح، والموافقة على خطط المشررررروع، 

إدارة الصررندوق بما  مسررؤوليةتقارير سررير العمل، والموافقة على العقود األسرراسررية. ويقع على عاتق مجلس إدارة الصررندوق  ومراجعة

 وحدات.يخدم مصلحة حملة ال

 األول للصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم: اصدارةويتألف مجلس 

 (عضو  ير مستقل – محمد العلي )رئيس مجلس إدارة الصندوق
إلى  4113في شررركة األهلي المالية. عمل في هيئة السرروق المالية من عام  واصسررتثمارات المحلية البديلة المنتجات تطويرإدارة  رئيس
آخرها مدير وحدة مخالفات صرررناديق االسرررتثمار والطرح. قبل انضرررمامه إلى شرررركة األهلي المالية،  مهام كانتقلد خاللها عدة  4154

عاما من الخبرة 53امبا المالية. لديه أكثر من عمل مديرا لتطوير المنتجات في شرررركة جدوى لالسرررتثمار ومدير ائتمان في مجموعة سررر
، ويحمل شرررررهادة ماجسرررررتير في إدارة األعمال من جامعة سررررران CFAفي القطاع المالي. حصرررررل على شرررررهادة المحلل المالي المعتمد 

 فرانسيسكو، الواليات المتحدة األمريكية.
 

 (   ير مستقل محمد بن جعفر السقا  )عضو
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انضررررم إلى شررررركة األهلي المالية منذ تأسرررريس الشررررركة في عام . في شررررركة األهلي الماليةإدارة الثروات يشررررةل حالياً منصررررب رئيس  
عاما من الخبرة في  44لديه أكثر من . عدة إدارات منها إدارة االسررتثمار وإدارة الفروع في سررعوديالم، عمل في البنك األهلي 4116

 .التخطيط المالي الشخصي وإدارة الثروات من المعهد المصرفي من دلهاوسي، كنداوهو حاصل على شهادة دبلوم . القطاع المالي
 

 )عضو مستقل( عاصم بن خالد الحميضيالدكتور 
 لمتحدةا الواليات في اورلينز نيو جامعة من المالية في الدكتوراه درجة على حصل. المساعد واالسرتثمار المالية أسرتاذ عاصرم، الدكتور

 ةودرج األمريكية، المتحدة الواليات في تامبا جامعة ومن اورلينز نيو جامعة من المالي االقتصررراد في الماجسرررتير ودرجة األمريكية،
 درجة على وحصرررررل سرررررعود الملك جامعة في درس. األمريكية المتحدة الواليات في تامبا جامعة من المالية العلوم في الماجسرررررتير
 .االولى الشرف مرتبة مع امتياز بتقدير( المالية تخصص) األعمال إدارة في البكالوريوس

 
 )عضو مستقل( محمد بن عمر العييدي

 والمراجعة والمحاسررربة المالية السررروق في عام( 51) من أكثر خبرة يمتلك قانونيون، ومراجعون محاسررربون العييدي مكتب مؤسرررس
 Ernst) يونغ آند وارنسررت ،(KPMG) جي إم بي كي شررركة مثل العالمية الخبرة بيوت بعا في العمل له سرربق. المخاطر وإدارة

& Young)، وشهادة أوكالهوما، مدينة جامعة من أعمال إدارة ماجسرتير على حصرل. السرعودية المالية السروق وهيئة الدولي، والبنك 
 السرررررعودية الهيئة وزمالة ،(CPA) األمريكية القانونيون المحاسررررربون وزمالة سرررررعود الملك جامعة من المحاسررررربة في البكالوريوس
 .المعتمدين للمقيمين السعودية الهيئة لدى معتمد منشمت مقيم وهو ،(SOCPA) القانونيون للمحاسبين

 

 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق (ب

ريال عن كل اجتماع. أما أعضررراء المجلس غير  4.111سررريتقاضرررى كل من أعضررراء مجلس إدارة الصرررندوق المسرررتقلين مكافأة قدرها 

ريال سرنويا إذا عتقد اجتماعان  8.111المسرتقلين، فال يحصرلون على أي مكافأة. ومن المتوقّع أن يبلغ إجمالي مكافمت أعضراء المجلس 

 ريال خالل مدة الصندوق البالةة ثاله سنوات.  43.111لغ مجمل أتعاب أعضاء المجلس في السنة. ومن المتوقّع أن يب

 مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق (ج

 وصالحيات مجلس اصدارة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: مسؤولياتستشمل 
 

التأّكد من قيام مدير الصرندوق بمسررؤولياته بما يحقّق مصرلحة مالكي الوحدات وفقًا لشررروط الصررندوق وأحكامه، وأحكام هذه  .5
 الالئحة. 

الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصرررندوق طرفًا فيها، ويشرررمل ذلك على سررربيل المثال  .4
 د التطوير، وعقد الحفف، وعقد التسويق والتثمين وشراء األراضي.ال الحصر، الموافقة على عقو

 الموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها. .4
 اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنها مدير الصندوق. .3
 الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق. .1
االجتماع ما ال يقل عن )مرتين( سرررررنويا مع مسرررررؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصرررررندوق والتبليغ عن غسرررررل األموال  .6

 وتمويل اصرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنفمة المتبعة. 
 الوحدات وغيرهم من أصحاب المصالح.  التأكد من التزام مدير الصندوق باصفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي .7
العمل بأمانة لمصررلحة الصررندوق ومالكي الوحدات فيه، وتتضررّمن مسررؤولية أمانة عضررو مجلس إدارة الصررندوق تجاه مالكي  .8

 الوحدات واجب اصخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول.
 الموافقة على خطط المشروع وجداوله الزمنية. .9
 عن المشاريع لمراقبة سير العمل مقارنةً بخطط المشروع وجداوله الزمنية المتافنق عليها. مراجعة التقارير الدورية  .51

 
يوما من تاريخ شةوره. كما يتم ملء أي مركز  91أي مركز شراغر لعضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق في غضون  شرةل وسريتم

 الصندوق. شاغر ألي عضو غير مستقل بحلول موعد االجتماع المقبل لمجلس إدارة 

 صناديق استثمار أخرى يشر  عليها أعضاء مجلس إدارة الصندوق  (د

إن أعضاء مجلس إدارة الصندوق التالية أسماؤهم هم أيضا أعضاء مجلس إدارة لصناديق عدة يديرها مدير الصندوق، كما ترد تفاصيلها 

 أدناه:

 محمد العلي الصندوق 
د. عاصم 

 الحميضي
 محمد السقا  محمد العييدي

  √ √  صندوق األهلي للمتاجرة لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

  √ √  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة

  √ √  صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

  √ √  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية

  √ √  صندوق األهلي العالمي للرعاية الصحية

  √ √  باألسهم السعوديةصندوق األهلي للمتاجرة 
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  √ √  صندوق األهلي ألسهم أمريكا الشمالية

  √ √  صندوق األهلي العالمي للريت

  √ √  صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصةيرة والمتوسطة

  √ √  صندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل

  √ √  صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية

  √ √  صندوق األهلي القابا لصناديق االستثمار العقارية المتداولة 

 √ √   (5صندوق األهلي ريت )

 √    صندوق األهلي للمتاجرة العالمية

 √    صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي

 √    صندوق األهلي للصدقات

 √    صندوق األهلي المتنوع بالريال السعودي

 √    متعدد األصول للدخل اصضافي صندوق األهلي

 √    صندوق األهلي المتنوع بالدوالر األمريكي

 √    صندوق األهلي متعدد األصول المتحفف

 √    صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن

 √    صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 √    صندوق األهلي للصكوك بالدوالر األمريكي

 √    وجامعة الملك سعود الوقفيصندوق األهلي 

 √   √ ( الثاني5صندوق األهلي للصكوك ذات الفئة )

( الثاله5صندوق األهلي للصكوك ذات الفئة )  √   √ 

 

 يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق تنطبق عليهم متطلبات التأهيل التالية: (ه

  إفالس أو إعسار.أن ال يكون مفلسا أو خاضعا ألي دعاوى 

 .لم يسبق له ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة و األمانة 

 .أن يمتلك المهارات والخبرات الالزمة 

يقر مدير الصندوق بأن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين ينطبق عليهم تعريف "عضو مجلس إدارة صندوق مستقل" الوارد في قائمة  (و

 لمستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.المصطلحات ا

 مدير الصندوق .14

 اسم مدير الصندوق وعنوانه (أ

مدير الصرررندوق هو شرررركة األهلي المالية، وهي شرررركة مسررراهمة مقفلة تأسرررسرررت وتعمل وفقا ألنفمة المملكة العربية السرررعودية، وهي 

 م الصادر في الرياا.57/13/4117هـ الموافق 49/14/5348وتاريخ  5151445373مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 

 عنوان مدير الصندوق هو كالتالي: 

 ، المملكة العربية السعوديةالماليةشركة األهلي 

 اصقليمي سعوديالالدور الرابع، البرج ب، مبنى البنك األهلي 

 55391، الرياا 44456طريق الملك سعود، ص.ب.: 

 المملكة العربية السعودية

 + 966553161139+، فاكس: 966558737516هاتف: 

وتاريخ  16136-47مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم هي مؤسرسرة سوق مالية إن شرركة األهلي المالية  (ب

. لتمارس األنشررررطة التالية: التداول باألوراق المالية بصررررفة أصرررريل أو وكيل واصدارة م41/16/4117الموافق  ـررررررررررره51/16/5348

 والترتيب والمشورة والحفف. 

 

 وصف للخدمات التي يقدمها جميع موففي مدير الصندوق. (ج
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يات التسررررروية عمل ينوي مدير الصرررررندوق تقديم جميع الخدمات تقريبا بواسرررررطة موففيه على سررررربيل المثال التأكد من صرررررحة البيانات،

حفف سرررجالت الصرررندوق، صررريانة النفام وإصررردار التقارير. غير أنه يجوز لمدير الصرررندوق، وفق  والمطابقة، حفف سرررجالت العمالء،

تقديره الخاص، تفويا أو توكيل مهامه أو صرالحياته أو التنازل عنها أو التعاقد من الباطن بشأنها مع شركة تابعة أو شخص مرخص 

 ت في المملكة العربية السعودية. بأداء هذه الخدما

 مهام مدير الصندوق، وواجباته، ومسؤولياته (د

 

 يتولى مدير الصندوق، على سبيل المثال دون الحصر، المهام التالية: 

 .تعيين المقاولين والمستشارين 

 ن أي طرف يقدم خدمة للصندوق.يتعي 

  الصندوق.التأكد من نفامية وسالمة العقود التي يتم إبرامها لمصلحة 

 اصجراءات التي ينبةي اتباعها التخاذ القرارات عند تنفيذ المسائل الفنية واصدارية المتعلّقة بأعمال الصندوق ومشاريعه. وضع 

  .إبالغ الهيئات التنفيمية بأي حده أو تطّور جوهري قد يؤثّر على أعمال الصندوق 

 بأعمال الصندوق. االلتزام بكل األنفمة واللوائح المعمول بها والمتعلّقة 

 .إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه 

 .ضمان قانونية وصالحية جميع العقود التي تتبرم لصالح الصندوق 

 .دراسة الجدوى المالية المقدمة من المطور 

 .تعيين المطورين 

  الجوهرية.أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق على جميع القرارات 

 .إصدار التقارير الدورية لحملة الوحدات 

 األحكام المنفمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:  (ه

للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثمار عقاري محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل أو اتخاذ 

 وقوع أي من الحاالت اآلتية:أي تدبير آخر تراه مناسبا، وذلك في حال 

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشةيل الصناديق دون إشعار الهيئة بموجب الئحة مؤسسات السوق  (5

 المالية.

 إلةاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشةيل الصناديق أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. (4

 م طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق صلةاء ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشةيل الصناديق.تقدي (4

 بااللتزام بالنفام أو لوائحه التنفيذية. -بشكل تراه جوهريا–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  (3

عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى  وفاة مدير المحففة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو (1

 مدير الصندوق قادر على إدارة صندوق االستثمار العقاري أو أصول الصناديق التي يديرها مدير المحففة االستثمارية.

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

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناء على أسس معقولة–ى ترى الهيئة أي حالة أخر (7

 

 .الصندوق مصالح مع تعارضه يتحتمل الصندوق مدير أو الصندوق مدير إدارةألعضاء مجلس  مهمة أخرى مصلحة أو ملع نشاط أي (و

كمدراء صناديق، أو يجوز لمدير الصندوق والشركات األخرى ضمن شركة األهلي المالية القيام من حين آلخر بالتصرف 

مستشارين للصناديق، أو الصناديق الفرعية األخرى التي تنشد أهدافاً استثمارية مماثلة لتلك الخاصة بالصندوق. ولذلك، 

فمن الممكن أن يجد مدير الصندوق، في نطاق ممارسته ألعماله، أنه في موقف ينطوي على تعارضات محتملة في الواجبات 

أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك الحاالت سوف يراعي مدير الصندوق التزاماته أو المصالح مع واحد أو 

إغفال التزاماته تجاه عمالئه  عملياً، وعدمبما يحقق أقصى مصالح مالك الوحدات المعني إلى أقصى درجة ممكنة  بالتصرف

ً عند االطالع بأي استثمار قد ينطوي على تعارضات محتملة في المص اآلخرين أحكام وأنه إلى تاريخ إعداد شروط  الح. علما

تعارضها مع  ال يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق يتحتمل ،الصندوق

 مصالح الصندوق.

 

 أي تعارا جوهري في المصالح من شأنه التأثير في أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق وتنفيذها (ز

 مبين في الفقرة )و( أعاله. كما هو

 

ً  مديرالمهام التي كلف بها  (ح  الصندوق طرفاً ثالثا
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ينوي مدير الصرررررندوق تقديم جميع الخدمات تقريبا بواسرررررطة موففيه على سررررربيل المثال التأكد من صرررررحة البيانات، عمليات التسررررروية 

التقارير. غير أنه يجوز لمدير الصرررندوق، وفق والمطابقة، حفف سرررجالت العمالء، حفف سرررجالت الصرررندوق، صررريانة النفام وإصررردار 

تقديره الخاص، تفويا أو توكيل مهامه أو صرالحياته أو التنازل عنها أو التعاقد من الباطن بشأنها مع شركة تابعة أو شخص مرخص 

 لطة التفويا هذه. وبصرررفبأداء هذه الخدمات في المملكة العربية السررعودية. وحاليًا، ليس من المتوقاع أن يسررتخدم مدير الصررندوق سرر

النفر عن التفويا لطرف أو شرركة تابعة واحدة أو أكثر، يبقى مدير الصرندوق مسرؤوال عن إدارة الصرندوق وتنفيم أصوله وحففها. 

ويعد مدير الصررررررندوق مسررررررؤوال عن إدارة الصررررررندوق، وخدمات إدارته ويفل مسررررررؤوال عند تعيين تابع أو أي طرف آخر للقيام بتلك 

. ويتحمل مدير الصندوق المسؤولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن األخطاء التي تحصل بسبب إهماله الجسيم أو األعمـرررررـرررررال

 سلوكه المتعمد.

 

 االستثمار من قِّبنل مدير الصندوق (ط

 لن يقوم مدير الصندوق باالستثمار في الصندوق.

 

 أمين الحفظ  .15

 ورقم ترخيصه الصادر عن الهيئة  عنوانهواسم أمين الحفظ  (أ

تقوم شركة البالد لالستثمار )البالد المالية( بدور أمين الحفف ألصول الصندوق وسيكون لمدير الصندوق الحق في إسناد هذه الخدمة 

ندوق صة بالصكليا أو جزئيا إلى وكالء أو أمناء حفف آخرين في المملكة العربية السعودية. وسيقوم أمين الحفف بفصل األصول الخا

 .عن أي أصول أخرى وبشكل مستقل

 المملكة العربية السعودية 55355الرياا  531طريق الملك فهد، ص. ب. 

 941114646هاتف: 

 1554916499فاكس: 

 18511-47رقم الترخيص الصادر عن الهيئة: 

 

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته (ب

 الئحة صناديق االستثمار العقاري. يقوم مدير الحفف بمسؤولياته وفقا لما ورد في -

يعد أمين الحفف مسؤوالً عن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم  -

 كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة مؤسسات السوق المالية.

تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء يعد أمين الحفف مسؤوالً  -

 تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد.

يعد أمين الحفف مسؤوالً عن حفف أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع  -

 تعلق بحفف أصول الصندوق.اصجراءات اصدارية الالزمة فيما ي

 

ا ثالثاا ا (ج  لمهام التي كل  بها أمين الحفظ طرلا

يجوز ألمين الحفف تكليف طرف ثاله أو أكثر أو أي من تابعيه المرخصين لممارسة نشاط الحفف بالعمل أمينا للحفف من الباطن، ويدفع 

 أمين الحفف أتعاب ومصاريف أي أمين حفف من الباطن من موارده الخاصة.

 

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله  (د

 للهيئة عزل أمين الحفف المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً في -5

 حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

 بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية. توقف أمين الحفف عن ممارسة نشاط الحفف دون إشعار الهيئة بذلك -

 من قبل الهيئة. ترخيص أمين الحفف في ممارسة نشاط الحفف أو سحبه أو تعليقهإلةاء  -

 الحفف. تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفف صلةاء ترخيصه في ممارسة نشاط -

 -بشكل تراه الهيئة جوهرياً  -إذا رأت الهيئة أن أمين الحفف قد أخل 

 بااللتزام بالنفام أو لوائحه التنفيذية. -

 جوهرية. أنها ذات أهمية -بناًء على أسس معقولة-رى ترى الهيئة أي حالة أخ -

يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفف المعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفف في  -4

 مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي.

يوما من تسلم امين الحفف اصشعار الكتابي الصادر وفقا  41تعيين بديل له خالل  الحففيجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين  -4

للفقرة )أ( من هذه المادة ويجب على أمين الحفف المعزول التعاون بشكل مباشر مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات 

 إلى أمين الحفف البديل -ثما كان ذلك ضروريا ومناسباحي –إلى أمين الحفف البديل، ويجب على أمين الحفف المعزول أن ينقل 

 .جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار العقاري ذي العالقة

يجب على مدير الصندوق اصفصاح فورا في موقعه اصلكتروني، والموقع اصلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور  -3

 نطبق( عن قيامه بتعيين أمين حفف بديل لصندوق االستثمار العقاري.بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ي
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 وأمين السجلالمدير اإلداري  .16

 

 المدير اإلداري (أ

 تقوم شركة األهلي المالية بدور المدير اصداري للصندوق. وعنوانها هو كالتالي:

 شركة األهلي المالية، المملكة العربية السعودية

 السعودي اصقليميالدور الرابع، البرج ب، مبنى البنك األهلي 

 ، المملكة العربية السعودية55391، الرياا 44456طريق الملك سعود، ص. ب: 

 +966553161139+، فاكس: 966558737516هاتف: 

ا . وسيتم فصل أصول الصندوق كّليً يتولى المدير اصداري حفف سرجالت الحسرابات بما فيها أصول الصندوق وخصومه، وإيراداته ومصاريفه

عن أصرول مدير الصرندوق. يقدم المدير اصداري خدمات اصدارة فيما يتعلّق بالصرندوق وسيكون مسؤوال عن اصدارة العامة للصندوق، والتي 

راجع الحسررابات واحتسرراب الرسرروم كافة. هلي كما يحق لشررركة األ تشررمل ترتيب عملية تثمين األصررول من قِّبنل مثّمن مسررتقل، والتنسرريق مع مت

المالية إحالة أو التعاقد من الباطن بشررررررأن دور المدير اصداري، بشرررررركل كلي أو جزئي، مع أشررررررخاص مرخصررررررين بتقديم خدمات اصدارة في 

 المملكة.

 أمين السجل  (ب

 تقوم شركة األهلي المالية بدور أمين السجل للصندوق. وعنوانها هو كالتالي:

 المملكة العربية السعوديةشركة األهلي المالية ، 

 اصقليمي سعوديالدور الرابع، البرج ب، مبنى البنك األهلي ال

 ، المملكة العربية السعودية55391، الرياا 44456طريق الملك سعود، ص. ب: 

 +966553161139+، فاكس: 966558737516هاتف: 

 

ر .17  المطّوِّ

 اسم المطور وعنوانه  (أ

 والتنمية والتطوير العقاري )شركة سدكو للتطوير( بدور المطّور. وعنوانها هو كالتالي:تقوم الشركة السعودية لالقتصاد 

 شركة سدكو  -المركز الرئيسي 

 مجمع البحر األحمر التجاري، حي المرجان، طريق الملك عبد العزيز –البرج الجنوبي 

 ، المملكة العربية السعودية45444، جدة 531667ص.ب. 

 +966546916899فاكس: +، 966546916811هاتف: 

 www.sedcodevelopment.comالموقع اصلكتروني: 

 مهام المطور وواجباته ومسؤولياته  (ب

 : حدد عقد التطوير المبرم بين مدير الصندوق والمطور بيان لمهام وواجبات المطور، أهمها على النحو التالي

التأكد من أن كافة الوكالء واالستشاريين والمقاولين الذين عينهم المطور يتمتعون بالتأهيل المالئم والترخيص حيثما كان ذلك  (أ)

 ضروريا. 

حضور االجتماعات مع مير الصندوق ومراقب المشروع وآخرين كل أسبوع أو كلما كان ذلك مطلوباً من مدير الصندوق  (ب)

 للتعامل مع أية أمور ملحة.

اعدة األشخاص أو الكيانات التي يحددها مدير الصندوق )في حال انطبق ذلك( في تقديم الطلبات للحصول على الموافقة مس (ج)

 ومتابعتها. 

 على إلمام بها وتتعلق بكل مشروع المطورإبقاء مدير الصندوق على إطالع على كافة األمور المعاكسة المحتملة التي يكون  (د)

 ،تم الحفاف عليها وتطويرها واستخدامها لتفيد كل مشروعالتأكد من أن أصول المشروع ي (ه)

 القيام على الفور بلشعار مدير الصندوق بأي حالة أو فرف يحتمل أن ينتج عنه ما يلي:   (و)

 مقاضاة أو تحكيم أو اجراءات دعاوى مماثلة تتعلق بكل مشروع، أو 

  أو ،مخالفة أي قانون او نفام او توجيهات حكومية معمول بها 

أيام عمل بعد نهاية كل شهر تقويمي ويتعلق التقرير بذلك  51قوم بتسليم تقرير سير العمل إلى مدير الصندوق خالل مدة )ز( ي 

 الشهر.

http://www.sedcodevelopment.com/
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أيام عمل بعد نهاية كل ربع سنة ويتعلق التقرير  51)ح( يقوم بتسليم تقرير المستثمرين لكل مشروع إلى مدير الصندوق خالل مدة 

 بربع السنة هذا.

يقوم المقاول بتكليف األطراف الثالثة بالعمل بمن فيهم المقاول وجميع المصممين والمهندسين واالستشاريين اآلخرين المطلوبين )ط( 

 فيما هو مقبول لديه بحكم حقه الشخصي وليس بصفة وكيل عن مدير الصندوق.

 

 مشروع.يتعين على المطور تنفيذ األعمال بما ينال قبول مدير الصندوق ومراقب ال)ي( 

 

 المطور اختيار معايير (ج

 يختار مدير الصندوق المطور بناء على معايير عدة أهمها المالءة المالية للمطور، وسجل األداء الخاص به، وسمعة المطور

 استثمارات المطور لي الصندوق  (د

جميع استثماراته في الصندوق مليون ريال سعودي وقد تخارج المطور عينيا من  57.1استثمر المطور في الصندوق عند التأسيس 

 م.4141في سنة 

 الهندسي المكتب .81

 اسم المكتب الهندسي وعنوانه (أ

، وعنوانه هو شارع ل شراف على مشروع التطوير العقاري قام المطور بتعيين مكتب طالل يحيى عشقان لالستشارات الهندسية
 .1546915384تلفون: ، صاري، جدة، المملكة العربية السعودية

 المكتب الهندسي وواجباته ومسؤولياتهمهام  (ب
 .المشروع وتسليم والتصميم البناء أعمال على اصشراف

 مراجع الحسابات .81

 اسم مراجع الحسابات وعنوانه (أ

 عيّن مدير الصندوق شركة كي بي إم جي كمراجع مستقل لحسابات الصندوق لتراجع سنويا قوائم الصندوق المالية. وعنوانها هو:

 طريق المطارواجهة الرياا، 

 94876صندوق بريد 

 55664الرياا 

 المملكة العربية السعودية

  www.kpmg.com/saالموقع اصلكتروني: 

 مهام مراجع الحسابات وواجباته ومسؤولياته (ب

قا لمعايير تتم وفمسؤولية المحاسب القانوني تتمثل في إبداء رأي على القوائم المالية استنادا إلى أعمال المراجعة التي يقوم بها والتي 

المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب التزام المحاسب بمتطلبات أخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال 

نوني االمراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية. تتضمن مسؤوليات المحاسب الق

ات سأيضا القيام بلجراءات الحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واصيضاحات الواردة في القوائم المالية. باصضافة إلى تقديم مدى مالءمة السيا

 المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المستخدمة، باصضافة إلى تقييم العرا العام للقوائم المالية.

  القوائم المالية .02

ن ييقوم مدير الصررندوق بلعداد القوائم المالية األولية والسررنوية وفقا لمعايير المحاسرربة الصررادرة عن الهيئة السررعودية للمحاسرربين القانوني .أ
 بشكل مستمر حتى انقضاء الصندوق.

 مجلس إدارة الصندوق.يجب أن يعتمد مجلس إدارة الصندوق القوائم المالية األولية والسنوية. وأن يوقع عليها عضو مفوا من  .ب
 يجب أن تقدم القوائم المالية األولية والسنوية إلى الهيئة فور اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق. .ج
 يعلن مدير الصررررندوق من خالل التطبيقات اصلكترونية التي تحددها الهيئة عن القوائم المالية األولية والسررررنوية فور اعتمادها، وال يجوز .د

 إرسالها إلى مالكي الوحدات قبل إعالنها. أو هذه القوائمنشر 
يجب علي مدير الصرررندوق تزويد الهيئة بالقوائم األولية بعد فحصرررها وفقا لمعايير المحاسررربة والمراجعة الصرررادرة عن الهيئة السرررعودية  .ه

)خمسة وعشرين( يوما من نهاية للمحاسربين القانونيين واصعالن عن القوائم المالية لمالكي الوحدات فور اعتمادها خالل مدة ال تتجاوز 
 المدة المالية التي تشملها تلك القوائم.
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 يجب علي مدير الصرندوق تزويد الهيئة بالقوائم المالية السررنوية المدققة وفقا لمعايير المحاسرربة والمراجعة الصررادرة عن الهيئة السررعودية .و
فور اعتمادها خالل مدة ال تتجاوز )أربعين( يوما من نهاية السرررررنة  للمحاسررررربين القانونيين واصعالن عن القوائم المالية لمالكي الوحدات

 المالية التي تشملها تلك القوائم.
 يتم توفير القوائم المالية األولية والسنوية بالبريد اصلكتروني و/أو بنسخة ورقية بناًء على طلب حملة الوحدات دون أي رسوم. .ز

 
دون أي رسوم وفقا لالئحة صناديق  لية السعودية )تداول( اصلكترونيأيضا على موقع السوق الماتتنشنر القوائم المالية األولية والسنوية 

 االستثمار العقاري.

م. وال يجوز أن تقل مدة السررنة المالية األولى 4153ديسررمبر  45تصرردر أول قوائم مالية سررنوية مدقّقة بعد السررنة المالية األولى التي تنتهي في 

 شهرا. 58تتجاوز أشهر وال أن  6ن ع

 رلع التقارير لمالكي الوحدات .21

 يتلقى حملة الوحدات كشفا يبين حالة استثماراتهم في الصندوق باصضافة إلى قيمة هذه االستثمارات. وسيتضمن التقرير ما يلي:

 صافي قيمة وحدات الصندوق 

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها كل مالك وصافي قيمتها 

 ر تقرير تم تقديمه لمالكي الوحداتأي ربح مدفوع الحق آلخ 

 سير العمل في الصندوق 

 يعد مدير الصندوق تقرير دوري يتضمن مستجدات التخارج من الصندوق.

 لة الوحدات.، بناء على طلب حمالموقع اصلكتروني لتداول والموقع اصلكتروني لمدير الصندوق فيوالسنوية األولية  الماليةالقوائم  ستنشركما 

 

 التوزيعاتسياسة  .22

عات يتجدر اصشرارة إلى أن الصرندوق ال ينوي القيام بعمليات توزيع أولية خالل مدة الصندوق. وبالتالي، على المستثمرين أال يتوقّعوا أي توز

قبل نهاية مدة الصرندوق. ويمكن لمدير الصرندوق وبعد أخذ موافقة مجلس اصدارة أن يقوم بعمليات التوزيع بعد بيع جميع أصول الصندوق أو 

 ي جزء منها. أ

أما بالنسربة لصرافي متحصرالت بيع أي من أصرول الصرندوق أو أي جزء منها، أو أي دخل/ حصرة أو ربح وارد من الصندوق أو من أصول 

الصررندوق، بعد دفع كافة التكاليف والمصرراريف والخصرروم المتعلقة بشررراء األصررول و/أو إدارتها، فيتم توزيعه وذلك حسررب ترتيب األولويات 

   التالي:

 سيقوم مدير الصندوق بلعــادة رأس مال الصندوق، أي كامل مبالغ المستثمرين كل حسب مبلغ اشتراكه في الصندوق. .أ
 سيقوم مدير الصندوق بتوزيع العوائد المحققة حتى الحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن األداء على المستثمرين في الصندوق. .ب
 ٪71من صرافي العوائد لمدير الصرندوق كرسروم أداء و ٪41األداء، يتم توزيع  بعد احتسراب الحد األدنى السرتحقاق أتعاب حسرن .ج

 لحملة الوحدات. 
 

وبما أن الصرررندوق سررريضرررع بشررركل أسررراسررري جميع اسرررتثماراته في المشرررروع، فسررروف تعتمد عمليات التوزيع على تدفّقات الصرررندوق النقدية 

لة واسررررتالم عائدات المبيعات على أن يتقتطع احتياط كاف من يجوز القيام بالتوزيعات األولية بعد بيع الوحكما وسرررريولته.  دات السرررركنية المكتمن

 السيولة حسبما يحّدده مدير الصندوق.

ي فوبدالً من أن يقوم الصرررررررندوق بالتوزيعات األولية، يمكن لمدير الصرررررررندوق االحتفاف بالمبالغ على شررررررركل نقد أو إعادة اسرررررررتثمار المبالغ 

ى سبيل المثال وليس الحصر في صناديق المرابحة المتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار مع أخذ االعتبـررـار استثمارات قصيرة األجل عل

   بالعوائد والمخاطر بما يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات.

 المصالت تعارض .23

 التعامالت المنطوية عل  تعارض لي المصالت  (أ

 مدير الصندوق .5

ينفّذ مدير الصررررندوق مجموعة واسررررعة من العمليات التي قد ينتج عنها تضررررارب في المصررررالح. فيمكن لمدير الصررررندوق أن يعمل 

كمسررتشررار أو يشررارك في صررناديق أو شررركات أو حسررابات أخرى، والتي منها ما له أهداف اسررتثمارية مماثلة ألهداف الصررندوق. 

ألطراف أخرى، شررررط أال تؤثر سرررلبا على الخدمات التي يقّدمها، وأن يأخذ بعين  ويجوز أن يقّدم مدير الصرررندوق خدمات مماثلة

 االعتبار في أي وقت واجباته تجاه الصندوق وأن يسعى جاهدا إلى التأّكد من حّل أي منازعات بطريقة منصفة. 

 الصندوق .4

، التعامل مع أشرخاص أو مؤسسات قد يتعّرا الصرندوق لمختلف أنواع تضرارب المصرالح ويجوز للصرندوق، بين الحين واآلخر

أو شرررركات مرتبطة بشرررركات مدير الصرررندوق الفرعية للبحه عن فرص لالسرررتثمار. وفي هذه األحوال، قد تتضرررارب مصرررالح 

أعضررراء مجلس إدارة الصرررندوق غير المسرررتقلين، وإدارة الصرررندوق وشرررركاء مدير الصرررندوق أو شرررركاته الفرعية مع مصرررالح 

 ن أي صفقات قد ينتج عنها تضارب محتمل في المصالح بالنسبة لحملة الوحدات. الصندوق. وسيتم اصفصاح ع
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ويجوز أيضررررا للصررررندوق تكليف أو عدم تكليف طرف ثاله مسررررتقل كأمين حفف، أو مدير إداري، أو أمين سررررجل. ويجوز لمدير 

 هذه المهام بنفسه أو يتعاقد من الباطن بشأنها. يتولىالصندوق أن 

ر  .4  المطّوِّ

المطّور أيضررا لمختلف أنواع تضررارب المصررالح ألنه قد يشررترك في وحدات الصررندوق عمال بمبدأ الطرح. ويمكن أن  قد يتعّرا

يتعّرا لتضررارب مصررالح من أنواع مختلفة ألنه سرريمثال في المجلس، وقد يشررتري الصررندوق األرا من المطّور )بسررعر السرروق 

 األقل(.  المصادنق عليه من قِّبنل مثّمنين مستقلاين اثنين على

وسيعمل مدير الصندوق على رعاية مصلحة مالكي الوحدات في جميع األوقـررـررات وعدم تأثير أي تضارب يبن مصالحه ومصالح 

مالكي الوحدات على الخدمات التي سررررريقدمها لمالكي الوحدات. وسررررريعمل مدير الصرررررندوق على التقيد بمتطلبات الئحة صرررررناديق 

 يذية األخرى المتعلقة بتضارب المصالح واصفصــاح عنــها.االستثمار العقاري واللوائح التنف

جميع السااياسااات واإلجراءات التي سااتتبع لمعالجة تعارض المصااالت وأي تعارض مصااالت محتمل و/أو لعلي سااتقدم لطالبي الوحدات عند   (ب

 طلبها دون مقابل.

 

 مالكي الوحدات اجتماع .02

  الوحدات لمالكي اجتماع عقد إل  ليها يدع  التي الظرو  (أ
يجوز لمدير الصررندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه، على أال يتعارا موضرروع الدعوة مع مسررؤوليات مدير  -

 الصندوق وواجباته بموجب أحكام هذه الالئحة.
 أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفف. 51يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل  -
أيام من تسرررررررلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي  51يقوم مردير الصرررررررنردوق برالردعوة إلى اجتمراع مرالكي الوحردات خالل  -

على األقل من قيمة وحدات الصرررندوق ويجب على مدير الصرررندوق أن ينص  %41الوحدات الذين يمثلون مجتمعين أو منفردين 
 ذلك في شروط وأحكام الصندوق.على 

 
 الدعوة إل  عقد اجتماع لمالكي الوحدات مع ذكر الحد األدن  للحضور إجراءات  (ب

تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باصعالن عن ذلك في الموقع اصلكتروني لمدير الصررندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسررب 
أيام على األقل من االجتماع  51الحفف قبل  الضررررروابط التي تحددها الهيئة، وبلرسرررررال إشرررررعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين

يوما قبل االجتماع. ويجب أن يحدد اصعالن واصشرررررررعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الخاص  45وبمدة ال تزيد عن 
مالك الوحدات عن ويجوز أن يعقد مدير الصرررندوق اجتماعات  به والقرارات المقترحة ويرسرررل مدير الصرررندوق نسرررخة منه إلى الهيئة.

 طريق وسائل التقنية الحديثة.

على األقل من قيمة وحدات  %41ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صررحيحا إال إذا حضرررره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 
دده موقع آخر تح ، وإذا لم يسرتوف النصراب فيدعو مدير الصندوق الجتماع ثان باصعالن عن ذلك في موقعه اصلكتروني وأيالصرندوق

أيام، ويعد االجتماع الثاني  1الهيئة، وبلرسرررررال إشررررررعار جميع مالكي الوحدات وأمين الحفف قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن 
 صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع.

 
 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت لي اجتماعات مالكي الوحدات  (ج

يجوز لكرل مرالرك وحردات التصرررررررويرت بصررررررروت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع. ويمكن لمدير 
 بواسطة وسائل التقنية الحديثة.الصندوق عقد اجتماعات مالكي الوحدات والمشاركة في مداوالتها والتصويت على قراراتها 

 الوحداتحقوق مالكي  .25

 شروط وأحكام الصندوق بدون مقابل.الحصول على نسخة من  -
 الحصول على التقارير والبيانات الخاصة بالصندوق بدون مقابل. -
 إشعار مالكي الوحدات بأي تةييرات في شروط وأحكام الصندوق. -
 إدارة أصول الصندوق بما يحقق أقصى مصلحة لمالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق. -
 الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب اصدارية للصندوق.وضع إجراءات اتخاذ القرار  -
 

 مسؤولية مالكي الوحدات .26

 فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق.
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 إقرارات مدير الصندوق .27

أعدت وفقا لالئحة صررناديق االسررتثمار العقاري الصررادرة عن هيئة السرروق يقر مدير الصررندوق بأن شررروط وأحكام الصررندوق قد  -
 المالية السعودية.

يقر مدير الصرندوق، بعد أن أجرى التحريات المعقولة كافة وحسب علمه واعتقاده، أنه ال توجد أي وقائع يؤدي عدم تضمينها في  -
ة السررروق المالية وشررركة السررروق المالية السررعودية أي مسرررؤولية هذه الوثيقة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضررللة. وال تتحمل هيئ

 عن محتوى الشروط واألحكام.
 يقر مدير الصندوق بعدم وجود تعارا مصالح مباشر/غير مباشر غير ما هو مفصح عنه بين أي من اآلتي: -

 مدير الصندوق 

 مدير / مديري العقارات المرتبطة بالصندوق 

  بالصندوق.مالك / مالك العقارات المرتبطة 

  أو أكثر من عوائد اصيجار السنوية للصندوق. %51مستأجر / مستأجري أصول عقارية تشكل عوائدها 

 .المقيم المعتمد 

 .المطور 

 المكتب الهندسي 
يقر مدير الصررررررندوق بقيامه بالعناية الالزمة للتأكد من عدم وجود تعارا مصرررررررالح مباشرررررررر / غير مباشرررررررر بين بائع العقارات  -

 مقيمين المعتمدين.للصندوق وال
يقر مدير الصررندوق بأن جميع أعضرراء مجلس إدارة الصررندوق لم يخضررعوا ألي دعاوى إفالس أو إعسررار أو إجراءات إفالس أو  -

تصررررفية، ولم يسرررربق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشرررررف أو تنطوي على الةل، ولم يسرررربق لهم ارتكاب أي مخالفة 
ف مخل بالنزاهة واألمانة، ويتمتعون بالمهارات والخبرات الالزمة التي تؤهلهم ليكونوا أعضررررررراء تنطوي على احتيال أو تصرررررررر

 بمجلس إدارة الصندوق.
يقر مدير الصرررررندوق بأن األعضررررراء المسرررررتقلين ينطبق عليهم تعريف "عضرررررو مجلس إدارة صرررررندوق مسرررررتقل" الوارد في قائمة  -

ة وقواعدها، وسررينطبق ذلك على أي عضرررو مسررتقل يعينه مدير الصرررندوق في لوائح هيئة السررروق الماليالمصررطلحات المسررتخدمة 
 خالل مدة الصندوق.

يقر مدير الصرندوق بأنه ال توجد أي نشراطات عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة الصندوق يحتمل تعارضها مع  -
 مصالح الصندوق.

شرررررررأنها أن تؤثر في أداء مدير الصرررررررندوق لواجباته تجاه يقر مدير الصرررررررندوق بأنه ال توجد حاالت لتعارا في المصرررررررالح من  -
 الصندوق.

 الرسوم واألتعاب المذكورة.يقر مدير الصندوق بأنه ال توجد أي رسوم أخرى غير الرسوم المذكورة في جدول  -
األعمال يقر مدير الصرندوق بأنه ال يجوز ألي عضرو من أعضراء مجلس اصدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في  -

 والعقود التي تتم لحساب الصندوق.
يقر مدير الصرندوق بأنه قد أفصرح عن جميع العقود واالتفاقيات التي لها عالقة بالصرندوق والتي قد تؤثر في قرارات المستثمرين  -

 وأنه ال توجد عقود واتفاقيات غير ما ذكر في الشروط األحكام.
لتصرويت على المسرائل التي تطرح عليهم في اجتماع مالكي الوحدات. وباصضافة يقر مدير الصرندوق بأنه يحق لمالكي الوحدات ا -

من مجموع  %71أو أكثر من  %11إلى ذلرك، يتم الحصرررررررول على موافقرة أغلبيرة الوحردات الذين يملكون ما نسررررررربته أكثر من 
 األساسي ما يلي: الوحدات الحاضر مالكها، فيما يتعلق بلجراء أي تةيير أساسي على الصندوق، ويشمل التةيير

 

 .التةيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته 

 .التةيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق المةلق 

 .التةيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق 

  منصب مدير الصندوق.االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من 

 .أي تةيير يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النفر في مشاركتهم في الصندوق المةلق 

 .النةيير الذي يزيد بشكل جوهري إجمالي المدفوعات التي تسدد من أصول الصندوق المةلق 

 .التةيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق المةلق 

 صول الصندوق المةلق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما.زيادة إجمالي قيمة أ 

 .أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق 
يقر مدير الصرررررندوق بأنه سررررريتخذ جميع الخطوات الالزمة لمصرررررلحة مالكي الوحدات وذلك بحسرررررب علمه واعتقاده مع الحرص  -

مدير الصررندوق والمديرون والمسررؤولون والموففون والوكالء والمسررتشررارين التابعين له والشررركات  الواجب والمعقول، وسرريعمل
التابعة له وأمين الحفف والمسرتشار الشرعي ومجلس إدارة الصندوق على بذل الحرص والجهد المعقول والتصرف بحسن نية في 

ارة بأي شكل من االشكال بسبب القيام بأي تصرف غير سربيل تحقيق مصرالح مالكي الوحدات، إال أنه قد يتعرا الصرندوق لخسر
متعمرد يصررررررردر من أي من األطراف المذكورة فيما يتعلق بقيامهم بلدارة شرررررررؤون الصرررررررندوق فعندها ال يتحمل هؤالء األطراف 
مسررؤولية عن تلك الخسررارة بشرررط أن يكون قد تصرررف بحسررن نية ويثبت حسررن نية في حال عدم وجود أي تصرررف أو قرار أو 
مراسرالت تدل على علم مسربق بالنتائج السرلبية للقيام بذلك التصرف وبشكل يعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق بالشكل األمثل، وأن 

 يكون التصرف ال ينطوي على اصهمال الفادح أو االحتيال أو سوء التصرف المتعمد.
تقررارير التقييم يجررب أن يكوم مالئمررا لةرا طلررب مرردير يقر مرردير الصرررررررنرردوق أنرره قررد بين للمقيم المعتمررد أن نطرراق العمررل على  -

وتضمين القيمة اصيجارية السوقية إذا كانت مختلفة عن القيمة اصيجارية  الصرندوق وصالحا لالستخدام بةرا طرحه طرحا عاما
 التعاقدية في عقود إيجار العقارات.
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 المعلومات األخرى .28

د أي معلومات إضررررافية تسرررراهم في عملية اتخاذ قرارات االسررررتثمار لمالكي الوحدات حتى تاريخ إعداد هذه الشررررروط واألحكام، ال يوج (أ

 الحاليون أو المحتملون، أو مدير الصندوق، أو مجلس إدارة الصندوق أو المستشارون المهنيون ولم يتم ذكرها.

 

بخصرررروص آثار الزكاة والضرررررائب على على المسررررتثمرين الحاليين والمحتملين أن يحصررررلوا على مشررررورة مهنية الزكاة والضااااريبة   (ب

امتالكهم أو حيازتهم أو تصررفهم في وحدات الصرندوق. كما يجب أن يعلم المسرتثمرون أنه يجوز لمدير الصندوق، إذا لزم األمر وكان 

مر ثذلك مسرموحا به بموجب القانون، أن يدفع الزكاة تفرا على الصرندوق أو األرا/أراضي من أموال الصندوق، وسيكون كل مست

 مسؤوال عن دفع الزكاة وااللتزامات الضريبية المترتبة عليه.

 

قد يتعين على المسرررررتثمرين تقديم وثائق أخرى غير نموذج االشرررررتراك التزاما بنفام مكافحة غسرررررل األموال، مكالحة  سااااال األموال   (ج

وللتحقق من هوية مالكي المسرتثمرين، علما بأن هذه المعلومات سروف تعامل بسررية تامة. ويحتفف مدير الصندوق وأمين السجل بالحق 

سرررررررتثمر محتمل أو حالي عند اللزوم. وقد يؤدي عدم تقديم الوثائق المطلوبة وإثبات في طلب المزيد من الوثائق أو المعلومات من أي م

 الهوية بالشكل المقنع لمدير الصندوق أو أمين السجل إلى رفا طلب االشتراك. 

قة بمكافحة لسريلتزم الصرندوق في جميع األوقات بجميع التعاميم الصرادرة عن هيئة السروق المالية ومؤسرسة النقد العربي السعودي المتع

غسرل األموال وتمويل اصرهاب. وسروف يتطلب أيضرا من الصرناديق الجماعية أو الوسطاء الماليين تقديم إقرارات بشأن التزامهم بلوائح 

 غسل األموال.

 إلصاحات الصندوق .29

ق وأي روني الخاص بمدير الصندوينشر مدير الصندوق اصفصاحات الخاصة بالصندوق والتقارير الدورية والقوائم المالية في الموقع اصلكت

 موقع إلكتروني آخر بناء على تعليمات هيئة السوق المالية.

 

 الشرعية اللجنة .31

 الرقابة الشرعية، ومؤهالتهم هيئةأسماء أعضاء  (أ

 

الهيئة الشررعية للصرندوق لضرمان التزام الصندوق واستثماراته بالضوابط  السرعودي دورسرتؤدي الهيئة الشررعية للبنك األهلي 

 علماء الشريعة التالية أسماؤهم: السعودي منالشرعية. وتتألف الهيئة الشرعية للبنك األهلي 

 )الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع )رئيساً للجنة 

العربية السرعودية ومسرتشرار في الديوان الملكي وعضو اللجنة الشرعية الشريخ عبدالله المنيع عضرو هيئة كبار العلماء في المملكة 

صعداد مدونة األحكام القضرررائية. وهو أيضرررا عضرررو في مجمع الفقه اصسرررالمي التابع لمنفمة التعاون اصسرررالمي والمجمع الفقهي 

هـرررررررر، ونائب 5495ة منذ تأسرريسررها في العام التابع لرابطة العالم صسررالمي، وكان سررابقاً عضررواً في اللجنة القضررائية العليا للمملك

رئيس محاكم مكة المكرمة وقاا سررررابق في محكمة التمييز بمكة المكرمة. والشرررريخ عبد لله المنيع عضررررو في العديد من الهيئات 

أيضاً  وألف AAOIFI)صسالمية )الشررعية اصشررافية على البنوك في المملكة وفي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا

العديد من الكتب في مجال التمويل والفقه اصسرالمي. يحمل درجة الماجسرتير من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة اصمام محمد 

 بن سعود اصسالمية. 

 )الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز المصلح )عضواً باللجنة 

لهيئة العالمية ل عجاز العلمي في القرآن والسرررررنة. أنشرررررأ فرع لجامعة الشررررريخ عبد الله المصرررررلح عالم معروف وهو األمين العام ل

هـررررررر. كما شةل منصب عميد كلية 5351هـررررررر حتى عام 5496اصمام محمد بن سرعود اصسالمية في أبها وكان مديراً له من عام 

ضرررو في العديد من الهيئات الشرررريعة وأصرررول الدين في جامعة اصمام محمد بن سرررعود اصسرررالمية بأبها. الشررريخ المصرررلح أيضررراً ع

الشررررررعية المشررررررفة على البنوك في المملكة ومتحده دائم في البرامج التلفزيونية اصسرررررالمية ومؤلف للعديد من الكتب في مجال 

 التمويل والفقه اصسالمي.

 )الشيخ الدكتور/ محمد بن علي القري )عضواً باللجنة 

في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، المملكة العربية السعودية، والمدير السابق  الشريخ محمد القري أسرتاذ سابق لالقتصاد اصسالمي

لمركز أبحاه االقتصراد اصسالمي، في نفس الجامعة. وهو عضو في العديد من الهيئات الشرعية في عدد من البنوك والمؤسسات 

بع لمنفمة التعاون اصسررالمي، والمجمع الفقهي التابع المالية المحلية والدولية وخبير معروف في مجمع الفقه اصسررالمي الدولي التا

لرابطة العالم اصسرالمي. وهو أيضرا عضرو في هيئات تحرير العديد من المطبوعات األكاديمية في مجال التمويل والفقه اصسالمي 

اد المي للتنمية ومجلة االقتص)مجلة مجمع الفقه اصسرالمي الدولي ومجلة الدراسرات االقتصرادية اصسرالمية التي ينشرها البنك اصس

بلندن وسرررلسرررلة الشرررريعة اصسرررالمية من المجلس  (IAAE)اصسرررالمي التي تنشررررها الرابطة الدولية لخبراء االقتصررراد اصسرررالمي
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. والدكتور محمد بن علي القري حاصرررررررل على دكتوراه في االقتصررررررراد من جامعة شررررررراري بكلية الحقوق جامعة هارفارداالسرررررررت

. وقد 4113ز على الجائزة العالمية في الخدمات المصرررفية والمالية اصسررالمية من البنك اصسررالمي للتنمية للعام كاليفورنيا، وحائ

قرام بترأليف العرديرد من الكترب والمقراالت عن التمويرل اصسرررررررالمي براللةة العربية واصنجليزية، وهو متحده دائم عن المصررررررررفية 

 نحاء العالم.اصسالمية في المؤتمرات المالية في جميع أ

 أدوار لجنة الرقابة الشرعية، ومسؤولياتها (ب

 مراجعة مستندات طرح الصندوق بما في ذلك شروط وأحكام الصندوق، والموافقة على أي تعديل الحق عليها. -

 الشرعية التي يتقيد بها الصندوق عند االستثمار؛ الضوابطإعداد  -

 االجتماع إن تطلب األمر لمناقشة المسائل المتعلقة بالصندوق؛  -

الرد على االسرتفسرارات الموجهة من مدير الصرندوق والمتعلقة باسرتثمارات الصندوق أو أنشطته أو الهيكل االستثماري والخاصة  -

 الشرعية؛ الضوابطبااللتزام مع 

 ضوابط الشرعية أو تفويا ذلك إلى جهة أخرى.اصشراف والرقابة على أنشطة الصندوق لضمان توافقها مع ال -

 تفويا بعا أو أحد أعضائها بالقيام ببعا أو كل األدوار المطلوبة من اللجنة. -

 

 تفاصيل مكافمت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية (ج

 المصاريف التشةيلية.ويحصل أعضاء الهيئة الشرعية على مكافأة مقابل الخدمات التي يقّدمونها، وتشّكل هذه المكافأة جزءا من 

 

 خصائص الوحدات .31

يقوم مدير الصرندوق بلصردار عدد محدود من وحدات االستثمار في الصندوق  يوجد نوع واحد من الوحدات متسراوي في الحقوق والواجبات.

ة للتجزئة غير قابلتكون كلها من نفس الفئة وتمثل كل وحدة منها مصرلحة مشرتركة فردية متسراوية في الصندوق. ويملك كل مستثمر مصلحة 

في أصرررول الصرررندوق، بناًء على صرررافي قيمة أصرررول الوحدات التي يمتلكها. ويكون لمدير الصرررندوق حق ممارسرررة جميع الحقوق المتصرررلة 

باالسررررتثمارات العقارية أو أي اسررررتثمارات أخرى موجودة في الصررررندوق. وتكون جميع الوحدات مقومة بعملة محددة ويحتفف أمين السررررجل 

 توي على أسماء جميع حملة الوحدات وال يمكن تحويل وحدات المستثمرين إال من خالل مدير الصندوق.بسجل يح

 الصندوق وأحكام تعديل شروط  .32

بخصررروص التةييرات التي يتم إجراؤها على شرررروط وأحكام  العقاري يتقيد مدير الصرررندوق باألحكام التي نفمتها الئحة صرررناديق االسرررتثمار

 الصناديق العامة وتنقسم تلك التةييرات إلى نوعين من التةييرات الرئيسية وهي تةييرات أساسية وغير أساسية. 

  :التةييرات األساسية 

يجب على مدير الصررندوق الحصررول على موافقة مالكي وحدات الصررندوق على التةيير األسرراسرري المقترح من خالل قرار  -

 صندوق عادي. 

يجب على مدير الصرندوق بعد الحصرول على موافقة مالكي الوحدات الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على التةيير  -

 موافقة اللجنة الشرعية على التةييرات المقترحة. األساسي المقترح للصندوق مع التأكد من 

 يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تةيير أساسي. -

يجب على مدير الصررندوق إشررعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصررندوق واصفصرراح في الموقع اصلكتروني لمدير الصررندوق  -

( أيام 51مهور بحسررب الضرروابط التي تحددها الهيئة عن أي تةييرات أسرراسررية في الصررندوق قبل )وأي موقع آخر متاح للج

 من سريان التةيير.

 ويتقصد بمصطلح "التةيير األساسي" أياً من الحاالت اآلتية:

 .هأو فئت هأهداف الصندوق أو طبيعت فيلتةيير المهم ا -

 على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق المةلق. كي الوحدات أوتأثير سلبي وجوهري على مال هالتةيير الذي قد يكون ل -

 درجة المخاطر للصندوق. في تأثير هالتةيير الذي يكون ل -

 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق. -

 الصندوق المةلق.في مشاركتهم المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النفر في أي تةيير يؤدي  -

الصررررندوق أو أي عضررررو من أعضرررراء  إلى زيادة المدفوعات من أصررررول الصررررندوق المةلق إلى مديرأي تةيير يؤدي  -

 مجلس إدارة الصندوق أو أّي تابع ألي منهما.

 أّي تةيير يقّدم نوعاً جديداً من المدفوعات تسداد من أصول الصندوق المةلق. -

 الصندوق المةلق. ن أصولكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسداد مشّي تةيير يزيد بأ -

 تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق المةلق. في التةيير -

 أو عينية أو كليهما. زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق المةلق من خالل قبول مساهمات نقدية -

 يئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.لهاأّي حاالت أخرى تقررها  -

 :التةييرات غير األساسية 
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مدير الصرررررندوق إشرررررعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصرررررندوق واصفصررررراح في الموقع اصلكتروني لمدير يجب على  -

الصررررندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسررررب الضرررروابط التي تحددها الهيئة عن أي تةييرات غير أسرررراسررررية في 

 ( أيام من سريان التةيير.51الصندوق قبل )

 افقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تةيير غير أساسي. يجب على مدير الصندوق الحصول على مو -

 

 ويتقصد "بالتةيير غير األساسي": 

 .العقاري ( من الئحة صناديق االستثمار46أي تةيير ال يقع ضمن أحكام المادة ) -

 وتصفيته الصندوق إنهاء .33

 الحاالت التي تؤدي إل  إنهاء الصندوق (أ

مقفل. وفي نهاية مدة الصررندوق، سررتتم تصررفية جميع أصرروله وتوزيع رأسررماله وأرباحه، إن إن الصررندوق هو صررندوق اسررتثمار عقاري 

خالل مدة الصررندوق إذا وجد مدير الصررندوق أنه من المناسررب إنهاؤه نتيجة ألي تةيير طرأ على نفام أو  وجدت، على حملة الوحدات.

ات وال يسرتطيع مدير الصرندوق أو الصرندوق االستمرار في الئحة أو بداعي فروف أخرى قد يؤثر سرلبيا على الصرندوق وحملة الوحد

عملياته نتيجة لهذه الفروف على سرربيل المثال عدم القدرة على إنجاز المشرراريع بسرربب ارتفاع تكلفة البناء أو عدم توفر األيدي العاملة، 

بعد الحصررررول على موافقة هيئة السرررروق يوما لحملة الوحدات، و 41يجوز له إنهاء الصررررندوق بعد توجيهه إشررررعارا خطيا مسرررربقا مدته 

المالية. وفي هذه الحالة، سررررتتم تصرررررفية أصررررول الصرررررندوق وتسررررديد التزاماته المالية وتوزيع العائدات المتبقية من هذه التصرررررفية على 

 يوم عمل من تاريخ تصفية أصول الصندوق كافة.  61المستثمرين في غضون 

 

 مدة التصفية المتوقعة (ب

 في حال وقوع الحاالت المذكورة أعاله ما بين ستة إلى اثني عشر شهرا.التصفية أن تكون مدة  يتوقع

 

 مدى امكانية قبول استرداد عيني من عدمه (ج

 .واألحكام الشروط هذه في المذكورة ل جراءات وفقا الوحدات لمالكي العيني االسترداد الصندوق مدير أتاح

 

 أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق.ى مدير الصندوق ال يتقاضفي حال انتهاء مدة الصندوق،   (د

 النظام المطبق .34

المالية ولوائحه التنفيذية واألنفمة واللوائح األخرى ذات العالقة  إن صندوق االستثمار العقاري ومدير الصندوق خاضعان لنفام السوق

قاري من أو عن االستثمار صناديق االستثمار الع أي نزاع ناشئ المملكة العربية السعودية وأن الجهة القضائية المختصة بالنفر في المطبّقة في

 األوراق المالية. هي لجنة الفصل منازعات

 

 عملة الصندوق .35

، وسروف يتم تحويل قيمة أي اشرتراك يسردد بعملة أخرى إلى الريال السرعودي بسرعر الصرف السائد في السرعودي إن الصرندوق مقوم بالريال

 وقت االشتراك.

 الشكاوىإجراءات  .36

يمكن لحملة الوحدات أن يرسررررررلوا أي شرررررركاوى لديهم إلى شررررررركة األهلي المالية على عنوان البريد اصلكتروني المبين على موقع الشررررررركة: 

www.alahlicapital.com ( كما يمكن الحصرررررول على نسرررررخة من سررررري941111444أو على رقم الهاتف .) اسرررررات وإجراءات مدير

 الصندوق لمعالجة شكاوى المستثمرين بناء على طلب خطي يرسل إلى مدير الصندوق.

 االلتزام باللوائت .37

إن الشرررروط واألحكام والوثائق األخرى الخاصررررة بالصررررندوق متوافقة مع التعليمات الصرررادرة عن هيئة السرررروق المالية. وتتضررررمن الشررررروط 

قة وصحيحة بشأن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بصندوق استثماري عقاري مقفل االشتراك عن طريق واألحكام إقرارات وإفصراحات دقي

 طرح عام.

 

 

 

http://www.alahlicapital.com/


 
 الشروط واألحكام: صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني    35من  34صفحة 

 

  م2121للفترة المالية المنتهية لي ديسمبر    اإللصاح المالي1لحق م

 

 م.4159ابريل  48الفترة من  منابتداء *تنازل مدير الصندوق عن رسوم اصدارة وبالتالي لم يتم تسجيل أي استحقاق مقابل هذه رسوم 

 

 رسوم األداء

جدت، بعد استالم حملة الوحدات  ٪41يحق لمدير الصندوق في نهاية مدة الصندوق الحصول على رسوم أداء تبلغ نسبتها   من العائد الفائا إن وت

ألداء. ويساوي "الحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن متحصالت التوزيع التراكمي التي تساوي استثماراتهم زائدا الحد األدنى الستحقاق أتعاب حسن ا

 من رأس المال. ٪51األداء" معدل العائد الداخلي السنوي البالةة نسبته 

 رسوم المطّور

 سيتقاضى المطّور الرسوم التالية بموجب أحكام اتفاقية التطوير:

ودراسررة السرروق ورسرروم الدراسررات ورسرروم التصررميم ورسرروم التسررويق والمبلغ من )تكاليف البناء والتكاليف اصدارية وتكاليف الخدمات العامة  ٪51)أ( 

 االحتياطي( كرسوم تطوير.

 من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية كعمولة مبيعات. ٪4.1)ب( 

 من رسوم األداء )إن وجدت( التي يجنيها ويحصل عليها مدير الصندوق. ٪11)ج( 

 

 

 

 

 الوص  
ريال المصاري  الفعلية بآال  ال

 السعودي

 االشتراك رسوم

 دفع مسبقا عند االشتراك في وحدات الصندوق تت 
 من مبلغ االشتراك ٪4تصل إلى 

 اإلدارة* رسوم

 التقويم تاريخ في وتدفع تقوم الصندوق أصول قيمة صافي من سنويا ٪0 تبلغ
0 

 اإلداري المدير رسوم

 التقويم تاريخ في وتدفع تقوم األصول قيمة صافي من سنويا ٪1010 تبلغ 
0 

 4,183 مصاريف تشةيلية 

 31  ومراقبتها بتقييم االستثمارات المتعلقة والمصاريف الرسوم 

 474  مهنية أتعاب

 8 الصندوق إدارة مجلس أعضاء أتعاب

 - مصروف ضريبة قيمة مضافة 



 
 الشروط واألحكام: صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني    35من  35صفحة 

 

نا( ة، وأني )أنإنني بالتوقيع على هذه الشروط واألحكام أعلن/ نعلن أني )أننا( قرأت وفهمت )قرأنا وفهمنا( الشروط واألحكام أعاله والمالحق ذات الصل

 أوافق عليها وحصلت )حصلنا( على نسخة عنها. 

 العربي.في حال وجود أي تعارا أو تناقا بين النص العربي والنص اصنجليزي، يؤخذ بالنص 

                                    االسم الكامل: ______________________ 

  الجنسية: ______________________ 

 رقم الهوية )بطاقة هوية سعودية، إقامة، أو جواز سفر(: ______________________    

 رقم الحساب االستثماري: ______________________

    التوقيع: ______________________  

 التاريخ: ______________________  

 يجب توقيع نسختين من الشروط واألحكام يحصل المستثمر على إحداهما ويحتفف مدير الصندوق بالنسخة األخرى.

 نهاية الشروط واألحكام

 

  

  

 

 

 

 

 

 


